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ABSTRACT  

Lecithin: cholesterol acyltransferase (LCAT) is a soluble enzyme that 

converts cholesterol to cholesteryl esters on the surface of HDL for their 

subsequent transport to the liver. Mutations in the human LCAT gene result 

either in fish eye disease (FED), where patients have a partial deficiency of 

LCAT activity or in familial LCAT deficiency (FLD). FLD patients have a 

complete deficiency of LCAT activity and clinically present with corneal 

opacities, normochromic anemia, and renal disease (proteinuria). The LCAT-

KO mice are characterized by lipid, hematologic, and renal abnormalities 

similar to familial LCAT deficiency patients.  

In this study, we aim to: 1) investigate if the Cretan patients with FLD, 

who have a novel mutation in the LCAT gene, carry any of seven other known 

polymorphisms, 2) develop a refined three - dimensional (3D) model of LCAT 

and locate the 7 mutations examined in Cretan patients as well as the new 

one, 3) measure the LCAT activity in these patients, 4) examine the 

expression pattern of activin A, a member of the TGF superfamily, of activin A 

receptors as well as TGF-β, a key mediator of renal fibrosis in mice exhibiting 

nephropathy. 

Our results show that apart from the new mutation, no other mutations 

were found in the Cretan patients and that the novel mutation seems to be 

Cretan-specific. Concerning the LCAT activity assay, no activity of the 

enzyme was detected neither in heterozygotes nor in homozygotes. Using the 

method of homology modeling, which deals with the prediction of the tertiary 

structure of an unknown protein based on the known structure of a 

homologous one, we constructed a temporary 3D-model, based on 2PVS 

(human pancreatic lipase related protein). This model revealed that the novel 

mutation is located at the beginning of a β-strand and may influence the 

secondary structure of the protein. We then analyzed the expression of activin 

A, its receptors and TGF-β in 1, 3, 6 and 9 months old NZBW mice, which 

were used as a surrogate for LCAT KO mice, since they exhibit the same 

renal lesions at the final stages of the disease. We found that activin’s A 

expression increases with the age of mice, whereas we cannot conclude 

safely for the pattern of expression of its receptors and TGF-β. 



1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Το ένζυμο LCAT 

Η ακυλοτρανσφεράση της λεκιθίνης-χοληστερόλης (LCAT: lecithin 

cholesterol acyltransferase) ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά σαν ένζυμο του 

πλάσματος το 1962 από το Glomset [1]. Είναι ένα διαλυτό ένζυμο το οποίο 

συντίθεται στο ήπαρ, ενεργοποιείται απο την απολιποπρωτεΐνη ApoA-I και 

στην επιφάνεια της HDL (High Density Lipoprotein) εστεροποιεί την ελεύθερη 

χοληστερόλη με ένα λιπαρό οξύ που προέρχεται από ένα μόριο λεκιθίνης 

(Εικ. 1). Η LCAT έχει διπλή δραστικότητα στο πλάσμα: σαν α-δραστικότητα 

του ενζύμου ορίζεται η εστεροποίηση της ελεύθερης χοληστερόλης στο μόριο 

της HDL, ενώ σαν β-δραστικότητα στο μόριο της LDL [2]. 

 

Εικ.1 : Καταλυτική δράση της LCAT στην επιφάνεια της HDL. Το E απεικονίζει τη διαλυτή μορφή της LCAT που είναι 

συνδεδεμένη στην επιφάνεια της  HDL.  Το E* είναι η μορφή της LCAT  που έχει ενεργοποιηθεί απο την apoA- I. Το 

E*-acyl αντιπροσωπεύει την ακετυλιωμένη μορφή του ενζύμου.  Τα PC και C (φωσφατιδυλοχολίνη και χοληστερόλη, 

αντίστοιχα)  είναι τα υποστρώμα της LCAT, ενώ τα  lysoPC και CE (λυσοφωσφατιδυλοχολίνη και εστέρες 

χοληστερόλης, αντίστοιχα) τα προΐόντα της αντίδρασης. (Jonas A., 2000) 

Το γονίδιο της LCAT στον άνθρωπο (16q22.1) κλωνοποιήθηκε για 

πρώτη φορά το 1986, οπότε και αποκαλύφθηκε η αλληλουχία του, από τον 

McLean και τους συνεργάτες του. Περιέχει 6 εξόνια που διαχωρίζονται από 5 

ιντρόνια, 4.200 ζεύγη βάσεων και κωδικοποιεί μια γλυκοπρωτεΐνη 416 

αμινοξέων, που εμφανίζει μέγεθος 67 kDa [1, 3]. Οι Peelman και οι 

συνεργάτες του ήταν οι πρώτοι που κατασκέυασαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο 

για την ανθρώπινη LCAT βασιζόμενοι στην παγκρεατική λιπάση, καθώς και 

στην λιπάση  από την Candida Antarctica, πρωτεΐνες που εμφανίζουν  υψηλό 

βαθμό ομολογίας συγκρινόμενες με την LCAT, των οποίων η 

κρυσταλλογραφική δομή ήταν ήδη γνωστή [4].  
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Η LCAT διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάστροφη μεταφορά της 

χοληστερόλης και χρησιμοποιεί ως υπόστρωμα την HDL. H χοληστερόλη 

μεταφέρεται από τους περιφερικούς ιστούς στο ήπαρ για να εκκριθεί υπό 

μορφή χολικών αλάτων ή στους ιστούς στους οποίους γίνεται η σύνθεση 

στεροειδών ορμονών (Εικ. 2). Η LCAT μετατρέπει τη χοληστερόλη σε μακριές 

αλύσους εστέρων χοληστερόλης στην επιφάνεια της HDL, υδρολύοντας και 

μεταφέροντας το sn-2 λιπαρό οξύ από τη φωσφατιδυλοχολίνη στη 3’ 

υδροξυλομάδα της χοληστερόλης και προωθώντας τη μεταφορά της απο τους 

ιστούς στο μόριο της HDL. Η συγκέντρωση της LCAT στο πλάσμα είναι 

περίπου 6mg/l και κυμαίνεται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη χρήση 

ορμονών, το κάπνισμα και τη κατανάλωση αλκοόλ. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο 

της LCAT σχετίζονται είτε με την οικογενή έλλειψη της LCAT (FLD: familial 

LCAT deficiency), που χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα του ενζύμου να 

εστεροποιήσει τη χοληστερόλη στις HDL και LDL, είτε με την ασθένεια που 

φέρει το όνομα «μάτι ψαριού» (FED: Fish Eye Disease), όπου η LCAT έχει 

δράση στην HDL αλλά όχι στην LDL [1, 5, 6].  

 

Εικ.2: Σχηματική αναπαράσταση της δημιουργίας και του καταβολισμού της   HDL  από το ήπαρ και πως η LCAT 

εμπλέκεται σε αυτό. (Τροποποιημένο απο Zannis et al, 2006) 
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1.2 Τρισδιάστατη δομή 

 Ο Peelman και οι συνεργάτες του κατασκέυασαν πρώτοι ένα 

τρισδιάστατο μοντέλο για την ανθρώπινη LCAT με βάση την παγκρεατική 

λιπάση και την λιπάση της Candida Antarctica, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως. Η LCAT, όπως όλες οι λιπάσες, ανήκει στη α/β οικογένεια 

των υδρολασών και η κεντρική περιοχή της αποτελείται από 7 διατηρημένες 

β-αλυσίδες, οι οποίες συνδέονται με 4 α-έλικες και διαχωρίζονται απο 

πολλαπλούς βρόχους (Εικ. 3). Στο ενεργό κέντρο, καταλυτική δράση 

εμφανίζουν τα αμινοξέα Asp345, His377 και Ser181 [4]. Έχει επίσης προταθεί 

από την ίδια ομάδα ότι ένα κάλυμμα (lid) στα αμινοξέα 50-74 εμπλέκεται στην 

αλληλεπίδραση ενζύμου-υποστρώματος. Αντίστοιχο ρόλο παίζει και το τμήμα 

154-171 της LCAT, και μάλιστα προτείνουν ότι η Y156N φυσική μεταλλαγή 

προκαλεί πλήρη απουσία του ενζύμου και της δραστικότητας του, λόγω της 

μειωμένης σύνδεσης του μεταλλαγμενου αλληλομόρφου με τα λιπίδια [7, 8]. 

 

Εικ.3: Το τρισδιάστατο μοντέλο της LCAT 

βασιζόμενο στην παγκρεατική και την λιπάση της 

Candida antarctica. Παρουσιάζονται οι β-κλώνοι 

(κίτρινο), οι έλικες (κόκκινο) και οι βρόχοι 

(πράσινο). Δεξιά: η ίδια εικόνα με απεικόνιση των 

υδρόφιλων (μπλέ) και των υδρόφοβων 

αμινοξικών καταλοίπων (κόκκινο). Το μοντέλο 

που προτείνεται εδώ είναι συμβατό με τη θέση 

φυσικών μεταλλαγών  που προκαλούν είτε FLD 

είτε FED. (Peelman et al, 1998) 

 

Επίσης, έχει μελετηθεί η επίδραση και άλλων φυσικών μεταλλαγών, οι 

οποίες προκαλούν είτε FLD ή FED και εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της 

τρισδιάστατης δομής του ενζύμου. Οι περισσότερες μεταλλαγές που 

προκαλούν FLD εντοπίζονται στη καταλυτική τριάδα ή επηρεάζουν 

συντηρημένα δομικά στοιχεία στο μόριο της LCAT, ενώ αυτές που προκαλούν 

FED εντοπίζονται κυρίως στην εξωτερική υδρόφιλη επιφάνεια των 

αμφιπαθικών ελίκων και επηρεάζουν ελάχιστα τη δομή του ενζύμου. Ωστόσο, 

φαίνεται να εμπλέκονται κυρίως στην αλληλεπίδραση της LCAT με τα 

υποστρωματά της [9]. Επιπλέον, έχει προταθεί ότι οι μεταλλαγές στην 

αμινοτελική περιοχή (κατάλοιπα 1-210) επηρεάζουν περισσότερο τη 
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δραστικότητα του ενζύμου σε σύγκριση με αυτές στο καρβοξυτελικό άκρο 

(κατάλοιπα 211-416) (Εικ. 4) [10].  

 

Εικ.4: Φυσικές και τεχνητές μεταλλαγές στα κατάλοιπα R80, 

D145 και R147 της LCAT οδηγούν σε σημαντική μείωση ή 

απώλεια της δραστικότητας του ενζύμου. Οι γέφυρες άλατος 

μεταξύ των καταλοίπων αυτών φαίνεται να συμβάλλουν στη 

σταθερότητα του ενζύμου. (Peelman et al, 2001) 

1.3 Σύνδρομα με ανεπάρκεια της LCAT 

Η ανεπάρκεια της LCAT είναι μια διαταραχή του μεταβολισμού των 

λιποπρωτεΐνών και σχετίζεται με δύο σύνδρομα που κληρονομούνται ως 

αυτοσωμικά υπολειπόμενα, τα FLD και FED, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως. Οι κλινικές εκδηλώσεις της FLD, η οποία πρωτοπεριγράφηκε 

σε μια Νορβηγική οικογένεια το 1967 απο τους Norum και Gjone, είναι 

διάχυτη θολερότητα στο φακό του οφθαλμού, ήπια νορμόχρωμη αιμολυτική 

αναιμία και πρωτεΐνουρία, η οποία οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια στη 4η-5η 

δεκαετία της ζωής [11]. Η νόσος χαρακτηρίζεται από σχεδόν μηδενική 

δραστικότητα του ενζύμου στο πλάσμα και δυσλιποπρωτεΐναιμία. Οι ασθενείς 

έχουν υψηλά επίπεδα VLDL (Very Low Density Lipoprotein) και 

τριγλυκεριδίων και χαμηλά επίπεδα εστέρων χοληστερόλης και 

εστεροποιημένης, κυρίως, HDL. Κάποιοι από τους ετεροζυγώτες έχουν 

επίσης χαμήλη HDL και ApoA-I και η δραστικότητα της LCAT είναι περίπου 

50% της φυσιολογικής τιμής [12, 13]. Η FED περιγράφηκε για πρώτη φορά το 

1979 από τους Carlson και Philipson. Επειδή διατηρείται η β-δραστικότητα 

του ενζύμου, οι ασθενείς έχουν φυσιολογικό ρυθμό εστεροποίησης της 

χοληστερόλης (CER: Cholesterol Esterification Rate), και εκδηλώνουν μόνο 

εκτεταμένη θολερότητα στο φακό των οφθαλμών τους και χαμηλή HDL ορού 

(Εικ. 5) [14, 15]. 
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Εικ.5: Θολερότητα του φακού σε ασθενή με FED. Οπτική οξύτητα 

20/20. Η εναπόθεση λιπιδίων στο φακό δημιουργεί μία 

διαθλαστική επιφάνεια για το flash της κάμερας.(Weber et al, 

2007) 
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1.4 Μεταλλάξεις στο γονίδιο της LCAT 

Τα σύνδρομα που προκαλούνται από την ανεπάρκεια της LCAT 

υποδηλώνουν ότι οι μεταλλαγές στο γονίδιο του ενζύμου οδηγούν σε 

διάφορους φαινότυπους, όσον αφορά τις κλινικές εκδηλώσεις και το βιοχημικό 

προφίλ των ασθενών.  Πολλαπλές μεταλλαγές έχουν περιγραφεί σε ασθενείς 

με ανεπάρκεια της LCAT σε χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής, στην 

Ινδία και την Ιαπωνία. 

Οι περισσότερες μεταλλαγές εντοπίζονται στα εξόνια 1, 4, 5 και 6 του 

γονιδίου και σχετίζονται με μειωμένη ή ολοκληρωτικά απούσα καταλυτική 

δραστικότητα και πρωτεΐνική έκφραση του ενζύμου. Στους ομοζυγώτες, η 

δραστικότητα του ενζύμου στο πλάσμα είναι σχεδόν μηδενική ενώ τα επίπεδα 

HDL και εστέρων χοληστερόλης πολύ χαμηλά. Οι ετεροζυγώτες είναι 

ασυμπτωματικοί παρά το γεγονός ότι έχουν 50% του φυσιολογικού ενζυμική 

δραστικότητα [2, 11, 13, 14, 16-25].  

Πολλές περιπτώσεις στη βιβλιογραφία περιγράφουν ασθενείς που είναι 

ετεροζυγώτες για περισσότερες απο μία μεταλλαγές. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

οι ασθενείς μπορεί να έχουν μηδενική δραστικότητα του ενζύμου και όλα τα 

βιοχημικά και κλινικά χαρακτηριστικά των FLD ή FED, είτε χαμηλή HDL και 

μειωμένα επίπεδα δραστικότητας και πρωτεΐνικής μάζας του ενζύμου σε 

σύγκριση  με τα μέλη της οικογένειας που φέρουν μια μεταλλαγή μόνο [16, 22, 

23]. Ο Hörl και οι συνεργάτες του περιέγραψαν ένα 32χρονο ασθενή διπλά 

ετεροζυγώτη για μια ήδη γνωστή και μία νέα μεταλλαγή, ο οποίος είχε τα 

κλινικά χαρακτηριστικά της FED και ένα ενδιάμεσο βιοχημικό φαινότυπο 

μεταξύ FLD και FED. Ο ασθενής είχε θολερότητα φακού, πολλή χαμηλή 

δραστικότητα της LCAT, μειωμένα επίπεδα εστέρων χοληστερόλης και 

αυξημένες τιμές τριγλυκεριδίων. Επιπλέον, παρά τα τυπικά χαρακτηριστικά 

σπειραματικής πρωτεΐνουρίας, η κάθαρση της κρεατινίνης ήταν φυσιολογική 

[2]. Ο Frasca και οι συνεργάτες του χαρακτήρισαν δύο νέες μεταλλαγές στο 

γονίδιο της LCAT σε ένα 33χρονο ασθενή, ο οποίος διερευνούνταν για 

νεφρωσικό σύνδρομο ανθεκτικό στη θεραπεία με στεροειδή και προοδευτική 

επιδείνωση της νεφρικής του λειτουργίας. Η γενετική ανάλυση αποκάλυψε 

διπλή ετεροζυγωτία για δύο νέες μεταλλαγές στα εξόνια 1 και 5. Ο αδελφός 

του ασθενή, που έφερε τις ίδιες μεταλλαγές και είχε μηδενική δραστικότητα 
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του ενζύμου, δεν παρουσίαζε κλινικά συμπτώματα από τους νεφρούς. Είναι 

φανερό ότι οι κλινικές εκδηλώσεις διαφέρουν ακόμη και μεταξύ των μελών της 

ίδιας οικογένειας που φέρουν όμοιες μεταλλαγές. Είναι πιθανόν ότι και άλλοι 

παράγοντες, εκτός από την εναπόθεση λιπιδίων, μπορεί να επηρεάζουν την 

κλινική εικόνα και να οδηγούν στην εμφάνιση νεφρικών βλαβών [18]. 

1.5 Κλινικές μελέτες 

 Πολλές επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα χαμηλά επίπεδα 

HDL χοληστερόλης σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο. 

Παρόλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό ισχύει και για τους ασθενείς με 

μεταλλαγές στο γονίδιο της LCAT και αν η LCAT εμπλέκεται στην 

αθηρωμάτωση. Έχει προταθεί ότι τα μειωμένα επίπεδα LDL και εστέρων 

χοληστερόλης προστατεύουν τους ασθενείς αυτούς από επιταχυνόμενη 

αθηρωμάτωση [26]. Ο Ayyobi και οι συνεργάτες του, μελέτησαν τα κλινικά 

χαρακτηριστικά και το βιοχημικό προφίλ μιας μεγάλης οικογένειας από το 

Καναδά με ανεπάρκεια της LCAT, 25 χρόνια μετά διάγνωση τους και όλοι 

είχαν παθολογικό λιπιδαιμικό προφίλ. Οι ομοζυγώτες είχαν φυσιολογική 

λειτουργία του ενδοθηλίου, όπως αυτή ελέγχθηκε με υπερήχους, ενώ στους 

ετεροζυγώτες εντοπίστηκαν αθηρωματικές πλάκες πιθανόν λόγω 

δυσλειτουργικής HDL και υψηλών επιπέδων IDL (Intermediate Density 

Lipoprotein) [27]. Παρομοίως, από τη μελέτη ενός πληθυσμού από την Ιταλία 

με ανεπάρκεια LCAT, δεν παρατηρήθηκε καρδιαγγειακή νόσος στους 

ασθενείς αυτούς, παρόλο που δύο από τους ετεροζυγώτες είχαν υποστεί 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο [28]. Μια άλλη μελέτη, απο τον Hovingh και 

τους συνεργάτες του, έδειξε ότι οι ετεροζυγώτες είχαν χαμηλά επίπεδα HDL 

και αυξημένα τριγλυκερίδια και CRP στο πλάσμα σε σύγκριση με τους 

μάρτυρες. Πρότειναν, λοιπόν, ότι η LCAT προστατεύει απο την αθηρωμάτωση 

και ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά στη καρδιαγγειακή νόσο 

[29]. 

1.6 Πρότυπα ποντικών 

Ο Lambert και οι συνεργάτες του δημιούργησαν μοντέλα ποντικών τα 

οποία δεν έφεραν το γονίδιο της LCAT (LCAT Knock-Out) και τα 

διασταύρωσαν με ApoE KO, LDL-Receptor KO και CETP (Cholesteryl Ester 

Transfer Protein) διαγονιδιακά ποντίκια, τα οποία είναι ευάλωτα στην 



εμφάνιση αθηρωματικής νόσου. Τα LCAT-KO ποντίκια, των οποίων η 

δραστικότητα της LCAT στο πλάσμα ήταν μειωμένη κατά 99%, εμφάνισαν την 

ίδια κλινική εικόνα με τους ασθενείς με FLD. Όταν βρίσκονταν σε κανονική 

δίαιτα, τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, φωσφολιπιδίων, εστέρων 

χοληστερόλης, HDL και ΑpoA-I στον ορό ήταν μειωμένα, ενώ τα επίπεδα 

τριγλυκεριδίων αυξημένα κατά 50%. 

Τα LCAT KO ποντίκια εμφάνισαν νορμόχρωμη νορμοκυτταρική αναιμία 

με αυξημένο αριθμό δικτυοερυθροκυττάρων. Πρωτεΐνουρία και νεφρικές 

βλάβες είχαν μόνο τα ποντίκια στα οποία εντοπίστηκε λιποπρωτεΐνη Χ (LpX) 

στο πλάσμα τους μετά από δίαιτα υψηλή σε λιπαρά (Εικ. 6, 7). Η LpX 

αποτελείται κυρίως από φωσφολιπίδια και φωσφατιδυλοχολίνη, ανιχνεύεται 

συνήθως στο αίμα ασθένων με ανεπάρκεια της LCAT και πιθανόν 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση νεφρικών βλαβών. Παρά τα 

μειωμένα επίπεδα της HDL, τα LCAT KO ποντίκια δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες 

αθηρωματικές βλάβες στην αορτή, είχαν χαμηλά επίπεδα ΑpoB και εμφάνισαν 

υπερέκφραση του LDL-R και της ΑpoE [30]. 

 
Εικ.6:  Ανάλυση νεφρικών τομών από ποντίκια-μάρτυρες (αριστερά) και LCAT KO ποντίκια (δεξιά). Παρατηρείται 

αύξηση στην μεσαγγειακή εξωκυττάρια ουσία.(Lambert et al, 2001) 

 

Εικ.7 : Σε αντίθεση με τα ποντίκια-μάρτυρες (δεξιά),  τα LCAT-KO ποντίκια που βρίσκονταν σε δίαιτα υψηλή σε 

λιπαρά, είχαν συσσωρευμένα λιπίδια στα σπειράματα τους, όπως ανιχνεύτηκε με ειδική χρώση.(Lambert et al, 2001) 
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Ο Zhu και οι συνεργάτες του δημιούργησαν ένα νέο μοντέλο ποντικού 

που εκλεκτικά συσσωρεύει LpX στη κυκλοφορία, η οποία εμπλέκεται στη 

βιοσύνθεση λιπαρών οξέων, διασταυρώνοντας SREBP (Sterol Regulatory 

Element-Binding Protein) (S+) διαγονιδιακά και LCAT KO ποντίκια. Τα νέα 

στελέχη ανέπτυξαν αμέσως βλάβες χρόνιας σπειραματονεφρίτιδας, όπως 

διηθήσεις από αφρώδη κύτταρα, εναποθέσεις λιπιδίων και προοδευτική 

σπειραματοσκλήρυνση, όπως αυτή που παρατηρείται σε ασθενείς με FLD 

(Εικ. 8) [31]. 

 

Εικ.8: Στα S+ Lcat+/+ δείγματα,όλα τα σωματίδια ήταν σφαιρικά και αποτελούνταν κυρίως απο  LDL (δεξιά). Στα 

δείγματα από τα  S+ Lcat KO ποντίκια υπήρχαν περισσότερα μεγάλου μεγέθους και ακανόνιστα σωματίδια που 

μοιάζουν με τα σωματίδια της LpX, δηλαδή είναι πλούσια σε ελεύθερη χοληστερόλη και φωσφολιπίδια (αριστερά). 

(Zhu et al, 2004) 

Ο Lynn και οι συνεργάτες του πρότειναν ότι η Lp-X συμμετέχει στη 

παθογένεια της σπειραματοσκλήρυνσης σε τέτοιους ασθενείς, 

ενεργοποιώντας τα μονοκύτταρα στα προσβεβλημένα σπειράματα. Ο ακριβής 

μηχανισμός περιλαμβάνει την έκφραση της MCP-1 (Μonocyte 

Chemoattractant Protein-1) μέσω της ενεργοποίησης της PKC (Protein Kinase 

C) και του NF-kB (Εικ. 9) [32]. 

 
Εικ.9: Προτεινόμενος μηχανισμός χημειοτακτικής δράσης της  Lp-X. Η  Lp-X διεγείρει τη φωσφολιπάση C (PKC) στα 

μεσαγγειακά κύτταρα, παράγοντας υψηλά επίπεδα διακυλογλυκερόλης (DAG), η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί 

τη PKC.  Στη συνέχεια, ο NF-kB συνδέεται στο γονίδιο της  MCP-1 και διεγείρει την εκφρασή του. Η  MCP-1 προκαλεί 

συσσώρευση μονοκυττάρων και σχηματισμό αφρωδών κυττάρων τα οποία μαζί με τα λιπίδια συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη σπειραματοσκλήρυνσης. (Lynn et al, 2001) 
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1.7 Nεφρική βλάβη & TGF-β, ακτιβίνη, φολιστατίνη 

Η παθοφυσιολογία των νεφρικών βλαβών δεν έχει πλήρως 

αποσαφηνιστεί ακόμα. Έχουν πάντως προταθεί διάφοροι μηχανισμοί που 

εμπλέκουν ανοσοσυμπλέγματα, συστατικά του συμπληρώματος, τη 

συσσώρευση οξειδωμένων φωσφολιπιδίων στο σπείραμα, καθώς και 

ευμεγεθών σωματιδίων LDL ή LpX στα τριχοειδή, που προκαλούν αγγειακή 

βλάβη. Είναι όμως σίγουρο ότι η νεφρική ίνωση είναι η κύρια αιτία 

νοσηρότητας και θνητότητας στους ασθενείς αυτούς, αφού προκαλεί  νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου την 4η-5η δεκαετία της ζωής τους.  

Στις περισσότερες νόσους των νεφρών που καταλήγουν σε ίνωση 

παρατηρείται υπερέκφραση του TGF-β (Transforming Growth Factor-beta). Ο 

βαθμός της σκλήρυνσης και της ίνωσης στο νεφρό θεωρείται σημαντικός 

προγνωστικός παράγοντας για την εξέλιξη νεφροπαθειών διαφόρων 

αιτιολογιών, όπως η ΙgA νεφροπάθεια, η νεφρίτιδα του λύκου και η εστιακή 

τμηματική σπειραματοσκλήρυνση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση 

ανάμεσα στη παραγωγή εξωκυττάριας ουσίας και στην έκβαση της νεφρικής 

νόσου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο TGF-β, δρώντας ως κυτταροκίνη, επάγει τη 

παραγωγή και μειώνει την αποικοδόμηση της εξωκυττάριας ουσίας [33-35]. 

Οι ακτιβίνες, που είναι διμερείς πρωτεΐνες και αποτελούνται από δύο 

υπομονάδες που ενώνονται με δισουλφιδικό δεσμό, ανήκουν στη 

υπεροικογένεια του TGF-β και ρυθμίζουν την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση 

σε διάφορα βιολογικά συστήματα, συμπεραλαμβανομένων αναπτυξιακών και 

αναγεννητικών διαδικασιών στο νεφρό [36-38]. Η ακτιβίνη Α δρα μέσω των 

ετεροδιμερών υποδοχέων της, τύπου Ι και ΙΙ και φαίνεται να αποτελεί ένα νέο 

σημαντικό ρυθμιστή στη παραγωγή εξωκυττάριας ουσίας και ίνωσης των 

ιστών, καθώς αναστέλλει την αναγέννηση και προωθεί την ίνωση στο ήπαρ, 

τους πνεύμονες και τους νεφρούς [38]. Παρά το γεγονός ότι ο TGF-β και η 

ακτιβίνη φαίνεται να έχουν παρόμοιους βιολογικούς ρόλους, εμφανίζουν 

διαφορές όσον αφορά τους μεμβρανικούς υποδοχείς, τις πρωτεΐνικές 

ισομορφές και τις πρωτεΐνες σύνδεσης. Ο TGF-β παράγεται και εκκρίνεται με 

τον αναστολέα του LAP και ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη, ενώ η 

ακτιβίνη παράγεται και εκκρίνεται ανεξάρτητα από τη φολιστατίνη, το φυσικό 
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αναστολέα της, και τείνει να δρα πιο περιφερικά σε σύγκριση με τον TGF-β 

[34].  

Ο πιο σημαντικός ρυθμιστής της δράσης της ακτιβίνης, λοιπόν, είναι η 

φολιστατίνη, που εκφράζεται στην επιφάνεια των κυττάρων-στόχων της 

πρώτης. Στη συνέχεια, παγιδεύει την ακτιβίνη, η οποία ενδοκυτταρώνεται και 

αποικοδομείται. Η ακτιβίνη Α εκφράζεται στο εμβρυικό νεφρό, ενώ η 

φολιστατίνη στα σωληναριακά κύτταρα του ενήλικου νεφρού [39]. Στους 

νεφρούς των ποντικών με μονόπλευρη ουρητηρική απόφραξη, η ακτιβίνη Α 

υπερεκφράζεται στα σωληναριακά κύτταρα του αποφραγμένου ουρητήρα, 

αλλά όχι στους φυσιολογικούς ή αντίπλευρους νεφρούς.  Επιπλέον, βρέθηκε 

ότι προωθεί το κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την έκφραση mRNA τύπου Ι 

κολλαγόνου και τη παραγωγή α-λείων μυικών ινών ακτίνης σε μία κυτταρική 

σειρά νεφρικών ινοβλαστών, αλλά όχι σε νεφρικά σωληναριακά επιθηλιακά 

κύτταρα. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ακτιβίνη Α, της οποίας η 

έκφραση επάγεται απο τον TGF-β  ή την ίδια, προέρχεται απο τα νεφρικά 

σωληναριακά κύτταρα και ενεργοποιεί τους ινοβλάστες στο νεφρικό 

παρέγχυμα παρακρινώς. Αντιθέτως, η φολιστατίνη και ο μεταλλαγμένος 

υποδοχέας τύπου ΙΙ της ακτιβίνης ανέστειλαν το κυτταρικό πολλαπλασιασμό 

[40]. Σε ένα μοντέλο αρουραίου με σπειραματική ίνωση (anti-

Thy1σπειραματονεφρίτιδα), το οποίο χαρακτηρίζεται από ταχεία λύση των 

μεσαγγειακών κυττάρων, η ακτιβίνη αλλά και ο TGF-β παρουσίασαν αύξηση 

τόσο σε επίπεδο mRNA όσο και πρωτεΐνης. Σε καλλιέργεια μεσαγγειακών 

κυττάρων η προσθήκη ακτιβίνης Α οδήγησε στη παραγωγή TGF-β και 

εξωκυττάριας ουσίας. Η χορήγηση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου 

της αγγειοτενσίνης μείωσε τη παραγωγή ακτιβίνης Α από τα κύτταρα του 

σπειράματος, πράγμα που υποστηρίζει περαιτέρω την υπόθεση ότι δρα σαν 

κυτταροκίνη που μπορεί να προκαλέσει ίνωση στο νεφρό (Εικ. 10) [34]. 

Τέλος, φάρμακα που εμποδίζουν τη δράση της αγγειοτενσίνης ΙΙ φαίνεται να 

έχουν θετικά αποτελέσματα μειώνοντας την έκφραση του TGF-β, όπως αυτό 

έχει αποδειχθεί σε πολλές πειραματικές νόσους των νεφρών [41].  



 

Εικ.10: Πιθανός μηχανισμός δράσης της ακτιβίνης στη νεφρική ίνωση. Η ακτιβίνη, που παράγεται απο τα 

σωληναριακά κύτταρα  του νεφρού, ενεργοποιεί τους ινοβλάστες στο διάμεσο χώρο με παρακρινή τρόπο  

1.8 Μία νέα μεταλλαγή της LCAT στη Κρήτη 

Στη Κρήτη περιγράφηκε μία νέα μεταλλαγή στους κατοίκους ενός 

χωριού του Ηρακλείου το 2003. Ύστερα από γονοτύπηση, βρέθηκαν 32 

ασθενείς, 7 ομοζυγώτες και 25 ετεροζυγώτες, ενώ η δραστικότητα του 

ενζύμου μετρήθηκε σε κάποιους από αυτούς. Η δραστικότητα του ενζύμου 

στο πλάσμα ήταν μηδενική, γεγονός που υποδεικνύει την σημαντική 

επίπτωση της νέας αυτής μεταλλαγής στην ενεργότητα της LCAT (μη 

δημοσιευμένα αποτελέσματα).  
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οι στόχοι της παρούσας 

μελέτης αφορούν: 

• Το γενετικό έλεγχο των ασθενών που φέρουν τη νέα μεταλλαγή για 

7 ήδη γνωστές μεταλλαγές, δεδομένου ότι έχουν περιγραφεί στη 

βιβλιογραφία πολλοί διπλoί ετεροζυγώτες ασθενείς. 

• Τη μέτρηση της δραστικότητας του ενζύμου σε Κρήτες ασθενείς με 

ανεπάρκεια της LCAT.  

• Την ανάπτυξη ενός τρισδιάστατου μοντέλου της LCAT, την 

τοποθέτηση των παραπάνω μεταλλαγών σε αυτό και τη διερεύνηση 

της λειτουργικής σημασίας τους αντλώντας συμπεράσματα από την 

τρισδιάστατη δομή του ενζύμου. 

• Τη μελέτη της έκφρασης του TGF-β, της ακτιβίνης Α καθώς και των 

υποδοχέων της ακτιβίνης Α τύπου Ι και ΙΙ στους νεφρούς των LCAT 

KO ποντικών.  
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

3.1 Γονοτύπηση ασθενών για 7 γνωστές μεταλλάξεις 

Υλικά 

• Δείγματα DNA από 22 ασθενείς, 19 ετεροζυγώτες και 4 ομοζυγώτες 

• Συσκευή PCR 

• Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 

• Υδατόλουτρο 

• Αγαρόζη  

• Βρωμιούχο αιθίδιο  

• ΤBE διάλυμα: Τris, Boric acid, EDΤΑ 

 

Μέθοδοι  

Α. Αντίδραση PCR 

O πολλαπλασιασμός ενός συγκεκριμένου τμήματος του τμήματος του 

DΝΑ πραγματοποιείται με την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης 

(Polymerase chain reaction, ΡCR). Η θερμοανθεκτική Taq DΝΑ πολυμεράση 

χρησιμοποιεί μονόκλωνο DΝΑ ως εκμαγείο για τη σύνθεση ενός νέου 

συμπληρωματικού κλώνου και απαιτεί την παρουσία ενός μικρού τμήματος 

δίκλωνου DΝΑ για την έναρξη της σύνθεσης. Το δίκλωνο αυτό DΝΑ 

σχηματίζεται μετά την προσκόλληση ειδικά σχεδιασμένων συνθετικών 

ολιγονουκλεοτιδίων, των εκκινητών, σε συγκεκριμένες περιοχές του 

αποδιατεταγμένου DΝΑ, ακολουθώντας πιστά την αρχή της 

συμπληρωματικότητας των νουκλεοτιδικών βάσεων μεταξύ  εκκινητών και 

DΝΑ. Για κάθε αντίδραση PCR επιλέγονται εκκινητές παρακείμενοι της 

περιοχής που πρόκειται να ενισχυθεί (πολλαπλασιαστεί). Και οι δύο κλώνοι 

του DΝΑ χρησιμοποιούνται ως εκμαγεία για τη σύνθεση ενός νέου μορίου 

DΝΑ. Κάθε επανάληψη της σύνθεσης νέου μορίου αποτελεί έναν κύκλο 

ενίσχυσης, ενώ κάθε νεοσυντιθέμενο μόριο αποτελεί εκμαγείο για τον 

επόμενο κύκλο. Αυτή η διαδικασία απαιτεί υψηλή θερμοκρασία για να 

αποδιαταχθούν παλιά και νέα μόρια του DΝΑ, ενώ στη συνέχεια 

επαναλαμβάνεται ο κύκλος υβριδοποίησης των εκκινητών και σύνθεσης νέων 

μορίων DΝΑ. 
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Το DNA των ασθενών χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εκκινητές 

ειδικούς για την αλληλουχία που θέλουμε να ενισχύσουμε, μείγμα dNTPs, 

διάλυμα ΜgCl2, ρυθμιστικό διάλυμα της Taq DΝΑ πολυμεράσης και Taq DΝΑ 

πολυμεράσης. Η αντίδραση γίνεται σε ειδική συσκευή ΡCR και περιλαµβάνει 

διαδοχικά: α. Αποδιάταξη του DNA στους 94 oC, β. Υβριδοποίηση εκκινητών- 

DNA σε θερμοκρασία 5-10 βαθμούς μειωμένη σε σχέση με το σημείο τήξης 

των εκκινητών (melting temperature; Tm), έτσι ώστε να μπορέσουν να 

επικολληθούν οι εκκινητές στα συµπληρωµατικά κοµµάτια του DNA, και γ. 

Πολυμερισμός και σύνθεση της συμπληρωματικής αλληλουχίας DNA 

παρουσία ελεύθερων ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs) (στους 72 oC συνήθως). Η 

παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται αρκετές φορές, ώστε να 

δηµιουργηθούν πολλά αντίγραφα του υπό μελέτη γονιδίου ή τμήματος αυτού. 

Το προϊόν της αντίδρασης PCR διαχωρίζεται και ταυτοποιείται µετά από 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης. Tο προϊόν αναμειγνύεται με ειδικό 

διάλυμα που περιέχει γλυκερόλη και κάποια χρωστική και φορτώνεται σε 

πηκτή αγαρόζης 2,5% στην οποία έχει προστεθεί βρωμιούχο αιθίδιο. Το 

βρωµιούχο αιθίδιο δεσµεύεται στις αλυσίδες του DNA και επιτρέπει τον 

εντοπισμό του στο υπεριώδες φως. Η συσκευή ηλεκτροφόρησης συνδέεται µε 

τροφοδοτικό, εφαρµόζεται σταθερή τάση και αφήνεται να διαχωριστεί το DNA 

ανάλογα µε το µοριακό βάρος του. Ο υπολογισµός του µοριακού βάρους των 

τμημάτων DNA είναι εφικτός µε τη χρήση δεικτών γνωστού µοριακού βάρους 

που τρέχουν παράλληλα µε τα άγνωστα δείγµατα. 

Β. Πολυμορφισμοί Μεγέθους Περιοριστικού Τμήματος (RFLPs) 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται περιοριστικά ένζυμα, διαφορετικά για 

κάθε μεταλλαγή, που έχουν συγκεκριμένες αλληλουχίες αναγνώρισης στο 

DNA. Η παρουσία μιας μεταλλαγής μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ή 

στην απώλεια μιας θέσης αναγνώρισης, με συνέπεια την εμφάνιση 

διαφορετικού ηλεκτροφορητικού προτύπου μεταξύ ατόμων που έχουν 

διαφορετικό γονότυπο. Οι παραλλαγές του DΝΑ οι οποίες ανιχνεύονται με 

αυτόν το τρόπο καλούνται πολυμορφισμοί μεγέθους περιοριστικού τμήματος 

(Restriction Fragment Length Polymorphisms, RFLPs). Το ενισχυμένο DNA 

επωάζεται για τουλάχιστο 3 ώρες με επαρκή ποσότητα περιοριστικού 

ενζύμου, στην κατάλληλη για το συγκεκριμένο ένζυμο θερμοκρασία και στη 



συνέχεια το προΐόν της πέψης διαχωρίζεται και ταυτοποιείται µε τη βοήθεια  

ηλεκτροφόρησης σε πήκτωµα αγαρόζης, όπως περιγράφηκε προηγουμένως. 

Η αναλογία του μείγματος και οι συνθήκες των αντιδράσεων PCR και 

της Πολυμορφισμών Μεγέθους Περιοριστικού Τμήματος, για κάθε μεταλλαγή 

που ελέγχθηκε παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Thr347Met  

Β.  

2 μl NEB4 Buffer 

0,5 μl Nla III   

7,5 μl H2O 

10 μl PCR product 

3 ώρες στους 370C 

 

Α. 

5 μl 10X PCR Buffer 

3 μl 25mM MgCl2
1 μl dNTP mix 

1 μl sense primer 

1μl antisense primer 

1 μl Taq-polymerase 

35 μl H2O  

2 μl DNA  

5 min 95οC, 45 sec 95 °C, 1 min 55°C, 1 min 72 °C (30 κύκλοι) 

 Val309 Met 

Β.  

2 μl NEB3 Buffer 

0,25 μl Dra III 

12 μl H2O 

6 μl PCR product 

3 ώρες στους 370C 

 

Α. 

2 μl 10X PCR Buffer 

1,5 μl 25mM MgCl2
0,5 μl dNTP mix 

1 μl sense primer 

1μl antisense primer 

0,5 μl Taq-polymerase 

10,5 μl H2O  

3 μl DNA  

4 min 94οC, 15 sec 94 °C, 15 sec 56°C, 30 sec 72 °C (30 κύκλοι) 
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Κωδικόνιο λήξης στο κατάλοιπο 144 
Β. 

2 μl NEB4 Buffer 

0,5 μl Fsp 1 

7,5 μl H2O 

10 μl PCR product 

3 ώρες στους 370C 

 

Α. 

5 μl 10X PCR Buffer 

4 μl 25mM MgCl2
1 μl dNTP mix 

1 μl sense primer 

1μl antisense primer 

0,5 μl Taq-polymerase 

32,5 μl H2O  

5 μl DNA  

4 min 94οC, 30 sec 94 °C, 15 sec 55°C, 30 sec 72 °C (30 κύκλοι) 

 

Κωδικόνιο λήξης στο κατάλοιπο 214 
Β. 

2 μl NEB1Buffer 

0,25 μl Tsp 509 I    

7,75 μl H2O 

10 μl PCR product 

3 ώρες στους 650C 

 

Α. 

5 μl 10X PCR Buffer 

3 μl 25mM MgCl2
1 μl dNTP mix 

1 μl sense primer 

1μl antisense primer 

1 μl Taq-polymerase 

34 μl H2O  

4 μl DNA  

4 min 96οC, 30 sec 96 °C, 1min 56°C, 1 min 72 °C (26 κύκλοι) 

 

Met293Ile 

Β. 

2 μl NEB4 Buffer 

0,17 μl Nde I 

7,83 μl H2O 

10 μl PCR product 

3 ώρες στους 370C 

Α. 

5 μl 10X PCR Buffer 

3 μl 25mM MgCl2
1 μl dNTP mix 

1 μl sense primer 

1μl antisense primer 

1 μl Taq-polymerase 

34 μl H2O  

4 μl DNA  

4 min 93οC, 30 sec 93 °C, 45 sec 55°C, 1 min 73 °C (30 κύκλοι) 
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Κωδικόνιο λήξης στο κατάλοιπο Τyr83 
Β. 

2 μl NEB4 Buffer 

0,26 μl Acc I   

7,73 μl H2O 
10 μl PCR product 
3 ώρες στους 370C 

 

Α. 

5 μl 10X PCR Buffer 

3 μl 25mM MgCl2
1 μl dNTP mix 

1 μl sense primer 

1μl antisense primer 

1 μl Taq-polymerase 

34 μl H2O  

4 μl DNA  

4 min 95οC, 30 sec 95 °C, 45 sec 59°C, 1 min 72 °C (30 κύκλοι) 

 

Τyr156-->Αsn 

Β. 

2 μl NEB4 Buffer 

0,26 μl Rsa I 

7,73 μl H2O 

10 μl PCR product 

3 ώρες στους 370C 

Α. 

5 μl 10X PCR Buffer 

3 μl 25mM MgCl2
1 μl dNTP mix 

1 μl sense primer 

1μl antisense primer 

1 μl Taq-polymerase 

34 μl H2O  

4 μl DNA  

4 min 95οC, 30 sec 95 °C, 45 sec 59°C, 1 min 72 °C (30 κύκλοι) 

Στον Πίνακα 1 αναφέρονται οι εκκινητές και οι αντίστοιχες περιοριστικές 

ενδονουκλεάσες που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της μελέτης μας. Η 

σύνθεση των παρακάτω εκκινητών πραγματοποιήθηκε απο το Εργαστήριο 

Μικροχημείας (ΙΜΒΒ, ΙΤΕ),  ενώ η αγορά των περιοριστικών ενζύμων από τη 

New England Biolabs. 
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Πίνακας 1: Εκκινητές παρακείμενοι της περιοχής που πρόκειται να ενισχυθεί ανά περίπτωση, που 

χρησιμοποιήθηκαν στην αντίδραση PCR   και περιοριστικές ενδονουκλεάσες με τη βοήθεια των οποίων ανιχνεύεται η 

παρουσία ή μη της μεταλλαγής. 

Μεταλλαγή 
της LCAT PCR primer Enzyme 

Thr347Met 

sense 5’-GCT GAA GAC CAG GTT GAG ATG CTG-3’ 

antisense 5’-GAA GGC TGG TAC CTG TGG CTG CAG-3’ 
Nla III 

Val309 Met 

sense 5’-AGC TCC ACC CAA CAG AGG TCT TAT C-3’ 

antisense 5’-GTA GAT GTA GGT GCG GGG CGT-3’ 
Dra III 

Κωδικόνιο 

λήξης στο 

κατάλοιπο 

#144 

sense 5’-GCA TGG CCC AAG CTT CCG GTG CTG-3’ 

antisense  5’-TCC GCA GAG ACA CTC ACC GGG CTC CAG CCG CCA GTC 

ATA GGG GGC GGC GTG CG-3’ 

Fsp 1 

Κωδικόνιο 

λήξης στο 

κατάλοιπο 

#214 

sense 5’-GTC TTG GCC TCA GGT GAG AA-3’ 

antisense 5’-CTC ACC GGG CTC CAG CCG CC-3’ Tsp 509 I 

Met293 Ile 

sense 5’- ACC ATC CTC ATA GAG CAC ACC- 3’ 

antisense5’- TGG CTG AGC CTA CAC TCA GC -3’ 
Nde I 

Κωδικόνιο 

λήξης στο 

κατάλοιπο #83 

sense 5'- CAC GGG GGG AAG CTT GAG TCC AGA - 3 ' 

antisense 5 ' - TGT GGG CCA GAA TTC AGG CCT GGA - 3 ' 
Acc I 

Τyr156-->Αsn 

sense 5'- GCA TGG CCC AAG CTT CCG GTG CTG -3' 

antisense 5 ' - TGG ACC TAA GAA TTC GAG GCC TTC -3' 
Rsa I 
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3.2 Υπολογισμός της δραστικοτητας της LCAT  [43-45] 

3.2.1 Παρασκευή δισκοειδών σωματιδίων ανασυγκροτημένης HDL                         

(reconstituted HDL)  

Υλικά 

• 1-παλμιτοϋλ-2-ολεοϋλ-L-φωσφατιδυλοχολίνη (POPC), 20 mg POPC / 

ml CHCl3-CH3OH (2:1) 

• Χολικό νάτριο, 30 mg/ml SB  

• ΑποΑ-Ι 

• Χοληστερόλη, 2 mg/ml CHCl3-CH3OH (2:1) 

• [4-
14

C]χοληστερόλη, 0,04 mCi/ml, ειδική δραστικότητα  53 mCi/mmol  

• Χλωροφόρμιο (CHCl3) 

• Μεθανόλη (CH3OH) 

• Τρις-υδροξυμεθυλαμινομεθάνιο (Tris) 

• NaCl  

• EDTA  

• Ρυθμιστικό Διάλυμα, Salt Buffer (SB) 10x (100 mM Tris-HCl, 1,5 M 

NaCl, 0,1% EDTA, pH 8) 

• SB 1x (10 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, 0.01% EDTA, pH 8) 

• Κυκλοαναδευτήρας  

• Γυάλινα σωληνάρια 

• Οβίδα Ν
2
 

• Μεμβράνη διαπίδυσης 12 kDa 

 

Μέθοδος 

Η μέθοδος της διαπίδυσης παρουσία χολικού νατρίου διευκολύνει την 

αλληλεπίδραση της αποΑ-Ι με μυκήλια φωσφολιπιδίων και χοληστερόλης. 

Όταν τα χολικά άλατα και τα μυκήλια λιπιδίων αναμειχθούν, τότε τα  χολικά 

άλατα διαταράσσουν το πλέγμα των λιπιδίων και τα διαλυτοποιούν. Όταν η 

αναλογία φωσφολιπιδίων και χολικού νατρίου είναι 1:1, τότε το μίγμα  

λιπιδίων-χολικού νατρίου σχηματίζει δισκοειδείς διπλοστοιβάδες λιπιδίων και 

χολικού νατρίου που σταθεροποιούνται με την δακτυλιοειδή τοποθέτηση 
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μορίων χολικού νατρίου γύρω από τη διπλοστοιβάδα. Με τη διαπίδυση 

επιτυγχάνεται η σταδιακή απομάκρυνση του χολικού νατρίου από τα 

λιποσώματα και η αντικατάστασή του με την αποΑ-Ι προς σχηματισμό 

δισκοειδών μικυλιακών συμπλόκων.  

Η μοριακή αναλογία στα σωματίδια rHDL είναι 100:10:1:100 (POPC: 

χοληστερόλη: A-I: χολικό νάτριο). Χρησιμοποιούνται, λοιπόν, 0.14gr 

χοληστερόλης (σημασμένη με [
14

C]xοληστερόλη, σε αναλογία 5.000-7.000 

κρούσεις (cpm) ανά nmole μη-σημασμένης χοληστερόλης) και 2.71gr POPC, 

τα οποία αναμιγνύονται σε γυάλινο σωληνάριο με ήπια ανάδευση και 

ακολούθως ξηραίνονται υπό ατμόσφαιρα Ν
2
. Τα ξηραμένα λιπίδια 

επαναδιαλύονται σε 250 μl διαλύματος SB 1x, με ήπια ανάδευση για περίπου 

1 min και ακολουθεί επώαση στους 0-4°C για  1 min. Η διαδικασία ανάδευσης 

σε vortex για 1 min και παραμονής στους 0-4°C για άλλο 1 min 

επαναλαμβάνονται μέχρι την ομογενοποίηση των λιπιδίων (συνολικό 

διάστημα περίπου 1h).  Στη συνέχεια προστίθεται διάλυμα χολικού νατρίου 51 

μl και ακολουθεί επώαση του μείγματος 1h στους 0-4°C. Στο τελικό στάδιο 

γίνεται προσθήκη 1 mg αποΑ-Ι και η επώαση συνεχίζεται για 1h ακόμη. 

Κατόπιν γίνεται διαπίδυση των δειγμάτων σε 100 ml διάλυματος SB 1x, στους 

4°C, με χρήση μεμβράνης διαπίδυσης με διάμετρο πόρων που επιτρέπουν 

την έξοδο μορίων μοριακής μάζας <12-14 kDa. Η διαπίδυση γίνεται για δύο 

ημέρες κατά τη διαρκεια των οποίων γίνεται 3 με 4 φορές αλλαγή του SB. Στα 

σωματίδια διαβιβάζεται αέριο Ν
2
 για να αποφευχθεί η οξείδωση των λιπιδίων 

και κατόπιν αποθηκεύονται στους 4°C.  

3.2.2  Μελέτη δραστικότητας της LCAT 

Υλικά 

• rHDL 

• CHCl3  

• CH3OH  

• Tris  

• NaCl  

• EDTA  

• SB 10x (100 mM Tris-HCl, pH 8, 1,5 M NaCl, 0,1% EDTA) 
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• SB 1x (10 mM Tris-HCl, pH 8, 150 mM NaCl, 0.01% EDTA) 

• FAF-BSA  

• β-μερκαπτοαιθανόλη  

• Χοληστερόλη  

• Ολεϊκός εστέρας χοληστερόλης  

• Διάλυμα εσωτερικών προτύπων (carrier solution): (5 mg χοληστερόλη 

και 5 mg ολεϊκού εστέρα χοληστερόλης σε 1 ml CHCl3-CH3OH (2:1, 

v/v). 

• Διάλυμα τερματισμού (stop solution) : 40 μl carrier solution σε 5 ml 

CHCl3-CH3OH (2:1, v/v).  

• Πετρελαϊκός αιθέρας  

• Αιθυλαιθέρας  

• Οξικό οξύ  

• Ιώδιο  

• 2,5-διφαινυλοξαζόλιο (ΡΡΟ) 

• 1,4-δι[2-(5-φαινυλοξαζολο)]βενζόλιο (ΡΟΡΟΡ) 

• Tολουόλιο  

• Triton X-100  

• Υγρό σπινθηρισμού: 1,1gr PPO , 0,2gr POPOP, 1266 ml τολουόλιο. Τα 

τρία αυτά συστατικά επωάζονται O/N και την επόμενη μέρα 

προσθέτονται 660 ml Triton X-100.  

• Κυκλοαναδευτήρας  

• Πλαστικά σωληνάρια πολυπροπυλενίου 

• Υδατόλουτρο  

• Οβίδα Ν
2
 

• Πιπέτες παστέρ 

• Χρωματογραφική πλάκα ITLC Απαγωγός 

• Φιαλίδια σπινθηρισμού 

• Μετρητής σπινθηρισμού υγρών (β-ακτινοβολίας)  

• Καταγραφέας  
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Μέθοδος 

Ο στόχος αυτού του πειράματος είναι να καθοριστεί η δραστικότητα του 

ενζύμου LCAT στον ορό των ασθενών με ανεπάρκεια της LCAT όσο και σε 

υγιείς-μάρτυρες (controls). Τα σωματίδια rHDL προστίθενται (σε τόσο όγκο 

ώστε η τελική συγκέντρωση αποΑ-Ι να είναι 6 μg/ml≈0,2μΜ) σε γυάλινο 

σωληνάριο μαζί με 50 μl από διάλυμα 40 mg/ml BSA, και 20 μl από διάλυμα 

100 mM β-μερκαπτοαιθανόλης. Ο τελικός όγκος ρυθμίζεται στα 500μl με την 

προσθήκη διαλύματος SB. Το μείγμα αναμιγνύεται ισχυρά και επωάζεται 

στους 37°C για 30 min. Στη συνέχεια προστίθενται 4 μl ορού και η επώαση 

συνεχίζεται για επιπλέον 30 min. Η αντίδραση τερματίζεται με την προσθήκη 5 

ml διαλύματος τερματισμού. Το μείγμα αναμιγνύεται ισχυρά και μεταφέρεται 

στους 4°C για τουλάχιστον 40 min, ώστε να διαχωριστούν η οργανική από την 

ανόργανη φάση. Η πάνω, υδατική φάση απομακρύνεται με πιπέτα παστέρ, 

και η κάτω, οργανική φάση, ξηραίνεται υπό Ν
2
. Τα λιπίδια επαναδιαλύονται σε 

500 μl χλωροφορμίου, αναμιγνύονται ισχυρά με vortex και κατόπιν 

ξηραίνονται υπό Ν
2
. Το υπόλλειμα επαναδιαλύεται σε 75 μl χλωροφορμίου και 

τοποθετείται σε χρωματογραφική πλάκα ITLC. Η πλάκα αυτή αναπτύσσεται 

για περίπου 5 min, σε διάλυμα πετρελαϊκού αιθέρα: αιθυλαιθέρα: οξικού οξέος 

(αναλογία όγκων 85:15:1) σε χρωματογραφικό θάλαμο. Οι ζώνες των 

εστέρων χοληστερόλης και της ελεύθερης χοληστερόλης εμφανίζονται με 

έκθεση σε ατμούς ιωδίου για 10-20 sec. Οι θέσεις της ελεύθερης 

χοληστερόλης και των εστέρων χοληστερόλης σημειώνονται με μολύβι και το 

κίτρινα χρωματισμένο ιώδιο αφήνεται να εξαχνωθεί, μέχρι την πλήρη 

εξαφάνιση της χρώσης. Τότε οι ζώνες της ελεύθερης χοληστερόλης και των 

εστέρων χοληστερόλης κόβονται χωριστά και τοποθετούνται σε σωλήνες 

σπινθηρισμού. Ακολουθεί προσθήκη 10 ml διαλύματος σπινθηρισμού και 

επώαση 30 min ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αποσύνδεση των λιπιδίων από 

την χρωματογραφική πλάκα. Τελικά, τα δείγματα μετρώνται σε μετρητή 

σπινθηρισμού υγρών και υπολογίζεται η Vmax σε mmol εστέρων 

χοληστερόλης που σχηματίζονται την ώρα. 
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3.3 Κατασκευή τρισδιάστατου μοντέλου της LCAT 

Το στερεοδομικό πρότυπο της LCAT με ομολογία δημιουργήθηκε σε 

συνεργασία με τον καθηγητή κ. Ηλία Ηλιόπουλο (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών). Μιλώντας για τη δημιουργία προτύπων που βασίζονται σε ομολογία 

(homology modeling) αναφερόμαστε στην πρόβλεψη της τριτοταγούς δομής 

μιας άγνωστης πρωτεΐνης με βάση την υπάρχουσα ήδη γνωστή δομή μιας 

ομόλογης πρωτεΐνης. Ομόλογες δομικά πρωτεΐνες είναι αυτές που έχουν 

περισσότερο από 30% σύμπτωση αμινοξέων στην πρωτοταγή τους δομή. Η 

μέθοδος περιλαμβάνει:  

• Αναγνώριση προτύπων  

• Eυθυγράμμιση ακολουθιών 

• Διόρθωση της ευθυγράμμισης 

• Κατασκευή της κυρίας αλυσίδας 

• Κατασκευή των βρόχων που εντάσσονται σε πρότυπα (με τη χρήση 

βάσεων δεδομένων)  

• Τοποθέτηση και βελτιστοποίηση των πλευρικών αλυσίδων   

• Απ’ αρχής κατασκευή βρόχων  

• Βελτιστοποίηση συνολικού προτύπου (ενεργειακή ελαχιστοποίηση)  

• Επιβεβαίωση προτύπου με επανάληψη σταδίων 

 

H τρισδιάστατη δομή της LCAT κατασκευάστηκε με βάση την πρωτεΐνη 

2PVS (human pancreatic lipase related protein 2), με την οποία η LCAT έχει 

σημαντική ομολογία στην αμινοξική ακολουθία στην πρώτη δομική ενότητα 

(Εικ.11). Οι αμινοξικές ακολουθίες ευθυγραμμίστηκαν με τα προγράμματα 

ClustalX και T-Coffee [42, 43]. Οι τρισδιάστατες δομές κατασκευάστηκαν με το 

πρόγραμμα MODELLER με την χρήση της κρυσταλλικής τρισδιάστατης δομής 

2PVS (πρώτη δομική ενότητα) σαν πρότυπο [44]. Η προσομοίωση που 

προέκυψε ελέγχθηκε με το πρόγραμμα QUANTA-CHARMm program για λάθη 

διπλώματος και πακεταρίσματος της πρωτεινικής αλυσίδας για να προκύψει 

ένα συνδυαστικό μοντέλο χωρίς μη επιτρεπτές επαφές ατόμων και βέλτιστη 

στερεοδιάταξη πλευρικών αλυσίδων [50].  
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2PVS_human      KEVCYGQLGCFSDEKPWAGTLQRPVKLLPWSPEDIDTRFLLYTNENPNNFQLITGTEPDT 
LCAT_           ---------------FWLLNVLFPPHTTPKAELSNHTRPVILVPGCLGNQLEAKLDKPDV 
                                *  .:  * :  * :  . .** :: .    .*    .  :**. 
 
2PVS_human      IEASNFQLDRKTRFIIHGFLDKAEDSWPSDMCKKMFEVEKVNCICVD-WRHGSRAMYTQA 
LCAT_           V---NWMCYRKT-----------EDFFTIWLDLNMFL-----CLGVDCWIDNTRVVYNRS 
                :   *:   ***           ** :.  :  :**      *: ** * ..:*.:*.:: 
 
2PVS_human      VQNIRVVGAETAFLIQALSTQLGYSLEDVHVIGHSLGAHTAAEAGRRLGGRVGRITGLDP 
LCAT_           ---SGLVSNAPGVQIRVPGFGKTYSVEYLDSSKLAGYLHTLVQ---------NLVNNGYV 
                     :*.  ... *:. .    **:* :.    :   ** .:         . :..    
 
2PVS_human      AGPCFQDEPEEVRLDPSD--------AVFVDVIHTDSSPIVPSLGFGMSQKVGHLDFF-- 
LCAT_           RDETVRAAPYDWRLEPGQQEEYYRKLAGLVEEMHAAYGK--PVFLIGHSLGCLHLLYFLL 
                 .  .:  * : **:*.:        * :*: :*:  .   * : :* *    ** :*   
 
2PVS_human      --PNGGKEMPGCKKNVLSTITDIDGIWEGIGGFVSCNHLRSFEYYSSSVLNPDGFLGYPC 
LCAT_           RQPQAWKD-------------------RFIDGFISLGAPWGGSIKPMLVLASGDNQGIPI 
                  *:. *:                   . *.**:* .   . .  .  ** ...  * *  
 
2PVS_human      ASYDEFQESK--------CFPCPAEGCPKMGHYADQFKGKTSAVEQTFFLNTGESGQFTS 
LCAT_           MSSIKLKEEQRITTTSPWMFPSRMAWPEDHVFISTPSFNYTGRDFQRFFADLHFEEGWYM 
                 *  :::*.:         **.      .  . :    . *.   * ** :   .  :   
 
2PVS_human      WRYKVSVTLSGKEKVNGYIRIALYGSNENSKQYEIFK---------GSLKPDASHTCAID 
LCAT_           WLQ--SRDLLAGLPAPGVEVYCLYGVGLPTPRTYIYDHGFPYTDPVGVLYEDGDDTVAT- 
                *    *  * .   . *    .*** .  : :  *:.         * *  *...* *   
 
2PVS_human      VDFNVGKIQKVKFLWNKRG---------INLSEPKLGASQITVQSGEDGTEYNFCSSDTV 
LCAT_           ------RSTELCGLWQGRQPQPVHLLPLHGIQHLNMVFSNLTLEHINAILLGAYRQGPPA 
                      :  ::  **: *           .:.. ::  *::*::  :      : .. .. 
 
2PVS_human      EENVLQSLYP-C 
LCAT_           SPTASPEPPPPE 
                . ..  .  *   

 

Εικ. 11: Η ευθυγράμμιση των αμινοξικών ακολουθιών των LCAT και 2PVS με το πρόγραμμα T-Coffee. 

 

3.4 Έκφραση των TGF-Β, ακτιβίνης Α και υποδοχέων της ακτιβίνης Α 
τύπου Ι και ΙΙ στους νεφρούς των NZBW ποντικών  

Τα LCAT KO ποντίκια που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη 

μας νόσησαν από ηπατίτιδα και δεδομένου ότι η νεφρική νόσος που 

προκαλείται από ανεπάρκεια της LCAT έχει την ίδια έκβαση με τη νεφρίτιδα 

του λύκου στο τελικό στάδιο, δηλαδή νεφρική ίνωση (όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως), αποφασίστηκε να μελετηθεί η έκφραση των ίδιων πρωτεΐνών 

σε New Zealand Black x New Zealand White F1 (NZBW) ποντίκια 

διαφορετικής ηλικίας. Tα στελέχη αυτά είναι επιρρεπή στην εμφάνιση λύκου, 

που έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το συστηματικό ερυθηματώδη λύκο 

(ΣΕΛ) που εμφανίζεται στον άνθρωπο. Ως ποντίκια μάρτυρες 

χρησιμοποιήθηκαν NZW ποντίκια, που έχουν φυσιολογικό φαινότυπο. Τα 

NZBW 1Μ1 εώς 1Μ6 είναι 1 μηνός, τα ΝΖΒW 3Μ1 εώς 3Μ6 είναι 3 μηνών, τα 
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NZBW 6Μ1 εώς 6Μ14 είναι 6 μηνών και το NZBW 9Μ1 είναι 9 μηνών. 

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης  τα ηλικίας ενός μηνός NZW 1Ν1 και 1Ν2, τα 3 

μηνών 3Ν1 και 3Ν2 και τα 6 μηνών 6Ν1 εώς 6Ν4. 

 

3.4.1 Αποµόνωση RNA από κυτταρικά εκχυλίσµατα LNCaP 

Υλικά και σύσκευες 

• Trizol  

• Χλωροφόρµιο  

• Ισοπροπανόλη, Αιθανόλη 

• Φωτόμετρο 

• Φυγόκεντρος  

 

Μέθοδος  

Τα κύτταρα LNCaP συλλέγονται και φυγοκεντρούνται σε 1.500 στροφές 

ανά λεπτό, για 10 λεπτά. Ξεπλένονται με PBS και κατόπιν διαλύονται σε 1 ml 

Τrizol. Αφήνονται για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και κατόπιν 

προστίθενται 200 µl χλωροφόρµιο. Μετά από ισχυρή ανάδευση για 15 sec, το 

διάλυµα παραμένει σε ηρεµία για 10 λεπτά. Ο διαχωρισµός των φάσεων 

(υδατική και οργανική φάση) ολοκληρώνεται µε φυγοκέντρηση στις 12.000 

στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά στους 4οC. H φυγοκέντρηση διαχωρίζει το 

µίγµα σε 3 φάσεις: Στην οργανική φάση (κόκκινου χρώµατος) που περιέχει τις 

πρωτεΐνες, στην µεσόφαση που περιέχει το DNA και στην υδατική φάση 

(άχρωµη) που περιέχει το RNA. Για την κατακρήµνιση του RNA, η υδατική 

φάση, η οποία μεταφέρεται σε νέο σωληνάριο, επωάζεται µε ίση ποσότητα  

ισοπροπανόλης (συνήθως 600 μl) για 10 λεπτά και κατόπιν φυγοκεντρείται 

στις 12000 στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά στους 4οC. To ίζημα του RNA 

εκπλένεται 2 φορές µε 1 ml αιθανόλης 75%, αφήνεται να στεγνώσει και 

επαναδιαλύεται σε 50μl Η2Ο. Για την εκτίμηση της ποσότητας και της 

καθαρότητας του RNA µετρούνται οι απορροφήσεις στο φάσμα των 260 nm 

και 280 nm, όπου απορροφούν αντίστοιχα το RNA και οι πρωτεΐνες. Ο λόγος 

των δύο απορροφήσεων δίνει την καθαρότητα του RNA (απαιτούμενος λόγος 

1,8-2), ενώ η ποσότητα υπολογίζεται βάση της απορρόφησης στα 260 nm 

(τιμή απορρόφησης 1 nm αντιστοιχεί σε 40μg/ml RNA). Στη συνέχεια 
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ακολουθεί η μέθοδος εκλεκτικής ενίσχυσης του RNA με χρήση ειδικής 

πολυμεράσης, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.  

3.4.2 Μέθοδος απομόνωσης RNA από τους νεφρούς NZW ποντικών 

Ποντίκια, υλικά και συσκευές 

• Ποντίκια NZW 1 και 3 μηνών (x2) 

• β – Μερκαπτοαιθανόλη 

• RNeasy Mini Kit, QIAGEN 

• Αιθανόλη 

• Ομογενοποιητής 

 

 Μέθοδος  

 Δύο ποντίκια NZW ηλικίας 1 μηνός και 2 ποντίκια NZW 3 μηνών 

θυσιάστηκαν και αφαιρέθηκε ο δεξιός νεφρός αυτών, τμήμα του οποίου 

χρησιμοποιήθηκε για απομόνωση RNA σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή (QIAGEN).   

3.4.3 Μέθοδος εκλεκτικής ενίσχυσης του RNA με χρήση της ανάστροφης 

μεταγραφάσης (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction, RT-PCR) 

Υλικά 

• Δείγματα mRΝΑ από τους νεφρούς 27 NZBW και 8 ΝΖW ποντικών  

• DNase I amplification grade kit (Invitrogen), που περιέχει 
-DNase I  
-DNase I 10x reaction buffer 
-EDTA 25 mM 

• Thermoscript RT kit (Invitrogen), που περιέχει 
-Random Hexamers 
-DEPC- treated H2Ο 
-Ρυθμιστικό διάλυμα για cDΝΑ: 5Χ RT buffer 
-Διθειοθρεΐτόλη: DTΤ, 0.1 Μ  

-Μείγμα ολιγονουκλεοτιδίων: dΝΤΡ mix 10 mΜ 

-Διάλυμα αναστολέων ριβονουκλεασών: RNase out 
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-Ένζυμο αντίστροφης μεταγραφάσης: Thermoscript RT  

• ∆είκτες γνωστού µοριακού βάρους (pUC19 DNA/BsiS I Digest, 

Minotech) 

• Συσκευή PCR 
 

Στον Πίνακα 2 αναφέρονται οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στα 

πλαίσια της μελέτης μας. Η σύνθεση των παραπάνω εκκινητών 

πραγματοποιήθηκε απο το Εργαστήριο Μικροχημείας (ΙΜΒΒ, ΙΤΕ). 

Πίνακας 2 : Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τον πολλαπλασιασμό διαφόρων γονιδίων  μέσω της αντίδρασης 

PCR. 

Γονίδιο PCR primer Μέγεθος 

GAPDH 

 

sense 5’-ACC ACA GTC CAT GCC ATC AC-3’ 

antisense 5’-TCC ACC ACC CTG TTG CTG TA-3’ 

 

449bp 

 

Ακτιβίνη βΑ 

υπομονάδα 

 

sense: 5'-GGACCTAACTCTCAGCCAGAGATG-3' 

antisense: 5'-TCTCAAAATGCAGTGTCTTCCTGG-3' 

 

280bp 

 

Υποδοχέας 

ακτιβίνης Α 

τύπου Ι 

 

sense: 5'-GGTCTATGAGCAGGGGAAGATGAC-3' 

antisense: 5'-ACATTTTCGCCTTGCCAGC-3' 

480bp 

 

Υποδοχέας 

ακτιβίνης Α 

τύπου IΙ 

 

TGF-β 

sense: 5'-AGATGGAAGTCACACAGCCCAC-3' 

antisense: 5'-CAACACTGGTGCCTCTTTTCTCTG-3' 

 

antisense: 5’-GCCCTGGACACCAACTATTGC-3’ 

sense: 5’-AGGCTCCAAATGTAGGGGCAG-3’ 

423bp 

 

 

161bp 
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Μέθοδος

Η αλυσιδωτή αντίδραση της ανάστροφης µεταγραφάσης (RT-PCR) 

είναι µία in vitro μέθοδος που χρησιμοποιείται για τoν προσδιορισµό 

συγκεκριμένου mRNA ενός ιστού. Η µέθοδος χωρίζεται σε τρία µέρη: στην 

απομάκρυνση υπολειμμάτων DNA, στην µετατροπή του mRNA σε 

συµπληρωµατικό DNΑ (cDNA) (αντίδραση RT) και στην ενίσχυση-σύνθεση 

µεγάλης ποσότητας του DNΑ που µας ενδιαφέρει από το cDNA (αντίδραση 

PCR). 

Αρχικά, το RNA επωάζεται με DNase I για την απομάκρυνση 

υπολειμμάτων DNA ως εξής: Σε 2 μg RNA προστίθεται Η2O σε ποσότητα 

τέτοια ώστε ο τελικός όγκος του μείγματος να είναι 6,4 μl. Στη συνέχεια 

προστίθενται 1 μl DNase I και 1 μl DNase I 10x ρυθμιστικό διάλυμα και το 

δείγμα επωάζεται για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Η αντίδραση 

τερματίζεται με την προσθήκη 1 μl EDTA 25 mM και ακολουθεί επώαση για 10 

λεπτά στους 65 οC. Τα δείγµατα του RNA φυλάσσονται στους –80oC ή 

χρησιμοποιούνται απευθείας στην αντίδραση RT.  

Αρχικά προετοιμάζεται ένα μείγμα αντίδρασης που περιλαμβάνει: 2 μg 

ολικού RΝΑ, 2 μl dNTPs και 1 μl Random Hexamers. Στη συνέχεια 

πραγματοποιείται αποδιάταξη του RΝΑ με την επώαση του μείγματος για 5 

λεπτά στους 65°C και ακολουθεί ψύξη στους 4°C. Με τη διαδικασία αυτή 

καταστρέφονται τυχόν συσσωματώματα ή δευτεροταγείς δομές που θα 

μπορούσαν να εμποδίσουν την έναρξη σχηματισμού του cDΝΑ. Κατόπιν 

προετοιμάζεται το κύριο μείγμα της αντίδρασης. Για κάθε δείγμα απαιτούνται 4 

μl cDΝΑ buffer (5x), 1 μl DΤΤ, 1 μl RΝΑase out, 1 μl ενζύμου Thermoscript RT 

και 1 μl Η2O. Το παραπάνω μείγμα προστίθεται στο αρχικό και το δείγμα 

επωάζεται για 60 min στους 50°C, οπότε δρα η αντίστροφη μεταγραφάση. Η 

αντίδραση τερματίζεται με επώαση του δείγματος για 5 min στους 85°C όποτε 

και αποδιατάσσονται τα υβρίδια και απενεργοποιείται η αντίστροφη 

μεταγραφάση. Ταυτόχρονα, η διαδικασία γίνεται και σε δείγματα RNA στα 

οποία, όμως, δε προστίθεται μείγμα με Thermoscript RT, με σκοπό τον έλεγχο 

της ποιότητας των αποτελεσμάτων με PCR για το γονίδιο GAPDH, το οποίο 

θεωρητικά εκφράζεται σε όλους τους ιστούς. Το cDΝΑ, λοιπόν, είτε 
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χρησιμοποιείται αμέσως στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (ΡCR) 

είτε φυλάσσεται στους -20°C. 

Αρχικά γίνεται αντίδραση PCR για το γονίδιο GAPDH στα δείγματα στα 

οποία προστέθηκε η Thermoscript RT (+RT) και σε αυτά που δεν προστέθηκε 

(–RT) με σκοπό τον έλεγχο της καθαρότητας του cDNA, με τις εξής αναλογίες 

σε κάθε δείγμα: 

2,5 μl 10X PCR Buffer 

4μl 25mM MgCl2
2 μl dNTP mix 

1 μl sense primer 

1μl antisense primer 

0,5 μl Taq-polymerase 

12 μl H2O  

2 μl cDNA  

 

Στη συνέχεια, το cDNA επωάζεται παρουσία εκκινητών που είναι 

ειδικοί για την αλληλουχία που θέλουμε να ενισχύσουμε, μείγματος dNTPs, 

διαλύματος ΜgCl2, κατάλληλου ρυθμιστικού διαλύματος για την ΡCR και Taq 

πολυμεράσης σε αναλογία για κάθε δείγμα:  

Για την ακτιβίνη: 

2,5 μl 10X PCR Buffer 

3 μl 25mM MgCl2
2 μl dNTP mix 

1 μl sense primer 

1μl antisense primer 

0,5 μl Taq-polymerase 

11 μl H2O  

4 μl DNA  
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Για τον υποδοχέα τύπου Ι και ΙΙ της ακτιβίνης και τον TGF-β: 

2,5 μl 10X PCR Buffer 

4 μl 25mM MgCl2
2 μl dNTP mix 

1 μl sense primer 

1μl antisense primer 

0,5 μl Taq-polymerase 

12 μl H2O  

2 μl DNA  

 

Τα αποτελέσματα των PCR αντιδράσεων ποσοτικοποιήθηκαν με το 

πρόγραμμα Tinascan και έγινε κανονικοποίηση ως πρός το γονίδιο GAPDH. 



4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Γονοτύπηση ασθενών για 7 μεταλλαγές 

Είκοσι τρεις ασθενείς, 19 ετεροζυγώτες και 4 ομοζυγώτες 

γονοτυπήθηκαν με PCR και κατόπιν με RFLPs για τις μεταλλαγές στις θέσεις 

#347, #309, #144, #214, #293, #83 και #156. Οι ασθενείς με ανεπάρκεια της 

LCAT γονοτυπήθηκαν για τις συγκεκριμένες μεταλλαγές, επειδή ήταν τεχνικώς 

εφικτή η διερεύνηση των συγκεκριμένων μεταλλαγών στο εργαστήριο μας με 

τη μέθοδο των  RFLPs, χωρίς να απαιτείται η αλληλούχιση των προϊόντων 

της PCR. 

Το αναμενόμενο μέγεθος του πρώτου γονιδίου που ενισχύθηκε ήταν 

286 bp. Η μεταλλαγή Thr347Met ελέγχθηκε με RFLPs, χρησιμοποιώντας το 

περιοριστικό ένζυμο Nla II, το οποίο σε περίπτωση μεταλλαγμένου γονιδίου 

κόβει σε τμήματα μεγέθους 176 και 110 bp. Στην εικόνα 12 φαίνεται η 

απεικόνιση της πέψης σε πήκτωμα αγαρόζης. Όλοι οι ασθενείς φαίνονται να 

μη φέρουν τη μεταλλαγή Thr347Met. 

 

Εικ.12: Ηλεκτροφόρηση DNA των ασθενών σε πήκτωμα αγαρόζης 2,5 %, που έχει ενισχυθεί με PCR  με 

κατάλληλους primers και κατόπιν έχει επωαστεί με το περιοριστικό ένζυμο Nla II. Το προΐον της αντίδρασης είναι 286 

bp. Χρησιμοποιήθηκε ο  γνωστού μοριακού βάρους δείκτης pUC19/BsiSI.  

Στην εικόνα 13 φαίνεται η γονοτύπηση των ασθενών για την  

μεταλλαγή Val309Met, η οποία φυσιολογικά οδηγεί στην απώλεια μιας θέσης 

περιορισμού για το ένζυμο Dra III, οπότε το αναμενόμενο μέγεθος του 

προΐόντος σε αυτή την περίπτωση είναι 519 bp. Όπως φαίνεται στην εικόνα 

13, κανένας απο τους ασθενείς δε φέρει τη συγκεκριμένη μεταλλαγή.  

 

Εικ.13: Ηλεκτροφόρηση DNA των ασθενών σε πήκτωμα αγαρόζης 2,5 %, που έχει ενισχυθεί με PCR  με 

κατάλληλους primers και κατόπιν έχει επωαστεί με το περιοριστικό ένζυμο Dra III. Τa προΐόντα της αντίδρασης είναι 

460 bp και 59 bp. Χρησιμοποιήθηκε ο  γνωστού μοριακού βάρους δείκτης pUC19/BsiSI. 
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Στη συνέχεια οι ασθενείς γονοτυπήθηκαν για τη μεταλλαγή στη θέση 

#144, όπου δημιουργείται ένα κωδικόνιο λήξης στο γονίδιο και καταργείται η 

θέση περιορισμού για το ένζυμο Fsp I. Στην εικόνα 14 φαίνεται ότι όλοι οι 

ασθενείς έχουν τη συγκεκριμένη θέση περιορισμού, άρα δε φέρουν τη 

μεταλλαγή. 

 

Εικ.14: Ηλεκτροφόρηση DNA των ασθενών σε πήκτωμα αγαρόζης 2,5 %, που έχει ενισχυθεί με PCR  με 

κατάλληλους primers και κατόπιν έχει επωαστεί με το περιοριστικό ένζυμο Fsp I. Τa προΐόντα της αντίδρασης είναι 

103 bp και 52 bp. Χρησιμοποιήθηκε ο  γνωστού μοριακού βάρους δείκτης pUC19/BsiSI. 

Η μεταλλαγή στη θέση #214 μελετήθηκε με τη χρήση του περιοριστικού 

ενζύμου Tsp 509 I, το οποίο σε αυτή τη περίπτωση πέπτει το αντίστοιχο 

τμήμα του DNA σε 2 τμήματα των 360 και 206 bp. Στην εικόνα 15 φαίνεται ότι 

κανένας από τους ασθενείς δεν έχει τη συγκεκριμένη θέση περιορισμού, άρα 

δεν φέρουν τη μεταλλαγή. 

 

Εικ.15: Ηλεκτροφόρηση DNA των ασθενών σε πήκτωμα αγαρόζης 2,5 %, που έχει ενισχυθεί με PCR  με 

κατάλληλους primers και κατόπιν έχει επωαστεί με το περιοριστικό ένζυμο Tsp 509 I. Το προΐόν της αντίδρασης είναι 

565bp. Χρησιμοποιήθηκε ο  γνωστού μοριακού βάρους δείκτης pUC19/BsiSI. 

Στην εικόνα 16 φαίνεται η γονοτύπηση των ασθενών για την  

μεταλλαγή Met293Ile, η οποία φυσιολογικά οδηγεί στην δημιουργία μίας 

θέσης περιορισμού για το ένζυμο Nde I, οπότε το αναμενόμενο μέγεθος των 

προΐόντων σε αυτή τη περίπτωση είναι 283 και 154 bp. Όπως φαίνεται στην 

εικόνα 16, κανένας απο τους ασθενείς δεν φέρει τη μεταλλαγή αυτή.  

 

Εικ.16: Ηλεκτροφόρηση DNA των ασθενών σε πήκτωμα αγαρόζης 2,5 %, που έχει ενισχυθεί με PCR  με 

κατάλληλους primers και κατόπιν έχει επωαστεί με το περιοριστικό ένζυμο Nde I. Το προΐόν της αντίδρασης είναι 

μεγέθους 437 bp. Χρησιμοποιήθηκε ο  γνωστού μοριακού βάρους δείκτης pUC19/BsiSI. 

Η μεταλλαγή στη θέση #83 μελετήθηκε με τη χρήση του περιοριστικού 

ενζύμου Acc I, το οποίο σε άτομα που τη φέρουν κόβει το DNA σε 3 τμήματα 
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των 270, 177 και 161 bp. Στην εικόνα 17 φαίνεται ότι κανένας από τους 

ασθενείς δεν φέρει τη μεταλλαγή. 

 

Εικ.17: Ηλεκτροφόρηση DNA των ασθενών σε πήκτωμα αγαρόζης 2,5 %, που έχει ενισχυθεί με PCR  με 

κατάλληλους primers και κατόπιν έχει επωαστεί με το περιοριστικό ένζυμο Acc I. Τα προΐόντα της αντίδρασης είναι 

177, 161 και 109  bp. Χρησιμοποιήθηκε ο  γνωστού μοριακού βάρους δείκτης pUC19/BsiSI.  

Τέλος, η μεταλλαγή Τyr156Αsn μελετήθηκε με τη χρήση του 

περιοριστικού ενζύμου Rsa I, το οποίο σε άτομα που τη φέρουν κόβει το DNA 

σε 3 τμήματα των 238, 191 και 429 bp. Στην εικόνα 18 φαίνεται ότι κανένας 

από τους ασθενείς δεν φέρει τη μεταλλαγή. 

 

Εικ.18: Ηλεκτροφόρηση DNA των ασθενών σε πήκτωμα αγαρόζης 2,5 %, που έχει ενισχυθεί με PCR  με 

κατάλληλους primers και κατόπιν έχει επωαστεί με το περιοριστικό ένζυμο Rsa I. Τα προΐόντα της αντίδρασης είναι 

238, 191 και 42  bp. Χρησιμοποιήθηκε ο  γνωστού μοριακού βάρους δείκτης pUC19/BsiSI. 

4.2 Υπολογισμός της δραστικότητας της LCAT 

Για τη μελέτη της δραστικότητας της LCAT χρησιμοποιήθηκε ορός από 

έναν ομοζυγώτη, έναν ετεροζυγώτη και ένα μη γονοτυπημένο ασθενή (ο 

οποίος επιλέχθηκε λόγω ισχυρής υποψίας για ανεπάρκεια της LCAT)  για τη 

νέα μεταλλαγή και 3 υγιείς μάρτυρες. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στο 

πίνακα 3 και στην εικόνα 19: 

 

Εικ.19: Οι 3 πρώτες στήλες απεικονίζουν τη δραστικότητα του ενζύμου, με βάση το ρυθμό σχηματισμού εστέρων 

χοληστερόλης ανα ώρα, στους υγιείς-μάρτυρες και οι τρείς τελευταίες στους ασθενείς.  
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Πίνακας 3: Οι 4 πρώτες στήλες δείχνουν τις τιμές των εστέρων χοληστερόλης, της χοληστερόλης, το συνολό τους και 

τις τιμές των εστέρων χοληστερόλης μείον το 3% του συνόλου, όπως αυτό υπολογίστηκε απο το δείγμα χωρίς ορό 

(blank) δηλαδή τι ποσοστό της χοληστερόλης μετατρέπεται σε εστέρες χοληστερόλης ανεξάρτητα από την LCAT. Οι 

τιμές καταγράφηκαν απο το μετρητή σπινθηρισμού υγρών σε cpm (counts per minute). Η 5η στήλη δείχνει  το 

ποσοστό των εστέρων χοληστερόλης, ενώ στην 6η υπολογίζονται τα nmol των εστέρων χοληστερόλης που 

σχηματίζονται την ώρα, ανάλογα με τη συγκέντρωση της apoA I και του ποσοστού των εστέρων χοληστερόλης. Για 

κάθε άτομο έγιναν δυο μετρήσεις και υπολογίστηκε ο μέσος όρος. 

 

Εστέρες 

χοληστερόλης Χοληστερόλη Σύνολο 

Καθαροί εστέρες 

χοληστερόλης  

Ποσοστό 

εστέρων 

χοληστερόλης 

nmol εστέρων 

χοληστ/ώρα 

Μέσος 

όρος 

Μάρτυρας 1 248 991 1239 210,83 0,170161 0,369629152 0,34356719 

 204 954 1158 169,26 0,146166 0,317505236  

Μάρτυρας 2 175 1121 1296 136,12 0,105031 0,22815083 0,19553924 

 107 912 1019 76,43 0,075005 0,162927649  

Μάρτυρας 3 110 1286 1396 68,12 0,048797 0,105997186 0,07093209 

 36 738 774 12,78 0,016512 0,035866996  

Μη 

γονοτυπημένος 

ασθενής 40 851 891 13,27 0,014893 0,032351791 0,03486244 

 38 767 805 13,85 0,017205 0,03737309  

Ομοζυγώτης 19 800 819 -5,57 0 0 0,008614 

 22 558 580 4,6 0,007931 0,017228004  

Ετεροζυγώτης 44 1056 1100 11 0,01 0,021722265 0,01086113 

 26 1005 1031 0 0 0  

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η δραστικότητα της LCAT στους 

ασθενείς είναι σχεδόν μηδενική, ενώ υπάρχει μεγάλη διακύμανση όσον αφορά 

τους υγιείς μάρτυρες, λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δειγμάτων που 

αναλύθηκαν.  

 

 

 



4.3Τρισδιάστατο μοντέλο της LCAT 

Στο τρισδιάστατο μοντέλο της LCAT τοποθετήθηκαν οι 4 από τις 7 

μεταλλαγές για τις οποίες γονοτυπήθηκαν οι ασθενείς, καθώς και η νέα 

μεταλλαγή. Όπως φαίνεται από την εικόνα 20, η LCAT αποτελείται απο δύο 

περιοχές, μία με άγνωστη και μία με ενζυμική λειτουργία στην οποία 

εντοπίζονται οι εξεταζόμενες μεταλλαγές. Η νέα μεταλλαγή (καφέ χρώματος) 

βρίσκεται στην αρχή μίας β-αλυσίδας, όπως φαίνεται απο την εικόνα 21.  

 

 

Εικ.20: Η LCAT αποτελείται απο δύο περιοχές. Στη πρώτη  τοποθετήθηκαν οι εξεταζόμενες μεταλλαγές (οι οποίες 

παρουσιάζονται με κόκκινο, μπλέ, κίτρινο, καφέ και πράσινο χρώμα), ενώ η δεύτερη είναι μία β-πτυχωτή επιφάνεια 

(μωβ) με άγνωστη λειτουργία.    
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Εικ.21: Η νέα μεταλλαγή στο γονίδιο της LCAT, που βρέθηκε στον Κρητικό πληθυσμό, τοποθετείται στην αρχή ενός 

β-κλώνου (καφέ).  

 

Εικ.22:Τοποθέτηση των εξεταζόμενων μεταλλαγών στη γνωστή περιοχή της LCAT. Με  κόκκινο απεικονίζεται η 

μεταλλαγή στη θέση #156, με μπλέ στη θέση #309, με κίτρινο στη θέση #293 και με πράσινο στη θέση #347. Η νέα 

μεταλλαγή στο γονίδιο της LCAT, που βρέθηκε στο κρητικό πληθυσμό, απεικονίζεται με καφέ. 
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 Οι μεταλλάξεις στις θέσεις #293 και #347 (κίτρινου και πράσινου 

χρώματος, αντίστοιχα) βρίσκονται στην άκρη της μίας περιοχής στο 

τρισδιάστατο μοντέλο της LCAT, ενώ οι μεταλλάξεις στις θέσεις #156 και #309 

(κόκκινο και μπλέ, αντίστοιχα) τοποθετούνται στην άλλη πλευρά της β-

πτυχωτής επιφάνειας (Εικ. 22). 

4.4 Έκφραση των γονιδίων της ακτιβίνης Α, των υποδοχέων της 
ακτιβίνης Α τύπου Ι και ΙΙ και  του TGF-Β στους νεφρούς των NZBW 
ποντικών  

Όπως αναφέρθηκε λεπτομερώς στο κεφάλαιο “Υλικά και Μέθοδοι”, 

λόγω της απροσδόκητης αδυναμίας χρήσης LCAT KO ποντικών, 

χρησιμοποιήθηκαν τα ποντίκια NZBW τα οποία είναι επιρρεπή στην εμφάνιση 

σπειραματονεφρίτιδας του λύκου, για τα περαιτέρω πειράματα. Έγινε μελέτη 

της έκφρασης της ακτιβίνης Α, των υποδοχέων της και του TGF-β στους 

νεφρούς των ποντικών αυτών καθώς και στους νεφρούς των NZW ποντικών 

τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες, καθώς τα ποντίκια αυτά έχουν το 

ίδιο γενετικό υπόβαθρο με τα NZBW ποντίκια.  

Το πρώτο βήμα στον έλεγχο της έκφρασης  της ακτιβίνης, των 

υποδοχέων της και του TGF-β στους νεφρούς τόσο των NZBW όσο και των 

NZW ποντικών ήταν ο έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας του cDNA  

με τη χρήση του GAPDH, ενός γονιδίου που εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα. 

Τα αποτελέσματα δίνονται στην εικόνα 23: 



 

Α 

B 

Εικ.23: H ποιότητα και η ποσότητα του cDNA από τους νεφρούς (A) των 1 μηνός  NZBW 1Μ1, 1Μ2, 1Μ3, 1Μ4, 1Μ5 

και 1Μ6, των 3 μηνών ΝΖΒW 3Μ1, 3Μ2, 3Μ3, 3Μ4, 3Μ5 και 3Μ6, των 6 μηνών 6Μ1, 6Μ2, 6Μ3, 6Μ4, 6Μ5, 6Μ6, 

6Μ7, 6Μ8, 6Μ9, 6Μ10, 6Μ11, 6Μ12,6Μ13 και 6Μ14 και των 9 μηνών NZBW 9Μ1 και (Β) των 1 μηνός NZW 1Ν1 και 

1Ν2, των 3 μηνών 3Ν1 και 3Ν2,  που χρησιμοποιήθηκε ελέγχθηκε με τη χρήση ιχνηθετών για GAPDH. Τα  δείγματα 

RNA που είχαν υποστεί αντίστροφη μεταγραφή (RT+) έδωσαν προΐόν στις 449 bp ενώ τα δείγματα που δεν είχαν 

υποστεί αντίστροφη μεταγραφή δεν έδωσαν προΐόν. Χρησιμοποιήθηκε ο γνωστού μοριακού βάρους δείκτης 

pUC19/BsiSI. Με G συμβολίζεται το γενωμικό DNA που χρησιμοποιήθηκε ως θετικός μάρτυρας. 

Για να ελέγξουμε αν η ακτιβίνη, οι υποδοχείς της και ο TGF-β  

εμπλέκονται στη παθοφυσιολογία της  νεφρίτιδας του λύκου, εξετάστηκε η 

έκφρασή των γονιδίων τους (βασικά επίπεδα mRNA) στους νεφρούς των 

NZBW και NZW ποντικών με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης. Στην εικόνα 24, δίνονται τα αποτελέσματα για την έκφραση της 

ακτιβίνης: 
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Α 

Β 

Εικ.24: Έκφραση του γονιδίου της ακτιβίνης από τους νεφρούς (A) των 1 μηνός  NZBW 1Μ1, 1Μ2, 1Μ3, 1Μ4, 1Μ5 

και 1Μ6, των 3 μηνών ΝΖΒW 3Μ1, 3Μ2, 3Μ4, 3Μ5 και 3Μ6, των 6 μηνών 6Μ3, 6Μ4, 6Μ5, 6Μ6, 6Μ7, 6Μ8, 6Μ9, 

6Μ10,  6Μ12,6Μ13 και 6Μ14 και των 9 μηνών NZBW 9Μ1 και (Β) των 1 μηνός NZW 1Ν1 και 1Ν2, των 3 μηνών 3Ν1 

και 3Ν2  και των 6 μηνών NZW 6Ν1, 6Ν2, 6Ν3 και 6Ν4 στις 280 bp. Χρησιμοποιήθηκε ο  γνωστού μοριακού βάρους 

δείκτης pUC19/BsiSI.  

Όπως φαίνεται στην εικόνα 24, η έκφραση του γονιδίου της ακτιβίνης Α 

στους νεφρούς των NZBW ποντικών αυξάνεται με την ηλικία τους. Αντίθετα, 

στα NZW ποντίκια παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα έκφρασης της ακτιβίνης Α 

στους 6 μήνες, συγκριτικά με τα NZBW.  Τα αποτελέσματα αυτά 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα στην εικόνα 25 όπου παρατηρείται αυξημένη 

έκφραση του γονιδίου της ακτιβίνης Α στα NZBW σε σχέση με τα NZW 

ποντίκια, καθώς και προοδευτική αύξηση της έκφρασης του γονιδίου της 

πρωτεΐνης με την αύξηση της ηλικίας των ποντικών. 

 

Εικ.25:  Έκφραση του γονιδίου της βΑ υπομονάδας της ακτιβίνης σε NZBW ποντίκια  1, 3, 6  και 9 μηνών. Τα 

αποτελέσματα των PCR αντιδράσεων ποσοτικοποιήθηκαν με το πρόγραμμα Tinascan και κανονικοποιήθηκαν ως 

προς το γονίδιο GAPDH. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο μέσος όρος (average) και το τυπικό σφάλμα (standard error) 

των δειγμάτων που εκφράζουν τη βΑ υπομονάδας της ακτιβίνης για κάθε ηλικιακή όμαδα. ΝΖΒ ποντίκια 1, 3 και 6 

μηνών χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες.Με αστερίσκο (*) παρουσιάζονται τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (p< 

0,05), όπως αυτά βρέθηκαν μετά από επεξεργασία με το πρόγραμμα excel. 
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Ακολούθως, μελετήθηκε η έκφραση των γονιδίων των υποδοχέων της 

ακτιβίνης τύπου Ι και ΙΙ στούς νεφρούς των NZBW και NZW ποντικών. Τα 

αποτελέσματα της PCR για την έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα της 

ακτιβίνης τύπου Ι παρουσιάζονται αναλυτικά στην εικόνα 26 και συνοψίζονται 

στην εικόνα 27: 

 

Α 

Β 

Εικ.26: Έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα της ακτιβίνης τύπου Ι από τους νεφρούς (A) των 1 μηνός  NZBW 1Μ1, 

1Μ2, 1Μ3, 1Μ4, 1Μ5 και 1Μ6, των 3 μηνών ΝΖΒW 3Μ1, 3Μ2, 3Μ4, 3Μ5 και 3Μ6, των 6 μηνών 6Μ3, 6Μ4, 6Μ5, 

6Μ6, 6Μ7, 6Μ8, 6Μ9, 6Μ10,  6Μ13 και 6Μ14 και των 9 μηνών NZBW 9Μ1 και (Β) των 1 μηνός NZW 1Ν1 και 1Ν2, 

των 3 μηνών3Ν1 και 3Ν2  και των 6 μηνών NZW 6Ν1, 6Ν2, 6Ν3 και 6Ν4 στις 480 bp. Ως θετικός μάρτυρας (PC) 

χρησιμοποιήθηκε RNA από τη τη κυτταρική σειρά LNCaP. Χρησιμοποιήθηκε ο  γνωστού μοριακού βάρους δείκτης 

pUC19/BsiSI. 

 

Εικ.27: Έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα τύπου Ι της ακτιβίνης σε NZBW ποντίκια 1, 3, 6 και 9 μηνών. Τα 

αποτελέσματα των PCR αντιδράσεων ποσοτικοποιήθηκαν με το πρόγραμμα Tinascan και κανονικοποιήθηκαν ως 

προς το γονίδιο GAPDH. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος όρος (average) και το τυπικό σφάλμα (standard error) 

των δειγμάτων που εκφράζουν τον υποδοχέα τύπου Ι της ακτιβίνης για κάθε ηλικιακή όμαδα. ΝΖΒ ποντίκια 1, 3 και 6 

μηνών χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες.Με αστερίσκο (*) παρουσιάζονται τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (p< 

0,05), όπως αυτά βρέθηκαν μετά από επεξεργασία με το πρόγραμμα excel. 
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Όπως λοιπόν φαίνεται στην εικόνα 27,  η έκφραση του γονιδίου του 

υποδοχέα της ακτιβίνης Α τύπου Ι εμφανίζεται μειωμένη στα NZBW σε σχέση 

με τα ΝΖW ποντίκια, με εξαίρεση το 3ο μήνα. Από τα αποτελέσματα αυτά 

συμπεραίνεται ότι η έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα της ακτιβίνης Α 

τύπου Ι παραμένει σταθερή μεταξύ των NZBW ποντικών ηλικίας 1 έως 6 

μηνών. 

Στις εικόνες 28 και 29 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της PCR 

καθώς και η διαγραμματική απεικονισή της έκφρασης του γονιδίου του 

υποδοχέα της ακτιβίνης τύπου ΙΙ: 

 

Α 

Β 

Εικ.28: Έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα της ακτιβίνης ΙΙ από τους νεφρούς των (A) των 1 μηνός  NZBW 1Μ1, 

1Μ2, 1Μ3, 1Μ4, 1Μ5 και 1Μ6, των 3 μηνών ΝΖΒW 3Μ1, 3Μ2, 3Μ4, 3Μ5 και 3Μ6, των 6 μηνών 6Μ3, 6Μ4, 6Μ5, 

6Μ6, 6Μ7, 6Μ8, 6Μ9, 6Μ10,  6Μ13 και 6Μ14 και των 9 μηνών NZBW 9Μ1 και (Β) των 1 μηνός NZW 1Ν1 και 1Ν2, 

των 3 μηνών 3Ν1 και 3Ν2  και των 6 μηνών NZW 6Ν1, 6Ν2, 6Ν3 και 6Ν4 στις 423 bp. Ως θετικός μάρτυρας (PC) 

χρησιμοποιήθηκε RNA από τη τη κυτταρική σειρά LNCaP. Χρησιμοποιήθηκε ο  γνωστού μοριακού βάρους δείκτης 

pUC19/BsiSI. 

 

Εικ.29: Έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα τύπου ΙΙ της ακτιβίνης σε NZBW ποντίκια  1, 3, 6  και 9 μηνών. Τα 

αποτελέσματα των PCR αντιδράσεων ποσοτικοποιήθηκαν με το πρόγραμμα Tinascan και κανονικοποιήθηκαν ως 

44 

 



προς το γονίδιο GAPDH.  Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος όρος (average) και το τυπικό σφάλμα (standard error) 

των δειγμάτων που εκφράζουν τον υποδοχέα τύπου ΙΙ της ακτιβίνης για κάθε ηλικιακή όμαδα. ΝΖΒ ποντίκια 1, 3 και 6 

μηνών χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες.Με αστερίσκο(*)παρουσιάζονται τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (p< 

0,05), όπως αυτά βρέθηκαν μετά από επεξεργασία με το πρόγραμμα excel. 

Η έκφραση του γονιδίου του υποδοχέα της ακτιβίνης τύπου ΙΙ, 

εμφανίζεται μειωμένη στους νεφρούς των NZBW ποντικών σε σχέση με τα 

ποντίκια-μάρτυρες, με εξαίρεση πάλι τα ποντίκια του 3ου μήνα. Η έκφραση του 

γονιδίου φαίνεται να παραμένει σταθερή  μέχρι τους 6 μήνες, ενώ αυξάνεται 

σημαντικά στους 9 μήνες (Εικ. 28, 29). 

Τέλος, μελετήθηκε η έκφραση του γονιδίου του TGF-β στα NZBW και 

NZW ποντίκια. Τα αποτελέσματα της PCR παρουσιάζονται στην εικόνα 30 και 

συνοψίζονται στην εικόνα 31: 

 

A 

B 

Εικ.30:  Έκφραση του γονιδίου του TGF-β από τους νεφρούς των (A) των 1 μηνός  NZBW 1Μ1, 1Μ2, 1Μ3, 1Μ4, 

1Μ5 και 1Μ6, των 3 μηνών ΝΖΒW 3Μ1, 3Μ2, 3Μ4, 3Μ5 και 3Μ6, των 6 μηνών 6Μ1, 6Μ3, 6Μ4, 6Μ5, 6Μ6, 6Μ7, 

6Μ8, 6Μ9, 6Μ10, 6Μ11,  6Μ13 και 6Μ14 και των 9 μηνών NZBW 9Μ1 και (Β) των 1 μηνός NZW 1Ν1 και 1Ν2, των 3 

μηνών3Ν1 και 3Ν2  και των 6 μηνών NZW 6Ν1, 6Ν2, 6Ν3 και 6Ν4 στα 161 bp. (B) H καθαρότητα  του cDNA  που 

χρησιμοποιήθηκε ελέγχθηκε με τη χρήση ιχνηθετών για GAPDH. Τα  δείγματα RNA που είχαν υποστεί αντίστροφη 

μεταγραφή (RT+) έδωσαν προΐόν στις 449 bp ενώ τα δείγματα που δεν είχαν υποστεί αντίστροφη μεταγραφή δεν 

έδωσαν προΐόν. Χρησιμοποιήθηκε ο  γνωστού μοριακού βάρους δείκτης pUC19/BsiSI.  
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Εικ.31: Έκφραση του γονιδίου του TGF-β σε NZBW ποντίκια  1, 3, 6  και 9 μηνών. Τα αποτελέσματα των PCR 

αντιδράσεων ποσοτικοποιήθηκαν με το πρόγραμμα Tinascan και κανονικοποιήθηκαν ως προς το γονίδιο GAPDH.  

Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος όρος (average) και το τυπικό σφάλμα (standard error) των δειγμάτων που 

εκφράζουν τον TGF-β για κάθε ηλικιακή όμαδα. ΝΖΒ ποντίκια 1, 3 και 6 μηνών χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες.Με 

αστερίσκο(*)παρουσιάζονται τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (p< 0,05), όπως αυτά βρέθηκαν μετά από 

επεξεργασία με το πρόγραμμα excel.  

Η έκφραση του TGF-β είναι μειωμένη στα NZBW ποντίκια σε σχέση με 

τα NZW, με εξαίρεση και πάλι τον 3ο μήνα. Η διαφορά αυτή πιθανόν οφείλεται 

σε μικρή ποσότητα mRNA που περιείχε το συγκεκριμένο δείγμα και όχι σε 

πραγματική αύξηση της έκφρασης του TGF-β καθώς παρατηρείται και στην 

έκφραση της ακτιβίνης και των υποδοχέων της (βλ. Εικ. 25, 27, 29 και 31). 

Επιπλέον, η έκφραση του γονιδίου GAPDH για το συγκεκριμένο δείγμα είναι 

χαμηλή (Εικ. 23), ενισχύοντας τη παραπάνω υπόθεση.  

Η έκφραση του TGF-β εμφανίζεται σταθερή μεταξύ του 1ου και του 3ου 

μήνα και φαίνεται να μειώνεται τον 6ο , για να αυξηθεί και πάλι στον 9ο μήνα 

(Εικ. 31).  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Η ανεπάρκεια της LCAT, λόγω μεταλλαγών στο γονίδιο του ενζύμου, 

προκάλει ένα σπάνιο νόσημα στο οποίο εμπλέκονται το αιμοποιητικό, το 

γαστρεντερικό, το νευρικό και το ουροποιητικό σύστημα. Περίπου 50 

διαφορετικές μεταλλαγές έχουν περιγραφεί  σε λιγότερα από 100 άτομα με 

έλλειψη του ενζύμου σε παγκόσμιο επίπεδο.  Με αφορμή το γεγονός ότι 

περισσότεροι από 40 νέοι ασθενείς με ανεπάρκεια της LCAT, λόγω μιας νέας 

μεταλλαγής, βρέθηκαν σε ένα χωριό κοντά στο Ηράκλειο, αποφασίσαμε να 

προσεγγίσουμε τη νόσο σε ποικίλα επίπεδα. Έτσι, γονοτυπήθηκαν οι 

ασθενείς αυτοί για 7 ακόμα μεταλλαγές, μετρήθηκε η δραστικότητα του 

ενζύμου, κατασκευάστηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο και τέλος, μελετήθηκαν οι 

νεφροί ποντικών με νεφρίτιδα όσον αφορά την έκφραση των γονιδίων που 

προκαλούν ίνωση. 

Το DNA των Κρητών ασθενών μελετήθηκε για  7 γνωστές μεταλλαγές 

[11, 12, 15, 23, 24, 45], με σκοπό να γίνει συσχέτιση του γονοτύπου με το 

φαινότυπο τους. Οι περισσότεροι ασθενείς με ανεπάρκεια της LCAT είναι 

ετερόζυγοι για 2 διαφορετικές μεταλλαγές (compound heterozygotes) και 

εμφανίζουν ποικιλομορφία τόσο στα βιοχημικά όσο και στα κλινικά 

χαρακτηριστικά τους [2, 15, 16, 18, 20-23, 45]. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μας 

έδειξαν ότι οι Κρήτες ασθενείς δεν φέρουν καμία από τις εξεταζόμενες 

μεταλλαγές, γεγονός που καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο της νέας 

μεταλλαγής, χωρίς αυτό φυσικά να αποκλείει την πιθανότητα να φέρουν και 

κάποια άλλη ήδη γνωστή μεταλλαγή.  

Σύμφωνα την υπάρχουσα βιβλιογραφία, στους ομοζυγώτες ασθενείς 

με ανεπάρκεια της LCAT η δραστικότητα του ενζύμου στο πλάσμα είναι 

σχεδόν μηδενική, ενώ οι ετεροζυγώτες έχουν 50% της φυσιολογικής ενζυμικής 

δραστικότητας και είναι ασυμπτωματικοί [2, 11, 12, 15-25].  Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι η μέτρηση ενός ομοζυγώτη και ενός ετεροζυγώτη 

από τους Κρήτες ασθενείς κατέδειξε μηδενική δραστικότητα του ενζύμου σε 

σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Ωστόσο, περιοριστικό παράγοντα στην 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αποτέλεσε τόσο ο μικρός αριθμός των 

ασθενών και υγιών μαρτύρων που ήταν διαθέσιμοι για τη μελέτη τη δεδομένη 

χρονική περίοδο και προσήλθε για αιμοδοσία, καθώς και το γεγονός ότι 
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υπάρχει μεγάλη διακύμανση όσον αφορά τις τιμές δραστικότητας του ενζύμου 

στους υγιείς μάρτυρες. 

Το τρισδιάστατο μοντέλο της LCAT κατασκευάστηκε με βάση τη 2PVS 

(human pancreatic lipase related protein 2), με την οποία έχει περισσότερο 

από 30% ομολογία στην αμινοξική ακολουθία. Πριν από αυτό, πρωτοπόροι 

στη κατασκευή ενός τρισδιάστατου μοντέλου για την ανθρώπινη LCAT ήταν ο 

Peelman και οι συνεργάτες του, οι οποίοι βασίστηκαν στη δομή της 

παγκρεατικής λιπάσης, καθώς και στη δομή της λιπάσης της Candida 

antarctica. Οι πρωτεΐνες αυτές εμφανίζουν  υψηλό βαθμό ομολογίας 

συγκρινόμενες με την LCAT και η κρυσταλλογραφική δομή ήταν ήδη γνωστή 

[4]. Στο πιο πρόσφατο, λοιπόν, μοντέλο αυτό τοποθετήθηκαν οι 4 από τις 7 

μεταλλαγές για τις οποίες γονοτυπήθηκαν οι Κρήτες ασθενείς με ανεπάρκεια 

της LCAT και εξετάστηκε η λειτουργική τους σημασία. Βρέθηκε ότι η LCAT 

αποτελείται απο δύο περιοχές: η μία περιοχή έχει άγνωστη λειτουργία, ενώ η 

άλλη είναι η ενεργός περιοχή του ενζύμου στην οποία εντοπίζονται οι  

εξεταζόμενες καθώς και η νέα μεταλλαγή.   

Η νέα μεταλλαγή εντοπίζεται στην αρχή μίας β-αλυσίδας  και 

προβλέπεται ότι επηρεάζει τη δευτεροταγή δομή του ενζύμου (Εικόνες 21, 

22). Συγκεκριμένα, η αντικατάσταση ενός αμινοξέος με μοναδική δομική 

σταθερότητα, λόγω του άκαμπτου δακτυλίου της πλευρικής αλυσίδας του, 

επηρεάζει σημαντικά τη δομή ολόκληρης της β-πτυχωτής επιφάνειας και του 

ενζύμου γενικότερα. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ερμηνευτεί και η 

καταλυτική δράση αυτής της μεταλλαγής στη δραστικότητα της LCAT, η οποία 

ήταν μηδενική. Μία παρόμοια μεταλλαγή με αυτή του συγκεκριμένου Κρητικού 

πληθυσμού αναφέρονται στη βιβλιογραφία και οι ασθενείς παρουσιάζουν 

περίπου 10% δραστικότητα του ενζύμου σε σύγκριση με τους υγιείς-μάρτυρες 

[46, 47].  

Οι μεταλλαγές Thr347Met και Met293Ile βρίσκονται στην άκρη της μίας 

περιοχής της LCAT και κοντά στη καταλυτική τριάδα του ενεργού κέντρου του 

ενζύμου και προβλέπεται με βάση αυτή τη θέση τους, ότι επηρεάζουν 

δραστικά τη δομή και κατ’ επέκταση τη δραστικότητα του ενζύμου. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από μετρήσεις σε άτομα με FED ή FLD που φέρουν τις 

συγκεκριμένες μεταλλαγές, όπου η δραστικότητα του ενζύμου είναι 10% ή 
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λιγότερο στους ομοζυγώτες σε σχέση με τους υγιείς-μάρτυρες [23, 24]. Οι 

μεταλλαγές Val309Met και Τyr156Αsn τοποθετούνται στην άλλη πλευρά της 

β-πτυχωτής επιφάνειας και έχει αποδειχθεί ότι οι ασθενείς που τις φέρουν 

παρουσιάζουν 0% και 30% δραστικότητα του ενζύμου σε σχέση με τους 

υγιείς-μάρτυρες, αντίστοιχα [12, 45].   

Τέλος, σημαντικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση 

της έκφρασης της ακτιβίνης Α, των υποδοχέων της και του TGF-β στους 

νεφρούς των LCAT KO ποντικών. Λόγω των απρόβλεπτων παραγόντων που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, τα ίδια πειράματα έγιναν σε NZBW ποντίκια, τα 

οποία είναι ευπαθή στην εμφάνιση λύκου και νεφρίτιτδας. Οι ινοσκληρυντικές 

αλλοιώσεις που εμφανίζονται στα τελευταία στάδια της νόσου είναι ίδιες με 

αυτές στη νεφρίτιδα λόγω ανεπάρκειας της LCAT και έτσι μπορουμε να 

έχουμε, τόσο μία πρώτη εικόνα όσο αφορά την έκφραση των συγκεκριμένων 

πρωτεΐνών σε ποντίκια με νεφρίτιδα, όσο και μία ευκαιρία για τη  

βελτιστοποίηση των συνθηκών των πειραμάτων για μελλοντική εφαρμογή 

τους σε LCAT KO ποντίκια. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν προοδευτική αύξηση της έκφρασης της 

ακτιβίνης Α σε NZBW ποντίκια ηλικίας 1, 3, 6 και 9 μηνών γεγονός που 

αναδεικνύει τον πιθανό ρόλο της πρωτείνης στην ανάπτυξη της 

σπειραματοσκλήρυνσης στους νεφρούς ποντικών με λύκο. Τα αποτελέσματα 

αυτά συμφωνούν με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα, τα οποία 

αναφέρουν ότι η ακτιβίνη Α δρα σαν κυτταροκίνη που προκαλεί ίνωση στο 

νεφρό, μετά από πρόκληση νεφρικής βλάβης σε αρουραίους [34, 39]. 

Μάλιστα ο προτεινόμενος μηχανισμός είναι η ενεργοποίηση των ινοβλαστών 

στο νεφρικό παρέγχυμα παρακρινώς [40]. Όσον αφορά την έκφραση των 

υποδοχέων τύπου Ι και ΙΙ της ακτιβίνης, η έκφραση τους φαίνεται να 

παραμένει σταθερή μέχρι την ηλικία των 6 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη το 

μέσο όρο και το τυπικό σφάλμα, όπως αυτά φαίνονται στο σχήματα 18 και 19. 

Τέλος, η έκφραση του TGF-β φαίνεται σταθερή το 1ο και το 3ο μήνα και 

μειώνεται τον 6ο, παρόλο που θα  περιμέναμε προοδευτική αύξηση της 

έκφρασης του, όπως με την ακτιβίνη Α  [33].  

Οι διαφορές στην έκφραση των  διαφόρων πρωτεΐνών, σε ποντίκια της 

ίδιας ηλικιακής ομάδας, εν μέρει δικαιολογούνται από τη διαφορετική 
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ποσότητα mRNΑ, όπως φαίνεται συγκρίνοντάς τα με την έκφραση του 

γονιδίου GAPDH. Περιοριστικοί παράγοντες όσον αφόρα το βαθμό 

αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων ήταν ο μικρός αριθμός των διαθέσιμων NZW 

ποντικών σε σχέση με τα NZBW καθώς και το γεγονός ότι υπήρχε μόνο ένα 

δείγμα  mRNA από NZBW ποντίκι ηλικίας 9 μηνών, αφού ελάχιστα είναι αυτά 

που επιβιώνουν μέχρι την ηλικία αυτή. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

βρέθηκε θετικός μάρτυρας μόνο για την έκφραση των υποδοχέων της 

ακτιβίνης Α τύπου Ι και ΙΙ από την ανθρώπινη κυτταρική σειρά καρκίνου του 

προστάτη LNCaP, ενώ δοκιμάστηκε και η ανθρώπινη κυτταρική σειρά 

καρκίνου του μαστού MCF-7 [48, 49]. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα, λοιπόν, αποτελούν μια πρώτη ένδειξη 

σχετικά  με την έκφραση πρωτεΐνών, που εμπλέκονται στην εμφάνιση ίνωσης 

σε διάφορους ιστούς και ιδιαίτερα στους νεφρούς. Ωστόσο, χρειάζονται 

περισσότερα δείγματα, των οποίων η ανάλυση θα έδινε στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στους μελλοντικούς στόχους 

εντάσσεται η ανάλυση της έκφρασης της ακτιβίνης Α, των υποδοχέων αυτής 

αλλά και του TGF-β σε LCAT KO ποντίκια, καθώς και η παρεμπόδιση της 

δράσης της, με τη χορήγηση του αναστολέα «φολιστατίνη», η οποία θα 

μπορούσε να αποτελέσει θεραπευτικό στόχο σε ινοσκληρυντικές αλλοιώσεις 

που εμπλέκεται η ακτιβίνη Α. Τέλος, μελλοντικός στόχος είναι η δημιουργία 

ενός διαγονιδιακού ποντικού που φέρει τη νέα μεταλλαγή, με σκοπό το 

καλύτερο χαρακτηρισμό της από άποψη λειτουργίας καθώς και τον τρόπο 

κληρονόμησης αυτής. Οι μελέτες αυτές θα συμβάλλουν στο πληρέστερο 

χαρακτηρισμό του φαινοτύπου και ιδιαίτερα στη μελέτη της παθοφυσιολογίας 

της νόσου στο νεφρό. 
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	Lecithin: cholesterol acyltransferase (LCAT) is a soluble enzyme that converts cholesterol to cholesteryl esters on the surface of HDL for their subsequent transport to the liver. Mutations in the human LCAT gene result either in fish eye disease (FED), where patients have a partial deficiency of LCAT activity or in familial LCAT deficiency (FLD). FLD patients have a complete deficiency of LCAT activity and clinically present with corneal opacities, normochromic anemia, and renal disease (proteinuria). The LCAT-KO mice are characterized by lipid, hematologic, and renal abnormalities similar to familial LCAT deficiency patients. 
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