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Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα βοτανικά φυτά χρησιμοποιούνται σε σχεδόν όλους τους 

πολιτισμούς ανά τον κόσμο σαν πηγή θεραπείας. Πριν από περίπου δύο χιλιετίες, ο πατέρας της 

ιατρικής, Ιπποκράτης, ανέφερε περίπου τετρακόσια φαρμακευτικά φυτά ενώ δίδασκε ότι η πρώτη και 

βασικότερη αρχή της ιατρικής είναι ο σεβασμός για τις θεραπευτικές δυνάμεις της φύσης, οι οποίες 

κατοικούν σε κάθε ζωντανό οργανισμό. Ο Ιπποκράτης είχε την τάση να συσχετίζει την κάθε ασθένεια 

με τις «κακές» διατροφικές συνήθειες ενώ συνήθιζε να λέει: «Αφήστε το φαγητό να γίνει φάρμακό 

σας, και το φάρμακο να γίνει φαγητό σας». Τα λόγια αυτά ισχύουν ακόμα και στις μέρες μας ενώ 

επισημαίνουν ότι η πρόληψη είναι μάλλον πιο σημαντική από τη θεραπεία. 

Η χώρα μας, εξαιρετικά πλούσια σε χλωρίδα, μπορεί να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο 

στην ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων με χημειοπροστατευτικές ιδιότητες. Σε όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας μας και μέσα από επιδημιολογικές έρευνες, έχουν αποδοθεί ευεργετικές δράσεις σε 

συστατικά που προέρχονται όχι μόνο από φρούτα και λαχανικά αλλά και από φυτικά εκχυλίσματα. Για 

τριακόσια περίπου χρόνια, το φυτό Crocus sativus L. καλλιεργείται στην Κοζάνη για τις αρτυματικές 

ιδιότητες των στύλων του άνθους του, ενώ ήδη από την αρχαιότητα είναι γνωστές οι φαρμακευτικές 

τους ιδιότητες. Για αυτόν ακριβώς το λόγο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, όχι 

μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες όπου καλλιεργείται. Τα παραπάνω αποτέλεσαν έναυσμα 

για την ενασχόλησή μου με την φαρμακογνωστική μελέτη των στύλων του γένους Crocus, και πιο 

συγκεκριμένα στη διερεύνηση της δράσης τους στον καρκίνο του μαστού, ο οποίος αποτελεί συχνή και 

πολλές φορές θανατηφόρα ασθένεια σε γυναίκες. 

Η διδακτορική αυτή διατριβή αποτελεί συνέχεια της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων», των Τμημάτων Φαρμακευτικής και Χημείας. Η εκπόνηση της 

διατριβής έγινε στο εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, της 

Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με το εργαστήριο Βιοχημείας του 

Τομέα Οργανικής, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 

Πατρών. 

Στη διάρκεια της ερευνητικής μου εργασίας, απαιτήθηκε συνεχής ανάγνωση της 

βιβλιογραφίας και ενημέρωση πάνω στα νέα δεδομένα, ενώ βασικά συστατικά για την ολοκλήρωσή 

της και την επιτυχή διεκπεραίωση των πειραμάτων ήταν η υπομονή και η επιμονή. Ιδιαιτέρως 

σημαντική βέβαια ήταν η σωστή καθοδήγηση από τους καθηγητές μου, όπως επίσης και η συνεχής 

υποστήριξή τους.  
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
             

 

AcCN  Ακετονιτρίλιο  

APS  Υπερθειικό αμμώνιο  

ATRA   All-trans ρετινοϊκό οξύ 

cDNA  Συμπληρωματικό δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ 

CRC  Κροκίνη 

CRT  Κροκετίνη 

DNase  Ένζυμο αποικοδόμησης του DNA 

DTT  Διθειοθρεϊτόλη 

ECM  Εξωκυττάριος χώρος 

EDTA  Αιθυλενο-διαμινο-τετρα-οξικό οξύ 

FBS  Ορός βόειου εμβρύου 

GAGs  Γλυκοζαμινογλυκάνες 

GAPDH  Αφυδρογονάση της 3-φωσφορικής γλυκεραλδεΰδης 

HPLC  Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης 

IC50 Συγκέντρωση στην οποία παρατηρείται μείωση της κυτταρικής ζωτικότητας (αναστολή) 

κατά 50% 

IR  Υπέρυθρη ακτινοβολία 

LLE  Εκχύλιση υγρού-υγρού 

LLOD  Κατώτερο όριο ανίχνευσης 
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LLOQ  Κατώτερο όριο ποσοτικοποίησης 

MeOH  Μεθανόλη 

MMPs   Μεταλλοπρωτεϊνάσες 

MS  Φασματομετρία μάζας 

NMR  Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός 

PBS  Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφωρικών 

RAR  Υποδοχέας ρετινοϊκού οξέος Α 

RNA  Ριβονουκλεϊκό οξύ 

RT-PCR  Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμερισμού αντίστροφης μεταγραφάσης 

RXR  Υποδοχέας ρετινοϊκού οξέος Χ 

SDS  Θειικό δωδεκυλικό νάτριο 

SDS-PAGE Ηλεκτροφόρηση πηκτής πολυακρυλαμιδίου παρουσία SDS 

SPE  Εκχύλιση στερεάς φάσης 

TBE  Διάλυμα Tris-βορικού-EDTA 

TBS  Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα Tris 

TEMED  Τετρα-μεθυλο-αιθυλενο-διαμίνη 

TFA  Τριφθοροοξικό οξύ 

TIMPs  Ενδογενείς αναστολείς μεταλλοπρωτεϊνασών 

Tris   2-αμινο-2-υδροξυ-μεθυλ-προπάν-1,3-διόλη 

Triton X-100 Πολυοξυ-αιθυλεν-οκτυλ-φαινυλ-αιθλερας 

Tween-20 Πολυοξυ-αιθυλεν-σορβιταν-μονολορεϊκό 

UV-Vis  Υπεριώδες-ορατό        
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A1 ΓΕΝΟΣ CROCUS – ΚΡΟΚΟΣ Ο ΗΜΕΡΟΣ 
             

Ο Kρόκος ο ήμερος (Crocus sativus Linnaeus), ανήκει στην οικογένεια των ιριδοειδών και απαντάται από 

πολύ παλιά στην Ελλάδα. Εδώ και περίπου 300 χρόνια το φυτό Crocus sativus L., καλλιεργείται 

αποκλειστικά στο Νομό Κοζάνης για τις αρτυματικές και χρωστικές ικανότητες των στύλων του. Το χωριό 

Κρόκος της Κοζάνης κατατάσσεται στην πρώτη θέση παραγωγού κρόκου βιολογικής καλλιέργειας στον 

κόσμο ανάμεσα σε πολλά κράτη όπως Ινδία, Ιράν, Κίνα και Ισπανία. Ο κρόκος Κοζάνης αποτελεί προϊόν 

Προστατευόμενης Ονομασίας και Προέλευσης. Στο γένος Crocus ανήκουν περίπου 80 είδη. 

Ο Crocus sativus L. είναι ένα βολβώδες πολυετές φυτό με ύψος που κυμαίνεται από 8 μέχρι 30 cm, με 

έναν υπόγειο σφαιρικό κόρμο διαμέτρου 3-5 cm, ο οποίος παράγει 6-9 φύλλα, ενώ στο κάτω μέρος έχει 

τέσσερις ή πέντε μεμβράνες. Η ανθοφορία του γίνεται το φθινόπωρο, ενώ τα φύλλα προβάλλουν μαζί ή 

λίγο αργότερα. Τα φύλλα μαραίνονται στην αρχή της ξηρής περιόδου και κατά τη διάρκεια της όψιμης 

άνοιξης και του μεγαλύτερου μέρους της καλοκαιρινής περιόδου, το φυτό δεν εμφανίζει καθόλου υπέργεια 

όργανα ή ρίζες. Ωστόσο, στην κατάσταση αυτή γίνεται κυτταρική διαίρεση στον κορυφώδη μέσο μίσχο 

των μπουμπουκιών, σηματοδοτώντας και την έναρξη της δημιουργίας των ανθών. Κάθε κόρμος παράγει 1 

με 3 μωβ άνθη, τα οποία έχουν 3 βιολετί τέπαλα και 3 πέταλα παρόμοια μεταξύ τους, και ανοίγουν με το 

πρώτο φως του ήλιου. Ο ύπερος είναι κεντρικός με μία σωληνοειδή ωοθήκη μέσα από την οποία 

εξέρχεται ένας λεπτός στύλος. Ο λαιμός του στύλου, χρώματος απαλού κίτρινου, είναι αρκετά μακρύς ενώ 

στο πάνω μέρος χωρίζεται σε τρία στίγματα χρώματος βαθύ κόκκινου (Εικόνα 1). Στο εμπόριο οι στύλοι 

κυκλοφορούν σε αποξηραμένη μορφή με τις ονομασίες saffron, σαφράν ή ζαφορά (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1 :  

Αριστερά φαίνεται η μορφολογία του φυτού ενώ δεξιά φαίνεται το άνθος (πάνω) και η μορφή των 
αποξηραμένων στύλων (saffron). 

Ο υπόγειος, σαρκώδης κόρμος του γένους Crocus αποτελείται από ένα σχεδόν ομοιόμορφο πλήθος από 

ιστούς πολύ πλούσιους σε άμυλο. Είναι στην ουσία ένα αποθηκευτικό όργανο που αποτελείται από ένα 

συμπαγή υπόγειο βλαστό. Έχει ετήσια διάρκεια και αντικαθίσταται από έναν καινούργιο κόρμο μεταξύ 

των σταδίων της ανθοφορίας και της καρποφορίας. Τα περισσότερα είδη Crocus μπορούν να 

αναπαραχθούν είτε μέσω ετήσιων κόρμων αντικατάστασης είτε μέσω σπορίων. Λόγω της στειρότητας, 

μερικά είδη όπως ο Crocus sativus, αναπαράγονται μόνο με αντικατάσταση των κόρμων. Οι κόρμοι του 

γένους Crocus καθώς φαίνεται έχουν ένα «ιδανικό βάθος λειτουργίας» στο οποίο λειτουργούν ως ώριμα 

φυτά. Ανώριμοι κόρμοι ή κόρμοι που έχουν διαταραχθεί για κάποιο λόγο μπορεί να μη βρίσκονται σε 

αυτό το βέλτιστο βάθος. Σε αυτήν την περίπτωση σχηματίζεται μια συσταλτή ρίζα σαν κόνδυλος, η οποία 

παράγεται από τον καινούργιο κόρμο, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τον μητρικό και ο οποίος στη 

συνέχεια έλκεται ισχυρά προς τα κάτω καθώς ο παλιός κόρμος μαραίνεται και η σαρκώδης ρίζα 

συστέλλεται [Πυλαρά 2007]. Οι ρίζες παράγονται στο σημείο γύρω από την επιφάνεια της ουλής της 

βάσης του κόρμου και είναι και αυτές περιορισμένης διάρκειας. Το φυτό έχει μία υπόγεια ωοθήκη της 

οποίας η προέκταση, μήκους 9-10 cm, αποτελεί τον  στύλο. Το πάνω μέρος του στύλου χωρίζεται σε τρία 

νημάτια (2.5 cm) τα οποία περιέχουν τα στίγματα. Κάθε φυτό έχει ένα και μοναδικό στύλο διαχωρισμένο 

σε τρία νημάτια χρώματος κίτρινου, πορτοκαλί ή κόκκινου. Τα είδη Crocus έχουν βαθιά πράσινα φύλλα 

με μεσαία ράβδωση η οποία ασπρίζει. Τα φύλλα τους εμφανίζονται μαζί με το άνθος ή λίγο αργότερα. 
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Ως καρύκευμα, το saffron έχει αρκετά μεγάλο κόστος γεγονός που αποδίδεται στις απαιτητικές διεργασίες 

συλλογής και ξήρανσης των στύλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για παραγωγή ενός γραμμαρίου saffron 

χρειάζονται περίπου 150-200 στύλοι. Ο κόκκινος ελληνικός κρόκος κατατάσσεται στην καλύτερη 

ποιότητα κρόκου στον κόσμο και πολλοί τον αποκαλούν «κόκκινο χρυσό». Η ποιότητα του κρόκου 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέρος όπου καλλιεργείται, αλλά κυρίως  από τον τρόπο επεξεργασίας. 

Ο γνήσιος κρόκος πωλείται μέσα σε τενεκεδένια δοχεία και φιάλες και συνήθως αποθηκεύεται σε 

σκοτεινά σημεία. Η Ελλάδα εξάγει κρόκο διαθέτοντας σχεδόν το 100% της παραγωγής σε χώρες της 

Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας.  

Σήμερα, κυκλοφορούν στο εμπόριο πολλά υποκατάστατα κρόκου και πολύ συχνά γίνονται νοθείες. Ο 

πραγματικός κρόκος έχει υπόπικρη γεύση και ελαφρά ιωδιώδες άρωμα. Πολύτιμο μπαχαρικό, ο κρόκος 

δίνει μια ιδιαίτερη γεύση και χρώμα στο φαγητό, στα ροφήματα, στην ποτοποιία, στην τυροκομία κ.α. 

Χρησιμοποιείται για την πικάντική του γεύση κυρίως στα ζυμαρικά, στο ρύζι, στο κοτόπουλο, στα 

τυροκομικά προϊόντα, στο κρέας καθώς και σε διάφορα θαλασσινά. Αποτελεί σημαντικό υλικό της 

βιομηχανίας τροφίμων, της ζαχαροπλαστικής και της καπνοποιίας. Η χρωστική ικανότητα των στύλων 

του αποδίδεται στα καροτενοειδή.  

Κατά την παράδοση και σύμφωνα με αναφορές από την αρχαιότητα, ο κρόκος θεωρείται επίσης σπάνιο 

φαρμακευτικό φυτό με μοναδικές θεραπευτικές ιδιότητες, οι οποίες παρουσιάζονται εκτενώς στη 

παράγραφο Α1.2.1.  

A 1 . 1  Γ έ ν ο ς  C r o c u s  

Το γένος Crocus ανήκει στην οικογένεια Iridaceae (ιριδοειδή) και στη τάξη των μονοκοτυλήδονων. 

Εξαπλώνεται από τη Πορτογαλία και το Μαρόκο μέχρι τη Δυτική Κίνα. Η πλειονότητα των ειδών είναι 

συγκεντρωμένη στη Βαλκανική χερσόνησο και στην Τουρκία (Βορειοανατολική χερσόνησος). Το γένος 

είναι προσαρμοσμένο στα ξηρά καλοκαίρια και στους υγρούς χειμώνες που χαρακτηρίζουν το κλίμα της 

περιοχής [Heywood and Zohary 1995]. 

Ο Crocus sativus, ο Κρόκος ο ήμερος, πρωτοεμφανίστηκε στην Ασία. Σήμερα καλλιεργείται εκτεταμένα σε 

παραθαλάσσιες περιοχές και σε περιοχές δίπλα από βουνό στην κεντρική και νότια Ευρώπη, στη Νότιο 

Αφρική, και στη Μέση Ανατολή, κατά πλάτος της κεντρικής Ασίας μέχρι τη Δυτική Κίνα. Συγκεκριμένες 

περιοχές καλλιέργειας είναι η Ιταλία, το Μαρόκο, το Αζερμπαϊτζάν, η Ελλάδα, η Ινδία, η Ισπανία και το 

Ιράν (κατά σειρά αυξανόμενης παραγωγής) με τις δύο τελευταίες να παράγουν το 80%. Καλλιέργειες 

μικρότερου εύρους υπάρχουν επίσης στη Ταζμανία, στην Κίνα, στην Αίγυπτο, στην Γαλλία, στο Ισραήλ, 

στο Μεξικό, στη Νέα Ζηλανδία, στην Τουρκία, στην Καλιφόρνια και στην Κεντρική Αφρική (Εικόνα 2). 

Μοναδική κροκοκαλλιεργούμενη περιοχή στην Ελλάδα είναι η περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα 
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τα χωριά Κρόκος, Καρυδίτσα και Άνω Κόμη όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις αρτυματικές 

και χρωστικές ιδιότητες των στύλων του.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: 

Αριστερά φαίνονται οι περιοχές καλλιέργειας κρόκου ενώ δεξιά απεικονίζεται μία κροκοσυλλέκτρια στις 
σημερινές μέρες. 

Η συλλογή των ανθών του C. sativus, που αρχίζουν να βγαίνουν κατά τα μέσα Οκτωβρίου, γίνεται κάτω 

από πολύ δύσκολες συνθήκες ακόμα και σε απότομες πλαγιές. H κοπιαστική αυτή εργασία, η οποία 

απαιτεί σχετική δεξιοτεχνία, αρχίζει από την ανατολή και συνεχίζεται ως τη δύση του ηλίου για διάστημα 

20-25 ημερών. Ο κρόκος είναι έτοιμος για συγκομιδή μόλις το λουλούδι ανοίξει τελείως. Νωρίς το πρωί ή 

αργά το απόγευμα είναι η καλύτερη ώρα για συγκομιδή, διότι τα φυτικά έλαια βρίσκονται στην υψηλότερη 

συγκέντρωση. Αφού συλλεχθούν τα άνθη, τοποθετούνται πάνω σε ειδικό τραπέζι, όπου με τη δημιουργία 

αέρα από ηλεκτροκίνητους ανεμιστήρες ξεχωρίζονται τα πέταλα από τους στήμονες και τους στύλους. Στη 

συνέχεια, οι εργάτες (συνήθως γυναίκες) (Εικόνα 2) με επιδεξιότητα ανοίγουν τα βιολετί πέταλα και 

αποσπούν από το κάθε λουλούδι όσους στύλους απέμειναν από τη προηγούμενη διαδικασία. Οι 

διαδικασίες συλλογής και απομόνωσης είναι αρκετά επίπονες και πρέπει να γίνονται γρήγορα αλλά 

αρκετά προσεκτικά μακριά από ήλιο και από υγρασία (Εικόνα 3). 

Η γεύση και το άρωμα του τελικού προϊόντος εξαρτάται άμεσα από τις διαδικασίες συγκομιδής και 

ξήρανσης. Στην Ελλάδα η ξήρανση γίνεται σε σκοτεινά δωμάτια που θερμαίνονται με προοδευτικά 

ανερχόμενη θερμοκρασία έως 40°C για 8-12 h. Η ξήρανση των στύλων είναι η πιο βασική και λεπτή 

εργασία και απαιτεί πείρα, μεγάλη προσοχή και τέχνη ενώ η διαδικασία της αφυδάτωσης οδηγεί σε 

απώλεια του συνολικού βάρους κατά ένα ποσοστό 20%. Αν ο κρόκος ξηρανθεί κανονικά, διατηρεί 

αναλλοίωτες τις χαρακτηριστικές του ιδιότητες (χρώμα και άρωμα), ενώ εφαρμόζεται ποιοτικός έλεγχος 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατά ISO/TS 3632 (2003), προκειμένου να αποφευχθούν οι 

νοθείες. 
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Εικόνα 3: 

Συλλογή (αριστερά), απομόνωση (κέντρο), ξήρανση (δεξιά). 

Μελέτες συγκριτικής μορφολογίας, κυτταρολογίας και φαινολογίας καταλήγουν ότι ο πιο πιθανός 

πρόγονος του C. sativus είναι ο C. cartwrightianus, γεγονός το οποίο τεκμηριώνεται και από σύγχρονα 

δεδομένα κυτταρομετρίας ροής του DNA, ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης DNA απομονωμένου 

πυρήνα [Brighton 1977; Mathew 1982]. O C. sativus είναι τριπλοειδές στείρο φυτό με χρωμοσωματικό 

αριθμό 24 γεγονός το οποίο προκαλεί ακανόνιστη μείωση στο σχηματισμό των γαμετών εξηγώντας έτσι 

την στειρότητα. Μορφολογικά μοιάζει στον πρόγονό του με κύρια διαφορά το μέγεθος των ανθικών 

μερών. 

Στην Ελλάδα φύονται 23 είδη (34 taxa) του γένους Crocus, εκ των οποίων τα 10 είδη (17 taxa) είναι 

αποκλειστικά ενδημικά της Ελλάδας (Πίνακας 1). Συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο φύονται 9 είδη (12 

taxa) του γένους, εκ των οποίων τα 5 (5 taxa) είναι ενδημικά της Πελοποννήσου. Σπάνιοι χαρακτηρίζονται 

οι C. pelistericus, C. oreocreticus και C. olivieri υποείδος balansae ενώ οι C. robertianus και C. goulimyi 

αναφέρονται ως απειλούμενα είδη. 

Το χρώμα, το σχήμα και το μέγεθος του άνθους είναι αυτό που μας εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά. 

Όμως το άνθος δεν είναι ένα σταθερό γνώρισμα για τον βέβαιο προσδιορισμό ενός είδους κρόκου διότι: 

 το χρώμα του ίδιου είδους είναι δυνατόν να ποικίλει, με σύνηθες το φαινόμενο των λευκών 

ανθών σε πολλά είδη (αλφικοί τύποι), όπως στον C. cartwightianus ο οποίος έχει ως επί το 

πλείστον ανοιχτά βιολετί έως πορφυρά άνθη, 

 υπάρχει περίπτωση δύο είδη, για παράδειγμα ο C. cartwightianus και ο C. oreocreticus, με την 

πρώτη ματιά να μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, αλλά να διαφέρουν σημαντικά σε άλλα 

χαρακτηριστικά όπως το μέγεθος του στύλου, η ύπαρξη νηματιδίων στον ανθικό σωλήνα και ο 

χρόνος εμφάνισης των φύλλων. 
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Πίνακας 1: Αποκλειστικά ελληνικά ενδημικά taxa [Ανανεωμένος πίνακας από Πυλαρά 2007]. 

Ελληνικά ενδημικά taxa Περιοχές Μορφολογικά χαρακτηρηστικά 
C. biflorus Miller ssp. melantherus 
Mathew 

Pe Ωχρολευκά ή λευκά άνθη (1-4), επίπεδος-
σφαιροειδής κόρμος, 3-5 φύλλα 

C. biflorus Miller ssp. stridii Mathew Ne Άσπρα άνθη, 4-5 φύλλα 
C.boryi Gay ssp. boryi Pe, IoI, Ste, KK Ωχρολευκά ή λευκά άνθη (1-4), ωοειδής 

κόρμος, 3-9 φύλλα 
C.boryi Gay ssp. tournefortii Greuter, 
Matthas & Risse 

EAe, Kik, KK Λιλά άνθη, 5-10 φύλλα 

C. cartwrightianus Herbert Ste, WAe, Kik,KK Ανοιχτά ή σκούρα κυανοϊώδη άνθη (1-5), 
7-12 φύλλα 

C. goulimyi Turril Pe Ανοιχτά ιώδη-κυανοϊώδη άνθη (1-2), 
ωοειδής κόρμος, 4-7 φύλλα 

C.hadriaticus Herbert ssp.hadriaticus 
forma hadriaticus 

Pe, IoI Άσπρα άνθη 

C.hadriaticus Herbert ssp.hadriaticus 
forma lilacinus 

Pe Λιλά άνθη 

C.hadriaticus Herbert ssp.parnassicus 
Mathew 

Pe, Ste Καθαρά άσπρα άνθη 

C.hadriaticus Herbert ssp.parnonicus 
Mathew 

Pe Άσπρα άνθη 

C.laevigatus Bory & Chaub Pe, Ste, WAe, 
Kik, KK 

Λευκά ή  λιλά άνθη (1-4), ωοειδής κόρμος, 
3-6 φύλλα 

C.niveus Bowles Pe Άσπρα με λιλά άνθη, ωοειδής κόρμος, 4-8 
φύλλα 

C.oreocreticus B.L.Burtt KK Απαλά μωβ άνθη 
C.robertianus C.Brickell Spi, Ste Άσπρα άνθη 
C.sieberi Gay ssp. atticus B.Mathew Ste, Wae, Kik Ανοιχτά με βαθιά κυανοϊώδη άνθη, 3-8 

φύλλα 
C.sieberi Gay ssp. nivalis  B.Mathew Pe Άσπρα άνθη, 3-6 φύλλα 
C.sieberi Gay ssp. sieberi  B.Mathew KK, NC Άσπρα άνθη στο εξωτερικό και μωβ στο 

εσωτερικό 
Σημείωση: ΝΕ: βόρεια-ανατολική, NC: βόρεια-κεντρική, NPi: βόρεια Πίνδος, SPi: νότια Πίνδος, EC: ανατολική-κεντρική, Ste: 
Στερεά Ελλάδα, Pe: Πελοπόννησος, IoI: Ιόνια νησιά, WΑe: νησιά δυτικού Αιγαίου, NΑe: νησιά βόρειου Αιγαίου, EΑe: νησιά 
ανατολικού Αιγαίου, Kik: Κυκλάδες και KK: Κρήτη-Κάρπαθος. 

Ένα χαρακτηριστικό που είναι σταθερό για τον προσδιορισμό των ειδών του κρόκου είναι τα 3 

πεπλατυσμένα στίγματα, τα οποία μπορεί να είναι ακέραια, οδοντωτά, δισχιδή ή πολυσχιδή (έως και 30 

ή και 40 βραχίονες) (Εικόνα 4). Τα στίγματα αποτελούν το άνω μέρος του στύλου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι 

τα τελευταία αποτελούν τους χρωμοπλάστες [Caiola and Canini 2004]. 

Άλλα στοιχεία που βοηθούν στον προσδιορισμό ενός κρόκου είναι: η περίοδος άνθησης (φθινόπωρο ή 

άνοιξη), ο χρόνος εμφάνισης των φύλλων (πριν, συγχρόνως ή μετά την εμφάνιση του άνθους), ο αριθμός 

τους, το μέγεθος, το σχήμα της διατομής, η υφή των βολβών και άλλα ανατομικά χαρακτηριστικά του 

φυτού.  
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Εικόνα 4:  

Μορφολογία στύλων. 

Οι στύλοι των C. cartwightianus, C. cancellatus και C. tournefortii, συλλέγονται, όπως και του 

καλλιεργούμενου C. sativus, για να χρησιμοποιηθούν ως αρτυματικά, φαρμακευτικά και βαφικά και είναι 

γνωστά ως ζαφορά, σαφράνι, ζαφράν. Οι βολβοί μερικών ειδών είναι εδώδιμοι όπως των C. olivieri, C. 

hadriaticus, C. sieberi και C. cancellatus ενώ τα C. hadriaticus, C. cancellatus, C. chryssanthus, C. biflorus 

και C. flavus θεωρούνται πρόγονοι ορισμένων καλλωπιστικών ποικιλιών. 

Αρκετά είναι και τα υποείδη (subspecies: ssp) των κρόκων (C. boryi ssp tournefortii) ενώ συχνά 

δημιουργούνται υβρίδια μεταξύ τους όπως C. boryi x C. tournefortii. 

A 1 . 2  Ι σ τ ο ρ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  

Η ύπαρξη του κρόκου ως αυτοφυές και ως καλλιεργούμενο φυτό ήταν γνωστή από τα οροπέδια του 

Κασμίρ έως την Ιωνία και από την Αίγυπτο έως τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σύμφωνα με τον Θεόφραστο 

η Μικρά Ασία παρήγαγε την καλύτερη ποιότητα. Η περιοχή που διεκδικεί την ιθαγένειά του είναι η αρχαία 

Μεσοποταμία. Εκεί, κοντά στη πόλη Σούσα, υπήρχε η κωμόπολη Azupirano (η λέξη σημαίνει λιβάδι με 

κρόκο) που περιτριγυριζόταν από μεγάλες εκτάσεις όπου καλλιεργούσαν το φυτό. Αυτή είναι και η πρώτη 

αναφορά σε καλλιέργεια κρόκου και χρονολογείται γύρω στο 2300 π.Χ. Η περσική λέξη για το άρτυμα 

είναι αζαφράν. Οι ελληνικές λέξεις ζαφορά, σαφράν και σαφράνι έχουν αυτή τη προέλευση και 

αναφέρονται στο άρτυμα.  

Στον Ελληνικό χώρο η ύπαρξη του φυτού είναι συνυφασμένη με τη μυθολογία. Ο θεός Ερμής, παίζοντας 

στην εξοχή με τον φίλο του τον Κρόκο, τον τραυμάτισε άθελά του, στο κεφάλι. Καθώς ο νεαρός έπεφτε 

νεκρός, τρεις σταγόνες από το αίμα του έπεσαν στο κέντρο ενός ανώνυμου άνθους και έγιναν τα τρία 

κόκκινα νηματίδια του φυτού (κόκκινος στύλος) που έκτοτε πήρε το όνομα του νέου. Η θεϊκή μεταμέλεια 

για τον -έστω και αθέλητο- φόνο, το ανθρώπινο αίμα -το σύμβολο του βιολογικού όντος- μεταφέρει σε ένα 

απλό λουλούδι σπάνια χαρίσματα [Μίχα-Λαμπάκη 1984]. 
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Ο κρόκος αποτελούσε πολύτιμο φυτό και στην προϊστορική εποχή, γεγονός που πιστοποιείται από 

αρχαιολογικά τεκμήρια. Οι πρώτες αναφορές για το φυτό προέρχονται από την Μινωική εποχή, από όπου 

υπάρχουν τοιχογραφίες, οι οποίες απεικονίζουν κροκοσυλλέκτριες στην Κνωσό και στο Ακρωτήρι της 

Θήρας. Μία από τις ανάγλυφες αναφορές είναι η τοιχογραφία του «κροκοσυλλέκτη πίθηκου» που σκύβει 

για να προσφέρει λουλούδια κρόκου στη μινωΐτισσα θεά. Η τοιχογραφία αυτή βρέθηκε στο βορειοδυτικό 

τμήμα του ανακτόρου της Κνωσού, στην «Οικία των Τοιχογραφιών» και χρονολογείται  περίπου στο 1500 

π.Χ (Εικόνα 5). Επίσης, δύο τοιχογραφίες στην «Ξεστή 3» του Ακρωτηρίου της Θήρας στην Σαντορίνη 

είναι άλλη μια χειροπιαστή απόδειξη της θέσης του κρόκου στις θρησκευτικές δοξασίες (Εικόνα 6).   

 

Εικόνα 5: 

Απόσπασμα τοιχογραφίας από την «Οικία των Τοιχογραφιών» της Κνωσού. 

 

 

Εικόνα 6: 

Τοιχογραφίες από την «Ξεστή 3» στο Ακρωτήρι της Θήρας 

Η χρήση του κρόκου στη βαφική είναι πολύ παλιά ιστορία. Το μεγάλο περίτεχνα στολισμένο πέπλο, που 

αφιέρωναν οι Αθηναίοι στη Θεά Αθηνά κατά τη μεγάλη γιορτή των Παναθηναίων και που το ύφαιναν και 

το διακοσμούσαν με συγκεκριμένη τελετουργία, ήταν βαμμένο με κρόκο. Επίσης μια κλωστή στο χρώμα 

του κρόκου φορούσαν στο αριστερό πόδι και στο δεξί χέρι αυτοί που ήταν μυημένοι στις μυστηριακές 

τελετουργίες των Ελευσίνιων. Κροκωτό χιτώνα φορούσε και η Θεά της φύσης και του κυνηγιού, η Άρτεμη. 
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Η βασιλοπούλα Ιφιγένεια, όταν οδηγήθηκε στη θυσία και εκείνη κροκωτό ένδυμα φορούσε, όπως και όλες 

οι φιλάρεσκες γυναίκες της ανώτερης τάξης. Ο κροκωτός χιτώνας αποτέλεσε πολυτελές και επιβλητικό 

ένδυμα που ταίριαζε σε σπουδαίες παρουσίες και το οποίο, σύμφωνα με τον Αριστοφάνη, διατηρούσε 

και τη μυρωδιά του κρόκου.  

Στην Ινδία, στο Θιβέτ και στις γειτονικές του χώρες συμβολίζει την πνευματικότητα, για αυτό και τα ράσα 

των βουδιστών μοναχών ήταν βαμμένα με τον κρόκο σε ένα έντονο κίτρινο χρώμα. Ο ωραίος κρόκος του 

Κασμίρ, εκλεκτής ποιότητας και περιζήτητος στις χώρες αυτές, ήταν άλλοτε η βαφή για αυτά τα ενδύματα 

που τώρα έχει υποκατασταθεί από το φθηνό κουρκουμά. 

Η συνήθεια να βάφονται νήματα ή υφάσματα με κρόκο έφτασε ως τις μέρες μας. Στην Αστυπάλαια 

έβαφαν το καλό μαντήλι της παραδοσιακής φορεσιάς το οποίο αποκτούσε ένα λαμπερό κίτρινο χρώμα, 

ενώ στη Φολέγανδρο έβαφαν τους μίσχους του σιταριού που τους χρησιμοποιούσαν για να πλέκουν 

αγροτικά καπέλα και τσάντες. Οι λαϊκές υφάντρες ονόμασαν το κατακίτρινο χρώμα του κρόκου κροκί ή 

κροκίσιο, για να το ξεχωρίζουν από το ωχροκίτρινο. 

Η βασική χρήση του κρόκου όμως δεν περιορίστηκε στα νήματα και στα υφάσματα. Στη Βυζαντινή 

αγιογραφία ο κρόκος χρησιμοποιήθηκε για να χρωματιστούν τα φωτοστέφανα των Αγίων. Αλλά και στα 

χειρόγραφα μεσαιωνικά βιβλία το κίτρινο χρώμα, με κρόκο το έβαφαν. Στην Ινδία, κυρίως στο Βόρειο 

κομμάτι της, υπάρχει ακόμα η συνήθεια σε ορισμένες νύφες να βάφουν με κρόκο τα στήθη τους και τα 

χέρια τους για να δείξουν ότι έχουν πια περάσει από τη φάση της παρθενιάς σε αυτήν της ώριμης 

βιολογικά γυναίκας. 

Τα κόκκινα νηματίδια του κρόκου δεν έλειπαν και από τους πάγκους εργασίας των αρωματοποιών. Αυτοί 

εκτός από αρώματα, έφτιαχναν και αλοιφές που καταπολεμούν τα σημάδια του χρόνου. Οι Ρωμαίοι 

αρωματοποιοί κρατούσαν επτασφράγιστο μυστικό την παρασκευή ενός αρώματος με κρόκο, με το οποίο 

κυρίως ψέκαζαν τους χώρους όπου συγκεντρωνόταν κόσμος. Περισσότερο ακραία δείχνει η συνήθεια του 

Ρωμαίου αυτοκράτορα Νέρωνα να αρωματίζει το μπάνιο του με κρόκο, όχι μόνο για το άρωμα αλλά και 

για τις αφροδισιακές του ιδιότητες. Στη μυθολογία αναφέρεται ότι η Γαία άπλωσε κρόκους κάτω από το 

σημείο όπου ξάπλωσε ο Δίας με το ταίρι του, την Ήρα, φτιάχνοντας ένα συμβολικά ερωτικό κρεβάτι. Με 

την ίδια λογική οι Ρωμαίοι πασπάλιζαν με κρόκο το κρεβάτι των νεόνυμφων, ενώ με τις πολύτιμες ίνες του 

έραιναν τον δρόμο από όπου θα περνούσε ο Αυτοκράτορας. 

Ως θυμίαμα εκλεκτό επίσης προσφέρονταν οι ίνες του κρόκου προς τους Θεούς. Στην Ινδία ακόμα και 

σήμερα πιστοί πασπαλίζουν με κρόκο μεγάλες πιατέλες με προσφορές στους Θεούς τους. Στις 

Χριστιανικές τελετουργίες ο κρόκος κατέχει σημαντική θέση, αφού είναι ένα από τα υλικά -60 στον 

αριθμό- που χρησιμοποιούνται για να παρασκευαστεί το Άγιο Μύρο. 

A1.2.1 Παραδοσιακές θεραπευτικές χρήσεις  
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Από τη συνεχή χρήση του κρόκου επί χιλιετίες στην φαρμακευτική, έχουν προταθεί περισσότερες από 90 

ιδιαίτερες χρήσεις. O κρόκος πρωτοαναφέρθηκε σε Συριακό λεξικό κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 

Ashurbanipal (668-633 π.Χ.), ως βοηθητικό της δύσπνοιας, των πόνων στην ούρηση, της γέννας, της 

δυσμηνόρροιας και των ασθενειών του κεφαλιού [Pritchard 1969]. Κατά καιρούς έχουν αποδοθεί σε 

αυτόν ευεργετικές δράσεις έναντι ειδικών καταστάσεων όπως έλκος της επιδερμίδας, πληγές, οξεία 

νοσήματα, βρεφική άφθα, αρρυθμία, έκτρωση, αντισύλληψη, ευλογιά, ιλαρά, ίκτερος και δυσκοιλιότητα. 

Στους αρχαίους Έλληνες ήταν γνωστές οι ιδιότητες του κρόκου καθώς το χρησιμοποιούσαν για να 

καταπολεμήσουν την αϋπνία και τα δυσάρεστα συμπτώματα της μέθης από το κρασί. Επίσης γνωστή 

ήταν η χρήση του ως άρωμα στα λουτρά αλλά και ως αφροδισιακό.  

Τον 5ο-4ο αιώνα π.Χ, ο κρόκος χορηγούνταν τοπικά σε λοιμώξεις πυώδους και υγρού οφθαλμού, σε έλκη 

του δέρματος και σε ανοιχτές πληγές ως αιμοστατική ουσία [Hirschberg 1982], ενώ το 300 π.Χ. ο 

Ερασίστρατος τόνισε την πιθανή χρήση του σε φλεγμονή του λάρυγγα, ωταλγία και έλκος του στόματος 

και των γεννητικών οργάνων [Hirschberg 1982]. Ο κρόκος έχει αναφερθεί συγκεκριμένα σε έργα του 

Ιπποκράτη (5ος π.Χ αιώνας), του Διοσκουρίδη (1ος π.Χ αιώνας) και του Γαληνού (2ος μ.Χ αιώνας). Στο 

Materia Medica του Διοσκουρίδη αναφέρονται επίσης οι ευεργετικές δράσεις του κρόκου έναντι 

ασθενειών του οφθαλμού και των αυτιών, ενώ ο ίδιος επισημαίνει ότι η θανατηφόρος δόση είναι τα 12 g 

[Riddle 1985]. Σε μεγάλες δόσεις (≥10 g) καταγράφηκαν τοξικά συμπτώματα (γαστρορραγία, διάρροια, 

αιματουρία), ενώ τα 10 g κρόκου μπορεί να προκαλέσουν έκτρωση [Walsh 2000]. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

ανάμεσα στις θεραπευτικές χρήσεις του κρόκου, το 14% αφορά μαιευτικά και γυναικολογικά 

προβλήματα. Στο μνημειώδες έργο του Διοσκουρίδη «Περί ύλης ιατρικής» αναφέρεται ότι ο κρόκος: 

«Έχει πεπτικές, μαλακτικές, ελαφρώς στυπτικές και διουρητικές ιδιότητες, ενώ δίνει και καλό χρώμα και 

εμποδίζει το μεθύσι, όταν πίνεται με το γλυκό κρασί. όταν επαλειφθεί στα μάτια μαζί με το γυναικείο γάλα 

αναστέλλει τις καταρροές των ματιών. Προστίθεται με ωφέλεια και στα ροφήματα για τα εσωτερικά 

όργανα, και στα βύσματα και στα καταπλάσματα που εισάγονται στη μήτρα και τον πρωκτό. Είναι και 

αφροδισιακός, καταπραΰνει τις φλεγμονές του ερυσιπέλατος όταν επαλειφθεί, ενώ χρησιμεύει και στις 

παθήσεις των αυτιών. Λένε και ότι είναι θανατηφόρος, όταν πίνεται μαζί με νερό σε ποσότητα τριών 

δραχμών. Για να μπορεί να τριφτεί εύκολα, πρέπει να τον ξεραίνουμε στον ήλιο μέσα σε θερμό καινούριο 

πήλινο αγγείο. και πρέπει γρήγορα να τον γυρίζουμε. Αλλά και η ρίζα του, όταν πίνεται μαζί με γλυκό 

κρασί, προκαλεί τα ούρα.»  

Οι Άραβες χρησιμοποιούσαν τον κρόκο ως αναισθητικό και είναι αυτοί που το εισήγαγαν στην Ισπανία 

τον δέκατο αιώνα. 
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Το 1982, ο Hartwell ανέφερε ότι στην αρχαιότητα ο κρόκος ήταν γνωστός ακόμα και ως αντικαρκινικό 

μέσο [Hartwell 1982]. Σύμφωνα με αυτόν, γινόταν χρήση παρασκευασμάτων με εκχύλισμα κρόκου έναντι 

διαφόρων τύπων καρκίνου, όπως του ήπατος, της σπλήνας, του νεφρού, του στομάχου και της μήτρας. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2007, ο κρόκος χρησιμοποιείται ως εμμηναγωγό και 

για τη θεραπεία της αμηνόρροιας, για τους κοιλιακούς πόνους, για το βήχα, για την κατάθλιψη, για τις 

πεπτικές διαταραχές, για τον πυρετό και για τον πόνο των πληγών. Επιπλέον αναφέρεται ως 

αφροδισιακό, ως διεγερτικό της όρεξης, ως εφιδρωτικό, ως αντισυλληπτικό, ως αντισπασμωδικό και ως 

καταπραϋντικό των νεύρων. Η μονογραφία της Γερμανικής Επιτροπής Ε το 1987 επίσης κατατάσσει τον 

κρόκο στα ηρεμιστικά για σπασμούς και άσθμα.  

A 1 . 3  Φ υ τ ο χ η μ ι κ ή  σ ύ σ τ α σ η  τ ω ν  σ τ ύ λ ω ν  τ ο υ  κ ρ ό κ ο υ  

Τα κύρια συστατικά των στύλων του C. sativus είναι οι cis- και trans-κροκίνες οι οποίες είναι γλυκοζιτικοί 

εστέρες της κροκετίνης [(2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)- 2,6,11,15-τετραμέθυλ- 2,4,6,8,10,12,14- εξα-

δεκαεπταενοδιικό οξύ]. Η κροκετίνη αποτελείται από 16 άτομα άνθρακα ενώ στις θέσεις C-2, C-6, C-11 

και C-15 υπάρχουν διακλαδώσεις με μεθύλια. Ανάλογα με την στερεοδιάταξη στη θέση C-6 απαντάται σε 

cis- ή σε trans- διάταξη ενώ η εστεροποίηση της γίνεται με μονάδες β-D-γλυκόζης και β-D-γεντιοβιόζης. Η 

επικρατέστερη ποσοτικά κροκίνη είναι η trans-κροκίνη-4, ο διγεντιοβιοζυλεστέρας της κροκετίνης 

[Abdullaev et al. 2002]. 

Αν και πρόκειται για καροτενοειδή, οι κροκίνες είναι υδατοδιαλυτές. Ευθύνονται για την χρωστική 

ιδιότητα των στύλων.  

Η κροκίνη-4 (δι-γεντιοβιοζυλ-εστέρας της κροκετίνης) ήταν και ο πρώτος φυσικός γλυκοζίτης 

καροτενοειδούς που βρέθηκε. Το 1915, πρώτος ο Deker έδειξε τη γλυκοζιτική φύση της trans-κροκίνης-4 

ενώ αργότερα κατοχυρώθηκε και ο μοριακός της τύπος, C44H24O24 [Carmona Delgado et al. 2006]. Όσον 

αφορά στη κροκετίνη, ο Richard Kuhn το 1938 κέρδισε το βραβείο Nobel για την ανακάλυψη της δομής 

της, ανάμεσα σε πολλά άλλα καροτενοειδή. Αργότερα, οι Pfander και Witter το 1975 ανακάλυψαν τρεις 

ακόμα εστέρες της κροκετίνης; trans-κροκίνη-3, trans-κροκίνη-2´ και trans-κροκίνη-1 [Pfander and Witwer 

1975] αν και δεν ήταν σίγουροι αν όντως ήταν συστατικά του κρόκου ή τυχόν παραπροϊόντα που 

δημιουργήθηκαν κατά την ανάλυση ή την εκχύλιση. Η ύπαρξή τους επιβεβαιώθηκε και από άλλους 

συγγραφείς [Dinghra et al. 1975], ενώ το 1984 ο Speranza και οι συνεργάτες του βρίσκουν ότι η trans-

κροκίνη-4 απαντάται επίσης και στη cis διαμόρφωση [Speranza et al. 1984]. Cis δομές ανακαλύφθηκαν 

και από τον Tarantilis και τους συνεργάτες του [Tarantilis et al. 1995] οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν 

εύκολα από τις trans αφού εμφανίζουν διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες [Speranza et al. 1984]. 

Τελευταία ανακαλύφθηκε η trans-κροκίνη-5, η οποία αποτελείται στο ένα άκρο από τρεις συνεχόμενες 

μονάδες β-D-γλυκόζης [Tarantilis et al. 1995]. 
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Η πρώτη αναφορά στη βιοσύνθεση των καροτενοειδών του κρόκου έγινε το 1982 από τους Pfander και 

Schurtenberger [Pfander and Schurtenberger 1982]. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, υπάρχουν δύο 

διαφορετικά μονοπάτια για την βιοσύνθεση του C20 άγλυκου τμήματος των κυρίως χρωστικών. Το πρώτο 

αφορά στην οξειδωτική αποικοδόμηση ενός C40 καροτενοειδούς όπως η ζεαξανθίνη. Το δεύτερο αφορά 

στον διμερισμό του πυροφωσφορικού γερανυλίου (GGDP) με επακόλoυθη αφυδρογόνωση ή οξείδωση 

(Εικόνα 7). Το μονοπάτι της αποικοδόμησης αναφέρεται ως το πιο πιθανό ενώ επιπλέον υποστηρίζεται 

και από την ταυτόχρονη δημιουργία της σαφρανάλης και της πικροκροκίνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

στερεοχημική διάταξη (R) του υδροξυλικού άνθρακα της πικροκίνης που προκύπτει και της ζεαξανθίνης 

είναι ίδιες. 
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Εικόνα 7: 

Μονοπάτια σχηματισμού του άγλυκου 
τμήματος των κροκινών (κροκετίνη). 

Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι το πρώτο βήμα στο βιοσυνθετικό μονοπάτι που λαμβάνει χώρα στα πλαστίδια 

καταλύεται από τη συνθάση του φυτοενίου (Εικόνα 8). Το φυτοένιο μετατρέπεται σε all-trans λυκοπένιο 

μετά από τέσσερις αντιδράσεις αποκορεσμού (απόσπαση υδρογόνων και δημιουργία διπλού δεσμού) 

και με ισομερείωση η οποία μεσολαβείται από την καροτενική ισομεράση, CRTISO. Η κροκετίνη 

προκύπτει τελικά από την οξειδωτική αποικοδόμηση της ζεαξανθίνης, προϊόν μεταβολισμού του β-

καροτενίου [Ahrazem et al. 2010].  

 

Εικόνα 8: 

Μονοπάτι βιοσύνθεσης αποκαροτενοειδών στους 
στύλους του C. sativus. GGDP: πυροφωσφορικό 
γερανυλίο, PSY: συνθάση φυτοενίου, PDS: 
ένζυμο αποκορεσμού του φυτοενίου, ZDS: 
ένζυμο αποκορεσμού του ζ-καροτενίου, 
CRTISO: καροτενική ισομεράση, LCYε: ε-
κυκλάση λυκοπενίου, LCYβ: β-κυκλάση 
λυκοπενίου, βCH: β-καροτενική υδροξυλάση, 
ZEP: εποξειδάση ζεαξανθίνης, VDE: απο-
εποξειδάση βιολαξανθίνης, NXS: συνθάση 
νεοξανθίνης, CCD: διοξυγονάση αποικοδόμησης 
καροτενοειδούς, HTCC: 2,6,6-τριμεθυλ-4-υδρο-
ξυ-1- κυκλοεξεν- 1-καρβοξυαλδεΰδη 

Ανάλυση σε στύλους διαφόρων ειδών του γένους έδειξαν ότι η συσσώρευση αποκαροτενοειδών 

ακολουθεί την αύξηση της έκφρασης του γονιδίου CsCCD ενώ λόγω της υψηλής σημασίας της 

ζεαξανθίνης σαν πρόδρομο μόριο των αποκαροτενοειδών, η βCH θεωρήθηκε ένζυμο-κλειδί. Έτσι, η 

ποσοτική και ποιοτική αλλαγή στα περιεχόμενα καροτενοειδή σχετίζεται με τα επίπεδα έκφρασης των 

γονιδίων που την εκφράζουν (CsβCH1 και CsβCH2), και κυρίως του CsβCH1  [Castillo et al. 2005]. Έχει 
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παρατηρηθεί ομολογία των γονιδίων αυτών σε μεγάλο ποσοστό. Διαφορές όμως σε μεταγραφικό επίπεδο 

οδηγούν σε τροποποίηση της καροτενοειδικής σύστασης. 

Ο Cote και οι συνεργάτες του [Cote et al. 2001] έδειξαν ότι η γλυκοζυλίωση της κροκετίνης σε κροκίνη 

αφορά δύο γλυκοζυλτρανσφεράσες: την Gtάση 1 η οποία καταλύει την μεταφορά των μονάδων γλυκόζης 

στα δύο καρβοξυλικά άκρα και την GTάση 2 η οποία βοηθάει στον σχηματισμό εστέρων γεντιοβιόζης 

μέσω γλυκοζιτικών δεσμών. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, η δράση της GTάσης 1 φάνηκε να είναι 

μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων ημερών και στη συνέχεια να μειώνεται [Yang et al. 

2005]. 

Σύμφωνα με τον Moraga και τους συνεργάτες του, το ποσοστό της κροκετίνης μειώνεται κατά πολύ πριν 

καν αρχίσει η ανθοφορία ενώ η παραγωγή των πτητικών ουσιών (π.χ πικροκροκίνη, σαφρανάλη) 

αυξάνεται κατά την πορεία της ανάπτυξης του φυτού, φτάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα όταν το λουλούδι 

ανθίζει [Moraga et al. 2009]. Το γεγονός ότι το χαρακτηρικό άρωμα, του κρόκου εμφανίζεται κατά την 

ανθοφορία, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι τελικές βιοσυνθετικές αντιδράσεις ρυθμίζονται εξελικτικά και 

ότι λαμβάνουν χώρα μόνο εφόσον το λουλούδι αρχίζει να ανθίζει. 

Η πικροκροκίνη (γλυκοζίτης της σαφρανάλης) έχει χαρακτηριστεί ως υπεύθυνη για τη πικρή γεύση των 

στύλων. Παρά τις αναφορές που υπάρχουν στην βιβλιογραφία, μελέτες οι οποίες να το αποδεικνύουν δεν 

υπάρχουν. Η συμμετοχή άλλων ενώσεων στην πικρή γεύση είναι επίσης πιθανή. Ο κρόκος περιέχει 

επίσης φλαβονοειδή, όπως η κερσετίνη και η καιμπφερόλη, γενική ιδιότητα των οποίων είναι και η πικρή 

γεύση. 

 
 

Η δομή της πικροκροκίνης εδραιώθηκε από τους Khun και Winterstein το 1934 ενώ η στερεοχημική της 

διάταξη (R) καθορίστηκε από τους Buchecker και Eugster (1973) [Khun and Winterstein 1934; Buchecker 

and Eugster 1973]. Όπως προαναφέρθηκε, σχηματίζεται κατά την οξειδωτική αποικοδόμηση της 

ζεαξανθίνης ενώ αποτελεί πρόδρομη ένωση της σαφρανάλης. Κατά την αφυδρογόνωση, ο 

μετασχηματισμός της πικροκροκίνης σε σαφρανάλη λαμβάνει χώρα είτε λόγω αύξησης θερμότητας είτε 

λόγω της δράσης ενζύμων όπως οι γλυκοζιδάσες (Εικόνα 9). 
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Εικόνα 9:  

Σχηματισμός σαφρανάλης από πικροκροκίνη. 

Η πικροκροκίνη βρίσκεται σε σημαντικές ποσότητες αντιπροσωπεύοντας το 13% του ξηρού βάρους των 

στύλων ενώ λόγω του παραπάνω μετασχηματισμού, μειώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας. Ορισμένοι 

αναφέρουν ότι η ποσότητα της πικροκροκίνης αυξάνεται μέχρι τους 70-80°C και στη συνέχεια μειώνεται 

[Bouvier et al. 2003]. 

Η έρευνα για το άρωμα του κρόκου άρχισε γύρω στη πρώτη εικοσιπενταετία του 20ου αιώνα με την 

απομόνωση και την ταυτοποίηση της σαφρανάλης, την κύρια αρωματική ένωση. Λήφθηκε για πρώτη 

φορά το 1922 από τους Winterstein και Telezcky με αλκαλική ή όξινη υδρόλυση της πικροκροκίνης 

[Winterstein and Telezcky 1922]. Η δομή της όμως καθορίστηκε το 1934 από τους Khun και Winterstein 

ενώ ονομάστηκε 2,6,6- τριμεθυλ- 1,3- κυκλοεξαδιεν- 1- καρβοξϋαλδεΰδη [Khun and Winterstein 1934]. 

Μερικά χρόνια αργότερα οι Khun και Low (1941) καταφέρανε να την απομονώσουν με ενζυμική 

υδρόλυση της πικροκροκίνης [Κhun and Low 1941].  

Κατά διαστήματα, αρκετά συστατικά του αιθερίου ελαίου έχουν ταυτοποιηθεί με τεχνικές φασματομετρίας 

μάζας (MS) καθώς και με φασματοσκοπικές τεχνικές (UV, IR, NMR) (Πίνακας 2, Εικόνα 10). 

 

 

 

Εικόνα 10:  

Αντιπροσωπευτικές δομές των 

συστατικών του αιθερίου ελαίου. 

Τα αντίστοιχα ονόματα 

φαίνονται στον πίνακα 1. 
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Πίνακας 2: Συστατικά του αιθερίου ελάιου που έχουν ταυτοποιηθεί 

Συστατικά Αναφορά 
(1) 3,5,5-τριμεθυλ-2-κυκλοεξεν-1-όνη (2) 4-υδοξυ-3,5,5-τριμεθυλ-2-κυκλοεξεν-1-όνη (3) 2,6,6-
τριμεθυλ-κυκλοεξαν-1,4-διόνη (4) 2,6,6-τριμεθυλ-2-κυκλοεξεν-1,4-διόνη (5) 2-υδροξυ-3,5,5-
τριμεθυλ-2-κυκλοεξεν-1,4-διόνη (6) 4-υδροξυ-2,6,6-τριμεθυλ-1-κυκλοεξ-εν-1-καρβοξαλδεΰδη (7) 4-
υδροξυ-2,6,6-τριμεθυλ-3-οξο-1,4-κυκλοεξαδιεν-1-καρβοξ-αλδεΰδη (8) 2-μεθυλεν-6,6-διμεθυλ-3-
κυκλοεξεν-1-καρβοξαλδεΰδη (9) 3,5,5-τριμεθυλ-4-μεθυλεν-2-κυκλοεξεν-1-όνη (10)  3-υδροξυ-2,6,6-
τριμεθυλ-4-οξο-2-κυκλοεξ-εν-1-καρβοξαλδεΰδη (11) 2,3-εποξυ-4-(υδροξυμεθ-υλεν)-3,5,5-
τριμεθυλκυκλοεξανόνη (12) 2,6,6-τριμεθυλ-3-οξο-1,4-κυκλοεξαδιεν-1-καρβοξαλ-δεΰδη (13) 2-
βουτενλακτόνη (14) ναφθαλένιο (15) 2-φαινυλαιθανόλη 

 
 
 
Zarghami and Heinz 
1971a,b 

(16) 5,5-διμεθυλ-2-κυκλοεξεν-1,4-διόνη (17) 3,5,5-τριμεθυλ-3-κυκλοεξεν-1-όνη (18) 2-υδρο-ξυ-
4,6,6-τριμεθυλ-2,5-κυκλοεξαδιεν-1-όνη (19) 2,4,6-τριμεθυλ-βενζαλδεΰδη (20) 4-υδροξυ-2,6,6-
τριμεθυλ-3-οξο-1-κυκλοεξεν-1-καρβοξαλδεΰδη  

 
Rodel and Petrzika 1991 

(21) 2,6,6-τριμεθυλ-3-οξο-1-κυκλοεξεν-1-καρβοξαλδεΰδη (22) 2,6,-διμεθυλ-4-οξο-1-κυκλοεξ-εν-1-
καρβοξαλδεΰδη (23) 2,4,6,6-τετραμεθυλ-1-κυκλοεξεν-1-καρβοξαλδεΰδη (24) 2,3-διυδρο-ξυ-1,4-
ναφθοκινόνη (25) 2,6,6-τριμεθυλ-3-οξο-κυκλοεξ-4,6-διεν-1-καρβοξαλδεΰδη (26) 2,6,6-τριμεθυλ-
1,3-κυκλοεξαδιεν-1-καρβοξυλικό οξύ (27) 5-(βουτα-1,3-διενυλ)-4,6,6-τριμεθ-υλ-1,5-κυκλοεξαδιεν-1-
όλη (28) 1,3,3-τριμεθυλ-2-(3-οξοβουτ-1-ενυλ)-1-κυκλοεξένιο 

 
Semiond et al. 1996; 
Tarantilis and Polissiou 
1997; Cadwallader et al. 
1997 

(29) 2-υδροξυ-5-κυκλοεξεν-1,4-διόνη (30) 2,6,6-τριμεθυλ-κυκλοεξ-1,4-διεν-1-καρβο-ξαλδεΰδη (31) 
3,7-διμεθυλ-1,6-οκταδιένιο (32) 3,3,4,5-τετραμεθυλ-1-κυκλοεξανόνη (33) 4,6,6-τριμεθυλ-δικυκλο-
[3.1.1]επτ-3-εν-2-όνη (34) 4-(2,2,6-τριμεθυλ-κυκλοεξαν-1-υλ-)-3-βουτεν-2-όνη (35) 2,4,4-τριμεθυλ-
3-(3-οξο-1-βουτενυλ)-2-κυκλοεξ-εν-1-όλη (36) 4-υδροξυ-2,6,6-τριμεθυλ-3-οξο-κυκλοεξαν-1-
καρβοξυ-αλδεΰδη 

 
Tarantilis and Polissiou 
1997 

(37) μεγαστίγμα-7,9,13-τριένιο (38) μεγαστίγμα-4,6,8-τριένιο (39) 4-υδροξυ-2,6,6-τριμεθυλ-2-
κυκλοεξεν-1-όνη (40) 2-υδροξυ-3,5,5-τριμεθυλ-2-κυκλοεξεν-1-όνη (41) 2,6,6-τριμεθυλ-3-οξο-4-
κυκλοεξεν-1-καρβοξαλδεΰδη (42) 2,6,6-τριμεθυλ-κυκλοεπτα-2,4-διεν-1-όνη (43) 5-tert-βουτύλ-
κυκλοπεντ-1,3-διένιο (44) 4-(2,6,6-τριμεθυλ-1-κυκλο-εξενυλ-2-βουτενόνη (45) 6,10-δι-μεθυλ-
εντεκα-5,9-διεν-2-όνη 

 
 
Cadwallader et al. 1997 

(46) 5-υδροξυ-2,6,6-τριμεθυλ-3-οξο-κυκλοεξ-1,4-διεν-1-καρβοξαλδεΰδη (47) 2,5-διμεθυλ-2-
μεθυλβινυλ-κυκλοεξανόνη 

Zareena et al. 2001 

(48) εξανάλη (49) επτανάλη (50) 2-ισοπροπυλιδεν-3 μεθυλ-3,5-εξαδιενάλη (51) 5,5-διμεθυλ-1,3-
κυκλοεξαδιεν-1 καρβοξαλδεΰδη (52) 2-ακετυλ-6,6-διμεθυλ-δικυκλο[3.1.0]-2-εξένιο (53) 4-(2,6,6-
τριμεθυλ-2-κυκλοεξεν-1-υλ)-3-βουτεν-2-όλη (54) 2,6-δι-t-βουτυλφαινόλη (55) εξαδεκά-νιο (56) 
επταδεκάνιο 

 
D’Auria et al. 2004 

(57) (2-φουρανυλ)-2-αιθανόνη (58) 4-(4-υδροξυ-2,6,6-τριμεθυλ-1-κυκλοεξεν-1-υλ)- 2-βουτεν-3-όνη 
(59) 4-(2,6,6-τριμεθυλ-7-οξοδικυκλο-[4.1.0]-επταν-1-υλ)-3-βουτεν-2-όνη (60) 4-(4-υδροξυ-2,6,6-
τριμεθυλ-1-κυκλοεξεν-2-υλ)- 2-βουτεν-3-όλη (61) 4-(3,4-υδροξυ-2,6,6-τριμεθυλ-1-κυκλοεξεν-1-υλ)- 
2-βουτεν-3-όνη (62) 4-(2,6,6-τριμεθυλ-1-κυκλοεξ-1,3-διενυλ)-3-βουτεν-2-όλη (63) 3,8-υδροξυ-3,7-
διμεθυλ-1,6-οκταδιένιο 

 
 
Kanakis et al 2004 

H σαφρανάλη είναι το κύριο συστατικό που βρίσκεται στο αιθέριο έλαιο (70%) και η συγκέντρωσή της 

αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη στα συστατικά του κρόκου, οι κροκίνες, η πικροκροκίνη και η σαφρανάλη 

αποτελούν αντίστοιχα το 29.01 ± 5.6, το 14.04 ± 7.1 και το 0.22 ± 0.11 % του ξηρού βάρους των στύλων 

[Lage and Cantrell 2009], πράγμα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τον Fernandez ο οποίος αναφέρει ότι 

οι κροκίνες αποτελούν το 10% [Fernandez 2004]. 

Αρκετή έρευνα έχει γίνει σχετικά με την επίδραση των συνθηκών αποθήκευσης στη ποιότητα και 

σύσταση του κρόκου. Η απώλεια της χρωστικής ικανότητας των στύλων, η ουσιαστική αποδιοργάνωση 

των εστέρων της κροκετίνης, λαμβάνει χώρα με αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Και οι δύο 

περιπτώσεις ευνοούν την αυτο-οξείδωση των κροκινών [Alonso et al. 1993] και για αυτό το λόγο θα 

πρέπει να αποφεύγονται. Η σύσταση επίσης των κροκινών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες 

ξήρανσης. Έχει αναφερθεί αύξηση της κύριας κροκίνης (trans-κροκίνη-4) με αύξηση της θερμοκρασίας 
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ξήρανσης των στύλων ενώ από τους συγγραφείς προτείνεται ως βέλτιστη η θερμοκρασία των 70°C για 

συνολική διάρκεια δύο ωρών [Carmona Delgrado et al. 2006]. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι κατα τη 

διαδικασία συμπύκνωσης του εκχυλίσματος, οι υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να αποφεύγονται λόγω της 

μείωσης στη ποσότητα των πτητικών συστατικών. 

A 1 . 4  Β ι ο λ ο γ ι κ έ ς  ι δ ι ό τ η τ ε ς  τ ο υ  κ ρ ό κ ο υ  κ α ι  τ ω ν  

σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν  α υ τ ο ύ  

Ο κρόκος καταναλώνεται, εκτός της χρήσης του στη μαγειρική, και ως αφέψημα μόνος του ή ως 

προσθετικό σε άλλα αφεψήματα για τις μοναδικές ιδιότητές του. Σύμφωνα με τη μονογραφία της 

Γερμανικής Επιτροπής E το 1987 καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2007, ποσότητα 

μέχρι και 1.5 g θεωρείται ασφαλής. Ο Modaghegh και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι η κατανάλωση 

κρόκου σε μορφή ταμπλέτας 200 και 400 mg από υγιείς ανθρώπους για διάστημα 7 ημερών είναι 

ασφαλής και μόνο ορισμένες αλλαγές σε αιματολογικές και βιοχημικές παραμέτρους παρατηρούνται, οι 

οποίες όμως δεν θεωρούνται κλινικά σημαντικές [Modaghegh et al. 2008]. Επίσης, χορήγηση 200 mg 

κρόκου σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία για 10 μέρες είχε θετικά αποτελέσματα στη σεξουαλική 

συμπεριφορά [Shamsa et al. 2009], ενώ χορήγηση 30 mg σε ασθενείς με Alzheimer [Akhondzadeh et al. 

2009] καθώς και σε γυναίκες με συμπτώματα προ-εμμηνορρυσιακού συνδρόμου [Agha-Hosseini et al. 

2008] είχε ευνοϊκά αποτελέσματα. Σε αυτές τις κλινικές μελέτες δεν αναφέρθηκαν παρενέργειες από τη 

χρήση του. 

Γενικά, η απορρόφηση των καροτενοειδών - οικογένεια όπου ανήκουν οι κροκίνες- λαμβάνει χώρα στο 

βλεννογόνο του εντέρου και από εκεί περνάνε στον δωδεκαδάκτυλο μέσω παθητικής διάχυσης [Parker 

1996]. Στη συνέχεια, τα καροτενοειδή που δεν έχουν μεταβολιστεί, ενσωματώνονται στα χυλομικρά και 

εκκρίνονται στη λέμφο ενώ περνώντας από το ήπαρ απελευθερώνονται πάλι στην κυκλοφορία με τη 

βοήθεια των πολύ-χαμηλής-πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (VLDL) και των χαμηλής πυκνότητας 

λιποπρωτεϊνών (LDL). Τα καροτενοειδή στην κυκλοφορία μεταφέρονται με τη βοήθεια των 

λιποπρωτεϊνών, με μια διασπορά παρόμοια με αυτή της χοληστερόλης, συνδέοντας έτσι τη συγκέντρωση 

της χοληστερόλης με τα επίπεδα των καροτενοειδών στην κυκλοφορία [Clevidence and Bieri 1993; Olson 

1994]. Έχει βρεθεί ότι περίπου το 75% είναι συνδεδεμένα στην LDL,  ενώ το υπόλοιπο στην VLDL και 

στις υψηλής-πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (HDL). Τα περισσότερο μη-πολικά (π.χ α-καροτένιο, β-καροτένιο, 

λυκοπένιο) δεσμεύονται κυρίως στην LDL και τα περισσότερο πολικά (π.χ λουτεΐνη, κροκίνες) στην HDL. 

Λιγότερα από το 10% μπορούν να μεταβολιστούν σε ρετινόλη και να λειτουργήσουν στα θηλαστικά ως 

πρόδρομα μόρια της βιταμίνης Α. Στο ανθρώπινο πλάσμα έχει παρατηρηθεί παρουσία ισομερών cis-

trans η οποία μάλιστα δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη αφού τα καροτενοειδή έχουν μια ευκολία προς 

την ισομερείωση [Krinsky et al. 1990]. 
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Ο λιπώδης ιστός (κυρίως λόγο του όγκου του) και το ήπαρ είναι οι βασικοί χώροι αποθήκευσης των 

καροτενοειδών, ενώ επίσης έχουν βρεθεί στους πνεύμονες, στα νεφρά, στον προστάτη, στον αυχένα και 

αλλού [Schmitz et al. 1991]. Υψηλές συκεντρώσεις καροτενοειδών βρίσκονται σε ιστούς πλούσιους σε 

LDL υποδοχείς, όπως τα ωχρά σωμάτια και ο επινεφριδιακός ιστός.  

Όσον αφορά στα συστατικά του κρόκου, η βιολογική ενεργότητα μάλλον αποδίδεται στην κροκετίνη, 

αφού πειράματα σε τρωκτικά μετά από χορήγηση εκχυλίσματος δείχνουν ότι η κροκίνη δεν ανιχνεύεται 

στο πλάσμα σε αντίθεση με το άγλυκο τμήμα της. Πιο συγκεκριμένα, μετά από ενδοπεριτοναϊκή ένεση σε 

αρουραίους με συγκέντρωση κρόκου 50 mg/kg, η κροκίνη δεν ανιχνεύτηκε στο πλάσμα ενώ η ανίχνευση 

της κροκετίνης οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η κροκίνη υδρολύεται μερικώς στη γαστροεντερική οδό σε 

κροκετίνη [Xi et al. 2007]. Το μέγιστο της κροκετίνης παρατηρήθηκε μία ώρα μετά την χορήγηση και 

αναφέρεται επιπλέον ότι η κροκετίνη έχει μικρό χρόνο ημιζωής [Xi et al. 2007]. Ομοίως, ύστερα από 

πειράματα σε ποντίκια, η μέγιστη συγκέντρωση της κροκετίνης εμφανίστηκε στη μισή ώρα ενώ για 

περίοδο 8 ωρών μετά την χορήγηση εκχυλίσματος, η κροκίνη δεν ήταν ανιχνεύσιμη [Asai et al. 2005]. 

Σύμφωνα με τον Asai και τους συνεργάτες του οι χορηγούμενες δια του στόματος κροκίνες υδρολύονται 

μερικώς σε κροκετίνη πριν μπουν στην κυκλοφορία του αίματος και η κροκετίνη πιθανόν μεταβολίζεται σε 

γλυκοζίτες στο βλεννογόνο του εντέρου και στο ήπαρ ποντικιών, ενώ δεν διευκρινίζεται αν τα 

γλυκουρονίδια της κροκετίνης δρουν ως βιοενεργά μόρια ή απλά μεταφέρουν την κροκετίνη στους 

διάφορους ιστούς [Asai et al. 2005]. Επιπλέον, ο Miller και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι η κροκετίνη 

δεσμεύεται ισχυρά στην αλβουμίνη του πλάσματος [Miller et al. 1982]. 
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Καρκίνος 

Αρκετές αναφορές υπάρχουν τόσο σε in vitro όσο και σε in vivo πειράματα σε πειραματόζωα για την 

αντινεοπλασματική δράση των συστατικών των στύλων και την ικανότητά τους να αναστέλλουν τον 

πολλαπλασιασμό διαφόρων καρκινικών κυττάρων [Sharoni et al. 2004]. 

Νωρίς τη δεκαετία του 1990, μελέτες απέδειξαν ότι το εκχύλισμα του κρόκου αναστέλλει τη 

καρκινογένεση, δρώντας κυτταροτοξικά και εμποδίζοντας τη γονιδιακή μετάλλαξη. In vivo και in vitro 

πειράματα αποδίδουν στα συστατικά του κρόκου πιθανή μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ορισμένων 

τύπων καρκίνου. Συστατικά των στύλων φάνηκε να επιφέρουν την απόπτωση σταματώντας τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό και εμποδίζοντας την ανάπτυξή τους, οδηγώντας έτσι σε μία πιθανή δράση κατά των 

καρκινωμάτων (HeLa, A549, EAC, HT-29, SW-480), του σαρκώματος (S-180) και της λευχαιμίας σε 

κυτταρικές σειρές όπως (HL60, K562, P388) κ.ά. [Abdullaev and Espinoza-Aguirre 2004; Aung et al. 

2007]. 

Το εκχύλισμα του κρόκου, σύμφωνα με τον Abdullaev και τους συνεργάτες του εμφάνισε δοσοεξαρτώμενη 

ανασταλτική δράση στον σχηματισμό αποικιών στις σειρές Α204 (ραβδομυοσάρκωμα), HeLa και HepG2 

με τη μεγαλύτερη να αντιστοιχεί στην Α204, ενώ δεν ήταν τοξικό και δεν είχε επίδραση σε φυσιολογικά 

κύτταρα [Abdullaev et al. 2003]. Χορήγηση εκχυλίσματος 200 mg/kg αύξησε τον χρόνο ζωής σε ποντίκια 

στα οποία είχε προηγηθεί εμφύτευση του καρκινώματος S-180 (σάρκωμα), EAC καρκίνωμα του Ehrlish) 

και DLA (λέμφωμα του Dalton), κατά 111.0%, 83.5% and 112.5%, αντίστοχα καθώς επίσης βρέθηκε να 

είναι κυτταροτοξικό σε in vitro πειράματα σε κύτταρα P388, S-180, EAC και DLA [Nair et al. 1991].  

Οι κροκίνες, αλλά και η διμεθυλοκροκετίνη, φάνηκε να επιφέρουν την απόπτωση των παραπάνω 

καρκινικών κυττάρων σταματώντας έτσι τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και εμποδίζοντας την ανάπτυξη 

τους [Thatte et al. 2000; Abdullaev 2002]. Ο Palozza και οι συνεργάτες του ανέφεραν κυτταρική 

συρρίκνωση και μείωση του κυτταροπλάσματος στη σειρά HeLa (καρκίνωμα του επιθηλίου του αυχένα), 

την οποία και απέδωσαν στα 10 μΜ κροκίνης, ενώ στην ίδια καρκινική σειρά τα ποσά που προκάλεσαν 

το 50% της αναστολής της κυτταρικής αύξησης για το εκχύλισμα κρόκου, την κροκίνη, την σαφρανάλη και 

την πικροκροκίνη ήταν αντίστοιχα 2.3 mg/mL, 3 mM, 0.8 mM και 3 mM [Palozza et al. 2004; Escribano et 

al. 1996]. Επιπλέον, αναφέρεται αναστολή στην κυτταρική σειρά RD (ραβδομυοσάρκωμα) η οποία 

αποδίδεται στην κροκετίνη [Jagadeeswaran et al. 2000] καθώς επίσης προαγωγή της απόπτωσης και 

αλλαγή του κυτταρικού κύκλου στην καρκινική σειρά TCCB T24 (καρκίνωμα της ουροδόχου κύστεως) 

από την κροκίνη [Zhao et al 1998]. 

Η βιολογική μελέτη των φυσικών υδατοδιαλυτών συστατικών των στύλων του κρόκου έδειξε ότι 

αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό και προάγουν μερικώς την διαφοροποίηση των καρκινικών κυττάρων 

σε λευχαιμικές σειρές (HL60) με IC50 1.2 μΜ για την διμεθυλοκροκετίνη, 5 μΜ για την κροκετίνη και 6.6 μΜ 
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για την κροκίνη ύστερα από την επώαση 3 ημερών και 0.8 μΜ, 2 μΜ, 2 μΜ, αντίστοιχα για 5 ημέρες 

[Tarantilis et al. 1994]. Χορήγηση εκχυλίσματος στύλων με διακεκομμένη ή συνεχή έγχυση σε επίμυες, 

στους οποίους είχε προηγηθεί εμφύτευση λευχαιμικών κυττάρων (P388), είχε ως αποτέλεσμα αύξηση του 

χρόνου ζωής κατά 45-120% [Nair et al. 1995].  

Πρόσφατα in vitro πειράματα που έγιναν στις σειρές HeLa και ΗepG2 (ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα) 

έδειξαν πρόκληση κυτταρικού θανάτου από το εκχύλισμα, με αντίστοιχα IC50 800 και 950 μg/mL μετά από 

48 ώρες [Tavakkol-Afshari et al. 2008]. Το εκχύλισμα του C.sativus και το κύριο συστατικό του, η κροκίνη, 

ανέστειλαν σημαντικά την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του κόλου (HT-29, HCT-116, SW-480) 

χωρίς να επηρεάζουν τα φυσιολογικά [Aung et al. 2007].  

Μέχρι σήμερα ο ακριβής μηχανισμός της δράσης του κρόκου και των συστατικών του δεν είναι 

εξακριβωμένος, αλλά πιθανολογείται ότι αναστέλλουν την ενδοκυτταρική σύνθεση των νουκλεϊκών οξέων, 

αλληλεπιδρούν με την τοποϊσομεράση, προστατεύουν από ελεύθερες ρίζες, ή μετατρέπονται σε 

ρετινοειδή [Palozza et al. 2004; Abdullaev et al. 2003; Abdullaev 2002]. Αναφορές υπάρχουν 

συγκεκριμένα για τα καροτενοειδή του κρόκου, τα οποία έχουν βρεθεί να αναστέλλουν τον σχηματισμό 

αποικιών καθώς και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, μέσω ανασταλτικής δράσης στη σύνθεση των DNA 

και RNA σε in vitro καλλιέργειες της σειράς HeLa. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι τα κακοήθη κύτταρα είναι 

πιο ευαίσθητα στις ανασταλτικές αυτές επιδράσεις σε σχέση με τα φυσιολογικά [Abdullaev 1994; 

Abdullaev and Frenkel 1992]. Οι ιδιότητες του κρόκου ερευνήθηκαν επίσης ως προς την επίδρασή τους 

στη δομή της ιστόνης H1 (βασικό δομικό στοιχείο της χρωματίνης) και στην αλληλεπίδρασή της με το 

DNA [Ashrafi et al. 2005] ενώ ο Nair και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 

οφείλεται σε αλληλεπίδραση με ένζυμα του DNA, π.χ τοποϊσομεράση ΙΙ [Nair et al. 1995]. Ο Kanakis και 

οι συνεργάτες του παρατήρησαν για τα συστατικά του κρόκου, άμεση αλληλεπίδραση με τα νουκλεϊκά 

οξέα και το DNA [Kanakis et al. 2007b]. Ομοίως, η Bathaie και οι συνεργάτες της έδειξαν ότι η κροκετίνη 

αλληλεπιδρά με το DNA του βόειου θύμου αδένα ή με ολιγονουκλεοτίδιά του επάγοντας διαμορφωτικές 

αλλαγές σε αυτό, π.χ. μετακίνηση από την B στην C φάση και μείωση στην παράμετρο μακρομοριακής 

σταθερότητας ΔG(H2O) (ελεύθερη ενέργεια Gibbs) [Bathaie et al. 2007]. 
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Πίνακας 3: Συνοπτική κυτταροστατική (IC50) επίδραση του κρόκου και των συστατικών του σε καρκινικές 
κυτταρικές σειρές in vitro [Ανανεωμένος πίνακας από Αbdullaev 2002]. 

Ουσίες Κυτταρικές σειρές IC50* 
 
Ολικό εκχύλισμα  

S-180, EAC, DLA, P388, 
οστεοσάρκωμα, σάρκωμα των 
ωοθηκών  

 
7-30 μg/mL 

Ολικό εκχύλισμα HeLa, A549, WI-38VA 100-250 μg/mL 
Ολικό εκχύλισμα A-204, HepG-2, SW-480 150-200 μg/mL 
Ολικό εκχύλισμα HeLa 2.3 mg/mL, 800 μg/mL (48 

ώρες) 
Ολικό εκχύλισμα HepG2 950 μg/mL (48 ώρες) 
Κροκετίνη HL-60, Κ562 2 μM (5 ημέρες) 
Διμεθυλoκροκετίνη HL-60, K562 0.8 μM (5 ημέρες) 
Κροκίνη HL-60, K562, HeLa, HT-29 2 μM (5 ημέρες), 3 mM, 3 mM 

και 1 mM αντίστοιχα 
Κροκετίνη HL-60 5 μM (3 ημέρες) 
Διμεθυλoκροκετίνη HL-60 1.2 μM (3 ημέρες) 
Κροκίνη HL-60 6.6 μM (3 ημέρες) 
Σαφρανάλη HeLa 0.8 mM 
Πικροκροκίνη HeLa  3 mM 

Σημείωση: IC50= ποσότητα που προκαλεί το 50% της αναστολής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

Οξειδωτικό στρες  

Μελέτες οι οποίες έγιναν σε ποντίκια έδειξαν αντιοξειδωτική και χημειοπροστατευτική δράση του 

εκχυλίσματος σε συγκεντρώσεις 20, 40 και 80 mg/kg [Premkumar et al. 2006] ενώ σύμφωνα με τον 

Martinez-Tome και τους συνεργάτες του, η δράση του σε in vitro πειράματα προσομοιάζει με αυτή των 

BHT και BHA, κοινών συντηρητικών που χρησιμοποιούνται για αποφυγή της οξείδωσης [Martinez-Tome 

et al. 2001]. Συγκεκριμένη μελέτη σε 20 υγιή άτομα τα οποία κατανάλωναν δύο φορές ημερησίως 50 mg 

κρόκου διαλυμένα σε 100 mL γάλα, έδειξε σημαντική μείωση της οξείδωσης των λιποπρωτεϊνών [Verma 

and Bordia 1998] καθώς επίσης in vivo πειράματα σε ποντίκια (Swiss Albino) με γενοτοξικά επαγόμενο 

οξειδωτικό στρες, έδειξαν προστασία αυτών από τη διαδικασία της υπεροξείδωσης των λιπιδίων με 

μέγιστη απόδοση στη συγκέντρωση των 40 mg/kg [Premkumar et al. 2003].  

Πειράματα που έγιναν σε ηπατοκύτταρα αρουραίων, απέδωσαν προστασία των κυττάρων και 

αντιοξειδωτική δράση στην κροκετίνη [Giaccio 2004]. Επιπλέον, ο Magesh και οι συνεργάτες του, ύστερα 

από μελέτες σε Swiss Albino ποντίκια με γενοτοξικά επαγόμενη οξειδωτική βλάβη, αναφέρουν δέσμευση 

των ελευθέρων ριζών (ROS) που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της λιπιδικής υπεροξείδωσης καθώς και 

αύξηση των επιπέδων γλουταθειόνης (GSH), γνωστού αντιοξειδωτικού του αμυντικού συστήματος των 

κυττάρων, από την κροκετίνη [Magesh et al. 2006]. Η ίδια συμπεριφορά παρατηρήθηκε και για την 

κροκίνη, κύριο συστατικό του κρόκου, σε PC12 κύτταρα αρουραίων [Ochiai et al. 2007]. Tο 2007 η 

ερευνητική ομάδα του Zheng αναφέρει προστασία του εγκεφάλου αρσενικών ποντικιών C57BL/6J από 

οξειδωτικό στρες και αύξηση των επιπέδων GSH, η οποία αποδίδεται στην κροκίνη για συγκεντρώσεις 10 



                                                                                                   Γένος Crocus – Κρόκος ο ήμερος  

 

30 

και 20 mg/kg [Zheng et al. 2007] ενώ επίσης εμφάνισε αντιοξειδωτική δράση στο πλάσμα νέων και 

υγειών ανθρώπων [Tubaro et al. 1998]. 

Με την βοήθεια της μεθόδου DPPH (2,2-διφενυλ-1-πικρυλυδραζύλιο), η ικανότητα της κροκίνης να 

δεσμεύει ρίζες οξυγόνου βρέθηκε να αγγίζει το 50% και το 65% στα 500 και 1000 ppm αντίστοιχα, καθώς 

επίσης ένα ποσοστό 34% προκαλείται και από τα 500 ppm σαφρανάλης [Assimopoulou et al. 2005], ενώ 

ο Kanakis και οι συνεργάτες του, μετά από σύγκριση των συστατικών του κρόκου με γνωστά 

αντιοξειδωτικά (Trolox, BHT), αναφέρουν ότι όλα τα βιοενεργά συστατικά δρώντας συνεργιστικά 

προσδίδουν στο εκχύλισμα κρόκου σημαντική αντιοξειδωτική δράση (IC50 κροκετίνης και σαφρανάλης, 

17,8 ± 1μg/mL και 95± 1μg/mL αντίστοιχα) [Kanakis et al. 2007a]. 

Πρόσφατα, αναφέρθηκε προστατευτική δράση του εκχυλίσματος και συγκεκριμένα της κροκίνης, έναντι 

των ελευθέρων ριζών οι οποίες προκύπτουν από έκθεση των PC12 κυττάρων (νευρώνες) σε υψηλά 

επίπεδα γλυκόζης [Mousavi et al. 2009b].  

Κεντρικό νευρικό σύστημα 

Πειράματα σε ποντίκια με αιθανολικά επαγόμενη βλάβη στη διαδικασία μάθησης απέδειξε ότι εκχύλισμα 

των στύλων συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος (Κ.Ν.Σ) με κύρια 

φαρμακολογική δράση της κροκετίνης [Abe and Saito 2000]. Σύμφωνα με μελέτες, η δράση αυτή οφείλεται 

σε καταστολή της δράσης του παράγοντα νέκρωσης όγκου (tumor necrosis factor, TNFa) σε PC12 

κύτταρα ποντικιών, από την κροκίνη [Soeda et al. 2001; Ochiai et al. 2004]. In vivo πειράματα που έγιναν 

σε αρουραίους, έδειξαν ότι η κροκίνη (15, 30mg/kg) ρυθμίζει την αποθήκευση πληροφοριών [Pitsikas et 

al. 2007; Pitsikas and Sakellaridis 2006]. 

Σημαντική είναι και η αγχολυτική δράση του κρόκου σε δόσεις μεγαλύτερες των 30 mg/kg αρουραίων 

[Pitsikas et al. 2008]. Ολικό εκχύλισμα κρόκου σε συγκέντρωση 0.56 g/kg αρουραίων βρέθηκε να αυξάνει 

την διάρκεια του ύπνου ενώ η σαφρανάλη δρα αγχολυτικά σε συγκεντρώσεις 0.15 και 0.35 mL/kg 

αρουραίων [Hosseinzadeh and Noraei 2009]. Έρευνες αποδίδουν επίσης στον κρόκο θετική δράση σε 

ασθενείς με ήπια προς μέτρια κατάθλιψη ύστερα από ημερήσια χορήγηση (30 mg/ημέρα) για 22 

εβδομάδες [Akhondzadeh et al. 2004; Akhondzadeh et al. 2009] ενώ ο Wang και οι συνεργάτες του 

απέδωσαν την αντικαταθλιπτική αυτή δράση στην κροκίνη [Wang et al. 2009]. 

Το εκχύλισμα των στύλων του κρόκου παίζει ρόλο σε ασθένειες νευροεκφυλιστικής φύσης όπως π.χ στη 

νόσο Parkinson και στη νόσο Alzheimer. Σε μελέτη που έγινε το 2005 σε ποντίκια βρέθηκε ότι η 

σαφρανάλη (0.15, 0.35 mL/kg) καθυστερεί τους σπασμούς μειώνοντας γενικά τη διάρκεια της προσβολής 

[Hosseinzadeh and Talebzadeh 2005] ενώ επίσης προστατευτική δράση είχε και η κροκετίνη [Ahmad et 

al. 2005]. Πρόσφατη μελέτη της ερευνητικής μας ομάδας, απέδωσε στα συστατικά του κρόκου δράση 

κατά της αμυλοειδικής συσσωμάτωσης, με χρονο- και δοσο- εξαρτώμενο τρόπο, με την trans-κροκίνη-4 
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να αποτελεί το κυριότερο ή ένα από τα κυριότερα ενεργά συστατικά [Papandreou et al. 2006]. Σύμφωνα 

με τον Hosseinzadeh και τους συνεργάτες του, χορήγηση σε ποντίκια υδατικού (80, 160, 320 mg/kg) και 

αιθανολικού εκχυλίσματος (800 mg/kg ποντικών) μείωσαν τα συμπτώματα από το στερητικό σύνδρομο 

της μορφίνης, γεγονός το οποίο δεν παρατηρήθηκε για την κροκίνη [Hosseinzadeh et al. 2009]. 

Καρδιαγγειακό σύστημα  

Πειράματα που έγιναν σε κουνέλια τα οποία είχαν διατροφή πλούσια σε λίπη έδειξαν μείωση των 

επιπέδων χοληστερίνης ύστερα από ενδομυϊκή ένεση εκχυλίσματος στύλων καθώς επίσης ελάττωση των 

αθηρωματικών πλακών κατά το ήμισυ [Λαδοπούλου Αικ. 1998]. Περαιτέρω έρευνες έγιναν και σε ομάδα 

ατόμων τα οποία κατανάλωναν αρκετά λιπαρές τροφές. Σύμφωνα με αυτές, μετά από κατανάλωση 

κρόκου εμφανίστηκε σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων και πρόληψη της 

αθηροσκλήρυνσης [Giaccio 2004].  Πιθανότατα ο μηχανισμός δράσης των συστατικών των στύλων είναι 

η ισχυρή δέσμευσή τους με την αλβουμίνη πάνω στους ίδιους υποδοχείς που φυσιολογικά 

καταλαμβάνονται από εστέρες των λιπαρών οξέων. Η ανταγωνιστική αυτή δράση αποδόθηκε στη 

κροκετίνη [Singh et al. 2004].  

Το 2005 έρευνα των Lee και συνεργατών, η οποία έγινε σε υπερλιπιδαιμικά ποντίκια έδειξε σημαντική 

βελτίωση στα επίπεδα τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης, η οποία προκλήθηκε μάλλον από την κροκετίνη 

παρά από τις κροκίνες ενώ σε άλλη μελέτη, 10ήμερη χορήγηση κροκίνης σε δόση 25-100 mg/kg μείωσε 

τα επίπεδα τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης [Lee at al. 2005; Sheng et al. 2006]. Πρόσφατα, αναφέρθηκε 

επίσης ότι το εκχύλισμα των στύλων του C.sativus και πιο συγκεκριμένα η κροκετίνη, εμφάνισε 

δοσοεξαρτώμενη αναστολή της συσσωμάτωσης των αιμοπεταλίων και γενικότερα της θρόμβωσης μέσω 

μείωσης των επιπέδων του Ca2+ [Yang et al. 2008] ενώ επίσης το υδατικό εκχύλισμα μείωσε 

δοσοεξαρτώμενα την αρτηριακή πίεση σε φυσιολογικούς και υπερτασικούς αρουραίους με τις υποτασικές 

ιδιότητες να αποδίδονται στην κροκίνη και στην σαφρανάλη [Imenshahidi et al. 2009]. Πρόσφατα, in vitro 

και in vivo πειράματα, υποστήριξαν επίσης την αντιφλεγμονώδη δράση της κροκίνης [Xu et al. 2009] 

καθώς επίσης μελέτες σε ποντίκια με χορήγηση 20 mg κροκίνης/kg/ημέρα για 22 ημέρες, έδειξαν 

βελτίωση πολλών βιοχημικών παραμέτρων και γενικά προστασία της καρδιάς [Goyal et al. 2009]. 

Μάλιστα, στην Κίνα οι γλυκοζίτες του κρόκου έχουν εγκριθεί και κυκλοφορούν σαν φάρμακο της 

στεφανιαίας νόσου και της στηθάγχης [Xi et al. 2007]. 
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Γονιμότητα, οφθαλμός, επούλωση πληγών 

Εκτός των πιο πάνω σημαντικών δράσεων, ο κρόκος έχει χαρακτηριστεί και ως αφροδισιακό. 

Συγκεκριμένη in vivo μελέτη η οποία έγινε σε αρσενικά ποντίκια έδειξε αύξηση της σεξουαλικής 

συμπεριφοράς αυτών μετά από χορήγηση ολικού εκχυλίσματος (160-320 mg/kg) και κροκίνης (100-400 

mg/kg) [Hosseinzadeh et al. 2008]. Επίσης, χορήγηση 200 mg saffron σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία 

για 10 μέρες είχε θετικά αποτελέσματα στη σεξουαλική συμπεριφορά [Shamsa et al. 2009]. 

Στην κροκίνη έχει επιπλέον αποδοθεί θετική δράση στις παθήσεις του οφθαλμού. Ο Laabich και οι 

συνεργάτες του με in vitro μελέτες σε οφθαλμούς βοδιού και πιθήκου, παρατήρησαν προστασία των 

φωτοϋποδοχέων σε μπλε και άσπρο φως (EC50: 30 μΜ) [Laabich et al. 2006] ενώ in vivo πειράματα σε 

ποντίκια που έγιναν στο εργαστήριό μας δείχνουν δράση του κρόκου κατά του καταρράκτη 

[Δημακοπούλου 2009]. Τέλος, μελέτη που έγινε σε αρουραίους οι οποίοι είχαν υποστεί κάψιμο από ζεστό 

νερό, έδειξε ότι ύστερα από λήψη ολικού εκχυλίσματος οι πληγές επουλώθηκαν ταχύτερα [Khorasani et al. 

2008]. 
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Πίνακας 4: Συνοπτική καταγραφή των δεδομένων σύγχρονων επιστημονικών μελετών για τις βιολογικές 
δράσεις του κρόκου [Ανανεωμένος πίνακας από Χρυσάνθη και συν. 2009]. 

 In vitro In vivo 
Ο
ξε
ιδ
ω
τι
κό

 σ
τρ
ες

  Αντιοξειδωτική δράση κροκετίνης και σαφρανάλης . 
 Δέσμευση ελευθέρων ριζών οξυγόνου.  

 Μείωση της οξείδωσης των  λιποπρωτεϊνών (άνθρωποι).  

 Κροκίνη: αντιοξειδωτική δράση στο πλάσμα ανθρώπου (≤ 
40ppm), προστασία κυττάρων του εγκεφάλου από 
οξειδωτικό στρες.  

 Κροκετίνη: ενίσχυση της δράσης της γλουταθειόνης 
(ποντίκια).  

Κ
αρ

κί
νο
ς 

 S-180 (σάρκωμα), P388 (λευχαιμία), EAC 
(καρκίνωμα), DLA ( λέμφωμα): κυτταροτοξική δράση. 
Αναστολή της σύνθεσης του DNA, του RNA αλλά όχι 
της πρωτεϊνοσύνθεσης.  

 HeLa (καρκίνωμα του αυχένα): αναστολή κυτταρικής 
αύξησης. Επώαση με κρόκο για 3 h: αναστολή 
σχηματισμού αποικιών και κυτταρικής σύνθεσης 
νουκλεϊκών οξέων. Κροκίνη (10 μΜ): κυτταρική 
συρρίκνωση και μείωση κυτταροπλάσματος.  

 RD (ραβδομυοσάρκωμα): δοσοεξαρτώμενη αναστολή 
από την κροκετίνη.  

 Καρκίνωμα του κόλου (HCT-116. SW-480, HT-29): 
σημαντική ανασταλτική δράση κροκίνης.  

 A-204 (ανθρώπινο ραβδομυοσάρκωμα), HeLa, HepG2 
(ανθρώπινο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα): μη-
μεταλλαξιγόνος δράση και αναστολή σχηματισμού 
αποικιών. Κροκίνη: μείωση καρκινογένεσης.  

 Δέσμευση συστατικών σε ιστόνες: αλλαγή στη 
μορφολογία τους η οποία οδηγεί σε καταστολή 
μεταγραφής.  

 Χορήγηση εκχυλίσματος σε επίμυες στους οποίους είχε 
προηγηθεί εμφύτευση λευχαιμικών κυττάρων P388: 
αύξηση χρόνου ζωής.  

 TCCB T24 (καρκίνωμα της ουροδόχου κύστεως): 
προαγωγή απόπτωσης και αλλαγή κυτταρικού κύκλου 
από την κροκίνη.  

Κ
εν
τρ
ικ
ό 
Ν
ευ
ρι
κό

 Σ
ύσ

τη
μα

 

 Αναστολή της απόπτωσης των νευρώνων (PC-12) και 
αντιοξειδωτική προστασία στον εγκεφαλικό φλοιό και 
στον ιππόκαμπο (κροκίνη). 

 δράση κατά της αμυλοειδικής συσσωμάτωσης (trans-
κροκίνη-4) 

 

 Σαφρανάλη: μείωση της διάρκειας προσβολής και 
επιβράδυνση των επιληπτικών σπασμών (0.15, 0.35 
mg/mL). Προστασία από τον θάνατο (ποντίκια).  

 Δράση κατά του άγχους (>30 mg/mL) (αρουραίοι). 
Δοσοεξαρτώμενη αγχολυτική δράση σαφρανάλης και 
αύξηση του ύπνου μετά από χορήγηση εκχυλίσματος 
κρόκου (0.56 g/kg).  

 Κροκίνη (15, 30 mg/mL): ρυθμίζει την αποθήκευση 
πληροφοριών και βελτιώνει την μνήμη (αρουραίοι).  

 Κροκετίνη: προστασία από τη νόσο Parkinson 
(αρουραίοι).  

 Εκχύλισμα: μείωση συμπτωμάτων στερητικού συνδρόμου 
της μορφίνης 

 Δράση κατά της κατάθλιψης και της αμυλοειδογένεσης: 
κροκίνη 

Καρδιαγγειακό Σύστημα (in vivo μελέτες) 
 Πρόληψη αθηροσκλήρωσης (άνθρωποι) και ελάττωση αθηρωματικών πλακών (κουνέλια) από το εκχύλισμα.  
 Δόση 25-100 mg κροκίνης/kg για 10 ημέρες μείωσε τα επίπεδα τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης (αρουραίοι).  
 Κροκετίνη: δοσοεξαρτώμενη αναστολή της συσσωμάτωσης αιμοπεταλίων. Δρα αντιθρομβωτικά μέσω μείωσης των επιπέδων 

Ca2+ (αρουραίοι).  
 Κροκίνη, Σαφρανάλη: Μείωση αρτηριακής πίεσης 
 Κροκίνη: Αντιφλεμονώδης δράση, προστασία της καρδιάς 
Γονιμότητα (in vivo μελέτες) 
 Αφροδισιακό, αύξηση σεξουαλικής συμπεριφοράς (κρόκος: 160, 320 mg/kg, κροκίνη: 100-400 mg/kg) (αρσενικοί αρουραίοι).  
 200 mg saffron σε άντρες με στυτική δυσλειτουργία για 10 μέρες: θετικά αποτελέσματα στη σεξουαλική συμπεριφορά. 
Επούλωση πληγών (in vivo μελέτες) 
 Χορήγηση εκχυλίσματος κρόκου είχε σαν αποτέλεσμα την ταχύτερη επούλωση πληγών που προήλθαν από κάψιμο από ζεστό 

νερό (αρουραίοι).  

Οφθαλμός (in vitro μελέτες) 
 Κροκίνη: προστασία φωτοϋποδοχέων μπλε ή άσπρου φωτός.   
 Δράση του κρόκου κατά του καταρράκτη 
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A2 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
              

Το 2006 στην Ευρώπη, διαγνώστηκαν 3.191.600 περιπτώσεις καρκίνου (εκτός των καρκίνων του 

δέρματος που δεν προέρχονται από μελάνωμα) ενώ 1.703.000 από αυτές οδήγησαν στο θάνατο. Οι πιο 

συχνές μορφές του καρκίνου ήταν ο καρκίνος του μαστού (429.900, 13.5% των καρκίνων), 

ακολουθούμενος από τον ορθοκολικό καρκίνο (412.900, 12.9%) και τον καρκίνο του πνεύμονα  (386.300, 

12.1%). Ο καρκίνος του πνεύμονα ο οποίος και εκτιμήθηκε ότι προκάλεσε 334.800 θανάτους (19.7% του 

συνόλου), ήταν η πιο συχνή αιτία θανάτου, ακολουθούμενος από τον ορθοκολικό (207.400), του μαστού 

(131.900) και του στομάχου (118.200) [Ferlay et al. 2007]. 

Ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων καρκίνου στην Ευρώπη φάνηκε να αυξήθηκε κατά 300.000 από 

το 2004 μέχρι το 2006. Με έναν εκτιμώμενο αριθμό 3.2 εκατομμυρίων περιπτώσεων (53% σε άντρες, 47% 

σε γυναίκες) και 1.7 εκατομμυρίων θανάτων (56% σε άντρες, 44% σε γυναίκες) κάθε χρόνο, ο καρκίνος 

εξακολουθεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και η 

γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των αριθμών. 

A 2 . 1  Κ α ρ κ ι ν ο γ έ ν ε σ η  

Όταν ανιχνεύεται ένας όγκος για πρώτη φορά, συνήθως περιέχει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο 

κύτταρα, μεταξύ των οποίων και πολλά φυσιολογικά. Διάφορες αναλύσεις που γίνονται, δείχνουν ότι οι 

καρκίνοι προέρχονται από ένα κύτταρο. Μελέτες έχουν δείξει ότι για να καταστεί ένα κύτταρο καρκινικό, 

θα πρέπει να υποστεί αρκετές μεταλλάξεις (έξι ή περισσότερες) στα γονίδια που ελέγχουν τον κυτταρικό 

κύκλο. Ακόμη, θα πρέπει να μεταλλαχθούν γονίδια, που καθιστούν ικανά τα κύτταρα να διεισδύουν και 

να διασπείρονται (μετάσταση). 

Η ανάπτυξη ενός όγκου γίνεται σταδιακά και συνήθως απαιτείται πολύς χρόνος από τη δημιουργία του 

πρώτου μεταλλαγμένου κυττάρου, μέχρι την έναρξη της ασθένειας. Για παράδειγμα, η συχνότητα 

εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων αυξάνεται απότομα μετά από 10-20 χρόνια εντατικού καπνίσματος. 

Η ανάπτυξη του καρκίνου ξεκινά όταν ένα κύτταρο (π.χ επιθηλιακό) που δεν διαιρείται υποστεί μια 

μετάλλαξη, που το διεγείρει να πολλαπλασιασθεί. Το μεταλλαγμένο κύτταρο και οι απόγονοί του, 

φαίνονται μεν φυσιολογικά, όμως επειδή απέκτησαν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται, δημιουργούν 

μία κατάσταση γνωστή ως υπερπλασία. Ένα από αυτά τα κύτταρα, με πιθανότητα μία στο εκατομμύριο, 

μπορεί να υποστεί μια δεύτερη μετάλλαξη επηρεάζοντας έτσι τον έλεγχο της αύξησης των κυττάρων. 

Αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω αύξηση του ρυθμού του πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Επιπλέον, τα 

νεοπαραγόμενα κύτταρα εμφανίζουν ανωμαλίες στη μορφή και στον προσανατολισμό τους. Η κατάσταση 
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αυτή είναι γνωστή ως δυσπλασία. Μια τρίτη μετάλλαξη, σε ένα από αυτά τα κύτταρα, η οποία βέβαια 

συμβαίνει αρκετά σπάνια, αλλάζει τη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα το κύτταρο αυτό και οι απόγονοί 

του να αποκτήσουν μία ανώμαλη αύξηση και εμφάνιση. Σε όλη αυτή τη διαδικασία έχει σχηματισθεί 

βεβαίως ένας όγκος, που συνήθως δεν διαπερνά τους υποκείμενους ιστούς αλλα παραμένει τυπικά στην 

ίδια θέση. Η κατάσταση αυτή, in situ καρκίνωμα, παραμένει ως έχει ή ακόμα και υποχωρεί, εκτός και αν 

τα κύτταρα του όγκου υποστούν και άλλες μεταλλαγές, που επιτρέπουν στα κύτταρα να εισέλθουν στους 

υποκείμενους ιστούς και από εκεί στην κυκλοφορία. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για μεταστατικά 

κύτταρα, που μεταναστεύουν και αναπτύσσουν νέους όγκους (συνήθως θανατηφόρους) σε νέους ιστούς 

ή όργανα [Μαρμάρας και Λαμπροπούλου-Μαρμάρα 2005].  

A2.1.1 Γενικά – Παράγοντες καρκινογένεσης 

Με τον γενικό όρο καρκινογένεση εννοούμε την διαδικασία ανάπτυξης της νεοπλασίας. Πρόκειται για ένα 

ενεργό φαινόμενο το οποίο συνήθως προκαλείται από έναν ή περισσότερους καρκινογόνους παράγοντες- 

χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς ή γενετικούς. Η παθητική καρκινογένεση ή η αυθόρμητη καρκινογένεση 

μπορεί να συμβεί στον οργανισμό χωρίς να έχει προηγηθεί εισαγωγή κάποιου παράγοντα 

καρκινογένεσης αλλά λόγω κάποιων ανωμαλιών του ίδιου του οργανισμού. Η καρκινογένεση προκαλείται 

και από την ακτινοβολία με την άμεση ή έμμεση αλληλεπίδραση του DNA με υψηλά-ενεργειακά φωτόνια ή 

σωματίδια. Πολλά χημικά μόρια χαμηλού μοριακού βάρους μπορούν να επιδράσουν/δεσμευτούν αμέσως 

ή εμμέσως στο κυτταρικό DNA επιφέροντας αλλαγές στο μόριό του (Πινακας 5). 

Πίνακας 5: Καρκινογενετικοί παράγοντες [Pitot and Dragan 1991].  

Τύπος Παράγοντες Σχετική μοριακή μάζα (Da) 

Χημικοί Πολυκυκλικοί υδατάνθρακες, αρωματικές 
αμίνες, διαιτητικοί παράγοντες, ορμόνες, 
μέταλλα και επιφάνειες πολυμερών 

5 Χ 102 – 5 Χ 104 

Φυσικοί Ιονισμός (Χ και γ ακτίνες, ακτινοβόληση 
σωματιδίων), UV ακτινοβολία 

< < < 1 – 1+ 

Βιολογικοί Iοί (έρπις, ρετροϊοί) 3 Χ 106 – 170 Χ 106 

Γενετικοί Ογκογονίδια, επιλεκτική αναπαραγωγή ~ 106 - 108 

Η επικρατούσα άποψη για τον μηχανισμό με τον οποίο οι διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η 

γήρανση του κυττάρου, καθώς και άλλες κυτταρικές διαδικασίες, επάγουν την καρκινογένεση είναι ότι 

αυξάνουν τις ελεύθερες ρίζες στο κύτταρο (οξειδωτικό στρες). Αυτές με τη σειρά τους δρουν στο DNA, 

προκαλώντας μόνιμες βλάβες. Όμως, το 1/4 περίπου των καρκίνων αναπτύσσεται σε άτομα γενετικώς 

υγιή, που ζουν σε περιβάλλον απαλλαγμένο από οποιοδήποτε καρκινογόνο, και αυτό γιατί ο ίδιος ο 

οργανισμός παράγει καρκινογόνα κατά τη μεταβολική διεργασία [Μαρμάρας και Λαμπροπούλου-

Μαρμάρα 2005].  
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Η σχέση ανάμεσα στον καρκίνο και στη γενετική προδιάθεση προτάθηκε το 1971 από τον Alfred Knudson 

ενώ αργότερα έγινε γνωστή και η κληρονομικότητα σε ορισμένους καρκίνους όπως του μαστού και του 

ήπατος [Missailidis 2007]. Σήμερα, έχει αναγνωρισθεί μεγάλος αριθμός γονιδίων ο οποίος μπορεί να 

κληρονομηθεί και να συνεισφέρει στην υψηλή δεκτικότητα σε ένα συγκεκριμένο τύπο καρκίνου. Οι 

περιπτώσεις καρκίνου που οφείλονται στα παραπάνω γονίδια αποτελούν περίπου το 5% όλων των 

περιπτώσεων, με το υπόλοιπο να εξαρτάται από σωματικές μεταλλάξεις, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια της ζωής του ατόμου ενώ δεν μεταβιβάζονται στην επόμενη γενιά. Πιθανά αίτια είναι η επίδραση 

εξωτερικών παραγόντων ή ακόμα και η αυθόρμητη μετάλλαξη που λαμβάνει χώρα κατά την κυτταρική 

διαίρεση. 

Οι πιο συχνοί τύποι καρκίνου που οφείλονται σε κληρονομικές μεταλλάξεις, δηλαδη μεταλλάξεις που 

έχουν γίνει στα γεννητικά κύτταρα, είναι ο καρκίνος του μαστού, της μήτρας, του προστάτη, του 

ορθοκολικού και του ενδομητρίου. Όσοι κληρονομούν ένα καρκινικό γονίδιο δεν σημαίνει ότι θα 

αποκτήσουν καρκίνο. Απλά αυξάνονται οι πιθανότητες σε σχέση με άτομα τα οποία δεν έχουν αυτές τις 

μεταλλάξεις (π.χ 70% αύξηση σε γυναίκες που είχαν το μεταλλαγμένο γονίδιο καρκίνου του μαστού 

BRCA1). Οι πιθανότητες κληρονομικότητας τέτοιων μεταλλάξεων είναι σχετικά μικρές.  

Τα γονίδια που εμπλέκονται στην καρκινογένεση γενικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα ογκογονίδια 

και στα αντιογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά γονίδια. Και οι δύο κατηγορίες γονιδίων απαντούν 

φυσιολογικά στα κύτταρα και συμμετέχουν στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Τα περισσότερα 

ογκογονίδια είναι μεταλλαγμένες («ενεργοποιημένες») μορφές φυσιολογικών γονιδίων, που καλούνται 

πρωτο-ογκογονίδια και ενέχονται στη ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της 

διαφοροποίησης. Αν υποστούν τροποποίηση ή υπερεκφραστούν, είτε λόγω μετάλλαξης είτε λόγω 

μεταβολής κάποιου εξωτερικού ρυθμιστικού μηχανισμού, στο κύτταρο στο οποίο θα συμβεί είναι δυνατόν 

να δημιουργηθούν συνθήκες ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού που θα το καταστήσουν κακόηθες. Τα 

ογκοκατασταλτικά γονίδια δρουν παρεμποδίζοντας την ανώμαλη αύξηση. Η συνισταμένη των δύο αυτών 

διαδικασιών διατηρεί σε ισορροπία τον πολλαπλασιασμό και την απόπτωση. Όταν από κάποια αίτια τα 

γονίδια αυτά μεταλλαχθούν (Εικόνα 11), τότε καθίστανται υπεύθυνα για τον ανεξέλεγκτο 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων [Μαρμάρας και Λαμπροπούλου-Μαρμάρα 2005].  
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Εικόνα 11: 

Μηχανισμός δράσης 
καρκινογόνων. 
Απεικονίζεται η 
νουκλεοτιδική 
αλληλουχία μιας 
περιοχής του γονιδίου 
p53 καθώς και μερικοί 
τύποι καρκινογόνων 
που προκαλούν 
συγκεκριμένες αλλαγές 
[Μαρμάρας  και 
Λαμπροπούλου-
Μαρμάρα 2005].  

A2.1.2 Στάδια καρκινογένεσης - χαρακτηριστικά καρκινικού κυττάρου 

Η καρκινογένεση στους ανθρώπους είναι μια διαδικασία με πολλαπλά στάδια τα οποία αντανακλούν σε 

γενετικές αλλαγές, οδηγώντας τελικά στο μετασχηματισμό των φυσιολογικών κυττάρων σε κακοήθη. Ο 

μετασχηματισμός αυτός χαρακτηρίζεται από τα κάτωθι, τα οποία και ισχύουν για τους περισσότερους αν 

όχι για όλους τους τύπους καρκίνου [Hanahan and Weinberg 2000]: 

1. Αυτο-επάρκεια σε αυξητικά σήματα. Τα φυσιολογικά κύτταρα απαιτούν μιτογόνα αυξητικά 

σήματα προκειμένου να μεταπέσουν από την ανενεργή κατάσταση στην ενεργή. Τα σήματα 

αυτά ενεργοποιούνται μέσω υποδοχέων οι οποίοι δεσμεύουν διάφορους αυξητικούς 

παράγοντες, συστατικά του εξωκυττάριου χώρου και μόρια αλληλεπίδρασης/πρόσδεσης με 

το κύτταρο. Κανένας τύπος φυσιολογικού κυττάρου δεν μπορεί να πολλαπλασιαστεί εάν 

απουσιάζουν τα διεγερτικά αυτά σήματα. Πολλά ογκογονίδια μπορούν να μιμηθούν τη δράση 

των σηματοδοτικών αυξητικών παραγόντων. 

2. Μη-απόκριση σε ανασταλτικά σήματα. Σε έναν φυσιολογικό ιστό, τα πολλαπλά σήματα κατά 

του πολλαπλασιασμού λειτουργούν για να διατηρήσουν την κυτταρική ηρεμία και την 

ομοιόσταση των ιστών; αυτά τα σήματα περιλαμβάνουν διαλυτούς αυξητικούς αναστολείς 

καθώς και αναστολείς ακινητοποιημένους στον εξωκυττάριο χώρο και στην επιφάνεια 

γειτονικών κυττάρων. Στο μοριακό επίπεδο, πολλά ή/και σχεδόν όλα τα σήματα κατά του 

πολλαπλασιασμού ρυθμίζονται από την πρωτεΐνη του γλοιώματος του αμφιβληστροειδούς 

(pRb). Διαταραχή στο μονοπάτι της παραπάνω πρωτεΐνης (υπερφωσφορυλίωσή της ή 

μετάλλαξη του γονιδίου της), η οποία έχει βρεθεί να συμβαίνει σε πολλούς τύπους 

ανθρώπινου καρκίνου [Fynan and Reiss 1993], απελευθερώνει μεταγραφικούς παράγοντες, 

επιτρέποντας έτσι τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. 

3. Αποφυγή της απόπτωσης. Η ικανότητα των πληθυσμών των καρκινικών κυττάρων να 

εξαπλώνονται καθορίζεται όχι μόνο από τον ρυθμό του κυτταρικού πολλαπλασιασμού αλλά 
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επίσης από τον ρυθμό της κυτταρικής φθοράς. Ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος – 

απόπτωση – αντανακλά την κύρια πηγή της φθοράς αυτής. In vitro και in vivo μελέτες 

αναφέρουν την ανθεκτικότητα των καρκινικών κυττάρων έναντι της απόπτωσης σε πολλούς 

τύπους καρκίνου. Η ανθεκτικότητα αυτή αποκτάται από τα καρκινικά κύτταρα με ποικίλλους 

τρόπους. Βεβαίως, ο πιό συχνός αφορά σε μετάλλαξη του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53. 

4. Απεριόριστη αντιγραφική ικανότητα. Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, οδηγούν  στην 

αποσύζευξη της προγραμματισμένης κυτταρικής αύξησης από σήματα του περιβάλλοντος 

του κυττάρου. Εδώ και 30 χρόνια, έρευνες δείχνουν ότι η διαταραχή στην επικοινωνία των 

κυττάρων δεν είναι επαρκής για να διευκολύνει την εξάπλωση του όγκου. Πολλοί και ίσως 

όλοι οι τύποι των κυττάρων των θηλαστικών φέρουν ένα εσωτερικό αυτόνομο πρόγραμμα, το 

οποίο περιορίζει τον πολλαπλασιασμό τους. Το πρόγραμμα αυτό δείχνει να δρα ανεξάρτητα 

από τα μονοπάτια σηματοδότησης μεταξύ των κυττάρων ενώ θα πρέπει να αποσυντονισθεί 

για να μπορέσουν τα κύτταρα να εξαπλωθούν και να δημιουργήσουν τον μακροσκοπικό 

όγκο.  

5. Αγγειογένεση. Οι όγκοι εμφανίζονται να ενεργοποιούν την αγγειογένεση αλλάζοντας την 

ισορροπία μεταξύ των αγγειογενετικών επαγωγέων και των αναστολέων [Hanahan and 

Folkman 1996]. Σε πολλούς τύπους καρκίνου έχει βρεθεί επαγωγή του VEGF ή/και των FGFs 

ενώ άλλοι υποεκφράζουν τους ενδογενείς αναστολείς, όπως η θρομβοσπονδίνη-1 και η β-

ιντερφερόνη. 

6. Διήθηση και μετάσταση. Οι πρωταρχικοί όγκοι, αργά ή γρήγορα, μεταναστεύουν στους 

γειτονικούς ιστούς και από εκεί σε απομακρυσμένα μέρη. Σχηματίζονται έτσι νέες αποικίες 

σε μέρη του σώματος όπου, τουλάχιστον αρχικά, δεν υπάρχει περιορισμός σε θρεπτικά 

συστατικά και σε χώρο.  

Έχει αποδειχθεί ότι όλα τα παραπάνω γίνονται είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω αλλαγών στο γονιδιώματος 

των καρκινικών κυττάρων. 

A 2 . 2  Δ ι ή θ η σ η  κ α ι  μ ε τ ά σ τ α σ η  

Δύο κύριες κατηγορίες μηχανισμών που διατηρούν τα κύτταρα στη θέση τους διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην είσοδο του καρκινικού κυττάρου στους ιστούς και στη μετάσταση; οι μηχανισμοί 

προσκόλλησης ενός κυττάρου σε ένα άλλο κύτταρο και οι μηχανισμοί προσκόλλησης ενός κυττάρου στον 

εξωκυττάριο χώρο. Η μείωση της ικανότητας προσκόλλησης στα γειτονικά κύτταρα μπορεί να σημαίνει 

μετανάστευση των κυττάρων διαμέσου της βασικής μεμβράνης ενώ η παρεμπόδιση της κυτταρικής 

προσκόλλησης στον εξωκυττάριο χώρο έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της αύξησης και του 

πολλαπλασιασμού του κυττάρου [Μαρμάρας και Λαμπροπούλου-Μαρμάρα 2005]. 
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Η αλλοίωση των μηχανισμών προσκόλλησης δεν επαρκεί για μία επιτυχή μετανάστευση ενός καρκινικού 

κυττάρου. Απαιτείται επιπλέον το καρκινικό κύτταρο να διαπεράσει τη βασική μεμβράνη. Η διαδικασία 

αυτή επιτυγχάνεται με την έκκριση πρωτεασών και άλλων πρωτεολυτικών ενζύμων από τα καρκινικά 

κύτταρα και τα κύτταρα του στρώματος, οι οποίες αποικοδομούν τα συστατικά του εξωκυττάριου χώρου 

δίνοντας τη δυνατότητα στα καρκινικά κύτταρα να διηθήσουν τους παρακείμενους ιστούς. Η πιο γνωστή 

οικογένεια πρωτεϊνασών είναι οι μεταλλοπρωτεϊνάσες (βλ. κεφάλαιο A3). 

Παρά το γεγονός ότι η μετάσταση είναι η κύρια αιτία θανάτου σε ασθενείς με καρκίνο, είναι καλά 

τεκμηριωμένο ότι ο σχηματισμός του μεταστατικού όγκου είναι μία διαδικασία που αποτελείται από 

αρκετά πολύπλοκα και ανεξάρτητα βήματα γεγονός που δυσχεραίνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Αστοχία στην επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε σταδίου ξεχωριστά, διαταράσσει το σχηματισμό του 

μεταστατικού όγκου. Τα βήματα αυτά, θεωρείται ότι είναι ίδια σε όλους τους τύπους καρκίνου και είναι τα 

ακόλουθα [Konjevic and Stankovic 2006]: 

1. Καρκινογένεση. Μετά τον αρχικό νεοπλαστικό μετασχηματισμό, τα καρκινικά κύτταρα 

υφίστανται περαιτέρω πολλαπλασιασμό συνοδευόμενο από μεταλλάξεις και από τη 

δημιουργία ενός ετερογενούς κυτταρικού πληθυσμού με ποικίλους βαθμούς μεταστατικής 

ικανότητας.  

2. Αγγειογένεση. Καθώς ο όγκος αυξάνεται και τα κεντρικά καρκινικά κύτταρα γίνονται υποξικά, ο 

όγκος αρχίζει να αιματώνεται μέσω μιας διαδικασίας η οποία καλείται αγγειογένεση. Η 

διαδικασία αυτή αφορά στην έκκριση ποικίλλων αγγειογενετικών παραγόντων και την 

καταστολή των αγγειογενετικών αναστολέων και στη δημιουργία αγγείων. 

3. Κυριαρχία κυττάρων με διηθητική ικανότητα. Οι συνεχόμενες μεταλλάξεις στον πληθυσμό των 

καρκινικών κυττάρων οδηγεί στην επιλογή κλώνων με διακριτό πλεονέκτημα αύξησης και με 

αυξημένη ικανότητα διήθησης. Τα διηθητικά καρκινικά κύτταρα απορυθμίζουν την κυτταρική 

προσκόλληση καθώς και την αλληλεπίδραση με υλικά του εξωκυττάριου χώρου (βλ. κεφάλαιο 

A3).  

4. Επιβίωση. Επιβίωση των καρκινικών κυττάρων παρά τους αμυντικούς μηχανισμούς του 

οργανισμού και τα άλλα εμπόδια που συναντούν κατά τη πορεία τους προς τον ιστό-στόχο.  

5. Ακινητοποίηση. Τα καρκινικά κύτταρα ακινητοποιούνται σε απομακρυσμένα όργανα ή 

λεμφικούς κόμβους. Αυτό γίνεται μετά την αναγνώριση των μεταστατικών κυττάρων από τον 

ιστό ή όργανο-στόχο ενώ ακολουθεί προσκόλληση των καρκινικών κυττάρων μέσω ειδικών 

αλληλεπιδράσεων στον ιστό-στόχο 

6. Εξαγγείωση και ανάπτυξη σε δευτερογενή περιοχή. Τα ακινητοποιημένα καρκινικά κύτταρα 

πολλαπλασιάζονται σε απόκριση παρακρινών αυξητικών παραγόντων ή απενεργοποιούνται. 

Η  «φτωχή» αύξηση των καρκινικών κυττάρων μετά την εξαγγείωσή τους από την κυκλοφορία 

είναι ένας κύριος λόγος για την ανεπάρκεια της μεταστατικής διαδικασίας. 
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7. Αγγειογένεση σε μεταστατική εστία. Η συνεχιζόμενη αύξηση στη μεταστατική εστία εξαρτάται 

επίσης από την αγγειογένεση. Η ανάπτυξη αυτού του νέου αγγειακού δικτύου στην εστία της 

μετάστασης διευκολύνει την μεταστατική διαδικασία των κυττάρων όπως και στον πρωταρχικό 

όγκο. 

8. Αποφυγή της ανοσοαπόκρισης. Η αποφυγή της ανοσοαπόκρισης από τα καρκινικά κύτταρα 

της μεταστατικής εστίας περιλαμβάνει τον αντιγονικό συντονισμό καθώς και την 

ανοσοκαταστολή, ενώ αποτρέπει την εξάλειψή τους. 

Εικόνα 12: 

Μετάσταση. Για να 
δημιουργηθεί μία νέα 
αποικία καρκινικών 
κυττάρων σε μία νέα 
θέση (4) τα κύτταρα του 
πρωτογενούς όγ-κου 
θα πρέπει να 
διαπεράσουν το βασι-
κό έλασμα (1) να 
μετακινηθούν διαμέ-
σου του συνδετικού 
ιστού, να εισέλθουν 
στην κυκλοφορία (2) 
και να εξέλθουν από 
αυτή για να εγκαταστα-
θούν σε νέα θέση (3) 
[Μαρμάρας και Λα-
μπροπούλου-
Μαρμάρα 2005]. 

 

Α 2 . 3  Κ α ρ κ ί ν ο ς  μ α σ τ ο ύ  

Α2.3.1 Γενικά - Ανατομία  

Ο μαστός αποτελείται κυρίως από λιπώδη ιστό μαζί με συνδετικό ιστό, νεύρα, φλέβες, μυς και αρτηρίες 

συνιστώντας έτσι ένα πολύπλοκο δίκτυο, γνωστό ως μαστικό αδένα. Μέσα στον μαστικό αδένα 

υπάρχουν 15-20 λοβοί (lobes), σε κάθε έναν από τους οποίους βρίσκονται μικρότερα διαμερίσματα τα 

οποία καλούνται λοβία (lobules). Τα λοβία αυτά με τη σειρά τους περιέχουν τα κυψελίδια (alveoli). Σε 

κάθε μαστό υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο λοβία τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω αγωγών 

(ducts) (Εικόνα 13).  
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Εικόνα 13: 

Ανατομία 
μαστού. 

Ανάμεσα στις ασθένειες του μαστού με μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζονται: το καρκίνωμα των αγωγών 

in situ (DCIS) και το καρκίνωμα των λοβίων in situ (LCIS), τα οποία μπορούν εύκολα να θεραπευθούν εάν 

και εφόσον γίνει έγκαιρη πρόγνωση. Επίσης, συναντάμε το διηθητικό καρκίνωμα του μαστού, τον 

φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού και πιο σπάνια την ασθένεια Paget. 

  

Εικόνα 14: 

Καρκίνωμα των αγωγών (αριστερά). Καρκίνωμα των λοβίων (δεξιά). 

Α2.3.2 Παράγοντες επικινδυνότητας 

Σύμφωνα με έρευνες, η κυριότερη αιτία επαγωγής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού του μαστού είναι τα 

οιστρογόνα. Αρκετές μελέτες αναφέρουν την ισχυρή σχέση μεταξύ των οιστρογόνων και της ανάπτυξης 

του καρκίνου του μαστού για αυτό και η νόσος αυτή είναι αρκετά σπάνια στους άντρες. Ο κίνδυνος για 

ανάπτυξη καρκίνου του μαστού είναι αυξημένος σε περιπτώσεις πρόωρης εμφάνισης της εμμήνου 

ρύσεως, καθυστερημένης εμμηνόπαυσης και αυξημένου αριθμού κύκλων ωορρηξίας πράγμα το οποίο 

οφείλεται στην μακροχρόνια έκθεση σε οιστρογόνα. Για τον ίδιο λόγο η λήψη ορμονών έχει θεωρηθεί ότι 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της νόσου [Κufe et al. 2003]. 

Σημαντικός παράγοντας επικινδυνότητας είναι και το οικογενειακό ιστορικό. Σχεδόν το 1/3 γυναικών με 

καρκίνο του μαστού έχουν ένα ή περισσότερα μέλη στην οικογένεια τους με συγγένεια πρώτου βαθμού 

που έχουν ήδη νοσήσει. Περίπου 4-9% θεωρείται ότι έχουν την κληρονομική μορφή του καρκίνου του 
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μαστού. Τα γονίδια BRCA1 και BRCA2 εμπλέκονται στον οικογενή καρκίνο του μαστού, για αυτό και 

διερευνώνται για τη λήψη του ιατρικού ιστορικού της οικογένειας κατά την αρχική εκτίμηση του κινδύνου. 

A2.3.3 Βιολογία του καρκίνου του μαστού 

Ο εφηβικός γυναικείος μαστός αποτελείται από επιθηλιακούς γαλακτοφόρους αγωγούς οι οποίοι 

καταλήγουν στα λοβία τα οποία βρίσκονται μέσα σε ινώδη ιστό και λίπος. Η φυσιολογική ανάπτυξη του 

μαστού ρυθμίζεται από την αλληλεπίδραση ορμονών και αυξητικών παραγόντων. Μερικά από τα σήματα 

αυτά εκκρίνονται από τα μαστικά κύτταρα και έχουν αυτοκρινείς λειτουργίες ενώ άλλα παράγονται από 

τα κύτταρα του στρώματος και ενεργοποιούν παρακρινείς ρυθμίσεις στα επιθηλιακά κύτταρα. Στις 

ορμόνες που συμμετέχουν περιλαμβάνονται οιστρογόνα, προγεστερόνη, ανδρογόνα, γλυκοκορτικοειδή, 

προλακτίνη, θυρεοειδείς ορμόνες και ινσουλίνη. Στους αυξητικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται: 

ινσουλινοειδείς αυξητικοί παράγοντες (IGF-1 και IGF-2), ινοβλαστικοί αυξητικοί παράγοντες (FGF), ο 

επιδερμικός αυξητικός παράγοντας (EGF) και ο μετασχηματίζων αυξητικός παράγοντας α (TGF-α). Η 

οιστραδιόλη συμβάλει στην μορφολογία και την ανάπτυξη των κυττάρων του όγκου. Η ανάπτυξη του 

μαστού μπορεί επίσης να επηρεαστεί από επιθηλιακούς αυξητικούς αναστολείς, όπως ο μετασχηματίζων 

αυξητικός παράγοντας β, TGF-β. Η οιστραδιόλη ρυθμίζει την έκφραση πολλών γονιδίων που εμπλέκονται 

σε μηχανισμούς ελέγχου της κυτταρικής αύξησης. Οι επιδράσεις των παραγόντων αυτών γίνονται μέσω 

της δέσμευσής τους σε ειδικούς υποδοχείς [Kufe et al. 2003]. 

Οι κυτταρικοί αυτοί μετασχηματισμοί συμβαίνουν μέσω της ενεργοποίησης των ογκογονιδίων, της 

απώλειας ή μετάλλαξης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων, ή και των δύο. Τα ογκογονίδια τα οποία 

υπερεκφράζονται στον καρκίνο του μαστού, περιλαμβάνουν μέλη της myc (μεταγραφικός παράγοντας) 

και της ras (G πρωτεΐνη) οικογένειας (c-myc, Ha-ras-1) και μέλη της οικογένειας του EGF υποδοχέα 

(EGFR, erbB). Αλλαγές στα δύο γνωστά ογκοκατασταλτικά γονίδια (γονίδιο του ρετινοβλαστώματος RB1 

και γονίδιο p53) (Εικόνα 11), έχουν επισημανθεί τόσο στον ανθρώπινο καρκίνο του μαστού όσο και σε 

άλλους τύπους όγκων. Ένα ποσοστό που αγγίζει το 50% των περιπτώσεων του καρκίνου του μαστού, 

οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου p53. Τα δύο μεταλλαγμένα γονίδια τα οποία συνδέονται με 

κληρονομική μορφή του καρκίνου του μαστού, BRCA1 και BRCA2 πιστεύεται ότι λειτουργούν επίσης ως 

ογκοκατασταλτικά γονίδια υπό φυσιολογικές συνθήκες. Η φυσιολογική λειτουργία των πρωτεϊνικών 

προϊόντων των γονιδίων αυτών είναι να ελέγχουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό (RB1 και p53) ή να 

μεσολαβούν στην διόρθωση του DNA (p53, BRCA1και BRCA2). Οι μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά 

οδηγούν τελικά στην απορύθμιση του κυτταρικού κύκλου. 

A 2 . 4  Α ν τ ι κ α ρ κ ι ν ι κ ά  φ ά ρ μ α κ α  α π ό  φ υ σ ι κ ά  π ρ ο ϊ ό ν τ α  

A2.4.1 Εισαγωγικά 
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Προς αναζήτηση θεραπείας, ο άνθρωπος πάντα στρέφεται στη φύση. Η θεραπευτική αξία των φυτών έχει 

αναγνωριστεί από σχεδόν κάθε κοινωνία πάνω στον πλανήτη. Έως τον 19ο αιώνα, φυτικά εκχυλίσματα, 

παρείχαν την μοναδική πηγή παραδοσιακών φαρμάκων. Το πρώτο συνθετικό φαρμακευτικό προϊόν, η 

ασπιρίνη, ανακαλύφθηκε κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και η δραστικότητά του στην ανακούφιση 

από τον πόνο σηματοδότησε την έναρξη της περιόδου των συνθετικών θεραπευτικών μέσων. Από το 

1940, 175 αντικαρκινικά φάρμακα έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμα στο εμπόριο στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Το 65% αυτών προήλθαν από φυσικά προϊόντα; καθαρά 

φυσικά προϊόντα είναι το 14% του συνόλου, ενώ τα υπόλοιπα είναι ημισυνθετικά παράγωγα φυσικών 

προϊόντων ή συνθετικά μόρια με φαρμακοφόρες ομάδες φυσικών προϊόντων [Newman and Cragg 2007]. 

Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν την μεγάλη σημασία και τη συνεισφορά της  εξερεύνησης της 

βιοποικιλότητας της φύσης με σκοπό την ανάπτυξη αποδοτικής θεραπείας. 

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί 100 και πλέον διακριτοί τύποι καρκίνου και 

εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση όσον αφορά στη μοριακή και κυτταρική βιολογία, η πορεία της 

καρκινογένεσης έχει χαρακτηρισθεί από έξι απαραίτητες αλλαγές, όπως προαναφέρθηκαν (βλ. § A2.1.2). 

Έτσι, η πιθανότητα της εύρεσης ενός «μαγικού» φαρμάκου για την θεραπεία του καρκίνου φαίνεται να 

είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Πράγματι, στη χημειοθεραπεία, χρησιμοποιούνται συνδυασμοί χημικών 

ενώσεων. Στα πρόσφατα χρόνια, άλλα μη-κυτταροτοξικά θεραπευτικά μέσα βρίσκονται επίσης υπό 

μελέτη. Αυτό συμβαίνει λόγω της συνειδητοποίησης ότι οι όγκοι είναι περίπλοκες μάζες μέσα στις οποίες 

τα καρκινικά κύτταρα έχουν επιστρατεύσει και υπονομεύσει τα φυσιολογικά κύτταρα με σκοπό την ενεργή 

συμμετοχή τους στην δυναμική του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτή η διαφορετική προσέγγιση είναι 

συχνή σε πολλά παραδοσιακά ιατρικά συστήματα τα οποία ενσωματώνουν φυτά που ενισχύουν το 

ανοσοποιητικό σύστημα, όπως η Withania somnifera [Balachandran and Govindarajan 2005]. 

Τα φυτά και οι μικροοργανισμοί έχουν θεωρηθεί οι κύριες πηγές των φυσικών προϊόντων, αλλά έπειτα 

από έναν αιώνα απομόνωσης και δομικού χαρακτηρισμού των προϊόντων αυτών, έγινε αντιληπτό ότι η 

βιοποικιλότητα που παρατηρείται είναι τεράστια. Από τα 250.000-300.000 φυτά σε όλο τον κόσμο, γύρω 

στο 10% έχει ερευνηθεί συστηματικά για παρουσία βιοδραστικών φυτοχημικών [Lamari and Cordopatis 

2008]. Ωστόσο, τα νούμερα αυτά δεν αποκαλύπτουν τον πλούτο των φυσικών προϊόντων αφού 

περισσότερες από μία βιοδραστικές ουσίες μπορεί να υπάρχουν σε ένα φυτό, είτε σε όλο το φυτό είτε σε 

συγκεκριμένο τμήμα του (π.χ ρίζες). Η συγκέντρωσή τους ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία του φυτού, την 

περιοχή, την ώρα, το κλίμα, το περιβάλλον ενώ μπορεί ακόμα να παράγονται μέσω απόκρισης σε μία 

διέγερση (χημική επικοινωνία, φυσική διέγερση). Ομοίως, από τα εκατομμύρια μικροοργανισμών, έχει 

εκτιμηθεί ότι πάνω από το 99% δεν έχει μελετηθεί. Μόνο η ποικιλότητα των θαλάσσιων μικροοργανισμών 

εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια είδη, από τα οποία πάνω από το 60% παραμένουν άγνωστα. 
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Στις μέρες μας, ο τυχαίος έλεγχος είναι δυνατός, κυρίως στις φαρμακευτικές εταιρείες, λόγω του 

αυτοματοποιημένων τεχνικών στην διαδικασία της απομόνωσης και της κλασματώσεως. Η καμπτοθεκίνη, 

πιθανό κυτταροτοξικό αλκαλοειδές, πρωτοεκχυλίστηκε από τον ξύλινο μίσχο του διακοσμητικού Κινέζικου 

δέντρου Camptotheca acuminata κατά τον έλεγχο χιλιάδων φυτών το 1958 [Wall and Wani 1995]. Η ίδια 

ερευνητική ομάδα ανακάλυψε και την ταξόλη από το φλοιό του δέντρου, Taxus brevifolia Nutt. Αργότερα 

ανακαλυφθηκε και ο μοναδικός μηχανισμός της σύμφωνα με τον οποίο «είναι ικανή να επάγει τον 

σχηματισμό των χαρακτηριστικών μικροσωληνίσκων που απαντώνται στα κύτταρα». Το 1992 η ταξόλη 

κυκλοφόρησε στην αγορά για την θεραπεία του επίμονου καρκίνου της μήτρας ενώ το 1994 για το 

μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Η ταξοτέρη, ένα από τα ημισυνθετικά της παράγωγα, εγκρίθηκε το 1996 

για τον καρκίνο του μαστού ενώ θεωρείται πιό αποτελεσματική από την ταξόλη [Srivastava et al 2005]. 

   

Εικόνα 15: 

Καμπτοθεκίνη (αριστερά). Ταξόλη (κέντρο). Ταξοτέρη (δεξιά). 

Παρόλα αυτά, πιστεύεται ότι η απόδοση του τυχαίου ελέγχου στην ανακάλυψη νέων αντικαρκινικών 

φαρμάκων από νέες ενώσεις «οδηγούς», υποσκελίζεται από εύλογες προσεγγίσεις. Όσον αφορά στα 

φυτά, η πιό αποτελεσματική προσέγγιση είναι η καταγραφή των θεραπευτικών χρήσεών τους στην 

παραδοσιακή και στη λαϊκή θεραπευτική. Ο τομέας αυτός, εθνοφαρμακολογία, αποτελεί μέρος της 

εθνοϊατρικής και της εθνοβοτανικής. Πληροφορίες για τις θεωρούμενες ιατρικές χρήσεις των φυτών 

έρχονται είτε από ανθρωπολογικές έρευνες είτε από μελέτη της αρχαίας λογοτεχνίας [Lamari and 

Cordopatis 2008]. Υπάρχουν πολλές τοπικές κοινωνίες στις οποίες η παράδοση στις θεραπευτικές 

μεθόδους, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, προφορικά, και βρίσκονται τώρα σε κίνδυνο ή έχουν χαθεί 

αφού έχουν αντικατασταθεί από μοντέρνα θεραπευτικά συστήματα του Δυτικού κόσμου. Το γεγονός ότι οι 

πληροφορίες αυτές έχουν επεξεργαστεί μέσα από τους αιώνες παράγοντας σημαντικά αντικαρκινικά 

φάρμακα, όπως η ποδοφυλλοτοξίνη, δείχνει την ανάγκη για την διάσωσή τους. Ο περιορισμένος αριθμός 

εθνοφαρμακολογικών ερευνών, προς το παρόν, μπορεί να αποδοθεί στις δυσκολίες και στην ανάγκη 

ύπαρξης εμπειρίας στη μετάφραση γηγενών ασθενειών ή εννοιών σε μοντέρνες ομόλογες και αντίστροφα. 

Η αντικαρκινική εθνοφαρμακολογική έρευνα είναι ιδιαίτερα προβληματική από αυτή την άποψη, αφού ο 

καρκίνος δεν είναι μια διακριτή ασθένεια αλλά έχει πολλαπλά σημάδια και συμπτώματα. Έχει θεωρηθεί 

ότι τα φυτά που χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους εθνοφαρμακολογικούς ισχυρισμούς, πρέπει να 

ερευνηθούν: θεραπεία κατά του καρκίνου, θεραπεία «σκληρών οιδημάτων», κάλοι, κρεατοελιές, 

πολύποδες ή όγκοι, ανοσοποιητικές δυσλειτουργίες, μεταδοτικά νοσήματα, παρασιτικές ασθένειες και 

ασθένειες από ιούς, έκτρωση [Lamari and Cordopatis 2008]. Σύμφωνα με άλλη πρακτική, προτεραιότητα 
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πρέπει να δίνεται σε φυτά με οποιαδήποτε θεραπευτική επίδραση. Τα φυτά και οι θεραπευτικές τους 

χρήσεις από γηγενείς θεραπευτές πρέπει να καταγράφονται, τα δείγματα να επιστρέφονται στα 

εργαστήρια για την σωστή αναγνώριση από βοτανολόγους ενώ οι βοτανικές συνταγές, οι δόσεις, η 

συνολική διάρκεια της θεραπείας και οι παρενέργειες πρέπει να παρατηρούνται και να σημειώνονται. 

Τα είδη Podophyllum (Ποδοφυλλοειδή), Podophyllum peltatum Linnaeus και Podophyllum emodii, είναι τα 

αντιπροσωπευτικότερα παραδείγματα φυτών με μακριά ιστορία χρήσης στην θεραπεία του καρκίνου, π.χ 

καρκίνοι δέρματος και κρεατοελιές. Τα δύο αντικαρκινικά φάρμακα, η ετοποσίδη και η τενιποσίδη, τα 

οποία είναι ημισυνθετικά παράγωγα της επιποδοφυλλοτοξίνης, δείχνουν θετικά κλινικά αποτελέσματα 

έναντι ορισμένων τύπων νεοπλάσματος όπως καρκίνος των όρχεων και μικροκυτταρικού καρκίνοι του 

πνεύμονα, λεμφώματα, λευχαιμίες, σαρκώματα του Kaposi κ.α. 

 
 

Εικόνα 16: 

Ετοποσίδη (αριστερά). Τενιποσίδη (δεξιά). 

Άλλες λογικές προσεγγίσεις στην επιλογή φυτών ή άλλων πηγών ελέγχου είναι οι ταξονομικές, οι 

φυτοχημικές και αυτές της χημικής οικολογίας. Ο έλεγχος ανάμεσα στα γένη ή στην οικογένεια φυτών με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ταξονομική προσέγγιση), π.χ το γένος Taxus, είναι μία στρατηγική η οποία είναι 

πιθανό να αποκαλύψει βιοενεργά φυτοχημικά, ειδικά από την ίδια δομική ομάδα, προάγοντας έτσι τις 

μελέτες σχέσης δομής-δράσης. Η εστίαση σε μία συγκεκριμένη ομάδα φυσικών προϊόντων, π.χ 

αλκαλοειδή της ινδόλης, καθώς και ο έλεγχος όλων των φυτών που πιθανώς να περιέχουν τις ομάδες 

αυτές, αποτελεί την φυτοχημική προσέγγιση, η οποία και είναι ιδιαίτερης σημασίας για την συστηματική 

βοτανική. Ωστόσο, κάθε ομάδα φυσικών προϊόντων έχει και έναν αντιπρόσωπο με αντικαρκινικές 

ιδιότητες. 

Πίνακας 6: Αντικαρκινικά φάρμακα από τον Ιανουάριο του 1981 μέχρι τον Ιούνιο του 2006 που 
προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από φυσικά προϊόντα [Newman and Cragg 2007]. 
Γενικό όνομα Εμπορικό 

όνομα 
Χρανολογία 
κυκλοφορίας 

Αναφορά Σελίδα Πηγή 

Ακλαρουβικίνη Aclacin 1981 I 090013 - N 
Αγγειοτενσίνη ΙΙ Delivert 1994 ARMC 30 296 N 
Μασοπροκόλη Actinex 1992 ARMC 28 333 N 
Πακλιταξέλη Taxol 1993 ARMC 29 342 N 
Νανοσωματίδια πακλιταξέλης Abraxane 2005 DNP 19 45 N 
Πεντοστατίνη Nipent 1992 ARMC 28 334 N 
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Πεπλομυκίνη Pepleo 1981 I 090889 - N 
Σολαμαργίνη Curaderm 1989 DNP 03 25 N 
Αλιτρετινοΐνη Panretin 1999 ARMC 35 333 ND 
Υδροχλωρική αμρουβικίνη Calsed 2002 ARMC 38 349 ND 
Υδροχλωρική βελοτεκάνη Camptobell 2004 ARMC 40 449 ND 
Κλαδριβίνη Leustatin 1993 ARMC 29 335 ND 
Φωσφορική κυταραβίνη Starsaid 1993 ARMC 29 335 ND 
Δοκεταξέλη Taxotere 1995 ARMC 31 341 ND 
Οξικό ελιπτίνιο Celiptium 1983 I 091123 - ND 
Υδροχλωρική επιρουβικίνη Farmorubicin 1984 ARMC 20 318 ND 
Φωσφορική ετοποσίδη Etopophos 1996 DNP 10 13 ND 
Εξεμεστάνη Aromasin 1999 DNP 13 46 ND 
Φορμεστάνη Lentaron 1993 ARMC 29 337 ND 
Φουλβεστράντη Faslodex 2002 ARMC 38 357 ND 
Γεµτουζουµάµπη οζογαµισίνη Mylotarg 2000 DNP 14 23 ND 
Εξυλ- αμινολεβουλινικό οξύ Hervix 2004 I 300211 - ND 
Υδροχλωρική ιδαρουβικίνη Zavedos 1990 ARMC 26 303 ND 
Υδροχλωρική ιρινοτεκάνη Campto 1994 ARMC 30 301 ND 
Μιλτεφοσίνη Miltex 1993 ARMC 29 340 ND 
Πιραρουβικίνη Pinorubucin 1988 ARMC 24 309 ND 
Ταλαπορφινικό νάτριο Laserphyrin 2004 ARMC 40 469 ND 
Υδροχλωρική τοποτεκάνη Hycamptin 1996 ARMC 32 320 ND 
Τριπτορελίνη Decapeptyl 1986 I 090485 - ND 
Βαλρουβικίνη Valstar 1999 ARMC 35 350 ND 
Οξικό βαπρεοτίδιο Docrised 2004 I 135014 - ND 
Βινορελβίνη Navelbine 1989 ARMC 25 320 ND 
Ζινοστατίνη στιμαλαμέρη Smanes 1994 ARMC 30 313 ND 
Σημείωση: N: Φυσικό Προϊόν, ND: προέρχεται από Φυσικό Προϊόν και είναι συνήθως ημισυνθετικά τροποποιημένο,  ARMC:  
τόμος του Annual Reports in Medicinal Chemistry, DNP: τόμος του Drug News and Perspective, I: αύξων αριθμός του Prous 
Integrity Database 



                                                                                                                             Καρκίνος και θεραπευτικές 

προσεγγίσεις  

 

48 

A2.4.2 Χημειοπροστασία 

Πρόσφατη μελέτη των Ηνωμένων Πολιτειών σε 628 άντρες κάτω των 65 ετών με καρκίνο του προστάτη, 

έδειξε ότι η κατανάλωση λαχανικών για ένα διάστημα 5 ετών μειώνει τον κίνδυνο. Τα λαχανικά τα οποία 

θεωρούνται ιδιαιτέρως ευεργετικά είναι το λάχανο, το μπρόκολο, το κουνουπίδι και τα λαχανάκια 

Βρυξελλών. Οι τομάτες οι οποίες περιέχουν λυκοπένιο παρέχουν επίσης προστασία, ενώ όταν η α-

τοκοφερόλη προστίθεται στο λυκοπένιο, η πρόοδος του καρκίνου του προστάτη μπορεί να παρεμποδιστεί 

σχεδόν κατά 90% [Klein et al. 2001].  

Όσον αφορά στον καρκίνο του προστάτη, άλλη έρευνα βρήκε ότι οι φυτικές στερόλες ή στερολίνες έχουν 

προστατευτική δράση ενώ μεγάλη μελέτη σε 35.000 μη-καπνιστές και κυρίως χορτοφάγους, απέδειξε ότι 

μειώνεται ο κίνδυνος για καρκίνο του προστάτη, του πνεύμονα και του παγκρέατος. Οι αντιοξειδωτικές 

βιταμίνες βοηθούν στην καταπολέμηση της βλάβης που δημιουργείται από βακτήρια του στομάχου [Pryor 

et al. 2000] όπως επίσης βρέθηκε ότι μία δίαιτα πλούσια σε υδατάνθρακες και φυσικά αντιοξειδωτικά 

μπορεί να μειώσει κατά πολύ της περιπτώσεις καρκίνου του εντέρου. Επιπλέον ευεργετικές δράσεις 

έχουν αποδοθεί και στο σκουαλένιο (ελιές) και στο προβιοτικό του γιαουρτιού (Lactobacillous). 

Οι γυναίκες στην Ιαπωνία και στην Άπω Ανατολή εμφανίζουν μειωμένο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου 

του μαστού σε σχέση με τις γυναίκες της Δύσης, λόγω της υψηλής κατανάλωσης σε προϊόντα σόγιας, τα 

οποία περιέχουν ισοφλαβόνες (φυτοοιστρογόνα). Τα φυτοοιστρογόνα δεσμεύουν τους οιστρογονικούς 

υποδοχείς μπλοκάροντας έτσι τις καρκινικές επιδράσεις των οιστρογόνων, κύρια αιτία για 

οιστρογονοεξαρτώμενα είδη καρκίνου, όπως μαστού. 

Εκτιμάται ότι σχεδόν οι μισές από τις περιπτώσεις του καρκίνου μπορούν να ελεγχθούν από ένα 

φυσιολογικό τρόπο ζωής χωρίς κάπνισμα και με υγιεινή διατροφή. Το γεγονός ότι η αυξημένη 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών συνδέεται με τον μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο έδωσε έναυσμα για 

την έρευνα της ταυτοποίηση και του χαρακτηρισμού των βιολογικών ιδιοτήτων των φυσικών προϊόντων 

σε φαγητά και για την ανάπτυξη ενός νέου επιστημονικού πεδίου το οποίο καλείται χημειοπροστασία 

[Reddy et al. 2003]. Η χημειοπροστασία περιλαμβάνει την χρήση φυσικών ή φαρμακολογικών 

παραγόντων στην καταστολή, στην αναστολή ή στην αναστροφή των πρώιμων σταδίων της 

καρκινογένεσης, ενώ ως επιστημονικός τομέας μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται ακόμα στα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης. Μελέτες, κυρίως in vitro, δείχνουν ότι τα περισσότερα διατροφικά φυσικά προϊόντα 

επηρεάζουν αρκετές βιολογικές διαδικασίες και δρουν σε ένα πλήθος  μοριακών στόχων [Reddy et al. 

2003; Russo 2007]. Η αντιοξειδωτική δράση αναφέρεται από πολλούς επιστήμονες και εξηγεί τα θετικά 

αποτελέσματα σε διάφορες περιπτώσεις, π.χ καρδιαγγειακό σύστημα, νευρολογικές διαταραχές και 

καρκίνος. Φυσικά προϊόντα όπως η γενιστεΐνη, η ρεσβερατρόλη, η κουρκουμίνη, το ρετινοϊκό οξύ και η 

επιγαλλοκατεχίνη, απέκτησαν έντονο ενδιαφέρον.  
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Οι χημειοπροστατευτικές στρατηγικές έχουν σαν στόχο γενικά την ανατροπή των αλλαγών που επιφέρει 

η καρκινογένεση αλλά και την αναστροφή του σταδίου της έναρξης. Έτσι στοχεύει στην διόρθωση του 

DNA, στην μείωση της τοξικότητας, στη δέσμευση ελευθέρων ριζών, στον μεταβολισμό των 

καρκινογόνων, στην καταστολή του πολλαπλασιασμού, στην προαγωγή της διαφοροποίησης, στην 

ενίσχυση του ανοσοποιητικού, στην μείωση των φλεγμονών, στην αύξηση της απόπτωσης, στην αλλαγή 

της γονιδιακής έκφρασης και στην μείωση της αγγειογένεσης. Επειδή η χημειοπροστασία λαμβάνει χώρα 

πριν την διάγνωση, πρέπει η τοξικότητα να είναι ελάχιστη ή μηδενική. Λόγω της μακροχρόνιας 

κατανάλωσης από ανθρώπους, τα φαρμακευτικά φυτά, τα συμπληρώματα διατροφής καθώς και τα 

εδώδιμα φυτά έχουν θεωρηθεί σημαντικά ως προς τη χημειοπροστατευτική τους δράση στον καρκίνο 

[Reddy et al. 2003; Kinghorn et al. 2004] (Πίνακας 7). 

Πίνακας 7: Φρούτα και λαχανικά στην χημειοπροστασία [Reddy et al. 2003]. 
Πηγή Ενεργό συστατικό Μηχανισμός δράσης Αναστολή καρκίνου 
Ελιές Πολυφαινόλες Αντιοξειδωτικά Ποικιλία καρκίνων 
Μήλα - Αντιοξειδωτικά Ποικιλία καρκίνων 
Φράουλες 
μηλοπέπονο, 
πεπόνι 

Βιταμίνη C, 
βιοφλαβονοειδή, 
χαλκόνες 

Αντιοξειδωτικά Ποικιλία καρκίνων 

Φυλλώδη λαχανικά, 
λάχανο, μπρόκολο, 
κουνουπίδι 

Βιταμίνη C, λουτεΐνη 
και ζεαξανθίνη 

Δεσμευτές των ROS, αντιοξειδωτικά, 
καταστέλλουν την πρόοδο του 
καρκίνου του πνεύμονα σε ποντίκια 

Ποικιλία καρκίνων, αδενική 
κοιλότης στο κόλον 
αρουραίων 

Έλαια λαχανικών, 
έλαια σπόρων, μι-
κροοργανισμός στο 
αλεύρι 

Βιταμίνη E Προστασία έναντι της λιπιδικής 
υπεροξείδωσης 

Δέρμα 

Κίτρινα-πορτοκαλί 
λαχανικά και 
φρούτα 

β-καροτένιο Αντιοξειδωτικά Ποικιλία καρκίνων 

Καρότα α- και β-καροτένιο, 
φαινολικές ενώσεις 

Αντιοξειδωτικά, έκφραση του γονίδιο 
pS2, α-καροτένιο: πιο 
αποτελεσματικό, αναστολή όγκων σε 
αρουραίους και ποντίκια 

Πάγκρεας, κόλον, μαστός; 
ηπατικά κύτταρα; κόλον 
αρουραίων και ποντικιών 
και ήπαρ 

Τομάτες Λυκοπένιο, βιταμίνη C Ισχυρά αντιοξειδωτικά, αναστέλλουν 
την βλάβη από την οξείδωση των 
λεμφοκυττάρων του DNA 

Λευχαιμία, καρκίνος του 
πνεύμονα, όγκοι ποντικιών 

Σταφύλια, κόκκινο 
κρασί 

Φαινόλες, κατεχίνες Αντιοξειδωτικά Ποικιλία καρκίνων 

Φρούτα κίτρου β-κρυπτοξανθίνη, 
βιοφλαβονοειδή, 
χαλκόνες, βιταμίνη C 

Αντιοξειδωτικά, διεγείρουν την 
έκφραση των γονιδίων Rb και p73 
(σχετικό με το p53) 

Όγκοι αρουραίων, ποικιλία 
καρκίνων 

Σκόρδο, κρεμμύδι, 
πράσο 

Αλικίνη, φλαβονοειδή, 
βιταμίνη C, σελήνιο, 
θείο  

Αποτοξινώνουν τα καρκινογόνα, 
αναστέλλουν το Helicobacter pylori, 
σταματάνε τον κυτταρικό κύκλο από 
την φάση S στην G2 

Στομάχι 

Κοινό φασόλι Φαινολικές ενώσεις Αντιμεταλλαξιογόνο Καρκίνος επαγόμενος από 
την αφλατοξίνη 

A2.4.4 Φυσικά εκχυλίσματα και φαρμακευτικά φυτά με αντικαρκινική δράση 
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Όπως ήδη έγινε γνωστό, τα επιδημιολογικά στοιχεία προτείνουν προστασία έναντι αρκετών τύπων 

καρκίνου και συγκεκριμένα αυτών του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος και σε μικρότερο 

βαθμό των ορμονο-σχετιζόμενων καρκίνων. Πληθώρα φυτικών συστατικών μπορούν να ευθύνονται για 

αυτήν την προστασία, και είναι πιθανόν ότι αρκετά από αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες. Η πλειονότητα των μη-θρεπτικών αντιοξειδωτικών στα φαγητά είναι φαινολικές 

ή πολυφαινολικές ενώσεις, όπως ισοφλαβόνες στα φασόλια σόγιας, κατεχίνες στο τσάι, φαινολικοί 

εστέρες στον καφέ, φαινολικό οξύ στο κόκκινο κρασί, κερσετίνη στα κρεμμύδια και ροζμαρινικό οξύ στο 

δεντρολίβανο. 

Η αναγνώριση φυσικών προϊόντων ως μέσο προστασίας κατά του καρκίνου βασίζεται στην κατανόηση 

των μηχανισμών δράσης τους στην πορεία της καρκινογένεσης. 

Α ν τ ι ο ξ ε ι δ ω τ ι κ ά  

Τα αντιοξειδωτικά απαντώνται σε μεγάλη ποικιλία φρούτων και λαχανικών, φυτικών εκχυλισμάτων, 

ποτών, βοτάνων και μπαχαρικών ενώ έχουν βρεθεί να αναστέλλουν πληθώρα καρκινικών τύπων. Η 

προστατευτική δράση τους έχει βρεθεί ότι αφορά στα πρώιμα στάδια της καρκινογένεσης και στη 

προστασία των καρκινικών κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, τροποποιώντας το οξειδοαναγωγικό τους 

περιβάλλον και αλλάζοντας έτσι τη συμπεριφορά τους [Schafer and Buettner 2001]. Σύμφωνα με τον 

Reddy και τους συνεργάτες του τα αντιοξειδωτικά μπορούν επιπλέον να βελτιώσουν την απόδοση της 

χημειοθεραπείας [Reddy et al. 2001]. Η βιταμίνη C, σε μη-τοξικές συγκεντρώσεις, αύξησε τα 

κυτταροτοξικά αποτελέσματα της cis-πλατίνης και της ετοποσίδης in vitro, σε αυχενικά καρκινικά κύτταρα 

του ανθρώπου, σταθεροποιώντας το γονίδιο p53. Αντιοξειδωτική δράση έχει αποδοθεί και στα 

καροτενοειδή. 

Α μ ι ν ο ξ έ α  

Τα αμινοξέα βρίσκονται φυσιολογικά στο αίμα και δρουν συνεργιστικά ως παθητικό αμυντικό σύστημα 

στην ανάπτυξη του καρκίνου. Ο Liu και οι συνεργάτες του παρουσίασαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 

χορήγηση γλουταμίνης δια του στόματος ανέστειλλε την ανάπτυξη του όγκου σε ζώα [Liu et al 2000]. Στην 

περίπτωση αυτή, 300 mg/kg μείωσαν την αύξηση ηπατικών καρκινικών κυττάρων, ύστερα από ένεσή 

τους που έγινε σε ποντίκια. Η ισοδύναμη δόση για τον άνθρωπο είναι περίπου 2.9 g/ημέρα [Reddy et al. 

2003]. 

Φ λ α β ο ν ο ε ι δ ή  

Τα φλαβονοειδή είναι οι υδατοδιαλυτές χρωστικές σε λαχανικά, φρούτα, σπόρια, λουλούδια, φύλλα και 

φλούδες. Οι χρωστικές αυτές μπορούν να δεσμεύσουν ελεύθερες ρίζες. Έχει ακόμα δειχθεί ότι 

προστατεύουν τα κύτταρα από την βλάβη που προκαλεί η ακτινοβολία Χ, μπλοκάρουν την πρόοδο του 

κυτταρικού κύκλου, αναστέλλουν μεταλλάξεις, μπλοκάρουν την σύνθεση των προσταγλανδινών και 
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εμποδίζουν την πολυσταδιακή καρκινογένεση σε πειραματόζωα [Abdulla and Gruber 2000]. 

Σημαντικότερη στην κατηγορία θεωρείται η γενιστεΐνη, μία φυσική ισοφλαβόνη που βρίσκεται στη σόγια, 

η οποία εμφανίζει ανασταλτική δράση σε πολλά είδη καρκίνου. Ανάμεσά τους είναι ο καρκίνος του 

μαστού και του πνεύμονα [Kousidou et al. 2005; Lakshman et al 2008]. 

Ρ ε σ β ε ρ α τ ρ ό λ η  

Το 2001 μελέτη που έγινε σε ποντίκια έδειξε ότι χορήγηση γλυκοζιτών της ρεσβερατρόλης για 32 συνεχείς 

ημέρες μείωσε την αύξηση των εμφυτευμένων καρκινικών κυττάρων του πνεύμονα καθώς επίσης τις 

διαδικασίες της μετάστασης και της αγγειογένεσης [Kimura and Okada 2001]. Με in vitro πειράματα 

επιβεβαιώθηκε ότι η ρεσβερατρόλη αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό, την μετανάστευση των κυττάρων 

και τον σχηματισμό των ενδοθηλιακών κυττάρων με δοσοεξαρτώμενο τρόπο σε συγκεντρώσεις 6-100 μM 

[Igura et al. 2001].  

Α λ κ α λ ο ε ι δ ή  

Τελευταία, έχει βρεθεί ότι τα φυσικά απαντώμενα διβενζυλοϊσοαλκαλοειδή (BBI) μπορούν να 

αναστρέψουν την ανθεκτικότητα που παρουσιάζεται έναντι σε διάφορα φάρμακα, αυξάνοντας της 

ενδοκυτταρική συγκέντρωση του φαρμάκου μέσω αναστολής της δράσης της γλυκοπρωτεΐνης P [Fu et al. 

2001; Reddy et al. 2003] ενώ επίσης εμφανίζουν χαμηλή κυτταροτοξικότητα. 

A 2 . 5  Τ α  ρ ε τ ι ν ο ε ι δ ή  σ τ ο ν  κ α ρ κ ί ν ο  

A2.5.1 Εισαγωγικά για τα ρετινοειδή 

Η βασική δομή των ρετινοειδικών μορίων αποτελείται από μία κυκλική τελική ομάδα (κυκλοεξένιο), μία 

πολυενική πλευρική αλυσίδα και ένα πολικό τελικό μέρος. Το συζυγιακό σύστημα στην πολυενική 

αλυσίδα ευθύνεται για το χρώμα των ρετινοειδών (κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο). Έτσι, εκτός του ότι 

κατατάσσονται στα χρωμοφόρα, λόγω της εναλλαγής αυτής των δεσμών συναντάμε μεγάλη ποικιλία των 

μορίων αυτών.  

Μητρική τους ένωση αποτελεί η all-trans ρετινόλη (βιταμίνη Α) της οποίας προϊόν οξείδωσης είναι η all-

trans ρετινάλη (ρετιναλδεΰδη). Από την ρετιναλδεΰδη, σχηματίζεται το all-trans ρετινοϊκό οξύ (ATRA) με 

μη-αναστρέψιμο τρόπο [Brtko 2007]. 

 

 

Εικόνα 17: 

All-trans ρετινοϊκό οξύ. 
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Το ρετινοϊκό οξύ ανήκει στην πρώτη γενιά των ρετινοειδών και απαντάται τόσο στην cis όσο και στην 

trans ισομορφή. Το all-trans ρετινοϊκό οξύ (ATRA) είναι αρκετά πολικό μόριο ενώ αποτελεί και το πιο 

ευρέως μελετημένο ρετινοειδές. Το ATRA θεωρείται ότι είναι η κυριότερη βιολογικά δραστική μορφή της 

βιταμίνης Α για ποικιλία λειτουργιών στα σπονδυλωτά. Το 9-cis ρετινοϊκό οξύ έχει διαφορετικό φάσμα 

βιολογικών ιδιοτήτων. 

A2.5.2 Τα ρετινοειδή στον καρκίνο και σε άλλες παθήσεις 

Έχουν πολλές και ποικίλες λειτουργίες όπως βελτίωση της όρασης, ρύθμιση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης, ανάπτυξη των οστών, ανοσοποιητικές λειτουργίες και 

ενεργοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων [Gudas 1994]. Χρησιμοποιούνται ευρέως στην θεραπευτική, 

κυρίως λόγω της συμμετοχής τους στην ρύθμιση της αύξησης των επιθηλιακών κυττάρων. Η ρύθμιση της 

κυτταρικής αύξησης από τα ρετινοειδή θεωρείται ότι προέρχεται είτε από άμεση είτε από έμμεση 

επίδραση στην γονιδιακή έκφραση, η οποία μεσολαβείται από τους πυρηνικούς υποδοχείς των 

ρετινοειδών RAR και RXR. 

Το 4-υδροξυ-φενυλ-ρετιναμίδιο (4-HPR ή αλλιώς φενρετινίδη) είναι ένα από τα πιο καλά μελετημένα 

ρετινοειδικά ανάλογα στον καρκίνο. Μελέτες οι οποίες έγιναν in vitro έδειξαν αναστολή της αύξησης των 

καρκινικών κυττάρων του μαστού, του προστάτη και της μήτρας [Sporn and Suh 2002; Su et al. 2008] και 

επαγωγή της απόπτωσης [Boya et al 2003; Fazi et al. 2008]. In vivo, η φενρετινίδη συσσωρεύεται 

επιλεκτικά στον μαστικό ιστό επάγοντας την αναστολή καρκινογενέσεων σε αρουραίους [Fazi et al. 

2008]. Έτσι, το ανάλογο αυτό καθώς και παρόμοιες ενώσεις, έχουν αρκετές πιθανότητες να 

χρησιμοποιηθούν ως χημειοπροστατευτικά μέσα και να προσφέρουν μια καινούργια θεραπευτική 

προσέγγιση όσον αφορά στον καρκίνο. 

Σήμερα υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι τα ρετινοειδή ασκούν θετική επίδραση σε ασθένειες του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό, η απόδοση των ενώσεων αυτών στην 

θεραπεία του καρκίνου να οφείλεται ουσιαστικά στην ικανότητά τους να ρυθμίζουν την λειτουργία του 

ανοσοποιητικού. Τα παράγωγα της βιταμίνης Α χρησιμοποιούνται, κατά τη παρούσα περίοδο, στη 

θεραπεία όχι μόνο της προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας αλλά και των δερματικών λεμφωμάτων των Τ-

κυττάρων. Επίσης, θα μπορούσαν να έχουν εξίσου αποτελεσματική δράση στις κακοήθειες των Β-

κυττάρων [Montrone et al. 2009]. Προκειμένου για την επιβεβαίωση των θετικών αυτών αποτελεσμάτων 

κλινικές έρευνες διεξάγονται σε διάφορους τύπους καρκίνου. 

A2.5.3 Τα ρετινοειδή στον καρκίνο του μαστού 

Τόσο στα φυσικά όσο και στα συνθετικά ρετινοειδή έχει αποδοθεί ανασταλτική δράση στον 

πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων του μαστού. Έχουν μελετηθεί εκτενώς ως προς τη 
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χημειοθεραπευτική τους επίδραση, καθώς επίσης και τη χημειοπροστατευτική δυνατότητά τους στον 

καρκίνο του μαστού, αλλά δυστυχώς η παρουσία παρενεργειών όπως η υπερλιπιδαιμία και η τοξικότητα 

στο ήπαρ έχουν περιορίσει την χρήση τους σε ανθρώπους.  

Το ATRA έχει μελετηθεί εκτενώς όσον αφορά στην επίδρασή του στον καρκίνο του μαστού. Έχει βρεθεί 

ότι αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυτταρικών σειρών του μαστού ενώ σειρές που 

χαρακτηρίζονται από υποδοχείς οιστρογόνων έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία. Συγκεκριμένα, η 

ορμονοεξαρτώμενη σειρά MCF-7 έδειξε σημαντική μείωση του αριθμού των κυττάρων μετά από επώαση 

με 1μΜ all-trans ρετινοϊκού οξέος για διάστημα 3 ημερών, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα δεν 

παρατηρήθηκε στη σειρά MDA-MB-231 [Ng et al. 2000]. Παρά το γεγονός ότι το ATRA δεν είχε επίδραση 

στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων της σειράς MDA-MB-231, μείωσε κατά 20% την διηθητική 

ικανότητα των συγκεκριμένων κυττάρων ύστερα από επώαση τριών ημερών με 1μΜ [Liu et al. 2003].  

Οι θετικές σε οιστρογόνα κυτταρικές σειρές είναι ευαίσθητες στην ανασταλτική επίδραση του ATRA ενώ 

τα οιστρογονοανεξάρτητα καρκινικά κύτταρα είναι πιο ανθεκτικά πιθανόν λόγω της μείωσης ή/και της 

πλήρους απώλειας των RARα υποδοχέων [van der Burg. 1993]. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι το ATRA 

αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων του μαστού κυρίως εμποδίζοντας την 

εισαγωγή στη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου [Zhu et al. 1997]. Ο Li και οι συνεργάτες του αναφέρουν 

ότι τα ρετινοειδή μπλοκάρουν τη δράση του μεταγραφικού παράγοντα AP-1 ενώ σύμφωνα με τους 

Simeone και Tari το all-trans ρετινοϊκό οξύ επιδρά στη διηθητική ικανότητα των κυττάρων μέσω 

αλληλεπιδράσεων με παράγοντες, όπως ο AP-1, ρυθμίζοντας έτσι την γονιδιακή έκφραση [Li et al. 1996; 

Simeone and Tari 2004]. 

Μικρότερη τοξικότητα από το ρετινοϊκό οξύ με πιθανά ευεργετικά αποτελέσματα σε καρκινικά κύτταρα 

μαστού έχει εμφανίσει και το ανάλογο 4HPR σε πειράματα που έγιναν σε τρωκτικά [Costa et al. 1994; Su 

et al. 2008]. In vivo πειράματα σε αρουραίο έδειξαν ότι το 4HPR συσσωρεύεται επιλεκτικά στους ιστούς 

του μαστού και αναστέλλει την καρκινογένεση [Simeone and Tari 2004] ενώ πρόσφατα δείχθηκε μείωση 

του κινδύνου ανάπτυξης για δεύτερο καρκίνο του μαστού [Decensi et al 2007] και επαγωγή του 

φαινομένου της αυτοφαγίας (η διατήρηση κάποιου οργανισμού στη ζωή με θρεπτικές ουσίες που 

προέρχονται από το ίδιο του το σώμα) [Fazi et al. 2008]. Το 1987 η φενρετινίδη (4HPR) μπήκε στη φάση 

ΙΙΙ των κλινικών δοκιμών [Veronesi et al. 1999]. Μετά από 8 χρόνια τα κύρια αποτελέσματα έδειξαν 35% 

μείωση σε γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση (ή γυναίκες κάτω των 50) και μια αντίθετη τάση σε γυναίκες 

άνω των 50 [Page and Dupont 1990; Puntoni and Decensi 2008] ενώ μετά από 15 χρόνια παρατηρήθηκε 

17% μείωση του κινδύνου ανάπτυξης δεύτερου καρκίνου στο μαστό. Συνολικά, η μείωση του κινδύνου σε 

γυναίκες μέχρι και 40 ετών άγγιξε το 50% και παρέμεινε για 10 χρόνια μετά τη διακοπή της λήψης 

ρετινοειδών. Καινούργια επιλεκτικά συνθετικά ρετινοειδή όπως η βεξαροτένη, εμφανίζουν χαμηλότερη 

τοξικότητα μέσω ειδικών αλληλεπιδράσεών τους με τους υποδοχείς RXR.  
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Η ποικιλία στα επαγόμενα μονοπάτια σηματοδότησης από το ρετινοϊκό οξύ, είναι συνδεδεμένη με την 

ύπαρξη τουλάχιστον τριών υποτύπων για τον RAR (α, β, γ) και τριών για τον RXR (α, β, γ) με διακριτές 

αμινο- και καρβοξυ-τελικές περιοχές. Το all-trans ρετινοϊκό οξύ χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευαισθησία 

για τους RARs ενώ το 9-cis ρετινοϊκό οξύ δεσμεύεται κυρίως στους RXRs. Αργότερα, ανακαλύφθηκαν δύο 

κύριες ισομορφές για τον RARα (α1 και α2) και για τον RARγ (γ1 και γ2) και τέσσερις κύριες ισομορφές για 

τον RARβ (β1, β2, β3 και β4). Ομοίως, μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί δύο ισομορφές για τον RXRα (α1 και α2), 

για τον  RXRβ (β1 και β2) και για τον RXRγ (γ1 και γ2) [Bain et al. 2006; Brtko 2007]. Με τη δέσμευση των 

μορίων οι υποδοχείς δρουν σαν ετεροδιμερή RAR/RXR. Αυτά αλληλεπιδρούν με στοιχεία του DNA, 

έχοντας έτσι σαν τελική συνέπεια την συμμετοχή τους στη διαδικασία της μεταγραφής. 

A 2 . 6  Τ α  κ α ρ ο τ ε ν ο ε ι δ ή  σ τ ο ν  κ α ρ κ ί ν ο  

A2.6.1 Εισαγωγικά για τα καροτενοειδή 

Τα καροτενοειδή ανήκουν στην ομάδα των κίτρινων και κόκκινων χρωστικών όντας οι πλέον ευρέως 

διαδεδομένες ενώσεις και οι σημαντικότερες χρωστικές στους φυτικούς, ζωικούς και ανθρώπινους 

οργανισμούς. Συντίθενται στα φυτά και σε ορισμένους μικροοργανισμούς ενώ εισέρχονται μέσω της 

διατροφής στα θηλαστικά, αφού η de novo σύνθεσή τους είναι αδύνατη. Τα καροτενοειδή οφείλουν το 

όνομά τους στο καρότο του οποίου αποτελούν και την κύρια χρωστική. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 

700 διαφορετικά καροτενοειδή έχουν απομονωθεί και χαρακτηρισθεί ενώ έχουν μελετηθεί εκτεταμένως 

από οργανικούς χημικούς, χημικούς τροφίμων, βιολόγους, φυσιολόγους, γιατρούς και πρόσφατα από 

περιβαλλοντολόγους. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1960 ήταν γνωστά μόλις 60 καροτενοειδή [Zechmeister et 

al. 1960], το 1980 περίπου 500, ενώ σήμερα, όπως προαναφέρθηκε, πάνω από 700.  

Τα καροτενοειδή είναι μεγάλες, αλειφατικές αλυσίδες με συζυγιακό σύστημα διπλών δεσμών. Μέρος 

αυτών (καροτένια) είναι υδρογονάνθρακες οι οποίοι συνήθως αποτελούνται από οκτώ ισοπρενοειδείς 

μονάδες και έχουν συνολικά 40 άτομα άνθρακα (C40H56). Το κεντρικό μέρος του μορίου περιλαμβάνει 

τέσσερις ισοπρενοειδείς μονάδες εκ των οποίων οι δύο ενώνονται στο κέντρο με διαμόρφωση ουρά-

προς-ουρά (tail-to-tail) και ανοιχτές αλυσίδες ή δομές δακτυλίων στα άκρα. Στην πλειοψηφία τους, τα 

φυσικά καροτένια έχουν διπλούς δεσμούς σε όλες τις trans θέσεις ενώ σε πολύ λίγα απαντάται 

διαμόρφωση cis-trans. 

Η κυκλοποίηση καθώς και οι αλλαγές στο σκελετό όπως υδρογόνωση, αφυδρογόνωση, μετάθεση διπλού 

δεσμού, ισομερείωση, οξυγόνωση και άλλα, έχουν οδηγήσει στην δημιουργία πληθώρας δομών. Έτσι, 

επιπλέον κατηγορία αποτελούν τα οξοκαροτενοειδή (ξανθοφύλλες), τα οποία ουσιαστικά είναι τα 

οξυγονωμένα παράγωγα των φυσικών καροτενοειδών ενώ το οξυγονωμένο μέρος τους βρίσκεται στα 



                                                                                                                             Καρκίνος και θεραπευτικές 

προσεγγίσεις  

 

55 

άκρα της αλυσίδας και όχι μέσα στο πολυσυζυγιακό σύστημα. Εκτός του οξυγόνου, η ύπαρξη άλλου 

ετεροατόμου δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα.  

Περίπου το ήμισυ των φυσικών καροτενοειδών είναι χειρόμορφα, συνήθως με ένα έως έξι ασύμμετρα 

κέντρα. Διάφορες φυσικοχημικές επιδράσεις (φως, θερμοκρασία, οξειδωτικά μέσα κ.ά) επηρεάζουν τη 

δομή και τη διαμόρφωση, έχοντας έτσι ως αποτέλεσμα την αλλαγή στις δικές τους φυσικοχημικές 

ιδιότητες. Οι εναλλαγές μεταξύ της trans και της cis ισομορφής ασκούν έντονη επιρροή στη γενική μορφή 

του μορίου και συνεπώς στη λειτουργικότητά του. Γενικώς, τα trans ισομερή χαρακτηρίζονται από 

χαμηλότερη ενέργεια και έτσι είναι πιο σταθερά από τα cis-trans και τη cis ισομορφή.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18:  

Δομές καροτενοειδών. 

 

Β ι ο σ ύ ν θ ε σ η  κ α ρ ο τ ε ν ο ε ι δ ώ ν  

Σύμφωνα με πρόσφατες εργασίες, η έναρξη της σύνθεσης των καροτενοειδών γίνεται από τη φωσφορική 

μεθυλερυθριτόλη η οποία βρίσκεται στα πλασμίδια. Αυτή συντίθεται από ένα μόριο 3-φωσφορικής 

γλυκεραλδεΰδης και ένα μόριο πυροσταφυλικού οξέος. Από την φωσφορική μεθυλερυθριτόλη παράγονται 

το πυροφωσφορικό ισοπεντενύλιο (IPP) και το αλλυλικό του ισομερές, πυροφωσφορικό διμεθυλαλλύλιο 

(DMAPP) [Eisenreich 2001]. Προσθήκη τριών μορίων πυροφωσφορικού ισοπεντενυλίου στο 

πυροφωσφορικό διμεθυλαλλύλιο από τη συνθάση του διφωσφορικού γερανυλ-γερανυλίου δίνει το 

διφωσφορικό γερανυλ-γερανύλιο ενώ με συμπύκνωση δύο μορίων του τελευταίου προκύπτει το φυτοένιο 

(Εικόνα 19), το οποίο αποτελεί πρόδρομο μόριο για τα καροτενοειδή (βλ. και Εικόνα 8). 
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Εικόνα 19: 

Δομή φυτοενίου. 

Η έναρξη των αντιδράσεων μπορεί επίσης να γίνει στο κυτοσόλιο, όπου τα IPP και DMAPP συντίθενται 

από το ακέτυλο-συνένζυμο Α μέσω του μεβαλονικού οξέος. 

Προβιταμινική ενεργότητα 

Από τα 700 περίπου καροτενοειδή που έχουν αναγνωριστεί έως σήμερα μόνο ένας σχετικά μικρός 

αριθμός (~19) έχει εντοπιστεί σε ανθρώπινους ιστούς, ο οποίος αποτελείται από καροτενοειδή της κύριας 

διατροφής καθώς και από μεταβολίτες τους. Η πολυενική αλυσίδα τους και άλλα δομικά χαρακτηριστικά 

τους είναι αυτά που κατά κύριο λόγο επηρεάζουν τις χημικές τους ιδιότητες και την τοποθεσία τους. Τα 

καροτενοειδή επιδρούν στην ρευστότητα των μεμβρανών καθώς και στην διαπερατότητά τους. 

Ο πλέον καλά μελετημένος και αρκετά κατανοητός ρόλος των καροτενοειδών είναι η προβιταμινική τους 

ενεργότητα. Η έλλειψη της βιταμίνης Α είναι η κύρια αιτία για τον πρόωρο θάνατο σε αναπτυσσόμενα 

κράτη, ειδικά μεταξύ παιδιών. Η βιταμίνη Α είναι ζωτικής σημασίας για τις ανθρώπινες λειτουργίες και 

μπορεί μέσα στον οργανισμό να προκύψει από ορισμένα καροτενοειδή και ιδιαίτερα από το β-καροτένιο.  

Το μετατρεπτικό ένζυμο που καταλύει την αντίδραση είναι η β-καροτεν-15,15΄-διοξυγενάση (β-καροτεν-

15,15’-μονοοξυγενάση) του οποίου η δράση γίνεται κυρίως στο εντερικό επιθήλιο και στο ήπαρ [Nagao 

2004] (Εικόνα 20).  

Το α- και το γ-καροτένιο έχοντας έναν μη υποκατεστημένο δακτύλιο β-ιονόνης, έχουν περίπου τη μισή 

βιοδραστικότητα από αυτή του β-καροτενίου. Τα άκυκλα καροτενοειδή, τα οποία δεν έχουν δακτυλίους β-

ιονόνης (λυκοπένιο) και οι ξανθοφύλλες στις οποίες ο δακτύλιος είναι υποκατεστημένος, δεν έχουν την 

παραπάνω δράση [Deming and Erdman 1999]. Σε σύνολο, αυτή τη προβιταμινική δράση την εμφανίζει 

ένα ποσοστό <10%. 
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Εικόνα 20: 

Μετατροπή του β-
καροτενίου από το ένζυμο 
β-καροτεν-15-15’-
διοξυγενάση . Ο δεσμός 
στις θέσεις 15, 15’ του β-
καροτενίου σπάει και 
δημιουργούνται δύο νέα 
παράγωγα βιταμίνης Α 
(ρετινάλη).  

A2.6.2 Ευεργετικές δράσεις καροτενοειδών 

Μέχρι σήμερα υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες συνδέουν άμεσα μια δίαιτα πλούσια σε φρούτα και 

λαχανικά με τον μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιων παθήσεων όπως καρκίνος, καρδιαγγειακές 

ασθένειες, διαβήτης κ.ά. Ανάμεσα στα συστατικά μιας τέτοιας δίαιτας βρίσκονται και τα καροτενοειδή. 

Αρχικά, οι βιολογικές ιδιότητες οι οποίες αποδόθηκαν στα καροτενοειδή, φάνηκαν να εξαρτώνται από τη 

δράση τους ως πρόδρομα μόρια της βιταμίνης Α. Μάλιστα, ιδιαίτερος λόγος γίνεται για το β-καροτένιο, το 

οποίο εμφανίζει και την υψηλότερη προβιταμινική ενεργότητα. Ωστόσο, ο Peto και οι συνεργάτες του 

αναφέρουν ότι το β-καροτένιο θα μπορούσε να έχει προστατευτική δράση έναντι του καρκίνου χωρίς να 

μετατραπεί σε βιταμίνη Α [Peto et al. 1981]. Σήμερα μεγάλη σημασία δίνεται στον ρόλο των 

καροτενοειδών ως αντιοξειδωτικών και στην ικανότητά τους να προστατεύουν κύτταρα και  ιστούς, 

δεσμεύοντας μόρια οξυγόνου και ελεύθερες ρίζες [Nishino et al. 2002].  

Το άκυκλο λυκοπένιο, το οποίο δίνει στην τομάτα το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, είναι ιδιαιτέρως 

αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό και μάλιστα περισσότερο από το β-καροτένιο. Συγκεκριμένα έχει βρεθεί 

να εμποδίζει την οξείδωση των λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας (LDL) μειώνοντας έτσι τις 

πιθανότητες εμφάνισης αθηροσκλήρωσης και καρδιακών επεισοδίων. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι ημερήσια 

κατανάλωση προϊόντων τομάτας τα οποία περιείχαν τουλάχιστον 40 mg λυκοπενίου (~ 2 ποτήρια 

τοματοχυμού), ήταν αρκετή για να μειώσει την οξείδωση των LDL [Zeb and Mehmood 1991]. 

Άλλα ευεργετικά αποτελέσματα των καροτενοειδών που μπορεί να σχετίζονται με την αντιοξειδωτική τους 

δράση, περιλαμβάνουν τη βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς και την προστασία από 

ηλιακά εγκαύματα. Συγκεκριμένα, έχει αναφερθεί ότι τα καροτενοειδή καθυστερούν την χημική ή την UV-

εξαρτώμενη καρκινογένεση σε μοντέλα ζώων δρώντας ως πιθανοί αναστολείς σε αρκετές καρκινικές 
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σειρές (μελάνωμα, καρκίνος του προστάτη, καρκίνος του πνεύμονα, καρκίνος του μαστού) και 

βελτιώνοντας την κυτταροτοξικότητα αρκετά γνωστών χημειοθεραπευτικών μέσων [Palozza et al. 2004]. 

Επιδημιολογικές και εργαστηριακές έρευνες έχουν ήδη δείξει ότι συμπληρώματα α- και β-καροτενίου, 

λυκοπενίου και λουτεΐνης μπορούν να δράσουν προστατευτικά στον καρκίνο του πνεύμονα και στον 

καρκίνο του στομάχου [Cooper 2004; Garcia-Closas et al. 1998], ενώ υπάρχουν αναφορές και για δράση 

του λυκοπενίου κατά του καρκίνου του μαστού [Donaldson 2004; Chalabi et al. 2004]. Σύμφωνα με μελέτες 

οι παραπάνω ουσίες είναι αρκετά αποτελεσματικές σε χαμηλές συγκεντρώσεις ενώ η 

αποτελεσματικότητα αυτή χάνεται σε υψηλές δόσεις [Sergio et al. 1999]. Το β-καροτένιο επίσης έχει 

βρεθεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον καρκίνο του πνεύμονα, η σταθερότητα του οποίου όμως 

μπορεί να μειωθεί στους πνεύμονες ενός καπνιστή και να δημιουργηθούν επιπλέον οξειδωτικοί 

μεταβολίτες β-καροτενίου [Veeramachaneni and Wang 2009]. 

A2.6.3 Τα καροτενοειδή στον καρκίνο του μαστού 

Μελέτες έχουν δείξει περίπου 50% μείωση των πιθανοτήτων για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού, σε 

γυναίκες με μεγάλη κατανάλωση β-καροτενίου καθώς επίσης λυκοπενίου και καροτενίων συνολικά 

[Donaldson 2004]. Σύμφωνα με μελέτη η οποία διεξήχθη στην Κίνα κατά το διάστημα 2004-2005 δεν 

υπήρχε συσχέτιση του καρκίνου του μαστού με το α-καροτένιο, τη λουτεΐνη και τη ζεαξανθίνη ενώ 

συμπεραίνουν ότι οι υψηλές δόσεις λυκοπενίου, β-καροτενίου και β-κρυπτοξανθίνης είναι ανάλογες με 

την μειωμένη επικινδυνότητα για ανάπτυξη καρκίνου στο μαστό [Huang et al. 2007]. Πρόσφατη έρευνα 

που έγινε σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, έδειξαν ότι όσες είχαν προσβληθεί από καρκίνο του 

μαστού είχαν χαμηλότερα επίπεδα καροτενοειδών στο πλάσμα [Epplein et al. 2009]. 

Πειράματα καλλιέργειας κυττάρων in vitro έδειξαν ανασταλτική δράση του β-καροτενίου στην ανάπτυξη 

της κυτταρικής σειράς MCF-7 (καρκινικά επιθηλιακά κύτταρα μαστού, ορμονοεξαρτώμενα, μικρής 

μεταστατικής ικανότητας) και του λυκοπενίου στην ανάπτυξη τόσο των κυττάρων της σειράς MCF-7 όσο 

και της σειράς MDA-MB-231 (καρκινικά επιθηλιακά κύτταρα μαστού, ορμονοανεξάρτητα, μεγάλης 

μεταστατικής ικανότητας). Οι ερευνητές έχουν πλέον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η παρουσία 

υποδοχέων των ρετινοειδών είναι ένας σημαντικός, αν και όχι απαραίτητος, παράγοντας στην δράση των 

καροτενοειδών [Tapiero et al. 2004; Prakash et al. 2001].  

In vitro πειράματα στις σειρές MCF-7 (ER+), Hs578T και MDA-MB-231(ER-) έδειξαν ότι προσθήκη β-

καροτενίου σε συγκεντρώσεις 1, 3, 10 μΜ και λυκοπενίου σε συγκεντρώσεις 7, 10, 20 μΜ στα κύτταρα 

και επώαση για 9 ημέρες, είχε τα εξής αποτελέσματα: το β-καροτένιο ανέστειλε σημαντικά την ανάπτυξη 

των MCF-7 και Ηs578T σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες ή ίσες του 3 μΜ ενώ αύξησε την ανάπτυξη των 

MDA-MB-231. Το λυκοπένιο έδειξε σημαντική αναστολή στα MCF-7 για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες ή 

ίσες του 10 μΜ καθώς επίσης και στα MDA-MB-231 σε συγκέντρωση 20 μΜ [Prakash et al. 2001].  



                                                                                                                             Καρκίνος και θεραπευτικές 

προσεγγίσεις  

 

59 

A2.6.4 Μηχανισμοί δράσης καροτενοειδών 

Απ ό π τ ω σ η  

H αποπτωτική διαδικασία (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος) χαρακτηρίζεται τόσο από 

μορφολογικές αλλαγές όσο και από συρρίκνωση των κυττάρων. Έχει βρεθεί ότι τα καροτενοειδή, 

συμπεριλαμβανομένων των κροκινών, προκαλούν τέτοιες δομικές αλλαγές στα κύτταρα προάγοντας έτσι 

την αποπτωτική διαδικασία [Thatte et al. 2000]. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι τα 

καρκινικά κύτταρα είναι πιο ευαίσθητα στις προ-αποπτωτικές διαδικασίες των καροτενοειδών σε σχέση 

με τα φυσιολογικά, τα οποία με τη σειρά τους προστατεύονται από τα μόρια αυτά. Ορισμένες έρευνες 

έχουν επικεντρωθεί στην ενεργοποίηση των κασπασών (ένζυμα) που συμμετέχουν στην αποπτωτική 

διαδικασία, και συγκεκριμένα της κασπάσης-3 η οποία θεωρείται ότι παίζει ρόλο κλειδί και είναι 

απαραίτητη στις σχετιζόμενες πυρηνικές αλλαγές και στη συμπύκνωση της χρωματίνης. Τα καροτενοειδή 

όπως το β-καροτένιο επιφέρουν αλλαγές στα μονοπάτια μοριακής σηματοδότησης τα οποία εμπλέκονται 

στην απόπτωση [Palozza et al. 2004].  

Α ν τ ι ο ξ ε ι δ ω τ ι κ έ ς  ι δ ι ό τ η τ ε ς  

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές υποθέσεις προκειμένου να εξηγηθεί αυτή η αντιοξειδωτική επίδραση 

των καροτενοειδών. Ακολουθώντας αλληλεπιδράσεις με υπεροξυ-ρίζες, τα καροτενοειδή ισομερίζονται, 

οξειδώνονται ή/και δίνουν παράγωγα τα οποία έχουν διάφορες -κυρίως επιβλαβείς-  δράσεις σε 

βιολογικά συστήματα. Συγκεκριμένα, οι πιθανοί μηχανισμοί σε βιολογικές διαδικασίες-κλειδιά όπως η 

κυτταρική σηματοδότηση και ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, δεν είναι γνωστοί. Η παρουσία υψηλών 

συγκεντρώσεων των καροτενοειδών αλλάζει τις ιδιότητες των βιολογικών μεμβρανών και μπορεί να 

επηρεάσει την διαπερατότητά τους από τοξίνες, μόρια οξυγόνου ή ελεύθερες ρίζες. Σε αυτήν την 

περίπτωση, διαφορετικά καροτενοειδή (καροτένια ή ξανθοφύλλες και cis ή trans-ισομερή), δεν 

συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, αφού το κάθε ένα συνδέεται στη μεμβράνη διαφορετικά. Αυτό μπορεί 

επίσης να αλλάξει την ικανότητά τους να αντιδρούν με δραστικά είδη οξυγόνου (ROS) ή άλλα 

αντιοξειδωτικά. 

Οι αλληλεπιδράσεις με τα ROS έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό υπεροξυ-καροτενοειδικής ρίζας η 

οποία με τη σειρά της δίνει το έναυσμα για περαιτέρω υπεροξείδωση των λιπιδίων. Ο ρυθμός 

σχηματισμού τέτοιων υψηλώς δραστικών μορίων μπορεί να αυξηθεί σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης 

καροτενοειδών και/ή αυξημένης τάσης οξυγόνου. Σε υψηλές πιέσεις (υψηλά επίπεδα οξυγόνου), ένα 

ενδιάμεσο ρίζας καροτενοειδούς (CAR·) ύστερα από προσθήκη οξυγόνου σχηματίζει την υπεροξυ-ρίζα 

του (CARΟΟ·). Τέτοια ενδιάμεσα προϊόντα μπορεί να δράσουν σαν προ-οξειδωτικά, οδηγώντας στην 

έναρξη, για παράδειγμα, της λιπιδικής υπεροξείδωσης. 

1. CARΟΟ + RH  CAR-ΟΟΗ + R 
2. R  + Ο2   ROO   
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Η απώλεια της αντιοξειδωτικής ικανότητας των καροτενοειδών σε υψηλές πιέσεις οφείλεται στην αυτο-

οξείδωσή τους πριν να δεσμεύσουν υπεροξυ-ρίζες [Kiokias and Gordon 2004]. 

Πέρα από την επίδραση του οξυγόνου, πιθανολογείται ότι υψηλές συγκεντρώσεις καροτενοειδών (> 5 

mM) επίσης επηρεάζουν τη λειτουργικότητά τους, δίνοντάς τους ένα προ-οξειδωτικό χαρακτήρα [Kiokias 

and Gordon 2004].  

Δ ι α κ υ τ τ α ρ ι κ ή  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α  

O χασματοσύνδεσμος (διακυτταρικός σύνδεσμος) είναι ένα σύστημα διαύλων πρωτεϊνικής φύσης 

(κονεξόνια) μεταξύ παρακείμενων ζωικών κυττάρων. Κάθε δίαυλος που δημιουργείται στην πλασματική 

μεμβράνη των παρακείμενων κυττάρων συνίσταται από έξι όμοιες διαμεμβρανικές πρωτεΐνες, τις 

κονεξίνες. Συνήθως οι χασματοσύνδεσμοι ομαδοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές και συμβάλλουν 

στην επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων που συνδέουν, μιας και διαμέσου αυτών διαμετακινούνται ιόντα, 

αμινοξέα, σάκχαρα, νουκλεοτίδια και γενικά όλα τα μικρομόρια μέχρι Mr 1000 (Εικόνα 21). H 

διακυτταρική επικοινωνία μέσω των χασματοσυνδέσμων (gap junctional communication) και συνεπώς η 

ικανότητα του κυττάρου να δέχεται ρυθμιστικά μόρια (σήματα) από τα γειτονικά κύτταρα, φαίνεται να έχει 

χαθεί σε πολλούς τύπους καρκινικών κυτάρων [Μαρμάρας και Λαμπροπούλου-Μαρμάρα 2005].  

 

 

 

 

Εικόνα 21: 

Χασματοσύνδεσμος. Αριστερά 
φαίνεται φωτογραφία ηλεκτρονικού 
μικροσκοπίου διέλευσης ενώ δεξιά 
απεικονίζεται σχηματικά η μοριακή 
δομή του [Μαρμάρας και 
Λαμπροπούλου-Μαρμάρα 2005]. 

Προαγωγή της διακυτταρικής επικοινωνίας μέσω των χασματοσυνδέσμων η οποία και σχετίζεται άμεσα 

με την αναστολή της ανάπτυξης των χημικά μεταλλαγμένων κυττάρων, μπορεί να επιτευχθεί με τα 

καροτενοειδή [Fornelli et al. 2007]. Η δράση αυτή των καροτενοειδών αρχικά θεωρήθηκε ότι σχετίζεται με 

τα ρετινοειδή -προϊόντα μεταβολισμού των καροτενοειδών- αλλά μελέτες έδειξαν ότι δρουν ανεξάρτητα 

[Zhang et al. 1991]. 

Αν και ο βιοχημικός μηχανισμός ο οποίος εμπλέκεται στην ενεργοποίηση των χασματοσυνδέσμων δεν 

είναι ακόμα ακριβώς κατανοητός, έχει γίνει γνωστό από κυτταρικές καλλιέργειες ότι ο μεταβολισμός τους 
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οδηγεί σε δραστικά προϊόντα τα οποία ενεργοποιούν την επικοινωνία αυτή [Borek 2004; Tapiero et al. 

2004]. 

A ν ο σ ο π ο ι η τ ι κ ό  σ ύ σ τ η μ α  

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πιθανή δράση των καροτενοειδών στην διέγερση του ανοσοποιητικού 

συστήματος και στη πρόληψη διαφόρων μολύνσεων, δράση η οποία αρχικά θεωρήθηκε ότι ίσως 

οφείλεται στην μετατροπή τους σε παράγωγα βιταμίνης Α. Παρόμοια αποτελέσματα είχαν έρευνες που 

έγιναν σε ζώα τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να μεταβολίζουν τα καροτενοειδή σε βιταμίνη Α, καθώς 

και πειράματα με καροτενοειδή που δεν μετατρέπονται σε παράγωγα βιταμίνης Α (λουτεΐνη, λυκοπένιο, 

κανθαξανθίνη και ασταξανθίνη), και έτσι σιγά-σιγά η θεωρία αυτή απορρίφθηκε. In vitro και in vivo 

πειράματα έδειξαν αντιφλεγμονώδη δράση του β-καροτενίου λειτουργώντας σαν πιθανός αναστολέας της 

ενεργοποίησης του NF-κB [Bai et al. 2005]. Επίσης, σε ανθρώπους το β-καροτένιο και η λουτεΐνη βρέθηκε 

να επάγει την παραγωγή των Τ-λεμφοκυττάρων και της ανοσοσφαιρίνης IgG [Borek 2004; Chew and Park 

2004]. 
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A3 ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΕΣ 
             

A 3 . 1  Ε ξ ω κ υ τ τ ά ρ ι ο ς  χ ώ ρ ο ς  

Τα κύτταρα που ζουν ελεύθερα, είτε είναι μονοκύτταροι οργανισμοί όπως ορισμένα βακτήρια του 

πεπτικού μας συστήματος, είτε είναι ανεξάρτητα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού (π.χ κύτταρα 

του αίματος), αιωρούνται σε ένα υγρό περιβάλλον. Αντίθετα, τα κύτταρα των ιστών όπως π.χ. το επιθήλιο 

βρίσκονται ομαδοποιημένα, συνδέονται μεταξύ τους και συνιστούν μια στερεή μάζα. Τα κύτταρα των 

περισσότερων ιστών εκκρίνουν βιομόρια, που συνήθως παραμένουν στη γειτονιά της πλασματικής 

μεμβράνης, σχηματίζοντας ένα σύμπλεγμα αλληλοσυμπλεκόμενων μορίων, που παρεμβάλλονται μεταξύ 

κυττάρων και ιστών και επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, γνωστό ως εξωκυττάριο χώρο (extracellular 

matrix, ECM) [Μαρμάρας και Λαμπροπούλου-Μαρμάρα 2005]. 

Υπάρχουν πολλοί τύποι κυττάρων οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ECM, τα βασικά 

συστατικά του οποίου καθορίζουν και τις ιδιότητες του συνδετικού ιστού. Ο πιο συχνός κυτταρικός τύπος 

είναι οι ινοβλάστες, οι οποίοι εκκρίνουν τα πρόδρομα συστατικά του εξωκυττάριου χώρου. Ο 

εξωκυττάριος χώρος μαζί με τον γλυκοκάλυκα, την υδατανθρακική στιβάδα των γλυκοπρωτεϊνών και των 

γλυκολιπιδίων της κυτταρικής επιφάνειας, συμβάλλουν σημαντικά στη λειτουργικότητα και στην επιβίωση 

των κυττάρων και των ιστών. Στα φυτά, στους μύκητες, στα φύκη και στα προκαρυωτικά κύτταρα ο 

εξωκυττάριος χώρος καλείται κυτταρικό τοίχωμα (cell wall). Είναι λοιπόν βέβαιο ότι όλα τα κύτταρα, εκτός 

σπάνιων εξαιρέσεων, περιβάλλονται από κάποιον εξωκυττάριο οργανικό χώρο. 

 

 

Εικόνα 22: 

Ο εξωκυττάριος 
χώρος σε σχέση με 
τα επιθηλιακά 
κύτταρα, το 
ενδοθήλιο και τον 
συνδετικό ιστό. 
Μέρος του 
μεσοκυττάριου 
χώρου αποτελούν 
οι ινοβλάστες. 

Ο εξωκυττάριος χώρος αποτελείται από: α) τις ινώδεις πρωτεΐνες, οι οποίες υποδιαιρούνται σε δομικές 

(π.χ κολλαγόνα, ελαστίνες) και σε πρωτεΐνες προσκόλλησης (π.χ φιμπρονεκτίνες, λαμινίνες) και β) τις 
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γλυκοζαμινογλυκάνες (υδατάνθρακες), που είναι συνήθως ενωμένες με πρωτεΐνες και σχηματίζουν τις 

πρωτεογλυκάνες. Οι γλυκοζαμινογλυκάνες και οι πρωτεογλυκάνες σχηματίζουν ένα πολύ ενυδατωμένο 

πήκτωμα μέσα στο οποίο είναι βυθισμένες οι ινώδεις πρωτεΐνες ενώ κάθε τύπος ιστού χαρακτηρίζεται 

από έναν μοναδικό συνδυασμό βιομορίων του ECM [Μαρμάρας και Λαμπροπούλου-Μαρμάρα 2005]. 

A3.1.1 Ινώδεις πρωτεΐνες 

Κ ο λ λ α γ ό ν α  

Τα κολλαγόνα είναι μια οικογένεια ινωδών πρωτεϊνών, που απαντούν σχεδόν σε όλους τους 

πολυκύτταρους ζωικούς οργανισμούς. Παράγονται κυρίως από ινοβλάστες και οστεοβλάστες και 

αποτελούν το βασικό συστατικό του ECM (25-30% της συνολικής χώρου). Στα θηλαστικά αποτελούν 

περίπου το ¼ του συνόλου των πρωτεϊνών. Τα κολλαγόνα είναι υπεύθυνα για την σταθερότητα και την 

αντίσταση του ECM σε δυνάμεις στρέψης και σχηματίζουν υψηλής ελαστικότητας ίνες, ενώ είναι τα 

κυρίαρχα συστατικά σε τένοντες και συνδέσμους.  

Η βασική δομική μονάδα του κολλαγόνου (προκολλαγόνο) συνίσταται από τρεις πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες (α-αλυσίδες), που περιτυλίγονται η μια στην άλλη. Μετά την έκκριση από το κύτταρο, το 

προκολλαγόνο μετατρέπεται σε κολλαγόνο με μια αντίδραση πεπτιδικής διάσπασης που καταλύεται από 

το ένζυμο πεπτιδάση του προκολλαγόνου. Η ανώτερη δομή του κολλαγόνου αποτελεί μια επιμήκη 

διαμόρφωση με μικρή διάμετρο και ραβδοειδές σχήμα. Το κολλαγόνο τύπου Ι για παράδειγμα έχει μήκος 

300nm, διάμετρο 1.5nm και αποτελείται από 3 ελικοειδείς υπομονάδες: δύο α1 αλυσίδες και μία α2. Η 

κάθε αλυσίδα αποτελείται από 1050 αμινοξέα και στο χώρο οι τρεις αλυσίδες έχουν μια χαρακτηριστική 

μορφή δεξιόστροφης τριπλής έλικας. Ανά στροφή της έλικας υπάρχουν 3 αμινοξέα και το τρίτο είναι 

γλυκίνη. Είναι πλούσιες επίσης σε προλίνη και υδροξυπρολίνη, τα οποία σπανίως απαντούν σε 

πρωτεΐνες [Καραμάνος 2006]. 

Υπάρχουν 12 τουλάχιστον τύποι κολλαγόνου. Τα πιο μελετημένα μόρια κολλαγόνου χαρακτηρίζονται ως 

τύποι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Οι τύποι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ βρίσκονται σε μεγαλύτερη αφθονία και σχηματίζουν ινίδια 

παρόμοιας δομής. Μάλιστα, ο τύπος Ι είναι το κύριο συστατικό των οστών, του δέρματος και των 

τενόντων και αποτελεί το 90% του συνόλου του κολλαγόνου. Το κολλαγόνο τύπου IV σχηματίζει ένα 

δισδιάστατο ιστό και αποτελεί το κύριο συστατικό της βασικής μεμβράνης.  

Ε λ α σ τ ί ν ε ς  

Η ελαστίνη απαντάται στο δέρμα, στα αιμοφόρα αγγεία και στους πνεύμονες, μιας και οι ιστοί αυτοί 

χρειάζονται κάποια ελαστικότητα για να λειτουργήσουν. Δομικά οι ελαστίνες είναι πλούσιες σε γλυκίνη 

και προλίνη και είναι διασταυρούμενα συνδεδεμένες με ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ λυσινών. Τα 

μόρια της ελαστίνης έχουν την ικανότητα να συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς, 
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δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο. Οι διασυνδέσεις είναι σημαντικές, γιατί σε αυτές βασίζονται οι 

ελαστικές ιδιότητές της. Συντίθενται από τους ινοβλάστες και από λεία μυϊκά κύτταρα. 

Φ ι μ π ρ ο ν ε κ τ ί ν ε ς  ( Ι ν ο σ υ ν δ ε τ ί ν ε ς )  

Η φιμπρονεκτίνη είναι μια πολύ συντηρημένη γλυκοπρωτεΐνη του ECM, που κωδικοποιείται από ένα 

γονίδιο. Εμφανίζεται όμως σε διαφορετικές μορφές, ως αποτέλεσμα διαφορικής ωρίμανσης του 

πρωταρχικού μετάγραφου. Στον άνθρωπο έχουν διαπιστωθεί 20 mRNA φιμπρονεκτίνης. Η διαφορική 

ωρίμανση του RNA προσδίδει εξειδικευμένη λειτουργικότητα στο μόριο, όπως αυτή παρατηρείται κατά 

την εμβρυογένεση, την ενηλικίωση και τη γήρανση των ατόμων [Μαρμάρας και Λαμπροπούλου-Μαρμάρα 

2005]. Η φιμπρονεκτίνη αποτελείται από δύο πολυπεπτιδικές αλυσίδες 220 kDa, που συνδέονται μεταξύ 

τους με δισουλφιδικό δεσμό.  

Κάθε περιοχή της φιμπρονεκτίνης συμμετέχει σε διαφορετική λειτουργία. Για παράδειγμα, μια περιοχή 

του μορίου της δεσμεύει το κολλαγόνο, άλλη ειδικούς υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας (ιντεγκρίνες) 

και άλλη τις πρωτεογλυκάνες. Οι φιμπρονεκτίνες εκκρίνονται από τα κύτταρα στην ανενεργή μορφή τους. 

Στην ιδιότητά τους να βοηθούν στη δέσμευση των κυττάρων με τις εξωκυτταρικές γλυκοπρωτεΐνες 

φαίνεται ότι οφείλεται και η συμμετοχή τους στη μετανάστευση των κυττάρων, ιδίως κατά την εμβρυϊκή 

ανάπτυξη.  

Λ α μ ι ν ί ν ε ς  

Οι λαμινίνες είναι πρωτεΐνες οι οποίες βρίσκονται στη βασική μεμβράνη των ζώων ενώ σχηματίζουν 

δίκτυα τα οποία είναι ανθεκτικά σε δυνάμεις τάσης. Η βασική μεμβράνη προσφέρει δομική στήριξη στους 

ιστούς και λειτουργεί ως φράγμα διαπερατότητας ρυθμίζοντας την κίνηση κυττάρων και μορίων. Η 

λαμινίνη είναι μια πολύ μεγάλη πρωτεΐνη που αποτελείται από τρεις πρωτεΐνες που σχηματίζουν σταυρό. 

Οι λαμινίνες δεσμεύουν άλλα συστατικά του εξωκυττάριου χώρου όπως κολλαγόνα, ηπαρίνη, θειική 

ηπαράνη, εντακτίνες κ.ά. 

Α3.1.2 Πρωτεογλυκάνες και γλυκοζαμινογλυκάνες 

Οι πρωτεογλυκάνες δημιουργούν ένα δίκτυο αρνητικού φορτίου, το οποίο προσελκύει μόρια νερού, 

κρατώντας τον εξωκυττάριο χώρο και τα κύτταρα που τον απαρτίζουν, καλά υδατωμένα. Επίσης μπορούν 

να βοηθήσουν στην δέσμευση και στην αποθήκευση αυξητικών παραγόντων. Σχηματίζουν την άμορφη 

ύλη που γεμίζει τον εξωτερικό χώρο ενώ πρόκειται για πρωτεΐνες ομοιοπολικά συνδεδεμένες με 

υδατάνθρακες. Οι πολυσακχαριτικές αλυσίδες της πρωτογλυκάνης είναι γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs). 

Πρόκειται για αρνητικά φορτισμένους γραμμικούς ετεροπολυσακχαρίτες. Το ένα από τα δύο μόρια 

σακχάρου είναι αμινοσάκχαρο. Τα πιο κοινά αμινοσάκχαρα είναι η Ν-ακετυλογλυκοζαμίνη και η Ν-

ακετυλογαλακτοζαμίνη. Το άλλο μόριο σακχάρου είναι D-γλυκουρονικό οξύ ή L-ιδουρονικό οξύ. Οι 
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αλυσίδες αυτές του ECM είναι κεφαλαιώδους σημασίας στη ρύθμιση του μεγέθους και των ιδιοτήτων του 

στα διάφορα όργανα και έμβρυα, στον έλεγχο της μακρομοριακής διαμετακίνησης διαμέσου του 

φράγματος της βασικής μεμβράνης, καθώς και στη δημιουργία διαπερατού περιβάλλοντος για την 

κυτταρική μετακίνηση.  

 

Εικόνα 23: 

Σύσταση πρωτεογλυκάνης. Η κάθε αλυσίδα αποτελείται από επαναλαμβανόμενες μονάδες 
γλυκοζαμινογλυκανών. 
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Πίνακας 8: Τύποι GAGs και κύριες πηγές προέλευσης [Ανανεωμένος πίνακας από Καραμάνος 2006]. 

GAGs Εντοπισμός Δράσεις 
Υαλουρονικό Αρθρικό υγρό, υαλώδες υγρό, ECM χαλαρού 

συνδετικού ιστού 
Εξαιρετικό λιπαντικό, απορρόφηση 
κραδασμών [Moskowitz 2000], 
εμβρυϊκή ανάπτυξη, επούλωση 
πληγών, ανάπτυξη όγκου 

Θειική 
χονδροϊτίνη 

Χόνδρος, τένοντες, οστά, τοιχώματα αορτής Ανθεκτικότητα ιστού έναντι της 
συμπίεσης, δημιουργία νευρώνων 
[Iozzo 1998] 

Θειική 
ηπαράνη 

Βασικές μεμβράνες, συστατικά κυτταρικών 
μεμβρανών 

Συνδεδεμένη με πρωτεΐνες μπορεί να 
παίζει σπουδαίο ρόλο στην 
αναστολή της μετάστασης του 
καρκίνου [Timar et al. 2002], ρύθμιση 
διαδικασιών όπως: ανάπτυξη, 
αγγειογένεση, πήξη αίματος, 
μετάσταση 

Ηπαρίνη Συστατικό των ενδοκυτταρικών κοκκίων των 
μαστικών κυττάρων, Στο εσωτερικό των 
αρτηριών πνευμόνων στο ήπαρ και στο 
δέρμα 

Ανασταλτικό της θρόμβωσης και της 
μετάστασης [Ornstein and Zacharski 
2002] 

Θειική 
δερματάνη 

Δέρμα, αιμοφόρα αγγεία, καρδιακές 
βαλβίδες 

Αναστολή θρόμβωσης [Santoro et al. 
1992] 

Θειική 
κερατάνη 

Κερατοειδής χιτώνας, οστά, χόνδρος σε 
συσσωματώματα με θειική χονδροϊτίνη 

Ενυδάτωση ιστών [Bettelheim and 
Plessy 1975] 

 

 

Εικόνα 24: 

Δομή εξωκυττάριου χώρου. Τα εξωκυττάρια συστατικά δεσμεύονται στις ιντεγκρίνες (βλ. Α3.3). 
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A 3 . 2  Β ι ο λ ο γ ι κ ή  σ η μ α σ ί α  τ ο υ  ε ξ ω κ υ τ τ ά ρ ι ο υ  χ ώ ρ ο υ  

Στην βιολογία, ο εξωκυττάριος χώρος αποτελεί το εξωκυττάριο τμήμα των ζωικών ιστών το οποίο 

συμμετέχει και ρυθμίζει την ανάπτυξη και λειτουργία σχεδόν όλων των ευκαρυωτικών κυττάρων. Είναι 

γνωστή από την δεκαετία 1960-1970 η σημαντική συμβολή του ECM στις μηχανικές ιδιότητες και στην 

ελαστικότητα των ιστών. Σύγχρονες ερευνητικές μελέτες προτείνουν για τον ECM έναν ενεργό ρόλο στην 

ενορχήστρωση κυτταρικών αποκρίσεων είτε σε φυσιολογικές είτε σε παθολογικές καταστάσεις. Λόγω της 

ποικιλίας στη φύση και στη σύσταση, ο εξωκυττάριος χώρος έχει πολλές λειτουργίες, όπως 

προσρόφηση, μεταφορά υλικών, ρύθμιση ηλεκτρικών φορτίων, ανοσοβιολογική συμπεριφορά, 

απορρόφηση, δέσμευση ειδικών μορίων κ.λ.π. Επιπλέον, έχει πολλές ειδικές και πιο γενικές ιδιότητες, 

που είναι χαρακτηριστικές των ιστών ή των οργάνων των πολυκύτταρων οργανισμών. Προσδίδει 

ελαστικότητα στην περίπτωση των τοιχωμάτων των αρτηριών, προφύλαξη (έντομα), στερεότητα και 

σκληρότητα (οστά, δόντια) καθώς επίσης κάνει δυνατή την πολυκυτταρική οργάνωση [Μαρμάρας και 

Λαμπροπούλου-Μαρμάρα 2005]. 

Ο εξωκυττάριος χώρος ρυθμίζει την δυναμική συμπεριφορά των κυττάρων ενώ παράλληλα απομονώνει 

ένα ευρύ πεδίο κυτταρικών αυξητικών παραγόντων, ενεργώντας ως τοπική αποθήκη. Αλλαγές στις 

φυσιολογικές συνθήκες μπορούν να επιφέρουν την ενεργοποίηση πρωτεασών οι οποίες αποδεσμεύουν 

τους παραπάνω αυξητικούς παράγοντες, οδηγώντας έτσι στην έναρξη πολλών κυτταρικών λειτουργιών. 

Ο σχηματισμός του εξωκυττάριου χώρου είναι απαραίτητος για διαδικασίες όπως η ανάπτυξη, η 

επούλωση πληγών και ο σχηματισμός ινώδους ιστού. Η κατανόηση της δομής και της σύστασης του 

εξωκυττάριου χώρου βοηθάει στην αντίληψη του τι συμβαίνει σε καταστάσεις διήθησης και μετάστασης 

όγκων στην βιολογία του καρκίνου, αφού η μετάσταση συχνά αφορά στην αποδιοργάνωση του ECM, 

από ένζυμα όπως πρωτεάσες σερίνης και θρεονίνης και μεταλλοπρωτεϊνάσες (MMPs). 

A 3 . 3  Κ υ τ τ α ρ ι κ ή  π ρ ο σ κ ό λ λ η σ η  

Πολλές βασικές κυτταρικές λειτουργίες οφείλονται στις αλληλεπιδράσεις των κυττάρων με τον ECM. Η 

προσκόλληση του κυττάρου είτε στα συστατικά του εξωκυττάριου χώρου είτε σε άλλο κύτταρο γίνεται από 

ειδικά μόρια προσκόλλησης (Cellular Adhesion Molecules, CAM), όπως οι ιντεγκρίνες (Ε-καντχερίνη) και 

οι καντχερίνες, αντίστοιχα. 

Πρόκειται για διαμεμβρανικές γλυκοπρωτεΐνες, οι οποίες διατηρούν την αρχιτεκτονική δομή των ιστών 

διευκολύνοντας τις αλληλεπιδράσεις κυττάρου-κυττάρου και κυττάρου-ECM. Οι ιντεγκρίνες αποτελούνται 

από α και β υπομονάδες. Έως σήμερα 24 διακριτά ετεροδιμερή ιντεγκρινών έχουν βρεθεί, αποτελούμενα 

από 18α και 8β υπομονάδες [Danen 2009].  
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Εικόνα 25: 

Η επικοινωνία του κυττάρου με τον 
εξωκυττάριο χώρο διαμεσολαβείται 
από τις ιντεγκρίνες. 

Ως υποδοχείς οι ιντεγκρίνες (όπως και οι κανχερίνες) συμμετέχουν στην πρόσδεση και στη μετανάστευση 

των κυττάρων μέσω αναγνώρισης ποικίλλων μορίων του ECM. Επίσης, τα ενδοκυττάρια σήματα που 

ενεργοποιούνται από τα μόρια αυτά συχνά επηρεάζουν την γονιδιακή έκφραση η οποία επιδρά στη 

ρύθμιση της κυτταρικής επιβίωσης, της διαφοροποίησης και του πολλαπλασιασμού. Εκτός από το ρόλο 

τους σε φυσιολογικά γεγονότα, τα μόρια κυτταρικής προσκόλλησης συμμετέχουν σε παθολογικές 

καταστάσεις όπως δημιουργία φλεγμονής και ανάπτυξη καρκίνου, διαταράσσοντας τις αλληλεπιδράσεις 

κυττάρου-κυττάρου και κυττάρου-ECM. Σε πολλούς τύπους καρκινωμάτων, η απώλεια στην έκφραση των 

μορίων αυτών έχει συνδεθεί με τον διηθητικό και αδιαφοροποίητο φαινότυπο. Οι ιντεγκρίνες, πιο 

συγκεκριμένα, πιθανολογείται ότι εμπλέκονται στην διαδικασία της διήθησης, προάγοντας την έκφραση 

διαφόρων πρωτεϊνασών, οι οποίες αποικοδομούν τον ECM, και κυρίως μελών της οικογένειας των 

μεταλλοπρωτεϊνασών.  

A 3 . 4  M ε τ α λ λ ο π ρ ω τ ε ϊ ν ά σ ε ς  ( M M P s )  

Οι φυσιολογικές διαδικασίες ανασχηματισμού όπως η ανάπτυξη, η μορφογένεση και η αναδόμηση των 

ιστών αφορούν στην κανονισμένη αποδιοργάνωση του εξωκυττάριου χώρου. Η αναδόμηση επίσης 

συμβαίνει κατά τη διάρκεια ασθενειών όπως αρθρίτιδα, καρκίνος και καρδιαγγειακές παθήσεις, σε μια 

προσπάθεια επαναδιόρθωσης η οποία όμως αρκετά συχνά απορυθμίζεται [Milner and Cawston 2005]. 

Έχει αναφερθεί ότι στους διηθητικούς όγκους, ομάδα αποδιοργανωτικών ενζύμων ανοίγει το μονοπάτι 

μέσα απο το οποίο μεταναστεύουν τα κύτταρου όγκου. Η ανενεργή, προ-ενζυμική μορφή των ενζύμων 

αυτών (ζυμογόνα), εκκρίνεται τοπικά και ενεργοποιείται είτε από τα ίδια τα κύτταρα είτε από κύτταρα του 

περιβάλλοντος στρώματος (ινοβλάστες, ιστιοκύτταρα). Πολλοί τύποι πρωτεϊνασών έχουν εμπλακεί στην 
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αποδιοργάνωση του εξωκυττάριου χώρου και της βασικής μεμβράνης, με την ενζυμική ομάδα των 

μεταλλοπρωτεϊνασών να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.  

Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες (MMPs), ή αλλιώς ματριξίνες, ανήκουν στην οικογένεια ψευδαργυρο-

εξαρτώμενων ενδοπεπτιδασών που εκκρίνονται από τα κύτταρα και ευθύνονται για την αναδιοργάνωση 

των συστατικών της βασικής μεμβράνης και τον ανασχηματισμό του εξωκυττάριου χώρου ενώ 

εμπλέκονται γενικά στην αποικοδόμηση του ECM. Παράγονται από διάφορα κύτταρα, όπως μακροφάγα, 

ινοβλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα και κερατινοκύτταρα. Με εξαίρεση την MMP-8, καμία δεν αποθηκεύεται 

στα ίδια τα κύτταρα, αλλά αμέσως μετά την σύνθεσή τους εκκρίνονται υπό μορφή προενζύμου. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι MMPs έχουν και άλλους ρόλους στην ρύθμιση του κυτταρικού 

περιβάλλοντος και στην δράση διαφόρων βιοδραστικών μορίων της κυτταρικής επιφάνειας ενώ δρουν 

συνεργιστικά προκειμένου να επηρεάσουν την κυτταρική συμπεριφορά [Egeblad and Werb 2002]. 

A3.4.1 Δομικά χαρακτηριστικά 

Η οικογένεια των μεταλλοπρωτεϊνασών αποτελείται από τουλάχιστον 23 μέλη, τα οποία χαρακτηρίζονται 

από ένα κοινό καταλυτικό τομέα με ένα μόριο ψευδαργύρου στο ενεργό τους κέντρο. Οι MMPs 

συντίθενται σαν προ-προένζυμα ενώ το σηματοδοτικό μόριο απομακρύνεται κατά τη μετάφραση 

ενεργοποιώντας τις προMMPs (βλ. §A3.4.2).  

Τυπικά, μία μεταλλοπρωτεϊνάση αποτελείται από ένα σηματοδοτικό πεπτίδιο 17-29 αμινοξέων (προ-

προπεριοχή), ένα προπεπτιδικό μέρος 80 αμινοξέων περίπου, τον καταλυτικό τομέα γύρω στα 170 

αμινοξέα, τη περιοχή άρθρωσης (hinge region) και τον τομέα της αιμοπηξίνης 200 περίπου αμινοξέων 

(hemopexin domain) (Εικόνα 26). Οι MMP-7, -23 και -26 αποτελούν εξαιρέσεις μιας και αυτές δεν έχουν 

την περιοχή άρθρωσης και τον τομέα της αιμοπηξίνης ενώ η MMP-23 έχει μία μοναδική C-τελική περιοχή 

πλούσια σε κυστεΐνες και μια περιοχή που προσομοιάζει στην ανοσοσφαιρίνη αμέσως μετά το C-τελικό 

άκρο του καταλυτικού τομέα.  

Το Ν-τελικό άκρο του σηματοδοτικού πεπτιδίου κατευθύνει την έκκριση των προενζύμων. Το προπεπτίδιο 

περιέχει μία υψηλώς συντηρητική αλληλουχία PRCGΧPD στην οποία η κυστεΐνη σχηματίζει ισχυρό 

δεσμό με τον καταλυτικό Zn2+, διατηρώντας έτσι την προ-μορφή ανενεργή. Το καταλυτικό κέντρο 

αποτελείται από δύο μέρη τα οποία διαχωρίζονται από ένα ενεργό κέντρο Zn2+. Τρία κατάλοιπα ιστιδίνης 

ελέγχουν από κοινού τη δέσμευση του Ζn2+ της καταλυτικής περιοχής στο ενεργό κέντρο. Η διαμόρφωση 

αυτή μαζί με το ιόν Ζn2+, είναι απαραίτητα για την πρωτεολυτική δράση των MMPs και αποτελεί 

συντηρητική περιοχή ανάμεσα σε όλες τις MMPs. Υπάρχει επίσης ένα δομικό ιόν Zn2+ καθώς επίσης ένα 

τουλάχιστον ιόν ασβεστίου τοποθετημένο περίπου στα 12Ǻ από το καταλυτικό κέντρο. Η πλούσια σε 

προλίνη περιοχή άρθρωσης ενώνει την καταλυτική περιοχή στο C-τελικό άκρο του τομέα της αιμοπηξίνης, 

ο οποίος είναι έντονα συντηρητικός και αποτελείται από τέσσερις επαναλαμβανόμενες μονάδες οι οποίες 
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εμφανίζουν αλληλουχία παρόμοια με την αιμοπηξίνη (πρωτεΐνη του πλάσματος). Μια δισουλφιδική 

γέφυρα ενώνει τα άκρα της περιοχής ενώ παίζει λειτουργικό ρόλο στη δέσμευση του υποστρώματος και 

στις αλληλεπιδράσεις με τους αναστολείς των MMPs. 

Ανάλογα με το υπόστρωμά τους χωρίζονται σε ζελατινάσες, κολλαγονάσες, στρομαλυσίνες, ματριλυσίνες 

και μεμβρανικού τύπου. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26:  

Ομαδοποίηση και δομικά 
χαρακτηριστικά των MMPs. Τα Y, D 
και G αντιπροσωπεύουν τα αμινοξέα 
τυροσίνης, ασπαρτικού οξέος και 
γλυκίνης που είναι παρόντα σε όλες 
τις κολλαγονάσες. Ο καταλυτικός 
τομέας περιέχει το ιόν Zn2+ και την 
περιοχή δέσμευσης του 
υποστρώματος. Οι ζελατινάσες 
περιέχουν διαμορφώσεις τύπου 
φιμπρονεκτίνης ενώ από τις 
ματριλυσίνες λείπει ο τομέας της 
αιμοπηξίνης. Οι MT-MMPs έχουν μία 
πρόσθετη διαμεμβρανική περιοχή 
πρόσδεσης ενώ σε άλλες 
παρατηρούνται προσδέτες GPI 
(γλυκοζυλ-φωσφατιδυλοινοσιτόλη) ή 
προσδέτες που προσομοιάζουν την 
ανοσοσφαιρίνη IgG.  

Κ ο λ λ α γ ο ν ά σ ε ς  

Υπάρχουν τρεις κολλαγονάσες: η κολλαγονάση 1 (MMP-1), η κολλαγονάση 2 ή αλλιώς ουδετερόφιλη 

κολλαγονάση (MMP-8) και η κολλαγονάση 3 (MMP-13). Αποτελούνται από το προπεπτίδιο, τον 

καταλυτικό τομέα και τον τομέα της αιμοπηξίνης ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάσπαση της τριπλής 

έλικας των ινιδίων του κολλαγόνου τύπου I, II, III και IV. Όλες κόβουν το κολλαγόνο τύπου I μεταξύ  των 

περιοχών Gly775Ile776 της α1 αλυσίδας και Gly775Leu776 της α2 αλυσίδας σε χαρακτηριστικά κλάσματα των 

¾ και ¼ [Saarialho-Kere et al. 1992; Murphy and Nagase 2008] καθώς επίσης εμφανίζουν δράση έναντι 

άλλων εξωκυττάριων μορίων και διαλυτών πρωτεϊνών. Οι καταλυτικοί τομείς των κολλαγονασών μπορούν 

να διασπάσουν μη-κολλαγονικά υποστρώματα, αλλά απουσία του τομέα της αιμοπηκτίνης αδυνατούν να 
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προκαλέσουν την διάσπαση των φυσικών ινιδικών κολλαγόνων. Η συνεργασία και των δύο τομέων 

θεωρείται απαραίτητη για την έκφραση της κολλαγονολυτικής τους δράσης [Chung et al. 2004; Murphy 

and Nagase 2008]. 

Η ανθρώπινη MMP-1 εκκρίνεται ως προένζυμο των 52 kDa και των 57 kDa ενώ η αποκοπή του 

προπεπτιδίου οδηγεί στις ενεργές μορφές των 42 kDa και των 47 kDa αντίστοιχα. Τα εννέα κατάλοιπα 

RWTNNFREY (183-191) του καταλυτικού τομέα μαζί με το C-τελικό άκρο του τομέα της αιμοπηξίνης είναι 

απαραίτητα για την κολλαγονολυτική δράση του, αλλά επιπλέον δομικά στοιχεία του καταλυτικού τομέα 

απαιτούνται. Τα υποστρώματα της MMP-1 περιλαμβάνουν τα κολλαγόνα τύπου I, II, III, VII, VIII και X, την 

αγκρεκάνη, τους αναστολείς πρωτεασών σερίνης και την α2-μακρογλομπουλίνη. Αντίθετα με άλλες 

MMPs, η MMP-1 δεν μπορεί να αποικοδομήσει συστατικά της βασικής μεμβράνης. Η MMP-1 εκφράζεται 

in vivo σε πολλές φυσιολογικές καταστάσεις όπως η εμβρυϊκή ανάπτυξη και ο ανασχηματισμός των 

ιστών, αλλά και σε παθολογικές όπως χρόνιο έλκος δέρματος και κακοήθεια όγκων [Saarialho-Kere 

1998]. Η παραγωγή της MMP-1 προάγεται από αυξητικούς παράγοντες και κυτταροκίνες. 

Η κολλαγονάση-2 (MMP-8) συντίθεται από πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα τα οποία ωριμάζουν στο 

μυελό των οστών, αποθηκεύεται στα ενδοκυτταρικά κοκκία τους και απελευθερώνεται σε απόκριση στην 

εξωκυτταρική διέγερση. Εκφράζεται επίσης από ανθρώπινα χονδροκύτταρα του συνδετικού ιστού και 

από μονοπύρηνα ινοβλαστοειδή κύτταρα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα [Cole et al. 1996; Hanemaaijer et al. 

1997]. 

Η κολλαγονάση 3 (MMP-13) έχει μία ευρεία εξειδίκευση υποστρωμάτων [Fosang et al. 1996]. 

Φυσιολογικά η έκφραση της MMP-13 περιορίζεται στην εμβρυϊκή ανάπτυξη των οστών, στον μεταγενετικό 

ανασχηματισμό των οστών, στην επούλωση πληγών και στην επούλωση πληγών του εμβρυϊκού 

δέρματος προτείνοντας έτσι ρόλο της MMP-13 στον γρήγορο και αποτελεσματικό ανασχηματισμό του 

κολλαγόνου του ECM σε αυτές τις περιπτώσεις [Ravanti et al. 2001]. Η  MMP-13 in vivo έχει ανιχνευθεί σε 

φλεγμονώδεις καταστάσεις όπως η οστεοαρθρίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, τα χρόνια δερματικά έλκη, 

οι χρόνιες περιοδοντίτιδες και οι επιθετικοί τύποι καρκίνου του μαστού, του λαιμού, του κεφαλιού, του 

αιδοίου και της ουροδόχου κύστεως και μελανώματα. 

Ζ ε λ α τ ι ν ά σ ε ς  

Σε αυτήν την υπο-ομάδα ανήκουν η ζελατινάση Α (72 kDa, MMP-2) και η ζελατινάση Β (92 kDa, MMP-9). 

Και τα δύο ένζυμα έχουν τρεις επαναλήψεις διαμορφώσεων φιμπρονεκτίνης τύπου II ενσωματωμένες 

στην καταλυτική περιοχή, οι οποίες βελτιώνουν την απόδοση της αποικοδόμησης του κολλαγόνου και της 

ζελατίνης. Έτσι, αποδιοργανώνουν μετουσιωμένα κολλαγόνα, ζελατίνες και μία πληθώρα εξωκυτταρικών 

μορίων συμπεριλαμβάνοντας και τους φυσικούς τύπους IV, V και XI κολλαγόνων. Λόγω της ικανότητάς 

τους να αποικοδομούν το κολλαγόνο τύπου IV, κύριο συστατικό της βασικής μεμβράνης, οι ζελατινάσες 
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είναι οι πιό συχνά εμπλεκόμενες μεταλλοπρωτεϊνάσες στη μετάσταση και στη διήθηση. Η MMP-2 

αποικοδομεί τα φυσικά κολλαγόνα τύπου I, II  και III όπως οι κολλαγονάσες [Patterson et al. 2001; Visse 

and Nagase 2003], όχι όμως και η MMP-9. Ωστόσο, η κολλαγονολυτική δράση της MMP-2 είναι πολύ πιο 

αδύναμη από την αντίστοιχη της MMP-1 και των υπολοίπων κολλαγονασών σε διάλυμα. Η έκφραση της 

δράσης αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι η προ-MMP-2 της κυτταρικής επιφάνειας ενεργοποιείται από τις 

μεμβρανικού τύπου MMPs δημιουργώντας συσσωματώματα περιφερειακά του κυττάρου.  

Οι ζελατινάσες διαχωρίζονται με βάση ανοσολογικά, μοριακά, ρυθμιστικά και βιοχημικά κριτήρια αλλά 

δεν διαφοροποιούνται ως προς το υπόστρωμα. Η αποικοδόμηση των συστατικών της βασικής 

μεμβράνης, προσδίδει στις ζελατινάσες κρίσιμο ρόλο σε διαδικασίες που απαιτούν την διαταραχή της 

βασικής μεμβράνης όπως διήθηση και διείσδυση των Τ-λεμφοκυττάρων. Και οι δύο εκκρίνονται ως 

ανενεργά προένζυμα και αναστέλλονται από μέλη ενδογενών αναστολέων των μεταλλοπρωτεϊνασών 

(TIMPs). Η ενεργοποίηση της MMP-2 είναι σημαντική στις κακοήθειες και έχει συσχετισθεί με την εξέλιξη 

του όγκου και την κακή πρόγνωση [Yu et al. 1996; Sundov et al. 2008] ενώ σε αντίθεση με την MMP-9, 

εκφράζεται στα πρώιμα στάδια των καρκινωμάτων του μαστού [Konjevic and Stankovic 2006].  

Σ τ ρ ο μ α λ υ σ ί ν ε ς   

Οι MMP-3, -10 και -11 ονομάζονται στρομαλυσίνες 1, 2 και 3 αντίστοιχα. Έχουν τα ίδια δομικά 

χαρακτηριστικά με τις κολλαγονάσες αλλά δεν μπορούν να διασπάσουν μεσοκυττάρια μόρια 

κολλαγόνου. Οι MMP-3 και -10 εμφανίζουν παρόμοια δομή και εξειδίκευση στο υπόστρωμα ενώ η MMP-

11 διαφέρει. Οι MMP-3 και -10 αποικοδομούν μια πληθώρα εξωκυττάριων μορίων και συμμετέχουν και 

στην ενεργοποίηση των προ-MMPs. Η MMP-11 εμφανίζει σχεδόν μηδενική δράση έναντι των 

εξωκυττάριων μορίων [Murphy et al. 1993; Murphy and Nagase 2008]. Μία επιπλέον διαφορά ανάμεσά 

τους είναι ότι οι MMP-3 και -10 εκκρίνονται από τα κύτταρα ως ανενεργές προ-MMPs, ενώ η MMP-11 

ενεργοποιείται ενδοκυτταρικά από ένα μόριο φουρίνης (furin) και εκκρίνεται από τα κύτταρα σε ενεργή 

πλέον μορφή ενζύμου [Pei and Weiss 1995; Murphy and Nagase 2008]. 

Οι MMP-3 και -10 εκφράζονται από κερατινοκύτταρα και ινοβλάστες ενώ η MMP-3 εκφράζεται επίσης 

από τα κύτταρα του στρώματος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του μαστικού αδένα και υπερεκφράζεται 

στην περίοδο μετά τη γαλακτοφορία όταν συμβαίνει και ο ανασχηματισμός του ECM και η απόπτωση των 

κυψελιδίων. Η MMP-3 μπορεί να επάγει απόπτωση ή να προάγει τον πολλαπλασιασμό, σε εξάρτηση 

από την κατάσταση διαφοροποίησης του κυττάρου. Μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει την αγγειογένεση 

και να δράσει ως εκκινητής του όγκου [Thomasset et al. 1998; Sternlicht et al. 2000].  Η MMP-3 είναι 

πιθανός ενεργοποιητής της προ-MMP-1 [Unemori et al. 1991; Visse and Nagase 2003]. 

Η στρομαλυσίνη-3 (MMP-11) εκφράζεται σε πολλούς επιθετικούς καρκίνους και υψηλά επίπεδα 

έκφρασης συσχετίζονται με κακή πρόγνωση σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού [Rouyer et al. 1994] . Η 
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MMP-11 εκφράζεται από ινοβλάστες του στρώματος που βρίσκονται κοντά στα κύτταρα του όγκου ενώ 

είναι σημαντική στα αρχικά στάδια της ογκογένεσης [Ahmad et al. 1998]. 

Μ α τ ρ ι λ υ σ ί ν ε ς  

Στην κατηγορία ανήκουν οι MMP-7 και -26. Χαρακτηριστική στη δομή τους είναι η απουσία του τομέα της 

αιμοπηξίνης και της περιοχής άρθρωσης [Visse and Nagase 2003]. Η MMP-7 συντίθεται και εκκρίνεται 

από πολλούς τύπους επιθηλιακών κυττάρων, όπως αυτά του σιελογόνου αδένα, παγκρέατος, ήπατος, 

μαστού, επιθηλίου του εντέρου και των αναπαραγωγικών οργάνων. Στο έντερο δρα ενδοκυτταρικά 

μετατρέποντας τις προ-κρυπτιδίνες (pro-cryptidins) σε βακτηριοκτόνο μορφή. Αποικοδομεί τα συστατικά 

του εξωκυττάριου χώρου ενώ επίσης διασπά μόρια της κυτταρικής επιφάνειας όπως την προ-μορφή του 

παράγοντα νέκρωσης όγκου α (προ-TNFα) και πρωτεογλυκάνες (π.χ συνδεκάνη), προς τη διαλυτή τους 

μορφή [Parks et al. 2004; Murphy and Nagase 2008]. Η MMP-26 εκφράζεται στα φυσιολογικά κύτταρα 

όπως αυτά του ενδομητρίου, της μήτρας, του πλακούντα και σε μερικά είδη αδενοκαρκινώματος, όπως 

πνεύμονα και προστάτη, αποικοδομώντας διάφορα εξωκυττάρια μόρια [Marchenko et al. 2004; Murphy 

and Nagase 2008]. 

Μ ε μ β ρ α ν ι κ ο ύ  τ ύ π ο υ  M M P s  ( M T - M M P s )  

Υπάρχουν δύο τύποι MT-MMPs οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τέσσερις τύπους trans-μεμβρανικών 

πρωτεϊνών I (MMP-14, -15, -16 και -24) και δύο πρωτεΐνες συζευγμένες με μόρια GPI (γλυκοζυλ-

φωσφατιδυλοινοσιτόλης) (MMP-17 και -25). Ενεργοποιούνται ενδοκυτταρικά και τα ενεργά πλέον ένζυμα 

εκφράζονται στην κυτταρική επιφάνεια. Όλες οι MT-MMPs, με εξαίρεση την MT4-MMP (MMP-17), 

μπορούν να ενεργοποιήσουν την προ-MMP-2 [Visse and Nagase 2003] ενώ η MT1-MMP (MMP-14) 

μπορεί να ενεργοποιήσει την προ-MMP-13 στην κυτταρική επιφάνεια [Knauper et al, 1996; Murphy and 

Nagase 2008] και εμφανίζει κολλαγονολυτική δράση έναντι των τύπων κολλαγόνου I, II και III [Ohuchi et 

al. 1997; Murphy and Nagase 2008]. Βρίσκονται ενωμένες στην κυτταρική μεμβράνη με μία διαμεμβρανική 

περιοχή περίπου 25 αμινοξέων στο C-τελικό άκρο, με εξαίρεση των MT4-MMP και MT6-MMP, οι οποίες 

είναι συζευγμένες με ομάδες γλυκοζυλοφωσφατιδυλοινοσιτόλης (GPI). Ο εντοπισμός των MT-MMPs στην 

κυτταρική επιφάνεια τους προσδίδει σημαντικό ρόλο στις αλληλεπιδράσεις κυττάρου-ECM και στην 

κυτταρική διήθηση. 

H MT1-MMP εκφράζεται ευρέως σε φυσιολογικούς ιστούς όπως στην εμβρυϊκή μεμβράνη και στον 

πλακούντα αλλά και σε μεγάλη ποικιλία όγκων [Sato et al. 1994] ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στην 

αγγειογένεση [Applin et al. 2009]. Η MT2-MMP έχει βρεθεί στο ήπαρ, στον πλακούντα, στις όρχεις, στο 

έντερο, στο πάγκρεας, στα νεφρά, στους πνεύμονες, στην καρδιά, στο κόλον και στους σκελετικούς μυς 

[Theret et al. 1998]. Έκφραση της MT3-MMP έχει βρεθεί στον εγκέφαλο, στην καρδιά και στον 

πλακούντα, όπως επίσης σε κακοήθη μελανώματα και σε μικρογλιακά κύτταρα του εγκεφάλου 

[Matsumoto et al. 1997]. To mRNA της MT4-MMP εκφράζεται in vivo στον εγκέφαλο, στα λευκοκύτταρα, 
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στο κόλον, στις ωοθήκες, στους όρχεις και σε καρκινώματα του μαστού [Puente et al. 1996]. Η MT5-MMP 

κυρίως εκφράζεται στα νεφρά, στο πάγκρεας, στους πνεύμονες, σε εγκεφαλικούς ιστούς και ειδικά σε 

εγκεφαλικούς όγκους [Liano et al. 1999]. Η MT5-MMP ίσως να εμπλέκεται στην δημιουργία των 

συνάψεων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του νευρικού συστήματος [Jaworski 2000]. Τέλος, η MT6-MMP 

εκφράζεται συγκεκριμένα από περιφερικά λευκοκύτταρα του αίματος, στον πνεύμονα και στη σπλήνα. Η 

MT6-MMP ίσως είναι πιθανός πρωτεολυτικός παράγοντας για τα λευκοκύτταρα κατά τη διάρκεια 

φλεγμονής [Pei 1999; English et al. 2001] 

Ά λ λ ε ς  M M P s   

Υπάρχουν εφτά ματριξίνες οι οποίες δεν κατατάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες. Ανάμεσα σε αυτές οι 

MMP-12, -20 και -27 ίσως μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις στρομαλυσίνες μιας και έχουν παρόμοια 

δομή και χρωμοσωμική θέση.  

Η μεταλλοελαστάση (MMP-12) αρχικά ανακαλύφθηκε στα μακροφάγα, αλλά βρίσκεται επίσης στα 

υπερτροφικά χονδροκύτταρα και στους οστεοκλάστες [Kerkela et al. 2001; Hou et al. 2004]. Αποδομεί την 

ελαστίνη και ένα πλήθος άλλων εξωκυττάριων μορίων ενώ είναι απαραίτητη στη μετανάστευση των 

μακροφάγων [Shipley et al. 1996; Murphy and Nagase 2008]. 

Η MMP-19 είναι ένα ένζυμο το οποίο πιθανόν αποδιοργανώνει την βασική μεμβράνη καθώς επίσης 

προκαλεί την πέψη άλλων εξωκυττάριων μορίων [Stracke et al. 2000]. Εκφράζεται ευρέως στους 

ανθρώπινους ιστούς [Pendas et al. 1997; Murphy and nagase 2008] και θεωρείται ότι παίζει ρόλο στην 

αναδόμηση των ιστών, στην επούλωση των πληγών και στην μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων, 

κόβοντας την γ2 αλυσίδα της λαμινίνης 5 [Sadowski et al. 2003, 2005]. 

Η αδαμαντολυσίνη (MMP-20) είναι ειδική MMP των δοντιών η οποία εκφράζεται στή νεοσχηματισθείσα 

αδαμαντίνη των δοντιών ενώ προκαλεί πέψη της αμελογενίνης [Nagano et al. 2009]. Η ατέλεια της 

αμελογενίνης (amelogenin imperfecta), γενετική διαταραχή με ελαττωματικό σχηματισμό αδαμαντίνης, 

εμφανίζεται λόγω μετάλλαξης στις περιοχές όπου διασπάται η MMP-20 [Li et al. 2001].  

H MMP-21 εκφράζεται στους ιστούς των εμβρύων και των ενηλίκων. Έχει βρεθεί επίσης σε τύπους 

καρκινωμάτων [Ahokas et al. 2003], σε περιπτώσεις δερματικών βλαβών και στους ινοβλάστες του 

δερματικού ινώματος [Skoog et al. 2006]. Πληροφορίες ως προς τη δράση της στα εξωκυττάρια συστατικά 

δεν είναι διαθέσιμες, παρόλο που δεν εμφανίζει ζελατινολυτικές δράσεις. 

Η MMP-23 είναι μοναδική ανάμεσα στις ματριξίνες αφού της λείπει η διαμόρφωση της κυστεΐνης στο 

προπεπτιδικό μέρος και στο τομέα της αιμοπηκτίνης. Ο τελευταίος αντικαθίσταται από πλούσιους σε 

κυστεΐνη τομείς που μοιάζουν στην ανοσοσφαιρίνη ΙgG. Είναι μία μεμβρανική πρωτεΐνη τύπου II έχοντας 

στο Ν-τελικό άκρο του προπεπτιδίου μία διαμεμβρανική περιοχή. Εκφράζεται κυρίως στη μήτρα, στους 
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όρχεις και στον προστάτη, υποδεικνύοντας έναν εξειδικευμένο ρόλο στο αναπαραγωγικό σύστημα 

[Velasco et al. 1999; Myrphy and Nagase 2008]. 

Η MMP-27 κλωνοποιήθηκε για πρώτη φορά από cDNA βιβλιοθήκες ινοβλαστών εμβρύου κότας [Yang 

and Kurkinen. 1998]. Το ένζυμο της κότας προκαλεί πέψη της καζεΐνης και της ζελατίνης όπως επίσης και 

αυτόλυση του ίδιου του ενζύμου, αλλά λίγες είναι οι διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά στα θηλαστικά. 

Η MMP-27 εκφράζεται στα Β-λεμφοκύτταρα και τα επίπεδά της αυξάνονται όταν επωάζεται με 

αντισώματα έναντι των ανοσοσφαιρινών G και M [Bar-Or et al. 2003].  

Τέλος, η επιλυσίνη (MMP-28) κλωνοποιήθηκε αρχικά από cDNA βιβλιοθήκες του ανθρώπινου 

κερατινοκυττάρου και των όρχεων και εκφράζεται σε πολλούς ιστούς όπως πνεύμονας, πλακούντας, 

καρδιά, γαστροεντερική περιοχή και όρχεις [Lohi et al. 2001]. Το ένζυμο που εκφράζεται στα βασικά 

κερατινοκύτταρα του δέρματος παίζει ρόλο στην επούλωση πληγών [Saarialho-Kere et al. 2002]. 

Παρατηρείται σε υψηλά επίπεδα στον χόνδρο ασθενών με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα 

[Kevorkian et al. 2004; Momohara et al. 2004].  

A3.4.2 Ενεργοποίηση των προ-MMPs 

Οι προ-MMPs μπορούν να ενεργοποιηθούν από πρωτεϊνάσες ή in vitro από χημικούς παράγοντες όπως 

οξειδωμένη γλουταθειόνη, SDS, δραστικά μόρια οξυγόνου κ.ά. Το χαμηλό pH και η θέρμανση μπορούν 

επίσης να οδηγήσουν στην ενεργοποίηση. Οι παράγοντες αυτοί είναι πιθανόν να δρουν μέσω της 

διαταραχής στην αλληλεπίδραση κυστεΐνης-ψευδαργύρου [Chen et al. 1993; Visse and Nagase 2003]. 

Μελέτες για την ενεργοποίηση της προ-MMP-3 με ένωση ιωδίου έδειξε ότι η αρχική σχάση γίνεται μέσα 

στο προπεπτίδιο και ότι αυτή η αντίδραση είναι μάλλον ενδομοριακή παρά διαμοριακή. Η αφαίρεση του 

υπολοίπου προπεπτιδικού μέρους οφείλεται σε ενδομοριακές αντιδράσεις από τα παραγόμενα ενδιάμεσα 

[Visse and Nagase 2003]. Πρόσφατα, μελέτες των Gu και συνεργατών έδειξαν ότι η ρίζα NO ενεργοποιεί 

την προ-MMP-9 κατά τη διάρκεια εγκεφαλικής ισχαιμίας, αντιδρώντας με την θειολική ομάδα του μοτίβου 

της κυστεΐνης και σχηματίζοντας ένα S-νιτροζυλιωμένο παράγωγο [Gu et al. 2002]. 

Η πρωτεολυτική ενεργοποίηση των MMPs γίνεται βήμα-βήμα σε πολλές περιπτώσεις [Nagase 1997]. Η 

αρχική πρωτεολυτική «επίθεση» λαμβάνει χώρα σε μία εκτεθειμένη περιοχή ανάμεσα στην πρώτη και στη 

δεύτερη έλικα του προπεπτιδίου. Η αλληλουχία των MMPs οδηγεί και στην εξειδίκευση προς την 

συγκεκριμένη περιοχή. Η αφαίρεση μέρους του προπεπτιδίου, αποσταθεροποιεί το υπόλοιπο πεπτίδιο 

διευκολύνοντας έτσι τις ενδομοριακές διαδικασίες από μερικώς ενεργοποιημένες MMPs ή άλλες ενεργές 

MMPs (Εικόνα 27) [Nagase et al. 1990]. 
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Εικόνα 27: 

Ενεργοποίηση των προ-MMPs. Οι προ-MMPs μπορούν να ενεργοποιηθούν από πρωτεϊνάσες ή από μη-
πρωτεολυτικά παράγωγα. Ο καταλυτικός τομέας με το ενεργό κέντρο ψευδαργύρου φαίνεται σε κύκλο ενώ 
το προπεπτίδιο απεικονίζεται με μία μαύρη γραμμή. Η ομάδα SH αντιστοιχεί στο σουλφυδρύλιο της 
κυστεΐνης. Οι πρωτεάσες ενεργοποιούν μερικώς τις MMPs ‘κόβοντας’ ένα μέρος του προπεπτιδίου. Η 
πλήρης ενεργοποίηση επιτυγχάνεται με την αφαίρεση όλου του προπεπτιδίου μέσω ενδομοριακών 
διαδικασιών. Η χημική ενεργοποίηση βασίζεται στην τροποποίηση του σουλφυδρυλίου SX, επιφέροντας 
τη μερική ενεργοποίηση των MMPs και την ενδομοριακή σχάση του προπεπτιδίου. Η πλήρης 
ενεργοποίηση επιτυγχάνεται με την αφαίρεση όλου του προπεπτιδίου μέσω ενδομοριακών διαδικασιών 
[Visse and Nagase 2003]. 

Η ενεργοποίηση των προ-MMPs in vivo γίνεται κυρίως από την πλασμίνη. Η πλασμίνη παράγεται από 

τον ενεργοποιητή του πλασμινογόνου του ιστού ή από τον ενεργοποιητή του πλασμινογόνου της 

ουροκινάσης. Η πλασμίνη έχει θεωρηθεί ενεργοποιητής των προ-MMP-1, προ-MMP-3, προ-MMP-7, προ-

MMP-9, προ-MMP-10 και προ-MMP-13 [Lijnen 2001]. Ενεργές MMPs μπορούν επίσης να συμμετάσχουν 

στην διαδικασία της ενεργοποίησης. Τέλος, κάποιοι TIMPs (ενδογενείς αναστολείς τους) εμπλέκονται 

στην ενεργοποίηση μέσω αλληλεπιδράσεων με τις MMPs πριν την πλήρη ενεργοποίησή τους [Suzuki et 

al. 1998; English et al. 2006]. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενεργοποίηση της προ-MMP-2 από 

σύμπλοκο που δημιουργούν οι TIMP-2 και MT1-MMP, η οποία έχει θεωρηθεί σημαντικό γεγονός στην 

διήθηση των καρκινικών κυττάρων (Εικόνα 28) [Konjevic and Stankovic 2006]. 
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Εικόνα 28: 

Μοντέλο της προ-MMP-2 ενεργοποίησης μέσω της MT1-MMP και του TIMP-2. Η ενεργή MT1-MMP (ΜΤ1) 
πάνω στην μεμβράνη δεσμεύει το μόριο του TIMP-2 (T2), αναστέλλοντας την δράση του. Η MT1-MMP 
μπορεί και διμερίζεται ή πολυμερίζεται στην κυτταρική επιφάνεια μέσω αλληλεπιδράσεων των τομέων 
αιμοπηξίνης. Διαδοχικά η προ-MMP-2 (pM2) ενώνεται με το C-τελικό τμήμα του TIMP-2 μέσω του τομέα 
της αιμοπηξίνης. Η δεύτερη, ενεργή, MT1-MMP ‘κόβει’ ένα μέρος της προ-MMP-2, ενεργοποιώντας την 
μερικώς. Η MMP-2 (M2) αποδεσμεύεται από την μεμβράνη και ενεργοποιείται πλήρως με διαμοριακές 
διαδικασίες [Visse and Nagase 2003]. 

A3.4.3 Εξειδίκευση υποστρωμάτων MMPs 

Η μορφή των συγκεκριμένων υποστρωμάτων έχει καθοριστεί είτε μέσα από την αναγνώριση των 

περιοχών διάσπασης των συγκεκριμένων πρωτεϊνικών υποστρωμάτων είτε μέσα από σειρά συνθετικών 

πεπτιδικών υποστρωμάτων. Πιο πρόσφατες προσεγγίσεις συμπεριλαμβάνουν την χρήση συστημάτων 

φάγου και πρωτεομικών σαρώσεων (proteomic screening) [Overall and Blobel 2007]. Γενικά, οι MMPs 

κόβουν έναν πεπτιδικό δεσμό πριν από ένα κατάλοιπο (P1’) με υδροφοβική πλευρική αλυσίδα, όπως η 

λευκίνη, η ισολευκίνη, η μεθειονίνη, η φαινυλαλανίνη ή η τυροσίνη. Τα υδροφοβικά κατάλοιπα ταιριάζουν 

ακριβώς στην S1’ θέση του ενζύμου, του οποίου το μέγεθος και το σχήμα διαφέρει ανάλογα με τις MMPs 

[Bode et al. 1999]. Επιπλέον, συμμετέχουν και άλλες περιοχές που επικοινωνούν με τα υποστρώματα 

(υποπεριοχές); ειδικά η προλίνη στην P3 περιοχή (το τρίτο κατάλοιπο πριν την περιοχή σχάσης) είναι 

γενικά προτιμητέα από τις περισσότερες MMPs. 

Οι βοηθητικοί, μη-καταλυτικοί τομείς των ματριξινών παίζουν ρόλο-κλειδί για ορισμένες MMPs στην 

αναγνώριση των φυσικών ECM υποστρωμάτων. Οι τομείς φιμπρονεκτίνης τύπου ΙΙ των ζελατινασών 

είναι σημαντικοί στην αποτελεσματική λύση του κολλαγόνου τύπου IV, της ελαστίνης και των ζελατινών, 

αλλά δεν επηρεάζουν την υδρόλυση μικρών πεπτιδίων [Murphy et al. 1994]. Η αλληλεπίδρασή τους με 

συγκεκριμένα μόρια του ECM επιτρέπει στο καταλυτικό κέντρο να προσανατολιστεί στο σχάσιμο 

πεπτιδικό δεσμό. Για τις κολλαγονάσες, οι τομείς της αιμοπηξίνης είναι απαραίτητοι για την σχάση των 

κολλαγόνων τριπλής έλικας ενώ θεωρείται ότι μαζί με το καταλυτικό κέντρο συμμετέχουν στην δέσμευση 

των μορίων κολλαγόνου. 



                                                                                                     Εξωκυττάριος χώρος και μεταλλοπρωτεϊνάσες 

 

79 

Όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας της αιμοπηξίνης της προ-MMP-2 δεσμεύεται ισχυρά με την μη-

ανασταλτική C-τελική περιοχή του TIMP-2 αναστολέα ενώ το σύμπλοκο αυτό είναι απαραίτητο στην 

ενεργοποίηση της προ-MMP-2 από την MT1-MMP της κυτταρικής επιφάνειας. Οι TIMP-3 και -4 

σχηματίζουν σύμπλοκα με την προ-MMP-2 με παρόμοιο τρόπο και το σύμπλοκο προ-MMP-2-TIMP-4 

αλληλεπιδρά με την MT1-MMP αλλά δεν επιδρά στην ενεργοποίηση της MMP-2 [Bigg et al. 2001]. Η 

βιολογική σημασία του προ-MMP-2-TIMP-3 συμπλόκου δεν είναι ακόμα γνωστή. Αντίστοιχα, ο τομέας 

της αιμοπηξίνης της προ-MMP-9 μπορεί να δεσμευτεί στους TIMP-1 και -3 μέσω των C-τελικών τους 

άκρων ενώ η δράση τους δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη, εκτός του ότι τα σύμπλοκα προ-MMP-9-TIMP 

αναστέλλουν τις μεταλλοπρωτεϊνάσες και απαγορεύουν την ενεργοποίηση της MMP-9 [Murphy and 

Nagase 2008]. 

A3.4.4 Παθοφυσιολογία των MMPs 

Η έκφραση των ματριξινών έχει καταγραφεί σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης των θηλαστικών, από την 

εμβρυϊκή «εμφύτευση» [Daimon and Wada 2005] μέχρι την μορφοποίηση συγκεκριμένων ιστών όπως 

πνεύμονες, οστά και μαστικοί αδένες [Page-McCaw et al. 2007]. Με ποικίλους τρόπους οι MMPs 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη των φυσιολογικών κυττάρων, τη διαφοροποίηση, την κυτταρική ρύθμιση και 

την ογκογένεση. Εμπλέκονται σε ένα ευρύ πεδίο πρωτεολυτικών γεγονότων, τόσο σε φυσιολογικές όσο 

και σε παθολογικές καταστάσεις. Ο φυσιολογικός ρόλος των MMPs περιλαμβάνει τη γενική ανάπτυξη και 

την ανάπτυξη των νευριτών, την κυτταρική μετανάστευση, την επιμήκυνση των οστών, την επούλωση 

πληγών, την αγγειογένεση, την ωορρηξία, την ωρίμανση του σπέρματος, τις συσπάσεις της μήτρας μετά 

τον τοκετό, την εμμηνορρυσία, τον οδοντικό σχηματισμό, την παρουσία αντιγόνων, την ανάπτυξη του 

μαστικού αδένα, την ανάπτυξη των θυλάκων της τρίχας και της «εμφύτευσης» του εμβρύου. 

Η απορυθμισμένη έκφραση των MMPs συμβάλει σε ασθένειες όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η 

οστεοαρθρίτιδα και το πνευμονικό εμφύσημα ενώ οι μεταλλοπρωτεϊνάσες χαρακτηρίζονται από ένα ευρύ 

φάσμα υποστρωμάτων [McCawley and Matrisian 2005]. Οι MMPs μπορούν να αλλοιώσουν την 

λειτουργία ορισμένων μορίων του ECM τα οποία συγκρατούν την αρχιτεκτονική δομή του κυττάρου, π.χ 

Ε-καντχερίνες (διαμεμβρανικές γλυκοπρωτεΐνες) μέσω της πρωτεόλυσης. Η έκφραση ορισμένων 

μεταλλοπρωτεϊνασών όπως η MMP-1, η MMP-2, η MMP-3 και οι MT-MMPs, επάγεται από την 

μεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη του πλάσματος EMMPRIN (ή CD147), η οποία έχει βρεθεί να αυξάνεται σε σε 

διηθητικά καρκινώματα [Yang et al. 2003]. Επιπλέον, η πρωτεόλυση ποικίλλων βιολογικά ενεργών 

μορίων, μπορεί να οδηγήσει στην απόπτωση των κυττάρων. Είναι δίκαιο λοιπόν, να πούμε ότι τα 

πρωτεολυτικά γεγονότα είναι το κλειδί σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών διεργασιών όπως η αναδόμηση 

των ιστών και η τροποποίηση ή απελευθέρωση βιολογικών παραγόντων. 
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Η αγγειογένεση, ο σχηματισμός νέων αιμοφόρων αγγείων, είναι απαραίτητη τόσο στην αύξηση του όγκου 

όσο και στην επιτυχή διήθηση και μετάστασή του. Πρόκειται για μια δυναμική και πολύπλοκη διαδικασία 

η οποία απαιτεί τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων από προϋπάρχοντα αιμοφόρα 

αγγεία, την αποδιοργάνωση του εξωκυττάριου χώρου και τη μετανάστευση των κυττάρων αυτών. Έτσι, 

εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι MMPs, όπως και στη διήθηση, παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 

για την αύξηση και την ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων μέσα στον όγκο. Η πρωτεόλυση του 

εξωκυττάριου χώρου θεωρείται προαπαιτούμενο για την αγγειογένεση ενώ ενεργές MMPs είναι παρούσες 

στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αιμοφόρων αγγείων, σε περιοχές όπου λαμβάνει χώρα η αγγειογένεση 

[Curran and Murray 2000]. Ωστόσο, πρόσφατα αποδείχθηκε ότι αρκετές MMPs είναι ικανές για την λύση 

του πλασμινογόνου προς σχηματισμό της αγγειοστατίνης (ενδογενής αναστολέας αγγειογένεσης) 

[Murphy and Nagase 2008]. 

A 3 . 5  Π ρ ω τ ε ό λ υ σ η - Ε ν δ ο γ ε ν ε ί ς  μ η χ α ν ι σ μ ο ί  δ ρ ά σ η ς  

μ ε τ α λ λ ο π ρ ω τ ε ϊ ν α σ ώ ν  

Η διαδικασία της διήθησης δεν είναι μια παθητική διαδικασία η οποία μπορεί να συμβεί λόγω πίεσης 

από τον υπερ-πολλαπλασιασμό των κυττάρων αλλά είναι μία ενεργή και δυναμική πορεία η οποία 

απαιτεί πρωτείνοσύνθεση και αποικοδόμηση της μεμβράνης. Η αποικοδόμηση του κολλαγόνου της 

βασικής μεμβράνης συμβαίνει αρκετά νωρίς και αποτελεί κρίσιμο στάδιο της διήθησης. Κύτταρα του 

όγκου και του στρώματος πρέπει να εκκρίνουν ένζυμα προκειμένου να διευκολύνουν την αποικοδόμηση 

του εξωκυττάριου χώρου προς επίτευξη της εισόδου των κυττάρων στα αιμοφόρα αγγεία. Η 

αποικοδόμηση της βασικής μεμβράνης δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα των πρωτεολυτικών 

ενζύμων αλλά και από την ισορροπία των ενεργών πρωτεασών και των φυσικών αναστολέων τους. 



                                                                                                     Εξωκυττάριος χώρος και μεταλλοπρωτεϊνάσες 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: 

Επίπεδα ρύθμισης της έκφρασης και της δράσης των MMPs. Ποικίλα ρυθμιστικά σήματα, όπως διαλυτοί 
παράγοντες, αλληλεπιδράσεις κυττάρου-κυττάρου ή κυττάρου-ECM, έρχονται σε επαφή με υποδοχείς της 
κυτταρικής επιφάνειας ξεκινώντας έναν καταρράκτη γεγονότων που οδηγούν στην παραγωγή 
λειτουργικών MMPs, οι οποίες τοποθετούνται στην κυτταρική επιφάνεια (MT-MMPs) ή εκκρίνονται στον 
εξωκυττάριο χώρο (προ-MMPs). Οι προ-MMPs ενεργοποιούνται από διάφορα γεγονότα. Αυτές οι ενεργές 
MMPs συμμετέχουν σε αρκετές διαδικασίες οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη του καρκίνου (κόκκινο). Η 
αυτόλυση των MMPs ή η αναστολή τους μπορεί να αποτρέψει την προαγωγή αυτών των διαδικασιών. Με 
πορτοκαλί δείχνονται τα στάδια αυτά τα οποία μπορούν να στοχευθούν με σκοπό τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση [Overall and López-Otín 2002].  

Η πρωτεολυτική δράση των MMPs ρυθμίζεται in vivo σε πολλαπλά επίπεδα όπως την μεταγραφή, την 

προενζυμική ενεργοποίηση και την αναστολή (Εικόνα 29). Επιπλέον μηχανισμοί οι οποίοι βοηθούν στη 

σωστή λειτουργία τους, εμπλέκουν την ρύθμιση της σταθερότητας του mRNA, την απόδοση της 

μετάφρασης, την έκκριση και τον εντοπισμό των ενζύμων, τη στόχευση των υποστρωμάτων, την 

εσωτερικοποίηση των κυττάρων, την αυτόλυση κ.α. Οι μηχανισμοί αυτοί δρουν συνεργιστικά 

προκειμένου να είναι βέβαιο ότι η έκφραση και η δράση των MMPs γίνεται μόνο στις περιοχές ή/και στις 

περιπτώσεις που είναι απαραίτητη. Παρόλα αυτά, οι κακοήθεις όγκοι αναπτύσσουν διάφορες 

στρατηγικές με σκοπό να ματαιώσουν όλες αυτές τις λειτουργίες και να ενεργοποιήσουν την ανεξέλεγκτη 

πρωτεολυτική δραστηριότητα η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη του καρκίνου και στην μετάσταση. 

A3.5.1 Μεταγραφή 
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Η έκφραση των περισσοτέρων MMPs ρυθμίζεται πρωταρχικά σε επίπεδο μεταγραφής μέσω εξωγενών ή 

ενδογενών σημάτων τα οποία ενεργοποιούν τη δέσμευση μεταγραφικών παραγόντων σε ειδικές 

αλληλουχίες του DNA στις προπεπτιδικές περιοχές των γονιδίων τους. Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί 

μέσω των οποίων τα κύτταρα ρυθμίζουν την μεταγραφή των MMPs. 

Ε π α γω γ ή  σ ή μ α τ ο ς  κ α ι  π υ ρ η ν ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  

Τα μονοπάτια μετάδοσης του σήματος τα οποία διαμεσολαβούν τη δράση των ενεργοποιητών της 

μεταγραφής των MMPs είναι ποικίλα. Αυτά περιλαμβάνουν για παράδειγμα, τα μονοπάτια των MAP 

κινασών (MAPK, ERK1 και ERK2), τα οποία αναστέλλουν ή διεγείρουν την έκφραση των 

μεταλλοπρωτεασών σε εξάρτηση από τον κυτταρικό τύπο [Johansson et al. 2000]. Πολλά εξωκυττάρια 

σήματα και μονοπάτια μετάδοσης σήματος συγκλίνουν στο μεταγραφικό παράγοντα AP1 με τη περιοχή 

δέσμευσής του να βρίσκεται στη περιοχή εκκίνησης των περισσoτέρων MMP-γονιδίων [Overall and 

Lopez-Otin 2002]. Ο AP1 είναι ένα διμερές το οποίο αποτελείται από υπομονάδες της οικογένειας των 

ογκοπρωτεϊνών fos και jun. Αρκετές MMPs έχουν περιοχές στο DNA των προπεπτιδίων, οι οποίες 

δεσμεύουν τον AP1. Η δέσμευση αυτή στο DNA θα μπορούσε να αποτελέσει ένα γενικό μηχανισμό για 

την υπερέκφραση των MMPs σε κακοήθεις όγκους. Πολλοί άλλοι πυρηνικοί παράγοντες ελέγχουν την 

έκφραση των MMPs και είναι πιθανό να ευθύνονται για την ποικιλία στην προαγωγή των MMPs η οποία 

προάγεται από διαφόρους παράγοντες ή ακόμα και από τον ίδιο παράγοντα σε διαφορετικούς 

καρκινικούς τύπους. Στους παραπάνω παράγοντες περιλαμβάνονται: η οικογένεια ογκοπρωτεϊνών ets, ο 

πυρηνικός παράγοντας του κΒ (NF-κΒ), μεταγωγικά σήματος και ενεργοποιητές μεταγραφής (STATs), o 

παράγοντας 4 των Τ-κυττάρων (TCF4), το p53 και ο παράγοντας δέσμευσης πυρήνα A1 (CBFA1). 

Αρνητικά ρυθμιστικά στοιχεία όπως το ανασταλτικό στοιχείο του TGF-β (TIE), έχουν επίσης βρεθεί. 

Ρ ύ θ μ ι σ η  κ υ τ τ α ρ ο κ ι ν ώ ν  

Η έκφραση των MMPs γενικά ρυθμίζεται από αυξητικούς παράγοντες, κυτταροκίνες, χημικούς 

παράγοντες όπως εστέρες της φορβόλης, φυσικό άγχος, μετασχηματισμούς ογκογονιδίων και 

αλληλεπιδράσεις κυττάρου-κυττάρου και κυττάρου-ECM.  

Οι μηχανισμοί της ρύθμισης της κυτταρικής μεταγραφής είναι αρκετά περίπλοκοι. Οι περισσότερες MMPs 

δεν εκφράζονται υπό κανονικές συνθήκες, αλλά η μεταγραφή τους μπορεί να ξεκινήσει στα κύτταρα του 

όγκου ή του στρώματος μετά από ενεργοποίηση σημάτων όπως κυτταροκίνες, αυξητικοί παράγοντες και 

προϊόντα ογκογονιδίων. Αυτοί οι παράγοντες ελευθερώνονται είτε από το στρώμα, είτε από τα αμυντικά 

κύτταρα του ξενιστή, είτε από τα ίδια τα κύτταρα του όγκου. Άλλες συνθήκες όπως αλλαγές στο κυτταρικό 

σχήμα ή μηχανικό στρες μπορούν επίσης να επιφέρουν την μεταγραφή των MMPs. Δεν έχει βρεθεί όμως 

κανένας παράγοντας ο οποίος να ευθύνεται αποκλειστικά για την υπερέκφραση των MMPs σε 

συγκεκριμένους όγκους, παρά το γεγονός ότι ο παράγοντας νέκρωσης του όγκου α (tumor necrosis factor-

α, TNF-α) και η ιντερλευκίνη -1 (IL1) εμπλέκονται συχνά [Overall and Lopez-Otin 2002]. Η ίδια 



                                                                                                     Εξωκυττάριος χώρος και μεταλλοπρωτεϊνάσες 

 

83 

μεταλλοπρωτεϊνάση μπορεί να επάγεται μεταγραφικά ή να καταστέλλεται από διάφορους παράγοντες, οι 

οποίοι εξαρτώνται από το συγκεκριμένο καρκινικό κυτταρικό τύπο. Μερικοί παράγοντες όπως ο αυξητικός 

παράγοντας του όγκου β (tumor growth factor-β, TGF-β) ή τα ρετινοειδή λειτουργούν και ως ρυθμιστές της 

μεταγραφής των MMPs σε φυσιολογικά και καρκινικά κύτταρα [Jimenez et al. 2001]. Στη στόχευση των 

MMPs με σκοπό τη θεραπεία κατά του καρκίνου, πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι 

πρωτεϊνάσες αυτές εκφράζονται κυρίως είτε από τους ινοβλάστες του στρώματος είτε από αγγειακά 

κύτταρα ή ακόμα και από φλεγμονώδη κύτταρα τα οποία διηθούν τον όγκο, παρά από τα ίδια τα κύτταρα 

του όγκου [Bissell and Radisky 2001].  

Μ ο ν ο ν ο υ κ λ ε ο τ ι δ ι κ ο ί  π ο λ υ μ ο ρ φ ι σ μ ο ί  

Η ποικιλία που παρατηρείται στην έκφραση των μεταλλοπρωτεϊνασών οφείλεται συχνά στην παρουσία 

μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών στην περιοχή εκκίνησης των MMP-γονιδίων, τα οποία και 

τροποποιούν την μεταγραφική δραστηριότητα τους, δημιουργώντας ή εξαφανίζοντας δεσμευτικές 

περιοχές  των παραγόντων μεταγραφής. 

A3.5.2 Ενεργοποίηση 

Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες όπως και όλες οι πρωτεϊνάσες, συντίθενται ως ανενεργά ζυμογόνα ενώ η μη-

ενεργότητά τους διατηρείται χάρις στο μοτίβο της κυστεΐνης και η πρωτεολυτική τους δράση ρυθμίζεται 

από την ενεργοποίηση των ζυμογόνων και την ενζυμική αναστολή.  

Η ενεργοποίησή τους αρχικά αποδόθηκε στη δέσμευση των αναστολέων τους (TIMPs) στο ενεργό κέντρο 

των MMPs. Αργότερα ανακαλύφθηκαν οι προ-μορφές των MMPs οι οποίες μετά από αποκοπή του 

προπεπτιδικού τμήματος με τη βοήθεια ενζύμων (πλασμίνη, τρυψίνη, καλλικρεΐνη, χυμάση, τρυπτάση), 

οδηγούν στις MMPs. Ακολουθώντας την αρχική σχάση, η προπεπτιδική περιοχή «ξετυλίγεται» μερικώς, 

αφήνοντας εκτεθειμένες πρόσθετες περιοχές για περαιτέρω σχάση από ένζυμα ενεργοποίησης όπως η 

MMP-3 ή μέσω της διαδικασίας της αυτόλυσης. 

Η δέσμευση σε προσδέτες ή υποστρώματα in vivo, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αποδέσμευση του 

προπεπτιδικού μέρους με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση. 

Διάφορες MMPs, όπως οι MT-MMPs και η MMP-3, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση άλλων 

προ-MMPs, μέσα από σύμπλοκα που σχηματίζουν [Overall and Lopez-Otin 2002]. Για παράδειγμα, το N-

τελικό άκρο του TIMP-2 και η ενεργή περιοχή της MT1-MMP συμμετέχουν στον σχηματισμό ενός προ-

MMP-2 υποδοχέα στη κυτταρική επιφάνεια, αφήνοντας το C-τελικό άκρο του TIMP-2 ελεύθερο για να 

δεσμεύσει την προ-MMP-2. Έτσι, σε χαμηλές συγκεντρώσεις ο TIMP-2 διευκολύνει την διαδικασία 

ενεργοποίησης συγκεντρώνοντας την MMP-2 στην περιοχή του ενεργοποιητή, ενώ σε υψηλές 

συγκεντρώσεις αναστέλλει την ενεργοποίηση της MMP-2. 
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Βέβαια, οι πρωτεϊνάσες αυτές με τη σειρά τους απαιτούν για την ενεργοποίησή τους άλλου τύπου 

πρωτεϊνάσες όπως είναι οι πρωτεϊνάσες σερίνης, φουρίνη και πλασμίνη. Έτσι, σε κάθε περίπτωση η 

μετατροπή των προ-MMPs σε ενεργή μορφή απαιτεί την παρουσία πρωτεϊνασών άλλων τάξεων, οι 

οποίες δρουν άμεσα ή έμμεσα στη πρωτεόλυση προκαλώντας αυτήν την ενεργοποίηση. 

A3.5.3 Αναστολή 

Η δραστηριότητα των MMPs μπορεί να μπλοκαριστεί από συγκεκριμένους αναστολείς των 

μεταλλοπρωτεϊνασών (TIMPs) καθώς και από αναστολείς πρωτεασών σερίνης (σερπίνες) όπως επίσης 

και από μη-ειδικούς αναστολείς πρωτεασών του ορού όπως η α2-μακροσφαιρίνη. Η α2-μακροσφαιρίνη 

είναι πολύ σημαντικός αναστολέας της δράσης των MMPs στον ορρό και γενικά στα υγρά του σώματος. 

Οι σερπίνες επίσης, είναι γλυκοπρωτεΐνες 50-100 kDa, βρίσκονται σε όλους τους ανθρώπινους ιστούς 

και εμπλέκονται στον έλεγχο της γενικής πρωτεολυτικής δράσης σε διάφορους ιστούς. Στις σερπίνες 

συμπεριλαμβάνονται η α1-αντιτρυψίνη και οι αναστολείς του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 1 και 2 

(Plasminogen Activator Inhibitor, PAI). 

A 3 . 6  Α ν α σ τ ο λ ε ί ς  μ ε τ α λ λ ο π ρ ω τ ε ϊ ν α σ ώ ν  

Κάποιες περαιτέρω αποδείξεις στην υπόθεση ότι οι MMPs εμπλέκονται στην πρόοδο του καρκίνου, 

ήρθαν μετά από πειράματα που έγιναν πάνω στους ενδογενείς τους αναστολείς (TIMPs, tissue inhibitors 

of metalloproteinases). Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν ότι υπερέκφραση των TIMPs οδηγεί σε μειωμένα 

επίπεδα μετάστασης ενώ καθοριστική σημασία έχει ο λόγος MMPs/TIMPs. 

Υπάρχουν σήμερα τέσσερις γνωστοί TIMPs οι οποίοι δεσμεύονται στο ενεργό κέντρο των MMPs σε 

στοιχειομετρία 1:1 ενώ λειτουργούν με διαφορετικές ανασταλτικές αποδόσεις έναντι των MMPs. Οι TIMP-

1 έως -4 είναι σημαντικοί ρυθμιστές της MMP ενεργότητας ενώ εκφράζονται διαφορετικά στους ιστούς 

ακολουθώντας εν μέρει την δράση των MMPs π.χ ο TIMP-2 συνήθως απαιτεί την ενεργοποίηση της MMP-

2. Ο TIMP-3 βρίσκεται στον εξωκυττάριο χώρο ενώ ο TIMP-4 συναντάται στο αγγειακό σύστημα. 

Οι TIMPs αναστέλλουν τη δράση των MMPs μέσω δέσμευσης στο ενεργό τους κέντρο. Παρά το γεγονός 

ότι η αλληλουχία αμινοξέων των TIMPs είναι παρόμοια μόνο κατά το 30%, η δομή τους μοιάζει κατά 

πολύ. Έχουν δώδεκα συντηρητικά κατάλοιπα κυστεΐνης τα οποία απαιτούνται για τον σχηματισμό των έξι 

δισουλφιδικών δεσμών, οι οποίοι κρατάνε τους δύο τομείς γερά ενωμένους μεταξύ τους. Η Ν-τελική 

περιοχή δεσμεύεται στην καταλυτική περιοχή των ενεργών MMPs προκαλώντας αναστολή ενώ το C-

τελικό άκρο ουσιαστικά είναι υπεύθυνο για την εξειδίκευση των TIMPs. Η C-τελική περιοχή των TIMP-1 

και TIMP-2 δεσμεύεται στον τομέα της αιμοπηξίνης των προ-MMP-9 και προ-MMP-2 αντίστοιχα.  
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Εικόνα 30: 

Σχηματική 
αναπαράσταση της 
δομής του TIMP-1. O 
TIMP-1 έχει δώδεκα 
κατάλοιπα κυστεΐνης οι 
οποίες σχηματίζουν 
έξι κυκλικές δομές 
(loops) μέσω 
δισουλφιδικών 
δεσμών. 

Γενικά, οι TIMPs μπορούν να αναστείλουν όλες τις MMPs in vitro, με εξαίρεση τις MT1-MMP, MT3-MMP, 

MT5-MMP και MMP-19 οι οποίες δεν αναστέλλονται από τον TIMP-1 [Baker et al. 2002; Murphy and 

Nagase 2008]. Ο TIMP-1 παίζει ρόλο στον ανασχηματισμό του ιστού κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής 

ανάπτυξης και της αύξησης του όγκου, στην γένεση των γονάδων, στην ωορρηξία, στην εγκυμοσύνη, 

στον τοκετό, στην αναστολή της μετανάστευσης των αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων καθώς και των 

ενδοθηλιακών, της αγγειογένεσης, της διήθησης και της μετάστασης. Έχει δράση αυξητικού παράγοντα 

ενώ αναστέλλει τον επιδερμικό αυξητικό παράγοντα δέσμευσης της ηπαρίνης και τον υποδοχέα της 

HER2. O ΤΙMP-2 εκφράζεται στα κύτταρα της καλλιέργειας και αναστέλλει τους υποδοχείς του TNF-α 

(TNF-αRI και II). 

Η σχέση μεταξύ των επιπέδων των ενεργών MT-MMPs, των MMPs και των ελεύθερων αναστολέων 

καθορίζει την ισορροπία μεταξύ της αποικοδόμησης του ECM και του σχηματισμού ή της 

σταθεροποίησής της. Υπάρχουν εκλεκτικές και ειδικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους TIMPs και στις 

MMPs, καθώς επίσης και πιο γενικευμένες, όπως αυτές ανάμεσα στον TIMP-1 και στον TIMP-2 με 

ενεργές MMPs, όπου και οι δύο μπορούν να δράσουν ανασταλτικά. Παρόλο που οι ενδογενείς 

αναστολείς των MMPs, TIMP-1 και TIMP-2, αρχικά θεωρήθηκαν πιθανοί θεραπευτικοί παράγοντες για 

τον καρκίνο και για άλλες ασθένειες, κάποιες τεχνικές δυσκολίες εμπόδισαν την χρησιμότητά τους ως 

φάρμακα. Σύμφωνα με τον Lambert και τους συνεργάτες του [Lambert et al. 2004] οι TIMPs θεωρούνται 

πολυλειτουργικά μόρια, τα οποία φαίνονται να είναι το ίδιο ικανά για την καταστολή και την προαγωγή 

του καρκίνου.  

A 3 . 7  Ο ι  μ ε τ α λ λ ο π ρ ω τ ε ϊ ν ά σ ε ς  σ τ ο ν  κ α ρ κ ί ν ο  

A3.7.1 Αύξηση του όγκου 

Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες εμπλέκονται στα αρχικά στάδια της αύξησης του όγκου και συγκεκριμένα στον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Οι MMPs αποικοδομούν τα εξωκυττάρια συστατικά. Στον καρκίνο, 
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αρχικά δόθηκε ειδική έμφαση στην αποκοδόμηση του κολλαγόνου τύπου IV, κύριο πρωτεϊνικό συστατικό 

της βασικής μεμβράνης, από τις MMP-2 και -9. Η αύξηση του όγκου από τις MMPs γίνεται είτε άμεσα είτε 

έμμεσα μέσω της ενεργοποίησης πολλών αυξητικών παραγόντων όπως ο αυξητικός παράγοντας των 

ινοβλαστών (FGF, fibroblast growth factor) και ο παράγοντας μετασχηματισμού β (TGF-β, transforming 

growth factor-β) [Whitelock et al. 1996].  

A3.7.2 Αγγειογένεση 

Από τα πιο σημαντικά στάδια στην εξέλιξη ενός όγκου, είναι η έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας νέων 

αιμοφόρων αγγείων, η γνωστή αγγειογένεση. Τα καινούργια αυτά αγγεία προμηθεύουν τον 

αναπτυσσόμενο όγκο με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά και διαγράφουν μία πορεία για τη μεταστατική 

διάχυση σε άλλα μέρη. Η λειτουργία των MMPs σε αυτή τη διαδικασία έχει γίνει πλέον αποδεκτή μέσα 

από πολλά ερευνητικά αποτελέσματα [Fingleton 2006]. Ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστή η εμπλοκή των 

MMPs κυρίως στην αποδιοργάνωση του εξωκυττάριου χώρου επιτρέποντας τον σχηματισμό νέων 

αγγείων, σήμερα έχει δειχθεί ότι οι MMPs συμβάλλουν στην αγγειογένεση με διάφορους τρόπους μέσω 

της δράσης τους σε διάφορα υποστρώματα. Η μεταφραστική ρύθμιση του ενδοθηλιακού αγγειακού 

αυξητικού παράγοντα VEGF κυρίως από τις πρωτεάσες μεμβρανικού τύπου, έχει μελετηθεί εκτενώς [Noel 

et al 2004; Chabottayx and Noel 2007] ενώ επίσης έχει αναφερθεί συμμετοχή των MT-MMPs στον 

σχηματισμό τριχοειδών αγγείων από ενδοθηλιακά κύτταρα του ενδομητρίου [Plaisier et al. 2004; 

Chabottayx and Noel 2007], δράση η οποία φάνηκε να αναστέλλεται από τους TIMP-1 και TIMP-3.  

Ο ρόλος των MMPs στην αγγειογένεση είναι διπλός και πολύπλοκος, με μερικές να δρουν σαν θετικοί 

ρυθμιστές (MMP-1, -2, -9, MT-MMPs) και άλλες σαν αρνητικοί (MMP-19) συμμετέχοντας μάλιστα στην 

αγγειακή εξέλιξη (MMP-10) [Chabottayx and Noel 2007]. Η άρση της αγγεογένεσης μπορεί να βασιστεί 

στην παραγωγή πρωτεϊνικών θραυσμάτων με αντι-αγγειογενετικές ιδιότητες (π.χ ενδοστατίνη, 

αγγειοστατίνη). 
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Εικόνα 31: 

Οι MMPs προάγουν την αύξηση των καρκινικών κυττάρων μέσω αλληλεπιδράσεων με μόρια και 
ιντεγκρίνες του εξωκυττάριου χώρου και την αγγειογένεση αυξάνοντας την βιοδιαθεσιμότητα των προ-
αγγειογενετικών αυξητικών παραγόντων. Ρυθμίζουν επίσης την διήθηση και την μετανάστευση των 
κυττάρων απελευθερώνοντας αυξητικούς παράγοντες, κυτταροκίνες κ.ά [Rao 2003].  

A3.7.3 Διήθηση και μετάσταση 

Η αύξηση του όγκου αφορά αλλαγές στον εξωκυττάριο χώρο του στρώματος και τα κακοήθη στοιχεία 

συχνά επάγουν πολλαπλασιασμό σε γειτονικές περιοχές, χαρακτηριζόμενες από αυξημένη έκφραση σε 

προκολλαγόνα τύπου Ι και ΙΙΙ. Κατά τη διάρκεια της μετάστασης, τα κακοήθη κύτταρα αποδεσμεύονται 

από τον πρωταρχικό όγκο, διαπερνούν το στρώμα, εισέρχονται στην κυκλοφορία και στο περιφερειακό 

αγγειακό σύστημα και αφού εξαγγειωθούν, διεισδύουν στο όργανο-στόχο όπου σχηματίζουν 

μεταστατικές αποικίες. Τα κύτταρα του όγκου πρέπει να ξεφύγουν από το ανοσοποιητικό περιβάλλον του 

ξενιστή και μέρος αυτών να δημιουργήσει μεταστατικές αποικίες. Η είσοδος των κυττάρων στην 

κυκλοφορία απαιτεί την πρωτεολυτική αποικοδόμηση του εξωκυττάριου χώρου. Η έρευνα των Liotta και 

συνεργατών, παρουσίασε κάποια πρώτα αποδεικτικά στοιχεία ότι οι μεταλλοπρωτεϊνάσες συμμετέχουν 

στην διήθηση των καρκινικών κυττάρων μέσω της βασικής μεμβράνης και του ECM [Liotta et al. 1980]. 

Κυρίως υπεύθυνες για αυτό βρέθηκαν οι MMP-2 και MMP-9, οι οποίες αποικοδομούν το κολλαγόνο 

τύπου IV με αποτέλεσμα την απώλεια της ακεραιότητας της μεμβράνης. 

Προαπαιτούμενο για την έναρξη των διαδικασιών είναι η απώλεια των προσκολλήσεων των κυττάρων 

μέσω της Ε-καντχερίνης. Η πρωτεολυτική αποδιοργάνωση του παραπάνω μορίου από τις MMP-3 ή 

MMP-7 είναι ένας από τους μηχανισμούς μέσω των οποίων τα επιθηλιακά κύτταρα προάγουν την 

διήθηση διαταράσσοντας την κυτταρική συσσωμάτωση. Πρόσφατα δείχθηκε επίσης ότι ανάμεσα σε 

πολλές MMPs, μόνο οι μεμβρανικές μεταλλοπρωτεϊνάσες λειτουργούν ως πρωτεάσες άμεσης δράσης οι 

οποίες είναι ικανές για την διάλυση της βασικής μεμβράνης κατά την κυτταρική μετανάστευση [Hotary et 

al. 2006]. 

A3.7.4 Η άλλη πλευρά των MMPs 
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Αρχικά, θεωρείτο ότι κύρια πηγή των MMPs ήταν τα ίδια τα κύτταρα του όγκου αλλά στην 

πραγματικότητα εκφράζονται και από τα κύτταρα του στρώματος. Για παράδειγμα, στον καρκίνο του 

μαστού οι MMP-1, -2, -3, -9, -11, -12 και -13 εντοπίζονται στο στρώμα [Heppner et al. 1996]. Πρόσφατες 

εργασίες σε αρκετές MMPs, έδειξαν ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας στην πραγματικότητα έχουν 

προστατευτικό ρόλο δρώντας κατά της ογκογένεσης και της αγγειογένεσης, δεσμεύοντας αυξητικούς 

παράγοντες με αποτέλεσμα την απενεργοποίησή τους [Chabottaux and Noel 2007]. Έρευνες αποδίδουν 

συγκεκριμένα διπλό ρόλο στην εξέλιξη του καρκίνου στις MMP-3, -8, -9, -11, -12, -19 -26, οι οποίες 

μάλιστα μπορεί να εμφανίσουν και αντικαρκινικές ιδιότητες [Overall and Kleifeld 2006; Lopez-Otin and 

Matrisian 2007]. Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες προέρχονται από γενετικές μελέτες μετά 

από υπερέκφραση των MMPs σε καρκινικά μοντέλα ποντικιού [Martin and Matrisian 2007]. Με σκοπό 

λοιπόν να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί αναστολείς των MMPs (MΜPIs, MMP inhibitors), είναι 

απαραίτητο να επιτευχθεί διαφοροποίηση των προστατευτικών ρόλων των MMPs από τα προ-

καρκινογενετικά τους αποτελέσματα. 

A 3 . 8  Ο ι  μ ε τ α λ λ ο π ρ ω τ ε ϊ ν ά σ ε ς  σ τ ο ν  κ α ρ κ ί ν ο  τ ο υ  

μ α σ τ ο ύ   

Είναι γενικά αποδεκτό ότι στην καρκινογένεση του μαστού εμπλέκονται c-ογκογονίδια όπως το c-erbB2, 

το c-myc και το ras, καθώς και ογκοκατασταλτικά γονίδια όπως το p53 και το Rb [Duffy et al. 2000]. 

Ορισμένες MMPs μπορούν να παίξουν ρόλο στην έναρξη και στην αύξηση του όγκου μέσω c-

ογκογονιδίων τα οποία συνεισφέρουν στην καρκινογένεση [Benz 1998]. Το γονίδιο erbB2 (HER-2/neu) 

έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός ρυθμιστής της μεταστατικής ικανότητας του καρκίνου του μαστού. 

Ο Kim και οι συνεργάτες του αναφέρουν συγκεκριμένα ότι το erbB2 επάγει την διήθηση και τη 

μετανάστευση των κυττάρων της σειράς MCF-10A μέσω υπερέκφρασης της MMP-9 [Kim et al. 2009] ενώ 

γενικά στα επίπεδα των ζελατινασών σημαντικό ρόλο έχει η πρωτεΐνη ενεργοποίησης AP-1 [Song et al. 

2006; Lungu et al. 2008]. 

Αρκετές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, αναφέρουν ότι η εξέλιξη του καρκίνου του μαστού μπορεί να 

συνδεθεί με την έκφραση ή/και την υπερέκφραση συγκεκριμένων μεταλλοπρωτεϊνασών [Bartsch et al. 

2003]. Έχει δειχθεί ότι οι MMPs εκφράζονται σε αυξημένα επίπεδα σε περιπτώσεις ύπαρξης όγκου στον 

μαστό σε σχέση με τους φυσιολογικούς μαστικούς ιστούς [Curran and Murray 2000]. Τα υψηλά επίπεδα 

των MMP-2 και -9 έχουν συνδεθεί με κακή πρόγνωση του καρκίνου του μαστού ανεξαρτήτως από τον 

τύπο των κυττάρων που εκφράζουν αυτή την πρωτεάση [Li et al. 2004], ενώ οι ζελατινάσες κυρίως 

εκφράζονται από τα κύτταρα του στρώματος [Singer et al. 2002]. Σε αυτή την περίπτωση, η αύξηση του 

καρκίνου και η διήθηση βασίζονται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του επιθηλίου και του στρώματος. 

Εργασίες σχετικά με τις MMP-2 και MMP-9 στην υψηλής μεταστατικής ικανότητας σειρά MDA-MB-231 



                                                                                                     Εξωκυττάριος χώρος και μεταλλοπρωτεϊνάσες 

 

89 

έδειξαν μικρή έως και καθόλου έκφραση τους [Balduyck et al. 2000; Bartsch et al. 2003]. Η ερευνητική 

ομάδα του Barsky παρατήρησε επίσης αύξηση στις MMP-2 και MMP-9 σε επιθετικά καρκινώματα του 

μαστού [Barsky et al. 1983]. Αρκετά σημαντικό ρόλο στο διηθητικό καρκίνωμα του μαστού, εκτός της 

MMP-2, έχουν και οι μεταλλοπρωτεϊνάσες μεμβρανικού τύπου και κυρίως η MT1-MMP [Ueno et al. 1997; 

Jones et al. 1999], και για αυτό το λόγο θεωρείται ελκυστικός στόχος για θεραπευτική αντιμετώπιση. 

Σύμφωνα με τον Wurtz και τους συνεργάτες του ο TIMP-1 μπορεί να είναι είτε θετικός είτε αρνητικός 

δείκτης αφού επιδρά ποικιλοτρόπως στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, στην αγγειογένεση και στην 

απόπτωση [Wurtz et al. 2005] γεγονός το οποίο παρατηρείται και για τον TIMP-2 [Figuiera et al. 2009]. 

Καλός προγνωστικός παράγοντας έχει θεωρηθεί ο TIMP-3 [Kotzsch et al. 2005]. Καλός επίσης 

προγνωστικός δείκτης σε αρκετούς τύπους καρκίνου, όπως και σε καρκινώματα του μαστού είναι και το 

ογκοκατασταλτικό γονίδιο της μετάστασης RECK [Span et al. 2003], το οποίο κωδικοποιεί μια ρυθμιστική 

πρωτεΐνη των μεμβρανικών MMPs ικανή να καταστείλει την διήθηση και τη μετάσταση του όγκου μέσω 

αρνητικής ρύθμισης των MMPs που συμμετέχουν στην καρκινογένεση; κυρίως τις MMP-2, -9 και -14 

[Rhee and Coussens 2002].  

Αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι κύρια πηγή των μεταλλοπρωτεϊνασών στα καρκινώματα του μαστού είναι 

τα κύτταρα του στρώματος [Heppner et al. 1996] ενώ η MMP-2, η MT1-MMP, ο TIMP-1 και ο TIMP-2 

έχουν βρεθεί να εκφράζονται στην βασική μεμβράνη [Jones et al. 1999]. Τα επίπεδα των MMPs και των 

TIMPs έχουν συσχετισθεί με την αρνητική εξέλιξη σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, καθώς επίσης οι 

λόγοι MMP-2/TIMP-2 ή MMP-9/TIMP-1 θεωρούνται πρώιμοι δείκτες της μετάστασης. Έχει βρεθεί ότι η 

MT1-MMP, η MMP-9 του στρώματος, η MMP-2 και η MMP-7 είναι κακοί προγνωστικοί δείκτες σε 

αντίθεση με την MMP-26 [Chabottayx and Noel 2007].  

In vitro πειράματα στον καρκίνο του μαστού έδειξαν εξάρτηση της έκφρασης των MMPs τόσο από την 

συγκεκριμένη κυτταρική σειρά όσο και από τις συνθήκες καλλιέργειας κυττάρων [Kousidou et al. 2004]. 

Συγκεκριμένα, οι MMP-9 και MT2-MMP εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις καρκινικές κυτταρικές 

σειρές του μαστού που εξετάσθηκαν, ενώ οι MMP-1 και MMP-7 υπερεκφράζονται μόνο σε καρκινικά 

κύτταρα υψηλής μεταστατικότητας (Πίνακας 9). Μάλιστα ο Figueira και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι 

η πρόοδος του καρκίνου του μαστού από προ-κακοήθη στάδια σε υψηλής μεταστατικότητας 

καρκινώματα, μπορεί να συνδεθεί άμεσα με αυξανόμενη έκφραση των MMPs αλλά και των TIMPs 

[Figueira et al. 2009]. Πιο συγκεκριμένα, το mRNA των TIMP-1 και TIMP-2 φάνηκε να είναι 

υπερεκφρασμένο σε καρκινικές σειρές υψηλής μεταστατικότητας. 

Πίνακας 9: Έκφραση των μεταλλοπρωτεϊνασών και των αναστολέων τους σε φυσιολογικά και καρκινικά 
κύτταρα του μαστού του ανθρώπου, κάτω από συνθήκες παρουσίας (S+) και απουσίας ορού (S-) 
[Kousidou et al. 2004]. 

MCF-12A MDA-MB-231 MCF-7 BT-20 ZR-75-1  
MMPs/TIMPs 

S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- S+ S- 



                                                                                                     Εξωκυττάριος χώρος και μεταλλοπρωτεϊνάσες 

 

90 

MMP-1 - - 2+ 4+ - - - - + 3+ 

MMP-2 4+ + 2+ 2+ 2+ + 2+ + + + 

MMP-3 - - - +/- - - - - - - 

MMP-7 + + 4+ 2+ - - - - 3+ + 

MMP-9 + + 3+ + 2+ + 3+ + 3+ + 

MMP-11 - - - 4+ - + - - - + 

MT1-MMP 4+ 2+ 2+ 4+ 3+ 2+ 4+ 4+ 4+ 4+ 

MT2-MMP + + 3+ 4+ 3+ 4+ 4+ 4+ 3+ 3+ 

MT3-MMP 4+ 2+ 2+ 4+ 3+ 4+ - - 2+ 2+ 

TIMP-1 2+ 2+ 3+ 4+ 4+ 4+ 4+ 3+ 4+ 4+ 

TIMP-2 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ 3+ 4+ 3+ 4+ 4+ 

TIMP-3 2+ 2+ 4+ 4+ 2+ 2+ + + 4+ 4+ 

TIMP-4 - - 4+ 4+ - - - - - - 

Σημείωση: Η έκφραση των αποτελεσμάτων έγινε ως εξής: (4+) πιο δυνατό, (3+) δυνατό, (2+) μέτριο, (+) αδύνατο σήμα όταν 
εκφράζονται και (-) όταν δεν εκφράζονται. Οι κυτταρικές σειρές ήταν οι: MCF-7 (αδενοκαρκίνωμα, οιστρογονοεξαρτώμενο, μικρής 
μεταστατικής ικανότητας), MCF-12A (επιθηλιακά κύτταρα, οιστρογονοεξαρτώμενα), MDA-MB-231 (αδενοκαρκίνωμα, 
οιστρογονοανεξάρτητο, μεγάλης μεταστατικής ικανότητας), ZR-75-1 (αδενοκαρκίνωμα, οιστρογονοεξαρτώμενο, μεγάλης 
μεταστατικής ικανότητας) και BT-20 (αδενοκαρκίνωμα, οιστρογονοανεξάρτητο, μικρής μεταστατικής ικανότητας).  

A 3 . 9  Φ υ σ ι κ ά  κ α ι  σ υ ν θ ε τ ι κ ά  π α ρ ά γ ω γ α  ω ς  

α ν α σ τ ο λ ε ί ς  μ ε τ α λ λ ο π ρ ω τ ε ϊ ν α σ ώ ν  

Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες αποτέλεσαν έναν ελκυστικό στόχο για εύρεση αναστολέων, ενώ μεγάλη 

προσπάθεια γίνεται για τον καθορισμό της δομής τους και των υποστρωμάτων έναντι στα οποία 

εξειδικεύονται. Μικρά μόρια τα οποία περιέχουν υδροξαμικές και μη-υδροξαμικές περιοχές δέσμευσης 

ψευδαργύρου, καθώς επίσης και φυσικά προϊόντα όπως τετρακυκλίνες και παράγωγά τους, αποτέλεσαν 

αναστολείς των MMPs (MΜPIs, MMP inhibitors). 

Αρκετές γενιές συνθετικών MMPIs εξετάσθηκαν στη φάση III των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους. Σε 

αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται συνθετικοί κολλαγονικοί πεπτιδομιμητές των αναστολέων των 

MMPs, συνθετικοί κολλαγονικοί μη-πεπτιδικής φύσεως αναστολείς των MMPs, συνθετικά παράγωγα 

τετρακυκλινών και βιοφωσφονικών αναστολέων [Mannello et al. 2005]. Τα αποτελέσματα αυτών των 

κλινικών δοκιμών δυστυχώς δεν ήταν ενθαρρυντικά αφού δεν υπήρχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα στις 

θεραπευτικές μεθόδους που ακολουθήθηκαν [Overall and Lopez-Otin 2002]. Πιθανός λόγος για αυτήν την 

μη-επίτευξη του στόχου των MMPIs είναι το γεγονός ότι οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε 

προχωρημένα στάδια του καρκίνου όπου τα κακοήθη κύτταρα είχαν ήδη μετασταθεί ενώ οι MMPIs έχουν 

βρεθεί να είναι μάλλον κυτταροστατικές παρά κυτταροτοξικές. Επομένως θα είχαν μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα σε αρχικά στάδια του καρκίνου. Επίσης, οι αναστολείς αυτοί δεν χαρακτηρίζονται 

από μεγάλη εξειδίκευση γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε απρόσμενα ή και αντίθετα 
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αποτελέσματα [Mannello et al. 2005]. Ένας επιπλέον παράγοντας ο οποίος επηρεάζει αρνητικά την 

δράση των MMPIs, είναι η υψηλή τοξικότητά τους η οποία προκαλεί το μυοσκελετικό σύνδρομο [Whittaker 

et al. 1999]. 

Τα παραπάνω αρνητικά αποτελέσματα των συνθετικών MMPIs οδήγησαν στην ανάγκη για ύπαρξη 

ενώσεων οι οποίες θα ήταν πιο αποτελεσματικές στην θεραπεία του καρκίνου και η έρευνα αυτή 

επεκτάθηκε στον τομέα των φυσικών προϊόντων (Πίνακας 10) [Mannello 2006]. 

Πίνακας 10: Κύρια φυσικά προϊόντα με αποτελεσματική δράση αναστολέων MMPs [Mannello 2006]. 

Πηγή Ένωση (αριθμός πατέντας)* MMPs που έχουν βρεθεί να 
αναστέλλουν   

Χόνδρος καρχαρία Neovastat (ΑΕ-941), 
Σκουαλαμίνη, U-995 
(US2001001041) 

MMP-1, -2, -7, -9, -13 

Σπέρματα του Genista 
tridentata L. 

Γενιστεΐνη MMP-2, -9, MT1-, MT2-, MT3-MMP 

Καρποί κίτρου 
Auruntii fructus immaturus 

Νοβιλετίνη 
(JP2000080035) 

MMP-1, -2, -7, -9 

Καρποί (μύρτιλλα) του Myrica 
nagi Thinb. 

Μυρικετίνη MMP-2 

Κουρκουμίνη 
(JP2001139466) 

MMP-2, -9, -14, MT1-MMP Ρίζωμα του Curcuma longa 

Ξανθοριζόλλη MMP-9 
Φύλλα πράσινου τσαγιού 
(Camelia sinensis) 

Κατεχίνες MMP-2, -9, -12, MT1-MMP 

Cocus nucifera (JP2000226329)  
Φύλλα μαύρου τσαγιού 
Camelia sinensis 

Θειοφλαβίνες MMP-2, -9 

Καρποί (σταφύλια) του 
Veratrum grandiflorum 

Ρεσβερατρόλη MMP-9 

Κιννάμωμον (Cinnamomum), 
Magnolia and Euonymus 

Άγνωστες ενώσεις MMP-9 

Γ ε ν ι σ τ ε ΐ ν η  

Πρόκειται για μία φυσική ισοφλαβόνη η οποία βρίσκεται στη σόγια. Η 

δράση της έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και 

πολλοί ερευνητές ασχολούνται με τις ιδιότητές της σε διάφορες 

κυτταρικές διαδικασίες. Πολλοί πιθανοί μηχανισμοί για τις 

αντικαρκινικές ιδιότητες της γενιστεΐνης έχουν προταθεί. Ανάμεσα σ’αυτούς είναι: η αναστολή της 

τοποΐσομεράσης ΙΙ, η επαγωγή της διαφορετικότητας, η αναστολή της αγγειογένεσης και η αναστολή της 

πρωτεϊνικής κινάσης της τυροσίνης. 

Υπάρχουν αναφορές ότι η γενιστεΐνη αναστέλλει τη διήθηση με δοσοεξαρτώμενο τρόπο στις κυτταρικές 

σειρές του μαστού MDA-MB-231 και MCF-7. Ύστερα από μελέτη με τη βοήθεια ζυμογραφήματος, βρέθηκε 

ότι τα MCF-7 κύτταρα εκκρίνουν υψηλά επίπεδα της MMP-9 και της MMP-2 ενώ στα MDA-MB-231 η 

MMP-2 δεν εμφανίζεται. Ύστερα από επώαση με τη γενιστεΐνη, τα επίπεδα αυτά μειωθήκαν αρκετά σε 
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αναλογία με το χρόνο έκθεσης των κυττάρων στην ουσία.  Με ανάστροφο ζυμογράφημα βρέθηκε επίσης 

ότι αύξησε τα επίπεδα του TIMP-1 mRNA και στις δύο κυτταρικές σειρές [Shao et al. 1998]. Πιο 

πρόσφατα η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κ. Καραμάνου στο Πανεπιστήμιο Πατρών, έδειξε μείωση 

στην έκφραση όχι μόνο των MMP-2 και -9 αλλά και των μεταλλοπρωτεινασών μεμβρανικού τύπου MT1-, 

MT2- και MT3-MMP [Kousidou et al. 2005]. 

Κ ε ρ σ ε τ ί ν η  

Η κερσετίνη (3,5,7,3’,4’ πενταϋδροξυφλαβόνη) αποτελεί ένα ενεργό 

φλαβονοειδές το οποίο βρίσκεται  στα κρεμμύδια, στα φρούτα και σε 

πολλά Κινέζικα βότανα. Αρκετές μελέτες οι οποίες έγιναν στο 

παρελθόν έχουν αποδώσει στη κερσετίνη ευεργετικές βιολογικές 

ιδιότητες, όπως αντιοξειδωτική δράση και αντιφλεγμονώδη δράση, δράση κατά της αθηροσκλήρωσης και 

κατά ορισμένων τύπων καρκίνου. 

Πρόσφατα, επώαση της κερσετίνης στις καρκινικές σειρές του μαστού MCF-7 (οιστρογονοεξαρτώμενη, 

μικρής μεταστατικής ικανότητας) και MDA-MB-231 (οιστρογονοεξαρτώμενη, μεγάλης μεταστατικής 

ικανότητας), έδειξε μείωση της MMP-9 τόσο στην έκφραση όσο και στην ενζυμική δραστηριότητα. Με τη 

βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης αντίστροφης μεταγραφάσης παρατηρήθηκε μείωση στα επίπεδα του 

MMP-9 mRNA ενώ η κερσετίνη δεν φάνηκε να έχει καμιά επίδραση στην MMP-2 [Lyn et al. 2008]. 
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6 - Τ ζ ι ν τ ζ ε ρ ό λ η  

Το ρίζωμα του φυτού Zingiber officinale, κοινώς γνωστό ως 

τζίντζερ, χρησιμοποιείται ευρέως σαν καρύκευμα ενώ γνωστές 

είναι και κάποιες χρήσεις τους στην ιατρική. Το τζίντζερ περιέχει 

ενώσεις φαινολικού τύπου γνωστές σαν τζιντζερόλες. Η 6-

τζιντζερόλη [1,(4’-υδροξυ-3’-μεθοξυφενυλ1-5-υδροξυ)-3-δεκανόνη], ένα από τα κύρια συστατικά του 

τζίντζερ, έχει βρεθεί ότι έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες όπως δείχθηκε σε in vivo και in vitro συστήματα. 

Επώαση των κυττάρων MDA-MB-231 με την 6-τζιντζερόλη, είχε ως αποτέλεσμα μείωση των επιπέδων 

MMP-2 και MMP-9 mRNA όπως παρατηρήθηκε με τη τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης αντίστροφης 

μεταγραφάσης. Η μείωση αυτή στην έκφρασή τους είναι αρκετά σημαντική αφού οι μεταλλοπρωτεάσες 

αυτές συμβάλλουν στην διήθηση και τη μετάσταση [Lee et al. 2008]. 

Μπ ρ ό κ ο λ ο  ( B r a s s i c a  o l e r a c e a  v a r .  i t a l i c a )  –  Ν ε ρ ο κ ά ρ δ α μ ο  ( R o r r i p a  
n a s t u r t i u m  a q u a t i c u m )  

Εκχυλίσματα από μπρόκολο και νεροκάρδαμο δοκιμάσθηκαν ως προς τη κυτταροτοξικότητά τους στη 

καρκινική σειρά του μαστού MDA-MB-231, με τις μεθόδους ΜΤΤ και LDH. Παρά το γεγονός ότι τα 

παραπάνω εκχυλίσματα δεν φάνηκαν να έχουν επιρροή στην βιωσιμότητα των κυττάρων, μείωσαν 

αρκετά την ενζυμική δραστικότητα της MMP-9. Συγκεκριμένα, συγκεντρώσεις 0, 0.1, 0.2, 0.5 και 1 mg/mL 

προκάλεσαν δοσοεξαρτώμενη αναστολή της δράσης της. Στην ίδια έρευνα που έγινε βρέθηκε ότι τα κύρια 

δραστικά συστατικά είναι τα ισοθειοκυανικά [Rose et al. 2005].  

Γ α λ λ ι κ ό ς  ε σ τ έ ρ α ς  τ η ς  ε π ι γ α λ λ ο κ α τ ε χ ί ν η ς  

Αρκετές αναφορές υπάρχουν στη βιβλιογραφία οι οποίες κάνουν λόγω για 

ανασταλτική δράση των πολυφαινολών του πράσινου τσαγιού στη δράση 

συγκεκριμένων μεταλλοπρωτεϊνασών. Ο Annabi και οι συνεργάτες του 

[Annabi et al. 2002] αναφέρουν ότι οι πολυφαινόλες του τσαγιού είναι 

ισχυροί αναστολείς της ζελατινολυτικής δράσης της MMP-9 και της έκκρισης 

της MMP-2, μεταλλοπρωτεϊνάσες οι οποίες εμπλέκονται στην διήθηση, ενώ 

επίσης μειώνει τα επίπεδα της MT1-MMP η οποία υπερεκφράζεται συγκεκριμένα στην σειρά MDA-MB-

231. Το 2007 συγκεκριμένες μελέτες που έγιναν στον καρκίνο του μαστού με τις τεχνικές της RT-PCR και 

του ζυμογραφήματος, έδειξαν μείωση στην έκφραση της MMP-9. H κύρια ουσία που ευθύνεται για αυτή 

την δράση ανήκει στις κατεχίνες (γαλλικός εστέρας της επιγαλλοκατεχίνης, EGCG) [Thangapazham et al. 

2007]. 

Κ ο υ ρ κ ο υ μ ί ν η  
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Πρόκειται για μια πολυφαινόλη από το φυτό Curcuma longa, η 

οποία χρησιμοποιείται σαν πικάντικο συστατικό. Η 

κουρκουμίνη έχει εμφανίσει αναστολή του πολλαπλασιασμού 

και προ-αποπτωτική δράση έναντι συγκεκριμένων καρκινικών 

κυτταρικών σειρών ύστερα από in vitro και in vivo πειράματα ενώ  πιθανή είναι η αναστολή της 

καρκινογένεσης στο στήθος και σε άλλα όργανα [Chen et al, 1999; Huang et al, 1998]. Ο Bachmeier και 

οι συνεργάτες του  με τη βοήθεια της RT-PCR παρατήρησαν ότι στη σειρά MDA-MB-231, η κουρκουμίνη 

μείωσε ισχυρά τα επίπεδα mRNA των MMP-1 και MMP-2 ενώ οι MMP-3 και -9 δεν εμφάνισαν ουσιαστική 

αλλαγή [Bachmeier et al. 2007]. 

A3.9.1 Επίδραση ATRA (all-trans ρετινοϊκό οξύ) στην έκφραση MMPs από καρκινικά κύτταρα 

μαστού 

Πολλές μελέτες αναφέρουν ανασταλτική δράση του trans-ρετινοϊκού οξέος στον καρκίνο. Συγκεκριμένα 

έχει βρεθεί ότι ρυθμίζει την παραγωγή των MMPs και TIMPs στα επιθηλιακά κύτταρα του μαστού MDA-

MB-231 αυξάνοντας τα επίπεδα του TIMP-1 και μειώνοντας κατά 20% τη διηθητική ικανότητα των 

συγκεκριμένων κυττάρων ύστερα από επώαση τριών ημερών με 1μΜ [Liu et al.  2003]. Μείωση της MMP-

1 τόσο σε επίπεδο πρωτεΐνης όσο και σε επίπεδο mRNA αλλα και της ζελατινολυτικής δράσης, έδειξαν ο 

Benbow και οι συνεργάτες του, ύστερα από in vitro πειράματα που έγιναν στη σειρά MDA-MB-231 

[Benbow et al. 1999]. Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές το all-trans ρετινοικό οξύ επιδρά στη 

διηθητικότητα των κυττάρων και στη ρύθμιση της έκφρασης των MMPs και των TIMPs μέσω 

αλληλεπιδράσεων με ογκογονίδια όπως ο AP-1 [Simeone and Tari 2004; Bachmeier et al. 2005; Yan and 

Boyd 2007]. Πρόσφατη εργασία αναφέρει μείωση της δράσης της προ-MMP-2, της γονιδιακής έκφρασης 

της ΜΜP-2 και της EMMPRIN, καθώς επίσης μείωση της πρωτεΐνικής έκφρασης της MT1-MMP και 

αύξηση της έκφρασης της πρωτεΐνης TIMP-2, ύστερα από επώαση των MCF-7 κυττάρων με 30 μΜ ATRA 

για 24 ώρες [Dutta et al. 2009]. Το ATRA βρέθηκε επίσης να υποεκφράζει υπομονάδες ιντεγκρινών οι 

οποίες διαμεσολαβούν την δέσμευση των μεταλλοπρωτεϊνασών στον ECM. Πρόσφατα δεδομένα 

δηλώνουν οι MMPs οι οποίες εμπλέκονται στην αύξηση του όγκου, τροποποιούν την προσκόλληση των 

κυττάρων μέσω σχάσης της E-καντχερίνης. Η υπερέκφραση της Ε-καντχερίνης που παρατηρείται στα 

MCF-7 κύτταρα μπορεί να οδηγεί στην μείωση της δραστικότητας της MMP-2 και της MT1-MMP [Dutta et 

al. 2009]. 
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ΣΚΟΠΟΣ  
             

O Crocus sativus L. καλλιεργείται στην Κοζάνη για τους αποξηραμένους κόκκινους στύλους του άνθους 

του (σαφράν ή ζαφορά). Αυτά αποτελούν εξαγώγιμο προϊόν υψηλής αξίας για τις αρτυματικές ιδιότητες 

τους. Πολλές μελέτες τους αποδίδουν αντικαρκινικές ιδιότητες ενώ η επίδρασή τους στην μεταστατική 

ικανότητα των καρκινικών κυττάρων δεν έχει μελετηθεί. Κύρια συστατικά του είναι ασυνήθιστα 

υδατοδιαλυτά καροτενοειδή (κροκίνες) ενώ το άγλυκο μέρος τους αποτελεί την κροκετίνη, η οποία ανήκει 

στην οικογένεια των καροτενοειδών. Το γένος Crocus αποτελείται από περίπου 80 είδη παγκοσμίως, εκ 

των οποίων τα 10 είδη είναι αποκλειστικά ενδημικά της Ελλάδας και δεν έχουν μελετηθεί.  

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο τους στύλους των ειδών του γένους Crocus και αποπειράται να 

συμβάλει προς την κατεύθυνση του χαρακτηρισμού των συστατικών και στη διερεύνηση των βιολογικών 

τους ιδιοτήτων. Κατά την παρούσα μελέτη επιτελέστηκε το εγχείρημα της απομόνωσης και ταυτοποίησης 

των συστατικών των στύλων του Crocus sativus L καθώς και δύο αποκλειστικών ενδημικών της 

Πελοποννήσου (Crocus boryi ssp. boryi, Crocus niveus) όπως επίσης και της μελέτης της επίδρασης 

ολικών εκχυλισμάτων και συστατικών στον πολλαπλασιασμό, στη διήθητική ικανότητα και στην έκφραση 

μορίων του εξωκυττάριου χώρου, σε καρκινικές σειρές του μαστού. 

Σκοπός του πρώτου μέρους της εργασίας αυτής ήταν ο χαρακτηρισμός εκχυλισμάτων των στύλων του 

Crocus sativus και η διερεύνηση της φυτοχημικής σύστασης των στύλων δύο αποκλειστικών ενδημικών 

της Πελοπονήσσου: του Crocus boryi ssp. boryi και του Crocus niveus. Η ταυτοποίηση και η 

ημιποσοτικοποίηση των συστατικών των στύλων του C. sativus γίνεται με γνωστή μεθοδολογία HPLC 

[Tarantilis et al. 1995] ενώ παραλαμβάνεται η κροκετίνη (άγλυκο τμήμα) μετά από αλκαλική υδρόλυση. 

Υπό τις ίδιες συνθήκες γίνεται ανάλυση των εκχυλισμάτων των στύλων των ενδημικών ειδών καθώς 

επίσης και υδρόλυσή τους με σκοπό τη σύγκριση της σύστασής τους και την απομόνωση του άγλυκου 

καροτενοειδούς. Σύμφωνα με βιοσυνθετικές μελέτες, τα γονίδια που ελέγχουν την σύνθεση των 

καροτενοειδών στα είδη του γένους, εμφανίζουν ομολογία κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αλλά η δομή 

των περιεχόμενων καροτενοειδών δεν έχει μελετηθεί. Επομένως η κροκετίνη αλλά και τα άγνωστα άγλυκα 

καροτενοειδή συστατικά των ενδημικών ειδών καθαρίστηκαν με ημιπαρασκευαστικό HPLC και στη 

συνέχεια έγινε ανάλυση της δομής τους με φασματοσκοπία UV, IR, NMR και ESI-MS. 

Πρώτο βήμα στη διερεύνηση βιολογικών ιδιοτήτων του κρόκου είναι η διασάφηση ζητημάτων που 

αφορούν στην απορρόφηση και στον μεταβολισμό του κρόκου σε ανθρώπους τα οποία δεν έχουν 

διευκρινιστεί πλήρως μέχρι σήμερα. Ο κρόκος καταναλώνεται, εκτός των άλλων, και ως αφέψημα μόνος 

του ή ως προσθετικό σε άλλα αφεψήματα για τις μοναδικές οργανοληπτικές ιδιότητές του. Σύμφωνα με 
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παλαιότερα πειράματα που διεξήχθησαν σε ποντίκια, η κροκετίνη φάνηκε να είναι ο κύριος μεταβολίτης 

των κροκινών, ενώ αποδεικνύεται ότι οι χορηγούμενες δια του στόματος κροκίνες υδρολύονται σε 

κροκετίνη πριν μπουν στην κυκλοφορία του αίματος [Asai et al. 2005].  

Στόχος, λοιπόν, του δεύτερου μέρους της διατριβής, ήταν η επαλήθευση των παρατηρήσεων στα 

τρωκτικά σχετικά με το μεταβολισμό και η καταγραφή συγκεντρώσεων κροκετίνης σε πλάσμα ανθρώπου 

ύστερα από κατανάλωση αφεψήματος κρόκου. Για το σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε μέθοδος HPLC 

προσδιορισμού κροκετίνης σε πλάσμα, σε αναλυτική στήλη ανάστροφης φάσης Luna C18 (5μm, 25 cm x 

4.6 mm) η οποία είχε θερμοστατηθεί στους 40°C καθώς και εκχύλιση στερεάς φάσης για τον καθαρισμό 

και τη συμπύκνωση του δείγματος. Ακολούθησε επικύρωση της μεθόδου και με εργαλείο αυτή 

καταγράφηκαν οι συγκεντρώσεις. Για την παρασκευή του αφεψήματος, 200 mg κρόκου προστίθενται σε 

ζεστό νερό (80°C, 150 mL) για χρονικό διάστημα 5 min. Η ποσότητα αυτή θεωρείται ασφαλής σύμφωνα 

με προηγούμενες μελέτες. Ελέγχθηκε επίσης με HPLC, αν η κατεργασία αυτή επιφέρει μεταβολές στη 

σύσταση ένεκα της ευαισθησίας του εκχυλίσματος των καροτενοειδών στην θερμότητα αλλά δεν 

καταγράφηκαν σημαντικές μεταβολές. Στην έρευνα συμμετείχαν υγιείς εθελοντές (25-30 χρονών, 

φυσιολογικού δείκτη μάζας σώματος). Προηγούμενες μελέτες πάνω στον μεταβολισμό της κροκετίνης 

αναφέρουν μέγιστη συγκέντρωση σε τρωκτικά στη 1 ώρα ενώ δική μας προκαταρτική μελέτη σε έναν υγιή 

εθελοντή, έδειξε ότι το μέγιστο σε πλάσμα ανθρώπου είναι στις 2 ώρες ενώ μέχρι και τις 4 ώρες 

παραμένει σταθερό. Η λήψη αίματος έγινε στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου αμέσως πριν την 

κατανάλωση αφεψήματος, στις 2 και στις 24 h.  

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί σχεδόν το ένα τρίτο των διηθητικών καρκινωμάτων σε γυναίκες και 

συχνά οδηγεί στον θάνατο. Πολλές επιδημιολογικές έρευνες αναφέρουν ότι η υψηλή κατανάλωση 

καροτενοειδών μπορεί να προστατεύσει από την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού ενώ περαιτέρω in vitro 

και in vivo μελέτες αποδίδουν στα καροτενοειδή χημειοπροστατευτική δράση έναντι του καρκίνου. Νωρίς 

τη δεκαετία του 1990, μελέτες έδειξαν ότι ο κρόκος αναστέλλει τη καρκινογένεση, δρά κυτταροτοξικά και 

εμποδίζει την γονιδιακή μετάλλαξη. In vivo πειράματα αποδίδουν στα συστατικά του κρόκου την 

ικανότητα να προστατεύoυν τον οργανισμό από την ανάπτυξη ορισμένων τύπων καρκίνου που 

προκαλείται από καρκινογόνους παράγοντες. In vitro πειράματα απέδωσαν στα συστατικά του κρόκου 

κυτταροτοξική κυρίως δράση εμποδίζοντας τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των 

κυττάρων σε μεγάλες συνήθως συγκεντρώσεις. Μέχρι σήμερα ο ακριβής μηχανισμός της δράσης του 

κρόκου και των συστατικών του δεν είναι εξακριβωμένος, αλλά όπως προαναφέρθηκε στο εισαγωγικό 

μέρος, πιθανολογείται ότι αναστέλλουν την ενδοκυτταρική σύνθεση των νουκλεϊκών οξέων και των 

πρωτεϊνών, αλληλεπιδρούν με την τοποϊσομεράση, προστατεύουν από ελεύθερες ρίζες, ή μετατρέπονται 

σε ρετινοειδή. Τα συστατικά του κρόκου αφενός μεν αλληλεπιδρούν άμεσα με τα νουκλεϊκά οξέα, 

αφετέρου δεσμεύουν ιστόνες τροποποιώντας έτσι τη μορφολογία τους και την μεταγραφή. 
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Παρά το γεγονός ότι πολλά in vitro και in vivo πειράματα αποδεικνύουν την δράση των στύλων του C. 

sativus έναντι του πολλαπλασιασμού πολλών καρκινικών σειρών (HeLa, HL60, K562, P388, S-180 etc.), 

η επίδρασή τους στον καρκίνο του μαστού μέχρι πρόσφατα δεν είχε μελετηθεί. Έτσι, σκοπός μας για το 

τρίτο μέρος της διατριβής, ήταν η μελέτη της επίδρασης των εκχυλισμάτων των στύλων των C. sativus, C. 

boryi ssp. tournefortii, C. boryi ssp. boryi και C. niveus καθώς επίσης και συγκεκριμένων συστατικών του 

C. sativus (trans-κροκίνη-4, σαφρανάλη, κροκετίνη, διμεθυλοκροκετίνη) στον πολλαπλασιασμό των 

καρκινικών σειρών του μαστού. Ως αντιπροσωπευτικές σειρές, επιλέχθηκαν η MCF-7 η οποία 

χαρακτηρίζεται από παρουσία οιστρογονικών υποδοχέων και είναι μικρής μεταστατικής ικανότητας 

καθώς και η MDA-MB-231 η οποία αντιθέτως, χαρακτηρίζεται από απουσία οιστρογονικών υποδοχέων  

και είναι μεγάλης μεταστατικής ικανότητας. Για το σκοπό αυτό, γίνεται επώαση των κυττάρων με τις υπό 

μελέτη ενώσεις ενώ γίνεται μέτρηση της βιωσιμότητας των κυττάρων με χρήση των βαφών MTT και WST-

1. Και οι δύο βαφές ανάγονται από τις μιτοχονδριακές αφυδρογονάσες και έτσι είναι ενδεικτικές της 

ακεραιότητας και λειτουργικότητας των μιτοχονδρίων και κατ’επέκταση των κυττάρων (κυτταρική 

βιωσιμότητα). Χρησιμοποιήθηκε επίσης η μέθοδος της ενσωμάτωσης ραδιενεργού θυμιδίνης, η οποία 

μελετά την απ’ευθείας επίδραση στην DNA σύνθεση. Τα πειράματα πολλαπλασιασμού γίνονται τόσο σε 

συνθήκες παρουσίας ορού αλλά και απουσίας του για 24 και 48 ώρες.  

Στα πρώιμα στάδια του καρκίνου υπάρχει μία συνεχής βασική μεμβράνη η οποία διαχωρίζει τα 

υπερπλασικά επιθηλιακά κύτταρα από το περιβάλλον στρώμα. Η μετάβαση στο διηθητικό καρκίνωμα 

συχνά συνοδεύεται από την αποδιοργάνωση της βασικής αυτής μεμβράνης ενώ γενικά πιστεύεται ότι η 

διείσδυση της βασικής μεμβράνης και η επακόλουθη διήθηση του εξωκυττάριου χώρου είναι κρίσιμης 

σημασίας για τις διαδικασίες της διήθησης και της μετάστασης. Η ενεργοποίηση λοιπόν πρωτεολυτικών 

ενζύμων τα οποία αποικοδομούν την βασική μεμβράνη και τον εξωκυττάριο χώρο, είναι μια απαραίτητη 

διαδικασία στην ογκο-εξαρτώμενη αναδόμηση των ιστών. 

Η ανάπτυξη και η ικανότητα μετάστασης των καρκινικών κυττάρων του μαστού σε γειτονικές και 

απομακρυσμένες περιοχές έχει συνδεθεί με την υπερέκφραση μεταλλοπρωτεϊνασών (MMPs), οι οποίες 

είναι ικανές να μεταβάλλουν τον εξωκυττάριο χώρο (ECM). Παρά το γεγονός ότι πολλών τύπων 

πρωτεολυτικά ένζυμα και γλυκοζιδάσες συμμετέχουν στην αποδιοργάνωση του ECM, οι MMPs είναι οι 

κύριες πρωτεϊνάσες που έχουν την πιο πάνω δράση, εφόσον παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόοδο του 

καρκίνου, προάγoντας την ογκογένεση, την αγγειογένεση και τη μετάσταση.  

Η επίδραση στη διηθητική ικανότητα και, σε μοριακό επίπεδο, στην έκφραση και έκκριση MMPs, δεν είχε 

μελετηθεί μέχρι σήμερα ούτε για το εκχύλισμα ούτε για κάποιο συστατικό αυτού. Η κροκετίνη επιλέχθηκε 

μιας και τόσο από τις προηγούμενες μελέτες στα τρωκτικά αλλά και από τα δικά μας πειράματα, 

αναδεικνύεται ως κύριος μεταβολίτης του κρόκου. Επιπρόσθετα, τα πειράματα του τρίτου μέρους την 

ανέδειξαν και ως κύριο βιοδραστικό συστατικό με ανασταλτική δράση στον πολλαπλασιασμό. Στο 
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τέταρτο και τελευταίο μέρος αυτής της διατριβής, έγιναν περαιτέρω μελέτες όσον αφορά στην επίδραση 

της κροκετίνης στην κυτταρική σειρά MDA-MB-231, ως προς τη διηθητική ικανότητα, την έκφραση και 

έκκριση MMPs άλλά και την άμεση επίδρασή της σε αυτές. Ως πρότυπη ένωση, χρησιμοποιήθηκε το all-

trans ρετινοϊκό οξύ, του οποίου ο βασικός σκελετός μοιάζει με την κροκετίνη ενώ έχει μελετηθεί αρκετά ως 

προς την δράση του. Τα πειράματα αυτά έγιναν σε συγκεντρώσεις 1 και 10 μΜ, οι οποίες από τα 

αποτελέσματα του δεύτερου μέρους κρίνονται φυσιολογικές και εφικτές με απλή διατροφική παρέμβαση. 

Συγκεκριμένα, μελετάται η διηθητική ικανότητα των κυττάρων με τη βοήθεια ειδικού kit με μοντέλο βασικής 

μεμβράνης [ανασυγκροτημένη μήτρα πρωτεϊνών που προέρχονται από όγκο ποντικού Engelbreth Holm-

Swarm (EHS)], η αποξηραμένη μορφή της οποίας βρίσκεται προσκολλημένη στο κάτω μέρος εσωτερικών 

κελλίων. Πραγματοποιείται επίσης μελέτη των μεταβολών στα επίπεδα των θειωμένων 

γλυκοζαμινογλυκανών καθώς επίσης ερευνάται η έκφραση και των ΜMPs και των TIMPs. Για το σκοπό 

αυτό απομονώνεται το mRNA, αντιγράφεται σε cDNA και με την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμερισμού αντίστροφης μεταγραφάσης (RT-PCR) παράγονται πολλά αντίγραφα του εκφραζόμενου 

γονιδίου ενώ στη συνέχεια τα δείγματα ηλεκτροφορούνται σε πήκτωμα αγαρόζης και ελέγχεται ο λόγος 

φθορισμού ως προς τον αντίστοιχο του γονιδίου αναφοράς 3-φωσφορική γλυκεραλδεΰδη (GAPDH). Η 

δραστικότητα των MMPs σε επίπεδο πρωτεΐνης εξετάζεται με ζυμογραφήματα σε κυτταρικά υπερκείμενα 

ενώ η έκκρισή τους μελετάται ύστερα από ανοσοαποτύπωση κατά Western κυτταρικών υπερκειμένων και 

εκχυλισμάτων.  

Μέχρι και σήμερα, στη βιβλιογραφία, ο έλεγχος της επίδρασης του κρόκου σε καρκινικές σειρές γίνεται με 

ολικά εκχυλίσματα μη λαμβάνοντας υπόψη τον μεταβολισμό και την απορρόφηση αυτών. Επιπρόσθετα, 

σε πολλές μελέτες συνάγονται συμπεράσματα για κυτταροτοξικότητα από συγκεντρώσεις μεμονομένων 

συστατικών της τάξης mM,οι οποίες όμως δεν είναι εφικτές στον οργανισμό. Παλαιότερες μελέτες 

αναφέρουν ότι μεγάλες συγκεντρώσεις κρόκου δεν είναι ασφαλείς και ίσως αποβούν και μοιραίες. Αυτά 

τα δύο ζητήματα αντιμετωπίζονται στην παρούσα διατριβή με ενδελεχή μελέτη της δράσης του κύριου 

μεταβολίτη της κροκετίνης, σε συγκεντρώσεις της τάξης μΜ και εδώ εστιάζεται η πρωτοτυπία της δικής 

μας μελέτης. 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, τα επιμέρους και τα τελικά στάδια τα οποία καλύπτουν το βασικό αντικείμενο 

της μελέτης μας, συνίσταται στα ακόλουθα: 

1. δομικός χαρακτηρισμός εκχυλισμάτων στύλων του γένους Crocus 

2. προσδιορισμός των επιπέδων της κροκετίνης σε πλάσμα ανθρώπου 

3. μελέτη επίδρασης στον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων μαστου και 

4. μελέτη επίδρασης στη διηθητική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων και στην έκφραση και 

έκκριση μορίων του εξωκυττάριου χώρου. 
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Αναμενόμενο όφελος αυτής της έρευνας θα είναι η συνεισφορά στη φαρμακογνωστική μελέτη των ειδών 

του γένους Crocus αλλά και συγκεκριμένα ως προς τις αντικαρκινικές ιδιότητες. Η έρευνα της δράσης των 

φυσικών προϊόντων είναι δυνατό να αναδείξει ενώσεις οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για ανάπτυξη 

δραστικών φαρμακευτικών σκευασμάτων ή άλλων προληπτικών/θεραπευτικών προσεγγίσεων, μιας και 

τα συγκεκριμένα φυσικά προϊόντα αποτελούν συστατικά τροφών. Οποιοδήποτε ευεργετικό αποτέλεσμα, 

θα αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω μελέτες του μηχανισμού δράσης, της in vivo 

αποτελεσματικότητας καθώς και της ανάπτυξης μέσω μελετών δομής-δράσης ενώσεων που αναστέλλουν 

αποτελεσματικά και επιλεκτικά την καταλυτική δράση ή/και την έκφραση MMPs. Η ανάδειξη του κρόκου 

και της κροκετίνης ως πιθανά χημειοπροστατευτικά, θα προσφέρει άλλη μιά δυνητική οδό αντιμετώπισης 

μιας σύγχρονης μάστιγας. Παράλληλα, η εγχώρια φαρμακευτική βιομηχανία θα μπορούσε να αξιοποιήσει 

το φυτό Crocus sativus, το οποίο ήδη καλλιεργείται στην Ελλάδα για τις αρτυματικές ιδιότητες των στύλων 

του άνθους τους, για την ανάπτυξη συμπληρωμάτων ή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων 

συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας. 
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Γ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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Γ1 Υλικά και όργανα 
             

Γ 1 . 1  Φ υ τ ι κ ό  υ λ ι κ ό  

Τα Ελληνικά ενδημικά είδη που μελετήθηκαν είναι: 

1. Crocus niveus: Τα άνθη του C. niveus έχουν απαλό λιλά χρώμα και είναι τα μεγαλύτερα 

ανάμεσα στα υπόλοιπα είδη του γένους Crocus της Πελοποννήσου. Φύεται στη νότια 

Πελοπόννησο κυρίως σε ελαιώνες και θαμνότοπους. Βρίσκεται σε υψόμετρο 50-750 μ 

ενώ ανθίζει κατά τη διάρκεια των μηνών Οκτώβρη-Νοέμβρη. 

2. Crocus boryi ssp. boryi: Το Crocus boryi ssp. boryi αναγνωρίζεται εύκολα από τα 

μεγάλα-κρεμώδη-άσπρα άνθη του, αν και το μέγεθός του ποικίλλει σημαντικά ενώ 

εμφανίζει ομοιότητες με το Crocus laevigatus και το Crocus boryi ssp tournefortii. Φύεται 

στα Ιόνια νησιά, στην Αιτωλοακαρνανία, στην Πίνδο στην Πελοπόννησο, στα Κύθηρα, 

στα Αντικύθηρα και στην ανατολική Κρήτη κυρίως σε πετρώδη εδάφη, εγκαταλειμμένους 

ελαιώνες, σε βραχώδεις λόφους, σε λιβάδια και θαμνότοπους. Βρίσκεται σε υψόμετρο 0-

1500 μ ενώ ανθίζει κατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτέμβρη-Δεκέμβρη. 

3. Crocus boryi ssp. tournefortii: Φύεται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη 

κυρίως σε ανοιχτά πετρώδη μέρη, σε ρωγμές βράχων και ανάμεσα σε θάμνους. 

Βρίσκεται σε υψόμετρο 0-650 μ ενώ ανθίζει κατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτέμβρη-

Δεκέμβρη. 

Τα άνθη του γένους Crocus συλλέχθηκαν από περιοχές της νότιας Πελοποννήσου κατά το φθινόπωρο 

του 2004 από τον Καθηγητή Βιολογίας Γρηγόριο Ιατρού, του Πανεπιστημίου Πατρών, και την ερευνητικη 

του ομάδα. Ο C. boryi ssp. boryi συλλέχθηκε από περιοχές ανάμεσα στο Γύθειο και στην Αρεόπολη, ο C. 

niveus από περιοχές ανάμεσα στην Καρδαμύλη και στην Καλαμάτα ενώ ο C. boryi ssp. tournefortii από 

την περιοχή του Αγ. Σώστη, στη Σέριφο. Δείγματα κατατέθηκαν στο βοτανικό Herbarium του Τομέα 

Βιολογίας Φυτών, του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η βοτανική ταυτοποίηση έγινε 

ύστερα από κυτταρολογική μελέτη και μελέτη των χρωμοσωμάτων.  

Οι στύλοι του Crocus sativus ήταν μια ευγενική χορηγία του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού 

Κροκοπαραγωγών Κοζάνης. 

Η απομάκρυνση των στύλων από τα νωπά άνθη έγινε αμέσως μετά τη συλλογή. Οι στύλοι στη συνέχεια 

τοποθετήθηκαν σε διηθητικά χαρτιά. Η ξήρανση έγινε σε κλίβανο με θερμοκρασία 35°C για 12 ώρες. Η 

ξήρανση έγινε με τον ίδιο τρόπο που γίνεται για τους στύλους του C. sativus στην Κοζάνη προκειμένου να 
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υπάρχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα. Ακολούθησε κλασσική μορφομετρία των στύλων με τη βοήθεια 

στερεοσκοπίου και ζύγισμα σε ζυγαριά ακριβείας. Οι παραπάνω διαδικασίες έγιναν και για τους στύλους 

του C. sativus. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32: 

Απεικονίζονται τα άνθη του C. boryi ssp tournefortii (αριστερά), C. boryi ssp boryi (κέντρο) και C. 
niveus (δεξιά). Οι φωτογραφίες παρατίθενται με την ευγενική άδεια του Καθηγητή Βιολογίας 
Γρηγόριου Ιατρού. 

Γ 1 . 2  Χ η μ ι κ ά  α ν τ ι δ ρ α σ τ ή ρ ι α  

Η διμεθυλοκροκετίνη ήταν μια ευγενική χορηγία του Καθηγητή Μόσχου Πολυσίου από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθήνων. Το all-trans ρετινοϊκό οξύ (R2625) και η σαφρανάλη (W338907) ήταν της εταιρείας 

Sigma Chemical Co (St. Louis MO Η.Π.Α). Το πρότυπο κροκετίνης (0311) για τα πειράματα κινητικής 

αγοράστηκε από την εταιρεία Extrasynthese (Genay Cedex, Γαλλία). 

Οι διαλύτες ακετονιτρίλιο (CH3CN, AcCN), μεθανόλη (CH3OH, MeOH), τριφθοροοξικό (CF3COOH, TFA), 

διμεθυλοσουλφοξείδιο [(CH3)2SO, DMSO] και οξικό οξύ (CH3COOH) ήταν αναλυτικώς καθαροί της 

εταιρείας Merck (Darmstadt, Γερμανία). Οι διαλύτες AcCN και MeOH που χρησιμοποιήθηκαν για το 

HPLC ήταν υψηλής καθαρότητας, της ίδιας εταιρείας. Τα στερεά: NaCl, NaH2PO4 και CH3COONH4 ήταν 

της εταιρείας Sigma Chemical Co (St. Louis MO Η.Π.Α). Tα διαλύματα ακρυλαμιδίου/δις-ακρυλαμιδίου 

(C3H5NO/C7H10N2O2), τετρα-μεθυλο-αιθυλενο-διαμίνης [(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2, TEMED], γλυκερόλης 

(C3H8O3) καθώς και τα στερεά υπερθειικού αμμωνίου (N2H8S2O8, APS), θειικού δωδεκυλικού νατρίου 

(C12H25NaO4S, SDS), β-μερκαπτοαιθανόλης (HS-CH2CH2OH), γλυκίνης (C2H5NO2), 2-αμινο-2-υδροξυ-

μεθυλ-προπαν-1,3-διόλης (Tris), χλωριούχου ασβεστίου (CaCl2) και μπλέ της βρωμοφαινόλης 

(C19H10Br4O5S) για την ηλεκτροφόρηση τα προμηθευτήκαμε από την εταιρεία Applichem GmbH 

(Γερμανία). 

Για τις κυτταρικές καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκε το θρεπτικό υλικό Dulbecco’s modified Eagle’s minimal 

essential medium (DMEM) της εταιρείας Biochrom KG Seromed® (Βερολίνο, Γερμανία). Επίσης από την 

ίδια εταιρεία ήταν τα συμπληρώματα του θρεπτικού υλικού: HEPES, L-γλουταμίνη, βόειος εμβρυϊκός ορός 

αίματος (FBS), μη-απαραίτητα αμινοξέα (NEAA), πυροσταφυλικό νάτριο, όξινο ανθρακικό νάτριο, καθώς 
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και τα αντιβιοτικά: πενικιλίνη, γενταμυκίνη και αμφοτερεσίνη. Η βόεια ινσουλίνη, η D-γλυκόζη, καθώς και 

η τοξίνη της χολέρας ήταν της εταιρείας Sigma Chemical Co (St. Louis MO Η.Π.Α). Οι βαφές MTT και 

WST-1 που χρησιμοποιήθηκαν ήταν της εταιρείας Invitrogen (Καλιφόρνια, H.Π.A). 

Για τη μελέτη των θειωμένων γλυκοζαμινογλυκανών χρησιμοποιήθηκε το kit Blyscan™ Sulfated 

Glycosaminoglycan Assay της Biocolor Ltd (Αγγλία). 

Για την απομόνωση του ολικού RNA χρησιμοποιήθηκε το kit SV total RNA isolation system της εταιρείας 

Promega GmbH (Manheim, Γερμανία) ενώ για την RT-PCR χρησιμοποιήθηκε το RobusTTM / RT-PCR kit 

(F580-S) της εταιρείας Finnzymes (Φινλανδία). Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν παραγγέλθηκαν από 

την εταιρεία Chemicon® International, Inc. 

Για την εκχύλιση των κυττάρων χρησιμοποιήθηκαν τα μίγματα αναστολέων πρωτεασών P-8849 και 

φωσφατασών P-2850 και P-5726 της εταιρείας Sigma Chemical Co (St. Louis MO USA). 

Τα πειράματα της ανοσοαποτύπωσης κατά Western έγιναν σε μεμβράνες PVDF (πολυ-βινυλο-δι-

φθοριδίου) της εταιρείας Sigma. Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: το πολυκλωνικό rabbit anti-

MMP-14 (anti-MT1-MMP) από την εταιρεία Sigma με κωδικό Μ3927, το πολυκλωνικό rabbit anti-MMP-15 

(anti-MT2-MMP) από την εταιρεία Chemicon® International Inc, Serologicals® Corporation (Temecula, CA) 

με κωδικό ΑΒ851, το πολυκλωνικό rabbit anti-TIMP-2 από την Sigma με κωδικό T7937, το πολυκλωνικό 

rabbit anti-MMP2 με κωδικό SC-10736 της εταιρείας Santa Cruz (Heidelberg, Germany) και το 

μονοκλωνικό mouse anti-tubulin της εταιρείας Sigma με κωδικό Τ9026. Το δεύτερο αντίσωμα που 

χρησιμοποιήθηκε  ήταν το ΑP132P (anti-rabbit) της εταιρείας Chemicon® International Inc, Serologicals® 

Corporation (Temecula, CA). Η αντίδραση της ενισχυμένης χημειοφωταύγειας πραγματοποιήθηκε με τα 

αντιδραστήρια ECL West Pico της εταιρείας Pierce (Rockford, IL) και η εμφάνιση έγινε σε φωτογραφικό 

φιλμ Biomax Light Film της KODAK της εταιρείας Sigma. 

Η απομάκρυνση των αντισωμάτων από τη μεμβράνη (stripping) έγινε με το διάλυμα Re-Blot-Plus Mild της 

εταιρείας Chemicon® International, Inc., το οποίο περιέχει ειδικά σχεδιασμένα διαλύματα για την γρήγορη 

και πλήρη απομάκρυνσή τους χωρίς να επηρεάζει τις μεμβράνες. Το stripping buffer αποτελείται από 1 

g/L θειικό δωδεκυλικό νάτριο, 15 g/L γλυκίνη και 10 mL/L Tween 20 ενώ ρυθμίζεται σε pH 2.2.  

Για την μελέτη της κυτταρικής λειτουργικής διήθησης χρησιμοποιήθηκε το QCM™ ECMatrix Cell Invasion 

Assay, ECM 550, της εταιρείας Chemicon (Millipore Η.Π.Α) QCM. 

Για τις ηλεκτροφορήσεις και τα ζυμογραφήματα, χρησιμοποιήθηκαν πρωτεϊνικοί μάρτυρες ομοιοπολικά 

συνδεδεμένοι με κυανή βαφή, με ευρύ πεδίο (6-175 kDa), της εταιρείας Biolabs Inc με κωδικό P7708S. 

Συγκεκριμένα, οι μάρτυρες ήταν οι εξής: απροτενίνη (6.5 kDa), λυσοζύμη (16.5 kDa), β-

λακτογκλομπουλίνη Α (25 kDa), φωσφορική ισομεράση των τριοζών (32,5 kDa), αλδολάση (47,5 kDa), 
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σύντηξη της πρωτεϊνης που δεσμεύει τη μαλτόζη με τον τομέα δέσμευσης της χητίνης (62 kDa), σύντηξη 

της πρωτεϊνης που δεσμεύει τη μαλτόζη με την παραμυοσίνη (83 kDa), σύντηξη της πρωτεϊνης που 

δεσμεύει τη μαλτόζη με τη β-γαλακτοζιδάση (175 kDa). 

1 . 2  Κ υ τ τ α ρ ι κ έ ς  σ ε ι ρ έ ς   

Για τα in vitro πειράματα χρησιμοποιήθηκαν οι εξής σειρές της εταιρείας ATCC, American Type Culture 

Collection (Middlesex, UK): 

1. MCF-7 (ATCC No HTB-22): κυτταρική σειρά αδενοκαρκινώματος, επιθηλιακού φαινότυπου, 

θετική στον υποδοχέα οιστρογόνων (ER+) και μικρής μεταστατικής ικανότητας. Προήλθε 

από γυναίκα 69 ετών. Η αύξηση των MCF-7 έχει βρεθεί να αναστέλεται από τον παράγοντα 

νέκρωσης του όγκου (TNFα). 

2. MDA-MB-231 (ATCC No HTB-26): κυτταρική σειρά αδενοκαρκινώματος, επιθηλιακού 

φαινότυπου, αρνητική στον υποδοχέα οιστρογόνων (ER-), μεγάλης μεταστατικής ικανότητας. 

Προήλθε από γυναίκα 51 ετών. Τα κύτταρα βρέθηκε ότι εκφράζουν το ογκογονίδιο WNT7B.  

Γ 1 . 3  Ό ρ γ α ν α  

Για την μερική συμπύκνωση των εκχυλισμάτων χρησιμοποιήθηκε rotavapor R-200 με θερμαντικό λουτρό 

(heating bath) B-490 της εταιρείας Buchi. H ξήρανση των δειγμάτων έγινε υπό κενό σε συσκευή Speed 

Vac (Centrivap Concentrator και Centrivap Cold Trap, Labconco Corp., Kansas, Missouri, Η.Π.Α) και σε 

λυοφιλοποιητή (Freeze dry system, Freezone 6, Labconco Corp., Kansas, Missouri, Η.Π.Α) αναλόγως με 

το διαλύτη. 

Η ανάλυση των εκχυλισμάτων και η απομόνωση συστατικών έγιναν σε όργανο HPLC αναλυτικής 

κλίμακας (Mod.10 AKTA, Amersham Biosciences, Piscataway, Η.Π.Α) με αντλία P-900, βαλβίδα έγχυσης 

INV 907 με βρόγχο 100 και 500 μL και ανιχνευτή PV 908. Tο λογισμικό ήταν το Unicorn v. 4.12.  

Οι αναλύσεις για την ανάπτυξη μεθόδου προσδιορισμού κροκετίνης πραγματοποιήθηκαν σε όργανο 

HPLC σε σύζευξη με Ανιχνευτή Συστοιχίας Φωτοδιόδων (HPLC-DAD): α) αντλία παλινδρόμησης 

τεσσάρων διαλυτών Ultimate 3000 Pump (Pump LPG-3400 A), (Dionex Corporation Sunnyvale, CA, USA), 

β) βαλβίδα έγχυσης 8125 (Rheodyne, Ronhert Park, CA, USA) με βρόγχο 20 μL, γ) θερμοστατούμενος 

χώρος (Column compartment, TCC-3100) και δ) ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδιόδων (Diode Array 

Detector) Ultimate DAD-3000 diode Array Detector. Το λογισμικό ήταν το Chromeleon v. 6.80. 
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Η καταγραφή των φασμάτων στην περιοχή υπεριώδους-ορατού (UV-Vis) έγινε σε φασματοφωτόμετρο 

UV-ορατού Biochrom 4060 της εταιρείας Pharmacia LKB. Συγκεκριμένα, το όργανο καταγράφει τις τιμές 

στην περιοχή 200-400 nm (UV) και 400-800 nm (Vis).  

Tα φάσματα MS ελήφθησαν με φασματογράφο μάζας με την τεχνική ESI (Electron Spray Ionization), σε 

όργανο του οίκου Micromass (Platform LC). Η ροή της ένεσης (infusion) ρυθμίστηκε στα 0,05 mL/min ενώ 

ως αέριο χρησιμοποιήθηκε Ν2 υψηλής καθαρότητας. 

Τα φάσματα απορρόφησης υπερύθρου  στην περιοχή 4000- 400 cm-1 ελήφθησαν σε δισκία KBr σε 

φασματογράφο FT/IR-5300 του οίκου Jasco. 

Τα φάσματα 1Η καταγράφηκαν σε φασματόμετρο 400 και 500 MHz Bruker Advance ως διαλύματα σε 

DMSO-d6 και σε θερμοκρασία δωματίου. Οι χημικές μετατοπίσεις (δ σε ppm) μετρήθηκαν με εσωτερικό 

πρότυπο το TMS.  

Οι μετρήσεις για τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, για την ανίχνευση πρωτεϊνών, καθώς και για την 

ανίχνευση των θειωμένων γλυκοζαμινογλυκανών, πραγματοποιήθηκαν σε φωτόμετρο ELISA της 

εταιρείας Molecular Devices. 

Χρησιμοποιήθηκε επίσης φυγόκεντρος της εταιρείας P Selecta καθώς επίσης της εταιρείας Centric (160).
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Γ2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΤΥΛΩΝ 
             

Γ 2 . 1  Ε κ χ ύ λ ι σ η  σ τ ύ λ ω ν  τ ο υ  γ έ ν ο υ ς  C r o c u s  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η εκχύλιση είναι μια από τις παλαιότερες χημικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Η παρασκευή ενός 

αφεψήματος (τσάι), αλλά και η παραλαβή μιας δραστικής φαρμακευτικής ουσίας από μια φυτική πρώτη 

ύλη, στηρίζονται στις διαδικασίες εκχύλισης, όπου το επιθυμητό συστατικό με τη χρήση συνήθως θερμού 

νερού ή οργανικού διαλύτη μεταφέρεται από την φυτική πρώτη ύλη στην υγρή φάση.  

Το εκχυλιστικό μέσο βέβαια δεν θα πρέπει να αντιδρά με την εκχυλιζόμενη ουσία. Με κατάλληλη ρύθμιση 

των συνθηκών μπορεί να μεγιστοποιηθεί η διαλυτότητα της εκχυλιζόμενης ουσίας στο εκχυλιστικό μέσο 

αλλα όχι αυτή των συνυπαρχουσών (ίσως ανεπιθύμητων) ουσιών, και έτσι να επιτευχθεί ένας αρχικός 

διαχωρισμός. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Σύμφωνα με προκαταρτικά πειράματα που έγιναν στο εργαστήριό μας [Χρυσάνθη 2005] και τη διεθνή 

βιβλιογραφία, καταλληλότερος διαλύτης εκχύλισης των στύλων αποδείχθηκε το υδατικό διάλυμα 

μεθανόλης 50% v/v. Οι αποξηραμένοι στύλοι υποβλήθηκαν σε εκχύλιση με αναλογία στύλων/διαλύτη 50 

mg/3 mL. Η διαδικασία έλαβε χώρα σε θερμοκρασία δωματίου για 4 h υπό ανάδευση και απουσία φωτός 

με σκοπό την αποφυγή οξείδωσης των περιεχομένων ενώσεων. Μετά το τέλος, το στερεό απομακρύνθηκε 

με φυγοκέντρηση στις 1000 rpm για 5 min ενώ το υπερκείμενο συμπυκνώθηκε μέχρι ξηρού υπό κενό σε 

σύστημα Speed Vac και αποθηκεύτηκε στους -20 οC. 

Γ 2 . 2  Α λ κ α λ ι κ ή  υ δ ρ ό λ υ σ η  τ ο υ  ε κ χ υ λ ί σ μ α τ ο ς   

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Γενικά με τον όρο υδρόλυση χαρακτηρίζεται τόσο στη Χημεία όσο και στη Βιοχημεία η χημική αντίδραση 

κατά την οποία διασπώνται οι χημικοί δεσμοί μιας χημικής ένωσης υπό την επίδραση του νερού. Με 

αλκαλική υδρόλυση των γλυκοζιτικών δεσμών των κροκινών του εκχυλίσματος των στύλων μπορεί να 

απομονωθεί το άγλυκο τμήμα ενώ επίσης εναλλακτικά η απομάκρυνση των σακχάρων απο το μόριο 

γίνεται και με ειδική κατεργασία με β-γλυκοζιδάση (ενζυμική υδρόλυση). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η κροκετίνη παρασκευάστηκε με αλκαλική υδρόλυση του ολικού εκχυλίσματος, σύμφωνα με 

προηγούμενες αναφορές [Asai et al. 2005; Kanakis et al. 2007]. Συγκεκριμένα, 1 g στύλων εκχυλίστηκε 

διαδοχικά με 10mL πετρελαϊκού αιθέρα και 10mL διαιθυλαιθέρα, δέκα λεπτά σε κάθε διαλύτη, 

προκειμένου να απομακρυνθούν τα αιθέρια έλαια. Οι στύλοι κατόπιν εκχυλίστηκαν δύο φορές διαδοχικά 

με 10mL H2O για 1h και υπό ανάδευση. Η υδρόλυση έγινε σταδιακά με τη προσθήκη διαλύματος 10% 

NaOH μέχρι pH 12-13. Μετά από παραμονή δύο ωρών σε θερμοκρασία δωματίου, έγινε οξύνιση (μέχρι 

pH 3-4) με διάλυμα H2SO4 1N. 

Το ίζημα της κροκετίνης, καθαρίστηκε περαιτέρω με δύο πλύσεις με μεθανόλη και μία με νερό. Αφού 

επαναδιαλυτοποιήθηκε σε DMSO, ακολούθησε καθαρισμός της με ημιπαρασκευαστικό HPLC σε στήλη 

Supelcosil C18 (5μm, 25 cm x 8 mm) και έγινε έκλουση των συστατικών των πληθυσμών με διαβάθμιση 

της συγκέντρωσης μεθανόλης από 40 σε 100% σε 45 λεπτά με ροή 1.5 mL/min. Ο χρόνος έκλουσης της 

κροκετίνης ήταν 36 λεπτά. Η ταυτοποίησή της έγινε με τις μεθόδους UV-Vis, ESI-MS, NMR και IR. Η 

διαδικασία επαναλήφθηκε και για τους στύλους των C. niveus και C. boryi ssp boryi προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί σύγκριση της δομής των υδρολυθέντων μορίων. 

Γ 2 . 3  H P L C  α ν ά λ υ σ η  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Υπάρχουν πολλές χρωματογραφικές μέθοδοι μέ τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί διαχωρισμός των 

αναλυτών. Οι πιό συχνά χρησιμοποιούμενες είναι η ανιονανταλλαγής, η μοριακού αποκλεισμού, η 

προσρρόφησης, η κατανομής και η συγγένειας. Η κατηγοριοποίηση αυτών των μεθόδων μπορεί να είναι 

αμφίβολη εφόσον σε έναν διαχωρισμό μπορεί να εμπλέκονται παραπάνω από μία. Επιπρόσθετα, η 

δυναμική ροής της κινητής φάσης πρέπει να ληφθεί υπόψη αφού επηρεάζει τον διαχωρισμό και την 

ταχύτητα του διαχωρισμού. Έτσι, στην βελτίωση του χρωματογραφικού διαχωρισμού, τόσο ο μηχανισμός 

όσο και οι κινητικές και θερμοδυναμικές παράμεροι, παίζουν ρόλο. Ήταν γνωστό ήδη από την αέρια 

χρωματογραφία ότι η απόδοση μπορούσε να βελτιωθεί αν το μέγεθος των σωματιδίων της στατικής 

φάσης μειωνόταν. Η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC: High Performance Liquid 

Chromatography) αναπτύχθηκε σταδιακά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 όσο αυτά τα υλικά υψηλής 

απόδοσης άρχιζαν να παράγονται και όσο οι βελτιώσεις στην τεχνολογία επέτρεπαν την πλήρη 

εκμετάλλευση των υλικών αυτών. Στην πορεία της ανάπτυξης της HPLC, το μέγεθος των σωματιδίων της 

στατικής φάσης γινόταν ολοένα και πιό μικρό. Οι ακίνητες φάσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα 

αποτελούνται από στήλες μικροσωματίων με σφαιρικό ή ακανόνιστο σχήμα και διαμέτρους των 10, 5 και 

3 μΜ. Πιο συχνά χρησιμοποιούνται στήλες στις οποίες C-18 αλκύλια βρίκονται δεσμευμένα πάνω στην 
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επιφάνεια σωματιδίων σίλικας. Όταν πακετάρονται μέσα στη στήλη, το μικρό μέγεθος των σωματιδίων 

αυτών δημιουργεί υψηλή αντίσταση στη ροή του διαλύτη και έτσι αυτός θα πρέπει να εισέλθει με υψηλή 

πίεση. Τυπικά, τα χαρακτηριστικά μιας στήλης είναι 10-25 cm μήκος και 4.6 mm εσωτερική διάμετρο. Στο 

αναλυτικό HPLC η κινητή φάση εισέρχεται μέσα στη στήλη έχοντας ροή 1-5 mL min-1. Αφού τα συστατικά 

διέλθουν μέσα από τη στήλη με τη βοήθεια της κινητής φάσης, πάνε στον ανιχνευτή ο οποίος δίνει ένα 

ηλεκτρικό σήμα το οποίο καταγράφεται συνήθως σε υπολογιστή [Lindsay, 1997]. 

H HPLC είναι η πλέον διαδεδομένη από τις αναλυτικές τεχνικές διαχωρισμού και οι λόγοι αυτής της 

αποδοχής της είναι η ευαισθησία της, η εύκολη προσαρμογή της σε ποσοτικοποιήσεις και η 

καταλληλότητά της για διαχωρισμούς μη-πτητικών ή/και ευαίσθητων συστατικών όπως αμινοξέα, 

πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, υδατάνθρακες, φαρμακευτικές ουσίες, φυτοφάρμακα, αντιβιοτικά κ.α. 

Βασίζεται σε φαινόμενα κατανομής ανάμεσα στην κινητή φάση, τη στατική και την ουσία προς 

διαχωρισμό ενώ ανάλογα με την πολικότητα της ακίνητης φάσης διακρίνεται σε κανονική (πολική 

ακίνητη) και ανάστροφη (μη πολική ακίνητη). Η τεχνική HPLC έχει την ικανότητα ταχύτατου διαχωρισμού 

και αποτελεσματικότερου σε σχέση με την παραδοσιακή υγρή χρωματογραφία.  

Η κινητή φάση στο HPLC μπορεί να είναι νερό, οργανικοί διαλύτες ή ρυθμιστικά ή και ένα μείγμα αυτών. 

Οποιοδήποτε μέρος του συστήματος είναι σε επαφή με την κινητή φάση πρέπει να είναι φτιαγμένο από 

υλικά που δεν αντιδρούν με τους διαλύτες που χρησιμοποιούνται. Τα μέρη όπου διέρχεται το υγρό είναι 

συνήθως φτιαγμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, PTFE ή άλλου τύπου πλαστικά, παρόλο που ειδικά στις 

αντλίες τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ζαφείρι, ρουμπίνι ή κεραμικά. Οτιδήποτε βρίσκεται στο 

μέρος όπου υφίσταται υψηλή πίεση, π.χ. από την έξοδο της αντλίας μέχρι το τέλος της στήλης, πρέπει να 

είναι αρκετά ανθεκτικό. Άλλος σημαντικός παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη στη σχεδίαση είναι η 

μείωση του νεκρού όγκου στο ελάχιστο. Νεκρός όγκος σημαίνει ένας κενός χώρος, η παρουσία του 

οποίου μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές απώλειες της απόδοσης. Φυσικά θα υπάρχει κάποιος 

νεκρός όγκος στη στήλη, ο οποίος είναι ο χώρος που δεν καλύπτεται από την κινητή φάση. Άλλες πηγές 

είναι η μονάδα ενέσεως, οι σύνδεσμοι στα άκρα της στήλης και η κυψελίδα του ανιχνευτή. Πρέπει έτσι να 

χρησιμοποιούνται σωλήνες μικρής διαμέτρου και μικρού μήκους στις διαδρομές ενέσεως-στήλης και 

στήλης-ανιχνευτή, και η μονάδα ενέσεως καθώς και ο ανιχνευτής να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε ο 

εσωτερικός όγκος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Ο νεκρός όγκος πρίν την εισαγωγή του δείγματος 

πρέπει επίσης να ελαχιστοποιείται, αφού έτσι μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την αλλαγή της 

σύστασης της κινητής φάσης [Lindsay 1997]. 

Η χρωματογραφία κατανομής διαφέρει ως προς τις ειδικές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται 

(διαλυτότητα) και αφορά στη κατανομή των ενώσεων μεταξύ δύο φάσεων. Η κατανομή των αναλυτών 

μεταξύ των δύο φάσεων καθορίζεται από τις αλληλεπιδράσεις τους με τη κάθε μία. Οι αλληλεπιδράσεις με 

τη σειρά τους καθορίζονται τόσο από τη πολικότητα του δείγματος όσο και από αυτή της κινητής και της 
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στατικής φάσης. Γίνεται έτσι κατανοητό ότι ο όρος πολικότητα στην χρωματογραφία αποτελεί δείκτη της 

κατανομής των ουσιών στο τελικό γράφημα. Οι πολικότητες της κινητής και της στατικής φάσης δεν θα 

πρέπει ποτέ να είναι ίδιου βαθμού γιατί τότε οι αλληλεπιδράσεις των ουσιών με την καθεμία από αυτές 

θα ήταν παρόμοιες με αποτέλεσμα τον κακό διαχωρισμό. Με βάση τη σχετική πολικότητα της κινητής και 

της στατικής φάσης διακρίνονται δύο τύποι: η χρωματογραφία κανονικής φάσης και η χρωματογραφία 

ανάστροφης φάσης. Στη χρωματογραφία κανονικής φάσης, η στατική φάση είναι πολική και η κινητή 

σχετικά άπολη, ενώ τα αντίθετα ισχύουν στην χρωματογραφία ανάστροφης φάσης. Στην ανάστροφη 

φάση, το πολικότερο συστατικό εμφανίζεται πρώτο και με αύξηση της πολικότητας της κινητής φάσης, ο 

χρόνος έκλουσης αυξάνει.  

Συνήθως στην χρωματογραφία ανάστροφης φάσης (μη πολική ακίνητη) ως κινητή φάση χρησιμοποιείται 

το νερό, το οποίο λόγω των δεσμών υδρογόνου είναι πολύ πολικό, καθώς και ένας διαλύτης μικρότερης 

πολικότητας όπως ακετονιτρίλιο ή μεθανόλη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μετρήσουμε την 

πολικότητα ενός διαλύτη, όπως ο παράγοντας διαλυτότητας (δ) και ο δείκτης πολικότητας (P΄), οι οποίοι 

σε ορισμένες περιπτώσεις διαφέρουν, π.χ. σύμφωνα με τον δείκτη πολικότητας το ακετονιτρίλιο είναι πιο 

πολικό απο τη μεθανόλη (5.8 και 5.1, αντίστοιχα) ενώ σύμφωνα με το παράγοντα διαλυτότητας 

αντιστρέφονται (23.9 και 29.4 Pa1/2 x 10-3, αντίστοιχα). Με βάση τον παράγοντα διαλυτότητας και μόνο, οι 

διαλύτες που έχουν παρόμοιο δ αναμένεται να έχουν και παρόμοιες συμπεριφορές στη διάλυση [Lindsay 

1997]. 

Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης μεθόδου στο HPLC, το ζητούμενο είναι ένας ικανός βαθμός διαχωρισμού 

των συστατικών που μας ενδιαφέρουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Σε ένα βαθμό, ο διαχωρισμός 

μπορεί να επηρεαστεί από λειτουργικές παραμέτρους όπως στήλη, θερμοκρασία και ροή. Σημαντικότερος 

όμως παράγοντας είναι η σύσταση της κινητής φάσης. 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ C. SATIVUS 

Η ανάλυση των εκχυλισμάτων και η ταυτοποίηση του εκχυλίσματος των στύλων του C. sativus στα 

συστατικά του έγινε σε αναλυτική στήλη Supelcosil C18 (5 µm, 25 cm x 4.6 mm). Η ταυτοποίηση και ο 

διαχωρισμός των περιεχόμενων κροκινών στο μεθανολικό εκχύλισμα των συστατικών των στύλων του C. 

sativus έγινε με έκλουση με διαβάθμιση της συγκέντρωσης μεθανόλης παρουσία οξικού 1%, από 20% 

μέχρι 70% σε χρόνο 50 min και από 70% μέχρι 100% σε 5 min, με ροή 0.7 mL/min. Η ημιποσοτικοποίηση 

των κροκινών έγινε λαμβάνοντας υπόψη τον μοριακό συντελεστή απορρόφησης των trans-κροκινών 

(89000 L mol-1 cm-1 στα 440 nm) και των cis-κροκινών (63350 L mol-1 cm-1 στα 440 nm) και εκφράστηκε 

επι τοις εκατό ως ο λόγος του γινομένου του εμβαδού κορυφής κάθε κροκίνης με τον αντίστοιχο μοριακό 

συντελεστή απορρόφησης προς το άθροισμα των εμβαδών όλων των ποσοτικοποιήσιμων κορυφών 

κροκινών πολλαπλασιασμένων με τον αντίστοιχο συντελεστή [Carmona et al. 2005]. Για την σύγκρισή 
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του με τα ενδημικά είδη χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα διαβάθμισης μεθανόλης 10-100% σε 60 min 

παρουσία οξικού οξέος 1% και ροή 0.5 mL/min . 

Για την απομόνωση και τον καθαρισμό της trans-κροκίνης-4 χρησιμοποιήθηκε ημιπαρασκευαστική στήλη 

Supelcosil C18 (5μm, 25 cm x 8 mm) και έγινε έκλουση των συστατικών των πληθυσμών με διαβάθμιση 

της συγκέντρωσης μεθανόλης από 20 σε 70% σε 50 min με ροή 1.5 mL/min και απουσία οξικού αφού η 

παρουσία του προκαλεί ισομερισμό των προϊόντων.  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΕΤΙΝΗΣ 

Ο προσδιορισμός της κροκετίνης και των υδρολυθέντων ενώσεων των ενδημικών ειδών έγινε με μέθοδο η 

οποία αναπτύχθηκε από τον υποψήφιο Διδάκτορα κ. Νικόλαο Κουλακιώτη [Κουλακιώτης 2009] με χρήση 

στήλης C8 Acclaim 120 της εταιρείας Dionex. Συνοπτικά, χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα βαθμιδωτής 

έκλουσης 10-100% για 32 min, με δύο διαλύτες. Ο διαλύτης Α ήταν διάλυμα υπερκάθαρου νερού H2O με 

0.05 % v/v TFA και ο διαλύτης Β ήταν AcCN (HPLC grade). Η ροή ήταν 0.4 mL/min και η θερμοκρασία της 

στήλης 40°C. 

Γ 2 . 4  Τ α υ τ ο π ο ί η σ η  

Η πλήρης χημική ταυτοποίηση των καροτενοειδών και άλλων μορίων, αποτελεί ζήτημα μεγάλου 

ενδιαφέροντος όχι μόνο για τους οργανικούς χημικούς αλλά και για τους βιολόγους, αφού η λειτουργία 

των βιομορίων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη χημική τους δομή. Οι βασικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των καροτενοειδών είναι η χρωματογραφία προσρόφησης και η 

απορρόφηση στο υπεριώδες-ορατό. Και οι δύο μεθοδολογίες είναι πολύτιμες στην ταυτοποίηση των 

καροτενοειδών, αλλά είναι σπανίως αρκετές για την πλήρη ταυτοποίησή τους. Η πλήρης ταυτοποίηση 

των καροτενοειδών μπορεί να επιτευχθεί με μεθόδους όπως HPLC, MS, NMR και IR. 

Φασματομετρία μάζας  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η φασματομετρία μάζας (επίσης γνωστή και ως φασματοσκοπία μάζας) είναι μια μέθοδος η οποία 

περιλαμβάνει την παραγωγή ιόντων σε αέρια φάση από ένα δείγμα, και στη συνέχεια το διαχωρισμό 

τους σύμφωνα με το λόγο της μάζας πρός το φορτίο τους (m/q). 

Από το 1918 οι Aston και Dempster είχαν κατασκευάσει ερευνητικά όργανα όχι μόνο να διαχωρίζουν τα 

διάφορα ισότοπα αλλά και να πραγματοποιούν ακριβείς ποσοτικές μετρήσεις. Σήμερα ο σχεδιασμός των 

οργάνων είναι τόσο ανεπτυγμένος, που επιτρέπει την ακριβή εξέταση κάθε είδους υλικού. Οι τεχνικές 
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απόκτησης δεδομένων με τους υπολογιστές έχουν δώσει μια νέα διάσταση στη φασματομετρία μάζας, 

περιορίζοντας τους κοπιαστικούς και μακρόχρονους υπολογισμούς που απαιτούνται συνήθως. 

Η φασματομετρία μάζας είναι αναλυτική τεχνική η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για την εύρεση της 

σύστασης φυσικών δειγμάτων μέσα από ένα φάσμα μάζας το οποίο αντιπροσωπεύει τις μάζες των 

συστατικών. Η συνεισφορά της στη στοιχειακή ανάλυση και στην εύρεση της δομής ανόργανων και 

οργανικών ενώσεων έχει αποδειχθεί πολύτιμη. Όταν συνδυάζεται με αέρια ή υγρή χρωματογραφία, η 

φασματομετρία μάζας μπορεί να λειτουργήσει ως μοναδικός ανιχνευτής των δομικών χαρακτηριστικών 

ενώσεων όπως αυτές εκλούονται από τη στήλη. Με παρεμβολή εσωτερικού προτύπου στο δείγμα μπορεί 

να γίνουν γνωστές οι συγκεντρώσεις των εκλουσθέντων συστατικών.  

H ένωση-στόχος θα πρέπει πρώτα να ιονιστεί, Αν η παρεχόμενη ενέργεια είναι αρκετά μεγάλη, οι δεσμοί 

σπάνε και δημιουργούνται θραύσματα σταθερού φορτίου. Κατόπιν ανιχνεύονται και αποτυπώνονται σε 

φάσμα μάζας το οποίο δείχνει την σχετική αφθονία συγκεκριμένων ιόντων έναντι του λόγου μάζας προς 

φορτίο (m/q). Το ιόν του μορίου το οποίο δεν υφίσταται θραύση ονομάζεται μητρικό ιόν. Η μεγαλύτερη 

κορυφή ιόντος στο φάσμα αντιστοιχεί στο 100% και ονομάζεται βασική κορυφή. 

Το όργανο αποτελείται από τρία βασικά λειτουργικά μέρη: την πηγή ιόντων, τον αναλυτή και τον 

ανιχνευτή. Αρχικά το δείγμα εισάγεται στην πηγή ιόντων οπότε και τα μόρια ιονίζονται κάνοντας τον 

χειρισμό τους πιο εύκολο (απ’οτι αν ήταν ουδέτερα). Τα ιόντα αυτά περνάνε στην περιοχή του αναλυτή 

όπου και διαχωρίζονται ανάλογα με το λόγο μάζας προς φορτίο (m/q). Τα διαχωρισμένα πλέον ιόντα 

ανιχνεύονται και τα σήματά τους στέλνονται σε μία βάση δεδομένων όπου και αποθηκεύονται μαζί με την 

σχετική τους αφθονία προκειμένου να ληφθεί το φάσμα μάζας. 

Ο αναλυτής και ο ανιχνευτής του φασματόμετρου μάζας, και συχνά και η πηγή ιόντων, κρατούνται κάτω 

από υψηλό κενό το οποίο δίνει στα ιόντα την απαραίτητη ώθηση για να “ταξιδέψουν” από το ένα άκρο 

στο άλλο χωρίς την επιβράδυνση από μόρια αέρα. Στους σύγχρονους φασματογράφους μάζας ολόκληρη 

η συσκευή, και συχνά και η διαδικασία εισαγωγής δείγματος, βρίσκεται εντός ολοκληρωμένου 

συστήματος βάσης δεδομένων. 

Η κύρια λειτουργία του φασματομέτρου είναι ο διαχωρισμός των ιόντων σύμφωνα με το λόγο μάζας προς 

φορτίο (m/q). Όλοι οι φασματογράφοι μάζας βασίζονται στην δυναμική των φορτισμένων σωματιδίων σε 

ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία υπό κενό όπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι νόμοι: 

F = q (E + u x B) (δύναμη Lorentz)  

F = ma (δεύτερος νόμος κινητικής του Newton) 
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όπου F είναι η δύναμη που εφαρμόζεται στο ιόν, m η μάζα του ιόντος, a η επιτάχυνση, q το φορτίο του 

ιονισμένου σωματιδίου, E το ηλεκτρικό πεδίο και u x B το εξωτερικό γινόμενο της ταχύτητας και της 

έντασης του μαγνητικού πεδίου. 

Εξισώνοντας τις δύο προηγούμενες εξισώσεις έχουμε: 

(m/q)a = E + u x B 

Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί την εξίσωση κίνησης των φορτισμένων σωματιδίων. Μαζί με τις αρχικές 

συνθήκες των σωματιδίων καθορίζει εξ’ολοκλήρου την κίνηση των σωματιδίων στον χώρο και στον χρόνο 

και επομένως αποτελεί τη βάση για κάθε φασματόμετρο μάζας. 

Οι τεχνικές ιονισμού αποτελούν “κλειδί” για τον τύπο των δειγμάτων που μπορούν να αναλυθούν σε ένα 

φασματογράφο μάζας. Οι τεχνικές ιονισμού μέσω αλληλεπίδρασης του μορίου με ηλεκτρόνια ενέργειας 

70 eV (electron impact: EI) και ιονισμού μέσω αντίδρασης ιόντος - μορίου με αποτέλεσμα το 

σχηματισμό πρωτονιωμένου μοριακού ιόντος (chemical ionization: CI) χρησιμοποιούνται για αέρια 

δείγματα. Στην CI το δείγμα ιονίζεται από χημικές αντιδράσεις ιόντων-μορίων που συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια συγκρούσεων στην πηγή. Επίσης γνωστές είναι και οι εξής: πρόσκρουση με ταχέως κινούμενα 

σωματίδια που προέρχονται από σχάση του 252Cf (plasma desorption: PD), πρόσκρουση με ταχέως 

κινούμενα σωματίδια (fast atom bombardment: FAB) και χημικός ιονισμός υπό ατμοσφαιρική πίεση 

(atmospheric pressure chemical ionisation: APCI). Δύο άλλες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται 

συχνά για υγρά και στερεά βιολογικά δείγματα είναι ο ιονισμός με τη βοήθεια ηλεκτρικού πεδίου και 

θερμοκρασίας (electrospray ionization: ESI) και η πρόσκρουση φωτονίων σε δείγμα 

συγκρυσταλλωμένο με ειδικό υλικό μήτρας (matrix-assisted laser desorption ionization: MALDI). 

Το φαινόμενο του ηλεκτροψεκασμού (ESI) είναι γνωστό εδώ και εκαντοντάδες χρόνια αλλά μόνο στις 

αρχές του 20ού αιώνα έγινε πλήρως κατανοητό [Chapman 1937]. Aργότερα ο Malcom Dole και οι 

συνεργάτες του καθώς και ο John Fenn ανέδειξαν τη χρήση του ηλεκτροψεκασμού στον ιονισμό των 

χημικών ειδών οδηγώντας έτσι στην ανακάλυψη της τεχνικής του ESI [Dole et al. 1968; Fenn et al. 1984], 

η οποία αποδείχθηκε “επαναστατική” στην ανάλυση μεγαλομορίων, ιδίως των αλληλεπιδράσεών τους με 

άλλα μεγαλομόρια. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Μετά από χρωματογραφική έκλουση και καθαρισμό των αντίστοιχων ενώσεων, έγινε συμπύκνωση υπό 

κενό και επαναδιαλυτοποίηση σε υδατικό διάλυμα μεθανόλης (50:50 v/v). Tα φάσματα MS-ESI (Electron 

Spray Ionization) ελήφθησαν με φασματογράφο μάζας του οίκου Micromass (Platform LC). Η ροή της 

ένεσης (infusion) ρυθμίστηκε στα 0,05 mL/min ενώ ως αέριο χρησιμοποιήθηκε Ν2 υψηλής καθαρότητας. 
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Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Όταν ένα μόριο ή ιόν ακτινοβοληθεί με υπεριώδη (200-400 nm) ή ορατή (400-800 nm) ακτινοβολία 

απορροφά ενέργεια.  Αρκετή για να διεγείρει τα ηλεκτρόνια σθένους των ακτινοβολούμενων μορίων 

προκαλώντας έτσι ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις. Γενικά λαμβάνουν χώρα μεταπτώσεις ηλεκτρονίων από 

δεσμικά ή μη-δεσμικά μοριακά τροχιακά προς κενά μη-δεσμικά ή αντιδεσμικά τροχιακά. Πέραν της 

ηλεκτρονιακής διέγερσης η απορρόφηση υπεριώδους ή ορατής ακτινοβολίας προκαλεί συγχρόνως 

διεγέρσεις δόνησης και περιστροφής στο μόριο. 

Όπως είναι γνωστό τα ηλεκτρόνια σθένους των ατόμων στα μόρια είτε συμμετέχουν σε δεσμούς 

(δεσμικά) είτε όχι (μη δεσμικά). Τα δεσμικά ηλεκτρόνια των ομοιοπολικών δεσμών είναι γνωστά ως σ ή π 

ηλεκτρόνια ανάλογα με τον τύπο του δεσμού που συμμετέχουν. Τα μη δεσμικά ηλεκτρόνια είναι γνωστά 

ως n ηλεκτρόνια και συναντώνται με τη μορφή ζευγών. Τέτοια ηλεκτρόνια υπάρχουν στις ενώσεις του 

οξυγόνου, του αζώτου, του θείου, των αλογόνων κ.λ.π. Η απορρόφηση φωτός από ένα μόριο έχει σαν 

αποτέλεσμα τη μετάπτωση ενός ηλεκτρονίου σε κάποιο μοριακό τροχιακό υψηλότερης ενέργειας (σ* ή π* 

αντιδεσμικό μοριακό τροχιακό). Τα είδη των ηλεκτρονιακών μεταπτώσεων που παράγονται με την 

απορρόφηση υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας είναι: σ→σ*, π→π*, n→σ* και n→π* 

[Παπαϊωάννου και συν. 1997]. 

Στα συνήθη φασματοφωτόμετρα λαμβάνει χώρα μέτρηση των απορροφήσεων ενός δείγματος σε διάφορα 

μήκη κύματος. Το λαμβανόμενο σχεδιάγραμμα των εντάσεων των απορροφήσεων σε συνάρτηση με τα 

μήκη κύματος της ακτινοβολίας, στα οποία μετρήθηκαν οι απορροφήσεις αποτελεί το φάσμα της ένωσης. 

Σχετικά με την ένταση της απορρόφησης σε συγκεκριμένο μήκος κύματος λ, ισχύει ο νόμος των Lambert-

Beer: 

  A = log Io/I = εcl 

όπου Α η ένταση της απορρόφησης, Ιο και Ι οι εντάσεις της μονοχρωματικής ακτινοβολίας (μήκους 

κύματος λ) πριν και μετά τη διέλευσή της από το διάλυμα της ένωσης, αντίστοιχα, l  το μήκος σε cm της 

κυψελίδας όπου βρίσκεται το δείγμα, c η συγκέντρωση της ουσίας στο δείγμα σε mol/L και ε ο μοριακός 

συντελεστής απορρόφησης σε cm2/mol.  
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η φασματοσκοπία UV-Vis πραγματοποιήθηκε σε υδατικά διαλύματα μεθανόλης και σε συγκεντρώσεις: 

0.2 mg/mL για τον C. sativus, 1.2 mg/mL για τον C. boryi ssp boryi, 1.0 mg/mL για τον C. niveus και 0.5 

mg/mL για τον C. boryi ssp tournefortii. Η καταγραφή των φασμάτων στην περιοχή υπεριώδους-ορατού 

(UV-Vis) έγινε σε φασματοφωτόμετρο UV-ορατού Biochrom 4060 της εταιρείας Pharmacia LKB. 

Συγκέκριμένα, το όργανο καταγράφει τις τιμές στην περιοχή 200-400 nm (UV) και 400-800 nm (Vis). 

Περαιτέρω, η λήψη φάσματος της κροκετίνης και των υδρολυθέντων ενώσεων των εκχυλισμάτων των 

στύλων των C. boryi ssp. boryi και C. niveus έγινε με Ανιχνευτή Συστοιχίας Φωτοδιόδων (HPLC-DAD) σε 

σύστημα Υγρής Χρωματογραφίας. 

Φασματοσκοπία υπέρυθρης ακτινοβολίας 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Το υπέρυθρο είναι εκείνο το τμήμα του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το οποίο 

εκτείνεται πέρα από το ορατό και φτάνει μέχρι την περιοχή των μικροκυμάτων. 

Όπως είναι γνωστό τα άτομα των μορίων ακόμη και στη βασική ενεργειακή κατάσταση εκτελούν κινήσεις 

δόνησεις και περιστροφής. Ένα ποσοστό από τα μόρια που ακτινοβολούνται με υπέρυθρη ακτινοβολία, 

απορροφά ενέργεια, την οποία μετατρέπει σε ενέργεια δόνησης και περιστροφής ενώ για να λάβει χώρα 

απορρόφηση ενέργειας θα πρέπει να συμπέσει η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας με τη 

συχνότητα δόνησης των ατόμων του δεσμού, το δε μόριο θα πρέπει να παρουσιάζει, δονούμενο, διπολική 

ροπή. Στα πολυατομικά μόρια, τα άτομα κινούνται γύρω από τη θέση ισορροπίας τους είτε πλησιάζοντας 

το ένα το άλλο είτε με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάζουν έστω και ελάχιστα οι γωνίες των γειτονικών 

δεσμών μεταξύ των ατόμων. Οι δονήσεις οι οποίες παρατηρούνται, ανάλογα με το σχήμα του μορίου, 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Δονήσεις τάσης: τα άτομα του δεσμού πλησιάζουν και απομακρύνονται μεταξύ τους, 
κινούμενα κατά μήκος του δεσμού. Χωρίζονται σε συμμετρικές και ασύμμετρες. 

2. Δονήσεις κάμψης: τα άτομα των γειτονικών δεσμών κινούνται έτσι ώστε να αλλάζει η 
γωνία των δεσμών. 

Κάθε μεταβολή λόγω δόνησης συνοδεύεται και από έναν αριθμό μεταβολών λόγω περιστροφής, με 

αποτέλεσμα οι ζώνες απορρόφησης να παρουσιάζουν κάποιο εύρος [Παπαϊωάννου και συν. 1997]. Η 

περιοχή αποτυπωμάτων από 1200-600 cm-1 είναι ιδιαίτερα χρήσιμη επειδή μικρές διαφορές στη δομή και 

στη σύσταση του μορίου έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στην εμφάνιση και στην κατανομή 

των κορυφών απορρόφησης στην περιοχή αυτή. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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Η λήψη φασμάτων έγινε σε 1 mg της κροκετίνης και των υδρολυθέντων ενώσεων. Αυτά αναμίχθηκαν με 

ποσότητα KBr. Στο κάθε μίγμα εφαρμόστηκε πίεση μέχρι να γίνει λεπτό δισκίο σε ειδική συσκευή. Τα 

δισκία τοποθετήθηκαν στην οπτική δέσμη φασματογράφου FT/IR-5300 του οίκου Jasco και 

καταγράφηκαν οι απορροφήσεις στην περιοχή 4000- 400 cm-1. 

Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) σχετίζεται με 

τη φύση των πυρήνων των διαφόρων στοιχείων. Κατά συνέπεια, εκείνο το οποίο ενδιαφέρει εδώ είναι η 

ιδιαίτερη φύση του ισοτόπου και όχι το χημικό στοιχείο στο οποίο ανήκει το ισότοπο. Αποδεικνύεται ότι 

το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού παρουσιάζουν οι πυρήνες με περιττό ατομικό 

αριθμό και άρτιο μαζικό ή με άρτιο ατομικό αριθμό και περιττό μαζικό ή τέλος με περιττό ατομικό και 

περιττό μαζικό αριθμό.  

Για να κατανοήσουμε το φαινόμενο NMR  θα πρέπει να θυμηθούμε ότι οι πυρήνες έχουν αυτοστροφορμή 

(spin), όπως ακριβώς και τα ηλεκτρόνια. Αποτέλεσμα αυτής της αυτοστροφορμής είναι ότι 

συμπεριφέρονται ως στοιχειώδεις πυρήνες με μαγνητική ροπή μ, χαρακτηριστική για κάθε ιδιαίτερο είδος 

πυρήνων. Είναι γνωστό ότι, όταν ένα πλήθος από στοιχειώδεις μαγνήτες τοποθετηθεί σε ένα μαγνητικό 

πεδίο, αυτοί θα προσανατολισθούν σε διάφορες κατευθύνσεις σε σχέση με τη διεύθυνση του πεδίου. 

Κάθε ιδιαίτερος προσανατολισμός σχετίζεται με κάποια τιμή δυναμικής ενέργειας ΔΕ. Εκείνοι οι μαγνήτες 

που προσανατολίζουν τα ανύσματα των μαγνητικών τους ροπών παράλληλα και ομόρροπα προς την 

κατεύθυνση του εξωτερικού πεδίου, έχουν την ελάχιστη δυναμική ενέργεια ενώ την μέγιστη έχουν 

αντίστοιχα οι μαγνήτες που προσανατολίζουν τα ανύσματα των μαγνητικών τους ροπών αντίρροπα. Το 

φάσμα NMR είναι το διάγραμμα των κορυφών απορόφησης σε συνάρτηση με τη συχνότητα ν. 

ΔΕ=hν, 
όπου h η σταθερά του Planck ίση με 6.626068 × 10-34 m2 kg / s 

Η παρατηρούμενη συχνότητα συντονισμού εξαρτάται, κατά κάποιο βαθμό, από το μοριακό περιβάλλον 

του πυρήνα και αυτό γιατί τα ηλεκτρόνια προκαλούν μαγνητική προστασία του πυρήνα. Έτσι το 

μαγνητικό πεδίο που ουσιαστικά δέχεται ο πυρήνας δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το εφαρμοζόμενο 

εξωτερικά, αλλά πεδίο μικρότερης έντασης. Φυσικά αναμένεται η αποτελεσματικότητα αυτή της 

προάσπισης του πυρήνα από τα ηλεκτρόνια να έχει κάποια σχέση με τον τύπο του χημικού δεσμού που 

υπεισέρχεται. Αυτό έχει σαν συνέπεια η έλξη ηλεκτρονίων από έναν πυρήνα να μειώνει την προάσπιση 

των γειτονικών πρωτονίων. Το NMR λοιπόν, εξετάζει την ηλεκτρονιακή κατανομή που περιβάλλει αυτόν 

τον πυρήνα. 

4000 ppm                                                                                              0 ppm 
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χαμηλό πεδίο                                                                                        υψηλό πεδίο 

αποπροάσπιση                                                                                      προάσπιση  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η καταγραφή των φασμάτων της κροκετίνης και των υδρολυθέντων ενώσεων των ενδημικών ειδών έγινε 

σε συνολικό όγκο 600 μL DMSO-d6. Τα φάσματα 1Η καταγράφηκαν σε φασματόμετρο 400 και 500 MHz 

Bruker Advance σε θερμοκρασία δωματίου. Οι χημικές μετατοπίσεις (δ σε ppm) μετρήθηκαν με εσωτερικό 

πρότυπο το TMS. Οι τελικές μάζες που μελετήθηκαν ήταν: 4.8 mg για την κροκετίνη, 4 mg για τον C. boryi 

και 2.5 mg για τον C. niveus. Τα φάσματα λήφθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων από τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή κ. Γεώργιο Βαρβούνη, Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας, Τμήμα Χημείας. 
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Γ3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΡΟΚΕΤΙΝΗΣ ΣΕ 
ΠΛΑΣΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
             

Γ 3 . 1  Α ν α π τ υ ξ η  μ ε θ ό δ ο υ  H P L C   

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας HPLC μεθόδου είναι τα εξής: 

 Θεωρητικές πλάκες. Μια θεωρητική πλάκα αντιστοιχεί στον χώρο ή το μήκος της στήλης, που 

απαιτεί μια πλήρη εξισορρόπηση φάσεων. Σύμφωνα με τον ορισμό της Φαρμακοποιίας των 

Ηνωμένων Πολιτειών (USP), υπολογίζεται ως εξής: 

Ν = 16*(tR/BW)2 

Όπου tR = χρόνος κατακράτησης και 

          BW = εύρος κορυφής στη γραμμή βάσης 

 Ασυμμετρία. Είναι μια παράμετρος μέτρησης της εμφάνισης «ουράς» (tailing) ή της εμφάνισης 

μετώπου (fronting). Σύμφωνα με τον ορισμό της Φαρμακοποιίας των Ηνωμένων Πολιτειών, 

υπολογίζεται ως εξής: 

Α = [(RW5% + LW5%)/(2*LW5%)] 

όπου RW5% και LW5% το δεξί και αριστερό εύρος κορυφής στο 5% του ύψους της. 

 Διαχωριστική ικανότητα. Η διαχωριστική ικανότητα της στήλης αποτελεί ποσοτικό μέτρο της 

ικανότητάς της να διαχωρίζει δύο αναλύτες. Σύμφωνα με τον ορισμό της Φαρμακοποιίας των 

Ηνωμένων Πολιτειών, υπολογίζεται ως εξής: 

Rs = 2*[(tRefPeak – tR)/(BWRefPeak + BWR)] 

όπου tRefPeak = χρόνος κατακράτησης της κορυφής αναφοράς και 

          BWR, BWRefPeak = εύρος κορυφής και κορυφής αναφοράς αντίστοιχα. 

 Παράγοντας κατακράτησης. Ο παράγοντας κατακράτησης χρησιμοποιείται ευρύτατα για ρτην 

περιγραφή της μετανάστευσης των διαλυμένων ουσιών στις στήλες. Αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

K = [(tR - tM)/tM] 

όπου tM =νεκρός χρόνος στήλης 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της HPLC προσδιορίστηκαν με ανάλυση πλάσματος εμβολιασμένου με 3 μΜ 

κροκετίνη και μετά από πέντε επαναλήψεις. 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ HPLC ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Καθαρή κροκετίνη διαλύθηκε σε DMSO σε αρχική συγκέντρωση 10 mM και στη συνέχεια έγινε αραίωσή 

της με μεθανόλη στις συγκεντρώσεις στις οποίες θα γίνει η ανάλυση (0.005-100 μΜ). Μετά από πιλοτικά 

πειράματα, ο HPLC προσδιορισμός της κροκετίνης έγινε τελικά με ισοκρατική έκλουση σε 

MeOH/H2O/TFA (75:24.5:0.5 v/v/v), με ταχύτητα ροής 1 mL min-1 για 30 λεπτά. Χρησιμοποιήθηκε στήλη 

ανάστροφης φάσης Luna C18 (5μm, 25 cm x 4.6 mm) η οποία είχε θερμοστατηθεί στους 40°C ενώ η 

ανίχνευση έγινε σε ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδιόδων στα 423 nm, μέγιστο απορρόφησης της 

κροκετίνης, όπως έχει προταθεί στη βιβλιογραφία [Liu et al. 2002] και επιβεβαιωθεί στα δικά μας 

πειράματα. 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ  

Η προτεινόμενη μέθοδος επικυρώθηκε σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του  FDA για τις βιοαναλυτικές 

μεθόδους [U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration 2001]. Οι 

παράμετροι που ελέγχθησαν ήταν η εκλεκτικότητα, η γραμμικότητα, τα κατώτερα όρια της ανίχνευσης και 

της ποσοτικοποίησης (LLOD και LLOQ, αντίστοιχα), η ορθότητα και η ακρίβεια, η σταθερότητα και η 

ανάκτηση εμβολιασμένων δειγμάτων πλάσματος μετά από εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE).  

 Εκλεκτικότητα: H εκλεκτικότητα και η ειδικότητα της μεθόδου ελέγχθηκε ύστερα από ανάλυση 

τουλάχιστον έξι δειγμάτων πλάσματος με σκοπό να αποκλειστεί η πιθανή έκλουση συστατικών 

του πλάσματος στον ίδιο χρόνο με την κροκετίνη.  

 Γραμμικότητα: Η μελέτη της γραμμικότητας έγινε σε δείγματα πλάσματος εμβολιασμένα (spiked) 

με κροκετίνη τελικής συγκέντρωσης 0.002, 0.02, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 και 20 μΜ, τα οποία στη 

συνέχεια υπέστησαν κατεργασία SPE. Η καμπύλη βαθμονόμησης προέκυψε απο την γραφική 

παρασταση του αθροίσματος του εμβαδού περιοχής (y) της trans- και cis-κροκετίνης έναντι της 

συγκέντρωσης (x). Η καλή γραμμικότητα καθορίστηκε μέσω του συντελεστή συσχέτισης (R2) ο 

οποίος ήταν της τάξης του 0,99. 

 Όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης: Το κατώτερο όριο ανίχνευσης (LLOD, lower limit of 

detection) αντιστοιχεί στη συγκέντρωση για την οποία ο λόγος σήματος προς τον θόρυβο είναι 

3/1. Το κατώτερο όριο ποσοτικοποίησης (LLOQ, lower limit of quantification) αντιστοιχεί στη 

συγκέντρωση για την οποία ο λόγος σήματος προς τον θόρυβο ήταν 10/1. Ο θόρυβος εκτιμήθηκε 

ως η μεγαλύτερη απόκλιση του σήματος ανίχνευσης της γραμμής βάσης.  

 Ακρίβεια και ορθότητα: Η εντός της ίδιας ημέρας ακρίβεια (presicion) και ορθότητα (accuracy) 

υπολογίστηκε μετά από πέντε αναλύσεις στην ίδια μέρα, σε δείγματα πλάσματος εμβολιασμένα 

με τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις κροκετίνης: 0.15, 3 και 15 μΜ. Η ορθότητα υπολογίστηκε 
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μετά από σύγκριση της κάθε υπολογισθείσας συγκέντρωσης με την εικονική συγκέντρωση του 

πρότυπου διαλύματος και εκφράστηκε ως το % ποσοστό του σχετικού σφάλματος (% Er) των 

τιμών ενώ η ακρίβεια εκφράστηκε ως το % ποσοστό του σχετικού τυπικού σφάλματος (% RSD) 

των τιμών. Η εντός διαφορετικών ημερών ακρίβεια και ορθότητα της μεθόδου εκτιμήθηκε μετά από 

τρεις αναλύσεις των εμβολιασμένων δειγμάτων πλάσματος σε διαφορετική μέρα στις τρεις 

διαφορετικές συγκεντρώσεις.  

%RSD = (τυπική απόκλιση/μέση τιμή).100 

% Er =[(Cυπολογισθείσα-Cαληθής)/Cαληθής].100 

όπου Cαληθής = πραγματική συγκέντρωση και 

         Cυπολογισθείσα = μετρούμενη συγκέντρωση 

 Σταθερότητα: Η σταθερότητα (stability) μετρήθηκε στη μικρότερη (0.15 μΜ) και στη μεγαλύτερη 

συγκέντρωση (15 μΜ) αφού αυτά έμειναν για μία μέρα (24 ώρες) σε θερμοκρασία δωματίου 

(short-term) και αφού ψύχθηκαν (-20°C και -80°C) και αποψύχθηκαν για τρεις συνεχόμενους 

κύκλους 12 ωρών (long-term).  

 Ανάκτηση: Η ανάκτηση (recovery), μετά από εκχύλιση στερεάς φάσης, της ολικής κροκετίνης 

προσδιορίστηκε από το λόγο του εμβαδού της κορυφής των εμβολιασμένων δειγμάτων προς το 

εμβαδόν της κορυφής προτύπου διαλύματος αντίστοιχης συγκέντρωσης.  

Γ 3 . 2  Κ α τ ε ρ γ α σ ί α  β ι ο λ ο γ ι κ ο ύ  δ ε ί γ μ α τ ο ς  

Γ3.2.1 Εκχύλιση υγρού-υγρού  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Εκχύλιση είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται στο διαχωρισμό ενώσεων με βάση τη διαφορετική 

διαλυτότητά τους σε διάφορα συστήματα. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τον 

καθαρισμό είτε για την συμπύκνωση ενός αναλύτη. Η επιλογή του διαλύτη της εκχύλισης εξαρτάται από 

τη φύση του προς ανάκτηση αναλύτη. Γενικά, είναι επιθυμητή η χρήση διαλυτών που δεν σχηματίζουν 

γαλακτώματα και εξατμίζονται εύκολα. 

Ε Κ Χ Υ Λ Ι Σ Η  Υ Γ Ρ Ο Υ - Υ Γ Ρ Ο Υ  Σ Ε  Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Π Λ Α ΣΜ Α Τ Ο Σ  

Χρησιμοποιήθηκε μέθοδος που αναφέρεται στη βιβλιογραφία [Froescheis et al. 2000] για την εκχύλιση 

και ανάλυση καροτενοειδών από πλάσμα αίματος. Σε 500 μL πλάσματος προστίθενται 500 μL 

διαλύματος 0.05% BHT σε ΕtΟΗ. Μετά από έντονη ανάδευση σε vortex και αναμονή 30 δευτερολέπτων 

για να κατακρημνιστούν οι πρωτεΐνες του πλάσματος, 1 mL εξανίου προστέθηκε στο υπερκείμενο. Μετά 
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από φυγοκέντρηση, η διαδικασία επαναλήφθηκε και οι φάσεις του εξανίου (οργανικές) συμπυκνώθηκαν 

σε συσκευή Speed Vac. 

Γ3.2.2 Εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE) 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η μέθοδος εκχύλισης σε στερεά φάση (Solid Phase Extraction, SPE) είναι πολύ αποτελεσματική ως προς 

τη συμπύκνωση και τον καθαρισμό του αναλύτη-στόχου. Στηρίζεται σε παρόμοιες αρχές με αυτές της 

υγρής χρωματογραφίας στήλης ενώ εμφανίζει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της εκχύλισης 

υγρού-υγρού και για αυτό το λόγο τείνει να την αντικαταστήσει. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι 

φθηνά και αναλώσιμα, ενώ η εφαρμογή της είναι ιδιαίτερα γρήγορη χωρίς να απαιτεί την κατανάλωση 

μεγάλων όγκων διαλυτών. 

Τα κύρια βήματα μιας μεθόδου SPE είναι: 

 Ενεργοποίηση του προσροφητικού. Πριν τη χρήση τους, απαιτείται η διαβροχή τους με 

κατάληλο διαλύτη (συνήθως μεθανόλη). Αυτό είναι απαραίτητο για την διόγκωση του 

υλικού και την επιδιαλύτωση των δραστικών ομάδων, που είναι ομοιοπολικά 

προσδεδεμένες. 

 Εξισορρόπηση του προσροφητικού. Το υλικό πλήρωσης εξισορροπείται με διάλυμα ίδιας 

σύστασης με αυτή του δείγματος, έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν απώλειες στη 

συγκράτηση του δείγματος λόγω διαφορών π.χ. στην ιοντική ισχύ. 

 Εισαγωγή του δείγματος. Κατα την εισαγωγή, γίνεται εκλεκτική προσρόφηση των ουσιών 

που έχουν αυξημένη χημική συγγένεια με το υλικό πλήρωσης. Η ταχύτητα ροής του 

δείγματος πρέπει να ρυθμίζεται στο 1 mL min-1 και να διατηρείται σταθερή έτσι ώστε η 

ουσία να προλαβαίνει να αλληλεπιδράσει με το στερεό. 

 Έκπλυση. Στόχο έχει την απομάκρυνση παρεμποδιζουσών ουσιών από το πληρωτικό. Οι 

διαλύτες επιλέγονται έτσι ώστε να απομακρύνουν ακαθαρσίες, χωρίς όμως να 

απομακρύνουν την παραμικρή ποσότητα από την προς ανάλυση ουσία. Όπως και στο 

στάδιο της εισαγωγής, η ροή πρέπει να είναι αργή και σταθερή. 

 Έκλουση της προς ανάλυση ουσίας. Η έκλουση γίνεται με περιορισμένο σχετικά όγκο 

διαλύματος ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να απομακρύνει ποσοτικά και εκλεκτικά την 

ουσία που μας ενδιαφέρει. Η έκλουση γίνεται ανάλογα με την πολικότητα του αναλύτη και 

τη φύση της στερεάς φάσης. Για υλικά ανάστροφης φάσης, τυπικοί διαλύτες με σειρά 

αυξανόμενης ισχύος είναι οι: ακετόνη < οξικός αιθυλεστέρας < χλωροφόρμιο < όξινο 

διάλυμα μεθανόλης < βασικό διάλυμα μεθανόλης. 
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Ε Κ Χ Υ Λ Ι Σ Η  Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ  ΦΑ Σ Η Σ  Σ Ε  Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α  Π Λ Α ΣΜ Α Τ Ο Σ  

Στο κάθε δείγμα πλάσματος γίνεται εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE) σε στηλάκια ανάστροφης φάσης 

strata-X (200 mg/3 mL) της εταιρείας Phenomenex (Εικόνα 33). Ως ακίνητη φάση έχουν ένα ουδέτερα 

πολικό λειτουργικό πολυμερές βασισμένο σε στυρένιο-διβινυλοβενζόλιο. Οι μοναδικές ιδιότητες της 

επιφάνειας προσφέρουν πολλούς μηχανισμούς συγκράτησης όπως: υδροφοβικοί, δεσμοί υδρογόνου και 

π-π δεσμοί, εξασφαλίζοντας έτσι επιλεκτικότητα για όξινα, βασικά ή ουδέτερα φάρμακα. 

 

 

Εικόνα 33: 

SPE strata-X 

Μετά από αρκετά προκαταρτικά πειράματα, η τελική πορεία εκχύλισης είναι η ακόλουθη: όγκος  

πλάσματος 500 μL προστίθεται σε 500 μL διαλύματος  25 mM CH3COOH το οποίο περιέχει 10% NaCl και 

10% MeOH. Μετά από φυγοκέντρηση, το υπερκείμενο φορτώνεται στο στηλάκι, το οποίο προηγουμένως 

έχει ενεργοποιηθεί με 3 mL μεθανόλης και εξισορροπηθεί με 3 mL 5% MeOH σε 25 mM CH3COOH. Η 

έκπλυση γίνεται με 1 mL 5% MeOH σε 25 mM CH3COOH και ακολούθως η κροκετίνη εκλούεται με 6 mL 

διαλύμματος 5% NH3 σε 90% MeOH. Τα εκχυλίσματα ξηραίνονται σε σύστημα speed Vac και 

φυλάσσονται στους -20°C μέχρι την ανάλυση.  

Γ 3 . 3  Α ν ά λ υ σ η  α φ ε ψ ή μ α τ ο ς  σ τ ύ λ ω ν  C r o c u s  s a t i v u s  

Για την παρασκευή αφεψήματος, ποσότητα 200 mg στύλων του C. sativus προστέθηκε σε 150 mL θερμού 

νερού (80°C) και αφέθηκε στο υγρό για 5 min. Στη συνέχεια το στερεό απομακρύνθηκε με φυγοκέντρηση 

στις 1000 rpm για 5 min και το υπερκείμενο αναλύθηκε με χρωματογραφία HPLC σύμφωνα με την 

παράγραφο Γ2.3. 
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Γ 3 . 5  Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς  κ ρ ο κ ε τ ί ν η ς  σ ε  π λ ά σ μ α  α ί μ α τ ο ς  

υ γ ι ώ ν  ε θ ε λ ο ν τ ώ ν  μ ε τ ά  τ η ν  κ α τ α ν ά λ ω σ η  

α φ ε ψ ή μ α τ ο ς  κ ρ ό κ ο υ  

Με σκοπό την ανίχνευση της κροκετίνης σε δείγματα πλάσματος ανθρώπου, πραγματοποιήθηκε μελέτη 

σε υγιείς εθελοντές ύστερα από χορήγηση κρόκου σε μορφή αφεψήματος και μετά από ενημέρωση και 

γραπτή συγκατάθεση αυτών. Όλοι οι εθελοντές ήταν 25 με 30 χρονών και φυσιολογικού δείκτη μάζας 

σώματος. Η μελέτη έγινε στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, ενώ όλες οι 

διαδικασίες έγιναν υπό ιατρική επίβλεψη.  

Όλες οι αναλύσεις γίνονται σε πλάσμα το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το ελεύθερο από κύτταρα 

υπερκείμενο του αίματος, παρουσία αντιπηκτικού (EDTA, ηπαρίνη). Με τη χρήση αντιπηκτικού, ο όγκος 

του υπερκειμένου (πλάσμα) είναι κατά 15 με 20% μεγαλύτερος από αυτόν του ορού.  

Για την παρασκευή του αφεψήματος, 200 mg κρόκου με τη μορφή στύλων (ΕΤΑΙΡΕΙΑ BIO, 

COOPERATIVE DE SAFFRAN, 50010 GR, KROKOS KOZANIS) προστίθενται σε 150 mL ζεστού νερού 

(80°C) για χρονικό διάστημα 5 min. Η κατανάλωση του αφεψήματος έγινε τις πρωινές ώρες, μετά από 

ολονύκτια νηστεία, και αφού προηγήθηκε λήψη τυφλού δείγματος. Ακολούθησαν δύο λήψεις στις 2 και 

στις 24 ώρες. Το αίμα συλλέχθηκε σε σωληνάκια κατεργασμένα με ειδικό αντιπηκτικό (EDTA) ενώ η λήψη 

του πλάσματος έγινε ύστερα από φυγοκέντρηση στα 1000g στους 4°C και για 15 min. Το πλάσμα 

φυλάχθηκε στους -20°C μέχρι την ανάλυση. 

Η αιμοληψία έγινε στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών από το αρμόδιο 

προσωπικό της Οφθαλμολογικής Κλινικής σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο 

Γεωργακόπουλο. 
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Γ4 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
             

Γ 4 . 1  Κ υ τ τ α ρ ι κ έ ς  κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ε ς  

Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υλικό DMEM το οποίο περιείχε 10% (v/v) βόειο εμβρυϊκό ορό 

(Fetal Bovine Serum; FBS), 2 mM L-γλουταµίνη, 0.01 mg/mL βόειο ινσουλίνη, 1 mM πυροσταφυλικό, 0.1 

mM µη-απαραίτητα αµινοξέα και 1.5 g/L διττανθρακικό νάτριο. Για την προστασία των καλλιεργειών από 

μικροβιακούς παράγοντες χρησιµοποιήθηκε µείγµα αντιβιοτικών: 100 IU πενικιλίνης, 100 µg 

στρεπτοµυκίνης, 10 µg γενταµυσίνης και 2.5 µg φουντζιζόνης ανά mL. Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν σε 

ατµόσφαιρα 5% (v/v) CO2 στους 37 oC. 

Σε πλήρως ανεπτυγμένες καλλιέργειες αφού απομακρυνθεί το θρεπτικό υλικό, ακολουθεί έκπλυση με 

αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (10 mM NaH2PO4, 0.14 M NaCl, pH 7.4) και τα κύτταρα 

αποκολλώνται από τη φιάλη καλλιέργειας με ήπια ενζυμική κατεργασία με τρυψίνη (0,25% τρυψίνη σε 

PBS που περιέχει 0,03% w/v EDTA) για 3 min στους 37°C. Κατόπιν, τα κύτταρα συλλέγονται με 

φυγοκέντρηση στα 1700 rpm. Όταν τα κύτταρα χρησιμοποιούνται για νέες καλλιέργειες επαναιωρούνται 

σε νέο θρεπτικό υλικό ενώ για τα πειράματα πολλαπλασιασμού, αφού μετρηθούν καλλιεργούνται σε 

μικρόπλακες παρουσία και απουσία των υπό εξέταση ενώσεων.  

Πρότυπα διαλύματα των εκχυλισμάτων παρασκευάστηκαν με διάλυση αυτών σε στείρο PBS και σε 

αρχική συγκέντρωση 15 mg/mL, ενώ η επώαση των κυττάρων έγινε με συγκεντρώσεις 1-1000 μg/mL 

αυτών σε πλήρες (10%) θρεπτικό μέσο για 48 ώρες. Η μέτρηση της κυτταρικής βιωσιμότητας έγινε με 

χρήση του αντιδραστηρίου ΜΤΤ ενώ για το εκχύλισμα των στύλων του C. sativus μελετήθηκε και η 

επίδραση στο DNA με τη μέθοδο της ραδιενεργά επισημασμένης θυμιδίνης. Όλα τα πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 3 κελλία/μικρόπλακα εις τριπλούν.  

Συγκεκριμένα συστατικά μελετήθηκαν σε συνθήκες παρουσίας και απουσίας ορού για 24 και 48 ώρες. Η 

trans-κροκίνη-4 και η σαφρανάλη διαλύθηκαν σε PBS ενώ η κροκετίνη, η διμεθυλοκροκετίνη και το all-

trans ρετινοϊκό οξύ διαλύθηκαν σε DMSO. H αρχική συγκέντρωση ήταν 10 mM και η αραίωση στις 

συγκεντρώσεις 1-1000 μM έγινε στο κατάλληλο θρεπτικό μέσο. Το μέγιστο ποσοστό DMSO στο τελικό 

διάλυμα ήταν 0.1% v/v. To all-trans ρετινοϊκό οξύ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο, διαλύθηκε στη 

συγκέντρωση 0.2 Μ και μελετήθηκε σε συγκεντρώσεις 1-10 μΜ. Στις συνθήκες παρουσίας ορού, τα 

πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 3 κελλία/μικροπλάκα εις τριπλούν και ο έλεγχος της κυτταρικής 

ανάπτυξης έγινε με τη μέθοδο του αντιδραστηρίου ΜΤΤ και της ραδιενεργά επισημασμένης θυμιδίνης. 
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Απουσία ορού, τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε 4 κελλία/μικροπλάκα εις τριπλούν ενώ για τη 

μέτρηση της βιωσιμότητας χρησιμοποιήθηκε το αντιδραστήριο WST-1.   

Μέτρηση βιωσιμότητας των κυττάρων 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η κυτταρική βιωσιμότητα μετρήθηκε µε τη βοήθεια του αντιδραστηρίου βρωµιούχο 3-(4,5-

διµεθυλοθειαζολ-2-υλο)-2,5 διφαινυλοτετραζόλιο (MTT) [Ciapetti et al. 1993] καθώς επίσης με χρήση του 

αντιδραστηρίου δισουλφονικό 4-[3-(4-ιωδοφαινυλ)-2-(4-νιτροφαινυλ)-2H-5-τετραζολιο]-1,3-βενζένιο 

(WST-1) [Carlson 2006]. Πρόκειται για χρωματομετρικές μεθόδους που βασίζονται στην αναγωγή των 

αντιδραστηρίων από τις µιτοχονδριακές αφυδρογονάσες των ζωντανών κυττάρων σε έγχρωμο προϊόν 

φορµαζάνης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 34:  

Αντιδράσεις αναγωγής. Τα 
αντιδραστήρια MTT και WST-1 
ανάγονται από αφυδρογονάσες των 
μιτοχονδρίων των κυττάρων  σε 
παράγωγα φορμαζάνης. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Tρεις ώρες πριν το τέλος του πειράματος, το θρεπτικό μέσο απομακρύνθηκε ενώ προστέθηκε διάλυμα 

αντιδραστηρίου ΜΤΤ (5 mg/mL PBS) σε τελικό ποσοστό 10% v/v του θρεπτικού υλικού και οι 

μικροπλάκες επωάστηκαν απουσία φωτός, στους 37°C και σε ατμόσφαιρα 5% v/v CO2. Μετά την 

επώαση και τον έλεγχο με το μικροσκόπιο, το θρεπτικό μέσο απομακρύνθηκε, τα κύτταρα πλύθηκαν με 

PBS και διαλυτοποιήθηκαν σε DMSO. Η απορρόφηση μετρήθηκε στα 490 nm θέτοντας σαν μήκος 

κύματος αναφοράς τα 690 nm. 
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Το αντιδραστήριο WST-1, προστέθηκε σε αναλογία 1:10, δύο ώρες πριν το τέλος. Οι μικροπλάκες 

επωάστηκαν απουσία φωτός, στους 37°C και σε ατμόσφαιρα 5% v/v CO2. Μετά την επώαση και τον 

έλεγχο με το μικροσκόπιο, μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490 nm θέτοντας ως μήκος κύματος αναφοράς 

τα 690 nm. 

Μέτρηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό το DNA διπλασιάζεται και μετά διαιρείται. Η σχέση αυτή μεταξύ 

σύνθεσης DNA και διπλασιασμού του κυττάρου αξιοποιείται για τη μέτρηση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού. Η μέτρηση βασίζεται στην προσθήκη ραδιενεργά σημασμένης θυμιδίνης στο 

θρεπτικό υλικό των κυττάρων και την ενσωμάτωση αυτής στο γενετικό τους υλικό.  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Στις καλλιέργειες 16 ώρες πριν το τέλος του πειράματος, προστέθηκαν 0,15 μCi/mL [3H]-θυμιδίνη. Μετά 

την επώαση, το θρεπτικό υλικό απορρίφθηκε και τα κύτταρα εκπλύθηκαν με PBS, οπότε προστέθηκε 

διάλυμα τριχλωροοξικού οξέος 10% w/v, θερμοκρασίας 4°C [Gahan and Hurst. 1977]. Τα κύτταρα 

μονιμοποιήθηκαν με το διάλυμα TCA επί 10 min και στη συνέχεια πλύθηκαν καλά με νερό. Αφού 

στέγνωσαν, το μονιμοποιημένο DNA διαλυτοποιήθηκε με την προσθήκη 0,5 mL 0,3N NaOH/0,1% SDS. 

Τα λύματα προστέθηκαν σε υγρό σπινθηρισμού και μετρήθηκαν σε μετρητή β-ακτινοβολίας.  

Γ 4 . 2  Ε π ί π ε δ α  θ ε ι ω μ έ ν ω ν  γ λ υ κ ο ζ α μ ι ν ο γ λ υ κ α ν ώ ν  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η μέθοδος βασίζεται στην επιλεκτική δέσμευση της ειδικής βαφής Blyscan (κυανούν του 1,9-διμεθυλ-

μεθυλενίου) στις θειωμένες γλυκοζαμινογλυκάνες και στην κατακρήμνιση των συμπλόκων. Η 

επαναδιαλυτοποίηση των συμπλόκων γίνεται στο αντιδραστήριο διάσπασης, και τελικά μετριέται η 

απορρόφηση του διαλύματος η οποία αποτελεί και μέτρο της ποσότητας των θειωμένων GAGs. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Σε σειρά προτύπων (0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10 και 50 μg/mL θειικής χονδροϊτίνης, CS) καθώς επίσης στα υπό 

εξέταση δείγματα (υπερκείμενα κυτταρικών καλλιεργειών) όγκου 100 μL,  προστέθηκε 1 mL βαφής και τα 

δείγματα αναδεύτηκαν έντονα για 5 λεπτά σε vortex. Ακολούθησε φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στα 13.000 

rpm και το υπερκείμενο αποχύθηκε. Αφού το ίζημα στέγνωσε πλήρως, προστέθηκε 1 mL του 
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αντιδραστηρίου διάσπασης και μετά από 10 λεπτά ανάδευσης, η απορρόφηση των δειγμάτων μετρήθηκε 

στα 656 nm. 

Γ 4 . 3  Α ν ο σ ο α π ο τ ύ π ω σ η  κ α τ ά  W e s t e r n  

Εκχύλιση κυττάρων 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Για την μελέτη των διαμεμβρανικών και των ενδοκυττάριων συστατικών, τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε 

τρυβλία καλλιεργειών διαμέτρου 10 cm. Σε ποσοστό πληρότητας 60-70% το θρεπτικό υλικό 

αντικαθίσταται με νέο θρεπτικό υλικό απουσία ορού για 24 ώρες οπότε και γίνεται η προσθήκη των υπό 

εξέταση ενώσεων. Μετά την επώαση γίνεται εκχύλιση των κυττάρων με ειδικό διάλυμα το οποίο περιέχει 

απορρυπαντικά προκειμένου να επιτευχθεί η λύση των κυττάρων, αλλά και αναστολείς για την 

απενεργοποίηση των πρωτεολυτικών ενζύμων.  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Όταν οι καλλιέργειες έφτασαν σε πληρότητα 60-70%, το θρεπτικό υλικό απομακρύνθηκε με απόχυση και 

έγινε έκπλυση των κυττάρων με παγωμένο (4°C) αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS, pH 

7.2). Τα τρυβλία μεταφέρθηκαν σε πάγο και στα κύτταρα προστέθηκε διάλυμα λύσης RIPA (50mM Tris-

HCl pH 7.3, 150 mM NaCl, 1% Triton X-100, 1% δεοξυχολικό νάτριο, 0.1% SDS), παρουσία μίγματος 

αναστολέων πρωτεασών και φωσφατασών (Sigma). Για την αδρανοποίηση των πρωτεολυτικών ενζύμων, 

όλες οι διεργασίες πραγματοποιούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ακολούθησε απόξυση των κυττάρων 

και μεταφορά τους σε φυγοκεντρικά σωληνάκια, τα οποία στη συνέχεια τοποθετήθηκαν στον πάγο για 20 

λεπτά με συχνή ανάδευση, ώστε να διαλυτοποιηθούν οι μεμβρανικές και ενδοκυττάριες πρωτεΐνες. Μετά 

από φυγοκέντρηση για 10 min στα 13.000 rpm, πραγματοποιήθηκε μέτρηση πρωτεΐνης με τη μέθοδο 

Bradford για την ισοφόρτωση των δειγμάτων. Τα εκχυλίσματα αποθηκεύτηκαν στους -80°C μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. 

Ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών με τη μέθοδο Bradford 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η μέθοδος Bradford χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συγκεντρώσεως των 

περιεχόμενων πρωτεϊνών των βιολογικών δειγμάτων. Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στον σχηματισμό 

συμπλόκου μεταξύ του αντιδραστηρίου της Bradford (Coomassie Briliant Blue G-250  σε φωσφορικό οξύ 
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και μεθανόλη) και των πρωτεϊνών του δείγματος. Η συμπλοκοποιημένη χρωστική έχει μπλέ χρώμα και 

απορροφά στα 595 nm. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Σε μικροπλάκα τύπου ELISA προστέθηκαν 10 μL δείγματος και 100 μL αντιδραστηρίου Bradford. 

Ακολούθησε ανάμιξη και επώαση των δειγμάτων σε θερμοκρασία δωματίου για 45 λεπτά. Η μέτρηση της 

απορρόφησης πραγματοποιήθηκε στα 595 nm  σε φωτόμετρο ELISA της εταιρείας Molecular Devices. 

Ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η τεχνική της ηλεκτροφόρησης σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου παρουσία θειικού δωδεκυλίου SDS-PAGE 

(sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) χρησιμοποιείται ευρέως στη βιοχημεία, στη 

γενετική και στη μοριακή βιολογία. Βασίζεται στο διαχωρισμό των πρωτεϊνών ανάλογα με την 

ηλεκτροφορητική τους κινητικότητα. Ο ρυθμός με τον οποίο κινούνται εξαρτάται από το λόγο του φορτίου 

το οποίο φέρουν προς τη μάζα τους. Όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος αυτός, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

ταχύτητα μετακίνησης.  

Το διάλυμα των υπό εξέταση πρωτεϊνών αναμιγνύεται με θειικό δωδεκυλικό νάτριο (SDS), ένα ανιονικό 

απορρυπαντικό το οποίο αποδιατάσσει τις δευτεροταγείς δομές καταστρέφοντας σχεδόν όλες τις μη-

ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις ενώ παράλληλα προσδίδει σε κάθε μία πρωτείνη την ίδια πυκνότητα 

αρνητικού φορτίου. Επιπλέον κατεργασία με ένα αντιδραστήριο αναγωγής των δισουλφιδικών δεσμών 

στο ρυθμιστικό διάλυμα φορτώσεως δειγμάτων (sample buffer), όπως η β-μερκαπτοαιθανόλη ή η 

διθειοθρεϊτόλη, οδηγεί στην περαιτέρω αποδιάταξη των πρωτεϊνών. 

Η ηλεκτροφόρηση γίνεται σε πηκτώματα πολυακρυλαμιδίου παρουσία SDS. Το πήκτωμα 

πολυακρυλαμιδίου προτάθηκε το 1959 από τους Davis και Raymond ως μέσο με υψηλό βαθμό 

κινητικότητας. Πρόκειται για ένα συνθετικό πήκτωμα, σταθερό στη θερμότητα, διαφανές, δυνατό, χημικά 

αδρανές και το οποίο μπορεί να φτιαχτεί σε διάφορα μεγέθη πόρων ανάλογα με τα μοριακά μεγέθη που 

πρόκειται να διαχωρισθούν, ενώ το υλικό του πηκτώματος μπορεί να αντέξει σε πολύ υψηλές τάσεις. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για τα πειράματα, χρησιμοποιήθηκε πηκτή διαχωρισμού (separating gel) με συγκέντρωση 12% 

ακρυλαμιδίου (w/v) και πηκτή επιστοίβαξης του δείγματος (stacking gel) με συγκέντρωση 4% 

ακρυλαμιδίου (Πίνακας 11). 

Πίνακας 11: Σύσταση πηκτωμάτων 

 Πηκτή διαχωρισμού 12% Πηκτή επιστοίβαξης 4% 

Ακρυλαμίδιο 3200 μL  667 μL  

H2O 2668 μL 3000 μL  

Δ/μα διαχωρισμού/ Δ/μα 
επιστοίβαξης 

2000 μL 1250 μL  

10% θειικό δωδεκυλικό νάτριο 80 μL  50 μL  

10% υπερθειικό αμμώνιο (APS) 50 μL  60 μL  

Τετραμεθυλοαιθυλενοδιαμίνη 
(TEMED) 

4 μL  6 μL  

*Η αναλογία ακρυλαμιδίου/δις-ακρυλαμιδίου ήταν 37/1 και οι τελικές συγκεντρώσεις των διαλυμάτων διαχωρισμού (4x) και 
επιστοίβαξης (4x) ήταν αντίστοιχα 0.1% (w/v) SDS σε 0.375 Μ Tris-HCl pH 8.8 και 0.1% (w/v) SDS σε 0.125 Μ Tris-HCl pH 6.8.  

Η διάλυση των δειγμάτων έγινε σε ρυθμιστικό διάλυμα φορτώσεως των δειγμάτων (4x) που περιέχει: 0.2 

Μ Tris-HCl pH 6.8, 20% v/v β-µερκαπτοαιθανόλη, 8% w/w SDS, 0.4% w/v κυανούν της βρωμοφαινόλης 

και 40% γλυκερόλης. Συγκεκριμένα, για τη μελέτη της έκφρασης των MT1- και MT2-MMP 

χρησιμοποιήθηκαν 0.25 μg πρωτεΐνης ανά κελλίο από κυτταρικά εκχυλίσματα ενώ η μελέτη της έκφρασης 

του TIMP-2 έγινε σε 1.5 μg κυτταρικών υπερκειμένων. 

Μετά την τοποθέτηση των διαλυμάτων των πηκτωμάτων διαχωρισμού και επιστοίβαξης στη συσκευή 

ηλεκτροφόρησης, τοποθετήθηκε ειδική χτένα στο πήκτωμα επιστοίβαξης για τον σχηματισμό φρεατίων. 

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία των δειγμάτων, με βρασμό αυτών στους 100°C για 3 

λεπτά, έντονη ανάδευση σε vortex και γρήγορη φυγοκέντρηση των δειγμάτων. Η ηλεκτροφόρηση έγινε σε 

συσκευή BioRad όπου στην άνοδο και στην κάθοδο υπήρχε διάλυμα 0.192 Μ γλυκίνης/0.025 Μ Tris, 

0.1% SDS (w/v), pH 8.3. Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρικό πεδίο 100V μέχρι τα δείγματα να εισέλθουν στο 

πήκτωμα διαχωρισμού οπότε και αυξήθηκε στα 150V. 

Ανοσοαποτύπωση 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Οι διαχωρισθείσες πρωτεΐνες μεταφέρονται σε μεμβράνες πολυ-βινυλο-δι-φθοριδίου (PVDF), οπότε και 

επιτυγχάνεται η ανίχνευση τους με χρήση ειδικών αντισωμάτων. Η μεταφορά γίνεται μέσω εφαρμογής 

ηλεκτρικού ρεύματος ενώ η ανίχνευση βασίζεται στη τεχνική της ενισχυμένης χημειοφωταύγειας (ECL). 
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Το ECL περιέχει δύο αντιδραστήρια. Το πρώτο περιέχει Η2Ο2 το οποίο αποτελεί υπόστρωμα για το 

ένζυμο-ιχνηθέτη που βρίσκεται συζευγμένο με το δεύτερο αντίσωμα. Το δεύτερο αντιδραστήριο του ECL 

περιέχει λουμινόλη και ενισχυτή της χημειοφωταύγειας. 

 

Εικόνα 35: 

Σχηματική απεικόνιση της ανοσοαποτύπωσης κατά Western  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Αμέσως μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωμα τοποθετείται επάνω σε μεμβράνες πολυ-βινυλο-

δι-φθοριδίου (PVDF), οι οποίες αφού ενεργοποιηθούν με μεθανόλη, διαβρέχονται με ρυθμιστικό διάλυμα 

μεταφοράς (0.05 Μ Tris-HCl pH 8.3). Όταν το πήκτωμα και η μεμβράνη έρθουν σε πλήρη επαφή (χωρίς 

φυσαλίδες αέρα ανάμεσά τους), τοποθετούνται μεταξύ φύλλων χαρτιού Whatman 3MM τα οποία έχουν 

ήδη διαβραχεί στο ίδιο διάλυμα. Το σύνολο αυτό των επιφανειών, τοποθετείται μεταξύ δύο επιφανειών 

από πορώδες πολυαιθυλένιο (Scotch-Brite) πάχους 0.5cm και εν συνεχεία μεταξύ δύο διάτρητων πλακών 

(Plexiglas). Οι πλάκες τοποθετούνται στο ειδικό δοχείο ηλεκτροφόρησης με την επιφάνεια της μεμβράνης 

να βρίσκεται προς το ηλεκτρόδιο της ανόδου. Μετά την πλήρωση του δοχείου με ρυθμιστικό διάλυμα 

μεταφοράς, διαβιβάζεται ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής έντασης 80mA για όλη τη νύχτα υπό συνεχή ψήξη.  

Μετά το τέλος της ηλεκτρομεταφοράς, η μεμβράνη επωάζεται για 1h σε φρέσκο διάλυμα 5% (w/v) 

καζεΐνης-ΤBS-Tween pH 7.2 για κάλυψη των μη ειδικών θέσεων πρόσδεσης. Ακολουθούν εκπλύσεις της 

μεμβράνης με ΤBS-Tween pH 7.2, και κατεργασία με τα αντισώματα anti-MT1-MMP, anti-MT2-MMP ή 

anti-TIMP-2 σε διάλυμα 1% (w/v) καζεΐνης-ΤBS-Tween pH 7.2 με αναλογία 1:1000, 1:500 και 1:500, 

αντίστοιχα, και επώαση γα 12-16 ώρες. Μετά από εκπλύσεις, προστίθεται το δεύτερο αντίσωμα (anti-

rabbit) σημασμένο με υπεροξειδάση (HRP) σε αναλογία 1:10000 για 2 ώρες. 

Για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα δείγματα περιείχαν ίσες ποσότητες πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκε ως 

μόριο αναφοράς η τουμπουλίνη. Πρόκειται για ένα γραμμικό πολυμερές σφαιρικών πρωτεϊνικών 

υπομονάδων και υπάρχει σε δύο μορφές, την –α και την –β. Αποτελεί την κύρια δομική μονάδα 

μικροσωληνίσκων του κυτταροσκελετού που βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα ευκαρυωτικά κύτταρα. Οι 

μεμβράνες μετά το τέλος του πειράματος επωάστηκαν με το διάλυμα Re-blot Plus Mild για 20min για την 
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απομάκρυνση των αντισωμάτων. Ακολούθησαν πλύσεις με διάλυμα 5% (w/v) καζεΐνης-PBS-Tween pH 

7.2 και έγινε ανάλυση με τη χρήση αντισώματος έναντι της τουμπουλίνης-α.  

Γ 4 . 4  Ζ υ μ ο γ ρ ά φ η μ α  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Πρόκειται για κάθετη ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου που περιέχει υπόστρωμα για ειδικά 

ένζυμα η οποία γίνεται σε ενζυμικό επίπεδο. Οι διαφορές εστιάζονται στα εξής: α) στη πηκτή 

διαχωρισμού (separating gel) βάζουμε σαν υπόστρωμα 1 % w/v ζελατίνη (για την ανίχνευση των 

ζελατινασών MMP-2 και -9) και β) χρησιμοποιούνται μη αναγωγικές συνθήκες, δηλαδή στο ρυθμιστικό 

διάλυμα φορτώσεως των δειγμάτων (sample buffer) δεν χρησιμοποιείται β-μερκαπτοαιθανόλη.  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για τα πειράματα, χρησιμοποιήθηκε πηκτή διαχωρισμού (separating gel) με συγκέντρωση 10% 

ακρυλαμιδίου (w/v) ενώ η πηκτή επιστοίβαξης έχει συγκέντρωση 4%.  

Πίνακας 12: Σύσταση πηκτωμάτων 

 Πηκτή διαχωρισμού 12% Πηκτή επιστοίβαξης 4% 

Ακρυλαμίδιο 2000 μL  333 μL  

H2O 1807 μL 1250 μL  

Δ/μα διαχωρισμού/ Δ/μα 
επιστοίβαξης 

1500 μL 625 μL  

1% ζελατίνη 600 μL - 

10% θειικό δωδεκυλικό νάτριο 60 μL  25 μL  

10% υπερθειικό αμμώνιο (APS) 30 μL  15 μL  

Τετραμεθυλοαιθυλενοδιαμίνη 
(TEMED) 

3 μL  5 μL  

*Η αναλογία ακρυλαμιδίου/δις-ακρυλαμιδίου ήταν 37/1 και οι τελικές συγκεντρώσεις των διαλυμάτων διαχωρισμού (4x) και 
επιστοίβαξης (4x) ήταν αντίστοιχα 0.1% (w/v) SDS σε 0.375 Μ Tris-HCl pH 8.8 και 0.1% (w/v) SDS σε 0.125 Μ Tris-HCl pH 6.8.  

Με τη μέθοδο Bradford προσδιορίζεται η συγκέντρωση της πρωτεΐνης των κυτταρικών υπερκειμένων 

προκειμένου να γίνει ισοφόρτωση των δειγμάτων. 1 μg πρωτεΐνης τοποθετείται ανά κελλίο μαζί με 

ρυθμιστικό διάλυμα φορτώσεως των δειγμάτων και το πήκτωμα ηλεκτροφορείται σε ρυθμιστικό διάλυμα 

25 mM Tris-HCl, 200 mM γλυκίνη, 0.1% SDS pH 8.3 για περίπου 2 ώρες με 100 V στο πήκτωμα 

επιστοίβαξης και 200 V στο πήκτωμα διαχωρισμού. Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωμα 

ξεπλένεται με διάλυμα Triton 2.5% για 3x15 min και ακολουθούν πλύσεις για 2x5 min στο διάλυμα του 

μετάλλου TBS και επώαση σε αυτό για 72h. Το διάλυμα του μετάλλου TBS έχει 50 mM Tris, 0.2 mM NaCl 

και 10 mM CaCl2, ενώ έχει ρυθμιστεί με HCl σε pH 7.5.  
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Το πήκτωμα στη συνέχεια βάφεται για 45 min σε διάλυμα 40% v/v μεθανόλης που περιέχει 10% v/v 

οξικού οξέος και 0.5% w/v κυανούν της βρωμοφαινόλης ενώ ξεβάφεται για 2 x 20 min σε διάλυμα 

μεθανόλης/νερού/οξικού οξέος 50/40/10 (% v/v). Τέλος, τοποθετείται σε διάλυμα 7% οξικού οξέος για 

σταθεροποίηση των ζωνών. 

Η φωτογράφηση των πηκτωμάτων έγινε με CCD κάμερα ενώ η ανάλυση, η επεξεργασία και η 

ποσοτικοποίηση των ζωνών στα πηκτώματα αγαρόζης έγιναν βάση του προγράμματος ανάλυσης εικόνας 

UNIDocMv version 99.03 for Windows (UVI Tech, Cambridge, UK) έπειτα από μέτρηση και ολοκλήρωση 

του εκπεμπόμενου φθορισμού των ζωνών. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο λόγος του φθορισμού του κάθε 

μορίου που αναλύθηκε με διαίρεση της τιμής του φθορισμού του με την τιμή του γονιδίου αναφοράς 

(GAPDH) που χρησιμοποιήθηκε.  

Γ 4 . 5  Μ ε λ έ τ η  έ κ φ ρ α σ η ς  γ ο ν ι δ ί ω ν  σ ε  ε π ί π ε δ ο  m R N A  

Απομόνωση RNA 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η επιτυχής απομόνωση του RNA απαιτεί τέσσερα ουσιαστικά βήματα. Την αποτελεσματική λύση των 

κυττάρων, την αποδιάταξη των νουκλεοπρωτεϊνικών συμπλόκων, την απενεργοποίηση της δράσης της 

ενδογενούς ριβονουκλεάσης (RNAase) και την απομάκρυνση του DNA και των πρωτεϊνών που μπορεί να 

προκαλέσουν μόλυνση. Το πιο σημαντικό στάδιο είναι η άμεση απενεργοποίηση των ενδογενών 

ριβονουκλεασών οι οποίες απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της λύσης. Όλες οι μέθοδοι απομόνωσης 

RNA χρησιμοποιούν ισχυρά μετουσιωτικά για να παρεμποδίσουν τις ενδογενείς RΝases και να ληφθεί 

ανέπαφο το RNA. Οι πιο κοινές μέθοδοι απομόνωσης του RNA διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: σε αυτές 

που χρησιμοποιούν 4Μ θειοκυανική γουανιδίνη και σε αυτές που χρησιμοποιούν φαινόλη και SDS. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για τα πειράματα, τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πλαστικές φιάλες και όταν η πληρότητα άγγιξε το 80% 

το θρεπτικό αντικαταστάθηκε με θρεπτικό μέσο απουσία ορού ενώ ύστερα από 24 ώρες μπήκαν τα 

φάρμακα. Η πορεία της απομόνωσης του RNA έγινε με την μέθοδο της θειοκυανικής γουανιδίνης (GTC) 

και της β-μερκαπτοαιθανόλης, οι οποίες βοηθούν στη λύση των κυττάρων (αποδιατακτικό, χαοτροπικό) 

και στην αναγωγή των δισουλφιδικών δεσμών, αντίστοιχα. Πιό συγκεκριμένα στις παραπάνω συνθήκες 

γίνεται απενεργοποίηση των ριβονουκλεασών που καταλύουν την υδρόλυση του RNA. Η απομόνωση 

περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:  

 Μεταφορά των κυττάρων σε φυγοκεντρικό σωλήνα, έκπλυση με ψυχρό PBS (4°C), 

φυγοκέντρηση στις 17000 στροφές για 3 λεπτά και μεταφορά σε πάγο. 
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 Διάσπαση των νουκλεοπρωτεϊνικών συμπλόκων με τα αποδιατακτικά GTC και θειικό 

δωδεκυλικό νάτριο (SDS), και απενεργοποίηση των ριβονουκλεασών που βρίσκονται στο 

εκχύλισμα των κυττάρων με β-μερκαπτοαιθανόλη. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται στο RNA να 

αποδεσμευτεί στο διάλυμα ελεύθερο από πρωτεΐνες. Υψηλές συγκεντρώσεις GTC παρουσία 

SDS προκαλούν επιλεκτική καταβύθιση των νουκλεοπρωτεϊνών του κυττάρου, με το RNA να 

παραμένει στο υπερκείμενο. Φυγοκέντρηση στις 13,000 στροφές για 10 λεπτά και παραλαβή του 

υπερκειμένου. 

 Καταβύθιση του RNA με την προσθήκη αιθανόλης 95% και φυγοκέντρηση στις 13,000 στροφές 

για 1 λεπτό. 

 Προσθήκη διαλύματος πέψης του DNA που περιέχει MnCl2 και δεοξυριβονουκλεάση (DNase I), 

για την απομάκρυνση υπολειμμάτων DNA. Επώαση για 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Προσθήκη ενός διαλύματος που περιέχει 2 Μ ισοθειοκυανική γουανιδίνη, 4 mM Tris-HCl (pH 

7.5) και 57% (v/v) αιθανόλη προκαλεί την λήξη της δράσης του διαλύματος που προκαλεί την 

ενζυμική διάσπαση του DNA. Φυγοκέντρηση στις 13,000 στροφές για 1 λεπτό. 

 Περαιτέρω καθαρισμός γίνεται με πλύσεις με διάλυμα που περιέχει 60 mM οξικού καλίου, 10 

mM Tris HCl (pH 7.5) και 60% (v/v) αιθανόλη, για την απομάκρυνση αλάτων, πρωτεϊνών και 

διαφόρων κυτταρικών ακαθαρσιών, δύο φορές στις 13,000 στροφές για 1 λεπτό και 2 λεπτά 

αντίστοιχα. 

 Έκλουση του RNA με νερό που δεν περιείχε νουκλεάσες και παραλαβή του με φυγοκέντρηση 

στις 13,000 στροφές για 1 λεπτό. 

Η συγκέντρωση του ολικού RNA προσδιορίστηκε με φωτομέτρηση στα 260 nm, όπου τα 40 μg/mL δίνουν 

απορρόφηση 1 μονάδα. Η καθαρότητα του μπορεί επίσης να καθοριστεί με σύγκριση των 

απορροφήσεων στα 260 (Α260) και 280 nm (Α280). Ο λόγος Α260/Α280 για το καθαρό RNA είναι 2 αλλά 

συνήθως οι τιμές 1.7-2.1 είναι αποδεκτές. 
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Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) είναι μια επαναστατική τεχνική in vitro σύνθεσης πολλών 

αντιγράφων μιας αλληλουχίας DNA (DNA στόχος) με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων. Η τεχνική αυτή μιμείται 

το φυσιολογικό μηχανισμό του κυττάρου για τον πολλαπλασιασμό ειδικών τμημάτων DNA με τρόπο 

γρήγορο και αξιόπιστο. Η μεγάλη της αξία στηρίζεται στο ότι είναι μέθοδος γρήγορη, απλή, μικρού 

κόστους, αυτοματοποιημένη και απαιτεί μόνο ελάχιστες ποσότητες δείγματος. Κύριο χαρακτηριστικό 

αυτής της μεθόδου είναι η ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία της. Η τεχνική αναπτύχθηκε το 1984 από τον Dr. 

Kary Banks Mullis, ερευνητή της εταιρείας Cetus Corporation, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Nobel το 

1993 για τη συνεισφορά του αυτή. 

Με την τεχνική PCR επιτυγχάνεται η σύνθεση in vitro ενός τμήματος DNA. Σε χρονικό διάστημα λίγων 

ωρών το DNA στόχος πολλαπλασιάζεται σε ένα μεγάλο αριθμό αντίγραφων. Συγκεκριμένα, η αύξηση 

είναι της μορφής 2n, όπου n ο αριθμός των κύκλων. Το cDNA (συμπληρωματικό DNA) θεωρείται πιο 

σταθερό από το mRNA που απομονώθηκε. 

Η θερμοκρασία υβριδοποίησης των εκκινητών είναι ανάλογη με το ποσό των ζευγών βάσεων αδενίνης-

θυμίνης (δύο δεσμοί υδρογόνου) και κυτοσίνης-γουανίνης (τρεις δεσμοί υδρογόνου) ενώ αυτές πρέπει να 

είναι παραπλήσιες για τους δύο εκκινητές. Η απόσταση ανάμεσά τους απαιτείται να είναι μεγαλύτερη των 

100 βάσεων ώστε να επιτρέπεται ο σχηματισμός νέου κλώνου DNA, να μην παρουσιάζουν 

συμπληρωματικότητα στα 3’ ή 5’ άκρο για την αποφυγή σχηματισμού διμερών και να έχουν 40-60 % 

γουανίνη και κυτοσίνη λόγω των ισχυρότερων δεσμών που αναπτύσσονται. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το 

βέλτιστο μήκος των εκκινητών είναι 18-22 bp, το οποίο επαρκεί για την εξειδίκευση στη δέσμευση ενώ 

ταυτόχρονα είναι αρκετά κοντό για να διευκολύνει την πρόσδεση στο DNA στη θερμοκρασία 

υβριδοποίησης. Έχει βρεθεί ότι τα καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζουν οι εκκινητές που 

υβριδοποιούνται σε μια μέση θερμοκρασία 52-58°C. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Για την παρασκευή του cDNA χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε δείγμα 1 μg RNA ενώ οι συγκεντρώσεις των 

εκκινητών ήταν 1 μΜ. Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε συνολικό όγκο 50 μL τελικού διαλύματος που 

περιείχε: διάλυμα αντίστροφης μεταγραφάσης, διάλυμα DNA πολυμεράσης σε ρυθμιστικό Tris-HCl, 

MgCl2 και ποσότητα (400 μΜ) από τα τέσσερα δεοξυριβονουκλεοτίδια (dNTP). Για την παρασκευή του 

cDNA χρησημοποιήθηκαν οι εξής εκκινητές όπως φαίνονται παρακάτω : 
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Πίνακας 13: Αλληλουχία εκκινητών (primers)  

MMPs/ 
TIMPs/ 
GAPDH 

Ανοδικό τμήμα (upstream) Καθοδικό τμήμα (downstream) Ζεύγη 
βάσεων 
(base pairs) 

Θερμοκρασία 
υβριδοποίησης 
(tannealing) 

MMP-2 5'-ATGCTTCCAAACTTCACGCTCT-3' 5'-CACAGCCAACTACGATGACGA-3’ 828 57 

MMP-9 5'-GGCCCTTCTACGGCCACT-3' 5'-TTCATGACCGCTAAGAGAC-3' 515 57 

MMP-14 5'-CGCTACGCCATCCAGGGTCTCAAA-
3' 

5'-CGGTCATCATCGGGCAGCACAAAA-3' 497 62 

MMP-15 5'-ACAACCACCATCTGACCTTTAGCA-3' 5'-AGCTTGAAGTTGTCAACGTCCTTC-3' 454 62 

TIMP-1 5'-CTTCCACAGGTCCCACAACC-3' 5'-CAGCCCTGGCTCCCGAGGC-3' 300 60 

TIMP-2 5'-TGGAAACGACATTTATGGCAACC-3' 5'-ACAGGAGCCGTCACTTCTCTTGAT-3' 433 60 

TIMP-3 5'-CGCTGGTCTACACCATCAAGC-3' 5’-CAGGAGGATAGTTCCCAATAAACC-3' 658 60 

GAPDH 5'-ACATCATCCCTGCCTCTACTGG-3' 5'-AGTGGGTGTCGCTGTTGAAGTC-3’ 261 - 

Η παρουσία των ιόντων Mg2+ είναι σημαντική για την δράση της DNA πολυμεράσης αφού 

συμπλοκοποιούνται με τα dNTPs δημιουργώντας το απαραίτητο υπόστρωμα. Τα διαλύματα των ενζύμων 

έχουν επίσης ποσότητα DTT, το οποίο ως αναγωγικό αποδιατάσσει το RNA προκειμένου να αρχίσει η 

μεταγραφή ενώ έχει βρεθεί ότι σε χαμηλές συγκεντρώσεις σταθεροποιεί τα ένζυμα.  

 

Εικόνα 36:  

Στάδια που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια ενός κύκλου αντίδρασης PCR. Ι: μετουσίωση δίκλωνου DNA, 
ΙΙ: Δέσμευση των εκκινητών στους κλώνους του DNA, ΙΙΙ: Επιμήκυνση της αλυσίδας κατόπιν προσθήκης 
βάσεων με την επίδραση της DNA-πολυμεράσης.  

Η RT-PCR πραγματοποιείται αφού ο θερμοκυκλοποιητής ρυθμιστεί για 30 min στους 50°C για την 

πραγματοποίηση της αντίστροφης μεταγραφής με ενεργοποίηση της αντίστροφης μεταγραφάσης. Στη 

συνέχεια ρυθμίζεται για 15 min στους 95C για την ενεργοποίηση της HotStarTaq DNA πολυμεράσης και 

απενεργοποίηση της αντίστροφης μεταγραφάσης, 30 δευτερόλεπτα στους 94°C για τη μετουσίωση των 

κλώνων του σχηματιζόμενου cDNA και 30 δευτερόλεπτα στη θερμοκρασία υβριδοποίησης ανάλογα με 

τον κάθε εκκινητή. Το τελικό βήμα ήταν η επέκταση η οποία έγινε για 10 λεπτά στους 72°C. Ο αριθμός 

των κύκλων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε αντίδραση κυμάνθηκαν ανάλογα με τις απαιτήσεις των 

εκκινητών. 
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Οι αλληλουχίες των cDNA αναλύθηκαν ημιποσοτικά έχοντας ως γονίδιο αναφοράς την δεϋδρογονάση της 

3-φωσφορικής γλυκεραλδεϋδης (GAPDH) [Takada et al. 1994], η οποία είναι ένα μόριο που εκφράζεται 

σταθερά από τα κύτταρα και τους ιστούς (housekeeping gene). Στις ίδιες συνθήκες με την εκτέλεση της 

RT-PCR αντίδρασης για τις μεταλλοπρωτεϊνάσες και τους ενδογενείς αναστολείς τους γινόταν RT-PCR 

αντίδραση και με τους εκκινητές για το cDNA της GAPDH. 

Ηλεκτροφόρηση σε αγαρόζη  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Ο έλεγχος των προϊόντων της RT-PCR έγινε με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 2% (w/v) σε 

ρυθμιστικό διάλυμα Tris - βορικό οξύ - EDTA, pH 8.3 (TBE), που περιείχε Gelstar® Stain (5 μL βαφής / 50 

mL TBE). Η βαφή αυτή είναι μια υψηλά ευαίσθητη φθορίζουσα ουσία για την ανίχνευση νουκλεϊκών 

οξέων σε πηκτώματα αγαρόζης και πολυακρυλαμιδίου. Συμπλοκοποιείται στην διπλή έλικα του DNA και 

με αυτόν τον τρόπο το καθιστά ορατό κάτω από UV ακτινοβολία, έχοντας όμως μικρότερη επίδραση στη 

μετανάστευση του DNA αλλά και μικρότερη τοξικότητα από αυτήν του βρωμιούχου εθιδίου (EtBr). 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Τα δείγματα (3μL) αναμείχθηκαν με ποσότητα βαφής φόρτωσης των δειγμάτων (2μL), το προϊόν της RT-

PCR ανάλυσης για τη GAPDH (0.7μL) και TBE (4.3μL). Η βαφή φόρτωσης των δειγμάτων, περιέχει 15% 

(v/v) Ficoll® 400, 0.03% (w/v) κυανούν της βρωμοφαινόλης, 0.03% (w/v) κυανόλη ξυλενίου (xylene cyanol) 

FF, 0.4% (w/v) orange G, 10 mM Tris-HCl (pH 7.5) και 50 mM EDTA, ενώ η συνιστώμενη ποσότητα είναι 

ένα μέρος βαφής για κάθε πέντε μέρη διαλύματος DNA. 

Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας ηλεκτρικό πεδίο 90 V για 2 h, ενώ τόσο η άνοδος 

όσο και η κάθοδος ήταν βυθισμένες σε ρυθμιστικό διάλυμα 0.5 Μ ΤΒΕ. Η ανίχνευση των προϊόντων της 

PCR αντίδρασης έγινε με τοποθέτηση των πηκτωμάτων πάνω σε λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας. Η 

φωτογράφηση των πηκτωμάτων έγινε με CCD κάμερα ενώ η ανάλυση, η επεξεργασία και η 

ποσοτικοποίηση των ζωνών στα πηκτώματα αγαρόζης έγιναν βάση του προγράμματος ανάλυσης εικόνας 

UNIDocMv version 99.03 for Windows (UVI Tech, Cambridge, UK) έπειτα από μέτρηση και ολοκλήρωση 

του εκπεμπόμενου φθορισμού των ζωνών. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο λόγος του φθορισμού του κάθε 

μορίου που αναλύθηκε με διαίρεση της τιμής του φθορισμού του με την τιμή του γονιδίου αναφοράς 

(GAPDH) που χρησιμοποιήθηκε.  
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Γ 4 . 6  Κ υ τ τ α ρ ι κ ή  δ ι ή θ η σ η  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η διηθητική ικανότητα των κυττάρων μετρήθηκε με τη βοήθεια του CHEMICON Cell Invasion Assay Kit 

ECM 550 (Chemicon® International Inc, Temecula, CA). Το kit αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο 

εκτίμησης της διηθητικότητας των καρκινικών κυττάρων μέσω ενός μοντέλου βασικής μεμβράνης 

[ανασυγκροτημένη μήτρα πρωτεϊνών που προέρχονται από όγκο ποντικού Engelbreth Holm-Swarm 

(EHS)], η αποξηραμένη μορφή της οποίας βρίσκεται προσκολλημένη στο κάτω μέρος εσωτερικών 

κελλίων.  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η όλη πορεία έγινε σε αποστειρωμένο χώρο ενώ η επώαση έγινε στους 37°C και σε 5% (v/v) CO2. Τα 

κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πλαστικές φιάλες σε θρεπτικό παρουσία ορού μέχρι να αγγίξουν 60-65% 

πληρότητα. Το θρεπτικό τότε αφαιρέθηκε, τα κύτταρα πλύθηκαν με θρεπτικό υλικό απουσία ορού και 

προ-επωάστηκαν για 24 ώρες σε θρεπτικό χωρίς ορό με και χωρίς τις υπό εξέταση ουσίες.  

Μετά την επώαση των κυττάρων, έγινε 

τρυψινοποίηση και 500.000 κύτταρα, μπήκαν 

σε εσωτερικά κελλία εικοσιτεσσάρας 

μικροπλάκας. Στο κάτω μέρος των εσωτερικών 

κελλίων του kit υπήρχε μεμβράνη με υλικό σε 

αποξηραμένη μορφή, η οποία πριν την έναρξη 

του πειράματος ενυδατώθηκε για 30 λεπτά σε 

θρεπτικό μέσο απουσίας ορού. Στα εξωτερικά 

κελλία προστέθηκε το υπο-εξέταση φάρμακο σε 

πλήρες θρεπτικό υλικό ενώ ακολούθησε 

επώαση για 24 ώρες. Τα διηθητικά κύτταρα 

έχουν την τάση να μεταναστεύουν μέσω του 

ECM στρώματος και να «κολλάνε» στο κάτω 

μέρος της πολυανθρακικής μεμβράνης.  

Μετά την προσεκτική αφαίρεση των μη-διηθητικών κυττάρων (κύτταρα που δεν διαπέρασαν την 

μεμβράνη και παρέμειναν στο εσωτερικό κελλίο), τα διηθητικά κύτταρα βάφτηκαν (Chemicon, No 20294), 

φωτογραφήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν μέσω διάλυσης σε οξικό οξύ 10%. Η απορρόφηση μετρήθηκε 

στα 560 nm.  
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Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Δ1 ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ EΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ 
ΣΤΥΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 
CROCUS 
             

Με σκοπό τον χαρακτηρισμό των φυτοχημικών των στύλων διαφορετικών ειδών του γένους Crocus, 

αποτυπώθηκε η «εικόνα» των εκχυλισμάτων με μέθοδο HPLC ανάστροφης φάσης προταθείσα για τους 

στύλους του C. sativus από τον Tarantilis και τους συνεργάτες του, ενώ στη συνέχεια απομονώθηκε ο 

κύριος γλυκοζίτης της κροκετίνης (trans-κροκίνη-4) από το εκχύλισμα του C. sativus καθώς και το 

«άγλυκο» καροτενοειδές από κάθε είδος του γένους Crocus, τα οποία και χαρακτηρίστηκαν με 

φασματοσκοπικές τεχνικές [Tarantilis et al. 1994].  

Μ ο ρ φ ο λ ο γ ι κ ή  ε ξ έ τ α σ η  σ τ ύ λ ω ν  

Όπως προαναφέρθηκε, ο στύλος του γένους Crocus έχει 3 ή 6 διακλαδώσεις ή είναι πολυσχιδής με 

πολλές διακλαδώσεις. Ο στύλος του C. sativus είναι απλός με 3 διακλαδώσεις ενώ στα υπόλοιπα είδη 

είναι πολυσχιδής. 

  
 

Εικόνα 37: 

Στύλοι του C. boryi ssp tournefortiι (αριστερά), του C. boryi ssp boryi (κέντρο) και του C. niveus 
(δεξιά). Οι στύλοι φωτογραφήθηκαν από τον καθηγητή Βιολoγίας Γρηγόριο Ιατρού. 

Σε μορφολογική εξέταση των ειδών, από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κ. Ιατρού, από όλα τα 

ενδημικά είδη ο C. sativus είχε τον πιο έντονα χρωματισμένο στύλο καθώς επίσης τον μεγαλύτερο και 

βαρύτερο Συγκεκριμένα, η 1η διακλάδωση του στύλου του C. sativus έχει μήκος 2.03 cm, η 2η διακλάδωση 

2.10 cm και η 3η διακλάδωση 2.06 cm με συνολικό έγχρωμο μέρος 2.43 cm, ενώ το βάρος του είναι κατά 

μέσο όρο 6.68mg. O C. niveus, έχει το μεγαλύτερο χρωματιστό μέρος (3.71 ± 0.25 cm), ενώ η 1η 

διακλάδωση του στύλου του έχει μήκος 1.89 ± 0.06 cm, η 2η διακλάδωση 2.01 ± 0.13 cm και η 3η 

διακλάδωση 1.86 ± 0.06 cm. Όσον αφορά στο στύλο του C. boryi, η 1η διακλάδωση έχει μήκος 1.41 ± 

0.04 cm, η 2η διακλάδωση 1.55 ± 0.13 cm και η 3η διακλάδωση 1.45 ± 0.08 cm ενώ το συνολικό έγρωμο 

μέρος είναι 2.53 ± 0.21 cm. Ο στύλος του C. boryi ssp. tournefortii διαφέρει γιατί εκτός των 3 
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διακλαδώσεων, η κάθε μία από αυτές χωρίζεται περαιτέρω σε 2 τμήματα. Έτσι, η 1η διακλάδωση είναι 

1.17 cm, η 2η 1.33 cm και η 3η 1.14 cm ενώ το 1ο τμήμα αυτών είναι 0.48 cm και το 2ο 0.09 cm. Το 

χρωματιστό μέρος καταλαμβάνει 1.49 cm. Τα αντίστοιχα βάρη των στύλων των C. niveus, C. boryi ssp. 

boryi και C. boryi ssp. tournefortii είναι 1.58 ± 0.25 mg, 0.89 ± 0.15 mg και 2.39 mg. Όσον αφορά στα 

καροτενοειδή υπάρχει εμφανής ποσοτική διαφορά ανάμεσα στα είδη του γένους Crocus. Ο C. sativus 

παρουσιάζει την υψηλότερη συγκέντρωση υδατοδιαλυτών καροτενοειδών (46 nmol/mg στύλου) έναντι 

των υπολοίπων ενδημικών ειδών. Οι συγκεντρώσεις των καροτενοειδών στα είδη C. boryi ssp. boryi και 

C. niveus είναι αντίστοιχα 31 nmol/mg στύλου και 23.2 nmol/mg στύλου [Πυλαρά 2007].  

Α π ο μ ό ν ω σ η  κ α ι  τ α υ τ ο π ο ί η σ η  σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν  

Με σκοπό τον χαρακτηρισμό των φυτοχημικών των στύλων διαφορετικών ειδών του γένους Crocus, 

αποτυπώθηκε η «εικόνα» των εκχυλισμάτων με μέθοδo HPLC ανάστροφης φάσης προταθείσα για τους 

στύλους του C. sativus από τον Tarantilis και τους συνεργάτες του [Tarantilis et al. 1994] ενώ στη 

συνέχεια απομονώθηκε ο κύριος γλυκοζίτης της κροκετίνης από το εκχύλισμα του C. sativus (trans-

κροκίνη-4) και το «άγλυκο» τμήμα των καροτενοειδών από τα είδη του γένους Crocus, τα οποία και 

χαρακτηρίστηκαν με φασματοσκοπικές τεχνικές. 

Εκχύλιση  

Ποσότητα στύλων του Crocus sativus εκχυλίστηκε με υδατικό διάλυμα μεθανόλης 50% v/v (3mL/50mg) 

για 4 h σε θεροκρασία δωματίου, υπό ανάδευση και απουσία φωτός. Μετά από φυγοκέντρηση και 

ξήρανση του υπερκειμένου, προσδιορίστηκε η μάζα του ξηρού εκχυλίσματος (mg ξηρού βάρους 

εκχυλίσματος/mg ξηρού βάρους αρχικής δρόγης) προσδιορίστηκε ως 50% (n>3 επαναλήψεις). 

Αντίστοιχα, η απόδοση της εκχύλισης για τους στύλους των C. boryi ssp tournefortii, C. boryi ssp boryi και 

C. niveus ήταν 45%, 40% και 48%. 

Το εκχύλισμα των στύλων του Crocus sativus αναλύθηκε με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης 

πρίν και μετά τη διαδικασία της συμπύκνωσης, προκειμένου να φανούν και οι πτητικές ουσίες οι οποίες 

κατά τη διάρκεια της ξήρανσης απομακρύνονται σε μεγάλο ποσοστό (Σχήματα 1 και 2). Η ανάλυση των 

συστατικών έγινε με τη μέθοδο που έχει προταθεί από τον Tarantilis και τους συνεργάτες του το 1995. Η 

ταυτοποίηση των κορυφών έγινε με σύγκριση των χρόνων έκλουσης των ενώσεων καθώς της 

καταγραφείσας απορρόφησης στα 250, 308 και 440nm με τα δεδομένα του Tarantilis και των συνεργατών 

του.  
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Σχήμα 1. 
HPLC ανάλυση εκχυλίσματος στύλων του C. sativus με 50% μεθανόλη-νερό (απ’ευθείας εκχύλιση) 
στα μήκη κύματος 250 (Α), 308 (Β) και 440 nm (Γ), με γνωστή μέθοδο [Tarantilis et al. 1995]. 
Ταυτοποίηση κορυφών: 1. πικροκροκίνη, 2. όξινη μορφή πικροκροκίνης (HTCC), 3. καιμπφερόλη, 4. 
trans-κροκίνη-5, 5. trans-κροκίνη-4, 6. trans-κροκίνη-3, 7. σαφρανάλη, 8. trans-κροκίνη-2΄, 9. cis-
κροκίνη-5, 10. cis-κροκίνη-4, 11. trans-κροκίνη-2, 12. cis-κροκίνη-3, 13. cis-κροκίνη-1, 14. cis-
κροκίνη- 2  

Σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή  μ ε λ έ τ η  τ ω ν  ε κ χ υ λ ι σ μ ά τ ω ν  τ ω ν  C .  s a t i v u s ,  C .  b o r y i  s s p .  
t o u r n e f o r t i i ,  C .  b o r y i  s s p .  b o r y i  κ α ι  C .  n i v e u s .   

Η UV-Vis φασματοσκοπία των εκχυλισμάτων Crocus έδειξε παρουσία διπλής κορυφής στα 440 nm, 

χαρακτηριστική των trans-καροτενοειδών. Όπως βλέπουμε στο σχήμα 1Δ, το φάσμα του εκχυλίσματος 

A 

B 

Γ 
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των στύλων του C. sativus έχει επιπλέον απορροφήσεις στην περιοχή 250-260 nm (ενδεικτική των 

γλυκοζιτικών δεσμών) και στα 330 nm (χαρακτηριστική των cis-καροτενοειδών) όπως έχει περιγραφεί και 

προηγουμένως [Tarantilis et al. 1995]. Οι ίδιες ζώνες απορρόφησεις παρατηρήθηκαν και για το εκχύλισμα 

των στύλων του C. boryi ssp. tournefortii (Σχήμα 2A) ενώ στα εκχυλίσματα στύλων των C. niveus και C. 

boryi ssp. boryi  εμφανίζεται επιπλέον απορρόφηση στα 350-360 nm. Στα ενδημικά είδη Crocus ο λόγος 

απορροφήσεων στα 250-260 nm προς τα 440 nm είναι υψηλότερος από αυτόν του C. sativus.  

Το HPLC αποτύπωμα του εκχυλίσματος των στύλων του C. sativus ήταν σε πλήρη συμφωνία με 

προηγούμενες αναφορές [Carmona et al. 2005; Tarantilis et al 1994]. Ταυτοποιήθηκαν οκτώ κορυφές οι 

οποίες απορροφούν στα 440 nm: η trans-κροκίνη-4 (κύριο συστατικό), η trans-κροκίνη-3, η trans-κροκίνη-

2', η cis-κροκίνη-5, η cis-κροκίνη-4, η trans-κροκίνη-2, η cis-κροκίνη-3 και η cis-κροκίνη-1 (Σχήμα 2Δ). Η 

ημιποσοτικοποίησή τους έδειξε: 50.07 ± 1.38 % trans-κροκίνης-4, 21.15 ± 0.49 % trans-κροκίνης-3, 9.15 

± 2.90 % cis-κροκίνης-4, 3.80 ± 1.27 % trans-κροκίνης-2, 7.85 ± 2.19 % cis-κροκίνης-3 και 1.8 ± 0.42 % 

cis-κροκίνης-1. Η ανάλυση των υπολοίπων εκχυλισμάτων έδειξε ότι και αυτά περιέχουν συστατικά που 

απορροφούν στα 440 nm τα οποία εκλούονται νωρίτερα (Σχήματα 2A, B και Γ). 

Σχήμα 2.  
HPLC χρωματογραφήματα και UV-Vis 
φάσματα των εκχυλισμάτων των στύλων 
C. boryi ssp. tournefortii (A), C. niveus (B), 
C. boryi ssp. boryi (Γ) και C. sativus (Δ) σε 
υδατικό διάλυμα μεθανόλης (50%, v/v). Ο 
συνολικός χρόνος έκλουσης είναι 65 min 
ενώ η απορρόφηση μετριέται στα 440 nm. 
Η συγκέντρωση για τα HPLC ήταν 1mg/mL 
ενώ για τα φάσματα UV-Vis χρησιμο-
ποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις: 0.2 mg/mL 
για τον C. sativus, 1.2 mg/mL για τον C. 
boryi ssp boryi, 1 mg/mL για τον C. niveus 
και 0.5 mg/mL για τον C. boryi ssp 
tournefortii. Ταυτοποίηση κορυφών: 5. 
trans-κροκίνη-4, 6. trans-κροκίνη-3, 8. 
trans-κροκίνη-2’, 9. cis-κροκίνη-5, 10. cis-
κροκίνη-4, 11. trans-κροκίνη-2, 12. cis-
κροκίνη-3, 13. cis-κροκίνη-1.  

 

Συγκρίνωντας το συνολικό εμβαδόν των κορυφών, το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα των 

καροτενοειδών, παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο αντιστοιχεί στον C. sativus ενώ το μικρότερο στον C. 

niveus. 

Πίνακας Ι: Χρόνοι έκλουσης συστατικών και αντίστοιχα εμβαδά. Καταγράφεται και το συνολικό εμβαδόν 
των εκλουσθέντων συστατικών 

Χρόνος έκλουσης C. sativus C. niveus C. boryi ssp. tournefortii C. boryi ssp. boryi 
30 min - 27,07 100,15 25,04 
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33 min - 49,58 60,9 40,18 
37 min 497,55 (trans-κροκίνη-4) 34,26 48,55 57,30 
42 min 179,05 (trans-κροκίνη-3) 5,83 18,10 21,47 
45 min 36,54 (trans-κροκίνη-2’) 3,62 7,95 8,86 
49 min 150,06 (cis-κροκίνη-4) 5,14 8,43 4,87 
52 min 62,01 (trans-κροκίνη-2) 22,00 55,50 54,50 

Συνολικό εμβαδόν 1098,16 269,80 414,94 323,73 

Απομόνωση trans-κροκίνης-4 και ταυτοποίησή της 

Η trans-κροκίνη-4 απομονώθηκε με ημιπαρασκευαστικό HPLC σε στήλη ανάστροφης φάσης Supelcosil 

C18 (5μm, 25 cm x 8 mm) και με σύστημα έκλουσης μεθανόλη/νερό. Ακολούθησε καθαρισμός της και 

τελικά το ποσοστό καθαρότητας ύστερα από αναλυτικό HPLC ήταν 98%. Το UV-Vis φάσμα της 

απομονωμένης ουσίας έδειξε δύο ζώνες απορρόφησης: μία στα 256 nm η οποία αντιστοιχεί στους 

γλυκοζιτικούς εστερικούς δεσμούς των κροκινών και μία διπλή κορυφή στη περιοχή 400-500 nm (μέγιστο 

στα 440 nm) χαρακτηριστική των καροτενοειδών (Σχήμα 3). Το φάσμα μάζας της trans-κροκίνης-4 

φανέρωσε ιόν στα m/z 1000 [trans-κροκίνη-4+Na+] και στα m/z 511.46 ([trans-κροκίνη-4+2Na2+] /2) 

(Σχήμα 3). 

 

 

 

 

Σχήμα 3. 
Φάσμα απορρόφησης υπεριώδους-ορατού για την trans-κροκίνη-4 (αριστερά). Φασματομετρία μάζας για την 
trans-κροκίνη-4 (δεξιά). 

Παρασκευή κροκετίνης και ταυτοποίησή της. 

Για την παρασκευή της κροκετίνης, όπως προαναφέρθηκε στο πειραματικό μέρος, ποσότητα 1 g κρόκου 

εκχυλίστηκε σε νερό, διαδοχικά δυο φορές και για δύο ώρες, αφού πρώτα απομακρύνθηκαν τα αιθέρια 

έλαια με πετρελαϊκό αιθέρα και διαιθυλαιθέρα, ενώ στη συνέχεια έγινε αλκαλική υδρόλυση του 

εκχυλίσματος. Το υδρολυθέν προϊόν αναλύθηκε με χρωματογραφία HPLC σύμφωνα με μέθοδο η οποία 
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αναπτύχθηκε προηγουμένως από τον υποψήφιο Διδάκτορα κ. Νικόλαο Κουλακιώτη. Χρησιμοποιήθηκε 

διαβάθμιση της συγκέντρωσης ακετονιτριλίου σε νερό από 10% μέχρι 100% παρουσία 0.05% TFA v/v για 

32 min ενώ η ροή ήταν 0.4 mL min-1. Η κροκετίνη εκλούεται αρκετά αργά στο 100% AcCN (Σχήμα 5) Η 

ανάλυση έδειξε ότι η κροκετίνη που προέκυψε με την μέθοδο της αλκαλικής υδρόλυσης και με περαιτέρω 

καθαρισμό της σε ημιπαρασκευαστική στήλη με χρήση διαβάθμισης της συγκέντρωσης της μεθανόλης 

από 10 σε 100%, ήταν αρκετά καθαρή με ποσοστό μεγαλύτερο του 98% ενώ φαίνεται και μία δέυτερη 

κορυφή σε πολύ μικρό ποσοστό. Ακόμα και μετά από απομόνωση της κύριας κορυφής  και επανάληψη 

της αναλυτικής χρωματογραφίας, παρατηρούνταν πάντα και η δεύτερη κορυφή στα 39 minκαι σε 

ποσοστό 8-10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Σχήμα 4. 
Χρωματογράφημα της κροκετίνης. Η ανάλυση έγινε με διαβάθμιση της συγκέντρωσης ακετονιτριλίου σε 
νερό από 10% μέχρι 100% παρουσία 0.05% TFA v/v για 32 min ενώ η ροή ήταν 0.4 mL min-1. 
Χρησιμοποιήθηκε αναλυτική στήλη C8 Acclaim 120. Η ανάλυση έγινε στα 440 nm. 
 

Στη κύρια κορυφή έγινε φασματομετρία μάζας με ηλεκτροψεκασμό. Φαίνεται κορυφή στο μοριακό βάρος 

της κροκετίνης (328.43 m/z). Η λήψη φάσματος πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον τρεις φορές και έγινε 

αντιληπτό ότι η ένωσή μας, όπως γενικά τα καροτενοειδή, είναι αρκετά ασταθής και ισομερίζεται εύκολα, 

δίνoντας πληθώρα θραυσμάτων. Η ύπαρξη κορυφών πάνω από το μοριακό της βάρος (371.26, 415.22, 

432.29, 476,25, 520.27 m/z) ίσως να υποδεικνύει τον πολυμερισμό της, γεγονός το οποίο έχει αναφερθεί 

για μόρια καροτενοειδών [Shulte et al. 2009; Christensen et al. 2004].  

Το φάσμα απορρόφησής της ουσίας που προέκυψε από την αλκαλική υδρόλυση του εκχυλίσματος, 

συμφωνεί με την βιβλιογραφία (Σχήμα 6). Η διπλή κορυφή είναι μετατοπισμένη πιο αριστερά σε σχέση με 

    

Ι 

   ΙΙ 
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τις κροκίνες λόγω του ότι η πρωτονίωση μειώνει την συζυγία (υψοχρωμία). Εκτός της κύριας κορυφής (Ι), 

παρατηρείται σε πολύ μικρό ποσοστό και άλλη κορυφή (ΙΙ) η οποία σύμφωνα με τη φασματοσκοπία UV-

Vis όπως επίσης και με την βιβλιογραφία [Carmona Delgrado et al. 2006] αντιστοιχεί στο cis-ισομερές της 

λόγω εμφάνισης επιπλέον κορυφής στα 320 nm.  

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και με άλλες HPLC μεθόδους όπως φαίνεται στο δεύτερο μέρος των 

αποτελεσμάτων, στις οποίες εκτός της trans-κροκετίνης, υπάρχει πάντα ένα μικρό ποσοστό cis. 

 
Σχήμα 5.  
Φάσματα απορρόφησης για την κροκετίνη. Ι:  trans-διάταξη, ΙΙ:  cis-διάταξη.  

Όπως προαναφέρθηκε στo εισαγωγικό μέρος, τα καροτενοειδή είναι πολύ ευαίσθητα τόσο στο φώς όσο 

και στη θερμότητα, γεγονός το οποίο μπορεί να εξηγήσει και την παραπάνω συμπεριφορά.  

Ακολούθησε λήψη του φάσματος υπερύθρου σε δισκία KBr (Σχήμα 6). 
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Απορρόφηση Ομάδα Είδος δόνησης 
1. 3441,32  -COOH Δονήση τάσεως –ΟΗ της -COOH 
2. 2957,14  -C-H  Δονήση τάσεως της CH3 (ασύμμετρη) 
3. 2924,35  -C-H  Δονήση τάσεως της CH3 (συμμετρική) 
4. 1670,50 =C-Η Δονήση τάσεως (-C-H) 
5. 1460,25 -C-H  Δονήση κάμψεως της CH3  
6. 1379,23  -C-H  Δονήση κάμψεως της CH3  
7. 1188,26 =C-Η Δονήση κάμψεως (-C-H) 
8. 970,28  =C-Η Δονήση κάμψεως (-C-H) 

Σχήμα 6.  
IR για την κροκετίνη (CRT). Στο πάνω μέρος (Α) απεικονίζεται το φάσμα και στο κάτω μέρος (Β) ο 
πίνακας με τις απορροφήσεις και την ερμηνεία. 

Η κροκετίνη αποτελεί ένα δικαρβοξυλικό καροτενοειδές. Ως οξύ δίνει απορρόφηση στα 3441,32 cm-1 ενώ 

η ύπαρξη μεθυλενομάδων υποδηλώνεται από την ταυτόχρονη παρουσία απορροφήσεων στις περιοχές 

γύρω στα 2950 και 1400 cm-1. Το συζυγιακό σύστημα των διπλών δεσμών, ανάλογα με την διαμόρφωσή 

του, δίνει απορροφήσεις είτε στην περιοχή 950-1000 cm-1 (trans) είτε στην περιοχή 730-675 cm-1 (cis) . 

Επιπλέον στην κροκετίνη έγινε ανάλυση με NMR μετά από διάλυση 4.8 mg σε 600 μL DMSO-d6 (Σχήμα 

7). Με σκοπό να ληφθούν καλύτερα φάσματα, έγινε προσπάθεια να διαλυθεί η μέγιστη ποσότητα 

κροκετίνης. 

A 

B 
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Σχήμα 7.  
1H-NMR για την κροκετίνη (CRT).  

Η ευρεία κορυφή στα 3 ppm πιθανόν οφείλεται σε υγρασία του διαλύτη ενώ η κορυφή στα 2,5 ppm στα 

πρωτόνια του διαλύτη. Η ερμηνεία των κορυφών έγινε μετά από εύρεση των διαφορετικών ομάδων 

υδρογόνου. Οι διαφορετικές ομάδες πρωτονίων κατά σειρά αυξανόμενης θωράκισης καθώς και η 

ερμηνεία φαίνονται στο Σχήμα 8. 

Οι αλληλεπιδράσεις των υδρογόνων φαίνονται σε φάσμα COSY (Σχήμα 8). Οι κάθετες πάνω στην 

διαγώνιο που δημιουργείται τέμνονται στα σημεία όπου έχουμε αλληλεπιδράσεις πρωτονίων. 

Συγκεκριμένα φαίνονται οι αλληλεπιδράσεις των πρωτονίων της ομάδας 2 με αυτά των ομάδων 4 και 6 

όπως επίσης και των πρωτονίων της ομάδας 5 με αυτά τις ομάδας 7. 
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Ομάδα Αριθμός 
πρωτονίων 

Πολλαπλότητα 
κορυφής 

Χημική μετατόπιση δ 
(ppm) 

Εμβαδόν 
κορυφής 

1:-OH 2Η απλή  8.50 1.00 
2:-CH 2Η διπλή 7.25 1.00 
3:-CH 2Η διπλή 6.90 0.90 
4:-CH 4Η τετραπλή 6.60-6.80  2.15 
5: -CH 2Η διπλή 6.50 0.98 
6: -CH3 6Η απλή 2.00  3.10 
7: -CH3 6Η απλή 1.95 3.70 

Σχήμα 8. 
Ομάδες πρωτονίων κατά σειρά αυξανόμενης θωράκισης (Α) και ερμηνεία των κορυφών (Β). 
 

 

Σχήμα 9.  
COSY-NMR για την κροκετίνη (CRT). Σημειώνονται οι αλληλεπιδράσεις του υδρογόνου 2 με το 4 και το 6 
καθώς και η αλληλεπίδραση του υδρογόνου 5 με τα υδρογόνα 7 της μεθυλομάδας. 

A 

Β 
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Δ ο μ ι κ ό ς  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς  τ ω ν  υ δ ρ ο λ υ θ έ ν τ ω ν  

ε ν ώ σ ε ω ν  τ ω ν  C .  b o r y i  s s p  b o r y i  κ α ι  C .  n i v e u s  κ α ι  

σ ύ γ κ ρ ι σ ή  τ ο υ ς  μ ε  τ η ν  κ ρ ο κ ε τ ί ν η .  

Χαρακτηρισμός υδρολυθέντων εκχυλισμάτων των C. boryi και C. niveus. 

Δείγμα στύλων των C. boryi ssp boryi και C. niveus εκχυλίστηκαν σε απιονισμένο νερό, διαδοχικά δυο 

φορές και για δύο ώρες, αφού πρώτα απομακρύνθηκαν τα αιθέρια έλαια με πετρελαϊκό αιθέρα και 

διαιθυλαιθέρα. Στη συνέχεια έγινε αλκαλική υδρόλυση των εκχυλισμάτων κάτω από τις ίδιες συνθήκες με 

τις οποίες παραλάβαμε την κροκετίνη.  

Ακολούθησε χρωματογραφική ανάλυση των προϊόντων (Σχήματα 10 και 11), με τις ίδιες συνθήκες που 

εφαρμόστηκαν για την ανάλυση της κροκετίνης. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
Σχήμα 10. 
HPLC για το υδατικό εκχύλισμα του C.boryi ssp boryi το οποίο έχει υποστεί αλκαλική υδρόλυση. Η 
ανάλυση έγινε με διαβάθμιση της συγκέντρωσης ακετονιτριλίου σε νερό από 10% μέχρι 100% παρουσία 
0.05% TFA v/v για 32 min ενώ η ροή ήταν 0.4 mL min-1. Χρησιμοποιήθηκε αναλυτική στήλη C8 Acclaim 
120. Η ανάλυση έγινε στα 440 nm. 
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Σχήμα 11.  
HPLC για το υδατικό εκχύλισμα του C.niveus μετά από αλκαλική υδρόλυση. Η ανάλυση έγινε με 
διαβάθμιση της συγκέντρωσης ακετονιτριλίου σε νερό από 10% μέχρι 100% παρουσία 0.05% TFA v/v για 
32 min ενώ η ροή ήταν 0.4 mL min-1. Χρησιμοποιήθηκε αναλυτική στήλη C8 Acclaim 120. Η ανάλυση έγινε 
στα 440 nm. 

Όπως και το υδρολυθέν προϊόν του εκχυλίσματος των στύλων του Crocus sativus (κροκετίνη), η ανάλυση 

και για τα δύο ενδημικά δείχνει το ίδιο ακριβώς προφίλ με μία κύρια κορυφή στα 36 min (CBI,CNI) και μία 

πολύ πιό μικρή στα 36.7 min (CBII,CNII). Τα ποσοστά CBII/CBI και CNII/CNI είναι αντίστοιχα 8% και 

14%. Η πλήρης μετατροπή των περιεχόμενων καροτενοειδών σε ένα συστατικό μετά από αλκαλική 

υδρόλυση δείχνεται για πρώτη φορά και δηλώνει την παρουσία γλυκοζιτικών καροτενοειδών με κοινό 

άγλυκο τόσο στους στύλους του C. niveus όσο και του C. boryi. Η λήψη φασμάτων απορρόφησης στο 

UV-Vis για κάθε μία κορυφή  δείχνει ότι μάλλον η πρώτη κοτυφή είναι κάποιο trans-καροτενοειδές και η 

δεύτερη κάποιο cis (Σχήμα 12). 

Οι αποδόσεις για την κροκετίνη καθώς και για τα CB και CN ήταν αντίστοιχα 30%, 27% και 26.3% 

(mg/mg ακατέργαστου εκχυλίσματος).

CNII 
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Σχήμα 12. 
Φασματοσκοπία UV-Vis στα CB και CN. Πάνω αριστερά αποικονίζεται η κορυφή στα 36 min (CBI) 
ενώ πάνω δεξιά αυτή στα 36.7 min (CBII). Αντίστοιχα κάτω αριστερά αποικονίζεται η κορυφή στα 36 
min (CNI) ενώ κάτω δεξιά αυτή στα 36.7 min (CNII). 

 

Απορρόφηση Ομάδα Είδος δόνησης 
1. 3441,32  -COOH Δονήση τάσεως –ΟΗ της -COOH 
2. 2957,14  -C-H  Δονήση τάσεως της CH3 (ασύμμετρη) 
3. 2924,35  -C-H  Δονήση τάσεως της CH3 (συμμετρική) 
4. 1678,22 =C-Η Δονήση τάσεως (-C-H) 
5. 1460,25 -C-H  Δονήση κάμψεως της CH3  
6. 1379,23  -C-H  Δονήση κάμψεως της CH3  
7. 1184,40 =C-Η Δονήση κάμψεως (-C-H) 
8. 970,28  =C-Η Δονήση κάμψεως (-C-H) 
9. 690,58 -C=C- Δόνηση κάμψεως (–C-H)  

Σχήμα 13.  
IR για τo CB (I και ΙΙ).  Στο πάνω μέρος (Α) απεικονίζεται το φάσμα και στο κάτω μέρος (Β) ο πίνακας με 
τις απορροφήσεις και την ερμηνεία. 

A 

B 
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Απορρόφηση Ομάδα Είδος δόνησης 

1. 3441,32  -COOH Δονήση τάσεως –ΟΗ της -COOH 
2. 2957,14  -C-H  Δονήση τάσεως της CH3 (ασύμμετρη) 
3. 2924,35  -C-H  Δονήση τάσεως της CH3 (συμμετρική) 
4. 1675,20 =C-Η Δονήση τάσεως (-C-H) 
5. 1460,25 -C-H  Δονήση κάμψεως της CH3  
6. 1379,23  -C-H  Δονήση κάμψεως της CH3  
7. 1185,24 =C-Η Δονήση κάμψεως (-C-H) 
8. 970,28  -C=C- Δονήση κάμψεως (-C-H) 
9. 675,32 -C=C- Δόνηση κάμψεως (–C-H)  

Σχήμα 14.  
IR για τo CN (I και ΙΙ).  Στο πάνω μέρος (Α) απεικονίζεται το φάσμα και στο κάτω μέρος (Β) ο πίνακας με 
τις απορροφήσεις και την ερμηνεία. 
 

Η διαφορά που παρατηρείται στα IR των εκχυλισμάτων των ενδημικών ειδών (Σχήματα 14 και 15) σε 

σχέση με αυτό του C. sativus, έγκειται στις αναλογίες των κορυφών καθώς επίσης και στις μετατοπίσεις 

ορισμένων. Επίσης στα C. boryi ssp boryi και C. niveus παρατηρείται επιπλέον κορυφή στην περιοχή 

670-690 cm-1 η οποία αντιστοιχεί σε δονήσεις της ομάδας –C=C- όταν αυτές βρίσκονται στη cis διάταξη.  

Τελικός συγκριτικός πίνακας IR: 

C. sativus C. boryi ssp boryi C niveus 
3441.32 (74.1) 3441.32 (69.3) 3441.32 (59.1) 
2957.14 (66.0) 2957.14 (58.3) 2957.14 (50.1) 
2924.35 (63.5) 2924.35 (55.7) 2924.35 (60.1) 
1670.50 (82.0) 1678.22 (81.1) 1675.20 (80.0) 
1460.25 (83.7) 1460.25 (80.4) 1460.25 (81.6) 
1379.23 (84.4) 1379.23 (81.5) 1379.23 (80.4) 
1184.40 (87.0) 1188.26 (84.8) 1185.24 (85) 
968.35 (87.7) 970.28 (87.0) 968.35 (86.0) 

- 690.58 (89.2) 675.32 (78.0) 
*Στις παρενθέσεις φαίνεται η αναλογία η οποία αντιστοιχεί στην κάθε κορυφή 
*Οι κορυφές που συμπίπτουν έχουν τονιστεί με έντονο μαύρο 

A 

B 
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Σχήμα 15.  
1H-NMR για το CΒ (I και ΙΙ). Πάνω φαίνεται η περιοχή 6.0-8.0 ppm ενώ κάτω η 0.5-2.5 ppm. 
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Σχήμα 16.  
1H-NMR για το CN (I και ΙΙ). Πάνω φαίνεται η περιοχή 6.4-7.6 ppm ενώ κάτω η 0.6-2.2 ppm. 
 

Παρατηρείται ότι οι υδρολυθέντες ενώσεις στα CB και CN (Σχήματα 15 και 16) μοιάζουν ως προς το 

γενικό προφίλ.  
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Σύγκριση 1Η-NMR C. sativus και C. boryi ssp. boryi 

 

Σχήμα 17.  
Σύγκριση των 1H-NMR του CB (I και II) με την κροκετίνη .  

Φαίνεται ότι το προφίλ των δύο ενώσεων είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό ίδιο. Πιό κάτω έγινε 

αναλυτικότερη σύγκριση ανά περιοχές. 
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Σχήμα 18.  
Αναλυτική σύγκριση των 1H-NMR του CB με την κροκετίνη. Πάνω φαίνεται η αρωματική περιοχή (6-8 
ppm) ενώ κάτω η αλειφατική (1,5-2,5 ppm). 
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Το αποτύπωμα των κορυφών στις δύο περιοχές είναι το ίδιο με μία διαφορα στις σταθερές σύζευξης οι 

οποίες είναι αυξημένες. Αυτό πιθανόν να οφείλεται σε αστάθεια της ένωσης του C. boryi ssp. boryi η 

οποία μπορεί να δικαιολογηθεί από την εναλλαγή μεταξύ των δύο ισομορφών cis-trans. Η έντονη 

παρουσία cis-δεσμών φάνηκε και στο φάσμα υπερύθρου όπου εμφανίζεται επιπλέον κορυφή στα 670-

690 cm-1. Η ολοκλήρωση των περιοχών φανερώνει ότι ο αριθμός των πρωτονίων στις δύο ενώσεις 

συμπίπτει. 

Η ανάλυση του CN έγινε κάτω από διαφορετικές συνθήκες, στο Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, και για αυτό το λόγο δεν ήταν εφικτή η σύγκριση 

των ολοκληρώσεων φασμάτων. 

Τελικός συγκριτικός πίνακας NMR: 

Ομάδα Αριθμός 

πρωτονίων 

Πολλαπλότητα 

κορυφής 

C. sativus 

(ppm) 

C. boryi 

(ppm) 

C. niveus 

(ppm) 

1:-OH 2Η απλή  8.50 8.50 Δεν 

ανιχνεύθηκε 

2:-CH 2Η διπλή 7.25 7.15 7.20 

3:-CH 2Η διπλή 6.90 6.80 6.85 

4:-CH 4Η τετραπλή 6.60-6.80  6.5-6.7 6.60-6.75 

5: -CH 2Η διπλή 6.50 6.40 6.50 

6: -CH3 6Η απλή 2.00  1.95 1.95 

7: -CH3 6Η απλή 1.95 1.90 1.90 

Από τα παραπάνω προκύπτει τελικά ότι η ένωσεις που προκύπτουν από την αλκαλική υδρόλυση των 

εκχυλισμάτων του γένους Crocus, είναι μάλλον οι ίδιες αλλά χρειαζόμαστε πιο λεπτομερή 

φασματοσκοπική μελέτη και λήψη φασμάτων 13C-NMR. Στην παρούσα εργασία αυτό κατέστη αδύνατο 

λόγω έλλειψης πρώτης ύλης και σπανιότητας του υλικού. 



 

 164 
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Δ2 ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΡΟΚΕΤΙΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ 
             

Μέχρι σήμερα τα ζητήματα που αφορούν στην απορρόφηση, στο μεταβολισμό και στη βιοδιαθεσιμότητα 

του κρόκου σε ανθρώπους δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, ενώ in vivo μελέτες σε πειραματόζωα 

αποδεικνύουν ότι οι χορηγούμενες δια του στόματος κροκίνες υδρολύονται σε κροκετίνη πριν μπουν στην 

κυκλοφορία του αίματος. Σκοπός λοιπόν του δεύτερου μέρους της διατριβής, είναι η ανάπτυξη μεθόδου 

για την ανίχνευση και τον καθορισμό των επιπέδων της κροκετίνης σε πλάσμα ανθρώπου ύστερα από 

χορήγηση κρόκου. 

Α ν ά π τ υ ξ η  μ ε θ ό δ ο υ  H P L C  γ ι α  τ ο ν  π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό  

κ ρ ο κ ε τ ί ν η ς  σ ε  π λ ά σ μ α  

Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδου HPLC 

Όλα τα πειράματα έγιναν σε στήλη ανάστροφης φάσης Luna C-18 (250 mm x 4.6 mm I.D, 5 μm μέγεθος 

σωματιδίων), σε θερμοκρασία σταθερή στους 40°C και με ροή 1 mL min-1. Το μήκος κύματος όπου 

απορροφά η κροκετίνη σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τα φάσματα 

απορρόφησης που ελήφθησαν με τον Ανιχνευτή Συστοιχίας Φωτοδιόδων, ήταν 423 nm. Για τον 

καθορισμό της κινητής φάσης, εξετάσθηκε ποικιλία εκλουστικών συστημάτων με μεθανολικά διαλύματα 

καθαρής κροκετίνης. Επειδή η μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση πλάσματος, η 

χρωματογράφηση γίνεται και σε δείγματα πλάσματος εμβολιασμένα με κροκετίνη, για να ελεγχθεί η 

πιθανή έκλουση συστατικών του πλάσματος στον ίδιο χρόνο ή/και η αλληλεπίδραση τους με την ένωση 

που μας ενδιαφέρει. 

Χρήση βαθμιδωτής έκλουσης AcCN:H2O (15-75% AcCN για 25 min) έδειξε πολύ ευρεία κορυφή στα 5 

min. Προσθήκη οξικού αμμωνίου στην οργανική αλλά και στην υδατική φάση σε τελικό ποσοστό 0.1% 

w/v, είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση δύο ευρείων κορυφών (μία κύρια στα 13 και μία μικρότερη στα 20 

min), ενώ αλλαγή της υδατικής φάσης σε 0.2% οξικό αμμώνιο σε διάφορα συστήματα βαθμιδωτής 

έκλουσης, οδήγησε σε ευρείες κορυφές με φαινόμενο «ουράς» παρά το γεγονός ότι ο διαχωρισμός των 

δύο κορυφών ήταν αρκετά ικανοποιητικός. Βελτίωση στα αποτυπώματα του HPLC με καλούς 

διαχωρισμούς αλλά ωστόσο ευρείες κορυφές με φαινόμενα «ουράς» παρατηρήθηκε με ισοκρατική 

έκλουση με διαλύτη MeOH/H2O/οξικό οξύ (75/23.5/1.5 v/v/v), όπως είχε προταθεί και νωρίτερα [Xi et al. 

2007]. Μείωση του ποσοστού του οξικού οξέος οδήγησε σε μεγαλύτερους χρόνους έκλουσης ενώ 

αντικατάστασή του με τριφθοροοξικό σε τελική σύσταση MeOH/H2O/TFA (75.0/24.5/0.5, v/v/v) είχε ως 
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αποτέλεσμα οξείες κορυφές στα 10.7 και 18.6 min (Σχήμα 19). Μεγαλύτερο ποσοστό (>0.5%) TFA στην 

κινητή φάση προκαλεί διεύρυνση των κορυφών και για αυτό πρέπει να αποφεύγεται.  

Τα συστήματα έκλουσης που χρησιμοποιήθηκαν όπως επίσης και το αποτέλεσμα που παρατηρήθηκε, 

συγκεντρώνονται στον πίνακα ΙΙ. 

Πίνακας ΙΙ: Συστήματα βαθμιδωτής και ισοκρατικής έκλουσης που μελετήθηκαν κατά την ανάπτυξη της 
HPLC μεθόδου 

Χρόνος κατακράτησης Διαλύτες Έκλουση 
Κύρια 
(Trans) 

Δευτερεύουσα 
(Cis) 

Παρατηρήσεις 

A: ΑcCN 
B: H2O 

15-75%: 25min 
 

- - Πολύ διευρυμένη κορυφή 
στα 5 min, κακός 
διαχωρισμός 

A: 0.1% οξικό 
αμμώνιο 
B: 0.1% οξικό 
αμμώνιο σε AcCN 

15-70%: 25min 
 

13.5 min 20 min Μεγάλη διεύρυνση της 
πρώτης κορυφής, φαινόμενο 
«ουράς» 

A: AcCN 
B: 0.2% οξικό 
αμμώνιο 

5-70%: 5min 
70-100%: 5min 
100-100%: 3min 
 

6 min 7 min Κακός διαχωρισμός 

A: AcCN 
B: 0.2% οξικό 
αμμώνιο 

20-100%: 25min 
 

7.5 min 10.5 min Μεγάλη διεύρυνση της 
πρώτης κορυφής, φαινόμενο 
«ουράς», κακός 
διαχωρισμός 

A: AcCN 
B: 0.2% οξικό 
αμμώνιο 

10-60%: 25min 
60-80%: 5min 
 

19 min 24 min Μεγάλη διεύρυνση της 
πρώτης κορυφής 

A: AcCN 
B: 0.2% οξικό 
αμμώνιο 

15-70%: 25min 
 

12.5 min 16 min Σχετικά οξείες κορυφές 

A: AcCN 
B: 0.2% οξικό 
αμμώνιο 

15-35%: 5min 
35-35%: 5min 
35-90%: 10min 

10 min 16 min Διεύρυνση της πρώτης 
κορυφής  

75.0/24.5/0.5 18 min 29 min 
74.5/24.5/1.ο 15 min 26 min 

MeOH/H2O/οξικό 
οξύ 

75.0/23.5/1.5 10.5 min 21.5 min 

Διεύρυνση κορυφών, 
φαινόμενο «ουράς» 

74.5/24.5/1.0 10 min 19.5 min Διεύρυνση κορυφών, 
φαινόμενο «ουράς» 

MeOH/H2O/TFA 

75.0/24.5/0.5 10.7 min 18,6 min Οξείες κορυφές 

Η καταγραφή των φασμάτων των δύο κορυφών από τον Ανιχνευτή Συστοιχίας Φωτοδιόδων έδειξε ότι και 

οι δύο έχουν μέγιστο απορρόφησης με διπλή κορυφή στα 420-450 nm, χαρακτηριστική των 

καροτενοειδών; η κορυφή που εκλούεται νωρίτερα παρουσιάζει επιπλέον μέγιστο απορρόφησης στα 

255.2 nm ενώ η κορυφή που εκλούεται αργότερα στα 319.4 nm (Σχήμα 19). Συμπεραίνεται έτσι, ότι η 

κορυφή στα 10.7 min αντιστοιχεί σε trans-κροκετίνη ενώ η δεύτερη στα 18.6 min στη cis-κροκετίνη. 
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Σχήμα 19.  
HPLC χρωματογράφημα πλάματος 
εμβολιασμένου με κροκετίνη τελικής 
συγκέντρωσης 3 μΜ (I: trans-κροκετίνη, 
II: cis-κροκετίνη) στα 423 nm. Κάτω 
αριστερά φαίνεται το φάσμα UV-Vis της 
trans-κροκετίνης ενώ κάτω δεξιά αυτό της 
cis-κροκετίνης. Η έκλουση έγινε 
ισοκρατικά με διαλύτη MeOH/H2O/TFA 
(75.0/24.5/0.5, v/v/v) και με ροή 1 mL 
min-1 ενώ η επεξεργασία του πλάσματος 
έγινε με εκχύλιση στερεάς φάσης. 

Το cis-ισομερές παρατηρείται πάντα σε ένα μικρό ποσοστό (περίπου 10%) ανεξάρτητα του δείγματος (π.χ 

καθαρή trans κροκετίνη από το εμπόριο, ή παρασκευασθείσα στο εργαστήριο, ή πλάσμα εμβολιασμένο 

με κροκετίνη) και με καλή ικανότητα διαχωρισμού από το trans-ισομερές.  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός τυπικού χρωματογραφήματος (πίνακας ΙΙ) προτύπου διαλύματος 

καταγράφονται στον Πίνακα ΙΙΙ.  

Πίνακας ΙΙΙ: Χαρακτηριστικά του χρωματογραφήματος στη βέλτιστη κινητή φάση. Αυτά υπολογίστηκαν για 
τη συγκέντρωση κροκετίνης σε πλάσμα 3 μΜ, μετά από πέντε επαναλήψεις. 

Κορυφή Εύρος (W) Θεωρητικές 

πλάκες (Ν) 

Ασυμμετρία 

(A) 

Διαχωριστική 

ικανότητα (Rs) 

Παράγοντας 

κατακράτησης (Κ) 

Trans-

crocetin 

0,71 ± 0,12 4025,50 ± 1584,07 1,06 ± 0,32 9,50 ± 2,37 2,76 ± 0,56 

Cis-crocetin 1,03 ± 0,22 6023,50 ± 3413,46 0,97 ± 0,14 9,49 ± 2,34 5,36 ± 0,90 

Σύμφωνα με την οδηγία του FDA [ICH HARMONISED TRIPARTITE GUIDELINE, 2005] οι παραπάνω 

παράμετροι είναι μέσα στα αποδεκτά όρια. Τα όρια έχουν θεσπιστεί ως εξής: N > 2000, A ≤ 2, Rs > 2 και 

Κ > 2.
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Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδου εκχύλισης πλάσματος 

Παρατηρήθηκε ότι η μέθοδος της υγρού-υγρού εκχύλισης του πλάσματος με εξάνιο, η οποία έχει 

χρησιμοποιηθεί για άλλα καροτενοειδή, οδηγεί σε αμελητέα ποσοστά ανάκτησης προφανώς λόγω της 

πολικής φύσης της κροκετίνης. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε τελικά η μέθοδος της εκχύλισης 

στερεάς φάσης σε στηλάκια ανάστροφης φάσης strata-X (200 mg/3 mL) της εταιρείας Phenomenex ενώ 

όλα τα προκαταρτικά πειράματα έγιναν σε πλάσμα εμβολιασμένο με κροκετίνη. Η διαδικασία ανάπτυξης 

της βέλτιστης SPE μεθόδου καταγράφεται στον Πίνακα ΙV. 

Αρχικά, σε 500 μL πλάσματος προστέθηκαν 250 μL PBS (αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών) 

και 1 mL MeOH. Ακολούθησε φυγοκέντρηση και στο υπερκείμενο προστέθηκε 1 όγκος 0.2% οξικού 

αμμωνίου. Επανάληψη μεθόδου η οποία είχε ήδη προταθεί για τον προσδιορισμό της κροκετίνης από τον 

Asai και τους συνεργάτες του [Asai et al. 2005], σε στηλάκια ανάστροφης φάσης δεν είχε ικανοποιητικά 

αποελέσματα για τα πειράματά μας, αφού η ανάκτηση ήταν <<50% (Πίνακας IV). Πλύσεις με υδατικά 

διαλύματα 0.2% οξικού αμμωνίου και έκλουση με AcCN οδήγησε επίσης σε πολύ χαμηλές ανακτήσεις 

(<<50%). Με επανάληψη της ίδιας μεθόδου χωρίς προκατεργασία του δείγματος με MeOH, δεν 

παρατηρήθηκε ουσιαστική διαφορά στην ανάκτηση. Προκατεργασία με EtOH αντί MeOH, φόρτωση του 

υπερκειμένου με 1 όγκο H2O, πλύση με 2 mL 30% EtOH και έκλουση με 6 mL AcCN, έδειξε ότι ένα 30% 

της κροκετίνης χάνεται στο στάδιο της πλύσης γεγονός που θέτει ως ακατάλληλη την παρουσία υψηλού 

ποσοστού οργανικού διαλύτη σε αυτό το βήμα, ενώ όταν το υπερκείμενο ξηράνθηκε απ’ευθείας, η 

ανάκτηση ήταν μόλις 30.2%. Έχοντας υπόψη τη συμπεριφορά της κροκετίνης (δικαρβοξυλικό οξύ) σε 

διάφορα pH, τα SPE στηλάκια φορτώθηκαν με 500 μL πλάσματος διαλυμένου σε νερό (1:1, v/v), 

πλύθηκαν με 20% MeOH σε 50 mM ρυθμιστικού φωσφορικών, pH 3.0 (2 mL), και έγινε έκλουση με 6 mL 

διαλύματος 5% NH3 σε 90% MeOH. Ποσοστό 50% της κροκετίνης ανακτήθηκε αλλά ένα ποσοστό 30% 

χάθηκε στο στάδιο της πλύσης, πιθανώς λόγω ισχυρών αλληλεπιδράσεων με τις πρωτεΐνες του 

πλάσματος οι οποίες εκλούονται. Πράγματι, επανάληψη της έκλουσης χωρίς MeOH σε αυτό το βήμα δεν 

έδειξε διαφορά στα ποσοστά ανάκτησης. Με σκοπό την καταστροφή των συμπλόκων πρωτεϊνών-

κροκετίνης χρησιμοποιήθηκαν συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης άλατος, μικρού ποσοστού MeOH και 

χαμηλών τιμών pH. Τελικά, 500 μL πλάσματος διαλύθηκαν σε 500 mL 25 mM CH3COOH το οποίο 

περιείχε 10% w/v NaCl και 10% v/v MeOH. Τα δείγματα φορτώθηκαν στα στηλάκια μετά από 

φυγοκέντρηση, ενώ ακολούθησε πλύση με 1 mL 25 mM CH3COOH το οποίο περιείχε 5% MeOH. Η 

κροκετίνη εκλούσθηκε με 6 mL διαλύματος 5% NH3 σε 90% MeOH. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε 

μεγάλα ποσοστά ανάκτησης (> 70%) (Πίνακας V). Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της SPE μεθόδου είναι η 

συμπύκνωση των δειγμάτων, αφού το εκλουστικό μέσο από το στηλάκι συμπυκνώνεται μέχρι ξηρού και 

το ίζημα επαναδιαλύεται σε 100 μL. Επομένως γίνεται συμπύκνωση του δείγματος 5 φορές. 
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Πίνακας IV: Ανάπτυξη της βέλτιστης SPE μεθόδου σε στηλάκια ανάστροφης φάσης (Strata-X, Phenomenex) 

Εκχύλιση Προκατεργασία Φόρτωση Πλύση Έκλουση Ανάκτηση % (Σύνολο 
κροκετίνης)/ 
Παρατηρήσεις 

Στερεής 
φάσης 

500 μL πλάσμα + 250 μL PBS 
+  1 mL 
MeOH→φυγοκέντρηση 

Υπερκείμενο + 1 όγκος 0.2% 
CH3COONH4  

1. 2 mL 0.2% CH3COONH4   σε      
ΜeΟΗ/Η2Ο (50% v/v) 
2. 2 mL 0.2% CH3COONH4 
3. 1.5 mL εξάνιο 

6 mL AcCN 18.4 

Στερεής 
φάσης 

500 μL πλάσμα + 250 μL PBS 
+  1 mL 
MeOH→φυγοκέντρηση 

Υπερκείμενο + 1 όγκος 0.2% 
CH3COONH4  

1. 0.2% CH3COONH4  
2. 0.2% CH3COONH4 σε 
MeΟΗ/Η2Ο (25% v/v) 

4 mL AcCN 49.1 

500 μL πλάσμα + 250 μL PBS 
+  1 mL 
MeOH→φυγοκέντρηση 

23.1 Στερεής 
φάσης 

 500 μL πλάσμα + 250 μL PBS 

Υπερκείμενο + 1 όγκος 0.2% 
CH3COONH4  

1. 0.2% CH3COONH4  
2. H2O 

6 mL AcCN 

19.8 

Στερεής 
φάσης 

500 μL πλάσμα + 250 μL PBS 
+  1 mL EtOH→φυγοκέντρηση 

Υπερκείμενο + 1 όγκος Η2Ο 2 mL ETOH 30% 6 mL AcCN 28.8 (Το 28.8% της 
trans-κροκετίνης 
χάνεται στη πλύση) 

Στερεής 
φάσης 

500 μL πλάσμα + 500 μL H2O 1 mL δείγμα 2 mL 20% MeOH  σε 50 mΜ 
ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 
(pH 3)  

6 mL 5% ΝΗ3 σε 
90% MeOH 

54.2 (Το 30% της 
trans-κροκετίνης 
χάνεται στη πλύση) 

Στερεής 
φάσης 

500 μL πλάσμα + 500 μL H2O 1 mL δείγμα 2 mL 50 mM ρυθμιστικό διάλυμα 
φωσφορικών (pH 3)  

6 mL 5% ΝΗ3 σε 
90% MeOH 

53.7  

Στερεής 
φάσης 

500 μL πλάσμα + 10% v/v 
MeOH + 10% w/v NaCl, σε 25 
mM CH3COOH 

Υπερκείμενο 1 mL 5% MeOH σε 25 mM 
CH3COOH   

6 mL 5% ΝΗ3 σε 
90% MeOH 

72.6  
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Πίνακας V: Ποσοστά ανακτήσεων (%) σε ανθρώπινο πλάσμα εμβολιασμένο με κροκετίνη. 
Συγκέντρωση 
κροκετίνης (μΜ) 

σε δείγμα 
πλάσματος 

Εμβαδόν κορυφής σε δείγμα 
πλάσματος εμβολιασμένο με 

κροκετίνη μετά την 
κατεργασία με SPE (α)* 

Εμβαδόν κορυφής σε 
μεθανολικό δείγμα 
κροκετίνης (β)* 

Ποσοστό 
ανάκτησης (%) 

0.20 0.18 0.19 94.80 
0.50 0.56 0.67 83.30 

1 1.15 1.46 79.00 
2 2.23 3.04 73.40 
5 5.60 7.79 71.90 

10 10.82 15.70 69.00 
20 22.79 31.53 72.30 

α. Τα δείγματα (500 μL) είχαν την συγκέντρωση που αναγράφεται στην πρώτη στήλη. 
β. Η συγκέντρωση καθαρής κροκετίνης ήταν το 5πλάσιο αυτής που αναγράφεται στην πρώτη στήλη, μιας και τα δείγματα 
πλάσματος συμπυκνώνονται 5 φορές. 

Επικύρωση της SPE-HPLC μεθόδου 

Οι ποιοτικές παράμετροι της μεθόδου μελετήθηκαν κάτω από τις βέλτιστες συνθήκες διαχωρισμού, 

χρησιμοποιώντας δείγματα πλάσματος εμβολιασμένα με κροκετίνη σε τελικές συγκεντρώσεις από 0.002 

με 20 μΜ. Οι καμπύλες βαθμονόμησης (Σχήμα 20) αντιπροσωπεύουν το εμβαδόν περιοχής (y) έναντι της 

συγκέντρωσης (x). Η γραμμικότητα για την ολική κροκετίνη ήταν αρκετά καλή για τις συγκεντρώσεις 0.020 

με 20 μΜ (R2=0.999, y = 1.131x - 0.054). Πιο συγκεκριμένα, η εξίσωση ευθείας για την trans-κροκετίνη 

ήταν γραμμική στις συγκεντρώσεις 0.020 με 20 μΜ (R2=0.999) ενώ για την cis-κροκετίνη στις 

συγκεντρώσεις 0.569 με 10 μΜ (R2=0.978). Το κατώτερο όριο ανίχνευσης (LLOD) για την trans- και cis-

κροκετίνη ήταν 0.002 και 0.170 μΜ, και τα αντίστοιχα κατώτερα όρια ποσοτικοποίησης (LLOQ) 0.017 και 

0.569 μΜ. Όμως, λόγω της έλλειψης προτύπων διαλυμάτων καθαρής trans και cis και λόγω ισομερισμού 

της trans-κροκετίνης σε cis, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τις αληθείς συγκεντρώσεις αυτών και για το 

λόγο αυτό τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως ολική κροκετίνη με άθροισμα των εμβαδών των δύο 

κορυφών.  

Η ειδικότητα της μεθόδου καθορίστηκε από την ανάλυση τυφλών δειγμάτων πλάσματος από έξι 

διαφορετικές πηγές. Η HPLC ανάλυσή τους δεν έδειξε έκλουση ενδογενών συστατικών του πλάσματος 

στους χρόνους έκλουσης των κορυφών της κροκετίνης (Σχήμα 22).  

Για την επικύρωση της μεθόδου επιλέχθηκαν τρεις συγκεντρώσεις, εκτός της καμπύλης βαθμονόμησης, εκ 

των οποίων η μία είναι κοντά στο LLOQ για την ολική κροκετίνη. Οι συγκεντρώσεις ήταν: 0.15, 3 και 15 

μΜ. 

Η ακρίβεια (ή επαναληψιμότητα) και η ορθότητα της μεθόδου για την ολική κροκετίνη υπολογίστηκαν 

τόσο για αναλύσεις εντός της ίδιας ημέρας (intra-day) όσο και για αναλύσεις σε διαφορετικές μέρες (inter-

day). Οι υπολογισθείσες τιμές ήταν κατά πολύ μικρότερες του 15% (<4%)  ενώ κοντά στο LLOQ 
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μικρότερες του 20% (Πίνακας VI). Οι τιμές αυτές αποδεικνύουν ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι 

επαναλήψιμη και κατάλληλη για ποσοτικοποίηση της κροκετίνης σε πλάσμα ανθρώπου. 

y = 1.004x - 0.003
R² = 0.999

y = 0,1293x - 0,0781

R2 = 0,9785

y = 1,1315x - 0,0545

R2 = 0,9994
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Σχήμα 20.  
Καμπύλες βαθμονόμησης για την κροκετίνη. Οι συγκεντρώσεις κροκετίνης στο πλάσμα που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 0.02, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 μΜ. Η κύρια κορυφή της trans-κροκετίνης ήταν 
ποσοτικοποιήσιμη σε συγκεντρώσεις ≥ 0.020 μΜ ενώ η cis-κροκετίνη σε συγκεντρώσεις ≥ 0.569 μΜ. Αν 
και οι καμπύλες βαθμονόμησης (εμβαδό κορυφής έναντι συγκέντρωσης) των επιμέρους κορυφών είναι 
πολύ καλές (R2 = 0.999 και 0.9785), δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μιας και δεν είναι δυνατόν να 
γνωρίζουμε τις αληθείς συγκεντρώσεις αυτών. Τα εμβαδά και των δύο κορυφών αθροίζονται και 
εκφράζονται ως ολική κροκετίνη. 

Πίνακας VI: Ακρίβεια και ορθότητα της μεθόδου σε δείγματα πλάσματος εμβολιασμένα με κροκετίνη. Οι 
τιμές εκφράζονται ως τυπική απόκλιση (% RSD) και τυπικό σφάλμα (% Er), αντίστοιχα. Οι τιμές 
υπολογίστηκαν μετά από πέντε επαναλήψεις στην ίδια μέρα και τρείς επαναλήψεις στην επόμενη μέρα. 

 Συγκέντρωση 
κροκετίνης σε 

δείγμα 
πλάσματος (μΜ) 

Ορθότητα 
(% Er) 

Ακρίβεια 
 (% RSD) 

0.15 5.55 6.34 
3.00 -1.25 2.11 

Αναλύσεις εντός 
ημέρας 

15.00 5.72 1.05 
0.15 12.73 16.64 
3.00 -0.07 3.56 

Αναλύσεις σε 
διαφορετική μέρα 

15.00 6.52 1.32 

Η σταθερότητα των δειγμάτων μελετήθηκε επίσης, για μικρή χρονική διάρκεια (μέχρι 24 hours σε 

θερμοκρασία δωματίου) καθώς επίσης και για τρείς κύκλους ψύξης-απόψυξης (freeze-thaw) και σύγκρισή 

τους με φρέσκα παρασκευασμένα διαλύματα. Η χαμηλή συγκέντρωση δειγμάτων (0.15 μΜ) δεν ήταν 

σταθερή σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι και 24 ώρες ενώ όταν φτάνει στους -20°C και -80°C και 
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αποψύχεται για τρείς συνεχόμενους κύκλους οι διαφορές ήταν επίσης μεγάλες. Η υψηλή συγκέντρωση 

δειγμάτων (15 μΜ) ήταν σταθερή σε όλες τις συνθήκες (διαφορές <±15%). 

Πίνακας VII: Σταθερότητα της μεθόδου σε δείγματα πλάσματος εμβολιασμένα με κροκετίνη. Στον πίνακα 
φαίνεται η υπολογεισθείσα συγκέντρωση σε σχέση με την πραγματική και το τυπικό σφάλμα (% Er). Η 
σταθερότητα (stability) μετρήθηκε στη μικρότερη και στη μεγαλύτερη συγκέντρωση αφού αυτά έμειναν για 
μία μέρα (24 ώρες) σε θερμοκρασία δωματίου και αφού πάγωσαν (-20°C και -80°C) και ξεπάγωσαν για 
τρεις συνεχόμενους κύκλους 12 ωρών.  

 Αληθής 
συγκέντρωση 
κροκετίνης σε 

δείγμα πλάσματος 
(μΜ) 

Υπολογισθείσα 
συγκέντρωση α* 

% Er  

0.15 0.19 28.91 Θερμοκρασία 
δωματίου (24 h) 15.00 14.49 -3.36 

0.15 0.22 47.92 3 κύκλοι ψύξης 
στους -20°C και 

απόψυξης 15.00 13.03 -13.12 
0.15 0.17 13.33 3 κύκλοι ψύξης 

στους -80°C και 
απόψυξης 15.00 14.00 -6.67 

α. Υπολογισθείσα συγκέντρωση από τη μέση θεωρητική τιμή 

Ανάλυση αφεψήματος  

Ποσότητα 200 mg κρόκου διαλύθηκε σε 150 mL νερού στους 80°C και μετά από φυγοκέντρηση 

αναλύθηκε με HPLC. Παρατηρήθηκε ότι η εκχύλιση που πραγματοποιείται με νερό 80°C σε σχέση με την 

εκχύλιση με υδατικό διάλυμα μεθανόλης (50% v/v) σε θερμοκρασία δωματίου δεν διαφοροποιείται 

ουσιαστικά (Σχήμα 21, Πίνακας VIII). Η ποσοτικοποίηση των εκχυλιζόμενων κροκινών έδειξε ότι η 

περιεκτικότητα σε κροκίνες είναι σχεδόν ίδια. Η μόνη διαφορά παρατηρείται στην trans-κροκίνη-4 η 

οποία φάνηκε να είναι σε υψηλότερη περιεκτικότητα στα αφεψήματα. Επομένως, η υψηλή θερμοκρασία 

του νερού δεν επηρρεάζει τη σταθερότητα των εκχυλιζόμενων κροκινών πιθανά λόγω της σύντομης 

διάρκειας εκχύλισης. 
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Σχήμα 21. 
Σύγκριση των HPLC εκχυλισμάτων των στύλων σε σε νερό 80°C. Ταυτοποίηση κορυφών: 5. trans-κροκίνη-4, 6. 
trans-κροκίνη-3, 10. cis-κροκίνη-4, 11. trans-κροκίνη-2, 12. cis-κροκίνη-3, 13. cis-κροκίνη-1. 

Με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης θερμοκρασίας για την παρασκευή αφεψήματος, στύλοι του Crocus 

sativus εκχυλίστηκαν και με νερό στους 100°C ενώ έγινε ανάλυσή τους με HPLC. Παρατηρήθηκε ότι το 

προφίλ των κροκινών παρέμεινε το ίδιο. 

Πίνακας VII: Ποσοστά (%) κροκινών που εκχυλίζονται με 50% MeOH αλλά και σε αφεψήματα με νερό 
80°C και 100°C  για 5 min. Οι αναλύσεις επαναλήφθησαν τουλάχιστον δύο φορές. 

Κροκίνες 50% υδατικής 
MeOH για 4 h 

Αφέψημα κρόκου σε νερό 
80°C για 5 min 

Αφέψημα κρόκου σε νερό 
100°C για 5 min 

Trans-κροκίνη-4 49.57 ± 0.67 59.55 ± 0.21 57.03 ± 0.31 
Trans-κροκίνη-3 21.15 ± 0.49 21.00 ± 0.42 21.09 ± 0.41 
Cis- κροκίνη -4 10.65 ± 0.78 4.97 ± 0.13 6.08 ± 0.15 

Trans- κροκίνη -2 4.25 ± 0.63 1.32 ± 0.24 2.10 ± 0.29 
Cis- κροκίνη -3 7.05 ± 1.06 8.22 ± 0.18 5.90 ± 0.13 
Cis- κροκίνη -1 1.80 ± 0.42 1.07 ± 0.28 0.20 ±0.05 

Ποσοτικοποίηση κροκετίνης σε πλάσμα ανθρώπου  

Η αναπτυχθείσα SPE-HPLC αναλυτική μεθοδολογία εφαρμόστηκε στην ποσοτικοποίηση της κροκετίνης 

σε πλάσμα υγιών ανθρώπων. Συγκεκριμένα, τέσσερις ενήλικοι, υγιείς εθελοντές συμμετείχαν μετά από 

ενημέρωσή τους και έγγραφη συγκατάθεση. Αρχικά έγινε λήψη τυφλού (0 h) ενώ ακολούθησαν λήψεις 

στις 2 και 24 ώρες μετά την κατανάλωση του αφεψήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν την απουσία 

κροκετίνης στο πλάσμα πριν την κατανάλωση του αφεψήματος και την παρουσία της στο αίμα 2 και 24 

ώρες μετά, σε συγκεντρώσεις που περιγράφονται στον Πίνακα VII (Σχήμα 22, Πίνακας IX). 
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Σχήμα 22. 
HPLC χρωματογραφήματα στα 423 nm 
ανθρώπινου πλάσματος πριν (A) μετά 2h 
(B) και μετά 24h (Γ) από την κατανάλωση 
αφεψήματος κρόκου (200 mg κρόκου σε 
νερό 80°C για 5 min). I: trans-κροκετίνη, II: 
cis-κροκετίνη. 
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Πϊνακας IX: Συγκέντρωση (μΜ) της ολικής κροκετίνης στο πλάσμα όπως καθορίστηκε από την SPE-
HPLC-DAD ανάλυση σε δείγματα ανθρώπινου πλάσματος 2 και 24 ώρες μετά την κατανάλωση 
αφεψήματος κρόκου  και λόγος cis- προς trans- ισομερούς. 

Ολική κροκετίνη (μΜ) cis-κροκετίνη/ολική κροκετίνη (%) Δείγμα 
2 ώρες 24 ώρες  2 ώρες  24 ώρες  

1 3.67 0.12 49.4 (-) 
2 2.00 0.10 24.1 (-) 
3 1.24 0.24 27.5 (-) 
4 1.27 0.13 24.5 (-) 

*(-): η cis-κροκετίνη δεν ανιχνεύθηκε 

Στις κορυφές που εκλούονται νωρίς (2-6 min), έλεγχος των φασμάτων απορρόφησης δεν έδειξε την 

παρουσία καροτενοειδών. Οι συγκεντρώσεις κροκετίνης στο πλάσμα 2 ώρες μετά την κατανάλωση 

αφεψήματος ήταν της τάξης 1.24-3.67 μM με αξιοσημείωτα μεγάλο ποσοστό cis-κροκετίνης (24-50%). 

Αυτά τα ποσοστά cis-κροκετίνης ξεπερνούν κατά πολύ το σύνηθες 10% που παρατηρούμε στα 

μεθανολικά δείγματα καθαρής κροκετίνης αλλά και στα εμβολιασμένα δείγματα. Είναι πιθανό να 

προκύπτουν από την υδρόλυση των cis-κροκινών που περιέχονται στο αφέψημα (14.8%) αλλα και λόγω 

in vivo ισομερείωσης.
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Δ3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΑΣΤΟΥ 
             

Πολλά in vitro και in vivo πειράματα δείχνουν επίδραση συστατικών και ολικού εκχυλίσματος των στύλων 

του C. sativus έναντι του πολλαπλασιασμού καρκινικών σειρών. Ωστόσο, η επίδρασή τους στον καρκίνο 

του μαστού μέχρι πρόσφατα δεν είχε μελετηθεί. Έτσι, σκοπός μας για το τρίτο μέρος της διατριβής, ήταν 

η διερεύνηση της επίδρασης των εκχυλισμάτων των στύλων των C. sativus, C. boryi ssp. tournefortii, C. 

boryi ssp. boryi και C. niveus καθώς επίσης και συγκεκριμένων συστατικών του C. sativus (trans-κροκίνη-

4, σαφρανάλη, κροκετίνη, διμεθυλοκροκετίνη) στον πολλαπλασιασμό καρκινικών σειρών του μαστού. 

Οι καρκινικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η οιστρογονοεξαρτώμενη επιθηλιακή σειρά μικρής 

μεταστατικής ικανότητας MCF-7, καθώς και η οιστρογονοανεξάρτητη μεγάλης μεταστατικής ικανότητας 

MDA-MB-231. Εκχυλίσματα αποξηραμένων στύλων των ειδών (taxa) C. sativus, C. boryi ssp tournefortii, 

C. niveus και C. boryi ssp boryi αλλά και απομονωμένα καθαρά συστατικά προστέθηκαν στο θρεπτικό 

υλικό επώασης των καρκινικών κυττάρων του μαστού. Η μελέτη της επίδρασης στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό έγινε παρουσία και απουσία ορού αίματος στο θρεπτικό υλικό σε συνάρτηση με το 

χρόνο επώασης και τη συγκέντρωση. 

Ε π ί δ ρ α σ η  ε κ χ υ λ ι σ μ ά τ ω ν  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  t a x a  τ ο υ  

γ έ ν ο υ ς  C r o c u s  

Εκχύλισμα στύλων του C. sativus 

Ποσότητα ξηρού εκχυλίσματος στύλων του C. sativus μελετήθηκε ως προς την επίδραση στον 

πολλαπλασιασμό καρκινικών σειρών του μαστού, αφού πρώτα επαναδιαλυτοποιήθηκε σε κατάλληλα 

αποστειρωμένο διάλυμα PBS. Η αρχική συγκέντρωση ήταν 15 mg/mL και αραιώθηκε με θρεπτικό μέσο 

παρουσία 10% FBS σε τελικές συγκεντρώσεις 1-1000 μg/mL. Τα κύτταρα επωάστηκαν απουσία 

(control/μάρτυρας) και παρουσία των ενώσεων για 48 ώρες, και η βιωσιμότητά τους εκτιμήθηκε με το 

αντιδραστήριο MTT. 
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Σχήμα 23.  
Επίδραση εκχυλίσματος στύλων του C. sativus στην ζωτικότητα των MCF-7 και MDA-MB-231 κυτταρικών. 
Η επώαση έγινε για 48 ώρες παρουσία ορού 10% FBS. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 
20.000/κελλίο σε 24άρα μικροπλάκα ενώ τα πειράματα έγιναν σε τρία κελλία για κάθε συγκέντρωση και 
εις τριπλούν. Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490-690 nm μετά την προσθήκη αντιδραστηρίου ΜΤΤ. Ως 
100% ορίστηκε η απορρόφηση που προκαλείται από το control. Οι στατιστικά σημαντικές αλλαγές 
φαίνονται με αστερίσκο (p<0.05). 

Το εκχύλισμα στύλων του C. sativus μείωσε την κυτταρική ζωτικότητα και στις δύο κυτταρικές σειρές, με 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Οι αντίστοιχες τιμές IC50 για τις σειρές MCF-7 και MDA-MB-231 ήταν περίπου 

350 και 500 μg/mL ενώ τα επίπεδα αναστολής στα 1000 μg/mL αγγίζουν αντίστοιχα το 58% και το 63% . 

Προκειμένου να συγκριθεί το αποτέλεσμα που προέρχεται από τη μέτρηση της βιωσιμότητας με MTT με 

μια άλλη τεχνική, έγινε μέτρηση του ρυθμού ενσωμάτωσης 3Η-θυμιδίνης  και επακόλουθα του 

πολλαπλασιασμού των MCF-7 κυττάρων. Τελικά, η μείωση που καταγράφηκε στο DNA των MCF-7 

κυττάρων ήταν επίσης δοσοεξαρτώμενη αλλά σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα (IC50 < 1 μg/mL) (Σχήμα 24). 
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Σχήμα 24.  
Επίδραση εκχυλίσματος στύλων του C. sativus στον πολλαπλασιασμό των MCF-7 κυττάρων. Η επώαση 
έγινε για 48 ώρες. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 20.000/κελλίο σε 24άρα μικροπλάκα ενώ τα 
πειράματα έγιναν σε τρία κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις διπλούν. Η επίδραση μελετήθηκε με την 
ενσωμάτωση ραδιενεργού θυμιδίνης. Ως 100% ορίστηκε η ραδιενέργεια που προκαλείται από το control. 
Οι στατιστικά σημαντικές αλλαγές φαίνονται με αστερίσκο (p<0.05). 

Εκχυλισματα στύλων ενδημικών ειδών Crocus  

Ποσότητα εκχυλίσματος στύλων των ενδημικών ειδών Crocus (C. boryi ssp. boryi, C. boryi ssp. tournefortii 

και C. niveus) επαναδιαλυτοποιήθηκε σε στείρο PBS σε αρχική συγκέντρωση 15 mg/mL. Ακολούθησε 

αραίωση των εκχυλισμάτων με θρεπτικό μέσο παρουσία 10 % v/v FBS στις συγκεντρώσεις 0.1, 0.4 και 

1.0 mg ξηρού εκχυλίσματος/mL και επώαση των κυττάρων για 48 h. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας των 

κυττάρων έγινε με τη μέθοδο ΜΤΤ. Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται σύγκριση της αλλαγής 

που προκαλούν στην κυτταρική ζωτικότητα με την αντίστοιχη του C. sativus.  
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Σχήμα 25.  
Επίδραση εκχυλισμάτων στύλων ειδών Crocus στην ζωτικότητα της σειράς MCF-7. Η επώαση έγινε για 
48 ώρες. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 20.000/κελλίο σε 24άρα μικροπλάκα ενώ τα πειράματα 
έγιναν σε τρία κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις τριπλούν. Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490-690 nm 
μετά την προσθήκη αντιδραστηρίου ΜΤΤ. Ως 100% ορίστηκε η απορρόφηση που των κυττάρων 
αναφοράς. Οι στατιστικά σημαντικές αλλαγές ως προς τα κύτταρα αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο 
(p<0.05). 
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Σχήμα 26.  
Επίδραση εκχυλισμάτων στύλων ειδών Crocus στην ζωτικότητα της σειράς MDA-MB-231. Η επώαση έγινε 
για 48 ώρες. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 20.000/κελλίο σε 24άρα μικροπλάκα ενώ τα 
πειράματα έγιναν σε τρία κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις τριπλούν. Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 
490-690 nm μετά την προσθήκη αντιδραστηρίου ΜΤΤ. Ως 100% ορίστηκε η απορρόφηση των κυττάρων 
αναφοράς. Οι στατιστικά σημαντικές αλλαγές ως προς τα κύτταρα αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο 
(p<0.05). 
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Με εξαίρεση το εκχύλισμα των στύλων του C. niveus στα MCF-7, τα εκχυλίσματα των στύλων του γένους 

Crocus μείωσαν σημαντικά την κυτταρική ζωτικότητα και στις δύο καρκινικές σειρές του μαστού με 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο (Σχήματα 25 και 26), γεγονός το οποίο πιθανότατα υποδηλώνει ότι η δράση αυτή 

δεν σχετίζεται με τους οιστρογονικούς υποδοχείς. Η αναστολή που επιφέρουν εκχυλίσματα των στύλων 

των C. boryi ssp. tournefortii και C. niveus στα MDA-MB-231 (ER-) (IC50 ≤ 100 μg/mL) είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στα MCF-7 κύτταρα (ER+) (IC50 τιμές ≈ 1000 μg/mL). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το εκχύλισμα των στύλων του C. boryi ssp. boryi εμφάνισε πολύ υψηλή ανασταλτική επίδραση στον 

πολλαπλασιασμό των δύο κυτταρικών σειρών, με IC50 ≤ 400 μg/mL για την MCF-7 και IC50 < 100 μg/mL 

για την MDA-MB-231. 

Ε π ί δ ρ α σ η  σ υ σ τ α τ ι κ ώ ν  τ ο υ  C r o c u s  s a t i v u s .  

Συνθήκες παρουσίας ορού 

Από το ολικό εκχύλισμα των στύλων του C. sativus απομονώθηκε και καθαρίστηκε με τη βοήθεια της 

υγρής χρωματογραφίας η trans-κροκίνη-4 (κύριο συστατικό), ενώ με αλκαλική υδρόλυση 

παρασκευάστηκε η κροκετίνη. Τα συστατικά αυτά, μαζί με σαφρανάλη την οποία προμηθευτήκαμε από 

το εμπόριο, μελετήθηκαν ως προς την επίδρασή τους στον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυτταρικών 

σειρών του μαστού. H trans-κροκίνη-4 και η σαφρανάλη διαλύθηκαν σε PBS, ενώ η κροκετίνη σε DMSO. 

Η αρχική συγκέντρωση των ουσιών ήταν 1 M και η αραίωση στις τελικές συγκεντρώσεις (10-1000 μΜ) 

έγινε σε θρεπτικό μέσο παρουσία 10% v/v FBS. 
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Σχήμα 27.  
Επίδραση συστατικών του Crocus sativus στην ζωτικότητα της σειράς MCF-7. Η επώαση έγινε για 48 
ώρες. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 10.000/κελλίο σε 24άρα μικροπλάκα ενώ τα πειράματα 
έγιναν σε τρία κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις τριπλούν. Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490-690 nm 
μετά την προσθήκη αντιδραστηρίου ΜΤΤ. Ως 100% ορίστηκε η απορρόφηση των κυττάρων αναφοράς. Οι 
στατιστικά σημαντικές αλλαγές ως προς τα κύτταρα αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο (p<0.05). 

MDA-MB-231

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 100 1000

Συγκέντρωση (μΜ)

Κ
υ
ττ
α
ρ
ικ
ή

 ζ
ω
τι
κό

τη
τα

(%
 κ
υ
ττ
ά
ρ
ω
ν

 α
να

φ
ο
ρ
ά
ς)

Trans-κροκίνη-4

Σαφρανάλη

Κροκετίνη

 
Σχήμα 28.  
Επίδραση συστατικών του Crocus sativus στην ζωτικότητα της σειράς MDA-MB-231. Η επώαση έγινε για 
48 ώρες. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 5.000/κελλίο σε 48άρα μικροπλάκα ενώ τα πειράματα 
έγιναν σε τρία κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις τριπλούν. Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490-690 nm 
μετά την προσθήκη αντιδραστηρίου ΜΤΤ. Ως 100% ορίστηκε η απορρόφηση των κυττάρων αναφοράς. Οι 
στατιστικά σημαντικές αλλαγές ως προς τα κύτταρα αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο (p<0.05). 

Η σαφρανάλη μείωσε σημαντικά τη βιωσιμότητα της σειράς MDA-MB-231 σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες 

των 125 μΜ ενώ στα κύτταρα MCF-7 παρατηρήθηκε μείωση σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από τα 500 



                                                                            Επίδραση στον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων μαστού  

 

 183 

μΜ. Ομοίως, η trans-κροκίνη-4 ανέστειλε σημαντικά τον πολλαπλασιασμό (μείωση ζωτικότητας) στα 

MDA-MB-231 και MCF-7 κύτταρα σε συγκεντρώσεις 200 μΜ. Η επίδραση της κροκετίνης ήταν παρόμοια 

με αυτή της trans-κροκίνης-4 στη σειρά MDA-MB-231, ενώ στη σειρά MCF-7 η μείωση στoν 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων ήταν σημαντική ακόμα και σε μικρές συγκεντρώσεις.  

Το all-trans ρετινοϊκό οξύ χρησιμοποίθηκε επίσης στη μελέτη ως πρότυπο λόγω ομοιότητας με την 

κροκετίνη αλλά και επειδή πολλά κροτενοειδή έχουν βρεθεί να δρουν μεσω υποδοχέων του ρετινοειδών. 

Παρόλα αυτά δεν φάνηκε να έχει επίδραση στις καρκινικές σειρές του μαστού.  

Συνθήκες απουσίας ορού 

Τα κύτταρα επωάστηκαν απουσία και παρουσία των υπό μελέτη ενώσεων για 24 και 48 h απουσία ορού 

ενώ η εκτίμηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού (αναγωγική ικανότητα μιτοχονδριακών 

αφυδρογονασών) έγινε με χρήση του αντιδραστηρίου WST-1. Οι παραπάνω συνθήκες επιλέχθησαν με 

σκοπό την αποφυγή καταγραφή της καθαρής δράσης των ενώσεων χωρίς αλληλεπιδράσεις συστατικών 

ορού με τις υπό μελέτη ενώσεις (π.χ. υδρόλυση κροκινών, δέσμευση σε πρωτεΐνες) αλλά και χωρίς την 

άμεση διεγερτική δράση συστατικών του ορού (π.χ. αυξητικών παραγόντων) στα κύτταρα.  

Η σαφρανάλη διαλύθηκε σε διαλύτη PBS ενώ η ένωση της κροκετίνης σε διαλύτη DMSO. Οι αρχικές 

συγκεντρώσεις ήταν 10 mM και 1 Μ αντίστοιχα, ενώ στη συνέχεια αραιώθηκαν σε τελικές συγκεντρώσεις 

0.5-400 μΜ με θρεπτικό μέσο απουσίας ορού.  

Η επίδραση της σαφρανάλης και της κροκετίνης στα MCF-7 κύτταρα παρουσιάζεται στα Σχήματα 29 και 

30. 
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Σχήμα 29. 
Επίδραση της σαφρανάλης στην ζωτικότητα των MCF-7 κυττάρων μετά από επώαση 24 ωρών. O αρχικός 
αριθμός των κυττάρων ήταν 5.000/κελλίο σε 48άρα μικροπλάκα ενώ τα πειράματα έγιναν σε τέσσερα 
κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις τριπλούν. Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490-690 nm μετά την 
προσθήκη αντιδραστηρίου WST-1. Ως 100% ορίστηκε η απορρόφηση των κυττάρων αναφοράς. Οι 
στατιστικά σημαντικές αλλαγές ως προς τα κύτταρα αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο (p<0.05). 
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Σχήμα 30.  
Επίδραση της κροκετίνης στην ζωτικότητα των MCF-7 κυττάρων μετά από επώαση 24 ωρών. O αρχικός 
αριθμός των κυττάρων ήταν 5.000/κελλίο σε 48άρα μικροπλάκα ενώ τα πειράματα έγιναν σε τέσσερα 
κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις τριπλούν. Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490-690 nm μετά την 
προσθήκη αντιδραστηρίου WST-1. Ως 100% ορίστηκε η απορρόφηση των κυττάρων αναφοράς. Οι 
στατιστικά σημαντικές αλλαγές ως προς τα κύτταρα αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο (p<0.05). 
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Η κροκετίνη, σε συμφωνία με τα αποτελέσματα παρουσία ορού (Σχήμα 27) μείωσε κατά πολύ τη 

ζωτικότητα των MCF-7 κυττάρων. Μάλιστα, στη συγκέντρωση 100 μΜ η βιωσιμότητα των κυττάρων 

μειώνεται κατά 60% (Σχήμα 30). Η σαφρανάλη σε μικρή συγκέντρωση (0,5 μΜ) μείωσε τη κυτταρική 

βιωσιμότητα αλλά σε μεγάλες συγκεντρώσεις προκάλεσε σημαντική αύξηση της βιωσιμότητας. Η 

επίδραση μεγάλων συγκεντρώσεων σαφρανάλης προκαλεί ερωτηματικά καθώς σε συνθήκες παρουσίας 

ορού ήταν ανασταλτική (Σχήμα 27).  

Στη κυτταρική σειρά MDA-MB-231, η οποία χαρακτηρίζεται και από μεγαλύτερη διηθητική ικανότητα, 

έγινε πιο εκτενής μελέτη για τα συστατικά του εκχυλίσματος των στύλων του C. sativus στις 24 αλλά και 

στις 48 ώρες. Εκτός της σαφρανάλης και της κροκετίνης, μελετήθηκαν επιπλέον η trans-κροκίνη-4 και η 

διμεθυλοκροκετίνη. Οι αρχικές συγκεντρώσεις ήταν 10 mM, οι οποίες στη συνέχεια αραιώθηκαν με 

θρεπτικό μέσο απουσίας ορού ενώ η trans-κροκίνη-4 και η διμεθυλοκροκετίνη διαλύθηκαν σε PBS και 

DMSO, αντίστοιχα.  

Η trans-κροκίνη-4 είχε αμελητέα επίδραση στις συνθήκες απουσίας ορού (Σχήμα 31), το οποίο είναι σε 

συμφωνία με τα προηγούμενα αποτελέσματα παρουσία ορού (Σχήμα 28).  

Στα κυτταρική σειρά MDA-MB-231, η σαφρανάλη φάνηκε να έχει διεγερτική δράση σε συγκεντρώσεις > 

100 μΜ (Σχήμα 32) σε αντίθεση με τις παρατηρήσεις παρουσία ορού (Σχήμα 28). Συγκεκριμένα, σε 

μεγάλες συγκεντρώσεις >100 μΜ η ζωτικότητα των κυττάρων αυξάνεται κατά 25-100%. Αυτή η αντίθεση 

στην επίδραση της σαφρανάλης σε συνθήκες παρουσίας και απουσίας ορού στο θρεπτικό μέσο 

επιβεβαιώνει και τις παρατηρήσεις μας στα MCF-7 κύτταρα και είναι άξια περαιτέρω μελέτης. 
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Σχήμα 31.  
Επίδραση της trans–κροκίνης-4 στην ζωτικότητα των MDA-MB-231 κυττάρων μετά από επώαση 24 και 48 
ωρών. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 3.000/κελλίο σε 96άρα μικροπλάκα ενώ τα πειράματα 
έγιναν σε τέσσερα κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις τριπλούν. Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490-690 
nm μετά την προσθήκη αντιδραστηρίου WST-1. Ως 100% ορίστηκε η απορρόφηση των κυττάρων 
αναφοράς. Οι στατιστικά σημαντικές αλλαγές ως προς τα κύτταρα αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο 
(p<0.05). 
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Σχήμα 32.  
Επίδραση της σαφρανάλης στην ζωτικότητα των MDA-MB-231 κυττάρων μετά από επώαση 24 και 48 
ωρών. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 3.000/κελλίο σε 96άρα μικροπλάκα ενώ τα πειράματα 
έγιναν σε τέσσερα κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις τριπλούν. Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490-690 
nm μετά την προσθήκη αντιδραστηρίου WST-1. Ως 100% ορίστηκε η απορρόφηση των κυττάρων 
αναφοράς. Οι στατιστικά σημαντικές αλλαγές ως προς τα κύτταρα αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο 
(p<0.05). 
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Σχήμα 33. 
Επίδραση της κροκετίνης στην ζωτικότητα των MDA-MB-231 κυττάρων μετά από επώαση 24 και 48 
ωρών. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 3.000/κελλίο σε 96άρα μικροπλάκα ενώ τα πειράματα 
έγιναν σε τέσσερα κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις τριπλούν. Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490-690 
nm μετά την προσθήκη αντιδραστηρίου WST-1. Ως 100% ορίστηκε η απορρόφηση των κυττάρων 
αναφοράς. Οι στατιστικά σημαντικές αλλαγές ως προς τα κύτταρα αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο 
(p<0.05). 
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Σχήμα 34. 
Επίδραση της διμεθυλοκροκετίνης στην ζωτικότητα των MDA-MB-231 κυττάρων μετά από επώαση 24 και 
48 ωρών. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 3.000/κελλίο σε 96άρα μικροπλάκα ενώ τα πειράματα 
έγιναν σε τέσσερα κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις τριπλούν. Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490-690 
nm μετά την προσθήκη αντιδραστηρίου WST-1. Ως 100% ορίστηκε η απορρόφηση των κυττάρων 
αναφοράς. Οι στατιστικά σημαντικές αλλαγές ως προς τα κύτταρα αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο 
(p<0.05). 
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Οι ουσίες κροκετίνη και διμεθυλοκροκετίνη (Σχήματα 33 και 34) μείωσαν σημαντικά την ζωτικότητα των 

κυττάρων ακόμα και σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις (0,5 μΜ) ενώ η αναστολή που παρατηρείται είναι 

κατά πολύ μεγαλύτερη στις 24 ώρες. Για παράδειγμα, η αναστολή στον πολλαπλασιασμό των MDA-MB-

231 κυττάρων από την κροκετίνη στη συγκέντρωση 150 μΜ, είναι 45% και 60% στις 24 και 48 ώρες 

αντίστοιχα. Η διμεθυλοκροκετίνη φάνηκε να έχει ελάχιστα πιο ισχυρή δράση αφού στη συγκέντρωση των 

50 μΜ άγγιξε το 45% ενώ η κροκετίνη μόλις το 25%. 

Η δράση της κροκετίνης στα MDA-MB-231 κύτταρα, φάνηκε να είναι ανεξάρτητη των συνθηκών 

καλλιέργειας και κατά πολύ μεγαλύτερη αυτής της trans-κροκίνης-4 στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Το 

γεγονός αυτό θεωρείται αρκετά σημαντικό εφόσον η κροκετίνη αποτελεί τον κύριο μεταβολίτη των 

κροκινών στον οργανισμό και δηλώνει ότι το άγλυκο τμήμα είναι το βιοδραστικό μόριο. 

Στις ίδιες συνθήκες και για 24 ώρες, μελετήθηκε και η επίδραση του all-trans ρετινοϊκού οξέος (ATRA). Η 

επώαση των MDA-MB-231 έγινε απουσία FBS ενώ οι συγκεντρώσεις που μελετήθηκαν ήταν 1 και 10 μΜ. 

Τα κύτταρα μετά την επώαση με τις ουσίες δείχνονται στην Εικόνα 38. 

 

  

Εικόνα 38: 

Πάνω φαίνεται η μορφή των καρκινικών κυττάρων αναφοράς MDA-MB-231 ενώ κάτω φαίνεται η μορφή 
τους ύστερα από την επώαση με κροκετίνη (αριστερά) και all-trans-ρετινοϊκού οξέος (δεξιά) στη 
συγκέντρωση των 10 μΜ. 
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Σχήμα 35. 
Επίδραση της κροκετίνης στην ζωτικότητα των MDA-MB-231 κυττάρων μετά από επώαση 24 h με 
κροκετίνη και all-trans ρετινοϊκό οξύ (ATRA). O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 3.000/κελλίο σε 
96άρα μικροπλάκα ενώ τα πειράματα έγιναν σε τέσσερα κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις τριπλούν. 
Μετρήθηκε η απορρόφηση στα 490-690 nm μετά την προσθήκη αντιδραστηρίου WST-1. Ως 100% 
ορίστηκε η απορρόφηση των κυττάρων αναφοράς. Οι στατιστικά σημαντικές αλλαγές ως προς τα κύτταρα 
αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο (p<0.05). Στις παρενθέσεις φαίνεται το ποσοστό επί των κυττάρων 
αναφοράς. 
 

Η επίδραση του ATRA στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων MDA-MB-231 είναι αμελητέα (Σχήμα 35) και 

επομένως παρά την δομική ομοιότητα με την κροκετίνη, δεν μπορεί να συσχετισθεί με την δράση της. Το 

γεγονός αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι τα καροτενοειδή δεν δρούν μέσω ρετινοειδών. Η αναστολή που 

παρατηρείται από την κροκετίνη στις συγκεντρώσεις 1 και 10 μΜ (30% μείωση της ζωτικότητας στην 

συγκέντρωση 10 μΜ) είναι αρκετά μεγάλης σημασίας αφού οι συγκεντρώσεις αυτές είναι εφικτές στον 

οργανισμό όπως επιβεβαιώθηκε και από τη μελέτη των επιπέδων κροκετίνης σε πλάσμα ανθρώπου (βλ. 

Κεφάλαιο Δ2). 
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Δ4 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΩΝ 
             

Από τα προηγούμενα συμπεραίνεται ότι το εκχύλισμα των στύλων του C. sativus αλλά και η trans–

κροκίνη-4 έχουν ανασταλτική δράση στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων του μαστού αλλά 

σε σχετικά μεγάλες συγκεντρώσεις. Το άγλυκο τμήμα των κροκινών όμως, η κροκετίνη, αναστέλλει 

σημαντικά τον πολλαπλασιασμό σε μικρές συγκεντρώσεις. Αυτή μελετήθηκε περαιτέρω ως προς την 

επίδραση στην έκφραση και έκκριση των MMPs και TIMPs αλλά και στα επίπεδα θειωμένων GAGs. 

Σε όλα τα πειράματα καλλιεργειών των MDA-MB-231 ως πρότυπη ένωση χρησιμοποιήθηκε το all-trans 

ρετινοϊκό οξύ. Οι συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 1 και 10 μM κροκετίνης (CRT) και all-trans 

ρετινοϊκού οξέος αντίστοιχα, σε θρεπτικό που περιείχε DMSO σε ποσοστό 0.1%. 

Όπως προαναφέρθηκε στο πειραματικό μέρος, η έκφραση ελέγχθηκε με τη πορεία RT-PCR, ύστερα από 

απομόνωση του RNA. Η δραστικότητα των εκκρινόμενων MMPs ελέγχθηκe σε κυτταρικά υπερκείμενα με 

ζυμογράφημα και σε κυτταρικά εκχυλίσματα και υπερκείμενα με Western blotting. Ο έλεγχος της 

διηθητικής ικανότητας έγινε με τη βοήθεια ειδικού kit.  

Ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  δ ι η θ η τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α  τ η ς  

κ υ τ τ α ρ ι κ ή ς  σ ε ι ρ ά ς  M D A - M B - 2 3 1 .  

Επώαση 24 ωρών των MDA-MB-231 κυττάρων με τις υπό μελέτη ενώσεις σε συνθήκες απουσία 

ορού και στη συνέχεια περαιτέρω επώαση 24 ωρών παρουσία αυτών στα ειδικά κελλία του kit, είχε 

ως αποτέλεσμα δοσοεξαρτώμενη μείωση της διηθητικής ικανότητας. Η εικόνα των διηθητικών 

κυττάρων μετά από βαφή φαίνεται στην Εικόνα 40 ενώ η ποσοτικοποίησή τους έγινε μετά από 

διάλυση αυτών σε 10% οξικό οξύ. Συγκεκριμένα, στη συγκέντρωση των 10 μΜ, η κροκετίνη και το 

ATRA μείωσαν την διηθητική ικανότητα κατά 44 και 33%, αντίστοιχα (Σχήμα 36). 
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Σχήμα 36. 
Επίδραση στην διηθητική ικανότητα των MDA-MB-231 κυττάρων μετά από επώαση 24 h με κροκετίνη και 
all-trans ρετινοϊκό οξύ (ATRA). O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 500.000 κύτταρα σε εσωτερικά 
κελλία εικοσιτεσσάρας μικροπλάκας ενώ τα πειράματα έγιναν σε δύο κελλία για κάθε συγκέντρωση και εις 
τριπλούν. Ως 100% ορίστηκε η απορρόφηση των κυττάρων αναφοράς. Οι στατιστικά σημαντικές αλλαγές 
ως προς τα κύτταρα αναφοράς φαίνονται με αστερίσκο (p<0.05). Στις παρενθέσεις φαίνεται το ποσοστό 
επί των κυττάρων αναφοράς. 
 

 

 

 

 

Εικόνα 39: 

Διηθητικά κύτταρα αναφοράς μετά από επώαση 24 
ωρών και βαφή. 
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+ 1 μΜ κροκετίνης 

 

+ 10 μΜ κροκετίνης 

 
+ 10 μΜ all-trans ρετινοϊκού οξέος 

Εικόνα 40: 

Διηθητικά κύτταρα μετά από επώαση 24 ωρών με 1 και 10 μΜ κροκετίνης (πάνω) και 10 μΜ all-trans 
ρετινοϊκού οξέος (κάτω) και βαφή, αντίστοιχα. Τα κύτταρα ποσοτικοποιήθηκαν μετά από διάλυση σε οξικό 
οξύ 10% ενώ η απορρόφηση μετρήθηκε στα 560 nm. 

Ε π ί δ ρ α σ η  σ τ α  ε π ί π ε δ α  τ ω ν  θ ε ι ω μ έ ν ω ν  G A G s  τ η ς  

κ υ τ τ α ρ ι κ ή ς  σ ε ι ρ ά ς  M D A - M B - 2 3 1 .  

Με τη βοήθεια προτύπων διαλυμάτων θειικής χονδροϊτίνης συγκεντρώσεων 0.1, 0.5, 1, 2, 5, 10 και 50 

μg/mL, κατασκευάστηκε η καμπύλη βαθμονόμησης της μεθόδου προσδιορισμού θειωμένων 

γλυκοζαινογλυκανών Blyscan (Σχήμα 37) η οποία και βοήθησε στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 
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Σχήμα 37. 
Καμπύλη βαθμονόμησης για των προσδιορισμό των θειωμένων GAGs. Η καμπύλη λαμβάνεται με 
καταγραφή των απορροφήσεων στα 550 nm προτύπων διαλυμάτων CS έναντι της ποσότητας αυτών. 

Τα ποσοστά των θειωμένων GAGs σε κυτταρικά υπερκείμενα ύστερα από επώαση 24 ωρών, αυξήθηκαν 

κατά πολύ απο τις υπο-εξέταση ενώσεις. Η συγκέντρωση των GAGs στα κύτταρα αναφοράς ήταν 0.15 

μg/mL ενώ η κροκετίνη 1 και 10 μΜ, οδήγησε σε αντίστοιχες συγκεντρώσεις 0.31 μg/mL και 0.23 μg/mL. 

Αρκετά μεγάλη ήταν η αύξηση που προκάλεσε το all-trans ρετινοϊκό οξύ αφού η προσδιορισθείσα 

συγκέντρωση ήταν 0.7 μg/mL.  

Ε π ί δ ρ α σ η  τ η ς  κ ρ ο κ ε τ ί ν η ς  σ τ η ν  έ κ φ ρ α σ η  κ α ι  

έ κ κ ρ ι σ η  τ ω ν  M M P s  κ α ι  T I M P s  

Έκφραση και έκκριση ζελατινασών 

 

Σχήμα 38.  
Ηλεκτροφόρηση των RT-PCR προϊόντων με MMP-2 εκκινητές, ύστερα από επώαση 24 h με κροκετίνη και 
all-trans ρετινοϊκό οξύ (M: πρότυπο, C: τυφλό, I: + κροκετίνη 1 μΜ, II: + κροκετίνη 10 μΜ, III: +ATRA 10 
μΜ).  

MMP-2 (828 bp) 

 
GAPDH 

Μ      C       I       II      III 
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Σχήμα 40.  
Ηλεκτροφόρηση των RT-PCR προϊόντων με MMP-9 εκκινητές, ύστερα από επώαση 24 h με κροκετίνη και 
all-trans ρετινοϊκό οξύ και ημιποσοτική ανάλυση σε σχέση με το γονίδιο αναφοράς GAPDH (M: πρότυπο, 
C: τυφλό, I: + κροκετίνη 1 μΜ, II: + κροκετίνη 10 μΜ, III: +ATRA 10 μΜ).  

Έλεγχος των RT-PCR προϊόντων με ηλεκτροφόρηση αγαρόζης έδειξε πλήρη απουσία της MMP-2 

(Σχήμα 38) ενώ η επίδραση στην έκφραση της MMP-9 δείχνεται στο Σχήμα 39. Η κροκετίνη δεν 

φαίνεται να επιδρά στην έκφραση του γονιδίου της MMP-9, του οποίου η έκφραση παρουσία του 

ATRA μειώνεται κατά 30%.  
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Ζυμογράφημα που έγινε στα κυτταρικά υπερκείμενα ύστερα από επώαση σε συνθήκες απουσίας 

ορού, έδειξε μόνο την παρουσία της προ-MMP-9, η οποία μειώθηκε από την κροκετίνη στη 

συγκέντρωση των 10 μΜ κατά 41% (Σχήμα 40). Όταν τα κύτταρα επωάστηκαν σε συνθήκες 

παρουσίας ορού 2% και 5%, το ζυμογράφημα έδειξε τη παρουσία όχι μόνο της προ-MMP-9 αλλά 

επιπλέον της MMP-9 και της MMP-2. Σε σύγκριση με το τυφλό, τα επίπεδα της προ-MMP-9, της 

MMP-9 και της MMP-2 μειώνονται από την κροκετίνη στη συγκέντρωση των 10 μΜ κατά 52, 50 και 

45% σε συνθήκες παρουσίας ορού 2% και κατά 23, 40 and 0% σε συνθήκες παρουσίας ορού 5%, 

αντίστοιχα (Σχήμα 41).  
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Σχήμα 41. 
Ημιποσοτική ανάλυση των ζυμογραφημάτων για το κυτταρικά υπερκείμενα μετά από επώαση με 
κροκετίνη στη συγκέντρωση 10 μΜ. Ως 100% ορίστηκε η ένταση των ζωνών στα κύτταρα αναφοράς. Στις 
παρενθέσεις φαίνεται η αντίστοιχη μείωση. Τα πειράματα έγιναν εις τριπλούν ενώ η ανάλυση έγινε μετά 
από ψηφιακή σάρωση. 

 

Σχήμα 40.  
Ζυμογραφήματα υπερκειμένων των MDA-MB-231 κυττάρων παρουσία των υπο-εξέταση ενώσεων 
για 24 h σε θρεπτικό μέσο παρουσία 0, 2 and 5% ορό (M: πρότυπο, C: τυφλό, I: + κροκετίνη 1 μΜ, II: 
+ κροκετίνη 10 μΜ, III: +ATRA 10 μΜ, IV: +ATRA 1 μΜ). Τα πειράματα έγιναν εις τριπλούν. 
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Έλεγχος που έγινε με Western blotting σε κυτταρικά υπερκείμενα έδειξε παρουσία της προ-ΜΜP-2 

και της MMP-2 μόνο στα κύτταρα αναφοράς (Σχήμα 42) γεγονός που υποδηλώνει ότι η MMP-2 

υπάρχει σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ διεγείρεται από την παρουσία ορού. 

 

 

Σχήμα 42. 
Επίδραση των ενώσεων στα επίπεδα πρωτεϊνης της MMP-2 (C: τυφλό, I: + κροκετίνη 1 μΜ, II: + κροκετίνη 
10 μΜ,  III: +ATRA 10 μΜ). Τα πειράματα έγιναν εις τριπλούν. 

Η μείωση στα επίπεδα των ζελατινασών που προκαλείται από την κροκετίνη δεν είναι αποτέλεσμα 

άμεσης επίδρασης στα ένζυμα, αφού επώαση θρεπτικού που περιείχε 10% v/v FBS με 1 και 10 μΜ 

κροκετίνης στους 37°C για 24 ώρες δεν είχε καμία αλλαγή στα ποσοστά των MMPs (Σχήμα 43). 

 

 

Σχήμα 43.  
Ζυμογράφημα θρεπτικού μέσου που περιείχε 10% v/v FBS με κροκετίνη μετά από επώαση 24 ωρών 
στους 37°C (C: τυφλό, I: + κροκετίνη 1 μΜ, II: + κροκετίνη 10 μΜ). Tα πειράματα έγιναν εις διπλούν. 

Έκφραση και πρωτεϊνικά επίπεδα των MT-MMPs 

Το προφίλ της ηλεκτροφόρησης των PCR προϊόντων και η σύγκρισή του με αυτό του γονιδίου 

αναφοράς GAPDH έδειξε υψηλή έκφραση των MT1 και MT2-MMPs στα κύτταρα αναφοράς. Η 

κροκετίνη όπως επίσης και το ATRA μείωσαν σημαντικά το επίπεδο έκφρασης του γονιδίου MT1-

MMP κατά 71.8% και 69.4% ,αντίστοιχα, στη συγκέντρωση των 10 μΜ (Σχήμα 44Α). Σε συμφωνία, η 
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ανοσοαποτύπωση κατά Western έδειξε σημαντική μείωση της προ-MT1-MMP κατά 30.2% και 

23.9%, αντίστοιχα από τις δύο ενώσεις (Σχήμα 44Β). 

 

Σχήμα 44.  
Επίδραση των ενώσεων στα επίπεδα του mRNA της MMP-14 (MT1-MMP) (A) και στα επίπεδα πρωτεΐνης 
(B), ύστερα από επώαση 24 h. Αριστερά φαίνονται οι ημιποσοτικές αναλύσεις σε σχέση με το γονίδιο 
αναφοράς GAPDH και την τουμπουλίνη, αντίστοιχα (M: πρότυπο, C: τυφλό, I: + κροκετίνη 1 μΜ, II: + 
κροκετίνη 10 μΜ, III: +ATRA 10 μΜ). Τα πειράματα έγιναν εις τριπλούν. Στις παρενθέσεις φαίνεται η 
αντίστοιχη μείωση. 
 

Η επίδραση των παραπάνω ενώσεων στα επίπεδα της MT2-MMP ήταν ακόμα πιο έντονη; 94.8% και 

96.1% μείωση από την κροκετίνη στις συγκεντρώσεις 1 και 10 μΜ, αντίστοιχα, και 88.1% από το 

ATRA (Σχήμα 45Α). Σε πρωτεϊνικό επίπεδο παρατηρήθηκε επίσης ελάττωση της προ-MT2-MMP από 

τη κροκετίνη 1 και 10 μΜ καθώς και από το ATRA, κατά 87.8%, 59.0% και 75.6%, αντίστοιχα (Σχήμα 

45Β). 
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Σχήμα 45.  
Επίδραση των ενώσεων στα επίπεδα του mRNA της MMP-15 (MT2-MMP) (A) και στα επίπεδα πρωτεΐνης 
(B), ύστερα από επώαση 24 h. Αριστερά φαίνονται οι ημιποσοτικές αναλύσεις σε σχέση με το γονίδιο 
αναφοράς GAPDH και την τουμπουλίνη, αντίστοιχα (M: πρότυπο, C: τυφλό, I: + κροκετίνη 1 μΜ, II: + 
κροκετίνη 10 μΜ, III: +ATRA 10 μΜ). Τα πειράματα έγιναν εις τριπλούν. Στις παρενθέσεις φαίνεται η 
αντίστοιχη μείωση. 

Έκφραση των TIMPs 

 

Σχήμα 46.  
Επίδραση των ενώσεων στα επίπεδα του mRNA των TIMP-1 (A) και TIMP-3 (B) ύστερα από επώαση 24 h. 
Αριστερά φαίνονται οι αντίστοιχες ημιποσοτικές αναλύσεις σε σχέση με το γονίδιο αναφοράς GAPDH (M: 
πρότυπο, C: τυφλό, I: + κροκετίνη 1 μΜ, II: + κροκετίνη 10 μΜ, III: +ATRA 10 μΜ). Τα πειράματα έγιναν 
εις τριπλούν. 
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Σχήμα 47.  
Επίδραση των ενώσεων στα επίπεδα του mRNA του TIMP-2 ύστερα από επώαση 24 h. Αριστερά φαίνεται 
η αντίστοιχη ημιποσοτική ανάλυση σε σχέση με το γονίδιο αναφοράς GAPDH και την τουμπουλίνη, 
αντίστοιχα, ενώ στο κάτω μέρος απεικονίζεται η ανοσοαποτύπωση κατά Western (M: πρότυπο, C: τυφλό, 
I: + κροκετίνη 1 μΜ, II: + κροκετίνη 10 μΜ, III: +ATRA 10 μΜ). Τα πειράματα έγιναν εις τριπλούν. 

Η κροκετίνη και το ATRA επάγουν την υπερέκφραση του TIMP-1 και του TIMP-3 ενώ μειώνουν την 

έκφραση του TIMP-2 (Σχήμα 46,47). Όσον αφορά τον TIMP-1, το αποτέλεσμα είναι πιό εμφανές για 

την κροκετίνη στην συγκέντρωση 1μΜ (70% αύξηση). Ο TIMP-3 σχεδόν 10-πλασιάζεται όταν τα 

κύτταρα επωάζονται παρουσία κροκετίνης ή ATRA. Η έκφραση του TIMP-2 μειώνεται σημαντικά 

από το ATRA (83%) και από την κροκετίνη τόσο στη συγκέντρωση 1 μΜ (70%) όσο και στη 

συγκέντρωση 10 μΜ (77%).  

H ανοσοαποτύπωση κατά Western σε κυτταρικά υπερκείμενα με αντίσωμα έναντι του C-τελικού 

τμήματος του TIMP-2, έδειξε τη παρουσία δύο ζωνών –μία στα 21 kDα όπως αναμενόταν και μία 

περίπου στα 82 kDα (Σχήμα 47). Η τελευταία μειώθηκε από το ATRA κατά 20% και ήταν απούσα 

παρουσία της κροκετίνης. Όσον αφορά στη ζώνη στα 21 kDa που αντιστοιχεί στον TIMP-2, η 

ένταση της ζώνης αυξήθηκε ελαφρά από την κροκετίνη; κατά 14% στη συγκέντρωση των 1 μΜ και 

κατά 23% στη συγκέντρωση των 10 μΜ ενώ το ATRA μείωσε την ένταση κατά 33%.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
             

Δ ο μ ι κ ό ς  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς  ε κ χ υ λ ι σ μ ά τ ω ν  σ τ ύ λ ω ν  

δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν  ε ι δ ώ ν  τ ο υ  γ έ ν ο υ ς  C r o c u s  

Ο Crocus sativus έχει θεωρηθεί φυτό με μεγάλη φαρμακευτική αξία καθιστώντας έτσι τον δομικό 

χαρακτηρισμό των συστατικών των στύλων του γένους Crocus ιδιαίτερης σημασίας. Ο C. boryi ssp. 

tournefortii και ο C. boryi ssp. boryi είναι ενδημικά της Ελλάδας ενώ ο C. niveus είναι αποκλειστικό 

ενδημικό της Πελλοπονήσου [Tan and Iatrou 2001]. Από τη μορφομετρία των στύλων φαίνεται ότι ο C. 

sativus έχει το μεγαλύτερο στύλο ως προς το μήκος των διακλαδώσεών του, αλλά και τον πιο έντονα 

χρωματισμένο. Στα ενδημικά είδη ο στύλος είναι μικρότερος καθώς επίσης και μικρότερης έντασης ως 

προς το χρώμα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο έγχρωμο μέρος, το οποίο αντανακλά τα καροτενοειδή και τα 

φλαβονοειδή, το έχει ο στύλος του C. niveus ενώ όσον αφορά στο βάρος, ο βαρύτερος αντιστοιχεί στο 

στύλο του C. sativus. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια θετική συσχέτιση ανάμεσα στο χρώμα, στο μέγεθος 

και στο βάρος του στύλου με τις περιεχόμενες κροκίνες, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε στο μέρος των 

αποτελεσμάτων, είναι περισσότερες για τον C. sativus (46 nmol καροτενοειδών/mg στύλου).  

Ανάλυση των εκχυλισμάτων των στύλων με HPLC έδειξε ότι τα ενδημικά είδη περιέχουν καροτενοειδή τα 

οποία εκλούονται αρκετά νωρίτερα από τα αντίστοιχες του C. sativus. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα 

ενδημικά είδη χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη περισσότερο πολικών συστατικών από τον C. sativus 

αφού εκλούονται σε μικρότερο ποσοστό μεθανόλης. Στο εκχύλισμα των στύλων του C. sativus οι κροκίνες 

αρχίζουν να εκλούονται στα 40 min ενώ στα υπόλοιπα ενδημικά τα παριεχόμενα καροτενοειδή όχι μόνο 

εκλούονται νωρίτερα αλλά φαίνεται να έχουν ίδια «εικόνα». Πιθανώς λοιπόν να έχουν παρόμοιες 

ενώσεις.  

Σύμφωνα με UV-Vis έλεγχο των εκχυλισμάτων, τα καροτενοειδή (κροκίνες) των στύλων του γένους 

Crocus, εμφανίζουν όλα διπλή κορυφή στη περιοχή 440 nm, η οποία σύμφωνα με την βιβλιογραφία είναι 

χαρακτηριστική των καροτενοειδών [Tarantilis et al. 1995; Li et al. 1999]. Στην περιοχή 250-260 nm 

απορροφάνε οι γλυκοζιτικοί δεσμοί ενώ η απορρόφηση στα 330 nm είναι χαρακτηριστική των cis-

καροτενοειδών. Στα ενδημικά είδη του γένους Crocus φαίνεται ότι ο λόγος της απορρόφησης στα 250-260 

nm προς την αντίστοιχη των 440 nm είναι αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν του C. sativus 

υποδεικνύοντας μάλλον μεγαλύτερο ποσοστό γλυκοζιτικών δεσμών.  

Με αλκαλική υδρόλυση του μεθανολικού εκχυλίσματος των στύλων του C. sativus, προέκυψε η κροκετίνη. 

Ανάλυσή της με HPLC χρωματογραφία έδειξε την παρουσία μιας κύριας κορυφής και μίας δεύτερης σε 
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πολύ μικρό ποσοστό. Σύμφωνα με την UV-Vis φασματοσκοπία με Ανιχνευτή Συστοιχίας Φωτοδιόδων, 

πρόκειται για ισομερή cis-trans. Ο ισομερισμός των καροτενοειδών αναφέρεται πολύ συχνά στη 

βιβλιογραφία ενώ ο Carmona και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι τα cis-καροτενοειδή παρουσιάζουν 

πρόσθετη απορροφητική ζώνη γύρω στα 324 m καθώς επίσης μετατόπιση του μεγίστου (440 nm) 

αριστερά κατά 5 nm [Carmona et al. 2006]. Για πρώτη φορά, επιτεύχθηκε έτσι ένας χαρακτηρισμός 

εκχυλισμάτων και άλλων ειδών του γένους Crocus εκτός απο τον καλά μελετημένο Crocus sativus. 

Ωστόσο, η πλήρης δομική ανάλυση κατέστη αδύνατη λόγω έλλειψης πρώτης ύλης αλλά και λόγω 

δυσδιαλυτότητας των ενώσεων σε ελάχιστο όγκο διαλύτη (600 μL) όπως απαιτείται στο NMR. Επιπλέον, 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αποικοδόμηση αλλά και απώλεια καροτενοειδών έχει παρατηρηθεί κατά 

την σαπωνοποίηση (αλκαλική υδρόλυση) ενώ αναφέρεται ότι τα κρίσιμα στάδια στην ανάλυση φυτικών 

υλικών είναι η προετοιμασία του δείγματος καθώς και η συμπύκνωση, κατά την διάρκεια των οποίων τα 

καροτενοειδή είναι πιο ευαίσθητα στο φως, στην θερμοκρασία και στην οξείδωση [Feltl et al 2005]. Η 

έκθεσή τους όμως στους παραπάνω παράγοντες είναι ουσιαστικά αναπόφευκτη. Επιπλέον, σύμφωνα με 

τον Britton, η ηλεκτρονικά πλούσια πολυενική αλυσίδα είναι πολύ επιρρεπής στην οξειδωτική 

αποδιοργάνωση [Britton 2008]. 

Ένας πρώτος δομικός χαρακτηρισμός στο άγλυκο τμήμα των ενώσεων έγινε μετά από υδρόλυση των 

εκχυλισμάτων των στύλων των C. boryi ssp boryi και C. niveus και σύγκρισή τους με την κροκετίνη 

(άγλυκο τμήμα των κροκινών του C. sativus). Με HPLC ανάλυση των υδρολυθέντων ενώσεων 

προκύπτουν δύο κορυφές, όπως προηγουμένως, τα UV-Vis φασματα των οποίων φανερώνουν ότι 

πρόκειται για ισομερή cis-trans με δομικά χαρακτηριστικά παρόμοια με της κροκετίνης. Συγκριτική μελέτη 

των φασμάτων NMR και IR, δείχνει ότι πρόκειται για μάλλον ασταθέστερες ενώσεις στις οποίες οι 

εναλλαγές μεταξύ των ισομερών cis-trans είναι πιο έντονες. Πιο συγκεκριμένα, στα φάσματα υπερύθρου η 

βασική διαφορά στην κροκετίνη και στις αντίστοιχες ενώσεις των ενδημικών ειδών έγκειται στη παρουσία 

επιπλέον απορρόφησης στις άγνωστες ενώσεις στη περιοχή 670-690 cm-1 η οποία αντιστοιχεί σε 

δονήσεις της ομάδας -C=C- οι οποίες βρίσκονται στη cis διάταξη. Ο εντονότερος ισομερισμός 

επιβεβαιώθηκε και από την NMR ανάλυση, αφού τόσο το προφίλ όσο και οι ολοκληρώσεις των 

πρωτονίων είναι ίδιες ενώ λόγω αστάθειας των δεσμών αυξάνονται οι σταθερές σύζευξης. 

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, η συσσώρευση αποκαροτενοειδών στους στύλους διαφόρων 

ειδών του γένους ελέγχεται από συγκεκριμένα γονίδια τα οποία μάλιστα εμφανίζουν μεγάλη ομολογία. Η 

ποσοτική και ποιοτική αλλαγή στα περιεχόμενα καροτενοειδή σχετίζεται με τα επίπεδα έκφρασης των 

γονιδίων που εκφράζουν την β-καροτενική υδροξυλάση (CsβCH1 και CsβCH2), και κυρίως του CsβCH1 

[Castillo et al. 2005]. Από τη σύγκριση των φασμάτων φαίνεται ότι το καροτενοειδές που αντιστοιχεί στο 

άγλυκο τμήμα των εκχυλισμάτων των στύλων δεν εμφανίζει ουσιαστικές διαφορές και είναι μάλλον το 

ίδιο, πιθανότητα η οποία αυξάνεται αν λάβουμε υπόψη και την έντονη ομολογία που εμφανίζουν τα 

γονίδια.  
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Ε π ί π ε δ α  κ ρ ο κ ε τ ί ν η ς  σ τ ο  π λ ά σ μ α  

Για πρώτη φορά τονίζεται το γεγονός ότι κατα την HPLC ανάλυση της trans-κροκετίνης (υψηλής 

καθαρότητας πρότυπο προερχόμενο είτε από αλκαλική υδρόλυση στο εργαστήριο όπως έχει ήδη 

περιγραφεί [Tarantilis et al. 1994; Kanakis et al. 2007; Asai et al. 2005], είτε από το εμπόριο), σε ποικιλλία 

εκλουστικών συστημάτων, εμφανίζεται πάντα ένα μικρό ποσοστό (περίπου 10%) του cis-ισομερούς, ενώ 

εκλούεται αρκετά αργότερα από το trans-ισομερές, π.χ. 8 λεπτά αργότερα στις συνθήκες που 

χρησιμοποιήθηκαν. Προηγούμενες μελέτες δεν αναφέρουν την ύπαρξη του cis-ισομερούς [Asai et al. 2005; 

Xi et al. 2007], η παρουσία του οποίου οφείλεται μάλλον στην αναπόφευκτη έκθεση των καροτενοειδών 

στο φώς [Rodriguez-Amaya 2001]. Ένας πιθανός λόγος για τη μη-ανίχνευση της cis-κροκετίνης είναι ο 

μικρός χρόνος ανάλυσης, π.χ στο σύστημα που προτείνεται από τους Xi και συνεργάτες [Xi et al. 2007], 

δείχνουμε ότι η cis-κροκετίνη εκλούεται στα 20 λεπτά ενώ το trans-ισομερές εκλούεται στα 9 λεπτά, όπως 

επιβεβαιώθηκε και από τα πειράματά μας. Οπότε τερματισμός της ανάλυσης στα 10-15 λεπτά οδηγεί σε 

απώλεια του cis-ισομερούς. 

Για την προκατεργασία των δειγμάτων του πλάσματος χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία της εκχύλισης σε 

στερεά φάση (SPE), η οποία επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των συνθηκών και χαρακτηρίζεται από 

αναπαραγωγίσιμα/επαναλήψιμα αποτελέσματα. Οι μη-ειδικές δεσμεύσεις της κροκετίνης στην αλβουμίνη 

του ορού μέσω δεσμών υδρογόνου, η σταθερότητα των συμπλόκων αυτών καθώς και οι αλλαγές στην 

δευτεροταγή δομή των πρωτεϊνών έχουν αναφερθεί από τον Kanakis και τους συνεργάτες του [Kanakis et 

al. 2007]. Προκειμένου τη διάσπαση των συμπλόκων αυτών χρησιμοποιήθηκαν υψηλή συγκέντρωση 

άλατος και μικρό ποσοστό μεθανόλης ενώ λαμβάνοντας υπόψη την οξεοβασική ισορροπία των 

καρβοξυλίων της κροκετίνης (δικαρβοξυλικό οξύ) η τελική έκλουση έγινε με βασικό διάλυμα μεθανόλης. 

Εφαρμογή προηγούμενων συνθηκών σε στηλάκια ανάστροφης φάσης με διαφορετική ρητίνη οδήγησε σε 

χαμηλή ανάκτηση (< 50%).  

Ανάλυση σε δείγματα πλάσματος ανθρώπου, μετά από χορήγηση αφεψήματος κρόκου (200 mg), δείχνει 

την παρουσία της κροκετίνης στο αίμα, ενώ ίχνη βρίσκονται ακόμα και μετά από 24 ώρες. Οι 

συγκεντρώσεις που προσδιορίστηκαν ήταν της τάξης του μΜ. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν 

προηγούμενες μελέτες που έγιναν σε πειραματόζωα, σύμφωνα με τις οποίες η κροκετίνη απορροφάται 

γρήγορα από τον οργανισμό ενώ οι κροκίνες υδρολύονται σε κροκετίνη στην γαστροεντερική οδό πρίν 

την είσοδό τους στη κυκλοφορία του αίματος [Asai et al. 2005; Xi et al. 2007]. Ο Asai και οι συνεργάτες 

παρατήρησαν την μεγαλύτερη συγκέντρωση της κροκετίνης στα 30 λεπτά μετά από χορήγηση μείγματος 

(0.2 mL) 40 nmol κροκετίνης και 40 nmol κροκινών [Asai et al. 2005] ενώ ο Xi και οι συνεργάτες του 

έδειξαν ότι η συγκέντρωση κροκετίνης σε πλάσμα αρουραίων μετά από λήψη κροκίνης άρχισε να 

μειώνεται μετά τη 1 ώρα [Xi et al. 2007]. Στη μελέτη των Asai και συνεργατών, γίνεται επιπλέον 

αναγνώριση των γλυκουρονιδίων της κροκετίνης επισημαίνοντας την πιθανότητα του μερικού 
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μεταβολισμού της κροκετίνης σε σύμπλοκα γλυκουρονιδίων στο εντερικό βλεννογόνο, στο ήπαρ ή και στα 

δύο [Asai et al. 2005]. Ωστόσο στα πειράματά μας, η καταγραφή των φασμάτων στις κορυφές που 

εκλούονται νωρίτερα δεν δείχνει ύπαρξη γλυκουρονιδίων στα χρωματογραφήματα. Το γεγονός αυτό δεν 

αντιτίθεται στα ήδη υπάρχοντα δεδομένα αφού είναι πιθανό τα γλυκουρονίδια να χάνονται κατά την 

προκατεργασία των δειγμάτων με SPE. Η κατεργασία με γλυκουρονιδάση πρίν την SPE, όπως 

προτάθηκε από τους Asai και συνεργάτες, μπορεί να εφαρμοστεί και να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα. 

Και τα δύο ισομερή της κροκετίνης ανιχνεύτηκαν στο πλάσμα 2 ώρες μετά την χορήγηση αφεψήματος 

κρόκου, ενώ το cis-ισομερές δεν φάνηκε μετά τις 24 ώρες αφού ήταν κάτω του LLOD. Στα τρία από τα 

τέσσερα δείγματα, το cis-ισομερές αποτέλεσε το 25% της ολικής κροκετίνης, ενώ στο άλλο άγγιξε το 50%. 

Το υψηλότερο ποσοστό του cis-ισομερούς σε σύγκριση με το σύνηθες 10% που παρατηρείται σε 

πρότυπα trans-κροκετίνης καθώς και σε εμβολιασμένα δείγματα πλάσματος μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

της in vivo ισομερείωσης αλλά και της υδρόλυσης των cis-ισομερών που υπάρχουν στο αφέψημα στην 

γαστροεντερική οδό. Προηγούμενη μελέτη, δείχνει την ύπαρξη ισομερών (κυρίως cis και trans) του 

λυκοπενίου στο αίμα, με το ποσοστό του cis-ισομερούς να φτάνει το 60-80% του ολικού λυκοπενίου [Wu 

et al. 2003] παρά το γεγονός ότι το λυκοπένιο στα φαγητά υπάρχει κυρίως στην all-trans μορφή. Ομοίως, 

έρευνες [Tang and Russell 1990; Sedjo et al. 2004] δείχνουν αύξηση στις συγκεντρώσεις των all-trans, 9-

cis- και 13-cis-ρετινοϊκού οξέος μετά από λήψη all-trans-παλμιτικού ρετινυλίου.  

Η αναλυτική SPE-HPLC μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο εργαστήριό μας για την ανίχνευση και 

ποσοτικοποίηση της κροκετίνης σε ανθρώπινο πλάσμα, έδειξε καλή επιλεκτικότητα, γραμμικότητα, 

ευαισθησία, ακρίβεια και ορθότητα. Εφαρμογή της μεθόδου, σε δείγματα αίματος μετά τη χορήγηση 

αφεψήματος, έδειξε την παρουσία κροκετίνης μετά από 2 ώρες (1.24 -3.67 μΜ) καθώς επίσης την ύπαρξή 

της σε ίχνη μετά από 24 ώρες (0.10-0.24), ενώ αυτή δεν ανιχνεύτηκε πριν την λήψη κρόκου. Αυτή η πρώτη 

μελέτη στους ανθρώπους επιβεβαιώνει τα μέχρι τώρα ευρήματα φαρμακοκινητικών μελετών σε 

πειραματόζωα. 

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η σύσταση των κροκινών παραμένει ουσιαστικά η ίδια είτε σε ζεστό 

νερό 80°C είτε σε υδατικό διάλυμα μεθανόλης 50% v/v. Παρατηρείται μόνο ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό 

της trans-κροκίνης-4 ενώ παράλληλα η trans-κροκίνη-2 έχει μειωθεί. Η αύξηση της κύριας κορυφής (trans-

κροκίνη-4) και η ταυτόχρονη μείωση των υπολοίπων κορυφών trans όσο αυξάνεται η  θερμοκρασία, έχει 

ξαναναφερθεί [Carmona et al. 2006]. Επιπλέον, ο Carmona και οι συνεργάτες έχουν αναφέρει ότι η 

μεθανόλη στην κινητή φάση και στην εκχύλιση μπορεί να τροποποιήσει τη σύσταση λόγω εστεροποίησης 

[Carmona et al. 2006]. 

Ε π ί δ ρ α σ η  σ τ ο ν  π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ ό  κ α ρ κ ι ν ι κ ώ ν  

κ υ τ τ ά ρ ω ν  μ α σ τ ο ύ  
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Το εκχύλισμα των στύλων του C. sativus και τα συστατικά του αναστέλλουν σημαντικά τον 

πολλαπλασιασμό των MCF-7 και των MDA-MB-231 κυττάρων. Η τιμή IC50 του εκχυλίσματος είναι 

μικρότερη από αυτή που αναφέρθηκε για τη κυτταρική σειρά HeLa (2.3 mg/mL) [Escribano et al. 1996]. 

Μετά τη δημοσίευση αυτού του μέρους των αποτελεσμάτων μας στο περιοδικό Anticancer Research,  

δημοσιεύτηκε μελέτη του Mousavi και των συνεργατών του, η οποία επιβεβαιώνει την ανασταλτική 

επίδραση του εκχυλίσματος στην σειρά MCF-7 με IC50 400 ± 18.5 mg/mL μετά από 48 ώρες ενώ δείχνει 

επαγωγή απόπτωσης μέσω ενεργοποίησης του μονοπατιού των κασπασών [Mousavi et al. 2009a].  

Στα πειράματά μας, η υψηλότερη δράση κατά του πολλαπλασιασμού καρκινικών κυττάρων του μαστού 

αποδόθηκε στο εκχύλισμα του C. boryi ssp. boryi. Μάλιστα, στα MDA-MB-231 κύτταρα, τα εκχυλίσματα 

των ενδημικών ειδών του γένους Crocus εμφάνισαν ισχυρότερη ανασταλτική επίδραση από αυτή του C. 

sativus. Η ανασταλτική αυτή δράση δημιουργεί την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες όσον αφορά στις 

βιολογικές τους ιδιότητες, όπως η βιοδιαθεσιμότητα, με απώτερο σκοπό την εκτίμηση της πιθανότητας 

χρήσης τους σαν χημειοπροστευτικά μέσα. 

Πειράματα πολλαπλασιασμού που έγιναν σε συγκεκριμένα συστατικά του κρόκου, έδειξαν ότι η δράση 

που παρατηρείται από τις κροκίνες δεν εξαρτάται από τον βαθμό γλυκοζυλίωσής τους αλλά οφείλεται 

μάλλον στον πολυενικό σκελετό των καροτενοειδών. Σε συνθήκες παρουσίας ορού 10% όπως δείχθηκε, η 

κροκετίνη μειώνει τη κυτταρική ζωτικότητα στις καρκινικές σειρές MDA-MB-231 και MCF-7. Μάλιστα η 

επίδραση είναι πιο εμφανής στα MCF-7 κύτταρα ενώ στη σειρά MDA-MB-231 η αναστολή του 

πολλαπλασιασμού ήταν σημαντική σε συγκεντρώσεις πιο υψηλές των 200 μM [Chryssanthi et al. 2007]. 

Μελέτη της επίδρασης μεμωνομένων συστατικών του εκχυλίσματος στη κυτταρική σειρά MCF-7 και σε 

συνθήκες απουσίας ορού, έδειξε αναστολή από την κροκετίνη η οποία μάλιστα στη συγκέντρωση των 

100 μΜ άγγιξε το 60%. Ομοίως στη σειρά MDA-MB-231, η κροκετίνη μείωσε αξιοσημείωτα την κυτταρική 

ζωτικότητα μετά από επώαση 24 ωρών, ακόμα και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (1 και 10 μΜ) ενώ η 

trans-κροκίνη-4 δεν επηρέασε σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Αυτή η απόκλιση των αποτελεσμάτων ίσως να 

εξηγείται από το γεγονός ότι ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός διεγείρεται από πολλούς παράγοντες του 

ορού και έτσι η αναστολή που προκαλείται από την κροκετίνη όταν η επώαση γίνεται παρουσία ορού 

είναι εμφανής μόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις. 

Το γεγονός ότι η κροκετίνη είχε ισχυρότερη δράση κατά της αύξησης της βιωσιμότητας των κυττάρων σε 

σχέση με την trans-κροκίνη-4 (διγεντιοβιοζυλ-εστέρας κροκετίνης) στα MCF-7 κύτταρα, οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η κροκετίνη ίσως να δρα στα MCF-7 κύτταρα μέσω πρόσθετου μηχανισμού ο οποίος 

απουσιάζει στα MDA-MB-231 κύτταρα. Οι Jagadeeswaran και οι συνεργάτες του παρατήρησαν ότι η 

αναστολή στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ραβδομυοσαρκώματος επάγεται από την κροκετίνη, 

ενώ ο Tarantilis και οι συνεργάτες του ανέφεραν ότι η κροκετίνη ανέστειλε σημαντικά τον 

πολλαπλασιασμό των HL-60 και K562 κυττάρων (IC50=2 μΜ) [Tarantilis et al. 1994; Jagadeeswaran et al. 
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2000; Morjani et al, 1990]. Οι Abdullaev και οι συνεργάτες του [Abdullaev 1994] έχουν δείξει ότι η 

κροκετίνη εμφάνισε δοσοεξαρτώμενη ανασταλτική επίδραση σε διάφορες καρκινικές κυτταρικές σειρές 

του ανθρώπου (HeLa, A-204, HepG-2, CCD) αλλά δεν έδειξε σημαντική επίδραση στον σχηματισμό 

αποικιών. Από την άλλη μεριά, ο Escribano και οι συνεργάτες του [Escribano et al. 1996] αναφέρουν ότι η 

κροκετίνη δεν είχε κανένα κυτταροτοξικό αποτέλεσμα στα HeLa κύτταρα. Οι αντιφάσεις αυτές πιθανόν να 

εξηγούνται από διαφορές στις καρκινικές σειρές, στις συνθήκες καλλιέργειας καθώς και στους 

διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης.  

Η κυτταροτοξική δράση της κροκίνης έχει επιβεβαιωθεί επίσης για τις σειρές αδενοκαρκινώματος 

αρουραίου DHD/K12-PROb και ανθρώπινου αδενοκαρκινώματος του κόλον HT-29 με αντίστοιχα ID50 

(50% ανασταλτικής δόσης) 1.0 και 0.4 mM [Garcia-Olmo et al. 1999], καθώς επίσης και για τα HeLa 

κύτταρα (ID50= 3 mM). Άλλες μελέτες, έχοντας ως μέτρο της κυτταρικής ζωτικότητας τον σχηματισμό 

αποικιών, αναφέρουν ότι το IC50 του εκχυλίσματος κυμάνθηκε από 100 σε 250 μg/mL ανάλογα με τον 

τύπο του κακοήθους κυττάρου, ενώ δεν είχε καμία επίδραση σε φυσιολογικά κύτταρα σπλήνας ποντικού 

[Abdullaev 1993; Abdullaev et al 2003; Abdullaev and Frenkel 1992]. Με βάση προηγούμενες μελέτες που 

αναφέρουν ότι οι κροκίνες δεν είναι βιοδραστικά μόρια αλλά υδρολύονται σε κροκετίνη, όπως επίσης και 

πειράματα της ερευνητικής μας ομάδας, η αναστολή λόγω της κροκετίνης αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού 

αποτελεί τον ενεργό μεταβολίτη [Asai et al 2005]. Αντιθέτως με τα πειράματα παρουσία ορού, επώαση 

των MDA-MB-231 κυττάρων με trans-κροκίνη-4 για 24 ώρες και σε συνθήκες απουσίας ορού δεν έδειξε 

καμμία επίδραση σε χαμηλές συγκεντρώσεις γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι η δράση των κροκινών 

επηρεάζεται από τα συστατικά του ορού τα οπόια πιθανώς καταλύουν την υδρόλυση προς κροκετίνη. 

Το χαμηλό ποσοστό της σαφρανάλης στο εκχύλισμα (<0.01%) [Lozano et al. 1999] καθώς επίσης και η 

αμελητέα επίδραση στην ζωτικότητα των καρκινικών κυττάρων του μαστού σε συγκεντρώσεις 

χαμηλότερες των 125 μΜ, παρά τη σημαντική ανασταλτική δράση του εκχυλίσματος στη συγκέντρωση 

των 100 μg/mL, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η σαφρανάλη δεν συμμετέχει στην δράση του εκχυλίσματος 

στον πολλαπλασιασμό. Η σαφρανάλη εμφάνισε επίσης αμελητέα δράση και μάλλον διεγερτική σε 

συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 100 μΜ σε συνθήκες απουσίας ορού. Η διαφορά στην επίδραση της 

σαφρανάλης ανάλογα με τις συνθήκες καλλιέργειας και η διεγερτική δράση σε συνθήκες απουσίας ορού 

χρήζει διερεύνησης και με άλλη τεχνική.  

Σε συμφωνία, προηγούμενες μελέτες αποδίδουν κυτταροτοξική δράση στην διμεθυλοκροκετίνη, στην 

κροκετίνη και στην κροκίνη στην ανθρώπινη λευχαιμική σειρά HL-60 με το 50% της αναστολής να 

παρατηρείται στις συγκεντρώσεις 1.2, 5.0 και 6.6 μΜ για τρεις ημέρες και 0.8, 2 και 2 μΜ για 5 ημέρες, 

αντίστοιχα [Tarantilis et al. 1994]. Σύμφωνα λοιπόν με τον Tarantilis και τους συνεργάτες του [Tarantilis et 

al. 1994], η διμεθυλοκροκετίνη είναι πιο ισχυρή ως προς τη μείωση της ζωτικότητας, γεγονός το οποίο 

έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματά μας στα οποία μείωσε σημαντικά την βιωσιμότητα των 
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κυττάρων. Συγκεκριμένα, η μείωση στη συγκέντρωση των 50 μΜ άγγιξε το 45% ενώ η κροκετίνη μόλις το 

25%. 

Το ATRA είχε αμελητέα επίδραση στην ζωτικότητα κυτταρικών σειρών του μαστού σε συνθήκες 

παρουσίας και απουσίας ορού. Η αμελητέα αυτή δράση έναντι της κυτταρικής βιωσιμότητας των 

κυττάρων MDA-MB-231 επιβεβαιώνεται και από προηγούμενες μελέτες [Liu et al. 2003; Ng et al. 2000]. 

Οι ακριβείς μηχανισμοί, οι οποίοι εξηγούν την επίδραση αυτή των συστατικών, παραμένουν ουσιαστικά 

άγνωστοι. Ο Escribano και οι συνεργάτες του [Escribano et al. 1996] περιέγραψαν διάφορες αλλαγές 

στην μορφολογία των κυττάρων μετά από επώαση με τα συστατικά, προτείνοντας επαγωγή της 

αποπτωτικής διαδικασίας ενώ πιθανή είναι και η μεταβολική μετατροπή των καροτενοειδών σε ρετινοειδή 

παρά το γεγονός ότι δεν έχει θεωρηθεί προαπαιτούμενο για την αντικαρκινική δράση [Abdullaev 2002; 

Fernandez 2004]. Σε συμφωνία με άλλους ερευνητές που αναφέρουν ανθεκτικότητα των MDA-MB-231 

κυττάρων στα ρετινοειδή [Liu et al. 2003; Ng et al. 2000], στο πειραματικό μας πρωτόκολλο, τo ATRA δεν 

είχε επίδραση στον πολλαπλασιασμό των MDA-MB-231 κυττάρων σε καμία από τις δύο συνθήκες 

καλλιέργειας, αποκλείοντας έτσι μάλλον την μετατροπή των καροτενοειδών σε ρετινοειδή. Άγνωστοι 

παραμένουν ακόμα οι ακριβείς μηχανισμοί μέσω των οποίων επάγεται η δράση της κροκετίνης στα 

καρκινικά κυττάρα. Έχει δειχθεί από πολλές ερευνητικές ομάδες ότι η κροκετίνη αλληλεπιδρά με 

νουκλεϊκά οξέα. Ο Kanakis και οι συνεργάτες του παρατήρησαν αλληλεπιδράσεις της σαφρανάλης, της 

διμεθυλοκροκετίνης και της κροκετίνης με το tRNA [Kanakis et al. 2007] και το DNA [Kanakis et al. 2009]. 

Ομοίως, η Bathaie και οι συνεργάτες της έδειξαν ότι η κροκετίνη αλληλεπιδρά με το DNA του βόειου 

θύμου αδένα ή με ολιγονουκλεοτίδιά του επάγοντας διαμορφωτικές αλλαγές σε αυτό, π.χ. μετακίνηση 

από την B στην C φάση και μείωση στην παράμετρο μακρομοριακής σταθερότητας ΔG(H2O) (ελεύθερη 

ενέργεια Gibbs) [Bathaie et al. 2007]. Ο Ashrafi και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι οι κροκίνες, η 

κροκετίνη καθώς και η διμεθυλοκροκετίνη δεσμεύουν ιστόνες, επάγοντας έτσι αλλαγές στην διαδικασία 

μεταγραφής [Ashrafi et al. 2005]. Ο Abdullaev αναφέρει επίσης δοσοεξαρτώμενη αναστολή της σύνθεσης 

των νουκλεϊκών οξέων και των πρωτεϊνών και καταστολή της δράσης της καθαρής RNA πολυμεράσης II 

από την κροκετίνη στη σειρά HeLa (αυχενικό επιθηλιακό καρκίνωμα), στην A549 (αδενοκαρκίνωμα του 

πνεύμονα) και στη VA13 (μετασχηματισμένοι εμβρυϊκοί ινοβλάστες του πνεύμονα της σειράς SV-40 

[Abdullaev 1994], ενώ τα παράγωγα των κροκινών ανέστειλαν τον σχηματισμό αποικιών σε κύτταρα του 

όγκου ενώ δεν είχαν καμία επίδραση σε φυσιολογικά κύτταρα [Abdullaev et al. 2003]. Ο Magesh και οι 

συνεργάτες του δείχνουν ότι η αντινεοπλασματική δράση σε ποντίκια, συνδέεται άμεσα με την ικανότητά 

της να δεσμεύει ελεύθερες ρίζες [Magesh et al. 2006]. Οι επιδράσεις της κροκετίνης σε άλλες κυτταρικές 

λειτουργίες, οι οποίες επηρεάζονται από καροτενοειδή, όπως η σηματοδότηση μέσω MAP κινασών, η 

πρόοδος του κυτταρικού κύκλου και η διακυτταρική επικοινωνία δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα. 
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Η δράση της κροκετίνης στη μείωση της βιωσιμότητας των καρκινικών κυττάρων του μαστού θεωρείται 

αρκετά σημαντικό εφόσον, όπως επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους, η 

κροκετίνη αποτελεί τον κύριο μεταβολίτη των κροκινών στον οργανισμό. 

Ε π ί δ ρ α σ η  σ τ η ν  δ ι η θ η τ ι κ ή  ι κ α ν ό τ η τ α  κ α ρ κ ι ν ι κ ώ ν  

κ υ τ τ ά ρ ω ν  μ α σ τ ο ύ  κ α ι  έ κ κ ρ ι σ η  

μ ε τ α λ λ ο π ρ ω τ ε ϊ ν α σ ώ ν  κ α ι  γ λ υ κ ο ζ α μ ι ν ο γ λ υ κ α ν ώ ν  

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή (Α3.1.2), σημαντικά συστατικά στην οργάνωση του εξωκυττάριου 

χώρου αποτελούν οι γλυκοζαμινογλυκάνες, έχοντας έτσι ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη του καρκίνου. Οι 

GAGs συμμετέχουν στην ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, της κυτταρικής κινητικότητας, στις 

αλληλεπιδράσεις κυττάρου-κυττάρου, στην αγγειογένεση και γενικά στην διαμόρφωση του εξωκυττάριου 

χώρου [Schamhart and Kurth 1994], μέσω αλληλεπιδράσεων με εξωκυτταρικές ρυθμιστικές πρωτεΐνες. 

Πειράματα που έγιναν ύστερα από επώαση 24 ωρών των MDA-MB-231 κυττάρων σε συνθήκες απουσίας 

ορού, έδειξε ότι η κροκετίνη και το ATRA σε φυσιολογικά σχετικές συγκεντρώσεις αυξάνει σημαντικά τη 

σύνθεση των θειωμένων GAGs.  

Μελέτες έχουν επισημάνει αλλαγές στα επίπεδα έκφρασης συγκεκριμένων πρωτεογλυκανών και 

γλυκοζαμινογλυκανών ανάμεσα σε φυσιολογικούς μαστικούς αδένες και μαστικούς αδένες όπου έχει 

αναπτυχθεί όγκος. Στην περίπτωση καρκίνου του μαστού, έχουν αναφερθεί υψηλά επίπεδα 

υαλουρονικού οξέος το οποίο και έχει θεωρηθεί προγνωστικός δείκτης σε κακοήθειες [Misra et al. 2006]. 

Σε in vitro καλλιέργειες η σύνθεσή του βρέθηκε να διεγείρεται από το all-trans ρετινοϊκό οξύ [Saavalainen 

et al. 2005] ενώ το ίδιο το ρετινοϊκό οξύ σε συγκέντρωση 10-5 Μ και ύστερα από επώαση δύο ημερών δεν 

είχε επίδραση στην ποσότητα των πρωτεογλυκανών θειικής ηπαράνης στην καρκινική σειρά του μαστού 

MDA-MB-231 [Lambrecht et al. 1998]. Οι καρκινικές κυτταρικές σειρές συνθέτουν θειική χονδροϊτίνη ως 

κύριο συστατικό των πρωτεογλυκανών. Η γλυπικάνη-3 (μεμβρανική πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης) 

μπορεί να επάγει την απόπτωση σε συγκεκριμένες κυτταρικές σειρές ενώ η μειωμένη συνδεκάνη-1 

(μεμβρανική πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης/θειικής χονδροϊτίνης) στις επιθηλιακές κυτταρικές 

επιφάνειες σχετίζεται με την απόκτηση κακοηθών χαρακτηριστικών [Καραμάνος 2006]. Σε όγκους του 

μαστού, οι εξωκυττάριες πρωτεογλυκάνες της θειικής χονδροΐτίνης και της θειικής ηπαράνης όπως η 

βερσικάνη και η περλεκάνη αντίστοιχα, είναι αυξημένες [Chandrasekaran and Davidson 1979]. Σε 

καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων του μαστού έχει βρεθεί ότι κυρίαρχες GAGs είναι οι 

γλυκοζαμινογλυκάνες της θειικής χονδροϊτίνης και της θειικής ηπαρίνης ενώ παράλληλα το υαλουρονικό 

είναι μειωμένο σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτταρα. Σε οιστρογονοανεξάρτητες σειρές όπως η MDA-MB-

231, η συγκέντρωση πρωτεογλυκανών θειικής χονδροϊτίνης αυξάνεται [Delehedde et al. 1997; Gulyas and 

Hjerpe 2003]. Ένας καινούργιος ρόλος έχει αποδoθεί στην διακοσμητίνη (μικρή πρωτεογλυκάνη με 
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αλυσίδες CS ή DS), η οποία καταστέλλει την οστική μετάσταση στον καρκίνο του μαστού in vitro και in 

vivo  [Araki et al. 2009].  Σύμφωνα με τον Emerman και τους συνεργάτες του η συνολική αύξηση στις 

θειωμένες GAGs στον εξωκυττάριο χώρο σχετίζεται με μειωμένο πολλαπλασιασμό και αυξημένη 

κυτταρική πυκνότητα σε καλλιέργειες [Emerman et al. 1988].  Τα αποτελέσματά μας δίνουν έναυσμα για 

περαιτέρω μελέτες αφού σε αυτό το στάδιο η ερμηνεία τους είναι δύσκολη. Χρειάζεται προσδιορισμός 

CS, DS, HS, HA, δομικός χαρακτηρισμός αυτών αλλά και μελέτη σε επίπεδο πρωτεογλυκανών. 

Η κροκετίνη σε συγκεντρώσεις 1 και 10 μΜ οδήγησε σε μείωση της διηθητικής ικανότητας των MDA-MB-

231 κυττάρων. Σε συμφωνία με τον Benbow και τους συνεργάτες τους, το ATRA βρέθηκε επίσης να 

καταστέλλει τον διηθητικό φαινότυπο των MDA-MB-231 κυττάρων [Benbow et al. 1999], ενώ για πρώτη 

φορά δείχνεται ότι η κροκετίνη στην ίδια συγκέντρωση είναι πιό αποτελεσματική με το ποσοστό της 

μείωσης να αγγίζει το 45%. Πρόσφατα, το λυκοπένιο, το οποίο ανήκει στην ίδια οικογένεια, 

χαρακτηρίστηκε αποτελεσματικός αναστολέας της μετανάστευσης των κυττάρων και βρέθηκε να μειώνει 

την μετάσταση in vivo [Chiang et al. 2007; Hung et al. 2008]. Σε in vivo πειραματικό μοντέλο μετάστασης 

σε ανθρώπινο ηπάτωμα, το λυκοπένιο ανέστειλε την κατάσταση και μείωσε τα επίπεδα των ζελατινασών 

στο πλάσμα [Huang et al. 2008]. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι MMPs εμπλέκονται στην διήθηση και τη μετάσταση οι οποίες είναι οι κυρίως 

υπεύθυνες για την αύξηση της θνησιμότητας, γίνεται φανερό ότι η κατανόηση της επίδρασης των 

ενώσεων στην πρωτεολυτική δράση των MMPs είναι αρκετά σημαντική. Το 2007, ο Zheng και οι 

συνεργάτες του ανέφεραν ότι η κροκίνη μείωσε την έκφραση της MMP-9 σε μικροαγγεία του φλοιού 

[Zheng et al. 2007]. Ωστόσο, λόγω πολυπλοκότητας στο πρωτεολυτικό σύστημα των MMPs, η 

μεμονωμένη έρευνα σε μία MMP ή μία οικογένεια MMPs δεν εξασφαλίζει αρκετές πληροφορίες στην 

προσπάθεια για διευκρίνηση των παθογόνων μηχανισμών στην ογκο-εξαρτώμενη παθογένεση. Η 

κροκετίνη μελετήθηκε ως προς την επίδρασή της στις κύριες MMPs και στους TIMPs που εκφράζονται 

στον καρκίνο του μαστού για πρώτη φορά. Παρά το γεγονός ότι το ATRA χρησιμοποιήθηκε ως μόριο 

αναφοράς, με ορισμένες δράσεις του να είναι γνωστές, για πρώτη φορά παρατηρήθηκε σημαντική 

αναστολή της MT2-MMP. 

Όπως έχει προαναφερθεί, ο καρκίνος του μαστού συνδέεται με την υπερέκφραση των 

μεταλλοπρωτεϊνασών [Konjevic and Stankovic 2006; Kousidou et al. 2004; Duffy et al. 2000] ενώ ο Kleiner 

και οι συνεργάτες του προτείνουν ότι ο λόγος των ενεργών MMPs προς τους TIMPs είναι ενδεικτικός της 

μεταστατικής πιθανότητας των καρκινικών κυττάρων [Kleiner et al. 1999]. Παρά τη συνεισφορά 

προηγουμένων μελετών, οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν την έκφραση των MMPs δεν είναι ακόμα πλήρως 

κατανοητοί. Μία απλή ανισότητα στην έκκριση των MMPs και των TIMPs δεν μπορεί να εξηγήσει την 

διηθητική ικανότητα του όγκου και τη πιθανότητα μετάστασης. Στην πραγματικότητα στους κακοήθεις 

όγκους παρατηρείται αύξηση των TIMPs [Grignon et al. 1996] και όπως δείχθηκε από τους Martin και 
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Matrisian το 2007, έκφραση ορισμένων μελών της MMP οικογένειας έχει προστατευτικά αποτελέσματα 

έναντι πολλαπλών σταδίων του καρκίνου [Martin and Matrisian 2007]. Επιπρόσθετα, ενώ οι TIMPs γενικά 

καταστέλλουν την δράση και την ενεργοποίηση των MMPs, κάποιοι TIMPs εμπλέκονται επίσης στην 

διαδικασία ενεργοποίησης των MMPs (π.χ ο TIMP-2 ενεργοποιεί την προ-MMP-2). Σε συμφωνία, ο 

Lambert και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι οι TIMPs είναι πολυλειτουργικά μόρια όντας ικανά να 

καταστέλλουν και να προάγουν την εξέλιξη του όγκου [Lambert et al. 2004].   

Η MT1-MMP και κυρίως η MT2-MMP, μειώνονται σημαντικά τόσο από την κροκετίνη όσο και από το all-

trans ρετινοϊκό οξύ. Σε επίπεδο mRNA (RT-PCR) καθώς και σε πρωτεϊνικό επίπεδο (Western), η 

κροκετίνη και το ATRA προκαλούν μια δοσοεξαρτώμενη μείωση στην έκφραση. Σε συμφωνία, ο Dutta και 

οι συνεργάτες αναφέρουν μείωση της MT1-MMP, ύστερα από επώαση των MCF-7 κυττάρων με 30 μΜ 

ATRA σε συνθήκες απουσίας ορού [Dutta et al. 2009]. Τα καινούργια ευρήματα αυτά είναι αρκετά 

μεγάλης σημασίας αφού οι MT-MMPs παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην ρύθμιση των καρκινικών κυττάρων 

και των κυττάρων του στρώματος κατά την μετακίνησή τους διαμέσου του εξωκυττάριου χώρου in vivo 

[Rowe and Weiss 2009]. Τα επίπεδα των MT-MMPs είναι αυξημένα στα MDA-MB-231 κύτταρα [Kousidou 

et al. 2004] και κυρίως η MT1-MMP υπερεκφράζεται σε ανθρώπινα καρκινώματα του μαστού [Benbow et 

al. 1999; Okada et al. 1995]. Επίσης, η έκφραση της MT1-MMP είναι υψηλότερη σε κυτταρικές σειρές 

μεγάλης διηθητικής και μεταστατικής ικανότητας [Figueira et al. 2009]. Η MT1-MMP εμφανίζεται να παίζει 

διπλό ρόλο στον ανασχηματισμό του ECM μέσω της ενεργοποίησης της προζελατινάσης A αλλά και της 

προκολλαγονάσης 3 καθώς και της απευθείας σχάσης ορισμένων μακρομορίων του ECM όπως η 

ζελατίνη, το κολλαγόνο τύπου Ι και η φιμπρονεκτίνη [Polette and Birembaut 1998]. Έχει δειχθεί ότι η MT1-

MMP και η MT2-MMP είναι ικανές  να προσφέρουν άμεσα στα μη-διηθητικά κύτταρα την ικανότητα να 

διαπερνούν τις κολλαγονικές τύπου Ι μεμβράνες, δρώντας σαν περικυτταρικές κολλαγονάσες [Hotary et 

al. 2000], ενώ όλες οι MT-MMPs, με εξαίρεση την MT4-MMP (MMP-17), μπορούν να ενεργοποιήσουν την 

προ-MMP-2 [Visse and Nagase 2003].  

Έτσι, η μείωση στην έκφρασή τους από την κροκετίνη πιθανόν να υποδηλώνει την συνεισφορά της 

κολλαγονολυτικής δράσης στην καταστολή του διηθητικού φαινότυπου. Η μεγάλη μείωση στην έκφραση 

της MT2-MMP από το ATRA δεν είχε δειχθεί νωρίτερα ενώ αποκαλύπτει επιπλέον μηχανισμό μέσω του 

οποίου αναστέλλει την κολλαγονολυτική δραστικότητα [Benbow et al. 1999]. 

Ίσως η πιό ενδιαφέρουσα πλευρά της MT1-MMP είναι η φύση των αλληλεπιδράσεών της με τον TIMP-2 

και ο ρόλος που έχει στην ενεργοποίησης της προ-MMP-2 [Hernandez-Barrantes et al. 2000; Kayano et 

al. 2004]. Εφ’όσον η κροκετίνη προκαλεί μείωση των επιπέδων τόσο της MT1-MMP όσο και του TIMP-2, 

θα μπορούσε να εξαγχθεί το συμπέρασμα ότι υπάρχει μείωση και στην ενεργή MMP-2, το οποίο είναι 

αρκετά σημαντικό αφού αυτή παίζει ρόλο-κλειδί στην αποδιοργάνωση της βασικής μεμβράνης (BM) και 

του ECM. Η MMP-2 δεν φάνηκε στο ζυμογράφημα σε συνθήκες απουσίας ορού ενώ, την ίδια στιγμή, το 
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mRNA για την MMP-2 δεν ανιχνεύτηκε με το PCR, γεγονός που σημαίνει ότι ίσως εκφράζεται σε ίχνη αν 

και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Σε  επίπεδο πρωτεΐνης αντίστοιχα (Western blotting) και πιθανόν 

λόγω μεγαλύτερης ευαισθησίας της μεθόδου, η MMP-2 καθώς και η προ-μορφή της φάνηκε να υπάρχει 

μόνο στα κύτταρα αναφοράς. Σε συμφωνία, όταν τα κύτταρα καλλιεργούνται σε θρεπτικό μέσο παρουσία 

ορού, η παρουσία της MMP-2 είναι εμφανής στο ζυμογράφημα, το οποίο μπορεί να εξηγηθεί από τη 

διέγερση της MMP-2 από μακρομόρια του ορού όπως αυξητικοί παράγοντες. Πράγματι, έχει δειχθεί ότι 

στα MDA-MB-231 κύτταρα, η MMP-2 και η MMP-9, σε αντίθεση με άλλες MMPs, είναι επιρρεπείς στην 

ρύθμιση μέσω MAP κινασών [Bartsch et al. 2003]. Σε προηγούμενη μελέτη στα MDA-MB-231 κύτταρα σε 

συνθήκες απουσίας ορού, η Kousidou και οι συνεργάτες της παρατήρησαν ότι η MMP-2 ήταν παρούσα 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ ο Singer και οι συνεργάτες του αναφέρουν πλήρη απουσία της MMP-2 στη 

συγκεκριμένη σειρά [Kousidou et al. 2004; Singer et al. 2002]. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι η κυτταρική 

πυκνότητα μειώνει σημαντικά τα επίπεδα έκφρασης των περισσοτέρων MMPs και TIMPs, 

συμπεριλαμβανομένων και των MMP-2 και MMP-9 [Menashi et al, 1998; Bachmeier et al. 2005]. Η 

μείωση που παρατηρείται στην MMP-2 από το ATRA, ενισχύεται και από πρόσφατη εργασία η οποία 

αναφέρει μείωσή της ύστερα από επώαση της καρκινικής σειράς του μαστού MCF-7 με 30 μΜ, σε 

συνθήκες απουσίας ορού και για 24 ώρες [Dutta et al. 2009]. Η ανασταλτική επίδραση της κροκετίνης και 

του ATRA στις MMP-2 και MT1-MMP καθώς και στον TIMP-2 προτείνει ουσιαστικά δύο τρόπους για την 

μείωση της ζελατινολυτικής δραστικότητας –τον άμεσο και τον έμμεσο, δηλαδή άμεση μείωση της 

έκκρισης της MMP-2 από τα καρκινικά κύτταρα αλλά και μείωση της ενεργοποίησης των ζυμογόνων 

μορφών αυτής ένεκα των μειωμένων επιπέδων MTI-MMP και TIMP-2. Όσον αφορά στον έμμεσο τρόπο, 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι στο μικροπεριβάλλον του όγκου, η MMP-2 είναι πιθανό να εκφράζεται 

από ινοβλάστες ή από άλλα κύτταρα του στρώματος, αν όχι από τα ίδια τα καρκινικά. Πράγματι, οι 

Wiseman και Werb αναφέρουν ότι τα κύτταρα του στρώματος, καθώς και οι ινοβλάστες, είναι η κύρια 

πηγή μεταλλοπρωτεϊνασών ενώ την ίδια στιγμή οι Bissell και Radisky δηλώνουν ότι οι MMPs εκφράζονται 

κυρίως από ινοβλάστες ή από αγγειακά κύτταρα του στρώματος, ή από φλεγμονώδη κύτταρα τα οποία 

διηθούν τους όγκους, παρά από τα κύτταρα του όγκου [Wiseman and Werb 2002; Bissell and Radisky 

2001].  

Η κροκετίνη δεν είχε επίδραση στην γονιδιακή έκφραση της MMP-9 παρά το γεγονός ότι καταστέλλει τα 

πρωτεϊνικά επίπεδα. Η μείωση στη δράση των ζελατινασών δεν προκαλείται από άμεση ενζυμική 

αναστολή όπως δείχθηκε από πειράματα που έγιναν σε συνθήκες απουσίας κυττάρων, και ίσως είναι 

αποτέλεσμα μετα-μεταγραφικής ρύθμισης. Το ATRA φάνηκε να μειώνει την έκφραση της MMP-9, σε 

συμφωνία με προηγούμενες μελέτες στην καρκινική κυτταρική σειρά Hca-F όπως επίσης και στη σειρά 

MDA-MB-231 [Li and Tian 2004; Frankerberger et al. 2001]. Σε αντίθεση με τα πειράματά μας που έδειξαν 

ότι το ATRA δεν επηρεάζει τη ζελατινολυτική δράση, ο Liu και οι συνεργάτες του αναφέρουν μείωση της 

ζελατινολυτικής δραστικότητας [Liu et al. 2003]. Στα πειράματά μας, σε μεταγραφκό επίπεδο, η κροκετίνη 

αύξησε την έκφραση των TIMP-1 και TIMP-3. Σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, το mRNA του TIMP-
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1 φαίνεται να υπερεκφράζεται ελαφρώς από το ATRA [Frankerberger et al. 2001; Liu et al. 2003]. Οι 

Kleiner και Stetler-Stevenson προτείνουν ότι ο λόγος των ενεργών MMPs προς τους TIMPs συνδέεται με 

τη μεταστατική πιθανότητα των καρκινικών κυττάρων [Kleiner and Stetler-Stevenson 1999] και έτσι, η 

υπερέκφραση του TIMP-1, κύριου αναστολέα της MMP-9, ίσως να οδηγεί σε περαιτέρω καταστολή της 

MMP-9.  

Τα συνολικά αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η κροκετίνη έχει παρόμοια επίδραση με αυτή 

του ATRA στην διηθητικότητα των MDA-MB-231 κυττάρων και στην έκφραση των MMPs και TIMPs. Είναι 

γνωστό από προηγούμενες αναφορές ότι το all-trans ρετινοϊκό οξύ ασκεί τις επιδράσεις στην 

διηθητικότητα μέσω αλληλεπιδράσεων με ογκογονίδια, όπως ο AP-1 (μεταγραφικός παράγοντας ο οποίος 

ρυθμίζει τα επίπεδα των MMPs και TIMPs μέσω περιοχών δέσμευσης του στο DNA) [Simeone and Tari 

2004; Bachmeier et al. 2005; Yan and Boyd 2007]. Ομοίως, ο Li και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι 

είναι πιθανό τα ρετινοειδή να επιδρούν στον AP-1 ενώ επίσης το ATRA έχει βρεθεί να μειώνει την 

ζελατινολυτική δραστικότητα [Li et al. 1996; Benbow et al. 1999; Liu et al. 2003]. Το ATRA βρέθηκε επίσης 

να υποεκφράζει υπομονάδες ιντεγκρινών οι οποίες διαμεσολαβούν την δέσμευση των 

μεταλλοπρωτεϊνασών στον ECM. Πρόσφατα δεδομένα δηλώνουν ότι οι MMPs οι οποίες εμπλέκονται 

στην αύξηση του όγκου, τροποποιούν την προσκόλληση των κυττάρων μέσω σχάσης της E-καντχερίνης. 

Η υπερέκφραση της Ε-καντχερίνης που παρατηρείται στα MCF-7 κύτταρα μπορεί να οδηγεί στην μείωση 

της δραστικότητας της MMP-2 [Dutta et al. 2009]. Είναι πιθανόν η δράση της κροκετίνης να γίνεται επίσης 

μέσω αλλαγών στην έκφραση μορίων πρόσδεσης ή μέσω αλληλεπιδράσεων με μεταγραφικούς 

παράγοντες και ειδικά με το μονοπάτι του AP-1, αλλά περαιτέρω έρευνα για την πιστοποίηση της 

υπόθεσης θεωρείται αναγκαία.  

Συνοπτικά, η κροκετίνη όχι μόνο αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό της υψηλής μεταστατικότητας 

καρκινικής σειράς MDA-MB-231 αλλά επιπλέον εμφανίζει σημαντική ικανότητα στην καταστολή της 

διηθητικότητας. Η αλλαγή αυτή της κυτταρικής συμπεριφοράς συνοδεύεται από διακριτές αλλαγές στην 

έκφραση των MMPs και TIMPs: π.χ. μείωση της έκφρασης των MT1-, MT2-MMP και TIMP-2, μείωση των 

επιπέδων των MMP-2 και MMP-9 μετά από διέγερση  και υπερέκφραση των TIMP-1 και TIMP-3. Τα 

αποτελέσματα αυτά αποδίδουν στον ενεργό μεταβολίτη της κροκινών (κροκετίνη), μεγάλη αξία όσον 

αφορά στον καρκίνο του μαστού, ενώ περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες προκειμένου να εδραιωθεί η 

πιθανότητα χρησιμοποίησής της ως χημειοπροστατευτικό μέσο ή συμμετοχής της στην ανάπτυξη νέων 

αντικαρκινικών φαρμάκων. 

Σύνοψη αποτελεσμάτων 

 Τα αποκλειστικά ελληνικά ενδημικά είδη του γένους Crocus: Crocus boryi ssp. tournefortii, 

Crocus boryi ssp. boryi και Crocus niveus, αποτελούν πηγή πολικών καροτενοειδών. Σε σχέση 
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με τον Crocus sativus χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη πολικότητα και μάλλον αυξημένο 

ποσοστό γλυκοζυλίωσης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι χρόνοι έκλουσης των συστατικών στα 

ενδημικά είδη είναι σχεδόν ίδιος. 

 Με τεχνικές χρωματογραφίας HPLC, φασματοσκοπίας IR καθώς και 1Η-NMR, προέκυψε το 

συμπέρασμα ότι το άγλυκο τμήμα των εκχυλισμάτων των στύλων του γένους που μελετήθηκαν 

έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την κροκετίνη. Βέβαια κρίνεται απαραίτητη η καταγραφή 

φασμάτων 13C-NMR, η οποία στα πλαίσια της διατριβής αυτής κατέστη αδύνατη λόγω της 

έλλειψης πρώτης ύλης. 

 Κατά την HPLC ανάλυση της trans-κροκετίνης και πιθανότατα λόγω ισομερισμού, εμφανίζεται 

πάντα ένα μικρό ποσοστό (10%) του cis-ισομερούς, το οποίο εκλούεται αργότερα. 

 Αναπτύχθηκε νέα SPE-HPLC μέθοδος η οποία και πιστοποιήθηκε. Εμφανίσε καλή γραμμικότητα 

και επαναληψιμότητα ενώ τα ποσοστά ανάκτησης ήταν αρκετά ικανοποιητικά (70-90%). Αυτή 

χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση της κροκετίνης σε δείγματα πλάσματος ανθρώπου. 

 Μετά από χορήγηση 200 mg κρόκου και ανάλυση με πιστοποιημένη SPE-HPLC μέθοδο, η 

κροκετίνη ανιχνεύεται στις 2 ώρες (1.27-3.67 μΜ) ενώ ίχνη υπάρχουν ακόμα και μετά από 24 

ώρες (0.1-0.14 μΜ). Το ποσοστό του cis-ισομερούς άγγιξε το 50%. 

 Σημαντική μείωση της βιωσιμότητας καρκινικών κυττάρων του μαστού για τα εκχυλίσματα των 

στύλων των ενδημικών ειδών Crocus boryi ssp. tournefortii, Crocus boryi ssp. boryi και Crocus 

niveus, καθώς και του εκχυλίσματος των στύλων του Crocus sativus, σε συνθήκες παρουσίας 

ορού, με ισχυρότερη δράση στα υψηλότερης μεταστατικής ικανότητας MDA-MB-231. 

 Σε συνθήκες απουσίας ορού η κροκετίνη μείωσε σημαντικά τη βιωσιμότητα των κυττάρων MCF-

7. Συγκεκριμένα στη συγκέντρωση των 100 μΜ άγγιξε το 60%. Ομοίως στη σειρά MDA-MB-231, 

η κροκετίνη μείωσε αξιοσημείωτα την κυτταρική ζωτικότητα μετά από επώαση 24 ωρών, ακόμα 

και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (1 και 10 μΜ) οι οποίες είναι εφικτές στον οργανισμό  

 Η trans-κροκίνη-4 είχε αμελητέα επίδραση στις συνθήκες παρουσίας και απουσίας ορού σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις.  

 Η διμεθυλοκροκετίνη μείωσε σημαντικά την ζωτικότητα των κυττάρων με ποσοστό 45% στη 

συγκέντρωση των 50 μΜ. 
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 Το all-trans ρετινοϊκό οξύ, ανεξάρτητα από τις συνθήκες καλλιέργειας, και σε αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις, δεν είχε επίδραση στη κυτταρική ζωτικότητα καρκινικών κυττάρων του μαστού, 

πιθανότατα αποκλείοντας την δράση των καροτενοειδών μέσω ρετινοειδών. 

 Η κροκετίνη και το all-trans ρετινοϊκό οξύ αύξησαν σημαντικά τα ποσοστά των θειωμένων GAGs 

καθώς επίσης μείωσαν την διηθητική ικανότητα των MDA-MB-231 κυττάρων. Η δράση στην 

διηθητικότητα μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την αξιοσημείωτη μείωση στα επίπεδα των 

μεταλλοπρωτεϊνασών μεμβρανικού τύπου, MT1- και MT2-MMP, αλλά και στις ζελατινάσες. 

 H κροκετίνη παρουσία ορού και στη συγκέντρωση των 10 μΜ, φάνηκε να μειώνει την 

ζελατινολυτική δράση. 

 Οι συγκεντρώσεις που μελετήθηκαν οδήγησαν σε αύξηση της έκφρασης των TIMP-1 και TIMP-3 

ενώ φάνηκαν να μειώνουν την έκφραση του TIMP-2. 

 Η ομοιότητα στην δράση της κροκετίνης και του all-trans ρετινοϊκού οξέος, πιθανόν να 

υποδηλώνει ότι και τα δύο δρουν με παρόμοιους μηχανισμούς, π.χ. μέσω αλληλεπιδράσεων με 

μεταγραφικούς παράγοντες όπως ο AP-1. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
             

Ανάμεσα στα διάφορα είδη του γένους Crocus, ο C. sativus έχει μελετηθεί εκτενώς ως προς τη σύσταση 

και τις βιολογικές ιδιότητες των στύλων του, οι οποίοι αποτελούν το γνωστό άρτυμα (κρόκος ή ζαφορά) το 

οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στη Μεσογειακή, την Ινδική και την Κινέζικη μαγειρική. Ανά τους αιώνες, 

στον κρόκο έχουν αποδοθεί πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Η κροκετίνη είναι ένα καροτενοειδές 

δικαρβοξυλικό οξύ, το οποίο στη φύση εστεροποιείται με μονάδες γλυκόζης ή γεντιοβιόζης σχηματίζοντας 

τις κροκίνες (κύρια συστατικά του κρόκου). Παρά την ύπαρξη πολλών μελετών, οι οποίες αναφέρουν ότι η 

κροκετίνη και οι κροκίνες από τον κρόκο έχουν ποικίλες βιολογικές δράσεις, θέματα που αφορούν στον 

τρόπο χορήγησης του κρόκου καθώς και στην απορρόφηση και στο μεταβολισμό των καροτενοειδών του 

σε ανθρώπους δεν έχουν ακόμα απαντηθεί. Στην παρούσα μελέτη, ισοκρατική μέθοδος υγρής 

χρωματογραφίας ανάστροφης φάσης αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε για την ανίχνευση κροκετίνης σε 

πλάσμα. Τα δείγματα προκατεργάστηκαν με εκχύλιση στερεάς φάσης (ανακτήσεις >72%) και 

χρωματογραφήθηκαν σε στήλη Luna C-18 (4.6 mm x 250 mm, 5 μm) με κινητή φάση 

μεθανόλης/νερού/τριφθοροξικού οξέος (75.0/24.5/0.5, % v/v/v) και ροή 1.0 mL min-1. Η αναπτυχθείσα 

μέθοδος HPLC οδήγησε σε οξείες κορυφές στα 10.7 (trans-κροκετίνη) και 18.6 λεπτά (cis-κροκετίνη), ενώ 

η καμπύλη βαθμονόμησης για την ολική κροκετίνη στο πλάσμα έδειξε καλή γραμμικότητα για 

συγκεντρώσεις 0.020 με 20 μΜ (R2=0.999). Η επιλεκτικότητα, η ακρίβεια, η ορθότητα και η σταθερότητα 

μελετήθηκαν σε εμβολιασμένα δείγματα πλάσματος και ήταν αποδεκτές. Η μεθόδος εφαρμόστηκε στον 

προσδιορισμό των επιπέδων της κροκετίνης σε πλάσμα τεσσάρων υγιών εθελοντών πριν και μετά την 

κατανάλωση αφεψήματος κρόκου (200 mg σε νερό 80°C για 5 λεπτά). Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή 

συγκέντρωση της κροκετίνης μετά από 2 ώρες (1.24 -3.67 μΜ) και παρουσία της ακόμα και στις 24 ώρες 

(0.10-0.24). Ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία του cis-ισομερούς σε ποσοστά 25 με 50%, προτείνοντας in 

vivo ισομερείωση.  

Με χρήση υγρής χρωματογραφίας (HPLC) και UV/vis φασματοσκοπίας δείχνουμε για πρώτη φορά την 

παρουσία υδρόφιλων καροτενοειδών στους στύλους τριών ενδημικών ειδών Crocus: C. boryi ssp. 

tournefortii, C. boryi ssp. boryi και C. niveus και ότι στα ενδημικά είδη η αλκαλική υδρόλυση οδηγεί σε ένα 

άγλυκο trans-καροτενοειδές. Με σκοπό την περαιτέρω έρευνα ως προς την επίδραση των μεθανολικών 

εκχυλισμάτων αλλά και συστατικών του saffron στον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων του μαστού, 

εφόσον ο καρκίνος του μαστού αποτελει κύρια αιτία θανάτου σε γυναίκες, χρησιμοποιήσαμε τις 

κυτταρικές σειρές MCF-7 και MDA-MB-231. Επώαση για 24 και 48 ώρες έδειξε ανασταλτική δράση στον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Όσον αφορά στην επίδραση συστατικών των στύλων του C. sativus, η 

δράση κατά του πολλαπλασιασμού αποδίδεται κυρίως στην κροκετίνη. 
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Με σκοπό την περαιτέρω μελέτη της επίδρασης της κροκετίνης (ενεργός μεταβολίτης κροκινών), στον 

πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων του μαστού, χρησιμοποιήθηκε η υψηλής μεταστατικότητας 

κυτταρική σειρά MDA-MB-231 ενώ μετρήθηκε η κυτταρική ζωτικότητα με τη βαφή WST-1 καθώς και η 

διηθητικότητα μέσω ανασυγκροτημένης βασικής μεμβράνης. Μετά από επώαση 24 ωρών, η κροκετίνη 

ανέστειλε σημαντικά όχι μόνο τον πολλαπλασιασμό αλλά επίσης την διήθηση, στις φυσιολογικά σχετικές 

συγκεντρώσεις 1 και 10 μM. Μελέτες όσον αφορά στις μοριακές αλλαγές στην έκφραση των MMPs και 

των ενδογενών τους αναστολέων (TIMPs), έγιναν μετά από αλυσιδωτή αντίδραση πολυμερισμού 

αντίστροφης μεταγραφάσης, ενώ τα επίπεδα πρωτεΐνης καθώς και η ζελατινολυτική δραστικότητα 

καθορίστηκαν με ανοσοαποτύπωση κατά Western και ζυμογραφήματα. Η γονιδιακή και πρωτεϊνική 

έκφραση των MT1-MMP και MT2-MMP μειώθηκαν σημαντικά τόσο από την κροκετίνη όσο και από το all-

trans-ρετινοϊκό οξύ (ATRA, χρήση ως τυφλό). Επώαση με 10 μM κροκετίνης για 24 ώρες σε συνθήκες 

απουσίας ορού μείωσε την προ-MMP-9, ενώ καλλιέργεια σε θρεπτικό υλικό παρουσία ορού 2 και 5%, 

επίσης οδήγησε σε μείωση των ζελατινασών. Η κροκετίνη και το ATRA επάγουν την υπερέκφραση του 

TIMP-1 και του TIMP-3 ενώ μειώνουν την έκφραση του TIMP-2.  
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Abstract 

Among the different species of Crocus, only C. sativus has been extensively studied for the composition 

and the biological properties of its styles, since these constitute the well-known spice saffron, which is 

widely used in the Mediterranean, Indian and Chinese diet. Throughout centuries, saffron is attributed with 

many therapeutic uses. Crocetin is a carotenoid dicarboxylic acid, which in nature is esterified with glucose 

or gentiobiose units forming the crocins, abundant components of saffron (a spice with many reputed 

medicinal uses). Although studies have demonstrated that crocetin and crocins from saffron have various 

biological functions, issues concerning the route and way of saffron administration, the absorption and 

metabolism of saffron carotenoids in humans have not been answered yet. In the present study, an 

isocratic reversed-phase liquid chromatographic method was developed and validated for the 

determination of crocetin in plasma. Samples were pre-treated by solid phase extraction (recoveries >72%) 

and were chromatographed on a Luna C-18 column (4.6 mm x 250 mm, 5 μm) with a mobile phase 

consisting of methanol/water/trifluoroacetic acid (75.0/24.5/0.5, % v/v/v) at a flow rate of 1.0 mL min-1. The 

HPLC method developed resulted in sharp peaks at 10.7 (trans-crocetin) and 18.6 min (cis-crocetin), 

whereas the calibration curve of total crocetin in plasma displayed a good linearity for concentrations of 

0.020 to 20 μΜ (R2=0.999). Specificity, precision, accuracy and stability were also studied with spiked 

plasma samples and were acceptable. The developed method was applied to the determination of crocetin 

levels in plasma of four healthy human volunteers before and after consumption of one cup of saffron 

infusion (200 mg of saffron in water 80°C for 5 min). Results showed that the concentration of crocetin was 

high after 2h (1.24 -3.67 μΜ) and still determined after 24 h (0.10-0.24). Interestingly, the percentage of the 

cis-isomer ranges from 25 to 50%, suggesting in vivo isomerization. 

With high performance liquid chromatography (HPLC) and UV/vis spectroscopy we show for the first time, 

the presence of hydrophilic carotenoids in the styles of three other Crocus taxa, endemic in Greece: C. 

boryi ssp. tournefortii, C. boryi ssp. boryi and C. niveus. In order to investigate the effect of the methanolic 

extracts and the constituents of saffron on breast cancer cell proliferation, since breast cancer  is a major 

cause of death among women, we used the cell lines MCF-7 and MDA-MB-231 cells. Incubation for 24 and 

48 h showed an inhibitory effect on cell proliferation. Studies on the effect of constituents of C. sativus 

styles showed that the antiproliferative effect is mainly attributed to crocetin.  

In order to further study the effect of crocetin, the active metabolite of crocins, on breast cancer cells, we 

used the highly invasive MDA-MB-231 cells and measured the viability with the WST-1 assay and the 

invasiveness through a reconstituted basement membrane. After 24 h incubation, crocetin inhibited not 

only proliferation but also invasion significantly at the physiological relevant concentrations of 1 and 10 μM. 

Studies in the molecular changes of expression of MMPs and their endogenous inhibitors (TIMPs), were 

performed following reversed transcription and polymerase chain reaction, whereas protein expression and 
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gelatinolytic activity were determined with Western blotting and zymography. The gene and protein 

expression of MT1-MMP and MT2-MMP were greatly attenuated by both crocetin and all-trans-retinoic acid 

(ATRA, used as control). Incubation with 10 μM crocetin for 24 h in serum free conditions reduced pro-

MMP-9 levels, whereas when cultured in media with sera 2 and 5%, it also reduced gelatinase protein 

expression. Crocetin and ATRA also upregulate TIMP-1 and TIMP-3 mRNA expression and downregulate 

TIMP-2 expression.  
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