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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Καξθίλνο 

O φξνο "θαξθίλνο" δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο θαη κφλν αζζέλεηαο, αιιά 

απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ζχλνιν απφ παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ φιεο 

έρνπλ σο θνηλφ ηνπο γλψξηζκα ηνλ αλεμέιεγθην πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ. 

Απνηειεί ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO 2004) ηε 

δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ, κεηά απφ ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. 

Σα θπζηνινγηθά θχηηαξα πνιιαπιαζηάδνληαη ηαρχηαηα θαηά ηελ εκβξπτθή θαη λεαξή 

ειηθία, ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ ην πιήξσο αλεπηπγκέλν ζψκα. ηελ ελήιηθν δσή, ηα 

θχηηαξα θπζηνινγηθά αλαπηχζζνληαη κφλν γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ άιια θχηηαξα πνπ 

έρνπλ πεζάλεη ή κε θάπνην ηξφπν αιινησζεί. Όηαλ ηα θπζηνινγηθά θχηηαξα γίλνπλ 

θαξθηληθά, αξρίδνπλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη αλεμέιεγθηα, ζρεκαηίδνληαο έηζη κάδεο 

θπηηάξσλ πνπ νλνκάδνληαη φγθνη. Αλ ηα θχηηαξα είλαη θαινήζε, ζπλήζσο δελ ππάξρνπλ 

επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ νξγαληζκνχ, εθηφο θαη αλ, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο, αζθνχλ πίεζε 

ζε θάπνην φξγαλν. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θχηηαξα είλαη θαθνήζε, αξρίδνπλ λα δηεζνχλ 

γεηηνληθνχο ηζηνχο ή λα κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο ιέκθνπ 

ζε πην καθξηλά ζεκεία κέζα ζην ζψκα, δεκηνπξγψληαο έηζη ζνβαξά θαη απεηιεηηθά γηα ηε 

δσή πξνβιήκαηα ζηνλ νξγαληζκφ. 

Πξνθεηκέλνπ ηα θπζηνινγηθά θχηηαξα λα γίλνπλ θαξθηληθά, πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα 

θάπνηεο γελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ 

νκνηφζηαζε. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο νδεγνχλ ζε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα πξσην-

νγθνγνληδίσλ, ηα νπνία κεηαιιάζζνληαη ζε νγθνγνλίδηα, ή/θαη κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα 

νγθνθαηαζηαιηηθψλ γνληδίσλ, ηα νπνία θπζηνινγηθά δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ. πλήζσο απαηηνχληαη πνιιέο αιιαγέο ζηνπο κεραληζκνχο νκνηφζηαζεο 

ελφο θπηηάξνπ γηα λα κεηαηξαπεί ζε θαξθηληθφ. Έρνπλ παξαηεξεζεί έμη ζπλήζεηο 

κεηαβνιέο, νη νπνίεο είλαη παξνχζεο ζρεδφλ ζε φινπ ηνπο ηχπνπο θαξθίλνπ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ άλζξσπν: 1) αλάπηπμε απηνλνκίαο ζηελ παξαγσγή κελπκάησλ γηα 

αχμεζε, 2) αληίζηαζε ζε κελχκαηα πνπ αλαζηέιινπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, 3) απνθπγή 

ηεο απφπησζεο, 4) ηθαλφηεηα απεξηφξηζηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ, 5) 

αγγεηνγέλεζε , 6) δηήζεζε θαη κεηάζηαζε (Hanahan et al., 2000). 
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Καξθίλνο θαη ζήκαηα αλάπηπμεο 

Σα θπζηνινγηθά θχηηαξα πξνθεηκέλνπ λα κπνπλ ζε δηαδηθαζία κίησζεο απαηηνχλ ηε 

δηέγεξζε απφ θάπνην ζήκα αλάπηπμεο. Σα ζήκαηα απηά κεηαθέξνληαη κέζσ πξφζδεζεο 

δηαθφξσλ κνξίσλ ζε ππνδνρείο πνπ βξίζθνληαη είηε ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε 

είηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ (π.ρ. ζε ππξεληθνχο ππνδνρείο). Σα κφξηα απηά κπνξεί 

λα είλαη απμεηηθνί παξάγνληεο, κφξηα ηεο εμσθπηηάξηαο χιεο, θαζψο θαη κφξηα 

πξνζθφιιεζεο (Hanahan et al., 2000). 

Σα θαξθηληθά θχηηαξα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίινπο κεραληζκνχο, ψζηε λα βξίζθνληαη ζε 

δηαξθή πνιιαπιαζηαζκφ ρσξίο ηελ αλάγθε ζπλερνχο δηέγεξζεο απφ εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα. Έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο είλαη ε παξαγσγή ελφο απμεηηθνχ παξάγνληα απφ 

ην θαξθηληθφ θχηηαξν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θχηηαξν παχεη λα εμαξηάηαη απφ ηελ 

παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απμεηηθνχ παξάγνληα απφ ηα θχηηαξα ηνπ ηζηνχ πνπ ηνλ 

παξάγνπλ θπζηνινγηθά. Ο απμεηηθφο παξάγνληαο πνπ παξάγεηαη απφ ηα θαξθηληθά 

θχηηαξα δξα απηνθξηλψο, επάγνληαο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο (Hanahan et al., 2000). 

Παξαδείγκαηα είλαη ε παξαγσγή ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα ησλ αηκνπεηαιίσλ (platelet 

derived growth factor, PDGF) απφ θχηηαξα γινηνβιαζηψκαηνο, ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα 

κεηαζρεκαηηζκνχ α (transforming growth factor α, TGFα) απφ θχηηαξα ζαξθψκαηνο 

(Fedi et al., 1997) θαη ηεο πιεηνηξνπίλεο (pleiotrophin, PTN) απφ αλζξψπηλα θαξθηληθά 

θχηηαξα πξνζηάηε LNCaP (Hatziapostolou et al., 2005). 

Έλαο άιινο κεραληζκφο αθνξά ηξνπνπνηήζεηο ζε δηάθνξνπο ππνδνρείο. πρλά, γηα 

παξάδεηγκα, ππνδνρείο κε δξάζε θηλάζεο ηπξνζίλεο θαίλεηαη λα ππεξεθθξάδνληαη ζε 

θαξθηληθά θχηηαξα. Έηζη, ν ππνδνρέαο HER2/neu έρεη παξαηεξεζεί φηη ππεξεθθξάδεηαη 

ζε φγθνπο ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ζηνκάρνπ, ελψ ν επηδεξκηθφο απμεηηθφο παξάγνληαο EGF-

R/erbB ππεξεθθξάδεηαη ζε φγθνπο ηνπ καζηνχ, ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηνπ εγθεθάινπ (Slamon 

et al., 1987, Yarden and Ullrich, 1988). Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε κεξηθά θαξθηληθά 

θχηηαξα εθθξάδνληαη ππνδνρείο πνπ είλαη ζπλερψο δηεγεξκέλνη, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

πξφζδεζε θάπνηνπ πξνζδέηε, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηνπ EGF-R 

(Fedi et al., 1997). 

Σέινο, ζε πνιιά θαξθηληθά θχηηαξα παξαηεξείηαη φηη αλεμαξηεζία απφ εμσηεξηθή 

δηέγεξζε δελ νθείιεηαη ζε ηξνπνπνηήζεηο ζε επίπεδν απμεηηθνχ παξάγνληα ή ππνδνρέα, 

αιιά ζην ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ θάπνηνλ ππνδνρέα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν ζεκαηνδνηηθφο θαηαξξάθηεο SOS-Ras-Raf-MAPK. 
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ην 25% ησλ αλζξψπηλσλ φγθσλ, παξαηεξνχληαη δνκηθέο αιιαγέο ζηηο πξσηεΐλεο Ras, νη 

νπνίεο νδεγνχλ ζε ζπλερή ελεξγνπνίεζε ηνπ κνλνπαηηνχ θαη απμεκέλν θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ (Medema and Bos, 1993). 

 

Καξθίλνο θαη αλαζηαιηηθά ζήκαηα αλάπηπμεο 

Φπζηνινγηθά, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε θπηηαξηθή νκνηφζηαζε, ζήκαηα πνπ αλαζηέιινπλ ηελ 

αλάπηπμε επηδξνχλ ζηα θχηηαξα. Απηά ηα ζήκαηα κπνξεί λα είλαη κφξηα δηαιπηά ή 

πξνζθνιιεκέλα ζηελ επηθάλεηα γεηηνληθψλ θχηηαξσλ ή/θαη ζην εμσθπηηαξηθφ πιηθφ. Οη 

κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ απηά ηα κφξηα αλαζηέιινπλ ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ 

ρσξίδνληαη ζε δχν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο: α) κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ην θχηηαξν ζε θάζε εξεκίαο 

(G0), απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα κεηαβνχλ θαη πάιη ζε θάζε πνιιαπιαζηαζκνχ ζην κέιινλ, θαη β) 

κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ην θχηηαξν ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ κνλίκσο ράλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 

θπηηάξνπ γηα κίησζε (π.ρ. φηαλ ην θχηηαξν δηαθνξνπνηείηαη) (Hanahan et al., 2000).  

Βαζηθφ ζεκείν ζηνλ έιεγρνπ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ είλαη ε κεηάβαζε ηνπ θπηηάξνπ απφ ηε θάζε 

G1 ζηε θάζε S ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ. Σα πεξηζζφηεξα, αλ φρη φια, ηα ζήκαηα πνπ αλαζηέιινπλ 

ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ πεξηιακβάλνπλ ζην ζεκαηνδνηηθφ ηνπο κνλνπάηη ηελ πξσηεΐλε 

ξεηηλνβιαζηψκαηνο (pRb), θαζψο θαη ηηο δχν ζπλαθείο πξσηεΐλεο p107 θαη p130. Ο βαζκφο 

θσζθνξπιίσζεο ηεο pRb ξπζκίδεηαη απφ ηηο θπθιηλνεμαξηψκελεο θηλάζεο (CDKs), θαη φηαλ ηα 

επίπεδα θσζθνξπιίσζεο ηεο είλαη ρακειά, δξα αλαζηαιηηθά ζηε κεηάβαζε ηνπ θπηηάξνπ απφ ηε 

θάζε G1 ζηελ S, θαη θαηά ζπλέπεηα ζην πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θπηηάξνπ. Γηαηαξαρή ηνπ 

κνλνπαηηνχ pRb νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ Δ2F, νη νπνίνη ζηε 

ζπλέρεηα επάγνπλ ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ 

ζε θάζε κίησζεο (Weinberg, 1995). 

Έλα απφ ηα πην θαιά κειεηεκέλα αλαζηαιηηθά κφξηα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαιπηψλ 

αλαζηνιέσλ είλαη ν TGF-β. ηηο δξάζεηο ηνπ πεξηιακβάλεηαη ε επαγσγή ηεο ζχλζεζεο ησλ 

πξσηετλψλ p15
INK4B 

θαη p21, νη νπνίεο αλαζηέιινπλ ηε δξάζε ησλ CDKs θαη ηε θσζθνξπιίσζε 

ηεο pRb (Hannon and Beach, 1994, Datto et al., 1997). 

Αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαζηαπξψλνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ηα 

δηάθνξα θπηηαξνζηαηηθά ζήκαηα θαη ηα ζήκαηα πξνο δηαθνξνπνίεζε είλαη ππφ 

δηεξεχλεζε, είλαη θαλεξφ φηη ππάξρεη έλα θχθισκα ζεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 

θπηηαξηθήο αλάπηπμεο, ε θαηαζηξαηήγεζε ηνπ νπνίνπ είλαη θξίζηκε γηα ηελ αλάπηπμε 

φγθσλ (Hanahan et al., 2000).  
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Καξθίλνο θαη απόπησζε 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαξθηλνγέλεζεο παξαηεξείηαη απμεκέλνο θπηηαξηθφο 

πνιιαπιαζηαζκφο θαη θαηαζηνιή ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ, πνπ 

νλνκάδεηαη απφπησζε. Απμάλεηαη ζπλερψο ην πιήζνο ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε in 

vivo θαη in vitro κνληέια πνπ ππνδειψλνπλ φηη έλα θνκβηθφ ζεκείν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

πην πνιιψλ ηχπσλ θαξθίλνπ είλαη ε απψιεηα ηεο ξχζκηζεο ηεο απφπησζεο (Hanahan et 

al., 2000).  

Ζ απφπησζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κνξθνινγηθέο αιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπξξίθλσζε 

ηνπ θπηηάξνπ θαη δηφγθσζε ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, ζπκπχθλσζε θαη θαηαθξήκληζε 

ηεο ρξσκαηίλεο θαη θαηάηκεζε ηνπ ππξήλα, θαζψο θαη απφ βηνρεκηθέο κεηαβνιέο, φπσο 

ελεξγνπνίεζε ησλ θαζπαζψλ. Ζ απφπησζε ελεξγνπνηείηαη απφ πνηθίια εμσγελή 

εξεζίζκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, β) ηε δξάζε 

θπηηαξνθηλψλ, π.ρ. ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο φγθσλ α (TNF- α), γ) ηε κεηαβίβαζε 

ζεκάησλ ζαλάηνπ κε ηε δέζκεπζε ηνπ κνξίνπ FAS (FAS ligand) ζηνλ ππνδνρέα ηνπ, δ) 

ηελ απψιεηα ζπλδέζεσλ κε ηελ εμσθπηηάξηα χιε, ε) ηε δεκηνπξγία ππνμίαο θαη ηελ 

παξαγσγή δξαζηηθψλ κνξθψλ ηνπ νμπγφλνπ (Zagzag et al., 2000). Πνιιά απφ ηα ζήκαηα 

πνπ ελεξγνπνηνχλ ηελ απφπησζε ησλ θπηηάξσλ ζπζζσξεχνληαη ζηα κηηνρφλδξηα, ηα 

νπνία αληαπνθξίλνληαη ζε πξν-απνπησηηθά κελχκαηα, απειεπζεξψλνληαο ην 

θπηηαξφρξσκα C (Hanahan et al., 2000 , Kim et al., 2005). Πξσηεΐλεο κε πξν-απνπησηηθή 

(Bax, Bak, Bid, Bim) ή αληη-απνπησηηθή (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-W) δξάζε ξπζκίδνπλ ηηο 

αληηδξάζεηο κεηαγσγήο ζήκαηνο πνπ νδεγνχλ ζην ζάλαην ησλ κηηνρνλδξίσλ κέζσ ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ θπηηαξνρξψκαηνο C (Zhang et al., 2004 , Harada and Grant, 2003). 

Δπίζεο, ε νγθνθαηαζηαιηηθή πξσηεΐλε p53 επάγεη ηελ απφπησζε, απμάλνληαο ηελ 

έθθξαζε ηνπ πξν-απνπησηηθνχ γνληδίνπ Bax φηαλ ππάξρεη βιάβε ζην DNA. Βαζηθνί 

ηειεζηέο ηεο απφπησζεο είλαη θαη κηα νκάδα ελδνθπηηαξηθψλ πξσηετλαζψλ πνπ 

νλνκάδνληαη θαζπάζεο (Thornberry et al., 1998). Σα κφξηα απηά ελεξγνπνηνχληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο πνπ κεηαβηβάδνπλ ζήκαηα ζαλάηνπ, φπσο ην FAS, ή απφ ην 

θπηηαξφρξσκα C, θαη κε ηε ζεηξά ηνπο επάγνπλ ηε δξάζε άιισλ κνξίσλ πνπ εθηεινχλ ηε 

δηεξγαζία ηεο απφπησζεο (Kavurma and Klachigian, 2003).  

Καηά ηελ θαξθηληθή αλάπηπμε, ηα θχηηαξα απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα μεθεχγνπλ απφ ην 

κεραληζκφ ηεο απφπησζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. ε πεξηζζφηεξνπο απφ ην 50% ησλ 

ηχπσλ θαξθίλνπ έρεη βξεζεί κεηαιιαγκέλν ην νγθνθαηαζηαιηηθφ γνλίδην p53, κε 
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απνηέιεζκα λα αλαζηέιιεηαη ε απφπησζε (Steele and Lane, 2005, van Dillen et al., 2005). 

Δπηπιένλ, ζε αξθεηνχο θαξθηληθνχο φγθνπο, ην κνλνπάηη ηεο θηλάζεο PI3Κ/Akt 

(Phosphoinosite 3- kinase/protein kinase B) πνπ κεηαβηβάδεη κελχκαηα γηα ηελ επηβίσζε 

ησλ θπηηάξσλ, ελεξγνπνηείηαη απφ απμεηηθνχο παξάγνληεο (φπσο π.ρ. ν απμεηηθφο 

παξάγνληαο ηεο ηλζνπιίλεο (Insulin Growth Factor, IGF-1/2) θαη ε ηληεξιεπθίλε-3 

(Interleucin-3, IL-3), απφ κφξηα πνπ αλήθνπλ ζην κνλνπάηη ησλ Ras πξσηετλψλ, θαζψο 

θαη απφ ηελ απψιεηα ηνπ PTEN (Phosphatase and Tensin homolog), ελφο ζεκαληηθνχ 

νγθνθαηαζηαιηηθνχ κνξίνπ, ην νπνίν θπζηνινγηθά δηαηεξεί ζε ρακειά επίπεδα ην ζήκα 

επηβίσζεο ηεο Αkt (Hu et al., 2005 , Xiao et al., 2005 , Soderlund et al., 2005 , Komazawa 

et al., 2004 , Hanahan et al., 2000). 

 

Καξθίλνο θαη ηθαλόηεηα απεξηόξηζηνπ θπηηαξηθνύ πνιιαπιαζηαζκνύ 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ζειαζηηθά θχηηαξα έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα 

πνιιαπιαζηαζκνχ, θαη κεηά απφ θάπνηνλ αξηζκφ δηαηξέζεσλ δε κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ 

πεξαηηέξσ (Ζayflick and Moorhead, 1961, Hayflick, 1965). Απηφ νθείιεηαη ζηε κείσζε 

ησλ ηεινκεξψλ θαηά ηελ αληηγξαθή ηνπ DNA, έηζη ψζηε λα κε κπνξεί πιένλ λα γίλεη ε 

αληηγξαθή φινπ ηνπ DNA θαη ην θχηηαξν λα πεζαίλεη  (Shay and Bacchetti,1997). Ζ 

κείσζε ησλ ηεινκεξψλ νθείιεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε δξάζε ησλ ελδνγελψλ ηεινκεξαζψλ, 

νη νπνίεο θπζηνινγηθά ηα πξνζηαηεχνπλ. Σα θαξθηληθά θχηηαξα ζπληεξνχλ πνιιά θαιά 

ηα ηεινκεξή ηνπο θαη έηζη κπνξνχλ θαη δηαηξνχληαη ζπλερψο, είηε κέζσ ππεξέθθξαζεο 

ηεινκεξαζψλ (Bryan and Cech,1999) είηε κέζσ άιισλ κεραληζκψλ (Bryanet al., 1995). 

 

Καξθηληθά θύηηαξα θαη κεηάζηαζε 

Καζψο έλαο φγθνο αλαπηχζζεηαη, θχηηαξα αξρίδνπλ λα θεχγνπλ απφ ηελ αξρηθή κάδα, λα 

δηεζνχλ παξαθείκελνπο ηζηνχο θαη λα κεηαλαζηεχνπλ κέζσ ησλ αηκνθφξσλ θαη ιεκθηθψλ 

αγγείσλ ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο δηεπθνιχλνληαη κε ηελ έθθξηζε 

πξσηενιπηηθψλ ελδχκσλ, θπξίσο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ κεηαιινπξσηετλαζψλ (Matrix 

metalloproteinases, MMPs), ηα νπνία απνηθνδνκνχλ ηα κφξηα ηεο εμσθπηηάξηαο χιεο θαη 

επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ φγθνπ. Οη MMPs παξνπζηάδνπλ απμεκέλα 

επίπεδα έθθξαζεο ζρεδφλ ζε θάζε ηχπν θαξθίλνπ ζηνλ άλζξσπν, θαη απηή ε έθθξαζε 

ζπλδέεηαη κε πξνρσξεκέλν νγθνγελεηηθφ ζηάδην, απμεκέλε επηζεηηθφηεηα θαη κεηάζηαζε 
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θαη κεησκέλε επηβίσζε. Ζ κεηαβνιή ζηελ έθθξαζε ησλ MMPs νθείιεηαη κάιινλ ζε 

κεηαγξαθηθέο ηξνπνπνηήζεηο κεηά απφ ελεξγνπνίεζε νγθνγνληδίσλ ή απψιεηα 

νγθνθαηαζηαιηηθψλ κνξίσλ (Crawford et al., 2001, Sun et al., 2000).  

εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ επίζεο νη αιιαγέο ζε κνξηαθφ θαη πξσηετληθφ επίπεδν ησλ 

κνξίσλ θπηηαξηθήο πξνζθφιιεζεο, φπσο είλαη ε Δ-θαληεξίλε θαη ε N-CAM, νη νπνίεο 

θαηαζηέιινπλ ηελ επηζεηηθφηεηα θαη κεηάζηαζε δηαθφξσλ ηχπσλ θαξθίλνπ. Δπηπιένλ, 

κεηαβνιέο ζηελ έθθξαζε ησλ ηληεγθξηλψλ (π.ρ. α3β1
 
θαη αλβ3) πνπ δεζκεχνληαη ζηα 

απνηθνδνκεκέλα ζπζηαηηθά ηεο εμσθπηηαξηθήο χιεο, επλννχλ ηε κεηάζηαζε ησλ 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ (Hanahan et al., 2000). 
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ρεκαηηζκόο λέσλ αγγείσλ 

Βαζηθέο αλάγθεο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θπζηνινγηθψλ θχηηαξσλ είλαη ην 

νμπγφλν θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε 100-200 κm απφ ηα αγγεία ηνπ αίκαηνο. Πέξα, φκσο, απφ ηα θπζηνινγηθά 

θχηηαξα, ε παξνπζία αηκνθφξσλ αγγείσλ είλαη θξίζηκε θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαθνεζψλ 

θπηηάξσλ. Υσξίο ηελ παξνπζία αηκνθφξσλ αγγείσλ, αθφκα θαη έλαο θαξθηληθφο φγθνο 

δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί πέξα απφ έλα θξίζηκν κέγεζνο ή λα δεκηνπξγήζεη κεηαζηάζεηο. 

Ήδε απφ ην 1971 πξνηάζεθε απφ ηνλ Folkman φηη ε αλάπηπμε ηνπ φγθνπ θαη ε κεηάζηαζε 

εμαξηψληαη απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ αγγείσλ. Χο απνηέιεζκα, ε αλαζηνιή ηεο 

δεκηνπξγίαο λέσλ αγγείσλ ζεσξήζεθε έλαο πηζαλφο ζηφρνο πξνθεηκέλνπ λα αλαζηαιιεί 

θαη’ επέθηαζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ φγθνπ. Λίγν αξγφηεξα, ην 1976, ν Gullino έδεημε φηη 

θχηηαξα ζε πξν-θαξθηληθφ ηζηφ απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα επάγνπλ δεκηνπξγία λέσλ 

αγγείσλ φηαλ κεηαηξέπνληαη ζε θαξθηληθά. ήκεξα, είλαη απνδεθηφ φηη ηα θχηηαξα 

δηαζέηνπλ έλαλ αγγεηνγελεηηθφ δηαθφπηε, ν νπνίνο ξπζκίδεηαη κε ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα 

ζηνπο επαγσγείο θαη ζηνπο αλαζηνιείο ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ αγγείσλ. Ο δηαθφπηεο απηφο 

εμαξηάηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ απφ δηάθνξα ζήκαηα. Απηά πεξηιακβάλνπλ: α) 

κεηαβνιηθφ ζηξεο, φπσο ρακειή ηάζε O2, ρακειφ pH, ππνγιπθαηκία θ.ά, β) κεραληθφ 

ζηξεο πνπ πξνθαιεί ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηηάξσλ, γ) αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο, θαη 

δ) γελεηηθέο κεηαιιάμεηο πνπ ελεξγνπνηνχλ νγθνγνλίδηα ή εμαιείθνπλ νγθνθαηαζηαιηηθά 

γνλίδηα, ηα νπνία ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή ξπζκηζηηθψλ κνξίσλ ηεο αγγεηνγέλεζεο 

(Carmeliet and Jain, 2000). 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ρξεζηκνπνηνχλ 

μερσξηζηνχο ηξφπνπο ελεξγνπνίεζεο ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ αγγείσλ, πνπ εμαξηψληαη απφ 

ηνλ ηχπν ηνπ θαξθηληθνχ φγθνπ, ηε ζέζε πνπ αλαπηχζζεηαη ν φγθνο, αιιά θαη ηα πξν- θαη 

αληη-αγγεηνγελεηηθά κφξηα πνπ παξάγνπλ ηα ίδηα ηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ θαη ηα θχηηαξα 

ηνπ ζηξψκαηνο, ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα θαη ε εμσθπηηάξηα χιε (Fukumura et al., 1998). 

Ζ ζπλεζέζηεξε αηηία γηα ηελ εκθάληζε ησλ παξαπάλσ ηδηφηεησλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

θαξθηληθά θχηηαξα είλαη κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα ησλ θπζηνινγηθψλ θπηηάξσλ, θαη ε 

θαζεκηά εθδειψλεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο θαξθηληθήο αλάπηπμεο. εκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαζπνξά ελφο φγθνπ παίδνπλ επίζεο νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα 

ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ θαη ζηα γεηηνληθά θπζηνινγηθά θχηηαξα. 
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Νεναγγεηνγέλεζε 

Καηά ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε, ηα αηκνθφξα αγγεία ζρεκαηίδνληαη απφ ηνπο 

αγγεηνβιάζηεο, ηα πξφδξνκα θχηηαξα ησλ ελδνζειηαθψλ θχηηαξσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

νλνκάδεηαη λεναγγεηνγέλεζε (vasculogenesis). Ζ δηαδηθαζία ηεο λεναγγεηνγέλεζεο μεθηλά 

φηαλ νη αγγεηνβιάζηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην κεζφδεξκα, κεηαλαζηεχνπλ, 

δηαθνξνπνηνχληαη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη in situ ζε έλαλ κε αγγεησκέλν ηζηφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζπλελψλνληαη ζρεκαηίδνληαο έλα πξψηκν αγγεηαθφ πιέγκα. Σα πξψηα αηκνθφξα 

αγγεία πνπ δεκηνπξγνχληαη έρνπλ ηε κνξθή ρνξδψλ ή θπηηαξηθψλ ζπζηάδσλ, ηα νπνία 

ζηαδηαθά αλαπηχζζνληαη θαη δηακνξθψλνπλ έλαλ απιφ θνληά ζην θέληξν ηεο κάδαο ησλ 

θπηηάξσλ. Απηφ ην εκβξπτθφ πιέγκα πεξηιακβάλεη κεξηθά απφ ηα κεγαιχηεξα αγγεία ηνπ 

εκβξχνπ, φπσο είλαη ε ξαρηαία ανξηή, νη πξφζζηεο θαξδηαθέο θιέβεο θαη ηα αξρηθά αγγεία 

ηνπ ιεθηζηθνχ ζάθνπ. ηε ζπλέρεηα, ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα δηαζπλδένληαη κε ηα 

ππνζηεξηθηηθά θχηηαξα ησλ αγγείσλ, ηα ιεία κπτθά θχηηαξα θαη ηα πεξηθχηηαξα, θαη έηζη 

σξηκάδεη ην αγγεηαθφ ηνίρσκα.  

Πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη λεναγγεηνγέλεζε επηηειείηαη θαη ζε ελήιηθα άηνκα, ζηα 

νπνία εληνπίζηεθαλ πξφδξνκα θχηηαξα ησλ ελδνζειηαθψλ θχηηαξσλ. Πεηξάκαηα in vitro 

δείρλνπλ φηη πξφδξνκα θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ ελήιηθσλ αηφκσλ κπνξνχλ λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ζε ππφζηξσκα matrigel, ρσξίο ηελ επίδξαζε απμεηηθψλ παξαγφλησλ. 

Φαίλεηαη φηη ζηα ελήιηθα άηνκα εθηφο απφ ην κεραληζκφ ηεο αγγεηνγέλεζεο παξαηεξείηαη 

ν ζρεκαηηζκφο αγγεηαθψλ δνκψλ απφ πξφδξνκα θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ (Rüger et 

al., 2008). ε αζζελείο κε ρξφληα αξηεξηαθή απφθξαμε, ε επηζηξάηεπζε πξφδξνκσλ 

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο ζε θχηηαξα ησλ αγγείσλ κειεηάηαη σο 

πηζαλφο κεραληζκφο επηδηφξζσζεο ησλ αγγείσλ (Matsuo et al., 2008). Πξφζθαηα 

παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ε κεηακφζρεπζε πξφδξνκσλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ζε 

ηζραηκηθνχο ηζηνχο ζπκβάιιεη ζηελ αλαδφκεζε ηνπ θαηαζηξακκέλνπ ηζηνχ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο λεναγγεηνγέλεζεο (Sepulveda et al., 2007). Μηα άιιε παξαηήξεζε πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο λεναγγεηνγέλεζεο ιακβάλεη ρψξα θαη ζην ελήιηθν άηνκν 

είλαη φηη ν VEGF επάγεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε κεηαλάζηεπζε ησλ πξφδξνκσλ 

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ απφ ην κπειφ ησλ νζηψλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

πεηξακαηoδψσλ (Asahara et al., 1999).  
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Αγγεηνγέλεζε 

Ο ζρεκαηηζκφο αγγείσλ απφ ηα ήδε ππάξρνληα επηηειείηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

αγγεηνγέλεζεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ζην έκβξπν φζν θαη ζην ελήιηθν άηνκν 

(Folkman, 1987, 1990). Καηά ηελ εκβξπηθή δσή, νξηζκέλα φξγαλα αγγεηψλνληαη θαη κε ην 

κεραληζκφ ηεο αγγεηνγέλεζεο, φπσο π.ρ. ν εγθέθαινο θαη ηα λεθξά. πγθεθξηκέλα ζηνλ 

εγθέθαιν, ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ λεπξνεπηζειηαθψλ θπηηάξσλ πξνθαιεί πάρπλζε ηνπ 

λεπξηθνχ ζσιήλα, ν νπνίνο γηα λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη δέρεηαη ηελ είζνδν 

ηξηρνεηδψλ αγγείσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεξηλεπξηθφ αγγεηαθφ πιέγκα. ην ελήιηθν 

άηνκν, αγγεηνγέλεζε παξαηεξείηαη ζε κεξηθέο θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επνχισζε ηξαπκάησλ θαη κεξηθά ζηάδηα ηνπ ζειπθνχ 

αλαπαξαγσγηθνχ θχθινπ, φπσο ε εθηεηακέλε αγγεηνγέλεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

ελδνκήηξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκκελνξξπζίαο. Δπηπξφζζεηα, ε αγγεηνγέλεζε 

παξαηεξείηαη θαη ζε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ε αζεξνζθιήξσζε, ε ςσξίαζε, ε 

ελδνκεηξίσζε, ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαη ν θαξθίλνο.  

Ζ αγγεηνγέλεζε ζην ελήιηθν άηνκν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξεηο κεραληζκνχο: κε 

εθβιάζηεζε (sprouting), κε δεκηνπξγία γεθπξψλ αλάκεζα ζηα ελδνζειηαθά θχηηαξα 

(bridging) θαη κε δηρνηφκεζε ή ελδίπισζε (intussuseption). Ο κεραληζκφο πνπ έρεη 

κειεηεζεί πην εθηεηακέλα είλαη ε αγγεηνγέλεζε κε εθβιάζηεζε, ε νπνία ξπζκίδεηαη απφ 

εηδηθνχο αγγεηαθνχο απμεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ν VEGF, νη αγγεηνπνηεηίλεο Ang-1 θαη 

Ang-2 θαη νη εθξίλεο ephrin-B1/B2 (Ferrara et al., 2002, Masonpierre et al., 1997 Kuijper 

et al., 2007).  

Καηά ηελ αγγεηνγέλεζε κε εθβιάζηεζε, αγγεηνγελεηηθνί παξάγνληεο δεζκεχνληαη ζε 

εηδηθνχο ππνδνρείο ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη ελεξγνπνηνχλ κνλνπάηηα κεηαγσγήο 

ζήκαηνο κέζα ζην θχηηαξν, φπσο π.ρ. ε ελεξγνπνίεζε ησλ MAP θηλαζψλ (Mitogen 

Activator Protein Kinases, MAPKs), κε ηειηθφ ζηφρν ηελ ηξνπνπνηεκέλε έθθξαζε 

γνληδίσλ. ηε ζπλέρεηα, νη κεηαιινπξσηετλάζεο απνηθνδνκνχλ ην εμσθπηηαξηθφ πιηθφ, 

επηηξέπνληαο ζηα ελδνζειηαθά θχηηαξα λα κεηαλαζηεχζνπλ απφ ην ηνίρσκα ησλ 

πξνυπαξρφλησλ αγγείσλ θαη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ. ηελ επηθάλεηα ησλ αγγείσλ 

ππάξρνπλ κφξηα πξνζθφιιεζεο, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε 

κεηαλάζηεπζε ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ. Ζ έθθξαζε ηεο ηληεγθξίλεο αλβ3 ζηελ 

επηθάλεηα ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ επάγεηαη απφ παξάγνληεο πνπ δηεγείξνπλ ηελ 

αγγεηνγελεηηθή δηαδηθαζία θαη δηεπθνιχλεη ηε κεηαλάζηεπζε θαη πξνζθφιιεζε ησλ 
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ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ζην εμσθπηηαξηθφ πιηθφ. Μεηά ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ, νη αγγεηνπνηεηίλεο δεζκεχνληαη ζηνπο 

αληίζηνηρνπο ππνδνρείο ηνπο Tie 1/2, πνπ εθθξάδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ελδνζειηαθά 

θχηηαξα ησλ αγγείσλ θαη ζηαζεξνπνηνχλ ηε δνκή ησλ λενζρεκαηηζκέλσλ πξψηκσλ 

αγγείσλ, ελεξγνπνηψληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ελδνζειηαθψλ θαη πεξηελδνζειηαθψλ 

θπηηάξσλ (Klagsbrun et al., 1999). Σα πξψηκα αγγεία αλαδηαξζξψλνληαη κε ηελ 

πξνζέιθπζε κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ, ηα νπνία κε ηελ επίδξαζε ηνπ PDGF πνπ 

εθθξάδνπλ ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα, δηαθνξνπνηνχληαη ζε πεξηθχηηαξα θαη ιεία κπτθά 

θχηηαξα πνπ επελδχνπλ εμσηεξηθά ηνλ αγγεηαθφ απιφ, πξνζηαηεχνληαο ηα αγγεία απφ 

κεηαβνιέο ζηελ παξνρή νμπγφλνπ ή ζην νξκνληθφ ηζνδχγην. Ζ δηαηήξεζε ησλ λέσλ 

αγγείσλ εμαξηάηαη απφ ηελ επηβίσζε ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ, ηα νπνία ζε 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ γηα αξθεηά ρξφληα (Δηθφλα Δ1) 

(Carmeliet et al., 2000). 

 

Καξθηληθή αγγεηνγέλεζε 

Μοριακοί και κσηηαρικοί μητανιζμοί δημιοσργίας καρκινικών αγγείων 

Οη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ζρεκαηίδνληαη ηα θαξθηληθά αγγεία παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

πνιππινθφηεηα, ελψ ε θαηαλφεζή ηνπο είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρή αλαζηνιή ηεο 

αγγεηνγέλεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαξθηληθψλ φγθσλ.  

Σα θαξθηληθά αγγεία ζρεκαηίδνληαη κε: α) εθβιάζηεζε (sprouting), β) δηρνηφκεζε 

(intussusception), γ) κε ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα θαξθηληθά θχηηαξα πεξηβάιινπλ 

ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα ησλ θπζηνινγηθψλ αγγείσλ (co-option) θαη δ) κε αγγεηαθφ 

κηκεηηζκφ (vascular mimicry) (Auguste et al., 2005). Σα θαξθηληθά θχηηαξα κπνξεί, 

επίζεο, λα επηζηξαηεχνπλ πξφδξνκεο κνξθέο ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ απφ ην κπειφ ησλ 

νζηψλ ή ην πεξηθεξηθφ αίκα, ηα νπνία κεηαθηλνχληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ φγθνπ, 

δηαθνξνπνηνχληαη θαη επελδχνπλ ηνλ απιφ ησλ λενζρεκαηηζκέλσλ θαξθηληθψλ αγγείσλ 

(Carmeliet and Jain, 2000). 

Ζ επαγσγή ηεο αγγεηνγέλεζεο απφ θαθνήζεηο φγθνπο νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ αγγείσλ κε 

πνιιαπιέο αλσκαιίεο. Μνξθνινγηθέο θαη αλνζντζηνρεκηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα 

θαξθηληθά αγγεία εκθαλίδνπλ αιιαγέο ζηελ έθθξαζε γνληδίσλ, αλεπαξθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θξαγκνχ ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ, ραιαξή πξνζθφιιεζε ησλ 
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πεξηθπηηάξσλ θαη κεησκέλα επίπεδα ζρεκαηηζκνχ ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο ηνπ αγγεηαθνχ 

απινχ. In vivo κειέηεο ζε κχεο έδεημαλ φηη ηα θαξθηληθά αγγεία απνηεινχληαη απφ κηα 

ιεπηή ζηηβάδα ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ζε ζηελή επαθή κε ηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ, ηα 

νπνία φκσο δελ εθθξάδνπλ νχηε κφξηα- κάξηπξεο ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ, φπσο 

είλαη ηα PECAM-1 (platelet-endothelial cell-adhesion molecule ή CD31) θαη endoglin 

(CD105), νχηε πξσηεΐλεο ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο, φπσο ην θνιιαγφλν ηχπνπ IV ή ε 

ιακηλίλε (di Tomaso et al., 2005).  

 

 

Δηθόλα Δ1. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ αγγείσλ κε εθβιάζηεζε. A) 

Αγγεηνγελεηηθνί παξάγνληεο δεζκεχνληαη ζηνπο εηδηθνχο ππνδνρείο ησλ ελδνζειηαθψλ 

θπηηάξσλ θαη ελεξγνπνηνχλ κνλνπάηηα κεηαγσγήο ζήκαηνο. Β) Οη κεηαιινπξσηετλάζεο 

(ΜΜΡs) απνηθνδνκνχλ εμσθπηηαξηθφ πιηθφ, επηηξέπνληαο έηζη ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ. Γ) Ζ ηληεγθξίλε αλβ3
 
εθθξάδεηαη απφ 

ελδνζειηαθά θχηηαξα θαη δηεπθνιχλεη ηε κεηαλάζηεπζή θαη πξνζθφιιεζή ηνπο ζην 

εμσθπηηαξηθφ πιηθφ. Γ) Ζ αγγεηνπνηεηίλε-1 δεζκεχεηαη ζηνλ ππνδνρέα Tie-2 ησλ 

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία λέσλ αγγείσλ. Δ) Σα 

ελδνζειηαθά θχηηαξα εθθξίλνπλ παξάγνληεο πνπ πξνζειθχνπλ πξφδξνκα πεξηθχηηαξα, ηα 

νπνία αιιειεπηδξψληαο κε ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα δηαθνξνπνηνχληαη ζηα πεξηθχηηαξα. 

Δ.Τ.: εμσθπηηαξηθφ πιηθφ, Δ.Κ.: ελδνζειηαθά θχηηαξα. 
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Σν ηνίρσκα ησλ θαξθηληθψλ αγγείσλ δελ απνηειείηαη πάληνηε κφλν απφ ελδνζειηαθά 

θχηηαξα, αιιά θαη απφ θαξθηληθά θχηηαξα νδεγψληαο ζην ζρεκαηηζκφ κσζατθψλ 

αγγείσλ. Μειέηεο ζε κνζρεχκαηα απφ θαξθίλσκα ηνπ εληέξνπ ζε πνληίθηα θαη ζε 

αλζξψπηλεο βηνςίεο ηνπ ηδίνπ ηχπνπ θαξθίλνπ, έδεημαλ φηη ην 15% ησλ αγγείσλ είλαη 

κσζατθά, φπνπ θαξθηληθά θχηηαξα βξίζθνληαη ζε επαθή κε ηνλ απιφ ηνπ αγγείνπ, ρσξίο 

λα εκθαλίδνπλ ελδνζειηαθφ θαηλφηππν (Chang et al., 2000).  

 

Δομή και λειηοσργία ηων καρκινικών αγγείων  

Σν δίθηπν ησλ θαξθηληθψλ αγγείσλ είλαη γλσζηφ πιένλ φηη δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην 

θπζηνινγηθφ αγγεηαθφ πιέγκα, θαη παξνπζηάδεη δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο 

(Carmeliet and Jain, 2000). Γεληθά, απηά ηα αγγεηαθά πιέγκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ: 

• Χαοηηθή αρτηηεθηοληθή θαη αηκαηηθή ροή. Σα θαξθηληθά αγγεία θαίλεηαη λα έρνπλ 

ειηθνεηδή κνξθή, είλαη δηεπξπκέλα, κε άληζε δηάκεηξν θαη εθηεηακέλεο δηαθιαδψζεηο. Χο 

απνηέιεζκα, ε αηκαηηθή ξνή ζηα θαξθηληθά αγγεία δελ αθνινπζεί ηε θπζηνινγηθή ηεο 

πνξεία θαη, έηζη, νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ππνμηθψλ θαη νμηθψλ πεξηνρψλ ζηνπο φγθνπο. 

Απηή ε δηαθνξνπνηεκέλε νξγάλσζε ησλ αγγείσλ ξπζκίδεη ηελ παξαγσγή επαγσγέσλ θαη 

αλαζηνιέσλ ηεο αγγεηνγέλεζεο, θαη εληζρχεη ηελ επηβίσζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κε 

ηνλ πην θαθνήζε θαη κεηαζηαηηθφ θαηλφηππν.  

• Υυειή αγγεηαθή δηαπεραηόηεηα. Σα ηνηρψκαηα ησλ θαξθηληθψλ αγγείσλ εκθαλίδνπλ 

δηάθνξα αλνίγκαηα, δηεπξπκέλεο δηαελδνζειηαθέο ζπλδέζεηο θαη αζπλέρεηεο ζηε βαζηθή 

κεκβξάλε. Δπίζεο, ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα έρνπλ αλψκαιν ζρήκα, απμάλνπλ ην έλα 

πάλσ ζην άιιν θαη πξνβάιινπλ θαη κέζα ζηνλ απιφ. Σα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηα αγγεία ησλ φγθσλ λα έρνπλ δηαξξνή, ε νπνία δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ φγθνπ 

θαη ηα πξν- θαη αληη- αγγεηνγελεηηθά κφξηα πνπ εθθξάδνληαη απφ ηα θχηηαξα ηνπ 

ζηξψκαηνο.  

• Με οκοηόκορθε έθθραζε κορίφλ θσηηαρηθής προζθόιιεζες. Σα θαξθηληθά θχηηαξα θαη 

ηα θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο εθθξίλνπλ κφξηα, ηα νπνία κεηαβάιινπλ ηελ 

έθθξαζε ησλ κνξίσλ θπηηαξηθήο πξνζθφιιεζεο, θαζψο θαη άιισλ κνξίσλ πνπ 

εθθξάδνληαη θπζηνινγηθά ζηελ επηθάλεηα ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ. Δίλαη επίζεο 

πηζαλφ, ηα θαξθηληθά αγγεία λα εθθξάδνπλ πξσηεΐλεο ηεο θπηηαξηθήο επηθάλεηαο, νη 
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νπνίεο είηε δελ εθθξάδνληαη απφ ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα πνπ επελδχνπλ ηα θαξθηληθά 

αγγεία, είηε εθθξάδνληαη κφλν απφ ην ελδνζήιην ησλ ψξηκσλ αγγείσλ.  

• Έιιεηυε ιεηηοσργηθώλ ιεκθαγγείφλ. Σα ιεκθαγγεία θπζηνινγηθά ζπιιέγνπλ ην 

ελδηάκεζν πγξφ ησλ ηζηψλ θαη βνεζνχλ ζηε κεηαθνξά ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο ηζηνχο. 

Μειέηεο έδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθά ιεκθαγγεία κέζα ζηνλ φγθν, αιιά ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ φγθνπ θαη είλαη κεγεζπζκέλα, ελδερνκέλσο ιφγσ απμεκέλεο έθθξαζεο 

ηνπ VEGF-C. Απηά ηα ιεκθαγγεία επηηειψληαο ηε βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία, κπνξνχλ λα 

απνξξνθνχλ θαξθηληθά θχηηαξα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ φγθνπ θαη έηζη λα δηεπθνιχλνπλ 

ηε κεηάζηαζε. 

 

Επαγωγείς και αναζηολείς ηης αγγειογένεζης  

Ζ αγγεηνγέλεζε ξπζκίδεηαη απφ ηελ ηζνξξνπία ζηελ έθθξαζε ησλ ελδνγελψλ πξν-

αγγεηνγελεηηθψλ θαη αληη-αγγεηνγελεηηθψλ παξαγφλησλ. Οη παξάγνληεο απηνί (Πίλαθεο E1 

θαη Δ2) δξνπλ επεξεάδνληαο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ηε κεηαλάζηεπζε ή/θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ. 

 

Πίλαθαο Δ1. Μφξηα πνπ επάγνπλ ηελ αγγεηνγέλεζε. 

COX-2 PTN 

EGF TGF-α 

E-ζειεθηίλε TGF-β 

FGF-1, FGF-2 TNF-α 

G-CSF VCAM-1 

GM-CSF VEGF 

HGF/SF Αγγεηνγελίλε 

HIV-tat Αγγεηνπνηεηίλε-1 

IGF-1 Δξπζξνπνηεηίλε 

IL-3 ΝΟ 

IL-8 Οηζηξνγφλα 

PD-ECGF/TP Οιηγνζαθραξίηεο 

PDGF Πξνιηθεξίλε 

PIGF Πξνζηαγιαδίλε Δ1, Δ2 

Σκήκαηα ηνπ παινπξνληθνχ νμένο 
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Πίλαθαο Δ2. Μφξηα πνπ αλαζηέιινπλ ηελ αγγεηνγέλεζε. 

ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΑΠΟ ΣΟ 

ΔΞΩΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΣΖ 

ΒΑΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ 

ΆΛΛΟΗ ΑΝΑΣΟΛΔΗ 

 

Αξξεζηίλε 

Κνπλζηαηίλε 

Θξνκβνζπνλδίλε-1 θαη -2 

Σκήκαηα θνιιαγφλνπ 

Σκήκαηα ηλνλεθηίλεο 

Δλδνζηαηίλε 

Σνπκζηαηίλε 

Αγγεηνζηαηίλε 

EFC-XV 

Δλδνξεπειιίλε 

Φηκπνπιίλε 

 

 

 

Απμεηηθνί παξάγνληεο θαη θπηηαξνθίλεο 

Παξάγνληαο αηκνπεηαιίσλ -4 

PEDF 

PEX 

Αληηζξνκβίλε ΗΗΗ 

Μεζνμπνηζηξαδηφιε 

Plasminogen kringle 5 

Prothrombin kringle 2 

Σκήκαηα πξνιαθηίλεο 

Chondromodulin 

Βαζνζηαηίλε 

TIMPs 

Ηληεξθεξφλεο 

Ηληεξιεπθίλεο 

Σξνπνλίλε 1 
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Ρεηηλνεηδή 

Σα ξεηηλνεηδή είλαη κηα νκάδα ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ έρεη σο κέιε ηεο ηα θπζηθά παξάγσγα 

ηεο βηηακίλεο Α. Σέηνηα είλαη ε ξεηηλφιε, ε ξεηηλάιε θαη ην ξεηηλντθφ νμχ. ε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη επίζεο θαη πνιιά ζπλζεηηθά αλάινγα (Sporn et al., 1976, Sporn 

and Roberts, 1994).  

Ζ βηηακίλε Α είλαη γλσζηφ φηη είλαη απαξαίηεηε γηα ηε θαιή πγεία ηνπ νξγαληζκνχ, 

παίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζε πνηθίιεο βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε φξαζε, ε αχμεζε, 

ε αλαπαξαγσγή θαη ε νκνηφζηαζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ επηζειίνπ, ζε φινπο ηνπο 

ζπνλδπισηνχο νξγαληζκνχο. Ήδε απφ ην 1500π.Υ. ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηε ρξήζε ηεο 

βηηακίλεο Α ζηε ζεξαπεπηηθή (Mandel and Cohn, 1980). Ζ αλαθάιπςε ηεο απφ ηε 

ζχγρξνλε επηζηήκε έγηλε ην 1909, φηαλ εληνπίζηεθε έλα ιηπνδηαιπηφ ζπζηαηηθφ ζηε 

ιέθηζν ησλ απγψλ. Θεσξήζεθε απαξαίηεην γηα ηε δσή θαη νλνκάζηεθε αξρηθά 

ιηπνδηαιπηφο παξάγνληαο A θαη ζηε ζπλέρεηα βηηακίλε Α (Stepp, 1909). Σν 1931 

απνκνλψζεθε, επίζεο, απφ ιάδη ήπαηνο ςαξηνχ θαη κειεηήζεθε ε δνκή ηεο (Katter et al., 

1931, Euler and Karrer, 1931), ελψ ην 1935 εληνπίζζεθε έλα αλάινγν ηεο, ε ξεηηλάιε, ε 

νπνία παίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ φξαζε (Wald, 1935a,b). Σέινο, ην 1946 έγηλε ε ζχλζεζε 

ηνπ ξεηηλντθνχ νμένο (ή αιιηψο νμχ ηεο βηηακίλεο Α), ην νπνίν επίζεο ζεσξήζεθε 

ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε (Arens and van Dνrp, 1948). 

Σα ξεηηλνεηδή έρνπλ ηξαβήμεη ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο θαη 

ζπλερψο έξρνληαη ζην θσο λέα δεδνκέλα, ηφζν γηα ην κεραληζκφ δξάζεο ηνπο, φζν θαη γηα 

ηηο πηζαλέο ζεξαπεπηηθέο ηνπο εθαξκνγέο. Παξαθάησ, ζα δνχκε αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία 

πνπ ππάξρνπλ αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ηε δξάζε ηνπο, θαζψο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο σο 

ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ. 

 

Γνκή ξεηηλνεηδώλ 

Χο ξεηηλνεηδή νξίδνληαη νη ρεκηθέο εθείλεο ελψζεηο, πνπ είηε απαληψληαη ζηε θχζε σο 

θπζηθά παξάγσγα ηεο βηηακίλεο Α, φπσο ε ξεηηλφιε θαη ην all-trans ξεηηλντθφ νμχ 

(atRA), είηε αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ ζπλζεηηθψλ αλαιφγσλ, ε νπνία ζπλερψο 

δηεπξχλεηαη (Sporn et al., 1976, Sporn and  Roberts, 1994). Σα ξεηηλνεηδή 

ραξαθηεξίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηε ρεκηθή ηνπο δνκή, απφ ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ 

ηζνπξελνεηδψλ νκάδσλ (Ζ2=C(CH3)-CH=CH2), θαη απνηεινχληαη απφ ηξία κέξε: α) έλα 
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ηξηκεζπιησκέλν δαθηχιην θπθινεμαλίνπ, β) κηα πιεπξηθή αιπζίδα κε 4 ζπδπγείο δηπινχο 

δεζκνχο, θαη γ) κηα πνιηθή, ιεηηνπξγηθή νκάδα άλζξαθα-νμπγφλνπ. ηελ Δηθφλα Δ2 

θαίλεηαη ε ζπλεζέζηεξε θαηά IUPAC αξίζκεζε ησλ κνξίσλ ηεο ξεηηλφιεο, ηεο ξεηηλάιεο 

θαη ηνπ atRA. 

 

 

Δηθόλα Δ2. Αξίζκεζε θαηά IUPAC ηεο ηεο ξεηηλφιεο (1), ηεο ξεηηλάιεο (2) θαη ηνπ atRA 

(3) (http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/misc/ret.html)  

 

 

Οη Sporn θαη Roberts επεμέηεηλαλ ηελ έλλνηα ησλ ξεηηλνεηδψλ θαη φξηζαλ σο ξεηηλνεηδέο 

θάζε νπζία, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη βηνινγηθή απφθξηζε κεηά απφ πξφζδεζή ηεο 

θαη ελεξγνπνίεζε θάπνηνπ ππνδνρέα ξεηηλνεηδψλ (Sporn and  Roberts, 1994). Σν 

πξφβιεκα κε ηνλ νξηζκφ απηφ είλαη φηη επηηξέπεη κελ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο ξεηηλνεηδή 

κφξηα πνπ δελ έρνπλ θακία δνκηθή ζρέζε κε ηε βηηακίλε Α (π.ρ. πνιπθπθιηθά ή ρσξίο 

ηζνπξεληθή αιπζίδα), απνθιείεη φκσο πξαγκαηηθά παξάγσγα ηεο βηηακίλεο Α, ηα νπνία 

δξνχλ βηνινγηθά ρσξίο λα ζπλδένληαη αλαγθαζηηθά κε ηνπο ππνδνρείο ξεηηλνεηδψλ, φπσο 

είλαη ην 13-cis ξεηηλντθφ νμχ. (Schroeder  and Zouboulis, 2007, Blaner, 2001). 

Δθηφο ησλ επεξγεηηθψλ ηνπο δξάζεσλ, ηα ξεηηλνεηδή παξνπζηάδνπλ πνιιέο αλεπηζχκεηεο 

δξάζεηο, απφ εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο θαη επαηνηνμηθφηεηα έσο ηεξαηνγέλεζε. Ήδε απφ ην 

1971 παξαηεξήζεθε φηη ε ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε ηνπ atRA κπνξεί φρη κφλν λα κελ έρεη 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά λα εκθαλίδεη θαη ζνβαξέο ηνμηθέο επηπηψζεηο ζηνπο 

πγηείο ηζηνχο, φπσο ηα φζηα, ην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ην ήπαξ (Schumacher θαη Stüttgen, 

1971, Günther 1973). Καηφπηλ ηνχηνπ, γίλνληαη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε 

http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/misc/ret.html
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λέσλ αλαιφγσλ κε κεησκέλεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη κεγαιχηεξε ζεξαπεπηηθή δξάζε. 

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, έρνπλ γίλεη πνηθίιεο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ κνξίνπ ηεο 

βηηακίλεο Α θαη ηα παξαγφκελα αλάινγα θαηαηάζζνληαη ζε γεληέο (Δηθφλα Δ3). Έρνπκε, 

έηζη, ηελ πξψηε γεληά ξεηηλνεηδψλ, φπνπ αλήθνπλ ην atRA θαη ε ηζνηξεηηλνΐλε. Σα 

ξεηηλνεηδή φπνπ ν εμακειήο δαθηχιηνο έρεη γίλεη αξσκαηηθφο αλήθνπλ ζηε δεχηεξε γεληά, 

φπσο ε αζηηξεηίλε, ελψ απηά πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο αξσκαηηθνχο δαθηπιίνπο αλήθνπλ 

ζηελ ηξίηε γεληά. Μεξηθά απφ ηα κέιε ηεο ηξίηεο γεληάο, π.ρ. ην ΣΣΝΡΒ, αλ θαη είλαη πην 

δξαζηηθά απφ ηε ξεηηλφιε θαη ην atRA, είλαη θπθιηθά, κε-ηζνπξελνεηδή αλάινγα θαη 

εκπίπηνπλ ζην δηεπξπκέλν νξηζκφ. 

  

All-trans ξεηηλντθφ νμχ ξεηηλφιε 

 

 

ηζνηξεηηλντλε αζηηξεηίλε 

 

ΣΣΝΡΒ 

Δηθόλα Δ3. H δνκή κεξηθψλ απφ ηα θπξηφηεξα κέιε ηεο θαηεγνξίαο ησλ ξεηηλνεηδψλ. 
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Μεραληζκόο δξάζεο ησλ ξεηηλνεηδώλ 

Οη βηνινγηθέο δξάζεηο ησλ ξεηηλνεηδψλ πνηθίινπλ θαη αθνξνχλ ζε επηζειηαθνχο θαη 

άιινπο ηζηνχο. Σα ξεηηλνεηδή είλαη πιένλ γλσζηφ πσο αζθνχλ θπξίσο ηηο δξάζεηο ηνπο 

κέζσ ππξεληθψλ ππνδνρέσλ θαη ησλ ζπλ-ξπζκηζηψλ ηνπο (Mangelsdorf et al., 1994, 

Nason-Burchenal et al., 1999, Drangnev et al., 2000), ελψ εκθαλίδνπλ θαη θάπνηεο δξάζεηο 

πνπ είλαη αλεμάξηεηεο ησλ ππνδνρέσλ ξεηηλνεηδψλ (Hsu et al., 1997 , Chao et al., 1997, 

Zhao et al., 2001, Hail and Lotan, 2001).  

 

Τπνδνρείο Ρεηηλνεηδώλ 

Οη ππνδνρείο ξεηηλνεηδψλ πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί κέρξη ζήκεξα αλήθνπλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο, ηνπο RARs (retinoic acid receptors), ηνπο RXRs (retinoid X receptors) θαη 

ηνπο ζπλδεφκελνπο κε ηα ξεηηλνεηδή «νξθαλνχο» ππνδνρείο RORs (Retinoid-related 

Orphan Receptors). Έρνπλ βξεζεί ηξεηο ππφηππνη ππνδνρέσλ RAR, νη RARα, νη RARβ θαη 

νη RARγ, νη νπνίνη απαληνχλ ζε ζειαζηηθά, πηελά θαη ακθίβηα, θαη ε αλαθάιπςε ηνπο 

νδήγεζε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ δξάζεο ηνπ atRA, ην νπνίν 

ζπλδέεηαη κε ηνλ RARα κε κεγάιε ζπγγέλεηα (Κd≈1-5nM) (Ishikawa et al., 1990, Yang et 

al., 1991). Παξνκνίσο, έρνπλ βξεζεί ηξεηο ππφηππνη ησλ ππνδνρέσλ RXR, νη RXRα, 

RXRβ θαη RXRγ, νη νπνίνη έρνπλ δείμεη λα ελεξγνπνηνχληαη έσο θαη 40 θνξέο πην ηζρπξά 

απφ ην 9-cis ξεηηλντθφ νμχ (έλα θψην- θαη ζηέξεν- ηζνκεξέο ηνπ atRA), ζε ζρέζε κε ην 

atRA (Heyman et al., 1992, Levin et al., 1992). Κάζε ππνδνρέαο απαξηίδεηαη απφ ηξία 

θχξηα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα: ην ηκήκα trans-ελεξγνπνίεζεο (AF-1) ζην N-άθξν, ην ηκήκα 

δέζκεπζεο/δκεξηκνχ DNA ζην θέληξν, θαη ην ηκήκα πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηε δέζκεπζε ηνπ πξνζδέκαηνο, ζην δηκεξηζκφ θαη ζηελ trans-ελεξγνπνίεζε, 

ζην C-άθξν (AF-2) (Zechler et al., 1994, Zhang et al., 1994). Οη ππνδνρείο RORs 

πεξηιακβάλνπλ ηξία κέιε, ηνπο RORα, RORβ θαη RORγ. πληζηνχλ κηα ππννκάδα ηεο 

ππεξ-νηθνγελείαο ησλ ππνδνρέσλ ησλ ζηεξνεηδηθψλ νξκνλψλ. Δθθξάδνληαη ζε δηάθνξνπο 

ηζηνχο θαηά ηελ εκβξπνγέλεζε θαη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ νζηψλ, ησλ νθζαικψλ, ησλ ελδνθξηλψλ 

αδέλσλ, ηνπ ιεκθνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζχκνπ αδέλα. Σα γνλίδηα πνπ 

θσδηθνπνηνχλ ηνπο ππνδνρείο RORα, RORβ θαη RORγ, εληνπίδνληαη ζηα ρξσκνζψκαηα 

15q22.2, 9q21.13 θαη 1q21.3 αληίζηνηρα (Jetten and Joo, 2006). 
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Σα γνλίδηα ησλ RARα, RARβ θαη RARγ εληνπίδνληαη ζηα ρξσκνζψκαηα 17q21, 3p24 θαη 

12q13 αληίζηνηρα (Chambon 1996, Lippman and Lotan, 2000). Σν αλζξψπηλν γνλίδην 

RARα θσδηθνπνηεί ηηο ηζνκνξθέο α1 θαη α2, ελψ ην RARβ ηηο ηζνκνξθέο β1, β2, β3 θαη 

β4. Αληίζηνηρα, ππάξρνπλ θαη δχν γ ηζνκνξθέο, γ1 θαη γ2. Σν γνλίδην ηνπ RXRα 

θσδηθνπνηεί ηηο ηζνκνξθέο α1 θαη α2, ην RXRβ ηηο ηζνκνξθέο β1 θαη β2 θαη, ηέινο, ην 

RXRγ ηηο ηζνκνξθέο γ1 θαη γ2 (Mehta, 2003). Βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη 

κεησκέλε έθθξαζε ηεο ηζνκνξθήο β2 παξαηεξείηαη ζε επξχ θάζκα θαθνεζψλ 

λενπιαζηψλ, θαζηζηψληαο ηελ έηζη έλαλ πηζαλφ νγθνθαηαζηαιηηθφ παξάγνληα (Abu et al., 

2005). Απφ ηα αληίζηνηρα γνλίδηα ζε άιινπο νξγαληζκνχο θαη λεψηεξα δεδνκέλα, είλαη 

πηζαλφ λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ησλ δχν ηζνκνξθέο ηνπ RARα (Leroy et al., 1991, 

Parrado et al., 2001).  

Οη ππνδνρείο RARs θαη RXRs ζρεκαηίδνπλ νκν- θαη εηεξν- δηκεξή πξνθεηκέλνπ λα 

δεζκεπηνχλ ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ DNA. Ο εηεξνδηκεξηζκφο θαίλεηαη λα παίδεη πνιχ 

κεγάιν ξφιν ζηε κεηαγσγή ζήκαηνο απφ απηνχο ηνπο ππξεληθνχο ππνδνρείο (Kliewer et 

al., 1992, Mangelsdorf et al., 1994, Chambon et al., 1996). Οη RARs εηεξνδηκεξίδνληαη κε 

ηνπο RXRs, ελψ νη RXRs εηεξνδηκεξίδνληαη θαη κε πνιινχο ππνδνρείο ησλ ζηεξνεηδψλ, 

φπσο είλαη νη ππνδνρείο ηεο ζπξενεηδηθήο νξκφλεο (Yu et al., 1991, Kliewer et al., 1992b, 

Zhang et al., 1992, Marks et al., 1992, Bugge et al., 1992, Leid et al., 1992), ν ππνδνρέαο 

ηεο βηηακίλεο D (Yu et al., 1991, Kliewer et al., 1992), νη ππνδνρείο PPARs (Darwsih and 

DeLuca, 1992) θ.ά. 

Όηαλ ζρεκαηηζηνχλ ηα δηκεξή, νη ππξεληθνί ππνδνρείο πξνζδέλνληαη ζε εηδηθέο 

αιιεινπρίεο ηνπ DNA πνπ νλνκάδνληαη hormone response elements (HRE), νη νπνίεο 

ζπλήζσο εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ππνθηλεηή ελφο γνληδίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

επάγνπλ ηελ έθθξαζε γνληδίσλ θαη αζθνχλ πνιιέο απφ ηηο δξάζεηο ηνπο, θπξίσο ζηελ 

θπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε (Kumar and Thompson, 1999, Klinge, 2000). Σα HRE ησλ 

ξεηηλνεηδψλ νλνκάδνληαη retinoic acid response elements (RAREs) θαη retinoid X 

response elements (RXREs). Οη πεξηνρέο απηέο πεξηέρνπλ ηελ αιιεινπρία AGGTCA ή 

AGTTCA, αλ θαη ππάξρεη κεγάιε δπλαηφηεηα γηα αληηθαηάζηαζε λνπθιενηηδίσλ. 

Αλάινγα κε ηνn πξνζαλαηνιηζκφ απηήο ηεο αιιεινπρίαο, ηα RARE θαη RXRE 

ρσξίδνληαη ζε: α) επζείεο επαλαιήςεηο (direct repeats, DR), β) παιίλδξνκεο αιιεινπρίεο 

θαη γ) ζχλζεηεο αιιεινπρίεο, κε κηθξή ή θακία θαλεξή θνηλή δνκή (Umesono et al., 1988, 

1991, Umesono and Evan, 1989, Naar et al., 1991). Ζ ηζρπξφηεξε απφθξηζε εκθαλίδεηαη 
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ζηελ πεξίπησζε ησλ DR. Ηζρπξά θαη κέηξηα RARE είλαη απηά κε DR ηεο κηζήο 

αιιεινπρίαο κε 2 ή 5 λνπθιεηίδηα ελδηάκεζα, γλσζηέο σο DR-2 θαη DR-5. Ηζρπξά RXRE 

είλαη εθείλα κε DR πνπ ρσξίδνληαη κε έλα κφλν λνπθιενηίδην, γλσζηέο σο DR-1 

(Umesono et al., 1991). 

Πνιιέο επηδξάζεηο ησλ ξεηηλνεηδψλ θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ ρψξα θαη κε έκκεζν ηξφπν, 

αθνχ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ξπζκίδνπλ ηελ έθθξαζε γνληδίσλ πνπ δε θέξνπλ ζηνηρεία 

απφθξηζεο ζηα ξεηηλνεηδή. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ξεηηλνεηδή αληαγσλίδνληαη ηηο επηδξάζεηο 

κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη νη νγθνγελεηηθέο πξσηεΐλεο AP-1 θαη NF-IL6, νη 

νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη ζε θιεγκνλψδεηο θαηαζηάζεηο (Nagpal et al., 1995, Nagpal et al., 

1997). Σν απνηέιεζκα είλαη ε κείσζε ηεο έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ πνπ ειέγρνληαη απφ 

απηνχο ηνπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο.  

 

Γεζκεπηηθέο πξσηεΐλεο ησλ ξεηηλνεηδώλ 

Σα ξεηηλνεηδή θπθινθνξνχλ ζηνλ νξγαληζκφ, ηφζν ελδνθπηηάξηα φζν θαη ζην αίκα, σο κε 

νκνηνπνιηθά ζπκπιέγκαηα κε πξσηεΐλεο. ην πιάζκα, ε πξσηεΐλε RBP (Retinol Binding 

Protein) παίδεη ην ξφιν ηνπ κεηαθνξέα ηεο ξεηηλφιεο. Δπίζεο, έρνπλ βξεζεί δεζκεπηηθέο 

πξσηεΐλεο ησλ ξεηηλνεηδψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ. Απηέο είλαη νη CRBPs (Cellular 

Retinoid-Binding Proteins) θαη νη CRABPs (Cellular retinoic acid-binding proteins). Οη 

CRBPs απνηεινχλ ελδνθπηηάξηεο απνζήθεο θαη νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

ξεηηλνεηδψλ απφ ην θπηηαξφπιαζκα ζηνλ ππξήλα θαη εκπιέθνληαη ζηε κεηαγσγή 

ζήκαηνο, κέζσ ηεο ξχζκηζεο ηεο ελδνθπηηάξηαο δέεζκεπζεο ησλ ξεηηλνεηδψλ (Nason-

Burchenal et al., 1998, Hansen et al., 2000). Ζ ξεηηλφιε, ε ξεηηλάιε θαη ην atRA 

αιιειεπηδξνχλ εηδηθά κε ηηο CRBP I θαη II, κε δηαθνξεηηθέο ζπγγέλεηεο (Ong et al., 1994, 

Li and Noris, 1996). Οη CRABP έρνπλ επίζεο δχν ηζνκνξθέο θαη εληνπίδνληαη ζην 

ππξήλα ησλ θπηηάξσλ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ζπκκεηέρνπλ θαη απηέο ζηε κεηαθνξά 

ησλ ξεηηλνεηδψλ ζηνλ ππξήλα. Σα πξφηππα έθθξαζήο ηνπο πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηα 

ζηάδηα αλάπηπμεο θαη ην ηχπν ησλ θπηηάξσλ (Maden, 1994, Ong et al., 1994). 

Μεηαβνιέο ζηελ έθθξαζε θαη ηε ζπγθέληξσζε απηψλ ησλ δεζκεπηηθψλ πξσηετλψλ 

ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

θιηληθή αληίζηαζε ζηα ξεηηλνεηδή πνπ έρεη αλαθεξζεί ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξνκπεινθπηηαξηθήο ιεπραηκίαο, νθείιεηαη ζε επαγσγή ησλ δεζκεπηηθψλ πξσηεΐλψλ ησλ 

ξεηηλνεηδψλ (Cornic et al., 1992). 
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Βηνινγηθέο δξάζεηο ησλ ξεηηλνεηδώλ 

Σα ξεηηλνεηδή εκθαλίδνπλ κεγάινο εχξνο βηνινγηθψλ δξάζεσλ, ζην νπνίν θαη βαζίδεηαη ε 

κειέηε θαη εθαξκνγή ηνπο σο ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ ζε πνιιέο παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο δξάζεηο γηα θάπνηνπο θχξηνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο θαηεγνξίαο. 

Έρεη ζπζζσξεπηεί ηεξάζηηνο φγθνο πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δείρλνπλ μεθάζαξα φηη 

ε βηηακίλε Α θαη ηα (θπζηθά θαη ζπλζεηηθά) παξάγσγά ηεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξναγσγή ηεο αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηε ξχζκηζε ηεο κηησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο 

θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο απφπησζεο, θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγηθή αθεξαηφηεηα 

ησλ κεραληζκψλ ηεο φξαζεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο (Tsambaos, 1984). Σν atRA παίδεη 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε πνιιψλ νξγάλσλ θαηά ηελ εκβξπτθή δσή, φπσο ν 

εγθέθαινο, ε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ν νθζαικφο, ε θαξδηά, ν λεθξφο, ηα άθξα (Mic et al., 

2001), θαη ην έληεξν (Nadauld et al., 2004). Δπίζεο, απνηειεί ζεκαληηθφ ξπζκηζηηθφ 

παξάγνληα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ (Evans, 2005). Δλψ εληζρχεη ηελ 

ηθαλφηεηα απηναλαλέσζεο ζηα πνιπδχλακα βιαζηηθά θχηηαξα, πξνθαιεί ηειηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζε πξνγνληθά, πην δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ 

(Purton et al., 1999, Purton et al., 2000). ε απηήλ ηε δξάζε ην atRA νθείιεη ηε 

ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή ηνπ ζηε πξνκπεισηηθή ιεπραηκία. 

Σα ξεηηλνεηδή έρνπλ ζεκαληηθέο δξάζεηο θαη ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Σν atRA 

απμάλεη ηελ παξαγσγή ηληεξειεπθίλεο-2 απφ TH θχηηαξα, επάγνληαο έηζη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ΣC θπηηάξσλ (Ballow et al., 1997). Τπνζηεξίδεηαη φηη απηή ε δξάζε 

ελδερνκέλσο ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο ησλ ξεηηλνεηδψλ. Ζ έθθξαζε ηεο 

ηληειεπθίλεο-2 ζηα ιεκθνθχηηαξα επάγεηαη επίζεο απφ ηελ ηζνηξεηηλντλε (Tsampaos, 

1984). 

Σν atRA κεηψλεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ζκεγκαηνγφλσλ θπηηάξσλ θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ. Έρεη βξεζεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ 

αλαζηνιή ηεο ππεξπιαζίαο ηνπ πξνζηάηε απφ ηεζηνζηεξφλε, ελψ αζθεί θαη πνιιέο άιιεο 

δξάζεηο ζην θπζηνινγηθφ δέξκα, ηνπο ηλνβιάζηεο, ηα ρνλδξνθχηηαξα θαη ηα νπδεηεξφθηια 

(Tsampaos, 1984). 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα ξεηηλνεηδή επεξεάδνπλ άκεζα θαη έκκεζα ηε 

κεηαγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα πνιιψλ γνληδίσλ. Δλδνγελείο παξάγνληεο πνπ ε παξαγσγή 

ή/θαη δξάζε ηνπο επεξεάδεηαη απφ ην all-rans ξεηηλντθφ νμχ είλαη νη θάησζη: 
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 VEGF (Diaz et al., 2000, Wang et al., 2004, Wu et al., 2010) 

 FGF-2 (Gaetano et al., 2001) 

 IL2 (Ballow et al., 1997) 

 Ηληεγθξίλεο (Babina and Henz, 2003) 

 CYP26 (Ozpolat et al., 2002) 

 TGF-1 (Datta et al., 2001) 

 iNOS (Datta et al., 2001) 

 AP-1 (Benkoussa et al., 2002) 

Πνιιέο θνξέο, ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δξάζε ηνπ atRA ζηελ παξαγσγή θαη 

δξάζε απμεηηθψλ παξαγφλησλ είλαη αληηθαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, αλαζηέιιεη ηελ 

παξαγσγή VEGF ζηα θεξαηηλνθχηηαξα (Diaz et al., 2000) θαη ζηα HL-60 θχηηαξα (Wang 

et al., 2004), ελψ ηελ απμάλεη ζηα ζηξσκαηηθά θχηηαξα ηνπ ελδνκεηξίνπ (Wu et al., 

2010). Απμάλεη, επίζεο, ηελ παξαγσγή ηνπ FGF-2 ζε ελδνζειηαθά θχηηαξα (Gaetano et 

al., 2001), θαζψο θαη ηελ παξαγσγή IL2 απφ θχηηαξα TH (Ballow et al., 1997). Μεηψλεη 

ηελ παξαγσγή θαη ιεηηνπξγία ηεο ηληεγθξίλεο β2 ζε αλζξψπηλα κνλνθχηηαξα, ελψ ηελ 

επάγεη ζε ιεπραηκηθά θχηηαξα (Babina and Henz, 2003). Μεηψλεη, επίζεο, ηα επίπεδα ηνπ 

TGF-1 θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο iNOS ζην λεθξηθφ ζπείξακα επίκπσλ (Datta et al., 2001). 

Σέινο, αλαζηέιιεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ AP-1, θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε 

αληηλενπιαζκαηηθή δξάζε (Benkoussa et al., 2002). 

ε ζπκθσλία κε ηελ επίδξαζε ηνπ atRA ζηελ έθθξαζε δηαθφξσλ κνξίσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αγγεηνγέλεζε θαη ηελ θαξθηληθή αλάπηπμε, φπσο αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δξάζε ηνπ atRA ζηελ αγγεηνγέλεζε είλαη 

επίζεο αληηθαηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ζην in vivo κνληέιν αγγεηνγέλεζεο ηεο 

ρνξηναιιαληντθήο κεκξάλεο εκβξπνπ φξληζαο, ππάξρνπλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηφζν 

γηα αληη-αγγεηνγελεηηθή δξάζε ηνπ atRA (Oikawa et al., 1989, Yusuke Kom et al., 2010), 

φζν θαη γηα επαγσγηθή ηνπ δξάζε ζηελ αγγεηνγέλεζε (Gaetano et al., 2001). Αληίζηνηρα, 

ζε in vitro πεηξάκαηα αγγεηνγέλεζεο ζε matrigel, ην atRA επάγεη ηελ αγγεηνγέλεζε ζε 

θχηηαξα BAEC (ανξηηθά ελδνζειηαθά θχηηαξα βνφο) (Gaetano et al., 2001), ελψ 

αλαζηέιιεη ηελ επαγφκελε απφ φγθνπο, TF (tissue factor) θαη VEGF αγγεηνγέλεζε 
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ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ HMEC-1 (αλζξψπηλα ελδνζειηθά θχηηαξα ηξηρνεηδψλ αγγείσλ) 

(Russo et al., 2007). 

Ρεηηλνεηδή έρνπλ επίζεο δνθηκαζηεί in vitro θαη in vivo γηα ηε ζεξαπεία δηαθφξσλ ηχπσλ 

θαξθίλνπ, φπσο ε νμεία πξνκπεισηηθή ιεπραηκία (Koeffler, 1983), ν θαξθίλνο ηνπ 

πξνζηάηε (Sadikoglou et al., 2009), ηνπ παρέσο εληέξνπ (Reynolds et al., 1998, Bartolini 

et al., 2006) θαη  ηνπ καζηνχ (Ng et al., 2000). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα 

ξεηηλνεηδή θαίλεηαη λα αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε ή/θαη λα επάγνπλ ηελ απφπησζε ησλ 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ (Kalemkerian and Ramnath, 1996), αλ θαη ππάξρνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα ξεηηλνεηδή έρνπλ επαγσγηθέο δξάζεηο (Verma et al., 1982, 

Bidyut et al., 1990, Perri et al, 2010). Γελ είλαη μεθάζαξν πνπ κπνξεί λα νθείινληαη απηέο 

νη δηαθνξέο. Μία πηζαλφηεηα είλαη ε δηαθνξεηηθή δξάζε ηνπ atRA λα νθείιεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ δεζκεπηηθψλ πξσηετλψλ ησλ ξεηηλνεηδψλ ζε 

δηαθνξεηηθά θχηηαξα θαη ηζηνχο, πνπ επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ησλ ξεηηλνεηδψλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκα γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππνδνρείο ηνπο (Ross et al, 1993). Μηα άιιε 

πηζαλφηεηα είλαη ε πηζαλή εκπινθή ηνπ νξθαλνχ ππνδνρέα PPARβ/δ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην 

atRA θαίλεηαη λα αζθεί θάπνηεο απφ ηηο δξάζεηο ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε επαγσγή ηνπ 

θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ (Schug et al., 2007, 2008). 

 

Θεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ξεηηλνεηδώλ 

Οη πξψηεο ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ ξεηηλνεηδψλ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηεο 

βηηακίλεο A γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λπθηαισπίαο θαηά ν 1ν Παγθφζκην Πφιεκν, θαη ηε 

ρξήζε ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεξκαηηθψλ παζήζεσλ απφ ην 1925 (Mori, 1922, 

Wolbach and Howe, 1925).  

Ζ κειέηε πηζαλήο ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο ησλ ξεηηλνεηδψλ σο αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ 

ήξζε ην 1926, φηαλ πνληίθηα πνπ δηαηξέθνληαλ κε δηαηξνθή απφ ηελ νπνία έιεηπε ε 

βηηακίλε Α, αλέπηπμαλ θαξθηλψκαηα ζην ζηνκάρη (Fujimaki, 1926). Αθνινχζσο, ην atRA 

ρξεζηκνπνηήζεθε επηηπρψο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ρεκηθψο πξνθαινχκελσλ φγθσλ ζε 

πνληίθηα, ε ρξήζε ηνπ φκσο πεξηνξηδφηαλ απφ ηελ εκθάληζε ζπλδξφκνπ ππεξβηηακίλσζεο 

Α (Bollang, 1979, 1981). Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα γηα ζχλζεζε 

αλαιφγσλ κε θαιχηεξν ζεξαπεπηηθφ δείθηε, ν νπνίνο νξίζηεθε σο ε ηθαλφηεηα λα 

κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ρεκηθψο πξνθαινχκελσλ φγθσλ ζε πνληίθηα, ζε ζρέζε κε ηηο 

ηνμηθέο δξάζεηο ηνπ ζπλδξφκνπ ππεξβηηακίλσζεο Α. Μεηά ηελ αλαθάιπςε ησλ 
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ππξεληθψλ ππνδνρέσλ ησλ ξεηηλνεηδψλ, ε ζχλζεζε ζηξάθεθε πξνο ην ζρεκαηηζκφ 

θαιχηεξσλ πξνζδεηψλ γηα ηνπο ππνδνρείο απηνχο. 

 

Ρεηηλνεηδή θαη δεξκαηηθέο παζήζεηο 

Ζ ηζνηξεηηλντλε (13-cis ξεηηλντθφ νμχ), ξεηηλνεηδέο πξψηεο γεληάο, είλαη ην θάξκαθν 

εθινγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ κνξθψλ αθκήο. H απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο 

θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο κηαο αληηκηθξνβηαθήο πξσηετλεο ζην 

δέξκα (ηελ ιηπνθαιίλε πνπ ζρεηίδεηαη κε νπδεηεξφθηιν-δειαηηλάζε), ε κείσζε ηνπ 

ζκίγκαηνο θαη ηελ αλαζηνιή, ηειηθά, ηεο αλάπηπμεο ηνπ Propionibactrerium acners 

(Watcher, 2009). 

Ζ ηξεηηλνΐλε (atRA) ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ δεξκαηηθψλ 

λενπιαζηψλ. Δίλαη απνηειεζκαηηθή ζηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζπλδξφκνπ ησλ 

βαζηθνθπηηαξηθψλ ζπίισλ, ζηελ πξφιεςε ηνπ βαζηθνθπηηαξηθνχ θαη αθαλζνθπηηαξηθνχ 

θαξθηλψκαηνο ζε αζζελείο κε κειαρξσκαηηθή μεξνδεξκία (Kraemer et al., 1988) θαη ζηε 

ρεκεηνπξνθχιαμε ζην βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα (Tangrea, 1993). Υξεζηκνπνηείηαη, 

αθφκα, ζηε ζεξαπεία ησλ πνιιαπιψλ θεξαηναθαλζσκάησλ, ησλ φγθσλ Buschke-

Lowenstein (Harvey et al., 1983), ησλ κε επηπιεγκέλσλ κε ελδνεπηζειηαθή λενπιαζία 

νμπηελψλ θνλδπισκάησλ, (Jablonska, 1991), θαη ηνπ δεξκαηηθνχ Σ-ιεκθψκαηνο (Heller, 

1985, Kessler et al., 1987, Duvic et al., 1996). 

Ζ αζηηξεηίλε, ξεηηλνεηδέο δεχηεξεο γεληάο, βξίζθεη επίζεο ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή ζε 

ζνβαξέο δεξκαηηθέο αζζέλεηεο. Δίλαη ην θάξκαθν εθινγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ 

θαη εθηεηακέλσλ δηαηαξαρψλ ηεο θεξαηηλνπνηήζεο, φπσο ε ςσξίαζε (θνηλή, 

ζηαγνλνεηδήο, θιπθηαηλψδεο, εξπζξνδεξκηθή), ε λφζνο Darier (ζπιαθηθή δπζθεξάησζε), 

ν νκαιφο ιεηρήλαο θαη ε θεξαηνδεξκία παιακψλ-πεικάησλ (Katugampola, 2006). 

Υνξεγείηαη, επίζεο, per os θαη έρεη θαλεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ πξφιεςε 

πξνθαξθηληθψλ θαη θαθνεζψλ δεξκαηηθψλ λενπιαζηψλ ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 

ζε κεηακφζρεπζε (Peck  al., 1982, Chen et al., 2005). Οη δξάζεηο ηεο νθείινληαη ζηελ 

αλαζηνιή ηεο ρεκεηνηαμίαο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ νπδεηεξνθίισλ, θαζψο θαη ζηελ 

επαλαθνξά ηεο κίησζεο θαη ηεο πξσηετλνζχλζεζεο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 
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Ρεηηλνεηδή θαη θαξθίλνο 

Πέξα απφ ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε λενπιαζηψλ ηνπ δέξκαηνο, απμάλνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα ησλ ξεηηλνεηδψλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

πνιιψλ άιισλ (πξν-)θαξθηληθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, ζεσξνχληαη σο κηα πνιιά 

ππνζρφκελε νκάδα ρεκεηνπξνθπιαθηηθψλ νπζηψλ απφ ηελ Δξεπλεηηθή Οκάδα 

Xεκηνπξνθχιαμεο ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξίαο γηα ηελ Έξεπλα ηνπ θαξθίλνπ (Guruswami 

et al., 2001).  

Απνηειέζκαηα πξνθιηληθψλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ε ηξεηηλνΐλε, ε ηζνηξεηηλνΐλε, θαζψο 

θαη ηα δχν αξσκαηηθά ξεηηλνεηδή εηξεηηλάηε θαη αζηηξεηίλε, έρνπλ ζεκαληηθή 

ρεκεηνπξνθπιαθηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε ζε πξν-θαξθηληθέο θαη θαθνήζεηο 

αιινηψζεηο πνπ νθείινληαη ζε θαξθηλνγφλεο νπζίεο (Chu et al., 1965, Davies et al., 1967, 

Lasnitzki et al., 1963, Saffiotti et al., 1967). Κιηληθά, ε ηζνηξεηηλνΐλε θαη ε εηξεηηλάηε 

έρνπλ δείμεη αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα σο ρεκεηνπξνθχιαμε ζε πεξηπηψζεηο φγθσλ, 

φπσο θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο, ησλ πιαθσδψλ θπηηάξσλ ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ηξαρήινπ, 

επηθαλεηαθνχο φγθνπο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο θ.ά.  

Ζ αληηθαξθηληθή δξάζε ησλ ξεηηλνεηδψλ νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο αθελφο λα 

αλαζηέιινπλ ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη αθεηέξνπ λα επάγνπλ ηελ θπηηαξηθή 

δηαθνξνπνίεζε. ε απηφ ζπκβάιινπλ, κεηαμχ άιισλ κνξίσλ, δηάθνξεο θπηηαξνθίλεο, 

φπσο ε ηληεξιεπθίλε-1α (IL-lα), ε ηληεξιεπθίλε-1β (IL-1β), ε ηληεξιεπθίλε-2 (IL-2), ε 

ηληεξιεπθίλε-4 (IL-4), ε ηληεξθεξφλε-α (IFNα), ε ηληεξθεξφλε-β (IFNβ), ε ηληεξθεξφλε-γ 

(IFNγ), ν παξάγνλαο λέθξσζεο φγθσλ-α (TNF-α), ν επηδεξκηθφο απμεηηθφο παξάγνληαο 

(EGF),  θαη νη απμεηηθνί παξάγνληεο κεηαζρεκαηηζκνχ TGFβ1 θαη TGFβ2 (Balkwill and 

Burke 1989, Nickoloff et al., 1985). Απηέο νη θπηηαξνθίλεο ξπζκίδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε 

θπηηάξσλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ θαη πξφδξνκσλ αηκαηνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ, θαη 

εκθαλίδνπλ ζπλεξγηζηηθή δξάζε κε ηα ξεηηλνεηδή (Bollag and Holddner, 1992). 

Αμηνζεκείσηε είλαη ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο ηξεηηλνΐλεο ζηελ πεξίπησζε ηεο νμείαο, 

πξνκπεισηηθήο ιεπραηκίαο, φπνπ απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο πιήξνπο 

ππνρψξεζεο ηεο αζζέλεηαο. Ζ ζεξαπεπηηθή ηεο δξάζε ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ιεπραηκηθψλ πξνκπεισηηθψλ θπηηάξσλ ζε δηαθνξνπνηεκέλα 

θνθθηνθχηηαξα θαη, έηζη, ηελ αλαζηνιή ηεο θπηηαξηθήο ηνπο δηαίξεζεο (Koeffler, 1983). 

Πεηξάκαηα κε δηάθνξα αλάινγα ξεηηλνεηδψλ έρνπλ δείμεη φηη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξνκπεισηηθψλ θπηηάξσλ HL-60 είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ηεο θαξβνμπινκάδαο ζην 
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άθξν ηνπ ξεηηλνεηδνχο. Απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ παξαηήξεζε φηη ε παξνπζία απηήο ηεο 

νκάδαο είλαη θξίζηκε γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ ξεηηλνεηδψλ λα πξνζδέλνληαη θαη λα 

ελεξγνπνηνχλ ηνπο RARα θαη RARβ ππνδνρείο (Apfel et al., 1991, Bollag and Holdener, 

1992).  

Σν atRA έρεη, επίζεο, κειεηεζεί εθηελψο φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζή ηνπ ζηνλ θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ. Ο πνιιαπιαζηαζκφο πνηθίισλ θαξθηληθψλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ ηνπ καζηνχ 

αλαζηέιιεηαη απφ απηφ, ελψ ελδηαθέξνλ είλαη φηη ζεηξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ππνδνρείο νηζηξνγφλσλ έρνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία. πγθεθξηκέλα, ε 

νξκνλνεμαξηψκελε ζεηξά MCF-7 έδεημε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ 

κέζα ζε δηάζηεκα 3 εκεξψλ (Ng et al., 2000). ηελ νξκνλν-αλεμάξηεηε ζεηξά MDA-MB-

231 δελ παξαηεξήζεθε ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα, παξ’ φια απηά ην atRA κείσζε θαηά 

20% ηε δηεζεηηθή ηθαλφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θπηηάξσλ (Liu et al., 2003). 

Σα ξεηηλνεηδή έρνπλ, επίζεο, αξρίζεη λα κειεηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ πξνζηάηε, ν νπνίνο είλαη ε πην ζπρλή κνξθή θαξθίλνπ ζηνπο άληξεο θαη ε δεχηεξε 

ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ αλάκεζα ζηνπο ζαλάηνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

λενπιαζκαηηθέο αζζέλεηεο ζηελ Ακεξηθή, ζχκθσλα κε ην American Cancer Society 

(2010). Μεησκέλε δηαζεζηκφηεηα ξεηηλνεηδψλ ή/θαη αλσκαιίεο ζην κεηαβνιηζκφ ηνπο 

ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο ζηελ ελδνθπηηάξηα ζεκαηνδφηεζε θαη απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ζηα θχηηαξα ηνπ πξνζηάηε (Pasquali et al., 2006). Ζ έξεπλα έρεη δείμεη 

πσο δηάθνξα ξεηηλνεηδή, φπσο ην atRA (Sadikoglou et al., 2009), ην 9-cis ξεηηλντθφ νμχ 

(Xiao-Yan Zhao et al., 1999) θαη κεξηθά ζπλζεηηθά αλάινγα, αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε 

αλζξψπηλσλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πξνζηάηε. Σα ξεηηλνεηδή επάγνπλ ηελ έθθξαζε ηνπ 

p27 (Li et al., 2004), ελφο γνληδίνπ πνπ αλαζηέιιεη ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν θαη ηε δξάζε 

ησλ ζπκπιεγκάησλ θπθιίλεο/CDKs (Chu et al., 2008). Σν γνλίδην απηφ έρεη κεησκέλε 

έθθξαζε ζηελ θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε, θαζψο θαη πνιιά θαξθηλψκαηα (Lai et 

al., 2004, Viglietto et al., 2002, Hershko and Shapira, 2006). Σν 9-cis ξεηηλντθφ νμχ 

θαίλεηαη λα αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε θαξθηληθψλ φγθσλ ηνπ πξνζηάηε αλεμαξηήησο ησλ 

επηπέδσλ έθθξαζεο ηνπ p27 (Taylor et al., 2010). ηα θαξθηληθά θχηηαξα πξνζηάηε 

DU145 θαη PC3 έρεη βξεζεί ζπλεξγηζηηθή δξάζε ηνπ atRA κε ην δνιεδξνληθφ νμχ ζηελ 

επαγσγή ηεο απφπησζεο (Karabulut et al,. 2010). 

Αλάκεζα ζηα γνλίδηα-ζηφρνπο ησλ ππνδνρέσλ ξεηηλνεηδψλ είλαη θαη ην γνλίδην ηνπ 

ππνδνρέα RARβ (Mangelsdorf et al., 1994). Όιν θαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ 
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φηη ε απψιεηα ηεο έθθξαζεο ηνπ RAR-β παξαηεξείηαη ζε πνιιέο κνξθέο θαξθίλνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ζηήζνπο, ηνπ πλεχκνλα (Houle et al., 1993, Xu 

et al., 1997), ησλ πιαθσδψλ θπηηάξσλ ζην ιαηκφ θαη ηνλ ηξάρειν (Hu et al., 1991), θαζψο 

θαη ζηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε (Swisshelm et al., 1994, Srivastava et al., 1999, Zhang et 

al., 1994). Έρεη, κάιηζηα, παξαηεξεζεί φηη ν ππνδνρέαο ππάξρεη ζηα πξνζηαηηθά 

θαξθηληθά θχηηαξα LNCaP, αιιά φρη ζηα ζρεηηθά επηζεηηθφηεξα θχηηαξα PC3 (Hammond 

et al., 2001). 

Σν ξεηηλντθφ νμχ θαίλεηαη λα έρεη επεξγεηηθή δξάζε θαη ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ. Αλαζηέιιεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε δηεζεηηθή ηθαλφηεηα ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ, ελψ επηπιένλ επάγεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπο (Reynolds et al., 1998, Bartolini et 

al., 2006). Γξα ρεκεηνπξνθπιαθηηθά, θαηαζηέιινληαο ηελ αλάπηπμε πξνθαξθηληθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη δηεζεηηθψλ θαξθηλσκάησλ ηνπ παρένο εληέξνπ κεηά απφ ρνξήγεζε 

ρεκηθψλ θαξθηλνγφλσλ (Pereira, 1999, Paulsen and Lutzow-Holm, 2000). Σέινο, επάγεη 

ηελ απφπησζε ησλ θαθνήζσλ θπηηάξσλ (Bartolini et al., 2006). 

ρεηηθά πξφζθαηα, δηαπηζηψζεθε πηζαλή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο νδνχ ηνπ ξεηηλντθνχ 

νμένο θαη εθείλνπ ηνπ APC/Wnt/beta catenin (D’Errico and Moschetta, 2008). Σν 

ηειεπηαίν παίδεη, κεηαμχ άιισλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ βιαζηηθψλ (stem) 

θπηηάξσλ ηνπ εληεξηθνχ επηζειίνπ θαη θπξίσο, ζηε δηαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

θπηηάξσλ απηψλ γηα απηναλαλέσζε. 

 

Αλεπηζύκεηεο δξάζεηο ησλ ξεηηλνεηδώλ 

Οη αλεπηζχκεηεο δξάζεηο ησλ ξεηηλνεηδψλ απνηεινχλ πεξηνξηζκφ ζηε ρξήζε ησλ νπζηψλ 

απηψλ σο ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ. Απηφ ηζρχεη ηδίσο γηα αζζέλεηεο φπνπ απαηηείηαη 

καθξνρξφληα ρνξήγεζε θαη γίλνληαη πεξηζζφηεξν έθδειεο νη ζπζηεκαηηθέο παξελέξγεηεο 

ηνπο. 

Οη πην ζπρλέο αλεπηζχκεηεο δξάζεηο αθνξνχλ ζηνπο βιελλνγφλνπο θαη ζην δέξκα. Δίλαη 

δνζν-εμαξηψκελεο θαη πεξηιακβάλνπλ: μεξφηεηα βιελλνγφλσλ θαη μεξνθζαικία, 

εξεζεκαηψδε εμαλζήκαηα, ρεηιίηηδα, επηζηάμεηο, απνηθηζκφο ηνπ δέξκαηνο απφ 

ρξπζίδνληα ζηαθπιφθνθθν θαη, πην ζπάληα, ηξηρφπησζε, θσηνεπαηζζεζία θαη ζρεκαηηζκφ 

θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ (Goodman and Gilman, 2000). 
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Οη ζνβαξφηεξεο, ζπζηεκαηηθέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο είλαη (Goodman and Gilman, 

2000): 

1. Απμεκέλα επίπεδα ηξαλζακηλαζψλ ζηνλ νξφ. 

2. Τπειηπηδαηκία (αθνξά θπξίσο ηα ηξηγιπθεξίδηα). 

3. Ομεία ηδηνζπγθξαζηαθή επαηίηηδα (αθνξά θπξίσο ηελ εηξεηηλάηε, ζπαληφηεξα κε 

ηελ ηζνηξεηηλνΐλε). 

4. Μπαιγίεο-αξζξαιγίεο. 

5. Κεθαιαιγίεο θαη εγθεθαιηθνί ςεπδνφγθνη. 

6. Καηαζιηπηηθά επεηζφδηα. 

7. θειεηηθή ππεξνζηέσζε. 

8. Πξψηκε ζχγθιηζε ησλ επηθχζεσλ (αθνξά παηδά θαη εθήβνπο). 
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Πιεηνηξνπίλε (Pleiotrophin, PTN) 

Ζ ΡΣΝ είλαη έλαο εθθξηλφκελνο απμεηηθφο παξάγνληαο 18 kDa, κε κεγάιε ζπγγέλεηα 

πξφζδεζεο γηα ηελ επαξίλε. Παξνπζηάδεη 55% νκνινγία ζηελ ακηλνμηθή αιιεινπρία κε 

ηε midkine, κε ηελ νπνία ζπγθξνηνχλ κηα oηθνγέλεηα απμεηηθψλ παξαγφλησλ, θαη πεξηέρεη 

10 πςειά ζπληεξεκέλεο θπζηεΐλεο ζην κφξηφ ηεο. Δθηφο απφ ηελ ακηλνμηθή ηνπο 

νκνινγία, ε PΣΝ θαη ε midkine ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ίδηνπο ππνδνρείο θαη έρνπλ θνηλέο 

βηνινγηθέο δξάζεηο, νη πην θαιά ραξαθηεξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επαγσγή ησλ 

λεπξηηψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ φγθσλ (Papadimitriou et al., 2004, Mikelis et al., 2007). 

Αξρηθά, ε PTN απνκνλψζεθε απφ ηνλ εγθέθαιν λενγέλλεησλ αξνπξαίσλ θαη ελήιηθσλ 

βνψλ σο κφξην ην νπνίν κπνξεί λα επάγεη ηελ πξνέθηαζε λεπξηηψλ (Rauvala, 1989), 

ππνδεηθλχνληαο πηζαλφ ξφιν ζηε θπζηνινγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Merenmies et al., 

1990). Δπηπιένλ έξεπλεο έδεημαλ φηη ην κφξην απηφ εληνπίδεηαη θαη ζε άιινπο, κε 

λεπξηθνχο ηζηνχο, φπσο ε θαξδηά (Hampton et al., 1992), ε κήηξα (Milner et al., 1989), νη 

ρφλδξνη θαη ηα νζηά (Neame et al., 1993), θαη ε επίθπζε (Azizan et al., 2000), 

ππνδειψλνληαο φηη ε βηνινγηθή ηεο δξάζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην λεπξηθφ ζχζηεκα, 

φπσο είρε αξρηθά εηθαζηεί (Rauvala 1989). Τςειά επίπεδα ηνπ γνληδίνπ εθθξάδνληαη 

επίζεο ζε αξθεηνχο αλζξψπηλνπο φγθνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ην λεπξνβιάζησκα, ην 

γινηνβιάζησκα, ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ πλεχκνλα θαη πνιινί άιινη, φπσο ζα 

αλαθεξζεί εθηελέζηεξα παξαθάησ. 

 

Ρπζκηζηηθή πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ ηεο ΡΣΝ 

Ζ αλάιπζε ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ζηνλ άλζξσπν έδεημε φηη δελ ππάξρεη ε πεξηνρή 

ΣΑΣΑ, αιιά έρεη εληνπηζηεί ε πεξηνρή CAAT ζε κηα απφζηαζε 91 λνπθιενηηδίσλ πξηλ 

απφ ην ζεκείν έλαξμεο ηεο κεηαγξαθήο (Kretschmer et al., 1993, Li et al., 1992). ηελ 

αιιεινπρία απηή δχλαληαη λα δεζκεπηνχλ γεληθνί κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο, φπσο ν 

C/EBP (CAAT-box/enhancer-binding protein) ή ν CTF/NF1 (CAAT-box-bindingFactor/ 

NuclearFactor 1).  

ηελ απνκαθξπζκέλε 5’ πεξηνρή έρνπλ βξεζεί δχν αιιεινπρίεο δέζκεπζεο γηα ηνλ AP-1, 

ηέζζεξηο γηα ην MyoD (myogenic factor D), κηα αιιεινπρία ζηνηρείνπ απφθξηζεο ζηνλ 

νξφ (Serum Response Element, SRE) (Li et al., 1992) θαη κηα γηα ην κεηαγξαθηθφ 

παξάγνληα HOXA5 (Homeobox A5) (Chen et al., 2005). 
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Δλδηαθέξνλ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη πξηλ απφ ην αλνηρηφ αλαγλσζηηθφ πιαίζην ηνπ 

γνληδίνπ βξίζθεηαη ελζσκαησκέλν ζην γνλίδην ηεο PTN έλα ζηνηρείν πνπ κνηάδεη κε ηνλ 

αλζξψπηλν ελδνγελή ξεηξντφ (human endogenous retrovirous like element, HERV), ην 

νπνίν πιαηζηψλεηαη απφ επαλαιακβαλφκελεο ηειηθέοαθνινπζίεο 502 θαη 495 

λνπθιενηηδίσλ. Λφγσ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ λα δεζκεχεηαη ζην Glu-tRNA θαη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη είλαη ελζσκαησκέλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN, ην ζηνηρείν απηφ 

νλνκάζηεθε HERV-E.PTN (ή GT-1). Έρεη δεηρηεί επίζεο φηη ν κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο 

Sp1, ν νπνίνο δεζκεχεηαη ζην HERV-E.PTN είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ έθθξαζε ηνπ 

γνληδίνπ ζε θαξθηληθά θχηηαξα ρνξίνπ αλζξψπνπ (Schulte et al., 2000). Με αλάιπζε θαηά 

Southern έγηλε γλσζηφ φηη ην HERV-E.PTN εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν ππάξρεη ζην 

ρηκπαηδή θαη ην γνξίια, αιιά φρη ζηνλ πίζεθν rhezus, ππνδειψλνληαο φηη ε ελζσκάησζε 

ηνπ ζην γνληδίσκα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ ηνλ απνρσξηζκφ ησλ πηζήθσλ θαη ησλ 

ρηκπαηδήδσλ, πξηλ απφ 25 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα ρξφληα (Schulte θαη Wellstein, 1998). 

ηελ Δηθφλα Δ4 θαίλεηαη ε δνκή ηεο ξπζκηζηηθήο πεξηνρήο ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN, φπσο 

είλαη γλσζηή κέρξη ζήκεξα. 

 

 

 

Δηθόλα Δ4. Απεηθφληζε ηεο γλσζηήο ξπζκηζηηθήο πεξηνρήο ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN. 

Γηαθξίλεηαη ε πεξηνρή CAAT, θαζψο θαη νη ζέζεηο αλαγλψξηζεο απφ κεηαγξαθηθνχο 

παξάγνληεο (Papadimitriou et al., 2009). 

 

 

Ρύζκηζε ηεο έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN 

Λίγα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηε γνληδηαθή 

ξχζκηζε ηεο PTN. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, αλ θχηηαξα BALB/3C3T δηεγεξζνχλ κε FGF-2, 

ηφηε κεηψλεηαη ε έθθξαζε ηνπ mRNA ηεο PTN (Menremies et al., 1992). Ζ επίδξαζε ηνπ 

απμεηηθνχ παξάγνληα ησλ αηκνπεηαιίσλ (PDGF), θαζψο θαη ηνπ FGF-2 ζε θχηηαξα ΝΗΖ 

3Σ3, νδεγεί ζε απμεκέλε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN (Li et al., 1992). Ζ έθθξαζε 
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ηνπ mRNA ηεο PTN επάγεηαη θαη ζε επαηηθά θχηηαξα απφ ηνλ απμεηηθφ παξάγνληα ησλ 

αηκνπεηαιίσλ (PDGF-BB) θαη ηελ ππνμία (Antoine et al., 2005). 

Ζ εξεπλεηηθή καο νκάδα αλέδεημε ηελ εκπινθή ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα AP-1 ζηε 

κεηαγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN, ζηελ θπηηαξηθή ζεηξά θαξθίλνπ ηνπ 

πξνζηάηε. Ο FGF-2 θαη ην ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ2Ο2) επάγνπλ ηε κεηαγξαθή ηνπ 

γνληδίνπ ηεο PTN κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ AP-1, κε απνηέιεζκα ηελ επαγσγή ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ θπηηάξσλ (Hatziapostolou et al., 2006, 

Polytarchou et al., 2005). Ζ δξάζε ηνπ FGF-2 νθείιεηαη ζε επαγσγή ηεο νμεηδάζεο 

NADPH θαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ Ζ2Ο2, κέζσ αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ππνδνρέα 

FGFR1 (Hatziapostolou et al., 2006), ελψ απαηηνχληαη θαη νη δχν ζέζεηο δέζκεπζεο ηνπ 

ΑΡ-1 (Hatziapostolou et al., 2006, Polytarchou et al., 2005). Δπίζεο, δείμακε φηη ε 

αθηηλνβφιεζε κε αθηίλεο-Υ επάγεη ηελ έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN ζην in vivo 

κνληέιν ηεο ρνξηναιιαληντθήο κεκβξάλεο εκβξχνπ φξληζαο (Polytarchou et al., 2004). 

Ο HOXA5, έλαο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο πνπ ξπζκίδεη ηελ εκβξπηθή αλάπηπμε, επάγεη 

άκεζα ηε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN, κεηά ηελ πξφζδεζε ηνπ ζην αληίζηνηρν 

ζηνηρείν απφθξηζεο ζηε ζέζε -106 ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ (Chen et al., 2005). Σν 

γεγνλφο απηφ εληζρχεη ηε ζέζε ηεο PTN σο κφξην-ξπζκηζηή ηεο εκβξπηθήο αλάπηπμεο. 

Αληηθαηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηε ξχζκηζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο 

ηεο PTN απφ ην atRA. Απφ πεηξάκαηα ζε θχηηαξα Ρ9 θαη NT2/D1, ηα νπνία πξνέξρνληαη 

απφ ηεξαηνθαξθίλσκα πνληηθνχ θαη αλζξψπνπ αληίζηνηρα, δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ην 

atRA επάγεη ηελ έθθξαζε ηεο PTN (Kretschmer et al., 1991), θάηη φκσο πνπ δελ 

επηβεβαηψζεθε ζε θχηηαξα ΝΗΖ3Σ3 (Li et al., 1992). Πξφζθαηεο κειέηεο ζε πνληίθηα 

έδεημαλ φηη ην atRA επάγεη ηελ παξαγσγή PTN, ελψ ε παξνπζία ηνπ RARα θάλεθε λα 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε δξάζε (Marzan et al., 2010). 

ε νζηενβιάζηεο, ε έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN κεηψλεηαη απφ ηε βηηακίλε D3 

(Tamura et al., 1994). Αχμεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN παξαηεξείηαη κεηά 

απφ πξνζζήθε ηνπ νθζαικηθνχ λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα (Ciliary Neurotrophic Factor, 

CTNF) ζε ακθηβιεζηξνεηδηθά κνζρεχκαηα ζηνλ νθζαικφ πνληηθνχ (Roger et al., 2006). 

Δπίζεο, έρεη δεηρζεί φηη ε θπθιηθή AMP επάγεη ηα επίπεδα ηεο PTN ζε ληνπακηλεξγηθνχο 

λεπξψλεο, ρσξίο φκσο λα έρεη δηεπθξηληζηεί ν αθξηβήο κεραληζκφο (Mourlevat et al., 

2005). ε εκβξπτθνχο ηλνβιάζηεο πνληηθνχ πνπ ηνπο ιείπνπλ θαη ηα δχν αιιειφκνξθα γηα 

ηελ PTEN (Phosphatase and Tensin homologuedeletedon chromosome 10), ε έθθξαζε ηεο 
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PTN επάγεηαη κέζσ ηνπ κνλνπαηηνχ PTEN-PI3K-AKT (Li et al., 2006). Σέινο, ζε 

σνζήθεο πνληηθψλ, ην κνλνπάηη ησλ Wnt/β-θαηελίλε, αλαζηέιιεη ηελ έθθξαζε ηεο PTN 

(Boerboom et al., 2006). 

 

Αιιειεπηδξάζεηο θαη ππνδνρείο ηεο PTN 

Ζ PTN έρεη βξεζεί φηη πξνζδέλεηαη ζηηο ζπλδεθάλεο 1 θαη 3 (Raulo et al., 1994). Ζ 

ηειεπηαία, ε νπνία νλνκάδεηαη θαη Ν-ζπλδεθάλε, είλαη κηα πξσηεΐλε ηεο θπηηαξηθήο 

επηθάλεηαο κνξηαθήο κάδαο 200 kDa, πνπ πεξηέρεη αιπζίδεο ζεηηθήο επαξάλεο, κε πςειά 

πνζνζηά ζε 2-Ο ζνπιθσληθά θαηάινηπα ηδνπξνληθνχ νμένο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνζδέλεηαη εχθνια κε ηελ PTN (Kinnunen et al., 1996). H N-ζπλδεθάλε έρεη βξεζεί φηη 

πξνζδέλεη ηελ PTN ζε νζηενβιάζηεο θαη πξφδξνκα νζηηθά θχηηαξα (Imai et al., 1998, 

Tare et al., 2002). Σν mRNA γηα ηελ Ν-ζπλδεθάλε θαη ηελ PTN έρεη αλεπξεζεί θαη ζηα 

πξφδξνκα λεπξσληθά θχηηαξα, επεξεάδνληαο ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπο (Furuta et al., 

2004).  

Ζ PTN έρεη βξεζεί λα δεζκεχεηαη ζην δηακεκβξαληθφ ππνδνρέα κε δξάζε θσζθαηάζεο 

ηπξνζίλεο β/δ RPTPβ/δ (Receptor-like Protein Tyrosine Phosphatase β/δ,) (Maeda et al., 

1996). Ζ θαηλνκεληθή κνξηαθή κάδα ηνπ είλαη 250 kDa, ελψ νη γιπθνδπιησκέλεο ηνπ 

κνξθέο αλαιχνληαη ζηα 300 kDa. Παξφιν πνπ πεξηέρεη δχν πεξηνρέο κε αιιεινπρία 

θσζθαηάζεο ηπξνζίλεο ζην θπηηαξνπιαζκαηηθφ ηκήκα ηνπ, κφλν απηή πνπ είλαη 

πιεζηέζηεξε ζηε κεκβξάλε παξνπζηάδεη ηέηνηα δξάζε (Krueger θαη Saito, 1992). Ο 

RPTPβ/δ είλαη ε θχξηα πξσηενγιπθάλε ζεηηθήο επαξάλεο ζην αλαπηπζζφκελν λεπξηθφ 

ζχζηεκα (Canoll et al., 1993, Krueger and Saito 1992, Levy et al., 1993) θαη ε 

εμαξηψκελε απφ ην ρψξν θαη ην ρξφλν έθθξαζε ηνπ, ππνδεηθλχεη ηνλ πηζαλφ ηνπ ξφιν 

ζηε κνξθνγέλεζε θαη ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Canoll et al., 1993). 

ε in vitro θαιιηέξγεηεο, ε κεηαλάζηεπζε ησλ λεπξηηψλ πνπ επάγεηαη απφ ηελ PTN, 

αλαζηέιιεηαη εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηζψκαηα έλαληη ηνπ εμσθπηηάξηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

RPTPβ/δ (Maeda et al., 1998). Ο RPTPβ/δ εθθξάδεηαη ζε γινηνβιαζηψκαηα θαη 

λεπξνβιαζηψκαηα (Goldmann et al., 2000), θαζψο επίζεο θαη ζε κεληγγηψκαηα (Tong et 

al., 2006). Χζηφζν, ηα επίπεδα ηνπ ππνδνρέα εκθαλίδνληαη κεησκέλα ζε θαξθίλν ηνπ 

νξζνχ (Yamakawa et al., 1999). Έρεη επίζεο βξεζεί ζε αλζξψπηλα ελδνζειηαθά θχηηαξα 

θαη δηακεζνιαβεί ηελ επαγφκελε απφ PTN κεηαλάζηεπζε απηψλ (Polykratis et al., 2005). 

Φαίλεηαη φηη ν RPTPβ/δ παίδεη ξφιν ζηε κνξθνινγία ησλ θπηηάξσλ Purkinje ηεο 
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παξεγθεθαιίδαο θαη αληρλεχεηαη καδί κε ηελ PTN ζηνπο δελδξίηεο (Tanaka et al., 2007). Ζ 

πξφζδεζε ηεο PTN ζηνλ RPTP β/δ γίλεηαη κέζσ ησλ αιπζίδσλ ζεηηθήο ρνλδξντηίλεο θαη 

αλαζηνιή απηήο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δξαζηηθή κείσζε ηεο ζπγγέλεηαο πξφζδεζεο θαη 

ηεο κεηαγσγήο ζήκαηνο απφ απηφλ ηνλ ππνδνρέα (Maeda et al., 1996 , Maeda et al., 

1998). 

Έλαο άιινο ραξαθηεξηζκέλνο ππνδνρέαο ηεο PTN έρεη δξάζε θηλάζεο ηπξνζίλεο θαη 

νλνκάδεηαη θηλάζε ηνπ αλαπιαζηηθνχ ιεκθψκαηνο (Anaplastic Lymphoma Kinase, ALK). 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηακεκβξαληθή πξσηεΐλε κε κνξηαθφ βάξνο 200 kDa. O ALK 

αλαθαιχθζεθε σο ηκήκα κηαο πξσηεΐλεο ζχληεμεο κε δξάζε θηλάζεο ηπξνζίλεο, ηεο 

λνπθιενθσζκίλεο-ALK, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην αλαπιαζηηθφ ιέκθσκα ησλ 

κεγαθαξπνθπηηάξσλ (Morris et al., 1994). Έρνπλ βξεζεί δχν κνξθέο ηνπ ALK, κε 

κνξηαθέο κάδεο 220 θαη 140 kDa (Lutz et al., 2005, Iwahara et al., 1997, Morris et al., 

1997). Ζ 140 kDa κνξθή πξνέξρεηαη απφ ηκήζε ηεο 220 kDa κνξθήο (Lutz et al., 2005). 

Ζ ηειεπηαία έρεη ηελ ηππηθή δνκή ππνδνρέα κε δξάζε θηλάζεο ηπξνζίλεο θαη απνηειείηαη 

απφ κηα κεγάιε εμσθπηηάξηα πεξηνρή, κηα ιηπφθηιε δηακεκβξαληθή πεξηνρή θαη έλα 

θπηηαξνπιαζκαηηθφ ηκήκα κε δξάζε θηλάζεο ηπξνζίλεο (Iwahara et al., 1997, Morris et 

al., 1997). 

H PTN πξνζδέλεηαη θαη ζηε λνπθιενιίλε, ε νπνία πηζαλά ηε κεηαθέξεη κεηαμχ 

θπηηαξνπιάζκαηνο θαη ππξήλα (Said et al., 2005). Ζ λνπθιενιίλε είλαη κηα πξσηεΐλε κε 

κνξηαθή κάδα 100 kDa, ε νπνία εκπιέθεηαη άκεζα ή έκκεζα ζε πνιιέο δηαδηθαζίεο, φπσο 

ε θπηηαξνθίλεζε, ν θπηηαξηθφο πνιιαπιαζηαζκφο, ε κεηαθνξά ζπζηαηηθψλ ηνπ 

ξηβνζψκαηνο κεηαμχ θπηηαξνπιάζκαηνο θαη ππξήλα, ε κεηαγσγή ζήκαηνο θαη ε 

απνζπκπχθλσζε ηεο ρξσκαηίλεο (Tuteja and Tuteja, 1998, Ginisty et al., 1999). 

Δληνπίδεηαη ζηνλ ππξήλα, ζην θπηηαξφπιαζκα θαη ζηελ επηθάλεηα ζε θάπνηνπο ηχπνπο 

θπηηάξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδνζειηαθψλ (Christian et al., 2003) θαη 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ (Destouches et al., 008 , Ayelet et al., 2008 , Joo et al., 2005). 

Σέινο, πξφζθαηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο δείρλνπλ φηη ε ηληεγθξίλε 

αλβ3 απνηειεί ιεηηνπξγηθφ ππνδνρέα ηεο PTN θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ PTN-

επαγφκελε θπηηαξηθή κεηαλάζηεπζε κέζσ ηνπ RPTPβ/δ (Mikelis et al., 2009). Ζ 

ηληεγθξίλε αλβ3 είλαη κία δηακεκβξαληθή εηεξνδηκεξήο γιπθνπξσηεΐλε πνπ εθθξάδεηαη 

ζρεδφλ ζε φια ηα θχηηαξα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην κεζέγρπκα, θαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο 

θπηηάξσλ ησλ αγγείσλ, φπσο ελδνζειηαθά θχηηαξα, ιεία κπτθά, ηλνβιάζηεο, αηκνπεηάιηα 



Εηζαγφγή 

34 

 

θ.η.ι. Φαίλεηαη λα έρεη ηε πην ζεκαληηθή de novo έθθξαζε ζηελ επηθάλεηα ησλ 

αγγεηνγελεηηθψλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη λα εθθξάδεηαη επξέσο θαηά ηελ 

εκβξπνγέλεζε, ελψ ζην ελήιηθν άηνκν, ε έθθξαζή ηεο πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηα 

αγγεηνγελεηηθά ελδνζειηαθά θαη ιεία κπτθά θχηηαξα (Κumar 2003). 

 

Βηνινγηθέο δξάζεηο ηεο PTN 

Ζ πξψηε αλαθεξζείζα δξάζε ηεο PTN είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο λα επάγεη ηελ πξνέθηαζε 

λεπξηηψλ ζε λεπξηθά θχηηαξα (Rauvala et al., 1989). Παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηαθνξνπνίεζε θαη νξγάλσζε ηνπ εγθεθάινπ (Rauvala et al., 1994). Έρεη ζπζρεηηζηεί κε 

ηελ αλαζηνιή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ πνιπδχλακσλ θπηηάξσλ ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ 

θαη ηελ επαγσγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπο, ελψ θαίλεηαη λα αληηζηαζκίδεη ηε κηηνγφλν 

δξάζε ηνπ FGF-2 ζηα θχηηαξα απηά (Hienola et al., 2004). ην λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ 

ελήιηθα εθθξάδεηαη απφ αζηξνθχηηαξα, καθξνθάγα θαη ελδνζειηαθά θχηηαξα κεηά απφ 

ηξαπκαηηζκφ, ππνδεηθλχνληαο ηελ εκπινθή ηεο ζηελ αλάπιαζε ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ 

ηζηψλ (Yeh et al., 1998, Blondet et al., 2005, Wang et al., 2004). 

H PTN δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο κλήκεο, θαζψο ξπζκίδε ηην 

θαηψθιην επίπεδν ηεο καθξνρξφληαο ξχζκηζεο (Long-Term Potentiation, LTP) ησλ 

λεπξψλσλ ηεο C1 πεξηνρήο ηνπ ηππφθακπνπ. ε κχεο ζηνπο νπνίνπο έρεη απαιεηθζεί ην 

γνλίδην ηεο PTN, εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα LTP, θαηλφκελν ην νπνίν 

αλαζηξέθεηαη κεηά απφ εμσγελή ρνξήγεζε PTN (Amet et al., 2001). Δπηπιένλ, θαίλεηαη 

λα ζπκκεηέρεη ζηε κνξθνγέλεζε ησλ θπηηάξσλ Purkinje θαηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηεο 

παξεγθεθαιίδαο (Tanaka, et al., 2003) θαη ζηε λεπξνκπηθή ζχλαςε, αθνχ ζε κπτθά 

θχηηαξα Xenopus επάγεη ηε ζπζζψξεπζε ησλ ππνδνρέσλ αθεηπινρνιίλεο ζηελ πεξηνρή 

φπνπ παξαηεξείηαη ε ζχλδεζε (Peng et al., 1995, Zhou et al., 1997). Σέινο, ε PTN 

απνηξέπεη ηε ηνμηθφηεηα πνπ επάγεηαη απφ ηε θνθαΐλε ζηα θχηηαξα NG108-15 θαη 

PC12,ππνδειψλνληαο φηη ε ππεξέθθξαζή ηεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ 

κεηά απφ απφθξηζε ζε θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαζηνιή ηεο ηνμηθφηεηαο in vivo (Gramage et al., 2008). 

H PTN ζπκκεηέρεη επίζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο. Όηαλ εκβξπηθά θχηηαξα 

κπψλ επηκνιπλζνχλ κε αλελεξγέο κνξθέο ηνπ κνξίνπ, αλαπηχζζνληαη κε γφληκνη 

ρηκαηξηθνί κχεο πνπ θέξνπλ αηξνθηθνχο φξρεηο θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιν πνζνζηφ 

απφπησζεο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ (Zhang et al., 1999). Θειπθά πνληίθηα πνπ δελ 
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εθθξάδνπλ PTN θαη Midkine παξνπζηάδνπλ κεησκέλε πεξίνδν νίζηξνπ θαη ηα κηζά απφ 

απηά εκθαλίδνπλ αλσκαιίεο ζηελ αλαηνκία ηνπ θφιπνπ θαη ζηεηξφηεηα (Muramatsu et al., 

2006). 

Έλαο πηζαλφο ξφινο ηεο PTN ζηε θπζηνινγηθή αγγεηνγέλεζε πξνηάζεθε φηαλ αληρλεχηεθε 

ην mRNA θαη απνκνλψζεθε ε πξσηεΐλε ηεο απφ αγγεηνβξηζείο ηζηνχο, φπσο είλαη ε κήηξα 

βνφο θαη ε κήηξα επίκπνο (Milner et al., 1989 ,Vanderwinden et al., 1992). Ζ 

αγγεηνγελεηηθή δξάζε ηεο PTN έρεη δηαπηζησζεί ζε in vivo ζπζηήκαηα κειέηεο, φπσο ε 

ρνξηναιιαληντθή κεκβξάλε εκβξχνπ φξληζαο (CAM assay) θαη εκθπηεχκαηα matrigel ζε 

κπο (Papadimitriou et al., 2000, Bernard-Pierott et al., 2002). Μέρξη ζήκεξα, πνιιέο είλαη 

νη αλαθνξέο πνπ εκπιέθνπλ ηελ PTN ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ (Bohlen et al., 1988, Courty 

et al., 1991, Papadimitriou et al., 2000, Souttouet al., 2001), ηε δηαθνξνπνίεζε 

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ (Papadimitriou et al., 2000, Souttou et al., 2001) θαη ην 

ζρεκαηηζκφ απιψλ ζε κηα πνηθηιία πεθησκάησλ, φπσο θνιιαγφλνπ (Laaroubi et al., 1994, 

Papadimitriou et al., 2001), ηλψδνπο θαη matrigel (Papadimitriou et al., 2001). Δπηπιένλ, ε 

PTN εληνπίδεηαη ζε ελήιηθα άηνκα ζε θαηαζηάζεηο θιεγκνλήο, φπσο θαηά ηε 

ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα (Pufe et al., 2003), φπνπ κπνξεί λα δξα σο παξαθξηλήο 

αγγεηνγελεηηθφο παξάγνληαο. Σέινο, ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο PTN ζηελ επάγνκελε 

απφ φγθνπο αγγεηνγέλεζε, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

O πηζαλφο ξφινο ηεο PTN ζηνλ θαξθίλν πξνηάζεθε κεηά απφ απνκφλσζε ηεο απφ ην 

ζξεπηηθφ κέζν ηεο θαθνήζνπο θαξθηληθήο ζεηξάο καζηνχ, MDA-MB-231 (Lupu et al., 

1992). Έιεγρνο δεηγκάησλ φγθσλ θαη 36 αλζξψπηλσλ θαξθηληθψλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ 

δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, έδεημε φηη ε PTN εθθξάδεηαη ζηηο 18 απφ απηέο θαη κάιηζηα 

ζην 60% πξσηνπαζψλ θαξθίλσλ ηνπ καζηνχ (Fang et al., 1992). ηνλ πίλαθα Δ3 

αλαγξάθνληαη θαξθηληθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο θαη ηζηνί, ζηνπο νπνίνπο αληρλεχεηαη ην 

κεηάγξαθν ηεο PTN. Tα πςειφηεξα επίπεδα PTN αλεπξέζεθαλ ζε κεληγγηψκαηα 

(Mailleux et al., 1992), λεπξνβιαζηψκαηα (Nakagawara et al., 1995), δηάρπηα 

αζηξνθπηηαξψκαηα (Huang et al., 2000) θαη γινηνβιαζηψκαηα (Mentlein et al., 2002). 

Τςειά επίπεδα αληρλεχνληαη θαη ζε νξφ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ηνπ θφινπ, ηνπ 

παγθξέαηνο θαη ηνπ πλεχκνλα θαζψο επίζεο θαη ζε πνιιαπιφ κπέισκα (Soulie et al., 

2004, Souttou et al., 1998, Wu et al., 2005, Yeh et al., 2006). Φαίλεηαη φηη ε έθηνπε 

ππεξέθθξαζή ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN κε ηε ρξήζε ηνπ MMTV (mouse mammary tumor 

virus), ζε δηαγνληδηαθά πνληίθηα κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ, πξνθάιεζε πην θαθνήζε 
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θαηλφηππν ζηα θαξθηληθά θχηηαξα (Perez-Pinera et al., 2007). Αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο 

PTN ζε θχηηαξα κπειψκαηνο, κε ηε ρξήζε κνλνθισληθνχ αληηζψκαηνο, πξνθαιεί κείσζε 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ φγθνπ, κέζσ επαγσγήο ηεο απνπησηηθήο δηαδηθαζίαο (Chen et al., 

2007). εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε PTN αληρλεχεηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε 

θαξθηληθέο ζεηξέο απφ κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα (Small Cell Lung Cancer, 

SCLC) ζε ζρέζε κε ην κε κηθξνθπηηαξηθφ (Non Small Cell Lung Cancer, NSCLC) (Jager 

et al., 1997) θαη ζπλεπψο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνξηαθφο κάξηπξαο γηα ηε 

δηάγλσζε ηνπ πξψηνπ. Ζ PTN αληρλεχεηαη θαη ζε θαθνήζε θαξθίλν ησλ φξρεσλ (Aigner 

et al., 2003), ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Moon et al., 2002), ζε ιεηνκπψκαηα (Roth et al., 

2007), ζε ζπκπαγείο παηδηαηξηθνχο φγθνπο (Barthlen et al., 2003), θαζψο επίζεο θαη ζην 

78% δεηγκάησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ηνπ παγθξέαηνο (Souttou et al., 1998). 

Ζ PTN είλαη ζεκαληηθφο απηνθξηλήο απμεηηθφο παξάγνληαο γηα θαξθηληθά θχηηαξα 

πξνζηάηε θαη επάγεη ηελ αγγεηνγέλλεζε in vivo θαη in vitro (Hatziapostolou et al., 2005). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππεξέθθξαζε ηεο PTN ζε θαξθηληθά θχηηαξα καζηνχ, παξφιν πνπ 

δελ επεξεάδεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ίδησλ ησλ θπηηάξσλ, πξνάγεη ηελ αγγεηνγέλεζε 

ζε in vivo κνληέια (Choundhuri et al., 1997). Δπίζεο ε PTN πνπ παξάγεηαη απφ θχηηαξα 

γινηψκαηνο, δελ επεξεάδεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ίδησλ ησλ θπηηάξσλ, αιιά δηεγείξεη 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε κεηαλάζηεπζε θπηηάξσλ κηθξνγινίαο (Mentlein et al., 2002). 

Πηζαλψο, ε PTN λα δξα σο παξαθξηλήο απμεηηθφο παξάγνληαο γηα ηα ελδνζειηαθά θαη ηα 

θχηηαξα γινίαο. 
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Πίλαθαο Δ3. Αλίρλεπζε ηνπ mRNA ηεο PTN ζε θαξθηληθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο θαη ηζηνχο 

(Papadimitriou et al., 2004). 

Πξνέιεπζε PTN m RNA Βηβιηνγξαθία 

Αλζρώπηλες θσηηαρηθές ζεηρές 

Καξθίλνο ηνπ πξνζηάηε LNCaP, PC-3, DU-145 
Fang et al., 1992 , 

Hatziapostolou et al., 2005 

Καξθίλνο ηνπ καζηνχ 

T47Dco, MDA-MB-231, 

MDA-MB-361, Hs-578T 

ηαδίνπ Η,ΗΗ,IV-S 

Fang et al., 1992 

Γινίσκα 
A172, U112,U118, U138, 

U343, U373 
Mentlein et al., 2002 

Γινηνβιάζησκα C6, U87MG Powers et al., 2002 

Νεπξνβιάζησκα SK-N-SH, IMR-32 Berthlen et al., 2003 

Καξθίλνο παγθξέαηνο 

A816-4, BXPC-3, Panc- 

Tul, SW-850, Panc89, 

Colo357 

Weber et al., 2000 

Λεπραηκία HL-60 Fang et al., 1992 

Καξθίλνοζηνκάρνπ HGT-1, KATO III Fang et al., 1992 

Μειάλσκα 
WM852, WM239A, 

1205Lu 
Souttou et al., 1998 

Καξθίλνο Χνζεθψλ A1827, PA-1 Fang et al., 1992 

Μηθξνθπηηαξηθφ 

θαξθίλσκα πλεχκνλα 

NCl-H526, NCl-

510,SCLC-16H, SCLC-

22H, DMS-79, NCl-H69, 

NCl-H187, NCl-H146 

Jager et al., 1997 

Καρθηληθοί ηζηοί 

Καξθίλνο παγθξέαηνο  Souttouet al., 1998 

Καξθίλνο καζηνχ  Fang et al., 1992 

Καξθίλνο πξνζηάηε  Vacherot et al., 1999 

Αζηξνθπηηάξσκα  ηαδίνπ ΗΗ Huang et al., 2000 

Γινίσκα  ηαδίνπ ΗΗΗ, ΗV Mentlein et al., 2002 

Νεπξνβιάζησκα  Nakagawara et al., 1995 
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θνπόο 

Σα ξεηηλνεηδή απνηεινχλ κηα κεγάιε νηθνγέλεηα νξγαληθψλ κνξίσλ πνπ κνηάδνπλ δνκηθά 

κε ηε βηηακίλε Α θαη έρνπλ πνηθίιεο βηνινγηθέο δξάζεηο. Απνηεινχληαη απφ ηξεηο 

δηαθξηηέο δνκηθά πεξηνρέο, νη νπνίεο είλαη: έλαο θπθινεμεληθφο δαθηχιηνο πνπ απνηειεί 

ηελ πδξφθηιε θεθαιή, ε πνιπεληθή αιπζίδα πνπ είλαη ην ελδηάκεζν ηκήκα θαη κηα πνιηθή 

νκάδα (Packer, 1990). Λφγσ ησλ δξάζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο θπηηάξσλ θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηζηνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα επαγσγή ηεο 

απφπησζεο (Agadir et al., 1999) θαη ηεο θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο (Sherman et al., 

1981, Breitman et a1., 1983), θαη αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ (Giordano et al., 

2003), ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνηθίιεο παζήζεηο, απφ θνηλή αθκή (Rigopoulos et al., 2010) 

σο νμεία πξνκπεισηηθή ιεπραηκία (Sanz, 2006). Δπηπιένλ, ππάξρεη ζεκαληηθή εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα φζνλ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλήο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη 

ζε άιιεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο είλαη δηάθνξνη ηχπνη θαξθίλνπ (Lotan et al., 

1980). Σελ πηζαλφηεηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ξεηηλνεηδψλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αλάπηπμεο φγθσλ εληζρχνπλ θαη απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ην all-trans ξεηηλντθφ νμχ 

(atRA) αλαζηέιιεη ηελ αγγεηνγέλεζε (Oikawa et al., 1989, Suzuki et al., 2004), ηδηφηεηα 

επίζεο ζεκαληηθή ζηηο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαηά ηνπ θαξθίλνπ (Carmeliet and Jain, 

2000). 

Σα ξεηηλνεηδή πξνζδέλνληαη θαη δξνπλ κέζσ ησλ ππξεληθψλ ππνδνρέσλ Retinoic Acid 

Receptors (RARs) θαη Retinoid X Receptors (RXRs), νη νπνίνη θσδηθνπνηνχληαη απφ 

δηαθνξεηηθά γνλίδηα, έρνπλ πνιιέο ηζνκνξθέο θαη επάγνπλ ηελ έθθξαζε πνιιψλ γνληδίσλ 

(Wei, 2003). Δπηπιένλ, κέζσ αλαζηνιήο ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα ΑΡ-1 

αλαζηέιινπλ ηελ έθθξαζε γνληδίσλ πνπ ειέγρνληαη απφ απηφλ, δξάζε πνπ ζεσξείηαη φηη 

ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηθιεγκνλψδεηο θαη αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο ησλ ξεηηλνεηδψλ (Li et 

al., 1996; Benkoussa et al., 2002). 

Απηφ πνπ πεξηνξίδεη ηε ζεξαπεπηηθή εθαξκνγή ησλ ξεηηλνεηδψλ είλαη ε εκθάληζε ηνμηθψλ 

ζπκπησκάησλ  ππεξβηηακίλσζεο, ελψ ε εκθάληζε αληνρήο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξνκπεισηηθήο ιεπραηκίαο δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ θιηληθή εθαξκνγή ησλ 

ξεηηλνεηδψλ. Έηζη, έληνλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαθάιπςε λέσλ 

(ήκη)ζπλζεηηθψλ αλαιφγσλ κε κεγαιχηεξε δξαζηηθφηεηα, κηθξφηεξε ηνμηθφηεηα θαη, 

πηζαλά, απνθπγή αλάπηπμεο αληνρήο (Dawson and Okamura, 1990). Μία απφ απηέο ηηο 

πξνζπάζεηεο αθνξά ζηε ζχλδεζε δχν κνξίσλ atRA ζε έλα κφξην ζπεξκίλεο (Magoulas et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Carmeliet%20P%22%5BAuthor%5D
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al., 2009). Ζ ζπεξκίλε είλαη κηα γξακκηθή πνιπακίλε πνπ απαληάηαη επξέσο ζε δψληεο 

νξγαληζκνχο θαη θαίλεηαη λα έρεη ελδηαθέξνπζεο βηνινγηθέο δξάζεηο (Gerner and 

Meyskens, 2004; Childs et al., 2003), γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ζηε ρξήζε ηεο εσο 

κνξίνπ νδεγνχ γηα αλάπηπμε θαξκαθεπηηθψλ κνξίσλ (Magoulas et al., 2009). Ζ ζχλδεζε 

all trans ξεηηλντθνχ νμένο θαη ζπεξκίλεο έγηλε ζην εξγαζηήξην πλζεηηθήο Οξγαληθήο 

Υεκείαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ε ρεκηθή δνκή ηνπ 

αλαιφγνπ RA2SPΜ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1. 

 

 

Δηθόλα 5. Γνκή ηνπ ζπδεχγκαηνο ηνπ all trans ξεηηλντθνχ νμένο κε ζπεξκίλε 

(RA2SPΜ). 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο δξάζεο θαη ηνπ κεραληζκνχ δξάζεο 

ηνπ αλαιφγνπ RA2SPΜ ζηελ αγγεηνγέλεζε in vivo θαη ηελ αλάπηπμε ελδνζειηαθψλ θαη 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πξνζηάηε in vitro, ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο ηνπ 

atRA. 
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1. Μειέηε ηεο αγγεηνγέλεζεο in vivo ζην ζύζηεκα ηεο ρνξηναιιαληντθήο 

κεκβξάλεο (CAM) εκβξύνπ όξληζαο  

(Giannopoulou et al, 2001) 

 

Τιηθά θαη δηαιύκαηα 

Γηαιύκα Carson’s 

100ml δηαιχκαηνο θνξκαιδευδεο 37-40% 

18,6 g NaH2PO4.H2O 

4,2 g NaOH 

Πξνζζήθε H2O κέρξηο 1 ιίηξνπ. 

 

Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. Σα γνληκνπνηεκέλα απγά φξληζαο πνηθηιίαο Leghorn (απφ ηνλ αγξνηηθφ πηελνηξνθηθφ 

ζπλεηαηξηζκφ Ησαλλίλσλ «Πίλδνο») κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο θαζαξίδνληαη κε λεξφ 

θαη ηνπνζεηνχληαη ζε νξηδφληηα ζέζε ζηελ απγνζήθε. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ζε 

επσαζηηθφ ζάιακν κε ζεξκνθξαζία 37
ν
C θαη πγξαζία πεξίπνπ 55%. Ζ ρξνληθή απηή 

ζηηγκή ζεσξείηαη ε ψξα 0 ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ. 

2. Σελ 3
ε
 εκέξα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ, αλνίγνληαη δχν κηθξνζθνπηθέο ηξχπεο ζην 

θέιπθνο θάζε απγνχ θαη αθαηξνχληαη κε ηε ρξήζε ζχξηγγαο πεξίπνπ 3 ml αιβνπκίλεο. 

Ζ κία απφ ηηο δχν ηξχπεο θιείλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε θνιιεηηθή ηαηλία, θαη ηα απγά 

επηζηξέθνληαη ζηνλ επσαζηή.  

3. Σελ 4
ε
 εκέξα αλνίγεηαη έλα «παξάζπξν» δηακέηξνπ πεξίπνπ 3-4 cm ζην θέιπθνο θάζε 

απγνχ, ην νπνίν θαιχπηεηαη κε θνιιεηηθή ηαηλία. 

4. Σελ 9
ε
 εκέξα αλνίγνληαη ηα «παξάζπξα», ηνπνζεηείηαη έλαο απνζηεηξσκέλνο 

δαθηχιηνο ζηιηθφλεο δηακέηξνπ 1 cm
2
 θαη ελίνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο CAM πνπ 

πεξηθιείεηαη απφ ην δαθηχιην 50 κl απφ ην πδαηηθνχ δηαιχκαηνο ηεο ππφ κειέηε 

νπζίαο ζε θαηάιιειε ζπγθέληξσζε. ηε ζπλέρεηα, μαλαθιείλνληαη ηα «παξάζπξα» 

θαη ηα απγά επηζηξέθνληαη ζηνλ επσαζηή.  

5. Σελ 11
ε
 εκέξα ελίνληαη πεξίπνπ 3 ml δηάιπκα Carson’s κε ζχξηγγα ζηελ πεξηνρή 

αθξηβψο θάησ απφ ηελ CAM. Γηάιπκα Carson’s εγρχεηαη θαη ζηελ επηθάλεηα ηεο 



Υιηθά θαη Μέζοδοη 
 

 

 
42 

CAM θαη ηα απγά παξακέλνπλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζην ζθνηάδη γηα 18-24 

ψξεο. 

6. Σελ επφκελε εκέξα, θφβεηαη ην ηκήκα ηεο CAM πνπ πεξηβάιιεη ν δαθηχιηνο, ην θάζε 

δείγκα μεπιέλεηαη ειαθξά κε λεξφ θαη ηνπνζεηείηαη ζε αληηθεηκελνθφξν πιάθα.  

7. Σελ επφκελε κέξα, θαη αθνχ ηα δείγκαηα έρνπλ ζηεγλψζεη, θσηνγξαθίδνληαη ζε 

ζηεξενζθφπην ζπλδεδεκέλν κε ππνινγηζηή θαη, ελ ζπλερεία, γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ 

θσηνγξαθηψλ κε εηδηθφ ινγηζκηθφ, κε ζηφρν ηε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ νιηθνχ κήθνπο 

ησλ αγγείσλ ζε θάζε παξαζθεχαζκα. 

 

 

2. Απνκόλσζε πξσηετλώλ από ηελ CAM εκβξύνπ όξληζαο 

Τιηθά θαη δηαιύκαηα 

PBS (10x)  

Na2HPO4 0.1 M  

KH2PO4 0.05 M  

NaCl 0.2 M  

Αξαηψλεηαη ζε dH2O 10 θνξέο πξηλ ηε ρξήζε (PBS 1x, pH 7.4).  

 

Γηάιπκα RIPA (RIPA buffer) (pH 7.4)  

PBS 1x  

SDS 0.1%  

Triton X-100 1%  

PMSF 1 mM  

EDTA 5 mM  

Απξνηηλίλε 1κg/ml  

Na3VO4 20 nM  
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Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. Δίθνζη ηέζζεξηο ψξεο κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ ππφ κειέηε ελψζεσλ ζηελ CAM ηελ 9
ε
 

εκέξα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ν ηζηφο πνπ 

πεξηθιείεηαη απφ ην δαθηχιην απνκνλψλεηαη θαη ηνπνζεηείηαη ζε ζσιελάξηα 

θπγνθέληξνπ πνπ πεξηέρνπλ PBS ζηνπο 4
ν
C. Σα ζσιελάξηα θπγνθεληξνχληαη ζε 

20.000 g γηα 30 ιεπηά, θαη ηα ηδήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηνπο ηζηνχο νκνγελνπνηνχληαη 

άκεζα ή κεηαθέξνληαη ζηνπο -20
ν
C κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

2. Ζ νκνγελνπνίεζε CAM απφ ηνπιάρηζηνλ πέληε δηαθνξεηηθά απγά γίλεηαη ζε 300 κl 

δηαιχκαηνο RIPA ζηνπο 4
ν
C. Υξεζηκνπνηείηαη νκνγελνπνηεηήο Potter-Elvenjem.  

3. Μεηαθνξά ηνπ νκνγελνπνηήκαηνο ζε ζσιελάξηα θπγνθέληξνπ.  

4. Φπγνθέληξεζε ζε 20.000 g γηα 30 ιεπηά ζηνπο 4
ν
C.  

5. Μεηαθνξά ηνπ ππεξθεηκέλνπ ζε λέν ζσιελάξην θπγνθέληξνπ.  

6. Αθνινπζεί πξνζδηνξηζκφο νιηθψλ πξσηετλψλ ζην ππεξθείκελν κε ηε κέζνδν 

Bradford.  

 

 

3. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπγθέληξσζεο νιηθώλ πξσηετλώλ ζε δηάιπκα 

(Bradford, 1976) 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πξσηετλψλ ζε έλα δηάιπκα πξνζδηνξίδεηαη εχθνια κε 

ρξσκαηνκεηξηθέο κεζφδνπο ή κε κέηξεζε ηεο νπηηθήο απνξξφθεζεο ησλ δεηγκάησλ ζε 

κήθνο θχκαηνο Α=280 nm. Απφ ηηο πην ζχληνκεο θαη αμηφπηζηεο κεζφδνπο γηα 

πξνζδηνξηζκφ κηθξνπνζνηήησλ πξσηετλψλ είλαη ε κέζνδνο Bradford. Βαζίδεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα δέζκεπζεο ηεο ρξσζηηθήο Coomasie G-250 ζε βαζηθά ακηλνμέα ησλ 

πξσηετλψλ, αιιάδνληαο ηαπηφρξνλα ην κήθνο θχκαηνο ηεο κέγηζηεο απνξξφθεζήο ηνπο. 

Ζ δέζκεπζε, επνκέλσο θαη ε αιιαγή απηή, είλαη αλάινγε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

πξσηετλψλ ζην δηάιπκα. Γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πξσηεΐλεο κε 

βάζε ηελ νπηηθή απνξξφθεζε θαηαζθεπάδεηαη πξφηππε θακπχιε κε γλσζηέο 

ζπγθεληξψζεηο αιβνπκίλεο νξνχ βνφο (BSA). Ζ αιβνπκίλε πξέπεη λα είλαη δηαιπκέλε 

ζην ίδην δηάιπκα πνπ είλαη θαη νη πξσηεΐλεο, ησλ νπνίσλ ε ζπγθέληξσζε ππνινγίδεηαη.  
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Τιηθά θαη δηαιύκαηα 

Γηάιπκα Bradford (1x)  

Coomasie G-250 0.1 mM  

95% αηζαλφιε 5% θ.φ.  

85% H3PO4 10% θ.φ.  

Γηήζεζε ηνπ δηαιχκαηνο 3 θνξέο κε ρξήζε δηεζεηηθνχ ραξηηνχ.  

 

Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. Πξνζζήθε 2-5 κl εθρπιίζκαηνο πξσηετλψλ ζε 1 ml δηαιχκαηνο Bradford.  

2. Έληνλε αλάδεπζε ζε αλαδεπηήξα ηχπνπ vortex.  

3. Δπψαζε ησλ δεηγκάησλ γηα 5 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

4. Φσηνκέηξεζε ησλ δεηγκάησλ ζηα 595 nm (ζε θαζκαηνθσηφκεηξν Hitachi U-1100).  

5. Τπνινγηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ πξσηετλψλ ζην δείγκα κέζσ ηεο πξφηππεο 

θακπχιεο.  

 

 

4. Αλνζνθαηαθξήκληζε 

(Polykratis et al, 2005) 

Ζ αλνζνθαηαθξήκληζε είλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκφλσζε 

πξσηετλψλ πνπ είλαη ζε ρακειή ζπγθέληξσζε ζε θάπνην δηάιπκα, εθκεηαιιεπφκελε ηε 

ζπγγέλεηα δέζκεπζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζε έλα εηδηθφ γη’απηέο αληίζσκα. πγθεθξηκέλα, 

ε πξσηεΐλε πνπ ζέινπκε λα απνκνλψζνπκε ζρεκαηίδεη ζχκπινθν κε αληίζσκα έλαληη 

απηήο πνπ πξνζζέηνπκε ζην δηάιπκα. Σν ελδηαθέξνλ ηεο κεζφδνπ είλαη φηη θαη πξσηεΐλεο 

πνπ θπζηνινγηθά αιιειεπηδξνχλ κε ηελ αξρηθή επίζεο δεζκεχνληαη ζην ίδην ζχκπινθν. 

Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηε κέζνδν ρξήζηκε γηα κειέηεο αιιειεπίδξαζεο πξσηετλψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ζην δηάιπκα πξνζηίζεληαη ζθαηξίδηα αγαξφδεο πνπ θέξνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο 

νκνηνπνιηθά δεζκεπκέλε πξσηεΐλε Α ή πξσηεΐλε G. Οη πξσηεΐλεο A θαη G είλαη 

βαθηεξηαθήο πξνέιεπζεο θαη δεζκεχνπλ κε κεγάιε ζπγγέλεηα ηελ Fc πεξηνρή νξηζκέλσλ 

ηχπσλ IgG αλνζνζθαηξηλψλ. Με ηε ρξήζε ηνπο δεκηνπξγείηαη έλα ζχκπινθν ζθαηξηδίσλ-
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πξσηεΐλεο Α/G-αληηζψκαηνο, ζην νπνίν δεζκεχεηαη επηιεθηηθά ην αληηγφλν πνπ ζέινπκε 

λα θαηαθξεκλίζνπκε. Σν ζχκπινθν απηφ απνκνλψλεηαη κε θπγνθέληξεζε θαη νη 

πξσηεΐλεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ απνδεζκεχνληαη κε ηε ρξήζε απνδηαηαθηηθψλ 

παξαγφλησλ.  

 

Τιηθά θαη δηαιύκαηα 

PBS (10x)  

Na2HPO4 0.1 M  

KH2PO4 0.05 M  

NaCl 0.2 M  

Αξαηψλεηαη ζε dH2O 10 θνξέο πξηλ ηε ρξήζε (PBS 1x, pH 7.4)  

 

Δλαηώξεκα ζθαηξηδίσλ αγαξόδεο κε πξσηεΐλε A (Calbiochem, Cat. No. IP02)  

 

Δλαηώξεκα ζθαηξηδίσλ αγαξόδεο κε πξσηεΐλε G (Calbiochem, Cat. No. IP04)  

 

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα δεηγκάησλ (2x)  

Tris-HCl pH 6.8 0.05 M  

Γσδεθαθπινζεητθφ Νάηξην (SDS) 0.03 M  

Γιπθεξφιε 10% θ.φ.  

Κπαλνχλ ηεο βξσκνθαηλφιεο 2% θ.φ.  

β-κεξθαπηναηζαλφιε 10% θ.φ.  

 

Αληηζώκαηα  

Σα αληηζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 1.  
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Πίλαθαο 3. Αληηζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία γηα 

αλζζνθαηαθξήκληζε πξσλετλψλ απφ νιηθά πξσηετληθά εθρπιίζκαηα CAM εκβξχνπ 

φξληζαο. 

Πξσηεΐλε Δηαηξία Κσδηθόο Πνζόηεηα 

PTN  Santa Cruz H-75 3 κg/3 mg πξσηεΐλεο 

RPTPβ/δ  Santa Cruz C-19 3 κg/3 mg πξσηεΐλεο 

 

 

Πεηξακαηηθή πνξεία 

Έρεη πξνεγεζεί ν ππνινγηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο νιηθήο πξσηεΐλεο κε ηε κέζνδν 

Bradford θαη ε κεηαθνξά ηεο πνζφηεηαο πξσηεΐλεο πνπ ζα αλνζνθαηαθξεκληζζεί ζε λέα 

ζσιελάξηα θπγνθέληξνπ ηχπνπ Eppendorf. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε αθφινπζε 

πνξεία:  

1. Πξνζζήθε ζε θάζε ζσιελάξην ςπρξνχ δηαιχκαηνο PBS κέρξη ν φγθνο ηνπ κίγκαηνο 

λα είλαη ν ίδηνο ζε φια ηα δείγκαηα. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε ίδηα θηλεηηθή ησλ πξσηετλψλ ζε φια ηα ζσιελάξηα.  

2. Πξνζζήθε ηνπ θαηάιιεινπ αληηζψκαηνο (Πίλαθαο 1) ζε πνζφηεηα αλάινγε κε ηε 

πνζφηεηα ηεο πξσηεΐλεο.  

3. Αλάδεπζε γηα 16 ψξεο ζηνπο 4
ν
C. ην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε δέζκεπζε ηνπ 

αληηζψκαηνο κε ηελ αληίζηνηρε πξσηεΐλε θαη ηηο πξσηεΐλεο πνπ απηή δεζκεχεη.  

4. Πξνζζήθε ζηα ζσιελάξηα 15 κl (γηα 3 mg νιηθήο πξσηεΐλεο) ελαησξήκαηνο 

ζθαηξηδίσλ πξσηεΐλεο Α θαη πξσηεΐλεο G.  

5. Αλάδεπζε γηα 2 ψξεο ζηνπο 4
o
C. ην ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε δέζκεπζε ηνπ 

ζπκπιφθνπ πξσηεΐλεο-αληηζψκαηνο κε ηα ζθαηξίδηα.  

6. Φπγνθέληξεζε ζηα 5.000 g γηα 5 ιεπηά ζηνπο 4
ν
C.  

7. Απφξξηςε ηνπ ππεξθεηκέλνπ.  

8. Πξνζζήθε 1 ml ςπρξνχ PBS αλά ζσιελάξην (επαλαηψξεζε ησλ ζθαηξηδίσλ).  

9. Ζ θπγνθέληξεζε θαη ε απφξξηςε ηνπ ππεξθεηκέλνπ επαλαιακβάλνληαη αθφκα 2 

θνξέο.  
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10. ην ίδεκα ησλ ζθαηξηδίσλ πνπ έρεη απνκείλεη πξνζηίζεληαη 50 κl ξπζκηζηηθνχ 

δηαιχκαηνο δεηγκάησλ (2x).  

11. Σα ζσιελάξηα ζεξκαίλνληαη ζηνπο 100
ν
C γηα ρξφλν 5 ιεπηά. ηα ζηάδηα 10-11 

ιακβάλεη ρψξα ε απνδέζκεπζε ησλ πξσηετλψλ απφ ηα ζθαηξίδηα.  

12. Αθνινπζεί θπγνθέληξεζε ζηα 12.000 g γηα ρξφλν 4 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

13. Μεηαθνξά ηνπ ππεξθεηκέλνπ ζε λέα ζσιελάξηα θπγνθέληξνπ. Απφξξηςε ησλ 

ζθαηξηδίσλ.  

14. Απνζήθεπζε ησλ ζσιελαξίσλ ζηνπο -20
ν
C κέρξη ηελ αλάιπζή ηνπο κε SDS-PAGE 

ειεθηξνθφξεζε.  

15. Αλάιπζε πξσηετλψλ κε ειεθηξνθφξεζε ζε πήθησκα πνιπαθξηιακηδίνπ κε 

απνδηαηαθηηθέο ζπλζήθεο (SDS-PAGE)  

 

 

5. Αλάιπζε πξσηετλώλ κε ειεθηξνθόξεζε ζε πήθησκα πνιπαθξπιακηδίνπ κε 

απνδηαηαθηηθέο ζπλζήθεο (SDS-PAGE) 

(Laemmli, 1970; Neville, 1971) 

Τιηθά θαη δηαιύκαηα 

Γηάιπκα αθξπιακηδίνπ 30% θ.β. (αθξπιακίδην/κεζπιελ-δηο-αθξπιακίδην 30/1)  

Αθξπιακίδην 30 g  

Μεζπιελ-δηο-αθξπιακίδην 1 g  

Απεζηαγκέλν λεξφ κέρξη ηειηθνχ φγθνπ 100 ml  

 

Tris-HCl 1.5M, pH 8.8  

Tris-base 18.165 g  

Αξρηθή πξνζζήθε 80 ml απεζηαγκέλνπ λεξνχ, ξχζκηζε ηνπ δηαιχκαηνο ζε pH=8.8 θαη 

πξνζζήθε απεζηαγκέλνπ λεξνχ κέρξη ηειηθνχ φγθνπ 100 ml.  

Tris-HCl 0.5M, pH 6.8  

Tris-base 6.055 g  

Αξρηθή πξνζζήθε 80 ml απεζηαγκέλνπ λεξνχ, ξχζκηζε ηνπ δηαιχκαηνο ζε pH=6.8 θαη 

πξνζζήθε απεζηαγκέλνπ λεξνχ κέρξη ηειηθνχ φγθνπ 100 ml.  
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Γηάιπκα δσδεθαθπινζεηηθνύ λαηξίνπ (SDS) 10% θ.β.  

SDS 10 g  

Απεζηαγκέλν λεξφ  

Αξρηθή πξνζζήθε 90 ml απεζηαγκέλνπ λεξνχ, ζέξκαλζε ζηνπο 68
ν
C, ξχζκηζε ηνπ 

δηαιχκαηνο ζε pH=7.9 θαη πξνζζήθε απεζηαγκέλνπ λεξνχ κέρξη ηειηθνχ φγθνπ 100 ml.  

 

Γηάιπκα ππεξζεηηθνύ ακκσλίνπ (AMPS) 20% θ.β.  

 

Ν,Ν,Ν’,Ν’-Σεηξακεζπι-αηζπιελ-δηακίλε (TEMED)  

 

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα δεηγκάησλ (2x)  

Tris-HCl pH 6.8 0.05 M  

Γσδεθαθπινζεηηθφ Νάηξην (SDS) 0.03 M  

Γιπθεξφιε 10% θ.φ.  

Κπαλνχλ ηεο βξσκνθαηλφιεο 2% θ.φ.  

β-κεξθαπηναηζαλφιε 10% θ.φ.  

 

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα ειεθηξνδίσλ (5x) (Running Buffer)  

Γιπθίλε 2Μ  

Tris-base 0.25M  

Γσδεθαθπινζεηηθφ Νάηξην (SDS) 0.02M  

Αξαίσζε ηνπ δηαιχκαηνο κε απεζηαγκέλν λεξφ 1:5 πξηλ ηε ρξήζε ηνπ.  

 

Πεηξακαηηθή πνξεία 

ηελ παξνχζα εξγαζία ε αλάιπζε ησλ πξσηετλψλ ζε πήθησκα πνιπαθξπιακηδίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζία απνδηαηαθηηθψλ παξαγφλησλ (SDS, β-κεξθαπηαηζαλφιε). Ζ 

πνξεία πνπ αθνινπζείηαη έρεη σο εμήο:  

1. πλαξκνιφγεζε ηεο ζπζθεπήο ηνπ πεθηψκαηνο.  

2. Παξαζθεπή ηνπ πεθηψκαηνο δηαρσξηζκνχ. Αλάινγα κε ην κνξηαθφ βάξνο ηεο ππφ 

εμέηαζε πξσηεΐλεο παξαζθεπάδεηαη πήθησκα δηαρσξηζκνχ κε ζπγθεθξηκέλε 

ζπγθέληξσζε αθξπιακηδίνπ. Ζ ζπγθέληξσζε αθξπιακηδίνπ απμάλεη φζν κεηψλεηαη ην 
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κνξηαθφ βάξνο ηεο ππφ κειέηε πξσηεΐλεο. Σν πήθησκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.  

3. Σελ παξαζθεπή ηνπ πεθηψκαηνο θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ ζηε ζπζθεπή αθνινπζεί ε 

πξνζζήθε 1-2 ml απεζηαγκέλνπ λεξνχ. Σν ππεξθείκελν λεξφ δηεπθνιχλεη ηε ζπκπαγή 

δνκή ηνπ πεθηψκαηνο θαη ζηαζεξνπνηεί ηελ επάλσ επηθάλεηά ηνπ. Απνκαθξχλεηαη 

κεηά ηνλ πνιπκεξηζκφ ηνπ πεθηψκαηνο θαη πξηλ ηελ παξαζθεπή ηνπ πεθηψκαηνο 

ζπκπχθλσζεο.  

4. Πξνζζήθε εμαξηήκαηνο (ρηελάθη) πνπ ρξεζηκεχεη ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ πξνζζήθεο 

ηνπ δείγκαηνο ζην πήθησκα ζπκπχθλσζεο.  

 

Πίλαθαο 4. χζηαζε ηνπ πεθηψκαηνο δηαρσξηζκνχ. 

Ππθλόηεηα πεθηώκαηνο  17.5%  

Απεζηαγκέλν H2O  1.345 

ml  

Αθξπιακίδην 30%  5.845 

ml  

Tris-HCl 1.5M pH 8.8  2.5 ml  

10% SDS  100 κl  

20% AMPS  100 κl  

TEMED  10 κl  

 

 

5. Παξαζθεπή ηνπ πεθηψκαηνο ζπκπχθλσζεο. Ζ ζπγθέληξσζή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ πεθηψκαηνο δηαρσξηζκνχ. Ζ ζχζηαζή ηνπ παξαηίζεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 3.  

6. Πξνζζήθε ηνπ πεθηψκαηνο ζπκπχθλσζεο ζηε ζπζθεπή θαη αλακνλή γηα ηνλ 

πνιπκεξηζκφ ηνπ (20-30 ιεπηά).  

7. ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη εθηθηή ε πξνεηνηκαζία ησλ δεηγκάησλ. Σα 

δείγκαηα ζπλήζσο θπιάζζνληαη ζηνπο -20
o
C.  

8. Θέξκαλζε ησλ δεηγκάησλ ζηνπο 100
ν
C γηα ρξφλν 5 ιεπηά.  
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9. Φπγνθέληξεζε ζηα 12000g γηα 4 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

 

Πίλαθαο 5. χζηαζε ηνπ πεθηψκαηνο ζπκπχθλσζεο. 

Ππθλόηεηα πεθηώκαηνο  5%  

Απεζηαγκέλν H2O  2.25 ml  

Αθξπιακίδην 30%  0.67 ml  

Tris-HCl 0.5M pH 6.8  1.0 ml  

10% SDS  40 κl  

20% AMPS  40 κl  

TEMED  4 κl  

  

 

10. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξφλνπ πνιπκεξηζκνχ ηνπ πεθηψκαηνο ζπκπχθλσζεο, 

απνκαθξχλεηαη ην εμάξηεκα (ρηελάθη) θαη κεηαθέξεηαη ε ζπζθεπή ηνπ πεθηψκαηνο 

ζηε ζπζθεπή ειεθηξνθφξεζεο.  

11. Μεηαθνξά θαζνξηζκέλεο πνζφηεηαο νιηθήο πξσηεΐλεο απφ θάζε δείγκα ζηηο ζέζεηο-

ππνδνρέο πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί ζην πήθησκα παθεηαξίζκαηνο.  

12. Δθαξκνγή ζηαζεξήο ηάζεο 100 Volt (120 Volt γηα δπν πεθηψκαηα), κε απνηέιεζκα ηε 

κεηαθίλεζε ησλ δεηγκάησλ απφ ηνλ αξλεηηθφ ζην ζεηηθφ πφιν ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

απφζηαζε πνπ δηαλχεη ε θάζε πξσηεΐλε ζην πήθησκα δηαρσξηζκνχ είλαη αληηζηξφθσο 

αλάινγε ηεο κνξηαθήο κάδαο ηεο.  

13. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνθφξεζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ 

πξσηετλψλ απφ ην πήθησκα ζε κεκβξάλε PVDF (αλάιπζε θαηά Western). 
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Δηθόλα Μ1. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ειεθηξνκεηαθνξάο πξσηετλώλ. 

Αξηζηεξά, ζε κεγέζπλζε, απεηθνλίδεηαη ε δηάηαμε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζσζηή 

ειεθηξνκεηαθνξά ησλ πξσηετλψλ. Απηή πεξηιακβάλεη ζπφγγνπο, ραξηηά Whatman, ηελ 

PVDF κεκβξάλε, ην πήθησκα θαη ηελ πιαζηηθή θαζεηίλα, ε νπνία ηα ζπκπηέδεη. Ζ θνξά 

ηεο θίλεζεο ησλ πξσηετλψλ είλαη απφ ηνλ αξλεηηθφ ζην ζεηηθφ πφιν. 

 

 

6. Αλάιπζε πξσηετλώλ θαηά Western 

(Towbin et al, 1979) 

Τιηθά θαη δηαιύκαηα 

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα γηα ηε ζπζθεπή κεηαθνξάο πξσηετλώλ  

Γιπθίλε 0.04 Μ  

Tris-base 0.05 M  

Γσδεθαθπινζεηηθφ Νάηξην (SDS) 1 mM  

Μεζαλφιε (απφιπηε) 20% θ.φ.  
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Ρπζκηζηηθό δηάιπκα TBS pH 7.6 (10x)  

Tris-base 0.2 M  

NaCl 1.36 M  

Απεζηαγκέλν λεξφ  

Ρχζκηζε ηνπ δηαιχκαηνο ζε pH=7.6 θαη αξαίσζε ηνπ δηαιχκαηνο κε απεζηαγκέλν λεξφ 

1:10 πξηλ ηε ρξήζε ηνπ.  

 

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα TBS-Tween 20, pH 7.6 (TBS-T)  

Ρπζκηζηηθφ δηάιπκα TBS (1x)  

Tween-20 0.05% θ.φ.  

 

Μεκβξάλε PVDF (polyvinylidene fluoride)  

Millipore Immobilon-P Transfer Membrane  

 

Άπαρν γάια ζε ζθόλε (Regilait)  

 

Αιβνπκίλε νξνύ βνόο (Bovine Serum Albumin, BSA)  

 

ύζηεκα ρεκεηνθσηαύγεηαο  

Υξεζηκνπνηείηαη ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ρεκεηνθσηαχγεηαο απφ ηελ Pierce (ECL 

detection kit) (Pierce Biotechnology, Rockford, IL, USA).  

 

Πξώηα αληηζώκαηα  

Σα αληηζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αλάιπζε πξσηετλψλ θαηά Western παξαηίζεληαη 

ζηνλ Πίλαθα 4, ελψ ζηνλ Πίλαθα 5 παξαηίζεληαη νη ζπλζήθεο γηα θάζε αληίζσκα. 
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Πίλαθαο 6. Αληηζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αλάιπζε θαηά Western. 

Πξσηεΐλε Δηαηξεία Κσδηθόο 

PTN  Lab. CRRET, France  _  

RARα Santacruz  CBL479 

 

Γεύηεξα αληηζώκαηα  

Σα δεχηεξα αληηζψκαηα, ησλ νπνίσλ νη ζπλζήθεο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 5, είλαη ηα 

αθφινπζα:  

 Anti-goat IgG (B3148, mouse, clone GT-34) ζπλδεδεκέλν κε ππεξνμεηδάζε 

(Sigma)  

 Anti-rabbit IgG (A0545, goat, whole molecule) ζπλδεδεκέλν κε ππεξνμεηδάζε 

(Sigma)  

 

Πίλαθαο 7. πλζήθεο επψαζεο ησλ κεκβξαλψλ PVDF κε ηα αληηζψκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αλάιπζε θαηά Western. 

Πξσηεΐλε Παξεκπόδηζε κε εηδηθήο 

δέζκεπζεο 

1
ν
 Αληίζσκα 2

ν
 Αληίζσκα 

PTN 5% άπαρν γάια ζε TBS-T 1:1000 ζε TBS-

T 

a-goat 1:7500 ζε TBS-T 

RARα 5% άπαρν γάια ζε TBS-T 1:1000 ζε TBS-

T 

a-rabbit 1:12500 ζε TBS-

T 

 

 

Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνθνξεηηθήο αλάιπζεο αθνινπζεί ηνπνζέηεζε ηνπ 

πεθηψκαηνο δηαρσξηζκνχ ζε θαηάιιειε ζπζθεπή, γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξσηετλψλ 

απφ ην πήθησκα ζε κεκβξάλε PVDF.  

2. Ζ κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη κε εθαξκνγή νκνηνγελνχο ειεθηξηθνχ πεδίνπ 

(ειεθηξνκεηαθνξά). Σν πήθησκα θαη ε κεκβξάλε εκβαπηίδνληαη ζε ξπζκηζηηθφ 

δηάιπκα κεηαθνξάο θαη εθαξκφδεηαη ζηαζεξή έληαζε ξεχκαηνο 400 mA γηα ρξφλν 3-4 

ψξεο, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη αξλεηηθά θνξηηζκέλεο πξσηεΐλεο νη νπνίεο βξίζθνληαη 

ζην πήθησκα λα κεηαθεξζνχλ ζηε κεκβξάλε PVDF. Ο ρξφλνο ηεο κεηαθνξάο είλαη 

αλάινγνο κε ην κνξηαθφ κέγεζνο ησλ πξσηετλψλ πνπ είλαη λα κεηαθεξζνχλ.  
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3. Μεηά ην ηέινο ηεο κεηαθνξάο αθνινπζεί εκβάπηηζε ηεο κεκβξάλεο ζε ξπζκηζηηθφ 

δηάιπκα TBS-T. Πξαγκαηνπνηνχληαη δπν μεπιχκαηα ησλ 5 ιεπηψλ ην θαζέλα ππφ 

αλαθίλεζε, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

4. Αθνινπζεί θνξεζκφο ησλ κε εηδηθψλ ζέζεσλ πξφζδεζεο ησλ αληηζσκάησλ κε επψαζε 

ηεο κεκβξάλεο ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα TBS-T κε 5% άπαρν γάια, αλάινγα κε ην 

πξψην αληίζσκα (Πίλαθαο 5). Ζ κεκβξάλε επσάδεηαη ππφ αλαθίλεζε γηα δπν ψξεο ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

5. Αθνινπζεί απφρπζε ηνπ παξαπάλσ δηαιχκαηνο θαη ε κεκβξάλε πθίζηαηαη 3 

μεπιχκαηα ησλ 5 ιεπηψλ κε δηάιπκα TBS-T ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

6. Δπψαζε πξψηνπ αληηζψκαηνο: Ζ κεκβξάλε επσάδεηαη κε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα TBS-T 

πνπ πεξηέρεη ην πξψην αληίζσκα ζε θαηάιιειε αξαίσζε (Πίλαθαο 5). Ζ επψαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ππφ αλαθίλεζε ζηνπο 4
ν
C γηα 16 ψξεο (overnight επψαζε).  

7. Απφρπζε ηνπ δηαιχκαηνο ηνπ πξψηνπ αληηζψκαηνο (ην δηάιπκα θπιάζζεηαη ζηνπο -

20
ν
C θαη κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί). Ζ κεκβξάλε πθίζηαηαη 3 μεπιχκαηα ησλ 5 

ιεπηψλ κε δηάιπκα TBS-T ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

8. Δπψαζε δεπηέξνπ αληηζψκαηνο: Ζ κεκβξάλε επσάδεηαη κε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα TBS-

T πνπ πεξηέρεη ην δεχηεξν αληίζσκα ζε θαηάιιειε αξαίσζε (πίλαθαο 5). Ζ επψαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ππφ αλαθίλεζε γηα 1 ψξα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

9. Απφρπζε ηνπ δηαιχκαηνο ηνπ δεπηέξνπ αληηζψκαηνο. Ζ κεκβξάλε πθίζηαηαη 5 

μεπιχκαηα ησλ 5 ιεπηψλ κε TBS-T θαη 2 μεπιχκαηα κε TBS (γηα λα απνκαθξπλζεί ην 

Tween).  

10. Σν αλνζναπνηχπσκα ηεο πξσηεΐλεο ζηε κεκβξάλε εκθαλίδεηαη ζην θηικ κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ρεκεηνθσηαχγεηαο (ECL).  
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7. Θξεπηηθά κέζα ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ θπηηάξσλ 

(Maciag et al, 1979; Schaffner-Reckinger et al, 1998; Parthymou et al, 2008) 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο απφ θχηηαξα HUVEC 

(human umbilical vein endothelial cells, ελδνζειηαθά θχηηαξα απφ θιέβα νκθάιηνπ 

ιψξνπ), LNCaP θαη PC3 (αλζξψπηλα θαξθηληθά θχηηαξα πξνζηάηε). ε φια ηα ζξεπηηθά 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζηέζεθαλ ηα αθφινπζα αληηβηνηηθά: 

Πεληθηιίλε/ηξεπηνκπθίλε 100 U/ml, Γεληακπθίλε 50 κg/ml, Ακθνηεξηθίλε 2.5 κg/ml θαη 

L-Γινπηακίλε 2 mM φπνπ ρξεηάζηεθε. Σα αληηβηνηηθά Πεληθηιίλε/ηξεπηνκπθίλε θαη 

Γεληακπθίλε πξνζηαηεχνπλ απφ βαθηήξηα θαη ε Ακθνηεξηθίλε απφ κχθεηεο. ηε ζπλέρεηα 

ηνπ θεηκέλνπ φηαλ αλαθέξνληαη ζξεπηηθά πιηθά γηα θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ζα ζεσξνχληαη 

φηη πεξηέρνπλ ηα παξαπάλσ αληηβηνηηθά. Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη. Σν 

πιήξεο ζξεπηηθφ κέζν γηα θάζε ηχπν θπηηάξνπ έρεη σο εμήο:  

 

HUVEC  

Μ199 85% θ.φ.  

Οξφο εκβξχνπ βνφο (FBS, Fetal Bovine Serum) 15% θ.φ.  

ECGS (Endothelial Cell Growth Supplement) 150 κg/ml απνκνλσκέλν ECGS  

Ζπαξίλε (Heparin) 5 U/ml  

Σν εθρχιηζκα ECGS είλαη εκπινπηηζκέλν ζε FGF θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε ησλ HUVEC. Ζ επαξίλε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελεξγνπνηεζεί ν 

ECGS. Μεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ECGS, αθνινπζεί επψαζε ζηνπο 37
ν
C κέρξη λα δηαιπζεί 

θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζξεπηηθφ κέζν απνζηεηξψλεηαη κε δηνρέηεπζή απφ θίιηξν κε πφξνπο 

δηακέηξνπ 0.2 κm.  

 

LNCaP θαη PC3 

RPMI-1640 90% θ.φ.  

Οξφο εκβξχνπ βνφο (FBS, Fetal Bovine Serum) 10% θ.φ.  

 

Όιεο νη θαιιηέξγεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 37
ν
C, 5% CO2 θαη 100% πγξαζία.  
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8. Απνκόλσζε ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ HUVEC από θιέβα νκθάιηνπ ιώξνπ 

αλζξώπνπ 

(Pipili-Synetos et al, 1998; Papadimitriou et al, 2000) 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελδνζειηαθά θχηηαξα πνπ απνκνλψλνληαλ απφ 

θιέβα νκθάιηνπ ιψξνπ αλζξψπνπ. Οη νκθάιηνη ιψξνη πξνέξρνληαλ απφ ηελ ηδησηηθή 

καηεπηηθή θιηληθή ηεο Πάηξαο θαη απφ ην Οιχκπην καηεπηήξην θαη πξνέξρνληαλ απφ 

επεκβάζεηο θαηζαξηθήο ηνκήο. Μεηά ην ηέινο θάζε επέκβαζεο, ν νκθάιηνο ιψξνο 

εκβαπηίδεηαη ζε ηζφηνλν ξπζκηζηηθφ δηάιπκα (PBS 1x) θαη κεηαθέξεηαη ζηνλ 

εξγαζηεξηαθφ ρψξν γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία απνκφλσζεο ησλ ελδνζειηαθψλ 

θπηηάξσλ.  

 

Τιηθά θαη δηαιύκαηα 

PBS (10x)  

Na2HPO4 0.1 M  

KH2PO4 0.05 M  

NaCl 0.2 M  

Αξαηψλεηαη ζε dH2O 10 θνξέο πξηλ ηε ρξήζε (PBS 1x, pH 7.4) θαη απνζηεηξψλεηαη γηα 

20 ιεπηά ζε 121
ν
C (απηφθαπζην).  

 

Γηάιπκα θνιιαγελάζεο 1% θ.β.  

100 mg θνιιαγελάζεο ηχπνπ 1Α ζε 10 ml ζξεπηηθνχ κέζνπ Μ199  

Σν δηάιπκα κνηξάδεηαη ζε πνζφηεηεο κηθξφηεξνπ φγθνπ θαη θπιάζζεηαη ζηνπο -20
ν
C 

κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Γηα ηελ απνκφλσζε ησλ θπηηάξσλ ε θνιιαγελάζε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηειηθή ζπγθέληξσζε 0.01%.  

 

Θξεπηηθό κέζν M199  

 

Πιήξεο ζξεπηηθό κέζν γηα HUVEC  



Υιηθά θαη Μέζοδοη 
 

 

 
57 

Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. Ζ θνιιαγελάζε αξαηψλεηαη κε ζξεπηηθφ κέζν κέρξη ηειηθήο ζπγθέληξσζεο 0.01%. Ζ 

αξαίσζε πξαγκαηνπνηείηαη πάληα ζε ζξεπηηθφ κέζν ή ζε άιιν δηάιπκα πνπ πεξηέρεη 

Ca
+2

, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δξάζε ηνπ ελδχκνπ. Σν ζξεπηηθφ κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη δελ πξέπεη λα πεξηέρεη νξφ, ν νπνίνο πεξηέρεη αλαζηνιείο δηαθφξσλ 

ελδχκσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο θνιιαγελάζεο. Απφ ηε ζηηγκή ηεο αξαίσζήο ηεο, 

ε θνιιαγελάζε δε δηαηεξείηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (ιηγφηεξν απφ 1 

εβδνκάδα ζηνπο 4
ν
C). Ηδαληθά, πξέπεη λα αξαηψλεηαη ακέζσο πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ 

ηειηθή ζπγθέληξσζε ηεο θνιιαγελάζεο απνηειεί έλα απφ ηα πην θξίζηκα ζηάδηα γηα 

ηελ απνκφλσζε ησλ θπηηάξσλ.  

2. Ο νκθάιηνο ιψξνο έρεη δπν αξηεξίεο θαη κηα θιέβα, ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε, πην 

εχθνια δηαθξηηή θαη κε καιαθφηεξα ηνηρψκαηα. Ξεπιέλεηαη ε θιέβα κε PBS (κε 

ζχξηγγα ησλ 20 ml), ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ ππνιείκκαηα αίκαηνο θαη ζξφκβνη. 

Διέγρεηαη εάλ ε θιέβα ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ είλαη αθέξαηα. Πξηλ ηελ πξνζζήθε ηεο 

θνιιαγελάζεο πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ην ηκήκα ηνπ ιψξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη αθέξαην. Σπρφλ αιινηψζεηο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θιέβαο θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ 

απνκφλσζε ησλ θπηηάξσλ.  

3. Κιείζηκν κε ηε βνήζεηα αηκνζηάηε ηνπ ελφο άθξνπ ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ.  

4. Απφ ην άιιν άθξν ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ δηνρεηεχεηαη κέζα ζηε θιέβα ην ζξεπηηθφ 

κέζν κε ηελ θνιιαγελάζε. Ζ θιέβα αξρίδεη λα δηνγθψλεηαη ιφγσ ηνπ εηζεξρφκελνπ 

δηαιχκαηνο.  

5. Με αηκνζηάηε θξάζζεηαη θαη ην άιιν άθξν ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ.  

6. Ο νκθάιηνο ιψξνο ηνπνζεηείηαη ζε απνζηεηξσκέλν δνρείν θαη επσάδεηαη ζηνπο 37
ν
C 

γηα 20-25 ιεπηά.  

7. Αθαηξείηαη ν έλαο αηκνζηάηεο θαη ην δηάιπκα πνπ πεξηέρεηαη ζηε θιέβα ηνπ νκθάιηνπ 

ιψξνπ (ζξεπηηθφ κέζν κε θνιιαγελάζε θαη απνθνιιεκέλα θχηηαξα HUVEC) 

ζπιιέγεηαη ζε απνζηεηξσκέλν ζσιελάξην ησλ 50 ml.  

8. Αθαηξείηαη ν αηκνζηάηεο θαη απφ ην άιιν άθξν ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ.  

9. Γηνρεηεχεηαη PBS, μεπιέλνληαο ηε θιέβα ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ θαη ην έθινπκα 

ζπιιέγεηαη ζην ίδην απνζηεηξσκέλν ζσιελάξην.  
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10. Πξαγκαηνπνηείηαη θπγνθέληξεζε ησλ θπηηάξσλ ζηα 500 g γηα 4 ιεπηά ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Σν ππεξθείκελν απνξξίπηεηαη θαη ηα θχηηαξα 

επαλαησξνχληαη ζε 10 ml πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ.  

11. Σν ελαηψξεκα ησλ θπηηάξσλ κεηαθέξεηαη ζε ηξπβιίν θαηάιιειν γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

θπηηάξσλ.  

12. Δπψαζε ησλ θπηηάξσλ ζε 37
ν
C, 5% CO2 θαη 100% πγξαζία.  

13. Μηα εκέξα αξγφηεξα αθνινπζεί αθαίξεζε ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ απφ ην ηξπβιίν, δπν 

ήπηεο πιχζεηο κε PBS θαη αληηθαηάζηαζε κε 10 ml λένπ πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ. Ζ 

δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη άιια 

θχηηαξα πνπ δελ έρνπλ πξνζθνιιεζεί ζηνλ ππζκέλα ηνπ ηξπβιίνπ, θαη ηα νπνία είλαη 

ηνμηθά γηα ηα δσληαλά θχηηαξα.  

14. Παξαηήξεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζε κηθξνζθφπην. Δάλ ε απνκφλσζε είλαη επηηπρήο 

δηαθξίλνληαη ζπζζσκαηψκαηα θπηηάξσλ ηα νπνία είλαη πξνζθνιιεκέλα ζηνλ 

ππζκέλα ηνπ ηξπβιίνπ.  

15. Ζ επψαζε ησλ θπηηάξσλ γίλεηαη κε αλαλέσζε ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ ησλ θπηηάξσλ 

θάζε 3-4 εκέξεο, έσο φηνπ θζάζνπλ ζε βαζκφ θάιπςεο 80-90% ηνπ ππζκέλα ηνπ 

ηξπβιίνπ (πιήξεο θάιπςε).  

 

 

9. Μέηξεζε θπηηάξσλ ζε αηκαηνθπηηαξόκεηξν Neubauer 

Ζ κέηξεζε θπηηάξσλ ζε αηκαηνθπηηαξφκεηξν (Eηθφλα Μ2) είλαη ε πην άκεζε, απιή θαη 

απνδνηηθή κέζνδνο κέηξεζεο θπηηάξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ελαηψξεκα. Σν 

αηκαηνθπηηαξφκεηξν είλαη κηα ηξνπνπνηεκέλε αληηθεηκελνθφξνο πιάθα πνπ έρεη δπν 

θαηάιιεια επεμεξγαζκέλεο ιείεο επηθάλεηεο. ε θάζε κηα απφ απηέο δηαθξίλεηαη κηα 

δηαγξάκκηζε ζε κνξθή ηεηξαγσληζκέλνπ πιέγκαηνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 9 θχξηα 

ηεηξάγσλα κε κήθνο πιεπξάο 1 mm (εκβαδφλ ηεηξαγψλνπ 1 mm
2
). Σν θάζε ηεηξάγσλν 

νξίδεηαη απφ ηξεηο παξάιιειεο γξακκέο πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 2.5 κm, θαη νη νπνίεο 

ρξεζηκεχνπλ γηα ην θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο ησλ θπηηάξσλ εληφο ή εθηφο ηνπ πιέγκαηνο. ε 

θάζε έλα απφ ηα αξρηθά ηεηξάγσλα πεξηέρνληαη επηπιένλ δηαβαζκίζεηο γηα δηεπθφιπλζε 

ηεο κέηξεζεο ησλ θπηηάξσλ. Σν αηκαηνθπηηαξφκεηξν εκθαλίδεη δπν ίζνπ κεγέζνπο, ιείεο, 
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πξνεμέρνπζεο επηθάλεηεο, κε επίπεδν παξάιιειν κε ηηο δηαγξακκηζκέλεο, πνπ 

νλνκάδνληαη «ξάρεο», θαη ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε θαιππηξίδα. Οη δηαγξακκηζκέλεο 

επηθάλεηεο βξίζθνληαη 0.1 mm ρακειφηεξα απφ ηηο «ξάρεο». Μεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο 

πιεπξάο θάζε ηεηξαγσληζκέλεο επηθάλεηαο θαη ησλ ζεκείσλ πνπ ζηεξίδεηαη ε θαιππηξίδα 

ππάξρεη κηα θνίιε επηθάλεηα. ηελ θνίιε απηή επηθάλεηα ηνπνζεηείηαη ην θπηηαξηθφ 

ελαηψξεκα, ην νπνίν κε ηξηρνεηδηθά θαηλφκελα απιψλεηαη ζηελ ηεηξαγσληζκέλε 

επηθάλεηα.  

 

 

Δηθόλα Μ6. Αηκαηνθπηηαξόκεηξν Neubauer. Παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά θαη ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ησλ θπηηάξσλ. 

 

 

Ο φγθνο ηνπ θπηηαξηθνχ ελαησξήκαηνο πνπ ζα θαιχπηεη έλα απφ ηα ελλέα ηεηξάγσλα 

είλαη 0.1 mm
3
 (1 mm x 0.1 mm) ή 10

-4
 ml. Έηζη ε ζπγθέληξσζε ησλ θπηηάξσλ ζην 

θπηηαξηθφ ελαηψξεκα (θχηηαξα/ml) είλαη:  

Αξηζκφο θπηηάξσλ ζην έλα απφ ηα θχξηα ηεηξάγσλα x 10.000 

 

ε πεηξάκαηα φπνπ καο ελδηαθέξεη λα κεηξήζνπκε ηε βησζηκφηεηα ησλ θπηηάξσλ κηαο 

θπηηαξνθαιιηέξγεηαο θαη ηελ επίπησζε κηαο νπζίαο ζε απηή, καο ελδηαθέξεη ηφζν ν 

νιηθφο αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ, φζν θαη ην πνζνζηφ ησλ λεθξψλ σο πξνο ηα νιηθά 
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θχηηαξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξηλ ηνπνζεηεζεί δείγκα ηνπ ελαησξήκαηνο ησλ θπηηάξσλ 

ζην αηκαηνθπηηαξφκεηξν, πξνζηίζεηαη ζην ελαηψξεκα ίζνο φγθνο δηαιχκαηνο Trypan blue 

2X. Απηή ε ρξσζηηθή, ιφγσ ηεο πδξνθηιηθφηεηάο ηεο, δε δηαπεξλά ηελ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε, εθηφο θαη αλ απηή έρεη θαηαζηξαθεί ζε θάπνηα ζεκεία ηεο, πνπ ζπκβαίλεη θαηά 

ηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην. Έηζη, ελψ ηα δσληαλά θχηηαξα θαίλνληαη ζην θσηνληθφ 

κηθξνζθφπηα δηάθαλα, ηα λεθξά βάθνληαη θπαλά. 

 

 

10. Αλαθαιιηέξγεηα θπηηάξσλ 

(Schaffner-Reckinger et al, 1998; Papadimitriou et al, 2000 ; Parthymou et al, 2008) 

Τιηθά θαη δηαιύκαηα 

PBS (10x)  

Na2HPO4 0.1 M  

KH2PO4 0.05 M  

NaCl 0.2 M  

Αξαηψλεηαη ζε dH2O 10 θνξέο πξηλ ηε ρξήζε (PBS 1x, pH 7.4) θαη απνζηεηξψλεηαη γηα 

20 ιεπηά ζε 121
ν
C (απηφθαπζην).  

 

Θξεπηηθό κέζν ηεο θάζε θπηηαξηθήο ζεηξάο  

 

Πιήξεο ζξεπηηθό κέζν ηεο θάζε θπηηαξηθήο ζεηξάο  

 

Σξπςίλε EDTA (0.05-0.02% ζε PBS ρσξίο Ca
+2

)  

 

Αηκαηνθπηηαξόκεηξν  

 

Γηάιπκα δειαηίλεο (G1393, Sigma)  

Γηάιπκα δειαηίλεο 2%, ην νπνίν αξαηψλεηαη πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ ζε ηειηθή 

ζπγθέληξσζε 1% κε PBS 1x. Γηαηεξείηαη ζηνπο 4
ν
C. Υξεζηκνπνηείηαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε ησλ HUVEC.  
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Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. Παξαηήξεζε ησλ θπηηάξσλ ζην κηθξνζθφπην. Ζ κνξθνινγία ησλ θπηηάξσλ είλαη 

ελδεηθηηθή ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Ζ αλαθαιιηέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ηα 

θχηηαξα έρνπλ θαιχςεη ην 80-90% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηξπβιίνπ ζην νπνίν 

θαιιηεξγνχληαη. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ θάιπςεο γίλεηαη κε παξαηήξεζε ηνπ 

ηξπβιίνπ ζην κηθξνζθφπην. Κχηηαξα πγηή ζεσξνχληαη απηά πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλα 

ζηνλ ππζκέλα ηνπ ηξπβιίνπ ρσξίο λα έρεη αιιάμεη ε κνξθνινγία ηνπο.  

2. Μεηαθνξά ηνπ ηξπβιίνπ ζε ζάιακν λεκαηηθήο ξνήο, φπνπ είλαη δπλαηή ε εξγαζία ππφ 

ζηείξεο ζπλζήθεο.  

3. Αλαξξφθεζε ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ ηεο θαιιηέξγεηαο κε πηπέηα Pasteur ππφ θελφ.  

4. Έθπιπζε ησλ θπηηάξσλ δπν θνξέο κε PBS. Με ηε δηαδηθαζία απηή απνκαθξχλνληαη 

ηπρφλ ελαπνκείλαληα ίρλε νξνχ, ηα νπνία πεξηέρνπλ αλαζηνιείο ηξπςίλεο.  

5. Πξνζζήθε 1 ml ηξπςίλεο αλά ηξπβιίν δηακέηξνπ 100 mm.  

6. Παξαηήξεζε ηεο απνθφιιεζεο ησλ θπηηάξσλ ζην κηθξνζθφπην. Τπφ ηελ επίδξαζε 

ηεο ηξπςίλεο, ηα θχηηαξα απνθηνχλ ζθαηξηθή κνξθή θαη απνθνιιψληαη απφ ην 

ππφζηξσκα. Ζ επηβίσζε ησλ θπηηάξσλ θηλδπλεχεη ζε πεξίπησζε παξακνλήο ηνπο 

πιένλ ησλ 10 ιεπηψλ ζηελ ηξπςίλε (ν ρξφλνο απηφο κεηψλεηαη ζηα 5 ιεπηά ζηελ 

πεξίπησζε ησλ HUVEC).  

7. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο απνθφιιεζεο ησλ θπηηάξσλ ε ηξπςίλε αλαζηέιιεηαη κε ηελ 

πξνζζήθε 3 ml πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ (ζηελ πεξίπησζε ησλ HUVEC ε αλαζηνιή 

ηεο ηξπςίλεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε Μ199 κε 10% νξφ).  

8. Μεηαθνξά ηνπ ελαησξήκαηνο ησλ θπηηάξσλ ζε απνζηεηξσκέλν ζσιήλα ησλ 15 ml. 

Αθνινπζεί ήπην μέπιπκα κε δηάιπκα PBS θαη κεηαθνξά ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ 

απνκείλεη ζην ηξπβιίν.  

9. Φπγνθέληξεζε ζηα 500 g γηα 4 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία 26
ν
C (ή ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ).  

10. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θπγνθέληξεζεο αθνινπζεί κεηαθνξά ηνπ ζσιήλα ζην 

ζάιακν λεκαηηθήο ξνήο θαη αλαξξφθεζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ κε πηπέηα Pasteur ππφ 

θελφ.  
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11. Δπαλαηψξεζε ησλ θπηηάξσλ ζε 3 ml πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ (ζηελ πεξίπησζε 

αλαθαιιηέξγεηαο) ή ζε 3 ml αληίζηνηρνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ ρσξίο νξφ (ζηελ πεξίπησζε 

πεηξάκαηνο θπηηαξηθήο κεηαλάζηεπζεο).  

12. Δπαλαηψξεζε ησλ θπηηάξσλ κε ηε βνήζεηα πηπέηαο.  

13. Πξνζζήθε 10 κl απφ ην ελαηψξεκα ησλ θπηηάξσλ ζηελ εηδηθή ππνδνρή ηνπ 

αηκαηνθπηηαξφκεηξνπ θαη κέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ.  

14. Τπνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ.  

15. Γηα θάζε αλαθαιιηέξγεηα ρξεζηκνπνηνχληαη 100.000 θχηηαξα αλά ml πιήξνπο 

ζξεπηηθνχ κέζνπ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα θχηηαξα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

εηδηθά πεηξάκαηα. 

 

εκείσζε: ηελ πεξίπησζε ησλ θπηηάξσλ HUVEC, πξηλ πξνεγεζεί ε αλαθαιιηέξγεηα 

πξαγκαηνπνηείηαη επίζηξσζε ησλ ηξπβιίσλ θαιιηέξγεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε 

δηάιπκα δειαηίλεο. Μεηά ηελ επίζηξσζε ηνπ δηαιχκαηνο δειαηίλεο ηα ηξπβιία 

κεηαθέξνληαη ζηνλ επσαζηηθφ ζάιακν, φπνπ επσάδνληαη γηα ρξφλν ηνπιάρηζηνλ 20 

ιεπηά, ψζηε ε δειαηίλε λα δεζκεπζεί ζηνλ ππζκέλα ησλ ηξπβιίσλ. Ζ δειαηίλε βειηηψλεη 

ηε δέζκεπζε ησλ HUVEC ζην ηξπβιίν θαη βειηηψλεη ηελ θαηάζηαζή ηνπο ζε πεηξάκαηα 

πνπ απαηηείηαη επψαζε ζε ζξεπηηθφ κέζν κεησκέλεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξφ. Σελ επψαζε 

αθνινπζεί κηα πιχζε κε δηάιπκα PBS γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο δειαηίλεο θαη 

μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο αλαθαιιηέξγεηαο.  

 

 

11. Καηάςπμε θπηηάξσλ 

Ζ δηαηήξεζε ησλ θπηηάξσλ γηα κεγάιν δηάζηεκα είλαη δπλαηή κε ηελ απνζήθεπζή ηνπο 

ζε πγξφ άδσην ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ -195
ν
C θαη -210

ν
C. Γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (ιίγνπο κήλεο) κπνξεί λα δηαηεξεζεί θαη ζε ζεξκνθξαζίεο -80
ν
C. Γηα ηελ 

επηηπρή δηαηήξεζή ηνπο είλαη απαξαίηεηε ε θαιή κεηαβνιηθή ηνπο θαηάζηαζε πξηλ ηελ 

ςχμε, γηα ην ιφγν απηφ θαη ε δηαδηθαζία θαηάςπμεο ησλ θπηηάξσλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ 

απηά έρνπλ θαιχςεη ην 80-90% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηξπβιίνπ. Γηα ηελ επηηπρή θαηάςπμή 

ηνπο είλαη απαξαίηεηε θαη ε βαζκηαία ςχμε ηνπο (πεξίπνπ 1
ν
C αλά ψξα), κέρξη έλα 

θξίζηκν ζεκείν ζεξκνθξαζίαο, -20
ν
C. Ζ βαζκηαία ςχρε επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε κηαο 

ζπζθεπήο κε ππνδνρέο ε νπνία πεξηέρεη ηζνπξνπαλφιε, ιφγσ ηεο νπνίαο γίλεηαη θαη ε 
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ζηαδηαθή ςχμε. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν ζρεκαηηζκφο πάγνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο 

θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε απψιεηα λεξνχ ρξεζηκνπνηείηαη δηκεζπιν-ζνπιθνμείδην.  

 

Τιηθά θαη δηαιύκαηα 

Γηκεζπιν-ζνπιθνμείδην (DMSO)  

Πξέπεη λα είλαη εηδηθφ γηα θπηηαξνθαιιηέξγεηεο (cell culture grade).  

 

Πιήξεο ζξεπηηθό κέζν  

 

Οξόο εκβξύνπ βνόο (FBS)  

 

Δηδηθά θηαιίδηα γηα ηελ ςύμε ησλ θπηηάξσλ (cryovials)  

 

Γνρείν ςύμεο θπηηάξσλ κε ηζνπξνπαλόιε  

 

Γνρείν Dewar κε πγξό άδσην  

 

Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. Απνθφιιεζε ησλ θπηηάξσλ κε ηξπςίλε (φπσο αλαθέξζεθε ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαθαιιηέξγεηαο). Σα θχηηαξα απφ 1 ηξπβιίν 100 mm απνζεθεχνληαη ζε έλα θηαιίδην.  

2. Φπγνθέληξεζε ζηα 500 g γηα 4 ιεπηά ζηνπο 26
ν
C.  

3. εκεηψλνληαη ζην θηαιίδην ην φλνκα ηεο θπηηαξηθήο ζεηξάο, ε εκεξνκελία θαηάςπμεο 

θαη ε γεληά ησλ θπηηάξσλ.  

4. Αθαηξείηαη ην ππεξθείκελν ζξεπηηθφ κέζν.  

5. Σν ίδεκα ησλ θπηηάξσλ επαλαησξείηαη ζε 900 κl νξνχ. 

6. Μεηαθνξά ηνπ ελαησξήκαηνο ησλ θπηηάξσλ ζην εηδηθφ θηαιίδην γηα ηελ ςχμε ησλ 

θπηηάξσλ.  
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7. Πξνζζήθε 100 κl DMSO. Σελ πξνζζήθε ηνπ DMSO αθνινπζεί γξήγνξε αλάδεπζε 

κε πηπέηα θαη άκεζε κεηαθνξά ζην δνρείν ςχμεο ησλ θπηηάξσλ κε ηζνπξνπαλφιε. Οη 

θηλήζεηο πξέπεη λα είλαη ζχληνκεο γηαηί ην DMSO είλαη ηνμηθφ γηα ηα θχηηαξα ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Ζ πξνζζήθε ηνπ κεηψλεη ηε δεκηνπξγία θξπζηάιισλ λεξνχ 

ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ, αιιά ε ηειηθή ζπγθέληξσζε ηνπ DMSO δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 20% ζην ηειηθφ δηάιπκα γηα λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα ηνμηθφηεηαο.  

8. Σνπνζέηεζε ηνπ δνρείνπ ςχμεο ησλ θπηηάξσλ ζηνπο -80
ν
C γηα 24 ψξεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ επηηπγράλεηαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (πεξίπνπ 1
ν
C αλά ψξα).  

9. Σνπνζέηεζε ηνπ θηαιηδίνπ γηα ηελ ςχμε ησλ θπηηάξσλ ζε εηδηθή ππνδνρή βπζηζκέλε 

ζε πγξφ άδσην ζην δνρείν Dewar.  

10. Καηαγξαθή ζην ηεηξάδην ηνπ δνρείνπ Dewar ηεο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη ην θηαιίδην, ηνπ 

είδνπο ησλ θπηηάξσλ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο γεληάο πνπ ζα έρνπλ ηα θχηηαξα φηαλ 

μεπαγψζνπλ.  

 

 

12. Απόςπμε θπηηάξσλ 

Με ηε δηαδηθαζία απηή, θχηηαξα πνπ βξίζθνληαη παγσκέλα αθφκα θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, είλαη δπλαηφ λα νδεγεζνχλ ζε θαιιηέξγεηα. Λφγσ ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ DMSO 

νη θηλήζεηο ζηε δηαδηθαζία απηή, φπσο θαη ζηελ θαηάςπμε, πξέπεη λα είλαη γξήγνξεο.  

 

Τιηθά θαη δηαιύκαηα 

Θξεπηηθό κέζν  

 

Πιήξεο ζξεπηηθό κέζν  

Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. ε δνθηκαζηηθφ ζσιήλα ησλ 15 ml πξνζηίζεληαη 9 ml απινχ ζξεπηηθνχ κέζνπ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θπηηάξσλ.  

2. Αθαίξεζε ησλ θπηηάξσλ απφ ην πγξφ άδσην.  
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3. χληνκν μεπάγσκα κε αλαθίλεζε ζε πδαηφινπηξν ζηνπο 37
ν
C.  

4. Μεηαθνξά ησλ θπηηάξσλ ζηo ζσιήλα κε ηα 9 ml θαη γξήγνξε αλάδεπζε. Σν ζηάδην 

απηφ απνζθνπεί ζηελ αξαίσζε ηνπ DMSO ζην ζξεπηηθφ κέζν πνπ βξίζθνληαη ηα 

θχηηαξα.  

5. Φπγνθέληξεζε ζηα 500 g γηα 4 ιεπηά ζηνπο 26
ν
C.  

6. Απφξξηςε ηνπ ππεξθεηκέλνπ κε πηπέηα Pasteur ππφ θελφ.  

7. Δπαλαηψξεζε ηνπ ηδήκαηνο ησλ θπηηάξσλ ζε 3 ml ζξεπηηθνχ κέζνπ ζην δνθηκαζηηθφ 

ζσιήλα. Πξνζζήθε ζξεπηηθνχ κέζνπ κέρξη φγθνπ 10 ml.  

8. Φπγνθέληξεζε ζηα 500 g γηα 4 ιεπηά ζηνπο 26
ν
C.  

9. Απφξξηςε ηνπ ππεξθεηκέλνπ κε πηπέηα Pasteur ππφ θελφ.  

10. Δπαλαηψξεζε ηνπ ηδήκαηνο ησλ θπηηάξσλ ζε 3 ml πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ ζην 

δνθηκαζηηθφ ζσιήλα. Πξνζζήθε πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ κέρξη φγθνπ 10 ml.  

11. Μεηαθνξά ησλ θπηηάξσλ ζε ηξπβιίν θαιιηέξγεηαο. ηελ πεξίπησζε ησλ HUVEC ην 

ηξπβιίν πξέπεη λα έρεη επσαζζεί κε δειαηίλε (Παξάγξαθνο 12: Αλαθαιιηέξγεηα 

θπηηάξσλ).  

12. Παξαηήξεζε ησλ θπηηάξσλ ζην κηθξνζθφπην.  

13. Μεηαθνξά ηνπ ηξπβιίνπ ζηνλ επσαζηηθφ ζάιακν.  

14. Αιιαγή πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ θάζε 3-4 εκέξεο κέρξη ηα θχηηαξα λα θζάλνπλ ζε 

βαζκφ επηθάιπςεο ηνπ ηξπβιίνπ 80-90%.  

 

 

13. Έιεγρνο επίδξαζεο ησλ ππό εμέηαζε νπζηώλ ζηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ 

κε ηε κέζνδν MTT 

(Papadimitriou et al., 2000; Hatziapostolou et al, 2005) 

Τιηθά θαη Γηαιύκαηα 

Πιαθίδηα 24 ή 48 κηθξνθπςειίδσλ θαηάιιεια γηα θπηηαξνθαιιηέξγεηεο (Greiner) 

 

Αηκαηνθπηηαξόκεηξν 
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PBS 

 

Πιήξεο ζξεπηηθό κέζν  

 

Γηάιπκα ΜΣΣ 10Υ: 

5 mg MTT (Sigma) αλά ml PBS. 

 

Γηάιπκα νμηληζκέλεο ηζνπξνπαλόιεο 0,33% θ.ό. 

Μεηά απφ απνθφιιεζε ησλ θπηηάξσλ κε ηελ επίδξαζε ηξπςίλεο ππνινγίδεηαη ν νιηθφο 

αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ζε αηκαηνθπηηαξφκεηξν, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 

 

Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. ε πιαθίδην πνπ έρεη 24(γηα ηα HUVEC) ή 48(γηα LNCaP, PC3) κηθξνθπςειίδεο 

κεηαθέξνληαη αληίζηνηρα αλά κηθξνθπςειίδα 25.000 θαη 10.000 θχηηαξα ζε ηειηθφ 

φγθν 0,5 ml θαη 0,25 ml πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ. Σα θχηηαξα επσάδνληαη γηα 24 

ψξεο ψζηε λα πξνζθνιιεζνχλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ πιαθηδίνπ ζε απφιπηε πγξαζία 

ζηνπο 37
0
C ζε αηκφζθαηξα 5% CO2. 

2. Σν ζξεπηηθφ κέζν ησλ θπηηάξσλ απνκαθξχλεηαη ππφ θελφ θαη αληηθαζίζηαηαη απφ 

ζξεπηηθφ κέζν πνπ πεξηέρεη 2% θ.φ. νξφ. Σα θχηηαξα επσάδνληαη γηα 24 ψξεο. 

3.  Σν ζξεπηηθφ κέζν ησλ θπηηάξσλ απνκαθξχλεηαη ππφ θελφ θαη αληηθαζίζηαηαη εθ λένπ 

κε ζξεπηηθφ κέζν πνπ πεξηέρεη 2% θ.φ. νξφ, ζην νπνίν πξνζηίζεληαη νη ππφ εμέηαζε 

νπζίεο ζηηο επηζπκεηέο ζπγθεληξψζεηο. 

4. Μεηά απφ ηε ζπκπιήξσζε 24 σξψλ, πξνζηίζεηαη 1/10 ηνπ φγθνπ ηνπ ζξεπηηθνχ 

κέζνπ (25 κl) απφ ην δηάιπκα ΜΣΣ 10Υ αλά κηθξνθπςειίδα. 

5. Δπψαζε γηα 2 ψξεο ζε απφιπηε πγξαζία, ζηνπο 37νC ζε αηκφζθαηξα 5% CO2 θαη 

απνκάθξπλζε ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ πνπ βξίζθεηαη ζηηο κηθξνθπςειίδεο ππφ θελφ. 

6. Ξέπιπκα ησλ θπηηάξσλ 2 θνξέο κε PBS θαη πξνζζήθε 100 κl νμηληζκέλεο 

ηζνπξνπαλφιεο αλά κηθξνθπςειίδα. Ήπηα αλαθίλεζε ψζηε λα δηαιπζνχλ νη 

θξχζηαιινη θνξκαδάλεο. 

7. Μεηαθνξά ησλ εθρπιηζκάησλ ζε πιαθίδην ELISA 96 κηθξνθπςειίδσλ θαη 

θσηνκέηξεζε ζηα 550 nm ρξεζηκνπνηψληαο θσηφκεηξν γηα ELISA. Απφ ηηο 
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απνξξνθήζεηο ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ βάζεη ηεο πξφηππεο θακπχιεο 

πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί. 

 

 

14. Απνκόλσζε PTN από ην πγξό ζξεπηηθό κέζν θαιιηέξγεηαο ησλ θπηηάξσλ 

(Hatziapostolou et al., 2005) 

Τιηθά θαη Γηαιύκαηα 

Γηάιπκα Α: 

20 mM Hepes pH 7,4 

2 M NaCl 

1 mM PMSF 

5 mM EDTA 

1 κg/ml απξνηηλίλε 

 

Γηάιπκα Β: 

20 mM Hepes pH 7,4 

0,5 M NaCl 

 

Γηάιπκα Γ: 

20 mM Hepes pH 7,4 

 

θαηξίδηα επαξίλεο-ζεθαξόδεο: Heparin Sepharose beads (Amersham 

Biosciences, Uppsala, Sweden). 

 

Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. Δπψαζε ησλ θπηηάξσλ ζε 5 ml πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ κέρξη βαζκνχ πιήξνπο 

θάιπςεο ηνπ ππζκέλα ηξπβιίνπ δηακέηξνπ 60 mm. 

2. Αθαίξεζε ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ θαη επψαζε ησλ θπηηάξσλ κε ζξεπηηθφ κέζν πνπ 

πεξηέρεη 2% νξφ, γηα 16 ψξεο ζηνλ θιίβαλν ησλ θπηηάξσλ. Αλαλέσζε ηνπ ζξεπηηθνχ 
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κέζνπ (κε ζξεπηηθφ κέζν πνπ επίζεο πεξηέρεη 2% θ.φ. νξφ) θαη πξνζζήθε ησλ ππφ 

εμέηαζε νπζηψλ. Δπψαζε γηα 24 ψξεο ζηνλ θιίβαλν ησλ θπηηάξσλ. 

3. πιινγή ηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ ζε ζσιελάξην ησλ 15 ml θαη πξνζζήθε δηαιχκαηνο Α, 

ψζηε ε ηειηθή ζπγθέληξσζε ζε NaCl λα είλαη 0,5 Μ.  

4. Πξνζζήθε 50 κl ζθαηξηδίσλ επαξίλεο-ζεθαξφδεο ζε θάζε ζσιελάξην θαη αλαθίλεζε 

ζηνπο 4
o
C γηα 16 ψξεο. 

5. Φπγνθέληξεζε ζηα 1.000 g, ζηνπο 4
o
C γηα 5 ιεπηά. Απνκάθξπλζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ, 

επαλαηψξεζε ησλ ζθαηξηδίσλ ζε 10 ml δηαιχκαηνο Β θαη θπγνθέληξεζε ζηα 1.000 g, 

ζηνπο 4
o
C γηα 5 ιεπηά (Υ2). 

6. Απνκάθξπλζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ, επαλαηψξεζε ησλ ζθαηξηδίσλ ζε 10 ml δηαιχκαηνο 

Γ θαη θπγνθέληξεζε ζηα 1.000 g, ζηνπο 40C, γηα 5 ιεπηά (Υ2). 

7. Απνκάθξπλζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη πξνζζήθε 50 κl δηαιχκαηνο δεηγκάησλ 

ειεθηξνθφξεζεο. 

8. Αλάιπζε ησλ πξσηετλψλ (40 κl απφ ην θάζε δείγκα) ζε SDS-PAGE θαη ηαπηνπνίεζε 

ηεο PTN κε αλάιπζε θαηά Western. 

 

 

15. Απνκόλσζε νιηθνύ RNA από θύηηαξα 

Υξεζηκνπνηήζεθε ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα απνκφλσζεο RNA NucleoSpin® TriPrep 

ηεο εηαηξείαο Macherey-Nagel (Germany), κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη απνκφλσζε 

νιηθνχ DNA θαη RNA κέζσ ηεο πξνζξφθεζήο ηνπο ζε εηδηθή ζηήιε ρξσκαηνγξαθίαο, 

θαζψο θαη νιηθήο πξσηεΐλεο. 

 

Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. Λχζε ησλ θπηηάξσλ (~4Υ10
6
) θαη έληνλε αλάδεπζε κε 350 κl δηαιχκαηνο ιχζεο 

(RA1), ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί β-κεξθαπηναηζαλφιε (ζε αλαινγία 1:100). 

2. Μεηαθνξά ηνπ εθρπιίζκαηνο ησλ θπηηάξσλ ζε ζηήιε ρξσκαηνγξαθίαο πνπ θέξεη 

θίιηξν θαη ζπιινγή ηνπ δηαιχκαηνο ησλ λνπθιετθψλ νμέσλ κεηά απφ θπγνθέληξεζε 
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ζηα 11.000 g γηα 1 ιεπηφ. Απφξξηςε ηεο ζηήιεο θαη πξνζζήθε 350 κl αηζαλφιεο 70% 

θ.φ. ζην δηάιπκα πνπ έρεη ζπιιερζεί. Αθνινπζεί έληνλε αλάδεπζε. 

3. Μεηαθνξά ηνπ δηαιχκαηνο ζε λέα ζηήιε θαη θπγνθέληξεζε ζηα 8.000 g γηα 30 

δεπηεξφιεπηα. ην ζηάδην απηφ ηα λνπθιετληθά νμέα πξνζξνθνχληαη ζην θίιηξν ηεο 

ζηήιεο θαη νη πξσηεΐλεο δηέξρνληαη απφ ηε ζηήιε θαη ζπιιέγνληαη ζε ζσιελάξην 

κηθξνθπγνθέληξνπ. 

4.  Αθαιάησζε ηνπ θίιηξνπ ηεο ζηήιεο κε πξνζζήθε 350 κl δηαιχκαηνο αθαιάησζεο 

(MDB-Membrane Desalting Buffer) θαη θπγνθέληξεζε ζηα 11.000 g γηα 1 ιεπηφ. 

Πξνζζήθε δηαιχκαηνο DNάζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θίιηξνπ θαη επψαζε γηα 15 ιεπηά 

ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 

5. Πξνζζήθε 200 κl δηαιχκαηνο αλαζηνιήο ηεο DNάζεο (RA2) ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θίιηξνπ. Φπγνθέληξεζε ζηα 8.000 g γηα 30 δεπηεξφιεπηα θαη κεηαθνξά ηεο ζηήιεο 

ζε λέν ζσιελάξην κηθξνθπγνθέληξνπ. 

6. Πξνζζήθε 600 κl δηαιχκαηνο έθινπζεο DNA (RA3). Φπγνθέληξεζε ζηα 8.000 g γηα 

30 δεπηεξφιεπηα, απφξξηςε ηνπ εθινχκαηνο, πξνζζήθε ζηελ επηθάλεηα ηνπ θίιηξνπ 

εθ λένπ 350 κl απφ ην δηάιπκα RA3 θαη θπγνθέληξεζε ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο. 

7. Μεηαθνξά ηεο ζηήιεο ζε λέν ζσιελάξην κηθξνθπγνθέληξνπ θαη έθινπζε ηνπ RNA κε 

πξνζζήθε 60 κl απνζηεηξσκέλνπ Ζ2Ο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θίιηξνπ. 

8. Φπγνθέληξεζε ζηα 11.000 g γηα 1 ιεπηφ θαη δηαηήξεζε ηνπ δηαιχκαηνο RNA ζηνπο -

80
ν
C. 

9. ην δηάιπκα νιηθνχ RNA, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξαηηέξσ αλαιχζεηο, 

πξαγκαηνπνηείηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο νιηθνχ RNA κε 

θαζκαηνθσηνκεηξηθή κέζνδν. Δπίζεο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε πνηφηεηά ηνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνθφξεζε ζε πήθησκα αγαξφδεο 1% θ.β.  
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16. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπγθέληξσζεο RNA 

(Chirgwin et al., 1979) 

 

1. ε απνζηεηξσκέλν ζσιελάξην eppendorf, ηνπνζεηείηαη 1 ml απνζηεηξσκέλν λεξφ θαη 

4 κl απφ ην δηάιπκα ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο. 

2. Σν δηάιπκα κεηαθέξεηαη ζε θπςειίδα θσηφκεηξνπ θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιαδία. ε 

δεχηεξε θπςειίδα ηνπνζεηείηαη 1 ml απνζηεηξσκέλνπ λεξνχ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ηπθιφ γηα ην κεδεληζκφ ηνπ θσηφκεηξνπ, θάζε θνξά πξηλ ηε θσηνκέηξεζε δείγκαηνο. 

Σν δείγκα θσηνκεηξείηαη ζε δχν δηαθνξεηηθά κήθε θχκαηνο, ζηα 260 nm πνπ 

απνξξνθνχλ ηα λνπθιετληθά νμέα θαη ζηα 280 nm πνπ απνξξνθνχλ νη πξσηεΐλεο. 

3.  Ζ ζπγθέληξσζε RNA ππνινγίδεηαη απφ ηνλ εμήο ηχπν: 

πγθέληξσζε RNA = O.Α. ζηα 260nm x 40 x αξαίσζε 

θαη εθθξάδεηαη ζε ng/κl. (Ο ζπληειεζηήο 40 εμάγεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη έλα 

δηάιπκα RNA, ζπγθέληξσζεο 40 ng/κl, έρεη απνξξφθεζε 1 ζηα 260 nm). 

Ο ιφγνο ηεο νπηηθήο απνξξφθεζεο ζηα 260nm σο πξνο ηελ νπηηθή απνξξφθεζε ζηα 

280nm απνηειεί δείθηε ηεο θαζαξφηεηαο ηνπ δείγκαηνο. Αλ ν ιφγνο απηφο είλαη 

κηθξφηεξνο ηνπ 1,8, ηφηε ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζε πξσηεΐλεο είλαη πςειή, θάηη 

πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηηο πεξαηηέξσ αλαιχζεηο. 

 

 

17. Ζιεθηξνθόξεζε λνπθιετληθώλ νμέσλ ζε πήθησκα αγαξόδεο 

(Sellner et al., 1992; Brooks et al., 1995) 

Ζ ειεθηξνθφξεζε ζε πήθησκα αγαξφδεο είλαη ε θχξηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αλάιπζε λνπθιετληθψλ νμέσλ. ηα πεθηψκαηα αγαξφδεο, ε ειεθηξνθνξεηηθή 

θηλεηηθφηεηα γξακκηθψλ κνξίσλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ ινγάξηζκνπ ηνπ 

κνξηαθνχ ηνπο βάξνπο. Ζ ειεθηξνθνξεηηθή θηλεηηθφηεηα εμαξηάηαη επίζεο θαη απφ ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο αγαξφδεο ζην πήθησκα. ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πεθηψκαηα αγαξφδεο 1% γηα ηελ αλάιπζε νιηθνχ RNA θαη DNA θαη πεθηψκαηα 2% γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ PCR.  



Υιηθά θαη Μέζοδοη 
 

 

 
71 

Γηαιύκαηα 

5Υ TBE 

0,45 M Tris-base 

0,45 M Βνξηθφ νμχ 

0,01 Μ EDTA pH 8,0 

 

Γηάιπκα Βξσκηνύρνπ αηζίδηνπ 10 mg/ml 

 

6X δηάιπκα δεηγκάησλ 

0,25% θ.β θπαλνχλ ηεο βξσκνθαηλφιεο 

30% θ.φ γιπθεξφιε ζε Ζ2Ο 

 

Πεηξακαηηθή πνξεία 

ε κηα κηθξή θσληθή θηάιε πξνζηίζεηαη πξνδπγηζκέλε πνζφηεηα αγαξφδεο, ζε 

ζπγθεθξηκέλν φγθν δηαιχκαηνο ειεθηξνθφξεζεο 0,5Υ TBE. Σν δηάιπκα ζεξκαίλεηαη ζε 

θνχξλν κηθξνθπκάησλ κέρξη λα δηαιπζεί φιε ε πνζφηεηα ηεο αγαξφδεο. 

Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ δηαιχκαηνο ηεο αγαξφδεο θηάζεη ζηνπο 50
o
C, πξνζηίζεηαη 

βξσκηνχρν αηζίδην ζε ηειηθή ζπγθέληξσζε 1 κg/ml. Σν δηάιπκα αγαξφδεο απνρχλεηαη 

ζηνλ εηδηθφ θνξέα. ηα δείγκαηα ησλ λνπθιετληθψλ νμέσλ πξνζηίζεηαη δηάιπκα 

δεηγκάησλ 6Υ ζε αλαινγία 1:5. 

Όηαλ πνιπκεξηζηεί ε αγαξφδε, ηα πξνο αλάιπζε δείγκαηα θέξνληαη ζηηο εηδηθέο εγθνπέο 

ηνπ πεθηψκαηνο. 

Δθαξκφδεηαη νκνηνγελέο ειεθηξηθφ πεδίν (50 V) θαη ηα λνπθιετληθά νμέα αλαιχνληαη κε 

βάζε ην κέγεζνο ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ γίλεηαη ζε νξηδφληηα ζπζθεπή 

ειεθηξνθφξεζεο. Ζ παξαηήξεζε ησλ πεθησκάησλ γίλεηαη κε ρξήζε δηεξρφκελνπ 

ππεξηψδνπο θσηφο. 
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18. Πξνζδηνξηζκόο ησλ επηπέδσλ mRNA κε ηε ρξήζε ζπλδπαζκέλεο 

αληίζηξνθεο κεηαγξαθήο θαη αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο (RT-

PCR) 

 

Οη ελαξθηήξηεο αιιεινπρίεο (primers) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία 

είλαη νη εμήο:  

Human ΡΣΝ (Hatziapostolou et al., 2005) 

5’ Primer (forward): 5’-AGCGTCGAAAATTTGCAGC-3’ 

3’ Primer (reverse): 5’-TTGGTCAGTTTGCCACAGG-3’ 

Μέγεζνο ηνπ πξντφληνο πνπ αλακέλεηαη: 412 bp. 

 

Human β-actin (Hatziapostolou et al., 2005) 

5’ Primer (forward): 5’-GCACACTTAGCCGTGTTCTTTGCACTTTCT-3’ 

3’ Primer (reverse): 5’-AGGCGTACAGGGATAGCACAGCCTGGATAG-3’ 

Μέγεζνο ηνπ πξντφληνο πνπ αλακέλεηαη: 172 bp. 

 

Human RARα (Campbell et al., 1998)  

5’ Primer (forward): 5’-TCTGACCACTCTCCAGCACCAGCT-3’ 

3’ Primer (reverse): 5’-CTG AGG ACT TGT CCT GAC AGA CAA-3’ 

Μέγεζνο ηνπ πξντφληνο πνπ αλακέλεηαη:171 bp. 

Human RARβ (Campbell et al., 1998) 

 

5’ Primer (forward): 5’-ACGTCTGCCTGGTTTCACTGGCTT-3’ 

3’ Primer (reverse): 5-ACGTGAACACAAGGTCAGTCAGAG-3’ 

Μέγεζνο ηνπ πξντφληνο πνπ αλακέλεηαη:204 bp. 

 

Human RARγ (Campbell et al., 1998) 

5’ Primer (forward): 5’-ACAGAGCACCAGCTCAGAGGACAG-3’ 

3’ Primer (reverse): 5’-ATTCCTGGTCACCTTGTTGATGAT-3’ 

Μέγεζνο ηνπ πξντφληνο πνπ αλακέλεηαη:226 bp. 
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Πεηξακαηηθή πνξεία 

Γηα ηε κειέηε ηεο έθθξαζεο γνληδίσλ κε ηελ ηερληθή RT-PCR ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα Access RT-PCR system ηεο εηαηξείαο Promega. Γηα θάζε 

αληίδξαζε RT-PCR ρξεζηκνπνηνχληαη 1 κg νιηθνχ RNA. ε ζσιελάξην θαηάιιειν γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε αληηδξάζεσλ PCR, αλακηγλχνληαη ηα αληηδξαζηήξηα κε ηελ ζεηξά 

θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 6 πνπ αθνινπζεί. Σα δείγκαηα 

ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή ζπζθεπή PCR (GeneAmp PCR System 2400, Perkin Elmer). 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη επψαζε ζηνπο 48
0
C γηα 45 ιεπηά πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αληίζηξνθε κεηαγξαθή θαη επνκέλσο, ε παξαγσγή κνλφθισλνπ 

cDNA. Αθνινπζεί επψαζε ζηνπο 94
0
C γηα 2 ιεπηά, πξνθεηκέλνπ λα απελεξγνπνηεζεί ε 

αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε (AMV) θαη λα επηθξαηήζνπλ απνδηαηαθηηθέο ζπλζήθεο. 

Οη ζπλζήθεο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ PTN, ηνπο RARs θαη ηε β-

αθηίλε θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 7. Αξρηθά γίλεηαη επψαζε ζηνπο 48
0
C γηα 45 ιεπηά, 

αθνινπζνχλ 35 θχθινη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Πίλαθα 7 θαη, ηέινο, ιακβάλεη ρψξα έλα 

ηειηθφ ζηάδην πνιπκεξηζκνχ ζηνπο 68
0
C γηα 7 ιεπηά. 

 

Πίλαθαο 8. Αλάκεημε αληηδξαζηεξίσλ ζην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα Access RT-PCR 

system ηεο εηαηξείαο Promega. 

Αληηδξαζηήξην Όγθνο 
Σειηθή 

ζπγθέληξσζε 

Rnase free H2O κέρξη ηειηθνχ φγθνπ 25 κl X κl  

Ρπζκηζηηθφ δηάιπκα AMV/Tfl 5X 5 κl 1 X 

Γηάιπκα λνπθιενηηδίσλ (dNTP mix 10 mM) 0,5 κl 0,2 mM 

Primer (5’) 25 pmol 1 κΜ 

Primer (3’) 25 pmol 1 κΜ 

Γηάιπκα MgSO4 25 mM 1 κl 1 mM 

AMV αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε (5u/κl) 0,5 κl 0,1 u/κl 

Tfl πνιπκεξάζε (5u/κl) 0,5 κl 0,1 u/κl 

RNA 1 κg Y κl 40 ng/κl 

Σειηθόο όγθνο 25 κl  
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Πίλαθαο 9. πλζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο αληηδξάζεηο PCR. 

πλζήθεο γηα RARs θαη β-αθηίλε 

ηάδην Θεξκνθξαζία Υξόλνο 

Απνδηάηαμε 94
0
C 1 ιεπηφ 

ύλδεζε 55
0
C 36 δεπηεξφιεπηα 

Πνιπκεξηζκόο 72
0
C 36 δεπηεξφιεπηα 

πλζήθεο γηα PTN 

ηάδην Θεξκνθξαζία Υξόλνο 

Απνδηάηαμε 94
0
C 1 ιεπηφ 

ύλδεζε 55
0
C 1 ιεπηφ 

Πνιπκεξηζκόο 68
0
C 2 ιεπηά 

 

 

19. Γηακόιπλζε θπηηάξσλ κε παξεκβαιιόκελν RNA (siRNA, RNAi) 

ε απηήλ ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε παξνδηθή δηακφιπλζε ησλ 

θπηηάξσλ PC3 κε παξεκβαιιφκελν RNA πνπ είρε ζηφρν ην mRNA ηνπ RARα. Ωο 

θνξέαο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ παξεκβαιιφκελνπ RNA ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε αληνληθή ακίλε.  

 

Τιηθά θαη δηαιύκαηα 

Θξεπηηθό κέζν θπηηάξσλ PC3 ρσξίο αληηβηνηηθά  

 

Πιήξεο ζξεπηηθό κέζν θπηηάξσλ PC3 ρσξίο αληηβηνηηθά 

 

Jet SI
TM

-ENDO (402-04, Polyplus Transfection, Illkirch, France)  

 

Αιιεινπρίεο siRNA γηα ηνλ RARα (SantaCruz, #29465)  

 

Silencer Negative Control siRNA (Ambion, #4635)  
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Πεηξακαηηθή πνξεία 

1. Πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλαθαιιηέξγεηαο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη 1.000.000 θχηηαξα PC3 ζε ηξπβιία ησλ 100 mm. ε πιαθίδην 6-

κηθξνθπςειίδεο κεηαθέξνληαη αλά κηθξνθπςειίδα 400.000 θχηηαξα θαη ζε πιαθίδην 

48-κηθξνθπςειίδεο 40.000 αλά κηθξνθπςειίδα. 

2. Δπψαζε ησλ θπηηάξσλ γηα 24 ψξεο κε πιήξεο ζξεπηηθφ κέζν.  

3. Παξαηήξεζε ησλ θπηηάξσλ ζην κηθξνζθφπην. Σα θχηηαξα ζα πξέπεη λα έρνπλ 

θαιχςεη ην 30-50% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηξπβιίνπ πξηλ ηε δηακφιπλζή ηνπο.  

4. Πξνζζήθε ζε 2 ζσιελάξηα ζθέηνπ ζξεπηηθνχ κέζνπ (ΘΜ1, ΘΜ2) ρσξίο αληηβηνηηθά 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 8.  

5. Πξνζζήθε δηαιχκαηνο jetSI
ΣΜ

-ENDO (J) ζην ζσιελάξην κε ζξεπηηθφ κέζν ΘΜ1.  

6. Άκεζε θαη έληνλε αλάδεπζε ζε αλαδεπηήξα ηχπνπ vortex.  

7. ην δηάζηεκα ηεο επψαζεο πξαγκαηνπνηείηαη πξνζζήθε ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο ηνπ 

παξεκβαιιφκελνπ RNA (R) ζην άιιν ζσιελάξην (κε ζξεπηηθφ κέζν ΘΜ2).  

8. Ήπηα αλάδεπζε ηνπ κίγκαηνο RNA-ζξεπηηθνχ κέζνπ ζε αλαδεπηήξα ηχπνπ vortex.  

9. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επψαζεο, αθνινπζεί πξνζζήθε ηνπ κίγκαηνο jetSI
ΣΜ

-ENDO-

ζξεπηηθφ κέζν ζην κίγκα RNA-ζξεπηηθφ κέζν (γηα θάζε ηξπβιίν). Δίλαη απαξαίηεηε ε 

αλάκημε ησλ ζπζηαηηθψλ κε απηή ηε θνξά.  

10. Άκεζε αλάδεπζε ηνπ κίγκαηνο ζε αλαδεπηήξα ηχπνπ vortex γηα 10 δεπηεξφιεπηα.  

11. Δπψαζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 30 ιεπηά.  

12. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο επψαζεο αθαηξείηαη ην ζξεπηηθφ κέζν απφ ηα ηξπβιία θαη 

πξνζηίζεηαη ζε απηά λέν πιήξεο ζξεπηηθφ κέζν ρσξίο αληηβηνηηθά (ΘΜ3), 

πξνζεξκαζκέλν ζηνπο 37
ν
C.  

13. Με ην πέξαο ηεο επψαζεο αθνινπζεί πξνζζήθε ηνπ κίγκαηνο ζηα 

ηξπβιία/κηθξνθπςειίδεο θαη ήπηα αλάδεπζε.  

14. Πξαγκαηνπνηείηαη επψαζε ησλ θπηηάξσλ γηα 4 ψξεο ζηνλ επσαζηηθφ ζάιακν.  

15. Πξνζζήθε ίδηαο πνζφηεηαο πξνζεξκαζκέλνπ πιήξνπο ζξεπηηθνχ κέζνπ (ΘΜ3) ρσξίο 

αληηβηνηηθά ζην θάζε ηξπβιίν.  
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16. Δπψαζε ησλ θπηηάξσλ ζηνλ επσαζηηθφ ζάιακν γηα 24 ή 48 ψξεο.  

17. Αθνινπζεί ιχζε ησλ θπηηάξσλ γηα απνκφλσζε πξσηεΐλεο, ή πείξακα γηα κειέηε ηεο 

επίδξαζε θάπνηαο νπζίαο ζηε βησζηκφηεηα ησλ θπηηάξσλ, ή πείξακα γηα κειέηε ηεο 

επίδξαζε θάπνηαο νπζίαο ζηε κεηαγξαθή θάπνησλ γνληδίσλ. 

 

Πίλαθαο 10. Όγθνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ θάζε δηάιπκα, αλάινγα κε ην ηξπβιίν 

φπνπ βξηζθφληνπζαλ ηα θχηηαξα. Οη φγθνη δίλνληαη αλά ηξπβιίν ή αλά κηθξνθπςειίδα. 

 ΘΜ1 J ΘΜ2 R 

(siNegative) 

R 

(siRARa) 

ΘΜ3 

Σξπβιίν 60 mm 140,7κl 9,3κl X Y 

(125,6 pmol) 

Z 

(198,75 pmol) 

3 ml 

Πιάθα 6 

κηθξνθπςειίδσλ 

93,8κl 6,2κl X Y 

(83,75 pmol) 

Z 

(132,5 pmol) 

2 ml 

Πιάθα 48  

κηθξνθπςειίδσλ 

9,38κl 0,62κl X Y 

(8,38 pmol) 

Z 

(13,3 pmol) 

200 κl 

 

Σα Υ, Τ, Ε ππνινγίδνληαη ψζηε ε ηειηθή πνζφηεηα siRNA αλά ηξπβιίν/κηθξνθπςειίδα λα 

είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηελ παξέλζεζε. 

 

 

20. Πνζνηηθνπνίεζε αλνζναπνηππσκάησλ θαη ησλ πεθησκάησλ αγαξόδεο 

κε ζύζηεκα αλάιπζεο εηθόλαο 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ πνζνηηθά ζπκπεξάζκαηα απφ αλνζναπνηππψκαηα θαη 

πεθηψκαηα αγαξφδεο γίλεηαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ δσλψλ κε ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο 

αλάιπζεο εηθφλαο. Σα αλνζναπνηππψκαηα ςεθηνπνηνχληαη κε ρξήζε ζαξσηή (HP Scanjet 

G3010) θαη νη ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο αλαιχνληαη κε ην πξφγξακκα Scion Image (Scion 

Corporation). Σν ινγηζκηθφ είλαη ξπζκηζκέλν θαηάιιεια, ψζηε γηα θάζε δψλε πνπ 

πεξηγξάθεηαη, λα θαηαγξάθεηαη απηφκαηα ζε έλα ινγηζηηθφ θχιιν ε επηθάλεηα ηεο δψλεο 

θαη ε κέζε έληαζή ηεο. Σν γηλφκελν ησλ δπν απηψλ παξακέηξσλ είλαη αλάινγν ηεο 
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πνζφηεηαο ηεο πξσηεΐλεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε δψλε θαη ρξεζηκνπνηείηαη πεξαηηέξσ 

γηα πνζνηηθέο αλαιχζεηο.  

 

21. ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ unpaired t-test φηαλ 

ζπγθξίλεηαη κία νκάδα κε ηνλ αληίζηνηρν κάξηπξα ή ηνπ one way ANOVA φηαλ 

ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο δηαθνξεηηθέο νκάδεο. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

1. Δπίδξαζε ηνπ atRA ζηελ αγγεηνγέλεζε in vivo 

ε πξνεγνχκελε εξγαζία ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο είρε κειεηεζεί ε επίδξαζε ηνπ 

αλαιφγνπ RA2SPΜ ζηελ αγγεηνγέλεζε in vivo, ζην ζχζηεκα ηεο ρνξηναιιαληντθήο 

κεκβξάλεο εκβξχνπ φξληζαο (άξξνπ Ζιηάλλα, δηπισκαηηθή εξγαζία). ηελ παξνχζα 

εξγαζία, θαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί πεξαηηέξσ ε δξάζε ηνπ RA2SPΜ, κειεηήζεθε ε 

επίδξαζε ηνπ atRA ζην ίδην ζχζηεκα θαη ζε ίδην εχξνο δφζεσλ. Όπσο θαίλεηαη ζηελ 

Δηθφλα Α1, ζηηο δφζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην atRA πξνθαιεί πνιχ κηθξή, αιιά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, δνζν-εμαξηψκελε αλαζηνιή ηεο αγγεηνγέλεζεο, ε νπνία ζηε 

κεγαιχηεξε δφζε θαίλεηαη λα αλαζηξέθεηαη. Μεγαιχηεξεο δφζεηο atRA δελ κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηαηί έρνπλ βξεζεί λα έρνπλ ηνμηθφηεηα ζηελ CAM εκβξχνπ φξληζαο 

(Arsenou et al., 2005).  
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Δηθόλα Α7. Δπίδξαζε ηνπ atRA ζηελ αγγεηνγέλεζε ηεο CAM εκβξύνπ όξληζαο. (Α) 
Αληηπξνζσπεπηηθέο θσηνγξαθίεο CAM ρσξίο θαη κε επίδξαζε atRA, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. (Β) Σν κέζν κήθνο ησλ αγγείσλ πνζνηηθνπνηήζεθε κε θαηάιιειν 

ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο εηθφλαο. Σα απνηειέζκαηα εθθξάδνληαη σο κέζε ηηκή ± ζηαζεξφ 

ζθάικα ηεο % κεηαβνιήο ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ αγγείσλ ζε ζρέζε κε ην κάξηπξα 

(ρσξίο επίδξαζε atRA). Οη αζηεξίζθνη ππνδειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ην κάξηπξα. ***P<0,001 



Αποηειέζκαηα 

 80 

2. Δπίδξαζε ηνπ atRA ζηα επίπεδα ηεο πξσηεΐλεο PTN ζηελ CAM εκβξύνπ όξληζαο 

Με βάζε πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο, ηφζν ε εμσγελψο 

ρνξεγνχκελε (Papadimitriou et al., 2001), φζν θαη ε ελδνγελήο (Drosou et al., submitted) 

ΡΣΝ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αγγεηνγέλεζε ηεο CAM εκβξχνπ φξληζαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ζηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ atRA ζηα επίπεδα ηεο 

πξσηεΐλεο PTN ζηελ CAM εκβξχνπ φξληζαο. ε νκνγελνπνίεκα CAM, ρσξίο θαη κε 

επίδξαζε atRA γηα 24 ψξεο, έγηλε αλαζνθαηαθξήκληζε θαη αλάιπζε θαηά Western γηα 

ηελ PTN, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Α2, ην 

atRA πξνθαιεί δνζν-εμαξηψκελε αχμεζε ζηα επίπεδα ηεο πξσηεΐλεο PTN. 
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Δηθόλα Α8. Δπίδξαζε ηνπ atRA ζηα επίπεδα ηεο πξσηεΐλεο PTN ζηελ CAM εκβξύνπ 

όξληζαο. Γηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο atRA ηνπνζεηήζεθαλ ζε CAM εκβξχνπ φξληζαο ηελ 9
ε
 

εκέξα αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ θαη κεηά απφ 24 ψξεο έγηλε ιήςε ηζηνχ, νκνγελνπνίεζε 

θαη αλάιπζε γηα ηα επίπεδα ηεο πξσηεΐλεο ΡΣΝ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 

Μέζνδνη. Ζ εηθφλα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή απφ δχν αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο πεηξάκαηα. 
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3. Σν atRA αλαζηέιεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο PTN κε ηνλ ππνδνρέα ηεο RPTPβ/δ 

ζηελ CAM εκβξύνπ όξληζαο 

ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ atRA ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο PTN κε ηνλ 

ππνδνρέα ηεο RPTPβ/δ. ε νκνγελνπνίεκα θξέζθνπ ηζηνχ CAM, ρσξίο θαη κε επίδξαζε 

atRA γηα 24 ψξεο, έγηλε αλαζνθαηαθξήκληζε γηα ηνλ RPTPβ/δ θαη αλάιπζε θαηά Western 

γηα ηελ PTN, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Α3, 

επίδξαζε ηνπ atRA είρε σο απνηέιεζκα δνζν-εμαξηψκελε κείσζε ηεο ζπγθαηαθξήκληζεο 

ηεο PTN κε ηνλ ππνδνρέα ηεο RPTPβ/δ.  

 

 

 

Δηθόλα Α9. Δπίδξαζε ηνπ atRA ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο PTN κε ηνλ RPTPβ/δ ζηελ 

CAM εκβξύνπ όξληζαο. Γηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο atRA ηνπνζεηήζεθαλ ζε CAM 

εκβξχνπ φξληζαο ηελ 9
ε
 εκέξα αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ θαη κεηά απφ 24 ψξεο έγηλε ιήςε 

ηζηνχ, νκνγελνπνίεζε, αλνζνθαηαθξήκληζε γηα RPTPβ/δ θαη αλάιπζε θαηά Western γηα 

ΡΣΝ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. Ζ εηθφλα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή απφ 

δχν αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο πεηξάκαηα. 
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4. Σα atRA θαη RA2SPM κεηώλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ αλζξώπηλσλ ελδνζειηαθώλ 

θπηηάξσλ HUVEC in vitro 

Μειεηήζεθε ε επίδξαζε ησλ atRA θαη RA2SPM ζηελ αλάπηπμε ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ 

HUVEC, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν MTT, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Α4, ην atRA πξνθαιεί κηθξή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θπηηάξσλ HUVEC ζε φιεο ηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σν RA2SPM δελ 

είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο κηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεηο, ελψ ζε ζπγθεληξψζεηο 

κεγαιχηεξεο απφ 10
-7 

Μ, πξνθάιεζε δνζν-εμαξηψκελε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θπηηάξσλ, κε κέγηζηε κείσζε ζε ζπγθέληξσζε 10
-5 

Μ πεξίπνπ 35%. Μεγαιχηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ ππφ κειέηε ελψζεσλ δελ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εμαηηίαο 

πξνβιεκάησλ δηαιπηφηεηαο.  
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Δηθόλα Α4. Δπίδξαζε ηνπ atRA θαη ηνπ RA2SPM  ζηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ 

HUVEC. Ο αξηζκφο ησλ δσληαλψλ θπηηάξσλ HUVEC κεηξήζεθε 24 ψξεο κεηά ηελ 

επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ atRA θαη RA2SPM, κε ηε κέζνδν MTT, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή ± 

ζηαζεξφ ζθάικα ηνπ % αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ ζε ζρέζε κε θχηηαξα ζηα νπνία δελ έρεη 

πξνζηεζεί θακία νπζία (κάξηπξαο). Οη αζηεξίζθνη ππνδειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην κάξηπξα. *P<0,05 ***P<0,001. 
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5. Σν atRA κεηώλεη ηα επίπεδα ηεο πξσηετλεο PTN πνπ εθθξίλνληαη από 

ελδνζειηαθά θύηηαξα HUVEC in vitro 

Πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο έρνπλ δείμεη φηη ην atRA 

κεηψλεη ηελ έθθξηζε ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα PTN ζην ζξεπηηθφ κέζν θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ πξνζηάηε LNCaP θαη PC3 (Theodorakopoulou, αδεκνζίεπηα απνηειέζκαηα), 

θαη ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ HL60 (Kliafa, αδεκνζίεπηα απνηειέζκαηα) in vitro. Όπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην atRA απμάλεη ηα επίπεδα ηεο PTN ζηελ CAM εκβξχνπ 

φξληζαο. ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε εάλ ε δξάζε ηνπ atRA ζηελ έθθξηζε ηεο 

ΡΣΝ απφ ελδνζειηαθά θχηηαξα είλαη παξφκνηα κε απηήλ ζηελ CAM ή ζηα θαξθηληθά 

θχηηαξα. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Α.5, ην atRA πξνθαιεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αλαζηνιή ηεο έθθξηζεο ηεο PTN ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 38%, ζε ζπκθσλία κε ηε δξάζε ηνπ 

ζε θαξθηληθά θχηηαξα.  
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Δηθόλα A5. Δπίδξαζε ηνπ atRA ζηελ έθθξηζε ηεο ΡΣΝ ζην ζξεπηηθό κέζν ησλ 

θπηηάξσλ HUVEC. 24 ψξεο κεηά απφ πξνζζήθε atRA (10
-6 

Μ) ζην ζξεπηηθφ κέζν ησλ 

θπηηάξσλ, ζπιιέρηεθε ε PTN απφ ην ζξεπηηθφ κέζν φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 

Μέζνδνη. Αθνινχζεζε ειεθηξνθφξεζε θαη αλάιπζε θαηά Western, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα. Οη εηθφλεο αλαιχζεθαλ ςεθηαθά, πνζνηηθνπνηήζεθαλ νη δψλεο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ΡΣΝ θαη ηα απνηειέζκαηα εθθξάζηεθαλ σο % κεηαβνιή ησλ 

επηπέδσλ ηεο PTN ζε ζρέζε κε θχηηαξα ζηα νπνία δελ έρνπκε επηδξάζεη κε θάπνηα νπζία 

(κάξηπξαο). Ο αζηεξίζθνο ππνδειψλεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην 

κάξηπξα. *P<0,05  
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6. Σν RA2SPM κεηώλεη ηνλ αξηζκό αλζξώπηλσλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ πξνζηάηε 

LNCaP in vitro 

Απφ πξνεγνχκελα πεηξάκαηα ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο είλαη γλσζηφ φηη ην atRA 

κεηψλεη ζε κηθξφ πνζνζηφ (κέγηζηε κείσζε πεξίπνπ 10%, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή) ηε 

βησζηκφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πξνζηάηε LNCaP in vitro, 24 ψξεο 

κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζην ζξεπηηθφ κέζν ησλ θπηηάξσλ (κε δεκνζηεπκέλα 

απνηειέζκαηα). ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ αλαιφγνπ RA2SPM 

ζηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ LNCaP κε ηε κέζνδν MTT, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 

Μέζνδνη. Σν RA2SPM πξνθάιεζε δνζν-εμαξηψκελε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ 

LNCaP (Δηθφλα Α6.1), ζε πνζνζηφ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ηελ αλάινγε δξάζε ηνπ 

atRA. 
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Δηθόλα Α6.1. Δπίδξαζε ηνπ RA2SPM  ζηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ LNCaP. Ο αξηζκφο 

ησλ δσληαλψλ θπηηάξσλ LNCaP κεηξήζεθε 24 ψξεο κεηά ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ 

ζπγθεληξψζεσλ RA2SPM, κε ηε κέζνδν MTT, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 

Μέζνδνη. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή ± ζηαζεξφ ζθάικα ηνπ % 

αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ ζε ζρέζε κε θχηηαξα ζηα νπνία δελ έρεη πξνζηεζεί θακία νπζία 

(κάξηπξαο). Οη αζηεξίζθνη ππνδειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην 

κάξηπξα. **P<0,01 ***P<0,001. 

 

 

Δπεηδή απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ θπηηάξσλ ζην κηθξνζθφπην ππήξρε ε ππνςία φηη ην 

RA2SPM ζε ζπγθέληξσζε 10
-5

 Μ ήηαλ ηνμηθφ γηα ηα θχηηαξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
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γεγνλφο φηη ν νιηθφο αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηε κέζνδν ΜΣΣ βξέζεθε 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξρηθφ αξηζκφ θπηηάξσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ θαιιηέξγεηα, ν 

αξηζκφο ησλ δσληαλψλ θαη λεθξψλ θπηηάξσλ κεηά απφ επίδξαζε ηνπ RA2SPM ζε 

ζπγθέληξσζε 10
-5

 Μ κεηξήζεθε άκεζα κε αηκαηνθπηηαξφκεηξν θαη ηε ρξήζε ηεο 

ρξσζηηθήο trypan blue, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. Σα απνηειέζκαηα 

απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα Α6.2. Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ λεθξψλ 

θπηηάξσλ ζε ζρέζε κε ην κάξηπξα απνηειεί έλδεημε ηεο ηνμηθφηεηαο ηεο νπζίαο ζε απηή 

ηε ζπγθέληξσζε. 
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Δηθόλα Α6.2. Δπίδξαζε ηνπ RA2SPM  ζηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ LNCaP. Ο αξηζκφο 

ησλ δσληαλψλ θπηηάξσλ LNCaP κεηξήζεθε 24 ψξεο κεηά ηελ επίδξαζε RA2SPM 10
-5

 Μ, 

κε αηκαηνθπηηαξφκεηξν ζε ζπλδπαζκφ κε ρξψζε κε trypan blue, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

ελφηεηα Μέζνδνη. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή ± ζηαζεξφ ζθάικα 

ηνπ % αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ (ζπλνιηθψλ, δσληαλψλ ή λεθξψλ) ζε ζρέζε κε θχηηαξα ζηα 

νπνία δελ έρεη πξνζηεζεί θακία νπζία (κάξηπξαο). Σα ζχκβνια *,#,$ ππνδειψλνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κάξηπξα. *P<0,05, 

***P<0,001. 

. 
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7. Σν RA2SPM κεηώλεη ηνλ αξηζκό αλζξώπηλσλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ πξνζηάηε 

PC3 in vitro 

Σα θχηηαξα PC3, ζε αληίζεζε κε ηα LNCaP, είλαη νξκνλναλεμάξηεηα, εκθαλίδνπλ πην 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην ζηάδην ηεο αζζέλεηαο πνπ ρξίδεη πην 

επηηαθηηθά δηεξεχλεζεο λέαο, πην απνηειεζκαηηθήο, πηζαλήο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο 

(Pulukuri et al., 2005). Απφ πξνεγνχκελα πεηξάκαηα ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο είλαη 

γλσζηφ φηη ην atRA κεηψλεη ζε κηθξφ πνζνζηφ (κέγηζηε κείσζε πεξίπνπ 10%, κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή) ηε βησζηκφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πξνζηάηε 

PC3 in vitro, 24 ψξεο κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζην ζξεπηηθφ κέζν ησλ θπηηάξσλ (κε 

δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα), παξφκνηα κε ηε δξάζε ηνπ ζηα θχηηαξα LNCaP. ηελ 

παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηνπ αλαιφγνπ RA2SPM ζηνλ αξηζκφ ησλ 

θπηηάξσλ PC3 κε ηε κέζνδν MTT, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. Σν 

RA2SPM πξνθάιεζε δνζν-εμαξηψκελε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ PC3 (Δηθφλα 

Α7.1), ζε πνζνζηφ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ηελ αλάινγε δξάζε ηνπ atRA. 
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Δηθόλα Α7.1. Δπίδξαζε ηνπ RA2SPM  ζηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ PC3. Ο αξηζκφο 

ησλ δσληαλψλ θπηηάξσλ PC3 κεηξήζεθε 24 ψξεο κεηά ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ 

ζπγθεληξψζεσλ RA2SPM, κε ηε κέζνδν MTT, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 

Μέζνδνη. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή ± ζηαζεξφ ζθάικα ηνπ % 

αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ ζε ζρέζε κε θχηηαξα ζηα νπνία δελ έρεη πξνζηεζεί θακία νπζία 

(κάξηπξαο). Οη αζηεξίζθνη ππνδειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην 

κάξηπξα. *P<0,05 ***P<0,001. 
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O αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ κεηξήζεθε θαη κε αηκαηνθπηηαξφκεηξν. Σα απνηειέζκαηα είλαη 

παξφκνηα κε απηά ηεο κεζφδνπ ΜΣΣ, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Α7.2. ηα πεηξάκαηα 

απηά πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ρξψζε κε trypan blue ψζηε λα γίλεη δηαρσξηζκφο ησλ 

δσληαλψλ θαη ησλ λεθξψλ θπηηάξσλ. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα A7.2, ζηηο 

ζπγθεληξψζεηο 10
-9 

- 10
-6

 Μ, ην πνζνζηφ ησλ λεθξψλ θπηηάξσλ βξίζθεηαη ζηα ίδηα 

πεξίπνπ επίπεδα κε ην κάξηπξα (2-3%), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε παξαηεξνχκελε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δσληαλψλ θπηηαξσλ δελ νθείιεηαη ζε απμεκέλν θπηηαξηθφ 

ζάλαην. ηε ζπγθέληξσζε 10
-5 

Μ, φκσο, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ λεθξψλ θπηηάξσλ, θηάλνληαο 8,8% ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 

θπηηάξσλ, δειαδή 3 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην κάξηπξα. Απηφ απνηειεί έλδεημε 

ηνμηθφηεηαο ηνπ RA2SPM ζε απηή ηε ζπγθέληξσζε. 
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Δηθόλα Α7.2. Δπίδξαζε ηνπ RA2SPM  ζηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ PC3. Ο αξηζκφο 

ησλ δσληαλψλ θπηηάξσλ PC3 κεηξήζεθε 24 ψξεο κεηά ηελ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ 

ζπγθεληξψζεσλ RA2SPM, κε αηκαηνθπηηαξφκεηξν ζε ζπλδπαζκφ κε ρξψζε κε trypan 

blue, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο 

κέζε ηηκή ± ζηαζεξφ ζθάικα ηνπ % αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ (ζπλνιηθψλ, δσληαλψλ ή 

λεθξψλ) ζε ζρέζε κε θχηηαξα ζηα νπνία δελ έρεη πξνζηεζεί θακία νπζία (κάξηπξαο). Σα 

ζχκβνια *,#,$ ππνδειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

κάξηπξα. *P<0,05,** P<0,01, ***P<0,001 (αληηζηνίρσο ηα # θαη $). 
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8. Δπίδξαζε ησλ atRA θαη RA2SPM ζηα επίπεδα ηνπ mRNA ηνπ απμεηηθνύ 

παξάγνληα PTN ζε θύηηαξα PC3  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην atRA κεηψλεη ηα επίπεδα ηεο PTN πνπ εθθξίλνληαη ζην 

ζξεπηηθφ κέζν ησλ θπηηάξσλ HUVEC, HL60, LNCaP θαη PC3. Ξέξνπκε επίζεο απφ 

πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο φηη ην RA2SPM πξνθαιεί 

επίζεο κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο ΡΣΝ πνπ εθθξίλνληαη ζην ζξεπηηθφ κέζν ησλ θπηηάξσλ 

LNCaP θαη PC3, ε νπνία είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ απηήλ πνπ πξνθαιεί ην atRA (κε 

δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα). ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ησλ 

atRA θαη RA2SPM ζηα επίπεδα ηνπ mRNA ηεο PTN ζε θχηηαξα PC3, κε ρξήζε 

εκηπνζνηηθήο RT-PCR, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. ηελ Δηθφλα Α8 

θαίλεηαη φηη ην atRA κεηψλεη ζεκαληηθά ηα επίπεδα mRNA ηεο PTN, ελψ ην αλάινγν 

RA2SPM έρεη κηθξή, ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή δξάζε. 
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Δηθόλα A8. Δπίδξαζε ησλ atRA θαη RA2SPM ζηα επίπεδα mRNA ηεο ΡΣΝ ζε 

θύηηαξα PC3. 24 ψξεο κεηά απφ πξνζζήθε atRA ή RA2SPM (10
-6 

Μ) ζην ζξεπηηθφ κέζν 

ησλ θπηηάξσλ, απνκνλψζεθε νιηθφ RNA απφ ηα θχηηαξα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε RΣ-

PCR γηα ηελ PTN θαη ηε β-αθηίλε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. 

Αθνινχζεζε ειεθηξνθφξεζε ζε πήθησκα αγαξφδεο, ιήςε ςεθηαθψλ εηθφλσλ θαη 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ δσλψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ΡΣΝ θαη β-αθηίλε. Σα απνηειέζκαηα 

εθθξάζηεθαλ σο % κεηαβνιή ηνπ ιφγνπ PTN/β-αθηίλε ζε ζρέζε κε θχηηαξα ζηα νπνία 
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δελ έρνπκε επηδξάζεη κε θάπνηα νπζία (κάξηπξαο). Οη αζηεξίζθνη ππνδειψλνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην κάξηπξα. ***P<0,001. Ζ εηθφλα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή απφ ηξία αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο πεηξάκαηα. 

 

 

9. Δπίδξαζε ησλ atRA θαη RA2SPM ζηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ DNA ζε θύηηαξα 

PC3 

Δίλαη γλσζηφ φηη ην atRA επάγεη ηελ απφπησζε δηαθφξσλ ηχπσλ θπηηάξσλ (Zhang et al., 

2003, Yu et al., 2007), πνπ πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη κε θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ DNA 

(Gold et al., 1993). Δθφζνλ ζηελ παξνχζα εξγαζία παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ θπηηάξσλ PC3 κεηά απφ ηελ επίδξαζε atRA ή RA2SPM, κειεηήζεθε ε επίδξαζή ηνπο 

ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ DNA, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη, σο έλδεημε 

επαγσγήο ηεο θπηηαξηθήο απφπησζεο. Δπηιέρζεθε θαη γηα ηα δχν αλάινγα ε ζπγθέληξσζε 

10
-6 

Μ, ζηελ νπνία πξνθαινχλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ, ρσξίο 

εκθαλή ηνμηθφηεηα. ηελ εηθφλα Α9 θαίλεηαη φηη νχηε ην atRA νχηε ην RA2SPM 

πξνθαινχλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ DNA, 24 ψξεο κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπο ζην ζξεπηηθφ 

κέζν ησλ θπηηάξσλ PC3.  

 

Δηθόλα Α9. Δπίδξαζε ησλ atRA θαη RA2SPM ζηνλ θαηαθεξκαηηζκό ηνπ DNA ζε 

θύηηαξα PC3. Μεηά απφ επίδξαζε ζε θχηηαξα PC3 κε atRA ή RA2SPM ζε ζπγθέληξσζε 

10
-6

 Μ γηα 24 ψξεο, απνκνλψζεθε νιηθφ DNA θαη αλαιχζεθε ζε πήθησκα αγαξφδεο. 
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10. Μειέηε ηεο ελδνγελνύο έθθξαζεο ησλ ππνδνρέσλ RAR ζε θύηηαξα HUVEC, 

LNCaP θαη PC3 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί πνηνη ππνδνρείο RARs εκπιέθνληαη πηζαλά ζηε δξάζε ηνπ 

atRA ή/θαη ηνπ RA2SPM, κειεηήζεθε αξρηθά πνηνη ππνδνρείο εθθξάδνληαη ζηα θχηηαξα 

HUVEC, LNCaP θαη PC3. Οιηθφ εθρχιηζκα RNA απνκνλψζεθε απφ ηα θχηηαξα θαη 

αθνινχζεζε εκηπνζνηηθή RT-PCR γηα ηα γνλίδηα ησλ ππνδνρέσλ RARα, RARβ, RARγ 

θαη β-αθηίλε. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα Α10, ν ππνδνρέαο RARα αληρλεχεηαη ζε 

παξφκνηα επίπεδα θαη ζηνπο ηξεηο ηχπνπο θπηηάξσλ, ελψ ν ππνδνρέαο RARγ δελ 

αληρλεχεηαη ζε θαλέλαλ. Όζνλ αθνξά ζηα επίπεδα mRNA ηνπ RARβ, απηά είλαη 

κεγαιχηεξα ζηα θχηηαξα HUVEC θαη κηθξφηεξα ζηα θχηηαξα PC3.  

 

 

 

 

Δηθόλα A10. Έθθξαζε ησλ ππνδνρέσλ RARα, RARβ θαη RARγ ζε θύηηαξα 

HUVEC, LNCaP θαη PC3. Απνκνλψζεθε νιηθφ RNA απφ ηα θχηηαξα θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε RΣ-PCR γηα ηνπο ππνδνρείο RARs θαη ηε β-αθηίλε, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. Ζ εηθφλα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή απφ ηξία 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο πεηξάκαηα. 
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11. Σα atRA θαη RA2SPM απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ mRNA ηνπ ππνδνρέα RARβ 

Ο ππνδνρέαο RARβ ζεσξείηαη φηη έρεη αλαζηαιηηθή δξάζε ζηελ θπηηαξηθή αλάπηπμε θαη 

ηα επίπεδα έθθξαζήο ηνπ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγα ζε ζρέζε κε ηελ επηζεηηθφηεηα 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ (Hammond et al., 2001). ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε εάλ ηα 

atRA θαη RA2SPM επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ηνπ mRNA ηνπ RARβ ζηα θχηηαξα PC3, πνπ 

φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε ηα ιηγφηεξν επηζεηηθά θχηηαξα 

LNCaP θαη HUVEC. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα Α11, θαη νη δχν ππφ κειέηε ελψζεηο ζε 

ζπγθέληξσζε 10
-6 

Μ απμάλνπλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηνπ mRNA ηνπ RARβ, κε ην 

RA2SPM λα έρεη κεγαιχηεξε δξάζε ζε ζρέζε κε ην atRA, ζε ζπκθσλία κε ηε δξάζε ηνπο 

ζηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ PC3.  
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Δηθόλα A11. Δπίδξαζε ησλ atRA θαη RA2SPM ζηα επίπεδα mRNA ηνπ RARβ ζε 

θύηηαξα PC3. 24 ψξεο κεηά απφ πξνζζήθε atRA ή RA2SPM (10
-6 

Μ) ζην ζξεπηηθφ κέζν 

ησλ θπηηάξσλ, απνκνλψζεθε νιηθφ RNA απφ ηα θχηηαξα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε RΣ-

PCR γηα ηνλ RARβ θαη ηε β-αθηίλε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. 

Αθνινχζεζε ειεθηξνθφξεζε ζε πήθησκα αγαξφδεο, ιήςε ςεθηαθψλ εηθφλσλ θαη 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ δσλψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε RARβ θαη β-αθηίλε. Σα απνηειέζκαηα 

εθθξάζηεθαλ σο % κεηαβνιή ηνπ ιφγνπ RARβ/β-αθηίλε ζε ζρέζε κε θχηηαξα ζηα νπνία 

δελ έρνπκε επηδξάζεη κε θάπνηα νπζία (κάξηπξαο). Οη αζηεξίζθνη ππνδειψλνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην κάξηπξα. *Ρ<0,05 ***P<0,001. Ζ εηθφλα 

είλαη αληηπξνζσπεπηηθή απφ ηέζζεξα αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο πεηξάκαηα. 
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12. Μειέηε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνδνρέα RARα ζηηο αλαζηαιηηθέο δξάζεηο ησλ 

atRA θαη RA2SPM ζε θύηηαξα PC3 

Ο ππνδνρέαο RARα ησλ ξεηηλνεηδψλ θαίλεηαη βηβιηνγξαθηθά λα είλαη ν ππνδνρέαο κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ην atRA αζθεί ηηο δξάζεηο ηνπ (Collins et al. 1990, Sheikh et al., 1994, Luo et 

al., 2010, Hart, 2002). Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ν ππνδνρέαο RARα ζπκκεηέρεη 

ζηηο δξάζεηο ηφζν ηνπ atRA φζν θαη ηνπ RA2SPM πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, αξρηθά 

κεηψζεθε ε έθθξαζε ηνπ ππνδνρέα ζηα θχηηαξα PC3 κε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ siRNA. 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα Α12.1, κε ηηο αιιεινπρίεο νιηγνλνπθιενηηδίσλ θαη ηηο 

ζπλζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη, 

πξνθιήζεθε ζεκαληηθή αλαζηνιή ηεο έθθξαζεο φισλ ησλ ηζνκνξθψλ (Leroy et al., 1991, 

Parrado et al., 2001) ηνπ ππνδνρέα RARα. 

 

 

Δηθόλα Α12.1. Μείσζε ηεο έθθξαζεο ηνπ ππνδνρέα RARα κε εθαξκνγή siRNA ζε 

θύηηαξα PC3. Οιηθέο πξσηεΐλεο απφ θχηηαξα PC3 πνπ δελ είραλ ππνζηεί θακία 

δηακφιπλζε (non transected), ή πνπ είραλ δηακνιπλζεί κε αιιεινπρία siNEG ή siRARα 

εθρπιίζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ κε SDS-PAGE θαη αλάιπζε θαηά Western γηα ηνλ 

ππνδνρέα RARα θαη ηε β-αθηίλε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη.  

 

 

ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο κείσζεο ηεο έθθξαζεο ηνπ ππνδνρέα RARα 

ζηελ αλαζηαιηηθή δξάζε ησλ atRA θαη RA2SPM ζηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ PC3. ε 

θχηηαξα πνπ είραλ δηακνιπλζεί κε ηελ αιιεινπρία siNEG θαη νη δχν ππφ κειέηε ελψζεηο 

κείσζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ, παξφκνηα κε ηε δξάζε ηνπο ζε θχηηαξα πνπ δελ είραλ 
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ππνζηεί θακία δηακφιπλζε, ζε θχηηαξα φπνπ έγηλε κείσζε ηεο έθθξαζεο ηνπ RARα δελ 

είραλ ζεκαληηθή δξάζε (Δηθφλα Α12.2). 
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Δηθόλα Α12.2. Δπίδξαζε ησλ atRA θαη RA2SPM  ζηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ PC3 

κεηά από κείσζε ηεο έθθξαζεο ηνπ ππνδνρέα RARα. Ο αξηζκφο ησλ δσληαλψλ 

θπηηάξσλ PC3 κεηξήζεθε 24 ψξεο κεηά ηελ επίδξαζε atRA ή RA2SPM ζε ζπγθέληξσζε 

10
-6

 Μ κε αηκαηνθπηηαξφκεηξν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή ± ζηαζεξφ ζθάικα ηνπ % αξηζκνχ ησλ 

θπηηάξσλ ζε ζρέζε κε θχηηαξα ζηα νπνία δελ έρεη πξνζηεζεί θακία νπζία (κάξηπξαο) θαη 

δελ έρεη γίλεη δηακφιπλζε (non-transfected, n.t.). Οη αζηεξίζθνη ππνδειψλνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κάξηπξα. *P<0,05 **P<0,01 ***P<0,001.  

 

 

Mειεηήζεθε, ηέινο, ε επίδξαζε ηεο κείσζεο ηεο έθθξαζεο ηνπ ππνδνρέα RARα ζηε 

κείσζε πνπ πξνθαινχλ ηα atRA θαη RA2SPM ζηα επίπεδα ηνπ mRNA ηνπ ππνδνρέα 

RARβ. ε θχηηαξα πνπ είραλ δηακνιπλζεί κε ηελ αιιεινπρία siNEG θαη νη δχν ππφ 

κειέηε ελψζεηο πξνθάιεζαλ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ mRNA ηνπ RARβ, παξφκνηα κε 

ηε δξάζε ηνπο ζε θχηηαξα πνπ δελ είραλ ππνζηεί θακία δηακφιπλζε. Αληίζεηα, ζε 

θχηηαξα φπνπ έγηλε κείσζε ηεο έθθξαζεο ηνπ RARα δελ είραλ ζεκαληηθή δξάζε ζηα 

επίπεδα ηνπ mRNA ηνπ RARβ (Δηθφλα Α12.3), παξφκνηα κε φηη παξαηεξήζεθε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ. 
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Δηθόλα A12.3. Δπίδξαζε ησλ atRA θαη RA2SPM ζηα επίπεδα mRNA ηνπ RARβ κεηά 

από κείσζε ηεο έθθξαζεο ηνπ ππνδνρέα RARα ζε θύηηαξα PC3. 24 ψξεο κεηά απφ 

πξνζζήθε atRA ή RA2SPM (10
-6 

Μ) ζην ζξεπηηθφ κέζν ησλ θπηηάξσλ, απνκνλψζεθε 

νιηθφ RNA απφ ηα θχηηαξα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε RΣ-PCR γηα ηνλ RARβ θαη ηε β-

αθηίλε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα Μέζνδνη. Αθνινχζεζε ειεθηξνθφξεζε ζε 

πήθησκα αγαξφδεο, ιήςε ςεθηαθψλ εηθφλσλ θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ δσλψλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε RARβ θαη β-αθηίλε. Σα απνηειέζκαηα εθθξάζηεθαλ σο % κεηαβνιή ηνπ 

ιφγνπ RARβ/β-αθηίλε ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα θχηηαξα ζηα νπνία δελ έρεη πξνζηεζεί 

θακία νπζία (κάξηπξαο). Οη αζηεξίζθνη ππνδειψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κάξηπξα. *Ρ<0,05 ***P<0,001. Ζ εηθφλα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή απφ δχν αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο πεηξάκαηα. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε δξάζε ηνπ atRA, θαζψο θαη ηνπ ζπδεχκαηφο ηνπ κε 

ζπεξκίλε RA2SPM, ζηελ αλάπηπμε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πξνζηάηε in vitro, θαη ζηελ 

αγγεηνγέλεζε in vivo ζην κνληέιν ηεο CAM εκβξχνπ φξληζαο. Απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο 

ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο, ήηαλ γλσζηφ φηη ην RA2SPM αλαζηέιιεη ηελ αγγεηνγέλεζε 

ζηελ CAM κε δνζν-εμαξηψκελν ηξφπν πνπ θηάλεη ζε πνζνζηφ κέγηζηεο αλαζηνιήο 

μεπεξλά ην 20% (κε δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα). ε πξνεγνχκελε επίζεο εξγαζία 

είρακε δεη φηη ην ATRA ζε δφζεηο πνιχ κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα 

ην RA2SPM ήηαλ ηνμηθφ γηα ηνλ ηζηφ, πξνθαιψληαο εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο (Arsenou 

et al., 2005). ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε επίδξαζε κηθξφηεξσλ δφζεσλ ηνπ 

atRA, παξφκνησλ κε απηψλ ηνπ RA2SPM, ζηελ αγγεηνγέλεζε ζηελ CAM. Βξέζεθε φηη 

ζηηο δφζεηο πνπ δνθηκάζηεθαλ, ην atRA αλαζηέιιεη ηελ αγγεηνγέλεζε ζηελ CAM, ζε 

ζπκθσλία κε αξθεηά βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ αλαζηαιηηθή δξάζε ηνπ atRA 

ζηελ αγγεηνγέλεζε in vitro θαη in vivo (Ingber  and Folkman, 1988, Oikawa et al., 1989, 

Kim et al., 2006). Δλδηαθέξνπζα είλαη ε παξαηήξεζε φηη ζε δφζεηο κεγαιχηεξεο απφ 0,15 

nmoles, ε δξάζε ηνπ atRA θαηλφηαλ λα αλαζηξέθεηαη, ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελα 

απνηειέζκαηα πνπ δείρλνπλ επαγσγή ηεο αγγεηνγέλεζεο παξάιιεια κε εμαγγείσζε 

(Arsenou et al., 2005) ζε κεγαιχηεξεο δφζεηο ηνπ atRA. Ζ κέγηζηε αλαζηνιή πνπ 

πξνθαιεί ην atRA βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ ηε κέγηζηε 

αλαζηνιή πνπ πξνθαιεί ην RA2SPΜ, ην νπνίν αθφκα θαη ζηηο κεγαιχηεξεο δφζεηο δελ 

εηαλ ηνμηθφ γηα ηνλ ηζηφ (άξξνπ Ζιηάλλα, δηπισκαηηθή εξγαζία). Σα απνηειέζκαηα 

απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ηo RA2SPM κπνξεί λα απνδεηρζεί πην απνηειεζκαηηθφο 

αλαζηνιέαο ηεο αγγεηνγέλεζεο, ππφζεζε πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ. 

Βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα έρνπλ δείμεη φηη ην atRA κεηψλεη ηνλ αξηζκφ δηαθφξσλ ηχπσλ 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ (Reynolds et al., 1998, Bartolini et al., 2006, Liu et al., 2003, Ng et 

al., 2000), φπσο ιεπραηκηθψλ (Koeffler, 1983), θαη πξνζηάηε LNCaP (Sadikoglou et al., 

2009) θαη PC3 (παξνχζα εξγαζία). Παξφιν πνπ ε δξάζε ηνπ atRA ζηα ιεπραηκηθά 

θχηηαξα είλαη ζεκαληηθή (Koeffler, 1983), ζηα θαξθηληθά θχηηαξα πξνζηάηε έρεη πνιχ 

κηθξή δξάζε, ε νπνία αξρίδεη θαη γίλεηαη εκθαλήο 48 ψξεο κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζην 

ζξεπηηθφ κέζν θαη ησλ δχν ηχπσλ θπηηάξσλ. Αληηζέησο, ε δξάζε ηνπ RA2SPM θαίλεηαη 

λα είλαη πνιχ θαιχηεξε θαη λα είλαη εκθαλήο απφ ηηο πξψηεο 24 ψξεο κεηά ηελ πξνζζήθε 

ηνπ ζην ζξεπηηθφ ησλ θπηηάξσλ. Δπηπιένλ, ην RA2SPM ήηαλ απνηειεζκαηηθφ αθφκα θαη 
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ζε θχηηαξα LNCaP πνπ είραλ ράζεη ηελ επαηζζεζία ηνπο ζην atRA (απνηειέζκαηα πνπ 

δελ παξνπζηάδνληαη), θαηλφκελν πνπ έρεη πεξηγξαθεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζε θχηηαξα 

LNCaP κεηά απφ κεγάιν αξηζκφ δηαηξέζεσλ (Esquenet et al., 1997). Ζ δξάζε ηνπ 

RA2SPM ήηαλ δνζν-εμαξηψκελε θαη κέρξη ηε ζπγθέληξσζε 10
-6

 Μ δε θαίλεηαη λα 

νθείιεηαη ζε ηνμηθφηεηα ηεο έλσζεο. ε ζπγθέληξσζε 10
-5

 Μ θαίλεηαη λα είλαη ηνμηθφ γηα 

ηα θχηηαξα. Γηα ην ιφγν απηφ, φιεο νη πεξαηηέξσ κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί 

ν κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ δξνπλ ηφζν ην atRA φζν θαη ην RA2SPM έγηλαλ ζε 

ζπγθέληξσζε 10
-6

 Μ. 

Έλαο απφ ηνπο κεραληζκνχο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα ξεηηλνεηδή κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θαίλεηαη λα είλαη ε επαγσγή ηεο απφπησζεο (Zhang et al., 2003, Yu 

et al., 2007). ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζακε ηελ πηζαλφηεηα ην atRA θαη ην RA2SPM 

λα επάγνπλ ηελ απφπησζε ζηα θαξθηληθά θχηηαξα πξνζηάηε, θάηη πνπ δηεξεπλήζεθε 

κειεηψληαο ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ DNA (Gold et al., 1993). Κακία απφ ηηο δχν ελψζεηο 

δελ πξνθάιεζε θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ DNA, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε κείσζε πνπ 

πξνθαινχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ, 24 ψξεο κεηά ηελ πξνζζήθε ηνπο ζην ζξεπηηθφ 

κέζν, δελ νθείιεηαη ζε απφπησζε. Τπάξρεη φκσο ε πηζαλφηεηα ε επαηζζεζία ηεο κεζφδνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε λα κελ είλαη αξθεηή γηα λα αληρλεχζεη ηπρφλ κηθξνχ βαζκνχ 

επαγσγή ηεο απφπησζεο, ή ε ηειεπηαία λα κελ έρεη αθφκα εθδεισζεί κε θαηαθεξκαηηζκφ 

ηπ DNA. Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί έλα αζθαιέο ζπκπέξαζκα σο πξνο πηζαλή επαγσγή ηεο 

απφπησζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην atRA ή/θαη ην RA2SPM ζε θαξθηληθά θχηηαξα 

πξνζηάηε ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ κειέηεο. 

Ζ PTN είλαη γλσζηφ φηη παξάγεηαη θαη πξνάγεη απηνθξηλψο ηελ αλάπηπμε ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ ηνπ πξνζηάηε in vitro(Hatziapostolou et al., 2005) θαη in vivo (Tsirmoula et al., 

submitted). Δπίζεο, πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο καο νκάδαο έρνπλ δείμεη 

φηη ην atRA αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηεο PTN απφ θχηηαξα LNCaP θαη PC3, θαη ε ΡΣΝ 

παίδεη ξφιν ζηελ αλαζηαιηηθή ηνπ δξάζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ (κε 

δεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα). ηελ παξνχζα εξγαζία βξέζεθε φηη ην atRA κεηψλεη θαη ηα 

επίπεδα mRNA ηεο ΡΣΝ, ππνδειψλνληαο φηη ε κείσζε απηή μεθηλά ζε επίπεδν 

κεηαγξαθήο ή/θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ mRNA. Δπηπιένλ, βξέζεθε φηη θαη ζε ελδνζειηαθά 

θχηηαξα ην atRA κεηψλεη ηα επίπεδα ηεο ΡΣΝ πνπ εθθξίλνληαη ζην ζξεπηηθφ κέζν ησλ 

θπηηάξσλ, ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ζηα θαξθηληθά θχηηαξα πξνζηάηε. Σα 

απνηειέζκαηα βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπκθσλία κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ 
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αλαθέξνπλ φηη ν AP-1, ηνπ νπνίνπ ε ελεξγνπνίεζε αλαζηέιιεηαη απφ ην atRA 

(Benkoussa et al., 2002), επάγεη ηε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ ηεο PTN (Polytarchou et al., 

2005). Με δεδνκέλν φηη ε ΡΣΝ θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή γηα ιεηηνπξγίεο ησλ 

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ in vitro (Papadimitriou et al., 2009), ε κείσζε ηεο έθθξηζεο ηεο 

ΡΣΝ θαίλεηαη λα ζπλάδεη κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ απφ ην 

atRA Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ CAM εκβξχνπ φξληζαο, ζηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ 

ρξεζηκνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη νδήγεζαλ ζε αλαζηνιή ηεο αγγεηνγέλεζεο, ην 

atRA πξνθάιεζε δνζν-εμαξηψκελε θαη ζεκαληηθή επαγσγή ησλ επηπέδσλ ηεο πξσηεΐλεο 

ΡΣΝ. Ζ δηαθνξεηηθή επίδξαζε ηνπ atRA ζηα επίπεδα ηεο PTN ζηελ φξληζα, ζε ζρέζε κε 

ηα αλζξψπηλα θχηηαξα, ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζε δηαθνξέο ζηνλ  ππνθηλεηή ηνπ 

γνληδίνπ ή ζε άιιν ζεκείν πνπ επεξεάδεη ηελ έθθξαζε ηεο  PTN ζηελ φξληζα.  Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, αληίζεηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηε δξάζε ηνπ atRA ππάξρνπλ θαη γηα 

ηνλ αγγεηνγελεηηθφ απμεηηθφ παξάγνληα VEGF: ην atRA επάγεη ηε κεηαγξαθηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδίνπ ηνπ ζε ζηξσκαηηθά θχηηαξα ελδνκεηξίνπ (Wu et 

al., 2010) θαη ηλνβιάζηεο (Saito et al., 2007), ελψ ηελ αλαζηέιιεη ζε αλζξψπηλα 

ιεπραηκηθά θχηηαξα HL60 (Wang et al., 2004) θαη ζε θεξαηηλνθχηηαξα (Diaz et al., 2000). 

Ζ αληίζεηε απηή δξάζε ησλ ξεηηλνεηδψλ κπνξεί λα νθείιεηαη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ζηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη κε ηνλ νξθαλφ ππξεληθφ ππνδνρέα PPARβ/δ. Δλδνγελείο 

πξσηεΐλεο πνπ δεζκεχνπλ ηα ξεηηλνεηδή θαζνξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε RARα ή 

PPARβ/δ θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπο ζε θάζε ηχπν θπηηάξσλ (Schug et 

al., 2007, 2008). Ζ CAM, εθηφο απφ ελδνζειηαθά, επηζειηαθά θαη θχηηαξα ηνπ αίκαηνο, 

έρεη θαη ζηξσκαηηθά θαη άιινπο ηχπνπο θπηηάξσλ, ζηα νπνία ην atRA κπνξεί λα δξα κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, νδεγψληαο ηειηθά ζε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ επηπέδσλ ηεο ΡΣΝ. 

Παξφια απηά, παξαηεξήζεθε κεησκέλε αιιειεπίδξαζε ηεο PTN κε ηνλ ππνδνρέα ηεο 

RPTPβ/δ, ζε ζπκθσλία κε κεησκέλε δξάζε ηεο ΡΣΝ θαη κεησκέλε αγγεηνγέλεζε ζηελ 

CAM εκβξχνπ φξληζαο (Drosou et al., submitted). Ζ κεησκέλε απηή αιιειεπίδξαζε 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ RPTPβ/δ ή ζε αλαζηνιή ηεο 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κέζσ επίδξαζεο ζε παξάγνληα πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη 

δηεπθξηληζηεί. 

Ο ππνδνρέαο ησλ ξεηηλνεηδψλ RARα αλαθέξεηαη βηβιηνγξαθηθά σο ππνδνρέαο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηηο δξάζεηο ησλ ξεηλνεηδψλ θαη ζηελ παζνθπζηνινγία πνιιψλ θαθνεζψλ 

λενπιαζηψλ (Hart, 2002, Collins et al. 1990, Sheikh et al., 1994, Luo et al., 2010). Μείσζε 

ηεο έθθξαζήο ηνπ ζε θαξθηληθά θχηηαξα πξνζηάηε PC3 νδήγεζε ζε αλαζηνιή ηεο δξάζεο 
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θαη ησλ δχν ππφ κειέηε ξεηηλνεηδψλ ζηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη 

φηη ηφζν ην atRA φζν θαη ην RA2SPR αζθνχλ ηε δξάζε ηνπο ζηα θχηηαξα PC3 κέζσ ηνπ 

RARα. Απηφ είλαη γλσζηφ απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα ην atRA ζε δηάθνξνπο ηχπνπο 

θπηηάξσλ (Collins et al. 1990, Sheikh et al., 1994, Luo et al., 2010), ελψ φζνλ αθνξά ζην 

RA2SPM, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ δηεξεπλάηαη θαη ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ππνδνρέα 

κέζσ ηνπ νπνίνπ δξα. Δθφζνλ ην RA2SPM είλαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ ην atRA, 

θαίλεηαη φηη ε ζχδεπμε atRA κε ζπεξκίλε είηε απμάλεη ηε ρεκηθή ζπγγέλεηα ηνπ atRA γηα 

ηνλ ππνδνρέα ηνπ RARα, ή απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ RARα. 

Δλαιιαθηηθά, ην RA2SPM κπνξεί λα δηαπεξλά ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ή/θαη πην γξήγνξα 

ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, πξνθεηκέλνπ λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ RARα. Όιεο απηέο νη 

πηζαλφηεηεο ρξίδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

Ο ππνδνρέαο RARβ έρεη αλαθεξζεί λα έρεη αλαζηαιηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ (Chang et al, 2007, Bianchi et al., 2009), αθφκα θαη αλεμάξηεηα απφ ηε δξάζε 

ξεηηλνεηδψλ (Campbell et al., 1998, Schwart et al., 2007, Fang et al., 2010). Δπηπιένλ, 

κεησκέλε έθθξαζε ηεο ηζνκνξθήο RARβ2 παξαηεξείηαη ζε επξχ θάζκα θαθνεζψλ 

λενπιαζηψλ, θαζηζηψληαο ηελ πηζαλφ νγθνθαηαζηαιηηθφ παξάγνληα (Abu et al., 2005). ε 

ζπκθσλία κε απηήλ ηελ άπνςε, εκηπνζνηηθή αλάιπζε RT-PRC έδεημε φηη ζηα 

θπζηνινγηθά θχηηαξα HUVEC εθθξάδεηαη ν ππνδνρέαο RARβ, ελψ ε έθθξαζή ηνπ είλαη 

κεησκέλε ζηα θαξθηληθά θχηηαξα LNCaP θαη πξαθηηθά κε αληρλεχζηκε ζηα θχηηαξα PC3, 

ηα νπνία είλαη νξκνλν-αλεμάξηεηα θαη in vivo εκθαλίδνπλ πην επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζπγθξηλφκελα κε ηα θχηηαξα LNCaP (Dozmorov et al., 2009). Δπηπιένλ, ηφζν ην atRA 

φζν θαη ην RA2SPR απμάλνπλ ηα επηπεδα mRNA ηνπ RARβ, δεδνκέλν πνπ κε βάζε ηα 

παξαπάλσ είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ παξαηεξνχκελε κείσζε πνπ πξνθαινχλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ. Ζ δξάζε απηή επίζεο θαίλεηαη λα δηακεζνιαβείηαη απφ ηνλ 

RARα, φπσο θαη ε δξάζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ, θαη ζπκθσλεί κε βηβιηνγξαθηθά 

δεδνκέλα πνπ αλαθέξνπλ φηη ε επαγσγή ηεο έθθξαζεο ηνπ RARβ απφ ην atRA 

δηακεζνιαβείηαη απφ ηνλ RARα (Lotan et al., 1995). Σέινο, ηα απνηειέζκαηα απηά 

εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη θαη ην RA2SPM δξα κέζσ ηνπ RΑRα. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δείρλνπλ φηη: 

 Σν αλάινγν RA2SPM είλαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ ην atRA φζνλ αθνξά ζηελ 

αλαζηνιή ηεο αγγεηνγέλεζεο ζηελ CAM in vivo θαη ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ in vitro.  
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 Σν αλάινγν RA2SPM είλαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ ην atRA φζνλ αθνξά ζηελ 

αλάπηπμε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πξνζηάηε LNCaP θαη PC3 in vitro.  

 Οχηε ην atRA νχηε ην RA2SPM επάγνπλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ DNA ζε θχηηαξα 

PC3, ζε ρξφλνπο θαη ζπγθεληξψζεηο πνπ αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

θπηηάξσλ. 

 Σα δχν ξεηηλνεηδή απμάλνπλ ηα επίπεδα mRNA ηνπ RARβ ζε θχηηαξα PC3, κε ην 

αλάινγν RA2SPR λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ απφ ην ATRA.  

 Ο ππνδνρέαο RARα θαίλεηαη λα δηακεζνιαβεί ηελ αλαζηαιηηθή δξάζε θαη ηνπ 

atRA θαη ηνπ RA2SPM ζηελ αλάπηπμε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πξνζηάηε θαη 

ζηελ επαγσγηθή ηνπο δξάζε ζηα επίπεδα mRNA ηνπ ππνδνρέα RARβ. 

 Σν αλάινγν RA2SPM επεξεάδεη ιηγφηεξν απφ ην atRA ηα επίπεδα ηνπ απμεηηθνχ 

παξάγνληα ΡΣΝ, ρσξίο λα είλαη γλσζηφ πψο απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε δξάζε ησλ 

ξεηηλνεηδψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ. 

Πεξαηηέξσ πεηξάκαηα ρξεηάδεηαη λα δηεμαρζνχλ ψζηε λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν ν 

κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ ην RA2SPM αζθεί ηε δξάζε ηνπ θαη λα ηεθκεξησζεί εάλ 

είλαη πην απνηειεζκαηηθφ θαη ιηγφηεξν ηνμηθφ απφ ην atRA. 
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ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΗΜΟΤ ΓΡΑΖ 

ΡΔΣΗΝΟΔΗΓΩΝ ΣΖΝ ΑΓΓΔΗΟΓΔΝΔΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΡΚΗΝΗΚΩΝ 

ΚΤΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΣΑΣΖ 

Γηνλύζηνο Βνύξηζεο 

 

Σα ξεηηλνεηδή απνηεινχλ κηα κεγάιε νηθνγέλεηα νξγαληθψλ κνξίσλ πνπ κνηάδνπλ δνκηθά 

κε ηε βηηακίλε Α. Σν all-trans ξεηηλντθφ νμχ (atRA) είλαη γλσζηφ πσο ξπζκίδεη έλα 

κεγάιν εχξνο θπηηαξηθψλ βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ κέζσ ηεο πξφζδεζήο ηνπ θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ ππνδνρέσλ ηνπ, ηνπο ππνδνρείο ξεηηλντθνχ νμένο (RAR) θαη ηνπο 

ππνδνρείο ξεηηλνεηδψλ Υ (RXR). Κάζε θαηεγνξία ππνδνρέσλ πεξηιακβάλεη ηξία κέιε, α, 

β θαη γ. Σα ξεηηλνεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία πνιιψλ αζζελεηψλ, απφ ηελ 

θνηλή αθκή σο ηελ νμεία πξνκπεισηηθή ιεπραηκία. Ζ ρξήζε ηνπο, παξ’ φια απηά, 

πεξηνξίδεηαη εμαηηίαο ησλ ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ηνπο, θαη είλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε λα ζπληεζνχλ αλάινγα κε ιηγφηεξεο αλεπηζχκεηεο δξάζεηο. Πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε έρνπλ ζπληεζεί πνιιά αλάινγα, αλάκεζα ηνπο θαη ην N
12

-bis(all-trans-

retinoyl)spermine (RA2SPM), έλα ζχδεπγκα δχν κνξίσλ atRA κε ζπεξκίλε, ην νπνίν 

ζπληέζεθε απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή Γ. Παπατσάλλνπ, ζην Σκήκα 

Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε δξάζε ηνπ 

atRA θαη ηνπ RA2SPM ζηελ αγγεηνγέλεζε θαη ηελ αλάπηπμε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ 

πξνζηάηε. Σν atRA αλέζηεηιε κε δνζν-εμαξηψκελν ηξφπν ηελ αγγεηνγέλεζε ζην κνληέιν 

ηεο ρνξηναιιαληντθήο κεκβξάλεο (CAM) εκβξχνπ φξληζαο, παξφιν πνπ ε δξάζε ηνπ ήηαλ 

ρακειφηεξε απφ απηή πνπ είρε δείμεη παιηφηεξα ην RA2SPM ζην ίδην ζχζηεκα. Παξ’ φιν 

πνπ ην atRA πξνθάιεζε επαγσγή ζηελ έθθξαζε ηνπ αγγεηνγελεηηθνχ απμεηηθνχ 

παξάγνληα πιεηνηξνπίλε (PTN) ζηελ CAM, αλέζηεηιε ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηνλ 

ππνδνρέα ηεο RPTPβ/δ, θάηη πνπ ζπλάδεη κε κεησκέλε επαγσγηθή δξάζε ηεο PTN ζηελ 

αγγεηνγέλεζε ηεο CAM εκβξχνπ φξληζαο. Σα δχν ξεηηλνεηδή κείσζαλ ησλ αξηζκφ ησλ 

αλζξψπηλσλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θιέβαο νκθαιίνπ ιψξνπ (HUVEC) θαη ησλ 

πξνζηαηηθψλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ LNCaP θαη PC3, κε δνζν-εμαξηψκελν ηξφπν. ε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο, ην RA2SPM ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ ζε ζρέζε κε ην atRA. Ζ δξάζε θαη 

ησλ δχν ξεηηλνεηδψλ ζηα θαξθηληθά θχηηαξα πξνζηάηε ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηε δξάζε 

ηνπο ζηα ελδνζειηαθά θχηηαξα. Απηέο νη δξάζεηο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ ηνπ mRNA ηνπ νγθνθαηαζηαηιηθνχ γνληδίνπ RARβ θαη απφ ηηο δχν νπζίεο πνπ 
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κειεηήζεθαλ. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη ε δξάζε ηνπ atRA θαη ηνπ RA2SPM βξέζεθε λα 

δηακεζνιαβείηαη απφ ηνλ RARα θαη ήηαλ κεγαιχηεξε ζηα PC3 θχηηαξα, ηα νπνία δελ 

εθθξάδνπλ ηνλ RARβ θαη ζεσξνχληαη πην επηζεηηθά. ηα θχηηαξα πνπ εθθξάδνπλ ηνλ 

RARβ, δειαδή ζηα HUVEC θαη ζηα LNCaP, νη δχν νπζίεο ήηαλ ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο. Σέινο, ηφζν ην atRA φζν θαη ην RA2SPM κείσζαλ ηα επίπεδα mRNA 

θαη πξσηεΐλεο ηεο PTN, ε νπνία είλαη γλσζηφ πσο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πξνζηάηε PC3. πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ππνδεηθλχνπλ φηη ην RA2SPM θαίλεηαη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ 

απφ ην atRA ζηελ αλαζηνιή ηεο αγγεηνγέλεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ θαξθηλθψλ 

θπηηάξσλ πξνζηάηε. Δπίζεο, θαηαδεηθλχνπλ ηνλ RARα σο ηνλ ππνδνρέα κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ηα δχν ππφ κειέηε ξεηηλνεηδή πξνθαινχλ αχμεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ RARβ θαη 

αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πξνζηάηε. 
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INVESTIGATION OF THE ACTION AND MECHANISM OF ACTION OF 

RETINOIDS ON ANGIOGENESIS AND CANCER CELL GROWTH  

Dionysios Vourtsis 

 

Retinoids constitute a large family of organic compounds structurally related to the 

naturally occurring vitamin A. All-trans-retinoic acid (atRA) is known to modulate a wide 

range of cellular biological processes through binding to and activation of its specific 

receptors, retinoic acid receptors (RAR) and retinoid X receptors α, β and γ. Retinoids are 

being used for the treatment of various diseases, ranging from acne vulgaris to acute 

promyelotic leukemia.  Their use however is limited due to serious adverse effects and 

there is a great need for analogues with minimized adverse effects. Towards this direction, 

many analogues are being synthesized, among which N
1
,N

12
-bis(all-trans-

retinoyl)spermine (RA2SPM), a conjugate of all-trans retinoic acid with spermine, which 

has been synthesized by the research group of Prof. D. Papaioannou at the Dept. of 

Chemistry of the University of Patras. In the present work, the effect of atRA and 

RA2SPM on angiogenesis and prostate cancer cell growth has been studied. ATRA dose-

dependently inhibited angiogenesis in the chicken embryo chorioallantoic membrane 

(CAM) model, although its effect was lower that the previously shown effect of RA2SPM 

on the same system. Although atRA increased the expression of the angiogenic growth 

factor pleiotrophin (PTN) in the CAM, it decreased its interaction with its receptor 

RPTPβ/δ, in line with a possible decreased effect of PTN in stimulating CAM 

angiogenesis. Both retinoids decreased the number of human umbilical vein endothelial 

(HUVEC) and prostate cancer LNCaP and PC3 cells in a concentration-dependent 

manner. In all cases, RA2SPM was more effective and potent compared with atRA and the 

effect of both retinoids on prostate cancer cells was higher than their corresponding effect 

on endothelial cells. These effects seem to be related to an increase of the mRNA of the 

RARβ tumour repressing gene by both substances tested. Interestingly, the effect of atRA 

and RA2SPM was mediated by RARα and was higher in PC3 cells that do not express 

RARβ and are considered more aggressive; in cells that express RARβ, i.e. HUVEC and 

LNCaP, both substances were less effective. Finally, both atRA and RA2SPM decreased 

mRNA and protein levels of PTN, which is known to be significant for prostate cancer 

PC3 cell growth. These data suggest that RA2SPM seems to be more effective than atRA 
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in decreasing angiogenesis and prostate cancer cell growth and identify RARα as the 

receptor through which it causes RARβ up-regulation and decrease of prostate cancer cell 

growth. 
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πληκήζεηο 

ύληκεζε Δπεμήγεζε 

ALK Anaplastic Lymphoma Kinase 

AMV αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε 

AP-1 activator protein 1 

atRA All-trans retinoic acid 

BAEC ανξηηθά ελδνζειηαθά θχηηαξα βνφο 

CAM ρνξηναιιαληντθή κεκβξάλε εκβξχνπ φξληζαο 

CDKs θπθιηλνεμαξηψκελεο θηλάζεο 

CRABPs Cellular retinoic acid-binding proteins 

CRBPs 
Cellular 

Retinoid-Binding Proteins 

CTNF Ciliary Neurotrophic Factor 

DR direct repeats 

TGF-α, -β Transforming growth factor-α, -β 

EGF Epidermal growth factor 

EGFR Epidermal growth factor recepor 

FGF-1, -2  Fibroblast growth factor-1, -2 

VCAM-1 Vascular cell adhesion protein-1 

GM-CSF  Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 

HERV human endogenous retrovirous like element 

HGF/SF  Hepatocyte growth factor/scatter factor 

HL-60 Human promyelocytic leukemia cells 60 

HMEC-1 Human micro vascular endothelial cells -1 

HOXA5 Homeobox A5 

HRE hormone response elements 

HUVEC Human umbilical vein endothelial cells 

IFN Interferon 

IGF-1  Insulin-like growth factor -1 

IL interleukin 

iNOS Inducible NO synthase 

MAPKs Mitogen Activator Protein Kinases 

MCF-7 Michigan Cancer Foundation -7 
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MMPs Matrix metalloproteinases 

MMTV mouse mammary tumor virus 

MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide 

MyoD myogenic factor D 

PBS Phosphate buffered saline 

PDGF platelet-derived growth factor 

PECAM-1 platelet-endothelial cell-adhesion molecule 

PEDF Pigment epithelium-derived factor 

PI3Κ Phosphoinositid-3-kinase 

PPARs Peroxisome proliferator-activated receptors 

pRb Retinoblastoma protein 

PTEN phosphatase and tensin homolog 

PTN pleiotrophin 

RA2SPΜ χδεπγκα atRA κε ζπεξκίλε 

RAREs retinoic acid response elements 

RΥRΔs Retinoid Υ response elements 

RBP Retinol Binding Protein 

RORs Retinoid-related Orphan Receptors 

RPTPβ/δ Receptor-like Protein Tyrosine Phosphatase β/δ 

RT-PCR Reverse transcription polymerase chain reaction 

RXRs Retinoid X Receptors 

SCLC Small Cell Lung Cancer 

SRE  Serum Response Element 

TC cytotoxic T cell 

TF tissue factor 

TGFα, β1 Transforming growth factor α, β1 

TH T helper cell 

TIMPs Σissue inhibitors of metalloproteinases 

TNF-α Tumor necrosis factor-α 

VEGF Vascular endothelial growth factor 

WHO World Health Organisation 

 


