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1.  TNF και υποδοχείς του – Μοριακοί 
µηχανισµοί και κλινική σηµασία 

 

 

Ο TNFα είναι µια πλειοτροπική Th1 κυτταροκίνη που παράγεται από ένα ευρύ φάσµα 

κυττάρων και δρα επίσης πάνω σε κάθε σχεδόν τύπο κυττάρου, άλλοτε µε ευεργετικά και 

άλλοτε µε επιζήµια αποτελέσµατα , ενεργοποιώντας πολλαπλά µονοπάτια και ρυθµίζοντας 

την έκφραση πολλών γονιδίων . Οι κυρίαρχοι ρόλοι του είναι η ρύθµιση της λειτουργίας 

του ανοσοποιητικού συστήµατος και η προαγωγή φλεγµονωδών διεργασιών , γεγονός που 

τον κάνει να εµπλέκεται και στην παθογένεια πολλών ασθενειών . 

 

1.1  Ιστορικά στοιχεία 
 

Από το 18ο αιώνα , οι ιατροί είχαν προσέξει ότι καρκινοπαθείς που περνούσαν µία σοβαρή 

βακτηριακή λοίµωξη εµφάνιζαν υποστροφή του όγκου τους . Η παρατήρηση αυτή οδήγησε 

στα τέλη του 19ου αιώνα τον Coley , έναν χειρουργό από τη Νέα Υόρκη , να χορηγήσει      

( υπό µορφή εµβολίου ) ένα παρασκεύασµα από  Gram (+)  και Gram (-) βακτήρια              

( στρεπτοκόκκους και Serratia marcescens) σε ασθενείς µε διαφόρων ειδών νεοπλάσµατα . 

Παρά τον υψηλό  πυρετό που αρχικά προκαλούσε αυτό το παρασκεύασµα ( το οποίο 

ονοµάστηκε  “ τοξίνες του Coley ” ) , πολλοί ασθενείς , ιδιαίτερα µε σαρκώµατα , 

ανταποκρίθηκαν εντυπωσιακά σε αυτήν τη θεραπεία , µε ίαση ή µακροχρόνια ύφεση της 

νόσου τους [1] . 

Από τότε άρχισε η έρευνα  για την ταυτοποίηση του δραστικού συστατικού αυτού του 

εµβολίου και τελικά το 1975 ανακαλύφθηκε , από τους Carswell et al , ότι την  

ανασταλτική επίδραση των βακτηριακών προϊόντων πάνω στα καρκινικά κύτταρα 

µεσολαβούσε η επαγωγή µιας πρωτεΐνης στην κυκλοφορία . Την πρωτεΐνη αυτή 

αποµόνωσαν από τον ορό ποντικών µε σαρκώµατα , ύστερα από χορήγηση βακίλλου 

Calmette-Guerin ( BCG ) , και την ονόµασαν Tumor Necrosis Factor ( TNF ) , επειδή 

µιµείται τον LPS στην ικανότητά του να προκαλεί αιµορραγική νέκρωση στον όγκο [2] . 

Λίγο αργότερα , µέσα στη δεκαετία του 1980 , ο TNF κλωνοποιήθηκε από οµάδες 

ερευνητών σε Ιαπωνία , Βέλγιο και Ηνωµένες Πολιτείες [3-5] , και διαπιστώθηκε ότι η      

“ οικογένειά του ”  αποτελείται από δύο πρωτεΐνες , ( οι οποίες παρουσιάζουν µεταξύ τους 

οµολογία κατά 30 % ) , τον TNFα ή πιο απλά TNF ( που µέχρι τότε ονοµαζόταν     
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καχεκτίνη ) και τον TNFβ ή λεµφοτοξίνη άλφα [6, 7] .Τα γονίδιά τους βρίσκονται στο 

βραχύ σκέλος του ανθρωπίνου χρωµοσώµατος 6 , και µάλιστα συνδέονται στενά µε τα 

γονίδια του µείζονος συµπλέγµατος ιστοσυµβατότητας [8] . 

 

1.2 Μοριακή βιολογία του TNF και του µονοπατιού του 
 

1.2.1  Παραγωγή και δοµή του TNF 

 

Ενώ ο TNFβ παράγεται κυρίως από κύτταρα του λεµφοποιητικού συστήµατος , ο TNFα 

παράγεται κυρίως από µονοκύτταρα / µακροφάγα , και σε ακόµα µεγαλύτερες ποσότητες 

όταν αυτά διεγερθούν µε LPS και άλλες κυτταροκίνες ( όπως IFn-γ , IL-2 , GM-CSF , 

CSF-1 ή και µε τον ίδιο τον TNF ) , αλλά και µε παράγοντες όπως είναι η παρουσία 

παρασίτων και η ακτινοβολία X . Επιπλέον , πολλά είδη κυττάρων , όπως λεµφοκύτταρα , 

πολυµορφοπύρηνα , ενδοθηλιακά , µαστοκύτταρα , αστροκύτταρα , κερατινοκύτταρα , 

λεία µυϊκά κύτταρα αλλά και αρκετά νεοπλασµατικά κύτταρα έχουν την ικανότητα  να 

παράγουν και να απελευθερώνουν TNFα , ιδίως ύστερα από την επίδραση των 

κατάλληλων ερεθισµάτων [9, 10] . 

Η παραγωγή του TNFα ρυθµίζεται αυστηρά , και αυτό είναι προϋπόθεση για να 

επιτευχθούν οι κατάλληλες ανοσολογικές και φλεγµονώδεις αντιδράσεις στον οργανισµό . 

Ο υποκινητής του γονιδίου του περιέχει περιοχές πρόσδεσης του NF-kappa B , αλλά και 

άλλων µεταγραφικών παραγόντων , ώστε τα κύτταρα να απαντάνε σε φλεγµονώδη και 

καρκινογόνα ερεθίσµατα που δέχονται [11, 12] . 

Γενικά , η ρύθµιση της έκφρασής του σε µεταγραφικό επίπεδο είναι µια πολύπλοκη 

διαδικασία , που , όπως εύστοχα παρατηρείται από ερευνητές , διαφέρει ανάλογα µε τον 

τύπο του ερεθίσµατος , του κυττάρου αλλά και του οργανισµού [13] . 

Ένα ακόµα επίπεδο ελέγχου για την έκφραση του TNFα είναι το µετα-µεταγραφικό ,  το 

οποίο φαίνεται να παίζει κρίσιµο ρόλο στη ρύθµιση αυτής της κυτταροκίνης τόσο από 

προφλεγµονώδη µονοπάτια ( όπως είναι της p38 MAP κινάσης ) όσο και από 

αντιφλεγµονώδη ερεθίσµατα [14] . 

Ιδιαίτερα σηµαντικές φαίνονται να είναι αλληλουχίες νουκλεοτιδίων  πλούσιες σε 

αδενοσίνη / ουρακίλη ( ARE ) που βρίσκονται στην 3΄-µη µεταφραζόµενη περιοχή ( 3΄-

UTR ) του ώριµου TNFα mRNA , καθώς οι θέσεις αυτές αλληλεπιδρούν µε ρυθµιστικές 

πρωτεΐνες , όπως είναι οι Tristetraprolin και  HuR ( που επιφέρουν αποσταθεροποίηση ή 
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σταθεροποίηση αντιστοίχως του mRNA ) , καθώς και οι TIAR και TIA-1 ( που εµποδίζουν 

τη µετάφραση του TNFα mRNA ) [15-18] . 

Αρχικά , ο TNFα παράγεται ως µια πρόδροµη µεµβρανική πρωτεΐνη ( mTNFα ) , βάρους 

26 kD , και στη συνέχεια αποκόπτεται από την επιφάνεια του κυττάρου , χάρις κυρίως στη 

δράση του µετατρεπτικού ενζύµου του TNFα ( TACE ή ADAM 17 ) , ώστε να προκύψει η 

ώριµη διαλυτή µορφή του ( sTNFα ) , βάρους 17 kD [19, 20] . Εκτός όµως του TACE , και 

άλλα µέλη της οικογένειας των µεταλλοπρωτεασών έχουν ως έναν βαθµό την ικανότητα να 

πρωτεολύουν τον mTNFα στη διαλυτή µορφή του [21, 22] . 

Όπως ο TNFβ [23] , έτσι και ο TNFα  συνδέεται µε τους υποδοχείς του ως ένα 

οµοτριµερές ( βάρους περίπου 55 kD ) , µε στοιχειοµετρία 1:1  [24] . H δοµή αυτή 

επιβεβαιώνεται και από κρυσταλλογραφικές µελέτες , που δείχνουν ότι τελικά ο διαλυτός 

TNFα υπάρχει ως ένα οµοτριµερές , µε κωνική διάταξη στο χώρο [25, 26] . 

 

1.2.2  Βιολογικές δράσεις του TNF 

 

Όπως έχει παρατηρηθεί από παλιά , σε πάρα πολλές εργαστηριακές µελέτες , ο TNFα 

µπορεί να δράσει σχεδόν σε όλα τα είδη κυττάρων που υπάρχουν και εκφράζουν τους 

υποδοχείς του . Οι κυτταρικές δράσεις του , εκτός από νέκρωση , περιλαµβάνουν 

αποπτωτικό θάνατο , επαγωγή ή αναστολή του πολλαπλασιασµού και της διαφοροποίησης, 

ενίσχυση της φαγοκυτταρικής ικανότητας και της κυτταροτοξικότητας , αύξηση της 

χηµειοταξίας , της κινητικότητας και της ικανότητας κυτταρικής προσκόλλησης , ρύθµιση 

της παραγωγής / απελευθέρωσης κυτταροκινών αλλά και άλλων πρωτεϊνών ή ουσιών µε 

πολύ σηµαντικές βιολογικές δράσεις , κινητοποίηση διεργασιών που προάγουν την 

φλεγµονή , την πήξη του αίµατος και την οστική απορρόφηση , αντιική δράση ( µε 

εξαίρεση τον ιό HIV ) , και πολλά άλλα [10, 27] . 

Οι βιολογικές δράσεις του TNFα είναι γενικά παρόµοιες µε αυτές του TNFβ , σε πολλά 

είδη κυττάρων όµως υπάρχουν σηµαντικές ποσοτικές και ποιοτικές διαφορές [28, 29] . 

Τέτοιες διαφορές , τόσο in vitro όσο και in vivo , υπάρχουν και ανάµεσα στις δύο µορφές   

( mTNFα και sTNFα ) του TNFα [30, 31] . 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι πολύ µικρές συγκεντρώσεις TNFα , αλλά και κατάληψη 

µικρού ποσοστού των υποδοχέων του στην επιφάνεια των κυττάρων , αρκούν για να 

επιτευχθούν τα µέγιστα αποτελέσµατα της επιδράσεως αυτής της κυτταροκίνης ( όπως πχ η 

πλήρης ενεργοποίηση του NF-kappaB ) [32] . 
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1.2.3  Υποδοχείς του TNF : Έκφραση και δοµή 

 

Οι υποδοχείς του TNF ανήκουν σε µια υπεροικογένεια της οποίας τα µέλη συνεχώς 

αυξάνονται ( απαριθµεί τουλάχιστον 29 υποδοχείς και 19 αγωνιστές ) και παρουσιάζουν 

στο εξωκυττάριο τµήµα τους οµολογία της τάξεως του 20 – 30 % [33] . 

Ωστόσο , ο TNFα ( όπως και ο TNFβ ) συνδέεται αποκλειστικά µε δύο µόνο υποδοχείς , 

τον Tumor Necrosis Factor Receptor 1 (TNFR1 ή p55 ή p60 ή TNFRSF1A ή CD120A), 

βάρους 55 – 60 kD , και τον Tumor Necrosis Factor Receptor 2 (TNFR2 ή p75 ή p80 ή 

TNFRSF1Β ή CD120Β ) , βάρους 75 – 80 kD . 

Η σχετική συγγένεια του TNFα για τους δύο TNF Receptors εξαρτάται από το είδος του 

οργανισµού από το οποίο προέρχονται ο αγωνιστής και οι υποδοχείς του . Έτσι , στον 

άνθρωπο , ο TNFα προσδένεται µε πολύ υψηλότερη συγγένεια στον  TNFR1 απ’ ότι στον 

TNFR2 , ενώ έχει εξίσου µεγάλη ικανότητα να ενεργοποιεί και τον TNFR1 του ποντικού . 

Στον ποντικό όµως , ο TNFα προσδένεται το ίδιο αποτελεσµατικά και στους δύο TNF 

Receptors [34, 35] . 

Οι δύο TNF Receptors κλωνοποιήθηκαν το 1990 [36-39] , και αµέσως µετά 

προσδιορίστηκε η ακριβής γενετική τους θέση ( το γονίδιο του TNFR1 βρίσκεται στο 

χρωµόσωµα 12 , ενώ το γονίδιο του TNFR2 βρίσκεται στο χρωµόσωµα 1 ) [40-42] . 

Οι TNF Receptors εκφράζονται σε όλα τα είδη κυττάρων που υπάρχουν , ( µε µοναδικές 

ίσως εξαιρέσεις τα ερυθροκύτταρα και τα αδιέγερτα Τ λεµφοκύτταρα ) , και µάλιστα σε 

πολύ µικρές ποσότητες στην επιφάνειά τους ( χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο αριθµός 

τους ποικίλει από 200 σε 10000 περίπου ανά κύτταρο ) . Συγκεκριµένα , ο TNFR1 υπάρχει 

παντού , ενώ η έκφραση του TNFR2 περιορίζεται κυρίως σε κύτταρα του αιµοποιητικού 

και ανοσοποιητικού συστήµατος , αλλά και σε καρδιοµυοκύτταρα , κύτταρα του προστάτη 

και ενδοθηλιακά [43, 44] . 

Από τους δύο TNF Receptors , ο TNFR1 είναι ο περισσότερο µελετηµένος και έχει  βρεθεί 

ότι µεσολαβεί όλες σχεδόν τις γνωστές βιολογικές δράσεις του TNFα , ενώ λίγες µόνο από 

αυτές ( όπως ο πολλαπλασιασµός των θυµοκυττάρων , των προγονικών κυττάρων των 

ολιγοδενδροκυττάρων , των µονοκυττάρων , των Natural Killer cells , των Β και των 

περιφερικών Τ λεµφοκυττάρων ) αποδίδονται αποκλειστικά στη λειτουργία του TNFR2 . 

Άλλες κυτταρικές απαντήσεις στον TNFα που γνωρίζουµε ότι επίσης µπορεί να 

µεσολαβήσει ο TNFR2 περιλαµβάνουν την  παραγωγή GM-CSF από τα Τ λεµφοκύτταρα , 

καθώς και i-NOs / NO από τα µακροφάγα , το θάνατο Τ-κυττάρων και κάποιων 
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καρκινικών κυττάρων , την  εξαρτώµενη από Τ-κύτταρα απόπτωση ηπατοκυττάρων , την 

προαγωγή της επιβίωσης νευρώνων , την αναστολή της αιµατοποίησης και τη ρύθµιση της 

αγγειακής διαπερατότητας . 

Αν και υπάρχουν µεµονωµένες αναφορές ότι σε κάποια είδη κυττάρων η έκφραση του 

TNFR1 ρυθµίζεται από κυτταροκίνες ή άλλους παράγοντες όπως η υπεριώδης ακτινοβολία 

[45-50] , θεωρείται γενικά ότι αυτός ο υποδοχέας εκφράζεται ιδιοσυστασιακά . Αντιθέτως , 

η µεταγραφή του γονιδίου του TNFR2 είναι εκείνη που επηρεάζεται ευρέως από διάφορες 

ουσίες και µεταγραφικούς παράγοντες , όπως ο NF-kappaB , ο Sp-1 και άλλοι . Οι TNF 

Receptors υπόκεινται σε πρωτεόλυση , και έτσι ο χρόνος ηµιζωής τους στα κύτταρα 

κυµαίνεται γενικά από 30 λεπτά µέχρι 2 ώρες [44] . 

Οι TNF Receptors είναι γλυκοπρωτεΐνες µε µία διαµεµβρανική περιοχή , και 

παρουσιάζουν κατά 28 % οµολογία , κυρίως στα εξωκυττάρια τµήµατά τους , ενώ στα 

κυτταροπλασµατικά διαφέρουν αρκετά . Στα εξωκυττάρια τµήµατά τους υπάρχουν 

τέσσερις περιοχές µήκους 38 – 42 αµινοξέων , πλούσιες σε κυστεΐνη  ( CRD ) , στις οποίες 

σχηµατίζονται και δισουλφιδικοί δεσµοί . Επίσης , και οι δύο υποδοχείς διαθέτουν 

εξωκυτταρίως έναν pre-ligand-binding assembly domain (PLAD) ( σε περιοχή διαφορετική 

από τη θέση σύνδεσης του TNF ) , χάρη στον οποίο ολιγοµερίζονται . Ωστόσο , µόνο ο 

TNFR1 διαθέτει ενδοκυτταρίως ( προς το καρβοξυτελικό του άκρο ) έναν Death Domain   

( DD ) , χαρακτηριστικό της κατηγορίας των υποδοχέων θανάτου , ο οποίος παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη µεταβίβαση σηµάτων για κυτταρικό θάνατο [51, 52] . 
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EC  :   Eξωκυττάριος τοµέας 

IC   :   Ενδοκυττάριος τοµέας 

TM :   ∆ιαµεµβρανική περιοχή 

 

Σχηµατική αναπαράσταση των δύο TNF Receptors  ( Vandenabeele P et al . Two 

tumour necrosis factor receptors: structure and function. Trends Cell Biol. 1995 

Oct;5(10):392-9 ) 

 

 

Επιπλέον , και στους δύο TNF Receptors γίνονται µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις που 

συνίστανται κυρίως σε γλυκοζυλιώσεις , ενώ για τον TNFR2 αναφέρεται ότι είναι µονίµως 

( και χωρίς τη σύνδεση του TNF ) φωσφορυλιωµένος  [53, 54] . 

Ενώ αρχικά πιστευόταν ότι οι TNF Receptors οµοτριµερίζονται µόνο κατά τη σύνδεσή 

τους µε τον TNF , µια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη που έγινε µε τον χαρακτηρισµό του 

PLAD τοµέα τους είναι ότι πάντα ευνοείται θερµοδυναµικά ο σχηµατισµός συµπλόκων 
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τους . Έτσι , ακόµα και σε κατάσταση ηρεµίας , βρίσκονται ως οµοδιµερή ή οµοτριµερή 

στην επιφάνεια του κυττάρου [55] . 

Επιπλέον , κάτω από την επίδραση TNFα , έχει αναφερθεί ακόµα και ο σχηµατισµός 

ετεροσυµπλόκων TNFR1 και TNFR2 , χωρίς όµως να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η 

βιολογική σηµασία αυτού του φαινοµένου [56] . 

 

1.2.4  Υποδοχείς του TNF : Μορφές , εντόπιση και βιολογικές δράσεις 

 

Πέρα από την πλασµατική µεµβράνη , οι TNF Receptors κατανέµονται και ενδοκυτταρίως. 

Ο TNFR1 µάλιστα φαίνεται να υπάρχει σε πολύ µεγαλύτερες ποσότητες στο σύµπλεγµα 

Golgi ( και σε µικρότερο βαθµό σε κενοτόπια ) από ότι στην επιφάνεια των κυττάρων . Ο 

TNFR2 , αν και βρίσκεται κυρίως στην πλασµατική µεµβράνη , µπορεί ( και χωρίς την 

παρουσία TNF ) να ενδοκυτταρώνεται και να κατευθύνεται σε λυσοσώµατα , ενώ 

εντοπίζεται και στο Golgi . Επιπλέον , έχει αναγνωριστεί µια ισοµορφή ( από εναλλακτικό 

µάτισµα του RNA ) του TNFR2 , ο hicp75TNFR , ο οποίος σε µικρό ποσοστό µεταφέρεται 

στην επιφάνεια του κυττάρου , κυρίως όµως συνεντοπίζεται µε τον ενδογενή TNFα στο 

σύµπλεγµα Golgi . Ο εξωγενής ΤNFα ( sTNFα ) µπορεί να ενεργοποιήσει µόνο τα 

µεµβρανικά κλάσµατα των TNF Receptors , ενώ ο hicp75TNFR µπορεί να ενεργοποιηθεί 

από τον ενδογενή TNFα [57-59] . 

Από τους δύο TNF Receptors , ο TNFR1 είναι ο περισσότερο µελετηµένος και έχει  βρεθεί 

ότι µεσολαβεί όλες σχεδόν τις γνωστές βιολογικές δράσεις του TNFα , ενώ λίγες µόνο από 

αυτές ( όπως ο πολλαπλασιασµός των θυµοκυττάρων , των προγονικών κυττάρων των 

ολιγοδενδροκυττάρων , των µονοκυττάρων , των Natural Killer cells , των Β και των 

περιφερικών Τ λεµφοκυττάρων ) αποδίδονται αποκλειστικά στη λειτουργία του TNFR2 . 

Άλλες κυτταρικές απαντήσεις στον TNFα που γνωρίζουµε ότι επίσης µπορεί να 

µεσολαβήσει ο TNFR2 περιλαµβάνουν την  παραγωγή GM-CSF από τα Τ λεµφοκύτταρα , 

καθώς και i-NOs / NO από τα µακροφάγα , το θάνατο Τ-κυττάρων και κάποιων 

καρκινικών κυττάρων , την  εξαρτώµενη από Τ-κύτταρα απόπτωση ηπατοκυττάρων , την 

προαγωγή της επιβίωσης νευρώνων , την αναστολή της αιµατοποίησης και τη ρύθµιση της 

αγγειακής διαπερατότητας [44] . 

Μετά τη σύνδεσή του TNFα  µε τους υποδοχείς του , ο TNFR1 είτε πρωτεολύεται στο 

διαλυτό κλάσµα του ( sTNFR1 ) είτε ενδοκυτταρώνεται ( και η ενδοκυττάρωσή του αυτή 
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είναι απαραίτητη για τη µεταβίβαση σηµάτων κυτταρικού θανάτου ) , ενώ ο TNFR2 

πρωτεολύεται στο διαλυτό κλάσµα του (sTNFR2 ) [60-62] . 

Η ύπαρξη των δύο sTNFRs , που προέρχονται από αποκοπή των εξωκυττάριων  τµηµάτων 

των αντίστοιχων TNF Receptors , ταυτοποιήθηκε αρχικά στα ανθρώπινα ούρα [63] . 

Η πρωτεόλυση αυτή γίνεται από τη µεταλλοπρωτεάση ADAM17 ή TACE ( το ίδιο ένζυµο 

που οδηγεί στην παραγωγή του sTNFα από την πρόδροµη πρωτεΐνη mTNFα )  [64, 65] , 

ενώ για τη διαδικασία αυτή απαραίτητη είναι η µετανάστευση των TNF Receptors στα       

“ lipid rafts ” ( µικροπεριοχές της κυτταρικής µεµβράνης πλούσιες σε χοληστερόλη και 

σφιγγολιπίδια ) [66] . 

Προσφάτως , βρέθηκε ότι διαλυτός TNFR1 υπάρχει όχι µόνο ως αποκοµµένο εξωκυττάριο 

τµήµα του µεµβρανικού υποδοχέα , αλλά και πλήρους µήκους , γεγονός που επιτυγχάνεται 

µε την απελευθέρωση του ενδοκυττάριου υποδοχέα µέσω κυστιδίων [67] . 

Οι sTNFRs έχουν την ικανότητα να συνδέονται µε τον διαλυτό TNF ( τρεις υποδοχείς µε 

ένα µόριο τριµερούς TNF ) [68] , ενώ η βιολογική τους σηµασία φαίνεται πως είναι διττή : 

µέχρι κάποια συγκέντρωση έχουν την ικανότητα να σταθεροποιούν τη δοµή του TNF , 

παρατείνοντας έτσι τη δράση του , ενώ σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις εµποδίζουν τη 

σύνδεση του TNF µε τους µεµβρανικούς  TNF Receptors , αποτρέποντας έτσι την 

κυτταροτοξική του δράση [63, 69] . 

Εκτός όµως του διαλυτού TNF , οι sTNFRs συνδέονται και µε τον mTNFα , προκαλώντας 

τη φωσφορυλίωσή του και την ενεργοποίηση µονοπατιών [70] που οδηγούν ακόµα και σε 

απόπτωση [71] . 

Η διαδικασία αυτή , όπου ένας αγωνιστής λειτουργεί ουσιαστικά ως υποδοχέας , 

ονοµάζεται  “ reverse signaling ”  και πυροδοτείται όχι µόνο από τη σύνδεση των sTNFRs , 

αλλά και των µεµβρανικών TNF Receptors µε τον mTNFα , κάτι που βέβαια προϋποθέτει 

µια στενή διακυτταρική επαφή . Reverse signaling παρατηρείται και µε άλλα µέλη της 

υπεροικογένειας του TNF , και έχει µεγάλη βιολογική σηµασία για τη λειτουργία 

κυττάρων όπως του ανοσοποιητικού συστήµατος και τα ενδοθηλιακά  [72] . 

 

1.2.5  Σηµαντικά κυτταρικά µονοπάτια του TNF 

 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα , ο TNFα µετά την πρόσδεσή του στους 

υποδοχείς του κινητοποιεί ένα πολύπλοκο δίκτυο σηµατοδοτικών µορίων , που 

καταλήγουν στην ενεργοποίηση σηµαντικότατων µονοπατιών , όπως MAP κινάσες , 
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κασπάσες ) και µεταγραφικών παραγόντων ( όπως AP-1 , NF-kappaB και συγκεκριµένα το 

διµερές  p50 / p65 ) [52, 73, 74] . 

 

 

 

 
 

Ενεργοποίηση σηµαντικών µονοπατιών και µεταγραφικών παραγόντων από τον 

TNFα ( Baud V and  Karin M . Signal transduction by tumor necrosis factor and its 

relatives . Trends Cell Biol. 2001 Sep;11(9):372-7 ) 

 

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µηχανισµοί µε τους οποίους ο TNFα µπορεί να 

οδηγήσει σε θάνατο ( αν και στην πράξη , χάρις και στην ύπαρξη προστατευτικών 

παραγόντων όπως ο NF-kappaB , τα περισσότερα είδη κυττάρων εµφανίζονται ανθεκτικά 

στα κυτταροτοξικά αποτελέσµατα του TNFα ) . 

Τέτοιοι µηχανισµοί , όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα , είναι : 
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Μονοπάτια κυτταρικού θανάτου του TNF  ( Wajant H et al . Tumor necrosis factor 

signaling. Cell Death Differ. 2003 Jan;10(1):45-65 ) 

 

 

- Απόπτωση µέσω ενεργοποίησης των κασπασών-8 / 10 , κοινό γνώρισµα των υποδοχέων 

θανάτου , στους οποίους ανήκει και ο TNFR1 . 

Σε κάποια κύτταρα ( τύπου I ) , η ενεργοποιηµένη κασπάση-8 από µόνη της αρκεί για να 

κινητοποιήσει την κασπάση-3  και να οδηγήσει σε απόπτωση . Κάποια άλλα κύτταρα 

όµως ( τύπου II ) , αποπίπτουν µόνο όταν παράλληλα , µέσω των µιτοχονδρίων , 

ενεργοποιηθεί και η κασπάση-9 , η οποία , η οποία ενισχύει ακόµα περισσότερο την 

ενεργοποίηση της κασπάσης -3 και τη δράση της κασπάσης-8 , δηµιουργώντας έτσι έναν 

θετικό κύκλο ανατροφοδότησης . Τα δύο αυτά αποπτωτικά µονοπάτια ( εξωγενές , από 

τους υποδοχείς θανάτου , και ενδογενές ή µιτοχονδριακό ) επικοινωνούν µεταξύ τους 

µέσω της πρωτεΐνης Bid [75, 76] . 

- Παραγωγή Reactive Oxygen Species ( ROS ) , µιτοχονδριακής προέλευσης , τα οποία 

προκαλούν παρατεταµένη ενεργοποίηση του προαποπτωτικού µονοπατιού της JNK 

κινάσης και βλάβες του DNA των κυττάρων . Το συνεχές αυτό οξειδωτικό στρες τα 

οδηγεί τελικά σε θάνατο είτε από απόπτωση είτε από νέκρωση . [75, 77] . 

-  Παραγωγή σφιγγολιπιδίων , τα οποία ( ιδίως το κεραµίδιο ) µπορούν να οδηγήσουν 

είτε σε ενεργοποίηση των εκτελεστικών κασπασών και απόπτωση είτε σε νέκρωση. 

[75, 78] 
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1.2.6  Πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν στα συµπλέγµατα των TNF 

Receptors και σηµαντικά µονοπάτια που επηρεάζουν 
 

Αµέσως µετά τη σύνδεση του TNF στον TNFR1 υποδοχέα του , απελευθερώνεται ο 

Silencer of Death Domains (SODD)  ( µια πρωτεΐνη που υπό συνθήκες ηρεµίας 

προσδένεται στον Death Domain του TNFR1 ) , ώστε να επιτραπεί η παραπέρα δέσµευση 

άλλων συνδετικών µορίων στον υποδοχέα και η ενεργοποίηση κυτταρικών µονοπατιών 

[79] . 

Έτσι , στον Death Domain συνδέεται η πρωτεΐνη TRADD , και χρησιµεύει ως µια               

“ πλατφόρµα ”  για τη δέσµευση των πρωτεϊνών TRAF2 και RIP1 ( η RIP1 περιέχει επίσης 

έναν Death Domain ) . Τα γεγονότα αυτά είναι  απαραίτητα για την ενεργοποίηση του 

µεταγραφικού παράγοντα NF-kappaB και των MAP κινασών ( p38 , JNK κινάσης και 

ERK κινασών ) [80-86] . Στην ενεργοποίηση του NF-kappaB , από µελέτες που έχουν γίνει 

σε πειραµατόζωα knockout για TRAF2 και TRAF5 ( είτε ξεχωριστά είτε µαζί ) , φαίνεται 

ότι οι δυο αυτές πρωτεΐνες µπορούν να υποκαταστήσουν η µία την άλλη  [87-89] . 

Παράλληλα µε τις TRAFs , η TRADD αλληλεπιδρά και µε µια ακόµα σηµαντική 

πρωτεΐνη, την FADD ( η οποία περιέχει και έναν Death Domain ) , προσελκύοντάς την στο 

σύµπλεγµα του TNFR1 [90] . Η FADD είναι απαραίτητη για την επαγόµενη από τον 

TNFR1 απόπτωση , [91, 92] καθώς µπορεί να συνδεθεί είτε µε την κασπάση-8 ( ή FLICE / 

MACH ) [93]  είτε µε την κασπάση-10 ( ή FLICE2 / Mch4 ) [94] . 

Από την άλλη µεριά , στο σύµπλεγµα TNFR1-TRADD-TRAF2 προσδένεται και η  

αντιαποπτωτική πρωτεΐνη cIAP1 [82] , η οποία µπορεί ( όπως και η cIAP2 ) να εµποδίσει 

την ενεργοποίηση της κασπάσης-8 [95] . Επίσης , οι cIAPs µεσολαβούν την προσθήκη 

µορίων ubiquitin ( µε δεσµούς Lys-63 ) στην RIP1 , γεγονός απαραίτητο για την 

ενεργοποίηση του NF-kappaB [96] . 

Ένα ακόµα σηµαντικό µονοπάτι του TNFR1 που φαίνεται να εξαρτάται από τις πρωτεΐνες 

RIP1 , TRAF2 και  FADD είναι η παραγωγή ROS και η επακόλουθη επαγωγή νέκρωσης 

στο κύτταρο [97] . 

Άλλες σηµαντικές πρωτεΐνες που προσδένονται ( απευθείας ) στον TNFR1 είναι η FAN     

( µέσω της οποίας ενεργοποιείται το ένζυµο N-SMase και αυξάνεται η παραγωγή 

κεραµιδίου ) , η Grb2 ( οδηγεί σε ενεργοποίηση των Ras / Raf-1 κινάσης , µονοπάτι που 

τελικά οδηγεί σε κινητοποίηση της κινάσης ERK ) , η MADD ( κάτω από την επίδραση 

του TNFα µεσολαβεί επίσης την ενεργοποίηση της κινάσης ERK ) , η Bre ( όταν 
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υπερεκφράζεται έχει ανασταλτικό ρόλο στην ενεργοποίηση του NF-kappaB ) και η PIP5K 

( στοιχείο του µονοπατιού της PI3 κινάσης ) [98-102] . 

Όσον αφορά στον TNFR2 , έχει βρεθεί ότι στο κυτταροπλασµατικό του τµήµα δεσµεύεται 

το ετεροδιµερές των TRAF2 και TRAF1 ( µε την TRAF2 πρωτεΐνη να είναι εκείνη που 

συνδέεται άµεσα µε τον υποδοχέα ) [103] . 

Ο TNFR2 µπορεί να ενεργοποιήσει τον µεταγραφικό παράγοντα NF-kappaB µέσω του 

TRAF2 [104] , αλλά γενικά σε µικρότερο βαθµό από ότι ο TNFR1 [105] . Επίσης , ο 

TRAF2 µπορεί να µεσολαβήσει την κινητοποίηση της JNK , και σε κάποια κύτταρα και τις 

ERK κινάσες . Γενικά πάντως , η δυνατότητα του TNFR2 να ενεργοποιεί τις ERK κινάσες, 

όπως και το p38 , φαίνεται να εξαρτάται από τον τύπο του κυττάρου [106-109] . 

Αντιθέτως, ο TRAF1 φαίνεται να είναι ένας αρνητικός ρυθµιστής της ενεργοποίησης του 

NF-kappaB και της κινάσης JNK , κατόπιν της επιδράσεως του TNF [110] . 

Στο σύµπλεγµα του TNFR2 µπορεί να συνδεθεί και η πρωτεΐνη RIP1 (µέσω του  TRAF2), 

και η επαγωγή της στα T-κύτταρα έχει καταδειχτεί ότι µπορεί να οδηγήσει σε δέσµευση 

του FADD ( µε επακόλουθο την ενεργοποίηση της κασπάσης-8 ) [111] . 

Επιπλέον , µέσω αλληλεπίδρασης µε το ετεροδιµερές TRAF2 και TRAF1 , προσελκύονται 

στο σύµπλεγµα του TNFR2 και οι αντιαποπτωτικές πρωτεΐνες cIAP1  και CIAP2  [112] . 

Τέλος , έχουν αναγνωριστεί κινάσες που φωσφορυλιώνουν τους TNF Receptors (οι PKC-δ, 

PI3K , p60TRAK  και MAPKp42/ERK2 φωσφορυλιώνουν τον TNFR1 , η CK1 τον 

TNFR2 και η p80TRAK και τους δύο υποδοχείς ) , καθώς και η Syk κινάση που δεν τους 

φωσφορυλιώνει , αλλά συνδέεται στα σύµπλεγµατά τους . Οι κινάσες αυτές παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση των µονοπατιών των TNFRs [113] . 
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Σηµατοδοτικά µονοπάτια των δύο TNF Receptors  ( MacEwan DJ . TNF receptor 

subtype signalling: differences and cellular consequences . Cell Signal. 2002 

Jun;14(6):477-92 ) 
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1.2.7  Επαγωγή κυτταρικού θανάτου από τους TNF Receptors και 

αλληλεπίδραση µεταξύ τους 
 

Για τη µετάδοση σηµάτων κυτταρικού θανάτου από τον TNF µέσω του TNFR1 είναι πολύ 

σηµαντική η ενδοκυττάρωση του υποδοχέα , αλλά και ο διαδοχικός σχηµατισµός 

διαφορετικών συµπλεγµάτων πρωτεϊνών . Η διαδικασία αυτή περιγράφηκε από δύο 

διαφορετικές οµάδες ερευνητών µε κάποιες διαφορές , που οφείλονται πιθανώς στα 

διαφορετικά πειραµατικά πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν . 

Έτσι , σύµφωνα µε τους Micheau and Tschopp [114] , κάτω από την επίδραση του TNF  

σχηµατίζεται µέσα σε λίγα λεπτά στην κυτταρική µεµβράνη το σύµπλεγµα Ι , 

αποτελούµενο από τον TNFR1 και τις πρωτεΐνες TNFR1, TRADD, RIP1, TRAF2 και       

c-IAP1 , το οποίο µεταδίδει σήµατα για την ενεργοποίηση του NF-kappaB . Μία ώρα µετά, 

οπότε και ο TNFR1 έχει ήδη αρχίσει να ενδοκυτταρώνεται , οι TRADD και  RIP1 

αποδεσµεύονται από αυτόν και αλληλεπιδρούν µε τον death domain της FADD , και µέσω 

αυτής και µε την κασπάση-8 , σχηµατίζοντας έτσι στο κυτταρόπλασµα το σύµπλεγµα ΙΙ . 

Αν εν τω µεταξύ ο NF-kappaB έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς από το σύµπλεγµα Ι ( όπως  

συνήθως συµβαίνει στα κύτταρα ) , τότε έχει επαχθεί η έκφραση αντιαποπτωτικών  

πρωτεϊνών , όπως της FLIP , η οποία αναστέλλει την κασπάση-8 . Επιπλέον , 

αναστέλλονται και άλλα προαποπτωτικά µονοπάτια από τον NF-kappaB , όπως της 

κινάσης JNK [115] . Σε διαφορετική περίπτωση , ενεργοποιείται όλος ο καταρράκτης των 

κασπασών και το κύτταρο οδηγείται σε απόπτωση . 
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∆ιαδοχικά συµπλέγµατα και µοντέλο πρόκλησης αποπτώσεως από τον TNFR1             

( Muppidi JR et al .Life and death decisions: secondary complexes and lipid rafts in TNF 

receptor family signal transduction . Immunity. 2004 Oct;21(4):461-5. ) 

 

 

Σηµειώνεται ότι για το σχηµατισµό του συµπλέγµατος Ι και την επακόλουθη ενεργοποίηση 

του NF-kappaB , απαραίτητη είναι η µετανάστευση του TNFR1 στα lipid rafts της 

κυτταρικής µεµβράνης [116] . 

 

Σύµφωνα µε τα πειράµατα της οµάδας του Dr S. Schutze , αµέσως µετά την πρόσδεση του 

TNF στον TNFR1 , δεσµεύονται στο κυτταροπλασµατικό του τµήµα  οι πρωτεΐνες 

TRADD , RIP1 και TRAF2 , σχηµατίζοντας στην επιφάνεια του κύττάρου ένα σύµπλεγµα 

που σηµατοδοτεί για την ενεργοποίηση του NF-kappaB .Ταυτόχρονα µε αυτήν τη 

διαδικασία , ο υποδοχέας αρχίζει να ενδοκυτταρώνεται , και έτσι , µέσα σε τρία µόλις 

λεπτά από την επίδραση του TNF , σχηµατίζεται στο κυτταρόπλασµα ( στα ενδοκυτταρικά 

κυστίδια ή TNF receptocomes ) το σύµπλεγµα DISC ( γνωστό και στην περίπτωση άλλων 

υποδοχέων θανάτου ) , αποτελούµενο από τους TNFR1 , TRADD, FADD , και caspase-8 . 
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Από την αυτο-ενεργοποιηµένη caspase-8 ενεργοποιούνται στη συνέχεια η κασπάση-3 ( είτε 

απευθείας είτε µέσω του µιτοχονδριακού µονοπατιού και της κασπάσης-9 ) . Επίσης , τα 

TNF receptocomes συντήκονται µε πολλαπλά κυστίδια προερχόµενα από το Trans-Golgi , 

τα οποία περιέχουν πρόδροµες µορφές του ενζύµου A-SMase και της Cathepsin D . Έτσι , 

το  µονοπάτι αυτό µπορεί να ενεργοποιηθεί από την caspase-8 , οδηγώντας και πάλι στην 

κινητοποίηση των κασπασών-9 και -3 , µέσω των µιτοχονδρίων . 

Οι ίδιοι ερευνητές ανέφεραν ότι ακόµα και σε παρεµπόδιση της ενδοκυττάρωσης του 

TNFR1 ( µε απαλοιφή του υπεύθυνου για αυτήν τη λειτουργία TRID τοµέα του ) 

σχηµατίζεται στην επιφάνεια του κυττάρου το σύµπλόκο TNFR1 –RIP1-TRAF2 , που  

είναι αρκετό για τη µετάδοση σηµάτων ενεργοποίησης του NF-kappaB . Παράλληλα , 

ακόµα  και χωρίς τη δηµιουργία του συµπλέγµατος DISC , µπρεί να παρατηρηθεί µια 

µικρού βαθµού καθυστερηµένη απόπτωση , που οφείλεται στην πρόσδεση της πρωτεΐνης 

FAN στον TNFR1 και στην επακόλουθη κινητοποίηση του ενζύµου N-SMase , η οποία 

οδηγεί στην ενεργοποίηση της καπάσης-3 , µέσω της αυξηµένης παραγωγής κεραµιδίου 

[117-119] . 
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∆TRID : Υποδοχέας που στερείται του TNFR1-internalization domain ( TRID ) 

 

Μοντέλο πρόκλησης κυτταρικού θανάτου από τον TNFR1 , µε το σχηµατισµό 

διαδοχικών συµπλεγµάτων  ( Schneider-Brachert W et al . Compartmentalization of TNF 

receptor 1 signaling: internalized TNF receptosomes as death signaling vesicles . Immunity  

2004 Sep;21(3):415-28 ) 
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Αποπτωτικά µονοπάτια που ενεργοποιούνται από τον TNFR1  ( Neumeyer J et al . 

TNF-receptor I defective in internalization allows for cell death through activation of 

neutral sphingomyelinase . Exp Cell Res. 2006 Jul 1;312(11):2142-53 ) 

 

 

Μία ακόµα διαφορετική περιγραφή για τη ρύθµιση κυτταρικού θανάτου από τον TNFR1 

προήλθε από τους Zheng , Bidere et al . Οι ερευνητές αυτοί παρατήρησαν ότι οι πρωτεΐνες 

TRADD και RIP1 ανταγωνίζονται µεταξύ τους για τη σύνδεσή τους στον Death Domain 

του υποδοχέα . Η δέσµευση της TRADD οδηγεί , µέσω αλληλεπίδρασής της µε τη FADD , 

σε ενεργοποίηση της κασπάσης-8 και τελικά σε απόπτωση , ενώ η δέσµευση της RIP1 

καταλήγει σε αυξηµένη παραγωγή ROS και νέκρωση . Αντιθέτως , η συνεργασία TRADD 

και RIP1 είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση του NF-kappaB και την αναστολή και 

των δύο αυτών µορφών κυτταρικού θανάτου [120] . 
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Όσον αφορά ειδικότερα στο ρόλο της RIP1 , έχει αναφερθεί επίσης ότι η προσθήκη σε 

αυτήν µορίων ubiquitin ( στη λυσίνη 377 , µε δεσµούς Lys-63 ) από τoν TRAF2 είναι 

καθοριστική για την παρεµπόδιση της σύνδεσής της µε την κασπάση-8 , και στη συνέχεια 

για την επαγωγή του αντιαποπτωτικού παράγοντα NF-kappaB . Αν αντιθέτως η προσθήκη 

ubiquitin δε γίνει , τότε στη RIP1 δεσµεύεται η κασπάση-8 και ξεκινάει η διαδικασία της 

απόπτωσης [121] . 

Τέλος , σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα , ο ρυθµιστής της σηµατοδότησης µέσω RIP1 , και 

κατ’ επέκταση ένα σηµαντικό σηµείο ελέγχου για την απόπτωση από τον TNFR1 , είναι η 

υποµονάδα NEMO του συµπλέγµατος IKK . Πέρα από τον όψιµο ρόλο του NEMO στην 

ενεργοποίηση του NF-kappaB , έχει και έναν πρώιµο ρόλο στην παρεµπόδιση της 

σύνδεσης της κασπάσης-8 . Έτσι , προλαµβάνει να γίνει η επαγωγή αντιαποπτωτικών 

γονιδίων από τον NF-kappaB και το κύτταρο δεν οδηγείται σε απόπτωση [122] . 

 

Ο TNFR2 δεν είναι γενικά τόσο καλά µελετηµένος όσο ο TNFR1 . Ο ρόλος του σε κάποια 

είδη κυττάρων µπορεί να είναι αντιαποπτωτικός , και µάλιστα µπορεί να επάγει και τον 

πολλαπλασιασµό τους , όπως πχ έχει αναφερθεί σε σωληναριακά επιθηλιακά κύτταρα 

µέσω της κινάσης Etk [123] , και σε ηπατοκύτταρα αρουραίου δευτεροπαθώς , µέσω της 

επαγωγής του TGFα [124] . 

Από την άλλη πλευρά , παρότι o TNFR2 δε διαθέτει Death Domain όπως ο TNFR1 ( δεν 

είναι υποδοχέας θανάτου ) , µπορεί επίσης να σηµατοδοτήσει ή να διευκολύνει και 

απόπτωση . Αυτό µπορεί να γίνει ανεξαρτήτως του TNFR1 , µε ενεργοποίηση της 

κασπάσης-8 µέσω των πρωτεϊνών RIP1 και FADD [111, 125] , αναστολή της έκφρασης 

των αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2 και Bcl-xL [126, 127] και επαγωγή της 

προαποπτωτικής πρωτεΐνης Bax [128] . 

Επιπλέον , έχουν περιγραφεί πιθανοί τρόποι µε τους οποίους ο TNFR2 συνεργάζεται µε 

τον TNFR1 για την επίτευξη κυτταρικού θανάτου . 

 Έχει αναφερθεί ότι ο TNFR2 µπορεί να λειτουργήσει ως   “ παγίδα”   του εξωγενούς TNF, 

συγκρατώντας τον µε µεγάλη συγγένεια , και τελικά αυξάνοντας την τοπική του 

συγκέντρωση , ώστε στο τέλος να δεσµευτεί στον TNFR1 και να τον ενεργοποιήσει           

( θεωρία του  “ ligand passing ” ) [129] . 

Επίσης , ο TNFR2 µπορεί να αυξήσει την παραγωγή του ενδογενούς ( µεµβρανικού ) 

mTNF , ο οποίος στη συνέχεια ενεργοποιεί τον TNFR1 [130] . 

Ακόµα , έχει βρεθεί ότι ο TNFR2 µπορεί να εµποδίσει την ενεργοποίηση των 

προστατευτικών µονοπατιών που εξαρτώνται από τον TRAF2 , επιτρέποντας έτσι στον 
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TNFR1 να σηµατοδοτήσει για απόπτωση [131] . Νεότερη έρευνα πάνω στον ίδιο 

µηχανισµό κατέδειξε ότι ο TNFR2 επάγει την προσθήκη µορίων ubiquitin στον TRAF2 

µέσω του c-IAP1 , οδηγώντας τον σε πρωτεολυτική διάσπαση . Έτσι , ο TNFR1 δεν έχει τη 

δυνατότητα να σηµατοδοτήσει για την ενεργοποίηση του αντιαποπτωτικού παράγοντα NF-

kappaB [132] . 

Φαίνεται όµως ότι αυτό δεν συµβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις , καθώς ο TRAF1  µπορεί 

να παρεµποδίσει την επαγόµενη από τον TNFR2 διάσπαση του TNFR2 , επιτρέποντας έτσι 

στον TNFR1 να ενεργοποιήσει , µέσω του NF-kappaB , αντιαποπτωτικά και 

προφλεγµονώδη µονοπάτια [133] . 

Τέλος , ο TNFR2 µπορεί να διευκολύνει την παραγωγή ROS και την επαγωγή νεκρωτικού 

θανάτου από τον TNFR1 [97] . 

 

1.2.8  NF-kappaB 

 

Οι NFkB/Rel είναι µια πρωτεϊνική οικογένεια µεταγραφικών παραγόντων , υπεύθυνων για 

τη ρύθµιση της έκφρασης µιας πληθώρας γονιδίων ( µετά τη σύνδεσή τους σε ειδικές kB 

αλληλουχίες των γονιδίων ) , αποτελούµενη από πέντε µέλη : p50 ( από το πρόδροµο µόριο 

p105 ή NF-kB1 ) , p52 ( από το πρόδροµο µόριο p100 ή NF-κB2) , p65 ή RelA , RelB και 

c-Rel . Οι πρωτεΐνες αυτές φτιάχνουν µεταξύ τους δεκαπέντε διαφορετικά οµοδιµερή ή 

ετεροδιµερή , µε το p50 / p65 ετεροδιµερές ( που συχνά ονοµάζεται απλά NFkB ή NF-

kappaB ) να βρίσκεται σε µεγαλύτερη αφθονία στα κύτταρα [134, 135] . 

Η δοµή όλων των πρωτεϊνών NFkB περιλαµβάνει έναν Rel Homolgy Domain ( RHD 

τοµέα ) , ο οποίος µεσολαβεί την αλληλεπίδρασή τους µε τον αναστολέα τους IkB και 

περιέχει έναν DNA-binding domain ( για την πρόσδεση του NF-kappaB στο DNA ) , έναν  

dimerization domain ( για τον οµοδιµερισµό ή ετεροδιµερισµό των NFkB πρωτεϊνών ) , 

και µια Nuclear Localization Signal ( NLS ) ακολουθία , απαραίτητη για τη µεταφορά του 

ενεργοποιηµένου NF-kappaB στον πυρήνα . Επιπλέον , οι p65 , RelB και c-Rel 

περιλαµβάνουν και έναν Transcriptional activation Domain ( TAD τοµέα ) , απαραίτητο 

για την επαγωγή της µεταγραφής των γονιδίων – στόχων του NF-kappaB . Οι p50 και p52 

δεν διαθέτουν τον TAD τοµέα , γι αυτό και η σύνδεση των διµερών NF-kappaB  p50 / p50,  

p52 / p52  και  p52 / p50  στους υποκινητές των γονιδίων καταστέλλει αντί να επάγει τη 

µεταγραφή τους [134] . 
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Τα µέλη της οικογένειας NFkB ( Rel )   ( Xiao W . Advances in NF-kappaB signaling 

transduction and transcription . Cell Mol Immunol. 2004 Dec;1(6):425-35 ) 

 

 

Σε κατάσταση ηρεµίας του κυττάρου , ο NF-kappaB είναι ανενεργός , ενωµένος στο 

κυτταρόπλασµα µε τους αναστολείς IkB ( IκBα , IκBβ , IκBγ , IκBε , Bcl-3 και τα 

πρόδροµα µόρια p105 και p100 ) . Κάτω όµως από την επίδραση κυτταροκινών και 

διαφόρων βλαπτικών ερεθισµάτων , η πρωτεΐνη IkB φωσφορυλιώνεται και αλλάζει τη 

στερεοδοµή της , καθιστώντας έτσι δυνατή την προσθήκη σε αυτήν µορίων ubiquitin και 

την επακόλουθη πρωτεόλυσή της . Με αυτόν τον τρόπο , ο NF-kappaB απελευθερώνεται 

και µετατίθεται στον πυρήνα [134, 136] . 

Ανάλογα µε το είδος του ερεθίσµατος που επιδρά στο κύτταρο , κινητοποιούνται 

διαφορετικά µονοπάτια για την ενεργοποίηση του NF-kappaB . Το πιο γνωστό είναι το 

κανονικό ή κλασικό µονοπάτι , που επάγεται από προφλεγµονώδεις κυτταροκίνες , ( όπως 

TNFα και IL-1 ) , αλλά και από τον LPS , και έχει ως αποτέλεσµα τη µετάθεση του p50 / 

p65 στον πυρήνα , µετά από φωσφορυλίωση του IkB από το σύµπλεγµα της IKK κινάσης . 

Υπάρχουν επίσης και άτυπα µονοπάτια ενεργοποίησης του p50 / p65 , τα οποία είτε 

εξαρτώνται τελικά και πάλι από την κινητοποίηση της IKK κινάσης ( όπως πχ. συµβαίνει 

µετά από γενοτοξικό στρες του κυττάρου ) είτε καταλήγουν στη φωσφορυλίωση του IkB 

όχι από την ΙΚΚ , αλλά από άλλες κινάσες ( όπως πχ. συµβαίνει µετά από υποξία ή έκθεση 
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σε ακτινοβολία UV ) . Τέλος , υπάρχει και το µη κανονικό ή εναλλακτικό µονοπάτι , που 

επάγεται κυρίως από τον LPS , την LMP1 πρωτεΐνη του ιού Epstein–Bar και την 

ενεργοποίηση κάποιων άλλων υποδοχέων ( CD40 receptor , lymphotoxin-β receptor , 

BAFF receptor ) και έχει ως αποτέλεσµα τη µετάθεση στον πυρήνα του p52 / RelB 

διµερούς , µέσω της κινητοποίησης των  ΙΚΚα ιδίως υποµονάδων από τη ΝΙΚ κινάση 

[137] . 

 

 

 
 

Μονοπάτια ενεργοποίησης του NF-kappaB  ( Perkins ND . Integrating cell-signalling 

pathways with NF-kappaB and IKK function . Nat Rev Mol Cell Biol. 2007 Jan;8(1):49-62)  
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Εκτός της απελευθέρωσής του από τον IkB , υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο 

ενεργοποίησης του NF-kappaB , που συνίσταται σε φωσφορυλιώσεις ( γίνονται  στο 

κυτταρόπλασµα ) και σε ακετυλιώσεις ( γίνονται στον πυρήνα ) , οι οποίες προσδίδουν 

στον NF-kappaB την πλήρη µεταγραφική του δραστηριότητα ,  διευκολύνοντας την 

αλληλεπίδρασή του στον πυρήνα και µε άλλους συµπαράγοντες . Οι µετα-µεταφραστικές 

αυτές τροποποιήσεις έχουν µελετηθεί ιδιαίτερα στο p65 ( πέντε διαφορετικά κατάλοιπα 

σερίνης µπορούν να φωσφορυλιωθούν και πέντε διαφορετικές λυσίνες να ακετυλιωθούν 

κάτω από την επίδραση διαφόρων ερεθισµάτων , και µάλιστα οι φωσφορυλιώσεις στις 

σερίνες 276 και 536 είναι απαραίτητες για τις επακόλουθες ακετυλιώσεις του p65 ) , αλλά 

έχει βρεθεί ότι γίνονται και στις ιστόνες του κυττάρου , γεγονός που ενισχύει τη 

µεταγραφή των γονιδίων – στόχων [134, 138] . 
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Μετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις ( φωσφορυλιώσεις και ακετυλιώσεις ) του p65     

( Vermeulen L et al . Regulation of NF-kappaB transcriptional activity. Cancer Treat Res. 

2006;130:89-102 ) 

 

 

Υπάρχουν συνολικά πάνω από 150 γονίδια – στόχοι του ενεργοποιηµένου NF-kappaB . 

Όµως τελικά , επάγεται η έκφραση ενός µόνο µέρους αυτών των γονιδίων , διαφορετικών 

κάθε φορά , ανάλογα µε την περίσταση . Αυτό οφείλεται βέβαια στο ότι τα διάφορα 

ερεθίσµατα προκαλούν στα κύτταρα την κινητοποίηση διαφορετικών διµερών NF-kappaB, 

µέσα από διαφορετικά µονοπάτια , και κάθε τύπος κυττάρου µπορεί να διαθέτει ή όχι σε 

επάρκεια τους υποδοχείς και τα σηµατοδοτικά µόρια αυτών των µονοπατιών . Ειδικότερα , 

µηχανισµοί που προσδίδουν µεγάλη εκλεκτικότητα στη µεταγραφή των γονιδίων είναι η 
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χρονική διάρκεια των ερεθισµάτων ( άλλα γονίδια µπορούν να ενεργοποιηθούν πρώιµα και 

άλλα όψιµα ) , η επιτυχής αναδιάταξη της χρωµατίνης ( chromatin remodeling ) , ώστε να 

αποκαλυφθούν και να γίνουν προσβάσιµες οι kB αλληλουχίες σύνδεσης του µεταγραφικού 

παράγοντα , οι διαφορετικές kB αλληλουχίες που διαθέτουν τα διάφορα γονίδια και 

παρουσιάζουν διαφορετική συγγένεια σύνδεσης για κάθε διµερές NF-kappaB , και ιδίως οι 

πολλοί συνδυασµοί αλληλεπίδρασης στον πυρήνα κάθε διµερούς NF-kappaB είτε µε 

συµπαράγοντες είτε µε καταστολείς της µεταγραφής [135, 139, 140] . 

Οι µηχανισµοί αυτοί ρύθµισης της δράσης του NF-kappaB διερευνώνται ιδιαίτερα για την 

κατανόηση του ρόλου του στον κυτταρικό θάνατο .  

Στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων , ο NF-kappaB αποτρέπει τον αποπτωτικό και 

νεκρωτικό θάνατο , καθώς έχει τη δυνατότητα να επάγει την έκφραση αντιαποπτωτικών 

πρωτεϊνών ( πχ . FLIP , c-IAPs , XIAP , Bcl-XL , TRAF1 , TRAF2 ) και να αναστέλλει την 

ενεργοποίηση των κασπασών , την παρατεταµένη ενεργοποίηση της κινάσης JNK και το 

σχηµατισµό ROS [141] . 

Έχουν όµως αναφερθεί και περιπτώσεις όπου ο µεταγραφικός αυτός παράγοντας επάγει 

την έκφραση προαποτωτικών και καταστέλλει την έκφραση αντιαποπτωτικών  γονιδίων , 

οπότε ευνοεί τον κυτταρικό θάνατο ( πχ µετά από χορήγηση ορισµένων  

χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων , επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας και µερικών άλλων 

παραγόντων σε κάποια κύτταρα ) . Οι πιθανές εξηγήσεις και πάλι είναι ότι ανάλογα µε τον 

τύπο του ερεθίσµατος και του κυττάρου , µπορούν να γίνουν διαφορετικές µετα-

µεταφραστικές τροποποιήσεις ( φωσφορυλιώσεις / ακετυλιώσεις )  , τόσο στον NF-kappaB 

όσο και στη χρωµατίνη ( προκαλώντας διαφορετικό remodeling στη δοµή της ) , ώστε να 

ωθήσουν τον NF-kappaB να επάγει ή και να δεσµευθεί κατά προτίµηση στα προαπτωτικά 

γονίδια . Πιθανόν βέβαια ο µεταγραφικός παράγοντας δεσµεύεται σε όλα τα γονίδια - 

στόχους του , κάτω όµως από ορισµένα ερεθίσµατα και σε ορισµένα κύτταρα η 

αλληλεπίδρασή του µε άλλους κυτταρικούς παράγοντες είναι τέτοια ( πχ σύνδεση µε 

ακετυλοτρανσφεράσες στους υποκινητές των προαπτωτικών γονιδίων και αντιθέτως 

σύνδεση µε αποακετυλάσες στα αντιαπτωτικά γονίδια ) , ώστε να επάγει εκλεκτικά την 

έκφραση µόνο των προαπτωτικών γονιδίων  [141-143] . 

Όσον αφορά στην ενεργότητα του NF-kappaB , αυτή δεν παραµένει σταθερή , αλλά 

αυξοµειώνεται µε το χρόνο . Έχουν κατασκευαστεί µαθηµατικά µοντέλα που περιγράφουν 

τις   “ ταλαντώσεις ”  αυτές του ενεργοποιηµένου NF-kappaB , οι οποίες διαφέρουν 

ανάλογα µε το είδος και τη διάρκεια του ερεθίσµατος ( πχ η συνεχής επίδραση TNFα 
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προκαλεί διφασικής µορφής ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα ) . Οι µεταβολές 

αυτές των κυτταρικών επιπέδων του ενεργού NF-kappaB καθορίζονται από παράγοντες 

όπως οι µεταβολές της ενεργότητας του συµπλέγµατος IKK σε συνάρτηση µε το χρόνο , η 

αλληλεπίδραση του αρχικού ερεθίσµατος µε άλλους , αυτοκρινείς παράγοντες , που επίσης 

σηµατοδοτούν για την ενεργοποίηση του NF-kappaB , αλλά και οι µηχανισµοί αρνητικής 

επανατροφοδότησης στο κύτταρο [144] . 

Οι µηχανισµοί αυτοί αρνητικής επανατροφοδότησης που περιορίζουν µε την πάροδο του 

χρόνου την ενεργοποίηση του NF-kappaB είναι πολλαπλοί και παρεµβαίνουν σε όλα τα 

επίπεδα του µονοπατιού του , πχ. downregulation των υποδοχέων του ερεθίσµατος , 

επαγωγή πρωτεϊνών ( είτε από τον ίδιο τον NF-kappaB  είτε από την παράλληλη 

κινητοποίηση άλλων µονοπατιών ) που δεσµεύουν και πάλι τον µεταγραφικό παράγοντα 

στο κυτταρόπλασµα ( IkBs ) , οδηγούν µόρια του µονοπατιού σε αποδόµηση ( όπως κάνει 

η A20 ) κτλ [145] . 

 

1.3  Κλινική σηµασία του µονοπατιού του TNF 

 

Από τα πρώτα χρόνια των εργαστηριακών δοκιµών του TNF , οι ερευνητές διαπίστωσαν 

ότι αυτή η κυτταροκίνη κατέχει κεντρικό ρόλο στην έναρξη των  φλεγµονωδών διεργασιών 

( και µπορεί τελικά να οδηγήσει σε ιστική βλάβη ) , επάγοντας την παραγωγή άλλων 

προφλεγµονωδών παραγόντων , την έκφραση κυτταρικών µορίων προσκόλλησης , αλλά 

και αγγειοδιασταλτικών παραγόντων ,  λειτουργώντας ως χηµειοτακτικός παράγοντας για 

µονοκύτταρα και πολυµορφοπύρηνα , και επιφέροντας κυτταρικό θάνατο . Η τοπική 

χορήγηση TNF σε πειραµατόζωα προκαλεί εντοπισµένες φλεγµονώδεις αντιδράσεις , ενώ 

η συστηµατική του χορήγηση µπορεί να προκαλέσει από πυρετό µέχρι και όλα τα 

επακόλουθα του σοκ ( υπόταση , υποθερµία , υπογλυκαιµία, οξέωση , εστιακή ηπατική 

νέκρωση , ARDS κτλ )  [10, 146, 147] . 

 

1.3.1  Οι ευεργετικές δράσεις του TNF και των TNF Receptors 
 

Υπάρχουν βέβαια σηµαντικές περιπτώσεις όπου ο TNF λειτουργεί προς όφελος του 

οργανισµού . 

Πολύ σηµαντικές είναι οι δράσεις του ( κυρίως µέσω του TNFR1 , όπως έδειξαν µελέτες 

µε  πειραµατόζωα knockout γι αυτόν τον υποδοχέα ) για την άµυνα του ξενιστή έναντι 

 27



 

διαφόρων ενδοκυττάριων βακτηρίων και παρασίτων ( όπως Μυκοβακτηρίδιο της 

φυµατίωσης , Λιστέρια , Λεϊσµάνια , Τοξόπλασµα , Τρυπανόσωµα κτλ ) . Χάρις στον 

TNF, αυξάνεται η φαγοκυτταρική ικανότητα των µακροφάγων και η θανάτωση των 

βλαβερών µικροοργανισµών ( ιδιαίτερα σε συνεργασία µε την Interferon-γ ) , παράγονται 

χηµειοκίνες που προσελκύουν µονοκύτταρα και άλλα φλεγµονώδη κύτταρα στην 

προσβεβληµένη περιοχή , επιτυγχάνεται η ανοσολογική απάντηση που εξαρτάται από τα 

Τ-κύτταρα [146, 148]  , και σχηµατίζονται κοκκιώµατα ως αποτέλεσµα των αντιδράσεων  

επιβραδυνοµένου τύπου υπερευαισθησίας [149] . 

Εξαίρεση παρασιτώσεως όπου ο TNF λειτουργεί επιβλαβώς είναι η ελονοσία , καθώς στην 

περίπτωση αυτή ( και συγκεκριµένα µέσω του TNFR2 ) ευνοεί τη φλεγµονή και απόφραξη 

τριχοειδών αγγείων του εγκεφάλου , και γενικά τα υψηλά του επίπεδα συνδέονται µε 

κατάσταση καταπληξίας και αυξηµένη θνητότητα [10, 148] . 

Πειράµατα έχουν δείξει ότι ο TNF µπορεί να αναστείλει και τον πολλαπλασιασµό των ιών 

( όπως συµβαίνει µε τον HSV ) , ιδιαίτερα σε συνεργασία µε την Interferon-γ [150, 151] , 

αλλά και να σκοτώσει τα µολυσµένα κύτταρα [152] . 

Ωστόσο , ο HIV [153] και ορισµένοι άλλοι RNA και DNA ιοί [154] κατορθώνουν είτε να 

εξουδετερώσουν την αντιική δράση του TNF είτε να αλληλεπιδράσουν µε τους TNFRs ή 

άλλες πρωτεΐνες του µονοπατιού αυτού προς όφελός τους , διαφεύγοντας έτσι της 

ανοσολογικής επιτήρησης του οργανισµού και δηµιουργώντας συνθήκες ευνοϊκές για την 

εξάπλωσή τους . 

Κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι κυτταροκίνες της υπεροικογένειας του TNF στην ανάπτυξη των 

δευτερογενών λεµφικών οργάνων κατά την εµβρυϊκή περίοδο . Ειδικά ο TNF και οι 

λεµφοτοξίνες  ( µέσω των υποδοχέων TNFR1 και LTβR ) , είναι επίσης κυτταροκίνες 

απαραίτητες για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής του σπληνός , το σχηµατισµό των 

πλακών του Peyer , την ανάπτυξη των λεµφοζιδιακών δενδριτικών κυττάρων και γενικά 

των βλαστικών κέντρων των λεµφοζιδίων , και την επίτευξη της  χυµικής ανοσολογικής 

απάντησης [146, 148] . 

Ακόµα , χάρις στις ικανότητές του να λειτουργεί ως αυξητικός παράγοντας για ινοβλάστες 

και µεσεγχυµατικά κύτταρα , να ενισχύει τη δράση του επιδερµικού αυξητικού παράγοντα 

( EGF ) , να επάγει την παραγωγή άλλων σηµαντικών κυτταροκινών για τη σύνθεση 

εξωκυτταρίου ουσίας και να προάγει τη νεοαγγειογένεση , ο TNF συµβάλλει στη φυσική 

αναγέννηση και αποκατάσταση των ιστών ύστερα από βλάβη [147] . 
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1.3.2  Οι επιβλαβείς δράσεις του TNF και των TNF Receptors 
 

Από την άλλη πλευρά , υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις όπου η δράση του TNF µπορεί 

να έχει βλαβερές συνέπειες για τον οργανισµό . 

Έτσι , σπουδαίο ρόλο µπορεί να διαδραµατίσει στη σήψη . Παράγεται σε µεγάλες 

ποσότητες σε πειραµατόζωα και ανθρώπους µε σηπτικό σοκ και συνδέεται µε αυξηµένη 

θνητότητα , ενώ η χορήγησή του ακόµα και σε υγιή πειραµατόζωα οδηγεί στην εκδήλωση 

συµπτωµάτων σηπτικής καταπληξίας . Αντιθέτως , χορήγηση anti – TNF αντισωµάτων ή 

γενετική απαλοιφή των TNFRs αυξάνει την επιβίωση και προστατεύει από την ιστική 

βλάβη [155] . 

Υπάρχουν πάντως και µοντέλα σηπτικής περιτονίτιδας όπου ο TNF δεν επηρεάζει 

δυσµενώς ή ακόµα και ευνοεί κάτω από ορισµένες συνθήκες την επιβίωση των 

πειραµατόζωων [146] . 

Σε χρόνιες λοιµώξεις πάλι , αλλά και στον καρκίνο , ο TNF προκαλεί την  εκδήλωση ενός 

συνδρόµου που χαρακτηρίζεται από καταβολισµό των πρωτεϊνών , ανορεξία , απώλεια 

βάρους και αναιµία . Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως καχεξία ( γι αυτό και αρχικά ο 

TNF είχε ονοµαστεί καχεκτίνη ) . Τόσο στην καχεξία , όσο και στην παχυσαρκία , η 

συνεχής επίδραση αυτής της κυτταροκίνης έχει επίσης ως επακόλουθο την αντίσταση στην 

ινσουλίνη  [155] . 

Επίσης , αυξηµένα επίπεδα TNF ( της διαλυτής ή / και της µεµβρανικής του µορφής ) 

παρατηρούνται σε βαριά εγκαύµατα ( δευτέρου και τρίτου βαθµού ) , σε σοβαρούς 

τραυµατισµούς και αιµορραγικό σοκ , καθώς και σε οξεία παγκρεατίτιδα , και φαίνεται να 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη Συνδρόµου Συστηµατικής Φλεγµονώδους Απάντησης ( SIRS ) 

και Συνδρόµου Πολυοργανικής Ανεπάρκειας ( MODS ) [149] . 

Κλινικές µελέτες , αλλά και εκτεταµένες έρευνες µε χρήση πειραµατόζωων έδειξαν ότι 

υψηλά επίπεδα TNF συµβάλλουν στην παθογένεια της απόρριψης  αλλοµοσχευµάτων        

( νεφρικών , ηπατικών , καρδιακών , πνευµονικών κτλ ) . Αυτό οφείλεται στην ικανότητα 

του TNF να επηρεάζει τη διαφοροποίηση των Β-λεµφοκυττάρων και να πυροδοτεί την Τ-

κυτταρική αντίδραση παρουσία  αλλοαντιγόνων , προκαλώντας έτσι την παραγωγή 

µεγάλων ποσοτήτων κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων [149] . 

Επιπλέον , ο TNF συµβάλλει στη θνησιµότητα και πρόκληση εντερικών / δερµατικών 

βλαβών που παρατηρούνται στη νόσο µοσχεύµατος κατά ξενιστή µετά από µεταµόσχευση 

µυελού των οστών ( graft versus host disease ) , πιθανότατα λόγω επαγωγής των µορίων 
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προσκόλλησης ( όπως ICAM και VCAM ) του ενδοθηλίου που επιτρέπει τη 

λεµφοκυτταρική διήθηση των ιστών [10] . 

Κεντρικό ρόλο κατέχει και στην ανάπτυξη πνευµονικής ίνωσης διαφόρων αιτιολογιών , 

όπως πχ από πυριτίαση / χορήγηση µπλεοµυκίνης , ( όπου φαίνεται να συνεργάζεται ή και 

να επάγει διάφορους προϊνωτικούς παράγοντες ) , αλλά πιθανότατα και στην ανάπτυξη 

άλλων µορφών διάµεσης ίνωσης που οφείλονται στη χρόνια εναπόθεση 

ανοσοσυµπλεγµάτων [10] . 

Άλλες ασθένειες στην παθογένεια των οποίων εµπλέκεται ο TNF είναι ο  σακχαρώδης 

διαβήτης τύπου 2 ( αναστέλλει το σηµατοδοτικό µονοπάτι της ινσουλίνης ) , η 

οστεοπόρωση ( επάγει τη διαφοροποίηση των µακροφάγων και των µυελικών προγονικών 

κυττάρων σε οστεοκλάστες ) [33] , νευροεκφυλιστικά νοσήµατα ( παρότι επάγει και την 

έκφραση νευροπροστατευτικών παραγόντων , µπορεί επίσης να αυξήσει και την 

απελευθέρωση του νευροτοξικού γλουταµικού από τη µικρογλοία ) [156] , η χρόνια 

καρδιακή ανεπάρκεια ( µετέχει σε διάφορες παθοφυσιολογικές διαδικασίες που οδηγούν 

στην επιδείνωση της νόσου ) [157] , κτλ. 

 

1.3.3  TNF και αυτοανοσία 
 

Πολύ σηµαντικός , αλλά και αντιφατικός είναι ο ρόλος του TNF στην αυτοανοσία , όπως 

φαίνεται από µελέτες σε µοντέλα ζώων µε αυτοάνοσα νοσήµατα . 

Από τη µια πλευρά , η αναστολή της δράσης του προκαλεί έξαρση ασθενειών όπως είναι η 

πολλαπλή σκλήρυνση , η πειραµατική αλλεργική εγκεφαλοµυελίτιδα , ο συστηµατικός 

ερυθηµατώδης λύκος και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου I των ενηλίκων . Πιθανοί 

µηχανισµοί της ευεργετικής παρουσίας του TNF σε αυτές τις καταστάσεις είναι η µείωση 

της ενεργοποίησης των Τ-κυττάρων ( µέσω αναστολής της επαγωγής του NF-kappaB από 

τον TCR υποδοχέα ) και επαγωγή αποπτώσεως στα Τ-κύτταρα µέσω του TNFR2 [158, 

159] . 

Από την άλλη πλευρά , ο TNF ευνοεί την ανάπτυξη νοσηµάτων όπως η ρευµατοειδής  

αρθρίτιδα , η νόσος Crohn  , και η ψωρίαση . Στις περιπτώσεις αυτές ο TNF λειτουργεί 

επιβλαβώς , γιατί οδηγεί τελικά σε µεγάλη παραγωγή προφλεγµονωδών κυτταροκινών από 

τα µακροφάγα . Επίσης , οι υψηλές συγκεντρώσεις του κατά την βρεφική περίοδο 

καταλήγουν σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου I , πιθανότατα λόγω ελάττωσης των 

ρυθµιστικών CD4+CD25+  T-κυττάρων ή παρεµπόδισης της διαδικασίας αρνητικής 
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επιλογής των T-κυττάρων που αντιδρούν µε αυτοαντιγόνα . Σε αυτές τις καταστάσεις , 

εκτός της εξουδετέρωσης της ίδιας της κυτταροκίνης , προτείνεται επίσης η προσπάθεια 

εκλεκτικής αναστολής του TNFR1 , αφού µέσω του συγκεκριµένου υποδοχέα 

µεσολαβούνται οι προφλεγµονώδεις κυρίως δράσεις του TNF [158, 159] . 

Στην κλινική πράξη έχουν καθιερωθεί µέχρι τώρα τρεις διαφορετικοί anti-TNF 

θεραπευτικοί παράγοντες ( Infliximab , Adalimumab και Etanercept ) . Όλοι έχουν την 

ικανότητα να δεσµεύουν τη διαλυτή και µεµβρανική µορφή του TNF , και παρουσιάζουν 

αποτελεσµατικότητα στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα . Ωστόσο , η σχετική  

αποτελεσµατικότητά τους σε άλλα αυτοάνοσα νοσήµατα διαφέρει , λόγω των 

διαφορετικών φαρµακολογικών ιδιοτήτων τους και των ιδιαίτερων παθοφυσιολογικών  

µηχανισµών της κάθε ασθένειας [160, 161] . 

 

1.3.4  TNF και καρκίνος 
 

Ο ρόλος του TNF στον καρκίνο είναι διττός , καθώς έχει παρατηρηθεί ότι παρουσιάζει και 

προκαρκινικές αλλά και αντικαρκινικές ιδιότητες . 

Από τη µια µεριά , τόσο από in vivo όσο και από in vitro µελέτες , υπάρχουν τα τελευταία 

χρόνια ολοένα και αυξανόµενες ενδείξεις ότι η χρόνια παραγωγή µικρών ποσοτήτων TNF 

στο µικροπεριβάλλον του όγκου ( σε µερικές περιπτώσεις και από τα ίδια τα καρκινικά 

κύτταρα ) ευνοεί τη νεοπλασµατική εξαλλαγή και την πρόοδο της νόσου . Μέσα από 

φλεγµονώδεις διεργασίες που συνδέονται  µε τον TNF , επάγονται παράγοντες που 

ευνοούν την καρκινογένεση και εξάπλωση των όγκων . Οι κυριότεροι µηχανισµοί της 

προκαρκινικής του δράσης [162-164] είναι : 

 

• Καρκινογένεση : 

- Πολυµορφισµοί σε ορισµένους γενετικούς τόπους του TNF συνδέονται µε 

αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης κάποιων νεοπλασµάτων ( πχ ο πολυµορφισµός στο 

488 νουκλεοτίδιο ) ή και επάγουν τη µεταγραφή του γονιδίου του , οδηγώντας 

έτσι σε αυξηµένα επίπεδα της κυτταροκίνης που επιδεινώνουν την πρόγνωση της 

νόσου (πχ ο πολυµορφισµός στο 308 νουκλεοτίδιο ) . 

- Επάγει την iNOS κινάση , γεγονός που ευνοεί τη νεοπλασµατική εξαλλαγή , 

καθώς το παραγόµενο NO ( µονοξείδιο αζώτου ) προκαλεί τελικά περισσότερες 

γονιδιακές µεταλλαγές ( αυξάνοντας τις βλάβες του DNA και αναστέλλοντας τα 
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ένζυµα επιδιόρθωσής του ) και συνδέεται µε την αποδιαφοροποίηση κάποιων 

καρκινικών κυττάρων . 

- Επάγει τα γονίδια WNT10A και WNT10B , ενεργοποιώντας έτσι το πολύ 

σηµαντικό για την καρκινογένεση µονοπάτι της β-κατενίνης . 

- Προάγει τον πολλαπλασιασµό και τη µορφογένεση φυσιολογικών και καρκινικών 

κυττάρων ενεργοποιώντας µονοπάτια όπως του NF-kappaB , της PI3K και των 

MAP κινασών , επάγοντας πρωτεΐνες των µονοπατιών των αυξητικών 

παραγόντων ( όπως  τις Ras , c-myc ) , και καταστέλλοντας αναστολείς των 

cyclin-dependendent-kinases ( CDK ) , οι οποίοι ρυθµίζουν την πρόοδο του 

κυτταρικού κύκλου . 

 

• Νεοαγγειογένεση : 

- Επάγει κάποιες µεταλλοπρωτεάσες ( όπως η MMP-9 ) που επιτρέπουν στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα να αποδοµήσουν τη βασική µεµβράνη , πάνω στην οποία 

επικάθονται . 

- Αυξάνει την παραγωγή χηµειοκινών , όπως η Groα και η IL-8 , οι οποίες 

προσελκύουν τα µεταναστεύοντα ενδοθηλιακά κύτταρα , οδηγώντας έτσι στο 

σχηµατισµό τριχοειδών κυττάρων µέσα στους όγκους . 

- Επάγει την παραγωγή αγγειογενετικών παραγόντων ( πχ τον VEGF και τον 

υποδοχέα του VEGF-R2 , τον bFGF , τον PAF και άλλους ) . 

 

• ∆ιήθηση – Μετάσταση : 

Ο TNF διευκολύνει την επιθηλιακή προς µεσεγχυµατική µετατροπή ( EMT ) , µια 

διαδικασία κατά την οποία τα καρκινικά κύτταρα αποκτούν µεσεγχυµατικό 

φαινότυπο και αυξηµένη ικανότητα µετανάστευσης . Επίσης , ευνοεί τη δηµιουργία 

αποµακρυσµένων µεταστάσεων . Συγκεκριµένα λοιπόν : 

- Μεταβάλλει την έκφραση διαφόρων µορίων προσκόλλησης , καθοριστικών για τη  

πραγµατοποίηση των διακυτταρικών συνδέσεων και την αλληλεπίδραση των 

κυττάρων µε το εξωκυττάριο στρώµα ( πχ καταστέλλει την E-cadherin , επάγει τις 

ιντεγκρίνες α2β1 / α5β1 , τις Ε-σελεκτίνες , τους ICAM και VCAM κτλ ) . 

- Επάγει παράγοντες όπως οι MMP-2 , MMP-9 και uPA ( uroplasminogen   

activator ) , οι οποίοι επιτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα να αποδοµήσουν το 

εξωκυττάριο στρώµα . 
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- Αυξάνει την κινητικότητα κάποιων τύπων καρκινικών κυττάρων , επάγοντας την 

αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού τους και το σχηµατισµό νέων δοµών , 

όπως πχ είναι τα φιλοπόδια . 

- Επάγει την παραγωγή κάποιων χηµειοκινών και υποδοχέων τους που συνδέονται 

µε αυξηµένο µεταστατικό δυναµικό . 

- Επάγει τον πολλαπλασιασµό των ινοβλαστών και του κολλαγόνου , καθώς και την 

παραγωγή αυξητικών παραγόντων για τα καρκινικά κύτταρα από το 

µικροπεριβάλλον τους , ώστε να δοµηθεί η αρχιτεκτονική των όγκων και στις 

θέσεις των µεταστάσεων . 

 

• Τέλος , ο TNF προκαλεί την ανάπτυξη αντοχής κάποιων καρκινικών κυττάρων 

απέναντι σε ορισµένους χηµειοθεραπευτικούς παράγοντες ( πχ στην Αδριαµυκίνη ) 

 

Από την άλλη πλευρά , όπως είχε παρατηρηθεί από τα πρώτα χρόνια της ανακάλυψής του 

και των δοκιµών του σε ανθρώπους , πειραµατόζωα και κυτταρικές σειρές , ο TNF  σε 

περιστασιακές υψηλότερες δόσεις παρουσιάζει σηµαντική αντινεοπλαστική δράση , χάρις 

κυρίως στους παρακάτω µηχανισµούς [162-164]: 

 

• Αιµορραγική νέκρωση των όγκων : 

Εµφανίζονται πετεχειώδεις αιµορραγίες , λόγω καταστροφής της αγγειακής κοίτης , 

και ισχαιµική νέκρωση στο κέντρο των όγκων , αφού ο TNF : 

- Αναστέλλει την ενεργοποίηση της αvβ3 ιντεγκρίνης των πολλαπλασιαζόµενων 

ενδοθηλιακών κυττάρων , µε συνέπειες τη διαταραχή προσκόλλησής τους στο 

εξωκυττάριο στρώµα και απόπτωση . 

- Προκαλεί αγγειακή θρόµβωση ( πχ επάγοντας τον Procoagulant Tissue Factor       

[ PTF ]  των αιµοπεταλίων ) , γεγονός που συµβάλλει στην παραπέρα µείωση της 

αιµατικής παροχής στον όγκο . 

 

• Άµεση κυτταροτοξικότητα : 

- Ο TNF έχει από µόνος του την ικανότητα να επάγει τον θάνατο σε κάποια είδη 

καρκινικών κυττάρων , µε µηχανισµούς όπως : 

Ενεργοποίηση λυσοσωµατικών ενζύµων ( πχ της καθεψίνης Β , η έκφραση της 

οποίας αυξάνεται κατά τη νεοπλασµατική εξαλλαγή κάποιων κυττάρων ) , 
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παραγωγή ριζών υδροξυλίου και άλλων ROS στη µιτοχονδριακή µεµβράνη , 

επαγωγή NO , ενεργοποίηση του µιτοχονδριακού αποπτωτικού µονοπατιού          

( ιδιαίτερα αν υπάρχει ακέραια η λειτουργία του p53 ογκοκατασταλτικού 

γονιδίου ) , κτλ. 

- Συνεργιστική κυτταροτοξική δράση µε άλλες κυτταροκίνες , όπως µε την 

Interferon-γ ( η οποία µπορεί πχ να αναστείλει τον NF-kappaB , µέσω επαγωγής 

του NO ) . 

 

• ∆ιέγερση της εγγενούς και επίκτητης ανοσίας : 

- Επάγει την παραγωγή κυτταροτοξικών παραγόντων ( όπως NO , ROS ) από τα 

µακροφάγα . 

- Ενισχύει τη λυτική και κυτταροτοξική δράση των NK και LAK κυττάρων . 

- Η παρουσία του είναι απαραίτητη για την κυτταροτοξική δράση των Τ-κυττάρων . 

- Προάγει την ωρίµανση CD34+ µυελικών κυττάρων σε δενδριτικά κύτταρα , των 

οποίων την κυτταροτοξική δράση µεσολαβεί . 

 

• Συνεργιστική δράση µε άλλες αντικαρκινικές θεραπείες : 

Η συνδυασµένη χορήγηση του TNF και της υπερθερµίας προκαλεί πολύ 

µεγαλύτερο θάνατο των καρκινικών κυττάρων από ότι ο TNF µόνος του. 

Συνεργιστική δράση παρουσιάζει επίσης µε αρκετούς χηµειοθεραπευτικούς 

παράγοντες ( Μελφαλάνη , ∆οξορουβικίνη , Σισπλατίνη κτλ ) , χάρις στους 

παρακάτω µηχανισµούς : 

- Για να επιτευχθεί η υποστροφή κάποιων όγκων , στην αγγειακή καταστροφή και 

ισχαιµία που προκαλεί ο TNF πρέπει να προστεθεί και η κυτταροτοξική δράση 

των φαρµάκων . 

- Ο TNF αυξάνει τη διαπερατότητα των αγγείων , διευκολύνοντας την παρουσία 

των φαρµάκων σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στο µικροπεριβάλλον του όγκου . 

- Η προαποπτωτική δράση των αντινεοπλασµατικών φαρµάκων ευαισθητοποιεί τα 

καρκινικά κύτταρα σε θάνατο από τον TNF . 

 

Ωστόσο , όπως έχει καταδειχτεί και από µελέτες σε ασθενείς [165, 166] , η συστηµατική 

χορήγηση του TNF στις υψηλές αυτές ( φαρµακολογικές ) συγκεντρώσεις δεν είναι εύκολο 
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να εφαρµοστεί στην κλινική πράξη , καθώς παρουσιάζει σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες    

( πυρετό µε ρίγη , υπόταση , λήθαργο , θροµβοπενία / λευκοπενία , κτλ ) . 

Για το λόγο αυτό , η χορήγησή του αυτή τη στιγµή γίνεται µόνο τοπικά , σε σαρκώµατα 

µαλακών µορίων και µελανώµατα των άκρων , ενώ µελετώνται και στρατηγικές                 

( σχεδιασµός τροποποιηµένων αναλόγων του TNF , συνχορήγησή του µε άλλους 

παράγοντες , τρόποι εκλεκτικής µεταφοράς του στο µικροπεριβάλλον του όγκου ) που θα 

µπορούσαν να αυξήσουν το θεραπευτικό του δείκτη [167] . 

 

1.3.5  Κλινική σηµασία των sTNFRs 

 

Οι διαλυτές µορφές των υποδοχέων του TNF ( sTNFR1 και STNFR2 ) ανευρίσκονται σε 

φυσιολογικές καταστάσεις στο αίµα και σε άλλα διαµερίσµατα του σώµατος , σε σταθερές 

συγκεντρώσεις , που ωστόσο διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο [168] . 

Μεγάλη αύξηση των επιπέδων τους παρατηρείται στο αίµα , ( και σε άλλα υγρά του 

σώµατος ) σε παθολογικές καταστάσεις όπου αυξάνεται και η συγκέντρωση του TNF , 

χωρίς όµως να καταφέρνουν πάντα να εξουδετερώσουν τις βλαπτικές δράσεις της 

κυτταροκίνης ,όπως πχ έχει φανεί σε πειραµατικές συνθήκες ενδοτοξιναιµίας [169] . 

Πολύ µεγάλη σηµασία στις λοιµώξεις φαίνεται να έχει όχι µόνο η απόλυτη τιµή των 

αυξηµένων αυτών επιπέδων sTNFRs , αλλά και η ακριβής αναλογία τους µε τη 

συγκέντρωση του παραγόµενου TNF . Έτσι , µια προοδευτική αύξησή τους στη σήψη , 

φαίνεται να ρυθµίζει τη δράση του TNF , απελευθερώνοντάς τον σταδιακά σε 

φυσιολογικές σχεδόν συγκεντρώσεις στα κύτταρα , ελαχιστοποιώντας την ιστική βλάβη . 

Αν όµως ο TNF παραχθεί σε πολύ µεγαλύτερες ποσότητες από τους sTNFRs , όπως 

συµβαίνει στο σηπτικό σοκ , πυροδοτείται µια ανεξέλεγκτη φλεγµονώδης απάντηση που 

οδηγεί συχνά σε θάνατο . Από την άλλη πλευρά , η εξωγενής χορήγηση πολύ µεγάλων 

ποσοτήτων sTNFRs στη σήψη πάλι θα οδηγούσε σε αυξηµένη θνητότητα , καθώς µε την 

πλήρη εξουδετέρωση του TNF δεν καταστέλλονται µόνο οι προφλεγµονώδεις δράσεις του, 

αλλά και οι απαραίτητες για την καταπολέµηση των παθογόνων µικροοργανισµών 

αντιβακτηριακές δράσεις του [168] . 

Η αυξηµένη συγκέντρωση των sTNFRs παρουσιάζει σε αρκετές καταστάσεις προγνωστική 

ή και διαγνωστική σηµασία . 

Για παράδειγµα , η τιµή τους στο ασκιτικό υγρό θα µπορούσε να διαφοροποιήσει τα 

λοιµώδη µε τα νεοπλασµατικά αίτια από άλλα αίτια ασκίτη [170] , ενώ στο αίµα να 
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χρησιµεύσει στην έγκαιρη διάγνωση κάποιων νεοπλασµάτων ( πχ στα αρχικά στάδια του 

καρκίνου εντέρου συχνά τα επίπεδά τους αυξάνονται νωρίτερα από του CEA ) . Στον 

καρκίνο , οι sTNFRs  συσχετίζονται επίσης µε το στάδιο της νόσου και την πιθανότητα 

έξαρσής της σε ασθενείς σε ύφεση [168] . Άλλες παθολογικές καταστάσεις όπου η 

συγκέντρωση των sTNFRs φαίνεται να έχει σηµασία είναι οι τραυµατισµοί ( συσχετίζεται 

µε τη σοβαρότητα και θνητότητα ) [171] , τα αυτοάνοσα νοσήµατα όπως ο Συστηµατικός 

Ερυθηµατώδης Λύκος και η Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα ( συσχετίζεται µε την ενεργότητα της 

νόσου ) [168] , ή οι φλεγµονώδεις εντεροπάθειες ( εκτός της συσχέτισης των sTNFRs σε 

ούρα και πλάσµα µε την ενεργότητα , ο sTNFR2 στο αίµα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

και για διαφοροδιαγνωστικούς σκοπούς , καθώς αυξάνεται πολύ περισσότερο στη νόσο 

Crohn απ’ ότι στην Ελκώδη Κολίτιδα ) [172, 173] , κτλ .  

 

1.3.6  Κλινική σηµασία του NF-kappaB 

 

Οι περισσότερες από τις δράσεις του TNF , αλλά και άλλων κυτταροκινών ,  

µεσολαβούνται από το µεταγραφικό παράγοντα NF-kappaB . Ο NF-kappaB επάγεται 

επίσης ( µέσω διαφορετικών µονοπατιών ) και από άλλους παράγοντες , και η 

ενεργοποίησή του παρουσιάζει άλλοτε ωφέλιµα και άλλοτε βλαπτικά αποτελέσµατα για 

τον οργανισµό . 

Ένας από τους κυριότερους ρόλους του είναι η διαφοροποίηση , επιβίωση , 

πολλαπλασιασµός και λειτουργία των κυττάρων και ιστών που εµπλέκονται στην  εγγενή 

και επίκτητη ανοσία . 

Συγκεκριµένα , ο NF-kappaB συµβάλλει στην ωρίµανση και επιβίωση των  δενδριτικών 

κυττάρων , στην επιβίωση των ουδετεροφίλων και στη λεµφοποίηση ( επιβίωση των 

λεµφικών προγονικών κυττάρων , διαφοροποίηση σε Β- και Τ-κύτταρα και επιβίωση των 

ώριµων αυτών µορφών , αλλά και συµβολή στη θετική και αρνητική επιλογή των 

θυµοκυττάρων ) . Επίσης , ο ρόλος του είναι καθοριστικός στη  γένεση και διατήρηση των 

περισσότερων πρωτογενών και δευτερογενών λεµφικών οργάνων [174, 175] . 

Επιπλέον , εµπλέκεται στα κυτταρικά µονοπάτια που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση 

των παθογόνων µικροοργανισµών ( βακτηρίων , ιών , µυκήτων κτλ . ) και ρυθµίζει τη 

λειτουργία των ανοσοποιητικών κυττάρων σε περίπτωση λοίµωξης αλλά και σε όλες τις 

φλεγµονώδεις διεργασίες γενικότερα . Χάρις στην ενεργοποίησή του επάγονται διάφορες 

κυτταροκίνες , χηµειοκίνες , πρωτεΐνες οξείας φάσης , µόρια προσκόλλησης , ένζυµα όπως 
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η iNOS , COX2 κτλ . Τέλος , κατά τη διάρκεια των ανοσολογικών απαντήσεων που 

εξαρτώνται από τα Β- και Τ-κύτταρα , ο NF-kappaB προάγει τη διαφοροποίησή τους σε 

δραστικά κύτταρα , και είναι απαραίτητος για τη δράση και την επιβίωσή τους [174, 175] . 

Στον καρκίνο πάλι , έχει καταδειχτεί ότι ο NF-kappaB παίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο , 

καθώς επάγεται από µια πληθώρα καρκινογόνων ερεθισµάτων ( γενοτοξικοί παράγοντες , 

ογκογόνοι ιοί , άλλες συνθήκες κυτταρικού στρες , κτλ ) , και σε αρκετά είδη 

νεοπλασµάτων παρατηρείται µια υπέρµετρη ενεργοποίησή του . Ωστόσο , οι δράσεις του 

άλλοτε ευνοούν την ανάπτυξη του όγκου και άλλοτε είναι αντινεοπλασµατικές . 

Το τελικό αποτέλεσµα της ενεργοποίησής του εξαρτάται βέβαια και από τον τύπο των 

κυττάρων ( πχ η αναστολή της JNK κινάσης στα κύτταρα της επιδερµίδας αναστέλλει τον 

πολλαπλασιασµό τους ) . Επίσης , ένα ενδιαφέρον µοντέλο λειτουργίας του που 

προτείνεται είναι ότι στο αρχικό στάδιο επίδρασης των καρκινογόνων ερεθισµάτων , όταν 

τα κύτταρα είναι ακόµα φυσιολογικά , ο NF-kappaB βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων ( όπως p53  και ARF ) , τα οποία τροποποιούν τη δράση του, 

ώστε να είναι κατασταλτική για τα ογκογονίδια . Στο στάδιο αυτό αναστέλλει γενικά τη 

µεταγραφή αντιαποπτωτικών γονιδίων , ενώ αντίθετα προάγει την έκφραση 

προαποπτωτικών γονιδίων ( όπως Fas , Fas ligand , κτλ ) [176, 177] . 

Όταν όµως οι µεταλλαγές αρχίζουν να σωρεύονται και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια 

να αδρανοποιούνται , απελευθερώνονται οι προκαρκινικές λειτουργίες του NF-

kappaB , µε συνέπεια να συµβάλλει στον πολλαπλασιασµό και επιβίωση των 

καρκινικών κυττάρων επάγοντας πρωτο-ογκογονίδια και αντιαποπτωτικά γονίδια 

όπως της Cyclin D1 , της πρωτεΐνης Bcl-xL κτλ. [177] . 

Επιπλέον , ο  NF-kappaB προάγει την ανάπτυξη και εξάπλωση των όγκων µε  διέγερση της 

παραγωγής παραγόντων που ευνοούν τη φλεγµονή ( COX2 , iΝΟS , χηµειοκίνες , 

προφλεγµονώδεις κυτταροκίνες ) , την αθανασία των καρκινικών κυττάρων (τελοµεράση), 

την αγγειογένεση ( VEGF , TNF , IL-8 κτλ ) και τη διήθηση και µετάσταση των 

καρκινικών κυττάρων ( MMP-9 , uPA , µόρια κυτταρικής προσκόλλησης όπως ICAM-1 , 

VCAM-1 , κτλ ) [176, 178] . 

Σε µια προσπάθεια να εξαλείψουν τις συνέπειες από τη δράση του NF-kappaB σε σοβαρές 

φλεγµονώδεις καταστάσεις ( όπως αυτοάνοσες ασθένειες ) και καρκίνο , οι ερευνητές 

προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να σχεδιάσουν αποτελεσµατικούς αναστολείς του 

µονοπατιού του ( ιδιαίτερα της IKKβ κινάσης που τον ενεργοποιεί ) . Αυτή όµως είναι µια 

στρατηγική που θα µπορούσε να παρουσιάσει σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες και 

 37



 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή , καθώς ο NF-kappaB είναι απαραίτητος για την κυτταρική 

επιβίωση και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος [176, 179] . 
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2.  Ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα 
 

 

2.1  Ανασκόπηση του προβλήµατος 

 

Ο πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος ( που κατά 85-90 % είναι ηπατοκυτταρικό 

καρκίνωµα, µε δεύτερη συχνότερη µορφή το χολαγγειοκαρκίνωµα ) , είναι παγκοσµίως το 

πέµπτο συχνότερο είδος κακοήθους νεοπλάσµατος και το τρίτο κατά σειρά αίτιο 

θνητότητας λόγω καρκίνου . Οι περισσότερες περιπτώσεις  ( πάνω από 80 % ) 

ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος ( ΗΚΚ ) απαντώνται σε περιοχές της Αφρικής κάτω από 

τη Σαχάρα και στην Ανατολική Ασία . Η νόσος εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα 

στους άνδρες ( η αναλογία ανδρών / γυναικών µε ΗΚΚ κυµαίνεται συνήθως από 2:1 µέχρι 

4:1 )  [180, 181] . 

Η κίρρωση είναι γενικά ο κυριότερος προδιαθεσικός παράγοντας για ηπατοκυτταρικό 

καρκίνωµα ( το 80 % περίπου των περιπτώσεων ΗΚΚ αναπτύσσονται σε έδαφος     

κίρρωσης ) . Συγκεκριµένοι παράγοντες κινδύνου για ΗΚΚ  είναι σίγουρα η χρόνια 

λοίµωξη από ιό της ηπατίτιδας B ή C , η αλκοολική νόσος του ήπατος , η πρόσληψη 

Αφλατοξίνης Β1 από κακά συντηρηµένα τρόφιµα , η Αιµοχρώµάτωση , ενώ πιθανόν τον 

κίνδυνο αυξάνουν και άλλες καταστάσεις , όπως το κάπνισµα , η παχυσαρκία , ο 

σακχαρώδης διαβήτης , η µη αλκοολική στεατοηπατίτιδα ( NASH ) , η σχιστοσωµίαση 

κτλ. [181, 182] . 

Στα πρώτα στάδια , το ΗΚΚ είναι χαρακτηριστικά ασυµπτωµατικό . Η κλινική εικόνα κατά 

τη στιγµή της διάγνωσης εξαρτάται από την κατάσταση της ηπατικής λειτουργίας και την 

έκταση της νόσου . Συνήθως , το ΗΚΚ παρουσιάζεται µε τρεις τρόπους : ως µία µάζα στο 

δεξιό υποχόνδριο ( που συχνά συνοδεύεται από κοιλιακό πόνο , κακουχία και υποσιτισµό 

του ασθενούς ) , ως µια επιδείνωση της γενικότερης κατάστασης ενός κιρρωτικού 

ασθενούς ( ηπατική εγκεφαλοπάθεια , ίκτερος , ασκίτης , κιρσορραγία κτλ ) ή ως ένα 

τυχαίο έυρηµα σε µια ακτινολογική εξέταση . Πιο σπάνια είναι τα παρανεοπλασµατικά 

σύνδροµα ( υπογλυκαιµία , υπερκαλιαιµία , πολυκυτταραιµία , σύνδροµο θηλυκοποίησης 

κτλ ) [183, 184] . Αποµακρυσµένες µεταστάσεις γίνονται κυρίως σε προχωρηµένα στάδια 

της νόσου , συνηθέστερα στους πνεύµονες , στους κοιλιακούς λεµφαδένες και στα οστά 

[185] . 
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Η διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου γίνονται κυρίως µε απεικονιστικές τεχνικές          

( αξονική τοµογραφία , µαγνητική τοµογραφία , υπερηχογράφηµα µε ενδοφλέβια 

χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας , αγγειογραφία ) και λήψη βιοψίας , ενώ από τις 

εργαστηριακές εξετάσεις διαγνωστική αξία παρουσιάζει µόνο η α-fetoprotein , όταν 

βρίσκεται σε επίπεδα > 400 ng/mL [186-188] . Οι εξετάσεις αυτές γίνονται µε ορισµένους 

αλγόριθµους , όπως αυτόν που προτάθηκε το 2000 στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Μελέτης Ήπατος ( EASL ) στη Βαρκελώνη , και η τελική διάγνωση στηρίζεται σε 

συγκεκριµένα ιστολογικά / ακτινογραφικά / βιοχηµικά κριτήρια [189] . 

Στην έγκαιρη διάγνωση του ΗΚΚ µπορούν να συµβάλουν πολύ οι προληπτικές εξετάσεις , 

που συνιστάται να γίνονται κάθε 6-12 µήνες σε ορισµένες κατηγορίες ατόµων υψηλών 

κινδύνου . Ως screening test χρησιµοποιείται ιδίως το υπερηχογράφηµα ήπατος µαζί µε την 

α-fetoprotein , ενώ υπάρχουν και µερικοί άλλοι βιοχηµικοί δείκτες που σε συνδυασµό τους 

µε την α-fetoprotein  µπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία του screening test ( όπως η 

des-γ- καρβοξυπροθροµβίνη και η τροποποιηµένη µε προσθήκη φουκόζης ισοµορφή της  

α-fetoprotein [ AFP-L3 ] ) [187, 190] . Ως αποτέλεσµα , σήµερα στις ανεπτυγµένες χώρες    

30 – 40 % των ασθενών µε ΗΚΚ ανιχνεύονται σε πρώιµα στάδια , όταν η νόσος είναι 

ακόµα θεραπεύσιµη [181] . 

Για τον τρόπο σταδιοποίησης του ΗΚΚ δεν υπάρχει οµοφωνία . Έχουν προταθεί πολλά 

διαφορετικά συστήµατα ( από τα κλασικά TNM και Okuda µέχρι τα νεότερα της 

Βαρκελώνης [ BCLC ] , CLIP , και άλλα ) , καθένα από τα οποία έχει προτερήµατα , αλλά 

και αδυναµίες στην πρόγνωση της νόσου [191, 192] . Οι κυριότεροι προγνωστικοί 

παράγοντες που λαµβάνονται υπ’ όψιν είναι ο το µέγεθος και ο αριθµός των όγκων , η 

αγγειακή διήθηση , τα επίπεδα α-fetoprotein , η ηπατική ίνωση καθώς και η παρουσία / 

βαρύτητα της κίρρωσης κατά το σύστηµα Child-Pugh [193] .  

Σύµφωνα µε κλινικές µελέτες , µέχρι και το 70 % των ασθενών µε αρχικά στάδια ΗΚΚ 

επιβιώνουν πέντε χρόνια µετά την εφαρµογή κάποιας δυνητικά θεραπευτικής ριζικής 

θεραπείας . Αντιθέτως , το ποσοστό επιβίωσης στα τρία χρόνια µετά τη διάγνωση για 

ασθενείς ενδιάµεσων σταδίων είναι µέχρι και 50 % , ενώ για ασθενείς τελικού σταδίου η 

διάµεση επιβίωση δεν ξεπερνά τους 5,8 µήνες [194] . 

Οι θεραπευτικές παρεµβάσεις επιλέγονται µε βάση συγκεκριµένες οδηγίες ( που 

στηρίζονται στη σταδιοποίηση της νόσου ) και µπορεί να είναι δυνητικά ριζικές στα 

αρχικά στάδια του ΗΚΚ ( µεταµόσχευση ήπατος , χειρουργική εκτοµή , διαδερµική 

καυτηρίαση µε χρήση αιθανόλης ή ραδιοσυχνοτήτων ) ή παρηγορητικές σε πιο 

προχωρηµένα στάδια ( χηµειοεµβολισµός , ενδοαρτηριακή χηµειοθεραπεία ).                     
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Η συστηµατική χηµειοθεραπεία σπάνια παρουσιάζει πού λίγα οφέλη σε σχέση µε την 

τοξικότητά της  , καθώς το ΗΚΚ εµφανίζει χηµειοαντοχή . Άλλοι θεραπευτικοί παράγοντες 

που δοκιµάζονται σε κλινικές µελέτες , αλλά είτε δεν είχαν ενθαρρυντικά αποτελέσµατα 

είτε χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση για τεκµηρίωση της αποτελεσµατικότητάς τους ,  

είναι η εσωτερική ακτινοβόληση , η ταµοξιφαίνη , τα αντιανδρογόνα , η ιντερφερόνη και η 

οκτρεοτίδη [194-196] . 

Άλλες πολύ ελπιδοφόρες θεραπευτικές προσεγγίσεις που επίσης µελετώνται είναι η 

ανοσοθεραπεία ( που αποσκοπεί στη διέγερση της ανοσολογικής απάντησης απέναντι στα 

καρκινικά κύτταρα ) [197] , οι µοριακές θεραπείες ( παράγοντες που στοχεύουν στην 

αναστολή συγκεκριµένων κυτταρικών µονοπατιών , µε κυριότερο εκπρόσωπο το    

sorafenib ) [198] και η γονιδιακή θεραπεία [199] . 

Πολλές από τις ανωτέρω παρηγορητικές και καινοτοµικές παρεµβάσεις µπορούν να 

εφαρµοστούν και ως επικουρική θεραπεία µετά την εκτοµή , ώστε να αποτραπεί η 

υποτροπή ή εκ νέου ανάπτυξη του ΗΚΚ [200] . 

 

2.2  Φυσική πορεία του ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος 

 

Η ηπατοκαρκινογένεση είναι µια πολύπλοκη διαδικασία πολλαπλών βηµάτων . Γενικά , το 

ΗΚΚ αναπτύσσεται στο πλαίσιο χρόνιας ηπατίτιδας ή κίρρωσης , όπου υπάρχει διαρκής 

φλεγµονή , οξειδωτικό στρες , νέκρωση και αναγγένηση των ηπατοκυττάρων . 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα , η φυσική πορεία της νόσου περιγράφεται από 

τρεις κυρίως φάσεις : Τη µοριακή ( κατά την οποία οι διαδοχικές γενετικές µεταβολές 

οδηγούν στη νεοπλασµατική εξαλλαγή των κυττάρων ) , την προκλινική ( µε µια αρχική 

περίοδο κατά την οποία ο όγκος είναι πολύ µικρός για να ανιχνευθεί µε ακτινολογικές 

εξετάσεις και τη διαγνωστική περίοδο , κατά την οποία ο όγκος είναι ανιχνεύσιµος , αλλά 

ασυµπτωµατικός ) και την κλινική ( κατά την οποία ο όγκος έχει µεγαλώσει αρκετά  – 

συνήθως στα 4,5 - 8 εκατοστά –  , ώστε να προκαλεί συµπτώµατα [201]  ) . 
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Φάσεις της φυσικής πορείας του ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος . ( Trevisani F et al . 

Recent advances in the natural history of hepatocellular carcinoma. Carcinogenesis  2008 

Jul;29(7):1299-305 ) 

 

 

Κατά την   “ προνεοπλασµατική φάση ”  ( ηπατίτιδα , κίρρωση ) , τα ηπατοκύτταρα 

δέχονται ένα συνεχές µιτογόνο ερέθισµα από την επίδραση αυξηµένων επιπέδων 

αυξητικών παραγόντων και κυτταροκινών . Η αυξηµένη αυτή έκφραση των αυξητικών 

παραγόντων και κυτταροκινών οφείλεται στη φλεγµονή , στο ερέθισµα για  αντιρροπιστικό 

πολλαπλασιασµό που δίνει η κυτταρική καταστροφή , ή στη δράση ογκογόνων ιών ή 

καρκινογόνων ουσιών . Το γεγονός ότι η νεοπλασµατική εξαλλαγή των κυττάρων µπορεί 

να προκύψει µέσω πολλών διαφορετικών οδών υποδηλώνει επίσης και η µεγάλη 

ετερογένεια των γενετικών µεταβολών που παρατηρείται στο ΗΚΚ . 

Αρχικά , οι µεταβολές στο DNA των κυττάρων είναι κυρίως επιγενετικές ( αλλάζει η 

ενεργοποίηση , όχι όµως η  νουκλεοτιδική αλληλουχία των γονιδίων ) , πχ. υπέρµετρη 

µεθυλίωση ή υποµεθυλίωση γονιδίων / χρωµοσωµατικών τµηµάτων . Στην πορεία όµως , 

µέσα από διάφορους µηχανισµούς ( πχ. ενσωµάτωση του γενωµικού υλικού του HBV στο 

κυτταρικό DNA , αναστολή των ενζύµων επιδιόρθωσης του DNA από ιϊκές πρωτεΐνες , 

οξειδωτικές βλάβες του DNA  κτλ. ) , σωρεύονται και δοµικές µεταβολές  στο γονιδίωµα 

των κυττάρων , όπως µεταλλαγές , απαλοιφή αλληλίων , χρωµοσωµατικές διασπάσεις και 
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µετατοπίσεις , υπεράριθµα χρωµοσώµατα , αστάθεια µικροδορυφορικού DNA , κτλ . Η 

γενετική αυτή αστάθεια οδηγεί τελικά σε ενεργοποίηση των ογκογονιδίων , αδρανοποίηση 

των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και έναρξη της κλωνικής αναπαραγωγής των κυττάρων 

[187, 201] . 

Γονίδια που συχνά υφίστανται τις παραπάνω µεταβολές κατά την ηπατοκαρκινογένεση 

είναι του p53 , της E-cadherin , του c-myc , κτλ. , ενώ πολλαπλές άλλες γενετικές 

ανωµαλίες εµφανίζονται και κατά το τελικό στάδιο των µεταστάσεων  [187, 202] . 

Ιστολογικά , στο κιρρωτικό ήπαρ το ΗΚΚ µπορεί να αναπτυχθεί µέσα στα πλαίσια των 

µεγάλων αναγεννητικών όζων ( χωρίζονται σε όζους χωρίς δυσπλασία , όζους µε χαµηλή 

και όζους µε υψηλή δυσπλασία , και όσο µεγαλώνει ο βαθµός της ατυπίας τόσο αυξάνεται 

ο κίνδυνος προόδου σε ΗΚΚ ) . Ωστόσο , τα περισσότερα  ηπατοκυτταρικά καρκινώµατα 

αναπτύσσονται έξω από τους όζους και οι προκαρκινικές βλάβες µπορούν να 

αναγνωριστούν ως περιοχές κυτταρικής δυσπλασίας ή ανώµαλης αναγέννησης [201] . 

 

 

 
 

Αλληλουχία γεγονότων που οδηγούν στην ανάπτυξη του ηπατοκυτταρικού 

καρκινώµατος . ( Saffroy R et al . New perspectives and strategy research biomarkers for 

hepatocellular carcinoma . Clin Chem Lab Med. 2007;45(9):1169-79 ) 
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2.3  Σηµαντικά κυτταρικά µονοπάτια που απορρυθµίζονται 

στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα 
 

Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω µοριακών µεταβολών , εµφανίζουν συχνά υπέρµετρη 

ενεργοποίηση κάποια κυτταρικά µονοπάτια που εµπλέκονται στην ανάπτυξη και πρόοδο 

του ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος . 

Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι τα Wnt/β-catenin , PI3K/Akt/mTOR και  

Ras/Raf/MEK/ERK . 

 

2.3.1 Wnt/β-catenin 
 

Το µονοπάτι αυτό παίζει σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο του  πολλαπλασιασµού , της 

κινητικότητας και της µορφολογίας των κυττάρων , καθώς και στην εµβρυϊκή ανάπτυξη , 

ενώ συνδέεται και µε την παθογένεια διαφόρων ειδών καρκίνου [203, 204] . 

Απουσία σηµάτων από την πρωτεΐνη Wnt , η β-κατενίνη δεσµεύεται στο κυτταρόπλασµα 

στο σύµπλεγµα των πρωτεϊνών APC , Axin και GSK-3β , µε συνέπεια τη φωσφορυλίωσή 

της από την κινάση GSK-3β και την επακόλουθη αποδόµησή της . Όταν όµως η Wnt 

συνδέεται στο σύµπλεγµα των υποδοχέων  Frizzled και LRP5/6 , το µονοπάτι αυτό 

ενεργοποιείται . Η Dvl πρωτεΐνη αναστέλλει τη δραστηριότητα της GSK-3β , επιτρέποντας 

έτσι στη β-κατενίνη να µεταφερθεί στον πυρήνα και να ρυθµίσει ( σε συνδυασµό µε τους 

Tcf  και LEF µεταγραφικούς παράγοντες ) τη µεταγραφή των γονιδίων - στόχων της ( πχ 

επάγει το πρωτο-ογκογονίδιο c-myc , τα γονίδια της cyclin D1 , του VEGF , κτλ ) , πολλά 

από τα οποία συµβάλλουν στην αγγειογένεση , επιβίωση , πολλαπλασιασµό και µετάσταση 

των καρκινικών κυττάρων [203, 204] . 

Το 20 – 90 % των ηπατοκυτταρικών καρκινωµάτων παρουσιάζουν υπέρµετρη 

ενεργοποίηση της β-κατενίνης , εξαιτίας διαφόρων µηχανισµών που περιλαµβάνουν 

µεταλλαγές στα γονίδια της β-κατενίνης και των πρωτεϊνών AXIN 1/2 , υπερέκφραση του 

υποδοχέα Frizzled-7 και αδρανοποίηση ( µε φωσφορυλίωση ) της GSK-3β [205-210] . 

 

2.3.2  PI3K/Akt/mTOR  

 

Η δέσµευση αυξητικών παραγόντων ή ορµονών σε υποδοχείς τυροσινικής κινάσης ή       

G-protein coupled receptors , καθώς και κυτταροκίνες ή διάφορα άλλα µιτογόνα 
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ερεθίσµατα πυροδοτούν τη φωσφορυλίωση της phosphatidylinositol 3 κινάσης ( PI3K ) . 

Στη συνέχεια , µέσω του δεύτερου  αγγελιοφόρου PIP3 ενεργοποιείται η Akt κινάση , ενώ 

η φωσφατάση PTEN εµποδίζει την ενεργοποίησή της . Η Akt φωσφορυλιώνει και 

αδρανοποιεί κάποιες προαποπτωτικές πρωτεΐνες , όπως η Bad . Επίσης , η Akt 

φωσφορυλιώνει µια κινάση σερίνης – θρεονίνης , τον mTOR , η οποία ρυθµίζει την 

έκφραση πρωτεϊνών σε µεταφραστικό κυρίως επίπεδο ( αλλά και σε µεταγραφικό , 

ευνοώντας πχ τη δράση τω RNA πολυµερασών I και III ) . Μέσω της αλληλεπίδρασής της 

µε άλλες κυτταρικές πρωτεΐνες ( πχ ενεργοποιεί την P70 S6K1 κινάση , απενεργοποιεί τον 

αναστολέα της µετάφρασης 4EBP1 ) , ο mTOR επάγει τη µετάφραση παραγόντων που 

συµβάλλουν στον πολλαπλασιασµό των καρκινικών κυττάρων ( όπως c-myc , cyclin D ) . 

Τέλος , η κινάση Akt ενεργοποιεί τον αντιαποπτωτικό παράγοντα NF-kappaB [211, 212] . 

Σε µελέτες βιοψιών ασθενών µε ΗΚΚ ανευρίσκονται συχνά διαταραχές στην έκφραση 

στοιχείων του PI3K/Akt/mTOR µονοπατιού . Τα ευρήµατα περιλαµβάνουν  µειωµένη 

έκφραση της PTEN ( που σχετίζεται µε προχωρηµένο στάδιο της νόσου , υψηλότερα 

επίπεδα α-fetoprotein και πτωχή πρόγνωση ) , υπερέκφραση ολικού mTOR και παρουσία 

φωσφορυλιωµένου ( ενεργού ) mTOR στους καρκινωµατώδεις ιστούς και αυξηµένα 

επίπεδα S6K1 κινάσης ( που συσχετίζονται µε χαµηλότερη κυτταρική διαφοροποίηση ) 

[213-215] . Συχνές είναι επίσης οι µεταλλαγές στο γονίδιο PIK3CA , που κωδικοποιεί την 

υποµονάδα p110a της τάξης IA PI3K [216] . 

 

2.3.3  Ras/Raf/MEK/ERK  

 

Η οικογένεια των πρωτο-ογκογονιδίων Ras περιλαµβάνει τρία µέλη , τα N-Ras , H-Ras και 

K-Ras . Πρωτεΐνες Ras εκφράζονται σε κάθε κύτταρο ( ο υπότυπός τους εξαρτάται από το 

είδος του ιστού ) και υπερ-ενεργοποίηση του µονοπατιού τους συνδέεται µε ανάπτυξη 

καρκίνου και αναπτυξιακές διαταραχές . 

Η Ras ενεργοποιείται από τη σύνδεση αγωνιστών σε υποδοχείς τυροσινικής κινάσης ( πχ 

στους υποδοχείς EGFR ,VEGFR , PDGFR , MET , HER-2 ) και πυροδοτεί έναν 

καταρράκτη φωσφορυλιώσεων που καταλήγει στην ενεργοποίηση της κινάσης Raf .  Στη 

συνέχεια , η Raf φωσφορυλιώνει τις MEK 1/2  κινάσες , οι οποίες µε τη σειρά τους 

ενεργοποιούν τις κινάσες ERK 1/2  . Οι ERK 1/2 φωσφορυλιώνουν πολλούς παράγοντες 

που συνδέονται µε σηµαντικές κυτταρικές απαντήσεις , από αναδιάταξη κυτταροσκελετού 

µέχρι µεταγραφή γονιδίων . Επίσης , η Ras µπορεί να ενεργοποιήσει και άλλες σηµαντικές 
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πρωτεΐνες , πχ GAP, RalGDS , PI3K , PKC , οι οποίες εµπλέκονται σε πολλές λειτουργίες , 

όπως κυτταρικός πολλαπλασιαµός , µετάσταση , αγγειογένεση [217-219] . Παραδόξως , σε 

κάποια κύτταρα και κάτω από ορισµένες συνθήκες , η Ras µπορεί να επάγει και την 

απόπτωση ( πχ µέσω της σύνδεσής της µε τους παράγοντες Nore1 και  RASSF1 ) [220] . 

Στο ΗΚΚ , µεταλλαγές των γονιδίων Ras είναι σπάνιες . Ωστόσο , συχνά οι πρωτεΐνες Ras 

υπερεκφράζονται , και πολλές φορές µάλιστα σε συνδυασµό µε καταστολή των RASSF1 

και Nore1 ( λόγω επιγενετικών µεταβολών στα γονίδιά τους ) [221, 222] . Επιπλέον , 

παρατηρείται υποέκφραση των Spred αναστολέων του Ras/Raf/MEK/ERK µονοπατιού ( η 

οποία συσχετίζεται µε αυξηµένη διηθητικότητα και µετάσταση καρκινικών κυττάρων ) 

[223] , καθώς και µειωµένη έκφραση της ανασταλτικής πρωτεΐνης της Raf κινάσης             

( RKIP ) [224] . 

 

2.4  Αυξητικοί παράγοντες που απορρυθµίζονται στο 

ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα 
 

 Η δράση των αυξητικών παραγόντων είναι θεµελιώδης στην εµβρυϊκή ανάπτυξη , καθώς 

και στην αναγέννηση και επιδιόρθωση των ιστών , γι αυτό και τα µονοπάτια τους 

ρυθµίζονται στενά σε πολλαπλά επίπεδα . Η απορρύθµισή τους συνδέεται µε βασικά 

χαρακτηριστικά του καρκίνου , όπως επιβίωση , πολλαπλασιασµός και διήθηση των 

νεοπλασµατικών κυττάρων , καθώς και αγγειογένεση . 

Στο ΗΚΚ , διαταραχές εµφανίζονται στη δράση των παρακάτω κυρίως αυξητικών 

παραγόντων : 

 

2.4.1 Insulin Growth Factors ( IGFs ) 
  

Οι αυξητικοί παράγοντες IGF-I και IGF-II δεσµεύονται  στους υποδοχείς IGF-IR / Insulin 

Receptors ( Α και Β ) , ενώ ο IGF-II συνδέεται επιπλέον και στον IGF-IIR υποδοχέα , που 

τον κατευθύνει για απόδόµηση . Η βιοδιαθεσιµότητα των IGFs περιορίζεται επίσης από τη 

δέσµευσή τους στις έξι διαλυτές IGF binding proteins ( IGFBP1–6) . 

Με τη σύνδεσή τους στους υποδοχείς τους φωσφορυλιώνονται οι IRS1–4 πρωτεΐνες , οι 

οποίες οδηγούν στην ενεργοποίηση του PI3K / Akt µονοπατιού . Επιπλέον , η δέσµευση 

της Grb2 πρωτεΐνης στους υποδοχείς των IGFs οδηγεί στην ενεργοποίηση του µονοπατιού 

των Raf/MAP κινασών που ρυθµίζει τη γονιδιακή έκφραση και κυτταρική ανάπτυξη [225]. 
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Στο ήπαρ , ο IGF-I παράγεται κυρίως από τα ηπατοκύτταρα , ενώ ο IGF-II παράγεται από 

ηπατοκύτταρα , Kupffer , ενδοθηλιακά και αστεροειδή κύτταρα . Οι διαταραχές του άξονα 

των IGFs παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ηπατοκαρκινογένεση και εµποδίζουν την 

απόπτωση των καρκινικών κυττάρων από τα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα [226] . 

Συγκεκριµένα , στο ΗΚΚ οι IGF-II , IRS1 και IRS2 συχνά υπερεκφράζονται [227-231] , 

ενώ οι IGFBPs πολλές φορές ανευρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τους 

φυσιολογικούς ιστούς . Η έκφραση των IGF-I και IGF-IR συνήθως ποικίλλει [232, 233] . 

 

2.4.2  Hepatocyte Growth Factor ( HGF ) ή scatter factor 

 

Ο HGF έχει την ικανότητα , µετά την πρόσδεσή του στον υποδοχέα του c-Met , να 

επηρεάζει τον πολλαπλασιασµό , την κινητικότητα και τη µορφολογία των κυττάρων . 

Επιπλέον , διευκολύνει τη διήθηση των καρκινικών κυττάρων και προάγει την 

αγγειογένεση , αφού ενεργοποιεί πολλαπλά µονοπάτια ( όπως της PI3K , το 

Ras/Raf./MAPK , το rho/rac και άλλα ) και αυξάνει την παραγωγή παραγόντων όπως οι 

MMPs , uPA , VEGF , IL-8 , κτλ [234] . 

Στο φυσιολογικό ήπαρ , ο HGF παράγεται κυρίως από τα Ito και σε µικρότερο βαθµό και 

από άλλα µη παρεγχυµατικά κύτταρα ( Kupffer , ενδοθηλιακά )  , ενώ τα νεοπλασµατικά 

ηπατοκύτταρα µπορούν παρακρινώς να επάγουν την παραγωγή HGF και από τα 

ενεργοποιηµένα αστεροειδή κύτταρα ( µυοϊνοβλάστες ) [235, 236] . 

Αφού ο HGF δεν παράγεται συνήθως από τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα , σπάνια 

παρατηρείται αυξηµένη χρώση για αυτόν τον παράγοντα σε ιστολογικά παρασκευάσµατα 

ΗΚΚ , σε αντίθεση µε τον υποδοχέα c-Met , ο οποίος συχνά υπερεκφράζεται . Μάλιστα , 

τα αυξηµένα επίπεδα του c-Met συνδέονται µε χειρότερη επιβίωση των ασθενών και 

µεγαλύτερη συχνότητα ενδοηπατικών µεταστάσεων [237-241] . 

Σε περιπτώσεις όπου µετρώνται αυξηµένα επίπεδα HGF στον ορό ασθενών µε ΗΚΚ , το 

εύρηµα αυτό συσχετίζεται επίσης αρνητικά µε το χρόνο επιβίωσης [242] ,  ενώ 

αναφέρθηκε και θετική συσχέτιση µε το µέγεθος του όγκου σε ασθενείς µε χρόνια λοίµωξη 

από ιό ηπατίτιδας C [243] . 
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2.4.3  Οικογένεια αυξητικών παραγόντων του Epidermal Growth 

Factor ( ΕGF ) 
 

Ο EGF και άλλα µέλη της οικογένειας αυτού του αυξητικού παράγοντα , µεταξύ των 

οποίων οι Transforming Growth Factor α ( TGFα ) και Heparin Binding-EGF ( ΗB-EGF ) , 

δεσµεύονται και ενεργοποιούν συγκεκριµένα µέλη της οικογένειας των ErbB υποδοχέων 

τυροσινικής κινάσης . Στους υποδοχείς αυτούς συγκαταλέγονται οι EGFR ( ή ErbB-1 / 

HER1 ) , ErbB-2 ( Neu / HER2 ) , ErbB-3 ( HER3 ) και ErbB-4 ( HER4 ) . Συγκεκριµένα , 

οι EGF και TGFα συνδέονται στον EGFR , ενώ ο ΗB-EGF στους EGFR και ErbB-4 

υποδοχείς . 

Οι ErbB υποδοχείς σηµατοδοτούν για την ενεργοποίηση των ras/raf/MAPK και PI3K/Akt 

µονοπατιών και διαφόρων µεταγραφικών παραγόντων ,  όπως οι c-fos , c-jun , c-myc , 

STAT , NF-kappaB . Ως αποτέλεσµα , στους όγκους επάγεται η κυτταρική επιβίωση , 

πολλαπλασιασµός και διηθητικότητα , καθώς και η παραγωγή αγγειογενετικών 

παραγόντων [244, 245] . 

Στο φυσιολογικό ήπαρ , οι συγκεντρώσεις αυτών των αυξητικών παραγόντων είναι µικρές.  

Τα επίπεδά τους όµως αυξάνονται πολύ σε καταστάσεις όπως η αναγέννηση του οργάνου 

µετά από µερική ηπατεκτοµή . Ο EGF παράγεται κυρίως από ηπατοκύτταρα και Ito , ο 

TGFα από ηπατοκύτταρα , και ο ΗB-EGF από Kupffer και ενδοθηλιακά κύτταρα [246-

248] . Στα ηπατοκύτταρα , οι αυξητικοί αυτοί παράγοντες δρουν ως ισχυρά µιτογόνα  [247, 

249, 250] . 

Σε οµάδες κιρρωτικών ασθενών , ένας πολυµορφισµός στο γονίδιο του EGF που αυξάνει 

τα επίπεδά του στο ήπαρ και στον ορό έχει βρεθεί ότι είναι ένας σηµαντικός παράγοντας 

κινδύνου για την ανάπτυξη ΗΚΚ [251] . 

Ισχυρή έκφραση TGFα σε ιστικά παρασκευάσµατα ΗΚΚ έχει συσχετιστεί θετικά µε καλή 

διαφοροποίηση του όγκου [252, 253] , ενώ έχουν αναφερθεί και αυξηµένα επίπεδά του στα 

ούρα ασθενών µε ΗΚΚ [254] . 

Έκφραση ΗB-EGF έχει παρατηρηθεί και σε ιστούς ΗΚΚ , γεγονός που δείχνει ότι αυτός ο 

παράγοντας µπορεί να δρα και αυτοκρινώς για τα νεοπλασµατικά ηπατοκύτταρα . Το 

εύρηµα αυτό είναι συχνότερο σε όγκους πρώιµου σταδίου , µε καλή ή µέτρια 

διαφοροποίηση , ενώ προτείνεται ότι ο ΗB-EGF θα µπορούσε να χρησιµεύσει και ως 

προγνωστικός παράγοντας για το ελεύθερο από υποτροπή της νόσου διάστηµα [255, 256] . 
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Από τους υποδοχείς της οικογένειας του EGF , κυρίως η υπερέκφραση των EGFR και 

ErbB-3 στο ήπαρ ασθενών µε ΗΚΚ έχει συσχετιστεί µε διάφορα κλινικοπαθολογικά 

χαρακτηριστικά και πρόοδο της νόσου [253, 257] 

 

2.4.4  Transforming Growth Factor β1 ( TGF-β1 )  

  

Η υπεροικογένεια του TGFβ περιλαµβάνει πάνω από 40 πρωτεΐνες µεταξύ των οποίων οι 

TGF-β1 , -β2 , -β3 , οι ακτιβίνες , οι Bone Morphogenic Proteins ( BMPs ) , κτλ . Οι 

πρωτεΐνες αυτές προσδένονται στο σύµπλεγµα των υποδοχέων τύπου I ( ή ALK ) και 

τύπου II , το οποίο στη συνέχεια φωσφορυλιώνει τις R-Smad πρωτεΐνες . Ακολούθως , οι 

R-Smad συνδέονται µε το Smad 4 και το σύµπλοκο αυτό µεταβαίνει στον πυρήνα , όπου , 

σε συνεργασία µε άλλους συµπαράγοντες ή αναστολείς της µεταγραφής , ρυθµίζει την 

έκφραση των γονιδίων-στόχων . 

Ο TGF-β1 συνδέεται κυρίως στους ALK-5 / TβR-II υποδοχείς . Η µετάδοση των σηµάτων 

του επιτελείται κυρίως µέσω των Smad 2 και Smad 3 ( που συνδέονται µε το Smad 4 ) , 

ενώ αναστέλλεται από το Smad 7 . Το µονοπάτι του µπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει µε 

πολλά άλλα µονοπάτια και έτσι να επάγει ένα εύρος κυτταρικών απαντήσεων , όπως 

απόπτωση , πολλαπλασιασµός , διαφοροποίηση , µετανάστευση [258] . 

Στο φυσιολογικό ήπαρ , ο TGF-β1 παράγεται κυρίως από τα Kupffer και σε µικρότερο 

βαθµό από τα Ito  , ενώ αναµφισβήτητα παίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην οµοιόσταση, 

αλλά και στην παθοφυσιολογία  του οργάνου [259, 260] . Ο παράγοντας αυτός επάγει την 

απόπτωση των ηπατοκυττάρων και είναι ένας ισχυρός αναστολέας της ανάπτυξης του 

ήπατος [261, 262] . 

Ανοσοϊστοχηµικές µελέτες σε βιοψίες ασθενών µε ΗΚΚ έδειξαν ότι εκτός από τα µη 

παρεγχυµατικά κύτταρα , ο TGF-β1 µπορεί να παραχθεί σε µεγάλες ποσότητες και από τα 

ίδια τα καρκινικά ηπατοκύτταρα , δρώντας έτσι και αυτοκρινώς στο νεόπλασµα [263, 264]. 

Αντιθέτως , η έκφραση των υποδοχέων του στους ιστούς ΗΚΚ είναι συχνά µειωµένη ή 

απούσα [265-268] , ενώ έχουν αναφερθεί περιστασιακά και άλλες µεταβολές του 

µονοπατιού του , πχ. υπερέκφραση του Smad 7 αναστολέα [269] . 

Σε ένα ποσοστό λοιπόν ΗΚΚ , τα καρκινικά κύτταρα µπορούν κατ’ αρχήν να δείξουν 

αντοχή στην προαποπτωτική - αντινεοπλασµατική δράση του TGF-β1 , χάρις στις 

ανωτέρω διαταραχές των στοιχείων του µονοπατιού του . 
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Από την άλλη πλευρά όµως , στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα , όπως και σε άλλα είδη 

καρκίνου , φαίνεται ότι η δράση του TGF-β1 είναι αντινεοπλασµατική στα πρώιµα µόνο 

στάδια του όγκου . Στη συνέχεια , λειτουργεί µε διάφορους τρόπους ως ένας παράγοντας 

που ευνοεί την πρόοδο της νόσου [270] . 

Ένας τέτοιος µηχανισµός είναι η µετατροπή της δράσης του στα νεοπλασµατικά 

ηπατοκύτταρα από προαποπτωτική σε αντιαποπτωτική . Αυτό έχει βρεθεί να το 

καταφέρνει µέσω της ενεργοποίησης του EGFR / PI3K / Akt µονοπατιού , είτε µέσω΄ 

επαγωγής των TGFα και HB-EGF από τα καρκινικά κύτταρα είτε πιθανόν και µέσω της 

σύνδεσης του ίδιου του TGF-β1 στον EGFR [271, 272] . 

Επίσης , ο TGF-β1 µπορεί να συνεργαστεί µε την LN-5 , µια πρωτεΐνη του εξωκυτταρίου 

στρώµατος , ώστε να διευκολύνει την επιθηλιακή προς µεσεγχυµατική µετατροπή ( EMT ) 

των νεοπλασµατικών ηπατοκυττάρων [273] , µια διαδικασία που γενικά χαρακτηρίζεται 

από την επαγωγή των Snail και Slug µεταγραφικών παραγόντων , την επακόλουθη 

καταστολή της E-cadherin ( ένα µόριο διακυτταρικής προσκόλλησης ) και έτσι την 

αυξηµένη µετάθεση της β-κατενίνης στον πυρήνα . Ως αποτέλεσµα , τα κύτταρα αλλάζουν 

φαινότυπο , χάνουν τις διακυτταρικές επαφές τους και γίνονται πιο επιθετικά και 

µεταστατικά , µε την ικανότητα να διηθούν παρακείµενους φυσιολογικούς ιστούς και 

αγγεία [274, 275] . Συγκεκριµένα , ο TGF-β1 στα καρκινικά ηπατοκύτταρα µπορεί να 

επάγει στην επιφάνειά τους την έκφραση της integrin a3b1 ( ο κύριος υποδοχέας της Ln-5 ) 

[276] , ενώ τη µετάβαση της β-κατενίνης στον πυρήνα τους µπορεί να διεγείρει και µέσω 

της επαγωγής του σηµατοδοτικού µονοπατιού του PDGF [277] . 

Άλλοι µηχανισµοί µε τους οποίους ο TGF-β1 µπορεί γενικά να ευνοήσει την ανάπτυξη 

ενός όγκου είναι µέσω επαγωγής των µεταλλοπρωτεασών MMP-2 και MMP-9 , µέσω της 

ανοσοκαταστολής που προκαλεί ( πχ καταστέλλει τον πολλαπλασιασµό / διαφοροποίηση 

των ΝΚ - , Β - , Τ - κυττάρων , κτλ ) και µέσω διέγερσης της αγγειογένεσης ( είτε µε 

άµεσο τρόπο , πχ µε επαγωγή του VEGF είτε µε έµµεσο τρόπο , πχ µε χηµειοτακτική 

προσέλκυση µονοκυττάρων που παράγουν αγγειογενετικούς παράγοντες ) [278] . 

 Μάλιστα , και σε ασθενείς µε ΗΚΚ , η έντονη παρουσία του TGF-β1 στους ιστούς ή 

στο αίµα τους συσχετίστηκε µε αυξηµένη αγγείωση του όγκου [279, 280] . 
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2.4.5  Activins 

 

Οι Ακτιβίνες , µέλη της υπεροικογένειας του TGF-β1 , αποτελούν οµοδιµερή ή 

ετεροδιµερή των υποµονάδων βΑ , βΒ , βC και βΕ ( και της βD στο βάτραχο Xenopus ) . 

∆ρουν , όπως και ο TGF-β1 , µέσω του συµπλέγµατος υποδοχέων τύπου I  και  II , ενώ 

αναστέλλονται από παράγοντες που τις δεσµεύουν στον εξωκυττάριο χώρο ( όπως  

Follistatin , FLRG ) ή στην επιφάνεια του κυττάρου ( όπως Cripto , BAMBI ) , καθώς και 

από ενδοκυττάριες πρωτεΐνες ( όπως η Smad-7 ) . Οι Ακτιβίνες ρυθµίζουν τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό και συµβάλλουν σε φυσιολογικές διαδικασίες , όπως αναγέννηση ιστών , 

ενώ εµπλέκονται και στην παθογένεια του καρκίνου , φλεγµονωδών και ινωδών 

διεργασιών [281-283] . 

Στο ήπαρ εκφράζονται όλες οι υποµονάδες της Ακτιβίνης , ενώ µέχρι σήµερα καλύτερα 

κατανοητός στην οµοιόσταση και παθοφυσιολογία του οργάνου είναι ο ρόλος της Activin 

Α ( διµερές βΑβΑ ) , η οποία µπορεί να διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου από τα 

αστεροειδή κύτταρα , να ευνοήσει το σχηµατισµό κολποειδών , να επάγει απόπτωση και να 

αναστείλει in vitro και in vivo τον πολλαπλασιασµό των ηπατοκυττάρων [284, 285] .  

Μεταλλαγές του µονοπατιού των Ακτιβινών ή απορρύθµιση της ισορροπίας τους µε τους 

αναστολείς τους µπορεί να οδηγήσουν , µεταξύ άλλων , και σε ανεξέλεγκτο 

πολλαπλασιασµό των ηπατοκκυττάρων , χαρακτηριστικό της καρκινογένεσης . Από την 

άλλη πλευρά , η συµβολή των Ακτιβινών σε διαδικασίες ηπατικής βλάβης και φλεγµονής 

µπορεί επίσης να ευνοήσει την πρόοδο του ΗΚΚ , ενώ επιπλέον έχει αναφερθεί ότι η 

Activin Α επάγει την παραγωγή VEGF από κυτταρικές σειρές ΗΚΚ [284] . 

Στο ΗΚΚ , έχουν αναφερθεί µέχρι σήµερα διαταραχές έκφρασης των υποµονάδων βΑ και 

βΕ , καθώς και αναστολέων του µονοπατιού της Ακτιβίνης [285] . 

 

2.5  Ανισορροπία κυτταροκινών και ηπατοκυτταρικό  

        καρκίνωµα 
 

Οι κυτταροκίνες είναι διαλυτές ή µεµβρανικές πρωτεΐνες που παράγονται σε απάντηση 

ενός µεγάλου εύρους ερεθισµάτων ( όπως λοίµωξη , φλεγµονή , επίδραση καρκινογόνων 

ουσιών ) και επηρεάζουν , µέσω πολλαπλών µονοπατιών που ενεργοποιούν , την 

κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήµατος . 
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Στο ήπαρ , µπορούν να παραχθούν σε µεγάλες ποσότητες από τα µη παρεγχυµατικά 

κύτταρα ( όπως Kupffer ) , ενώ πολλούς υποδοχείς κυτταροκινών διαθέτουν τόσο τα 

ηπατοκύτταρα όσο και τα ίδια τα µη παρεγχυµατικά κύτταρα . 

Μελέτες που έχουν γίνει σε ασθενείς µε ΗΚΚ , αλλά και σε πειραµατόζωα , έχουν δείξει 

διαταραχές ( αύξηση ή µείωση ) στην έκφραση πάρα πολλών κυτταροκινών . 

Σε γενικές γραµµές , παρατηρείται µια πολύ µεγάλη αύξηση των προφλεγµονωδών 

κυτταροκινών ( όπως TNF , Ifn-γ , κτλ ) σε διάφορες καταστάσεις που οδηγούν σε ηπατική 

βλάβη ( πχ. χρόνια λήψη αλκοόλ , λιπώδες ήπαρ , χρόνια λοίµωξη από HBV ) . Ο 

συνεχιζόµενος κύκλος κυτταρικής καταστροφής και αναγέννησης συµβάλλει στην 

ανάδυση και αναπαραγωγή κυττάρων που φέρουν γονιδιακές µεταλλαγές , µε αποτέλεσµα 

την ανάπτυξη ΗΚΚ . Οι ιοί της ηπατίτιδας B και C έχουν την ικανότητα να ρυθµίζουν την 

έκφραση ορισµένων κυτταροκινών , ώστε να τροποποιήσουν την ανοσολογική απάντηση , 

γεγονός που επίσης συµβάλλει στην ηπατοκαρκινογένεση [286, 287] . 

Από µελέτη σε µη καρκινωµατώδεις ιστούς ασθενών θετικών για HBV , βρέθηκε ότι στις 

περιπτώσεις µεταστατικών ΗΚΚ η ισορροπία των κυτταροκινών Th1 ( προφλεγµονώδεις ) 

και Th2 ( αντιφλεγµονώδεις ) είναι σαφώς  µετατοπισµένη προς το µέρος των Th2 . Οι 

κυτταροκίνες αυτές παράγονται κυρίως από Τ-κύτταρα , αλλά και από άλλα κύτταρα , 

όπως τα σχετιζόµενα µε τον όγκο µακροφάγα ( TAM ) . Προτείνεται λοιπόν ότι η επαγωγή 

των Th2 κυτταροκινών ( µερικές από τις οποίες έχουν και αγγειογενετικές ιδιότητες , όπως 

η IL-8 ) από παράγοντες του όγκου και του µικροπεριβάλλοντός του συµβάλλουν στην 

πρόοδο του όγκου και στην ανάπτυξη µεταστάσεων , σε αντίθεση µε τις προφλεγµονώδεις 

κυτταροκίνες , ο κύριος ρόλος των οποίων είναι η γένεση του ΗΚΚ [287, 288] . 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι οι κυτταροκίνες παίζουν έναν πολύ σηµαντικό , αλλά 

και πολύπλοκο ρόλο σε όλα τα στάδια του ΗΚΚ . 

 

2.6  Αγγειογένεση στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα 

 

Το ΗΚΚ είναι ένας από τους πιο αγγειοβριθείς όγκους . Η αγγειογένεση ξεκινάει από τα 

πρώτα στάδια ανάπτυξής του , και είναι µια διαδικασία απαραίτητη για την παροχή 

οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στα καρκινικά κύτταρα , ώστε να µπορέσουν να 

επιβιώσουν . Στη συνέχεια , τα κύτταρα του όγκου µπορούν να διηθήσουν τα 

νεοσχηµατισθέντα αγγεία , και να δώσουν αιµατογενείς µεταστάσεις σε αποµακρυσµένα 

σηµεία . 
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Η αγγειογένεση επάγεται από την αυξηµένη έκκριση αγγειογενετικών παραγόντων και / ή  

τη µειωµένη παραγωγή αναστολέων αυτής της διαδικασίας . Ως αποτέλεσµα αυτών των 

µεταβολών , τα ενδοθηλιακά κύτταρα ενεργοποιούνται , πολλαπλασιάζονται , 

µεταναστεύουν από προϋπάρχοντα αγγεία στη θέση του όγκου και σχηµατίζουν νέα   

αγγεία . 

Η αγγειογένεση στο ΗΚΚ χαρακτηρίζεται από την εµφάνιση νέων αρτηριών , οι οποίες δεν 

συνοδεύονται από την παρουσία χοληφόρων αγγείων , και την τριχοειδοποίηση των 

ηπατικών κολποειδών ( απώλεια των θυρίδων των κολποειδικών ενδοθηλιακών κυττάρων , 

µε εναπόθεση κολλαγόνου στο χώρο του Disse και λαµινίνης δίπλα στα ηπατοκύτταρα και 

ενδοθηλιακά κύτταρα ) [289-291] . 

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες στο ΗΚΚ που εµπλέκονται στην αγγειογένεση είναι : 

 

2.6.1  Vascular Endothelial Growth Factor ( VEGF ) 

 

Ο VEGF είναι ένας από τους σηµαντικότερους αγγειογενετικούς παράγοντες στον καρκίνο 

[292] . Μέσω του υποδοχέα VEGFR-1 , επάγει την απελευθέρωση µιτογόνων για τα 

ηπατοκύτταρα κυτταροκινών από τα ενδοθηλιακά κύτταρα , ενώ µέσω του VEGFR-2  

υποδοχέα του επάγει τον πολλαπλασιασµό και των ενδοθηλιακών κυττάρων [293] . 

Ανοσοϊστοχηµικές µελέτες σε ασθενείς µε ΗΚΚ έδειξαν ότι ο VEGF παράγεται από 

ενδοθηλιακά κύτταρα και νεοπλασµατικά ηπατοκύτταρα , και µάλιστα η έκφραση του  

VEGF  συνδέεται µε καλή διαφοροποίηση του ΗΚΚ [294, 295] . 

Έκφραση των υποδοχέων του VEGF στο ήπαρ έχει ανιχνευτεί στα ενδοθηλιακά κύτταρα , 

στα Kupffer , αλλά και στα ίδια τα νεοπλασµατικά ηπατοκύτταρα [296, 297] , γεγονός που 

δείχνει ότι ο VEGF µπορεί να έχει αυτοκρινώς και άλλες σηµαντικές δράσεις , εκτός της 

αγγειογένεσης .  

Πράγµατι , έχει καταδειχτεί ότι επίδραση VEGF in vitro σε σειρές ΗΚΚ µπορεί να 

διεγείρει τον πολλαπλασιασµό και να ενισχύσει τη µεταναστευτική ικανότητα των 

καρκινικών κυττάρων [298, 299] . 

 

2.6.2  Basic Fibroblast Growth Factor ( bFGF  ή FGF-2 ) 

 

Οι FGFs είναι µια οικογένεια αυξητικών παραγόντων που ασκούν την αγγειογενετική τους 

δράση µέσω σύνδεσής τους σε διάφορους υποδοχείς των ενδοθηλιακών κυττάρων , όπως 
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οι FGFR1 , FGFR2 , οι πρωτεογλυκάνες  θειικής ηπαράνης και οι ιντεγκρίνες . Παράγονται 

από κύτταρα του όγκου , αλλά και από τα ίδια τα ενδοθηλιακά κύτταρα , δρώντας έτσι 

παρακρινώς και αυτοκρινώς [300] . 

Μελέτη σε πειραµατόζωα µε ΗΚΚ έδειξε ότι ο bFGF συνεργάζεται µε τον VEGF στην 

αγγειογένεση [301] , ενώ και σε ιστολογικά δείγµατα ασθενών µε ΗΚΚ , η έκφραση bFGF 

σχετίστηκε σαφώς µε αυξηµένη µικροαγγειακή πυκνότητα ( MVD ) [302] . 

Επιπλέον , όπως ο VEGF , έτσι και ο bFGF µπορεί να δράσει αυτοκρινώς , αυξάνοντας τον 

πολλαπλασιασµό και την κινητικότητα κυττάρων ΗΚΚ [303] . 

 

2.6.3  Platelet-Derived Growth Factor ( PDGF ):  

 

Τα µέλη της οικογένειας του PDGF αποτελούν ισχυρούς µιτογόνους παράγοντες για τα 

µεσεγχυµατικά , αλλά και άλλα είδη κυττάρων . Η δράση τους επιτελείται µέσω δύο 

υποδοχέων , τον PDGFRα και τον PDGFRβ και οδηγεί στη διέγερση του 

πολλαπλασιασµού , της κινητικότητας και στην αλλαγή της µορφολογίας των κυττάρων . 

Στον καρκίνο , ο PDGF µπορεί να ευνοήσει την εξέλιξη της νόσου µέσω αυτοκρινών και 

παρακρινών µηχανισµών , ενώ για την επαγωγή της αγγειογένεσης και µετάστασης συχνά 

συνεργάζεται και µε τον FGF-2 ( bFGF  ) [304, 305] . 

Σε ασθενείς µε ΗΚΚ , έχουν ανιχνευθεί αυξηµένα επίπεδα του PDGFRα στον όγκο [306] , 

ενώ η παρουσία του ίδιου υποδοχέα στο ενδοθήλιο των αγγείων του όγκου συσχετίστηκε 

µε αυξηµένη συχνότητα υποτροπής της νόσου και µεταστάσεων [307] . 

 

2.6.4  Platelet-Derived Endothelial Cell Growth Factor ( PD-ECGF ) 

 

Ο PD-ECGF ή φωσφορυλάση της θυµιδίνης ( TP ) είναι ένα αγγειογενετικός παράγοντας , 

που στα καρκινώµατα συνδέεται συχνά µε επιθετική νόσο και πτωχή πρόγνωση [308] . 

Σε ασθενείς µε ΗΚΚ , η αυξηµένη έκφραση αυτού του παράγοντα συσχετίστηκε θετικά µε 

µεγάλη µικροαγγειακή πυκνότητα , διήθηση της πυλαίας φλέβας από καρκινικά κύτταρα 

και πτωχή διαφοροποίηση του όγκου [309-311] . 
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2.6.5  Tissue factor ( TF )  

 

Ο TF παίζει έναν πρωταρχικό ρόλο στην πήξη του αίµατος , αλλά συµβάλλει και στην 

παθογένεια του καρκίνου . Σε κάποια είδη όγκων εκφράζεται στα καρκινικά και 

ενδοθηλιακά κύτταρα , καθώς και µακροφάγα που προσελκύονται . Στους ασθενείς αυτούς 

προκαλεί µια κατάσταση υπερπηκτικότητας και συµβάλλει στην αγγειογένεση και 

µετάσταση [312] . 

Ανάλογη παρατήρηση έχει γίνει και σε ασθενείς µε ΗΚΚ , όπου η παρουσία του στο 

κυτταρόπλασµα των νεοπλασµατικών ηπατοκυττάρων συσχετίστηκε µε µεγαλύτερο βαθµό 

αγγειογένεσης και διήθησης του όγκου [313] . 

 

2.6.6  Cyclo-Oxygenase 2 ( COX-2 ) 

 

Υπερέκφραση της COX-2 έχει παρατηρηθεί σε αρκετά είδη καρκίνου και σε κάποιες 

προνεοπλασµατικές βλάβες . Πιθανοί µηχανισµοί της προκαρκινικής λειτουργίας της 

COX-2 είναι οι αυτοκρινείς ή παρακρινείς δράσεις των παραγόµενων προσταγλανδινών , 

που επάγουν την κυτταρική επιβίωση και την αγγειογένεση [314] . 

Η έκφρασή της στο ΗΚΚ έχει συσχετιστεί µε µεγαλύτερη µικροαγγειακή πυκνότητα και 

διηθητικότητα του όγκου , αυξηµένη παραγωγή VEGF και χειρότερη επιβίωση των 

ασθενών [315, 316] . 

 

2.6.7  Angiogenin  
 

Η  Angiogenin είναι µια ριβονουκλεάση . Σε µερικές φυσιολογικές και παθολογικές 

καταστάσεις ( όπως και στις νεοπλασίες ) , τα επίπεδά της στο αίµα αυξάνονται , 

προάγοντας την αγγειογένεση [317] . 

Σε ασθενείς µε ΗΚΚ , η έκφρασή της στα καρκινικά κύτταρα συνδέθηκε µε µεγαλύτερη 

µικροαγγειακή πυκνότητα , ενώ τα επίπεδά της στο αίµα τους συσχετίστηκαν επίσης µε 

αγγειογένεση , αλλά και µε µεγαλύτερο µέγεθος / πτωχή διαφοροποίηση του όγκου [318] . 
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2.6.8  Angiopoietins-1 , -2 ( Ang-1 , -2 ) 

 

Η οικογένεια των Angiopoietins στον άνθρωπο περιλαµβάνει 4 µέλη ( Ang-1,-2,-3,-4  ) , τα 

οποία προσδένονται στον υποδοχέα τους Tie2 . Οι καλύτερα χαρακτηρισµένες πρωτεΐνες 

είναι η Ang-1 , η οποία εκφράζεται ιδιοσυστασιακά από πολλά είδη κυττάρων                     

( περικύτταρα , λεία µυϊκά κύτταρα , ινοβλάστες και κάποια καρκινικά κύτταρα ) , και η 

Ang-2 , η οποία εκφράζεται αποκλειστικά σχεδόν από ενδοθηλιακά κύτταρα , υπό την 

επίδραση διαφόρων κυτταροκινών , αυξητικών παραγόντων και παραγόντων του 

µικροπεριβάλλοντος ( πχ. υποξία ) . 

Ο κύριος ρόλος της Ang-1 είναι η σταθεροποίηση των αγγείων , προστατεύοντας το 

ενδοθήλιο από την απόπτωση και τις φλεγµονώδεις επιδράσεις κάποιων κυτταροκινών . Τα 

περισσότερα δεδοµένα λοιπόν δείχνουν ότι η Ang-1 ευνοεί την αγγειογένεση , αν και σε 

κάποιες περιπτώσεις υπερέκφρασής της σε όγκους η ανάπτυξή τους ήταν περιορισµένη , 

γεγονός που αποδόθηκε στις αντιφλεγµονώδεις ιδιότητές της . 

Αντιθέτως , η Ang-2 δρα κυρίως ως ανταγωνιστής της Ang-1 και προάγει την 

αποσταθεροποίηση των αγγείων , καθιστώντας το ενδοθήλιο ευάλωτο στη δράση 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών . Αυτό συνήθως συµβαίνει απουσία του VEGF . Όταν 

όµως η Ang-2 δρα σε συνεργασία µε τον VEGF , τότε αντιθέτως µπορεί να διευκολύνει 

την αγγειογένεση [319, 320] . 

Στο ήπαρ ασθενών µε ΗΚΚ , ανιχνεύθηκαν υψηλά επίπεδα Ang-1 και Ang-2  που 

συσχετίστηκαν µε αυξηµένη αγγείωση του όγκου . Επιπλέον , η έκφραση της Ang-2 ήταν 

µεγαλύτερη στα  χαµηλής διαφοροποίησης καρκινώµατα [321] . 

 

2.6.9  Thrombospondin-1 ( TSP-1 ) 

 

Τα µέλη της οικογένειας των Θροµβοσπονδινών µεσολαβούν την αλληλεπίδραση 

φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων µε το εξωκυττάριο στρώµα και τους 

περιβάλλοντες ιστούς . Στο µικροπεριβάλλον του όγκου , η TSP-1 µπορεί να εµποδίσει την 

ανάπτυξη των ευαίσθητων στον TGFβ κυττάρων ( ενεργοποιώντας τον TGFβ ) , όπως και 

την αγγειογένεση ( αναστέλλοντας την επιβίωση και µετανάστευση των ενδοθηλιακών 

κυττάρων , και µειώνοντας τη βιοδιαθεσιµότητα του VEGF ) . Από την άλλη πλευρά    

όµως , υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η συνεχής επίδραση της TSP-1 στα καρκινικά 

κύτταρα ευνοεί τη µετανάστευσή τους , καθώς και την παραγωγή VEGF [322] . Σε 
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ασθενείς µε ΗΚΚ , ισχυρή παρουσία TSP-1 στο κυτταρόπλασµα των νεοπλαστικών  

ηπατοκυττάρων συσχετίστηκε µε υψηλότερη έκφραση VEGF , αγγειακή διήθηση και 

προχωρηµένο στάδιο του όγκου [323] . 

 

2.6.10  Endostatin 

 

Η Endostatin προέρχεται από διάσπαση του κολλαγόνου τύπου XVIII και είναι ένας 

ισχυρός αναστολέας της αγγειογένεσης . Πιθανοί µηχανισµοί αυτής της δράσης της είναι η 

αναστολή της µετανάστευσης των ενδοθηλιακών κυττάρων , η αναστολή του κυτταρικού 

κύκλου και οι προαποπτωτικές ιδιότητές της [324] . 

Ωστόσο , στο ΗΚΚ , ο ρόλος της είναι αµφιλεγόµενος . 

Από τη µία πλευρά , αναφέρθηκε ότι χαµηλότερα επίπεδα mRNA του κολλαγόνου XVIII   

( προδρόµου της Endostatin ) στο ήπαρ ασθενών µε ΗΚΚ συσχετίστηκαν µε µεγαλύτερο 

µέγεθος και πλουσιότερη αγγείωση του όγκου [325] . 

Σε µία άλλη έρευνα όµως , υψηλή έκφραση Endostatin / collagen XVIII στους ιστούς γύρω 

από τον όγκο ασθενών µε ΗΚΚ συσχετίστηκε θετικά µε αυξηµένη έκφραση VEGF και 

πιθανότητα υποτροπής της νόσου [326] . 

 

2.6.11  Angiostatin 

 

Η Αγγειοστατίνη είναι µια πρωτεΐνη που λειτουργεί ως αναστολέας της αγγειογένεσης και 

προέρχεται από διάσπαση του πλασµινογόνου . Μηχανισµοί της δράσης της 

περιλαµβάνουν την αναστολή της συνθάσης του ATP , των λειτουργιών της ιντεγκρίνης 

ανβ3  και του σηµατοδοτικού µονοπατιού του HGF στα ενδοθηλιακά κύτταρα [327] . 

Ασθενείς µε ΗΚΚ και απουσία έκφρασης ελαστάσης των ανθρωπίνων µακροφάγων  , ( το 

ένζυµο που µετατρέπει το πλασµινογόνο σε Αγγειοστατίνη ) , και κατά συνέπεια µε 

απουσία Αγγειοστατίνης στο ήπαρ τους , είχαν µικρότερο χρόνο επιβίωσης [328] . 

Σε µια άλλη έρευνα που έγινε σε αθυµικά ποντίκια µε ΗΚΚ , µεταφορά του γονιδίου της 

Αγγειοστατίνης κατέστειλε την ανάπτυξη του όγκου , και το φαινόµενο αυτό συνδυαζόταν 

µε καταστολή της αγγειογένεσης [329] . 
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2.7.  Ειδικοί παθογενετικοί µηχανισµοί ηπατοκυτταρικού     

        καρκινώµατος 

 

Παρά την ύπαρξη κάποιων κοινών στοιχείων , οι κυτταρικοί και µοριακοί µηχανισµοί που 

οδηγούν στην ανάπτυξη του ΗΚΚ σε µεγάλο βαθµό ποικίλλουν . 

Ειδικότερα , οι σηµαντικότεροι µηχανισµοί ηπατοκαρκινογένεσης , ανάλογα µε το 

συγκεκριµένο αιτιολογικό παράγοντα είναι : 

 

2.7.1  Ιός ηπατίτιδας Β ( HBV ) 

 

Σύµφωνα µε επιδηµιολογικές µελέτες  , 2 – 10 %  ασθενών µε χρόνια λοίµωξη HBV 

προχωράνε κάθε χρόνο στο στάδιο της κίρρωσης , ενώ η ετήσια επίπτωση ΗΚΚ 

υπολογίζεται ότι είναι κάτω από 1 % για µη κιρρωτικούς και περίπου 2 – 3 % για 

κιρρωτικούς ασθενείς µε HBV [330] . 

Ο HBV είναι ένας ιός µε µερικώς δίκλωνο DNA που ενσωµατώνεται στο γενωµικό DNA 

του κυττάρου-ξενιστή , προκαλώντας συχνά χρωµοσωµατικές ανωµαλίες , όπως 

µετατοπίσεις , αναστροφές και απαλοιφές [331, 332] . 

Η ενσωµάτωση του HBV µπορεί να γίνει σε γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες 

απαραίτητες για τον έλεγχο σηµαντικών µονοπατιών , τον πολλαπλασιασµό και την 

επιβίωση του κυττάρου , όπως πχ στο γονίδιο της αντίστροφης µεταγραφάσης της 

τελοµεράσης ( hTERT ) ή του υποδοχέα του PDGF [333, 334] .  

Οι µεταλλαγές που προκαλεί ο HBV µπορούν να συµβάλουν και στην κατακράτηση του 

ιού µέσα στα κύτταρα , καθώς και στην αύξηση του ενδοκυττάριου στρες , οδηγώντας έτσι 

σε µεγαλύτερη ηπατική βλάβη και τελικά σε ανάπτυξη ΗΚΚ [335] . 

Επίσης , η πρωτεΐνη HBx του ιού µπορεί να ενεργοποιήσει µονοπάτια που ευνοούν τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασµό και την ηπατοκαρκινογένεση, πχ επάγει το RAS / RAF / 

MAPK µονοπάτι , την οικογένεια των Src κινασών και την έκφραση COX-2 [336-338] . 

H HBx έχει και την ικανότητα να αναστέλλει την επαγόµενη από το p53 απόπτωση , είτε 

καταστέλλοντας τη µεταγραφή του γονιδίου του είτε δεσµεύοντας την αντίστοιχη πρωτεΐνη 

[339-341] . 

Επιπλέον , η χρόνια λοίµωξη µε HBV , εκτός του οξειδωτικού στρες που προδιαθέτει σε 

µεταλλαγές , διεγείρει και µια έντονη ανοσολογική απάντηση από τα Τ-κύτταρα , η οποία 
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οδηγεί σε συνεχείς κύκλους νέκρωσης - φλεγµονής – κυτταρικής αναγέννησης , και τελικά 

σε ηπατοκαρκινογένεση [342] .  

Τέλος , έχει επίσης περιγραφεί ότι ο HBV µπορεί να συνεργαστεί και µε άλλα καρκινογόνα 

ερεθίσµατα , πχ µε το διαιτητικό καρκινογόνο DEN ( diethylnitrosamine ) , και να 

οδηγήσει σε γένεση ΗΚΚ µέσω ευαισθητοποίησης των ηπατοκυττάρων σε απόπτωση και 

αντιρροπιστικό υπερ-πολλαπλασιασµό των κυττάρων που φέρουν µεταλλαγές από την 

DEN [343] . 

 

2.7.2  Ιός ηπατίτιδας C ( HCV ) 

 

Αν και ο ιός HCV είναι ένας παράγοντας κινδύνου για ΗΚΚ , µόνο στο 15 %  περίπου των 

µολυσµένων ασθενών η λοίµωξη αυτή ελαττώνει την ποιότητα και / ή τη διάρκεια ζωής 

[344] .  

Αντίθετα µε τον HBV , ο HCV είναι ένας RNA ιός που δεν ενσωµατώνεται στο DNA του 

κυττάρου . Ωστόσο , από µελέτη σε σειρές Β-κυττάρων , έχει καταδειχτεί ότι µπορεί να 

προκαλέσει µεταλλαγές στα γονίδια p53 , β-κατενίνης και σε µερικά άλλα πρωτο-

ογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά γονίδια [345] . 

Το γονιδίωµα του HCV κωδικοποιεί δέκα ιικά προϊόντα , που χωρίζονται σε δοµικές και 

µη δοµικές πρωτεΐνες . Κάποιες από αυτές του δίνουν τις περισσότερες φορές τη 

δυνατότητα να διαφεύγει της ανοσολογικής απάντησης , γεγονός που οδηγεί σε χρόνια 

λοίµωξη και προδιαθέτει σε ΗΚΚ [346, 347] . 

Τουλάχιστον τέσσερις από τις πρωτεΐνες του , οι NS5A , NS3P, core , και NS4B έχουν τη 

δυνατότητα να προκαλέσουν νεοπλασµατική εξαλλαγή σε καλλιέργειες κυττάρων  . 

Συγκεκριµένα , η NS5A προκαλεί χρωµοσωµατική αστάθεια µέσα από την  απορρύθµιση 

του κυτταρικού κύκλου [348] , και καταστέλλει την έκφραση του p21 ογκοκατασταλτικού 

γονιδίου , δεσµεύοντας την p53 πρωτεΐνη που το επάγει [349] .  

Η NS3P πρωτεΐνη συνδέεται επίσης µε µεταβολές στην έκφραση γονιδίων που ελέγχουν 

τον πολλαπλασιασµό και την απόπτωση , πχ. c-erB2 και p21  [350] 

Την επαγωγή ογκογονιδίων και καταστολή του p53 µπορεί να προκαλέσει και η πρωτεΐνη 

core [351, 352] , ενώ µπορεί επιπλέον και να ενεργοποιήσει το µονοπάτι της ERK κινάσης 

[353] . 

 59



 

Οι µηχανισµοί καρκινογένεσης από την NS4B πρωτεΐνη δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως . 

Έχει βρεθεί ότι µπορεί να προκαλέσει τη νεοπλασµατική εξαλλαγή κυττάρων µε ή χωρίς 

τη συνεργασία του Ha-ras ογκογονιδίου [354, 355] . 

Επιπλέον , το χρόνιο οξειδωτικό στρες και ο επακόλουθος κύκλος κυτταρικής 

καταστροφής και αναγέννησης µπορεί να είναι άλλος ένας µηχανισµός 

ηπατοκαρκινογένεσης από τον HCV [342] . 

Τέλος , κάποιες µελέτες δείχνουν ότι η λοίµωξη από HCV συνδέεται µε αγγειογένεση , 

γεγονός που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ΗΚΚ [356-358] . 

 

2.7.3  Αλκοόλ 
 

Το µεγαλύτερο µέρος της προσλαµβανόµενης ποσότητας αλκοόλ µεταβολίζεται στο ήπαρ , 

και κατά τη διαδικασία αυτή παράγονται από την οξείδωση της αιθανόλης βλαβερά 

προϊόντα , όπως ακεταλδεΰδη  και ROS . 

Υπάρχει λοιπόν ισχυρή συσχέτιση µεταξύ χρόνιας , υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και 

ηπατικής νόσου . 

Έχει περιγραφεί ότι η χρόνια χορήγηση αλκοόλ σε πειραµατόζωα προκαλεί στο ήπαρ τους 

υποµεθυλίωση του DNA , ευρείες διασπάσεις στις αλύσους του και επαγωγή του c-myc 

πρωτο-ογκογονιδίου , γεγονότα που προδιαθέτουν σε ηπατοκαρκινογένεση [359] . 

Η ακεταλδεΰδη που παράγεται είναι µια καρκινογόνος ουσία , η οποία µπορεί να 

παρεµβληθεί στη σύνθεση και επιδιόρθωση του DNA , και επιπλέον να αντιδράσει µε το 

DNA , σχηµατίζοντας µαζί του σύµπλοκα . Τα σύµπλοκα αυτά µπορούν στη συνέχεια να 

οδηγήσουν σε µεταλλαγές ογκογονιδίων ή ογκοκατασταλτικών γονιδίων [360] . 

Ακόµα , το κυτόχρωµα P450 2E1 ( CYP2E1 ) , ένα ένζυµο που συµµετέχει στο 

µεταβολισµό της αιθανόλης , επάγεται µε τη χρόνια λήψη αλκοόλ και µπορεί να ενισχύσει 

την ενεργοποίηση και άλλων προκαρκινογόνων ουσιών , πολλές από τις οποίες βρίσκονται 

στα αλκοολούχα ποτά , στον καπνό του τσιγάρου και στις τροφές [361] . 

Επίσης , τα ROS που παράγονται κατά το µεταβολισµό της αιθανόλης προκαλούν πολλές 

κυτταρικές βλάβες , όπως βλάβες του DNA , υπεροξείδωση των λιπαρών οξέων και 

τροποποιήσεις των πρωτεϊνών . Το οξειδωτικό στρες επηρεάζει τη λειτουργία πολλαπλών 

κυτταρικών µονοπατιών , όπως της PI3K / Akt , των MAP κινασών JNK και p38 , κτλ , 

οδηγώντας στην ανάπτυξη ηπατικών νόσων [362] . 
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Επιπλέον , στην αλκοολική νόσο του ήπατος παρατηρούνται αυξηµένα επίπεδα LPS στην 

κυκλοφορία ( και προέρχονται κυρίως από τα Gram (-) βακτήρια του εντέρου , λόγω της 

αυξηµένης διαπερατότητας του εντερικού τοιχώµατος ) που διεγείρουν τα µονοκύτταρα 

και κύτταρα Kupffer ( τα οποία µάλιστα εµφανίζονται υπερ-απαντητικά στο ερέθισµα   

αυτό ) να παράγουν TNF και άλλες προφλεγµονώδεις κυτταροκίνες [363, 364] . 

Από την άλλη πλευρά , η χρόνια πρόσληψη αιθανόλης εξαντλεί τα αποθέµατα των 

µιτοχονδρίων σε γλουταθειόνη , καθιστώντας έτσι τα ηπατοκύτταρα ευαίσθητα σε θάνατο 

από τον TNF και το οξειδωτικό στρες που προκαλείται [365-367] . Επακόλουθο αυτών  

των µεταβολών είναι η χρόνια καταστροφή και αναγέννηση των ηπατοκυττάρων , η 

ενεργοποίηση των αστεροειδών κυττάρων , η ανάπτυξη κίρρωσης και τελικά ΗΚΚ . 

Τέλος , σε ασθενείς µε αλκοολική κίρρωση έχει παρατηρηθεί ελαττωµένη κυτταροτοξική 

δραστηριότητα των NK κυττάρων , γεγονός που δείχνει ότι η αλκοολική κίρρωση µπορεί 

να συνδέεται µε την ανάπτυξη ΗΚΚ και λόγω της δυσλειτουργίας των µηχανισµών 

ανοσοεπαγρύπνισης [368] . 

 

2.7.4  Αφλατοξίνη B1 ( AFB1 )  

 

Η Αφλατοξίνη B1 , µια ηπατοκαρκινογόνος τοξίνη των µυκήτων Aspergillus flavus και 

Aspergillus parasiticus , ανευρίσκεται συχνά στην Ασία και στην Υποσαχάριο Αφρική , 

όπου η διατήρηση ξηρών καρπών και σιτηρών σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας επιτρέπει 

την ανάπτυξη αυτών των µυκήτων .  

Αρχικά , η AFB1 µετατρέπεται στο βλαπτικό µεταβολίτη της , το exo-8,9-εποξείδιο . Στη 

συνέχεια , το εποξείδιο αντιδρά µε τη γουανίνη του DNA , σχηµατίζοντας σύµπλοκα . Τα 

σύµπλοκα αυτά , σε συνδυασµό µε άλλες δευτερογενείς βλάβες του DNA που προκαλούν , 

οδηγούν σε µεταλλαγές και συµβάλλουν στη νεοπλασµατική εξαλλαγή των 

ηπατοκυττάρων [369] . Για παράδειγµα , η AFB1 µπορεί να προκαλέσει ενεργοποίηση του 

Ha-ras πρωτο-ογκογονιδίου [370] , και µεταλλαγές στο p53 γονίδιο [371-373] . 

Επίσης , υπάρχουν και πειραµατικές ενδείξεις ότι η AFB1 µπορεί να δράσει συνεργιστικά 

µε τον ιό HBV στην ανάπτυξη ΗΚΚ [374] . 
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2.7.5  Κληρονοµική Αιµοχρωµάτωση 

 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας για ανάπτυξη ΗΚΚ είναι η Κληρονοµική 

Αιµοχρωµάτωση , µια γενετική νόσος συχνή στους λαούς που κατοικούν γύρω από τη 

Βόρειο Θάλασσα και κατάγονται από τους Κέλτες . Η Αιµοχρωµάτωση χαρακτηρίζεται 

από σταδιακή συσσώρευση του σιδήρου σε διάφορους ιστούς και ζωτικά όργανα . 

Πιθανοί µηχανισµοί ηπατοκαρκινογένεσης από τα αυξηµένα αυτά επίπεδα σιδήρου 

περιλαµβάνουν : 

Άµεση επίδραση του σιδήρου στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό , βλάβες του DNA από τον 

µη δεσµευµένο στην τρανσφερίνη σίδηρο ή τα υπεροξειδωµένα λιπαρά οξέα που 

δηµιουργούνται από τα παραγόµενα ROS , µε αποτέλεσµα αδρανοποίηση 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων όπως το p53 , ίνωση και ανοσοανεπάρκεια που συνδέεται µε 

µειωµένη ανοσοεπιτήρηση για κακοήθεια [375, 376] . 

 

2.7.6  Ανεπάρκεια α-1 αντιθρυψίνης  

 

Η Ανεπάρκεια της α-1 αντιθρυψίνης είναι η συχνότερη γενετική αιτία ηπατικής νόσου στα 

παιδιά , ενώ προκαλεί χρόνιες ηπατικές βλάβες και ΗΚΚ στους ενήλικες . 

Ένας προτεινόµενος µηχανισµός ηπατοκαρκινογένεσης είναι η σώρευση της 

µεταλλαγµένης γλυκοπρωτεΐνης α1ATZ στο ενδοπλασµατικό δίκτυο , που οδηγεί στο 

σχηµατισµό  “ αρρώστων  ” , αλλά ανίκανων να πεθάνουν ηπατοκυττάρων . Τα                   

“ άρρωστα  ” αυτά κύτταρα δίνουν , µέσα σε ένα φλεγµονώδες περιβάλλον , ένα χρόνιο 

ερέθισµα αναπαραγωγής άλλων ηπατοκυττάρων  που φέρουν µικρότερο φορτίο φορτίο 

α1ATZ και η διαδικασία αυτή καταλήγει τελικά στην ανάπτυξη ΗΚΚ [377] .  

 

2.7.7  Κληρονοµική τυροσιναιµία τύπου Ι 
 

Η τυροσιναιµία τύπου Ι είναι µια κληρονοµική αυτοσωµική υπολειπόµενη ασθένεια , µε 

ελαττωµατικό µεταβολισµό της τυροσίνης . 

Προκαλεί ηπατική ανεπάρκεια στην παιδική ηλικία  ή οδηγεί σε µια πιο χρόνια και 

προοδευτική ηπατική βλάβη µε κίρρωση , που συχνά επιπλέκεται µε ΗΚΚ . Στην 

περίπτωση αυτή , η ανάπτυξη ΗΚΚ οφείλεται σε µεταλλαγές και απορρύθµιση του 
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κυτταρικού κύκλου που προκαλεί στο ήπαρ η σώρευση τοξικών µεταβολιτών της 

τυροσίνης [378, 379] . 

 

2.7.8  Μη αλκοολική νόσος ήπατος ( NAFLD ) / Μη αλκοολική 

στεατοηπατίτιδα ( NASH ) / ∆ιαβήτης τύπου 2 : 
 

Οι λιπώδεις διαταραχές του ήπατος φαίνονται να αυξάνουν τον κίνδυνο για ΗΚΚ , µε 

µηχανισµούς που περιλαµβάνουν οξειδωτικό στρες από τα παραγόµενα ROS - 

υπεροξείδωση λιπαρών οξέων - µεταλλαγές DNA , πολλαπλασιασµό των oval                     

( προδρόµων ) ηπατοκυττάρων , διαταραχές αυξητικών παραγόντων και κυτταροκινών και 

πρόοδο σε κίρρωση . 

Ο ∆ιαβήτης τύπου 2 λέγεται επίσης ότι προδιαθέτει σε καρκινογένεση , καθώς συνδέεται 

στενά µε τις µη αλκοολικές λιπώδεις διαταραχές του ήπατος και προάγει τη σύνθεση και 

βιολογική δράση του αυξητικού παράγοντα IGF-1 [380, 381] .Παρ’ όλ’ αυτά , προτείνεται 

ότι χρειάζονται περισσότερες µελέτες , για να διευκρινίσουν αν οι NAFLD / NASH και ο 

διαβήτης αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες ανάπτυξης ΗΚΚ , ή αν η παρουσία τους 

απλώς συµβάλλει στην ηπατοκαρκινογένεση από άλλα αίτια [382] .  
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3.  Κύτταρα Kupffer 

 
Τα κύτταρα Κupffer ανακαλύφθηκαν από τον Γερµανό ανατόµο von Kupffer το 1876 . 

Είναι τα µακροφάγα του ήπατος και επενδύουν τα κολποειδή µαζί µε τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα ,  τα ηπατικά Natural Killer ( NK  ) cells ( ή κύτταρα των βοθρίων  - pit cells ) και 

τα αστεροειδή κύτταρα  ( Ιto ). Αποτελούν περίπου το 80 - 90 % των ιστικών µακροφάγων 

του δικτυοενδοθηλιακού συστήµατος ,  καθώς και το 15% του συνολικού πληθυσµού των 

κυττάρων του ήπατος . Η άµεση επαφή τους µε το αίµα της πυλαίας κυκλοφορίας τους 

επιτρέπει να παίζουν έναν κρίσιµο ρόλο στην άµυνα του οργανισµού , αλλά και στην 

πρόσληψη και αποδόµηση κυκλοφορούντων σωµατιδίων . 

 

3.1  Εντόπιση , µορφολογία , προέλευση και ιδιότητες 

 

Τα Κupffer βρίσκονται εγκατεστηµένα κυρίως περιπυλαία , αλλά επίσης και στην 

ενδιάµεση ζώνη του ηπατικού λοβίου , καθώς και περιφλεβικά [383] . 

∆ιαθέτουν ανώµαλο , αµοιβαδοειδές σχήµα , µε ψευδοπόδια και µικρολάχνες που 

απλώνονται προς όλες τις κατευθύνσεις , έχοντας έτσι τη δυνατότητα να έρχονται σε 

επαφή µε τα ενδοθηλιακά κύτταρα και να αποφράσσουν µερικές φορές προσωρινά τον 

αυλό του κολποειδούς . Στο κυτταρόπλασµά τους εµφανίζουν λυσοσσώµατα αλλά και 

άλλες δοµές , όπως σύµπλεγµα Golgi , ριβοσώµατα , πινοκυτταρικά κυστίδια , µικροϊνίδια 

και µικροσωληνίσκους [384, 385] . 
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Τα κύτταρα Kupffer µέσα στο ηπατικό κολποειδές ( Bone-Larson CL et al . The role of 

chemokines in the immunopathology of the liver . Immunol Rev. 2000 Oct;177:8-20 ) 

 

 

Παρότι θεωρούνταν καθηλωµένα ιστικά µακροφάγα , παρατηρήθηκε ότι έχουν την 

ικανότητα να κινούνται αυτόνοµα , γεγονός µε µεγάλη σηµασία για τη λειτουργικότητά 

τους [386] .  

Αρχικά πιστευόταν ότι αποτελούσαν έναν ενιαίο κυτταρικό πληθυσµό µε τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα του κολποειδούς , αλλά αργότερα αποδείχτηκε ότι σε αντιδιαστολή µε αυτά , τα 

κύτταρα Kupffer πρέπει να ορίζονται ως τα µακροφάγα του ηπατικού κολποειδούς που 

εµφανίζουν : 1) έντονη φαγοκυτταρική δραστηριότητα , 2) θετικότητα για µονοκλωνικά 

αντισώµατα έναντι µακροφάγων ,   3) ικανότητα πολλαπλασιασµού ( φυσιολογικά 

περιορισµένη µε ρυθµό αναπαραγωγής της τάξεως του 2 % σε ηρεµία , ενισχύεται όµως 

κάτω από ορισµένες πειραµατικές συνθήκες ) , και  4) ενδογενή υπεροξειδάση µε τη 

χαρακτηριστική εντόπιση που εµφανίζουν τα ιστικά µακροφάγα ( σε πυρηνικό φάκελο και 

αδρό ενδοπλασµατικό δίκτυο ) [387] . 

Κατά την επικρατούσα άποψη για την προέλευση των ιστικών µακροφάγων , 

συµπεριλαµβανοµένων των Kupffer , τα µονοπύρηνα του περιφερικού αίµατος ( που 

κατάγονται από προγονικά κύτταρα του µυελού των οστών ) µεταναστεύουν στους 
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διάφορους ιστούς του σώµατος , όπου διαφοροποιούνται σε µακροφάγα υπό την επίδραση 

παραγόντων ωρίµανσης και διαφοροποίησης , των Colony-stimulating factors (CSFs) . 

Ο χρόνος ζωής των Kupffer φαίνεται να είναι αρκετά µεγαλύτερος από το διάστηµα των 

3,8 ηµερών που είχε αρχικά υπολογιστεί  , και φτάνει µέχρι και ένα έτος σε ανθρώπινο 

µεταµοσχευµένο ήπαρ [387] . 

Ο πληθυσµός όµως των κυττάρων Kupffer φαίνεται ότι δεν είναι οµοιογενής ως προς τη 

µορφολογία και τη λειτουργικότητά του . 

Η ανοσοϊστοχηµική χρώση για κάποιους δείκτες µακροφάγων παρουσιάστηκε 

ασθενέστερη σε κύτταρα µε µικρότερο µέγεθος , τα οποία εµφανίζουν έναν πιο άωρο 

φαινότυπο , µε έλλειψη ενδογενούς υπεροξειδάσης , λυσοσσωµάτων και φαγοσωµάτων 

[388] . Γενικά , τα κύτταρα Kupffer που βρίσκονται περιπυλαία είναι µεγαλύτερα , µε 

µεγαλύτερη φαγοκυτταρική δραστηριότητα και δραστικότητα λυσοσσωµατικών ενζύµων , 

παράγουν όµως λιγότερα υπεροξειδικά ανιόντα [389] . 

Σύµφωνα µε νεότερη µελέτη , αναγνωρίστηκε επίσης στο ήπαρ ποντικών µια µεγάλη 

ετερογενής οµάδα ακτινοάντοχων Kupffer , µε απουσία συµµετοχής τους σε φλεγµονώδεις 

απαντήσεις .Ο ξεχωριστός αυτός πληθυσµός πιθανόν να αποτελείται από κύτταρα 

αιµατογενούς προελεύσεως , τα οποία όµως στη συνέχεια απέκτησαν κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά , όπως πολύ µακρύ χρόνο ζωής , στο µικροπεριβάλλον του                

ήπατος [390] . 

Ένας µεγάλος αριθµός ουσιών και σωµατιδίων είναι ικανός να ενεργοποιήσει τα  κύτταρα 

Kupffer , γεγονός που διευκολύνεται και από την παρουσία ειδικών υποδοχέων στην 

επιφάνειά τους . Ισχυρότεροι διεγερτικοί παράγοντες φαίνονται να είναι ο LPS                    

(ενδοτοξίνη από τα Gram αρνητικά βακτήρια που δρα µέσω CD14 /  Toll-like Receptor 4), 

οι παράγοντες C3a και C5a του συµπληρώµατος και οι β-γλουκάνες από βακτήρια και 

µύκητες . Τα ενεργοποιηµένα Kupffer εκκρίνουν στη συνέχεια σε αυξηµένες ποσότητες 

βιολογικά δραστικών ουσιών  , όπως κυτταροκίνες , ένζυµα , δραστικά είδη οξυγόνου         

( ROS ) και µεταβολίτες του αραχιδονικού οξέος [391, 392] . 

Επίσης , όπως όλα τα µακροφάγα , τα Kupffer έχουν την ικανότητα της 

αντιγονοπαρουσίασης [393] . 

Σε σχέση όµως µε άλλα µακροφάγα , αυτό που τα χαρακτηρίζει , είναι η ιδιαίτερα 

αυξηµένη φαγοκυτταρική τους δυνατότητα , οψωνοποιηµένων και µη σωµατίδιων [394, 

395] . 
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3.2  Ρόλος των Kupffer στην ανοσολογική απάντηση 
 

Τα Kupffer έχουν µεγάλη ικανότητα πινοκυττάρωσης και φαγοκυττάρωσης. 

Ενδοκυτταρώνουν διάφορες ουσίες και σωµατίδια , όπως ενδοτοξίνη , βακτήρια , ιούς , 

παράσιτα , γηρασµένα και καρκινικά κύτταρα κτλ . Το υλικό που προσλαµβάνουν 

οδηγείται στα πολυάριθµα λυσοσσώµατα που περιέχουν [396] , ενώ στην καταστροφή του 

συµβάλλουν και τα ιόντα υπεροξειδίου που παράγουν [397] . 

Η φαγοκυτταρική λειτουργία των κυττάρων Kupffer διευκολύνεται και από την παρουσία 

κάποιων υποδοχέων στην επιφάνειά τους , όπως Fc Receptors , υποδοχείς του 

συµπληρώµατος , scavenger receptors και λεκτίνες [398-400] , ενώ µπορεί να επηρεάζεται 

από διάφορες ουσίες ( πχ αυξάνεται από την ενδοτοξίνη , µειώνεται από ηπατοτοξικά 

χηµικά ) [401, 402] και από παθολογικές καταστάσεις του ήπατος ( πχ αυξηµένη σε 

χρόνιες φλεγµονές , µειωµένη σε αλκοολική ηπατίτιδα και αποφρακτικό ίκτερο ) [403] . 

Τα Kupffer αποµακρύνουν αποτελεσµατικά και κυκλοφορούντα βακτήρια  [404] , ενώ 

επίσης προσλαµβάνουν και αποµακρύνουν από το ήπαρ τον LPS [405, 406] . 

Τα περισσότερα πάντως βακτήρια δεσµεύονται εξωκυτταρίως στην επιφάνεια των Kupffer 

και θανατώνονται από προσελκυόµενα ουδετερόφιλα [407] , η συσσώρευση των οποίων 

ευνοείται από φλεγµονώδεις µεσολαβητές , όπως IL-1b , IL-6 , TNF-a, νιτρικό οξείδιο       

( NO ) και λευκοτριένες [408] , καθώς και χηµειοκίνες ( όπως MCP-1 και MIP-2 / IL-8 ) , 

που παράγουν τα Kupffer [409] . Οι δύο κυτταρικοί πληθυσµοί αλληλεπιδρούν µεταξύ 

τους µέσω συµπληρωµατικών ειδικών µορίων προσκόλλησης ( όπως CD11b/CD18 και 

CD54 , τα οποία εκφράζονται από ουδετερόφιλα και Kupffer , αντίστοιχα ) [410] . 

Τα αποπτωτικά ουδετερόφιλα που εµφανίζονται στη συνέχεια φαγοκυτταρώνονται από τα 

Kupffer , ώστε να περιοριστεί η φλεγµονή και η ιστική βλάβη [411] . 

Για την καταπολέµηση των βακτηριακών και ιικών λοιµώξεων , τα Kupffer ενεργοποιούν 

και άλλους πληθυσµούς κυττάρων , τα NK και NK1+ T cells , παράγοντας κυτταροκίνες 

όπως IL-12 , IL-18 , και ιντερφερόνες α / β [412-414] . 

Από την άλλη πλευρά πάντως , υπάρχουν και παθογόνοι µικροοργανισµοί , όπως το 

παράσιτο της ελονοσίας , που καταφέρνουν να χρησιµοποιούν τα Kupffer ως πύλη εισόδου  

για την εξάπλωσή τους στο ήπαρ [415] . 
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3.3  Ρόλος των Kupffer στην ανοσολογική ανοχή 

 

Το ήπαρ είναι ένα όργανο στο οποίο φτάνουν συνεχώς αντιγόνα από την πυλαία και 

συστηµατική κυκλοφορία . Ως αποτέλεσµα , ανέπτυξε ανοχή , µηχανισµούς δηλαδή για να 

αποτρέπει την αντίδραση του ανοσολογικού συστήµατος  απέναντι σε µη παθογόνα 

ερεθίσµατα , και τη συνεπακόλουθη ιστική βλάβη . 

Τα κύτταρα Kupffer  παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των µηχανισµών . 

Αναστολή της λειτουργίας τους µε ενδοφλέβια χορήγηση χλωριούχου γαδολινίου                

( GDCl3 ) σε πειραµατόζωα εµπόδισε την ανοσολογική ανοχή , η οποία παρατηρείται  σε 

αλλογενετικά µοσχεύµατα , αν πρωτύτερα εγχυθεί αντιγονικό τους φορτίο στην πυλαία 

κυκλοφορία [416, 417] . 

Επιπλέον , παρά τη συνεχή ύπαρξη LPS  στην πυλαία κυκλοφορία ( σε φυσιολογικές 

συγκεντρώσεις 10 pg/ml - 1 ng/ml ) , στο ήπαρ , σε αντίθεση µε άλλους ιστούς , δεν 

παρατηρείται φλεγµονή [418] . Μια εξήγηση γι αυτό είναι ότι υπό την επίδραση LPS , 

διεγείρεται από τα Kupffer η παραγωγή προσταγλανδίνης Ε2 ( PGE2 ) , IL-10 και TGFβ 

[419-421] . Οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν ποικιλοτρόπως την ανοσολογική αντίδραση, 

µε µείωση της αντιγονοπαρουσίασης από τα κολποειδικά ενδοθηλιακά κύτταρα , αναστολή 

της ωρίµανσης και της λειτουργίας των δενδριτικών κυττάρων και καταστολή της 

ενεργοποίησης των Τ λεµφοκυττάρων  [422-425] . 

Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι τα Kupffer εµπλέκονται στην ενδοηπατική παγίδευση των 

ενεργοποιηµένων Τ λεµφοκυττάρων που στη συνέχεια αποπίπτουν [426] , ενώ έχουν τη 

δυνατότητα και τα ίδια να προκαλέσουν απόπτωση στα Τ κύτταρα µέσω του Fas ligand 

στην επιφάνειά τους [427] , ή να αναστείλουν τον πολλαπλασιασµό τους µε την παραγωγή 

νιτρικού οξειδίου ( ΝΟ ) [428] . 

Τέλος , αν και τα Kupffer έχουν την ικανότητα της αντιγονοπαρουσίασης στα T κύτταρα 

µε τα οποία έρχονται σε επαφή [429, 430] , δεν είναι τελικά τόσο ικανά να τα 

ενεργοποιήσουν [431] . Σε πρόσφατη µελέτη , η αδυναµία τους αυτή προτάθηκε ότι 

οφείλεται κυρίως στη σχετικά χαµηλή έκφραση MHC II και  συνδιεγερτικών µορίων           

( B7-1 ,  B7-2 και CD40 ) που παρουσιάζουν σε κατάσταση ηρεµίας στην επιφάνειά τους   

( συγκριτικά µε τα δενδριτικά κύτταρα ) [432] . 
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3.4  Ρόλος των Kupffer στην ηπατική βλάβη 

 

Παρά από τον προστατευτικό ρόλο των Kupffer που αναφέρθηκε µε την  προαγωγή της 

ανοσολογικής ανοχής , σε άλλες περιπτώσεις δείχνουν καθαρά να λειτουργούν ως 

µεσολαβητές της ηπατικής βλάβης . 

Έτσι , η ενεργοποίησή τους ( µε συνέπεια την παραγωγή κυτταροτοξικών παραγόντων , 

ιδίως TNFα ) είναι απαραίτητη για την επαγόµενη από  τα Τ-κύτταρα ιστική καταστροφή , 

όπως έχει καταδειχτεί στην περίπτωση  της ηπατίτιδας από ιό της γρίπης [433]  και σε 

άλλα µοντέλα οξείας ηπατικής βλάβης από Τ-κύτταρα , µε χορήγηση concanavalin A , 

εξωτοξίνης Α της Pseudomonas aeruginosa ή εντεροτοξίνης Β σταφυλοκόκκου  [434] . 

Επίσης , τα Kupffer συµβάλλουν στην ηπατοτοξικότητα που προκαλούν και άλλοι 

παράγοντες , όπως ο αλκυλιωτικός παράγοντας Μελφαλάνη [435] , η ακεταµινοφαίνη 

[436]  , η γαλακτοζαµίνη [437]  και ο τετραχλωράνθρακας [438] . 

Οι µηχανισµοί ηπατοτοξικότητας ποικίλλουν . Γενικά όµως , τα Kupffer µπορούν να 

απελευθερώσουν βλαπτικούς παράγοντες  όπως ROS , φλεγµονώδεις κυτταροκίνες ( όπως 

TNFα και IL-6 ) , χηµειοκίνες  MCP-1 και MIP-2 , πρωτεολυτικά και λυσοσσωµατικά 

ένζυµα [438-446] . 

Επίσης , τα Kupffer παράγουν και ΝΟ , το οποίο φαίνεται να έχει ένα διττό ρόλο : Σε 

κάποιες περιπτώσεις ( όπως στην ισχαιµία / επαναιµάτωση ) συνεισφέρει στην ηπατική 

βλάβη , ενώ άλλοτε λειτουργεί προστατευτικά ( όπως πχ. στην ενδοτοξιναιµία ) [447] . 

Οι φλεγµονώδεις µεσολαβητές που παράγονται από τα Kupffer µπορούν να προκαλέσουν 

το θάνατο ηπατοκυττάρων είτε µε απευθείας δράση πάνω τους είτε και µε έµµεσο τρόπο , 

µε την προσέλκυση και ενεργοποίηση άλλων κυττάρων , όπως natural killer ( ΝΚ ) ή 

ουδετερόφιλα [448-450] . 

Η απελευθέρωση από τα Kupffer βιολογικά δραστικών ουσιών παίζει µείζονα ρόλο και 

στην ηπατική βλάβη από ενδοτοξίνη ( LPS ) . Όπως προαναφέρθηκε , η  ενδοτοξίνη σε 

φυσιολογικά επίπεδα αποµακρύνεται από τα ηπατικά µακροφάγα χωρίς την πρόκληση 

ιστικής καταστροφής . Ωστόσο ,σε µεγαλύτερα ποσά , ο LPS τα διεγείρει να παράγουν 

δραστικές ρίζες οξυγόνου , TNFα και άλλες προφλεγµονώδεις  κυτταροκίνες που 

µεσολαβούν την ηπατοκυτταρική καταστροφή [451, 452] . 

Από την άλλη πλευρά πάντως , έχει καταδειχτεί ότι τα Kupffer παίζουν και κάποιο  

ηπατοπροστατευτικό ρόλο σε µερικές καταστάσεις , όπως πχ χορήγηση ακεταµινοφαίνης ή 

εκτεταµένη  ηπατεκτοµή [453, 454] , αφού έχουν γενικά τη δυνατότητα να παράγουν 
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κάποιους παράγοντες όπως γλουταθειόνη , ΝΟ , IL-10 , IL-18 binding protein , 

προσταγλανδίνη PGE2 , που αποτρέπουν την ιστική καταστροφή [455-457] . 

Αυτό έχει παρατηρηθεί και ύστερα από απολίνωση του χοληδόχου πόρου σε 

πειραµατόζωα, όπου η αυξηµένη παραγωγή IL-6 από τα Kupffer φαίνεται να µειώνει την 

έκταση της ηπατικής βλάβης [458] . 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι τα κύτταρα Kupffer συνεισφέρουν τελικά στην 

ηπατοτοξικότητα όχι απλώς λόγω των µεσολαβητών  που παράγουν αντιδραστικά , αλλά 

λόγω µιας ανισορροπίας στους καταστρεπτικούς και προστατευτικούς µηχανισµούς που 

εξαρτώνται από αυτά . 

 

3.5  Ρόλος των Kupffer στην αλκοολική ηπατική νόσο 

 

Η αλκοολική νόσος ( Alcoholic Liver Disease – ALD ) , µια σηµαντική αιτία νοσηρότητας 

και θνητότητας στον κόσµο , χαρακτηρίζεται από λιπώδη εκφύλιση , φλεγµονή του   

ήπατος , ίνωση και τελικά κίρρωση . 

Πλήθος στοιχείων δείχνουν ότι τα Kupffer παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην παθογένειά 

της . 

Ανοσοϊστοχηµικά , έχει παρατηρηθεί ότι ο αριθµός τους στα πυλαία διαστήµατα αυξάνεται 

σε ασθενείς µε οξεία αλκοολική ηπατίτιδα και χρόνια αλκοολική νόσο [459] , ενώ , σε 

πειραµατόζωα µε χρόνια χορήγηση αιθανόλης , η αναστολή της λειτουργίας τους µε 

χλωριούχο γαδολίνιο εµπόδισε σηµαντικά την αύξηση των τρανσαµινασών , τη σώρευση 

λίπους , φλεγµονή και νέκρωση στο ήπαρ [460] . 

Οι κύριοι µηχανισµοί µε τους οποίους συµµετέχουν στην επαγόµενη από το αλκοόλ 

ηπατική βλάβη είναι η παραγωγή ROS ( ιδίως ανιόντων υπεροξειδίου ) , προφλεγµονωδών 

κυτταροκινών ( κυρίως TNFα , αλλά και άλλες όπως IL-1 , IL-6 ) και TGF-beta , 

παράγοντες που εµπλέκονται και στη διαδικασία της ηπατικής ίνωσης [364, 461-463] . 

Επίσης , κατά την πρώιµη φάση της αλκοολικής νόσου (ALD ) απελευθερώνουν σε 

αυξηµένες ποσότητες C-X-C χηµειοκίνες , οι οποίες προσελκύουν κυρίως ουδετερόφιλα 

στο ήπαρ , ενώ σε προχωρηµένα στάδια ALD παράγουν κυρίως C-C χηµειοκίνες , που 

συνδέονται µε τη µετανάστευση κυρίως µονοκυττάρων / λεµφοκυττάρων στο ήπαρ και την 

πρόοδο σε κίρρωση [464] . 

Από µελέτες σε πειραµατόζωα , ο κυριότερος λόγος αυτής της ενεργοποίησης των 

κυττάρων Kupffer φαίνεται να είναι η αύξηση της διαπερατότητας του εντερικού 
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βλεννογόνου από το αλκοόλ , µε συνέπεια µεγαλύτερα ποσά LPS να φτάνουν στο ήπαρ 

µέσω της πυλαίας κυκλοφορίας [465-467] . Το φαινόµενο αυτό , γνωστό ως  “ leaky gut ” , 

συνδέθηκε στενά και µε την ανάπτυξη ALD σε αλκοολικούς ασθενείς [468] . 

Πέρα από την αύξηση στα επίπεδα ενδοτοξίνης , το αλκοόλ µεταβάλλει και τον τρόπο που 

τα Kupffer αντιδρούν σ’ αυτήν . Έτσι , ενώ η οξεία πρόσληψη αιθανόλης προκαλεί µια 

ανοχή στον LPS , η παρατεταµένη χορήγησή της ευαισθητοποιεί ακόµα περισσότερο τα 

ηπατικά µακροφάγα , µε αποτέλεσµα την άνοδο των ενδοκυττάριων επιπέδων Ca +2 , 

µεγαλύτερη έκφραση CD14 και τελικά µεγαλύτερη παραγωγή κυτταροκινών όπως TNFα 

[469] . 

Η ευαισθητοποίηση αυτή των Kupffer στη χρόνια ( σε αντίθεση µε την οξεία ) πρόσληψη 

αιθανόλης και η επακόλουθη ηπατική βλάβη προτάθηκε ότι οφείλεται σε µηχανισµούς που 

εξαρτώνται από το οξειδωτικό stress και την Interleukin-1 Receptor-Associated Kinase 

(IRAK) [470, 471] , ενώ άλλες έρευνες αποδίδουν σηµαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση των 

κινασών ERK 1/2 [472] , στη µείωση των ενδοκυττάριων επιπέδων cAMP µε επακόλουθη 

αύξηση της µεταγραφικής δραστηριότητας του NF-kappaB [473] , αλλά και στην επαγωγή 

του κυτοχρώµατος  P4502E1 [474, 475] , µε τελικό αποτέλεσµα µεγαλύτερη παραγωγή 

TNFα ύστερα από επίδραση LPS . 

Τέλος , εκτός από την ενδοτοξίνη , την απελευθέρωση προφλεγµονωδών και προϊνωτικών 

µεσολαβητών από τα Kupffer προάγει και η σώρευση αποπτωτικών σωµατίων που 

παρατηρείται στη χρόνια πρόσληψη αλκοόλ [476] . 

 

 

3.6  Ρόλος των Kupffer στην ηπατική ίνωση 

 

Η ηπατική ίνωση θεωρείται σήµερα ως µια απάντηση στη χρόνια βλάβη του ήπατος από 

διάφορα ερεθίσµατα . Χαρακτηρίζεται από µια παρατεταµένη φλεγµονώδη αντίδραση και 

διαταραχή στην ισορροπία µεταξύ σύνθεσης και αποδόµησης της εξωκυττάριας θεµέλιας 

ουσίας , µε αυξηµένη εναπόθεση γλυκοπρωτεϊνών , πρωτεογλυκανών και ινών κολλαγόνου 

τύπου I και III . Για την καταστροφή αυτή της αρχιτεκτονικής του οργάνου κυρίως 

υπεύθυνα είναι τα HSC ( Hepatic Stellate Cells - αστεροειδή κύτταρα ή κύτταρα Ito ) , τα 

οποία ενεργοποιούνται και πολλαπλασιάζονται ( αρχικά µε παρακρινείς , στη συνέχεια και 

µε αυτοκρινείς µηχανισµούς ) , µε συνέπεια να τροποποιείται η παραγωγή των συστατικών 
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της θεµελίου ουσίας , µεταλλοπρωτεασών ( MMPs – ένζυµα που αποδοµούν τη θεµέλια 

ουσία ) και αναστολέων των µεταλλοπρωτεασών ( TIMPs ) [477-479] . 

Καθοριστικό ρόλο σ’ αυτήν την διαδικασία όµως φαίνεται να παίζουν και τα κύτταρα 

Kupffer , αφού µεγάλος ρυθµός πολλαπλασιασµού τους παρατηρείται ταυτόχρονα µε την 

εµφάνιση ενεργοποιηµένων HSC ( όπως έχει δειχτεί σε µοντέλο χολοστατικής βλάβης από 

απολίνωση του χοληδόχου πόρου ) [480] . 

Αναστολή της παρουσίας τους στην ηπατική βλάβη έχει δειχτεί ότι περιορίζει σηµαντικά 

την παραγωγή TGF-β1 , την εµφάνιση των ενεργοποιηµένων HSC και την ινωτική 

εξεργασία [481-483] . 

Τα ανωτέρω συµπεράσµατα υποστηρίζουν και πολλές in vitro µελέτες , που δείχνουν ότι ο 

πολλαπλασιασµός ή / και η σύνθεση κολλαγόνου / πρωτεογλυκανών των αστεροειδών 

κυττάρων επάγεται από τα Kupffer, κι αυτό γίνεται µέσω ROS  , TGF β1 / TGF-α , IL -6 

[484-488] , αλλά και υπό την επίδραση κι άλλων κυτταροκινών , όπως TNFα και IL-1 

[489] , τις οποίες επίσης έχουν τη δυνατότητα να παράξουν τα ηπατικά µακροφάγα . 

Επιπλέον , τα ενεργοποιηµένα HSC έλκονται χηµειοτακτικά και µε τη βοήθεια της MCP-1 

[490] , µια χηµειοκίνη που επίσης µπορεί να ελευθερωθεί από τα Kupffer . 

Εκτός της ενεργοποίησης των αστεροειδών κυττάρων , τα Kupffer µπορούν να 

συνεισφέρουν στην πρόοδο της ηπατικής ίνωσης και µε διαταραχές στις ποσότητες 

µεταλλοπρωτεασών και TIMPs που παράγουν , όπως για παράδειγµα TIMP-1 , τα 

αυξηµένα επίπεδα της οποίας ευνοούν την εναπόθεση θεµέλιας ουσίας στην ηπατική 

βλάβη [491, 492] . 

Από την άλλη πλευρά πάντως , πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο ρόλος των µακροφάγων , 

συµπεριλαµβανοµένων των Kupffer , στην παθολογία της ηπατικής ίνωσης είναι διττός : 

έτσι , η εξάλειψή τους κατά την περίοδο της βλάβης από τετραχλωράνθρακα µείωσε την 

εναπόθεση εξωκυττάριας ουσίας , ενώ αντιθέτως η εξάλειψή τους κατά την ανάρρωση 

εµπόδισε την αποδόµησή της [493] . 

Μια εξήγηση για την ευεργετική αυτή δράση των µακροφάγων στην αποκατάσταση της 

αρχιτεκτονικής του ήπατος είναι τα αυξηµένα ποσά MMP-13 που εκφράζουν [494] , µια 

µεταλλοπρωτεάση που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν και τα  Κupffer [495] . 

Ένας µηχανισµός αντι-ινωτικής δράσης των Kupffer θα µπορούσε να είναι και ο θάνατος 

των HSC , καθώς έχει καταδειχτεί ότι ενεργοποιηµένα από LPS Kupffer , πιθανότατα 

µέσω TRAIL ( Τumor necrosis factor–Related Apoptosis-Inducing 

Ligand ) που εκφράζουν , επάγουν την απόπτωση των αστεροειδών κυττάρων [496] . 
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3.7  Ρόλος των Kupffer στην ηπατική αναγέννηση 

 

Το ήπαρ είναι ένα όργανο µε ικανότητα να αναγεννάται πλήρως , µε σχεδόν µηδενική 

θνητότητα σε εκτοµή µέχρι και 75 % της µάζας του , όπως έχει καταδειχτεί και σε 

πειράµατα µε αρουραίους [497] . 

Το φαινόµενο αυτό της ηπατικής αναγέννησης είναι αρκετά πολύπλοκο και καλά 

ενορχηστρωµένο , µε τη συµµετοχή όλων των κυτταρικών πληθυσµών του ήπατος  και την 

ενεργοποίηση πολλαπλών µονοπατιών από ένα δίκτυο κυτταροκινών , αυξητικών και 

νευροενδοκρινικών παραγόντων [498] . 

Τα κύτταρα Κupffer αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται έντονα ύστερα από µερική 

ηπατεκτοµή , µε µέγιστο ρυθµό γύρω στις 48 ώρες από την επέµβαση [499] . Σε περίπτωση 

όµως πειραµατικής εξάλειψής τους , παρατηρείται σηµαντική καθυστέρηση στην 

αποκατάσταση της ηπατικής µάζας , µε διαταραχή στην έκφραση κυτταροκινών και 

αυξητικών παραγόντων [500, 501] . 

Από τις κυτταροκίνες που παράγουν τα Κupffer , πολύ σηµαντικό ρόλο στην αναγέννηση 

του ήπατος παίζουν οι TNFα και IL-6 , των οποίων  η έκφραση αυξάνεται µε τη δράση του 

µεταγραφικού παράγοντα NF-kappaB [502] , ένα µονοπάτι που σε αυτήν την διαδικασία 

όντως έχει βρεθεί να ενεργοποιείται αρχικά στα ηπατικά µακροφάγα [503] .  

Για την ενεργοποίηση αυτή του NF-kappaB και την παραγωγή TNFα και IL-6 απαραίτητη 

είναι και η συµβολή του Myeloid Differentiation Factor 88 ( MyD88 ) , που είναι 

σηµατοδοτική πρωτεΐνη στο µονοπάτι των Toll-like Receptors [504] , ενώ σηµαντική για 

την έκφραση των ανωτέρω κυτταροκινών είναι και η προσκόλληση των 

πολυµορφοπυρήνων στα κύτταρα του κολποειδούς , µέσω του σηµατοδοτικού µορίου 

ICAM-1 [505] . 

Εκτός του πολλαπλασιασµού των ηπατοκυττάρων , η παρουσία των Κupffer φαίνεται ότι 

είναι απαραίτητη και για την υποστήριξη της µικροκυκλοφορίας του οργάνου µέσω των 

αγγειοκινητικών ουσιών που παράγουν . Έτσι , εξάλειψή τους εµπόδισε σηµαντικά την 

αύξηση της αιµατικής ροής στα κολποειδή , που παρατηρείται κανονικά κατά την 

αναγέννηση του ήπατος  [506] . 

Τέλος , έχει αναφερθεί ότι τα κύτταρα Κupffer µπορούν να λειτουργήσουν και 

ανασταλτικά στη διαδικασία της ηπατικής αναγέννησης . Αυτό µπορεί να συµβεί σε 

παθολογικές καταστάσεις , όπως σε ενδεχόµενο ενδοκοιλιακής λοίµωξης , όπου ύστερα 

από διέγερσή τους µε LPS  οι µεγάλες ποσότητες TNFα που παράγουν µεσολαβούν την 
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ενεργοποίηση του TGF-β ( µια κυτταροκίνη που καταστέλλει τον πολλαπλασιασµό των 

ηπατοκυττάρων ) [507] . 

Από την άλλη πλευρά , έχουν γίνει και πειράµατα που υποστηρίζουν έναν τέτοιο 

ανασταλτικό ρόλο των Κupffer και σε συνήθη µοντέλα ηπατικής αναγέννησης .   

Κάποιες από αυτές τις εργασίες βέβαια πρέπει να αξιολογηθούν µε ιδιαίτερη προσοχή , 

λόγω του χλωριούχου γαδολινίου ( GDCl3 ) που χρησιµοποιήθηκε [508, 509] , ένα σπάνιο 

µέταλλο που έχει καταδειχτεί ότι αλλάζει τον φαινότυπο των µακροφάγων και προκαλεί 

αυξηµένη απελευθέρωση TNFα πριν το θάνατό τους [510] . 

Υπάρχουν όµως και εργασίες χωρίς τη χορήγηση GDCl3 στα πειραµατόζωα , που 

υποδηλώνουν ότι τα Κupffer εµποδίζουν την αποκατάσταση της ηπατικής µάζας , µέσω 

των ανασταλτικών κυτταροκινών IL-1 και TGF-β που µπορούν να εκκρίνουν [511, 512] . 

 

3.8  Ρόλος των Kupffer στην πυλαία υπέρταση 

 

Από πειράµατα που έγιναν σε αρουραίους µε απολίνωση του χοληδόχου πόρου , η 

απελευθέρωση θροµβοξάνης Α2 ( TXA2 ) από τα Kupffer βρέθηκε ότι συµβάλλει 

σηµαντικά στην πυλαία υπέρταση [513] . 

Η αυξανόµενη αυτή παραγωγή TXA2 από τα ηπατικά µακροφάγα µεσολαβεί σε µεγάλο 

βαθµό την υπερευαισθησία της πυλαίας κυκλοφορίας ύστερα από έγχυση ενδοθηλίνης -1   

( ΕΤ-1 ) , µε άνοδο της πίεσής της , και σε αρουραίους µε ενδοτοξιναιµία [514]  , ενώ τα 

φαινόµενα αυτά ενισχύονται σηµαντικά σε πειραµατόζωα που υφίστανται διπλό στρες από 

ενδοτοξιναιµία και απολίνωση του χοληδόχου πόρου [515] . 

Σε ένα άλλο µοντέλο ηπατικής βλάβης και ίνωσης , από τετραχλωράνθρακα , τα κύτταρα 

Kupffer φάνηκαν επίσης ευαισθητοποιηµένα στην επίδραση ΕΤ-1 , µε αυξηµένη παραγωγή 

Platelet-Activating Factor (PAF ) και του υποδοχέα του [516] , ένα σύστηµα που έχει 

περιγραφεί ότι συνεισφέρει σηµαντικά στην πυλαία υπέρταση [517] . 
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4.  Κύτταρα Kupffer και καρκίνος του 

ήπατος 

 

 

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα είναι , όπως προαναφέρθηκε , η πέµπτη συχνότερη 

κακοήθεια παγκοσµίως , ενώ η ανάπτυξη ηπατικών µεταστάσεων είναι ένα σύνηθες 

γεγονός σε ασθενείς µε κακοήθη νεοπλάσµατα , και ιδιαίτερα του  γαστρεντερικού 

συστήµατος .  

Τα κύτταρα Kupffer συµµετέχουν ενεργά στην ανοσολογική απόκριση απέναντι στην 

ανάπτυξη µεταστατικών και πρωτοπαθών όγκων . 

Αυτό υποδηλώνουν και ανοσοϊστοχηµικές µελέτες σε παρασκευάσµατα από ασθενείς και 

πειραµατόζωα  , στα οποία ο αριθµός των Kupffer στο ηπατικό παρέγχυµα αυξάνεται 

παρουσία νεοπλασµατικής εξεργασίας [518, 519] . 

Η ενεργοποίηση αυτή των ηπατικών µακροφάγων µπορεί κάτω από διαφορετικές συνθήκες 

είτε να αναστέλλει είτε να ευνοεί την πρόοδο των όγκων . 

 

4.1  Προστατευτική δράση των Kupffer απέναντι στον    

        καρκίνο του ήπατος  
 

Σε  πειράµατα  µε έγχυση καρκινικών κυττάρων στην πυλαία κυκλοφορία αρουραίων 

δείχθηκε ότι καταστολή ή εξάλειψη των Kupffer αυξάνει σηµαντικά τον αριθµό των 

ηπατικών µεταστάσεων [520, 521] . 

Επιπλέον , η µεγάλη καταστολή τους σε παθολογικές καταστάσεις του ήπατος , όπως στην 

κίρρωση , φαίνεται ότι µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στη γένεση και πρόοδο του 

ηπαττοκυτταρικού καρκινώµατος [522, 523] . 

Σε in vivo µοντέλα ηπατικών µεταστάσεων παρατηρήθηκε ακόµα ότι ήδη από τα πρώιµα 

στάδια εισβολής τους τα καρκινικά κύτταρα έρχονται σε στενή επαφή και 

φαγοκυτταρώνονται από τα Kupffer  [524-527] . Τα ηπατικά µακροφάγα φαίνεται επίσης 

ότι συντονίζουν την ανοσολογική απάντηση του ξενιστή , προσελκύοντας φλεγµονώδη 

κύτταρα [524]  , και δραστηριοποιούνται  ιδιαίτερα παρουσία των Natural Killer cells για 

την καταπολέµηση των νεοπλασµατικών κυττάρων [525] . 
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In vitro µελέτες µε κυτταροσειρές ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος , καρκινώµατος 

εντέρου αλλά και άλλων τύπων νεοπλασµατικών κυττάρων αποκάλυψαν και άλλους 

σηµαντικούς µηχανισµούς ( εκτός της φαγοκυττάρωσης ) της αντινεοπλασµατικής δράσης 

των  Kupffer . Στις περισσότερες περιπτώσεις , σηµαντικό ρόλο φάνηκε να παίζει η στενή 

διακυτταρική επαφή των ηπατικών µακροφάγων µε τα κύτταρα – στόχους . 

Ανάλογα λοιπόν και µε το είδος των καρκινικών σειρών που χρησιµοποιήθηκαν στα 

πειράµατα , ο θάνατός τους από τα Kupffer φάνηκε να µεσολαβείται από κυτταροκίνες 

όπως η IL-1 ή ο TNFα και ιδιαίτερα η µεµβρανική µορφή του TNFα [528-530] , από το 

µονοξείδιο του αζώτου ( ΝΟ ) που παράγουν τα ηπατικά µακροφάγα [531-533] , και από 

το επαγόµενο οξειδωτικό stress , πιθανότατα λόγω των ROS που απελευθερώνουν τα 

Kupffer [534] . 

Σε άλλα καρκινικά κύτταρα πάλι , τα Kupffer µπορούν να επάγουν την έκφραση Fas ή / 

και Fas ligand , ευαισθητοποιώντας τα έτσι σε απόπτωση παρουσία κυτταροτοξικών 

λεµφοκυττάρων [535]  ή διαλυτού TNFα [536] . 

Η κυτταροτοξική αυτή δράση των Kupffer αυξάνεται σηµαντικά αν διεγερθούν από LPS , 

Granulocyte/Macrophage-Colony-Stimulating Factor (hGM-CSF) και άλλους 

ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες όπως ιντερφερόνη-γ και το συστατικό muramyl 

dipeptide του βακτηριακού τοιχώµατος [529, 537-541] . 

Τέλος , ένας άλλος µηχανισµός άµυνας των Kupffer απέναντι στη νεοπλασµατική νόσο 

είναι η επαγωγή της κυτταροτοξικής δράσης των Natural Killer cells µέσω των 

ιντερφερονών α/β  και της IL-12  που µπορούν να παράγουν [413, 542] . 

 

4.2  Καρκινογόνος δράση των Kupffer  
 

4.2.1  Συµµετοχή των Kupffer στην ανάπτυξη ηπατικών µεταστάσεων 
 

Στοιχεία από κλινικές και πειραµατικές µελέτες δείχνουν ότι µέσα στο µικροπεριβάλλον 

του όγκου τα µακροφάγα µπορούν να  « εκπαιδευτούν » , ώστε να υιοθετήσουν έναν 

υποστηρικτικό ρόλο για την πρόοδο του καρκίνου και τις µεταστάσεις [543] . 

Κατά παρόµοιο τρόπο , και τα Kupffer µπορούν να διεγερθούν στην παραγωγή ορισµένων 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών ( IL-1 , TNFα , IL-6 ) , από παράγοντες των καρκινικών 

κυττάρων , όπως είναι το CEA ( Καρκινοεµβρυικό Αντιγόνο ) [544] , µια γλυκοπρωτεΐνη 

που υπερεκφράζεται σε καρκινώµατα εντέρου , αλλά και σε άλλα νεοπλάσµατα . 
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Η επίδραση αυτών των κυτταροκινών σε πειράµατα µε καλλιέργειες ενδοθηλιακών 

κυττάρων αύξησε την έκφραση ICAM-1 και την προσκόλληση πάνω τους  κυττάρων από 

καρκίνωµα εντέρου [545] . 

Αλλά και µικροσκοπικές µελέτες σε ήπαρ πειραµατόζωων έδειξαν ότι καρκινικά κύτταρα 

υψηλού µεταστατικού δυναµικού πυροδοτούν µια φλεγµονώδη απάντηση στο ήπαρ , µε 

την παραγωγή κυτταροκινών , ιδίως TNFα , από τα Kupffer και η ενεργοποίηση των 

ηπατικών µακροφάγων ακολουθείται από την επαγωγή µορίων προσκόλλησης                    

( E – selectin , αλλά και P-selectin , ICAM-1 , VCAM-1 ) στα κολποειδικά ενδοθηλιακά 

κύτταρα [546, 547] . 

Τα διεγερµένα λοιπόν από τα νεοπλασµατικά κύτταρα Kupffer φαίνεται ότι προκαλούν , 

µέσω της απελευθέρωσης κυτταροκινών , ενεργοποίηση και του κολποειδικού ενδοθηλίου, 

στο οποίο η επαγωγή µορίων προσκόλλησης όπως η E – selectin έχει συνδεθεί στενά µε 

την ανάπτυξη µεταστάσεων στο ήπαρ [548, 549] . 

 

4.2.2  Συµµετοχή των Kupffer στην ανάπτυξη ηπατoκυτταρικού  

          καρκινώµατος 
 

4.2.1.1  Μοντέλο ηπατοκαρκινογένεσης από DEN 

 

Η ενεργοποίηση των Kupffer και η απελευθέρωση βιολογικά δραστικών ουσιών από αυτά 

συνεισφέρει σηµαντικά και στην καρκινογένεση λόγω της φλεγµονής που αναπτύσσεται 

από βλάβη του ήπατος . 

Οι διαδικασίες αυτές µελετήθηκαν σε πειραµατόζωα , στα οποία χορηγήθηκε το χηµικό 

καρκινογόνο diethylnitrosamine ( DEN ) . Λίγους µήνες µετά , στους όγκους που 

δηµιουργήθηκαν στο ήπαρ αυτών των ζώων , παρατηρήθηκαν αυξηµένοι αριθµοί 

ηπατικών µακροφάγων , στην προσέλκυση των οποίων σηµαντικό ρόλο µοιάζει να παίζει η 

χηµειοκίνη CCL3 και ο υποδοχέας της CCR1 [550] . 

Ένας µηχανισµός της ηπατοκαρκινογένεσης από DEN µπορεί να είναι η απευθείας 

επίδρασή του στα κύτταρα Kupffer , τα οποία διεγείρει σε απελευθέρωση της 

προφλεγµονώδους κυτταροκίνης TNFα , καθώς και ανιόντων υπεροξειδίου . Από αυτά 

σχηµατίζονται στη συνέχεια και άλλες µορφές ROS , επιτείνοντας έτσι τις διεργασίες 

ηπατοκυτταρικής βλάβες και αναγέννησης  [551] . 
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Ο κυριότερος πάντως τρόπος ενεργοποίησης των ηπατικών µακροφάγων µετά από 

χορήγηση DEN φαίνεται να είναι έµµεσος , από το θάνατο που προκαλείται στα 

ηπατοκύτταρα και τη φαγοκυττάρωση των υπολειµµάτων τους . 

Έχει εξάλλου αποδειχτεί ότι η πρόσληψη αποπτωτικών σωµατίων µετά από έκθεση 

ηπατοκυττάρων σε υπεριώδη ακτινοβολία διέγειρε την έκφραση  προαποπτωτικών 

παραγόντων από τα Kupffer ( TNFα TRAIL , Fas Ligand , TGFβ1 ) , οι οποίοι  µπορούν να 

οδηγήσουν σε µια παρατεταµένη βλάβη και φλεγµονή στο ήπαρ [552] . Επιπλέον , τα 

νεκρωτικά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να επάγουν την έκφραση  προφλεγµονωδών 

παραγόντων σε µακροφάγα µέσω του µεταγραφικού παράγοντα NF-kappaB [553] . 

Στην περίπτωση της επίδρασης DEN , έχει δειχτεί ότι η χηµική αυτή ουσία , ιδιαίτερα µετά 

από αναστολή της ενεργοποίησης NF-kappaB , µπορεί να οδηγήσει τα ηπατοκύτταρα σε 

απόπτωση και νέκρωση , µέσω της επαγωγής ROS και της επακόλουθης 

δραστηριοποίησης της κινάσης JNK . Στη συνέχεια , τα Kupffer  φαγοκυτταρώνουν τα 

υπολείµµατά τους και εκκρίνουν , µέσω του µονοπατιού του NF-kappaB , παράγοντες 

ευνοϊκούς για τον πολλαπλασιασµό των µεταλλαγµένων ( από την επίδραση DEN ) 

ηπατοκυττάρων [554] . 

Περαιτέρω διερεύνηση των µηχανισµών καρκινογένεσης από DEN έδειξε ότι στον 

ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό των ηπατοκυττάρων συµβάλλει κυρίως η προερχόµενη από 

τα Kupffer κυτταροκίνη IL-6 , ύστερα από την έκθεσή τους σε υπολείµµατα νεκρωτικών 

κυττάρων. Για την επαγωγή της έκφρασής της απαραίτητη είναι η ενεργοποίηση της 

κινάσης IKKβ , αλλά και της σηµατοδοτικής πρωτεΐνης MyD88 , η οποία βρίσκεται στο 

µονοπάτι του IL-1 receptor και των Toll-like Receptors .Αντιθέτως , η αναστολή της 

παραγωγής IL-6 από τα οιστρογόνα οδήγησε σε πολύ µικρότερη ηπατοκυτταρική βλάβη / 

αντιρροπιστικό πολλαπλασιασµό µε χορήγηση DEN και θα µπορούσε να είναι µια 

εξήγηση για τη χαµηλότερη συχνότητα  ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος που παρατηρείται 

στο γυναικείο φύλο [555] . 

 

4.2.1.2  Μοντέλο ηπατοκαρκινογένεσης από peroxisome proliferators 

 

Ένα άλλο µοντέλο ηπατοκαρκινογένεσης , στο οποίο έχει µελετηθεί – αν και δεν έχει 

πλήρως αποσαφηνιστεί – ο ρόλος των Kupffer , είναι η ανάπτυξη καρκίνου από 

peroxisome proliferators ( PPs ) . 

Η οµάδα των PPs περιλαµβάνει διάφορα µη γενοτοξικά προϊόντα , όπως υπολιπιδαιµικά 

φάρµακα , πλαστικοποιητές , ζιζανιοκτόνα και άλλα , τα οποία προκαλούν αύξηση του 
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µεγέθους και του αριθµού των ηπατικών υπεροξεισωµάτων , επαγωγή διαφόρων ενζύµων 

που εµπλέκονται στο µεταβολισµό της χοληστερόλης και των λιπαρών οξέων , υπερπλασία 

του ήπατος και τελικά ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα .  

Οι µηχανισµοί δράσης τους κατανοήθηκαν περισσότερο µε την ταυτοποίηση των 

πυρηνικών υποδοχέων peroxisome proliferator-activated receptors ( PPRs ) , που 

ρυθµίζουν την έκφραση διαφόρων γονιδίων [556, 557] , µε τον υπότυπο α ( PPRα ) να 

φαίνεται ότι είναι ο κύριος  υπεύθυνος για την ηπατοκαρκινογένεση από PPs [558, 559] . 

Αν και τα Kupffer δεν εκφράζουν τον PPRα ( εκφράζουν πάντως τον υπότυπο γ του 

υποδοχέα ) [560] , εν τούτοις ενεργοποιούνται µετά από χορήγηση PPs σε πειραµατόζωα 

[561] , και οι διαλυτοί παράγοντες που απελευθερώνουν είναι απαραίτητοι για την 

επαγωγή της σύνθεσης DNA σε καλλιέργειες αποµονωθέντων ηπατοκυττάρων [562] . 

Η κυριότερη συνέπεια της διέγερσης των Kupffer από PPs φαίνεται ότι είναι , µε τη 

συµµετοχή και της πρωτεϊνικής κινάσης C , η παραγωγή υπεροξειδίου και άλλων ROS 

µέσω του συµπλέγµατος της NADPH oxidase [563, 564] . 

Τα δραστικά αυτά προϊόντα µπορούν να συνεισφέρουν στην ηπατοκαρκινογένεση από PPs 

όχι µόνο επιφέροντας βλάβες του DNA [565] , αλλά και επάγοντας την παραγωγή 

µιτογόνων ουσιών , κυρίως TNFα , από τα Kupffer , µέσω ενεργοποίησης του 

µεταγραφικού παράγοντα NF-kappaB [566-568] . 

Σε µερικές µελέτες , εξουδετέρωση της δράσης του TNFα µε ειδικά αντισώµατα είτε 

εναντίον του [569, 570]  είτε εναντίον του TNFR1 υποδοχέα του [571] , αλλά και 

αναστολή της παραγωγής του µετά από καταστολή των Kupffer µε γλυκίνη [572] , 

εµπόδισαν τον πολλαπλασιασµό / ελάττωση απόπτωσης που προκαλούν οι PPs στα 

ηπατοκύτταρα . 

Τα ανωτέρω συµπεράσµατα  όµως αντικρούουν άλλες µελέτες που δείχνουν ότι σε 

πειραµατόζωα  knockout  για TNFR1 [573, 574]  ή για TNFα [575] δεν εµποδίζεται η  

επαγωγή του ηπατοκυτταρικού πολλαπλασιασµού από PPs . 

Επιπλέον , µια πιο πρόσφατη έρευνα σε ποντίκια knockout για PPARα ή NADPH oxidase 

κατέληξε ότι µακροπρόθεσµα η έλλειψη ROS που παράγονται από το σύµπλεγµα της 

NADPH oxidase ( κυρίως από τα Kupffer ) δεν εµποδίζει τελικά τον πολλαπλασιασµό των 

ηπατοκυττάρων και τις οξειδωτικές βλάβες DNA που υφίστανται λόγω χορήγησης PPs 

[576] . 

Αν και κάποια από τα αντιφατικά αυτά αποτελέσµατα θα µπορούσαν ενδεχοµένως να 

αποδοθούν σε κινητοποίηση άλλων αντιρροπιστικών µηχανισµών , πέρα από την 
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αδρανοποίηση των υπό µελέτη γονιδίων µε την τεχνολογία των knockout πειραµατόζωων , 

ο ρόλος των Kupffer στην ηπατοκαρκινογένεση από PPs παραµένει αµφιλεγόµενος . 
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5.  Σωµατοστατίνη και Οκτρεοτίδη 

 

 

Το 1973 , ο Roger Guillemin και η οµάδα του , στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν 

έναν εκλυτικό παράγοντα της αυξητικής ορµόνης , αποµόνωσαν τελικά από τον 

υποθάλαµο ένα δεκατετραπεπτίδιο που είχε την ιδιότητα να αναστέλλει την έκκριση 

αυξητικής ορµόνης από τα κύτταρα της υποφύσεως [577] . 

Στη συνέχεια έγινε κατανοητό ότι το δεκατετραπεπτίδιο αυτό , η σωµατοστατίνη-14           

( SST-14 ) , είναι το πρωτότυπο µέλος µιας φυλογενετικά αρχαίας πολυγονιδιακής 

οικογένειας που περιλαµβάνει ακόµα ένα πολύ σηµαντικό βιοδραστικό πεπτίδιο , τη 

σωµατοστατίνη-28 (SST-28 ) . Η δεύτερη αυτή µορφή σωµατοστατίνης αποµονώθηκε λίγο 

αργότερα από το έντερο και περιλαµβάνει την αλληλουχία της SST-14 , µε την επέκταση 

14 ακόµα αµινοξέων στο αµινοτελικό της άκρο [578] . 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

                                              
                   
               Somatostatin-14                                                 Somatostatin-28                                               

                                                                                                                                                                      

    

Τα φυσικά πεπτίδια σωµατοστατίνη-14 και σωµατοστατίνη-28                                                              

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        

Τα δυο αυτά πεπτίδια παράγονται σε διαφορετικές αναλογίες από µια ποικιλία κυττάρων 

και έχουν δράση είτε νευροδιαβιβαστική , είτε παρακρινή ή αυτοκρινή , είτε περισσότερο 

ευρεία διαµέσου της κυκλοφορίας , συµµετέχοντας στη ρύθµιση διαφόρων φυσιολογικών 

διαδικασιών , αλλά και στην παθογένεια ορισµένων ασθενειών . 

 

 81



 

5.1  Παραγωγή και ρύθµιση της έκφρασης της σωµατοστατίνης 

 

Κύτταρα που παράγουν σωµατοστατίνη βρίσκονται σε µεγάλη πυκνότητα στο περιφερικό 

και κεντρικό νευρικό σύστηµα ( µε εξαίρεση την παρεγκεφαλίδα ) , στην ενδοκρινή µοίρα 

του παγκρέατος και στο έντερο , ενώ σε µικρότερους αριθµούς απαντώνται στο θυρεοειδή 

αδένα , στα επινεφρίδια , στους υπογνάθιους σιελογόνους αδένες , στους νεφρούς , στον 

προστάτη και στον πλακούντα . 

Η τυπική τους µορφολογία είναι αυτή ενός νευρώνα µε πολλαπλές αποφυάδες , ή ενός 

εκκριτικού κυττάρου µε κοντές κυτταροπλασµατικές προσεκβολές ( κύτταρα δ ) . Εκτός 

όµως από αυτά τα τυπικά νευροενδοκρινικά κύτταρα που παράγουν σωµατοστατίνη σε 

µεγάλες ποσότητες , σε µικρότερες ποσότητες και ιδίως κατόπιν διεγέρσεως µπορούν να 

την παράγουν και πολλά καρκινικά κύτταρα , καθώς και κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήµατος (λεµφοκύτταρα , µακροφάγα , επιθηλιακά του θύµου , κύτταρα του αρθρικού 

υµένα ) [579] . 

Το ανθρώπινο γονίδιο της σωµατοστίνης βρίσκεται στο µακρύ σκέλος του    

χρωµοσώµατος 3 . Όπως συµβαίνει και µε άλλες πεπτιδικές ορµόνες , παράγεται από ένα 

µεγάλο πρόδροµο µόριο ( µήκους 116 αµινοξέων ) , από τη διάσπαση του οποίου 

προκύπτουν οι ώριµες µορφές της . Αρχικά παράγεται η προ-σωµατοστατίνη , µήκους 92 

αµινοξέων , και µε περαιτέρω πρωτεολυτικές διαδικασίες , ιδίως στο καρβοξυτελικό της 

άκρο , προκύπτουν οι SST-14 και SST-28 . Οι αναλογίες των δύο αυτών βιοδραστικών 

πεπτιδίων στα διάφορα όργανα δεν είναι ίδιες , µε την SST-14 να κυριαρχεί στα νησίδια 

του παγκρέατος , στον στόµαχο και στους νευρωνικούς ιστούς , ενώ η σηµαντικότερη πηγή 

SST-28 είναι το έντερο [579, 580] . 

Η έκκριση , αλλά και η έκφραση RNA της σωµατοστατίνης επηρεάζονται από µια µεγάλη 

ποικιλία µορίων , όπως ιόντα και θρεπτικές ουσίες , νευροπεπτίδια , νευροδιαβιβαστές , 

ορµόνες , αυξητικοί παράγοντες και κυτταροκίνες . Για παράδειγµα , η γλυκόζη , τα 

αµινοξέα , τα πεπτίδια , το γλουκαγόνο , η GHRH , η νευροτενσίνη , η CRH , το CGRP και 

η µποµπεσίνη διεγείρουν την έκκρισή της από τους διάφορους ιστούς , ενώ το GABA και 

τα οπιοειδή την αναστέλλουν . Από την άλλη πλευρά , κυτταροκίνες όπως οι IL-1 , TNFα , 

IL-6 , INF-γ και IL-10 επάγουν την έκφραση του γονιδίου της , ενώ ο TGF-β την 

καταστέλλει . Πολλές από τις παραπάνω ουσίες ρυθµίζονται µε τη σειρά τους από τη 

σωµατοστατίνη , δείχνοντας την ύπαρξη πολλών µηχανισµών ανατροφοδότησης . Από 
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τους ενδοκυττάριους διαβιβαστές που ρυθµίζουν την έκφραση της σωµατοστατίνης , οι πιο 

γνωστοί είναι το Ca +2 , το cAMP , το cGMP και το NO ( νιτρικό οξείδιο ) [579, 581] . 

 

5.2  ∆ράσεις της σωµατοστατίνης 
 

Η σωµατοστατίνη έχει πολλαπλές δράσεις , κυρίως ανασταλτικές . 

Κάποιες από αυτές , στο κεντρικό νευρικό σύστηµα , είναι νευροδιαβιβαστικές ( προκαλεί 

υπερπόλωση στους δενδρίτες µέσω επαγωγής των τασεοεξαρτώµενων και 

τασεοανεξάρτητων ρευµάτων καλίου , αναστέλλει τους τασεοελεγχόµενους διαύλους 

ασβεστίου ) και νευροτροποποιητικές ( ρυθµίζει την έκκριση νευροδιαβιβαστών , πχ 

σεροτονίνης , ακετυλοχολίνης , γλουταµικού , GABA ) [582, 583] . 

Χάρη στην ικανότητά της αυτή να παρεµποδίζει την έκκριση άλλων νευροδιαβιβαστών , η 

σωµατοστατίνη που παράγεται από µια οµάδα νευρώνων στα γάγγλια της ραχιαίας ρίζας 

του νωτιαίου µυελού παρουσιάζει αντιφλεγµονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες , δρώντας 

σε περιφερικές απολήξεις των αισθητικών ινών [584] . 

Επιπλέον , η σωµατοστατίνη έχει την ικανότητα να επηρεάζει και τη συµπεριφορά , καθώς 

παρατηρήθηκε ότι έγχυσή της σε πειραµατόζωα ενισχύει τις λειτουργίες της µνήµης και 

της µάθησης , αλλά και τις κινητικές τους δραστηριότητες [585]  , προκαλώντας ακόµα και 

σηµεία παθολογικής διέγερσης , όπως υπερκινησία , µυϊκό τρόµο και ακαµψία και 

τονικοκλωνικούς σπασµούς [586] . 

Ακόµα , ρυθµίζει ένα µεγάλο εύρος εκκρίσεων του ενδοκρινικού συστήµατος . Έχει την 

ιδιότητα να αναστέλλει ορµόνες και νευροπεπτίδια , όπως για παράδειγµα την έκκριση 

TRH , CRH και της ίδιας της σωµατοστατίνης από τον υποθάλαµο , της GH , της TSH , 

της ACTH στη νόσο του Addison , και της προλακτίνης σε ασθενείς µε ακροµεγαλία           

( καθώς και τα βασικά και TRH – επαγόµενα επίπεδα προλακτίνης in vitro ) από την 

υπόφυση . Επίσης , αναστέλλει τις εκκρίσεις του γαστρεντερικού σωλήνα , ( πχ τη 

γαστρίνη , το VIP , το GIP , τη σεκρετίνη ) , εκκρίσεις του παγκρέατος ( ινσουλίνη , 

γλουκαγόνο , σωµατοστατίνη ) , του θυρεοειδούς αδένα ( καλσιτονίνη και τις Τ4 και Τ3 

που επάγονται από την TSH ) , την επαγόµενη από αγγειοτενσίνη-ΙΙ αλδοστερόνη και τις 

επαγόµενες από ακετυλοχολίνη κατεχολαµίνες στα επινεφρίδια , καθώς και τη ρενίνη , 

όπως και την ADH – επαγόµενη επαναρρόφηση νερού στους νεφρούς [579, 586, 587] . 

Άλλες δράσεις της σωµατοστατίνης περιλαµβάνουν στο πεπτικό σύστηµα την αναστολή 

εξωκρινών εκκρίσεων ( πχ γαστρικού οξέος , πεψίνης , παγκρεατικών πεπτικών ενζύµων , 
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διττανθρακικών ιόντων ) , κινητικών λειτουργιών ( γαστρικής κένωσης , κινητικότητας του 

εντέρου , σύσπασης της χοληδόχου κύστης ) , της απορρόφησης γλυκόζης , αµινοξέων και 

τριγλυκεριδίων , καθώς και της µεταφοράς ιόντων ( ιδίως ασβεστίου ) . Επιπροσθέτως , 

ελαττώνει τη σπλαχνική ροή αίµατος και τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό [580, 581, 588] . 

Σηµαντικές είναι επίσης οι αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες της σωµατοστατίνης . Εκτός από 

την ικανότητά της να προκαλεί αγγειοσύσπαση και να εµποδίζει το σχηµατισµό οιδήµατος, 

ελαττώνοντας την εξαγγείωση πλάσµατος [584] , δρα ποικιλοτρόπως και στα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήµατος .  

Έτσι , αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό των Τ-λεµφοκυττάρων [589] και την παραγωγή 

ιντερφερόνης-γ από αυτά [590] , ενώ αυξάνει ή µειώνει την απελευθέρωση IL-2 , ανάλογα 

µε την προέλευση των Τ-κυττάρων [591, 592] . Επιπλέον , αναστέλλει την παραγωγή 

ανοσοσφαιρινών από τα Β-κύτταρα [593, 594] και µειώνει την κυτταροτοξικότητα των 

ΝΚ-κυττάρων [595] . Στα µονοκύτταρα η σωµατοστατίνη δρα ελαττώνοντας την 

παραγωγή ιντερφερόνης-γ και άλλων προφλεγµονωδών κυτταροκινών , καθώς και τη 

χηµειοτακτική τους απάντηση στην αυξητική ορµόνη , ενώ αναστέλλει επίσης και τη 

χηµειοταξία των ουδετεροφίλων  [596-598] . Επίδραση όµως έχει και στα ανοσολογικώς 

διεγερθέντα βασεόφιλα , από τα οποία αναστέλλει την απελευθέρωση ισταµίνης και 

λευκοτριένης D4 [599] . 

Τέλος , εκτός από τις ανωτέρω φυσιολογικές δράσεις της , η σωµατοστατίνη εµπλέκεται 

και στην παθογένεια ορισµένων ασθενειών . Για παράδειγµα , διαταραχές στην έκφρασή 

της έχουν αναφερθεί σε νευρολογικές ασθένειες όπως το Alzheimer [600] , η νόσος του 

Parkinson [601] , η νόσος του Huntington [602, 603]  και η επιληψία  [604] . 

 

5.3  Υποδοχείς της σωµατοστατίνης 
 

Με αφετηρία την παρατήρηση ότι οι δράσεις της σωµατοστατίνης µεσολαβούνται από 

µεµβρανικούς υποδοχείς υψηλής συγγένειας [605] , έχουν κλωνοποιηθεί πέντε 

διαφορετικοί υποδοχείς της ( sst1-5 ) , ο καθένας από τους οποίους   παρουσιάζει ένα 

ιδιαίτερο φαρµακολογικό προφίλ και εύρος βιολογικών δράσεων . Τα γονίδιά τους δεν 

περιέχουν ιντρόνια , µε εξαίρεση τον sst2 , µε αποτέλεσµα να µπορεί να γίνει ένα ακόµα 

εναλλακτικό µάτισµα του RNA του και να υπάρχουν δύο υπότυποί του ( sst2A και sst2B ) , 

µε διαφορετικό µέγεθος και αλληλουχία στο ενδοκυττάριο καρβοξυτελικό τους άκρο . Οι 
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ssts παρουσιάζουν σηµαντική οµολογία στην πρωτοταγή δοµή τους , και ιδιαίτερα µεταξύ 

τους οι sst1 και sst4 [606, 607] . 

 

 

 

∆οµή των υποδοχέων σωµατοστατίνης µε παράδειγµα τον sst2A ( Weckbecker G et al . 

Opportunities in somatostatin research: biological, chemical and therapeutic aspects. Nat 

Rev Drug Discov. 2003 Dec;2(12):999-1017 )  

 

Οι ssts ανήκουν στην υπεροικογένεια των G-protein coupled receptors και παρουσιάζουν 

τα δοµικά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας υποδοχέων , µε επτά διαµεµβρανικές α-

έλικες που σταθεροποιούνται µε δεσµούς υδρογόνου . Εκτός από τον σκελετό των 

αµινοξέων , η δοµή τους περιλαµβάνει σάκχαρα ( µε θέσεις γλυκοζυλίωσης προς το 

εξωκυττάριο αµινοτελικό τους άκρο ) , παλµιτικό οξύ οµοιοπολικά συνδεδεµένο σε ένα 

κατάλοιπο κυστεΐνης ( το οποίο επίσης αγκυροβολεί στην πλασµατική µεµβράνη ) , θέσεις 

φωσφορυλίωσης (στα ενδοκυττάρια τµήµατά τους ) και µια δισουλφιδική γέφυρα 

(ανάµεσα στον εξωτερικό πόλο της τρίτης διαµεµβρανικής περιοχής τους και στο δεύτερο 

εξωκυττάριο τµήµα τους ) [608] . 

 85

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Weckbecker%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


 

Εκτός βέβαια από τη θέση τους στην πλασµατική µεµβράνη , οι ssts µπορούν να 

εντοπιστούν και ενδοκυτταρίως . 

Η γονιδιακή τους έκφραση επηρεάζεται από πολλούς , ιδιαίτερα ορµονικούς και  

µεταβολικούς παράγοντες . Αλλά και οι υψηλές συγκεντρώσεις αγωνιστών έχουν την 

ικανότητα να ρυθµίζουν τη λειτουργία τους , καθώς οδηγούν σε απευαισθητοποίηση των 

υποδοχέων , είτε λόγω απλής παρεµπόδισης της σύνδεσής τους µε τις G πρωτεΐνες , είτε 

λόγω ενδοκυττάρωσής τους [579, 609] . 

Μετά την ενδοκυττάρωσή τους αυτή , που γίνεται µέσα σε κυστίδια επικαλυµµένα µε 

κλαθρίνη , η πορεία που ακολουθούν είναι διαφορετική , ανάλογα και µε τον υπότυπο του 

υποδοχέα ( για παράδειγµα , έχει παρατηρηθεί ότι οι sst2 και sst5 κυρίως ανακυκλώνονται, 

επιστρέφοντας µε ενδοσωµάτια στην πλασµατική µεµβράνη , ενώ ο sst3 κυρίως καταλήγει 

στα λυσοσσωµάτια , όπου και αποδοµείται ) [610] . 

Λεπτοµερείς µελέτες του RNA τους έχουν δείξει ότι οι ssts εκφράζονται ευρέως στους 

διάφορους ιστούς , και η κατανοµή τους εξαρτάται από τον υπότυπο του κάθε υποδοχέα , 

το είδος του ιστού αλλά και το είδος του οργανισµού στον οποίο έγινε αυτή η  µελέτη 

[611] . Υποδοχείς σωµατοστατίνης ανευρίσκονται και στα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήµατος [612] , καθώς και σε αρκετούς όγκους , νευροενδοκρινείς και µη [613] . 

Μόλις οι ssts ενεργοποιηθούν από κάποιον αγωνιστή , συνδέονται µε ετεροτριµερείς G 

πρωτεΐνες , οι οποίες πυροδοτούν πολλαπλά κυτταρικά µονοπάτια , µετά την αποσύνδεση 

των α και βγ υποµονάδων τους .Οι ακριβείς λειτουργίές και η τελική βιολογική απάντηση 

που επάγονται µετά την ενεργοποίηση των ssts εξαρτώνται από τον υπότυπό τους , αλλά 

και από το κυτταρικό περιβάλλον στο οποίο εκφράζονται . Μερικά από τα σηµαντικότερα 

µονοπάτια που επηρεάζουν είναι αυτά της αδενυλικής κυκλάσης , της γουανυλικής 

κυκλάσης και του νιτρικού οξέος , των φωσφατασών τυροσίνης και σερίνης - θρεονίνης , 

των κινασών MAP , της φωσφολιπάσης Α2 , της φωσφολιπάσης C , οι δίαυλοι Κ+ και   

Ca+2 , και η αντλία Na+/H+ [614] . 

Τέλος , έχει βρεθεί ότι οι ssts µπορούν να οµοδιµερίζονται ή να φτιάχνουν ετεροδιµερή      

( µεταξύ τους ή µε άλλους G-protein coupled receptors , όπως για παράδειγµα µε υποδοχείς 

οπιοειδών και ντοπαµίνης ) , γεγονός που αλλάζει τη λειτουργία τους και τις 

φαρµακολογικές τους ιδιότητες [615] . 
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5.4  Συνθετικά ανάλογα σωµατοστατίνης 

 

Καθώς η σωµατοστατίνη αναστέλλει ένα µεγάλο έυρος φυσιολογικών διαδικασιών , 

επιχειρήθηκε αρχικά να χρησιµοποιηθεί θεραπευτικά , ιδίως σε ενδοκρινολογικές 

διαταραχές . Ο αρχικός όµως ενθουσιασµός για την κλινική χρήση της γρήγορα 

περιορίστηκε , καθώς εµφάνιζε ανεπιθύµητες ενέργειες σε άλλα όργανα , ανάγκη για 

συνεχή ενδοφλέβια χορήγηση ( λόγω του πολύ µικρού  -  < 3 min  -  χρόνου ηµίσειας ζωής 

της στην κυκλοφορία ) και παλίνδροµη επαγωγή ορµονών ( όπως GH , ινσουλίνης , 

γλουκαγόνου ) µετά την έγχυσή της [616] . 

Έτσι , άρχισαν οι προσπάθειες για τη σύνθεση ανθεκτικών στην πρωτεόλυση αναλόγων 

της , που δεν θα παρουσίαζαν τα ανωτέρω µειονεκτήµατα . Για το σκοπό αυτό , αρχικά 

φροντίστηκε στην παρασκευή τους να διατηρείται η απαραίτητη για τη βιολογική 

δραστικότητα της σωµατοστατίνης Phe7 - Trp8 - Lys9 - Thr10 αµινοξική αλληλουχία , η 

οποία σχηµατίζει µια β-στροφή στο µόριό τους ( µε τα Trp - Lys αµινοξέα να είναι 

ιδιαίτερα κρίσιµα και αναντικατάστατα ) [617] . 

Χάρη στη συνεχιζόµενη µελέτη και το λεπτοµερή χαρακτηρισµό του κάθε υπότυπου sst 

χωριστά , επιτεύχθηκε η παραπέρα σύνθεση και άλλων αναλόγων σωµατοστατίνης , τα 

οποία µπορούν πλέον να χωριστούν στις εξής κατηγορίες : πεπτιδικοί αγωνιστές και 

ανταγωνιστές , µη πεπτιδικοί αγωνιστές και ανταγωνιστές και ραδιοσηµασµένοι συνδέτες 

των ssts . 

Το κάθε ανάλογο σωµατοστατίνης είναι λιγότερο ή περισσότερο ειδικό για κάποιον / 

κάποιους υπότυπους ssts και παρουσιάζει ιδιαίτερες φαρµακοκινητικές , 

φαρµακοδυναµικές και φυσικοχηµικές ιδιότητες [616, 618] . 

Κάποια από αυτά τα ανάλογα ( ιδιαίτερα η οκτρεοτίδη και η λανρεοτίδη ) έχουν ήδη 

καθιερωθεί ή δοκιµάζονται για τη χρήση τους ως θεραπευτικοί παράγοντες σε πάρα πολλές 

παθολογικές καταστάσεις , συµπεριλαµβανοµένων ασθενειών του νευρικού συστήµατος , 

ενδοκρινικών , µεταβολικών και οφθαλµικών παθήσεων , ανοσολογικών και 

γαστρεντερικών διαταραχών [618-621] . 

∆εδοµένου των άµεσων και έµµεσων ανασταλτικών επιδράσεων που παρουσιάζουν στον 

πολλαπλασιασµό των καρκινικών κυττάρων [622, 623] , ένα από τα πιο ελκυστικά πεδία 

εφαρµογή τους φαίνεται να έιναι η ογκολογία [624, 625]  , ενώ τα ραδιοσηµασµένα 

οκταπεπτίδια οκτρεοτίδη και λανρεοτίδη έχουν χρησιµοποιηθεί και για θεραπευτικούς 

αλλά και για διαγνωστικούς σκοπούς σε νεοπλάσµατα που εκφράζουν sst2 και sst5 [626] . 
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Οι συνηθέστερες παρενέργειες των αναλόγων σωµατοστατίνης εµφανίζονται από το 

γαστρεντερικό σύστηµα , γενικά όµως είναι καλά ανεκτά φάρµακα [616] . 

 

5.5  Οκτρεοτίδη 
 

Η οκτρεοτίδη ( SMS 201-995 ) , ένα ανάλογο που µιµείται τις δράσεις της 

σωµατοστατίνης, είναι ένα πολύ σταθερό µεταβολικά οκταπεπτίδιο , που παρασκευάστηκε 

διατηρώντας την απαραίτητη για τη σύνδεσή του στους ssts Phe - Trp - Lys – Thr 

αµινοξική    αλληλουχία . Μάλιστα , είναι ακόµα ισχυρότερο στην καταστολή της 

αυξητικής ορµόνης , της ινσουλίνης και της γλουκαγόνης in vivo  [627] 

 

                                             
 

                                               
 

Οκτρεοτίδη. ( Harris AG et al. Somatostatin and somatostatin analogues: 

pharmacokinetics and pharmacodynamic effects. Gut. 1994;35(3 Suppl):S1-4 ) 

 

 

Η οκτρεοτίδη , όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα , εµφανίζει µια µεγαλύτερη 

ειδικότητα για τον sst2 , ενώ έχει επίσης µεγάλη συγγένεια για τον sst5 , ενδιάµεση για τον 

sst3 και πολύ µικρή για τον sst1 . 
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                      sst1                      sst2               sst3                 sst4                   sst5 

 

 

Octreotide       290–1140             0.28–2.1          4.4–38            >1000              0.77–32 
 

 

Συγγένεια της οκτρεοτίδης για τους ssts εκφρασµένη σε IC50 ( nm ) .( Olias G  et al. 

Regulation and function of somatostatin receptors. J Neurochem. 2004 Jun;89(5):1057-91 ) 

 

 

Η φαρµακοκινητική της διερευνήθηκε µετά από ενδοφλέβια ή υποδόρια χορήγηση , καθώς 

δεν απορροφάται καλά µε λήψη από το στόµα . Η βιοδιαθεσιµότητά της αγγίζει το 100 % , 

ενώ ο χρόνος ηµίσειας ζωής της στην κυκλοφορία είναι περίπου 1,5 ώρα ( 30 δηλαδή 

φορές µεγαλύτερος από αυτόν της σωµατοστατίνης ) . Για να γίνει όµως ακόµα 

ευκολότερη η χρήση της στην κλινική πρακτική ( καθώς απαιτούνταν δύο µε τρεις ενέσεις 

στους ασθενείς καθηµερινά ) , παρασκευάστηκε στη συνέχεια η long-acting release             

( LAR ) οκτρεοτίδη . Το σκεύασµα αυτό βασίζεται σε µικροσφαιρίδια βιοδιασπώµενου 

πολυµερούς υλικού που απελευθερώνουν την οκτρεοτίδη µε ένα διφασικό τρόπο , έτσι 

ώστε να µπορεί να χορηγηθεί ενδοµυϊκά µία µόνο φορά το µήνα [628, 629] . 

Η οκτρεοτίδη είναι το ευρύτερα χρησιµοποιηµένο ανάλογο σωµατοστατίνης στην κλινική 

πράξη . Χάρη στις ανασταλτικές  επιδράσεις που παρουσιάζει πάνω στη σπλαχνική 

αιµατική ροή , στην απελευθέρωση ορµονών και νευροπεπτιδίων , στην κινητικότητα και 

στις εκκρίσεις του γαστρεντερικού σωλήνα , έχει ήδη καθιερωθεί στην αντιµετώπιση της 

οξείας κιρσορραγίας , στη θεραπεία της µεγαλακρίας και γενικά των συµπτωµάτων που 

προκαλούν πολλοί νευροενδοκρινείς όγκοι ( όπως  της υπόφυσης , των παγκρεατικών 

νησιδίων και καρκινοειδείς όγκοι ) , καθώς και στην ανακούφιση καρκινοπαθών µε 

κακοήθη απόφραξη εντέρου και οφειλόµενη στη  χηµειοθεραπεία διάρροια .  

Πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσµατα έχει δώσει επίσης στην αντιµετώπιση παγκρεατικών 

συριγγίων , της εκκριτικής διάρροιας , της σχετιζόµενης µε AIDS διάρροιας και στην 
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παρηγορητική θεραπεία ορισµένων άλλων συµπτωµάτων της νεοπλασµατικής νόσου          

( όπως στην ανακούφιση του πόνου ) . 

Επιπλέον , η οκτρεοτίδη έχει αποδειχτεί ότι µπορεί να βοηθήσει ορισµένους ασθενείς µε 

προχωρηµένου σταδίου ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα και έχει αφήσει ελπίδες για 

αποτελεσµατική χορήγησή της και σε άλλους µη νευροενδοκρινείς όγκους . Πέρα από 

αυτό το γεγονός όµως , και παρότι in vitro αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό πολλών 

νεοπλασµατικών κυττάρων , επιπλέον µελέτες απαιτούνται για να διασφαλίσουν την 

ευρύτερη χρήση της ως θεραπευτικού παράγοντα στον καρκίνο [630-633] . 

Τέλος ,  η  111In-DTPA octreotide χρησιµοποιείται ευρέως στην ανίχνευση και 

σπινθηρογραφική απεικόνιση των sst2-θετικών όγκων ( OctreoScan ) , όπως είναι ιδίως οι 

νευροενδοκρινείς , ενώ δύο ακόµα ραδιοσηµασµένα ανάλογα οκτρεοτίδης ( η  90Y-DOTA-

Tyr3 octreotide και η  177Lu-DOTA,Tyr3 octreotate ) δοκιµάζονται για τη χρήση τους στη 

στοχευµένη ραδιοθεραπεία τέτοιων όγκων [634, 635] . 

Η οκτρεοτίδη είναι γενικά ένα ασφαλές φάρµακο .Οι συχνότερες παρενέργειες από τη 

χορήγησή της είναι ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές ( κοιλιακό άλγος , µετεωρισµός , 

διάρροιες ) , που όµως γρήγορα αυτοπεριορίζονται , και χολοχολιθίαση , η οποία στις 

περισσότερες περιπτώσεις παραµένει ασυµπτωµατική . Ενδέχεται επίσης να εµφανιστεί 

ήπια τοπική φλεγµονή στο σηµείο της ένεσης ( άλγος , οίδηµα και ερύθηµα ) [629] . 
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6.  Σωµατοστατίνη και ηπατοκυτταρικό 

καρκίνωµα 
 

 

Η αντιµετώπιση των περιστατικών ΗΚΚ σήµερα είναι δυστυχώς µόνο σε ένα µικρό 

ποσοστό ( στις δυτικές χώρες , περίπου 30 % ) δυνητικά θεραπευτική , ιδίως µε 

χειρουργική εκτοµή ή µεταµόσχευση ήπατος . Οι υπόλοιποι ασθενείς λαµβάνουν καθαρά 

παρηγορητικές θεραπείες , από τις οποίες µόνο ο χηµειοεµβολισµός έχει αποδειχτεί ότι 

παρατείνει την επιβίωση . Όµως , και η θεραπεία αυτή περιορίζεται σε λίγους µόνο 

ασθενείς ( µε καλή ηπατική λειτουργία και χωρίς εκτεταµένη νεοπλασµατική νόσο ) , 

καθώς παρουσιάζει σηµαντική τοξικότητα [194, 636, 637] . 

Έτσι , τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια διερεύνησης νέων αντικαρκινικών 

παραγόντων . Μια πολλά υποσχόµενη κατηγορία φαρµάκων για ασθενείς µε µη 

εγχειρήσιµο ΗΚΚ φάνηκε να είναι τα ανάλογα σωµατοστατίνης . Ωστόσο , η αξία της 

χρήσης τους αποτελεί µέχρι σήµερα αντικείµενο αντιπαράθεσης ανάµεσα σε διάφορα 

ερευνητικά κέντρα , καθώς τα αποτελέσµατα των κλινικών δοκιµών που έχουν γίνει 

παρουσιάζονται αντιφατικά . 

 

6.1  Τα κλινικά δεδοµένα για την αποτελεσµατικότητα των   

       αναλόγων σωµατοστατίνης στο ηπατοκυτταρικό  

       καρκίνωµα 
 

Βασισµένοι σε µια σωρεία ερευνητικών δεδοµένων που ήδη υπήρχαν για την έκφραση των 

ssts σε φυσιολογικούς και καρκινωµατώδεις ιστούς , αλλά και για τη χρησιµότητα των 

αναλόγων σωµατοστατίνης στην αντιµετώπιση πολλών κακοήθων όγκων [638-640] , οι 

Kouroumalis et al πραγµατοποίησαν το1998 την πρώτη κλινική δοκιµή της οκτρεοτίδης 

στο ΗΚΚ ( µε τυχαιοποιηµένη µελέτη ) , χορηγώντας την υποδορίως σε ασθενείς µε µη 

εγχειρήσιµο ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα διαφόρων αιτιολογιών . Τα αποτελέσµατα ήταν 

πολύ ενθαρρυντικά , καθώς το φάρµακο ήταν καλά ανεκτό και παρατηρήθηκε σχεδόν 

διπλασιασµός του χρόνου επιβίωσης , θεαµατική βελτίωση της ποιότητας ζωής και πτώση 
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των επιπέδων α-fetoprotein στην οµάδα που λάµβανε την οκτρεοτίδη σε σχέση µε την  

οµάδα ελέγχου ( που δε λάµβανε καµιά θεραπεία ) [641] . 

Το 2002 , ήρθε από την ίδια ερευνητική οµάδα µια δεύτερη µελέτη ( µη τυχαιοποιηµένη 

αυτή τη φορά , που περιέλαβε στη θεραπευτική οµάδα ασθενείς µε οµοιογενή 

χαρακτηριστικά ως προς την οµάδα ελέγχου του 1998 ) , η οποία επιβεβαίωσε την 

ευεργετική επίδραση των αναλόγων σωµατοστατίνης ( λανρεοτίδης και LAR οκτρεοτίδης 

αυτή τη φορά ) στο χρόνο επιβίωσης και στην ποιότητα ζωής [642] . 

Άλλα χρήσιµα συµπεράσµατα που βγήκαν από τους ίδιους ερευνητές , µε βάση τη δική 

τους αλλά και τη συνολική εµπειρία δοκιµής αναλόγων σωµατοστατίνης στο ΗΚΚ , είναι 

ότι την ανωτέρω ανταπόκριση σε αυτήν τη θεραπεία παρουσιάζουν το 40 % περίπου των 

ασθενών µε ΗΚΚ – ποσοστό που συµφωνεί µε την παρουσία των ssts σε ιστοτεµάχια από 

καρκίνο του ήπατος [643] . 

Επιπλέον , για λόγους που διερευνώνται , παρατήρησαν ότι οι αλκοολικοί συνήθως δεν 

ανταποκρίνονται καλά στην αγωγή µε τα ανάλογα σωµατοστατίνης και τόνισαν ότι σε 

κάθε περίπτωση τα οφέλη αρχίζουν να φαίνονται µετά  από τουλάχιστον 6 µήνες 

θεραπείας . Αυτό σηµαίνει ότι ασθενείς τελικού σταδίου ( σταδίου D κατά τα κριτήρια της 

Βαρκελώνης ή CLIP > 3 ) , µε πολύ αρνητικούς προγνωστικούς παράγοντες επιβίωσης       

( όπως είναι η θρόµβωση της πυλαίας φλέβας ή οι εκτεταµένες εξωηπατικές µεταστάσεις ), 

δεν αποτελούν τους κατάλληλους υποψήφιους για µια τέτοια θεραπεία [644-646] . 

Στην πορεία , κλινικές δοκιµές των αναλόγων σωµατοστατίνης στο ΗΚΚ έγιναν και από 

άλλα ερευνητικά κέντρα , κάποια από τα οποία ανέφεραν οφέλη για τους ασθενείς και 

κάποια όχι . 

Αν και κάποιες από αυτές τις δοκιµές συµπεριέλαβαν και ασθενείς που είχαν υποβληθεί 

στο παρελθόν και σε άλλες θεραπείες για ΗΚΚ [647-651] , ασφαλέστερα συµπεράσµατα 

για τη δράση της σωµατοστατίνης , όπου σχεδιάστηκε να αξιολογηθεί ως µονοθεραπεία ,  

µπορούν να εξαχθούν χορηγώντας την σε άτοµα χωρίς ένα τέτοιο ιστορικό . 

Λαµβάνοντας λοιπόν υπ ’ όψιν τις περιπτώσεις όπου αυτά τα ανάλογα χορηγήθηκαν σε 

καρκινοπαθείς χωρίς καµία άλλη ταυτόχρονη ή προηγούµενη θεραπευτική παρέµβαση , 

βλέπουµε κατ’ αρχήν ότι θετικά αποτελέσµατα αναφέρθηκαν επίσης από τους :  

 

-  Raderer et al ( case report ) , οι οποίοι , χορηγώντας λανρεοτίδη σε έναν ασθενή µε 

προχωρηµένο ΗΚΚ , ανέφεραν σταθεροποίηση της νόσου του , πτώση των επιπέδων α-

fetoprotein , παράταση του χρόνου επιβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής [652] . 
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- Raderer et al  ( προοπτική , µη τυχαιοποιηµένη µελέτη ) , οι οποίοι επιβεβαίωσαν την 

αποτελεσµατικότητα της λανρεοτίδης , µε βελτίωση / σταθεροποίηση της νόσου στο 43 %  

των ασθενών τους [653] . 

 

- Dimitroulopoulos et al ( προοπτική , µη τυχαιοποιηµένη µελέτη ) , οι οποίοι ,  

συµπεριλαµβάνοντας µόνο ασθενείς µε θετικό OctreoScan στη θεραπευτική οµάδα της 

LAR οκτρεοτίδης ,  παρατήρησαν αύξηση χρόνου επιβίωσης και βελτίωση της ποιότητας 

ζωής [654] . 

 

- Dimitroulopoulos et al ( τυχαιοποιηµένη κλινική µελέτη ) , οι οποίοι , 

συµπεριλαµβάνοντας και πάλι µόνο ασθενείς µε θετικό OctreoScan στη θεραπευτική 

οµάδα ,  επιβεβαίωσαν τα ευεργετικά αποτελέσµατα της LAR οκτρεοτίδης στο χρόνο 

επιβίωσης και στην ποιότητα ζωής [655] . 

 

- Siveke et al ( case report ) , οι οποίοι παρατήρησαν υποστροφή του ΗΚΚ , πτώση των 

επιπέδων α-fetoprotein , αυξηµένη επιβίωση και καλή ποιότητα ζωής σε ασθενή που 

θεραπεύτηκε µε οκτρεοτίδη [656] . 

 

- Deming et al ( case report ) , οι οποίοι ανέφεραν θεαµατική υποστροφή του όγκου , 

πτώση των επιπέδων α-fetoprotein , παράταση του χρόνου επιβίωσης και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής ασθενή που θεραπεύτηκε µε οκτρεοτίδη [657] . 

 

- Gill et al ( προοπτική , µη τυχαιοποιηµένη µελέτη ) , οι οποίοι παρατήρησαν υποστροφή 

του όγκου , πτώση των επιπέδων α-fetoprotein , µεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης και 

καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς εκείνους που θεράπευσαν µε LAR οκτρεοτίδη 

[658] . 

 

- Plentz et al ( προοπτική , µη τυχαιοποιηµένη µελέτη ) , οι οποίοι , κάνοντας µια σύγκριση 

όχι µε οµάδα ελέγχου , αλλά µε οµάδα ασθενών που υποβλήθηκαν σε διααρτηριακό 

χηµειοεµβολισµό , παρατήρησαν ότι οι ασθενείς µε λήψη οκτρεοτίδης εµφάνισαν 

παρόµοια ποσοστά επιβίωσης και πιθανότατα ακόµα καλύτερη ποιότητα ζωής [659]  . 

Από την άλλη πλευρά , υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν , µε βάση τις δικές  τους 

κλινικές δοκιµές ( χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να αποφύγουν κάποιες αδυναµίες στο 
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σχεδιασµό των ερευνών τους ) , ότι η οκτρεοτίδη δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να προσφέρει στο 

ΗΚΚ , και είναι οι : 

 

- Yuen et al ( τυχαιοποιηµένη κλινική µελέτη ) , οι οποίοι δεν βρήκαν καµιά ευνοϊκή 

επίδραση της οκτρεοτίδης στο µέγεθος του όγκου , στα επίπεδα α-fetoprotein , στην 

επιβίωση ή στην ποιότητα ζωής . Μεγάλη εντύπωση ωστόσο προκαλεί ότι παρότι η µεγάλη 

πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν σταδίου Okuda I ή ΙΙ , το 60 % των ασθενών της 

θεραπευτικής οµάδας πέθαναν πριν προλάβουν να πάρουν πάνω από µία δόση LAR 

οκτρεοτίδης  , και ότι ακόµα και η οµάδα ελέγχου εµφάνισε διάµεση επιβίωση µόλις 1,9 

µηνών ! Το γεγονός αυτό αποδίδεται πιθανότατα στην κακή φυσική πορεία της ηπατικής 

νόσου από ιό ηπατίτιδας Β που εµφάνιζε πάνω από το 80 % όλων των ασθενών της 

µελέτης [660] . 

 

- Slijkhuis et al ( προοπτική , µη τυχαιοποιηµένη µελέτη ) , οι οποίοι µόνο σε επτά 

ασθενείς τους παρατήρησαν σταθεροποίηση της νόσου . Εκτός όµως του γεγονότος ότι δεν 

είχαν καµία οµάδα ελέγχου για σύγκριση των αποτελεσµάτων τους , πρέπει  ακόµα να 

επισηµανθεί ότι περίπου το 40 % των ασθενών τους δεν έλαβαν θεραπεία πάνω από 3 

µήνες , και ότι ένα µεγάλο ποσοστό τους παρουσίαζαν θρόµβωση της πυλαίας φλέβας . 

Αξιοσηµείωτο επίσης είναι ότι οι επτά ασθενείς που ωφελήθηκαν τελικά από τη χορήγηση 

LAR οκτρεοτίδης αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά ένα σηµαντικό ποσοστό ( το 50 % ) 

εκείνων που έλαβαν θεραπεία πάνω από 3 µήνες !  [661] . 

 

- Becker et al ( τυχαιοποιηµένη κλινική µελέτη ) , οι οποίοι δεν βρήκαν κανένα όφελος 

στην επιβίωση ή στην ποιότητα ζωής των ασθενών που έλαβαν LAR οκτρεοτίδη , σε 

σχέση µε εκείνους που έλαβαν placebo . Παρατηρήσεις όµως που µπορούν να γίνουν είναι 

ότι µεγάλα ποσοστά των ασθενών τους είναι αλκοολικοί ή παρουσιάζουν θρόµβωση της 

πυλαίας φλέβας ( το 55 % και 49 % αντίστοιχα του συνόλου που κατανεµήθηκαν και στις 

δύο πειραµατικές οµάδες ) . Επίσης , η διάµεση επιβίωση είναι γενικά χαµηλή ( περίπου 5 

µήνες και στις δύο πειραµατικές οµάδες ) και τελικά µόλις το 30 % των ασθενών της 

θεραπευτικής οµάδας έλαβαν οκτρεοτίδη για πάνω από έξι µήνες ! [662] . 

 

Μια ακόµα σηµαντική προοπτική είναι τα συνεργιστικά οφέλη που θα µπορούσαν να 

προκύψουν από τη συνδυασµένη χρήση της οκτρεοτίδης µε κάποιον άλλον θεραπευτικό 

παράγοντα στο ΗΚΚ .  
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Προς αυτήν την κατεύθυνση , οι περισσότερες απόπειρες µέχρι τώρα έχουν γίνει µε 

συνχορήγηση οκτρεοτίδης και ταµοξιφαίνης . 

Τα αποτελέσµατα ήταν ενθαρρυντικά σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις , ένα case report 

όπου αναφέρθηκε πλήρης υποστροφή του όγκου [663] , και µια τυχαιοποιηµένη κλινική 

µελέτη , όπου το σχήµα οκτρεοτίδης και ταµοξιφαίνης υπερείχε ενός συνδυασµού 

χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων όσον αφορά την επιβίωση των ασθενών [664] . 

Αντιθέτως , σε µια πιο πρόσφατη τυχαιοποιηµένη µελέτη , καµία σηµαντική διαφορά στο 

χρόνο επιβίωσης ή στην ποιότητα  ζωής δεν παρατηρήθηκε ανάµεσα στην οµάδα 

οκτρεοτίδης – ταµοξιφαίνης και στην οµάδα που έλαβε µόνο ταµοξιφαίνη [665] . 

 

Ίσως πάντως το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσµα να προέρχεται από µια µελέτη του  

συνδυασµού θερµοκαυτηρίασης µε χρήση ραδιοσυχνοτήτων ( µια δυνητικά ριζική 

θεραπεία για το ΗΚΚ ) και οκτρεοτίδης , όπου αναφέρθηκε συνολικό κλινικό όφελος σε 

ποσοστό 80 % των ασθενών ( είτε πλήρης απάντηση είτε µερική είτε σταθεροποίηση της 

νόσου ) [666] . 

 

Σε κάθε περίπτωση όµως , περισσότερες µελέτες απαιτούνται ώστε να επιβεβαιωθούν τα 

ανωτέρω ευεργετικά αποτελέσµατα από τη χρήση οκτρεοτίδης στο ΗΚΚ . 

 

6.2  Πιθανοί µηχανισµοί δράσεως της σωµατοστατίνης στο   

       ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα 
 

Από εργαστηριακές µελέτες  (in vivo , σε πειραµατόζωα ή in vitro , σε κυτταρικές σειρές), 

έχει καταδειχτεί ότι η σωµατοστατίνη και τα ανάλογά της µπορούν να αναστείλουν την 

ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων δρώντας πάνω τους είτε άµεσα ( µέσω των ssts που 

αυτά εκφράζουν ) είτε έµµεσα ( µέσω των ssts σε άλλα κύτταρα – στόχους που 

συµβάλλουν στην πρόοδο του όγκου ) .  

Υπάρχουν λοιπόν τουλάχιστον επτά διαφορετικοί µηχανισµοί που θα µπορούσαν να 

εξηγήσουν την αντινεοπλασµατική δράση της σωµατοστατίνης και στο ΗΚΚ : 

 

- Απευθείας αναστολή του πολλαπλασιασµού των καρκινικών κυττάρων [667, 668] . 
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Αυτό επιτυγχάνεται ιδίως µέσω των sst1 , sst2 , sst4 και sst5 , οι οποίοι , ενεργοποιώντας 

µονοπάτια όπως οι φωσφατάσες τυροσίνης ή οι κινάσες ERK , οδηγούν σε στάση του 

κυτταρικού κύκλου [669, 670] . 

 

- Επαγωγή απόπτωσης στα καρκινικά κύτταρα [668, 671-674] . 

 Από τους υποδοχείς σωµατοστατίνης , εκείνοι κυρίως που µεσολαβούν προαποπτωτικές 

δράσεις είναι ο sst3 ( συνήθως µέσω του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53 και της 

προαποπτωτικής πρωτεΐνης Bax  ) , και ο sst2 ( όχι µέσω του p53 , αλλά κυρίως µε 

επαγωγή υποδοχέων θανάτου , όπως οι DR4 και TNFR1 ) [669, 670] . 

 

- Αναστολή της ικανότητας διήθησης των καρκινικών κυττάρων , η οποία στο ΗΚΚ έχει 

αναφερθεί ότι µεσολαβείται από τον sst1 [675] . 

 

- Αναστολή της αγγειογένεσης , κάτι που θα είχε ιδιαίτερη σηµασία και τεράστια 

προγνωστική αξία στο ΗΚΚ , αφού είναι ένας όγκος που διαθέτει πλούσια αγγείωση   

[676] . 

Αυτό γενικά η σωµατοστατίνη θα µπορούσε να το κάνει είτε µε άµεσο τρόπο ( µέσω των 

ssts που εκφράζουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα ) είτε µε έµµεσο τρόπο ( µέσω αναστολής της 

έκκρισης αυξητικών παραγόντων , όπως ο IGF-I και ο VEGF , ή µέσω ελάττωσης της 

χηµειοταξίας των µονοκυττάρων ) [677] . 

 

- Αναστολή της έκκρισης των IGFs , άµεση ή έµµεση ( µέσω αναστολής της  αυξητικής 

ορµόνης ή του µονοπατιού των TGFα - TGFβ ) , καθώς και επαγωγή των IGF-binding 

proteins  ( IGFBPs ) στο ήπαρ [678-682] , κάτι που έχει ιδιαίτερη σηµασία , καθώς ο 

άξονας IGF-IGFBPs παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στο ΗΚΚ [232] . 

 

- Αναστολή της έκκρισης  ορµονών του γαστρεντερικού ( πχ γαστρίνης και γλουκαγόνης ), 

αλλά και άλλων ορµονών ( όπως GH και ινσουλίνης ) , οι οποίες µπορεί να συµµετέχουν 

στην ανάπτυξη του όγκου [620, 670] . 

 

- Ανοσορυθµιστικές ιδιότητες , πχ η οκτρεοτίδη µπορεί να επηρεάζει την επιβίωση και την 

παραγωγή προφλεγµονωδών και χηµειοτακτικών παραγόντων των κυττάρων Kupffer [683-

685] . 
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6.3  Πιθανοί µηχανισµοί αντιστάσεως στη σωµατοστατίνη 
 

Όπως προκύπτει από τη µελέτη των κλινικών εργασιών που έχουν γίνει µέχρι τώρα για τη 

σωµατοστατίνη στο ΗΚΚ , η χορήγησή της δεν είχε σε όλες  τις περιπτώσεις τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα . 

Μία πρώτη αιτία αποτυχίας της συγκεκριµένης θεραπείας είναι η πολύ σύντοµη διάρκειά 

της .  

Αυτό συµβαίνει συνήθως όταν µεγάλο µέρος των ασθενών που συµπεριλαµβάνονται  

εµφανίζουν καταστάσεις όπως θρόµβωση της πυλαίας φλέβας , εκτεταµένες εξωηπατικές 

µεταστάσεις , αλκοολική νόσο του ήπατος , ή ακόµα και κίρρωση / προχωρηµένο ΗΚΚ 

από ιό ηπατίτιδας Β , παράγοντες δηλαδή που κάνουν γενικά την πρόγνωση για επιβίωση 

πολύ δυσµενέστερη  [644, 686-688] . 

Ως αποτέλεσµα , αρκετοί από αυτούς  πεθαίνουν από επιπλοκές του ΗΚΚ ή της 

υποκείµενης κίρρωσης , πριν καν προλάβουν να συµπληρώσουν έξι µήνες θεραπείας . 

 

Πέρα όµως από τους ανωτέρω λόγους που αφορούν στην κλινική κατάσταση των  

ασθενών, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κάποιοι όγκοι σταµατούν να ανταποκρίνονται (ή 

εξ αρχής δεν ανταποκρίνονται) στα ανάλογα σωµατοστατίνης .  

Πιθανοί µοριακοί µηχανισµοί αυτής της ταχυφυλαξίας ή αντίστασης στη σωµατοστατίνη 

είναι οι εξής : 

 

- Ελάττωση των διαθέσιµων υποδοχέων για σύνδεση µε τον αγωνιστή , µετά από  συνεχή 

έκθεση στα ανάλογα σωµατοστατίνης . Αυτό συνήθως συµβαίνει µέσω µείωσης είτε του 

αριθµού ( λόγω µικρότερης παραγωγής ή / και ενδοκυττάρωσης ) είτε της συγγένειας των 

ssts για τα ανάλογα σωµατοστατίνης [689] . 

 

- Απευαισθητοποίηση των υπαρχόντων υποδοχέων ( επίσης εξαιτίας της συνεχούς έκθεσης 

στον αγωνιστή ) , αδυναµία δηλαδή να ανταποκριθούν στο ερέθισµα που δέχονται λόγω 

αποδέσµευσής τους από τις δευτερογενείς αγγελιοφόρους G πρωτεΐνες [689] . 

 

- Ανοµοιογενής έκφραση των ssts στον όγκο , ανάδυση δηλαδή και τελικά επικράτηση 

κυτταρικών κλώνων που δεν εκφράζουν υποδοχείς σωµατοστατίνης [689, 690] . 
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- Ύπαρξη όγκων που ναι µεν διαθέτουν ssts , όχι όµως τους  υπότυπους για τους οποίους 

παρουσιάζουν µεγάλη συγγένεια τα χορηγούµενα ανάλογα σωµατοστατίνης .  

Ενώ δηλαδή η οκτρεοτίδη και η λανρεοτίδη στοχεύουν κυρίως τον sst2 , και κατά  δεύτερο 

λόγο τον sst5  , έκφρασή τους σε ιστούς ΗΚΚ , σύµφωνα µε µελέτη των Blaker et al , έχει 

αναφερθεί σε ποσοστά  41 % και 75 % αντίστοιχα ( µε τους sst1 και sst3 να εκφράζονται 

επίσης , σε ποσοστά  46% και 64 % αντιστοίχως ) [691] . Άλλη µία µελέτη , των Reynaert 

et al , επίσης επιβεβαιώνει την ετερογένεια στην έκφραση των ssts που παρουσιάζει το 

ΗΚΚ [675] . 

 

- Μεταλλαγές στα γονίδια των ssts ( σπανίως ) και συνηθέστερα των G πρωτεϊνών , οι 

οποίες οδηγούν σε απώλεια της λειτουργικότητας των αντιστοίχων πρωτεϊνών [692, 693] . 

 

- Παραγωγή ενδογενών πεπτιδίων , όπως κορτιστατίνης , που µπορεί να επηρεάζουν την 

έκφραση και την ενδοκυττάρωση των ssts [667] . 

 

- Άλλη µια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση , τόσο in 

vitro όσο και σε ασθενείς µε ΗΚΚ , είναι ότι η έκφραση των ssts µπορεί να ρυθµίζεται από 

προφλεγµονώδεις κυτταροκίνες ( πχ έχει ήδη αναφερθεί καταστολή της έκφρασης των ssts 

από τον TNFα σε ενδοθηλιακά κύτταρα ) [694] . 

 

Συµπερασµατικά , η σωµατοστατίνη για το ΗΚΚ δεν αποτελεί ένα  “ θαυµατουργό ”  

φάρµακο ,  είναι όµως σίγουρα µια θεραπεία που µπορεί , υπό ορισµένες προϋποθέσεις , να 

βοηθήσει µια µερίδα ασθενών µε προχωρηµένο , µη εγχειρήσιµο καρκίνο .  

Εκτός της χρήσης της ως µονοθεραπεία , πολύ σηµαντικό θα ήταν να συνεχιστούν και οι 

προσπάθειες συνδυασµένης χορήγησής της  µε άλλες θεραπείες , ώστε να προκύψουν τα 

µέγιστα , συνεργικά οφέλη για τους καρκινοπαθείς . 

 Μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική θα ήταν επίσης η κλινική δοκιµή και άλλων αναλόγων 

σωµατοστατίνης ( εκτός της οκτρεοτίδης και της λανρεοτίδης ) , που να µη  στοχεύουν 

µόνο στους sst2 / sst5 , αλλά και στους υπόλοιπους υπότυπους των ssts  που εκφράζονται 

σε αρκετούς όγκους .  

Σε κάθε περίπτωση , η έρευνα που αφορά τη σωµατοστατίνη και το ΗΚΚ είναι αναγκαίο 

να συνεχιστεί , τόσο σε κλινικό επίπεδο ( µε προσεκτικότερη επιλογή υποψηφίων , ώστε να 

προσδιοριστούν σαφέστερα οι οµάδες των ασθενών που µπορούν να ανταποκριθούν στη 
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σωµατοστατίνη ) όσο και σε εργαστηριακό ( για την πλήρη κατανόηση των µοριακών 

µηχανισµών δράσης και  αντοχής ) . 
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Β.   ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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1.  ΣΚΟΠΟΣ 
 

 

Ο TNF στο ήπαρ παράγεται κυρίως από τα κύτταρα Kupffer ( KC ) και µπορεί να δράσει 

όχι µόνο παρακρινώς , αλλά και ως ένας αυτοκρινής παράγοντας για τα KC [391]  . Η 

κυτταροκίνη αυτή παίζει έναν πρωταρχικό ρόλο στην οµοιοστασία και παθοφυσιολογία 

του ήπατος , καθώς έχει τη δυνατότητα να επάγει το θάνατο αλλά και τον πολλαπλασιασµό 

των ηπατοκυττάρων [695] . Σε ζωικά µοντέλα ηπατικού καρκίνου έχει καταδειχτεί ότι ο 

παραγόµενος από τα KC και άλλα φλεγµονώδη κύτταρα TNF ενεργοποιεί τον 

µεταγραφικό παράγοντα NF-kappaB στα ηπατοκύτταρα , γεγονός που έχει µια διττή 

σηµασία : Στα µεν αρχικά στάδια ηπατοκαρκινογένεσης η κυτταροπροστατευτική του 

δράση αποτρέπει τον αντιδραστικό υπερ-πολλαπλασιασµό ηπατοκυττάρων που φέρουν 

κάποιες µεταλλαγές [554] , ενώ σε πιο προχωρηµένα στάδια προάγει τον καρκίνο 

ευνοώντας την επιβίωση των νεοπλασµατικών ηπατοκυττάρων [696] . 

Ο καρκίνος του ήπατος,που περιλαµβάνει κυρίως το ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα ( ΗΚΚ ) , 

είναι αυτή τη στιγµή η έκτη συχνότερη κακοήθεια και το τρίτο συνηθέστερο αίτιο θανάτου 

από καρκίνο παγκοσµίως [697] . Παρά τη µεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί στις 

διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές , οι ασθενείς µε προχωρηµένο , ανεγχείρητο ΗΚΚ 

εξακολουθούν να έχουν πτωχή πρόγνωση . Τέτοιοι ασθενείς µπορούν να συµπεριληφθούν 

σε κλινικές µελέτες που εξετάζουν την αποτελεσµατικότητα καινούριων θεραπευτικών 

παραγόντων [189, 194] . 

Μια πολλά υποσχόµενη αντινεοπλασµατική θεραπεία είναι τα ανάλογα σωµατοστατίνης 

και ιδιαίτερα η Οκτρεοτίδη . Η πρώτη κλινική της δοκιµή στο ΗΚΚ έγινε στο τµήµα 

Γαστρεντερολογίας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης από τους 

Kouroumalis et al , στα πλαίσια µιας τυχαιοποιηµένης κλινικής µελέτης [641] , και 

βρέθηκε ότι αυξάνει σηµαντικά την επιβίωση . Έκτοτε έχουν δηµοσιευτεί και άλλες 

κλινικές µελέτες , µε αντικρουόµενα όµως αποτελέσµατα . Ωστόσο , µια κριτική ανάλυση 

αυτών των δεδοµένων αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω κλινικής ( µε καλύτερα 

σχεδιασµένες µελέτες ) αλλά και εργαστηριακής διερεύνησης αυτού του θέµατος [646] . 

Προηγούµενες εργασίες από το εργαστήριό µας έχουν καταδείξει ότι η Οκτρεοτίδη 

αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό της κυτταρικής σειράς ΗΚΚ HepG2 [667] , ενώ 

επηρεάζει την έκφραση / παραγωγή προ- ή αντι- ινωτικών παραγόντων , φλεγµονωδών 
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µεσολαβητών , χηµειοκινών και σχετιζόµενων µε την απόπτωση πρωτεϊνών στα κύτταρα 

Kupffer [683-685, 698] . 

Για την περαιτέρω διερεύνηση των αντινεοπλασµατικών δράσεων της Οκτρεοτίδης στο 

ΗΚΚ , η παρούσα µελέτη εξετάζει την επίδρασή της , στη θεραπευτική συγκέντρωση των 

10-8 Μ , στη βιολογική συµπεριφορά που παρουσιάζουν τα κύτταρα Kupffer και οι 

κυτταρικές σειρές ΗΚΚ HepG2 και Hep3B απέναντι στον TNF . 

 

Συγκεκριµένα , τα ερωτήµατα που απαντώνται είναι : 

 

• Επηρεάζει η Οκτρεοτίδη την έκφραση των υποδοχέων του TNF και σε τι χρονικό 

διάστηµα ; 

• Πώς επηρεάζει η Οκτρεοτίδη την ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα NF-

kappaB από τον TNF ; 

• Είναι οι ανωτέρω µεταβολές λειτουργικές ; Σε ποιο βαθµό επάγεται η απόπτωση 

των καρκινικών κυττάρων και των κυττάρων Kupffer κατόπιν επιδράσεως της 

οκτρεοτίδης  και του TNF ; 
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2.  ΥΛΙΚΑ 
 

 

2.1  Υλικά 
 

Όλα τα προϊόντα κυτταροκαλλιέργειας αγοράστηκαν από την Gibco BRL - Invitrogen         

( Paisley , UK ) και είναι τα :  HBSS µε Ca++/Mg++  ( 10x  ) , HBSS w/o Ca++/Mg++ ( 1x  και 

10x ), διάλυµα Trypsin/EDTA, διάλυµα αντιβιοτικών penicillin/streptomycin ( 100x ) , 

διάλυµα ΜΕΜ Non-Essential Amino Acids ( 100x ) , διάλυµα πυρουβικού νατρίου ( 100x ), 

διάλυµα NaHCO3 , διάλυµα HEPES , απενεργοποιηµένος ορός εµβρύου βοδιού ( Fetal 

Bovine Serum, FBS ) και τα θρεπτικά µέσα Dulbecco’s Modified Eagle Medium ( DMEM) 

µε L-glutamine , 4500 mg/L  D-glucose και 25 mM HEPES , RPMI 1640 µε    L-glutamine 

και Minimum Essential Medium ( MEM ) µε L-glutamine . 

Τα αναλώσιµα πλαστικά καλλιέργειας ήταν από τη Nalge Nunc International ( UK ) ή την 

Corning-Costar ( Acton , USA ) . 

Τα ένζυµα που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αποµόνωση των κυττάρων Kupffer ( Pronase , 

Collagenase , DNase ) αγοράστηκαν από την Roche-Boehringer ( Mannheim , Germany ) , 

ενώ το Optiprep ήταν από τη Nycomed-Pharma ( Oslo , Norway ) . 

H Οκτρεοτίδη ήταν από τη Novartis ( Basel, Switzerland ) , ενώ οι κυτταροκίνες TNF 

αρουραίου ( για τη διέγερση των κυττάρων Kupffer ) και TNF ανθρώπου ( για τη διέγερση 

των κυττάρων HepG2 / Hep3B ) αγοράστηκαν από την R&D Systems ( Abingdon, UK ) . 

Το kit αποµόνωσης ολικού RNA Nucleospin RNA II αγοράστηκε από  τη Macherey-

Nagel, GmbH & Co. KG ( Düren, Germany ) . 

Από την από την Applied Biosystems ( California , USA ) αγοράστηκαν το TaqMan 

Universal Master Mix , καθώς και τα µείγµατα ανιχνευτή Taqman και primers , ειδικών για 

την έκφραση του TNFR1 mRNA ( Assay-on-Demand Rn00681862_g1 ) , του TNFR2 

mRNA ( Assay-on-Demand Rn00709824_m1 ) ή του 18s rRNA( Assay-on-Demand 

Hs99999901_s1 ) . 

Το TRIzol , ο Oligo (dT) 12–18 primer , η Superscript II  και ο µάρτυρας µοριακού βάρους 

DNA ( 100 bp DNA ladder ) αγοράστηκαν από την Invitrogen ( Carlsbad , USA ) . Οι 

αναστολείς  RNασών ( RNAsin ) ήταν από την Promega ( Southampton, UK ) , ενώ τα 

dNTPs , DNAse I και Taq DNA polymerase αγοράστηκαν από την Roche ( Basel , 
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Switzerland ) . Όλοι οι primers που χρησιµοποιήθηκαν στις µελέτες RT-PCR συνετέθησαν 

από τη VBC Genomics ( Vienna , Austria ) . 

Οι ταµπλέτες του µείγµατος αναστολέων πρωτεασών ήταν από τη Roche ( Basel , 

Switzerland ) . Το αντιδραστήριο Bradford , ο έγχρωµος µάρτυρας µοριακού βάρους 

πρωτεϊνών , οι µεµβράνες PVDF , καθώς και οι συσκευές / εξαρτήµατα ηλεκτροφόρησης 

SDS-PAGE και ηλεκτροφορητικής µεταφοράς ( Western Blotting ) ήταν από την BioRad 

Laboratories (Hercules , CA , USA ) , ενώ τα αντιδραστήρια ECL αγοράστηκαν από τη 

Thermo Scientific-Pierce ( Rockford , Illinois , USA) . 

Τα πολυκλωνικά anti-TNFR1 και anti-TNFR2 αντισώµατα κουνελιού αγοράστηκαν από 

την Abcam ( Cambridge , UK ) , ενώ τα µονοκλωνικό anti-β-actin και anti-TNFR1 

αντισώµατα ποντικού ήταν από τη Santa Cruz Biotechnology ( California , USA ) . Τα 

δευτερογενή HRP-συζευγµένα IgG αντισώµατα κατσίκας έναντι κουνελιού ή ποντικού 

αγοράστηκαν από την Chemicon-Millipore ( Billerica , MA , USA ) , ενώ τα δευτερογενή-

AlexaFluor 488 και AlexaFluor 568 συζευγµένα IgG ( H+L ) αντισώµατα κατσίκας έναντι 

κουνελιού και ποντικού ( αντίστοιχα ) ήταν από την Molecular Probes-Invitrogen                

( Carlsbad , USA ) . 

Τα mounting medium αγοράστηκαν από τη Vector Laboratories ( Burlingame , USA ) . 

Το NF-kB Activation Hitkit ήταν από τη Thermo Fisher Scientific-Cellomics ( Pittsburgh , 

USA ) . 

Το ELISA ( CASE ) kit  για την ανίχνευση του ολικού p65 και phospho-Ser536-p65 

αγοράστηκε από τη SABiosciences Corporation ( Frederick , Maryland , USA ) , ενώ για 

την ανίχνευση του phospho-Ser468-p65 ( και µαζί και του ολικού p65 ) χρησιµοποιήθηκε 

το NFkB p65 Profiler kit από την Active Motif Europe ( Rixenhart, Belgium ) . 

Τα Cell Death Detection ELISA kit ήταν από τη Roche ( Basel , Switzerland ) . 

Η δοκιµασία TUNEL πραγµατοποιήθηκε στα µεν κύτταρα HepG2 µε το TACS™ 2 TdT-

DAB In Situ Apoptosis Detection Kit ( Trevigen, Gaithersburg, MD, USA ) , ενώ στα 

κύτταρα Hep3B πραγµατοποιήθηκε µε το In Situ Cell Death Detection AP ( alkaline 

phosphatase ) kit ( Roche, Basel, Switzerland ) . 

Το διάλυµα PBS που χρησιµοποιήθηκε σε κάποια πειράµατα παρασκευαζόταν µε διάλυση 

PBS ταµπλετών σε απιονισµένο νερό ( 1 ταµπλέτα / 500 ml ) , οι οποίες είχαν αγοραστεί 

από την Gibco BRL - Invitrogen ( Paisley , UK ) . 

Όλες οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα της παρούσας εργασίας 

αγοράστηκαν είτε από τη Sigma-Aldrich ( Steinheim , Germany ) είτε από τη Merck           

( Darmstadt , Germany ) . 
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2.2  Κύτταρα 
 

Τα κύτταρα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη είναι : 

Κύτταρα Kupffer : Αποµονώθηκαν από ήπαρ αρουραίων σύµφωνα µε µεθοδολογία που 

έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριό µας και περιγράφεται παρακάτω . 

HepG2 : Πρόκειται για κυτταρική σειρά που προέρχεται από καλώς διαφοροποιηµένο 

ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα ανθρώπου . Αγοράστηκε από τη γερµανική συλλογή 

µικροοργανισµών και κυτταροκαλλιεργειών DMSZ . 

Hep3B : Πρόκειται για κυτταρική σειρά που προέρχεται από ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα 

ανθρώπου και περιέχει ενσωµατωµένο γενετικό υλικό του ιού της ηπατίτιδας Β . 

Αγοράστηκε από τη γερµανική συλλογή µικροοργανισµών και κυτταροκαλλιεργειών 

DMSZ . 

HeLa :  Πρόκειται για κυτταρική σειρά που προέρχεται από καρκίνωµα τραχήλου µήτρας 

ανθρώπου . Η σειρά αυτή προσφέρθηκε από τον Dr Π. Θεωδορόπουλο ( Πανεπιστήµιο 

Κρήτης , Τµήµα Ιατρικής ) . 
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3.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

 

3.1  Αποµόνωση των κυττάρων Kupffer 

 

Η αποµόνωση των κυττάρων Kupffer έγινε από ήπαρ υγιών αρσενικών αρουραίων 

Sprague-Dawley , ηλικίας µεγαλύτερης των 12 µηνών και βάρους 450-600 gr . Η µελέτη 

και όλοι οι χειρισµοί στους οποίους υπεβλήθησαν τα πειραµατόζωα είχαν την έγκριση της 

∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ηρακλείου / Υπουργείο Γεωργίας , ως σύµφωνες µε 

τις οδηγίες της Ελληνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας για τη διαβίωση και χειρισµό των 

πειραµατόζωων . 

 

Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαδικασία αυτή ήταν : 

∆ιαλύµατα HBSS µε Ca++/Mg++  ή   w/o Ca++/Mg++ ( 1 x  ) : 

Από συµπυκνωµένα διαλύµατα HBSS ( µε ή w/o Ca++/Mg++ ) 10x , αραιωµένα σε στείρο 

water for injection , και PH ρυθµισµένο στο 7.4  ( µε τη βοήθεια διαλυµάτων NaHCO3 και 

HEPES ) . 

∆ιαλύµατα ενζύµων : 0.2 % ( w/v ) Pronase , 0.012 % ( w/v ) Collagenase  , 0.03 %  ( w/v ) 

Pronase µαζί µε 0.01 % ( w/v ) DNase , όλα διαλυµένα σε HBSS 

∆ιαλύµατα Iodixanol : To Optiprep αραιωνόταν σε HBSS , έτσι ώστε να προκύψουν 

διαλύµατα Iodixanol 29.4 % ( working solution ) και 17.6 % 

 

Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιήθηκε όπως έχει περιγραφεί και στο παρελθόν από το 

εργαστήριό µας  , και τελικά οδηγεί στην αποµόνωση κυττάρων Kupffer µε > 95 % βαθµό 

καθαρότητας και  > 95 % βιωσιµότητα [699] . Συγκεκριµένα : 

Τα πειραµατόζωα αναισθητοποιούνταν µε ενδοπεριτοναϊκή ένεση Πεντοβαρβιτάλης           

( 50 mg/kg ) . Στη συνέχεια , γινόταν µέση υπερ / υποµφάλιος τοµή στο κοιλιακό τοίχωµα 

και καθετηρίαση της πυλαίας φλέβας µε πλαστικό καθετήρα 22 G . Μετά τον ηπαρινισµό 

της πυλαίας φλέβας ( µε 1000 IU ηπαρίνης σε 1 ml 0.9 % NaCl ) , ο καθετήρας 

στερεωνόταν  µε ράµµατα Mersilk 3.0 και συνδεόταν µε τη συσκευή διήθησης . Για την 

ενζυµική πέψη του ηπατικού παρεγχύµατος , ο ιστός διηθούνταν αρχικά in situ µε  HBSS 

w/o Ca++/Mg++ . Κατόπιν , το ήπαρ εκτεµνόταν και µεταφερόταν σε τρυβλίο 35 mm2          
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( χωρίς να αφαιρεθεί ο καθετήρας ) , για να ακολουθήσει διήθηση ex situ µε τα διαλύµατα 

0.2 % Pronase και 0.012 % Collagenase . Η διήθηση πραγµατοποιούνταν σε σταθερή ροή 

10 ml/min , µε τη χρήση αντλίας ακριβείας Masterflex 7521-25 ( Cole Parmer , Chicago , 

USA ) , χωρίς ανακύκλωση των διαλυµάτων και στους 37 οC . 

Κατόπιν , το ήπαρ αποσυνδεόταν από τη συσκευή διήθησης και µεταφερόταν στη Hood , 

όπου γινόταν η αφαίρεση της κάψας του και ο τεµαχισµός του σε µικρά κοµµάτια . 

Ακολουθούσε επώαση µε το διάλυµα 0.03 % Pronase και 0.01 % DNase για 30 min     

στους 37 οC  , υπό συνεχή ανάδευση . Ο οµογενοποιηµένος ιστός διηθούνταν διαµέσου 

nylon γάζας  ( 120 µm ) , για την κατακράτηση του ιστού που δεν είχε υποστεί πέψη , και 

το κυτταρικό εναιώρηµα που προέκυπτε αναµιγνυόταν µε κρύο HBSS , για να υποβληθεί 

σε φυγοκέντρηση ( 400 x g , 7 min , 4 οC ) . Για το διαχωρισµό των κυττάρων των 

ηπατικών κολποειδών από τα τραυµατισµένα ηπατοκύτταρα , οι κυτταρικές πελλέτες 

επαναδιαλύονταν  σε HBSS και αναµιγνύονταν µε working solution ( 29.4 % ) Iodixanol , 

ώστε να προκύψει διάλυµα 11.7 %  Iodixanol ( d = 1.066 gr/ml ) , το οποίο επιστοιβαζόταν 

σε διάλυµα 17.6 %  Iodixanol ( d = 1.0974 gr/ml ) . Το τελικό διάλυµα διπλής διαβάθµισης 

( double layer discontinuous gradient ) που προέκυπτε φυγοκεντρούνταν για 17 min σε 

1400 x g , 4 οC . Μετά το πέρας της φυγοκέντρησης αυτής σχηµατίζονταν δύο κυτταρικές 

στοιβάδες , µία στην κορυφή του διαλύµατος πυκνότητας 11.7 %  ( αποτελούµενη από τα 

µικρότερου ειδικού βάρους κύτταρα των κολποειδών και τα κυτταρικά συστατικά του 

αίµατος ) , και µία στο ενδιάµεσο µεταξύ του διαλύµατος πυκνότητας 11.7 % και του 

διαλύµατος πυκνότητας 17.6 %  ( αποτελούµενη από τα µεγαλύτερα κύτταρα Kupffer και 

κάποια εναποµείναντα ζώντα ηπατοκύτταρα . Στο βυθό του σωληναρίου σχηµατιζόταν 

επίσης ένα ίζηµα , αποτελούµενο κυρίως από τα νεκρά ηπατοκύτταρα . 

Οι δύο κυτταρικές στοιβάδες συλλέγονταν και επαναδιαλύονταν σε HBSS , για να 

ξεπλυθούν µε φυγοκέντρηση για 7 min σε 400 x g , 4 οC . Οι πελλέτες που προέκυπταν 

επαναδιαλύονταν σε 20 ml HBSS µε 0.05 % DNase και το διάλυµα αυτό αναρροφόταν µε   

βελόνη 22 G . 

Ο τελικός διαχωρισµός των Kupffer από τα υπόλοιπα κύτταρα επιτυγχάνονταν µε 

κλασµατικό διαχωρισµό ( βάσει του µεγέθους και του ειδικού βάρους των κυττάρων ) µε 

τη µέθοδο της φυγοκέντρου έκλουσης , µε µερικές τροποποιήσεις σε σχέση µε τη 

διαδικασία που περιγράφηκε αρχικά από τον Knook [700] . Το κύκλωµα της φυγοκέντρου 

έκλουσης αποτελούνταν από µια J2-MC φυγόκεντρο µε µια  JE-6B κεφαλή ( Beckman , 

California , USA ) , η οποία συνδεόταν µε την αντλία  Masterflex 7521-25 . Το HBSS 
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χρησιµοποιούνταν ως µέσο έκλουσης και η φυγοκέντρηση πραγµατοποιούνταν σε 

ταχύτητα 2500 rpm , στους 25 οC . Το κυτταρικό εναιώρηµα των 20 ml εισαγόταν στο 

κύκλωµα της φυγοκέντρου έκλουσης , µε αρχική ροή 18.5 ml/min . Αφού εκλούονταν 

τουλάχιστον 200 ml HBSS , η ροή της αντλίας αυξανόταν προοδευτικά στα 25 , 35 , 45 , 

60,80 και 100 ml/min . Τα κύτταρα Kupffer συλλέγονταν µε τις ροές των 45 και 60 ml/min 

(σε όγκο 100 ml HBSS το κάθε κλάσµα) και φυγοκεντρούνταν  για 7 min σε  400x g , 4 οC. 

Στη συνέχεια , οι κυτταρικές πελλέτες επαναδιαλύονταν σε θρεπτικό µέσο ( DMEM µε 

αντιβιοτικά και 10 % FBS ) .  

Τα Kupffer επιστρώνονταν στα κατάλληλα κάθε φορά πλαστικά είδη 

κυτταροκαλλιεργειών και επωάζονταν για 2h σε επωαστικό κλίβανο ( σε συνθήκες 37 οC , 

5% CO2 ) . Αµέσως µετά , ο τελικός καθαρισµός τους από τυχόν προσµείξεις άλλων 

κυτταρικών πληθυσµών γινόταν µε πλυσίµατα σε νέο καλλιεργητικό θρεπτικό . Μόνο τα 

κύτταρα Kupffer διαθέτουν την ικανότητα να προσκολλώνται µέσα σε τόσο σύντοµο 

χρονικό διάστηµα σε πλαστική επιφάνεια , και έτσι οποιαδήποτε άλλα κύτταρα υπήρχαν 

ανάµεσά τους εκπλένονταν µε το θρεπτικό . 

 

3.2  Καλλιέργειες κυττάρων 
 

Τα κύτταρα Kupffer καλλιεργήθηκαν σε Dulbecco’s Modified Eagle Medium ( DMEM ) , 

εµπλουτισµένο µε L-glutamine , 4500 mg/L  D-glucose , 25 mM HEPES και διάλυµα 

αντιβιοτικών 100 U/ml penicillin/streptomycin . Το θρεπτικό αυτό µέσο χρησιµοποιήθηκε 

µε ή χωρίς την προσθήκη 10% απενεργοποιηµένου ορού εµβρύου βοδιού ( Fetal Bovine 

Serum , FBS ) .  

Τα κύτταρα καλλιεργούνταν για 36-48 ώρες µετά την αποµόνωσή τους και αµέσως µετά  

χρησιµοποιούνταν σε πειράµατα . 

Τα κύτταρα HepG2 καλλιεργήθηκαν σε RPMI 1640 , εµπλουτισµένο µε L-glutamine.  Το 

θρεπτικό αυτό µέσο χρησιµοποιήθηκε µε ή χωρίς την προσθήκη 10%     

απενεργοποιηµένου FBS . 

Κάθε 4 µέρες , οι confluent φλάσκες κυττάρων πλένονταν µε διάλυµα HBSS                   

w/o Ca++/Mg++ . Στη συνέχεια , τα κύτταρα αποκολλούνταν µε διάλυµα Trypsin/EDTA , 

και αφού υποβάλλονταν σε φυγοκέντρηση ( 152 g , 7 min , 25 οC ) για να ξεπλυθούν από 
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τη θρυψίνη τοποθετούνταν , σε αραίωση 1:4 , σε νέες φλάσκες µε φρέσκο καλλιεργητικό 

µέσο . 

Τα κύτταρα Hep3B καλλιεργήθηκαν σε Minimum Essential Medium ( MEM ) , 

εµπλουτισµένο µε L-glutamine και 1x διάλυµα ΜΕΜ Non-Essential Amino Acids                 

( 100 x  ή 10 mM ) . Το θρεπτικό αυτό µέσο χρησιµοποιήθηκε µε ή χωρίς την προσθήκη        

10% απενεργοποιηµένου FBS . 

Κάθε 3 µέρες , οι confluent φλάσκες κυττάρων πλένονταν µε διάλυµα HBSS                   

w/o Ca++/Mg++ . Στη συνέχεια , τα κύτταρα αποκολλούνταν µε διάλυµα Trypsin/EDTA , 

και αφού υποβάλλονταν σε φυγοκέντρηση ( 152 g , 7 min , 25 οC ) για να ξεπλυθούν από 

τη θρυψίνη τοποθετούνταν , σε αραίωση 1:5 , σε νέες φλάσκες µε φρέσκο καλλιεργητικό 

µέσο . 

Τα κύτταρα HeLa καλλιεργήθηκαν σε Dulbecco’s Modified Eagle Medium ( DMEM) , 

εµπλουτισµένο µε L-glutamine , 4500 mg/L  D-glucose , 25 mM HEPES και 1x  διάλυµα 

πυρουβικού νατρίου ( 100 x  ή 100 mM ) . Το θρεπτικό αυτό µέσο χρησιµοποιήθηκε µε ή 

χωρίς την προσθήκη 10% απενεργοποιηµένου FBS . 

Κάθε 3 µέρες , οι confluent φλάσκες κυττάρων πλένονταν µε διάλυµα HBSS                  

w/o Ca++/Mg++ . Στη συνέχεια , τα κύτταρα αποκολλούνταν µε διάλυµα Trypsin/EDTA , 

και αφού υποβάλλονταν σε φυγοκέντρηση ( 152 g , 7 min , 25 οC ) για να ξεπλυθούν από 

τη θρυψίνη τοποθετούνταν , σε αραίωση 1:5 , σε νέες φλάσκες µε φρέσκο καλλιεργητικό 

µέσο . 

Όλα τα κύτταρα διατηρούνταν µέσα σε επωαστήρα , σε ατµοσφαιρικές συνθήκες 

υγρασίας, θερµοκρασίας 37 οC και CO2 5% . Οι κυτταρικές σειρές που χρησιµοποιήθηκαν 

στα πειράµατα είχαν αριθµό passage µεταξύ 4 και 12 . 

 

3.3    Επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση mRNA του TNF 
και των TNFRs στα κύτταρα Kupffer 

 

3.3.1  ∆ιεγέρσεις κυττάρων 
 

Για να µελετηθεί η επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση mRNA του TNF και των 

TNF Receptors   ( TNFRs ) στα κύτταρα Kupffer ( KC ) , τα KC επιστρώθηκαν αµέσως 

µετά την αποµόνωσή τους σε εννέα 25 cm2 καλλιεργητικές φλάσκες . Αφού 

καλλιεργήθηκαν για 36 ώρες , το θρεπτικό τους µέσο απορρίφθηκε και προστέθηκε νέο , 
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το οποίο δεν περιείχε FBS ( serum free ) . Μετά από 6 ώρες σε νηστεία ορού , σε τέσσερις 

από τις φλάσκες προστέθηκε νέο serum free θρεπτικό µε διαλυµένη Οκτρεοτίδη σε 

συγκέντρωση 10 -8 Μ  , ενώ στις υπόλοιπες φλάσκες προστέθηκε σκέτο serum free 

θρεπτικό ( control του πειράµατος ) . Η συγκέντρωση αυτή της Οκτρεοτίδης που 

χρησιµοποιήθηκε σε όλα τα πειράµατα της παρούσας εργασίας πάνω στα κύτταρα Kupffer 

έχει καταδειχτεί από προηγούµενα πειράµατά µας ότι επηρεάζει τη βιολογική τους 

λειτουργία [684] , ενώ επιπροσθέτως ανευρίσκεται και στον ορό ασθενών που λαµβάνουν 

αγωγή µε Οκτρεοτίδη . Η συλλογή RNA από τις φλάσκες KC έγινε σε χρονικά διαστήµατα 

0h ( ένα control δείγµα ) , και 2h , 6h , 12h και 24h από την έναρξη της επιδράσεως µε 

Οκτρεοτίδη  ( από ένα control δείγµα και ένα δείγµα µε Οκτρεοτίδη σε κάθε χρονική 

στιγµή ) . 

 

3.3.2  Αποµόνωση ολικού RNA από κύτταρα Kupffer 
 

Η αποµόνωση ολικού RNA από τα KC έγινε µε το kit Nucleospin RNA II , σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του κατασκευαστή . 

Συγκεκριµένα , αφού αφαιρέθηκε το θρεπτικό τους µέσο , τα κύτταρα από κάθε φλάσκα 

οµογενοποιήθηκαν και συλλέχθησαν µέσα σε 500 µl διαλύµατος RA1 και 1%                   

β-µερκαπτοαιθανόλης και αποθηκεύτηκαν προσωρινά στους -80 οC . Αφού ξεπάγωσαν , τα 

δείγµατα καθαρίστηκαν από τα κυτταρικά υπολείµµατα µε την τοποθέτησή τους σε ειδικές 

στήλες και τη φυγοκέντρησή τους για 1 min στα 11000 x g . Οι στήλες πετάχτηκαν και το 

κάθε δείγµα αναµείχθηκε µε 350 µl αιθανόλης ( 70 %) . Στη συνέχεια , το µείγµα 

φορτώθηκε σε ειδική στήλη και φυγοκεντρήθηκε εκ νέου µέσα σε σωληνάκι eppendorf για 

30 sec στα 11000 x g . To RNA συγκρατήθηκε στη στήλη , η οποία µεταφέρθηκε σε νέο 

eppendorf . Ακολούθως , φορτώθηκαν στην κάθε στήλη 350 µl διαλύµατος MDB                 

( Membrane Desalting Buffer ) και έγινε φυγοκέντρηση για 1 min στα 11000 x g , ώστε να 

αφαιρεθούν τα άλατα από τα δείγµατα . Για τον καθαρισµό τους από τις προσµείξεις DNA, 

στην κάθε στήλη προστέθηκαν για 15 min 95 µl µείγµατος αντίδρασης που περιείχε ένζυµο 

DNase I . Για την απενεργοποίηση του ενζύµου , προστέθηκαν από 200 µl διαλύµατος 

RA2 και οι στήλες φυγοκεντρήθηκαν για 30 sec στα 11000 x g . Ακολούθησαν δύο 

ξεπλύµατα ( µέσα σε νέο κάθε φορά eppendorf ) µε διάλυµα RA3 ( 600 µl δ/τος RA3 και 

φυγοκέντρηση για 30 sec στα 11000 x g στο πρώτο ξέπλυµα , 250 µl δ/τος RA3 και 

φυγοκέντρηση για 2 min στα 11000 x g  στο δεύτερο ) . Τελικά , η έκλουση του RNA από 
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την κάθε στήλη έγινε σε αποστειρωµένα eppendorfs µέσα σε 33 µl RNase-free νερού , 

µετά από φυγοκέντρηση για 1 min στα 11000 x g . 

Η σύσταση των διαλυµάτων RA1 , MDB , RA2 και RA3 δεν δίνεται από τον 

κατασκευαστή του kit . Όλα τα ανωτέρω βήµατα πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία 

δωµατίου . 

Η ποσότητα αλλά και η καθαρότητα του RNA κάθε δείγµατος προσδιορίστηκε 

φωτοµετρικά ως εξής : 

2 µl RNA από κάθε δείγµα προστέθηκαν σε 998 µl  ΝαΟΗ 0.1 M διαλυµένου σε water for 

injection ( αραίωση RNA για τη µέτρηση 1:500 ) και οι απορροφήσεις στα 260 nm και   

280 nm ( OD260 και OD280 ) προσδιορίστηκαν µε µέτρηση σε DU 640 Beckman  

φωτόµετρο . 

Η ποσότητα RNA του κάθε δείγµατος δίνεται από τον τύπο : 

RNA(µg) = OD260 x 500 x 40 x V  ,  

όπου 500 = συντελεστής διάλυσης του RNA , V = όγκος δείγµατος σε ml 

Όλα τα δείγµατα παρουσίασαν λόγο απορροφήσεων  OD260 / OD280 ≥ 1.6 , γεγονός που 

σηµαίνει ότι η καθαρότητά τους ήταν ικανοποιητική ( δεν παρουσίαζαν σηµαντικές 

προσµείξεις πρωτεΐνης ) . 

 

3.3.3  Reverse Transcription ( αντίστροφη µεταγραφή ) του RNA 
 

Η αντίστροφη µεταγραφή ( reverse transcription – RT ) του RNA σε cDNA 

πραγµατοποιήθηκε όπως έχει περιγραφεί και στο παρελθόν [685] . 

0.8 µg RNA από κάθε δείγµα αραιώθηκαν σε 11 µl water for injection µέσα σε 

αποστειρωµένα microtubes και παρουσία 5 µM oligo ( dT ) 12–18 εκκινητών , µε 

θέρµανση για 10 min σε 70 οC . Η αντίστροφη µεταγραφή ( RT ) του RNA 

πραγµατοποιήθηκε ( σε τελικό όγκο 21 µl στο κάθε δείγµα ) µε προσθήκη 1 µl ενζύµου 

Superscript II , 1 x RT buffer , 1 mM δεοξυνουκλεοτιδίων ( dNTPs ) , 5 mM DDT και 2.5 

U / µl  RNAsin ( αναστολείς    RNασών ) , ακολουθούµενη από θέρµανση των δειγµάτων 

σε θερµικό κυκλοποιητή GeneAmp PCR System 9700 ( Applied Biosystems ) σε  

συνθήκες 42 οC , 60 min και  95 οC , 5 min . Τα δείγµατα cDNA αποθηκεύτηκαν        

στους  -20 οC . 
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3.3.4  RT-PCR για TNF και TNFRs 
 

Η  έκφραση mRNA των TNF και TNFRs στα κύτταρα Kupffer µε ή χωρίς την επίδραση 

Οκτρεοτίδης εξετάστηκε αρχικά µε RT-PCR ( απλή PCR για την αρχική ανίχνευση των 

TNFRs και ηµιποσοτική multiplex PCR για τη µελέτη έκφρασης του TNF ) . Με την 

τεχνική αυτή επιτυγχάνεται ο πολλαπλασιασµός µικρών ποσοτήτων DNA , χάρις στην 

παρουσία ενός ζεύγους ( sense και anti-sense ) συµπληρωµατικών προς το 

πολλαπλασιαζόµενο προϊόν εκκινητών ( primers ) και στη δράση του ενζύµου Taq DNA 

πολυµεράση . Πέρα από το υπό εξέταση γονίδιο , η ταυτόχρονη ανίχνευση και 

ποσοτικοποίηση ενός γονιδίου µε σταθερή πάντα έκφραση ( internal control ) επιβεβαιώνει 

ότι για την αντίδραση PCR έχουν χρησιµοποιηθεί ίσες ποσότητες cDNA από κάθε δείγµα  

( multiplex PCR ) . 

Ως internal control γονίδιο χρησιµοποιήθηκε το 18s . 

Η αλληλουχία βάσεων , καθώς και το µέγεθος των προϊόντων των primers που 

κατασκευάστηκαν για τα γονίδια TNF  / TNFR1 / TNFR2 αρουραίου , καθώς και για το 

18s , φαίνονται στον πίνακα 1. 

 

      Πίνακας 1.  Αλληλουχίες primers που χρησιµοποιήθηκαν στις µελέτες RT-PCR στα KC 

 

   Γονίδιο                                   Primers Μέγεθος 

προϊόντος

    TNFR1 

 

 

    TNFR2 

 

 

    TNF       

    

 

    18s 

  Sense: 5'- GAACACCGTGTGTAACTGCC -3 ' 

  Antisense: 5'-ATTCCTTCACCCTCCACCTC -3 ' 

 

  Sense: 5'- GATGAGAAATCCCAGGATGCAGTAGG -3' 

  Antisense: 5'- TGCTACAGACGTTCACGATGCAGG -3' 

 

  Sense: 5'- CCCTCACACTCAGATCATCTTCTCAA -3' 

  Antisense: 5'- TCTAAGGTACTTGGGCAGGTTGACCTC -3'  

 

  Sense: 5'- AAACGGCTACCACATCCAAG -3' 

  Antisense: 5'- CCTCCAATGGATCCTCGTTA -3' 

  300 bp 

 

 

  259 bp 

 

 

  428 bp      

 

 

  155 bp 
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Για τις αντιδράσεις PCR ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία ( εξολοκλήρου πάνω σε 

πάγο ) : 

1 µl - aliquot από κάθε δείγµα αναµείχθηκε ( σε τελικό όγκο 25 µl ) µε 1 x PCR buffer , 0.2 

mM dNTPs , συνδυασµό primers ( sense και anti-sense ) και   0.4 U  DNA πολυµεράση .  

Για την ανίχνευση του TNF , ο συνδυασµός  primers περιλάµβανε sense και anti-sense 

primers για TNF ( ο καθένας σε συγκέντρωση 500 nM ) , καθώς και sense / anti-sense 

primers για 18s ( ο καθένας σε συγκέντρωση  83 nM ) , ενώ οι συνθήκες πολλαπλασιασµού 

στο θερµικό κυκλοποιητή ήταν :  94 °C  για 5 min , 37 κύκλοι θέρµανσης  ( στους 94 °C  

για 30 sec , στους 56.2 °C  για 30 sec [ για την πρόσδεση των συγκεκριµένων primers στο 

cDNA του υπό µελέτη γονιδίου ] και στους 72 °C  για 30 sec ) , µια τελική θέρµανση για     

7 min στους 72 °C και τέλος ψύξη στους 4 °C . 

Για την ανίχνευση του TNFR1 ,  ο συνδυασµός  primers περιλάµβανε sense και anti-sense 

primers για TNFR2 ( ο καθένας σε συγκέντρωση 500 nM ) , ενώ οι συνθήκες 

πολλαπλασιασµού στο θερµικό κυκλοποιητή ήταν : 94 °C  για 5 min , 30 κύκλοι 

θέρµανσης  (στους 94 °C  για 30 sec , στους 50.5 °C  για 30 sec [ για την πρόσδεση των 

συγκεκριµένων primers στο cDNA του υπό µελέτη γονιδίου ] και στους 72 °C  για 30 sec), 

µια τελική θέρµανση για 7 min στους 72 °C και τέλος ψύξη στους 4 °C . 

Για την ανίχνευση του TNFR2 , ο συνδυασµός  primers περιλάµβανε sense και anti-sense 

primers για TNFR2 ( ο καθένας σε συγκέντρωση 500 nM ) , ενώ οι συνθήκες 

πολλαπλασιασµού στο θερµικό κυκλοποιητή ήταν : 94 °C  για 5 min , 30 κύκλοι 

θέρµανσης  (στους 94 °C  για 30 sec , στους 60.5 °C  για 30 sec [ για την πρόσδεση των 

συγκεκριµένων primers στο cDNA του υπό µελέτη γονιδίου ] και στους 72 °C  για 30 sec), 

µια τελική θέρµανση για 7 min στους 72 °C και τέλος ψύξη στους 4 °C . 

 

3.3.5  Ηλεκτροφόρηση προϊόντων της PCR 
 

Τα προϊόντα της ηµιποσοτικής PCR διαχωρίστηκαν ανάλογα µε το βάρος τους σε πήκτωµα 

( gel ) 2 % w/v  αγαρόζης και φωτογραφήθηκαν χάρις σε χρώση βρωµιούχου αιθιδίου ( το 

µόριό του ενσωµατώνεται στο DNA και φθορίζει όταν διεγείρεται µε υπεριώδεις ακτίνες     

[ UV ] ) . 

 

Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τη διαδικασία αυτή ήταν : 
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Stock διάλυµα TBE 5x µε διαλύτη απιονισµένο νερό : Αποτελούνταν από Tris Base             

( 5.4 % w/v ) , Βορικό οξύ ( 2.75 % w/v ) και διάλυµα EDTA 0.5 Μ σε απιονισµένο νερό                

( 2 % v/v ) , το PH του οποίου είχε ρυθµιστεί στο 8 µε πυκνό NaOH . 

Blue juice ( loading buffer ) µε διαλύτη TBE 1x : Αποτελούνταν από Bromophenol Blue    

( 0,25 % w/v ) και διάλυµα Ficoll 20 % σε απιονισµένο νερό ( 15 % v/v ) . 

∆ιάλυµα βρωµιούχου αιθιδίου µε διαλύτη απιονισµένο νερό ( 1 mg/ml ) . 

Ο µάρτυρας µοριακού βάρους του DNA ( 100 bp DNA ladder ) που χρησιµοποιήθηκε ήταν 

διαλυµένος µαζί µε Blue juice ( 30 % v/v ) σε διαλύτη TBE 0.5x . 

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής : 

2 gr αγαρόζης ζυγίζονταν και ρίχνονταν σε 100 ml διαλύµατος TBE 0.5x . Το µείγµα 

θερµαινόταν για 3 min σε φούρνο µικροκυµάτων , ώστε να διαλυθεί εντελώς η αγαρόζη , 

και στη συνέχεια προστίθονταν 50 µl . Αφού ανακινούνταν καλά , το διάλυµα χυνόταν σε 

ειδική επίπεδη βάση ( gel casting unit ) µε προσαρµοσµένη χτένα και αφήνονταν 45 min σε 

θερµοκρασία δωµατίου και προστατευµένο από το φως , ώστε να πήξει τελείως το gel . 

Στη συνέχεια , το gel casting unit προσαρµοζόταν σε ηλεκτροφορητική συσκευή γεµάτη µε 

διάλυµα TBE 0.5x και η χτένα αφαιρούνταν . Στα πηγαδάκια ( wells ) που είχαν 

σχηµατιστεί φορτώνονταν τα δείγµατα του πολλαπλασιασµένου µε PCR cDNA ( σε κάθε 

well 10 µl δείγµατος που είχε προηγουµένως αναµιχθεί µε 5 µl Blue juice ) . Σε χωριστό 

well φορτωνόταν επίσης  7 µl DNA ladder και η ηλεκτροφόρηση πραγµατοποιούνταν υπό 

τάση 100 V για περίπου 1h . Μετά το πέρας της , τα προϊόντα της PCR ανιχνευόταν και 

φωτογραφίζονταν κάτω από λάµπα UV .  

Για την ανάλυση των αποτελεσµάτων µετά από multiplex PCR για TNF, η φωτεινότητα 

των παρατηρούµενων σηµάτων µετρήθηκε ( πυκνοµετρία - densitometry ) µε λογισµικό 

ImageJ ( National Institutes of Health , Bethesda , Maryland , USA ) . Για την 

κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων ,  σε όλα τα δείγµατα ελήφθησαν οι λόγοι της 

φωτεινότητας των σηµάτων από τον TNF προς τη φωτεινότητα των αντίστοιχων σηµάτων 

από το 18s . Tα αποτελέσµατα αυτά , που αντιπροσωπεύουν  τα επίπεδα mRNA του TNF 

του κάθε δείγµατος , συγκρίθηκαν προς τα επίπεδα mRNA του TNF στο control δείγµα 

των 0h . Επιπλέον , τα επίπεδα mRNA του TNF στα δείγµατα µε επίδραση Οκτρεοτίδης 

κανονικοποιήθηκαν προς τα επίπεδα mRNA του TNF στα αντίστοιχα control δείγµατα σε 

κάθε χρονική στιγµή . 
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3.3.6  Real-time PCR για TNFRs 
 

 Η επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση mRNA των TNFRs στα κύτταρα Kupffer 

αναλύθηκε µε ποσοτική , πραγµατικού χρόνου PCR ( real-time PCR ) . Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκαν ειδικοί ανιχνευτές Taqman ( ολιγονουκλεοτιδικές αλληλουχίες DNA )  , 

οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι µε ειδική φθορίζουσα χρωστική ( FAM ) . Οι ανιχνευτές 

προσδένονται στο πολλαπλασιαζόµενο προϊόν της PCR και απελευθερώνουν τη 

φθορίζουσα χρωστική σε κάθε κύκλο , κάτω από τη νουκλεολυτική δράση της DNA 

πολυµεράσης . Έτσι , παράγεται φθορισµός  η ένταση του οποίου είναι ακριβώς ανάλογη 

προς το παραγόµενο προϊόν της αντίδρασης . 

Συγκεκριµένα , 1 µl - aliquot cDNA από κάθε δείγµα ( αραιωµένο σε water for injection ) 

αναµείχθηκε ( σε έναν τελικό όγκο αντίδρασης 20 µl ) µε 1 µl εµπορικά διαθέσιµου 

µείγµατος εκκινητών και ανιχνευτή Taqman  ( Assay-On Demand ) , ειδικού είτε για 

mRNA TNFR1 αρουραίου , είτε για mRNA TNFR2 αρουραίου , είτε για rRNA 18s , 

καθώς και µε 1x  TaqMan Universal Master Mix , το οποίο περιείχε µέσα σε ειδικό buffer 

AmpliTaq Gold DNA Polymerase ,  AmpErase UNG και dNTPs µε dUTP , όλα αραιωµένα 

σε water for injection . Η διαδικασία αυτή έγινε πάνω σε πάγο . Ο πολλαπλασιασµός ( µε 

θέρµανση στους 50 οC για 2 min ,  95 οC  για 10 min και ακολούθως 40 κύκλοι αντίδρασης 

µε συνθήκες 95 οC  για 15 sec και 60 οC για 1 min στον καθένα ) , καθώς και η ανίχνευση 

των παραγόµενων προϊόντων πραγµατοποιήθηκε µε ABI SDS 7700 σύστηµα ανίχνευσης . 

Για την ανάλυση των αποτελεσµάτων , προσδιορίστηκε σε κάθε δείγµα και για το κάθε 

γονίδιο η τιµή CΤ ( Threshold Cycle ) . Πρόκειται για τον αριθµό των κύκλων της 

αντίδρασης που ορίζεται ώστε να βρίσκεται πάνω από το επίπεδο µη-ειδικού σήµατος και 

στην αρχή της εκθετικής φάσης της αντίδρασης . Στη συνέχεια , τα επίπεδα mRNA των 

TNFRs του κάθε δείγµατος κανονικοποιήθηκαν προς τα αντίστοιχα επίπεδα του rRNA 18s 

και συγκρίθηκαν προς τα επίπεδα mRNA των TNFRs στο control δείγµα των 0h , 

σύµφωνα µε τη µέθοδο του 2 -∆∆CT
  [701] , ως εξής : ∆∆CT  =  ∆CT δείγµατος  - ∆CT control 0h   ,     

∆CT  =  CT TNFR  -  CT 18s  . Επιπλέον , τα επίπεδα mRNA των TNFRs στα δείγµατα µε 

επίδραση Οκτρεοτίδης κανονικοποιήθηκαν προς τα επίπεδα mRNA των TNFRs στα 

αντίστοιχα control δείγµατα σε κάθε χρονική στιγµή . 
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3.4   Επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση mRNA των     
        TNFRs στα κύτταρα HepG2 και Hep3B 
 

3.4.1  ∆ιεγέρσεις κυττάρων 
 

Για να µελετηθεί η επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση mRNA των TNF Receptors   

( TNFRs ) στις κυτταροσειρές ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος , τα κύτταρα HepG2 και 

Hep3B επιστρώνονταν σε πλάκες έξι βοθρίων ( wells ) και αναπτύσσονταν µέχρι να 

γεµίσουν όλη την έκταση της καλλιεργητικής επιφάνειας των βοθρίων ( confluency ) . Στη 

συνέχεια , το θρεπτικό τους µέσο αλλαζόταν µε νέο , serum free ( χωρίς FBS ) θρεπτικό . 

Μετά από 24h σε νηστεία ορού , εισαγόταν στα wells νέο serum free θρεπτικό , χωρίς        

( control του πειράµατος ) ή µε διαλυµένη Οκτρεοτίδη σε συγκέντρωση 10 -8 Μ . Η 

συγκέντρωση αυτή της Οκτρεοτίδης που χρησιµοποιήθηκε σε όλα τα πειράµατα της 

παρούσας εργασίας πάνω στις κυτταροσειρές ΗΚΚ έχει καταδειχτεί από προηγούµενα 

πειράµατά µας ότι επηρεάζει τον πολλαπλασιασµό και την απόπτωση των κυττάρων 

HepG2 [667] , ( Tsagarakis N et al. , data under publication ) , ενώ ανευρίσκεται και στον 

ορό ασθενών που λαµβάνουν αγωγή µε Οκτρεοτίδη . H συλλογή RNA από τις πλάκες των 

κυττάρων HepG2 έγινε σε χρονικά διαστήµατα 0h ( ένα control δείγµα ) και 1h , 2h , 4h 

και 6h  ( από ένα δείγµα Οκτρεοτίδης σε κάθε χρονική στιγµή ) από την έναρξη της 

επιδράσεως µε Οκτρεοτίδη . Η συλλογή RNA από τις πλάκες των κυττάρων Hep3B έγινε 

σε χρονικά διαστήµατα 0h ( ένα control δείγµα ) και 2h , 4h , 6h και 12h ( από ένα δείγµα 

Οκτρεοτίδης σε κάθε χρονική στιγµή ) από την έναρξη της επιδράσεως µε Οκτρεοτίδη . 

 

3.4.2  Αποµόνωση ολικού RNA από κύτταρα HepG2 και Hep3B 

 

Η αποµόνωση ολικού RNA από τα κύτταρα HepG2 και Hep3B έγινε από Trizol , σύµφωνα 

τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος . 

Συγκεκριµένα , αφού αφαιρέθηκε το θρεπτικό τους µέσο , τα κύτταρα ( HepG2 / Hep3B ) 

από κάθε well οµογενοποιήθηκαν και συλλέχθησαν µέσα σε 1 ml Trizol . Η συλλογή RNA 

πραγµατοποιήθηκε σε θερµοκρασία δωµατίου . Τα δείγµατα αποθηκεύτηκαν προσωρινά 

στους -80 οC . 

Για την αποµόνωση του ολικού RNA , τα δείγµατα αφέθηκαν να ξεπαγώσουν και στο 

καθένα προστέθηκαν από 200 µl χλωροφορµίου . Αφού ανακινήθηκαν καλά και 
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επωάστηκαν για 2-3 min σε θερµοκρασία δωµατίου , φυγοκεντρήθηκαν για 15 min σε 

συνθήκες 12000 x g , 4 οC . Έτσι , το µείγµα διαχωρίστηκε σε µια χαµηλή φάση φαινόλης - 

χλωροφορµίου , µια πρωτεϊνική µεσόφαση και µια ανώτερη ( άχρωµη ) υδατική φάση , 

στην οποία βρίσκεται αποκλειστικά το RNA . To RNA από κάθε δείγµα συλλέχθηκε 

προσεκτικά ( πάνω σε πάγο ) και µεταφέρθηκε σε νέο σωληνάκι eppendorf . Για να 

κατακρηµνιστεί , επωάστηκε ( µε καλή ανάδευση µετά τη µείξη ) µε 500 µl ισοπροπανόλης 

για 10 min σε θερµοκρασία δωµατίου και φυγοκεντρήθηκε ( 12000 x g , 15 min , 4 οC ) . 

Μετά την αφαίρεση της υπερκείµενης ισοπροπανόλης , το ίζηµα RNA που σχηµατίστηκε 

σε κάθε δείγµα πλύθηκε δύο φορές µε την προσθήκη 1 ml 75 % αιθανόλης , καλή 

ανάδευση και φυγοκέντρηση ( 7500 x g , 5 min , 4 οC ) . Μετά και τη δεύτερη 

φυγοκέντρηση µε αιθανόλη , και αφού το υπερκείµενο απορρίφθηκε , τα ιζήµατα RNA των 

δειγµάτων αφέθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου µέχρι να στεγνώσουν . Στη συνέχεια , 

επαναδιαλύθηκαν σε 30 µl water for injection το καθένα . 

Η ποσότητα αλλά και η καθαρότητα του RNA κάθε δείγµατος προσδιορίστηκε 

φωτοµετρικά ως εξής : 

2 µl RNA από κάθε δείγµα προστέθηκαν σε 998 µl  ΝαΟΗ 0.1 M διαλυµένου σε water for 

injection ( αραίωση RNA για τη µέτρηση 1:500 ) και οι απορροφήσεις στα 260 nm και   

280 nm ( OD260 και OD280 ) προσδιορίστηκαν µε µέτρηση σε DU 640 Beckman  

φωτόµετρο . 

Η ποσότητα RNA του κάθε δείγµατος δίνεται από τον τύπο : 

RNA(µg) = OD260 x 500 x 40 x V  ,  

όπου 500 = συντελεστής διάλυσης του RNA , V = όγκος δείγµατος σε ml 

Όλα τα δείγµατα παρουσίασαν λόγο απορροφήσεων  OD260 / OD280 ≥ 1.6 , γεγονός που 

σηµαίνει ότι η καθαρότητά τους ήταν ικανοποιητική ( δεν παρουσίαζαν σηµαντικές 

προσµείξεις πρωτεΐνης ) . 

 

3.4.3  Reverse Transcription ( αντίστροφη µεταγραφή ) του RNA 
 

1 µg RNA από κάθε δείγµα αραιώθηκε σε όγκο 8 µl µέσα σε water for injection . Για την 

καταστροφή τυχόν προσµείξεων DNA , τα δείγµατα επωάστηκαν µε 1 µl ενζύµου DNase I 

( και 1 µl από το αντίστοιχο buffer του ) σε θερµοκρασία δωµατίου για 20 min . Στη 

συνέχεια , το ένζυµο απενεργοποιήθηκε µε την προσθήκη 1 µl EDTA ( 25 mM ) και 

θέρµανση των δειγµάτων για 15 min σε 65 οC . Ακολούθως , το RNA αποδιατάχτηκε 
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παρουσία 5 µM oligo ( dT ) 12–18 εκκινητών , µε θέρµανση για 10 min σε 70 οC . Η 

αντίστροφη µεταγραφή ( RT ) του RNA πραγµατοποιήθηκε ( σε τελικό όγκο 21 µl στο 

κάθε δείγµα ) µε προσθήκη 1 µl ενζύµου Superscript II , 1 x RT buffer , 1 mM 

δεοξυνουκλεοτιδίων ( dNTPs ) , 5 mM DDT και 2.5 U / µl  RNAsin ( αναστολείς    

RNασών ) , ακολουθούµενη από θέρµανση των δειγµάτων σε θερµικό κυκλοποιητή 

GeneAmp PCR System 9700 ( Applied Biosystems ) σε  συνθήκες 42 οC , 60 min και      

95 οC , 5 min .  

Για όλα τα δείγµατα RNA για τα οποία ακολουθήθηκε κανονικά η ανωτέρω διαδικασία      

( RT positive ) είχε ετοιµαστεί µια δεύτερη σειρά microtubes µε τις ίδιες  ποσότητες RNA , 

για τα οποία είχαν παράλληλα ακολουθηθεί τα ίδια ακριβώς βήµατα , µε τη διαφορά ότι 

αντί για ένζυµο Superscript II προστέθηκε 1 µl water for injection . H δεύτερη αυτή σειρά 

δειγµάτων ( RT negative ) χρησιµεύει στην PCR ως επιβεβαίωση ότι όντως όλο το 

γενωµικό DNA καταστράφηκε κατά την πέψη µε DNase , και συνεπώς το σήµα που 

λαµβάνεται οφείλεται αποκλειστικά στο cDNA των δειγµάτων . Στο τέλος της διαδικασίας, 

όλα τα  microtubes αποθηκεύτηκαν στους  -20 οC . 

 

3.4.4  Ηµιποσοτική multiplex PCR για TNFRs 
 

Η επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση mRNA των TNFRs στα κύτταρα HepG2 / 

Hep3B εξετάστηκε µε ηµιποσοτική multiplex PCR . Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται ο 

πολλαπλασιασµός µικρών ποσοτήτων DNA , χάρις στην παρουσία ενός ζεύγους  ( sense 

και anti-sense ) συµπληρωµατικών προς το πολλαπλασιαζόµενο προϊόν εκκινητών               

( primers ) και στη δράση του ενζύµου Taq DNA πολυµεράση . Πέρα από το υπό εξέταση 

γονίδιο , η ταυτόχρονη ανίχνευση και ποσοτικοποίηση ενός γονιδίου µε σταθερή πάντα 

έκφραση ( internal control ) επιβεβαιώνει ότι για την αντίδραση PCR έχουν 

χρησιµοποιηθεί ίσες ποσότητες cDNA από κάθε δείγµα ( multiplex PCR ) . 

Ως internal control γονίδιο χρησιµοποιήθηκε το 18s .  

Η αλληλουχία βάσεων , καθώς και το µέγεθος των προϊόντων των primers που 

κατασκευάστηκαν για τα γονίδια TNFR1 / TNFR2 ανθρώπου , καθώς και για το 18s , 

φαίνονται στον πίνακα 2 . 

 

 

 

 118



 

Πίνακας 2.  Αλληλουχίες primers που χρησιµοποιήθηκαν στις µελέτες RT-PCR στα  

                  HepG2 / Hep3B 

Γονίδιο Primers Μέγεθος προϊόντος 
TNFR1 
 
 
TNFR2 
 
 
18s 

Sense: 5'-TCCTTCACCGCTTCAGAAAA-3' 
Antisense: 5'-GGGATAAAAGGCAAAGACCAA-3' 
 
Sense: 5'-TGGAAACTCAAGCCTGCACTCGGGAA-3' 
Antisense: 5'- GGGCTTGCACACCACGTCTATGTTT -3' 
 

  Sense: 5'-AAACGGCTACCACATCCAAG-3' 
Antisense: 5'-CCTCCAATGGATCCTCGTTA-3' 

418 bp 
 
 
176 bp ( mRNA ) 
683 bp ( γενωµικό DNA )
 
155 bp 

 

 

Επειδή η έκφραση TNFR2 στα κύτταρα HepG2 / Hep3B τελικά δεν ανιχνεύτηκε , στις 

ίδιες αντιδράσεις PCR πολλαπλασιάστηκε παράλληλα και µια ποσότητα ανθρώπινου 

γενωµικού DNA , ώστε να διασφαλιστεί πως οι primers για TNFR2 ήταν όντως 

λειτουργικοί . 

Για τις αντιδράσεις PCR ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία ( εξολοκλήρου πάνω σε 

πάγο ) : 

1 µl - aliquot από κάθε RT positive και RT negative δείγµα αναµείχθηκε ( σε τελικό όγκο 

25 µl ) µε 1 x PCR buffer , 0.2 mM dNTPs , συνδυασµό primers ( sense και anti-sense ) και   

0.4 U  DNA πολυµεράση .  

Για την ανίχνευση του TNFR1 ο συνδυασµός  primers περιλάµβανε sense και anti-sense 

primers για TNFR1 ( ο καθένας σε συγκέντρωση 500 nM ) , καθώς και sense / anti-sense 

primers για 18s ( ο καθένας σε συγκέντρωση  83 nM ) , ενώ οι συνθήκες πολλαπλασιασµού 

στο θερµικό κυκλοποιητή ήταν :  94 °C  για 5 min , 30 κύκλοι θέρµανσης  ( στους 94 °C  

για 30 sec , στους 53 °C  για 30 sec [ για την πρόσδεση των συγκεκριµένων primers στο 

cDNA του υπό µελέτη γονιδίου ] και στους 72 °C  για 30 sec ) , µια τελική θέρµανση για     

7 min στους 72 °C και τέλος ψύξη στους 4 °C . 

Για την ανίχνευση του TNFR2 ο συνδυασµός  primers περιλάµβανε sense και anti-sense 

primers για TNFR2 ( ο καθένας σε συγκέντρωση 500 nM ) , ενώ οι συνθήκες 

πολλαπλασιασµού στο θερµικό κυκλοποιητή ήταν : 94 °C  για 5 min , 40 κύκλοι 

θέρµανσης  ( στους 94 °C  για 30 sec , στους 60 °C  για 30 sec [ για την πρόσδεση των 

συγκεκριµένων  primers  στο cDNA  του  υπό µελέτη  γονιδίου ]  και  στους  72  °C  για  

30 sec ) , µια τελική θέρµανση για 7 min στους 72 °C και τέλος ψύξη στους 4 °C . 
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3.4.5  Ηλεκτροφόρηση προϊόντων της PCR 
 

Τα προϊόντα της ηµιποσοτικής PCR διαχωρίστηκαν ανάλογα µε το βάρος τους σε πήκτωµα 

( gel ) 2 % w/v  αγαρόζης και φωτογραφήθηκαν κάτω από λάµπα UV χάρις σε χρώση 

βρωµιούχου αιθιδίου  ( τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν και η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε όπως περιγράφονται και παραπάνω ) : 

Για την ανάλυση των αποτελεσµάτων , η φωτεινότητα των παρατηρούµενων σηµάτων 

µετρήθηκε ( πυκνοµετρία - densitometry ) µε λογισµικό ImageJ ( National Institutes of 

Health , Bethesda , Maryland , USA ) . Για την κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων ,  σε 

όλα τα δείγµατα ελήφθησαν οι λόγοι της φωτεινότητας των σηµάτων από τους TNF 

Receptors προς τη φωτεινότητα των αντίστοιχων σηµάτων από το 18s . Τα αποτελέσµατα 

εκφράζονται ως διαφορές σε σχέση µε τα control ( αδιέγερτα ) δείγµατα των πειραµάτων . 

 

3.5 Ανοσοφθορισµός για TNFR1 στα κύτταρα Kupffer / 
HepG2   / Hep3B 

 

Για την αρχική ανίχνευση της πρωτεϊνικής έκφρασης του υποδοχέα TNFR1 στα κύτταρα 

Kupffer ( KC ) , HepG2 και Hep3B , χρησιµοποιήθηκε η τεχνική του ανοσοφθορισµού . Τα 

Kupffer και Hep3B κύτταρα επωάστηκαν µε πολυκλωνικό anti-TNFR1 αντίσωµα 

κουνελιού και στη συνέχεια ο υποδοχέας σηµάνθηκε µε AlexaFluor 488 πράσινη 

φθορίζουσα χρωστική . Τα HepG2 κύτταρα επωάστηκαν µε µονοκλωνικό anti-TNFR1 

αντίσωµα ποντικού και ακολούθησε σήµανση του TNFR1 µε AlexaFluor 568 κόκκινη 

φθορίζουσα χρωστική . 

 

Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή ήταν : 

∆ιάλυµα µονιµοποίησης ( Fixation Solution) µε διαλύτη PBS : 4 % ( w/v ) 

παραφορµαλδεΰδη  

Quenching Buffer µε διαλύτη PBS : 0.15 % ( w/v ) γλυκίνη 

Blocking Buffer µε διαλύτη PBS : 0.2 % ( v/v ) TritonX-100 , 1 % ( v/v ) ζελατίνης από 

δέρµα ιχθύων ψυχρών νερών ( cold water fish skin gelatin ) και 20 mM MgCl2 . 

 

Αναλυτικά , τα κύτταρα HepG2 , Hep3B καθώς και τα KC αµέσως µετά την αποµόνωσή 

τους , επιστρώθηκαν σε ειδικές αντικειµενοφόρες πλάκες ( chamber slides ) των οκτώ 

πηγαδιών ( wells ) από πλαστικό Permanox  και καλλιεργήθηκαν για 48h . 
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Στη συνέχεια , τα κύτταρα ξεπλύθηκαν µε PBS από το θρεπτικό τους µέσο και 

µονιµοποιήθηκαν µε επώαση στο Fixation Solution για 20 min . Αφού ξεπλύθηκαν και 

πάλι µε PBS , προστέθηκε Quenching Buffer για 5 min , ώστε να ελαττωθεί ο 

ανεπιθύµητος φθορισµός που οφείλεται στις ελεύθερες αλδεϋδικές οµάδες . Επιπλέον , οι 

µη ειδικές θέσεις δέσµευσης των αντισωµάτων καλύφθηκαν µε επώαση για 10 min στο 

Blocking Buffer . Στη συνέχεια , σε κάποια wells προστέθηκε πρωτογενές anti-TNFR1 

αντίσωµα ( αραιωµένο 1/50 σε Blocking Buffer ) , ενώ σε κάποια άλλα wells προστέθηκε 

σκέτο Blocking Buffer ( negative control της µεθόδου , για τον έλεγχο του µη-ειδικού 

φθορισµού ) και τα µονιµοποιηµένα κύτταρα αφέθηκαν να επωαστούν για 1h . Αµέσως 

µετά , ξεπλύθηκαν µε PBS και ξαναεπωάστηκαν µε Blocking Buffer για 10 min . 

Ακολούθως , τα κύτταρα επωάστηκαν για 45 min και προστατευµένα από το φως µε 

δευτερογενές αντίσωµα ( αραιωµένο 1/1000 σε Blocking Buffer ) , το οποίο ήταν 

συζευγµένο µε AlexaFluor 488 πράσινη φθορίζουσα χρωστική για τα KC και Hep3B 

κύτταρα ή µε AlexaFluor 568 κόκκινη φθορίζουσα χρωστική για τα HepG2 . Στη    

συνέχεια , ξεπλύθηκαν καλά µε PBS από το αδέσµευτο δευτερογενές αντίσωµα και 

προστέθηκε mounting medium ( ειδικό λάδι που εµποδίζει τη γρήγορη εξασθένηση της 

έντασης του φθορισµού ) . Τέλος , στις αντικειµενοφόρες πλάκες εφαρµόστηκαν 

καλυπτρίδες , οι οποίες σφραγίστηκαν µε βερνίκι νυχιών , και τα κύτταρα 

φωτογραφήθηκαν κάτω από Leica SP confocal µικροσκόπιο . Όλα τα βήµατα αυτού του 

ανοσοφθορισµού εκτελέστηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου .  

 

3.6  Επίδραση της Οκτρεοτίδης στην παραγωγή των TNFRs  
       στα κύτταρα Kupffer / HepG2 / Hep3B 
 

3.6.1  ∆ιεγέρσεις κυττάρων Kupffer 
 

Για να µελετηθεί η επίδραση της Οκτρεοτίδης στην παραγωγή ( πρωτεϊνική έκφραση των 

TNFRs ) στα κύτταρα Kupffer ( KC ) , τα KC επιστρώθηκαν αµέσως µετά την αποµόνωσή 

τους σε 25 cm2 καλλιεργητικές φλάσκες . Αφού καλλιεργήθηκαν για 36 ώρες , το θρεπτικό 

τους µέσο απορρίφθηκε και προστέθηκε νέο , το οποίο δεν περιείχε FBS ( serum free ) . 

Μετά από 6 ώρες σε νηστεία ορού , εισαγόταν στις φλάσκες νέο serum free θρεπτικό , 

χωρίς ( control του πειράµατος ) ή µε διαλυµένη Οκτρεοτίδη σε συγκέντρωση 10 -8 Μ  . Η 

συλλογή πρωτεΐνης από τις φλάσκες έγινε είτε σε χρονικά διαστήµατα 0h ( ένα control 

δείγµα ) και 2h , 6h , 12h και 24h από την έναρξη της επιδράσεως µε Οκτρεοτίδη  ( από  
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ένα δείγµα Οκτρεοτίδης σε κάθε χρονική στιγµή ) , είτε στις 12h από την έναρξη της 

επιδράσεως µε Οκτρεοτίδη ( ένα control δείγµα και ένα δείγµα Οκτρεοτίδης ) . 

 
3.6.2  ∆ιεγέρσεις κυττάρων HepG2 / Hep3B 
 

Για να µελετηθεί η επίδραση της Οκτρεοτίδης στην παραγωγή ( πρωτεϊνική έκφραση του 

TNFR1 ) στις κυτταροσειρές ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος , τα κύτταρα HepG2 και 

Hep3B επιστρώνονταν σε πλάκες έξι βοθρίων ( wells ) και αναπτύσσονταν µέχρι να 

γεµίσουν όλη την έκταση της καλλιεργητικής επιφάνειας των βοθρίων ( confluency ) . Στη 

συνέχεια , το θρεπτικό τους µέσο αλλαζόταν µε νέο , serum free ( χωρίς FBS ) θρεπτικό. 

Μετά από 24h σε νηστεία ορού , εισαγόταν στα wells νέο serum free θρεπτικό , χωρίς        

( control του πειράµατος ) ή µε διαλυµένη Οκτρεοτίδη σε συγκέντρωση 10 -8 Μ . Η 

συλλογή πρωτεΐνης από τις πλάκες των κυττάρων HepG2 / Hep3B έγινε σε χρονικά 

διαστήµατα 0h  ( ένα control δείγµα ) , 12h και 24h ( από ένα control δείγµα και ένα δείγµα 

Οκτρεοτίδης ) . 

Επιπροσθέτως , συλλέχθηκε πρωτεΐνη από confluent wells ( σε πλάκες έξι βοθρίων ) 

κυττάρων HeLa , τα οποία είχαν υποβληθεί σε νηστεία ορού για 24h . Τα δείγµατα αυτά  

χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα Western Blotting , µαζί µε την πρωτεΐνη από τα κύτταρα 

Kupffer / HepG2 / Hep3B , ως µια επιβεβαίωση της λειτουργικότητας της µεθόδου . 

  

3.6.3 Εκχύλιση ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης ( protein extraction ) από     
          κύτταρα Kupffer / HepG2 / Hep3B 
 

Για τη συλλογή ολικής πρωτεΐνης από τα κύτταρα Kupffer / HepG2 / Hep3B , οι 

καλλιεργητικές επιφάνειες ( φλάσκες / wells των πλακών ) πλένονταν δύο φορές µε PBS 

από το θρεπτικό µέσο , και ακολούθως εισαγόταν κρύο διάλυµα που προκαλούσε τη λύση 

των κυττάρων ( lysis buffer ) , το οποίο είχε την εξής σύσταση : 50 mM Tris-HCL              

( PH  8.0 ) , 4 % CHAPS , 1 mM DTT , 1 mM EDTA , 1 mM EGTA και 1x  εµπορικού 

µείγµατος αναστολέων πρωτεασών , όλα διαλυµένα σε water for injection . Τα κύτταρα 

συλλέγονταν µέσα στο lysis buffer , µεταφέρονταν σε σωληνάκια eppendorfs και 

αφήνονταν για 30 min στον πάγο , µε περιοδική καλή ανάδευση , ώστε να επιτευχθεί η 

λύση τους . Ακολούθως , τα eppendorfs φυγοκεντρούνταν για 5 min, 10000 x g , 4 oC , 

ώστε να καθιζήσει το εναποµείναν αδιάλυτο κυτταρικό υλικό . Το υπερκείµενο υγρό , στο 
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οποίο βρίσκονταν οι διαλυτοποιηµένες πρωτεΐνες , µεταφερόταν προσεκτικά σε νέο 

eppendorf  και τα δείγµατα φυλάσσονταν στους  -80 οC . 

 

3.6.4 Μέτρηση πρωτεϊνών και προετοιµασία δειγµάτων για  
          ανοσοαποτύπωση ( Western Blotting ) 
 

Τα δείγµατα µετρήθηκαν µε τη µέθοδο Bradford , σύµφωνα µε την οποία η µπλε χρωστική 

Coomassie blue δεσµεύεται σε βασικά και αρωµατικά αµινοξέα των πρωτεϊνών και 

παρουσιάζει µέγιστη απορρόφηση στα 595 nm . Οι τιµές που λαµβάνονται από αυτήν τη 

µέτρηση είναι ανάλογες της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών . 

Αναλυτικά , τα δείγµατα ξεπαγώθηκαν και µια µικρή ποσότητα από αυτά µεταφέρθηκε σε 

σωληνάκια eppendorfs  µε 1x αντιδραστήριο Bradford ( αραιωµένο σε απιονισµένο νερό ) . 

Μια ίση ποσότητα σκέτου lysis buffer προστέθηκε επίσης σε eppendorf µε 1x 

αντιδραστήριο Bradford ( τυφλό διάλυµα της µεθόδου ) . Η επώαση µε το αντιδραστήριο 

Bradford διήρκεσε 5 min και κατόπιν τα δείγµατα µετρήθηκαν στα 595 nm σε DU 640 

Beckman φωτόµετρο , αφού πρώτα η συσκευή µηδενίστηκε µε το τυφλό διάλυµα . 

Ο ακριβής προσδιορισµός της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης των δειγµάτων έγινε µε βάση 

πρότυπη καµπύλη αναφοράς ( οι τιµές που ελήφθησαν από τη µέτρηση των δειγµάτων 

συγκρίθηκαν µε απορροφήσεις που είχαν παρουσιάσει στο ίδιο φωτόµετρο , µετρηµένες 

κατά τον ίδιο τρόπο , γνωστές διαδοχικές συγκεντρώσεις BSA ) . 

Κατόπιν , τα δείγµατα αναµείχθηκαν µε κατάλληλες ποσότητες ρυθµιστικού διαλύµατος 

φόρτωσης για ηλεκτροφόρηση ( loading buffer ) 4x , ώστε η τελική συγκέντρωση του 

loading buffer να είναι 1x , και θερµάνθηκαν για 5 min στους 95 οC . 

Η σύσταση του loading buffer  4x  ήταν : 

3.0285 % ( w/v ) Tris , 8 % ( v/v ) β-µερκαπτοαιθανόλης , 8 % ( w/v ) SDS ,                     

20 % γλυκερόλης και 0.4 % ( w/v ) Bromophenol blue , όλα διαλυµένα σε απιονισµένο 

νερό και µε PH ρυθµισµένο στο 6.8 . 

Η θέρµανση των δειγµάτων µέσα στο loading buffer επιτρέπει στη β-µερκαπτοαιθανόλη να 

διασπάσει όλους τους δισουλφιδικούς πρωτεϊνικούς δεσµούς και προκαλεί την πλήρη 

αποδιάταξη , καθώς και την οµοιόµορφη αρνητική φόρτιση ( χάρις στο SDS ) όλων των 

πρωτεϊνικών µορίων , ώστε να είναι δυνατός ο ηλεκτροφορητικός διαχωρισµός τους µε  

βάση αποκλειστικά το µοριακό τους βάρος . 
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3.6.5  Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και Western Blot για TNFRs 

 

Ο ηλεκτροφορητικός διαχωρισµός των πρωτεϊνών πραγµατοποιείται σε πήκτωµα ( gel ) 

πολυακρυλαµίδης , ανάλογα µε το µοριακό τους βάρος , όπως περιέγραψε ο Laemmli 

[702] . Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή , όλα τα πρωτεϊνικά µόρια αρχικά συγκεντρώνονται 

σε µια πολύ λεπτή λωρίδα , διερχόµενα από ένα πήκτωµα επιστοίβαξης   ( stacking gel ) 

και στη συνέχεια διασχίζουν ένα πήκτωµα διαχωρισµού ( separating gel ) , όπου και 

διαχωρίζονται. Ακολούθως , µεταφέρονται σε ειδικές µεµβράνες ( νιτροκυτταρίνης ή 

polyvinylidene difluoride – PVDF ) υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου ( Western Blot ) , 

όπου και πραγµατοποιείται η ανίχνευση των επιθυµητών πρωτεϊνών , µε τη χρήση των 

κατάλληλων αντισωµάτων . 

 

Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τις διαδικασίες ηλεκτροφόρησης και Western 

Blotting ήταν : 

∆ιάλυµα Tris-HCl 1.5 M µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 18.15 % ( w/v ) Tris και PH 

ρυθµισµένο στο 8.8  

∆ιάλυµα Tris-HCl 0.5 M µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 6 % ( w/v ) Tris και PH 

ρυθµισµένο στο 6.8 

∆ιάλυµα Ammonium Persulfate ( APS ) µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 10 % ( w/v ) APS  

∆ιάλυµα SDS  µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 10 % ( w/v ) SDS 

∆ιάλυµα ροής της ηλεκτροφόρησης ( Running Buffer ) 10x µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 

3.03 %  ( w/v ) Tris , 14.4 % ( w/v ) γλυκίνη και 1 % ( w/v ) SDS 

Stock διάλυµα ακρυλαµίδης ( 30 %  w/v ) µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 29 % ( w/v ) 

acrylamide , 1 % ( w/v ) bis-acrylamide 

Separating gel ( 8 % ακρυλαµίδης ) µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 26.65 % ( v/v ) stock 

διαλύµατος ακρυλαµίδης , 25 % ( v/v ) διαλύµατος Tris-HCl 1.5 M ( PH 8.8 ) , 1 % ( v/v ) 

διαλύµατος 10 %  SDS , 0.5 % ( v/v ) διαλύµατος 10 % APS και 0.1 % TEMED 

Stacking gel ( 4 % ακρυλαµίδης ) µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 13 % ( v/v ) stock 

διαλύµατος ακρυλαµίδης , 25 % ( v/v ) διαλύµατος Tris-HCl 0.5 M ( PH 6.8 ) , 1 % ( v/v ) 

διαλύµατος 10 %  SDS , 0.5 % ( v/v ) διαλύµατος 10 % APS και 0.1 % TEMED 

∆ιάλυµα ηλεκτροφορητικής µεταφοράς ( Transfer Buffer ) µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 

10 % ( v/v ) διαλύµατος που αποτελούνταν από 3.03 % ( w/v ) Tris και 14.4 % ( w/v ) 

γλυκίνη , διαλυµένα σε απιονισµένο νερό . 
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Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής : 

Αρχικά φτιάχτηκε το separating gel ( 10 ml για ένα gel ) , και αφού χύθηκε ανάµεσα σε 

δύο επίπεδα τζαµάκια ( µε µεταξύ τους διάστηµα 1.5 mm και σφραγισµένα τα άκρα τους ) 

αφέθηκε για ικανό χρόνο σε θερµοκρασία δωµατίου να πολυµεριστεί . Στη συνέχεια 

παρασκευάστηκε το stacking gel ( 6 ml για ένα gel ) και επιστοιβάχτηκε στο separating gel. 

Αµέσως µετά στο stacking gel προσαρµόστηκε µια χτένα και το µείγµα αφέθηκε για ικανό 

χρόνο σε θερµοκρασία δωµατίου να πολυµεριστεί . Ακολούθως , τα τζαµάκια 

προσαρµόστηκαν στην ηλεκτροφορητική συσκευή , η οποία γεµίστηκε καταλλήλως µε  

400 ml Running Buffer . Η χτένα αφαιρέθηκε και στα πηγαδάκια ( wells ) που είχαν 

σχηµατιστεί φορτώθηκε η πρωτεΐνη των κυττάρων Kupffer / HepG2 / Hep3B ( 40 µg 

πρωτεϊνικού δείγµατος / well ) , η πρωτεΐνη των κυττάρων HeLa , καθώς και έγχρωµος 

µάρτυρας µοριακού βάρους πρωτεϊνών ( marker ) . H ηλεκτροφόρηση πραγµατοποιήθηκε 

υπό συνθήκες σταθερής τάσης ( 150 V ) , µέχρι το µέτωπο των πρωτεϊνών να φτάσει στο 

κάτω όριο του separating gel . 

Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης , το gel µε τις διαχωρισµένες πρωτεΐνες µεταφέρθηκε  

σε λεκάνη γεµάτη µε 1 L κρύου Transfer Buffer όπου και τοποθετήθηκε σε ειδικές  

κασέτες , ανάµεσα σε δύο σπόγγους και δύο κοµµάτια διηθητικού χαρτιού , και σε επαφή 

µε µεµβράνη PVDF . H PVDF µεµβράνη , λόγω της εξαιρετικά υδρόφοβης φύσης της , 

είχε προηγουµένως εµβαπτιστεί σε καθαρή µεθανόλη . Η κασέτα προσαρµόστηκε σε 

συσκευή ηλεκτροφορητικής µεταφοράς , στην οποία χύθηκε το Transfer Buffer , και το 

Western Blot πραγµατοποιήθηκε , παρουσία παγοκυψέλης , σε συνθήκες 100 V , 400 mA 

για 1h . 

 

3.6.6  Ανοσοανίχνευση 

 

Η ανίχνευση των υπό µελέτη πρωτεϊνών στις µεµβράνες πραγµατοποιείται µε τη χρήση 

ενός πρωτογενούς ( έναντι επιτόπων της εξεταζόµενης πρωτεΐνης ) αντισώµατος και ενός 

δευτερογενούς , συζευγµένου µε horseradish peroxidase ( HRP ) αντισώµατος . Το 

αποτέλεσµα οπτικοποιείται ( ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του σήµατος ) πάνω σε 

φωτογραφικό φιλµ µε  την αντίδραση της ενισχυµένης χηµειοφωταύγειας ( enhanced 

chemiluminescence – ECL ) , κατά την οποία η οξείδωση της λουµινόλης από ιόντα 
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υπεροξειδίου ( χάρις στη δράση του ενζύµου HRP ) καταλήγει στην παραγωγή µπλε  

φωτός . 

 

Για τη διαδικασία αυτή χρησιµοποιούνται τα παρακάτω διαλύµατα : 

∆ιάλυµα TBS 10x µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 9 % ( w/v ) NaCl , 6.057 % ( w/v ) Tris 

και PH ρυθµισµένο στο 7.3 

TBS-T διάλυµα για πλύσεις µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 10 % ( v/v ) διαλύµατος TBS 

10x , 0.05% ( v/v ) Tween 20   

Blocking Buffer : 5 %  ( w/v ) σκόνης αποβουτυρωµένου γάλακτος σε TBS-T 

∆ιάλυµα αφαίρεσης των δεσµευµένων αντισωµάτων ( stripping buffer ) : 0.2 Μ  NaOH  σε 

απιονισµένο νερό 

 

Αναλυτικά , µετά το πέρας του Western Blot , πραγµατοποιήθηκε για κάθε µεµβράνη η 

παρακάτω διαδικασία , υπό συνεχή ανακίνηση πάνω σε αναδευτήρα ( rocker ) : 

Η µεµβράνη τοποθετήθηκε σε πλαστικό τρυβλίο και ξεπλύθηκε από το Transfer buffer µε 

απιονισµένο  νερό για 5 min . Στη συνέχεια , οι µη ειδικές θέσεις δέσµευσης αντισωµάτων 

καλύφθηκαν µε επώαση της µεµβράνης σε Blocking Buffer επί µία ώρα ( σε θερµοκρασία 

δωµατίου ) . Αφού ξεπλύθηκε καλά το Blocking Buffer µε TBS-T , ακολούθησε overnight 

επώαση µε πολυκλωνικό anti-TNFR1 ή anti-TNFR2 αντίσωµα κουνελιού ( αραιωµένα 

1/200 σε TBS διάλυµα µαζί µε 2 % w/v BSA και 0.02 % w/v NaN3 ) , µέσα σε ψυχρό 

θάλαµο ( στους 4 οC ) . Το αδέσµευτο πρωτογενές αντίσωµα ξεπλύθηκε καλά µε TBS-T 

και οι µεµβράνες επωάστηκαν για 1h σε θερµοκρασία δωµατίου µε δευτερογενές 

αντίσωµα, συζευγµένο µε HRP ( αραιωµένο 1/5000 σε Blocking Buffer ) . Ακολούθησε 

καλή έκπλυση του αδέσµευτου δευτερογενούς αντισώµατος και τα σήµατα από τους TNF 

Receptors ανιχνεύτηκαν µε τη χρήση του αντιδραστηρίου ECL . 

Για την επιβεβαίωση της ισόποσης παρουσίας ολικής πρωτεΐνης από όλα τα δείγµατα στη  

µεµβράνη , χρησιµοποιήθηκε ως internal control ( πρωτεΐνη που έχει πάντα σταθερή 

έκφραση ) η β-ακτίνη ( β-actin ) . Tα δεσµευµένα αντισώµατα αφαιρέθηκαν µε επώαση σε 

stripping buffer ( 0.2 M NaOH ) για 5 min σε θερµοκρασία δωµατίου . Ακολούθησε 

πλύσιµο της µεµβράνης µε απιονισµένο νερό και η διαδικασία της ανοσοανίχνευσης 

επαναλήφθηκε , µε επώαση σε anti-β- actin πρωτογενές αντίσωµα ποντικού ( αραιωµένο 

1/1000 σε TBS διάλυµα µαζί µε 2 % w/v BSA και 0.02 % w/v NaN3 ) , ενώ το κατάλληλο 
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HRP-συζευγµένο δευτερογενές αντίσωµα χρησιµοποιήθηκε σε αραίωση ( µέσα σε 

Blocking Buffer ) 1/10000 . 

 

3.7 Επίδραση της Οκτρεοτίδης στην ικανότητα του TNF να 
επάγει τη µετανάστευση του NF-kappaB στον πυρήνα σε 
κύτταρα HepG2 / Hep3B 

 

3.7.1  ∆ιεγέρσεις των κυττάρων 
 

Για να µελετηθεί η επίδραση της Οκτρεοτίδης στην επαγόµενη από τον TNF 

µετανάστευση του NF-kappaB στον πυρήνα , τα κύτταρα HepG2 και Hep3B 

επιστρώθηκαν σε ειδικές αντικειµενοφόρες πλάκες ( chamber slides ) των οκτώ πηγαδιών  

( wells ) από πλαστικό Permanox  και καλλιεργήθηκαν µέχρι να γεµίσουν το 70 % περίπου 

της επιφάνειας των wells . Στη συνέχεια , το θρεπτικό τους µέσο αλλάχτηκε µε νέο , serum 

free ( χωρίς FBS ) θρεπτικό , ώστε να µπουν σε Go φάση ηρεµίας ( quiescent cells ) . Μετά 

από 24h σε νηστεία ορού , εισήχθη στα wells νέο serum free θρεπτικό , χωρίς ή µε 

διαλυµένη Οκτρεοτίδη σε συγκέντρωση 10 -8 Μ . Μετά την προεπώαση αυτή για 10h , το 

θρεπτικό µέσο των κυττάρων αλλάχτηκε µε φρέσκο serum free θρεπτικό , το οποίο 

αναλόγως περιείχε είτε TNF ( 30 ng/ml ) είτε Οκτρεοτίδη ( 10 -8 Μ ) είτε το συνδυασµό 

τους είτε τίποτα ( control δείγµατα του πειράµατος ) . Οι διεγέρσεις αυτές διήρκεσαν       

30 min και αµέσως µετά τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν για ανοσοφθορισµό . 

 

3.7.2  Ανοσοφθορισµός για NF-kappaB 

 

Η ενδοκυτταρική εντόπιση του NF-kappaB εξετάστηκε µε το NF-kB Activation Hitkit 

ανοσοφθορισµού . Ο NF-kappaB ανιχνεύτηκε στο κυτταρόπλασµα ή στον πυρήνα µε 

AlexaFluor 488 πράσινη φθορίζουσα χρωστική, ενώ οι πυρήνες των κυττάρων 

σηµάνθηκαν µε Hoechst µπλε φθορίζουσα χρωστική. 

 

Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή ήταν : 

1x διάλυµα για πλύσεις ( Wash Buffer-M ) : Από stock διάλυµα Wash Buffer-M 10x , 

αραιωµένο σε τελική συγκέντρωση 1x σε απιονισµένο νερό , και µε PH ρυθµισµένο       

στο 7.2 
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∆ιάλυµα µονιµοποίησης ( Fixation Solution ) : Από stock διάλυµα 37 % ( w/v ) 

φορµαλδεΰδης , αραιωµένης σε τελική συγκέντρωση 3.7 % ( w/v ) σε 1x διάλυµα Wash 

Buffer-M 

1x Detergent Buffer : Από stock διάλυµα Detergent Buffer 10x , αραιωµένο σε τελική 

συγκέντρωση 1x σε απιονισµένο νερό , και µε PH ρυθµισµένο στο 7.2 

1x Permeabilization Buffer ( για την αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής 

µεµβράνης ) : Από stock διάλυµα Permeabilization Buffer 10x , αραιωµένο σε τελική 

συγκέντρωση 1x σε απιονισµένο νερό , και µε PH ρυθµισµένο στο 7.2 

Η ακριβής σύσταση των διαλυµάτων Wash Buffer-M , Detergent Buffer και 

Permeabilization Buffer δεν δίνεται από τον κατασκευαστή του kit . 

 

Αναλυτικά , ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία , σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

του kit : 

Μετά το πέρας των 30λεπτων διεγέρσεων στα HepG2 / Hep3B µε TNF , Οκτρεοτίδη ή το 

συνδυασµό τους , το θρεπτικό µέσο αφαιρέθηκε και τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν µε 

Fixation Solution για 10 min . Στη συνέχεια , ξεπλύθηκαν µε Wash Buffer-M και 

προστέθηκε για 90 sec Permeabilization Buffer . Αφού έγινε µια ακόµα έκπλυση µε Wash 

Buffer-M , ακολούθησε για 1h επώαση µε πρωτογενές anti-NFkB αντίσωµα ( αραιωµένο 

1/250 µέσα σε Wash Buffer-M ) . Το πρωτογενές αντίσωµα αφαιρέθηκε και προστέθηκε 

για 15 min Detergent Buffer . Τα κύτταρα ξεπλύθηκαν ξανά µε Wash Buffer-M και 

επωάστηκαν για 1h , προστατευµένα από το φως , µε διάλυµα που περιείχε δευτερογενές 

αντίσωµα , συζευγµένο µε AlexaFluor 488 πράσινη φθορίζουσα χρωστική , και Hoechst 

µπλε φθορίζουσα χρωστική ( αραιωµένα 1/100 και 1/2000 αντιστοίχως σε                   

Wash Buffer-M ) .Οι χρωστικές αφαιρέθηκαν και εισήχθη για 10 min στα wells Detergent 

Buffer . Ακολούθως , τα wells ξεπλύθηκαν καλά µε Wash Buffer-M και προστέθηκε 

mounting medium ( ειδικό λάδι που εµποδίζει τη γρήγορη εξασθένηση της έντασης του 

φθορισµού ) . Τέλος , στις αντικειµενοφόρες πλάκες εφαρµόστηκαν καλυπτρίδες , οι 

οποίες σφραγίστηκαν µε βερνίκι νυχιών , και τα κύτταρα φωτογραφήθηκαν κάτω από 

Leica DMIRE2 ανάστροφο µικροσκόπιο . Όλα τα βήµατα αυτού του ανοσοφθορισµού 

εκτελέστηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου . 
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3.8 Επίδραση της Οκτρεοτίδης στα επίπεδα της ολικής και 
φωσφορυλιωµένης p65 υποµονάδας σε κύτταρα HepG2 / 
Hep3B 

 

3.8.1  ∆ιεγέρσεις των κυττάρων 

 

Για να µελετηθεί η επίδραση της Οκτρεοτίδης στα κυτταρικά επίπεδα της p65 υποµονάδας 

του NF-kappaB , 15 x 103  / well κύτταρα HepG2 και 8 x 103  / well κύτταρα Hep3B 

επιστρώθηκαν σε πλάκες των 96 πηγαδιών ( 96-well plates ) και αφέθηκαν για 24h να 

προσκολληθούν στον πυθµένα τους . Στη συνέχεια , το θρεπτικό τους µέσο αλλάχτηκε µε 

νέο , serum free ( χωρίς FBS ) θρεπτικό , ώστε να µπουν σε Go φάση ηρεµίας ( quiescent 

cells ) . Μετά από overnight παραµονή σε νηστεία ορού , εισήχθη στα wells νέο serum free 

θρεπτικό , χωρίς ή µε διαλυµένη Οκτρεοτίδη σε συγκέντρωση 10 -8 Μ . Μετά την 

προεπώαση αυτή για 10h , το θρεπτικό µέσο των κυττάρων αλλάχτηκε µε φρέσκο serum 

free θρεπτικό , το οποίο αναλόγως περιείχε είτε TNF ( 30 ng/ml ) είτε Οκτρεοτίδη                

( 10 -8 Μ ) είτε το συνδυασµό τους είτε τίποτα ( control δείγµατα του πειράµατος ) . Οι 

διεγέρσεις αυτές διήρκεσαν 15 min και αµέσως µετά τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν για 

ELISA . 

 

3.8.2  ELISA  για ολικό  και φωσφορυλιωµένο  ( στις  σερίνες  536  και 
468  ) p65 

 

Τα επίπεδα ολικού και ενεργοποιηµένου ( φωσφορυλιωµένου στη σερίνη 536 ) p65 

µετρήθηκαν µε τη βοήθεια του ELISA ( CASE ) kit ενώ η µέτρηση του φωσφορυλιωµένου 

στη σερίνη 468 p65 έγινε µε τη βοήθεια του NFkB p65 Profiler kit . Κατά τις διαδικασίες 

ELISA , οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε µονιµοποιηµένα κύτταρα , τα µισά δείγµατα από 

κάθε κατηγορία διεγέρσεων επωάστηκαν µε anti-p65 και τα άλλα µισά µε anti-phospho-

Ser536-p65 πρωτογενές αντίσωµα , ενώ ακολούθησε επώαση όλων των δειγµάτων µε 

κοινό , συζευγµένο µε horseradish peroxidase ( HRP ) δευτερογενές αντίσωµα . Για την 

κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων , τα κύτταρα λύθηκαν και µετρήθηκε η συγκέντρωση 

ολικής πρωτεΐνης σε κάθε well . 
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3.8.2.1  ELISA για ολικό p65 και phospho-Ser536-p65 

 

Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία ELISA για ολικό p65 και 

phospho-Ser536-p65 µε το CASE kit ήταν :  

∆ιάλυµα µονιµοποίησης ( Cell Fixing Buffer ) : Από stock διάλυµα 37 % ( w/v ) 

φορµαλδεΰδης , αραιωµένης σε τελική συγκέντρωση 4 % ( w/v ) σε διάλυµα PBS . 

1x διάλυµα για πλύσεις ( Washing Buffer ) : Από stock διάλυµα Washing Buffer 10x , 

αραιωµένο σε τελική συγκέντρωση 1x σε απιονισµένο νερό . 

∆ιάλυµα καταστολής της ενεργότητας ενδογενών υπεροξειδασών  ( Quenching Buffer ) : 

1 % ( v/v ) τελική συγκέντρωση Η2Ο2 ( από stock διάλυµα 30 % Η2Ο2  ) και 0.1 % ( w/v ) 

τελική συγκέντρωση NaN3 ( από stock διάλυµα 10 % w/v  NaN3  σε απιονισµένο νερό ) , 

όλα αραιωµένα σε Washing Buffer . 

1x ∆ιάλυµα Αποκάλυψης των αντιγονικών επιτόπων ( Antigen Retrieval Buffer ) : 

Από stock διάλυµα Antigen Retrieval Buffer 10x , αραιωµένο σε τελική συγκέντρωση      

1x σε απιονισµένο νερό . 

Blocking Buffer : Παρασκευάστηκε µε διάλυση όλης της παρεχόµενης σκόνης Blocking 

Buffer σε 30 ml 1x Washing Buffer . 

Antibody Dilution Buffer : Για την αραίωση όλων των χρησιµοποιούµενων αντισωµάτων 

∆ιαλύµατα Developing Solution και Stop Solution : Για την πραγµατοποίηση και τον 

τερµατισµό αντίστοιχα της χρωµατικής αντίδρασης που καταλύεται από το ένζυµο  

horseradish peroxidase ( HRP ) . 

Cell Staining Buffer : Για τη µέτρηση των πρωτεϊνών στα 595 nm 

∆ιάλυµα λύσης των κυττάρων ( lysis buffer ) : 1 % ( w/v ) SDS , διαλυµένο σε απιονισµένο 

νερό . 

Η ακριβής σύσταση των διαλυµάτων Washing Buffer , Antigen Retrieval Buffer , Blocking 

Buffer , Antibody Dilution Buffer , Developing Solution , Stop Solution και Cell Staining 

Buffer δεν δίνεται από τον κατασκευαστή του kit . 

 

Αναλυτικά , ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία , σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

του kit , υπό ανακίνηση σε αναδευτήρα ( rocker ) : 

Μετά το πέρας των 15λεπτων διεγέρσεων στα HepG2 / Hep3B µε TNF , Οκτρεοτίδη ή το 

συνδυασµό τους , το θρεπτικό µέσο αφαιρέθηκε και τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν µε Cell 

Fixing Buffer για 20 min . Στη συνέχεια , πλύθηκαν µε Washing Buffer . Για να 

κατασταλεί τυχόν δραστηριότητα ενδογενών ενζύµων υπεροξειδάσης , ακολούθησε 
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επώαση για 5 min µε Quenching Buffer και άλλη µία έκπλυση µε Washing Buffer . Η 

αποκάλυψη των αντιγονικών επιτόπων πραγµατοποιήθηκε µε προσθήκη Antigen Retrieval 

Buffer και θέρµανση των 96-well plates για 3 min σε φούρνο µικροκυµάτων . Μόλις τα 

plates κρύωσαν , τα  wells πλύθηκαν µε Washing Buffer και οι µη ειδικές δέσεις 

δέσµευσης καλύφθηκαν µε επώαση για 1h µε Blocking Buffer . Το Blocking Buffer 

εκπλύθηκε µε Washing Buffer και τα κύτταρα επωάστηκαν για 1h µε anti-p65 ή            

anti-phospho-Ser536-p65 πρωτογενές αντίσωµα , αραιωµένα 1/100 σε Antibody Dilution 

Buffer . Παράλληλα , ως negative control της µεθόδου , υπήρξαν και wells κυττάρων που 

επωάστηκαν µε σκέτο Antibody Dilution Buffer , χωρίς κανένα πρωτογενές αντίσωµα , 

καθώς και wells κενά ( χωρίς επιστρωµένα κύτταρα ) , τα οποία επίσης επωάστηκαν µε 

πρωτογενές αντίσωµα ( blank της µεθόδου για την αφαίρεση του µη ειδικού σήµατος από 

τις τιµές ) . Στη συνέχεια , όλα τα wells πλύθηκαν µε Washing Buffer και επωάστηκαν για 

1h , προστατευµένα από το φως , µε δευτερογενές , horseradish peroxidase ( HRP ) – 

συζευγµένο αντίσωµα , το οποίο αραιώθηκε 1/16 σε Antibody Dilution Buffer . Κατόπιν , 

το µη δεσµευµένο δευτερογενές αντίσωµα εκπλύθηκε καλά µε Washing Buffer και στη 

συνέχεια µε PBS . Το PBS αφαιρέθηκε και προστέθηκε Developing Solution . Tα plates 

επωάστηκαν για ικανό χρόνο , προστατευµένα από το φως , ώστε να είναι εµφανής η 

χρωµατική εναλλαγή στα wells . Αµέσως µετά , για τον τερµατισµό της αντίδρασης , 

προστέθηκε Stop Solution και το σήµα από το ολικό ή φωσφορυλιωµένο p65 µετρήθηκε σε  

ELx800 Bio Tek ELISA Reader µηχάνηµα , στα 450 nm ( OD450 ) . Ακολούθως , τα wells 

των κυττάρων πλύθηκαν καλά µε Washing Buffer και απιονισµένο νερό , και αφέθηκαν να 

στεγνώσουν . Στη συνέχεια , επωάστηκαν για 30 min µε Cell Staining Buffer . Το Cell 

Staining Buffer εκπλύθηκε καλά µε απιονισµένο νερό και σε όλα τα wells προστέθηκε 

lysis buffer µε SDS για τη λύση των κυττάρων . Αφού έγινε επώαση για 1h , η 

συγκέντρωση ολικής πρωτεΐνης σε κάθε well κυττάρων προσδιορίστηκε µε µέτρηση των 

plates σε ELx800 Bio Tek ELISA Reader µηχάνηµα , στα 595 nm ( OD595 ) . 

Όλα τα βήµατα αυτής της διαδικασίας ( πλην της αποκάλυψης των αντιγονικών επιτόπων 

που έγινε µε θέρµανση σε φούρνο µικροκυµάτων ) πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία 

δωµατίου . 

 

Για την κανονικοποίηση του σήµατος από το ολικό ή φωσφορυλιωµένο p65 προς τον 

αριθµό των κυττάρων σε κάθε well , ελήφθη υπ’ όψιν για κάθε well ο λόγος                 

OD450 / OD595 . Το αποτελέσµα από κάθε πείραµα εκφράστηκε ως διαφορά σε σχέση µε 

την control ( αδιέγερτη ) κατάσταση . Συνολικά , πραγµατοποιήθηκαν τέσσερα και τρία 
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ανεξάρτητα πειράµατα για τις κυτταροσειρές HepG2 και Hep3B αντίστοιχα , µε κάθε 

κατηγορία δειγµάτων σε διπλέτες . 

 

3.8.2.2  ELISA για ολικό p65 και phospho-Ser468-p65 

 

Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία ELISA για ολικό p65 και 

phospho-Ser468-p65 µε το NFkB p65 Profiler kit ήταν :  

∆ιάλυµα 10x PBS µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 75 mM  Na2HPO4 , 25 mM 

NaH2PO4 , 1.45 Μ NaCl , και µε PH ρυθµισµένο στο 7.4 . Το διάλυµα αραιωνόταν 

σε τελική συγκέντρωση 1x σε απιονισµένο νερό . 

∆ιάλυµα µονιµοποίησης ( Cell Fixing Buffer ) : Από stock διάλυµα 37 % ( w/v ) 

φορµαλδεΰδης , αραιωµένης σε τελική συγκέντρωση 4 % ( w/v ) σε διάλυµα PBS . 

∆ιάλυµα για πλύσεις ( Washing Buffer ) : 0.1 % Triton X-100 ( από stock διάλυµα 10 % 

Triton X-100  ) , αραιωµένο σε διάλυµα PBS. 

∆ιάλυµα καταστολής της ενεργότητας ενδογενών υπεροξειδασών  ( Quenching Buffer ) : 

1 % ( v/v ) τελική συγκέντρωση Η2Ο2 ( από stock διάλυµα 30 % Η2Ο2  ) και 0.1 % ( w/v ) 

τελική συγκέντρωση NaN3 ( από stock διάλυµα 10 % w/v  NaN3  σε απιονισµένο νερό ) , 

όλα αραιωµένα σε Washing Buffer . 

Blocking Buffer : Για την κάλυψη των µη ειδικών θέσεων δέσµευσης των αντισωµάτων . 

Antibody Dilution Buffer : Για την αραίωση όλων των χρησιµοποιούµενων αντισωµάτων . 

∆ιαλύµατα Developing Solution και Stop Solution : Για την πραγµατοποίηση και τον 

τερµατισµό αντίστοιχα της χρωµατικής αντίδρασης που καταλύεται από το ένζυµο  

horseradish peroxidase ( HRP ) . 

Crystal Violet Solution : Για τη µέτρηση των πρωτεϊνών στα 595 nm . 

∆ιάλυµα λύσης των κυττάρων ( lysis buffer ) : 1 % ( w/v ) SDS . 

Η ακριβής σύσταση των διαλυµάτων Blocking Buffer , Antibody Dilution Buffer , 

Developing Solution , Stop Solution και Crystal Violet Solution δεν δίνεται από τον 

κατασκευαστή του kit . 

 

Αναλυτικά , ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία , σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

του kit , υπό ανακίνηση σε αναδευτήρα ( rocker ) : 

Μετά το πέρας των 15λεπτων διεγέρσεων στα HepG2 / Hep3B µε TNF , Οκτρεοτίδη ή το 

συνδυασµό τους , το θρεπτικό µέσο αφαιρέθηκε και τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν µε Cell 

Fixing Buffer για 20 min . Στη συνέχεια , πλύθηκαν τρεις φορές ( 5 min την κάθε φορά ) 
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µε Washing Buffer . Για να κατασταλεί τυχόν δραστηριότητα ενδογενών ενζύµων 

υπεροξειδάσης , ακολούθησε επώαση για 20 min µε Quenching Buffer και άλλες δύο 

πλύσεις ( 5 min η κάθε µία ) µε Washing Buffer . Ακολούθως , οι µη ειδικές δέσεις 

δέσµευσης καλύφθηκαν µε επώαση για 1h µε Blocking Buffer . Το Blocking Buffer 

εκπλύθηκε  δύο  φορές  µε  Washing Buffer και τα κύτταρα επωάστηκαν overnight στους  

4 οC µε anti-p65 ή  anti-phospho-Ser468-p65 πρωτογενές αντίσωµα , αραιωµένα 1/500 σε 

Antibody Dilution Buffer . Παράλληλα , ως negative control της µεθόδου , υπήρξαν και 

wells κυττάρων που επωάστηκαν µε σκέτο Antibody Dilution Buffer , χωρίς κανένα 

πρωτογενές αντίσωµα , καθώς και wells κενά ( χωρίς επιστρωµένα κύτταρα ) , τα οποία 

επίσης επωάστηκαν µε πρωτογενές αντίσωµα ( blank της µεθόδου για την αφαίρεση του µη 

ειδικού σήµατος από τις τιµές ) . Στη συνέχεια , όλα τα wells πλύθηκαν τρεις φορές ( 5 min 

την κάθε φορά ) µε Washing Buffer και επωάστηκαν για 1h , προστατευµένα από το φως , 

µε δευτερογενές , horseradish peroxidase ( HRP ) – συζευγµένο αντίσωµα , το οποίο 

αραιώθηκε 1/2000 σε Antibody Dilution Buffer . Κατόπιν , το µη δεσµευµένο 

δευτερογενές αντίσωµα εκπλύθηκε καλά µε Washing Buffer ( τρεις πλύσεις των 5 min ) 

και στη συνέχεια µε PBS ( δύο πλύσεις των 5 min ) . Το PBS αφαιρέθηκε και προστέθηκε 

Developing Solution . Tα plates επωάστηκαν για  ικανό χρόνο , προστατευµένα  από το 

φως , ώστε να είναι εµφανής η χρωµατική εναλλαγή στα wells . Αµέσως µετά , για τον 

τερµατισµό της αντίδρασης , προστέθηκε Stop Solution και το σήµα από το ολικό ή 

φωσφορυλιωµένο p65 µετρήθηκε σε  ELx800 Bio Tek ELISA Reader µηχάνηµα , στα 450 

nm ( OD450 ) . Ακολούθως , τα wells των κυττάρων πλύθηκαν δύο φορές µε Washing 

Buffer και άλλες δύο φορές  µε απιονισµένο νερό , και αφέθηκαν  για 5 min να 

στεγνώσουν . Στη συνέχεια , επωάστηκαν για 30 min µε Crystal Violet Solution . Το 

Crystal Violet Solution εκπλύθηκε καλά µε PBS και σε όλα τα wells προστέθηκε lysis 

buffer µε SDS για τη λύση των κυττάρων . Αφού έγινε επώαση για 1h , η συγκέντρωση 

ολικής πρωτεΐνης σε κάθε well κυττάρων προσδιορίστηκε µε µέτρηση των plates σε 

ELx800 Bio Tek ELISA Reader µηχάνηµα , στα 595 nm ( OD595 ) . 

Όλα τα βήµατα αυτής της διαδικασίας  ( πλην της επώασης µε τα πρωτογενή αντισώµατα  

που έγινε στους 4 οC ) πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου . 

 

Για την κανονικοποίηση του σήµατος από το ολικό ή φωσφορυλιωµένο p65 προς τον 

αριθµό των κυττάρων σε κάθε well , ελήφθη υπ’ όψιν για κάθε well ο λόγος                 

OD450 / OD595 . Το αποτελέσµα από κάθε πείραµα εκφράστηκε ως διαφορά σε σχέση µε 

την control ( αδιέγερτη ) κατάσταση . Συνολικά , πραγµατοποιήθηκαν δύο και τρία 
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ανεξάρτητα πειράµατα για τις κυτταροσειρές HepG2 και Hep3B αντίστοιχα , µε κάθε 

κατηγορία δειγµάτων σε τριπλέτες . 

 

3.9 Αποπτωτική απάντηση των κυττάρων Kupffer / HepG2 /  
         Hep3B στον TNF και στην Οκτρεοτίδη 
 

3.9.1   ∆ιεγέρσεις των κυττάρων 

 

Για να µελετηθεί η πρόκληση αποπτώσεως από TNF και Οκτρεοτίδη µε την 

ανοσοενζυµική  µέθοδο ELISA , 80 x 103 / well κύτταρα Kupffer , 15 x 103  / well κύτταρα 

HepG2 και 8 x 103 / well κύτταρα Hep3B επιστρώθηκαν σε πλάκες των 96 πηγαδιών ( 96-

well plates ) , όπου και καλλιεργήθηκαν για 48h . Επιπροσθέτως , για τη µελέτη της 

αποπτώσεως µε τη µέθοδο TUNEL , τα HepG2 και Hep3B επιστρώθηκαν και 

καλλιεργήθηκαν για 48h σε αντικειµενοφόρες πλάκες ( chamber slides ) των οκτώ 

πηγαδιών . Στη συνέχεια , το θρεπτικό µέσο όλων των κυττάρων αλλάχτηκε µε νέο , serum 

free  ( χωρίς FBS ) θρεπτικό , το οποίο  περιείχε είτε TNF ( 30 ng/ml για τα HepG2 / 

Hep3B , 100 ng/ml για τα Kupffer ) είτε Οκτρεοτίδη ( 10 -8 Μ ) είτε το συνδυασµό τους 

είτε τίποτα ( control δείγµατα του πειράµατος ) . Μετά από επώαση 24h , τα κύτταρα είτε 

λύθηκαν , για τον προσδιορισµό της αποπτώσεως µε τεχνική ELISA , είτε 

µονιµοποιήθηκαν , για να αναλυθούν µε τη µέθοδο TUNEL . 

 

3.9.2  Ποσοτικοποίηση της αποπτώσεως µε ELISA  
 

Η ποσοτικοποίηση της αποπτώσεως στα κύτταρα Kupffer / HepG2 / Hep3B 

πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του Cell Death Detection ELISA kit . Το  kit αυτό 

στηρίζεται στη µέτρηση των νουκλεοσωµάτων ( σύµπλοκα DNA και ιστονών ) που 

εµφανίζονται στο κυτταρόπλασµα των αποπτωτικών κυττάρων . 

 

Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή ήταν : 

Lysis Buffer : ∆ιάλυµα λύσης των κυττάρων .  

Incubation Buffer : Για τη διάλυση των αντισωµάτων και για πλύσεις . 

ABTS Solution ( ταµπλέτες ABTS διαλυµένες σε Substrate Buffer ) και ABTS Stop 

Solution : 

 134



 

Για την πραγµατοποίηση και τον τερµατισµό αντίστοιχα της χρωµατικής αντίδρασης που 

καταλύεται από το ένζυµο  της υπεροξειδάσης .  

Η ακριβής σύσταση των ανωτέρω διαλυµάτων δεν δίνεται από τον κατασκευαστή του kit . 

 

Αναλυτικά , ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία , σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

του kit , υπό ανακίνηση σε αναδευτήρα ( rocker ) σε όποια βήµατα χρειαζόταν : 

Μετά το πέρας των 24ωρων διεγέρσεων στα Kupffer / HepG2 / Hep3B µε TNF , 

Οκτρεοτίδη ή το συνδυασµό τους , το θρεπτικό µέσο αφαιρέθηκε και τα κύτταρα λύθηκαν 

µε επώαση µέσα σε  200 µl Lysis Buffer για 30 περίπου min . Μετά από φυγοκέντρηση 

των 96-well plates ( 200 x g , 10 min , 25 οC ) , 20 µl υπερκειµένου ( κυτταροπλασµατικό 

εκχύλισµα ) από κάθε δείγµα µεταφέρθηκαν προσεκτικά σε αντίστοιχο well , η επιφάνεια 

του οποίου ήταν επικαλυµµένη µε στρεπταβιδίνη , 96άρας πλάκας που παρείχε το kit . Στα 

wells αυτά προστέθηκε µείγµα ( αραιωµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες του kit σε Incubation 

Buffer ) από Anti-Histone-Biotin αντίσωµα , το οποίο καθηλώνει τα νουκλεοσώµατα στον 

πυθµένα των wells , και Anti-DNA-POD αντίσωµα , το οποίο ήταν συζευγµένο µε ένζυµο 

υπεροξειδάσης . Τα αντισώµατα αυτά προστέθηκαν επίσης και σε κάποια wells κενά , 

χωρίς κυτταρικά εκχυλίσµατα ( blank της µεθόδου για την αφαίρεση του µη ειδικού 

σήµατος από τις τιµές ) . Μετά από επώαση 2h όλα τα wells πλύθηκαν µε Incubation 

Buffer και ακολούθησε επώαση µε ABTS Solution σε σκοτεινό χώρο , για ικανό χρόνο , 

ώστε να είναι εµφανής η χρωµατική εναλλαγή στα wells . Αµέσως µετά , προστέθηκε 

ABTS Stop Solution για τον τερµατισµό της αντίδρασης , και το σήµα από τα 

νουκλεοσώµατα των αποπτωτικών κυττάρων µετρήθηκε σε ELx800 Bio Tek ELISA 

Reader µηχάνηµα  , στα 405 nm , µε φίλτρο αναφοράς στα 490 nm . Όλα τα βήµατα αυτής 

της διαδικασίας εκτελέστηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου . 

 

Το αποτέλεσµα από κάθε πείραµα εκφράστηκε ως διαφορά που παρουσιάζεται στην 

απόπτωση των δειγµάτων σε σχέση µε την control ( αδιέγερτη ) κατάσταση .Τα δείγµατα 

ήταν σε τριπλέτες . 

 

3.9.3   Ανίχνευση της αποπτώσεως µε TUNEL 

 

Στις κυτταρικές σειρές HepG2 / Hep3B , η απόπτωση µελετήθηκε επιπλέον και µε τη 

µέθοδο TUNEL ( terminal deoxyribonucleotide transferase [TDT]-mediated nick-end 
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labeling  ) , µε τη βοήθεια εµπορικών kits . Σύµφωνα µε την τεχνική αυτή , το ένζυµο TDT 

( τελική δεοξυνουκλεοτιδική τρανσφεράση ) προσθέτει σηµασµένα νουκλεοτίδια στα 3΄-

OH-τελικά άκρα των παραγόµενων κατά την κυτταρική απόπτωση θραυσµάτων DNA , τα 

οποία στη συνέχεια ανιχνεύονται µε ανοσοϊστοχηµικές χρώσεις . 

 

3.9.3.1   TUNEL στα κύτταρα HepG2 

 

Η  τεχνική TUNEL στα κύτταρα HepG2 εφαρµόστηκε µε τη βοήθεια του TACS™ 2 TdT -

DAB In Situ Apoptosis Detection Kit . Η διαµινοβενζιδίνη ( DAB) που χρησιµοποιήθηκε 

ως  υπόστρωµα της υπεροξειδάσης προσδίδει σκούρο καφέ χρώµα στους πυρήνες των 

αποπτωτικών κυττάρων . Η αντίχρωση ( counterstaining ) των πυρήνων έγινε µε  διάλυµα  

1% Methyl Green . 

Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή ήταν : 

∆ιάλυµα 10x PBS µε διαλύτη απιονισµένο νερό : 75 mM  Na2HPO4 , 25 mM 

NaH2PO4 , 1.45 Μ NaCl , και µε PH ρυθµισµένο στο 7.4 . Το διάλυµα αραιωνόταν 

σε τελική συγκέντρωση 1x σε απιονισµένο νερό . 

∆ιάλυµα µονιµοποίησης : Από stock διάλυµα 37 % ( w/v ) φορµαλδεΰδης , αραιωµένης σε 

τελική συγκέντρωση 3.7 % ( w/v ) σε διάλυµα 1x PBS . 

∆ιάλυµα Cytonin™  :  Για  την  αύξηση της διαπερατότητας της κυτταρικής 

µεµβράνης . 

∆ιάλυµα καταστολής της ενεργότητας ενδογενών υπεροξειδασών  ( Quenching Buffer ) : 

3 % ( v/v ) τελική συγκέντρωση Η2Ο2 ( από stock διάλυµα 30 % Η2Ο2  ) , αραιωµένο σε 

Μεθανόλη . 

1x TdT Labeling Buffer : Από stock διάλυµα TdT Labeling Buffer 10x , αραιωµένο 

σε τελική συγκέντρωση 1x σε απιονισµένο νερό . 

Labeling Reaction Mix ( για την προσθήκη σεσηµασµένων µε βιοτίνη νουκλεοτιδίων 

στα 3-υδροξυλικά άκρα του κατακερµατισµένου κυτταρικού DNA ) : 2 % ( v/v )  TdT 

dNTP Mix , 2 % ( v/v )  TdT Enzyme , 1x Mn++ ( από stock 50x ) , διαλυµένα όλα σε 

1x TdT Labeling Buffer . Το διάλυµα αυτό ετοιµαζόταν πάνω σε πάγο , αµέσως πριν 

την προσθήκη του στα κύτταρα . 

1x TdT Stop Buffer ( για τον τερµατισµό της αντίδρασης προσθήκης βιοτινυλιωµένων 

νουκλεοτιδίων ) : Από stock διάλυµα TdT Stop Buffer 10x , αραιωµένο σε τελική 

συγκέντρωση 1x σε απιονισµένο νερό . 
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∆ιάλυµα Strep-HRP µε διαλύτη 1x PBS ( για την ανίχνευση των βιοτινυλιωµένων 

νουκλεοτιδίων ) : 2 % ( v/v ) Strep-HRP . 

∆ιάλυµα DAB µε διαλύτη 1x PBS ( ως υπόστρωµα της χρωµατικής αντίδρασης που 

καταλύεται από το ένζυµο HRP ) : 0.5 % ( v/v ) DAB , 0.05 % ( v/v ) DAB Enhancer, 

0.03 % ( v/v ) τελική συγκέντρωση Η2Ο2 ( από stock διάλυµα 30 % Η2Ο2  ) . 

∆ιάλυµα 1% Methyl Green : για counterstaining των πυρήνων 

∆ιαλύµατα αιθανόλης 100 % , 95 % και 70 % ( σε απιονισµένο νερό ) :  για την 

αφυδάτωση των δειγµάτων µετά τη διαδικασία χρώσης . 

Η ακριβής σύσταση των διαλυµάτων Cytonin™ , TdT Labeling Buffer και TdT Stop 

Buffer δεν δίνεται από τον κατασκευαστή του kit . 

 

Αναλυτικά , ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία , σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

του kit : 

Μετά το πέρας των 24ωρων διεγέρσεων στα HepG2 µε TNF , Οκτρεοτίδη ή το συνδυασµό 

τους , το θρεπτικό µέσο αφαιρέθηκε και τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν µε διάλυµα 3.7 % 

φορµαλδεΰδης για 10 min . Στη συνέχεια , πλύθηκαν δύο φορές µε PBS για 10 min και 

προστέθηκε για 1,5h διάλυµα Cytonin™  . Αφού έγιναν δύο πλύσεις ( των 2 min η  

καθεµία ) µε απιονισµένο νερό , ακολούθησε επώαση για 5 min µε Quenching Buffer , για 

να κατασταλεί τυχόν δραστηριότητα ενδογενών ενζύµων υπεροξειδάσης . Τα κύτταρα 

ξεπλύθηκαν ξανά µε PBS για 1 min και στα wells εισήχθη για 5 min 1x TdT Labeling 

Buffer . Το buffer αυτό αφαιρέθηκε και τα κύτταρα επωάστηκαν για 1h µε Labeling 

Reaction Mix µέσα σε επωαστήρα ( σε ατµοσφαιρικές συνθήκες υγρασίας και 

θερµοκρασίας 37 οC ) . Η αντίδραση εισαγωγής σεσηµασµένων νουκλεοτιδίων 

τερµατίστηκε µε την προσθήκη 1x TdT Stop Buffer για 5 min . Αφού έγιναν δύο πλύσεις    

( των 2 min η  καθεµία )  µε  απιονισµένο νερό , ακολούθησε  επώαση µε  διάλυµα      

Strep-HRP για 10 min . Αµέσως µετά , τα wells ξεπλύθηκαν δύο φορές µε PBS για 5 min 

και η χρωµατική αντίδραση που καταλύεται από το ένζυµο HRP πραγµατοποιήθηκε µε την 

προσθήκη διαλύµατος DAB για 5 min . Στη συνέχεια , τα κύτταρα πλύθηκαν καλά µε 

απιονισµένο νερό και καλύφθηκαν για 5 min µε διάλυµα 1% Methyl Green , ώστε να 

πραγµατοποιηθεί η αντίχρωση των πυρήνων . Ακολούθως , τα δείγµατα ξεπλύθηκαν και 

αφυδατώθηκαν µε επανειληµµένες εµβαπτίσεις διαδοχικά σε απιονισµένο νερό , διάλυµα 

70 % αιθανόλης , διάλυµα 95 % αιθανόλης και καθαρή ( 100 % ) αιθανόλη . Τέλος , στις 

αντικειµενοφόρες πλάκες προστέθηκε mounting medium ( ειδικό λάδι που εµποδίζει τη 
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γρήγορη εξασθένηση της έντασης των χρωστικών ) και εφαρµόστηκαν καλυπτρίδες . Τα 

κύτταρα παρατηρήθηκαν και φωτογραφήθηκαν κάτω από φωτονικό µικροσκόπιο . 

Όλα τα βήµατα αυτής της διαδικασίας ( πλην της αντίδρασης εισαγωγής σεσηµασµένων 

νουκλεοτιδίων που έγινε µέσα σε επωαστήρα ) πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία 

δωµατίου . 

 

3.9.3.2   TUNEL στα κύτταρα Hep3B 

 

Η  τεχνική TUNEL στα κύτταρα Hep3B εφαρµόστηκε µε τη βοήθεια του In Situ Cell 

Death Detection AP ( alkaline phosphatase ) Kit . Η Fast Red χρωστική που 

χρησιµοποιήθηκε ως  υπόστρωµα της αλκαλικής φωσφατάσης προσδίδει κόκκινο χρώµα 

στους πυρήνες των αποπτωτικών κυττάρων . Η αντίχρωση ( counterstaining ) των πυρήνων 

έγινε µε  διάλυµα  Mayer's Hematoxylin . 

Τα διαλύµατα που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή ήταν : 

∆ιάλυµα µονιµοποίησης ( Fixation Solution ) : Από stock διάλυµα 37 % ( w/v ) 

φορµαλδεΰδης , αραιωµένης σε τελική συγκέντρωση 3.7 % ( w/v ) σε διάλυµα  PBS . 

Permeabilization Buffer ( για την αύξηση της  διαπερατότητας της  κυτταρικής   

µεµβράνης ) : 0.1 % ( v/v ) Triton X-100 σε 0.1 % ( w/v ) υδατικό διάλυµα κιτρικού 

νατρίου , µε διαλύτη απιονισµένο νερό . 

TUNEL reaction mixture ( για την προσθήκη σεσηµασµένων µε φλουοροσκεΐνη  

νουκλεοτιδίων στα 3-υδροξυλικά άκρα του κατακερµατισµένου κυτταρικού DNA ) :        

10 % ( v/v ) Enzyme Solution ( εµπεριέχει το ένζυµο TdT µέσα σε ειδικό buffer ) και 90 % 

( v/v )  Label Solution ( εµπεριέχει τα σεσηµασµένα νουκλεοτίδια µέσα σε ειδικό buffer ) . 

∆ιάλυµα Converter-AP ( για την ανίχνευση των σεσηµασµένων µε φλουοροσκεΐνη 

νουκλεοτιδίων ) : Εµπεριέχει το συζευγµένο µε αλκαλική φωσφατάση anti-fluorescein 

αντίσωµα . 

Substrate solution ( ως υπόστρωµα της χρωµατικής αντίδρασης που καταλύεται από το 

ένζυµο της αλκαλικής φωσφατάσης ) : Εµπεριέχει ταµπλέτα Fast Red διαλυµένη µέσα σε 

ειδικό buffer . 

∆ιάλυµα Mayer's Hematoxylin και υδατικό διάλυµα αµµωνίας : Για το counterstaining των 

πυρήνων και την κυάνωση της αιµατοξυλίνης , αντιστοίχως . 

Όλα τα πλυσίµατα των κυττάρων έγιναν µε διάλυµα PBS , µε PH ρυθµισµένο στο 7.4 . 
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Αναλυτικά , ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία , σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 

του kit : 

Μετά το πέρας των 24ωρων διεγέρσεων στα Hep3B µε TNF , Οκτρεοτίδη ή το συνδυασµό 

τους , το θρεπτικό µέσο αφαιρέθηκε και τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν µε διάλυµα 3.7 % 

φορµαλδεΰδης για 10 min . Στη συνέχεια , πλύθηκαν δύο φορές µε PBS για 10 min και 

προστέθηκε για 2 min Permeabilization Buffer πάνω σε πάγο . Ακολούθησαν δύο πλύσεις 

µε PBS και επώαση για 1h µε TUNEL reaction mixture µέσα σε επωαστήρα ( σε 

ατµοσφαιρικές συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας 37 οC ) . Τα κύτταρα ξεπλύθηκαν 

άλλες τρεις φορές µε PBS και µετά επωάστηκαν µε ∆ιάλυµα Converter-AP για 30 min 

µέσα σε επωαστήρα ( σε ατµοσφαιρικές συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας 37 οC ) . 

Ακολούθως , τα δείγµατα ξεπλύθηκαν τρεις φορές µε PBS και η χρωµατική αντίδραση που 

καταλύεται από το ένζυµο της αλκαλικής φωσφατάσης πραγµατοποιήθηκε µε την 

προσθήκη Substrate solution ( διάλυµα Fast Red ) για 10 min στο σκοτάδι . Αφού έγιναν 

τρεις πλύσεις µε PBS , τα κύτταρα καλύφθηκαν για 3 min µε διάλυµα Mayer's 

Hematoxylin , ώστε να πραγµατοποιηθεί η αντίχρωση των πυρήνων . Ακολούθως , 

ξεπλύθηκαν καλά µε απιονισµένο νερό και εµβαπτίσθηκαν δέκα φορές σε υδατικό διάλυµα 

αµµωνίας . Τέλος , µετά από καλό πλύσιµο µε απιονισµένο νερό , στις αντικειµενοφόρες 

πλάκες προστέθηκε mounting medium ( ειδικό λάδι που εµποδίζει τη γρήγορη εξασθένηση 

της έντασης των χρωστικών ) και εφαρµόστηκαν καλυπτρίδες . Τα κύτταρα 

παρατηρήθηκαν και φωτογραφήθηκαν κάτω από φωτονικό µικροσκόπιο . 

Όλα τα βήµατα αυτής της διαδικασίας ( εκτός της αντίδρασης permeabilization που έγινε 

πάνω σε πάγο , καθώς και των αντιδράσεων εισαγωγής σεσηµασµένων νουκλεοτιδίων και 

σύζευξης του anti-fluorescein αντισώµατος που έγιναν µέσα σε επωαστήρα )  

πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου . 

 

3.10  Στατιστική ανάλυση 
 

Τα αποτελέσµατα αναπαριστώνται ως µέση τιµή ± τυπικό σφάλµα . Οι συγκρίσεις των 

µέσων όρων ανάµεσα σε πολλές οµάδες δειγµάτων , για τις µεν παραµετρικές τιµές έγιναν 

µε δοκιµασία µονής ανάλυσης µεταβλητότητας ( one-way ANOVA ) και Bonferroni post-

hoc test , ενώ  για τις µη παραµετρικές τιµές χρησιµοποιήθηκε το τεστ Kruskal-Wallis , 

ακολουθούµενο από το post-hoc test του Dunn . Μεµονωµένες συγκρίσεις ανάµεσα στους 
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µέσους όρους  δύο οµάδων δειγµάτων έγιναν µε τη µέθοδο του δίπλευρου Student’s t-test 

για ανεξάρτητες µεταβλητές . 

Οι διαφορές που προέκυπταν ανάµεσα στους µέσους όρους θεωρήθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές αν το δίπλευρο p  ήταν  < 0.05 . 

Η ανάλυση αυτή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε  µε τα  στατιστικά  πρόγραµµατα 

SPSS 15.0 ( SPSS Inc , Chicago , Illinois, USA ) και GraphPad Prism 4.0 ( GraphPAD 

Software , Inc , San Diego , CA , USA ) σε υπολογιστή . 
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4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

4.1   Επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση των TNFRs στα 
κύτταρα Kupffer 

 

4.1.1 Έκφραση mRNA των TNFRs και TNF στα κύτταρα Kupffer υπό 
την επίδραση  Οκτρεοτίδης 

 

Τα κύτταρα Kupffer , 36h µετά την αποµόνωσή τους , υποβλήθηκαν για 4h σε νηστεία 

ορού και στη συνέχεια επωάστηκαν από 2 µέχρι 24h µε Οκτρεοτίδη 10 -8 Μ . Η έκφραση 

mRNA των υποδοχέων TNFR1 και TNFR2 ανιχνεύθηκε αρχικά µε RT-PCR και στη 

συνέχεια αναλύθηκε µε ποσοτική real time PCR , ενώ η έκφραση mRNA του TNF 

µελετήθηκε µε ηµιποσοτική multiplex PCR .  

Το mRNA και των δύο TNFRs ανιχνεύεται σε βασικά επίπεδα , καθώς και σε κύτταρα µε 

την επίδραση Οκτρεοτίδης ( Εικόνες 1 και 2 ) ,  ενώ , όπως προκύπτει από τις µελέτες µε 

real time PCR ( Εικόνα 3 ) , η Οκτρεοτίδη επάγει την έκφρασή τους , µε µέγιστη αύξηση 

στις 6h επιδράσεως . 

 

 

ctrl          Octr 10-8 M                             ctrl 
0h                                          

 
 

 

 

TNFR1 300  bp 

100 bp 
2h     6h    12h    24h   2h     6h    12h    24h ladder 

 

Εικόνα 1.  O TNFR1 εκφράζεται σε αδιέγερτα , αλλά και σε επωασµένα µε 
Οκτρεοτίδη10-8 Μ κύτταρα Kupffer , όπως έδειξαν µελέτες RT-PCR .  
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ctrl        Octr 10-8 M                           ctrl 
0h                                          

259 bp TNFR2 

100 bp 
2h     6h     12     24h 2h     6h    12h   24h ladder 
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Εικόνα 2.  O TNFR2 εκφράζεται σε αδιέγερτα , αλλά και σε επωασµένα µε 
Οκτρεοτίδη 10-8 Μ κύτταρα Kupffer , όπως έδειξαν µελέτες RT-PCR .  
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Εικόνα 3.  Επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση mRNA των TNF Receptors 
στα  κύτταρα  Kupffer , όπως  προσδιορίζεται  µε  real  time  PCR . Η  Οκτρεοτίδη 
( 10-8 M ) αυξάνει τη βασική έκφραση mRNA και των δύο TNFRs σε κύτταρα 
διεγερµένα από 2 µέχρι 24h , µε µέγιστη επαγωγή στις 6h επίδρασης . Η 
κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων έγινε υπολογίζοντας τη ∆CT ( ∆CT = CT TNFR 
- CT 18s ) . Η σύγκριση  των τιµών όλων των δειγµάτων µε τα επίπεδα mRNA των 
TNFRs του control 0h έγινε µε τον υπολογισµό του ∆∆CT   ( ∆∆CT = ∆CT 
δείγµατος - ∆CT control 0h ) . Επιπλέον , τα επίπεδα mRNA των TNFRs όλων των 
διεγερµένων µε Οκτρεοτίδη δειγµάτων κανονικοποιήθηκαν προς τα επίπεδα 
mRNA των TNFRs στα αντίστοιχα control δείγµατα σε κάθε χρονική στιγµή . 
mRNA του TNF ανιχνεύεται επίσης τόσο σε αδιέγερτα ( control ) όσο και σε 

ερµένα µε Οκτρεοτίδη κύτταρα Kupffer αλλά , όπως φαίνεται στην Εικόνα 4 , µετά 
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από πυκνοµετρική ανάλυση των σηµάτων που ελήφθησαν µε multiplex PCR , η 

Οκτρεοτίδη δε φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά την έκφραση αυτής της κυτταροκίνης . 
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Εικόνα 4. Επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση mRNA του TNF στα 
κύτταρα Kupffer , όπως προσδιορίζεται µε ηµιποσοτική multiplex PCR. O TNF 
εκφράζεται σε αδιέγερτα , αλλά και σε επωασµένα µε Οκτρεοτίδη 10-8 Μ κύτταρα 
Kupffer. Η Οκτρεοτίδη ( 10-8 M ) προκαλεί ελάχιστες µόνο µεταβολές της 
βασικής έκφρασης mRNA του TNF σε κύτταρα διεγερµένα από 2 µέχρι 24h. 
Πάνω φαίνεται η ηλεκτροφόρηση των προϊόντων µιας αντιπροσωπευτικής PCR σε 
πήκτωµα αγαρόζης , ενώ κάτω απεικονίζεται η πυκνοµετρική ανάλυση των 
αποτελεσµάτων , µε κανονικοποίηση των σηµάτων από τον TNF προς τα 
αντίστοιχα σήµατα από το 18s. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως διαφορές σε 
σχέση µε το control δείγµα του πειράµατος. 
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4.1.2 Πρωτεϊνική έκφραση των TNFRs στα κύτταρα Kupffer υπό την      
         επίδραση  Οκτρεοτίδης 

 

ρού και στη συνέχεια επωάστηκαν από 2 µέχρι 24h µε Οκτρεοτίδη 10 -8 Μ . Η πρωτεϊνική 

 από τον TNFR1 υποδοχέα 

       

     

  
 

αποµόνωσή τους , υποβλήθηκαν για 4h σε νηστείαΤα κύτταρα Kupffer , 36h µετά την 

ο

έκφραση των TNFRs εξετάστηκε µε τη µέθοδο Western Blot .  

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5 , η Οκτρεοτίδη αυξάνει σε όλες τις χρονικές στιγµές της 

επιδράσεώς της την παραγωγή του TNFR2 . Κανένα σήµα όµως

δεν µπόρεσε να ανιχνευτεί . 

 

 

 

  
 

            
 
 

                         
 
 

ε χωριστό πείραµα που πραγµατοποιήθηκε , τα κύτταρα Kupffer 

ποµόνωσή τους , υποβλήθηκαν για 4h σε νηστεία ορού και στη συνέχει

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Σ

α

12h µε Οκτρεοτίδη 10 -8 Μ . H πρωτεϊνική έκφραση του TNFR1 στα K

και πάλι µε Western Blotting , παρουσία ολικών κυτταρικών εκχυλισµ

κύτταρα HeLa , τα οποία χρησίµευσαν ως positive control της έκφρασης 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6 , στη µεµβράνη ανιχνεύτηκε , και µόνο ύσ

χρόνο έκθεσης του φιλµ , µια αχνή µπάντα στο ύψος των 90 περίπου k

 

TNFR2
 
β-actin
        75 kD
43 kD
Εικόνα 5.  Η Οκτρεοτίδη επάγει την πρωτεϊνική έκφραση του TNFR2 στα 
κύτταρα Kupffer . Τα κύτταρα διεγέρθηκαν µε Οκτρεοτίδη ( 10-8 Μ ) από 2 µέχρι 
24h και στη συνέχεια αναλύθηκαν µε Western Blotting . Οι µεµβράνες 
επωάστηκαν µε anti-TNFR1 πρωτογενές αντίσωµα ( επάνω ) , και στη συνέχεια 
υποβλήθηκαν σε stripping, για να επωαστούν µε anti-β-actin αντίσωµα ( κάτω) . 
Ctrl            2h             6h           12h           24h
, 36h µετά την 

α επωάστηκαν για 

 και 

upffer εξετάστηκε 

άτων και από τα 

του TNFR1 . 

τερα από µεγάλο 

D στα control

144



 

διεγερµένα µε Οκτρεοτίδη κύτταρα Kupffer . Κανένα σήµα στα 55 kD δεν ανιχνεύτηκε , σε 

αντίθεση µε τα κύτταρα HeLa , στα οποία φαίνεται η παρουσία ενός ισχυρού σήµατος από 

τον 55 kD-TNFR1 υποδοχέα . 
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43 kD
55 kD
90 kD
12h 
β-acti
Εικόνα 6.  Με Western Blotting δεν ανιχνεύτηκε κανένα σήµα του TNFR1 
υποδοχέα στο ύψος των 55 kD σε αδιέγερτα ή διεγερµένα µε Οκτρεοτίδη 10-8 Μ 
για 12h κύτταρα Kupffer . Παρατηρήθηκε όµως µια αχνή µπάντα στο ύψος των 90 
kD. Οι µεµβράνες επωάστηκαν µε anti-TNFR1 πρωτογενές αντίσωµα ( επάνω ) , 
και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε stripping, για να επωαστούν µε anti-β-actin 
αντίσωµα ( κάτω) . Τα κύτταρα HeLa χρησιµοποιήθηκαν ως positive control  
δείγµατα της έκφρασης του TNFR1 . 
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4.1.3 Επιβεβαίωση της παραγωγής TNFR1 από τα κύτταρα Kupffer 

 σε 

ντικειµενοφόρες πλάκες και η πρωτεϊνική έκφραση του υποδοχέα TNFR1 εξετάστηκε µε 

τ

 την παρουσία του υποδοχέα TNFR1 στα κύτταρα 

 

Τα κύτταρα Kupffer , 48h µετά την αποµόνωσή τους , µονιµοποιήθηκαν

α

την εχνική του ανοσοφθορισµού . 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7 , που απεικονίζει φωτογραφίες από confocal µικροσκόπιο , ο 

ανοσοφθορισµός αυτός επιβεβαιώνει

Kupffer . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negative ctrl TNFR1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.  Εικόνες ανοσοφθορισµού από confocal µικροσκόπιο που 
επιβεβαιώνουν την παρουσία του υποδοχέα TNFR1 στα κύτταρα Kupffer . 
Αριστερά απεικονίζεται το negative control της µεθόδου ( κύτταρα επωασµένα 
µε Blocking Buffer , χωρίς πρωτογενές anti-TNFR1 αντίσωµα ) , ενώ δεξιά 
διακρίνονται τα κύτταρα που επωάστηκαν µε anti-TNFR1 αντίσωµα . 
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4.2   Αποπτωτική απάντηση των κυττάρων Kupffer στον TNF   
       και στην Οκτρεοτίδη 

ε Οκτρεοτίδη 10  Μ , TNF 100 ng/ml ή το 

υνδυασµό τους . Στη συνέχεια , η επίδραση αυτών των παραγόντων στην απόπτωση 

 των 

  
 

-8Τα κύτταρα Kupffer επωάστηκαν για 24h µ

σ

εξετάστηκε µε Cell Death Detection ELISA kit , το οποίο βασίζεται στη µέτρηση των 

νουκλεοσωµάτων που εµφανίζονται στο κυτταρόπλασµα των αποπτωτικών κυτάρων . 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 8 , σε σύγκριση µε τα αδιέγερτα ( control ) κύτταρα , η 

Οκτρεοτίδη προκαλεί µια σηµαντική αύξηση κατά δύο περίπου φορές στην εµφάνιση

κυτταροπλασµατικών νουκλεοσωµάτων . Ο TNF µόνος του δεν εµφανίζει καµιά 

αποπτωτική δράση . Αντιθέτως , τείνει να µειώσει την επαγόµενη από την Οκτρεοτίδη 

απόπτωση . 
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Εικόνα Οκτρεοτίδη εµφανίζει καµιά 
αποπτωτική δράση στα κύτταρα Kupffer. Αντιθέτως , ο TNF τείνει να µειώσει 
την επαγόµενη από την Οκτρεοτίδη απόπτωση. Τα κύτταρα Kupffer 
επωάστηκαν για 24h µε Οκτρεοτίδη 10-8 Μ , TNF 100 ng/ml ή το συνδυασµό 
τους και αναλύθηκαν µε δοκιµασία ELISA που µετράει τα νουκλεοσώµατα στο 
κυτταρόπλασµα των αποπτωτικών κυττάρων.  Αναπαρίστανται µέσες τιµές ± 
τυπικό σφάλµα , µε όλες τις κατηγορίες δειγµάτων σε τριπλέτες. ( * p < 0.05 
διαφορά σε σχέση µε τις τιµές των control δειγµάτων ) 

 επάγει απόπτωση , ενώ ο TNF δεν  8.  Η 
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4.3   Επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση των TNFRs στα 
κύτταρα HepG2 και Hep3B 

          

 

πό 1 µέχρι 6h µε Οκτρεοτίδη 10  Μ . Η έκφραση mRNA των υποδοχέων TNFR1 και 

ό τη 1h  επιδράσεως ) καταστολή 
η

 

4.3.1  Έκφραση mRNA των TNFRs στα κύτταρα HepG2 υπό την      
  επίδραση  Οκτρεοτίδης 

 

σε νηστεία ορού και στη συνέχεια επωάστηκανΤα κύτταρα HepG2 υποβλήθηκαν για 24h 
-8α

TNFR2 αναλύθηκε µε ηµιποσοτική ( multiplex ) PCR . 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 9 , το mRNA του υποδοχέα TNFR1 ανιχνεύεται σε βασικά 

επίπεδα . Η Οκτρεοτίδη προκαλεί µια πολύ πρώιµη ( απ

της έκφρασής του , µε αποκατάσταση των επιπέδων του από την 6  ώρα επιδράσεως . 
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18s
    RT +  RT 
Εικόνα 9. Επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση mRNA του TNFR1 στα 
κύτταρα HepG2 , όπως προσδιορίζεται µε ηµιποσοτικές multiplex PCR.  (Α)  Η 
Οκτρεοτίδη ( 10-8 M ) προκαλεί µια πρώιµη µείωση της βασικής έκφρασης 
mRNA του TNFR1 σε κύτταρα διεγερµένα από 1 µέχρι 6h, µε αποκατάσταση των 

.

επιπέδων του µετά την 6η ώρα επιδράσεως. Πάνω φαίνεται η ηλεκτροφόρηση των 
προϊόντων αντιπροσωπευτικών PCR σε πηκτώµατα αγαρόζης, ενώ κάτω 
απεικονίζεται η πυκνοµετρική ανάλυση των αποτελεσµάτων , µε κανονικοποίηση 
των σηµάτων από τον TNFR1 προς τα αντίστοιχα σήµατα από το 18s. Τα 
αποτελέσµατα εκφράζονται ως διαφορές σε σχέση µε τα control δείγµατα των 
πειραµάτων  
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Αντιθέτως , όπως φαίνεται στην Εικόνα 10 , ούτε τα control ούτε τα διεγερµένα µε 

κτρεοτίδη κύτταρα HepG2 φαίνονται να εκφράζουν τον υποδοχέα TNFR2 . Στην 

ερίπτωση αυτή , η λειτουργικότητα των primers για TNFR2 επιβεβαιώθηκε µε τη λήψη 

Ο

π

σήµατος από τον πολλαπλασιασµό ανθρώπινου γενωµικού DNA . 
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Ctrl          1h             2h             4h             6h    
Εικόνα 10.  Μελ δεν εκφράζεται σε 
αδιέγερτα ή διεγερµένα µε Οκτρεοτίδη 10-8 Μ κύτταρα HepG2. Τo ανθρώπινο 
γενωµικό DNA χρησιµοποιήθηκε ως positive control της αντίδρασης PCR. 

έτες RT-PCR έδειξαν ότι ο υποδοχέας TNFR2 
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4.3.2 Έκφραση mRNA των TNFRs στα κύτταρα Hep3Β υπό την      
         επίδραση  Οκτρεοτίδης 

τηκαν 

και 

NFR2 αναλύθηκε µε ηµιποσοτική ( multiplex ) PCR . 

  
 

Τα κύτταρα Hep3Β υποβλήθηκαν για 24h σε νηστεία ορού και στη συνέχεια επωάσ

Μ . Η έκφραση mRNA των υποδοχέων TNFR1 από 2 µέχρι 12h  µε Οκτρεοτίδη 10-8 

T

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 11 , το mRNA του υποδοχέα TNFR1 ανιχνεύεται σε βασικά 

επίπεδα , ενώ η Οκτρεοτίδη φαίνεται να καταστέλλει την έκφρασή του µετά τις πρώτες 6h 

επιδράσεως στα κύτταρα . 
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Εικόνα 11.  Επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση mRNA του TNFR1 στα 
κύτταρα Hep3B , όπως προσδιορίζεται µε ηµιποσοτική multiplex PCR. Η 
Οκτρεοτίδη ( 10-8 M ) προκαλεί µια όψιµη καταστολή ( µετά τις πρώτες 6h 
επιδράσεως ) της βασικής έκφρασης mRNA του TNFR1 σε κύτταρα διεγερµένα 
από 2 µέχρι 12h. Πάνω φαίνεται η ηλεκτροφόρηση των προϊόντων µιας 
αντιπροσωπευτικής PCR σε πήκτωµα αγαρόζης, ενώ κάτω απεικονίζεται η 
πυκνοµετρική ανάλυση των αποτελεσµάτων , µε κανονικοποίηση των σηµάτων 
από τον TNFR1 προς τα αντίστοιχα σήµατα από το 18s. Τα αποτελέσµατα 
εκφράζονται ως διαφορές σε σχέση µε το control δείγµα του πειράµατος. 
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 12 , ούτε τα control ούτε τα διεγερµένα µε Οκτρεοτίδη 

ύτταρα Hep3Β φαίνονται να εκφράζουν τον υποδοχέα TNFR2 . Στην περίπτωση αυτή , η κ

λειτουργικότητα των primers για TNFR2 επιβεβαιώθηκε µε τη λήψη σήµατος από τον 

πολλαπλασιασµό ανθρώπινου γενωµικού DNA . 

 
 
 
 
 
 

100 bp 
ladder 

683 bp  RT +  RT - TNFR2

Ge   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ctrl          1h             2h             4h             6h        
Human  
nomic DNA
Εικόνα 12.  Μελέτες RT-PCR έδειξαν ότι ο υποδοχέας TNFR2 δεν εκφράζεται σε 
αδιέγερτα ή διεγερµένα µε Οκτρεοτίδη 10-8 Μ κύτταρα Hep3B . Τo ανθρώπινο 
γενωµικό DNA χρησιµοποιήθηκε ως positive control της αντίδρασης PCR. 
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4.3.3 Ανίχνευση του TNFR1 υποδοχέα πάνω στα κύτταρα HepG2 και   
        Hep3B 

 

 για 48h . Στη συνέχεια µονιµοποιήθηκαν , και η πρωτεϊνική έκφραση του 

υσία του υποδοχέα 

  
 
Τα κύτταρα HepG2 και Hep3Β επιστρώθηκαν σε αντικειµενοφόρες πλάκες , όπου και

καλλιεργήθηκαν

υποδοχέα TNFR1 ανιχνεύτηκε µε την τεχνική του ανοσοφθορισµού . 

Όπως φαίνεται στις Εικόνες 13 και 14 , που απεικονίζουν φωτογραφίες από confocal 

µικροσκόπιο , οι ανοσοφθορισµοί αυτοί επιβεβαιώνουν την παρο

TNFR1 στα κύτταρα HepG2 και Hep3Β . 

 

 

 

 

TNFR1 Negative ctrl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Εικόνα 13. Εικόνες ανοσοφθορισµού από confocal µικροσκόπιο που 
επιβεβαιώνουν την παρουσία του υποδοχέα TNFR1 στα κύτταρα HepG2. 
Αριστερά απεικονίζεται το negative control της µεθόδου ( κύτταρα επωασµένα µε 

f δBlocking Buf er , χωρίς πρωτογενές anti-TNFR1 αντίσωµα ) , ενώ εξιά 
διακρίνονται τα κύτταρα που επωάστηκαν µε anti-TNFR1 αντίσωµα . 
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 TNFR1 Negative ctrl  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14. Εικόνες ανοσοφθορισµού από confocal µικροσκόπιο που 
επιβεβαιώνουν την παρουσία του υποδοχέα TNFR1 στα κύτταρα Hep3B. 

τ τΑριστερά απεικονίζεται ο negative control ης µεθόδου ( κύτταρα επωασµένα µε 
Blocking Buffer , χωρίς πρωτογενές anti-TNFR1 αντίσωµα ) , ενώ δεξιά 
διακρίνονται τα κύτταρα που επωάστηκαν µε anti-TNFR1 αντίσωµα . 
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4.3.4  Πρωτεϊνική έκφραση του TNFR1 στα κύτταρα HepG2 υπό την      
         επίδραση  Οκτρεοτίδης 

ια 12 και 24h µε Οκτρεοτίδη 10  Μ . Η πρωτεϊνική έκφραση του TNFR1 εξετάστηκε µε 

 

αντιστοιχούν 

  
 

σε νηστεία ορού και στη συνέχεια επωάστηκαν Τα κύτταρα HepG2 υποβλήθηκαν για 24h 
-8γ

τη µέθοδο Western Blot , παρουσία ολικών κυτταρικών εκχυλισµάτων και από τα κύτταρα

HeLa , τα οποία χρησίµευσαν ως positive control της έκφρασης του TNFR1 . 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 15 , στη µεµβράνη ανιχνεύτηκαν , και µόνο ύστερα από 

µεγάλο χρόνο έκθεσης του φιλµ , αχνές µπάντες στο ύψος των 55 kD που 

στον TNFR1 των κυττάρων HepG2 ( σε αντίθεση µε τα κύτταρα HeLa , στα οποία 

φαίνεται η παρουσία ενός ισχυρού σήµατος από τον 55 kD-TNFR1 υποδοχέα ) . Ωστόσο , 

είναι εµφανής µια καταστολή της παραγωγής του υποδοχέα από την Οκτρεοτίδη , ιδίως 

στις 12h επιδράσεώς της . 

 

 

 
 
 Ctrl      Oct       Ctrl        Oct          HeLa 

12h 24h       0h 

Ctrl 

 

TNFR1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

β-actin
43 kD
55 kD
Εικόνα 15.  Η Οκτρεοτίδη καταστέλλει την πρωτεϊνική έκφραση του TNFR1 στα 
κύτταρα HepG2 . Τα κύτταρα διεγέρθηκαν µε Οκτρεοτίδη ( 10-8 Μ ) για 12 και 
24h και στη συνέχεια αναλύθηκαν µε Western Blotting. Οι µεµβράνες 

ρ µ

επωάστηκαν µε anti-TNFR1 πρωτογενές αντίσωµα ( επάνω ) , και στη συνέχεια 
υποβλήθηκαν σε stripping, για να επωαστούν µε anti-β-actin αντίσωµα ( κάτω) . 
Τα κύττα α HeLa χρησι οποιήθηκαν ως positive control της έκφρασης του 
TNFR1. 
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4.3.5  Πρωτεϊνική έκφραση του TNFR1 στα κύτταρα Hep3B υπό την      
         επίδραση  Οκτρεοτίδης 

 . Η πρωτεϊνική έκφραση του TNFR1 εξετάστηκε µε 

 

αντιστοιχούν 

  
 

Τα κύτταρα Hep3Β υποβλήθηκαν για 24h σε νηστεία ορού και στη συνέχεια επωάστηκαν 

ια 12 και 24h µε Οκτρεοτίδη 10 -8 Μγ

τη µέθοδο Western Blot , παρουσία ολικών κυτταρικών εκχυλισµάτων και από τα κύτταρα

HeLa , τα οποία χρησίµευσαν ως positive control της έκφρασης του TNFR1 . 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 16 , στη µεµβράνη ανιχνεύτηκαν , και µόνο ύστερα από 

µεγάλο χρόνο έκθεσης του φιλµ , αχνές µπάντες στο ύψος των 55 kD που 

στον TNFR1 των κυττάρων Hep3Β ( σε αντίθεση µε τα κύτταρα HeLa , στα οποία 

φαίνεται η παρουσία ενός ισχυρού σήµατος από τον 55 kD-TNFR1 υποδοχέα ) , καθώς 

επίσης και αχνές µπάντες στα ύψη των 90 και 120 περίπου kD , χωρίς έτσι να είναι 

εµφανής κάποια σηµαντική µεταβολή στην παραγωγή του υποδοχέα TNFR1 από την 

Οκτρεοτίδη . 

 

 
 
 
 Ctrl     Oct    Ctrl    Oct        HeLa Ctrl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

55 kD
90 kD
120 kD
 

 

43 kD
12h 24h       0h 

 
β-actin
TNFR1
Εικόνα 16. Με Western Blotting ανιχνεύτηκε ένα ασθενές σήµα του TNFR1 
υποδοχέα στο ύψος των 55 kD σε αδιέγερτα ή διεγερµένα µε Οκτρεοτίδη κύτταρα 
Hep3B , χωρίς να είναι εµφανής κάποια επίδραση της Οκτρεοτίδης στην 
πρωτεϊνική του έκφραση. Παρατηρήθηκαν επίσης αχνές µπάντες στα ύψη των 90 
και 120 kD. Τα κύτταρα διεγέρθηκαν µε Οκτρεοτίδη ( 10-8 Μ ) για 12 και 24h  και 
στη συνέχεια αναλύθηκαν µε Western Blotting. Οι µεµβράνες επωάστηκαν µε 
anti-TNFR1 πρωτογενές αντίσωµα ( επάνω ) , και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε 
stripping, για να επωαστούν µε anti-β-actin αντίσωµα ( κάτω) . Τα κύτταρα HeLa 
χρησιµοποιήθηκαν ως positive control της έκφρασης του TNFR1. 
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4.4   Επίδραση της Οκτρεοτίδης και του TNF στον NF-kappaB 
των κυττάρων HepG2 και Hep3Β 

 την επίδραση Οκτρεοτίδης 
 

µετανάσ

νηστεία ορού και στη συνέχεια προεπωάστηκαν ή όχι για 10h µε Οκτρεοτίδη 10 -8 Μ . 

ε  

 

 παρατηρείται και στα επωασµένα για 10h και 30 min 

            

                  

 

4.4.1 Ικανότητα του TNF να επάγει τη µετανάστευση του NF-kappaB 
στον πυρήνα των κυττάρων HepG2 υπό

Για να µελετηθεί η επίδραση της Οκτρεοτίδης στην επαγόµενη από τον TNF 

τευση του NF-kappaB στον πυρήνα , τα κύτταρα HepG2 υποβλήθηκαν για 24h σε 

Ακολούθησε επίδραση για 30 min είτε µ  Οκτρεοτίδη 10 -8 Μ είτε µε TNF 30 ng/ml είτε µε 

το συνδυασµό τους , και αµέσως µετά η ενδοκυτταρική εντόπιση του NF-kappaB 

εξετάστηκε µε ανοσοφθορισµό . 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 17 , στα αδιέγερτα ( control ) κύτταρα ο NF-kappaB βρίσκεται 

αποκλειστικά δεσµευµένος στο κυτταρόπλασµα ( Εικόνα 17 Α ) . Η ίδια εικόνα 

κυτταροπλασµατικής εντόπισής του

µε Οκτρεοτίδη κύτταρα HepG2 ( Εικόνα 17 Β ) . Με επίδραση TNF για 30 min σε κύτταρα 

που προηγουµένως  βρίσκονταν σε ηρεµία , ο NF-kappaB σωρεύεται στον πυρήνα  

( Εικόνα 17 C ) , ενώ η δεκάωρη προεπώαση µε Οκτρεοτίδη δε φαίνεται να εµποδίζει την 

επαγόµενη από τον TNF µετάθεση του µεταγραφικού παράγοντα στον πυρήνα  

( Εικόνα 17 D ) . 
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 A                                                                 B 

C                                                                 D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17.  Ανοσοφθορισµός για NF-kappaB στα κύτταρα HepG2. Ο NF-kappaB 
ανιχνεύτηκε µε AlexaFluor 488 πράσινη φθορίζουσα χρωστική , ενώ οι πυρήνες των 
κυττάρων σηµάνθηκαν µε Hoechst µπλε φθορίζουσα χρωστική. Η Οκτρεοτίδη δε 
φαίνεται να επηρεάζει την επαγόµενη από τον TNF µετανάστευση του NF-kappaB 

 

 

στον πυρήνα.  (Α)  Αδιέγερτα ( control ) κύτταρα.  (Β)  Κύτταρα µε επίδραση 
Οκτρεοτίδης ( 10-8 Μ ) για 10h και 30 min.  (C)  Κύτταρα διεγερµένα µε TNF  
( 30 ng/ml ) για 30 min.  (D)  Κύτταρα µε προεπώαση Οκτρεοτίδης ( 10-8 Μ ) για 
10h και επιπλέον διέγερση µε συνδυασµό Οκτρεοτίδης ( 10-8 Μ ) και TNF  
( 30 mg/ml ) για 30 min. 
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4.4.2 Ικανότητα του TNF να επάγει τη µετανάστευση του NF-kappaB 
στον πυρήνα των κυττάρων Hep3B υπό την επίδραση Οκτρεοτίδης 

 µ

σ

ηστεία ορού και στη συνέχεια προεπωάστηκαν ή όχι για 10h µε Οκτρεοτίδη 10  Μ . 

ε  

 παρατηρείται και στα επωασµένα για 10h και 30 min 

             

                  

 

Για να ελετηθεί η επίδραση της Οκτρεοτίδης στην επαγόµενη από τον TNF 

µετανά τευση του NF-kappaB στον πυρήνα , τα κύτταρα Hep3Β υποβλήθηκαν για 24h σε 
-8ν

Ακολούθησε επίδραση για 30 min είτε µ  Οκτρεοτίδη 10 -8 Μ είτε µε TNF 30 ng/ml είτε µε 

το συνδυασµό τους , και αµέσως µετά η ενδοκυτταρική εντόπιση του NF-kappaB 

εξετάστηκε µε ανοσοφθορισµό . 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 18 , στα αδιέγερτα ( control ) κύτταρα ο NF-kappaB βρίσκεται 

αποκλειστικά δεσµευµένος στο κυτταρόπλασµα ( Εικόνα 18 Α ) . Η ίδια εικόνα 

κυτταροπλασµατικής εντόπισής του

µε Οκτρεοτίδη κύτταρα Hep3Β ( Εικόνα 18 Β ) . Με επίδραση TNF για 30 min σε κύτταρα 

που προηγουµένως βρίσκονταν σε ηρεµία , ο NF-kappaB σωρεύεται στον πυρήνα  

( Εικόνα 18 C ) , ενώ η δεκάωρη προεπώαση µε Οκτρεοτίδη δε φαίνεται να εµποδίζει την 

επαγόµενη από τον TNF µετάθεση του µεταγραφικού παράγοντα στον πυρήνα  

( Εικόνα 18 D ) . 
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Εικόνα 18.  Ανοσοφθορισµός για NF-kappaB στα κύτταρα Hep3B. Ο NF-
kappaB ανιχνεύτηκε µε AlexaFluor 488 πράσινη φθορίζουσα χρωστική , ενώ οι 
πυρήνες των κυττάρων σηµάνθηκαν µε Hoechst µπλε φθορίζουσα χρωστική. Ο 
TNF επάγει ισχυρά τη µετανάστευση του NF-kappaB στον πυρήνα, η οποία δε 
φαίνεται να επηρεάζεται από την Οκτρεοτίδη. (Α)  Αδιέγερτα ( control ) 
κύτταρα.  (Β)  Κύτταρα µε επίδραση Οκτρεοτίδης ( 10-8 Μ ) για 10h και 30 min.  
(C)  Κύτταρα διεγερµένα µε TNF ( 30 ng/ml ) για 30 min.  (D)  Κύτταρα µε 
προεπώαση Οκτρεοτίδης ( 10-8 Μ ) για 10h και επιπλέον διέγερση µε 
συνδυασµό Οκτρεοτίδης ( 10-8 Μ ) και TNF ( 30 mg/ml ) για 30 min. 
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4.4.3 Επίδραση της Οκτρεοτίδης στα επίπεδα του ολικού και 
φωσφορυλιωµένου p65 των κυττάρων HepG2 

νηστεία  νέχεια

σε

ίτε µε Οκτρεοτίδη 10  Μ είτε µε TNF 30 ng/ml είτε µε το συνδυασµό τους , και αµέσως 

       

ερίνη 536 , αλλά και στη σερίνη 468 ( p < 0.01 

ε πάνω

 

Τα κύτταρα HepG2 υποβλήθηκαν για 24h σε  ορού και στη συ  

προεπωάστηκαν ή όχι για 10h µε Οκτρεοτίδη 10 -8 Μ . Ακολούθη  επίδραση για 15 min 
-8ε

µετά τα επίπεδα του ολικού και φωσφορυλιωµένου ( στις σερίνες 536 και 468 ) p65 

προσδιορίστηκαν µε δοκιµασίες  ELISA . 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 19 , η προσθήκη TNF σε κύτταρα HepG2 που είτε βρίσκονταν 

σε ηρεµία είτε είχαν επωαστεί µε Οκτρεοτίδη ενεργοποιεί την p65 υποµονάδα του   

NF-kappaB και την φωσφορυλιώνει στη σ

διαφορά σε σχέση µε τις  τιµές των control δειγµάτων , Εικόνα 19 , πάνω ) . Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι η Οκτρεοτίδη αναστέλλει σε σηµαντικό βαθµό την 

ενεργοποίηση του p65 από τον TNF , περιορίζοντας τη φωσφορυλίωσή του στη σερίνη 536 

(  p < 0.05 διαφορά σε σχέση µε τις τιµές των δειγµάτων µε επώαση µόνο TNF ) , όχι όµως 

και τη φωσφορυλίωσή του στη σ ρίνη 468 ( Εικόνα 19 ,  ) . Αντιθέτως , καµιά 

στατιστικά σηµαντική διαφορά δεν ανιχνεύεται στα επίπεδα του ολικού p65 µεταξύ των 

διαφόρων κατηγοριών δειγµάτων ( Εικόνα 19 , κάτω ) . 
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Octreotide ( pretreatment ): 
Octreotide (cotreatment): 
TNF: 

 

 Octreotide ( pretreatment ): 
Octreotide (cotreatment): 
TNF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-                   +                   -                    + 
-                   +                   -                    + 
-                   -                   +                    + 
-                    +                    -                   + 
-                    +                    -                   + 
-                    -                    +                   + 
Εικό  Ο ού και φωσφορυλιωµένου   
NF-kappaB στα κύτταρα HepG2, όπως προσδιορίστηκε µε ELISA.  Πάνω : Ο TNF µόνος του ή 
σε συνδυασµό µε την Οκτρεοτίδη επάγει την ενεργοποίηση του p65 , το οποίο 
φωσφορυλιώνεται στις σερίνες 536 και 468. Η Οκτρεοτίδη µειώνει σηµαντικά την επαγόµενη 
από τον TNF ενεργοποίηση του p65, περιορίζοντας τη φωσφορυλίωση στη σερίνη 536, όχι 
όµως και στη σερίνη 468.  Κάτω : Η Οκτρεοτίδη δεν επηρεάζει σηµαντικά τα επίπεδα του 
ολικού p65. Τα κύτταρα HepG2 προεπωάστηκαν για 10h µε ή χωρίς Οκτρεοτίδη 10 -8 Μ και 
στη συνέχεια διεγέρθηκαν για 15 min µε Οκτρεοτίδη 10 -8 Μ , TNF 30 ng/ml ή το συνδυασµό 
τους. Τα αποτελέσµατα που φαίνονται εξήχθησαν από τέσσερα ανεξάρτητα πειράµατα , µε όλα 
τα δείγµατα σε διπλέτες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές ± τυπικό σφάλµα. ( * p < 0.01 διαφορά 
σε σχέση µε τις τιµές των control δειγµάτων, * § <0.05 σε σχέση µε τα δείγµατα του TNF. ) 

κτρεοτίδης στα επίπεδα του ολικνα 19.  Επίδραση της
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4.4.4 Επίδραση της Οκτρεοτίδης στα επίπεδα του ολικού και 
φωσφορυλιωµένου p65 των κυττάρων Hep3B 

 νηστεία  νέχεια

σε

ίτε µε Οκτρεοτίδη 10  Μ είτε µε TNF 30 ng/ml είτε µε το συνδυασµό τους , και αµέσως 

      

ερίνη 536 , αλλά και στη σερίνη 468 ( p < 0.01 

µ

 

Τα κύτταρα Hep3Β υποβλήθηκαν για 24h σε  ορού και στη συ  

προεπωάστηκαν ή όχι για 10h µε Οκτρεοτίδη 10 -8 Μ . Ακολούθη  επίδραση για 15 min 
-8ε

µετά τα επίπεδα του ολικού και φωσφορυλιωµένου ( στις σερίνες 536 και 468 ) p65 

προσδιορίστηκαν µε δοκιµασίες  ELISA . 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 20 , η προσθήκη TNF σε κύτταρα Hep3Β που είτε βρίσκονταν 

σε ηρεµία είτε είχαν επωαστεί µε Οκτρεοτίδη ενεργοποιεί την p65 υποµονάδα του   

NF-kappaB και την φωσφορυλιώνει στη σ

διαφορά σε σχέση µε τις  τιµές των control δειγµάτων , Εικόνα 20 , πάνω ) , και µάλιστα σε 

µεγαλύτερο βαθµό από τα αντίστοιχα δείγµατα κυττάρων HepG2 . Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι η Οκτρεοτίδη και από µόνη της επάγει σηµαντικά τη 

φωσφορυλίωση του p65 στη σερίνη 468 ( p < 0.05 διαφορά σε σχέση µε τις  τιµές των 

control δειγµάτων ) , ενώ , σε αντίθεση µε ό,τι συ βαίνει στα κύτταρα HepG2 , δεν 

αναστέλλει την ενεργοποίηση του p65 από τον TNF ( Εικόνα 20 , πάνω ) . Καµιά 

στατιστικά σηµαντική διαφορά δεν ανιχνεύεται στα επίπεδα του ολικού p65 µεταξύ των 

διαφόρων κατηγοριών δειγµάτων ( Εικόνα 20 , κάτω ) . 
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   -                   +                   -                     + 
   -                   +                   -                     + 
   -                   -                   +                     + 
η ικού και φωσφορυλιωµένου 
NF-kappaB στα κύτταρα Hep3Β, όπως προσδιορίστηκε µε ELISA.  Πάνω : Ο TNF 
µόνος του ή σε συνδυασµό µε την Οκτρεοτίδη επάγει ισχυρά την ενεργοποίηση του 
p65, το οποίο φωσφορυλιώνεται στις σερίνες 536 και 468. Η Οκτρεοτίδη και µόνη της 
επάγει επίσης σηµαντικά τη φωσφορυλίωση στη σερίνη 468 , ενώ δεν εµποδίζει την 
επαγόµενη από τον TNF ενεργοποίηση του p65.  Κάτω : Η Οκτρεοτίδη δεν έχει καµιά 
σηµαντική επίδραση στα επίπεδα του ολικού p65.  Τα κύτταρα Hep3Β προεπωάστηκαν 
για 10h µε ή χωρίς Οκτρεοτίδη 10-8 Μ και στη συνέχεια διεγέρθηκαν για 15 min µε 
Οκτρεοτίδη 10-8 Μ , TNF 30 ng/ml ή το συνδυασµό τους. Τα αποτελέσµατα που 
φαίνονται εξήχθησαν από τρία ανεξάρτητα πειράµατα , µε όλες τις κατηγορίες 
δειγµάτων σε διπλέτες. Αναπαρίστανται µέσες τιµές ± τυπικό σφάλµα. ( ** p < 0.005,  
** p < 0.01 διαφορά σε σχέση µε  τις τιµές των control δειγµάτων ) 

της Οκτρεοτίδης στα επίπεδα του ολΕικόνα 20.  Επίδρασ
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4.5 Αποπτωτική απάντηση των κυττάρων HepG2 και Hep3B 
στον TNF  και στην Οκτρεοτίδη 

 
   

-8 ml ή το 

 

ξετάστηκε µε Cell Death Detection ELISA kit ( το οποίο βασίζεται στη µέτρηση των 

νατο ( p < 0.05 

 

4.5.1 Απόπτωση στα κύτταρα HepG2 υπό την επίδραση TNF και  
        Οκτρεοτίδης 
 

Τα κύτταρα HepG2 επωάστηκαν για 24h µε Οκτρεοτίδη 10  Μ , TNF 30 ng/

 , η επίδραση αυτών των παραγόντων στην απόπτωσησυνδυασµό τους . Στη συνέχεια

ε

νουκλεοσωµάτων που εµφανίζονται στο κυτταρόπλασµα των αποπτωτικών κυτάρων ) , 

καθώς και µε εµπορικά kits βασισµένα στη µέθοδο TUNEL ( για την ανίχνευση των 

παραγόµενων κατά την κυτταρική απόπτωση θραυσµάτων DNA , χάρις στην ενζυµατική 

προσθήκη σεσηµασµένων νουκλεοτιδίων στα 3΄-OH-τελικά άκρα τους ) . 

Όπως προκύπτει από τις δοκιµασίες ELISA ( Εικόνα 21 ) , η Οκτρεοτίδη ή ο TNF από 

µόνοι τους δεν προκαλούν σηµαντική απόπτωση στα κύτταρα HepG2 , ενώ η συνδυασµένη 

επίδρασή τους έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικά µεγαλύτερο αποπτωτικό θά

διαφορά σε σχέση µε τις  τιµές των control δειγµάτων ) . 
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Octreotide: 
TNF:
  -                 +                -                 +
  -                  -                +                +
Εικόνα 21.  Η Οκτρεοτίδη ή ο TNF από µόνοι τους δεν προκαλούν σηµαντική 
απόπτωση στα κύτταρα HepG2, ενώ η συνδυασµένη επίδρασή τους έχει ως 
απο ατο. Τα κύτταρα HepG2 
επωάστηκαν για g/ml ή το συνδυασµό τους 

τέλεσµα σηµαντικά µεγαλύτερο αποπτωτικό θάν
 24h µε Οκτρεοτίδη 10-8 Μ , TNF 30 n

και αναλύθηκαν µε δοκιµασία ELISA που µετράει τα νουκλεοσώµατα στο 
κυτταρόπλασµα των αποπτωτικών κυττάρων. Αναπαρίστανται µέσες τιµές ± 
τυπικό σφάλµα, µε όλες τις κατηγορίες δειγµάτων σε τριπλέτες. (* p < 0.05 
διαφορά σε σχέση µε τις τιµές των control δειγµάτων ). 
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Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από τις δοκιµασίες TUNEL , καθώς , όπως 

αίνεται στην Εικόνα 22 , πολύ λίγοι αποπτωτικοί πυρήνες ανιχνεύονται στα control και 

        

φ

στα διεγερµένα µόνο µε TNF ή Οκτρεοτίδη κύτταρα HepG2 . Αντιθέτως , η συνδυασµένη 

επίδραση TNF και Οκτρεοτίδης αυξάνει σηµαντικά τον αριθµό των TUNEL-θετικών  

( αποπτωτικών ) κυττάρων . 

 

 

 

 
A                                                                       B
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C                                                                       D

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 22.  Μελέτη της αποπτώσεως µε τη µέθοδο TUNEL στα HepG2. Η 
διαµινοβενζιδίνη ( DAB) που χρησιµοποιήθηκε ως υπόστρωµα της υπεροξειδάσης 
προσδίδει σκούρο καφέ χρώµα στους πυρήνες των αποπτωτικών κυττάρων . Η 

 

αντίχρωση ( counterstaining ) των πυρήνων έγινε µε  διάλυµα 1% Methyl Green. 
Η επώαση για 24 ώρες µε το συνδυασµό Οκτρεοτίδης και TNF, αλλά όχι η 
µεµονωµένη επίδραση TNF ή Οκτρεοτίδης, καταλήγει σε σηµαντική αύξηση του 
αριθµού των TUNEL-θετικών κυττάρων.  (A)  Αδιέγερτα ( control ) κύτταρα. 
(B) Κύτταρα µε επίδραση Οκτρεοτίδης 10-8 M. (C) Κύτταρα διεγερµένα µε TNF 
30 ng/ml. (D)  Κύτταρα επωασµένα µε το συνδυασµό Οκτρεοτίδης 10-8 M και 
TNF 30 ng/ml. 
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4.5.2 Απόπτωση στα κύτταρα Hep3B υπό την επίδραση TNF και  
         Οκτρεοτίδης 

ml ή το 

 , η επίδραση αυτών των παραγόντων στην απόπτωση 

εοσωµάτων . O 

  
 

Τα κύτταρα Hep3B επωάστηκαν για 24h µε Οκτρεοτίδη 10 -8 Μ , TNF 30 ng/

συνδυασµό τους . Στη συνέχεια

εξετάστηκε µε Cell Death Detection ELISA kit ( το οποίο βασίζεται στη µέτρηση των 

νουκλεοσωµάτων που εµφανίζονται στο κυτταρόπλασµα των αποπτωτικών κυτάρων ) , 

καθώς και µε εµπορικά kits βασισµένα στη µέθοδο TUNEL ( για την ανίχνευση των 

παραγόµενων κατά την κυτταρική απόπτωση θραυσµάτων DNA , χάρις στην ενζυµατική 

προσθήκη σεσηµασµένων νουκλεοτιδίων στα 3΄-OH-τελικά άκρα τους ) . 

Όπως προκύπτει από τις δοκιµασίες ELISA ( Εικόνα 23 ) , η Οκτρεοτίδη µόνη της δεν 

προκαλεί καµιά αύξηση στην εµφάνιση των κυτταροπλασµατικών νουκλ

TNF επάγει σηµαντικά κάποιου βαθµού απόπτωση στα κύτταρα Hep3B ( p < 0.05 διαφορά 

σε σχέση µε τις  τιµές των control δειγµάτων ) , ενώ η Οκτρεοτίδη ελαττώνει αυτήν την 

ευαισθησία στην προκαλούµενη από τον TNF απόπτωση ( p < 0.05 διαφορά σε σχέση µε 

τις τιµές των δειγµάτων µε επώαση µόνο TNF ). 
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   -                +                 -                +
   -                -                 +                +
Εικόνα όπτωση στα κύτταρα 
Hep3B ία στην προκαλούµενη 
από τον TNF απόπτωση. Τα κύτταρα Hep3B επωάστηκαν για 24h µε Οκτρεοτίδη 
10-8 Μ , TNF 30 ng/ml ή το συνδυασµό τους και αναλύθηκαν µε δοκιµασία 
ELISA που µετράει τα νουκλεοσώµατα στο κυτταρόπλασµα των αποπτωτικών 
κυττάρων.  Αναπαρίστανται µέσες τιµές ± τυπικό σφάλµα, µε όλες τις κατηγορίες 
δειγµάτων σε τριπλέτες. ( * p < 0.05  διαφορά σε σχέση µε τις τιµές των control 
δειγµάτων  , * §  p < 0.05  διαφορά σε σχέση µε τα δείγµατα του TNF. ) 

 23.  O TNF
η Οκτ , ενώ 

 επάγει σηµαντικά κάποιου βαθµού απ
ρεοτίδη ελαττώνει αυτήν την ευαισθησ
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Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονται και από τις δοκιµασίες TUNEL , καθώς , όπως 

 

φαίνεται στην Εικόνα 24 , µετά την επίδραση µε TNF παρατηρείται σηµαντικός αριθµός 

αποπτωτικών Hep3B κυττάρων . Η Οκτρεοτίδη από µόνη της οδηγεί στην εµφάνιση λίγων 

TUNEL-θετικών κυττάρων , ενώ , όταν συνδυαστεί µε TNF , περιορίζει σηµαντικά την 

επαγόµενη από αυτήν την κυτταροκίνη κυτταρική απόπτωση . 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A                                                                        B
               D C                                                         

 

Εικόνα 24. Μελέτη της αποπτώσεως µε τη µέθοδο TUNEL στα Hep3B. Η 
χρωστική Fast Red που χρησιµοποιήθηκε ως υπόστρωµα της υπεροξειδάσης 

 
ν η

προσδίδει κόκκινο χρώµα στους πυρήνες των αποπτωτικών κυττάρων. Η 
αντίχρωση ( counterstaining ) των πυρήνων έγινε µε διάλυµα Mayer's 
Hematoxylin. Η επώαση για 24 ώρες µε TNF καταλήγει σε σηµαντική αύξηση του 
αριθµού των TUNEL-θετικών κυττάρω . Η Οκτρεοτίδη µόν  της οδηγεί στην 
εµφάνιση λίγων αποπτωτικών κυττάρων, ενώ περιορίζει την επαγόµενη από τον 
TNF σπόπτωση. (A)  Αδιέγερτα ( control ) κύτταρα. (B) Κύτταρα µε επίδραση 
Οκτρεοτίδης 10-8 M.  (C)  Κύτταρα διεγερµένα µε TNF 30 ng/ml. (D)  Κύτταρα 
επωασµένα µε το συνδυασµό Οκτρεοτίδης 10-8 M και TNF 30 ng/ml. 
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5.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 

.1    Επίδραση της Οκτρεοτίδης στη βιολογική συµπεριφορά     
       των κυττάρων Kupffer απέναντι στον TNF 

 υγείας παγκοσµίως , 

αθώς ευθύνεται για περίπου 696.000 θανάτους ετησίως . Ο κυριότερος ιστολογικός τύπος 

ες κλινικές δοκιµές τους στο 

 αποµονωθέντων από 

υργώντας ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα , αλλά 

5
  
 

Ο πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος αποτελεί ένα µείζον πρόβληµα

κ

του  είναι  το ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα ( ΗΚΚ ) [703] . Οι ακριβείς µηχανισµοί 

ανάπτυξης και προόδου του ΗΚΚ , αν και δεν έχουν ακόµα πλήρως διευκρινιστεί , 

περιλαµβάνουν την αλληλεπίδραση διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων και γενετικών 

µεταλλαγών , µε αποτέλεσµα την ιστική βλάβη , την επαγωγή χρόνιας φλεγµονής , την 

απορρύθµιση σηµαντικών κυτταρικών µονοπατιών και τη νεοπλασµατική εξαλλαγή των 

ηπατοκυττάρων [704, 705] . Η παρουσία προχωρηµένου σταδίου της νόσου τουλάχιστον 

στο 60 % των ασθενών κατά τη στιγµή της διάγνωσης , καθώς και η εγγενής αντοχή του 

όγκου στα καθιερωµένα θεραπευτικά σχήµατα , είναι µερικοί από τους κυριότερους 

λόγους για την υψηλή θνητότητα που παρουσιάζει το ΗΚΚ , οι οποίοι επιβάλλουν την 

αναζήτηση νέων , αποτελεσµατικότερων θεραπειών [706] . 

Τα ανάλογα σωµατοστατίνης , µε κυριότερο εκπρόσωπο την Οκτρεοτίδη , είναι ουσίες µε 

ισχυρές αντινεοπλασµατικές ιδιότητες , που από τις πρώτ

ΗΚΚ φάνηκαν να παρατείνουν την επιβίωση ή και να αναστέλλουν την ανάπτυξη των 

όγκων στο 40 % περίπου των ασθενών [641, 642] . Αν και η αποτελεσµατικότητά τους 

αµφισβητήθηκε στη συνέχεια από κάποιες µελέτες [660-662] , οι εργασίες αυτές έχουν 

δεχτεί κριτική για την κακή επιλογή των ασθενών , αφού οι περισσότεροι από τους 

συµµετέχοντες απεβίωσαν πριν προλάβουν να συµπληρώσουν έξι µήνες θεραπείας [646] . 

Περαιτέρω έρευνες που θα φωτίσουν τους ακριβείς µηχανισµούς αντινεοπλασµατικής 

δράσης των αναλόγων σωµατοστατίνης είναι απαραίτητες , ώστε να αναγνωριστούν οι 

καταλληλότεροι υποψήφιοι µε ΗΚΚ για να τα λάβουν ως θεραπεία . 

Στην παρούσα εργασία , καταδείξαµε ότι η Οκτρεοτίδη έχει µια σηµαντική επίδραση στην 

έκφραση των υποδοχέων του TNF , καθώς και στην απόπτωση των

ήπαρ αρουραίου κυττάρων Kupffer . 

Τα κύτταρα Kupffer ( KC ) , τα µακροφάγα του ήπατος , εµπλέκονται στην παθογένεια 

διαφόρων ηπατικών ασθενειών , λειτο
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και παράγοντας έναν µεγάλο αριθµό βιολογικά δραστικών ουσιών  [392] . Αποτελούν την 

κύρια πηγή παραγωγής TNF στο ήπαρ , µιας κυτταροκίνης που µπορεί να δράσει όχι µόνο 

παρακρινώς , αλλά και ως αυτοκρινής παράγοντας , ενεργοποιώντας και τα ίδια τα 

κύτταρα Kupffer [391] . 

Τα  KC διαδραµατίζουν έναν κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη καρκίνου στο ήπαρ .  

Από τη µία , συµβάλλουν σηµαντικά στην καταπολέµηση των ηπατικών µεταστάσεων από 

ητα που 

 

 στο 

κ ν

, επάγει σηµαντικά την απόπτωση των κυττάρων Kupffer . 

διάφορους εξωηπατικούς όγκους [520, 521, 524-527] . Η κυτταροτοξικότ

εµφανίζουν έναντι των καρκινικών κυττάρων µεσολαβείται από την παραγωγή TNF [528-

530] , NO [531-533] και δραστικών ειδών οξυγόνου ( ROS ) [534] . Επιπρόσθετοι 

µηχανισµοί άµυνας των KC περιλαµβάνουν τη διέγερση της κυτταροτοξικής δράσης των 

Natural Killer cells [542] , η οποία µάλιστα είναι ισχυρότερη κατόπιν επιδράσεως µε LPS 

[413] , καθώς και την επαγωγή αποπτώσεως στα καρκινικά κύτταρα µέσω των Fas και Fas 

ligand , των οποίων η έκφραση αυξάνεται από τον παραγόµενο TNF [536] . 

Από την άλλη όµως , τα κύτταρα Kupffer µπορούν επίσης και να ευοδώσουν την ανάπτυξη 

όγκων στο ήπαρ . Ερχόµενα σε στενή επαφή µε τα CD8+  T κύτταρα που βρίσκονται

µικροπεριβάλλον του ΗΚΚ , καταστέλλουν την κυτταροτοξική τους δράση , µέσω 

αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών B7-H1 / PD-1 [707] . Επίσης , µε την παραγωγή 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών ( IL-1 , IL-6 , TNF ) , η οποία διεγείρεται είτε από 

πρωτεΐνες των όγκων , όπως το CEA [544] , είτε από τον LPS [684] , µπορούν να επάγουν 

την έκφραση µορίων προσκόλλησης , όπως είναι τα ICAM-1 και E – selectin και συνεπώς 

τη σύνδεση καρκινικών κύττάρων πάνω στο κολποειδικό ενδοθήλιο , διαδικασία που 

οδηγεί στην ανάπτυξη ηπατικών µεταστάσεων [545, 548] . Ακόµα , κατόπιν 

φαγοκυτταρώσεως αποπτωτικών σωµατίων που προέρχονται από τα ηπατοκύτταρα , τα 

KC εκ ρίνου  , µέσω ενεργοποίησης του µεταγραφικού παράγοντα NF-kappaB , 

µιτογόνους για τα µεταλλαγµένα ηπατοκύτταρα παράγοντες [554] . Ο κυριότερος από 

αυτούς τους παράγοντες φαίνεται να είναι η κυτταροκίνη IL-6 , ενώ η καταστολή της 

παραγωγής της από τα οιστρογόνα  µειώνει σηµαντικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό 

των ηπατοκυττάρων [555] . 

Στην παρούσα διατριβή , βρήκαµε ότι η Οκτρεοτίδη , σε µια κλινικά εφικτή (θεραπευτική) 

συγκέντρωση ( 10 -8 M ) 

∆εδοµένου του υποστηρικτικού ρόλου για την πρόοδο του ΗΚΚ που µπορούν να παίξουν 

τα KC , τα οποία βρίσκονται στο µικροπεριβάλλον του , η πρόκληση της αποπτώσεώς τους 

µπορεί να είναι ένας σηµαντικός αντινεοπλαστικός µηχανισµός της Οκτρεοτίδης . 
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Στα KC είναι η πρώτη φορά που µελετάται η επίδραση του αναλόγου αυτού 

σωµατοστατίνης στην έκφραση των υποδοχέων του TNF ( TNFRs ) .  

Ο TNF είναι µια πλειοτροπική κυτταροκίνη που µπλέκεται σε ένα ευρύ φάσµα  

φλεγµονωδών και ανοσολογικών αποκρίσεων , ενώ µπορεί να π

ε

ροάγει άλλοτε την 

 σηµαντική µείωση της ενεργοποίησης των κυττάρων Kupffer [708, 

 σε βασικά επίπεδα ( σε αδιέγερτα κύτταρα ) , ενώ η Οκτρεοτίδη αυξάνει την 

 

ν έκφραση του TNFR1 . Παρότι ανιχνεύσαµε αυτόν τον 

έχρι 2 h [44] .  

sTNFR1 ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 

των 

κυττάρων , βρίσκονται ως οµοδιµερή ή οµοτριµερή [55] . Κάτι τέτοιο θα εξηγούσε και την 

επιβίωση και άλλοτε το θάνατο των κυττάρων [10] . Οι βιολογικές του δράσεις 

µεσολαβούνται από δύο υποδοχείς , τον TNFR1 , βάρους 55 kD , και τον TNFR2 , βάρους 

75 kD [52] . 

Σε µοντέλα ηπατικής ίνωσης µε τη χρήση πειραµατόζωων knockout για TNFR1 ή και 

TNFR2 έχει αναφερθεί

709] . 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας δείχνουν ότι και οι δύο αυτοί υποδοχείς εκφράζονται 

στα KC

έκφρασή τους ,  µε  την επαγωγή του TNFR2  να  είναι πολύ ισχυρότερη αυτήν  του 

TNFR1 . Θεωρείται γενικά ότι ενώ η µεταγραφή του γονιδίου του TNFR2 επηρεάζεται 

ευρέως από διάφορες ουσίες και µεταγραφικούς παράγοντες , η έκφραση του TNFR1 στα 

κύτταρα είναι ιδιοσυστασιακή [44] . Παρ’ όλ’ αυτά , έχει στο παρελθόν αναφερθεί 

ρύθµιση και του TNFR1 στα KC σε µεταγραφικό επίπεδο από ουσίες όπως η 

δεξαµεθαζόνη και η Ifn-γ [710] . 

Η Οκτρεοτίδη , όπως καταδεικνύουν τα πειράµατά µας µε real time PCR , επάγει επίσης 

και σε επίπεδο mRNA στα KC τη

υποδοχέα και σε επίπεδο πρωτεΐνης µε ανοσοφθορισµό , η παρουσία του µε τη µέθοδο του 

Western Blot δεν ήταν εµφανής .  

Αυτό µπορεί να είναι συνέπεια του µακρού χρόνου επώασης , καθώς ο χρόνος ηµίσειας 

ζωής του κυµαίνεται από 30 min µ

Μια εναλλακτική εξήγηση είναι ότι ο TNFR1 πρωτεολύεται από την επιφάνεια των 

κυττάρων και κυκλοφορεί ως διαλυτό µόριο ( 

sTNFRs έχουν την ικανότητα να δεσµεύουν τον TNF ( τη διαλυτή του µορφή ) και να 

σταθεροποιούν τη δοµή του , παρατείνοντας και ουσιαστικά ενισχύοντας έτσι τη βιολογική 

του δραστικότητα [69] . Αν αυτό συµβαίνει και κάτω από την επίδραση Οκτρεοτίδης στα 

KC , θα µπορούσε να αποτελεί έναν επιπλέον µηχανισµό για τη θεραπευτική της δράση 

στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα και χρειάζεται να διερευνηθεί µε περαιτέρω µελέτες . 

Μια ακόµα ερµηνεία των αρνητικών αποτελεσµάτων µας στα Western Blots για TNFR1 θα 

µπορούσε να είναι το γεγονός ότι οι TNFRs  , στην επιφάνεια ακόµα και των αδιέγερ
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παρουσία του ασθενούς σήµατος στο ύψος των 90 περίπου kD στις µεµβράνες µας , το 

οποίο σε αυτήν την περίπτωση προφανώς αντιστοιχεί στον οµοδιµερισµένο υποδοχέα , ενώ 

αντιθέτως δεν ανιχνεύουµε στα πειράµατά µας τον TNFR1 ως µονοµερές . 

Το παραπάνω ενδεχόµενο χρειάζεται επίσης περαιτέρω διερεύνηση και σίγουρα δεν ισχύει 

και για τον TNFR2 , αφού , εκτός από την επαγωγή του mRNA του στα KC ( που 

παρατηρήθηκε µε real time PCR ) , η Οκτρεοτίδη φάνηκε στα Western Blots να αυξάνει 

υτές ,  δεν  είναι ακόµα καλά 

πορεί να προάγει την επιβίωση ή και 

λοιπόν πιθανόν ο υποδοχέας αυτός , µετά τη διέγερσή 

 σηµαντική µεταβολή στα 

πτωση µέσω του αυξηµένου αριθµού των 

τ

ως αποδείξει ότι ισχύει για την κυτταρική σειρά ηπατοκυτταρικού 

καρκινώµατος HepG2 [712] . 

και την παραγωγή του , µε επαγωγή ενός σήµατος που λάβαµε από τον υποδοχέα αυτόν 

ακριβώς στο ύψος του µοριακού του βάρους ( 75 kD ) . 

Αναφέρεται γενικά στη βιβλιογραφία ότι και οι δύο TNFRs µπορούν να µεσολαβήσουν τον 

κυτταρικό θάνατο µέσω διαφόρων µονοπατιών [75] . 

Ο ρόλος του TNFR2 , ωστόσο , στις διεργασίες α

µελετηµένος . Ενώ για κάποια κύτταρα µπορεί να είναι προαποπτωτικός [126-128] , σε 

άλλα κύτταρα η ενεργοποίηση του υποδοχέα αυτού µ

τον πολλαπλασιασµό τους [123] . 

Στην παρούσα διατριβή , καταδείξαµε ότι η Οκτρεοτίδη προκαλεί απόπτωση στα KC και 

παράλληλα επάγει ισχυρά την έκφραση του TNFR2 τόσο σε µεταγραφικό επίπεδο , όσο 

και σε επίπεδο πρωτεΐνης . Είναι  

του , να σηµατοδοτεί στα Kupffer µια αποπτωτική διαδικασία . 

Επιπλέον , εφαρµόζοντας την τεχνική της RT - multiplex PCR , επιβεβαιώσαµε ότι ο TNF 

εκφράζεται από τα KC , τόσο ιδιοσυστασιακά , όσο και κατόπιν επιδράσεως µε 

Οκτρεοτίδη , αλλά και ότι η επώαση αυτή δεν προκαλεί καµιά

επίπεδα mRNA του TNF . Το αποτέλεσµα αυτό έρχεται σε συµφωνία µε προηγούµενες 

µελέτες που έχουν γίνει στο εργαστήριό µας , µε τη βοήθεια της δοκιµασίας ELISA , 

σύµφωνα  µε τις οποίες η Οκτρεοτίδη στην ίδια κλινική συγκέντρωση (10 -8 M ή 10 ng/ml) 

δεν επηρεάζει ( ύστερα από 24 ή 48 h επώασης ) τη συγκέντρωση του παραγόµενου TNF 

στο υπερκείµενο καλλιεργειών KC [711] . 

Η Οκτρεοτίδη µπορεί βέβαια να µην επάγει στα κύτταρα Kupffer την έκφραση του TNF , 

είναι όµως εύκολα κατανοητό ότι ακόµα και η ίδια ποσότητα αυτής της κυτταροκίνης 

µπορεί να προκαλέσει µεγαλύτερη από

υποδοχέων TNFR2 . 

Άλλος ένας µηχανισµός , µε τον οποίο θα µπορούσε η Οκτρεοτίδη να επάγει την 

απόπτωση των Kupffer , είναι η απευθείας ενεργοποίηση ων κασπασών 2 , 3 και 8 , κάτι 

που έχουµε προσφάτ
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Οι κασπάσες είναι πρωτεάσες που περιέχουν κυστεΐνη και αποτελούν τους κύριους 

συντελεστές της απόπτωσης . Ενεργοποιούνται κατόπιν ενός ευρέως φάσµατος βλαπτικών 

για το κύτταρο ερεθισµάτων , µέσω δύο ξεχωριστών µονοπατιών , αυτού που ξεκινάει από 

τη διέγερση των υποδοχέων θανάτου , και του µιτοχονδριακού . Ταξινοµούνται γενικά σε 

 έναντι των 

 

η του πρωτεολυτικού καταρράκτη των κασπασών [115] . 

 

έκφραση του TNF . Επίσης , η Οκτρεοτίδη αυξάνει την απόπτωση των 

 σωµατοστατίνη είναι µια ορµόνη µε πολλαπλές δράσεις , κυρίως ανασταλτικές , οι 

εναρκτήριες ( κασπάσες 2 , 8 , 9 , 10 , 12 ) και εκτελεστικές ( κασπάσες 3 , 6 , 7 , 14 ) , µε 

τις εναρκτήριες να ενεργοποιούν τις εκτελεστικές µέσα από ένα καταρράκτη αντιδράσεων , 

καταλήγοντας έτσι στην αποδόµηση των κυτταρικών στοιχείων [713, 714] . 

Ενδεχοµένως , η επαγωγή του TNFR2 θα µπορούσε και για άλλους λόγους να αποτελεί 

έναν µηχανισµό αντινεοπλασµατικής δράσης της Οκτρεοτίδης στο ΗΚΚ , καθώς έχει 

αναφερθεί ότι η διέγερση αυτού του υποδοχέα αυξάνει την παραγωγή NO από τα 

µακροφάγα και µεσολαβεί την κυτταροτοξικότητα των T κυττάρων

ηπατοκυττάρων [44] . 

Αν και ο TNFR1 αποτελεί έναν υποδοχέα θανάτου , η διέγερσή του συχνά παίζει έναν 

αντιαποπτωτικό ρόλο , κυρίως µέσω της ενεργοποίησης του NF-kappaB , ενός 

µεταγραφικού παράγοντα που επάγει την έκφραση αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών και 

καταστέλλει την έναρξ

Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να εξηγήσει στα πειράµατά µας την αδυναµία του TNF να 

προκαλέσει µόνος του απόπτωση στα Kupffer , αλλά και τη µικρή µείωση της επαγόµενης 

από την Οκτρεοτίδη απόπτωσης που παρατηρήσαµε µετά τη συνεπίδραση TNF και 

Οκτρεοτίδης . 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης µας λοιπόν , στα κύτταρα Kupffer αρουραίου 

εκφράζονται σε βασικά επίπεδα οι υποδοχείς TNFR1 και TNFR2 . Η Οκτρεοτίδη επάγει 

την έκφραση και των δύο αυτών υποδοχέων , και περισσότερο του TNFR2 , χωρίς όµως να 

επηρεάζει την 

Kupffer , ένα γεγονός που υποθέτουµε ότι οφείλεται στην επαγωγή του TNFR2 . 

Αντιθέτως , η επίδραση µε TNF ελαττώνει την επαγόµενη από την Οκτρεοτίδη απόπτωση , 

κάτι που θα µπορούσε να οφείλεται στην ενεργοποίηση του TNFR1 . 

 

5.2    Επίδραση της Οκτρεοτίδης στη βιολογική συµπεριφορά     
         των κυτταρικών σειρών ΗΚΚ απέναντι στον TNF 

 

Η

οποίες µεσολαβούνται από πέντε διαφορετικούς υποδοχείς ( sst1 – 5 ) . Η ορµόνη αυτή και 
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τα συνθετικά της ανάλογα έχουν µεταξύ άλλων την ικανότητα να ρυθµίζουν τον 

ολλαπλασιασµό και την απόπτωση των κυττάρων [579] . Έχει αναφερθεί ότι µπορούν να 

2-659] , όσο και για πάρα πολλούς άλλους νευροενδοκρινείς και µη όγκους 

 διεργασίες , δεν έχουν ακόµα πλήρως αποσαφηνιστεί . 

λασιασµό , όσο και το 

πειράµατά µας αυτά , φάνηκε επίσης ότι στα κύτταρα 

β

 

υµίνη , άλφα-2-µακροσφαιρίνη , άλφα-1-αντιθρυψίνη , τρανσφερρίνη 

π

επάγουν το θάνατο τόσο φυσιολογικών κυττάρων [715-718] όσο και καρκινικών σειρών 

[719-721] .  

Χάρις εν µέρει και στις αντιµιτωτικές και προαποπτωτικές τους δράσεις , τα συνθετικά 

ανάλογα σωµατοστατίνης έχουν επανειληµµένως δοκιµαστεί in vivo ή και in vitro µε 

επιτυχία ως αντινεοπλασµατικοί παράγοντες , τόσο για το ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα 

[641, 642, 65

[622, 624] . 

Σε αντίθεση µε τους µηχανισµούς αναστολής του κυτταρικού κύκλου (  cell cycle arrest ) , 

οι οποίοι έχουν εκτενώς µελετηθεί , οι ακριβείς τρόποι πρόκλησης αποπτώσεως από τη 

σωµατοστατίνη , καθώς και ο βαθµός συµµετοχής των πέντε υποτύπων ssts στις 

αποπτωτικές

Ο TNF ανακαλύφθηκε χάρις στην ιδιότητά του να προκαλεί το θάνατο καρκινικών 

κυττάρων και την αιµορραγική νέκρωση όγκων [2] . Η κυτταροκίνη αυτή κατέχει έναν 

πρωταρχικό ρόλο στην παθοφυσιολογία , αλλά και στη διατήρηση της οµοιόστασης του 

ήπατος , λόγω της δυνατότητας που έχει να επάγει τόσο τον πολλαπ

θάνατο των ηπατοκυττάρων [695] . 

Μελέτες που έχουν στο παρελθόν πραγµατοποιηθεί στο εργαστήριό µας [667, 712] , αλλά 

και σε άλλα κέντρα [671, 722] , έχουν καταδείξει ότι το συνθετικό ανάλογο 

σωµατοστατίνης Οκτρεοτίδη αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό και επάγει την απόπτωση 

κυτταρικών σειρών ΗΚΚ . Από τα 

HepG2 την απόπτωση αυξάνει και ο TNF [712, 723] . 

Για να διευκρινίσουµε περαιτέρω αν υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση µεταξύ της 

Οκτρεοτίδης και του TNF και µε ποιους µηχανισµούς συµβαίνει αυτό , διερευνήσαµε στην 

παρούσα διατριβή την επίδρασή τους στην απόπτωση των δύο κυτταρικών σειρών ΗΚΚ 

HepG2 και Hep3B . 

Τα HepG2 έχουν αποµονωθεί από δείγµα ιοψίας ήπατος ενός δεκαπεντάχρονου ασθενούς 

της καυκάσιας φυλής µε καλά διαφοροποιηµένο ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα . Τα κύτταρα 

αυτά εκκρίνουν έναν µεγάλο αριθµό διαλυτών πρωτεϊνών µε σπουδαία βιολογική  

σηµασία , όπως αλβο

και πλασµινογόνο . Τα Hep3B έχουν αποµονωθεί από το ήπαρ ενός οκτάχρονου ασθενούς 

της µαύρης φυλής και φέρουν στο γονιδίωµά τους ενσωµατωµένο το γενετικό υλικό του 
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ιού της ηπατίτιδας B , χωρίς όµως να παράγονται τα µολυσµατικά ιικά σωµατίδια [724, 

725] . 

Στην παρούσα εργασία , βρήκαµε ότι και στις δύο κυτταροσειρές εκφράζεται ο TNFR1 , 

ακόµα και σε κατάσταση ηρεµίας , ενώ αντιθέτως δεν εκφράζεται καθόλου ο TNFR2 . Τα 

ευρήµατα αυτά συµφωνούν και µε προηγούµενη µελέτη πάνω στα HepG2 , στην οποία ο 

µόνος ουσιαστικά υποδοχέας του TNF που ανιχνεύτηκε ήταν ο TNFR1 [726]  

α στο αναµενόµενο για το µοριακό βάρος του 

ες , µια πιθανή 

3 ινοβλάστες σε 

Από τα πειράµατά µας µε RT - multiplex PCR , φάνηκε επίσης ότι η Οκτρεοτίδη 

προκάλεσε µία πρώιµη ( εντός µίας ώρας από την έναρξη της επιδράσεώς της ) καταστολή 

των επιπέδων mRNA του TNFR1 στα HepG2 και αντίστοιχα µία όψιµη ( στις 6 και 12 h 

επιδράσεως ) καταστολή στα Hep3B .  

Σε επίπεδο πρωτεΐνης , η κατασταλτική δράση της Οκτρεοτίδης ήταν εµφανής και στην 

παραγωγή του TNFR1 στα HepG2 . Στα Hep3B όµως , µε τα Western Blots που 

πραγµατοποιήσαµε , λάβαµε τόσο στα αδιέγερτα , όσο και στα διεγερµένα µε Οκτρεοτίδη 

κύτταρα κάποια πολύ ασθενή σήµατ

υποδοχέα ύψος ( 55 kD ) , αλλά και στο ύψος περίπου των 90 και 120 kD . 

Το γεγονός ότι οι TNF Receptors βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων ως οµοδιµερή 

ή οµοτριµερή [55] θα µπορούσε να ερµηνεύσει την παρουσία της µπάντας στα 90 kD , που 

σε αυτήν την περίπτωση προφανώς αντιστοιχεί στον οµοδιµερισµένο TNFR1 των Hep3B . 

Όσον αφορά στις µπάντες των 120 kD που ανιχνεύτηκαν στις ίδιες µεµβράν

εκδοχή είναι να αντιπροσωπεύουν ετεροσύµπλοκα TNF - TNFR1. Οπωσδήποτε , 

περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να επιβεβαιωθούν τα ενδεχόµενα αυτά . 

Η κατασταλτική αυτή επίδραση της Οκτρεοτίδης στην έκφραση του TNFR1 , ενός 

αναλόγου σωµατοστατίνης που δρα κυρίως µέσω του sst2 υποδοχέα [609] , έρχεται σε 

αντίθεση µε αποτελέσµατα που έχουν ανακοινωθεί πάνω σε άλλες κυτταρικές σειρές . Σε 

µια πρόσφατη εργασία , ο υποδοχέας sst2 ευαισθητοποίησε τους NIH3T

απόπτωση από τον TNF , αυξάνοντας την πρωτεϊνική έκφραση του TNFR1 , αλλά και 

επάγοντας την ενεργοποίηση της κασπάσης 8 , κατόπιν επιδράσεως µε TNF [727] . 

Επιπλέον , έχει αναφερθεί ότι και στα παγκρεατικά καρκινικά κύτταρα BxPC-3 o sst2 

ενίσχυσε την απόπτωση , µετά από επίδραση TNF , αυξάνοντας τα επίπεδα πρωτεΐνης , 

αλλά όχι mRNA του TNFR1 [721] , γεγονός που υποδεικνύει ότι ο sst2 δρα σε µετα-

µεταγραφικό επίπεδο . Στα ηπατοκύτταρα αρουραίου πάλι ,  έχει καταδειχτεί ότι επαγωγή 

της µεταγραφής του TNFR1 ( από την IL-6 ) επίσης τα ευαισθητοποιεί σε απόπτωση από 

τον TNF [728] . 
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Ο TNF µπορεί να επάγει την απόπτωση των κυττάρων µετά την πρόσδεσή του στον 

υποδοχέα TNFR1 , οδηγώντας έτσι τελικά σε ενεργοποίηση της εναρκτήριας κασπάσης 8 

[729] . Ωστόσο , σε προηγούµενη µελέτη που έγινε στο εργαστήριό µας πάνω στα κύτταρα 

ναι πιο έντονο στα Hep3B απ’ ότι στα HepG2 . Η 

µα , δεσµευµένο από µια ανασταλτική kB ( IkB ) πρωτεΐνη . Κατόπιν 

ρεί να 

                

HepG2 , η επίδραση TNF οδήγησε σε σηµαντική ενεργοποίηση µόνο της κασπάσης 2 , ενώ 

η ενεργοποίηση της κασπάσης 8 ήταν ελάχιστη . Αντιθέτως , η Οκτρεοτίδη οδήγησε σε 

σηµαντική αύξηση της δραστηριότητας τόσο της εναρκτήριας κασπάσης 8 όσο και της 

εκτελεστικής κασπάσης 2 [712] . 

Στην παρούσα διατριβή , δείξαµε επίσης µε τεχνική ανοσοφθορισµού ότι η επίδραση TNF 

προκαλεί στις και στις δύο κυτταρικές σειρές ΗΚΚ µετάθεση του NF-kappaB στον  

πυρήνα , ένα φαινόµενο που εί

διαδικασία αυτή δεν επηρεάζεται από την προεπώαση των κυττάρων µε Οκτρεοτίδη . Σε 

συµφωνία µε αυτά τα αποτελέσµατα , βρήκαµε επίσης , µετά από δοκιµασίες   ELISA , ότι 

ο TNF επάγει τη φωσφορυλίωση του p65 στη σερίνη 536 , και µάλιστα σε µεγαλύτερο 

βαθµό στα Hep3B απ’ ότι στα HepG2 . Στα HepG2 , αλλά όχι στα Hep3B , η δράση αυτή 

του TNF στη σερίνη 536 περιορίζεται από την επώαση µε Οκτρεοτίδη , ενώ η Οκτρεοτίδη 

από µόνη της δε φωσφορυλιώνει τη σερίνη 536 σε καµία από τις δύο κυτταρικές σειρές . 

Επιπλέον , στα HepG2 , και ακόµα εντονότερα στα Hep3B , ο TNF επάγει τη 

φωσφορυλίωση του p65 και στη σερίνη 468 , ένα φαινόµενο όµως που δεν επηρεάζεται 

καθόλου από την επώαση µε Οκτρεοτίδη . Επίσης , στα Hep3B µόνο , σε αντίθεση µε τη 

σερίνη 536 , η Οκτρεοτίδη και από µόνη της επάγει σηµαντικά τη φωσφορυλίωση στη 

σερίνη 468 . 

Το ετεροδιµερές p50 / p65(RelA) είναι το καλύτερα µελετηµένο µέλος της οικογένειας των 

µεταγραφικών παραγόντων NFkB/Rel . Στα αδιέγερτα κύτταρα , βρίσκεται ανενεργό στο 

κυτταρόπλασ

επιδράσεως διαφόρων ερεθισµάτων , µεταξύ αυτών και ο TNF , ενεργοποιείται και 

µεταβαίνει στον πυρήνα των κυττάρων , όπου και ρυθµίζει την έκφραση πολλών γονιδίων 

[137] . Κατά τη διαδικασία αυτής της ενεργοποίησης , η υποµονάδα p65 υφίσταται µετα-

µεταφραστικές τροποποιήσεις , που συνίστανται σε φωσφορυλιώσεις και ακετυλιώσεις , µε 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα τις φωσφορυλιώσεις στις σερίνες 536 και 468 [134] . 

Αν και ο ρόλος του NF-kappaB στη ρύθµιση της αποπτώσεως είναι γενικά αµφιλεγόµενος , 

συνήθως θεωρείται ότι η δράση του είναι αντιαποπτωτική [730] . Από την άλλη όµως , 

υπάρχουν αρκετά δεδοµένα που δείχνουν ότι αυτός ο µεταγραφικός παράγοντας µπο

διαδραµατίσει και προαποπτωτικό ρόλο . Πράγµατι , η ενεργοποίησή του έχει συσχετιστεί 

µε επαγωγή της αποπτώσεως σε πολλά κύτταρα , όπως ινοβλάστες [731, 732] ,  
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T λεµφοκύτταρα [733, 734] , οστεοβλάστες διεγερµένους µε κεραµίδιο [735] , και 

ντοπαµινεργικούς νευρώνες , αποµονωµένους από ασθενείς µε νόσο του Parkinson [736] . 

Φαίνεται λοιπόν ότι η τελική έκβαση ( κυτταρική επιβίωση ή θάνατος ) µετά την 

ενεργοποίηση του NF-kappaB εξαρτάται από τον τύπο του ερεθίσµατος που προκάλεσε 

την ενεργοποίησή του , αλλά και από το είδος του κυττάρου . 

Η ενίσχυση των προαποπτωτικών δράσεων του NF-kappaB µετά από ενεργοποίηση του 

sst2 υποδοχέα έχει αναφερθεί ότι µεσολαβείται από την SHP-1 φωσφατάση τυροσίνης 

[727] . Στην ίδια µελέτη [727] , η επαγωγή της αποπτώσεως από τον NF-kappaB , κατόπιν 

σταση 

ν

 κύτταρα , κάτω από την επίδραση της 

λεσµα το σηµαντικά 

ενεργοποίησης του sst2 , επιτυγχάνεται και χάρις στην αναστολή της κινάσης JNK , η 

οποία έχει την ικανότητα να παρεµποδίζει την ενεργοποίηση των κασπασών . Η JNK είναι 

µια κινάση που µπορεί να ρυθµίσει είτε θετικά είτε αρνητικά την απόπτωση µέσω 

ενεργοποίησης µεταγραφικών παραγόντων , όπως ο c-Jun , ή άλλων πρωτεϊνών , όπως οι 

Bcl-2 και Bcl-xL [737] . Σε κύτταρα knockout για την υποµονάδα p65 του NF-kappaB , 

αλλά και σε κύτταρα στα οποία έχει εισαχθεί γονίδιο για την παραγωγή µεταλλαγµένης 

µορφής της IkBα πρωτεΐνης , καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενεργοποίηση του NF-

kappaB, έχει επίσης καταδειχτεί ότι η JNK παίζει έναν αντιαποπτωτικό ρόλο [738] . 

Ένας άλλος σηµαντικός µηχανισµός της προαποπτωτικής δράσης του sst2 υποδοχέα 

µπορεί να είναι η καταστολή της έκφρασης της bcl-2 , µιας µιτοχονδριακής 

αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης που έχει αναφερθεί ότι ευθύνεται για την αντί

κυτταρικών σειρών καρκινώµατος προστάτη και µαστού στον επαγόµενο από η 

σωµατοστατίνη κυτταρικό θάνατο [721, 739] . 

Φαίνεται λοιπόν ότι η σωµατοστατίνη µπορεί να επάγει την απόπτωση µέσω της 

ενεργοποίησης διάφορων κυτταρικών µονοπατιών . Αν κάποιο από αυτά τα µο οπάτια 

είναι λειτουργικό και στα HepG2 και Hep3B

Οκτρεοτίδης , απαιτούνται πρόσθετες µελέτες για να διευκρινιστεί . 

Όπως προκύπτει από τις δοκιµασίες  ELISA και TUNEL , η Οκτρεοτίδη ή ο TNF από 

µόνοι τους , µετά από εικοσιτετράωρη επώαση , δεν προκαλούν σηµαντική απόπτωση στα 

HepG2 , ενώ η συνδυασµένη επίδρασή τους  έχει ως αποτέ

µεγαλύτερο αποπτωτικό θάνατο των κυττάρων . Από τα αντίστοιχα πειράµατα στα Hep3B, 

παρατηρήσαµε ότι ο TNF επάγει σηµαντικά κάποιου βαθµού απόπτωση στα κύτταρα 

Hep3B . Η Οκτρεοτίδη από µόνη της οδηγεί στην εµφάνιση λίγων µόνο αποπτωτικών 

κυττάρων , ενώ , όταν συνδυαστεί µε TNF , περιορίζει σηµαντικά την επαγόµενη από 

αυτήν την κυτταροκίνη κυτταρική απόπτωση . 
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Το γεγονός ότι η Οκτρεοτίδη ( ένα ανάλογο σωµατοστατίνης που δρα κυρίως µέσω του 

sst2 ) δε βρήκαµε να επηρεάζει από µόνη της τη µετακίνηση του NF-kappaB στον πυρήνα , 

πτωση , σε συνδυασµό µε τον TNF , θα µπορούσε να σχετίζεται µε τη 

ν ακόµα περισσότερο τις 

 TNF , φαίνεται να παίζει έναν προαποπτωτικό ρόλο , αφού ο TNF 

πτωτικό ρόλο , καθώς η αναστολή της από την 

              

 µελέτες που έχουν γίνει και σε άλλα είδη κυττάρων , όπως 

ή τη φωσφορυλίωση στη σερίνη 536 της p65 υποµονάδας του , θα µπορούσε να εξηγήσει 

γιατί δεν προκαλεί µόνη της και σηµαντική απόπτωση στα HepG2 και Hep3B . Ο ρόλος 

της φωσφορυλίωσης του p65 στη σερίνη 468 δεν είναι ακόµα καλά κατανοητός . Η 

παρατήρησή µας όµως ότι η Οκτρεοτίδη επάγει στο p65 των Hep3B αυτήν τη 

φωσφορυλίωση  θα µπορούσε να ερµηνεύσει και το µικρό βαθµό απόπτωσης που προκαλεί 

στα κύτταρα αυτά . 

Η σηµαντική όµως και διαφορετική για την κάθε κυτταρική σειρά επίδραση που είχε η 

Οκτρεοτίδη στην από

διαφορετική επίδραση που είχε στην έκφραση του TNFR1 , ενός υποδοχέα θανάτου . Έτσι, 

στα Hep3B , στα οποία τελικά η Οκτρεοτίδη όψιµα µείωσε την έκφραση του TNFR1 , 

αντίστοιχα παρατηρήσαµε ότι µείωσε και την ευαισθησία τους στην απόπτωση από τον 

TNF . Αντιθέτως , στα HepG2 , στα οποία αυξήθηκε η απόπτωση µε συνεπίδραση 

Οκτρεοτίδης και TNF , η Οκτρεοτίδη προκάλεσε µία πρώιµη καταστολή της έκφρασης του 

TNFR1 , αλλά στη συνέχεια τα επίπεδά του αποκαταστάθηκαν . 

Βέβαια , τα αποτελέσµατα άλλης εργασίας που δείχνουν ότι ο TNF καταστέλλει την 

έκφραση των υποδοχέων της σωµατοστατίνης [694] περιπλέκου

πιθανές εξηγήσεις για την επίδραση στην απόπτωση που έχει η συνδιέγερση µε 

Οκτρεοτίδη και TNF . 

Επιπλέον , και στις δύο κυτταρικές σειρές , η µετάβαση του NF-kappaB στον πυρήνα , 

κατόπιν επιδράσεως µε

επάγει σηµαντικά το θάνατο των Hep3B . Εξάλλου , και στα HepG2 , όπως έχει βρεθεί από 

προηγούµενες µελέτες στο εργαστήριό µας , ο TNF προκαλεί αποπτωτικά φαινόµενα , 

αυτά όµως µάλλον ελαχιστοποιούνται από το γεγονός ότι τελικά δεν ενεργοποιούνται 

ισχυρά οι εναρκτήριες κασπάσες 8 και 9 . 

Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει το γεγονός ότι η επαγόµενη από τον TNF φωσφορυλίωση 

στη σερίνη 536 φαίνεται να παίζει αντιαπο

Οκτρεοτίδη στα κύτταρα HepG2 συνδυάστηκε µε αυξηµένη απόπτωση , ενώ το αντίθετο 

συνέβη στα επίπεδα απόπτωσης των Hep3B , όπου η Οκτρεοτίδη δεν επηρέασε αυτήν τη 

φωσφορυλίωση . 

Η φωσφορυλίωση του p65 στη σερίνη 536 έχει συσχετιστεί µε προστασία από  

την απόπτωση σε
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χονδροκύτταρα [740] , ηπατικούς µυοϊνοβλάστες [741] , κύτταρα πολλαπλού µυελώµατος 

[742] , λευχαιµίας [743] και οστεοσαρκώµατος [744] . 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης µας λοιπόν , και οι δύο κυτταρικές σειρές 

ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος HepG2 και Hep3B εκφράζουν σε βασικά επίπεδα τον 

φορά 

ου παρουσιάζουν τα κύτταρα Kupffer και οι κυτταρικές σειρές ΗΚΚ απέναντι στον TNF , 

 

TNFR1 , αλλά όχι τον TNFR2 υποδοχέα . Η Οκτρεοτίδη προκαλεί µια πρώιµη ( µέσα σε 

1h ) καταστολή των επιπέδων mRNA και πρωτεΐνης του TNFR1 στα HepG2 και µια όψιµη 

( µέσα σε 6 και 12 h ) καταστολή του TNFR1 στα Hep3B . Ο TNF επάγει τη µετάβαση του 

NF-kappaB στον πυρήνα , ένα φαινόµενο που είναι πιο έντονο στα Hep3B και δεν 

επηρεάζεται από την Οκτρεοτίδη . Επίσης , ο TNF επάγει τη φωσφορυλίωση της 

υποµονάδας p65 στις σερίνες 536 και 468 , και µάλιστα εντονότερα στα Hep3B . Η 

Οκτρεοτίδη προκαλεί από µόνη της φωσφορυλίωση της σερίνης 468 µόνο στα Hep3B , 

ενώ αναστέλλει σηµαντικά την επαγόµενη από τον TNF φωσφορυλίωση της σερίνης 536 

µόνο στα HepG2 . Η Οκτρεοτίδη ή ο TNF δεν προκαλούν από µόνοι τους σηµαντική 

απόπτωση στα HepG2 , αλλά στα Hep3B ο TNF αυξάνει σηµαντικά τον αριθµό των 

αποπτωτικών κυττάρων . Η επώαση µε το συνδυασµό Οκτρεοτίδης και TNF επάγει την 

απόπτωση στα  HepG2 και ελαττώνει την επαγόµενη από τον TNF απόπτωση στα Hep3B . 

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Οκτρεοτίδη έχει διαφορετική 

επίδραση στην απόπτωση διαφορετικών κυτταρικών σειρών ΗΚΚ , όπως είναι τα HepG2 

και τα Hep3B , και αυτό θα µπορούσε και να ερµηνεύσει γιατί δεν ανταποκρίνονται όλοι οι 

ασθενείς µε ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα στη θεραπεία µε ανάλογα σωµατοστατίνης . 

 

Συµπερασµατικά , η Οκτρεοτίδη έχει µια µεγάλη επίδραση στη βιολογική συµπερι

π

ένα γεγονός µε τεράστια κλινική σηµασία , δεδοµένου της ήδη αποδεδειγµένης 

αποτελεσµατικότητάς της στη θεραπεία µιας σηµαντικής µερίδας ασθενών µε 

ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα . Περαιτέρω έρευνες είναι ανάγκη να συνεχιστούν , τόσο για 

την πλήρη αποσαφήνιση των πολύπλοκων µηχανισµών αλληλεπίδρασής της µε τον TNF , 

όσο και για την καλύτερη κατανόηση όλων των µηχανισµών της αντινεοπλασµατικής 

δράσης της . 
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6.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ABSTRACT 
 

 

.1    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

(TNF), µια πλειοτροπική κυτταροκίνη που εµπλέκεται σε ένα 

υρύ φάσµα φλεγµονωδών και ανοσολογικών απαντήσεων, ασκεί τις βιολογικές του 

π ε π

ρχο ρόλο στην οµοιόσταση και παθοφυσιολογία του ήπατος, αφού 

ς αντοχή που 

ατικός ί

α ί

 κ

6
 

Ο Tumor necrosis factor 

ε

δράσεις µέσω δύο µεµβρανικών υποδοχέων, του TNFR1, βάρους 55-kD, και του TNFR2, 

βάρους 75-kD. Και οι δύο TNF Receptors (TNFRs) µπορούν να µεσολαβήσουν τον 

κυτταρικό θάνατο, µέσω διαφόρων µηχανισµών. Η διέγερση του TNFR1 µπορεί επίσης να 

εµποδίσει την απόπτωση µέσω επαγωγής του µεταγραφικού παράγοντα NF-kappaB, και 

ειδικότερα του ετεροδιµερούς p50/p65. Κατόπιν επιδράσεως του TNF, το p65 υφίσταται 

διάφορες µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις, όπως φωσφορυλίωση των σερινών 536 και 

468, και µεταβαίνει στον πυρήνα, όπου συνήθως επάγει την έκφραση πολλών 

αντιαποπτωτικών γονιδίων. Αναλόγως όµως του κυτταρικού τύπου και του ερεθίσµατος 

που ροκάλεσε την νεργο οίησή του, ο NF-kappaB µπορεί επίσης να έχει και 

προαποπτωτική δράση. 

Ο TNF στο ήπαρ παράγεται κυρίως από τα κύτταρα Kupffer (KC), τα εγχώρια µακροφάγα, 

και διαδραµατίζει κυρία

µπορεί να προάγει είτε το θάνατο είτε τον πολλαπλασιασµό των ηπατοκυττάρων. Τα KC 

συµβάλλουν στην άµυνα απέναντι στην ανάπτυξη ηπατικών µεταστάσεων, σε άλλες όµως 

περιπτώσεις µπορούν και να ευνοήσουν την ανάπτυξη καρκίνου του ήπατος. 

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα (ΗΚΚ), ο κύριος ιστολογικός τύπος του καρκίνου ήπατος, 

είναι ένα µείζον αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσµίως. Η εγγενή

παρουσιάζει στα καθιερωµένα θεραπευτικά σχήµατα επιβάλλει την αναζήτηση νέων 

θεραπειών. Μια πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών δεδοµένων υποδηλώνουν ότι η 

Οκτρεοτίδη, ένα ισχυρό συνθετικό ανάλογο σωµατοστατίνης µε αντιµιτωτικές, 

αντιεκκριτικές και ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες, είναι ένας πολλά υποσχόµενος 

αντινεοπλασµ  παράγοντας. Έχει αναφερθε  ότι η Οκτρεοτίδη παρατείνει την 

επιβίωση σε περίπου 40% των ασθενών µε νεγχε ρητο ΗΚΚ. Αν και η 

αποτελεσµατικότητά της έχει αµφισβητηθεί από κάποιες µελέτες, αυτές έχουν δεχτεί 

κριτική για την ακή επιλογή των συµµετεχόντων ασθενών. 
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Προηγούµενες µελέτες στο εργαστήριό µας έχουν καταδείξει ότι η Οκτρετίδη εµποδίζει 

τον πολλαπλασιασµό της κυτταρικής σειράς ΗΚΚ HepG2 και επηρεάζει στα KC την 

ιβή την επίδρασή της, στη θεραπευτική 

ι TNFR2 µελετήθηκε µε RT-PCR, ποσοτική PCR, Western Blot και 

 

 του TNF, αλλά επάγει 

ρούσε να αποτελεί έναν µηχανισµό της 

λεσε µια πρώιµη καταστολή της έκφρασης του 

ξάνει σηµαντικά και τη 

παραγωγή προ- και αντιινωτικών παραγόντων, µεσολαβητών της φλεγµονής, χηµειοκινών 

και πρωτεϊνών σχετιζόµενων µε την απόπτωση. 

Για την περαιτέρω διερεύνηση των µηχανισµών αντινεοπλασµατικής δράσης της 

Οκτρεοτίδης, µελετήσαµε στην παρούσα ∆ιατρ

συγκέντρωση 10-8 Μ, στην έκφραση των TNFRs, στην ενεργοποίηση του NF-kappaB και 

στην αποπτωτική απάντηση των KC και HepG2/Hep3B κυτταρικών σειρών ΗΚΚ απέναντι 

στον TNF. 

Τα KC αποµονώθηκαν από ήπαρ αρουραίων µε φυγόκεντρο έκλουση. Η έκφραση των 

TNFR1 κα

ανοσοφθορισµό. Η έκφραση mRNA του TNF στα KC µελετήθηκε επίσης µε ηµιποσοτική 

PCR. Η ενδοκυττάρια εντόπιση του NF-kappaB στα HepG2/Hep3B ανιχνεύτηκε µε 

ανοσοφθορισµό και η ποσοτικοποίηση των επιπέδων ολικού και ενεργοποιηµένου 

(φωσφορυλιωµένου στις σερίνες 536 και 468) p65 έγινε µε δοκιµασία ELISA. Η 

απόπτωση εκτιµήθηκε µε ποσοτικοποίηση των νουκλεοσωµάτων στο κυτταρόπλασµα των 

αποπτωτικών κυττάρων, καθώς και µε δοκιµασία TUNEL. 

Τα πειράµατά µας δείχνουν ότι το mRNA των TNFR1, TNFR2 και TNF εκφράζεται σε 

βασικά επίπεδα στα KC. Η Οκτρεοτίδη δεν επηρεάζει την έκφραση

την έκφραση των TNFRs, ιδιαίτερα του TNFR2. 

Ο TNF µόνος του δεν προκαλεί την απόπτωση των KC. Η Οκτρεοτίδη όµως αυξάνει 

σηµαντικά την απόπτωσή τους και αυτό θα µπο

αντινεοπλασµατικής της δράσης. Υποθέτουµε ότι αυτή η δράση της οφείλεται πιθανά στην 

επαγωγή του TNFR2, ενώ το γεγονός ότι η συνεπίδραση TNF ελαττώνει την απόπτωση 

οφείλεται ίσως στη διέγερση του TNFR1. 

∆είξαµε επίσης ότι ο TNFR1, αλλά όχι ο TNFR2 εκφράζεται σε βασικά επίπεδα στα 

HepG2 και Hep3B. Η Οκτρεοτίδη προκά

TNFR1 στα HepG2 και µια όψιµη καταστολή της στα Hep3B. 

Ο TNF επάγει τη µετάβαση του NF-kappaB στον πυρήνα, ισχυρότερα στα Hep3B, χωρίς 

αυτή να επηρεάζεται από την Οκτρεοτίδη. Ο TNF αυ

φωσφορυλίωση των p65 Ser536 και p65 Ser468, επίσης ισχυρότερα στα Hep3B. Η 

Οκτρεοτίδη ελαττώνει σηµαντικά την TNF-επαγόµενη φωσφορυλίωση της p65 Ser536 

µόνο στα HepG2, ενώ µόνο στα Hep3B φωσφορυλιώνει σηµαντικά την p65 Ser468. 
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Η Οκτρεοτίδη ή ο TNF µόνοι τους δεν επηρεάζουν σηµαντικά την απόπτωση των HepG2, 

αλλά ο TNF επάγει την απόπτωση των Hep3B. Η συνεπίδραση Οκτρεοτίδης και TNF 

 µπορούσε να οφείλεται στη διαφορετική επίδραση της στην έκφραση του 

ινικών κυττάρων από τον TNF. 

αυξάνει την απόπτωση των HepG2 και ελαττώνει την TNF-επαγόµενη απόπτωση των 

Hep3B. 

Αυτή η διαφορετική επίδραση της Οκτρεοτίδης στην απόπτωση των δύο κυτταρικών 

σειρών θα

TNFR1 και να εξηγήσει γιατί δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς µε ΗΚΚ στη θεραπεία 

µε τα ανάλογα σωµατοστατίνης. Η ελαφρά απόπτωση που προκαλεί η Οκτρεοτίδη στα 

Hep3B ίσως οφείλεται στην επαγωγή της φωσφορυλίωσης της p65 Ser468. Αν και η TNF-

επαγόµενη µετάβαση του NF-kappaB στις δύο κυτταρικές σειρές µοιάζει να να ευνοεί την 

απόπτωση, η φωσφορυλίωση της p65 Ser536 παίζει µάλλον προστατευτικό ρόλο, καθώς η 

αναστολή αυτής της φωσφορυλίωσης από την Οκτρεοτίδη στα HepG2 µόνο σχετίζεται µε 

σηµαντική αναστολή της TNF-επαγόµενης απόπτωσης. 

Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η Οκτρεοτίδη στο ΗΚΚ µπορεί να δρα εµµέσως, µέσω 

επαγωγής της απόπτωσης των Kupffer και των καρκ

Περαιτέρω µελέτες απαιτούνται για να επιβεβαιώσουν αυτήν την υπόθεση και να 

αποσαφηνίσουν πλήρως τους µηχανισµούς αντινεοπλασµατικής δράσης της Οκτρεοτίδης. 
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6.2    ABSTRACT 

NF), a pleiotropic cytokine involved in a broad spectrum of 

flammatory and immune responses, exerts its biological effects by engaging two distinct 

hophysiology, since it holds the capacity to 

rtality worldwide. Because of its innate resistance to the 

rative effect on human hepatoma cells HepG2 and modulates the expression of 

luence, at the clinically feasible concentration of 10-8 Μ, on TNFRs 

 
Tumor necrosis factor (T

in

cell surface receptors, the 55-kD TNFR1 and the 75-kD TNFR2. Both TNF Receptors 

(TNFRs) have the ability to mediate cell death via various mechanisms. TNFR1 

stimulation may also result in inhibition of apoptosis through induction of the transcription 

factor NF-kappaB, specifically the heterodimer p50/p65. In response to TNF, p65 

undergoes several post-translational modifications, including phosphorylation on serines 

536 and 468, and translocates to the nucleus, where it typically mediates expression of 

many pro-survival genes. Depending on the cell type and the stimulus involved, NF-

kappaB may also have a proapoptotic function. 

TNF in liver is mainly produced by Kupffer cells (KC), the resident liver macrophages, and 

has a pivotal role in hepatic homeostasis and pat

induce both hepatocyte cell death and proliferation. KC have been demonstrated to be 

implicated in the defence against the development of hepatic metastases from various 

extrahepatic tumors, but on the other hand, they may also be detrimental in the 

development of liver cancer. 

Hepatocellular carcinoma (HCC), the main histological type of liver cancer, is a major 

cause of morbidity and mo

conventional treatment regiments, the investigation of new therapeutic agents is required. 

A large number of clinical and experimental data indicate that Octreotide, a potent 

synthetic somatostatin analogue with antiproliferative, antisecretory and 

immunomodulatory properties, may be a promising anti-cancer therapeutic agent. 

Octreotide has been reported to prolong survival in approximately 40% of patients with 

unresectable hepatocellular carcinoma. Although the favourable findings have been 

disputed, these negative studies have been criticized for the selection of the participating 

patients. 

Previous work in our laboratory has demonstrated that Octreotide has a direct 

antiprolife

pro- or antifibrotic agents, inflammatory mediators, chemokines and apoptosis related 

proteins in rat KC.  

To further explore the mechanisms by which Octreotide exerts its antineoplastic actions, 

we evaluated its inf
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expression, NF-kappaB activation and apoptotic response of KC and HepG2/Hep3B human 

hepatoma cells to TNF. 

Rat KC were isolated by centrifugal elutriation. TNFR1 and TNFR2 expression was 

studied by RT-PCR, quantitative PCR, Western Blot and immunofluorescence. TNF 

ion of TNF but increases the expression of 

m of its antineoplastic activity in 

s. Octreotide caused an early reduction of both mRNA and TNFR1 protein in 

tly increased p65 Ser536 and p65 Ser468 

th Octreotide and TNF increased 

h HCC do 

mRNA expression in KC was also assessed by semiquantitative PCR. Intracellular 

localization of NF-kappaB in HepG2/Hep3B was detected by immunofluorescent analysis 

and a cell-based ELISA assay was used to quantitate total and active (phosphorylated at 

serine 536 and serine 468) p65. Apoptosis was examined by a DNA nucleosomal 

fragmentation ELISA assay and TUNEL assay. 

Our experiments show that TNFR1, TNFR2 and TNF mRNA are constitutively expressed 

in KC. Octreotide does not influence the express

both receptors with a stronger effect on TNFR2. 

TNF alone had no effect on KC apoptosis. Octreotide significantly increased their 

apoptosis and this effect might be a further mechanis

HCC. We hypothesize that this is possibly due to TNFR2 overexpression, while the fact 

that TNF co-stimulation slightly ameliorates this effect is possibly due to TNFR1 

stimulation. 

We also show that TNFR1 but no TNFR2 receptor was constitutively expressed in both 

HCC cell line

HepG2 and a late reduction in Hep3B cells. 

TNF induced NF-kappaB nuclear translocation, stronger in Hep3B, which was not 

influenced by Octreotide. TNF significan

phosphorylation, more pronounced in Hep3B cells. Octreotide significantly decreased 

TNF-induced Ser536 phosphorylation only in HepG2 cells, whereas it caused a significant 

increase in p65 Ser468 phosphorylation in Hep3B only. 

Octreotide or TNF alone had no effect on apoptosis in HepG2 cells, but TNF greatly 

increased apoptosis in Hep3B cells. Co-incubation wi

apoptosis in HepG2 cells and decreased TNF-induced apoptosis in Hep3B cells. 

This differential effect of Octreotide on apoptosis may be due to its different effect on 

TNFR1 expression in the two cell lines and could explain why not all patients wit

not respond to somatostatin treatment. The increase in p65 Ser468 phosphorylation that 

Octreotide caused in Hep3B could account for a slight increase in their apoptosis. Although 

TNF-induced NF-kappaB nuclear translocation in both HCC cell lines seems to be 

proapoptotic, phosphorylation seems to play a protective role, since in HepG2 only it was 

 184



 

decreased by Octreotide and this was related to a substantial increase in TNF-induced 

apoptosis. 

Our results indicate that Octreotide may indirectly act in HCC through TNF-induced 

apoptosis in Kupffer and HCC cells. Clearly further investigation is required to clarify this 

hypothesis and to completely elucidate the mechanisms by which Octreotide exerts its 

antineoplasmatic actions. 
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