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Περίληψη 

Το ινοσάρκωμα αποτελεί μια σπάνια μορφή καρκίνου των μαλακών μορίων, 

που προέρχεται από τους ινοβλάστες. Παρατηρείται σε νεογνά, σε μεσήλικες και 

ηλικιωμένους και αποτελεί το 10-20 % των όγκων που εμφανίζονται στην παιδική 

ηλικία. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς πεθαίνουν σε διάστημα 5 ετών. Η 

θεραπεία επιλογής είναι αφαίρεση του όγκου και χημειοθεραπεία. Η κυτταρική 

παθοφυσιολογία του όγκου παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη και η διάγνωσή 

του, αρκετές φορές γίνεται συνήθως με τον αποκλεισμό των άλλων τύπων 

σαρκώματος. 

Η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία είναι μια σύνθετη δομική οντότητα, η οποία 

περιβάλλει και υποστηρίζει τα κύτταρα που απαρτίζουν τους ιστούς. Τα κύρια δομικά 

συστατικά της είναι το κολλαγόνο, οι γλυκοπρωτεΐνες, οι πρωτεογλυκάνες (PGs) και 

οι γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs). Η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία αποτελεί ένα φυσικό 

σκελετό για την κυτταρική προσκόλληση και είναι εξαιρετικά σημαντική για τη 

φυσιολογική  λειτουργία των κυττάρων, ρυθμίζοντας τον πολλαπλασιασμό, τη 

μετανάστευση και την διαφοροποίηση τους. Το υαλουρονικό οξύ (ΗΑ), μια μη-

θειωμένη γλυκοζαμινογλυκάνη υψηλού μοριακού βάρους, αποτελεί ένα από τα 

βασικά συστατικά της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (ECM) και διατηρεί την 

ομοιόσταση των ιστών. 

Υψηλά επίπεδα HA που έχουν βρεθεί σε καρκινικές κυτταρικές σειρές έχει 

προταθεί ότι αποτελούν σημαντικούς προγνωστικούς δείκτες μειωμένης επιβίωσης σε 

καρκίνους του μαστού, των ωοθηκών και του παχέος εντέρου. Στο μικροπεριβάλλον 

των καρκινικών κυττάρων, το HA μεταδίδει σήματα από την εξωκυττάρια θεμέλια 
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ουσία προς το εσωτερικό του κυττάρου και αλλαγές στο μεταβολισμό του οδηγούν σε 

αύξηση της κυτταρικής κινητικότητας, της προσκόλλησης, της μετανάστευσης και 

της μετάστασης. Σημαντικά ευρήματα καταδεικνύουν ότι το HA ρυθμίζει αυτές τις 

κυτταρικές λειτουργίες κυρίως μέσω της αλληλεπίδρασής του με τους ειδικούς 

υποδοχείς του, CD44 και RHAMM. 

Ο CD44 είναι ο καλύτερα χαρακτηρισμένος υποδοχέας του HA και έχει 

δειχθεί ότι είναι ο κύριος ρυθμιστής του. Ο RHAMM (receptor for hyaluronic acid-

mediated motility) διαφέρει απ’ τους υπόλοιπους υποδοχείς του HA λόγω του ότι 

εντοπίζεται στην κυτταρική μεμβράνη, στο κυτταρόπλασμα, στο πυρήνα καθώς 

επίσης και στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία ως εκκρινόμενη πρωτεΐνη.  

H διαδικασία της κυτταρικής προσκόλλησης, και τα εμπλεκόμενα σε αυτή 

μόρια, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της καρκινογένεσης. Έχει 

αναφερθεί ότι η ελάττωση των προσκολλητικών δυνάμεων μεταξύ των κυττάρων και 

μεταξύ κυττάρου-εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας επιτρέπει σε μερικά καρκινικά 

κύτταρα να αποχωριστούν μεταξύ τους και να αποκολληθούν από την αρχική 

καρκινική εστία και να μεταναστεύσουν σε άλλο όργανο. Στα σημεία κυτταρικής 

προσκόλλησης εντοπίζεται η κινάση εστιακής προσκόλλησης (FAK), η οποία επάγει 

την προσκολλητική ικανότητα των κυττάρων ενεργοποιώντας ενδοκυττάρια 

σηματοδοτικά μονοπάτια. Η δράση της FAK ενεργοποιείται από διάφορα μόρια που 

επάγουν τη φωσφωρυλίωσή της, κάποια  απ’ τα οποία είναι οι κινάσες Src και ERK.  

Η καρκινογένεση αποτελεί μια κυτταρική λειτουργία που χαρακτηρίζεται από 

τη διαταραχή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού με την ταυτόχρονη καταστολή της 

απόπτωσης με αποτέλεσμα το σχηματισμό όγκων. Το σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt 

είναι γνωστό ότι ρυθμίζει την έκφραση σημαντικών γονιδίων που συμμετέχουν σε 

βασικές κυτταρικές λειτουργίες όπως είναι η κυτταρική διαφοροποίηση και ο 
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κυτταρικός πολλαπλασιασμός. Έχει δειχθεί ότι η διαταραχή της λειτουργίας του Wnt 

σηματοδοτικού μονοπατιού έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση καρκίνου σε διάφορους 

κυτταρικούς τύπους. Η β-catenin είναι μια πρωτεΐνη με πολλές λειτουργίες που 

συμμετέχει στο Wnt μονοπάτι διεγείροντας την κυτταρική αύξηση και ρυθμίζοντας 

λειτουργίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την καρκινογένεση. Η πρωτεΐνη 

αυτή έχει την ικανότητα να επάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό με τη μετατόπισή 

της στον πυρήνα. Ο ρόλος της εκεί είναι να ρυθμίζει τη μεταγραφική ικανότητα των 

T-Cell Factor (TCF)/Lymphoid Enhancer Factor (LEF) και πιο συγκεκριμένα να 

ενεργοποιεί γονίδια όπως η cyclin-D1, c-jun, c-myc.  

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της δράσης της HA/RHAMM 

αλληλεπίδρασης σε δύο βασικές κυτταρικές λειτουργίες, αυτές της προσκόλλησης και 

του πολλαπλασιασμού των HT1080 κυττάρων του ινοσαρκώματος. Επίσης 

βασιζόμενοι στη προϋπάρχουσα βιβλιογραφία, διερευνήσαμε πιθανά εξωκυττάρια και 

ενδοκυττάρια μονοπάτια σηματοδότησης που επιδρούν στη ρύθμιση των 

συγκεκριμένων κυτταρικών λειτουργιών. Απώτερος στόχος μας ήταν ο εντοπισμός 

νέων διαγνωστικών δεικτών για το ινοσάρκωμα καθώς και μορίων-στόχους 

κατάλληλων για τη θεραπευτική αντιμετώπισή του.  

Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάσαμε τη δράση της  

HA/RHAMM σηματοδότησης στην ικανότητα προσκόλλησης των HT1080 κυττάρων 

ινοσαρκώματος πάνω σε υπόστρωμα ινονεκτίνης. Το χαμηλού μοριακού βάρους HA 

(LMWHA), αύξησε σημαντικά την προσκολλητική ικανότητα των HT1080 

κυττάρων, ενώ το υψηλού μοριακού βάρους HA τη μείωσε. Η ικανότητα 

προσκόλλησης των κυττάρων στα οποία είχε ανασταλεί η έκφραση του RHAMM, 

μειώθηκε σημαντικά (p ≤ 0,001), ενώ σε αυτά που είχε ανασταλεί η έκφραση του 

CD44 δεν διαπιστώθηκε αλλαγή σε σχέση με τα κύτταρα ελέγχου. Σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι η επίδραση του LMWHA στην κυτταρική προσκόλληση των ΗΤ1080 

κυττάρων καταργήθηκε στα κύτταρα τα οποία είχε ανασταλεί η έκφραση του 
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RHAMM. Αντιθέτως, τα ίδια κύτταρα δεν έδειξαν καμία αλλαγή με την προσθήκη 

του υψηλού μοριακού βάρους HA, γεγονός που καταδεικνύει τον RHAMM σαν ένα 

εξειδικευμένο και απαραίτητο μόριο για τη δράση του LMWHA.  

Οι τεχνικές της ανοσοαποτύπωσης κατά Western και της PCR έδειξαν ότι το 

LMWHA αυξάνει σημαντικά την mRNA έκφραση του RHAMM (p ≤ 0,05) καθώς 

και τα επίπεδα πρωτεϊνικών ισομορφών του RHAMM (53% 45kDa, 95 kDa 37%, 73 

kDa) σε κύτταρα ινοσαρκώματος. Επιπλέον, η ανοσοαποτύπωση κατά Western έδειξε 

ότι το LMWHA μέσω του RHAMM ενισχύει τόσο τα βασικά επίπεδα κυτταρικής 

προσκόλλησης όσο και τα επίπεδα φωσφορυλίωσης της  ERK1/2 και της κινάσης της 

προσκόλλησης (FAK). Με χρήση ενός ειδικού αναστολέα της ERK1/2 προέκυψε 

πλήρης αναστολή (p ≤ 0,001) της δράσης του LMWHA στην προσκόλληση των 

κυττάρων, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ERK1/2 αποτελεί έναν ρυθμιστή της 

LMWHA/RHAMM σηματοδότησης. Αντίστοιχα, με τη χρήση ενός ειδικού 

αναστολέα της ERK1/2 προκλήθηκε σημαντική μείωση της ενεργοποίησης της FAK 

γεγονός που αποδεικνύει ότι η ERK1/2 αποτελεί έναν ενεργοποιητή της FAK. 

Στην συνέχεια εξετάστηκε η επίδραση της σηματοδότησης του ΗΑ, μέσω του 

RHAMM υποδοχέα του, στον πολλαπλασιασμό κυττάρων του ινοσαρκώματος. Μία 

in vitro δοκιμή πολλαπλασιασμού έδειξε ότι τόσο το χαμηλού μοριακού βάρους ΗΑ 

(LMWHA) όσο και το υψηλού μοριακού βάρους ΗΑ (HMWHA) αύξησαν σημαντικά 

(p ≤ 0,01 και p ≤ 0,05 αντίστοιχα) τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων ΗΤ1080. 

Προκειμένου να μελετηθεί ο άμεσος ρόλος του RHAMM στον επαγόμενο από το ΗΑ 

πολλαπλασιασμό των ΗΤ1080 κυττάρων, έγινε αναστολή της έκφρασης του 

RHAMM με χρήση RNA παρεμβολής (siRNA). Κύτταρα μετασχηματισμένα με 

siRHAMM έδειξαν σημαντική μείωση στο βασικό (p ≤ 0,01) και στον επαγόμενο από 

το LMWHA (p ≤ 0,001) ρυθμό ανάπτυξης. Στην προσπάθεια εντοπισμού υποψήφιων 
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μορίων που συμμετέχουν στο ΗΑ/RHAMM μονοπάτι σηματοδότησης, εξετάστηκαν 

παράγοντες που ρυθμίζουν την έκφραση του RHAMM. Πιο συγκεκριμένα, με χρήση 

ενός ειδικού αναστολέα της ERK1/2 μειώθηκαν τόσο τα βασικά επίπεδα καθώς και ο 

επαγόμενος από το LMWHA πολλαπλασιασμός των κυττάρων του ινοσαρκώματος, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι η ERK1/2 αποτελεί έναν ρυθμιστή της 

LMWHA/RHAMM σηματοδότησης. Στη συνέχεια, μετά από αναστολή του 

RHAMM μειώθηκε σημαντικά η έκφραση της β-catenin τόσο σε επίπεδο mRNA (p ≤ 

0,05) όσο και σε επίπεδο πρωτεΐνης (p ≤ 0,01). Έπειτα, εξετάστηκε η δράση της στον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ινοσαρκώματος. Η αναστολή του γονιδίου της β-

catenin οδήγησε σε αναμενόμενη μείωση τόσο των βασικών επιπέδων αλλά και του 

επαγόμενου από το LMWHA κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Το LMWHA άλλαξε 

σημαντικά την έκφραση της β-catenin τόσο σε επίπεδο mRNA (p ≤ 0,01) όσο και σε 

επίπεδο πρωτεΐνης (p ≤ 0,05). Πιο συγκεκριμένα, η προσθήκη LMWHA οδήγησε σε 

αύξηση των επιπέδων της β-catenin που εντοπίζεται στον πυρήνα. Ακόμη, μετά από 

αναστολή της έκφρασης της β-catenin καθώς και του RHAMM υποδοχέα μειώθηκε 

σημαντικά η έκφραση των γονιδίων c-myc (p ≤ 0,001; p ≤ 0,01) και c-jun (p ≤ 0,001; 

p = στατιστικά μη σημαντικό) αντίστοιχα, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση 

του κυτταρικού κύκλου. 

Με την παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι η RHAMM/HA αλληλεπίδραση 

ρυθμίζει την κυτταρική προσκόλληση του ινοσαρκώματος  μέσω της ενεργοποίησης 

των FAK και ERK1/2 μονοπατιών σηματοδότησης. Επίσης, τα δεδομένα που 

προκύπτουν αναδεικνύουν για πρώτη φορά την ύπαρξη μιας ενδοκυττάριας 

αλληλεπίδρασης του RHAMM με τη β-catenin η οποία οδηγεί στη ρύθμιση του 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων του ινοσαρκώματος μέσω της ενεργοποίησης του 

μεταγραφικού παράγοντα c-myc. Από τα παραπάνω λοιπόν, συνάγεται ότι ο 
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RHAMM υποδοχέας και το LMWHA μπορούν να αποτελέσουν περαιτέρω πεδίο 

έρευνας για την άντληση χρήσιμων συμπερασμάτων που θα στοχεύουν στην 

ανάδειξη του υποδοχέα σε διαγνωστικό δείκτη και το LMWHA μαζί με RHAMM 

υποδοχέα ως πιθανά μόρια-στόχοι για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του 

ινοσαρκώματος. 
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Abstract 

Fibrosarcoma is a rare malignant tumor originating from fibroblasts. Different 

cell lines of fibroblastic origin have been shown to have an abundant ECM with a 

high content and turnover of hyaluronan (HA) and proteoglycans. HA modulates key 

cancer cell functions through interaction with its CD44 and receptor for hyaluronic 

acid-mediated motility (RHAMM) receptors. HA was recently found to regulate the 

migration of fibrosarcoma cells in a manner specifically dependent on its size. It is 

observed in neonates, in middle-aged and elderly and represents a 10-20% of tumors 

that occur in childhood. More than half of the patients die within 5 years. The 

treatment of choice is the excision of the tumor and chemotherapy. The causes of of 

this cancer type development remain unknown and its diagnosis is usually made by 

exclusion.  

The extracellular matrices (ECMs) are complicated structures that surround 

and support cells within tissues. The ECM acts as a physical scaffold to which tumor 

cells attach and migrate and thus is crucial for the regulation of cell motility, 

proliferation, invasion, and metastasis. HA, a glycosaminoglycan, is a ubiquitous 

component of the extracellular matrix that provides tissue homeostasis and is known 

to have a fundamental role in maintaining the ECM architecture. 

High levels of HA reported in tumor cells and peri-tumor stroma are suggested 

to be strong independent prognostic indicators of poor outcome in breast, ovarian, 

gastric, and colorectal cancers. In tumor cell microenvironment systems, HA is able to 

transmit signals originating from the ECM into the cell, and changes in its metabolism 

have been linked to the promotion of cell motility, adhesion, migration, and 
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metastasis. Considerable evidence indicates that HA mediates these biological 

processes mostly via specific interactions with its receptors CD44 και RHAMM.  

CD44 is the best characterized HA receptor and is indicated to be the principal 

mediator of HA signaling.  RHAMM receptor (receptor for hyaluronic acid-mediated 

motility) is unique among the hyaladherins due to its variable distribution on the cell 

surface, within the cytoplasm, in the nucleus, or secreted to the ECM.  

The process of cell adhesion including the molecules that are involved in it 

play a fundamental role in carcinogenesis. It has been reported that the reduction of 

adhesion forces between cells and between cell-extracellular matrix allows some 

cancer cells to separate from each other and detach from an initial tumor site to and to 

migrate into another (metastasis). An important molecule that is located in adhesion 

sites, focal adhesion kinase (FAK), induces the adhesive ability of the cells by 

activating intracellular signaling pathways. The activity of FAK is triggered by 

various molecules such as Src and ERK kinases that induce its phosphorylation. 

Moreover, carcinogenesis is a process characterized by deregulated cell 

proliferation with a simultaneous suppression of apoptosis leading to tumor formation 

and loss of tissue organization. The canonical Wnt signaling pathway regulates the 

expression of several fundamental genes that participate in crucial cellular functions 

such as proliferation, cell differentiation, and survival. The dysfunction of the Wnt 

cascade is associated with cancer pathogenesis in various tissues. An intracellular 

protein, β-catenin, is a crucial downstream mediator of the Wnt signaling cascade 

which can enhance carcinogenic events under pathological conditions. The β-catenin 

protein has the ability to induce cell proliferation by translocating to the nucleus 

where it upregulates the transcriptional activity of T-Cell Factor (TCF)/Lymphoid 
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Enhancer Factor (LEF) and the expression of specific target genes, such as cyclin-D1, 

c-Jun and c-Myc.  

The aim of this study was to investigate HA/RHAMM interactions in the 

regulation of cell adhesion and proliferation of HT1080 fibrosarcoma cells. Moreover, 

we explored potential extracellular and intracellular signaling pathways that may 

regulate these specific cellular functions. Our ultimate goal was to identify new 

diagnostic markers for fibrosarcoma as well as target molecules suitable for the 

treatment of the disease. 

Initially, we investigated the effect of HA/RHAMM signaling on the ability of 

HT1080 fibrosarcoma cells to adhere onto fibronectin. Low molecular weight HA 

(LMWHA) significantly increased (p ≤ 0,01) the adhesion capacity of HT1080 cells, 

which high molecular weight HA inhibited. The ability of HT1080 RHAMM-

deficient cells, but not of CD44-deficient ones, to adhere was significantly decreased 

(p ≤ 0,001) as compared to control cells. Importantly, the effect of LMWHA on 

HT1080 cell adhesion was completely attenuated in RHAMM-deficient cells. In 

contrast, adhesion of RHAMM-deficient cells was not sensitive to high molecular 

weight HA treatment, which identifies RHAMM as a specific conduit of the LMWHA 

effect. Western blot and real time-PCR analyses indicated that LMWHA significantly 

increased RHAMM transcript (p ≤ 0,05) and protein isoform levels (53%, 95 kDa; 

37%, 73 kDa) in fibrosarcoma cells. Moreover, Western blot analyses showed that 

LMWHA in a RHAMM-dependent manner enhanced basal and adhesion-dependent 

ERK1/2 and focal adhesion kinase (FAK) phosphorylation in HT1080 cells. 

Utilization of a specific ERK1/2 inhibitor completely inhibited (p ≤ 0,001) LMWHA-

dependent adhesion, suggesting that ERK1/2 is a downstream effector of 

LMWHA/RHAMM signaling. Likewise, the utilization of the specific ERK1 inhibitor 
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resulted in a strong down-regulation of FAK activation in HT1080 cells, which 

identifies ERK1/2 as a FAK upstream activator. 

Moreover, we investigated the effect of HA/RHAMM signaling on HT1080 

fibrosarcoma cells proliferation. An in vitro proliferation assay showed that both low 

molecular weight ΗΑ and high molecular weight ΗΑ (HMWHA) significantly 

increased (p ≤ 0,01 and p ≤ 0,05 respectively) ΗΤ1080 cell proliferation. In order to 

investigate the direct role of RHAMM on HT1080 cell growth, we utilized siRNA 

specific for the RHAMM gene. The demonstrated increase of HT1080 cells’ 

proliferation (p ≤ 0,01) due to LMWHA was completely inhibited in siRHAMM-

treated cells as compared with the siRHAMM controls. In an attempt to locate 

candidate molecules participating in HA/RHAMM signaling pathway, we examined 

factors regulating the expression of RHAMM. Specifically, with the use of a specific 

ERK1/2 inhibitor, both the basal and the LMWHA induced proliferation levels were 

reduced. These results show that ERK1/2 is a mediator of LMWHA/RHAMM 

signaling. Furthermore, the downregulation of RHAMM led to a significant reduction 

of β-catenin expression both in mRNA (p ≤ 0,05) and protein levels (p ≤ 0,01). Then, 

we examined the effect of β-catenin in fibrosarcoma cell proliferation. The 

downregulation of β-catenin caused a reduction in the basal levels as well as in the 

LMWHA induced fibrosarcoma cell proliferation. LMWHA altered significantly the 

β-catenin expression in mRNA (p ≤ 0,01) and protein levels (p ≤ 0,05). The addition 

of LMWHA resulted in an increase of β-catenin protein expression in the nucleus. 

Moreover, the downregulation of both β-catenin and RHAMM receptor caused a 

reduction of c-myc (p ≤ 0,001; p ≤ 0,01) and c-jun (p ≤ 0,001; p = statistically non 

significant) respectively, which are important modulators of the cell cycle. 
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Our results suggest that RHAMM/HA interaction regulates fibrosarcoma cell 

adhesion via the activation of FAK and ERK1/2 signaling pathways. The present 

study also suggests that RHAMM is a novel β-catenin intracellular binding partner, 

protecting β-catenin from degradation and supporting the nuclear translocation of this 

key cellular mediator, which results in c-myc activation and enhanced fibrosarcoma 

cell growth. From the above, therefore, it can be inferred that the RHAMM receptor 

and LMWHA may pose an investigation field for obtaining useful conclusions which 

aim at promoting the receptor to a diagnostic marker and both LMWHA and 

RHAMM as potential target molecules for treating fibrosarcoma. 
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Εισαγωγή 

1.1 Σαρκώματα των μαλακών μορίων-Ινοσάρκωμα 

1.1.1 Γενικά 

Το ινοσάρκωμα αποτελεί ένα κακοήθες νεόπλασμα μεσεγχυματικής προέλευσης, 

το οποίο απαρτίζεται κυρίως από ινοβλάστες (Daugaard, 2004). Το ινοσάρκωμα 

ανήκει σε μια ευρύτερη κατηγορία τύπων καρκίνου που καλούνται σαρκώματα των 

μαλακών μορίων. Οι όγκοι των μαλακών μορίων ονοματίζονται και κατατάσσονται 

ανάλογα με τον ιστό προέλευσής τους ο οποίος μπορεί να είναι: ο οστίτης 

(οστεοσάρκωμα), ο χόνδρινος (χονδροσάρκωμα), ο λιπώδης (λιποσάρκωμα), ο λείος 

μυϊκός (λειομυοσάρκωμα), ο αγγειακός (αιμαγγειοσάρκωμα) κ.λ.π.. Οι καλοήθεις 

όγκοι των μαλακών μορίων είναι πολύ πιο συχνοί από τους αντίστοιχους κακοήθεις, 

σε αναλογία, περίπου, 100:1 (Rydholm et al., 1984). Οι κακοήθεις όγκοι των 

μαλακών μορίων είναι σπανιότεροι των καρκινωμάτων  ή των άλλων κακοήθων 

νεοπλασιών. Στις Hνωμένες Πολιτείες Αμερικής περίπου το 1% του συνόλου των 

κακοήθων νεοπλασιών κάθε χρόνο χαρακτηρίζονται ως σαρκώματα (Boring et al., 

1992). Η πιθανότητα κακοήθειας εξαρτάται από την ηλικία. Σε ηλικίες κάτω των 15 

ετών το 15% περίπου των όγκων των μαλακών μορίων είναι κακοήθεις, σε ηλικία 15 

με 55 ετών το 45% και σε ηλικία πάνω από 55 περίπου το 40%. 

Οι όγκοι των μαλακών μορίων είναι πιο συχνοί στα άκρα. Εμφανίζονται στα 

κάτω άκρα στο 40% των περιπτώσεων, στα άνω άκρα στο 20%, στον κορμό και την 

πύελο στο 30% και στην κεφαλή και στον αυχένα στο 10%. Τα σαρκώματα μαλακών 

μορίων εμφανίζονται σε συχνότητα διπλάσια από τους πρωτοπαθείς κακοήθεις 

όγκους των οστών (Χατζηπαύλου et al., 2004). 

Το ινοσάρκωμα προσβάλλει κατά κύριο λόγο άτομα ηλικίας 30 έως 55 ετών 

και εμφανίζεται συνήθως στον μηρό (Miller et al., 2010; Pritchard et al., 1974; 

Neifeld et al., 1989). Αποτελεί το 10% των σαρκωμάτων και είναι συχνότερο στους 

άνδρες. Έχει παρατηρηθεί δευτερογενής ανάπτυξη ινοσαρκώματος σε άτομα με 

νευροϊνωμάτωση ή μετά από ακτινοθεραπεία. Ακόμη υπάρχει μια μορφή συγγενούς 

ινοσαρκώματος ο οποίος αποτελεί τον πιο συχνό τύπο σαρκώματος στα βρέφη. Το 

χαμηλής κακοήθειας ινοσάρκωμα σταδίου Ι είναι δύσκολο να διακριθεί απ’ την 
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ινωμάτωση (Χατζηπαύλου et al., 2004).  Η κλινική εικόνα και εντύπωση του 

ινοσαρκώματος είναι παρόμοια με αυτή του οστεοσαρκώματος. Η εμφάνιση του είναι 

συνήθως ύπουλη καθώς δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα, εκτός από την εμφάνιση 

ανώδυνης μάζας που αυξάνεται βραδέως και πολύ αργότερα προκαλεί λειτουργικά 

προβλήματα. Σε περιπτώσεις ανάπτυξής του κοντά σε οστά οι ασθενείς αναφέρουν 

πόνο και ψηλαφητή διόγκωση όπως παρατηρείται και σε κάθε άλλο κακοήθη όγκο 

των οστών. Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ατρακτοειδή κύτταρα, 

ποικίλλου βαθμού παραγωγή κολλαγόνου και εικόνα ‘ψαροκόκκαλου’. 

Ακτινολογικά, παρατηρείται οστική καταστροφή, με τυπικό διηθητικό χαρακτήρα. Η 

θεραπεία συνίσταται σε ευρεία χειρουργική εκτομή. Αν και η πρόγνωση είναι πτωχή, 

ο ρόλος της χημειοθεραπείας δεν έχει καθοριστεί επακριβώς, καθώς δεν έχουν 

διερευνηθεί επαρκώς αποτελεσματικά σχήματα για τους ασθενείς μεγαλύτερης 

ηλικίας. Οι λεμφαδενικές μεταστάσεις είναι πολύ σπάνιες και ο έλεγχος ρουτίνας από 

το αίμα είναι φυσιολογικός (Brouns et al., 2003). Στο 60% των περιπτώσεων 

εμφανίζονται πνευμονικές μεταστάσεις. Επίσης, οι τοπικές υποτροπές είναι αρκετά 

συχνές και φτάνουν το 50% επί ατελούς αφαίρεσης. Στον τύπο ινοσαρκώματος 

χαμηλής κακοήθειας η δεκαετής επιβίωση αγγίζει το 60%, ενώ στο υψηλής 

κακοήθειας το 30%.  

Το ινοσάρκωμα δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί από άλλους κακοήθεις 

όγκους με ατρακτόμορφα κύτταρα. Οι ειδικές ιστοχημικές χρώσεις, η 

ανοσοϊστοχημεία, αλλά και η ηλεκτρονική μικροσκοπία βοηθούν σε κάποιο βαθμό 

στη διάγνωσή του. Πολλές φορές όμως, η διάγνωσή του γίνεται με αποκλεισμό των 

άλλων τύπων σαρκώματος. H ανοσοϊστοχημεία για S-100 πρωτεϊνη είναι έντονα 

θετική στα κύτταρα του όγκου και στην ηλεκτρονική μικροσκοπία βοηθά την 

ανάδειξη των κυττάρων Schwann. Η σπανιότητα καθώς και η ευρεία ποικιλία της 

κλινικής και ιστολογικής εμφάνισης του ινοσαρκώματος καθιστούν δύσκολη την 

διάγνωση της νόσου. 

 

1.1.2 Γενετικοί παράγοντες 

Αρκετά ογκογονίδια φαίνεται να εμπλέκονται σε ορισμένα σαρκώματα 

μαλακών μορίων όπως το ras στο ινοσάρκωμα και στο ραβδομυοσάρκωμα και το 
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myc επίσης στο ραβδομυοσάρκωμα. Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 

παρουσιάζεται αλλαγμένο τουλάχιστον στο ένα τρίτο των ασθενών με σαρκώματα 

των μαλακών μορίων. Σε άλλο ένα τρίτο των ασθενών παρατηρείται ενίσχυση του 

γονιδίου MDM2, με αποτέλεσμα την αναστολή του p53. Ορισμένοι ιστολογικοί τύποι 

σαρκωμάτων παρουσιάζουν τυπικές χρωμοσωμικές αντιμεταθέσεις με αποτέλεσμα 

γονιδιακές συγχωνεύσεις. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι τα συνοβιακά 

κύτταρα σαρκωμάτων των αρθρικών υμένων περιέχουν σε μεγάλη αναλογία 

αντιμεταθέσεις μεταξύ του χρωμοσώματος 18 και X (Turc-Carel et al.,1981). 

Παρόλο που οι γενετικοί παράγοντες αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο 

ως σημαντικοί τόσο στην ογκογένεση όσο και στην ανάπτυξη και εξέλιξη των όγκων, 

η γενετική προδιάθεση είναι σπάνια. Η μοναδική κληρονομούμενη διαταραχή που 

οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες και έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη σαρκώματος 

είναι η νευροϊνωμάτωση. Εχει δειχθεί ότι η νευροϊνωμάτωση μπορεί σταδιακά να 

εξελιχθεί σε νευροϊνωσάρκωμα σε ποσοστό μικρότερο του 10% (Neifeld et al., 

1978). Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι το το νευροβλάστωμα, το εμβρυικό 

ραβδομυοσάρκωμα (Lustbader et al., 1992) και το νευροϊνωσάρκωμα (Hope et 

al.,1981), αναπτύσσονται σε παιδιά οικογενειών που φαίνεται να έχουν γενετική 

προδιάθεση. Ακόμη, ορισμένα σπάνια σύνδρομα έχουν συσχετιστεί με γενετική 

προδιάθεση, όπως η νοσος του Recklinghausen ή αλλιώς νευροϊνωμάτωση τύπου Ι 

που αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης νευροϊνωσαρκώματος κατά 15%.  Άλλες 

γενετικές νόσοι που έχουν προδιάθεση για σαρκώματα είναι το σύνδρομο Li-

Fraumeri , το οποίο με τις μεταλλάξεις του γονιδίου p53 εκδηλώνεται ως σάρκωμα 

των οστών ή των μαλακών μορίων (Li et al., 1988), το σύνδρομο των 

βασικοκυτταρικών σπίλων, η οζώδης σκλήρυνση, το σύνδρομο Werner, η οικογενής 

πολυποδίαση και το σύνδρομο Gardner (Χατζηπαύλου et al., 2004).  

1.1.3 Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Έχει αναφερθεί ότι η έκθεση σε ορισμένες  καρκινογόνες χημικές ουσίες όπως 

οι χλωροφαινόλες και το αρσενικό συσχετίζεται με την ανάπτυξη σαρκωμάτων των 

μαλακών μορίων (Lawrence et al.,1989; Neifeld et al.,1978). Άλλες μελέτες έχουν 

δείξει ότι τα στεροειδή και ορισμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα μπορεί να 

σχετίζονται με την ανάπτυξη σαρκώματος (Lawrence et al.,1989; Cook, 1981; 

Hardell et al.,1988; Grimalt et al.,1994). Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει και η 
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ιονίζουσα ακτινοβολία στην ανάπτυξη σαρκώματος. Έχουν αναπτυχθεί σαρκώματα 

των μαλακών μορίων σε ιστούς που προηγουμένως είχαν ακτινοβοληθεί για την 

αντιμετώπιση άλλου νεοπλάσματος. Στις περιπτώσεις αυτές φαίνεται να παίζουν ρόλο 

το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το πέρας της ακτινοθεραπείας έως την 

ανάπτυξη του σαρκώματος καθώς και η χορηγηθείσα συνολική δόση της 

ακτινοθεραπείας (Lawrence et al.,1989; Neifeld et al., 1978). Στην πράξη η  

συχνότητα εμφάνισης κάποιου τύπου σαρκώματος σε περιοχές που έχουν 

προηγουμένως υποβληθεί σε ακτινοβολία είναι σχετικά μικρή, γύρω στο 0,03-0,8% 

(Mark et al.,1994), ενώ έχουν καταγραφεί σχεδόν όλοι οι πιθανοί ιστολογικοί τύποι 

σαρκωμάτων, με συχνότερο το ινοσάρκωμα (Neifeld et al., 1989). 
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1.2 Πρωτεογλυκάνες / Γλυκοζαμινογλυκάνες 

 

1.2.1 Γενικά 

Οι πρωτεογλυκάνες είναι γνωστά δομικά στοιχεία του συνδετικού ιστού και ο 

μεταβολισμός τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη της βιολογίας του 

καρκίνου.  Οι πρωτεογλυκάνες είναι μακρομόρια που απαρτίζονται από ένα 

πρωτεϊνικό κορμό, στον οποίο συνδέονται ομοιοπολικά μια ή περισσότερες αλυσίδες 

γλυκοζαμινογλυκανών (GAGs). Τόσο ο πρωτεϊνικός κορμός όσο και οι 

γλυκοζαμινογλυκανικές αλυσίδες προσδίδουν στις πρωτεογλυκάνες μοναδικές 

βιολογικές και φυσικοχημικές ιδιότητες (Kjellen et al.,1991). 

Οι γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs) είναι γραμμικοί ετεροπολυσακχαρίτες 

αποτελούμενοι από επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές ομάδες που δομούνται από 

μία εξοζαμίνη (γλυκοζαμίνη ή γαλακτοζαμίνη) και ένα ουρονικό οξύ (D-

γλυκουρονικό ή ιδουρονικό) (Salmivirta et al., 1996; Turnbull et al., 2001). Οι 

κυριότερες γλυκοζαμινογλυκάνες είναι η θειική χονδροϊτίνη, η θειική δερματάνη, η 

θειική κερατάνη, η ηπαρίνη, η θειική ηπαράνη και το υαλουρονικό οξύ. Πρόκειται 

για πολυανιονικές υδρόφιλες ενώσεις οι οποίες βρίσκονται είτε ελεύθερες στην 

εξωκυττάρια θεμέλια ουσία και στο κυτταρόπλασμα είτε ομοιοπολικά συνδεδεμένες  

στον πρωτεϊνικό κορμό των πρωτεογλυκανών. Τα μόρια αυτά συμμετέχουν σε πολλές 

βασικές κυτταρικές λειτουργίες όπως στην κυτταρική προσκόλληση, στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό, στη μετανάστευση των κυττάρων καθώς και στην αύξηση και 

αρχιτεκτονική δόμηση και αναδόμηση των ιστών.  

 

1.2.2 Υαλουρονικό οξύ (HA) 

Το υαλουρονικό οξύ (HA) είναι μια υψηλού μοριακού βάρους (105 to 107 Da) 

γλυκοζαμινογλυκάνη, η οποία συντίθεται από εναλλασσόμενες μονάδες Ν-ακετυλό-

D-γλυκοζαμίνης και β-D-γλυκουρονικύ οξέος (Weigel et al., 1997). Διαφοροποιείται 

από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας των γλυκοζαμινογλυκανών από το γεγονός ότι 
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δεν φέρει εστεροποιημένες θειικές ομάδες και δεν συνδέεται ομοιοπολικά με 

πρωτεΐνη (Laurent et al.,1992). Υπάρχουν τρία είδη διαφορετικών αλλά συγγενικών 

υαλουρονικών συνθασών (HAS), οι οποίες ονομάζονται HAS1, HAS2 και HAS3. Τα 

μόρια αυτά συνθέτουν διαφορετικά μεγέθη HA και συγκεκριμένα η HAS1 και η 

HAS2 παράγουν HA υψηλού μοριακού βάρους (2000 kDa) (Itano & Kimata et al., 

2002). Αντίθετα, η αποδόμηση του HA πραγματοποιείται από ένζυμα που καλούνται 

υαλουρονιδάσες (HYAL). Οι πιο γνωστές και καλύτερα μελετημένες υαλουρονιδάσες 

στα θηλαστικά είναι οι HYAL1 και 2. Η HYAL2 εντοπίζεται στην κυτταρική 

επιφάνεια και διασπά το υψηλού μοριακού βάρους HA σε θραύσματα των 20 kDa, 

ενώ η HYAL1 βρίσκεται ενδοκυττάρια και αποδομεί τα προϊόντα της HYAL2 σε 

μικρότερους  δισακχαρίτες (Csoka et al., 2001). 

Το HA έχει αξιοσημείωτες φυσικοχημικές ιδιότητες, όπως η ικανότητά του να 

προσδένει μεγάλες ποσότητες νερού γεγονός ζωτικής σημασίας για την ομοιοστατική 

λειτουργία του στους ιστούς. Επίσης, αλληλεπιδρά με πρωτεογλυκάνες και άλλα 

μακρομόρια της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας δημιουργώντας ένα υπόβαθρο το 

οποίο διευκολύνει την επικοινωνία της εξωκυττάριας με την περικυττάρια θεμέλια 

ουσία. (Toole et al., 1997). Αυτές οι ιδιότητες έχουν προσδώσει στο HA την 

ικανότητα να λειτουργεί ως φίλτρο επιτρέποντας την είσοδο μικρών μόνο μορίων στο 

κύτταρο (Evanko et al., 2007). Τα μοναδικά χαρακτηριστικά του άνοιξαν το δρόμο 

για τη συχνή χρήση του στη μηχανική των ιστών (Balazs & Denlinger, 1989). 

Η δράση του HA in vivo είναι πολύπλευρη γεγονός που φαίνεται ακόμα και 

κατά τη ρύθμιση της επιδιόρθωσης βλάβης ενός ιστού. Στην περίπτωση αυτή γίνεται 

ενεργοποίηση των φλεγμονωδών κυττάρων, προκειμένου να επάγουν ανοσολογική 

απόκριση (McKee et al., 1996; Horton et al., 1998; Teriete et al., 2004), καθώς και 

πρόκληση ειδικών αποκρίσεων των επιθηλιακών κυττάρων και των ινοβλαστών 

(Zoltan-Jones et al., 2003; Jameson et al., 2005; Jiang et al., 2005; Itano et al., 

2002). Το HA έχει επίσης συσχετιστεί με παθολογικές διεργασίες. Για παράδειγμα 

υψηλά επίπεδα HA στην επιφάνεια διαφόρων καρκινικών κυττάρων έχει προταθεί ότι 

συνδέονται με τις παθοφυσιολογικές καταστάσεις του καρκίνου (Pirinen et al., 

2001). 

Σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι οι πολυάριθμες βιολογικές λειτουργίες του 

HA διαφοροποιούνται ανάλογα με το μοριακό του βάρος. Το HA υψηλού μοριακού 

βάρους (1,000 kDa) εμφανίζει ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες και δείχνει να 
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καταστέλλει την αγγειογένεση, ενώ το HA χαμηλού μοριακού βάρους φαίνεται να 

δρα ως ενδογενές σήμα ενεργοποιώντας τα Τ-κύτταρα και επάγοντας διαδικασίες 

όπως αυτή της δημιουργίας φλεγμονής και αυτή της αγγειογένεσης (McKee et al., 

1996; Klagas et al., 2009; West et al., 1985; McKee et al., 1997). 

Ορισμένες βιολογικές δράσεις του HA είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης του 

με ένα μεγάλο αριθμό HA-προσδενόμενων πρωτεϊνών, που ονομάζονται hyaladherins 

(Day & Sheehan, 2001; Day and Prestwich, 2002; Toole, 2004). Έτσι, το HA 

προσδένεται στους ειδικούς υποδοχείς του όπως είναι ο CD44, ο RHAMM και ο 

ICAM-1 επάγοντας την μεταγωγή ενός ευρέου φάσματος ενδοκυτταρικών σημάτων 

(Turley et al., 2002). Στη συνέχεια τα σήματα αυτά ρυθμίζουν διάφορες κυτταρικές 

διαδικασίες όπως είναι η μορφογένεση, η επούλωση των πληγών και η φλεγμονή, και 

συχνά οδηγούν σε παθολογικές καταστάσεις (Toole, 2004; Segura et al., 2005; Cai 

et al., 2008; Underhill, 1992). 

 

1.2.3 Υαλουρονικό οξύ (HA) και καρκίνος 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (ECM) παρέχει ένα 

φυσικό ικρίωμα πάνω στο οποίο τα καρκινικά κύτταρα προσκολλώνται και 

μεταναστεύουν και είναι σημαντική για την διεξαγωγή σημαντικών κυτταρικών 

γεγονότων όπως η κυτταρική κινητικότητα, η προσκόλληση, ο πολλαπλασιασμός, η 

διήθηση και η μετάσταση. Αλλαγές στα συστατικά της ECM, στο κυτταρικό σχήμα 

και στην αλληλεπίδραση κυττάρου-ECM θεωρούνται καθοριστικές για την έναρξη 

των καρκινικών διαδικασιών (Nikitovic and Tzanakakis, 2011; Provenzano et al., 

2006; Levental et al., 2009; Lu et al., 2012; Nikitovic et al., 2012; Gialeli et al., 

2011). Η ανώμαλη δομή και λειτουργία της ECM επηρεάζει έμμεσα και τα 

καρκινικά κύτταρα αλλάζοντας τη συμπεριφορά των κυττάρων του στρώματος, όπως 

είναι τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και των 

ινοβλαστών. Τα τελευταία είναι ουσιαστικά οι κύριοι ενοχοποιητικοί παράγοντες που 

προκαλούν αυτήν την ανώμαλη παραγωγή της ECM (Bhowmick et al., 2004; Cirri 

and Chiarugi, 2012). Επίσης, αλλαγές στην έκφραση των μορίων της ECM 

απορρυθμίζει τη συμπεριφορά των κυττάρων του στρώματος προωθώντας τις 

διαδικασίες της αγγειογένεσης και της φλεγμονής δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες 
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για καρκινογένεση (Lu et al., 2012). Η αναδιαμόρφωση της ECM αλλάζει συχνά 

λόγω τροποποιήσεων στην έκφραση των ενζύμων αποδόμησης (Ilan et al., 2006; 

Kessenbrock et al., 2010). Τροποποιήσεις της ECM, όπως για παράδειγμα αυτές που 

ρυθμίζονται απ’ τη σηματοδότηση των ιντεγκρινών μετά από αλληλεπίδρασή τους με 

την κινάση εστιακής προσκόλλησης (FAK), έχουν την δυνατότητα να ενεργοποιούν 

καρκινικά κύτταρα που είναι σε καταστολή (Barkan et al., 2010). Η ανώμαλη 

αναδιοργάνωση της ECM λοιπόν, προωθεί τη δημιουργία ενός καρκινικού 

περιβάλλοντος (Skandalis et al., 2012) το οποίο στη συνέχεια οδηγεί σε 

μεταστάσεις.  

Οι παραπάνω μελέτες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η δομή της καρκινικής 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας παίζει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της 

καρκινογένεσης. Τα κύτταρα του ινοσαρκώματος έχει δειχθεί ότι διαθέτουν πλούσια 

ECM, με άφθονα συστατικά όπως είναι το ΗΑ, οι πρωτεογλυκάνες, το κολλαγόνο, η 

ινονεκτίνη και η λαμινίνη (Berdiaki et al., 2009; Piepkorn et al., 1988; Berdiaki et 

al., 2008).  

Είναι γνωστό ότι το HA συσσωρεύεται σε υψηλά επίπεδα σε κακοήθεις 

όγκους σε σύγκριση με υγιείς ιστούς (Pirinen et al., 2001; Toole et al., 2002; 

Lokeshwar et al., 2001). Σε μερικούς τύπους όγκων τα επίπεδα HA μπορούν να 

προβλέψουν την περαιτέρω εξέλιξη του (Toole et al., 2002). Ακόμη, τα 

ενεργοποιημένα κύτταρα του στρώματος που είναι δίπλα σε καρκινικά κύτταρα είναι 

ικανά να δημιουργούν ιστολογικές δομές πλούσιες σε HA ώστε να προωθούν την 

αύξηση του όγκου. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εκκρίνουν παράγοντες που 

ενισχύουν τη μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων σε ένα νέο σημείο (Knudson 

and Toole, 1988; Edward et al., 2005). Πράγματι, έχει αναφερθεί μια εντυπωσιακή 

διαφορά στην έκφραση HA μεταξύ του καλοήθους δερματοϊνώματος και του 

κακοήθους δερματοϊνοσαρκώματος. Δείγματα κακοήθους δερματοϊνοσαρκώματος 

παρουσιάζουν αυξημένη εναπόθεση HA σε αντίθεση με δείγματα δερματοϊνώματος, 

τα οποία δείχνουν ισχνή χρώση HA στο στρώμα του όγκου (Calikoglu et al., 2003).  

Οι εξειδικευμένοι ρόλοι του μεταβολισμού του HA στην καρκινική κυτταρική 

λειτουργία δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί πληρως. Σε φυσιολογικά in vivo 

συστήματα έχει προσδιοριστεί ότι η σύνθεση του HA έχει συνδεθεί άμεσα με τα 

επίπεδα του mRNA των HAS (Pienimaki et al., 2001; Karvinen et al., 2003; 

Pasonen-Seppanen et al., 2003). Πράγματι, έχει προταθεί ότι η έκφραση των HAS 
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ενζύμων αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα του ρυθμού σύνθεσης HA σε ένα 

δεδομένο κυτταρικό τύπο υπό συγκεκριμένες συνθήκες (Weigel and DeAngelis, 

2007). Ακολούθως, τα mRNA επίπεδα των HAS είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την 

ποσότητα του HA στο ινοσάρκωμα (Berdiaki et al., 2009; Berdiaki et al., 2008) 

αλλά και σε άλλους μεσεγχυματικού τύπου όγκους (Nikitovic et al., 2006). Το 

προφίλ γονιδιακής έκφρασης και της ενεργότητας των ενζύμων που εμπλέκονται στο 

μεταβολισμό του ΗΑ μπορεί να διεγείρει την εξέλιξη ενός όγκου, γεγονός που έχει 

αποδειχθεί με κλινικές μελέτες πάνω σε καρκινώματα των ωοθηκών και του παχέως 

εντέρου (Yabushita et al., 2004; Yamada et al., 2004). Παρόλα αυτά, πειραματικά 

δεδομένα συσχετίζουν τη δράση των υαλουρονιδασών με μια αύξηση της 

διαπερατότητας του συνδετικού ιστου και με μια μείωση του ιξώδους των ρευστών 

του σώματος, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά διαφόρων ασθενειών όπως ο 

καρκίνος (Girish & Kemparaju, 2007; Stair-Nawy et al., 1999). Επιπλέον, αυξημένα 

εξωκυττάρια επίπεδα μερικώς καταβολισμένου HA έχουν εντοπιστεί σε ορισμένες 

κακοήθειες (Stern, 2008). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε διάφορους τύπους όγκων υπάρχει ένα ξεχωριστό 

μοντέλο ρύθμισης για την έκφραση των αντίστοιχων ισομορφών των HAS και HYAL 

συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων τους. Έτσι, είναι ενδεικτικό ότι η 

υπερέκφραση της HAS2 στα ΗΤ1080 κύτταρα ανθρώπινου ινοσαρκώματος 

προώθησε την ανάπτυξη των κυττάρων και την ογκογονική τους ιδιότητα (Kosaki et 

al., 1999). Επίσης, αυξημένα επίπεδα έκφρασης των HAS1 και -2 προώθησαν τις 

μεταναστευτικές ικανότητες των κυττάρων αυτών (Berdiaki et al., 2009). Ακόμη, η 

HYAL φαίνεται να επάγει την ανθεκτικότητα του όγκου των L929 κυττάρων 

ινοσαρκώματος στον παράγοντα νέκρωσης όγκου και στην κυτταροτοξικότητα Fas, 

με την παρουσία της ακτινομυκίνης D (Chang, 1995). 

Στην περίπτωση του δερματοσαρκώματος η χορήγηση ενέσιμης μορφής 

HYAL στην περιοχή της βλάβης έχει συσχετιστεί με μειωμένη έκταση ουλής, η οποία 

είναι ακόμη μικρότερη απ’ το αναμενόμενο (Menon et al., 1999; Smith et al., 1998). 

Επίσης, η μειωμένη έκφραση της HYAL-2 εξασθένησε σημαντικά την 

μεταναστευτική ικανότητα των HT1080 κυττάρων (Berdiaki et al., 2009). Αυτό το 

αναδυόμενο πολύπλοκο πρότυπο που αφορά την έκφραση και την ενεργότητα της 

HYAL επιβεβαιώνεται από δεδομένα που προέρχονται και από άλλους καρκινικούς 

ιστούς (Stern, 2003). Έτσι, η επιθετικότητα των διαφόρων τύπων καρκίνου στον 
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άνθρωπο όπως αυτών του μαστού (Madan et al., 1999), του λάρυγγα (Godin et al., 

2000), οι όγκοι του ανδρικού γεννητικού-ουροποιητικού συστήματος, του προστάτη 

(Lokeshwar et al., 1996), και της ουροδόχου κύστης συσχετίζεται με αυξημένη 

έκφραση HYAL1 (Lokeshwar et al., 2005). Αντίθετα, σε ένα μοντέλο καρκινώματος 

του παχέος εντέρου, έχει δειχθεί ότι η υπερ-έκφραση της HYAL1 καταστέλλει την 

ογκογονική ικανότητα (Jacobson et al., 2002).   

Αυτές οι φαινομενικές αντιφάσεις των δράσεων του HA και των αντίστοιχων 

θραυσμάτων του θα μπορούσε να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό 

των διαφορετικών μοριακών μεγεθών του. Ενώ το HMWHA είναι ένας καθιερωμένος 

δείκτης των υγιών ιστών, οι κατακερματισμένες μορφές του, οι οποίες αποτελούν 

δείκτες κινδύνου, εμφανίζονται σε αφθονία σε όγκους. Έχει προταθεί ότι αυτά τα 

θραύσματα μπορούν να προάγουν την αγγειογένεση, να διεγείρουν την παραγωγή 

φλεγμονωδών κυτοκινών, και να ενεργοποιούν σηματοδοτικά μονοπάτια που είναι 

κρίσιμα για την πρόοδο του καρκίνου. Τα θραύσματα LMWHA μπορεί να είναι είτε 

προϊόντα συνθετικής αντίδρασης, είτε αποτέλεσμα της δράσης των υαλουρονιδασών 

(Stern, 2003), είτε προϊόντα αποδόμησης χημικών αντιδράσεων που προκαλούνται 

από παράγοντες οξειδωτικού στρες (ROS) (Agren et al., 1997). 

Οι αυξητικοί παράγοντες έχει αποδειχθεί ότι ρυθμίζουν την παραγωγή HA 

μέσω της ρύθμισης της έκφρασης των μεταβολικών ενζύμων του HA τόσο σε 

παθολογικές όσο και φυσιολογικές συνθήκες (Nikitovic et al., 2011). Αυτό 

συμβαίνει και στην περίπτωση του ινοσαρκώματος, όπου ο FGF-2 διεγείρει με ένα 

κύτταρο-ειδικό τρόπο την μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων του 

ινοσαρκώματος μέσω της μείωσης της έκφρασης της HYAL-2 και της ταυτόχρονης 

αύξησης της έκφρασης των HAS1 και -2 (Berdiaki et al., 2009). Στα B6FS κύτταρα 

ινοσαρκώματος, η παραγωγή του HA αυξήθηκε από την δράση των TGFB2 και 

PDGF-BB αυξητικών παραγόντων (Berdiaki et al., 2008).  

Το HA και τα παράγωγά του μπορούν επίσης να υποστηρίξουν την 

καρκινογένεση προωθώντας την αγγειογένεση (Sironen et al., 2011). Πρώτον, η 

συσσώρευση HA σε καρκινικούς ιστούς έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την 

ενεργοποίηση των μονοκυττάρων και των μακροφάγων, τα οποία είναι σημαντικά για 

την αγγειογένεση (Schoppmann et al., 2002; Lin et al., 2006). Δεύτερον, το HA 

φαίνεται να επηρεάζει την ικανότητα πρόσδεσης των ανοσορυθμιστικών κυττάρων. 

Έτσι, έχει δειχθεί ότι στις κυτταρικές μεμβράνες των ιστών του παχέος εντέρου, το 
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HA φαίνεται να σχηματίζει συγκεκριμένες δομές που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση 

της προσκόλλησης των λευκοκυττάρων (de la Motte et al., 2003). Τρίτον, έχει 

δειχθεί ότι το HA διατηρεί την αγγειακή ακεραιότητα μέσω τριών μηχανισμών: α) τη 

ρύθμιση του ενδοθηλιακού γλυκοκάλυκα, β) τη ρύθμιση μικροπεριοχών 

εμπλουτισμένων με καβεολίνη και γ) την αλληλεπίδραση με ενδοθηλιακές πρωτεΐνες 

που προσδένουν το HA (Lennon and Singleton, 2011). Στη νόσο των αγγείων, η 

οποία χαρακτηρίζεται επίσης από αυξημένα επίπεδα ενεργότητας της HYAL και 

δημιουργίας του ROS, το HMWHA καταβολίζεται σε μικρότερα τμήματα LMWHA 

καταστρέφοντας τον ενδοθηλιακό γλυκοκάλυκα. Τα θραύσματα LMWHA μπορούν 

να ενεργοποιήσουν ειδικές πρωτεΐνες ώστε να ενισχύσουν την αναδιοργάνωση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης και να καταστείλουν την επαφή των ενδοθηλιακών 

κυττάρων μεταξύ τους μειώνοντας την ακεραιότητα των αγγείων (Lennon and 

Singleton, 2011). Είναι αξιοσημείωτο ότι η μείωση της αγγειακής ακεραιότητας 

είναι σημαντική τόσο για την διήθηση του όγκου όσο και για την αγγειογένεση στην 

περιοχή σχηματισμού του όγκου.  

Ενδιαφέρον προκαλούν πειραματικά ευρήματα που έδειξαν ότι η εξέλιξη και 

η αγγείωση των καρκινωμάτων μπορεί να εξαρτάται από την παραγωγή του HA από 

τα επιθηλιακά κύτταρα ή τα κύτταρα του στρώματος. Φαίνεται ότι απουσία των 

κυττάρων του στρώματος, αντίστοιχοι όγκοι αναπτύχθηκαν πιο αργά εξαιτίας του 

μικρότερου στρώματος και του περιορισμένου αριθμού λεμφαγγείων (Koyama et al., 

2007; Koyama et al., 2008). Πράγματι, ο σημαντικός ρόλος του HA, που προέρχεται 

από το στρώμα, στην αγγείωση του όγκου αποδείχθηκε όταν, μετά από εμφύτευση 

των HAS2 αρνητικών ινοβλαστών με επιθηλιακά καρκινικά κύτταρα σε ποντικούς, 

παρατηρήθηκε μειωμένη αγγειογένεση και λεμφαγγειογένεση καθώς και 

εξασθενημένη ενεργοποίηση μακροφάγων (Kobayashi et al., 2010). 

Οι υαλουρονιδάσες και οι συνθάσες του HA μπορούν επίσης να δράσουν και 

ως ογκογονίδια ή ως καταστολείς του όγκου (Lokeshwar et al., 2005; Lokeshwar et 

al., 2002; Adamia et al., 2013). Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο ορισμός της 

ποσότητας καθώς και της ποιότητας των αλυσίδων του HA στους όγκους είναι 

θεμελιώδης για τη ρύθμιση των λειτουργιών των καρκινικών κυττάρων κατά τα 

διάφορα στάδια της μεταστατικής πορείας.  
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1.2.4 RHAMM: Υποδοχέας του υαλουρονικού οξέος  

Ο RHAMM (receptor for HA mediated motility) υποδοχέας απομονώθηκε 

αρχικά από καλλιέργεια ινοβλαστών (Turley, 1982) και έπειτα κλωνοποιήθηκε από 

μεσεγχυματικά κύτταρα (Hardwick et al., 1992). Υπάρχουν διάφορες ισομορφές του 

RHAMM οι οποίες είναι προϊόντα εναλλακτικού ματίσματος και έχει προταθεί ότι 

έχουν διαφορετικο πρότυπο έκφρασης σε κάθε κυτταρικό τύπο (Cheung et al., 1999). 

Ο υποδοχέας αυτός είναι μοναδικός σε σχέση με τους υπόλοιπους υποδοχείς του HA 

εξαιτίας του πολλαπλού εντοπισμού του. Μπορεί δηλαδή να βρίσκεται είτε στην 

κυτταρική μεμβράνη, είτε στο κυτταρόπλασμα, είτε στον πυρήνα, είτε ως 

εκκρινόμενη πρωτεΐνη στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (Assmann et al., 1998; 

Entwistle et al., 1996). Πιο συγκεκριμένα, ο RHAMM ανήκει σε μια ετερογενή 

ομάδα πρωτεϊνών οι οποίες δεν φέρουν σηματοδοτικά πεπτίδια και προορίζονται για 

πρωτεΐνες του κυτταροπλάσματος. Παρόλα αυτά εντοπίζονται και ως επιφανειακές 

πρωτεΐνες, αγκυροβολημένες στην κυτταρική μεμβράνη μέσω ενός GPI δεσμού 

(Hardwick et al., 1992; Turley, 1992; Klewes et al., 1993). Ο RHAMM υποδοχέας 

που εντοπίζεται στην κυτταρική μεμβράνη μπορεί να μεταβάλλει τη δράση των 

ογκοκατασταλτικών πρωτεϊνών και των υποκινητών οδηγώντας σε καρκινογένεση 

(Maxwell et al., 2008). Απ’ την άλλη πλευρά, η ενδοκυττάρια ισομορφή του 

RHAMM προσδένεται στα ινίδια της ακτίνης, στα ποδοσώματα, στο κεντρόσωμα, 

στους μικροσωληνίσκους και στη μιτωτική άτρακτο (Turley et al., 2002; Cheung et 

al., 1999; Maxwell et al., 2005), επηρεάζοντας έτσι κρίσιμες κυτταρικές διαδικασίες 

της ογκογένεσης (Maxwell et al., 2005).   Πράγματι, έχει δειχθεί πρόσφατα ότι η 

ενδοκυττάρια μορφή του RHAMM μπορεί να προσδένεται απευθείας στην κινάση  

ERK1 σχηματίζοντας σύμπλοκα με τις κινάσες ERK2, MEK1 και ERK1,2. Το 

γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι ο RHAMM δρα ως ένα ικρίωμα που ελέγχει την 

ενεργοποίηση και τη σηματοδότηση των  ERK1,2 σε συγκεκριμένα υποστρώματα 

(Telmer et al., 2011). Ως εκ τούτου, η λειτουργία του RHAMM φαίνεται να 

εξαρτάται άμεσα από την έκφραση και τον κυτταρικό εντοπισμό του.  

Μελέτες έχουν δείξει ότι η έκφραση του RHAMM ρυθμίζεται διαφορετικά 

κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και έχει φανεί να μειώνεται από τον 

ογκοκατασταλτικό  παράγοντα (Sohr and Engeland, 2008). Κατά την πρόοδο του 

κυτταρικού κύκλου η RHAMM πρωτεΐνη προσδένεται στη μιτωτική άτρακτο 

(Assmann et al., 1999) και μέσω αλληλεπίδρασής της με το HA επηρεάζει τη 



29 

 

σταθερότητα των μικροσωληνίσκων (Evanko et al., 2004).  Αυτά τα αποτελέσματα 

υπογραμμίζουν το ρόλο του RHAMM ως σημαντικού ρυθμιστή του κυτταρικού 

κύκλου.  

Ο RHAMM φαίνεται να αποτελεί τον κυρίαρχο ρυθμιστή των κυτταρικών 

λειτουργιών των ινοβλαστών. Έχει προταθεί ότι στους ινοβλάστες ο RHAMM 

στοχεύει και βοηθάει στο σχηματισμό του συμπλόκου MEK1/ERK1/2 με την 

τουμπουλίνη, και με τη σειρά τους αυτές οι MAPK κινάσες φωσφορυλιώνουν 

πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με την τουμπουλίνη ρυθμίζοντας τη δομή των 

μικροσωληνίσκων (Tolg et al., 2010). Η φύση των μικροσωληνίσκων έχει συνδεθεί 

με λειτουργίες που αφορούν την εξέλιξη του όγκου όπως αυτή του κυτταρικού 

κύκλου και της μετανάστευσης και διήθησης του όγκου.  Τα αποτελέσματα αυτά 

συνηγορούν στο ότι οι μικροσωληνίσκοι αποτελούν έναν ογκογενετικό στόχο των 

πρωτεϊνικών ισομορφών του RHAMM, όπως αυτήν της RHAMMΔ163 ισομορφής. 

Συνεπώς, προσφέρονται ως στόχοι για την έρευνα γύρω από την ογκογένεση του 

ινοσαρκώματος. Μελέτες έχουν δείξει ότι σε RHAMM (-/-) αρνητικούς ινοβλάστες, 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επούλωση πληγής >3 mm αλλά ούτε και διείσδυση 

τους σε πήκτωμα κολλαγόνου με προσθήκη HA σε καλλιέργεια. Αυτό το παράδειγμα 

αποδεικνύει χαρακτηριστικά τη σημασία του RHAMM στην κινητικότητα των 

ινοβλαστών (Tolg et al., 2006). Επιπλέον, ο RHAMM είναι απαραίτητος για τον 

εντοπισμό του CD44 στην κυτταρική μεμβράνη, για το σχηματισμό των συμπλόκων 

CD44-ERK1,2 καθώς και για την ενεργοποίηση της ενδοκυττάριας σηματοδότησης 

των ERK1,2 στον πυρήνα (Tolg et al., 2006).  Ο περιορισμός του RHAMM στον 

εξωκυττάριο χώρο με τη χρήση ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών σε μικρά μεταλλικά 

σφαιρίδια (beads) σε συνδυασμό με την έκφραση της μεταλλαγμένης κινάσης  

(Mek1), διατήρησε ενεργή τη σηματοδότηση των ERK1,2 μέσω των συμπλόκων 

CD44-ERK1,2 στην επιφάνεια της πληγής σε RHAMM(-/-) αρνητικούς ινοβλάστες. 

Η ενεργοποίηση των ERK1,2 καθώς και η μετανάστευση και η διαφοροποίηση των 

ινοβλαστών εμφανίζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επούλωσης μιας πληγής 

σε RHAMM (-/-) αρνητικούς ινοβλάστες οδηγώντας σε ανώμαλη ανάπτυξη του ιστού 

in vivo. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τον RHAMM θεμελιώδη ρυθμιστή της 

σηματοδότησης των ινοβλαστών μέσω του συμπλόκου CD44-ERK1,2, κατά τη 

διαδικασία της επιδιόρθωσης του ιστού (Tolg et al., 2006). Μια ανεξάρτητη μελέτη 

απέδειξε ότι το ενδογενές HA οδήγησε σε ενεργοποίηση του παράγοντα NF-κB και 

της πρωτεΐνης ενεργοποίησης 1 σε ινοβλάστες κατά τη διάρκεια επούλωσης μιας 
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πληγής. Μετά από καταστολή του CD44 υποδοχέα διαπιστώθηκε ότι ο υποδοχέας 

αυτός του HA εμπλέκεται εν μέρει στα παραπάνω γεγονότα, αλλά δεν αποκλείει και 

τη συμμετοχή άλλων υποδοχέων όπως αυτή του RHAMM (David-Raoudi et al., 

2008). 

 

1.2.5 RHAMM και Ινοσάρκωμα 

Ο RHAMM υποδοχέας που εντοπίζεται στην κυτταρική επιφάνεια δεν 

εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στους φυσιολογικούς ιστούς αλλά συνήθως 

υπερεκφράζεται σε καρκινικούς ιστούς προχωρημένου σταδίου (Turley et al., 2002; 

Assmann et al., 1998; Adamia et al., 2005). Η καρκινική δράση του RHAMM 

αποδεικνύεται από διάφορες μελέτες που δείχνουν ότι ο υποδοχέας αυτός 

υπερεκφράζεται κατά την ανάπτυξη του όγκου σε διάφορους τύπους καρκίνου όπως: 

του μαστού, του παχέος εντέρου, του εγκεφάλου, του προστάτη, του ενδομητρίου και 

του παγκρέατος καθώς και της λευχαιμίας, της επιθετικής ινωμάτωσης, του 

πολλαπλού μυελώματος και του μελανώματος (Assmann et al., 2001., Wang et al., 

1998; Hus et al., 2008). 

Η αλληλεπίδραση του RHAMM με το HA φαίνεται να είναι σημαντική στην 

παθογένεση του ινοσαρκώματος. Πρώτες μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερέκφραση 

του RHAMM σε ινοβλάστες οδηγεί σε μετασχηματισμό των κυττάρων (Hardwick et 

al., 1992) και είναι απαραίτητη για το μετασχηματισμό του H-ras (Hall et al., 1995), 

αποδεικνύοντας ότι ο RHAMM διαδραματίζει ρόλο βαρύνουσας σημασίας στην 

ενορχήστρωση τέτοιων γεγονότων που οδηγούν σε μετασχηματισμό φυσιολογικών 

κυττάρων σε καρκινικά. Σε αυτά τα γεγονότα συμπεριλαμβάνεται και η ικανότητα 

του RHAMM να αλλάζει τα εστιακά σημεία προσκόλλησης στον κυτταροσκελετό 

διευκολύνοντας την κυτταρική μετακίνηση (Hall et al., 1995). Έχεί ήδη διαπιστωθεί 

ότι η σηματοδότηση RHAMM/ HA αποτελεί προυπόθεση για τη διέγερση της 

κυτταρικής μετανάστευσης, η οποία επάγεται από τον αυξητικό παράγοντα 

μετασχηματισμού-βήτα 1 (TGFβ1). Πράγματι, με τη χρήση αντισωμάτων που 

εμποδίζουν την σύνδεση μεταξύ RHAMM και HA, διαπιστώθηκε καταστολή της 

επαγόμενης από τον TGFβ1 αύξησης του ρυθμού μετανάστευσης των κυττάρων του 

ινοσαρκώματος (Samuel et al., 1993). Απ’ την άλλη πλευρά, ο TGFβ1 βρέθηκε να 

ενεργοποιεί πολλαπλές πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις σε ένα μοναδικό σημείο στην 
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3'- αμετάφραστη περιοχή του RHAMM mRNA διεγείροντας την έκφρασή του 

(Amara et al., 1996). Είναι αποδεδειγμένο ότι η προσθήκη HA διαφορετικού 

μοριακού βάρους σε κύτταρα ινοσαρκώματος (HT1080) ρυθμίζει τη μετανάστευση 

των κυττάρων με έναν τρόπο άμεσα εξαρτημένο απ’ το μοριακό του βάρος (Berdiaki 

et al., 2009). Ακολούθως, έχει διαπιστωθεί ότι το HA ρυθμίζει την προσκόλληση των 

κυττάρων του ινοσαρκώματος μέσω της αλληλεπίδρασής του με τον RHAMM η 

οποία κατόπιν ενεργοποιεί τα σηματοδοτικά μονοπάτια των FAK και ERK1/2 

(Kouvidi et al., 2011). Παρόμοια γεγονότα που ξεκινούν από την RHAMM/HA 

αλληλεπίδραση σε ras-μετασχηματισμένους ινοβλάστες, οδηγούν στη ρύθμιση της 

κυτταρικής κινητικότητας μέσω της ενεργοποίησης της παροδικής φωσφωρυλίωσης 

της FAK στα σημεία εστιακής προσκόλλησης. Το πρότυπο αυτό που οδηγεί σε 

έναρξη της κυτταρικής μετακίνησης δεν ισχύει για τους φυσιολογικούς ινοβλάστες 

(Hall et al., 1994). Πράγματι, κύτταρα που υπερεκφράζουν τον RHAMM μοιάζουν με 

τους ras-μετασχηματισμένους ινοβλάστες και εμφανίζουν αυξημένη κυτταρική 

κινητικότητα και απώλεια των σημείων εστιακής προσκόλλησης, αποκτώντας 

καρκινικό και μεταστατικό προφίλ που μπορεί να οδηγήσει σε ινοσάρκωμα (Hall & 

Turley, 1995). Επίσης, οι Hall και Turley το 1995 πρότειναν ότι η κινάση τυροσίνης 

pp60c-src σχετίζεται με το RHAMM και είναι απαραίτητη για τη RHAMM-

εξαρτώμενη ρύθμιση της κυτταρικής κινητικότητας. Η καθιερωμένη συσχέτιση της 

ras σηματοδότησης και των RHAMM-εξαρτώμενων μηχανισμών ίσως να αποτελούν 

ένα σημείο κλειδί στην ανάπτυξη του ινοσαρκώματος σύμφωνα με πρόσφατες 

μελέτες που συνδέουν συγκεκριμένες ras μεταλλαγές με τον φαινότυπο του 

ινοσαρκώματος (Guerrero et al., 2002). Συγκεκριμένα, έχει αναφερθεί αυξημένη 

συχνότητα εμφάνισης των K-ras μεταλλαγών σε αυτόν τον τύπο καρκίνου, καθώς και 

μια συσχέτιση διαφόρων τύπων σαρκωμάτων με μεταλλαγές στα κωδικόνια 13 (De 

Vivo et al., 1994; Yoo & Robinson, 1999; Hong et al., 2000) και 12 (Gill et al., 1991; 

Hill et al., 1997). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι όγκοι που οφείλονται σε 

K-ras μεταλλαγές του κωδικονίου 13 εμφανίζουν ομοιότητα με το κακοήθες ινώδες 

ιστιοκύττωμα (MFH), ενώ αυτοί που οφείλονται σε K-ras μεταλλαγές του κωδικονίου 

12 μοιάζουν με το ινοσάρκωμα (Gill et al., 1991). Μια περαιτέρω διαφορά μεταξύ 

των δύο αυτών μεταλλαγών είναι ότι οι K12 όγκοι παρουσιάζουν διαφορετικό προφίλ 

έκφρασης και ενεργοποίησης από αυτό των υπόλοιπων Ras σηματοδοτικών 

μονοπατιών: JNK, MAPK, AKT, Bcl-2, FAK και κυκλίνης B1, γεγονός που 

πιθανότατα να σχετίζεται με τις λειτουργικές διαφορές τους (Guerrero et al., 2002). 
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Αυτές οι έρευνες υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα των Ras σηματοδοτικών 

μονοπατιών στην ανάπτυξη των μεσεγχυματικών όγκων. 

Η σύνδεση του ενδοκυττάριου RHAMM με το HA εμπλέκεται στη διαδικασία 

διακοπής του κυτταρικού κύκλου των ras μετασχηματισμένων ινοβλαστών στη φάση 

G2/M χωρίς όμως να επηρεάζει την πρόοδο του κύκλου μέσω της φάσης S (Oda et 

al., 2003). Επειδή ο RHAMM έχει την ικανότητα να καθορίζει την έκφραση 

ρυθμιστικών παραγόντων του κυτταρικού κύκλου, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στις μελέτες που ασχολούνται με τη συσχέτιση της έκφρασης των 

παραγόντων αυτών με την εξέλιξη του ινοσαρκώματος. Στους H-ras 

μετασχηματισμένους ινοβλάστες η διαλυτή μορφή του RHAMM οδηγεί σε παύση της 

μιτωτικής διαίρεσης των κυττάρων μετά από καταστολή της έκφρασης των κυκλίνων 

B1 και Cdc2 (Mohapatra et al., 1996). Στην περίπτωση του μυξοειδούς 

ινοσαρκώματος, παραλλαγές των ρυθμιστών του κυτταρικού κύκλου μπορούν να 

χρησιμοιποιηθούν στην πρόγνωση της νόσου (Oda et al., 2004). Η μελέτη 

συμβατικών κλινικοπαθολογικών και ανοσοϊστοχημικών δεδομένων σε συνδυασμό 

με μια εκτίμηση της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης των MIB-1, κυκλίνη E, p21 και p27 

μπορεί να βοηθήσει στην διάκριση μυξοειδούς ινοσαρκώματος και του ινομυξοειδούς 

σαρκώματος τα οποία έχουν διαφορετικές μεταστατικές ιδιότητες (Oda et al., 2004). 

Η ανάλυση μικροσυστοιχιών βοήθησε στον εντοπισμό μιας νέας σειράς γονιδίων 

στόχων των AP-1, συμπεριλαμβάνοντας και το ογκοκατασταλτικό γονίδιο TSCL-1 

καθώς και ρυθμιστών του κυτταροσκελετού της ακτίνης όπως αυτή της gelsolin-like 

πρωτεΐνης κάλυψης της ακτίνης CapG. Η απόδειξη ότι η γονιδιακή περιοχή AP-1 

ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται στην κυτταρική μετανάστευση και 

στην αλλαγή των δυναμικών του κυτταροσκελετού σε HT1080 ανθρώπινων 

καρκινικών κυττάρων έχει οδηγήσει στην εύρεση νέων μονοπατιών που ελέγχουν τη 

μετακίνηση των καρκινικών κυττάρων (Bahassi el et al., 2004). Πολλά μόρια που 

απενεργοποιούν ποικιλοτρόπως ογκοκατασταλτικά γονίδια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικοί δείκτες μιας κακοήθειας. Για παράδειγμα ο 

παράγοντας Skp2 και η υπομονάδα 1 της εξαρτώμενης κινάσης της κυκλίνης (Cks1), 

εμπλέκονται στη μετα-μεταφραστική αποδιάταξη της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης 

p27 (Kip1). Η προγνωστική χρησιμότητα του ογκοκαταστολέα p27 (Kip1) και των 

ρυθμιστών του κυτταρικού κύκλου με τους οποίους αλληλεπιδρά έχει αναλυθεί 

λεπτομερώς στην περίπτωση του μυξοειδούς σαρκώματος: Η υπερέκφραση του Skp2 

είναι πλήρως αντιπροσωπευτική του βαθμού επιθετικότητας του μυξοειδούς 
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σαρκώματος και για το λόγο αυτό διαδραματίζει σημαντικό προγνωστικό ρόλο 

(Huang et al., 2006). Ο RHAMM έχει διαπιστωθεί ότι συμμετέχει και στην ανάπτυξη 

του επιθετικού μεσεγχυματικού καρκίνου, αυτόν της ινομάτωσης (Tolg et al., 2003). 

Επίσης, έχει αναφερθεί ότι ο RHAMM ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων 

με αραιές ενώσεις κυττάρου-κυττάρου, γεγονός που δείχνει ότι η παρεμπόδιση της 

δράσης του RHAMM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένας πιθανός στόχος για αυτό το 

δύσκολα αντιμετωπίσιμο νεόπλασμα (Tolg et al., 2003). Παρόμοια, η υπερέκφραση 

του RHAMM στα οστεοβλαστικά MC3T3-E1 κύτταρα επάγει τον πολλαπλασιασμό 

και καταστέλλει τη διαφοροποίηση μέσω της φωσφορυλίωσης της ERK1/2. Για το 

λόγο αυτό η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ διαφοροποίησης και 

πολλαπλασιασμού η οποία οφείλεται στην υπερέκφραση του RHAMM μπορεί να 

συνδέεται με την παθογένεση νεοπλασμάτων στα οστά όπως είναι το ανθρώπινο 

ασβεστοποιημένο (cementifying) ίνωμα (Hatano et al., 2012).  

Ο RHAMM έχει εκτιμηθεί ως ειδικός στόχος για τη διαδικασία της 

καρκινογένεσης. Έτσι, με τη χρήση TCR-διαγονιδιακών λεμφοκυττάρων ειδικών για 

το RHAMM, επιτυγχάνεται μείωση της ανάπτυξης του όγκου in vivo σε διάφορους 

τύπους καρκίνων καθώς και στην περίπτωση της λευχαιμίας (Spranger et al., 2012). 

Έχει προταθεί ότι οι ανοσοθεραπείες όπως ο εμβολιασμός με πεπτίδια του RHAMM 

ή με μεταφορά RHAMM-ειδικών T κυττάρων μπορούν να βελτιώσουν την 

ανοσοαπόκριση καθώς και τη θεραπεία ασθενών με οξεία μυελοειδή λευχαιμία 

(Casalegno-Garduno et al., 2012). Έχει επίσης δειχθεί in vivo ότι το θειωμένο HA 

αυξάνει το μέγεθος του όγκου εξαιτίας της παρεμπόδισης της δημιουργίας ενός 

συμπλόκου μεταξύ της κινάσης PI3K και των υποδοχέων του HA. Παράλληλα 

μειώνει τη μεταγραφική ρύθμιση των υποδοχέων του HA, CD44 και RHAMM, και 

καταστέλλει την έκφραση της κινάσης PI3K (Benitez et al., 2011). Σε ένα in vitro 

μοντέλο καρκίνου του προστάτη, η αντικαρκινική δράση του καταστολέα της 

σύνθεσης του HA, 4-methylumbelliferone, φαίνεται να πραγματοποιείται μέσω της 

αρνητικής ρύθμισης του πολλαπλασιασμού, της κινητικότητας και της διείσδυσης 

των καρκινικών αυτών κυττάρων (Lokeshwar et al., 2010). 

Ο RHAMM που βρίσκεται στην κυτταρική επιφάνεια μπορεί να αλληλεπιδρά 

με ένα δεύτερο εξειδικευμένο υποδοχέα του HA (Aruffo et al., 1990, Lesley & R. 

Hyman, 1998), τον CD44 ελέγχοντας διαδικασίες όπως η κυτταρική κινητικότητα, η 

επούλωση πληγής και η επαγωγή σημάτων. Το σημαντικότερο είναι ότι ο RHAMM 

μπορεί να έχει παρόμοιες μεταστατικές λειτουργίες με τον CD44 και σε 
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συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να τον αντικαθιστά (Nedvetzki et al., 

2004).  

 

1.2.6 CD44 και Ινοσάρκωμα 

Ο υποδοχέας CD44 αποτελεί μια καλά χαρακτηρισμένη διαμεμβρανική 

γλυκοπρωτεΐνη, η οποία έχει την ικανότητα να προσδένεται ειδικά στο HA 

συμμετέχοντας στη ρύθμιση των επαφών κυττάρου-κυττάρου και κυττάρου-

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (Huang et al., 2006; Tolg et al., 2003). Ο CD44 

προσδένεται με το HA μέσω της εξωκυττάριας περιοχής του, ενώ η 

κυτταροπλασματική του ουρά δρα ως ένας ενδοκυττάριος ενεργοποιητής 

σηματοδοτικών μονοπατιών ο οποίος εμπλέκεται στην αλληλεπίδραση των 

σηματοδοτικών συμπλόκων με τον κυτταροσκελετό της ακτίνης (Naor et al., 1997; B. 

Toole et al., 2002; Naor et al., 2002; Bourguignon 2001). Η κυτταροπλασματική 

ουρά του CD44 αλληλεπιδρά με διάφορα μόρια επηρεάζοντας διαφορετικά 

σηματοδοτικά μονοπάτια (Bourguignon et al., 2000; Bourguignon et al., 2003). Ο 

υποδοχέας αυτός κωδικοποιείται από ένα και μόνο γονίδιο, αλλά μπορεί να 

εμφανίζεται και σε πολλές ισομορφές. Το γεγονός αυτό οφείλεται είτε σε 

εναλλακτικό μάτισμα των 20 εξωνίων που διαθέτει το γονίδιο, είτε σε μετά-

μεταφραστικές τροποποιήσεις (Marhaba & M. Zoller, 2004). Τα προϊόντα 

εναλλακτικού ματίσματος, τα οποία εκφράζονται σε καρκινικά κύτταρα βελτιώνουν 

την ικανότητα των κυττάρων αυτών να προσδένουν το HA προκαλώντας την 

επαγωγή της καρκινογένεσης (Toole et al., 2002). Η ισομορφή του CD44 που 

εκφράζεται πιο συχνά, αποτελεί μια πρωτεΐνη 85-kDa η οποία δεν περιέχει κανένα 

από τα μεταβλητά εξώνια. Η δράση αυτής της ισομορφής είναι να καθορίζει τη 

μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων του μαστού, η οποία προωθείται από το HA 

(Tammi et al., 2002; Turley et al., 2002; Adamia et al., 2005). Υπάρχουν 

εναλλακτικές ισομορφές του CD44 οι οποίες έχουν την δυνατότητα να προσδένουν 

το HA επάγοντας τη σηματοδοτησή του. (Galluzzo et al., 1995). Η έκφραση των 

διακριτών προϊόντων ματίσματος φαίνεται να καθορίζεται από τον καρκινικό 

κυτταρικό τύπο. Έτσι, τα κύτταρα δερματοϊνώματος είναι αρνητικά για τις 

ισομορφές: CD44v3, CD44v4, CD44v6, CD44v7 και CD44v7v8, αλλά δείχνουν μια 

ισχυρή αντιδραστικότητα για τις ισομορφές CD44v5 και CD44v10. Αντίθετα, η 
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έκφραση των ισομορφών του CD44 ήταν σημαντικά μειωμένη ή και παντελώς 

ελλειπής στην περίπτωση του δερματοϊνοσαρκώματος (Calikoglu et al., 2003). 

Ο CD44 δείχνει να είναι ένας ρυθμιστής της ανάπτυξης και της μεταστατικής 

διάδοσης του ινοσαρκώματος. Ο υποδοχέας αυτός ήταν το μοναδικό μόριο που 

σχετιζόταν με την κυτταρική προσκόλληση και εκφραζόταν συστηματικά σε πρώιμες 

μεταστατικές αποικίες προερχόμενες από καρκινικούς κλώνους ινοσαρκώματος σε 

ποντικό (Pedrinaci et al., 1999). Έτσι, η υπερέκφραση του hCD44 καθώς και η 

πρόσδεσή του με το HA αποτελούν σημαντικά γεγονότα για την προώθηση της 

μεταστατικής ικανότητας του ινοσαρκώματος, αλλά δρουν ανταγωνιστικά κατά τη 

διάρκεια ανάπτυξης επιθετικού πρωτογενούς όγκου ή κατά τη διάρκεια μετάστασης 

του όγκου (Culp & Kogerman, 1998). Συγκεκριμένα, η υπερέκφραση ανθρώπινων 

ισομορφών του CD44, η οποία έχει μελετηθεί σε ένα μοντέλο ινοσαρκώματος 

ποντικού, προωθεί τη δημιουργία αποικιών στον πνεύμονα κατά τη διάρκεια 

μικρομετάστασης κυττάρων ινοσαρκώματος ποντικού και διευκολύνει την 

συγκράτησή τους στο αγγειακό δίκτυο των πνευμόνων (Kogerman et al., 1997).  Τα 

διαφορετικά επίπεδα γονιδιακής έκφρασης του CD44 στο ινοσάρκωμα κατά τη 

διάρκεια της μετάστασης φαίνεται να σχετίζεται με τα διάφορα μεταστατικά στάδια 

του καρκίνου (Culp et al., 1999). Οι παραπάνω μελέτες δείχνουν ότι ο CD44 μπορεί 

να αποτελεί σημαντικό στοιχείο του μεταστατικού φαινοτύπου του ινοσαρκώματος 

που επάγεται από συγκεκριμένα ογκογονίδια (Kogerman et al., 1997).  

Επιπλέον, ο CD44 που εκφράζεται στα HT1080 κύτταρα έχει δειχθεί ότι είναι 

συνήθως ενεργός, γεγονός που ενισχύει την ικανότητά του να προσδένει το HA και 

να επηρεάζει τη σηματοδότηση διαφόρων μονοπατιών (Taniguchi et al., 2000). Η 

πρόσδεση του HA με τις διάφορες ισομορφές του CD44 ωθεί την έναρξη πολλών 

βιολογικών διαδικασιών των καρκινικών κυττάρων όπως, την προσκόλληση, τον 

πολλαπλασιασμό, την επιβίωση, τη μετανάστευση και την πρόοδο της νόσου, μέσω 

της ενεργοποίησης ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μονοπατιών. Πιο συγκεκριμένα, 

αποτελέσματα έχουν αποκαλύψει ότι η αλληλεπίδραση HA-CD44 ενεργοποιεί την 

κινάση c-Src, η οποία στη συνέχεια επάγει την φωσφωρυλίωση του Twist, οδηγώντας 

στη διέγερση της έκφρασης του miR-10b. Αυτή η αλληλουχία γεγονότων προκαλεί τη 

μείωση μιας ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης (HOXD10), αυξάνει την έκφραση των 

RhoA/RhoC και ενεργοποιεί την Rho-κινάση (ROK), προωθώντας την διήθηση των 

καρκινικών κυττάρων του μαστού στους γειτονικούς ιστούς (Bourguignon et al., 

2010).   
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Η ρυθμιζόμενη πρόσληψη HA μέσω μιας διαδικασίας ενδοκύττωσης που 

ελέγχεται από τον CD44 υποδοχέα και η μετέπειτα αποδόμησή του από την 

υαλουρονιδάση 2 (HYAL2) ίσως να αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη 

και εξέλιξη του όγκου. Αυτό πραγματοποιείται είτε μέσω της ενεργοποίησης της 

αγγειογένεσης είτε μέσω της αποδόμησης του ΗΑ γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία 

οδηγώντας σε μετάσταση (Rooney et al., 1995; Rahmanian & P. Heldin, 2002; Csoka 

et al., 1997). Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο CD44 μπορεί να ρυθμίζει την 

προσκόλληση των αιμοπεταλίων στο HA που εκκρίνεται από τα κύτταρα 

ινοσαρκώματος (Koshiishi et al., 1994). 

Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι ο CD44 ανοσοκατακρημνίζεται και 

εντοπίζεται μαζί με τον RHAMM υποδοχέα της κυτταρικής μεμβράνης σε διηθητικά 

καρκινικά κύτταρα του μαστού. Η συνέργεια των δύο αυτών υποδοχέων οδηγεί σε 

αύξηση της μεταναστευτικής ικανότητας των κυττάρων μέσω ενός μηχανισμού 

εξαρτώμενου από το HA που ρυθμίζει τη σηματοδότηση μέσω των κινασών ERK1,2 

(Hamilton et al., 2007). Επίσης, η ταυτόχρονη έκφραση των CD44 και RHAMM έχει 

σχετιστεί με κακή πρόγνωση στην περίπτωση του λεμφώματος των B-κυττάρων, 

υποδηλώνοντας ότι η αλληλεπίδραση των δύο αυτών πρωτεϊνών είναι υψηλής 

κλινικής σημασίας. Οι δύο αυτοί υποδοχείς του HA συνδέονται άμεσα και 

εμπλέκονται σε πολλά κοινά σηματοδοτικά μονοπάτια όπως αυτά που περιλαμβάνουν 

τους παράγοντες VEGF, HGF, HA, Src, ERK1/2 και Fos που ρυθμίζουν την 

κυτταρική μετανάστευση. Άλλα CD44/RHAMM δίκτυα που σχετίζονται με τον 

πολλαπλασιασμό, την αύξηση των κυττάρων και του καρκίνου, περιλαμβάνουν τα 

ρυθμιστικά μόρια MAFG, DYNLL1, MAFK και FAM83D, που είναι γνωστό ότι 

ελέγχουν τον σχηματισμό της μιτωτικής ατράκτου (Turley & Naor, 2012). Έχει 

προταθεί ότι οι υποδοχείς RHAMM και CD44 συνεργάζονται ώστε να επάγουν την 

κυτταρική αύξηση των κυττάρων του ασβεστοποιημένου ινώματος. Πιο 

συγκεκριμένα ο RHAMM αλληλεπιδρά με την ERK κινάση αυξάνοντας την 

ικανότητα πολλαπλασιασμού των καρκινικών αυτών κυττάρων μέσω ενός 

μηχανισμού που εμπλέκει την αλληλεπίδραση του CD44 με τον επιδερμικό αυξητικό 

παράγοντα (EGFR) (Hatano et al., 2011). 
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Εικόνα 1 
Η επίδραση της HA/RHAMM/CD44-εξαρτώμενης σηματοδότησης στις λειτουργίες των 

κυττάρων του ινοσαρκώματος. (A) Οι αλληλεπιδράσεις του RHAMM της κυτταρικής 
επιφάνειας με υποδοχείς αυξητικών παραγόντων (GFR) ρυθμίζουν με έναν c-src/ERK1,2 

εξαρτώμενο τρόπο τη μεταγραφή ρυθμιστών της κίνησης. (Β) Οι αλληλεπιδράσεις 

RHAMM/GFR μέσω της c-src σηματοδότησης επάγουν τη φωσφωρυλίωση της FAK και τη 

δημιουργία συμπλόκου εστιακής προσκόλλησης. (C) Οι αλληλεπιδράσεις του RHAMM της 

κυτταρικής επιφάνειας με τον CD44 και τους GFRs ρυθμίζουν με έναν c-src/ras/ERK1,2 

εξαρτώμενο τρόπο τη μεταγραφή ρυθμιστών της κινητικότητας στα κύτταρα ινοσαρκώματος. 

(D) Ο RHAMM που βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα ρυθμίζει τη μιτωτική άτρακτο που 

εμπλέκεται στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό μέσω της δημιουργίας του συμπλόκου 

RHAMM/MEK/ERK1,2. (E) Η ενεργοποιημένη μορφή του RHAMM μεταφέρεται στον 
πυρήνα όπου δημιουργεί σύμπλοκα με μεταγραφικούς παράγοντες όπως ο TPX2 

μεταβάλλοντας την έκφραση ρυθμιστών του κυτταρικού κύκλου. 
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2 Σκοπός  

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της δράσης της HA/RHAMM 

αλληλεπίδρασης σε δύο βασικές κυτταρικές λειτουργίες, αυτές της προσκόλλησης και 

του πολλαπλασιασμού των HT1080 κυττάρων του ινοσαρκώματος. Επίσης, 

διερευνήσαμε πιθανά εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια μονοπάτια σηματοδότησης που 

επιδρούν στη ρύθμιση των συγκεκριμένων κυτταρικών λειτουργιών. Απώτερος 

στόχος μας ήταν ο εντοπισμός νέων διαγνωστικών δεικτών για το ινοσάρκωμα καθώς 

και μορίων-στόχους κατάλληλων για τη θεραπευτική αντιμετώπισή του.  
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3 Υλικά και Μέθοδοι 

3.1 Κυτταρικές καλλιέργειες 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η κυτταρική σειρά ανθρώπινου 

ινοσαρκώματος HT-1080 (ATCC No.: CCL-121) (Rasheed et al., 1974). Τα κύτταρα 

καλλιεργήθηκαν στους 37°C και σε ατμόσφαιρα CO2 5% (v/v) σε ειδικές φλάσκες 

καλλιέργειας ή τριβλία με την κατάλληλη επίστρωση. Το θρεπτικό καλλιέργειας που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν το DMEM (BIOCHROM) παρουσία 10% (v/v) FBS 

(GIBCO), γλουταμίνης (4 mM) και των αντιβιοτικών πενικιλλίνη (100 units/ml) και 

στρεπτομυκίνη (100 μg/ml). Η αλλαγή του θρεπτικού καλλιέργειας γινόταν κάθε δύο 

μέρες. Η αποκόλληση των κυττάρων από τις φλάσκες καλλιέργειας γινόταν είτε με 

ήπια ενζυμική κατεργασία με 0.25% τρυψίνη σε PBS 0.1% (w/v) Na2EDTA, 

(GIBCO) είτε μετά από PBS/EDTA pH7,7 για 5 λεπτά στους 370C. Στη συνέχεια 

γινόταν προσθήκη ενός όγκου θρεπτικού για τη λήξη της ενζυμικής δραστηριότητας 

και κατόπιν πραγματοποιούταν φυγοκέντρηση των κυττάρων για 10 λεπτά στις 1500 

στροφές. Τα κύτταρα επαναδιαλύονταν σε 1 ml θρεπτικού και με την κατάλληλη 

αραίωση, γινόταν η καλλιέργειά τους σε νέες φλάσκες. Η συνήθης αραίωση των 

κυττάρων ήταν 1/10 για καλλιέργεια 48 ωρών σε 10% θρεπτικό καλλιέργειας Για τη 

μέτρηση των κυττάρων χρησιμοποιήθηκε το αιματοκυτταρόμετρο neubauer αφού 

προηγουμένως τα κύτταρα είχαν αραιωθεί σε 0,25% trypan blue. Τέλος, γινόταν ο 

υπολογισμός των κυττάρων και η επιλογή του κατάλληλου αριθμού τους σύμφωνα με 

τη διάμετρο του πιάτου χρήσης, τους χρόνους των επωάσεων και την ειδική 

επεξεργασία που απαιτείτο για κάθε πείραμα.  

 

3.2 Απομόνωση και ποσοτικός προσδιορισμός ολικού RNA από τα κύτταρα 

Τα κύτταρα HT1080 στρώθηκαν σε πιάτα 24 οπών παρουσία 10% FBS για 24 

ώρες και έπειτα σε συνθήκες έλλειψης FBS για 24 ή και περισσότερες ώρες. Μετά 

από 0, 24, 48 ή 72 ώρες χορήγησης παραγόντων έγινε απομόνωση του ολικού RNA 

από τα κύτταρα. Η εκχύλιση του RNA πραγματοποιήθηκε με το πρωτόκολλο Trizol 
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(Invitrogen), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα κύτταρα 

ομογενοποιήθηκαν παρουσία του Trizol, το οποίο είναι ένα μονοφασικό διάλυμμα 

φαινόλης και ισοθειοκυανικής γουανιδίνης, που διαλυτοποιεί τα κυτταρικά συστατικά 

χωρίς να επηρεάζει το RNA και διασπά τις κυτταρικές μεμβράνες ελευθερώνοντας 

έτσι το γενετικό υλικό. Ακολούθησε η εκχύλιση του RNA με τη βοήθεια 

χλωροφορμίου. Το RNA των κυττάρων κατακρημνίστηκε με τη χρήση 

ισοπροπανόλης, στη συνέχεια καθαρίστηκε με απόλυτη αιθανόλη (100%) και τέλος 

έγινε επαναδιάλυσή του ιζήματος σε 30 μl DEPC RNase/DNase free νερό. Η 

ποσότητα και η καθαρότητα του RNA που απομονώθηκε μετρήθηκε με φωτομέτρηση 

στα 260nm και 260/280nm αντίστοιχα και στη συνέχεια αποθηκεύτηκε στους -80oC 

μέχρι να αναλυθεί. 

 

3.3 Αντίστροφη μεταγραφή 

Ένα μg του συνολικού RNA χρησιμοποιήθηκε από κάθε δείγμα για τη 

σύνθεση του συμπληρωματικού DNA (cDNA) παρουσία τυχαίων εκκινητών (random 

hexamers) και του ενζύμου αντίστροφη μεταγραφάση Primescript. Αρχικά, έγινε 

προετοιμασία του μίγματος της αντίδρασης προσθέτοντας τους εκκινητές, τα 

ολιγονουκλεοτίδια (dNTPs), το ειδικό διάλυμα αλάτων (Primescript buffer) και το 

ένζυμο, το οποίο μοιράστηκε σε ειδικά σωληνάρια για την αντίστροφη μεταγραφή. Σε 

κάθε σωληνάριο έγινε προσθήκη ενός μg του συνολικού RNA και τοποθετήθηκε στο 

μηχάνημα της PCR (TECNE TC-512). Σύμφωνα με το Primescript RT reagent kit η 

αντίστροφη μεταγραφή τελείται στους 37°C για 15 λεπτά και έπειτα το ένζυμο 

απενεργοποιείται στους 850C για 5 λεπτά. Το cDNA αποθηκεύτηκε στους -200C. 

 

3.4 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real- Time 

PCR) 

Η μέθοδος της Real- Time PCR χρησιμοποιήθηκε για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της έκφρασης του mRNA των γονιδίων που μελετήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή. Η ανίχνευση των προϊόντων της Real- Time PCR έγινε με τη 

χρήση της KAPA SYBR FAST qPCR Kit σύμφωνα με το πρωτόκολλο του 
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κατασκευαστή. Αρχικά έγινε προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών της Real- 

Time PCR, όπως η συγκέντρωση των εκκινητών και η θερμοκρασία πρόσδεσής τους 

στο cDNA, όπου είναι οι παρακάτω: 1x SYBR Green Master Mix, 300 nM εκκινητές 

(primers) και 100 ng cDNA σε τελικό όγκο 20 μl. Οι αντιδράσεις 

πραγματοποιήθηκαν στο Mx3000 Real Time Thermal Cycler (Stratagene) με το 

παρακάτω πρόγραμμα: αρχική θέρμανση των δειγμάτων στους 95°C για 10 λεπτά για 

την αποδιάταξη των δειγμάτων και την ενεργοποίηση της πολυμεράσης, 35 κύκλοι με 

θέρμανση στου 95°C για 30 δευτερόλεπτα, θερμοκρασία αναδιάταξης των εκκινητών 

(annealing temperature) 55°C για 30 δευτερόλεπτα και πολυμερισμός (extension) των 

προϊόντων της PCR αντίδρασης στους 72°C για 30 δευτερόλεπτα. Έπειτα, 

προσδιορίστηκε η καμπύλη αποδιάταξης (melting curve), όπου τα δείγματα 

υποβλήθηκαν σε σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας από τους 55°C έως τους 95°C. 

Ως γονίδιο ελέγχου χρησιμοποιήθηκε αυτό της GAPDH. Η ποσοτικοποίηση των 

γονιδίων στόχων και της GAPDH πραγματοποιήθηκε με καμπύλη έκφρασης 

(αντίγραφα/Ct). Στη συνέχεια, τα δείγματα κανονικοποιήθηκαν με βάση τα επίπεδα 

έκφρασης του γονιδίου αναφοράς GAPDH και υπολογίστηκε ο μέσος όρος τους. 

 

3.5 Ηλεκτροφόρηση (SDS PAGE) και ανοσοαποτύπωση κατά Western 

(Western Blot) 

Οι πρωτεΐνες διαχωρίστηκαν σε πήκτωμα ακρυλαμιδίου 8%, το οποίο 

περιλαμβάνει το πήκτωμα επιστοίβαξης των πρωτεϊνών (stacking gel) και το 

πήκτωμα διαχωρισμού (separating gel). Το stacking gel συμβάλλει στην ομοιόμορφη 

εισαγωγή των δειγμάτων στο separating gel. 25 μg συνολικής πρωτεΐνης από κάθε 

δείγμα αναμείχθηκε με ειδικό διάλυμα αποδιάταξης και μετά από 10 λεπτά βρασμού 

το μείγμα φορτώθηκε στο πήκτωμα ακρυλαμιδίου και ηλεκτροφορήθηκε στα 160 V 

για 1-2 ώρες (ανάλογα με το μοριακό βάρος της υπό μελέτη πρωτεΐνης). Μετά την 

ηλεκτροφόρηση, οι πρωτεϊνες μεταφέρθηκαν στη μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με τη 

βοήθεια ειδικής συσκευής ηλεκτροφόρησης και κατάλληλου ρυθμιστικού διαλύματος 

(CAPs 1x, pH 11). Η μεταφορά διήρκεσε 2-3 ώρες (ανάλογα με το μέγεθος της 

πρωτεΐνης) και πραγματοποιήθηκε στα 16 V. Στη συνέχεια, οι ελεύθερες πρωτεϊνικές 

περιοχές της μεμβράνης δεσμεύτηκαν (blocking) μέσω επώασης της μεμβράνης με 

5% (w/v) αποβουτυρωμένου γάλακτος σε PBS/Tween για 1 ώρα σε θερμοκρασία 
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δωματίου ή στους 4°C για 16-20 ώρες. Έπειτα, ακολούθησαν πλύσεις της μεμβράνης 

για μισή ώρα με PBS/Tween (5-10 λεπτά η καθεμιά). Στη συνέχεια, προστέθηκε 

διάλυμα ειδικής αραίωσης του πρώτου αντισώματος σε διάλυμα PBS/Tween που 

περιείχε 1% γάλα και επώαση της μεμβράνης για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. 

Ακολουθησαν τρεις πλύσεις με PBS/Tween και στη συνέχεια έγινε η προσθήκη του 

αντίστοιχου δεύτερου αντισώματος σε συγκεκριμένη συγκέντρωση και επώαση της 

μεμβράνης για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Η μεμβράνη στη συνέχεια πλύθηκε 

χρησιμοποιώντας PBS/Tween όπως και προηγουμένως. Τέλος, η μεμβράνη, μετά την 

επώασή της για 4 λεπτά με το διάλυμα εμφάνισης ECL, εκτέθηκε σε φωτογραφικό 

φιλμ όπου αποτυπώθηκε η εκπομπή χημειοφωταύγειας από τις πρωτεΐνες. Κατόπιν, 

τα φιλμ εμφανίστηκαν σε ειδικό μηχάνημα της Kodak. Η πυκνότητα των ζωνών 

χρησιμοποιήθηκε ως ποσοτική παράμετρος και υπολογίστηκε αναλύοντας τη 

ψηφιακή εικόνα με το πρόγραμμα J image. Η ημιποσοτικοποίηση των προϊόντων 

πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό του λόγου της πυκνότητας της ζώνης της 

πρωτεΐνης στόχου προς την πυκνότητα της ζώνης της β-ακτίνης που 

χρησιμοποιήθηκε ως πρωτεΐνη αναφοράς. 

 

3.6 Ανάλυση κατά FACE (Fluorescent derivatization with 2-aminoacridone, 

fluorophore-assisted carbohydrate electrophoresis, gel imaging, and data 

analysis) 

Όλα τα δείγματα παραγωγοποιήθηκαν με την προσθήκη 40 μl 12,5 mM 

AMAC (500 nmol) σε 85% DMSO/15% οξικό οξύ και ακολούθησε επώαση για 15 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα 40 μl 1,25 Μ κυανοβοροϋδριδίου του 

νατρίου (50.000 nmol) προστέθηκαν σε δις-απεσταγμένο νερό και μετά έγινε επώαση 

για 16 ώρες στους 37 ° C (Jackson, 1991, 1994). Μετά την παραγωγοποίηση, 20 μl 

γλυκερόλης (20% τελική συγκέντρωση) προστέθηκαν σε κάθε δείγμα πριν από την 

ηλεκτροφόρηση. Όπου ήταν απαραίτητο, τα δείγματα αραιώθηκαν πριν από την 

ηλεκτροφόρηση σε ένα διάλυμα που περιείχε 0.0005% ερυθρό φαινόλης, 6% οξικό 

οξύ, 20% γλυκερόλη, 34% DMSO, και κυανοβοροϋδρίδιο νατρίου 480 mM. Όλα τα 

παραγωγοποιημένα δείγματα αποθηκεύτηκαν στο σκοτάδι στους -70 ° C. Σε μερικά 

δείγματα σχηματίστηκε ένα ίζημα κατά την αποθήκευση, το οποίο διαλύθηκε με 

θέρμανση των δειγμάτων στους 60 ° C για 5-10 λεπτά.  
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Τα gel σύνθεσης αποθηκεύτηκαν στους 4 ° C. Το MONO® gel ρυθμιστικό 

διάλυμα αρχικά αραιώθηκε σε δις-απεσταγμένο νερό σε θερμοκρασία δωματίου για 1 

ώρα, και στη συνέχεια αποθηκεύτηκε στους 4 ° C. Τα πηγαδάκια του πηκτώματος 

εκπλύθηκαν εκτεταμένα με τρεχούμενο ρυθμιστικό διάλυμα στους 4° C, και οι 

πλάκες από γυαλί από κάθε πηκτώματος καθαρίστηκαν προσεκτικά με δις-

απεσταγμένο νερό μόλις πριν από τη χρήση. Η συσκευή ηλεκτροφόρησης (Glyko) 

περιέχει το ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης και ένα ή δύο gel τοποθετήθηκαν 

σε μια μεγάλη δεξαμενή, συσκευάστηκαν σε πάγο για να εξισορροπηθεί το 

ρυθμιστικό διάλυμα σε 4° C ή λιγότερο κατά την έναρξη της ηλεκτροφόρησης. Σε 

όλα τα οκτώ πηγαδάκια ενός gel φορτώθηκαν ταυτόχρονα 5 μl δείγματος 

χρησιμοποιώντας μία γυάλινη σύριγγα Hamilton 8-καναλιών. Τα δείγματα 

υποβλήθηκαν σε ηλεκτροφόρηση επί 80 λεπτά σε 500 V με ρεύμα εκκίνησης ~ 25 

mA / gel, και τελικό ρεύμα ~ 10 mA / πηκτώματος. Η τελική θερμοκρασία δεν 

υπερέβη ποτέ τους 10°C. Μετά την ηλεκτροφόρηση, ένα gel σε μια στιγμή 

απομακρύνθηκε από την συσκευή για την απεικόνιση με το δεύτερο πήγμα (εάν 

υπάρχει) αφήνεται στο δροσερό ρυθμιστικό δεξαμενής να ελαχιστοποιηθεί διάχυση 

των ζωνών. Οι γυάλινες πλάκες της κάθε πηκτής καθαρίστηκαν προσεκτικά με νερό 

υπερκαθαρό, και η περιοχή γύρω από τα φρεάτια καλύπτονται με σκούρα ταινία για 

να συγκαλύψουν την έντονο φθορισμό από το μη αντιδράσαν AMAC, η οποία 

παραμένει στα φρεάτια κατά την ηλεκτροφόρηση. Τα gel απεικονίστηκαν ενώ 

βρίσκονταν ακόμα στις γυάλινες πλάκες στήριξης τους. 

Τα gel φωτίστηκαν με υπεριώδες φως (365 nm) από τη συσκευή Ultra 

Transilluminator Lum, και απεικονίστηκαν με μια ψυχόμενη κάμερα Quantix CCD 

(Roper Scientific/ Photometrics). Η κάμερα ήταν εφοδιασμένη με ένα χειροκίνητο 

φακό για ζουμ των 11,5 - 69 χιλιοστών f1.4, με μια 4 × διόπτρα, και ένα πορτοκαλί 

φίλτρο φραγμού βρωμιούχου αιθιδίου. Οι εικόνες αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το 

πρόγραμμα Gel-Pro Analyzer έκδοση 3.0 (Media Cybernetics). Η ποσοτικοποίηση 

έγινε με εικόνες που έχουν όλα τα pixel σε ένα γραμμικό 12-bit εύρος βάθους. 

 

3.7 Τριχοειδική ηλεκτροφόρηση (Capillary electrophoresis) 

Η τριχοειδική ηλεκτροφόρηση διεξήχθη σε μηχάνημα HP3DCE (Agilent 

Technologies, Waldbronn) που φέρει έναν ενσωματωμένο ανιχνευτή συστοιχίας. Ο 
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διαχωρισμός και η ανάλυση εκτελέσθηκαν σε έναν μη επιστρωμένο τριχοειδή 

σωλήνα (50 μm διάμετρος, 64,5 cm συνολικό μήκος, και 56 cm αποτελεσματικό 

μήκος) στους 25οC. Πριν την πρώτη χρήση του, ο τριχοειδής σωλήνας πλύθηκε με 1.0 

Μ ΝαΟΗ για 5 λεπτά, με νερό για 5 λεπτά, και με το λειτουργικό ρυθμιστικό διάλυμα 

για 10 λεπτά. Πριν από κάθε πείραμα, ο τριχοειδής σωλήνας πλένεται με 0,1 Μ 

ΝαΟΗ για 1 λεπτό, με νερό για 2 λεπτά, και με το λειτουργικό ρυθμιστικό για 5 

λεπτά. Μετά από κάθε ανάλυση, ο σωλήνας ξεπλένεται με νερό για 2 min. Πριν από 

τη χρήση, το ρυθμιστικό διάλυμα λειτουργίας διηθήθηκε μέσω α-0,2 lm φίλτρου 

μεμβράνης και απαερώθηκε με ανάδευση σε ένα λουτρό υπερήχων. 

Ανάλυση των ανέπαφων αλυσίδων θειϊκής χονδροϊτίνης και υαλουρονικού 

οξέος πραγματοποιήθηκε σε 30 kV χρησιμοποιώντας αναστροφή της πολικότητας σε 

50 mM ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικού (ρΗ 3.0) που παράγεται με διάλυση 

δισόξινου φωσφορικού νατρίου σε νερό μέχρι να φτάσει στη συγκέντρωση 50mM και 

ρυθμίζοντας το ρΗ με ένα διάλυμα 3M H3PO4. Έπειτα, τα δείγματα εισήχθησαν στη 

συσκευή υδροδυναμικά (500 mbar * s) χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της έγχυσης 

υπό πίεση. Η ανίχνευσή τους πραγματοποιήθηκε στα 200 και 260 nm. 

Ο προσδιορισμός της σύστασης του δισακχαρίτη στα παράγωγα της πέψης 

πραγματοποιήθηκε στην ίδια συσκευή όπως έχει περιγραφεί προηγουμένως 

(Karamanos et al., 1995 A). Εν συντομία, η ανάλυση διεξήχθη σε 30 kV 

χρησιμοποιώντας αναστροφή της πολικότητας σε 15 mM ρυθμιστικού διαλύματος 

φωσφορικού (ρΗ 3,0) με ανίχνευση στα 232 nm. 

Οι περιοχές κορύφωσης καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν με τη χρήση του 

λογισμικού συστήματος HP Kayak XA ChemStation HP3DCE. Η ποσοτικοποίηση 

των ανέπαφων πολυσακχαριτών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αλυσίδων θειϊκής 

χονδροϊτίνης και υαλουρονικού οξέος διαλυμένα σε νερό. Επίσης, η ποσοτικοποίηση 

των Δ-δισακχαριτών που περιείχαν τα δείγματα διεξήχθη χρησιμοποιώντας 

επακριβώς γνωστά δείγματα Δdi-nonSHA, Δdi-di(4,6)S, Δdi-di(2,6)S, Δdi-di(2,4)S, 

Δdi-mono4S, Δdi-mono6S, και Δdi-nonScs διαλυμένα σε ένζυμο χονδροϊτινάσης 

ώστε να προκύψουν πρότυπα διαλύματα αναφοράς. 

 

3.8 Ανάλυση ποιότητας και καθαρότητας του υαλουρονικού οξέος 

 Για την ανάλυση της ποιότητας του χαμηλού και υψηλού μοριακού βάρους 
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υαλουρονικού οξέος (LMWHA, HMWHA), προηγήθηκε η πέψη του με το ένζυμο 

Streptomyces hyaluronidase (5 units/100 μg/ml υαλουρονικού) για 48 ώρες στους 

37οC σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (Seigakaku, Japan). 

Στον πρώτο έλεγχο ποιότητας, εξετάστηκαν και τα δύο διαλύματα χαμηλού 

και υψηλού μοριακού βάρους υαλουρονικού οξέος για την παρουσία αλυσίδων 

θειικής κερατάνης και ολιγοσακχαριτών του υαλουρονικού οξέος με τις μεθόδους 

FACE και CE. Η ανάλυση κατά FACE πραγματοποιήθηκε πριν και μετά την 

προσθήκη των χονδροϊτινασών ABC και ACII σε συνδυασμό. Η πέψη με τις 

χονδροϊτινάσες πραγματοποιήθηκε σε 50mM Tris-HCl, pH 7,5 στους 37 οC για 90 

λεπτά χρησιμοποιώντας 0,01 unit/10 μg ουρονικού οξέος (Karamanos et al., 1995). 

Τα άπεπτα δείγματα υαλουρονικού οξέος καθώς και τα παράγωγα της πέψης 

αφυδατώθηκαν με τη διαδικασία της ψύξης και επαναδιαλύθηκαν σε 2-

aminoacridone όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά σε προηγούμενη μελέτη 

(Militsopoulou et al., 2002). Η ανάλυση κατά FACE πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 

το πρωτόκολλο που έχει περιγραφεί από προηγούμενες μελέτες (Calabro et al., 2000) 

και (Karousou et al., 2004). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση με CE στα 

άπεπτα δείγματα χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία της αντίστροφης πόλωσης 

(Malavaki et al., 2008). Ως δείγμα αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το οφθαλμικό διάλυμα 

Viscoat, το οποίο περιέχει  υαλουρονικό οξύ καθώς και αλυσίδες θειϊκής 

χονδροϊτίνης.  

 

3.9 Προσδιορισμός των ολιγομερών του υαλουρονικού οξέος 

Για να γίνει αξιολόγηση του μεγέθους των παραγώγων της πέψης στα οποία 

ακολούθησε πέψη με υαλουρονιδάση και για να εξεταστεί εάν τα άπεπτα δείγματα 

υψηλού και χαμηλού μοριακού βάρους περιέχουν παραπροϊόντα ολιγομερών του 

υαλουρονικού οξέος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση κατά FACE. Πιο συγκεκριμένα, 

άπεπτα δείγματα υαλουρονικού οξέος καθώς και αυτά που προέκυψαν μετά την 

ενζυμική κατεργασία με την υαλουρονιδάση, αφυδατώθηκαν με ψύξη και 

επαναδιαλύθηκαν σε  2-aminoacridone, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Σαν 

δείγματα αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν οι Δ-δισακχαρίτες καθώς και οι 

ολιγοσακχαρίτες (6-16μερή) που προέκυψαν από το υαλουρονικό οξύ.  
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3.10 Αναστολή έκφρασης γονιδίων με siRNA (transfection) 

Στη συγκεκριμένη διατριβή χρειάστηκε να γίνει η καταστολή έκφρασης των 

γονιδίων των υποδοχέων του υαλουρονικού οξέος RHAMM και CD44, και του 

γονιδίου της κινάσης της εστιακής προσκόλλησης FAK, η οποία διενεργήθηκε ως 

εξής: Τα siRNA (100 pmol) και η LipofectamineTM 2000 (Invitrogen) (1 μl) 

διαλύθηκαν σε 50μl OptiMEM I (Invitrogen) όπου και παρέμειναν για 5 λεπτά. 

Έπειτα τα διαλύματα αυτά ενώθηκαν, έμειναν για 20 min σε RT και τοποθετήθηκαν 

στα πιάτα καλλιέργειας 24 θέσεων (100 μl). Στη συνέχεια προστέθηκαν τα κύτταρα 

(8 x 104) αφού προηγουμένως είχαν διαλυθεί σε θρεπτικό χωρίς FBS και χωρίς 

αντιβιοτικά. Μετά από 6 ώρες επώασης αφαιρέθηκε το θρεπτικό με το siRNA και 

προστέθηκε φρέσκο DMEM 0% με αντιβιοτικά. Η έκφραση των γονιδίων RHAMM 

και CD44 μετρήθηκε σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα (24, 48 και 72 ώρες) με τη 

μέθοδο Real- Time PCR, ενώ χρησιμοποιήθηκε το western blot προκειμένου να 

διαπιστώσουμε τη μείωση της έκφρασης σε πρωτεϊνικό επίπεδο. Ως αρνητικό control 

της τεχνικής χρησιμοποιήθηκε το siSCr, δηλαδή ένα siRNA που δεν αντιστοιχεί σε 

κανένα γονίδιο. Μετά την ένωση των αλληλουχιών (sense- antisense) που φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα, ακολούθησε βράσιμο για 3 min στους 90oC και έπειτα 

πραγματοποιήθηκε η αναστολή της έκφρασης των γονιδίων όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω.  

 

Γονίδιο Αλληλουχία 

si RHAMM sense 5’-UGA CCAGGACUAAUGAACUACUAAA-3 

si RHAMM antisense 5’-UUUAGUAGUUCAUUAGUCCGGUCA-3’ 

si CD44 sense 5’-AGCUCUGAGCAUCGGAUUUTT-3’ 

si CD44 antisense 5’-AAAUCCGAUGCUCAGAGCUT-3’ 

siScr sense 5’-UUCUCCGAACGUGUCACGUdTdT-3’ 

siScr antisense 5’-ACGUGACACGUUCG GAGAAdTdT-3’ 

si β-catenin Santa cruz Biotechnology (sc-29209)  
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3.11 Δοκιμή κυτταρικής προσκόλλησης 

Τα HT1080 κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πιάτο 24 οπών παρουσία ορού για 24 

ώρες και έπειτα σε συνθήκες έλλειψης ορού (FBS) για άλλες 24 ώρες. Η καλλιέργεια 

των κυττάρων έλαβε χώρα είτε σε μικρή φλάσκα (Τ25) όπου τα κύτταρα στρώθηκαν  

σε αραίωση1/10, είτε σε πιάτο 6 οπών όπου στρώθηκαν περίπου 2x105 κύτταρα. Στη 

συνέχεια, τα κύτταρα επωάστηκαν με τους παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν στη 

μελέτη αυτή, για ακόμα 48 h. Μετά από 48h, τα κύτταρα αποκολλήθηκαν με το 

PBS/EDTA pH 7,7 και 104 κύτταρα στρώθηκαν σε πιάτο καλλιέργειας 96 οπών για 

30min. Μετά από 30min αφαιρέθηκε το υπερκείμενο και ακολούθησε μια πλύση με 

DMEM 0%. Ο αριθμός των κυττάρων που έμεινε στο πιάτο μετρήθηκε με το 

CyQUANT cell proliferation Assay Kit (Molecular Probes) σύμφωνα με τις οδηγίες 

του καστευαστή. Σε όλα τα πειράματα προσκόλλησης χρησιμοποιήθηκε πιάτο που 

είχε επωαστεί προηγουμένως με (5 μg/ cm2) ινονεκτίνη (FN) σε 100 μl PBS για 1h 

στους 37οC. Μετά την επώαση με την FN, οι ελεύθερες περιοχές του πιάτου 

δεσμεύτηκαν με 1% ΒSA σε 200 μl PBS (blocking) για 30min σε RT, το οποίο είχε 

υποστεί φιλτράρισμα και βράσιμο στους 100oC για 3min. 

 

3.12 Μέτρηση κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πιάτα καλλιέργειας 96 οπών στη συγκέντρωση 

των 3x103 κυττάρων ανά οπή παρουσία 10% FBS για 24 ώρες και στη συνέχεια σε 

θρεπτικό απουσία ορού για 24ώρες. Έπειτα ακολούθησε η χορήγηση των 

παραγόντων στα κύτταρα σε 0% θρεπτικό για 48 ώρες. Κατόπιν, προσδιορίστηκε ο 

αριθμός των ζωντανών κυττάρων με τη φλουορομετρική μέθοδο CyQUANT cell 

proliferation Assay Kit (Molecular Probes) σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Η αρχή λειτουργίας της μεθόδου αυτής στηρίζεται στην πρόσδεση 

φθορίζουσας χρωστικής πάνω στο DNA, με αποτέλεσμα τον προσδιορισμό του 

αριθμού του DNA που περιέχεται μέσα σε κάθε οπή. Για την μετατροπή του αριθμού 

του φθορισμού σε αριθμό κυττάρων χρησιμοποιήθηκε καμπύλη αναφοράς 

διαδοχικών αραιώσεων γνωστού αριθμού κυττάρων. Όλες οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε τριπλέτες. 
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3.13 Ανοσοφθορισμός 

6x105 κύτταρα τοποθετήθηκαν πάνω σε στρογγυλές καλυπτρίδες ενός πιάτου 

24 οπών και επωάστηκαν για 24 ώρες σε θρεπτικό παρουσία ορού. Μετά από 24 ώρες 

σε θρεπτικό ελλείψει ορού, προστέθηκαν οι διάφοροι παράγοντες και τα κύτταρα 

επωάστηκαν για 48 ώρες στους 37οC και σε 5% CO2.  Έπειτα τα κύτταρα 

μονιμοποιήθηκαν με 5% φορμαλδεΰδη και 2% σουκρόζη σε PBS για 10 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου. Μετά από τρεις πλύσεις με PBS που περιείχε 1% FBS, 

προστέθηκε το αντιδραστήριο Triton X-100 για 10 λεπτά, ώστε να ανοίξουν οι πόροι 

των μεμβρανών των κυττάρων και να γίνει πιο εύκολη η διείσδυση του αντισώματος 

μέσα στα κύτταρα. Μετά από μια πλύση σε PBS ακολούθησε η επώαση με τα 

αντισώματα σε 1%FBS/PBS, η οποία πραγματοποιήθηκε για μια ώρα σε 

θερμοκρασία δωματίου. Καλυπτρίδες οι οποίες δεν επωάστηκαν με το πρώτο 

αντίσωμα χρησιμοποιήθηκαν ως αρνητικό control. Κατόπιν, οι καλυπτρίδες 

πλύθηκαν ξανά και επωάστηκαν για 1 ώρα στο σκοτάδι σε θερμοκρασία δωματίου με 

δεύτερα αντισώματα Alexa fluor 488 (Invitrogen).  Η αραίωση που χρησιμοποιήθηκε 

για τα πρώτα αντισώματα ήταν 1/50 και 1/200 για τα δεύτερα. Για τη χρώση των 

πυρήνων χρησιμοποιήθηκε το TO-PRO3 αραιωμένο 1/1000 σε απιονισμένο νερό για 

10 λεπτά στο σκοτάδι. Τα ινίδια της ακτίνης ανιχνεύτηκαν με τη χρήση της 

φθορίζουσας Phaloidin (Molecular Probes) αραιωμένη 1/100 σε PBS για 40min. Στο 

τέλος προκειμένου να μονιμοποιηθεί η καλυπτρίδα στο πλακάκι χρησιμοποιήθηκε 

γλυκερόλη (DACO). Για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και την ανάλυση των 

εικόνων χρησιμοποιήθηκε το confocal μικροσκόπιο. 

 

3.14 Κυτταρομετρία ροής  

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε για να προσδιοριστεί σε ποια φάση του 

κυτταρικού κύκλου βρίσκονται τα κύτταρα καθώς και ο αριθμός των νεκρών και 

αποπτωτικών κυττάρων. Μετά από 72 ώρες επώασης με τους διάφορους παράγοντες, 

1x106 κύτταρα πλύθηκαν και συλλέχθηκαν με PBS/EDTA. Μετά από φυγοκέντρηση 

(5 λεπτά σε 250xg), η πελέτα των κυττάρων έγινε διαπερατή και στη συνέχεια 

μονιμοποιήθηκε όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης του FlowCellect cell cycle 

Checkpoint ATM DNA damage kit (FCCH025143). Έπειτα, η πελέτα των κυττάρων 
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επωάστηκε στον πάγο και στο σκοτάδι για 30 λεπτά με 5μl 20x stock Anti-phospho-

ATM συν 95μl 1x Assay buffer. Τα κύτταρα στη συνέχεια ξεπλύθηκαν με 1x Assay 

buffer, το οποίο και αφαιρέθηκε στη συνέχεια μετά από φυγοκέντρηση για πέντε 

λεπτά σε 670xg. Κατόπιν, η πελέτα των κυττάρων επωάστηκε σε DNA staining 

solution (Propidium Iodide/RNase solution) για 30 λεπτά στο σκοτάδι. Η 

περιεκτικότητα του δείγματος σε DNA μετρήθηκε με τη συσκευή Beckton-Dickinson 

FACSArray. Το συνολικό ποσοστό των κυττάρων επί τοις εκατό που προέκυψαν 

μετά από την ανάλυση του κυτταρικού κύκλου προσδιορίστηκαν στις φάσεις  G0⁄ G1, 

S και G2⁄M. Επίσης, προσδιορίστηκε ο αριθμός των νεκρών και των αποπτωτικών 

κυττάρων. 

 

3.15 Ανοσοκατακρήμνιση με A/G πρωτεΐνη αγαρόζη 

Για την πραγματοποίηση της τεχνικής αυτής συλλέχθηκαν 2x106 κύτταρα και 

αραιώθηκαν σε 1ml διαλύματος NP40 το οποίο περιείχε αναστολείς πρωτεασών και 

φωσφατασών. Μια ποσότητα 100μl αποθηκεύτηκε στους -80oC. Στην υπόλοιπη 

ποσότητα των 900μl από κάθε πρωτεϊνικό δείγμα, προστέθηκαν 30μl του πρώτου 

αντισώματος anti-RHAMM ή anti-CD44 και έτσι τα δείγματα επωάστηκαν στους 4οC 

υπό ελαφριά ανακίνηση για 24 ώρες. Η διαδικασία της ανοσοκατακρήμνισης 

πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα μετά από την προσθήκη 30μl πρωτεΐνης A/G 

αγαρόζης (sc2003, Santa Cruz) για 4 ώρες στους 4oC υπό ελαφριά ανακίνηση. Μετά 

από μια φυγοκέντρηση στις 1000 rpm για 1 λεπτό στους 4oC, η πελέττα αραιώθηκε 

για μία ακόμη φορά σε 1ml διάλυμα NP40. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε δύο 

ακόμη φορές. Στο τέλος, η πελέττα αραιώθηκε σε 30μl  χρωστικής 2x για western 

blotting.  

 

3.16 Στατιστική Ανάλυση  

Τα στατιστικά τεστ που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων ήταν τα ANOVA, Chi-square και Student’s T. Η στατιστική 

σημαντικότητα ορίστηκε στο p≤0,05. 
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3.17 Διαλύματα 

• Ρυθμιστικό διάλυμα διαχωρισμού πρωτεϊνών (separating buffer): 1.5 M Tris- 

HCl, 4% SDS(w/v), pH 8.8 

• Ρυθμιστικό διάλυμα πηκτώματος επιστοίβαξης πρωτεϊνών (stacking buffer): 

0.5 M Tris-HCl, 1.6% SDS(w/v), pH 6.8 

• Διάλυμα φόρτωσης πρωτεϊνών: 50 mM Tris-HCl pH 6.8, 2% SDS, 10% 

γλυκερόλη (glycerol), 1% μερκαπτοαιθανόλη (β-mercaptoethanol), 12.5 mM 

EDTA, 0.02% μπλέ υης βρωμοφαινόλης (bromophenol blue) 

• Διάλυμα ηλεκτροφόρησης: 25 mM Tris-HCl pH 8.3, 250 mM γλυκίνη 

(glycine), 0.1% SDS 

• Ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς πρωτεϊνών: 10 mM CAPS, pH 11, containing 

10% methanol 

• Διάλυμα αποδιάταξης πρωτεϊνών (RIPA): Tris/HCL 50 mM, EDTA 0.5 M, 

Triton X-100 1%, NaCl 0.1%, and protease/phosphatase inhibitors (PMSF 

1mM, NEM 5 mM, benzamidin 5 mM, sodium cholate 1%, orthovanadate 

1mM) 

• Διάλυμα έκπλυσης μεμβρανών: PBS, Tween 1% (v/v) 

• Permeabilization buffer: 1% Triton in PBS 

• Fixation buffer: 0.4gr sucrose, 5% formaldehyde, in 20ml PBS 

 

3.18 Εκκινητές 

RHAMM_F 5’ TTC TGA ACC CTT TGG CTG G 3’ 

RHAMM_R 5’ ACA AGC CAA GGT GTT TTA GCC 3’ 

CD44_F 5′ GGTCCTATAAGGACACCCCAAAT 3′, 

CD44_R 5′ AATCAAAGCCAAGGCCAAGA 3′ 

FAK_F 5′ GTGCTCTTGGTTCAAGCTGGAT 3’ 

FAK_R 5′ ACTTGAGTGAAGTCAGCAAGATGTGT 3’ 
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p53_F 5′ CGTCTGGGCTTCTTGCATTC 3′ 

p53_R 5′ AAGGCCTGCCCTGTGCAGC 3′ 

Cyclin D1_F 5′ GCCCTCGGTGTCCTACTTCAA 3′ 

Cyclin D1_R 5′ TCCTCCTCGCACTTCTGTTCC 3′ 

GAPDH_F 5′ GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 3′ 

GAPDH_R 5′ GTCATTGATGGCAACAATATCCACT 3′ 

β-catenin_F 5′ TTCTGGTGCCACTACCACAGC 3′ 

β-catenin_R 5′ TGCATGCCCTCATCTAATGTC 3′ 

 

3.19 Αντισώματα 

Πρώτα 

αντισώματα 

Εταιρεία Αραίωση Μοριακό βάρος 

RHAMM Santa Cruz Biotechnology 1:100 95, 73, 45kDa 

CD44 Santa Cruz Biotechnology 1:200 111kDa 

FAK Chemicon 1:50 και 1:200 120kDa 

pFAK Chemicon 1:200 120kDa 

ERK1/2 Cell Signaling Technology 1:200 44/42kDa 

pERK1/2 Cell Signaling Technology 1:200 44/42kDa 

Actin Santa Cruz Biotechnology 1:200 43kDa 

p53 Santa Cruz Biotechnology 1:200 53kDa 

cyclin D1 Santa Cruz Biotechnology 1:200 36kDa 

β-catenin Santa Cruz Biotechnology 1:200 98 kDa 
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Δεύτερα αντισώματα Εταιρεία Αραίωση 

anti-mouse SantaCruz Biotechnology 1:2000 

anti-rabbit  SantaCruz Biotechnology 1:2000 

anti-goat SantaCruz Biotechnology 1:4000 
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4 Αποτελέσματα 

4.1 Ο ρόλος του υποδοχέα του υαλουρονικού οξέος (RHAMM) στην 

ρυθμιζόμενη από το χαμηλού μοριακού βάρους υαλουρονικό οξύ 

προσκόλληση των κυττάρων του ινοσαρκώματος. 

4.1.1 Γενικά 

Η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (ECM), είναι μια περίπλοκη δομή η οποία 

περιβάλλει και υποστηρίζει τα κύτταρα που απαρτίζουν τους διάφορους ιστούς και 

αποτελείται κυρίως από κολλαγόνο, γλυκοπρωτεΐνες και υαλουρονικό οξύ. Η ECM 

λειτουργεί ως φυσικό δομικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο προσδένονται τα καρκινικά 

κύτταρα και μεταναστεύουν, με αποτέλεσμα να είναι πολύ σημαντική για την 

ρύθμιση της κυτταρικής κινητικότητας, του πολλαπλασιασμού και της μετάστασης. 

Το υαλουρονικό οξύ (HA) είναι ένα άφθονο συστατικό της ECM, το οποίο βοηθάει 

στη διατήρηση της ομοιόστασης και της αρχιτεκτονικής της εξωκυττάριας θεμέλιας 

ουσίας. 

Υψηλά επίπεδα HA που έχουν αναφερθεί σε καρκινικά κύτταρα έχει προταθεί 

ότι αποτελούν ισχυρούς προγνωστικούς δείκτες σε καρκινικά κύτταρα του μαστού, 

των ωοθηκών, του στομάχου και του παχέος εντέρου (Tammi et al., 2008; Hamilton 

et al., 2007). Στο μικροπεριβάλλον των καρκινικών κυττάρων, το HA είναι ικανό να 

μεταδίδει σήματα που ξεκινούν από την ECM προς το εσωτερικό των κυττάρων και 

αλλαγές στο μεταβολισμό του έχουν συνδεθεί με την προώθηση της κυτταρικής 

κινητικότητας, της προσκόλλησης, της μετανάστευσης και της μετάστασης (Stern et 

al., 2006; Turley et al., 2002; Toole and Hascall, 2002). Υπάρχουν ενδείξεις ότι το 

HA ρυθμίζει τις διάφορες βιολογικές διαδικασίες των κυττάρων κυρίως μέσω των 

αλληλεπιδράσεών του με τους ειδικούς υποδοχείς του, οι οποίοι αποτελούν μέλη της 

οικογένειας που καλούνται hyaladherins (Turley et al., 2002; Price et al., 2007; 

Slomiany & Slomiany, 2008; Sherman et al., 1994; Toole, 1990; Cheung et al., 

1999). Ο υποδοχέας CD44 είναι ο καλύτερα χαρακτηρισμένος υποδοχέας του HA και 

έχει δειχθεί ότι είναι ο κύριος ρυθμιστής της σηματοδότησης του υαλουρονικού οξέος 

(Aruffo et al.,1990; Lesley & Hyman 1998). Ο RHAMM υποδοχέας διαφέρει από 
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τους υπόλοιπους υποδοχείς της οικογένειας των hyaladherins διότι είναι ο μοναδικός 

που εντοπίζεται τόσο στην κυτταρική μεμβράνη, στο κυτταρόπλασμα, στον πυρήνα 

όσο και σαν εκκρινόμενη πρωτεΐνη στην ECM (Assmann et al., 1998; Entwistle et al., 

1996; Zhang et al., 1998; Groen et al., 2004). Διαφορετικές ισομορφές του RHAMM 

έχουν ανιχνευθεί λόγω του εναλλακτικού ματίσματος (Cheung et al., 1999). Έχει 

προταθεί ότι παράγωγα εναλλακτικού ματίσματος εκφράζονται σε ένα συγκεκριμένο 

τύπο κυτταρικής συμπεριφοράς (Cheung et al., 1999). Η RHAMM πρωτεΐνη έχει 

αναφερθεί ότι δεν φέρει την τυπική διαμεμβρανική περιοχή αλλά αντίθετα, είναι 

αγκυροβολημένη στην κυτταρική μεμβράνη μέσω ενός δεσμού 

γλυκοζυλοφωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (Hardwick et al., 1992; Turley, 1992; Klewes et 

al., 1993). Ο RHAMM υποδοχέας της κυτταρικής επιφάνειας αλληλεπιδρά με τον 

υποδοχέα CD44 και επηρεάζει την κινητικότητα των κυττάρων, τη μετανάστευσή 

τους καθώς και τη μεταγωγή του σήματος στα διάφορα σηματοδοτικά μονοπάτια. 

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι ο RHAMM μπορεί να έχει μεταστατικές 

δράσεις παρόμοιες με αυτές του CD44 και πολλές φορές μπορεί ακόμη και να τις 

αντικαθιστά (Nedvetzki et al., 2004). Ενδοκυττάρια, ο RHAMM προσδένεται στα 

ινίδια της ακτίνης, στα ποδοσώματα, στα κεντροσώματα, στους μικροσωληνίσκους 

και στη μιτωτική άτρακτο (Turley et al., 2002; Assmann et al., 1999;  Maxwell et al., 

2005) και με τον τρόπο αυτό επηρεάζει σημαντικές κυτταρικές διαδικασίες της 

καρκινογένεσης (Maxwell et al., 2005; Maxwell et al., 2008; Mohapatra et al.,1996). 

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει υπερέκφραση του RHAMM κατά 

την εξέλιξη του όγκου γεγονός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημαντικός 

προγνωστικός καρκινικός δείκτης σε ιστούς όπως του μαστού, του παχέος εντέρου, 

του εγκεφάλου, του προστάτη, του ενδομητρίου, των καρκινικών κυττάρων του 

παγκρέατος, της λευχαιμίας, της επιθετικής ινωμάτωσης, του πολλαπλού μυελώματος 

και του μελανώματος (Assmann et al., 2001; Wang et al.,1998; Hus et al., 2008; 

Zlobec et al.,2008; Tolg et al.,2003; Rein et al., 2003; Akiyama et al.,2001; Gust et 

al., 2009; Ahrens et al.,2001). Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η 

αλληλεπίδραση του HA με τον RHAMM μπορεί να επάγει έναν αριθμό κυτταρικών 

σηματοδοτικών μορίων, συμπεριλαμβανομένου της κινάσης της εστιακής 

προσκόλλησης (FAK), των κινασών (ERK1/2), (PKC) και (PI3K), των μορίων pp60-

c-Src, NFκB και Ras (Wang et al.,1998; Hall et al., 1994; Hall et al., 1995; Hall et al., 

1996; Hall et al., 2001; Lin et al., 2008; Seger & Krebs 1995). 
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Το ινοσάρκωμα αποτελεί μια σπάνια μορφή καρκίνου των μαλακών μορίων 

που προέρχεται από τους ινοβλάστες. Διαφορετικές κυτταρικές σειρές ινοβλαστικής 

προέλευσης έχει δειχθεί ότι έχουν άφθονη εξωκυττάρια θεμέλια ουσία  πλούσια σε 

υαλουρονικό οξύ και πρωτεογλυκάνες (Piepkorn et al., 1988). Η κυτταρική 

μετανάστευση είναι μια αρκετά συντονισμένη διαδικασία που είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την προσκόλληση των κυττάρων στην ECM (Ridley et al., 2003). 

Τόσο λοιπόν η κυτταρική προσκόλληση όσο και η κυτταρική μετανάστευση είναι 

απαραίτητες για την αποτελεσματική κυτταρική διείσδυση και μετάσταση. 

Πρόσφατα, αποδείξαμε ότι προσθήκη HA διαφορετικού μοριακού βάρους σε κύτταρα 

ινοσαρκώματος είχε ως αποτέλεσμα την ρύθμιση της μεταναστευτικής τους 

ικανότητας με έναν τρόπο αυστηρά εξαρτημένο από το μοριακό μέγεθος του HA 

(Berdiaki et al., 2009). Στην παρούσα μελέτη, εξετάσαμε τη δράση του HA στην 

προσκόλληση των κυττάρων του ινοσαρκώματος και εστιάσαμε στο μηχανισμό 

δράσης του. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι το HA ρυθμίζει την προσκόλληση των 

κυττάρων του ινοσαρκώματος μέσω της αλληλεπίδρασής του με τον RHAMM 

υποδοχέα του και με την παράλληλη  ενεργοποίηση των FAK και ERK1/2 

σηματοδοτικών μονοπατιών.  

 

4.1.2 Tα παρασκευάσματα των LMWHA και HMWHA δεν περιέχουν αλυσίδες 

θειϊκής χονδροιτίνης και ολιγοσακχαρίτες υαλουρονικού οξέος  

Για να διαπιστώσουμε ότι τα παραπάνω παρασκευάσματα δεν περιέχουν 

προσμίξεις αλυσίδων θειϊκής χονδροϊτίνης και ολιγοσακχαριτών υαλουρονικού οξέος, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση κατά FACE. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι δεν υπήρχε 

παρουσία ολιγοσακχαριτών υαλουρονικού οξέος και στα δύο παρασκευάσματα 

(Εικόνα 2Α, λωρίδες 3 και 4) καθώς έγινε σύγκριση με κάποιο δείγμα ελέγχου που 

περιείχε ολιγοσακχαρίτες υαλουρονικού οξέος (Εικόνα 2Α, λωρίδα 2). Τα προϊόντα 

της πέψης με τις χονδροϊτινάσες ABC και ACII, τόσο στην περίπτωση του LMWHA 

(Εικόνα 2Α, λωρίδα 5) όσο και σε αυτήν του HMWHA (Εικόνα 2Α, λωρίδα 6), 

προσδιορίστηκαν ως Δdi-HA, ενώ δεν εντοπίστηκαν σουλφυλιωμένοι Δ-δισακχαρίτες 

θειϊκής χονδροϊτίνης. Επίσης, ένα χρήσιμο εργαλείο για να διαπιστώσουμε την 

απουσία αλυσίδων θειϊκής χονδροϊτίνης ήταν η πέψη του οφθαλμικού διαλύματος 

Viscoat με χονδροϊτινάση. Ακόμη, η απουσία αλυσίδων θειϊκής χονδροϊτίνης και 
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ολιγοσακχαριτών υαλουρονικού οξέος στα παρασκευάσματα των LMWHA και 

HMWHA επαληθεύτηκε και με τη χρήση της τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης (CE) 

(Malavaki et al., 2008). Με τη χρήση της τεχνικής αυτής φάνηκε ότι τόσο το 

LMWHA όσο και το HMWHA μετανάστευσαν σαν δύο ομοιογενώς φορτισμένοι 

πληθυσμοί (Εικόνα 2Β). Το εύρος του μοριακού μεγέθους του παρασκευάσματος του 

LMWHA ήταν 15-40 kDa με ένα μέσο μοριακό βάρος των 16,1 kDa, όπως 

προσδιορίστηκε από το gel χρωματογραφίας διαπερατότητας, το οποίο έχει 

περιγραφεί αναλυτικά σε προηγούμενη μελέτη (Karamanos et al., 1995). 

 
Εικόνα 2 
Α. Έλεγχος καθαρότητας του LMWHA και του HMWHA με ανάλυση κατά FACE. Δείγματα 

LMWHA και HMWHA αναλύθηκαν πριν και μετά την προσθήκη των χονδροϊτινασών ABC 

και ACII σε συνδυασμό. ∆δι- και ολιγοσακχαρίτες (6-16 μερή) HA χρησιμοποιήθηκαν ως 

δείγματα ελέγχου (λωρίδες 1 και 2, αντίστοιχα). Ανέπαφα δείγματα (πριν από την προσθήκη 
χονδροϊτινασών) LMWHA και HMWHA φαίνονται στις λωρίδες 3 και 4 αντίστοιχα. Σε 

κανένα από αυτά τα δύο δείγματα δεν εντοπίστηκαν HA-ολιγοσακχαρίτες. Στις λωρίδες 5 και 

6 φαίνονται τα προϊόντα της πέψης των LMWHA και HMWHA, τα οποία ταυτοποιήθηκαν 

ως ∆-δισακχαρίτες. Δεν εντοπίστηκαν καθόλου CS-παραγόμενοι ∆δισακχαρίτες, γεγονός που 

υποδηλώνει την απουσία αλυσίδων θειϊκής χονδροϊτίνης (CS) και στα δύο δείγματα HA. Η 

λωρίδα 7 δείχνει τους HA- και CS-παραγώμενους ∆-δισακχαρίτες που προκύπτουν μετά την 
πέψη του οφθαλμικού διαλύματος Viscoat® με χονδροϊτινάσες, το οποίο περιέχει HA σε 

συνδυασμό με αλυσίδες CS. B. Αξιολόγηση ομοιογένειας των LMWHA και HMWHA. 

Ανέπαφα δείγματα LMWHA και HMWHA αναλύθηκαν με τη μέθοδο της τριχοειδικής 
ηλεκτροφόρησης. Όπως φαίνεται, δείγμα LMWHA μετακινήθηκε σαν ένας ομοιογενώς 

φορτισμένος πληθυσμός σχηματίζοντας μία μοναδική κορυφή. Το ίδιο προφίλ μετακίνησης 

είχε και το δείγμα του HMWHA. Στα δύο αυτά δείγματα δεν εντοπίστηκαν ούτε CS αλυσίδες 

αλλά ούτε και ολιγοσακχαρίτες HA.   

 

4.1.3 Προσδιορισμός των προϊόντων της πέψης με υαλουρονιδάση 

Όπως αποδείχθηκε στην εικόνα (Εικόνα 3Α λωρίδες 5-8) και με το 

ηλεκτροφαινόγραμμα της εικόνας (Εικόνα 3Β) η πέψη των LMWHA και HMWHA 
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με υαλουρονιδάση για 48 ώρες οδήγησε στη δημιουργία τετραμερών και εξαμερών 

του υαλουρονικού οξέος. 

 

 
Εικόνα 3 
Α. Προσδιορισμός ολιγοσακχαριτών HA που προέκυψαν από την πέψη των LMWHA και 

HMWHA με υαλουρονιδάση. Απεικονίζονται τα δείγματα LMWHA και HMWHA μετά από 

ανάλυση κατά FACE πριν και μετά την προσθήκη υαλουρονιδάσης του είδους Streptomyces. 

∆δι- και ολιγοσακχαρίτες (6-16 μερή) HA χρησιμοποιήθηκαν ως δείγματα ελέγχου (λωρίδες 

1 και 2, αντίστοιχα). Ανέπαφα δείγματα LMWHA και HMWHA φαίνονται στις λωρίδες 3 

και 4 αντίστοιχα. Δείγματα LMWHA στις συγκεντρώσεις των 5 και 10 µg/ml επωάστηκαν με 

υαλουρονιδάση και απεικονίζονται στις λωρίδες 5 και 6 ενώ τα αντίστοιχα δείγματα 

HMWHA  διακρίνονται στις λωρίδες 7 και 8. Τα προϊόντα πέψης και των δύο δειγμάτων 
περιείχαν ανάμεικτα τμήματα 4-μερών + 6-μερών HA. Β. Προσδιορισμός των 

ολιγοσακχαριτών LMWHA με τη χρήση της τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης μετά από πέψη με 

υαλουρονιδάση. Το ηλεκτροφαινόγραμμα των προϊόντων πέψης του LMWHA δείχνει την 
παρουσία ομοιογενώς φορτισμένων πληθυσμών 6-μερών (4) 4-μερών (5) οι οποίοι 

μεταναστεύουν στα 14.8 και 16.6 λεπτά αντίστοιχα. Ο προσδιορισμός αυτών των πληθυσμών 

επιτεύχθηκε μετά τη σύγκριση του χρόνου μετανάστευσής τους με αυτόν δείγματων 
καθορισμένου μεγέθους ολιγοσακχαριτών HA. Τα βέλη υποδεικνύουν τις θέσεις 

μετανάστευσης των διαφόρων ολιγομερών του HA: 12-μερή (1), 10-μερή (2), 8- μερή (3), 6- 

μερή (4), 4- μερή (5) και Δ- δισακχαρίτες (6). 

 

4.1.4 Δράση του υαλουρονικού οξέος στην προσκόλληση των κυττάρων του 

ινοσαρκώματος 

Για την διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε μια φτωχά 

διαφοροποιημένη και έντονα μεταστατική ανθρώπινη κυτταρική σειρά 

ινοσαρκώματος που αποτελείται από στρογγυλά/επιμήκη κύτταρα (HT1080) 

(Rasheed et al., 1974). Σε μια προηγούμενή μας μελέτη είχε βρεθεί ότι η μεταστατική 

ικανότητα των HT1080 κυττάρων ρυθμίζεται από αλλαγές στο μεταβολισμό του 
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υαλουρονικού οξέος (Berdiaki  et al., 2009). Στην παρούσα μελέτη, ερευνήσαμε την 

ικανότητα προσκόλλησης των κυττάρων αυτών πάνω σε υπόστρωμα ινονεκτίνης, με 

τη χρήση μιας in vitro δοκιμής της κυτταρικής προσκόλλησης. Τα HT1080 κύτταρα 

έδειξαν ειδική προσκόλληση πάνω στην ινονεκτίνη και μετά από πειράματα 

επιλέχθηκε ο χρόνος των 30 λεπτών για την πραγματοποίηση της προσκόλλησης 

(Εικόνα 4A). Στη συνέχεια, εξετάστηκε η δράση της εξωγενούς προσθήκης HMWHA 

(50μg/ml) και LMWHA (50μg/ml). Το LMWHA αύξησε σημαντικά (p≤0,01) την 

προσκολλητική ικανότητα των HT1080 κυττάρων. Αυτή η διέγερση της 

προσκόλλησης με την προσθήκη LMWHA αποδείχθηκε ότι είναι εξαρτώμενη από 

την συγκέντρωσή (p≤0,01) του φτάνοντας σε ένα πλατό στα 100μg/ml (Εικόνα 4C). 

Αντίθετα, η εξωγενής προσθήκη HMWHA, μείωσε σημαντικά (p≤0,05) την 

ικανότητα της κυτταρικής προσκόλλησης (Εικόνα 4B). Για να εξακριβώσουμε ότι τα 

αποτελέσματα οφείλονταν αποκλειστικά στη δράση του υαλουρονικού οξέος, έγινε 

πέψη των LMWHA και HMWHA με τη χρήση της υαλουρονιδάσης Streptomyces 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με τη χρήση της ανάλυσης κατά FACE 

και της τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης (CE), έγινε ορατή η ολοκληρωτική πέψη και 

των δύο δειγμάτων  υαλουρονικού οξέος σε τετραμερή και εξαμερή όπως 

περιγράφηκαν παραπάνω (Εικόνα 3). Τα παράγωγα της πέψης από την 

υαλουρονιδάση αφού απενεργοποιήθηκαν με τη βοήθεια υψηλής θερμοκρασίας, 

χορηγήθηκαν στα HT1080 κύτταρα για 48 ώρες και κατόπιν αξιολογήθηκε η 

προσκολλητική τους συμπεριφορά. Η δράση του LMWHA στην προσκόλληση των 

κυττάρων του ινοσαρκώματος μηδενίστηκε μετά την πέψη του, γεγονός που 

αποδεικνύει τη σημαντικότητα του μεγέθους των αλυσίδων του υαλουρονικού οξέος 

στην εξειδικευμένη δράση του LMWHA (Εικόνα 4B). Είναι ενδιαφέρον να 

αναφέρουμε ότι και τα δύο προϊόντα της πέψης του υαλουρονικού οξέος είχαν μια 

ανεξάρτητη ανασταλτική δράση στην προσκόλληση των κυττάρων του 

ινοσαρκώματος (p≤0,05). Η απενεργοποιημένη υαλουρονιδάση, σύμφωνα με 

πειράματα ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν, αποδείχθηκε ότι δεν επηρεάζει την 

κυτταρική προσκόλληση των HT1080 κυττάρων (Εικόνα 4B). 
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Εικόνα 4 
Η επίδραση των LMWHA και HMWHA στην προσκόλληση των HT1080 κυττάρων πάνω σε 

υπόστρωμα ινονεκτίνης. A. Ανθρώπινα κύτταρα ινοσαρκώματος HT1080, στρώθηκαν σε 

πιάτα καλλιεργειών και η ικανότητα προσκόλλησής τους μετρήθηκε σε διάφορετικούς 

χρόνους. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο πέντε διαφορετικών πειραμάτων 
σε τριπλέτες. Από τη στατιστική ανάλυση με: one way ANOVA προκύπτει σημαντικότητα 

P≤0,001. B. Στα HT1080 κύτταρα παρουσία 0% θρεπτικού (M) χορηγήθηκαν 

απενεργοποιημένη υαλουρονιδάση HYAL(-)ve), LMWHA (50 μg/ml), HMWHA (50 μg/ml), 
και προϊόντα πέψης LMWHA σε συνδυασμό  με υαλουρονιδάση (LMWHA+HYAL) (50 

μg/ml), ή προϊόντα πέψης HMWHA σε συνδυασμό  με υαλουρονιδάση (HMWHA+HYAL) 

(50 μg/ml) για 48 ώρες και έπειτα μετρήθηκε η ικανότητα προσκόλλησής τους πάνω σε 

υπόστρωμα ινονεκτίνης (5 μg/cm2). C. Τα HT1080 κύτταρα επωάστηκαν με διαφορετικές 

συγκεντρώσεις LMWHA (25, 50 and 100μg/ml) και έπειτα μετρήθηκε η ικανότητα 

προσκόλλησής τους πάνω σε υπόστρωμα ινονεκτίνης (5 μg/cm2). Από την στατιστική 

ανάλυση με one-way ANOVA προκύπτει σημαντικότητα P≤0,01. Ο αριθμός των 

προσκολλημένων κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρήση του φλουορομετρικού CyQUANT 

Assay Kit (Molecular Probes). Κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό απουσία ορού 
χρησιμοποιήθηκαν ως κύτταρα ελέγχου (M). Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο 

όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σημαντικότητα: * Ρ≤0,05 ** 

Ρ≤ 0,01 σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου.   

 

4.1.5 Ο ρόλος του RHAMM στην προσκόλληση των κυττάρων ινοσαρκώματος 

Ο RHAMM υποδοχέας του υαλουρονικού οξέος έχει δειχθεί ότι ρυθμίζει την 

επαγόμενη από το υαλουρονικό οξύ μετανάστευση, την προσκόλληση και τον 

πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων (Twarock et al., 2010; Gares & Pilarski, 
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2000). Για το λόγο αυτό εξετάσαμε εάν συμμετέχει στην εξαρτώμενη από το 

υαλουρονικό οξύ κυτταρική προσκόλληση. Για να μελετήσουμε τον άμεσο ρόλο του 

RHAMM στην κυτταρική προσκόλληση των HT1080 κυττάρων, χρησιμοποιήσαμε 

ένα siRNA ειδικό για το γονίδιο του RHAMM που οδηγεί στην καταστολή της 

έκφρασής του. Η επιμόλυνση των κυττάρων με siRHAMM οδήγησε σε μια 

σημαντική μείωση κατά 70% της έκφρασης της mRNA και της πρωτεϊνης του 

RHAMM (p≤0,01) (Εικόνα 5). Η αναστολή της έκφρασης του RHAMM 

συσχετίστηκε με μια σημαντική μείωση της κυτταρικής προσκόλλησης των HT1080 

κυττάρων (p≤0,001) (Εικόνα 6). Επιπλέον εξετάσαμε το εάν ο RHAMM ρυθμίζει τη 

σηματοδότηση του υαλουρονικού οξέος, η οποία αλλάζει την προσκολλητική 

ικανότητα των κυττάρων. Η επαγόμενη από το LMWHA αύξηση της προσκόλλησης 

των HT1080 κυττάρων (p≤0,05) καταργήθηκε εντελώς στα κύτταρα στα οποία είχε 

κατασταλεί η έκφραση του RHAMM φτάνοντας στα επίπεδα των siRHAMM 

δειγμάτων ελέγχου (p=μη στατιστικά σημαντικό) (Εικόνα 6). Τα αποτελέσματα αυτά 

αποδεικνύουν ότι η ενεργή σηματοδότηση μέσω του RHAMM είναι απαραίτητη για 

τη δράση του υαλουρονικού οξέος στην κυτταρική προσκόλληση των HT1080 

κυττάρων. Η μείωση της κυτταρικής προσκόλλησης από το HMWHA δεν 

επηρεάστηκε από την αναστολή της έκφρασης του RHAMM (p=μη στατιστικά 

σημαντικό) (Εικόνα 6). Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι ο RHAMM 

αποτελεί έναν σημαντικό ρυθμιστή της σηματοδότησης του υαλουρονικού οξέος 

στην προσκόλληση των κυττάρων του ινοσαρκώματος και εξαρτάται από το μέγεθος 

του υαλουρονικού οξέος. 
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Εικόνα 5 
Αναστολή της έκφρασης του RHAMM με χρήση siRNA. HT1080 κύτταρα επιμολύνθηκαν 

με RHAMM siRNA (siRHAMM), ενώ κύτταρα που επιμολύνθηκαν με scrambled RNA 

(siScr) χρησιμοποιήθηκαν ως κύτταρα ελέγχου. Στα κύτταρα που αναφέρονται ως media έχει 

χορηγηθεί θρεπτικό καλλιέργειας απουσία ορού. A. Η αναστολή της έκφρασης mRNA 

RHAMM επαληθεύθηκε με Real Time PCR σε σύγκριση με το siScr ελέγχου, 48 ώρες μετά 
τη επιμόλυνση. Στατιστική σημαντικότητα: **p ≤ 0,01σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου 

siScr. B. Αναστολή της έκφρασης της πρωτεΐνης RHAMM επαληθεύεται με ανάλυση κατά 

Western. C. Πυκνομετρική ανάλυση των ζωνών πρωτεΐνης RHAMM σε σύγκριση με την 

ακτίνη έδειξε συμφωνία με τα αποτελέσματα της Real Time PCR. Τα αποτελέσματα 

αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων σε τριπλέτες. Στατιστική 

σημαντικότητα: **p ≤ 0,01σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου siScr.  
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Εικόνα 6 
Επίδραση της αναστολής του RHAMM με siRNA στην κυτταρική προσκόλληση των 

κυττάρων του ινοσαρκώματος πάνω σε υπόστρωμα ινονεκτίνης. Η ικανότητα προσκόλλησης 

πάνω σε υπόστρωμα ινονεκτίνης των HT1080 siRHAMM επιμολυσμένων κύτταρων (si 
RHAMM) μετρήθηκε 48 ώρες μετά την επιμόλυνση και συγκρίθηκε με αυτή των μη 

επιμολυσμένων κυττάρων (Μ) και επιμολυσμένων κυττάρων με μη ειδικό scrambled siRNA 

(siScr). Ο αριθμός των προσκολλημένων κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρήση του 

φλουορομετρικού CyQUANT Assay Kit (Molecular Probes). Τα αποτελέσματα 

αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων σε τριπλέτες. Στατιστική 

σημαντικότητα: ***p ≤ 0,001, **p ≤ 0,01, *p ≤ 0,05 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κύτταρα 

ελέγχου siScr.  
 

4.1.6 Ο ρόλος του CD44 στην προσκόλληση των κυττάρων ινοσαρκώματος 

Η εξωκυττάρια μορφή του RHAMM αλληλεπιδρά με τον CD44 υποδοχέα 

στην κυτταρική μεμβράνη και μεταδίδει τη σηματοδότηση του υαλουρονικού οξέος 

στο εσωτερικό του κυττάρου (Hamilton et al., 2007). Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να 

μελετήσουμε εάν ο CD44 υποδοχέας εμπλέκεται στην εξαρτώμενη από το 

υαλουρονικό οξύ κυτταρική προσκόλληση, η οποία έχει ήδη δειχθεί ότι ρυθμίζεται 

από τον RHAMM. Ο ρόλος του CD44 μελετήθηκε με τη χρήση RNA παρεμβολής. Η 

επιμόλυνση των HT1080 κυττάρων με siRNA εναντίον του CD44 οδήγησε σε μια 

σημαντική μείωση της τάξης του 60% της έκφρασης mRNA καθώς και της 

πρωτεϊνικής έκφρασης (p≤0,01) (Εικόνα 7). Η μείωση της έκφρασης του CD44 

υποδοχέα στα κύτταρα αυτά, δεν επέφερε αλλαγή στην προσκολλητική τους 

συμπεριφορά. Παρόλα αυτά, η καταστολή της έκφρασης του CD44 οδήγησε σε μια 
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μείωση της εξαρτώμενης από το LMWHA αύξησης της προσκολλητικής ικανότητας 

των HT1080 κυττάρων (p≤0,05) (Εικόνα 8). Τα πειράματα αυτά αποδεικνύουν ότι 

ενώ η δράση του CD44 υποδοχέα δεν είναι απαραίτητη για τα βασικά επίπεδα της 

προσκόλλησης των κυττάρων του ινοσαρκώματος, συμμετέχει ενεργά στον 

εξαρτώμενο από το LMWHA μηχανισμό που ρυθμίζει την προσκόλληση των 

κυττάρων αυτών.   

 

Εικόνα 7 
Αναστολή της έκφρασης του CD44 με χρήση siRNA. HT1080 κύτταρα επιμολύνθηκαν με 

CD44 siRNA (siCD44), ενώ κύτταρα που επιμολύνθηκαν με scrambled RNA (siScr) 

χρησιμοποιήθηκαν ως κύτταρα ελέγχου. Στα κύτταρα που αναφέρονται ως (Μ) έχει 

χορηγηθεί θρεπτικό καλλιέργειας απουσία ορού. A. Η αναστολή της έκφρασης mRNA CD44 

επαληθεύθηκε με Real Time PCR σε σύγκριση με το siScr ελέγχου, 48 ώρες μετά τη 

επιμόλυνση. Στατιστική σημαντικότητα: **p ≤ 0,01σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου siScr. 
B. Αναστολή της έκφρασης της πρωτεΐνης CD44 επαληθεύεται με ανάλυση κατά Western. C. 

Πυκνομετρική ανάλυση των ζωνών πρωτεΐνης CD44 σε σύγκριση με την ακτίνη έδειξε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα της Real Time PCR. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το 

μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σημαντικότητα: **p ≤ 

0,01σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου siScr.  
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Εικόνα 8 
Επίδραση της αναστολής του CD44 με siRNA στην κυτταρική προσκόλληση των κυττάρων 

του ινοσαρκώματος πάνω σε υπόστρωμα ινονεκτίνης. Η ικανότητα προσκόλλησης πάνω σε 

υπόστρωμα ινονεκτίνης των HT1080 siCD44 επιμολυσμένων κύτταρων (siCD44) μετρήθηκε 

48 ώρες μετά την επιμόλυνση και συγκρίθηκε με αυτή των μη επιμολυσμένων κυττάρων (Μ) 

και επιμολυσμένων κυττάρων με μη ειδικό scrambled siRNA (siScr). Ο αριθμός των 

προσκολλημένων κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρήση του φλουορομετρικού CyQUANT 
Assay Kit (Molecular Probes). Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών 

ανεξάρτητων πειραμάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σημαντικότητα: *p ≤ 0,05 σε σύγκριση με 

τα αντίστοιχα κύτταρα ελέγχου siScr.  
 

4.1.7 Η δράση του ΗΑ στην mRNA και πρωτεϊνική έκφραση του RHAMM 

Τα αποτελέσματά μας, έδειξαν ότι το LMWHA ρυθμίζει μερικώς την 

προσκόλληση των κυττάρων του ινοσαρκώματος μέσω του RHAMM υποδοχέα. Για 

το λόγο αυτό μελετήσαμε τη δράση των LMWHA και HMWHA στην έκφραση του 

RHAMM. 

Με τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου 

(Real- Time PCR) διαπιστώσαμε ότι τα HT1080 κύτταρα εκφράζουν mRNA για τον 

RHAMM υποδοχέα, τα επίπεδα του οποίου αυξήθηκαν με την προσθήκη HMWHA 

(p≤0,05)  και ακόμη περισσότερο μετά την προσθήκη του LMWHA (p≤0,01) (Εικόνα 

9B). Στη συνέχεια, το κυτταρικό εκχύλισμα καθώς και το συμπυκνωμένο 

υπερκείμενο των HT1080 κυττάρων σημάνθηκε για την πρωτεΐνη του RHAMM. To 

αντίσωμα εναντίον του RHAMM που χρησιμοποιήθηκε, είχε τη δυνατότητα να 

ανιχνεύει μια συγκεκριμένη αμινοξική αλληλουχία κοντά στο καρβοξυ-τελικό άκρο 
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της πρωτεΐνης, η οποία είναι συντηρημένη σε όλες τις ισομορφές του RHAMM. Στα 

κυτταρικά εκχυλίσματα των κυττάρων ινοσαρκώματος εντοπίστηκαν τρεις 

διαφορετικές ισομορφές της RHAMM πρωτεΐνης στα 95,73 και 45 kDa με τη χρήση 

της ανάλυσης κατά Western. Η χορήγηση του LMWHA αύξησε σημαντικά την 

έκφραση των 95 και 73 kDa ισομορφών του RHAMM (κατά 50 και 37% αντίστοιχα) 

(Εικόνα 9B), γεγονός που συμφωνεί με τα αποτελέσματα των ολικών μεταγραφικών 

επιπέδων του RHAMM. Παρόμοια, η προσθήκη HMWHA οδήγησε σε μια αύξηση 

των 95 και 73 kDa ισομορφών του RHAMM (κατά 36 και 27% αντίστοιχα) (Εικόνα 

9B). Εκτός από τις τέσσερις παραπάνω ισομορφές του RHAMM που αναφέραμε, η 

ανάλυση των εκκρινόμενων πρωτεϊνών του υπερκειμένου οδήγησε στον εντοπισμό 

δύο ακόμη πρωτεϊνικών ισομορφών στα 68 και 60 kDa (Εικόνα 9C). Η προσθήκη 

LMWHA αύξησε κατά 60% την 95 kDa ισομορφή ενώ μείωσε κατά 20,5% την 45 

kDa ισομορφή του RHAMM. Η χορήγηση HMWHA προκάλεσε μια αύξηση της 95 

kDa ισομορφής κατά 55% και μείωσε την έκφραση της 45 kDa ισομορφής κατά 18% 

(Εικόνα 9C). Μετά από υπολογισμούς προέκυψε ότι η αναλογία της ενδοκυττάριας 

πρωτεϊνικής μορφής του RHAMM σε σχέση με αυτή της εκκρινόμενης μορφής του 

είναι 4:1. Η προσθήκη LMWHA αύξησε αυτή την αναλογία σε 6:1. 
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Εικόνα 9 
Επίδραση των LMWHA και HMWHA στην έκφραση του RHAMM σε επίπεδο mRNA και 

σε επίπεδο πρωτεΐνης. A. Σε HT1080 κύτταρα χορηγήθηκαν LMWHA και HMWHA (50 

μg/ml) για 24 ώρες και κατόπιν προσδιορίστηκε η έκφραση του RHAMM σε επίπεδο mRNA 

με χρήση real-time PCR. B. Η μέτρηση της έκφρασης των πρωτεϊνικών ισομορφών του 

RHAMM μετά την χορήγηση (LMWHA) και (HMWHA) πραγματοποιήθηκε με ανάλυση 

κατά Western. Στα κύτταρα που αναφέρονται ως (Μ) έχει χορηγηθεί θρεπτικό καλλιέργειας 
απουσία ορού και χρησιμοποιούνται ως κύτταρα ελέγχου. Επίσης απεικονίζεται η 

πυκνομετρική ανάλυση των ζωνών πρωτεΐνης RHAMM σε σύγκριση με την ακτίνη. 

Στατιστική σημαντικότητα: *p ≤ 0,05 σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου. C. Η μέτρηση της 

έκφρασης των πρωτεϊνικών ισομορφών του RHAMM πραγματοποιήθηκε και στο θρεπτικό 

υλικό των παραπάνω κυττάρων με ανάλυση κατά Western. Απεικονίζεται και η 

πυκνομετρική ανάλυση των ζωνών της εκκρινόμενης πρωτεΐνης RHAMM σε σύγκριση με 

την ακτίνη. Στατιστική σημαντικότητα: *p ≤ 0,05 σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου. 
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4.1.8 Η δράση του LMWHA στην κυτταρική τοποθέτηση του RHAMM 

Σε προηγούμενες μελέτες έχει δειχθεί ότι οι βιολογικές λειτουργίες του 

RHAMM διαφοροποιούνται ανάλογα με την κυτταρική τοποθέτησή του (Assmann et 

al., 1998; Entwistle  et al., 1996; Zhang et al., 1998; Groen et al., 2004). Για να 

διερευνήσουμε τη δράση του LMWHA στην κυτταρική τοποθέτηση του RHAMM 

προχωρήσαμε στην πραγματοποίηση ανοσοφθορισμού. Με τη χρήση ενός 

αντισώματος ειδικού για τον RHAMM υποδοχέα, βρέθηκε ότι ο RHAMM 

εντοπίζεται κυρίως στο κυτταρόπλασμα ενώ υπήρχε και αχνή χρώση του στον 

πυρήνα των HT1080 κυττάρων (Εικόνα 10). Η χορήγηση LMWHA αύξησε τη 

συνολική έκφραση του RHAMM χωρίς όμως να προκαλεί αλλαγές στην κυτταρική 

τοποθέτησή του. 
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Εικόνα 10 
Εντοπισμός του RHAMM σε κύτταρα ινοσαρκώματος με χρήση ανοσοφθορισμού. Η χρώση 

της RHAMM πρωτεΐνης και η αντίστοιχη πυρηνική χρώση (χρησιμοποιώντας TO-PRO-3) 
των HT1080 κυττάρων αξιολογήθηκε μετά από 48 ώρες επώασης σε θρεπτικό απουσία ορού 

(M) με ή χωρίς την προσθήκη LMWHA (50 μg/ml). Για αρνητικό έλεγχο του πειράματος 

(negative) πραγματοποιήθηκε χρώση με το πρώτο αντίσωμα του RHAMM. Για την 

οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε συνεστιακό μικροσκόπιο (confocal) σε 

μεγέθυνση x40. 
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4.1.9 Η δράση του LMWHA στην οργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης 

των κυττάρων του ινοσαρκώματος 

Συγκεκριμένες αλλαγές στην αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της 

ακτίνης των καρκινικών κυττάρων έχουν συσχετιστεί με την ικανότητα τους να 

προσκολλώνται και να μεταναστεύουν (Geiger & Geiger, 2010; Chalkiadaki et al., 

2011). Για το λόγο αυτό εξετάσαμε το ρόλο του LMWHA στη διαμόρφωση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης στα HT1080 κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά όταν τους 

χορηγήθηκε LMWHA παρουσίασαν πιο έντονα ινίδια ακτίνης που κατανέμονταν 

κατά μήκος της κυτταρικής μεμβράνης σαν μυτερές προεξοχές και η δομή τους 

έμοιαζε με αυτή των μικρολαχνών (Εικόνα 11). Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί και 

με προηγούμενες μελέτες που αναφέρουν ότι οι αλυσίδες υαλουρονικού οξέος 

διαφορετικού μοριακού βάρους επηρεάζουν την οργάνωση των ινιδίων ακτίνης 

(Matou-Nasri et al., 2009; Boraldi et al., 2003). 
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Εικόνα 11 
Το LMWHA επηρεάζει την οργάνωση των ινιδίων ακτίνης. Η χρώση του κυτταροσκελετού 

της ακτίνης των HT1080 κυττάρων με φαλοϊδίνη και η αντίστοιχη πυρηνική χρώση 

(χρησιμοποιώντας TO-PRO-3) αξιολογήθηκε μετά από 48 ώρες επώασης σε θρεπτικό 
απουσία ορού (M) με ή χωρίς την προσθήκη LMWHA (50 μg/ml). Για την οπτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε συνεστιακό μικροσκόπιο (confocal) σε μεγέθυνση x40. 

 

 

4.1.10 Το μονοπάτι της ERK1/2 κινάσης είναι απαραίτητο για την 

LMWHA/RHAMM επαγόμενη προσκόλληση των HT1080 κυττάρων 

Η σηματοδότηση της αλληλεπίδρασης του υαλουρονικού οξέος με τον 

RHAMM έχει δειχθεί ότι ρυθμίζεται μέσω της ενεργοποίησης της ERK1/2, η οποία 

αποτελεί σημαντικό ρυθμιστή της κυτταρικής προσκόλλησης (Lokeshwar  & Selzer 
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2000; Al-Ayoubi et al., 2008). Χρησιμοποιώντας λοιπόν έναν ειδικό αναστολέα για 

την ERK1/2 κινάση θέλαμε να ερευνήσουμε εάν το υαλουρονικό οξύ ρυθμίζει την 

κυτταρική προσκόλληση των HT1080 κυττάρων μέσω της κινάσης αυτής. 

Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι η ικανότητα προσκόλλησης των κυττάρων μειώθηκε μετά 

την προσθήκη του ERK αναστολέα (p≤0,01), γεγονός που επιβεβαιώνει την 

συμμετοχή της ERK1/2 στην προσκόλληση των κυττάρων του ινοσαρκώματος 

(Εικόνα 12A). To DMSO που χρησιμοποιήθηκε σαν διαλύτης του αναστολέα της 

ERK1/2 δεν επηρέασε την κυτταρική προσκόλληση των HT1080 κυττάρων κατά την 

διεξαγωγή πειραμάτων ελέγχου (Εικόνα 12A). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με 

την προσθήκη του ERK1/2 αναστολέα καταργήθηκε πλήρως (p≤0,001) η εξαρτώμενη 

από το LMWHA αύξηση της κυτταρικής προσκόλλησης των HT1080 κυττάρων 

(Εικόνα 12A). Για να επαληθεύσουμε την ανασταλτική δράση του ERK1/2 

αναστολέα εξετάσαμε τη φωσφορυλίωση της ERK1/2, η οποία μειώθηκε σημαντικά 

με την παρουσία του συγκεκριμένου αναστολέα (Εικόνα 12Β και C). Τα 

αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι η ERK1/2 αποτελεί σημαντικό ρυθμιστή του 

σηματοδοτικού μονοπατιού που ξεκινάει από την αλληλεπίδραση του RHAMM με το 

LMWHA. 
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Εικόνα 12 
Επίδραση του ERK αναστολέα στην κυτταρική προσκόλληση των κυττάρων του 

ινοσαρκώματος πάνω σε υπόστρωμα ινονεκτίνης. A. Η ικανότητα προσκόλλησης πάνω σε 

υπόστρωμα ινονεκτίνης των HT1080 κυττάρων μετρήθηκε 48 ώρες μετά την προσθήκη του 
ERK αναστολέα (5 μM) ή του LMWHA (50 μg/ml) ή και των δύο. Ο αριθμός των 

προσκολλημένων κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρήση του φλουορομετρικού CyQUANT 

Assay Kit (Molecular Probes). Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών 
ανεξάρτητων πειραμάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σημαντικότητα: *p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, 

***p ≤ 0,001 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κύτταρα ελέγχου.B. Επίδραση του ERK 

αναστολέα στη φωσφωρυλίωση της  ERK1/2 των HT1080 κυττάρων. Η έκφραση της 

φωσφωρυλιωμένης ERK1/2 κινάσης (pERK1/2) μετρήθηκε 48 ώρες μετά την χορήγηση του 

ERK αναστολέα με ανάλυση κατά Western. C. Πυκνομετρική ανάλυση των ζωνών της 
πρωτεΐνης pERK1/2 σε σύγκριση με την ακτίνη. Στατιστική σημαντικότητα: ***p ≤ 0,001 σε 

σύγκριση με κύτταρα ελέγχου. 

 

4.1.11 Η σηματοδότηση του LMWHA/RHAMM ενισχύει την ενεργοποίηση της 

ERK1/2 κινάσης  

Έχει ήδη αναφερθεί ότι ο RHAMM αλληλεπιδρά άμεσα με την ERK1/2, 

ενισχύοντας τη φωσφορυλίωσή της και ρυθμίζοντας την κυτταρική της μετακίνηση 

(Zhang et al., 1998; Wang et al.,1998; Hall et al.,1994; Hall et al., 1995). Για το λόγο 

αυτό μελετήσαμε τα βασικά επίπεδα καθώς και τα εξαρτώμενα από την προσκόλληση 

επίπεδα φωσφορυλίωσης της ERK1/2 σε κύτταρα στα οποία είχαμε καταστείλει την 
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έκφραση του RHAMM. Με τη χρήση της ανάλυσης κατά Western διαπιστώσαμε ότι 

τα επίπεδα φωσφορυλίωσης της ERK1/2 και στις δύο περιπτώσεις μειώθηκαν 

σημαντικά (κατά 56 και 46% αντίστοιχα) (Εικόνα 13). Στη συνέχεια εξετάσαμε τη 

δράση του υαλουρονικού οξέος σε συνδυασμό με τη σηματοδότηση του RHAMM 

στην ενεργοποίηση της ERK1/2. Η αναστολή του RHAMM κατάργησε εμφανώς την 

εξαρτώμενη από το LMWHA επαγωγή των βασικών επιπέδων φωσφορυλίωσης της 

ERK1/2 όσο και των επιπέδων φωσφορυλίωσης της ERK κατά τη διάρκεια της 

προσκόλλησης (κατά 54 και 80% αντίστοιχα) (Εικόνα 13). Τα αποτελέσματα αυτά 

αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός LMWHA-RHAMM-ERK1/2 σηματοδοτικού άξονα 

στα HT1080 κύτταρα. 

 

 

Εικόνα 13 
Ενεργοποίηση της ERK1/2 στα HT1080 κύτταρα. Παρουσιάζεται η ανάλυση της 

φωσφωρυλίωσης της ERK1/2 (pERK) σε κύτταρα επιμολυσμένα με siRHAMM, ή με siScr ή 

σε μη επιμολυσμένα κύτταρα: A. σε βασικά επίπεδα έκφρασης 48 ώρες μετά τη χορήγηση 

θρεπτικού υλικού απουσία ορού (M, siSRC, siRHAMM) με ή χωρίς την προσθήκη LMWHA 

(50 μg/ml); και B. κατά τη διάρκεια της προσκόλλησης σε υπόστρωμα ινονεκτίνης 

χρησιμοποιώντας τους ίδιους παράγοντες και τα ίδια κύτταρα ελέγχου. C. & D. 

Πυκνομετρική ανάλυση των ζωνών στα βασικά επίπεδα C και κατά τη διάρκεια της 

προσκόλλησης D αντίστοιχα, με τις αναλογίες της pERK1/2 προς τη συνολική ERK1/2 

κανονικοποιημένες σε σύγκριση με την ακτίνη. Στατιστική σημαντικότητα: ***p ≤ 0,001, p ≤ 

0.01, *p ≤ 0.05  σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου. 
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4.1.12 Ο ρόλος της FAK στη ρυθμιζόμενη από το LMWHA-RHAMM 

κυτταρική προσκόλληση 

Η FAK αποτελεί ένα απ’ τα σημαντικότερα μόρια των σημείων εστιακής 

προσκόλλησης και έχει δειχθεί ότι ενεργοποιείται με τη σηματοδότηση της ERK 

(Johnson et al., 2008). Επίσης, συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις του RHAMM και της 

FAK έχουν συσχετιστεί με τη ρύθμιση της κυτταρικής κινητικότητας (Hall et 

al.,1994; Hall et al., 1995; Lokeshwar & Selzer, 2000). Για το λόγο αυτό εξετάσαμε 

την πιθανή συμμετοχή της FAK στον προτεινόμενο σηματοδοτικό μηχανισμό. Τα 

αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η φωσφορυλίωση της FAK μειώθηκε μετά την 

προσθήκη του αναστολέα της ERK κινάσης (Εικόνα 14A). Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει έναν ισχυρό ρυθμιστικό ρόλο της ERK σηματοδότησης στην 

ενεργοποίηση της FAK στα κύτταρα ινοσαρκώματος. Ακόμη μελετήσαμε τα βασικά 

επίπεδα καθώς και τα εξαρτώμενα από την προσκόλληση επίπεδα φωσφορυλίωσης 

της FAK σε κύτταρα στα οποία είχαμε καταστείλει την έκφραση του RHAMM. Και 

στις δύο περιπτώσεις τα επίπεδα φωσφορυλίωσης της FAK μειώθηκαν σημαντικά 

(κατά 75 και 41% αντίστοιχα), γεγονός που υποστηρίζει την αρχική μας υπόθεση 

(Εικόνα 15). Ακολούθως, αξιολογήσαμε την πιθανή δράση της LMWHA-RHAMM 

καθοδηγούμενης σηματοδότησης στην ενεργοποίηση της FAK. Η αναστολή του 

RHAMM κατάργησε πλήρως την εξαρτώμενη από το LMWHA επαγωγή των 

επιπέδων φωσφορυλίωσης της FAK που αναφέραμε παραπάνω (κατά 53 και 40% 

αντίστοιχα). Έτσι, προκύπτει ότι το LMWHA ενεργοποιεί ένα RHAMM-ERK1/2-

FAK σηματοδοτικό μονοπάτι, ρυθμίζοντας την προσκόλληση των κυττάρων του 

ινοσαρκώματος. 
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Εικόνα 14 
Επίδραση του ERK αναστολέα στη φωσφωρυλίωση της FAK (Y397) σε κύτταρα 
ινοσαρκώματος. Η έκφραση της φωσφωρυλιωμένης FAK (Y397) (pFAK) και της συνολικής 

FAK (FAK) μετρήθηκε 48 ώρες μετά την χορήγηση του ERK αναστολέα, σε HT1080 

κύτταρα, με ανάλυση κατά Western. C. Πυκνομετρική ανάλυση των ζωνών με τις αναλογίες 

της pFAK προς τη συνολική FAK κανονικοποιημένες σε σύγκριση με την ακτίνη. Στατιστική 

σημαντικότητα: ***p ≤ 0,001 σε σύγκριση με τα κύτταρα ελέγχου. 

 

 

 

 

Εικόνα 15 
Ενεργοποίηση της FAK στα HT1080 κύτταρα. Παρουσιάζεται η ανάλυση της 

φωσφωρυλίωσης της FAK (pFAK) σε κύτταρα επιμολυσμένα με siRHAMM, ή με siScr ή σε 

μη επιμολυσμένα κύτταρα: A. σε βασικά επίπεδα έκφρασης 48 ώρες μετά τη χορήγηση 

θρεπτικού υλικού απουσία ορού (M, siSRC, siRHAMM) με ή χωρίς την προσθήκη LMWHA 

(50 μg/ml); και B. κατά τη διάρκεια της προσκόλλησης σε υπόστρωμα ινονεκτίνης 

χρησιμοποιώντας τους ίδιους παράγοντες και τα ίδια κύτταρα ελέγχου. C. & D. 
Πυκνομετρική ανάλυση των ζωνών στα βασικά επίπεδα C και κατά τη διάρκεια της 

προσκόλλησης D αντίστοιχα, με τις αναλογίες της pFAK προς τη συνολική FAK 

κανονικοποιημένες σε σύγκριση με την ακτίνη. Στατιστική σημαντικότητα: ***p ≤ 0,001, p ≤ 

0.01, *p ≤ 0.05 σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου. 



76 

 

4.1.13 Συζήτηση 

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία αποδεικνύουν το σημαντικό ρόλο του 

RHAMM υποδοχέα στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη του καρκίνου μέσω της 

σηματοδότησης του υαλουρονικού οξέος. Στην παρούσα μελέτη δείχνουμε για πρώτη 

φορά ότι η αλληλεπίδραση του υαλουρονικού οξέος χαμηλού μοριακού βάρους με 

τον RHAMM υποδοχέα του, ρυθμίζει την προσκόλληση των κυττάρων του 

ινοσαρκώματος μέσω της ενεργοποίησης του ERK1/2 και της FAK σηματοδότησης. 

Η προσκόλληση στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία είναι απαραίτητη για μια 

επιτυχημένη διείσδυση και μετάσταση των καρκινικών κυττάρων. Τόσο ο 

μεμβρανικός όσο και ο ενδοκυττάριος RHAMM υποδοχέας έχει δειχθεί να 

επηρεάζουν την κυτταρική κινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι αλληλεπιδράσεις του 

υαλουρονικού οξέος με τον RHAMM υποδοχέα που εντοπίζεται στη μεμβράνη, έχει 

προταθεί ότι ρυθμίζουν την προσκολλητική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων του 

παχέος εντέρου, του μαστού και του προστάτη (Laurich et al., 2004; Simpson et al., 

2002; Herrera-Gayol & Jothy 2001). Αντίθετα ο ενδοκυττάριος υποδοχέας φαίνεται 

να εμπλέκεται στη ρύθμιση της εστιακής προσκόλλησης και να αλληλεπιδρά με τα 

ινίδια ακτίνης και τα μόρια της κυτταρικής προσκόλλησης όπως οι ιντεγκρίνες (Nagy 

et al., 1996; Gares et al., 1998; Gares, & Pilarski, 1999). Τα αποτελέσματά μας 

δείχνουν ότι το υαλουρονικό οξύ ρυθμίζει την κυτταρική προσκόλληση των HT1080 

κυττάρων ινοσαρκώματος με τρόπο εξαρτώμενο απ’ το μοριακό του βάρος. Το 

υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους (15-40kDa) αύξησε σημαντικά την 

ικανότητα προσκόλλησης των κυττάρων ινοσαρκώματος πάνω σε υπόστρωμα 

ινονεκτίνης. Η δράση αυτή του υαλουρονικού οξέος καταργήθηκε μετά από πέψη του 

με την υαλουρονιδάση που απομονώθηκε από Streptomyces, γεγονός που δείχνει την 

εξειδικευμένη λειτουργία του. Αντίθετα, το υαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού 

βάρους (2,5x106 Da) μείωσε σημαντικά την προσκολλητική ικανότητα των 

HT1080κυττάρων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα προϊόντα της πέψης 

του υαλουρονικού είχαν μια ανεξάρτητη ανασταλτική δράση στην κυτταρική 

προσκόλληση των κυττάρων του ινοσαρκώματος. Είναι ήδη γνωστό ότι διαφορές στο 

μοριακό βάρος του υαλουρονικού οξέος καθώς και αλλαγές στο μεταβολισμό του 

έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις λειτουργίες του κυττάρου (Stern et al., 2006; 

Berdiaki et al.,2009). Πρόσφατα έχουμε αποδείξει ότι το υαλουρονικό οξύ 

διαφορετικού μοριακού βάρους έχει διαφορετική δράση στη μετανάστευση των 
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κυττάρων του ινοσαρκώματος. Εξωγενής προσθήκη υαλουρονικού οξέος υψηλού 

μοριακού βάρους μείωσε σημαντικά τη μεταναστευτική ικανότητα των HT1080 

κυττάρων, ενώ η προσθήκη υαλουρονικού οξέος χαμηλού μοριακού βάρους οδήγησε 

σε σημαντική ενεργοποίηση της κινητικότητας των κυττάρων αυτών (Berdiaki et 

al.,2009).  

Η απόκριση στη σηματοδότηση του υαλουρονικού, η οποία οδηγεί σε αλλαγές 

στην κυτταρική κινητικότητα και διείσδυση, έχει προηγουμένως βρεθεί να 

περιορίζεται μετά από αναστολή της δράσης του RHAMM υποδοχέα (Zhang et 

al.,1998; Hall et al.,1995; Lokeshwar, and Selzer 2000; Tolg et al., 2006). Στο δικό 

μας κυτταρικό μοντέλο, η καταστολή της έκφρασης του RHAMM υποδοχέα οδήγησε 

σε μείωση των βασικών επιπέδων της κυτταρικής προσκόλλησης αλλά και στην 

κατάργηση της επαγόμενης από το LMWHA κυτταρικής προσκόλλησης. Αξίζει να 

αναφέρουμε ότι η δράση του υαλουρονικού οξέος υψηλού μοριακού βάρους δεν 

επηρέασε τα κύτταρα στα οποία είχαμε μειώσει την έκφραση του RHAMM, γεγονός 

που δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το μέγεθος του 

υαλουρονικού οξέος στη σηματοδότηση του RHAMM. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν 

ότι ο υποδοχέας CD44 ρυθμίζει με παρόμοιο τρόπο την επαγόμενη από το LMWHA 

κυτταρική προσκόλληση, υποδεικνύοντας ότι η συνεργασία των δύο υποδοχέων 

ρυθμίζει τη σηματοδότηση του LMWHA. Ο ρόλος του CD44 στην κινητικότητα των 

καρκινικών κυττάρων έχει συνδεθεί με την ικανότητά του να αλληλεπιδρά με 

συμπληρωματικές πρωτεΐνες και πιο συγκεκριμένα με τον RHAMM υποδοχέα 

(Hamilton et al., 2007). Παρόλο που είναι ξεκάθαρο ότι και οι δύο υποδοχείς του 

υαλουρονικού οξέος μπορούν να δρουν ανεξάρτητα, έχει προταθεί ότι η σχετική τους 

συνεργασία σε συγκεκριμένες κυτταρικές λειτουργίες πρέπει να διερευνηθεί ανάλογα 

με την περίπτωση (Park et al., 2008). Έτσι, διαφορετικού μεγέθους αλυσίδες 

υαλουρονικού οξέος έχει προηγουμένως δειχθεί ότι ρυθμίζουν διαφορετικές δράσεις 

μέσω της σηματοδότησης των αντίστοιχων υποδοχέων RHAMM και CD44. Είναι 

επίσης αξιοσημείωτο το ό,τι παρόλο που και οι δύο αυτοί υποδοχείς εμπλέκονται στη 

διαμόρφωση και στη σωστή κατανομή των ενδοθηλιακών κυττάρων, η οποία 

επάγεται από συγκεκριμένους ολιγοσακχαρίτες του υαλουρονικού, ρυθμίζουν 

διαφορετικά σηματοδοτικά μονοπάτια της αγγειογένεσης (Matou-Nasri et al., 2009). 

Επιπλέον, σε ένα in vitro μοντέλο επούλωσης πληγών, ολιγοσακχαρίτες 

υαλουρονικού οξέος αλλά όχι μεγάλα μεγέθη υαλουρονικού οξέος, έδειξαν να 

διεγείρουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων καθώς και 
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τη μετανάστευσή τους με έναν τρόπο εξαρτώμενο απ’ τη σηματοδότηση του 

RHAMM υποδοχέα (Gao et al., 2008). Παρόμοια, μελέτες με ειδικά αντισώματα 

αποκάλυψαν ότι το αντίσωμα εναντίον του CD44 αλλά όχι αυτό εναντίον του 

RHAMM ανέστειλε την κυτταρική προσκόλληση των ενδοθηλιακών κυττάρων πάνω 

σε υπόστρωμα υαλουρονικού οξέος. Αντίθετα, αντισώματα εναντίον του RHAMM 

αλλά όχι αυτά εναντίον του CD44 παρεμπόδισαν την κυτταρική μετανάστευση μέσω 

της βασικής μεμβράνης υποστρώματος Matrigel (Savani et al., 2001). 

Οι ισομορφές του RHAMM εντοπίζονται τόσο μέσα στα HT1080 κύτταρα 

όσο και στο υπερκείμενο της καλλιέργειάς τους. Η χρήση ανοσοφθορισμού 

αποκάλυψε ότι οι ισομορφές του RHAMM εντοπίζονται κυρίως στο κυτταρόπλασμα 

των κυττάρων του ινοσαρκώματος. Ο RHAMM υποδοχέας προσδιορίστηκε αρχικά 

σαν μια πρωτεΐνη 56-58 kDa που προσδένει το ΗΑ και είναι παρούσα στο 

υπερκείμενο των ινοβλαστών στα ποντίκια καθώς και σε κυτταρικές σειρές 

ινοσαρκώματος (Turley et al., 1987). Άλλες ισομορφές που έχουν αναγνωριστεί 

διαθέτουν μοριακά βάρη από 52 μέχρι 125 kDa (Hardwick et al., 1992,; Hall et al., 

1996; Entwistle et al., 1995; Hofmann et al.,1998; Fieber et al., 1999). Τόσο η 

έκφραση του RHAMM στην κυτταρική επιφάνεια όσο και οι ενδοκυττάριες 

ισομορφές του έχει προταθεί ότι ρυθμίζουν τη σηματοδότηση του υαλουρονικού, είτε 

μέσω της αλληλεπίδρασης με τον CD44 υποδοχέα είτε μέσω ενεργοποίησης 

ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μορίων (Cheung et al., 1999). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι με την προσθήκη LMWHA 

ενισχύθηκε η έκφραση των διαφόρων ισομορφών του RHAMM καθώς και τα 

συνολικά μεταγραφικά επίπεδα αυτού στα HT1080 κύτταρα. Επίσης, η προσθήκη 

HMWHA βρέθηκε να αυξάνει εξίσου τα επίπεδα του RHAMM αλλά σε μικρότερο 

βαθμό. Μετά από πειράματα ανοσοφθορισμού επιβεβαιώθηκε η αύξηση της 

έκφρασης του RHAMM μετά την προσθήκη του LMWHA και εντοπίστηκε κυρίως 

στο κυτταρόπλασμα των HT1080 κυττάρων. Ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου 

το LMWHA αυξάνει την έκφραση του RHAMM και τον εντοπισμό του στο 

κυτταρόπλασμα είναι υπό διερεύνηση. Εμείς προτείνουμε την ύπαρξη ενός 

μηχανισμού αλληλεπίδρασης μεταξύ της παραγωγής του υαλουρονικού οξέος και της 

έκφρασης του αντίστοιχου υποδοχέα. Η έκφραση του RHAMM και ο μεταβολισμός 

του υαλουρονικού οξέος έχει δειχθεί, μέσω άγνωστων έως τώρα μηχανισμών, να 

υπερεκφράζονται σε καρκινικά κύτταρα σε σχέση με τα αντίστοιχα φυσιολογικά 

(Hamilton et al., 2007). 



79 

 

Η ογκογόνος δράση του RHAMM έχει δειχθεί ότι οφείλεται στην ικανότητά 

του υποδοχέα να προσδένει το HA (Hall et al.,1995). Οι ενδοκυττάριες μορφές του 

RHAMM έχουν εντοπιστεί στους μικροσωληνίσκους, στη μιτωτική άτρακτο, στα 

κεντροσώματα και στον πυρήνα (Entwistle et al.,1996; Assmann et al.,1999; Maxwell 

et al.,2005; Hofmann et al.,1998; Maxwell et al., 2003; Joukov et al., 2006) γεγονός 

που αποδεικνύει ότι ενδοκυττάρια ο RHAMM μπορεί να επιδρά στον κυτταρικό 

μετασχηματισμό και στην εξέλιξη του καρκίνου (Joukov et al., 2006; Pujana et al., 

2007). Έχει δειχθεί ότι η ενδοκυττάρια μορφή του RHAMM σχετίζεται άμεσα με την 

κινάση ERK1 καθώς και με το μόριο Src (Turley et al., 2002; Zhang et al., 1998; Hall 

et al., 1996) οδηγώντας σε αλλαγές στα σηματοδοτικά τους μονοπάτια. Επίσης, το 

υαλουρονικό οξύ έχει δειχθεί ότι ρυθμίζει τη φωσφορυλίωση της (p42/44) ERK1/2, 

το οποίο είναι γνωστό ότι ρυθμίζει σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες όπως είναι η 

κυτταρική προσκόλληση (Lokeshwar & Selzer, 2000;. Al-Ayoubi et al., 2008). Σε 

αυτή τη μελέτη, η προσθήκη ενός εξειδικευμένου αναστολέα εναντίον της ERK κατά 

τη διάρκεια της κυτταρικής προσκόλλησης των κυττάρων του ινοσαρκώματος, 

μείωσε δραστικά τα βασικά επίπεδα, καθώς και την επαγόμενη από το LMWHA 

ικανότητα προσκόλλησης των κυττάρων. Έτσι, προκύπτει ότι η ERK1/2 λαμβάνει 

μέρος στο σηματοδοτικό μονοπάτι που ενεργοποιείται από την αλληλεπίδραση του 

HA με τον RHAMM υποδοχέα του, ρυθμίζοντας την προσκόλληση των κυττάρων 

ινοσαρκώματος. 

Η ενεργοποιημένη μορφή της ERK έχει πρόσφατα δειχθεί ότι εντοπίζεται στα 

σημεία εστιακή προσκόλλησης και φαίνεται να αλληλεπιδρά με την κινάση εστιακής 

προσκόλλησης FAK (Vomastek et al., 2007). Η FAK είναι μια κυτταροπλασματική 

κινάση που αλληλεπιδρά με τις ιντεγκρίνες, λαμβάνει μέρος στον πολυμερισμό της 

ακτίνης και εμπλέκεται στη ρύθμιση σημάτων στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία που 

οδηγούν σε αλλαγές στη μετανάστευση και στην προσκόλληση των καρκινικών 

κυττάρων (Schaller et al., 1992; Meng et al., 2009; McLean et al., 2005). Ακόμη, οι 

Vomasteck et al., (2007) αναφέρουν ότι τα επίπεδα ενεργοποίησης της ERK1/2 

συσχετίζονται με το μέγεθος των σημείων εστιακής προσκόλλησης, ενώ έχει 

καθιερωθεί ένας άμεσος συσχετισμός της ενεργοποίησης της FAK με το ρυθμό της 

εστιακής προσκόλλησης και με την κινητικότητα των ινοβλαστών. Τα παραπάνω 

δεδομένα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η ενεργοποίηση της FAK προωθεί τη 

δημιουργία σημείων εστιακής επαφής οδηγώντας σε μια πιο αποτελεσματική 

προσκόλληση των κυττάρων του ινοσαρκώματος. Μια παρόμοια μελέτη σε καρκινικά 
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κύτταρα του προστάτη, έδειξε ότι η ρύθμιση της FAK από την ERK1/2 είναι 

απαραίτητη για τον επιθετικό κυτταρικό φαινότυπο και αποκάλυψε την 

αλληλεξάρτηση της FAK και της ERK1/2 σηματοδότησης στην αποτελεσματική 

διείσδυση των καρκινικών κυττάρων (Johnson et al., 2008). Στη δική μας μελέτη, η 

χρήση ενός ειδικού ERKi αναστολέα οδήγησε σε μια σημαντική μείωση της 

ενεργοποίησης της FAK στα HT1080 κύτταρα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η 

ERK1/2 δρα σε κοινό σηματοδοτικό μονοπάτι με τη FAK και ενεργοποιείται πριν 

από αυτή. 

Στη συνέχεια, το LMWHA έδειξε να επάγει το σχηματισμό περισσότερων και 

παχύτερων ινών F-ακτίνης. Παρόμοια διάταξη και αναδιοργάνωση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης προέκυψε μετά την προσθήκη αλυσίδων υαλουρονικού 

οξέος σε διαφορετικά μεγέθη σε ινοβλάστες του δέρματος και σε ενδοθηλιακά 

κύτταρα (Matou-Nasri et al., 2009; Boraldi et al., 2003). Αυτές οι τροποποιήσεις της 

οργάνωσης των ινιδίων ακτίνης, συνάδουν με την προτεινόμενη ενίσχυση των 

σχηματισμών εστιακής προσκόλλησης (Schaller et al., 1992). 

Η σηματοδότηση του LMWHA με τον RHAMM έχει προηγουμένως δειχθεί 

να συμβαδίζει με την ενεργοποίηση της FAK και με το σχηματισμό φιλοποδιών 

οδηγώντας σε ενίσχυση του πολλαπλασιασμού και της μετάστασης των καρκινικών 

κυττάρων του οισοφάγου (Twarock et al., 2010). Σε αυτή τη μελέτη, τα βασικά 

επίπεδα ενεργοποίησης καθώς και η εξαρτώμενη από την προσκόλληση 

ενεργοποίηση της FAK στα HT1080 κύτταρα, αυξήθηκε με την προσθήκη LMWHA. 

Παρόλα αυτά, όταν αναστείλαμε την ολική έκφραση του RHAMM, η κυτταρική 

ενεργοποίηση της FAK και της ERK1/2 στα HT1080 κύτταρα μειώθηκε, ακόμη και 

μετά από εξωγενή προσθήκη του LMWHA, αποδεικνύοντας την απαραίτητη 

συμμετοχή του RHAMM. Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν  με προηγούμενες 

μελέτες που δείχνουν ότι το υαλουρονικό οξύ επάγει τη φωσφορυλίωση της 

τυροσίνης στο p125 (FAK), της παξιλίνης (paxillin), και της p42/44 ERK στα 

ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα, η οποία παρεμποδίστηκε με ένα αντίσωμα ειδικό 

για τον RHAMM (Lokeshwar & Selzer, 2000). Επίσης, επειδή έχουμε αποδείξει ότι 

το LMWHA ενισχύει τη μετανάστευση των HT1080 κυττάρων (Berdiaki et al.,2009), 

φαίνεται ότι η απόκριση του HA που εξαρτάται από τη σηματοδότηση του RHAMM, 

ενεργοποιεί την κινητικότητα των κυττάρων του ινοσαρκώματος. 
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Τέλος, στη μελέτη αυτή αποκαλύφθηκε ένας νέος μηχανισμός που εξαρτάται 

από τον RHAMM υποδοχέα αλλά και από τη συνεργατική δράση του με τον CD44 

και ρυθμίζει την κυτταρική προσκόλληση των κυττάρων του ινοσαρκώματος. Ο 

μηχανισμός αυτός επάγεται αποκλειστικά από το LMWHA, εμπλέκει τη συμμετοχή 

των κινασών ERK1/2 και FAK και μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός για μια μοριακά 

στοχευμένη θεραπεία της νόσου. 

 

4.2 Ο υποδοχέας του υαλουρονικού οξέος (RHAMM) τον πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων του ινοσαρκώματος μέσω του β-catenin σηματοδοτικού 

μονοπατιού. 

 

4.2.1 Γενικά 

 

Το υαλουρονικό οξύ (HA), όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω (κεφάλαια 

2.1-2.2), εντοπίζεται σε πολλούς κυτταρικούς τύπους και σε πολλά διαφορετικά 

μοριακά βάρη τα οποία συνδέονται με διαφορετικές βιολογικές ιδιότητες (Vigetti et 

al., 2014). Έχει διαπιστωθεί ότι τα υψηλά επίπεδα σύνθεσης HA σε διάφορους 

καρκινικούς ιστούς σχετίζονται με την καρκινογένεση και με τον κακοήθη 

μετασχηματισμό (Zhang et al., 1995). Το HA μέσω ειδικών αλληλεπιδράσεων με 

τους υποδοχείς του CD44, RHAMM και ICAM-1, ενεργοποιούν διάφορα 

ενδοκυττάρια σήματα, ρυθμίζοντας την κυτταρική μετανάστευση, την προσκόλληση, 

την διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό (Toole et al 2005; Turley et al., 2002; 

Nikitovic et al., 2013; Kouvidi et al., 2011; Berdiaki et al., 2009.). Ένας μεγάλος 

αριθμός μελετών έχει τονίσει την σημασία του RHAMM στην προγνωση πολλών 

τύπων καρκίνου, καθώς έχει βρεθεί να υπερεκφράζεται κατά την ανάπτυξη όγκων 

στο μαστό, στο παχύ έντερο, στο ενδομήτριο καθώς και κατά την ανάπτυξη της 

λευχαιμίας και του μελανώματος (Wang et al., 1998; Zlobec et al., 2008; Rein et al., 

2003; Hus et al., 2008; Ahrens et al., 2001).  

Η καρκινογένεση είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την 

απορρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού με την ταυτόχρονη καταστολή της 
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αποπτωτικής διαδικασίας, οδηγώντας σε σχηματισμό όγκου και σε αποδιοργάνωση 

των ιστών. Το κανονικό Wnt σηματοδοτικό μονοπάτι ρυθμίζει την έκφραση αρκετών 

βασικών γονιδίων τα οποία συμμετέχουν σε σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες όπως 

ο πολλαπλασιασμός, η κυτταρική διαφοροποίηση και η επιβίωση (Clevers & Nusse, 

2012). Έχει διαπιστωθεί ότι η δυσλειτουργία του Wnt μονοπατιού συνδέεται με τη 

παθογένεση του καρκίνου σε διάφορους ιστούς (Clevers & Nusse, 2012). Η 

ενδοκυττάρια β-catenin αποτελεί βασικό ρυθμιστή του Wnt σηματοδοτικού 

μονοπατιού, το οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες, διεγείρει τη φυσιολογική αύξηση 

και την ανάπτυξη, αλλά ύπο παθολογικές συνθήκες μπορεί να ενισχύσει καρκινικά 

γεγονότα (Reya, Clevers 2005; Bienz, Clevers 2000). H β-catenin έχει την ικανότητα 

να επάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό κατά τη μεταφορά της στο πυρήνα, όπου 

και διεγείρει την μεταγραφική ενεργότητα του T-cell factor (TCF) και του παράγοντα 

ενεργοποίησης των λεμφοκυττάρων (LEF) καθώς και την έκφραση συγκεκριμένων 

γονιδίων στόχων, όπως των cyclin-D1, c-Jun and c-Myc (Nelson & Nusse, 2004; 

Tetsu et al., 2009; He et al., 1998). Η κυτταρική διαθεσιμότητα της β-catenin 

ρυθμίζεται μέσω συγκεκριμένων μορίων-μελών του WNT μονοπατιού. Όταν οι WNT 

πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν με κύτταρα στόχους προσδένουν ένα ετεροδιμερές 

σύμπλοκο υποδοχέων, το οποίο αποτελείται από την πρωτεΐνη Frizzled (Fz) και έναν 

υποδοχέα χαμηλής λιποπρωτεϊνικής πυκνότητας 5 και 6 (LRP5/6). Όπως συντελείται 

σε πολλά μονοπάτια μεταγωγής σήματος, η σηματοδότηση από διμερείς Wnt 

υποδοχείς επάγει μια δομική αλλαγή κατά τη σύνδεση του μορίου προσδέτη, η οποία 

ακολουθείται από φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης στόχου. Το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας αυτής είναι η αναστολή της δημιουργίας του συμπλόκου “καταστροφής” 

και η αύξηση της έκφρασης της β-catenin η οποία είναι πλέον ελεύθερη να 

συμμετάσχει στη ρύθμιση της μεταγραφής (Clevers & Nusse, 2012). Στη περίπτωση 

της απουσίας ενός Wnt προσδέτη, η έκφραση της β-catenin καταστέλλεται 

αποτελεσματικά μέσω της φωσφορυλίωσης της από την κινάση GSK-3b, η οποία 

σχηματίζει ένα σύμπλοκο “καταστροφής” μαζί με τη πρωτεΐνη Axin και την 

adenomatous polyposis coli (APC) πρωτεΐνη. Η φωσφορυλίωση της β-catenin οδηγεί 

στη γρήγορη ουβικουιτινυλίωση και καταστροφή της στο πρωτεάσωμα (Clevers & 

Nusse, 2012; McCartney and Nathke, 2008). Στη περίπτωση αυτή, μόνo η 

μεμβρανική β-catenin η οποία δημιουργεί σύμπλοκο με τις cadherins έχει την 

ικανότητα να διαφεύγει την πρωτεασωμική καταστροφή (Papkoff et al., 1997) 
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Έχει παλαιότερα δειχθεί ότι οι HA-RHAMM αλληλεπιδράσεις έχουν την 

δυνατότητα να ενεργοποιούν ένα μεγάλο αριθμό σηματοδοτικών ρυθμιστών όπως 

είναι οι κινάσες FAK, ERK1/2, PI3K και PKC (Hall et al., 1994; Wang et al., 1998; 

Hall et al., 1995; Lin et al., 2007; Hall et al., 2001). Έχει επίσης δειχθεί ότι η 

χορήγηση HA σε HT1080 κύτταρα ινοσαρκώματος, ρυθμίζει την ικανότητα 

μετανάστευσης και προσκόλλησης με τρόπο εξαρτώμενο από το μορικακό βάρος του 

HA (Berdiaki et al., 2009; Kouvidi et al., 2011). Ακόμη, έχει διαπιστωθεί ότι το HA 

αυξάνει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ιννοσαρκώματος (Berdiaki et al., 

2008). Για το λόγο αυτό η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στη πιθανή συμμετόχη 

του Wnt μονοπατιού σηματοδότησης μέσω της β-catenin στον RHAMM/HA 

εξαρτώμενο πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ινοσαρκώματος.  

 

3.2.2 Ο ρόλος του RHAMM στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του 

ινοσαρκώματος 

 

Έχει προταθεί ότι ο RHAMM ρυθμίζει βασικές κυτταρικές λειτουργίες 

εξαρτώμενες απ’ το HA όπως η μετανάστευση, η προσκόλληση και ο 

πολλαπλασιασμός σε καρκινικά κύτταρα (Twarock et al., 2010; Gares & Pilarski, 

2000; Kouvidi et al., 2011). Ο σκοπός μας ήταν να εξετάσουμε εάν τα RHAMM-

εξαρτώμενα γεγονότα συμμετέχουν στην ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

των κυττάρων του ινοσαρκώματος (Berdiaki et al., 2008). Για τη διερεύνηση του 

άμεσου ρόλου του RHAMM στον πολλαπλασιασμό των HT1080 κυττάρων, 

χρησιμοποιήσαμε ένα siRNA ειδικό για το γονίδιο του RHAMM, όπως έχει 

περιγραφεί σε προηγούμενη μελέτη μας (Kouvidi et al., 2011). Ενδιαφέρον προκαλεί 

το γεγονός ότι η μείωση της έκφρασης του RHAMM σχετίστηκε άμεσα με μια 

αναστολή στην αύξηση των HT1080 κυττάρων (p ≤ 0.01) (Εικόνα 16).  

Στη συνέχεια, μελετήσαμε εάν ο RHAMM ρυθμίζει την HA εξαρτώμενη 

κυτταρική αύξηση των HT1080 κυττάρων. Η επαγόμενη από το LMWHA (50μg/ml) 

υαλουρονικό οξύ αύξηση του πολλαπλασιασμού των HT1080 κυττάρων (p≤0,01) 

καταργήθηκε εντελώς στα κύτταρα στα οποία είχε κατασταλεί η έκφραση του 

RHAMM φτάνοντας στα επίπεδα των siRHAMM δειγμάτων ελέγχου (p=μη 

στατιστικά σημαντικό) (Εικόνα 16). Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι η 
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ενεργή σηματοδότηση μέσω του RHAMM είναι απαραίτητη για τη δράση του 

υαλουρονικού οξέος στην κυτταρική προσκόλληση των HT1080 κυττάρων. Αντίθετα, 

η αύξηση του πολλαπλασιασμού απ’ την προσθήκη του HMWHA δεν επηρεάστηκε 

από την αναστολή της έκφρασης του RHAMM (p=μη στατιστικά σημαντικό) (Εικόνα 

16). Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι ο RHAMM αποτελεί έναν σημαντικό 

ρυθμιστή της σηματοδότησης του υαλουρονικού οξέος στον πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων του ινοσαρκώματος και εξαρτάται από το μέγεθος του υαλουρονικού 

οξέος. 

 

Εικόνα 16 Επίδραση του siRHAMM στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των κυττάρων 

ινοσαρκώματος 
Τα HT1080 κύτταρα επιμολύνθηκαν με siRHAMM και η ικανότητα πολλαπλασιασμού τους 
μετρήθηκε 48 ώρες μετά την επιμόλυνση και συγκρίθηκε με αυτή των μη επιμολυσμένων 

κυττάρων (Μ) και επιμολυσμένων κυττάρων με μη ειδικό scrambled siRNA (siScr). Ο 

αριθμός των κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρήση του φλουορομετρικού CyQUANT Assay 

Kit (Molecular Probes). Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων 

πειραμάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σημαντικότητα: *p≤0,05; **p≤0,01; ***p ≤0,001 σε 

σύγκριση με τα αντίστοιχα κύτταρα ελέγχου siScr.  
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4.2.2 Ο ρόλος της β-catenin στον RHAMM-εξαρτώμενο κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό 

 

Μια ενδιαφέρουσα προηγούμενη μελέτη έδειξε ότι όταν Rhamm-/- ποντίκια 

διασταυρώθηκαν με Apc/Apc1638N ποντίκια, τα οποία φέρουν μια στοχευμένη 

μετάλλαξη στο γονίδιο Apc που προκαλεί στα ζώα όγκους στο γαστρεντερικό 

σύστημα καθώς και κακοήθη ινωμάτωση. Τα Rhamm-αρνητικά Apc1638N ποντίκια 

που προέκυψαν έδειξαν μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των κακοηθών όγκων 

της ινωμάτωσης (Tolg et al., 2003). Υποθέσαμε λοιπόν ότι η δυσλειτουργία στην Wnt 

σηματοδότηση θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της δράση του RHAMM στον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων ινοβλαστοϊδούς προέλευσης. Αρχικά εξετάσαμε τον 

ρόλο της β-catenin στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ινοσαρκώματος. Με την 

χρήση ενός siRNA ειδικού για την β-catenin προέκυψε μια ικανοποιητική (50%) 

μείωση στα μεταγραφικά και πρωτεϊνικά επίπεδα της β-catenin στα HT1080 κύτταρα 

(p ≤ 0.01) (Εικόνα 17). Τα επιμολυσμένα HT1080 με β-catenin κύτταρα βρέθηκαν να 

έχουν μειωμένη ικανότητα πολλαπλασιασμού (p ≤ 0.01) (Εικόνα 18) γεγονός που 

αποδεικνύει για πρώτη φορά ότι η σηματοδότηση μέσω της β-catenin ρυθμίζει την 

ανάπτυξη των κυττάρων ινοσαρκώματος.  

Για να εξετάσουμε τη συμμετοχή της β-catenin στην δράση του RHAMM 

στον HT1080 κυτταρικό πολλαπλασιασμό, διερευνήσαμε το αν ο RHAMM επηρεάζει 

την έκφραση της β-catenin. Η αναστολή του RHAMM υποδοχέα προκάλεσε μια 

μείωση των μεταγραφικών και πρωτεϊνικών επιπέδων της β-catenin κατά 15% και 

55,6% αντίστοιχα (p ≤ 0.05 και p ≤ 0.01 αντίστοιχα) όπως φαίνεται στην Εικόνα 19A, 

B και C. Οι τεχνικές της Real-time PCR και της ανάλυσης κατά western αποκάλυψαν 

ότι η προσθήκη LMWHA αύξησε σημαντικά τόσο τα επίπεδα mRNA όσο και τα 

πρωτεϊνικά επίπεδα (p≤0,01 και p≤0,05 αντίστοιχα) όπως φαίνεται στην Εικόνα 19A, 

B και C. Επιπρόσθετα, η αναστολή του RHAMM επέφερε τη μείωση της LMWHA-

εξαρτώμενης αύξησης στα επίπεδα έκφρασης της β-catenin (Εικόνα 19B και C).  
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Εικόνα 17 
Αναστολή έκφρασης της β-catenin με χρήση siRNA. 

Τα HT1080 κύτταρα επιμολύνθηκαν με β-catenin siRNA (si β-catenin), ενώ κύτταρα που 

επιμολύνθηκαν με scrambled RNA (siScr) χρησιμοποιήθηκαν ως κύτταρα ελέγχου. Στα 

κύτταρα που αναφέρονται ως media (M) έχει χορηγηθεί μόνο θρεπτικό καλλιέργειας χωρίς 

παρουσία ορού. A. Η αναστολή της έκφρασης mRNA β-catenin επαληθεύθηκε με Real Time 

PCR σε σύγκριση με το siScr ελέγχου, 48 ώρες μετά τη επιμόλυνση. Στατιστική 

σημαντικότητα: **p ≤ 0,01σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου siScr. B. Αναστολή της 
έκφρασης της πρωτεΐνης β-catenin επαληθεύεται με ανάλυση κατά Western. C. 

Πυκνομετρική ανάλυση των ζωνών πρωτεΐνης β-catenin σε σύγκριση με την ακτίνη έδειξε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα της Real Time PCR. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το 
μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σημαντικότητα: **p ≤ 

0,01σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου siScr.  
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Εικόνα 18 
Επίδραση της αναστολής της β-catenin με siRNA στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων του ινοσαρκώματος. 

Η ικανότητα πολλαπλασιασμού των HT1080 si β-catenin επιμολυσμένων κύτταρων (si β-

catenin) μετρήθηκε 48 ώρες μετά την επιμόλυνση και συγκρίθηκε με αυτή των μη 

επιμολυσμένων κυττάρων (Μ) και επιμολυσμένων κυττάρων με μη ειδικό scrambled siRNA 

(siScr). Ο αριθμός των κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρήση του φλουορομετρικού 

CyQUANT Assay Kit (Molecular Probes). Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο 

τριών ανεξάρτητων πειραμάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σημαντικότητα: *p ≤ 0,05; 

**p≤0,01 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κύτταρα ελέγχου siScr. 

 



88 

 

 

Εικόνα 19 

Επίδραση του siRHAMM στα μεταγραφικά και πρωτεΐνικά επίπεδα της β-catenin. 

A. Σε si RHAMM επιμολυσμένα HT1080 κύτταρα προσδιορίστηκε η έκφραση της β-catenin 

σε επίπεδο mRNA με χρήση real-time PCR, 72 ώρες μετά την επιμόλυνση. B. Η μέτρηση της 

πρωτεϊνικής έκφρασης της β-catenin σε HT1080 κύτταρα επιμολυσμένα με siRHAMM 
πραγματοποιήθηκε με ανάλυση κατά Western. Στα κύτταρα που αναφέρονται ως (Μ) έχει 

χορηγηθεί θρεπτικό καλλιέργειας απουσία ορού και χρησιμοποιούνται ως κύτταρα ελέγχου. 

C. Πυκνομετρική ανάλυση των ζωνών της πρωτεΐνης β-catenin σε σύγκριση με την ακτίνη. 

Στατιστική σημαντικότητα: *p ≤ 0,05; **p≤0,01 σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου. 

 



89 

 

4.2.3 Η δράση της RHAMM/LMWHA αλληλεπίδρασης στον κυτταρικό 

εντοπισμό της β-catenin 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η ενεργοποίηση του Wnt μονοπατιού προκαλεί την 

μετατόπιση της β-catenin στον πυρήνα και έτσι αυξάνει την ενεργότητα των 

TCF/LEF μεταγραφικών παραγόντων (Kozinski & Dobrzyn, 2013). Για να 

συσχετίσουμε το γεγονός αυτό με την δράση του LMWHA στο μοντέλο του 

ινοσαρκώματος, πραγματοποιήσαμε μια μελέτη ανοσοφθορισμού για τον εντοπισμό 

της. Με την προσθήκη ειδικού αντισώματος για την ανίχνευση της β-catenin 

πρωτεΐνης στα HT1080 κύτταρα, έγινε ορατή η ειδική σήμανση της β-catenin, η 

οποία εντοπίστηκε κυρίως στο κυτταρόπλασμα και με μικρότερη ένταση σήματος 

στην πυρηνική περιοχή (Εικόνα 20A και B). Η χορήγηση LMWHA αύξησε 

σημαντικά το σήμα  της συνολικής β-catenin (Εικόνα 20A και B). Στην ίδια μελέτη 

παρατηρήσαμε επίσης ότι η χρήση ενός siRNA για τον RHAMM, μείωσε το σήμα της 

β-catenin. Η μείωση αυτή ήταν ανεξάρτητη απ’ την προσθήκη του LMWHA (Εικ. 5A 

και B). Επίσης, διερευνήσαμε τον εντοπισμό της β-catenin στα διάφορα κυτταρικά 

διαμερίσματα μετά από την προσθήκη του LMWHA. Σε κύτταρα ινοσαρκώματος που 

χορηγήθηκε LMWHA φάνηκε μια σημαντική αύξηση της β-catenin (p ≤ 0,01) στον 

πυρήνα (Εικόνα 21). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η προσθήκη LMWHA σε  

HT1080 κύτταρα, προκαλεί την μεταφορά της β-catenin στον πυρήνα ρυθμίζοντας 

την ικανότητα πολλαπλασιασμού τους. Επιπλέον, η μείωση της έκφρασης της β-

catenin προκάλεσε την ελάττωση της LMWHA-εξαρτώμενης ανάπτυξης των HT1080 

κυττάρων (p ≤ 0,01) (Εικόνα 18). Έτσι, μπορούμε να προτείνουμε ότι η Wnt/β-

catenin αλληλεπίδραση ρυθμίζει την ανάπτυξη των κυττάρων του ινοσαρκώματος 

συμμετέχοντας στον LMWHA-εξαρτώμενο μηχανισμό. 
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Εικόνα 20 
Εντοπισμός της β-catenin σε κύτταρα ινοσαρκώματος με χρήση ανοσοφθορισμού.  

Η χρώση της β-catenin πρωτεΐνης (πράσινο χρώμα) και η αντίστοιχη πυρηνική χρώση (μπλε 

χρώμα, χρησιμοποιώντας TO-PRO-3) των HT1080 κυττάρων αξιολογήθηκε μετά από 48 

ώρες επώασης σε θρεπτικό απουσία ορού (M) με ή χωρίς την προσθήκη LMWHA (50 
μg/ml). Για αρνητικό έλεγχο του πειράματος (negative) πραγματοποιήθηκε χρώση με το 

πρώτο αντίσωμα της β-catenin. Για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε 

συνεστιακό μικροσκόπιο (confocal) σε μεγέθυνση x63. 
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Εικόνα 21 
Επίδραση του LMWHA στον κυτταρικό εντοπισμό της β-catenin.  

A. Σε HT1080 κύτταρα ινοσαρκώματος χορηγήθηκε LMWHA (50μg/ml) για 48 ώρες και 

έπειτα πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των πρωτεϊνών στα διαφορετικά κυτταρικά 

διαμερίσματα. Στη συνέχεια έγινε μέτρηση της πρωτεϊνικής έκφρασης της β-catenin με 

ανάλυση κατά Western. B. Πυκνομετρική ανάλυση των ζωνών της πρωτεΐνης β-catenin σε 
σύγκριση με την ακτίνη. Στατιστική σημαντικότητα: **p≤0,01 σε σύγκριση με κύτταρα 

ελέγχου. 

 

4.2.4 Σχηματισμός του συμπλόκου RHAMM / β-catenin  

Με σκοπό την εξακρίβωση του τύπου της αλληλεπίδρασης μεταξύ του 

RHAMM υποδοχέα και της β-catenin πραγματοποιήσαμε μελέτες 

ανοσοκατακρήμνισης. Η ανοσοκατακρήμνιση πραγματοποιήθηκε με ένα αντίσωμα 

ειδικό για τη RHAMM πρωτεΐνη και το σύμπλοκο επισημάνθηκε με ένα αντίσωμα 

ειδικό για τη β-catenin. Τα αποτελέσματα της ανοσοκατακρήμνισης αποκάλυψαν μια 

άμεση αλληλεπίδραση των δύο αυτών μορίων εξαιτίας του σχηματισμού ενός 
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συμπλόκου ανοσοκατακρήμνισης (Εικόνα 22A). Για την ενίσχυση της υπόθεσής μας 

και για να δείξουμε ότι η δημιουργία του συμπλόκου εξαρτάται από την έκφραση των 

RHAMM/β-catenin χρησιμοποιήσαμε ένα siRNA ειδικό για το RHAMM υποδοχέα. 

Πράγματι, τα siRHAMM-επιμολυσμένα κύτταρα έδειξαν μειωμένα επίπεδα 

ανοσοκατακρήμνισης σε σχέση με τα δείγματα ελέγχου (siScr). Η χρήση ενός 

αντισώματος ειδικού για την p53 πρωτεΐνη ήταν απαραίτητη για την εξασφάλιση του 

σχηματισμού του συγκεκριμένου συμπλόκου. Επιπλέον, μετά από ταυτόχρονη 

επώαση των HT1080 κυττάρων με αντισώματα ειδικά για την RHAMM (πράσινο 

χρώμα) και την β-catenin πρωτεΐνη (κόκκινο χρώμα), προέκυψε ένα νέο σήμα 

(πορτοκαλί/κίτρινο χρώμα) το οποίο ήταν προϊόν επικάλυψης των άλλων δύο. Το νέο 

σήμα εντοπίστηκε στα σημεία συνύπαρξης των δύο πρωτεϊνών, τα οποία ήταν κυρίως 

στο κυτταρόπλασμα και συγκεκριμένα κοντά στην κυτταρική μεμβράνη και λιγότερο 

στον πυρήνα (Εικόνα 22B). Τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 

τα δύο αυτά βιομόρια δημιουργούν σύμπλοκο, το οποίο εντοπίζεται κυρίως στο 

κυτταρόπλασμα και κοντά στην κυτταρική μεμβράνη. 
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Εικόνα 22 
Συνεντοπισμός της β-catenin με τον RHAMM. 

A. Απεικονίζεται με ανάλυση κατά Western η έκφραση της β-catenin πρωτεΐνης σε κύτταρα 

ελέγχου (M), σε κύτταρα επιμολυσμένα με μη ειδικό scrambled siRNA (siScr), και 

επιμολυσμένα με siRHAMM. Όλα τα δείγματα κατακρημνίστηκαν με τη RHAMM 

πρωτεΐνη, εκτός από ένα μέρος του συνολικού δείγματος πρωτεΐνης (total protein) που 

χρησιμοποιήθηκε σαν δείγμα ελέγχου του πειράματος. Η έκφραση της p53 πρωτεΐνης 

χρησιμοποιήθηκε ως δείγμα αρνητικού ελέγχου της τεχνικής. B. Η χρώση του RHAMM 

(πράσινο χρώμα), της β-catenin πρωτεΐνης (κόκκινο χρώμα) και η αντίστοιχη πυρηνική 
χρώση (μπλε χρώμα, χρησιμοποιώντας TO-PRO-3) των HT1080 κυττάρων αξιολογήθηκε 

μετά από 48 ώρες επώασης σε θρεπτικό απουσία ορού (M). Τα σημεία συνεντοπισμού 

απεικονίζονται με πορτοκαλί/κίτρινο χρώμα. Για αρνητικό έλεγχο του πειράματος (negative) 

πραγματοποιήθηκε χρώση με τα πρώτα αντισώματα του RHAMM και της β-catenin. Για την 

οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε συνεστιακό μικροσκόπιο (confocal) σε 

μεγέθυνση x63. 
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4.2.5 Η δράση της RHAMM / β-catenin αλληλεπίδρασης στην έκφραση των 

γονιδίων c-myc και c-jun  

Η έκφραση των πυρηνικών πρωτο-ογκογονιδίων συμπεριλαμβανομένων των 

c-myc και c-jun, παίζει κεντρικό ρόλο στην ρύθμιση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού, της απόπτωσης και της διαφοροποίησης (Calaf & Hei, 2004; Luo 

et al., 2014). Επίσης, έχει καθιερωθεί ότι η ενεργοποίηση της γονιδιακής έκφρασης 

των c-myc και c-jun είναι βασική για την επαγωγή σήματος μέσω της APC 

ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης, η οποία ρυθμίζει αρνητικά την έκφραση της β-catenin 

(He et al., 1998; Saadeddin, et al., 2009). Για να διευκρινήσουμε αυτό το σημείο στα 

κύτταρα ινοσαρκώματος, εξετάσαμε τα μεταγραφικά επίπεδα των c-myc και c-jun σε 

β-catenin αρνητικά κύτταρα. Η αναστολή της β-catenin σηματοδότησης, εξαιτίας μιας 

μείωσης της έκφρασής της, επέφερε σημαντική μείωση στα mRNA επίπεδα των c-

myc και c-jun κατά 17% και 44% αντίστοιχα (Εικόνα 23A και B). Τα αποτελέσματα 

αυτά συσχετίζονται καλά με τη μείωση του ρυθμού πολλαπλασιασμού των β-catenin 

αρνητικών κυττάρων ινοσαρκώματος που αναφέραμε παραπάνω. Επιπρόσθετα, 

διερευνήσαμε την επίδραση του RHAMM στα επίπεδα μεταγραφής των c-myc και c-

jun. Η επιμόλυνση των κυττάρων με ένα siRNA ειδικό για το γονίδιο του RHAMM, 

οδήγησε σε μια μείωση της έκφρασης των επιπέδων mRNA του c-myc κατά 34%, 

ενώ η έκφραση των επιπέδων mRNA του c-jun δεν άλλαξε σημαντικά. Τα 

αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι ο RHAMM ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό των 

HT1080 κυττάρων ινοσαρκώματος μέσω ενός β-catenin/c-myc σηματοδοτικού 

άξονα. 
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Εικόνα 23 
Επίδραση των siRHAMM και siβ-catenin στην έκφραση mRNA των c-myc και c-jun 

γονιδίων. 
HT1080 κύτταρα επιμολύνθηκαν με RHAMM ή β-catenin siRNA (siRHAMM) ή (siβ-

catenin), ενώ κύτταρα που επιμολύνθηκαν με scrambled RNA (siScr) χρησιμοποιήθηκαν ως 

κύτταρα ελέγχου. Στα κύτταρα που αναφέρονται ως media (M) έχει χορηγηθεί μόνο θρεπτικό 

καλλιέργειας χωρίς παρουσία ορού. Η επίδραση των δύο siRNAs στην έκφραση mRNA των 

γονιδίων c-myc (A) και c-jun (B) μετρήθηκε με Real Time PCR σε σύγκριση με το siScr 

ελέγχου, 48 ώρες μετά τη επιμόλυνση. Στατιστική σημαντικότητα: **p ≤ 0,01; ***p≤0,001  

σε σύγκριση με κύτταρα ελέγχου siScr. 

 

4.2.6 Ανάλυση του κυτταρικού κύκλου 

Για να αποκλείσουμε τη συμμετοχή της ενισχυμένης απόπτωσης κατά την 

μειωμένη ικανότητα πολλαπλασιασμού των RHAMM-επιμολυσμένων κυττάρων, 

εξετάσαμε τον αντίστοιχο ρυθμό απόπτωσης τους (Πίνακας 1). Δεν εντοπίστηκε 
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αύξηση στον αποπτωτικό ρυθμό των RHAMM-επιμολυσμένων κυττάρων, 

υποδηλώνοντας ότι η αποπτωτική διαδικασία δεν συμμετέχει στην δράση του 

RHAMM. 

Πίνακας 1 
Ποσοστό νεκρών-αποπτωτικών κυττάρων ανά δείγμα 48 ώρες μετά την επιμόλυνση με 

παράλληλη χορήγηση LMWHA σε κύτταρα ινοσαρκώματος. 

 

4.2.7 Το μονοπάτι του ERK1/2 εμπλέκεται μερικώς στην μείωση του 

πολλαπλασιασμού των HT1080 κυττάρων 

Πρόσφατες μελέτες έχουν επικυρώσει τον ρόλο των MEK σηματοδοτικών 

μονοπατιών στην ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων (Wang et al., 2014; 

Deschenes-Simard et al., 2014; Miller et al., 2014). Στην προηγούμενη μελέτη μας, 

δείξαμε ότι η σηματοδότηση του ERK1/2 συμμετέχει στην RHAMM/LMWHA-

ρυθμιζόμενη προσκόλληση των κυττάρων του ινοσαρκώματος. Έτσι, υποθέσαμε ότι 

η σηματοδότηση του ERK θα μπορούσε να εμπλέκεται στον πολλαπλασιασμό των 

HT1080 κυττάρων. Για να ερευνήσουμε τον ρόλο του ERK στην κυτταρική ανάπτυξη 

των κυττάρων του ινοσαρκώματος χρησιμοποιήσαμε έναν αναστολέα του ERK όπως 

είχαμε περιγράψει σε προηγούμενή μας μελέτη (Kouvidi et al., 2011). Η ικανότητα 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων ελαττώθηκε σημαντικά με την προσθήκη του 

αναστολέα του ERK (p ≤ 0,01), γεγονός που επικυρώνει την συμμετοχή του ERK1/2 

στην κυτταρική ανάπτυξη του ινοσαρκώματος (Εικόνα 24). Επίσης, η σημαντική 

LMWHA-εξαρτώμενη αύξηση στον πολλαπλασιασμό των HT1080 κυττάρων 

καταργήθηκε πλήρως (p ≤ 0,001) μετά την χορήγηση του ERK αναστολέα (Εικόνα 

24). Δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση του DMSO διαλύτη του αναστολέα, στον 
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πολλαπλασιασμό των HT1080 κυττάρων (Εικόνα 24). Τα παραπάνω αποτελέσματα 

δείχνουν ότι ο ERK1/2 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην σηματοδότηση που 

ρυθμίζεται από την αλληλεπίδραση RHAMM-LMWHA. 

 

 

Εικόνα 24 
Επίδραση του ERK αναστολέα (ERKi) στον πολλαπλασιασμό των HT1080 κυττάρων.  

Σε κύτταρα ανθρώπινου ινοσαρκώματος χορηγήθηκαν οι παράγοντες ERKi (5μM) ή 

LMWHA (50μg/ml) ή και οι δύο ταυτόχρονα και η ικανότητα πολλαπλασιασμού τους 
μετρήθηκε έπειτα από 48 ώρες. Ο αριθμός των κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρήση του 

φλουορομετρικού CyQUANT Assay Kit (Molecular Probes). Τα αποτελέσματα 

αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων πειραμάτων σε τριπλέτες. Στατιστική 

σημαντικότητα: **p≤0,01; ***p ≤0,001 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κύτταρα ελέγχου. 

 

4.2.8 Επίδραση του ERK αναστολέα στην πρωτεϊνική έκφραση της β-catenin  

Πρόσφατα έχει δειχθεί ότι το Wnt/β-catenin μονοπάτι αλληλεπιδρά με το 

RAS/MAPK σε κύτταρα απομονωμένα από θηλαστικά, και έχει την ικανότητα να 

ρυθμίζει διαφορετικές φυσιολογικές κυτταρικές λειτουργίες (Zeller et al., 2013). Για 

το λόγο αυτό εξετάσαμε την πιθανή συμμετοχή της σηματοδότησης του ERK στην 

πρωτεϊνική έκφραση της β-catenin χρησιμοποιώντας την μέθοδο του 

ανοσοφθορισμού (Εικόνα 25A). Ο ERK αναστολέας μείωσε σημαντικά την έκφραση 

της β-catenin (p ≤ 0,01). Στα κύτταρα που χορηγήθηκε ο ERK αναστολέας, δεν 

ανιχνεύτηκε καμία LMWHA-εξαρτώμενη αύξηση στην έκφραση της β-catenin 

expression, γεγονός που δείχνει ότι ο ERK συμμετέχει σε έναν LMWHA/β-catenin-
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εξαρτώμενο μηχανισμό (Εικόνα 25 Α και Β). Δεν παρατηρήθηκε καμία επίδραση του 

DMSO διαλύτη του αναστολέα, στην έκφραση της β-catenin (Εικόνα 25Β). Τα 

αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η σηματοδότηση του ERK συμμετέχει στην 

σταθεροποίηση του συμπλόκου β-catenin/RHAMM. 

4.2.9 Ο CD44 δεν επηρεάζει τον LMWHA-ρυθμιζόμενο πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων του ινοσαρκώματος 

Η εξωκυττάρια πρωτεϊνική ισομορφή του RHAMM έχει δειχθεί ότι 

αλληλεπιδρά με τον CD44, ρυθμίζοντας τις λειτουργίες διαφόρων καρκινικών 

κυττάρων μέσω της ενεργοποίησης ενδοκυττάριωνς σηματοδοτικών μονοπατιών 

(Hamilton et al., 2007; Kouvidi et al., 2011). Έτσι, εξετάσαμε την πιθανή συμμετοχή 

του CD44 στον RHAMM/HA-εξαρτώμενο κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Ο ρόλος του 

CD44 μελετήθηκε με τη χρήση RNA παρεμβολής όπως έχει περιγραφεί 

προηγουμένως (Kouvidi et al., 2011). Αυτό που βρέθηκε είναι ότι τόσο τα βασικά 

όσο και τα LMWHA-εξαρτώμενα επίπεδα ανάπτυξης των CD44-επιμολυσμένων 

κυττάρων διατηρήθηκαν ανεπηρέαστα (p=μη σημαντικό) (Εικόνα 26). Επομένως, 

προτείνουμε ότι ότι ο CD44 δεν συμμετέχει έχει στην τροποποίηση  της ανάπτυξης 

των κυττάρων του ινοσαρκώματος. 
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Εικόνα 25 
Η επίδραση του ERK αναστολέα (ERKi) στον εντοπισμό της β-catenin στα HT1080 κύτταρα.  

Η χρώση της β-catenin πρωτεΐνης (πράσινο χρώμα) και η αντίστοιχη πυρηνική χρώση (μπλε 

χρώμα, χρησιμοποιώντας TO-PRO-3) των HT1080 κυττάρων αξιολογήθηκε μετά από 48 

ώρες επώασης σε θρεπτικό απουσία ορού (M) με ή χωρίς την προσθήκη του ERK 

αναστολέα (ERKi), του LMWHA (50 μg/ml) και του συνδυασμού τους. Για αρνητικό 

έλεγχο του πειράματος (negative) πραγματοποιήθηκε χρώση με το πρώτο αντίσωμα της β-

catenin. Για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε συνεστιακό 

μικροσκόπιο (confocal) σε μεγέθυνση x63. 
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Εικόνα 26 
Επίδραση του siCD44 στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ινοσαρκώματος. 

Τα HT1080 κύτταρα επιμολύνθηκαν με siCD44 και η ικανότητα πολλαπλασιασμού τους 

μετρήθηκε 48 ώρες μετά την επιμόλυνση και συγκρίθηκε με αυτή των μη επιμολυσμένων 

κυττάρων (Μ) και επιμολυσμένων κυττάρων με μη ειδικό scrambled siRNA (siScr). Ο 

αριθμός των κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρήση του φλουορομετρικού CyQUANT Assay 

Kit (Molecular Probes). Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ανεξάρτητων 

πειραμάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σημαντικότητα: *p ≤ 0,05; **p≤0,01 σε σύγκριση με 

κύτταρα ελέγχου siScr. 

4.2.10 Συζήτηση 

Η αυξημένη έκφραση του RHAMM αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο σε 

πολλούς ανθρώπινους όγκους, ενώ σε φυσιολογικούς ιστούς τα επίπεδα έκφρασής 

του είναι χαμηλά ή ακόμη και μη ανιχνεύσιμα (Korkes et al., 2014; Crainie et al., 

1999; Hatano et al., 2011). Πράγματι, όλο και περισσότερα στοιχεία τονίζουν τον 

βασικό ρόλο της RHAMM-εξαρτώμενης HA σηματοδότησης στον μετασχηματισμό 

των νεοπλασμάτων και στην ανάπτυξη του όγκου. Στην παρούσα μελέτη, δείχνουμε 

για πρώτη φορά ότι οι LMWHA/RHAMM αλληλεπιδράσεις ρυθμίζουν τον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ινοσαρκώματος μέσω του σηματοδοτικού 

μονοπατιού της β-catenin.  

Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός αποτελεί ένα θεμελιώδες στάδιο κατά τη 

διαδικασία του σχηματισμού ενός όγκου. Μελέτες έχουν δείξει ενδοκυττάριες μορφές 

του RHAMM επηρεάζουν την διαδικασία του πολλαπλασιασμού των φυσιολογικών 
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και των καρκινικών κυττάρων. Σε προηγούμενες in vivo και in vitro μελέτες έχει 

δημοσιευθεί ότι η υδατοδιαλυτή ισομορφή του RHAMM ρυθμίζει τον HA-

εξαρτώμενο πολλαπλασιασμό σε λεία μυικά κύτταρα των αγγείων, σε κύτταρα 

ασβεστοποιημένου ινώματος, σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές κακοήθους 

αστροκυττώματος και σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα ουροθηλίου. (Hatano et al., 

2011; Akiyama et al., 2001; Niedworok et al., 2013). Τα αποτελέσματά μας δείχνουν 

ότι η RHAMM-ρυθμιζόμενη σηματοδότηση ενισχύει την ανάπτυξη των HT1080 

κυττάρων. Τα δεδομένα αυτά συμφωνούν με παλαιότερες μελέτες που δείχνουν ότι η 

μείωση του RHAMM που προκύπτει με τη χρήση επικρατών αρνητικών 

μεταλλάξεων ή με siRNA αναστολέων, οδηγεί σε μείωση της ικανότητας 

πολλαπλασιασμού in vitro σε αθάνατους ινοβλάστες (Mohapatra et al., 1996). 

Επίσης, η σηματοδότηση του HA συμμετέχει στην RHAMM-εξαρτώμενη κυτταρική 

ανάπτυξη του ινοσαρκώματος. Παρόλο που τόσο το LMWHA (15–40 kDa) και 

HMWHA (2.5 x 106 Da) αυξάνουν σημαντικά τον πολλαπλασιασμό των HT1080 

κυττάρων, μόνο η αύξηση που οφείλεται στην προσθήκη του LMWHA καταργήθηκε 

στα RHAMM-επιμολυσμένα κύτταρα. Επίσης, θραύσματα HA επηρεάζουν βασικές 

κυτταρικές λειτουργίες (Stern et al., 2006); Vigetti et al., 2014). 

Πρόσφατες μελέτες έχουν τονίσει την σημαντικότητα της ενισχυμένης Wnt 

σηματοδότησης σε ιστούς ανθρώπινων σαρκωμάτων. Έτσι, έχει δειχθεί ότι ο 

πολλαπλασιασμός των κυτταρικών σειρών ινοσαρκώματος διεγείρεται από την 

αυξημένη έκφραση  της ελεύθερης β-catenin προκαλώντας μια αύξηση της 

ενεργότητας του TCF γονιδίου (Vijayakumar et al., 2011) Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι 

μεταλλάξεις στα γονίδια της β-catenin και του APC εμποδίζουν την ενεργοποίηση της 

β-catenin, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην έναρξη της επιθετικής 

ινωμάτωσης (Lips et al., 2009). Μια κλινική μελέτη έχει επίσης εντοπίσει και 

αναφέρει την υπερέκφραση της πυρηνικής β-catenin πρωτεΐνης σε όγκους 

σκληρωτικού επιθηλιακού ινοσαρκώματος (Yoon et al., 2012). Ενδιαφέρον προκαλεί 

το γεγονός ότι τα Apc/Apc1638N ποντίκια, φέρουν μια στοχευμένη μετάλλαξη στο 

γονίδιο του Apc προκαλώντας στα ζώα όγκους στο γαστρεντερικό σύστημα και 

επιθετική μορφή ινωμάτωσης. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι μετά από 

διασταύρωση τους με RHAMM-/- ποντίκια, οι RHAMM-αρνητικοί Apc1638N 

απόγονοι έδειξαν μια σημαντική μείωση στον αριθμό των όγκων που προκαλούνται 

από την επιθετική ινωμάτωση (Tolg et al., 2003). Για το λόγο αυτό, υποθέσαμε ότι 

μια δυσλειτουργία στην σηματοδότηση του Wnt θα μπορούσε να εμπλέκεται στην 
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επίδραση του RHAMM στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό κυττάρων ινοβλαστικής 

προέλευσης, και έτσι εστιάσαμε στον ρόλο της β-catenin. Στην παρούσα μελέτη, τα 

RHAMM-αρνητικά κύτταρα ινοσαρκώματος έδειξαν σημαντική μείωση στα 

πρωτεϊνικά επίπεδα της β-catenin. Τη μείωση αυτή ακολούθησαν αξιοσημείωτες 

αλλαγές στον κυτταρικό εντοπισμό της β-catenin. Πιο συγκεκριμένα, σε RHAMM-

αρνητικά κύτταρα, η β-catenin εντοπίστηκε κυρίως στην εγγύς περιοχή της 

κυτταρικής μεμβράνης σε σχέση με τον ενδοκυττάριο εντοπισμό της σε κύτταρα 

αγρίου τύπου (wild-type cells). Στα κύτταρα, το πρωτεϊνικό φορτίο της β-catenin στο 

κυτταρόπλασμα ρυθμίζεται συνεχώς. Έτσι, κατά την παρουσία ρυθμιστών του Wnt 

μονοπατιού, η κυτταροπλασματική μορφή της β-catenin μεταφέρεται στον πυρήνα, 

όπου ενεργοποιεί μεταγραφικούς παράγοντες όπως το c-myc, το οποίο με την σειρά 

του ρυθμίζει γεγονότα της καρκινογένεσης (Lee et al., 2010). Παρόλα αυτά, απουσία 

Wnt ρυθμιστών, η GSK-3b δημιουργεί ένα σύμπλοκο με το APC και την Axin, και 

κατόπιν φωσφωρυλιώνει την β-catenin του κυτταροπλάσματος οδηγώντας την μέσω 

ουβικουιτινυλίωσης για καταστροφή στο πρωτεάσωμα (Clevers & Nusse, 2006). Το 

κυτταροπλασματικό φορτίο ρυθμίζεται σε διάφορα επίπεδα από την E-cadherin–

εξαρτώμενη κυτταρική προσκόλληση, η οποία οδηγεί την συσσώρευση της β-catenin 

στην κυτταρική μεμβράνη εμποδίζοντας τον πυρηνικό εντοπισμό και την 

ενεργοποίησή της (Orsulic et al., 1999). Στην παρούσα μελέτη ανιχνεύθηκε μια 

σύνδεση του RHAMM με τη β-catenin στην περιοχή του κυτταροπλάσματος και 

κοντά στην κυτταρική μεμβράνη. Πιθανώς η δημιουργία του συμπλόκου RHAMM-β-

catenin να σταθεροποιεί την β-catenin και να την προστατεύει από την καταστροφή 

στο πρωτεάσωμα. 

Μετά τη χορήγηση LMWHA σε HT1080 κύτταρα ινοσαρκώματος, 

ανιχνεύθηκε μια αύξηση της πρωτεϊνικής έκφρασης της β-catenin στην περιοχή του 

κυτταροπλάσματος. Σε προηγούμενη μελέτη μας αποδείχτηκε ότι το LMWHA 

αυξάνει σημαντικά τη συνολική έκφραση του RHAMM, ενισχύοντας την 

ενδοκυττάρια εναπόθεσή του στο κυτταρόπλασμα και στον πυρήνα (Kouvidi et al., 

2011; Kouvidi et al., 2014). Παρατηρήσαμε ότι οι κυριότερες ισομορφές του 

RHAMM που εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα και στον πυρήνα είναι αυτές των 95 

και 73 kDa, γεγονός που συμφωνεί και με άλλες μελέτες (Kouvidi et al., 2011; 

Kuwabara et al., 2004). Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι η αυξημένη έκφραση του RHAMM στο κυτταρόπλασμα, η οποία 

επάγεται από το LMWHA προσδένει μεγαλύτερες ποσότητες β-catenin. Αυτό θα έχει 



103 

 

ως αποτέλεσμα την αναστολή της καταστροφής της β-catenin και την μεταφορά της 

στον πυρήνα. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη έκφραση του RHAMM σε 

καρκινικά κύτταρα σε σχέση με τα αντίστοιχα φυσιολογικά, η RHAMM-εξαρτώμενη 

αύξηση της ενεργότητας της β-catenin συμφωνεί με την αυξημένο ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων.  

Στο δικό μας μοντέλο ινοσαρκώματος, ο CD44 υποδοχέας δεν φαίνεται να 

συμμετέχει στα βασικά επίπεδα αλλά ούτε και στα LMWHA-εξαρτώμενα επίπεδα 

του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Η κυτταρική ανάπτυξη των HT1080 κυττάρων 

δεν επηρεάστηκε από την αναστολή της έκφρασης του CD44 υποδοχέα, γεγονός που 

ενισχύει τον ρόλο του RHAMM ως κυρίαρχου υποδοχέα για την ρύθμιση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού μέσω της αλληλεπίδρασής του με το HA. Παρόλο που 

είναι γνωστό ότι ο CD44 υποδοχέας αλληλεπιδρά με τον RHAMM ρυθμίζοντας 

βασικές κυτταρικές λειτουργίες όπως η κυτταρική κινητικότητα, οι δύο αυτοί 

υποδοχείς του HA μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να δρουν και ανεξάρτητα 

ενεργοποιώντας διαφορετικά σηματοδοτικά μονοπάτια (Hamilton et al., 2007; Park et 

al., 2008; Matou-Nasri et al., 2009). 

Η β-catenin πρωτεΐνη έχει την ικανότητα να επάγει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό με την μετατόπισή της στον πυρήνα, όπου ενεργοποιεί 

συγκεκριμένα γονίδια όπως τα cyclin-D1, c-Jun και c-Myc (Yang et al., 2014; He et 

al., 1998). Το γονίδιο c-myc αποτελεί έναν άμεσο μεταγραφικό στόχο του Wnt 

μονοπατιού σε διάφορα καρκινικά κύτταρα (Finch et al., 2009; He et al., 1998; van 

de Wetering et al., 2002). Ένας άλλος μεταγραφικός παράγοντας που ρυθμίζει τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό και είναι απαραίτητος για την εξέλιξη της G2/M φάσης, 

είναι ο c-jun (Wada et al., 2004). Στην παρούσα μελέτη, RHAMM-αρνητικά κύτταρα 

εκφράζουν μειωμένα επίπεδα mRNA του c-myc. Αντίθετα, στα ίδια κύτταρα τα 

επίπεδα mRNA του c-jun δεν αλλάζουν. Τα αποτελέσματά μας, τα οποία συμφωνούν 

και με προηγούμενες μελέτες (Vijayakumar et al., 2011), δείχνουν ότι η 

σηματοδότηση του Wnt/β-catenin μονοπατιού μέσω του ενεργοποίησης του c-myc 

γονιδίου συνεισφέρει σημαντικά στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του 

ινοσαρκώματος. Έτσι, προτείνουμε ότι η HA/RHAMM αλληλεπίδραση ρυθμίζει τον 

πολλαπλασιασμό των HT1080 κυττάρων μέσω του β-catenin/c-myc σηματοδοτικού 

μονοπατιού.  

Έχει δειχθεί παλαιότερα στο ίδιο κυτταρικό μοντέλο (Kouvidi et al., 2011; 

Kouvidi et al., 2014) ότι η σηματοδότηση της ERK1/2 κινάσης συμμετέχει στην 
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RHAMM/HA εξαρτώμενη κυτταρική προσκόλληση. Στην παρούσα μελέτη 

αποδείχθηκε ότι η ERK εμπλέκεται στην RHAMM/HA αλληλεπίδραση επηρεάζοντας 

τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων ινοσαρκώματος. Παλαιότερα, έχει αναφερθεί ότι 

ο RHAMM ρυθμίζει την ικανότητα πολλαπλασιασμού διαφόρων κυττάρων μέσω της 

αλληλεπίδρασής του με τον ERK (Hatano et al., 2011; Aitken & Bagl, 2001; Wang et 

al., 1998). Άλλες μελέτες έχουν εστιάσει στην αλληλεπίδραση των μονοπατιών β-

catenin/Wnt και  ERK (Conacci-Sorrell et al., 2003; Yun et al., 2005; Georgopoulos 

et al., 2014), χωρίς όμως να διευκρινίζουν το είδος της αλληλεπίδρασης των δύο 

αυτών μονοπατιών και τον ακριβή εμπλεκόμενο μηχανισμό. Έχει παρόλα αυτά 

διαπιστωθεί σε NIH 3T3 κύτταρα, ότι ο παράγοντας WNT3A επάγει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό μέσω της ενεργοποίησης των σηματοδοτικών μονοπατιών της  ERK 

και Wnt/β-catenin υποδηλώνοντας ότι τα δύο αυτά σηματοδοτικά μονοπάτια 

αλληλεπιδρούν σε ορισμένα επίπεδα (Yun et al., 2005).  Επίσης, ο κυτταρικός 

πολλαπλασιασμός ρυθμίζεται από το APC, το οποίο διεγείρεται από την 

ενεργοποίηση της σηματοδότησης των RAS και β-catenin σε καρκινικά κύτταρα του 

παχέος εντέρου (Park et al., 2005). Οι Gibney et al., (2013) έχουν προτείνει έναν 

μηχανισμό μέσω του οποίου η MAPK σηματοδότηση σε συνδυασμό με την αναστολή 

του APC, προωθεί την ανάπτυξη του αδενώματος. Συγκεκριμένα, έχει προταθεί ότι η 

ενεργοποίηση του MAPK/ERK μονοπατιού μέσω της ERK-ρυθμιζόμενης αναστολής 

της GSK3β έχει την ικανότητα να ρυθμίζει την σταθεροποίηση της β- catenin (Ding 

et al., 2005). Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα προτείνουμε ότι η ERK 

σηματοδότηση συμμετέχει στην σταθεροποίηση του β-catenin/RHAMM συμπλόκου. 

Λόγω του κεντρικού ρόλου της Wnt/β-catenin σηματοδότησης στον καρκινικό 

κυτταρικό μετασχηματισμό, είναι απαραίτητο να εξεταστεί η συμμετοχή του 

RHAMM και σε άλλους όγκους μεσεγχυματικής αλλά και επιθηλιακής προέλευσης. 

Ολοκληρώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η παρούσα μελέτη αποκάλυψε ένα 

νέο LMWHA/RHAMM-εξαρτώμενο μηχανισμό που ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό 

των κυττάρων του ινοσαρκώματος μέσω της ενίσχυσης του Wnt/β-catenin 

σηματοδοτικού μονοπατιού. Τα αποτελέσματά μας προτείνουν ότι ο RHAMM 

αποτελεί έναν νέο ενδοκυττάριο παράγοντα πρόσδεσης της β-catenin, 

προστατεύοντας τον κεντρικό αυτόν κυτταρικό ρυθμιστή από την αποδόμηση και 

βοηθώντας τη μετακίνησή του στον πυρήνα.  
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5 Συμπεράσματα 

Το ινοσάρκωμα είναι γνωστό ότι δεν είναι πάντα εύκολο να 

διαφοροδιαγνωστεί από άλλους κακοήθεις όγκους με κύτταρα ατρακτοειδούς 

μορφολογίας. Οι ειδικές ιστοχημικές χρώσεις, η ανοσοϊστοχημεία, αλλά και η 

ηλεκτρονική μικροσκοπία βοηθούν σε κάποιο βαθμό στη διάγνωσή του. Λόγω της 

έλλειψης ανοσολογικών δεικτών για το ινοσάρκωμα, θεωρήσαμε σκόπιμη τη 

διερεύνηση της ύπαρξης πιθανών διαγνωστικών μορίων-δεικτών καθώς και μορίων-

στόχων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε στοχευμένη θεραπεία των διαφόρων 

νόσων. 

Γνωρίζουμε ήδη ότι το HA συσσωρεύεται σε υψηλά επίπεδα σε κακοήθεις 

όγκους σε σύγκριση με υγιείς ιστούς (Pirinen et al., 2001; Toole et al., 2002; 

Lokeshwar et al., 2001). Σε μερικούς τύπους όγκων τα επίπεδα HA μπορουν να 

προβλέψουν την περεταίρω εξέλιξη του (Toole et al., 2002). Ακόμη, η 

αλληλεπίδραση του RHAMM με το HA φαίνεται να είναι σημαντική στην 

παθογένεση του ινοσαρκώματος, καθώς έχει δειχθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε 

μετασχηματισμό φυσιολογικών κυττάρων σε καρκινικά. 

Από την παρούσα μελέτη μπορεί να διεξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο RHAMM 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ως διαγνωστικός δείκτης του ινοσαρκώματος. 

Η αλληλεπίδραση του LMWHA με τον RHAMM υποδοχέα που όπως είδαμε ενισχύει 

διαδικασίες της καρκινογένεσης, πιθανόν να μπορεί να αποτελέσει στόχο για τη 

θεραπεία της ασθένειας. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι ο RHAMM και το 

LMWHA μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μόρια-στόχοι κατά την ανάπτυξη μιας 

θεραπευτικής προσέγγισης για το ινοσάρκωμα.  

Για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης φαρμακευτικής αντιμετώπισης για τη 

νόσο του ινοσαρκώματος θα πρέπει να διευκρινιστούν πλήρως οι μηχανισμοί που 

εμπλέκονται στην αύξηση του πολλαπλασιασμού και της ικανότητας προσκόλλησης 

των κυττάρων του ινοσαρκώματος μέσω της HA-RHAMM αλληλεπίδρασης. Για 

παράδειγμα, πρέπει να εξακριβωθεί ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο το HA 

αλλάζει τα επίπεδα του RHAMM στο κυτταρόπλασμα. Επίσης, δεν είναι ξεκάθαρος ο 

τρόπος με τον οποίο ο RHAMM αυξάνει τα μεταγραφικά και πρωτεϊνικά επίπεδα της 

FAK και το κατά πόσο υπάρχει κάποιος μηχανισμός ανατροφοδότησης της FAK και 

της ERK. Όσον αφορά τα γεγονότα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και εδώ δεν 
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είναι είναι γνωστός ο ακριβής τρόπος με τον οποίο η LMWHA-RHAMΜ 

αλληλεπίδραση εμποδίζει τη φωσφωρυλίωση της β-catenin από την GSK-3b και την 

αποδόμησή της από το πρωτεάσωμα. Στην παρούσα εργασία προτείνεται ο 

σχηματισμός του συμπλόκου ERK/MEK/HA-RHAMM/β-catenin/GSK-3b μέσω του 

οποίου η β-catenin διαφεύγει της φωσφωρυλίωσης έχοντας στη συνέχεια τη 

δυνατότητα να μετατοπιστεί στον πυρήνα και να ενεργοποιήσει μεταγραφικούς 

παράγοντες που προωθούν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. 

Στην Εικόνα 27 περιγράφεται ο προτεινόμενος μηχανισμός ρύθμισης του 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων του ινοσαρκώματος.  

Συνοψίζοντας, με την παρούσα μελέτη διευκρινίστηκαν οι μηχανισμοί 

ρύθμισης δύο βασικών λειτουργιών του ινοσαρκώματος: 

• Μηχανισμός ρύθμισης κυτταρικής προσκόλλησης: Η RHAMM/HA 

αλληλεπίδραση ρυθμίζει την κυτταρική προσκόλληση του ινοσαρκώματος  

μέσω της ενεργοποίησης των FAK και ERK1/2 μονοπατιών σηματοδότησης.  

• Μηχανισμός ρύθμισης κυτταρικού πολλαπλασιασμού: Η ενδοκυττάρια 

μορφή του RHAMM αλληλεπιδρά με τη β-catenin ρυθμίζοντας τον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ινοσαρκώματος μέσω της ενεργοποίησης 

του μεταγραφικού παράγοντα c-myc. 
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Εικόνα 27 
Προτεινόμενος μηχανισμός ρύθμισης του κυτταρικού πολλαπλασιασμού μέσω του 
RHAMM/HA/β-catenin σηματοδοτικού μονοπατιού (αριστερά). Προτεινόμενος μηχανισμός 

ρύθμισης της κυτταρικής προσκόλλησης μέσω του RHAMM/HA/FAK/ERK1/2 

σηματοδοτικού άξονα (δεξιά). Το γράμμα (A) της Εικόνα 27 αναφέρεται στη LMWHA-
εξαρτώμενη αύξηση της ενδοκυττάριας μορφής του RHAMM, η οποία οδηγεί (B) στην 

ενίσχυση της δημιουργίας του συμπλόκου RHAMM/β-catenin. Η ERK1/2 ενισχύει την 

περαιτέρω τη συσσώρευση της β-catenin στο κυτταρόπλασμα μέσω της δράσης της GSK-3b 
κινάσης. (C) Η αυξημένη εναπόθεση της ενδοκυττάριας β-catenin διευκολύνει τη μεταφορά 

της στον πυρήνα. (D) Η β-catenin που εντοπίζεται στον πυρήνα αυξάνει τη μεταγραφική 

έκφραση του γονιδίου c-Myc οδηγώντας σε αύξηση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων 

του ινοσαρκώματος.  
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Κατάλογος Ακρωνυμίων 

Ακρωνύμιο Επεξήγηση Αγγλική ορολογία 

ECM Εξωκυττάρια θεμέλια ουσία  Extracellular cell matrix 

FAK Κινάση εστιακής προσκόλλησης  Focal adhesion kinase 

GAGs Γλυκοζαμινογλυκάνες Glycosaminoglycans  

HA  Υαλουρονικό οξύ  Hyaluronic acid 

HAS Συνθάσες του υαλουρονικού οξέος Hyaluronan synthases 

HMWHA Υαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους High molecular weight 

hyaluronan 

HYAL Υαλουρονιδάσες Hyaluronidases 

LMWHA  Υαλουρονικό οξύ χαμηλού μοριακού βάρους Low molecular weight 

hyaluronan 

RHAMM  Υποδοχέας για τη ρυθμιζόμενη από το 

υαλουρονικό οξύ  κινητικότητα  

Receptor for HA mediated 

motility 

ERK Κινάση ρυθμιζόμενη από σήματα της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας 

Extracellular-signal-regulated 

kinase 

ERKi Αναστολέας της ERK κινάσης Extracellular-signal-regulated 

kinase inhibitor 
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Background: Hyaluronan (HA) modulates key cancer cell functions through interaction with its CD44 and RHAMM
receptors.
Results: Low molecular weight HA (LMWHA) significantly increased (p � 0.01) the adhesion capacity of HT1080 cells in a
RHAMM-dependent manner.
Conclusion: RHAMM/HA interaction regulates fibrosarcoma cell adhesion via the activation of FAK and ERK1/2 signaling
pathways.
Significance: Identification of a novel HA-signaling pathway.

Hyaluronan (HA) modulates key cancer cell functions
through interaction with its CD44 and receptor for hyaluronic
acid-mediated motility (RHAMM) receptors. HA was recently
found to regulate the migration of fibrosarcoma cells in a man-
ner specifically dependent on its size. Here, we investigated the
effect of HA/RHAMM signaling on the ability of HT1080 fibro-
sarcoma cells to adhere onto fibronectin. Lowmolecular weight
HA (LMWHA) significantly increased (p < 0.01) the adhesion
capacity of HT1080 cells, which high molecular weight HA
inhibited. The ability of HT1080 RHAMM-deficient cells, but
not of CD44-deficient ones, to adhere was significantly
decreased (p < 0.001) as compared with control cells. Impor-
tantly, the effect of LMWHAonHT1080 cell adhesionwas com-
pletely attenuated inRHAMM-deficient cells. In contrast, adhe-
sion of RHAMM-deficient cells was not sensitive to high
molecular weight HA treatment, which identifies RHAMM as a
specific conduit of the LMWHA effect. Western blot and real
time-PCR analyses indicated that LMWHA significantly
increased RHAMM transcript (p < 0.05) and protein isoform
levels (53%, 95 kDa; 37%, 73 kDa) in fibrosarcoma cells. More-
over, Western blot analyses showed that LMWHA in a
RHAMM-dependent manner enhanced basal and adhesion-de-
pendent ERK1/2 and focal adhesion kinase (FAK) phosphoryla-
tion in HT1080 cells. Utilization of a specific ERK1/2 inhibitor
completely inhibited (p < 0.001) LMWHA-dependent adhe-
sion, suggesting that ERK1/2 is a downstream effector of
LMWHA/RHAMM signaling. Likewise, the utilization of the
specific ERK1 inhibitor resulted in a strong down-regulation of
FAK activation in HT1080 cells, which identifies ERK1/2 as a
FAK upstream activator. In conclusion, our results suggest that

RHAMM/HA interaction regulates fibrosarcoma cell adhesion
via the activation of FAK and ERK1/2 signaling pathways.

The extracellular matrices (ECMs),3 which mainly consist of
collagens, glycoproteins, proteoglycans, and hyaluronan, are
complicated structures that surround and support cells within
tissues. The ECM acts as a physical scaffold to which tumor
cells attach andmigrate and thus is crucial for the regulation of
cell motility, proliferation, invasion, and metastasis. Hyaluro-
nan (HA), a glycosaminoglycan, is a ubiquitous component of
the extracellular matrix that provides tissue homeostasis and is
known to have a fundamental role in maintaining the ECM
architecture.
High levels of HA reported in tumor cells and peri-tumor

stroma are suggested to be strong independent prognostic indi-
cators of poor outcome in breast, ovarian, gastric, and colorec-
tal cancers (1, 2). In tumor cell microenvironment systems, HA
is able to transmit signals originating from the ECM into the
cell, and changes in its metabolism have been linked to the
promotion of cell motility, adhesion, migration, and metastasis
(3–5). Considerable evidence indicates that HAmediates these
biological processes mostly via specific interactions with its
receptors, a family of proteins termed hyaladherins (4, 6–10).
CD44 is the best characterized HA receptor and is indicated to
be the principal mediator of HA signaling (11, 12). RHAMM
receptor (receptor for hyaluronic acid-mediated motility) is
unique among the hyaladherins due to its variable distribution
on the cell surface, within the cytoplasm, in the nucleus, or
secreted to the ECM (13–16). Different RHAMM isoforms

□S The on-line version of this article (available at http://www.jbc.org) contains
supplemental Figs. S1–S4 and an additional reference.
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acid; siScr, scramble interfering RNA.

THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY VOL. 286, NO. 44, pp. 38509 –38520, November 4, 2011
© 2011 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc. Printed in the U.S.A.

NOVEMBER 4, 2011 • VOLUME 286 • NUMBER 44 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 38509

 at U
N

IV
E

R
S

IT
Y

 O
F

 P
A

T
R

A
S

, on M
ay 18, 2012

w
w

w
.jbc.org

D
ow

nloaded from
 

http://www.jbc.org/content/suppl/2011/09/13/M111.275875.DC1.html 
Supplemental Material can be found at:

http://www.jbc.org/cgi/content/full/M111.275875/DC1
http://www.jbc.org/


have been detected due to alternative splicing (10). Transcript
variants are suggested to be expressed in a specific cell type
manner (10). RHAMMprotein has been reported to lack a typ-
ical transmembrane domain and is glycosylphosphatidylinosi-
tol-anchored to the cell membrane (17–19). Cell surface
RHAMM interacts with CD44 and modulates cell motility,
wound healing, and signal transduction.More importantly, cell
surface RHAMM can have invasive functions similar to CD44
and can even substitute for CD44 functions (20). Intracellular
RHAMMbinds to actin filaments, podosomes, the centrosome,
microtubules, and themitotic spindle (4, 21, 22), thereby affect-
ing crucial cellular processes in tumorogenesis (22–24).
Various studies demonstrated an overexpression of

RHAMM during tumor development and a prognostic signifi-
cance of its expression in breast, colon, brain, prostate, endo-
metrial and pancreatic cancers, as well as in leukemia, aggres-
sive fibromatosis, multiple myeloma and melanoma (23,
25–33). Previous publications have shown that the interaction
of HA with RHAMM can induce a number of cellular signaling
molecules, including focal adhesion kinase (FAK), extracellular
signal-regulated kinase (ERK1/2), protein kinase C (PKC),
pp60-c-Src, NF�B, Ras, and phosphatidylinositol kinase (PI3K)
(26, 34–40).
Fibrosarcoma is a rare malignant tumor originating from

fibroblasts. Different cell lines of fibroblastic origin have been
shown to have an abundant ECMwith a high content and turn-
over of HA and proteoglycans (41). Cell migration is a highly
coordinated process crucially dependent on cell adhesion to the
ECM (42). Both cell functions are necessary for efficient tumor
cell invasion and metastasis. Recently, we demonstrated that
the treatment of fibrosarcoma (HT1080) cells with various
molecular weight HA preparations resulted in regulation of
their migration capacity in a manner strictly dependent on HA
size (43). In this study, we examined the effects of HA on fibro-
sarcoma cell adhesion and focused on the mechanism of its
action. Our results demonstrate that HA regulates fibrosar-
coma cell adhesion through interaction with its RHAMM
receptor and consecutive activation of FAK and ERK1/2 signal-
ing pathways.

EXPERIMENTAL PROCEDURES

Materials—Low molecular weight hyaluronan (LMWHA;
15–40 kDa; GLR001) was obtained from R&DDiagnostics and
produced by microbial fermentation of Streptococcus pyogenes,
and its molecular weight was achieved by acid hydrolysis of
higher molecular weight native sodium hyaluronate (measured
by multiangle laser light scattering). The commercial name of
the high molecular weight hyaluronan (HMWHA; 2.5 � 106
Da) preparation used is Visthesia 1.5% (0.8 ml of sodium hya-
luronate 15 mg/ml and lidocaine hydrochloride 10 mg/ml,
Zeiss). All secondary antibodies (anti-goat, anti-rabbit, and
anti-mouse) as well as the primary antibodies polyclonal goat
anti-actin (I19, sc-1616), anti-RHAMM (E-19, sc-16170), anti-
FAK (A-17, sc-557), and anti-CD44 (HCAM, sc-9960) were
purchased from Santa Cruz Biotechnology. p-FAK (MAB1144)
was purchased from Millipore, and anti-ERK1/2 (9102) and
p-ERK1/2 (9101) were purchased fromCell Signaling Technol-
ogy. Hyaluronidase (Streptomyces hyalurolyticus), chondroiti-

nase ABC (Proteus vulgaris), chondroitinase ACII Arthro
(Arthrobacter aurescens), and �-disaccharides of HA and CS
were purchased from Seikagaku Corp., Japan. Oligosaccharides
of HA were the kind gift of Dr. P. Heldin, Ludwig Institute for
Cancer Research, Uppsala, Sweden. Cell culture reagents were
obtained from Biosera, East Sussex, UK, unless stated
otherwise.
Cell Culture—The HT1080 human fibrosarcoma cell line

was grown in DMEM (Biochrom KG, Germany) supplemented
with 10% fetal bovine serum (FBS) (Invitrogen) and penicillin/
streptomycin at 37 °C in a humidified atmosphere of 5% (v/v)
CO2. Prior to treatments, the cells were incubated in serum-
free medium for 24 h at 37 °C and 5% CO2. All treatments were
done in serum-free medium for 48 h prior to extraction of
either RNA or protein.
RNA Isolation and Real Time PCR—Total ribonucleic acid

was isolated with the use of TRIzol (Invitrogen) according to
the manufacturer’s instructions. Five hundred nanograms of
total RNAwere used for cDNA synthesis using the PrimeScript
RT reagent kit (Takara, Japan) according to the manufacturer’s
instructions. The real time PCRs were done in an Mx3005P
cycler (Stratagene). The primers were mRNA-specific to avoid
misleading results from traces of DNA contamination (Table
1). For the real time PCR, we utilized the KAPA SYBR� FAST
Universal qPCR kit (KAPA Biosystems) in a total volume of 20
�l. The PCR conditions used for amplification were as follows:
94 °C for 15 min and then 40 cycles at 94 °C for 20 s, 55 °C for
30 s, and 72 °C for 30 s, followed by 72 °C for 10 min. Standard
curves were run in each optimized assay, which produced a
linear plot of threshold cycle (Ct) against log (dilution). The
amount of each target was quantified based on the concentra-
tion of the standard curve and was presented as arbitrary units.
GAPDH was utilized as housekeeping gene.
Western Blot—After 48 h of respective treatments or after the

completion of the in vitro adhesion assay, the cells were col-
lected using RIPA solution, and the supernatants (culture
media) were concentrated (16-fold) using 30 � 116-mm filter
tubes Vivaspin, 20 ml (Biotech). The samples were electro-
phoresed on 8% polyacrylamide Tris/glycine gels and trans-
ferred to nitrocellulosemembranes in 10mMCAPS, pH 11, and
containing 10%methanol. Membranes were blocked overnight
at 4 °C with PBS containing 0.1% Tween 20 (PBS-T) and 5%
(w/v) low fat milk powder. The membranes were incubated for
1 h at room temperature (RT) with the primary antibodies anti-
RHAMM (1:100) in PBS containing 0.1% Tween 20 (PBS-T)
and 2% (w/v) low fat milk powder, anti-FAK (1:100), anti-p-
FAK (Y397) (1:100), anti-ERK1/2 (p44/42MAPK) (1:200), anti-
ERK1/2 (p44/42MAPK) (1:200) in PBS containing 0.1% Tween
20 (PBS-T) and 2% (w/v) low fat milk powder. The immune

TABLE 1
Sequence of primers for the genes of interest

Primer name Sequence

RHAMM_F 5�-TTC TGA ACC CTT TGG CTG G-3�
RHAMM_R 5�-ACA AGC CAA GGT GTT TTA GCC-3�
GAPDH_F 5�-GGA AGG TGA AGG TCG GAG TCA-3�
GAPDH_R 5�-GTC ATT GAT GGC AAC AAT ATC CAC T-3�
CD44_F 5�-GGT CCT ATA AGG ACA CCC CAA AT-3�
CD44_R 5�-AAT CAA AGC CAA GGC CAA GA-3�
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complexes were detected after incubation with the peroxidase-
conjugated secondary anti-goat antibody (1:4000), anti-mouse
antibody (1:2000), anti-rabbit antibody (1:5000) in PBS-T, 1%
low fatmilk, with the SuperSignalWest Pico chemiluminescent
substrate (Pierce), according to the manufacturer’s
instructions.
HA Digestion—LMWHA and HMWHA were digested with

Streptomyces hyaluronidase (5 units/100 �g/ml HA) for 48 h at
37 °C according to the manufacturer’s instructions (Seikagaku,
Japan).
LMWHAandHMWHAPurity Evaluation—As a first quality

test, we examined both HA preparations for the presence of CS
and HA oligosaccharides using FACE and CE. Analysis by
FACE was performed before and after treatment of HA prepa-
rations with chondroitinases ABC and ACII in combination.
Digestion with chondroitinases was performed in 50 mM Tris-
HCl, pH 7.5, at 37 °C for 90min using 0.01 unit/10 �g of uronic
acid (44). Intact HA preparations as well as the obtained digests
were freeze-dried and derivatized with 2-aminoacridone as
described previously (45). FACE was performed according to
protocol described by Calabro et al. (46) and Karousou et al.
(47). Analysis by CE was performed on the intact preparations
using a reversed polarity methodology (48). The ophthalmic
preparation Viscoat�, containing both HA and CS, was used as
standard.
Identification of LMWHA andHMWHAOligomers following

Digestion with Hyaluronidase—To evaluate the size of the
digestion products following treatment with hyaluronidase and
to examine whether both intact HA preparations contain any
contaminations ofHAoligomers, we performed FACE analysis.
Particularly, intactHApreparations and those obtained by hya-
luronidase treatment were freeze-dried, derivatized with
2-aminoacridone, and analyzed by FACE as described above.
HA-derived �-disaccharide and HA-derived oligosaccharides
(6–16-mers) were used as standards.
Transfection with siRNA—Short interfering RNA (siRNA)

specific for RHAMM or CD44 and scrambled RNAi and
medium GC content negative control were purchased from
Invitrogen. For transfection experiments, the cells (60,000/
well) were placed on a 24-well plate for 24 h. Then the DMEM
containing 10% FBS was replaced by medium without serum
and antibiotics. To provide for optimal transfection, siRNA
(100 nM; Invitrogen) and LipofectamineTM 2000 (1 �l; Invitro-
gen) were first diluted separately in 50 �l of Opti-MEM� I
reduced serummedium (Invitrogen). After a 5-min incubation
period, 50�l of diluted LipofectamineTM 2000weremixedwith
50 �l of diluted siRNA per well on 24-well plates and were left
for 20min at room temperature to allow siRNA-liposome com-
plexes to form. The cells were then washed once more with
medium without serum and antibiotics, and the Lipofectamine
and siRNA mixture was added on top of them and shaken
gently. Transfection was allowed to take place during 6 h when
the medium was replaced with fresh medium containing anti-
biotics, and the incubation period was continued for an addi-
tional 48 h. The cells were harvested, and RNA was extracted.
The optimal siRNA concentration for transfection was chosen
after pilot experiments. All transfection experiments were
repeated at least three times and performed in triplicate.

Cell AttachmentAssay—Ninety six-well plateswere used and
coated with fibronectin (5 �g/cm2) for 1 h at 37 °C. The non-
specific binding sites were blocked with 1% bovine serum albu-
min (BSA) for 30 min at room temperature. The cells were
detached with 5 mM PBS/EDTA. 5000 cells were placed onto
the coated 96-well plates. The time point of 30 min was chosen
after preliminary experiments as described under “Results.”
HT1080 cellswere serum-starved for 24 h and then treatedwith
LMWHA (50 �g/ml), HMWHA (50 �g/ml), or ERK1/2 inhib-
itor (5 �M) (Cell Signaling Technology) for 48 h. Some experi-
ments were performed by using transfected cells with siRNA
specific for RHAMM (siRHAMM) or CD44 (siCD44) and con-
trol scramble (siScr). Nonadherent cells were removed with
two washes using serum-free medium. All experiments were
also performed on BSA-coated plates, and we calculated the
cells attached specifically to fibronectin by subtracting the
number of cells attached to BSA from the number of cells
attached to fibronectin. The numbers of adherent cells were
measured using the CyQUANT fluorometric assay (Molecular
Probes, Invitrogen) according to the manufacturer’s instruc-
tions. Fluorescence was measured in a Fluorometer (BioTek)
using the 480/520 nm excitation and emission filters. For con-
verting sample fluorescence values into cell numbers, a refer-
ence standard curve was created, using serial dilutions of
known cell numbers. All adhesion experiments were repeated
at least three times and performed in triplicate.
Immunofluorescence—HT1080 cells were seeded on round

coverslips placed in 24-well plates and incubated in complete
medium for 24 h. After a 24-h serum starvation, the treatments
were added, and the cells were incubated for 48 h at 37 °C and
5% CO2. The cells were fixed with 5% formaldehyde and 2%
sucrose in PBS for 10 min at room temperature. After three
washeswith PBS, 1% bovine serum solution, the permeabilizing
agent Triton X-100 was added for 10 min and then washed
before the addition of primary antibody anti-RHAMMfor 1 h at
room temperature. Coverslips not incubated with the primary
antibody were utilized as negative control. The coverslips were
washed again and incubated for 1 h, in the dark at RT, with
anti-goat Alexa Fluor 488 (Invitrogen). TO-PRO-3 diluted
1:1000 in de-ionizedH2Owas applied for 10min to stain nuclei.
Actin filaments were detected using fluorescent phalloidin
(Molecular Probes) diluted 1:100 in PBS for 40min. The cover-
slips were then placed onto slides using glycerol as a mountant
and visualized using confocal microscopy.
Statistical Analysis—The statistical significance was evalu-

ated by Student’s t test or one-way analysis of variance with
Tukey’s post-test, usingGraphPadPrism (version 4.0) software.

RESULTS

LMWHA and HMWHA Preparations Do Not Contain CS
and HA Oligosaccharides—To ensure that HMWHA and
LMWHA preparations were free of chondroitin sulfate con-
tamination and HA oligosaccharides, FACE analysis was per-
formed. The analysis of intact LMWHA andHMWHA showed
the absence of HA oligosaccharides in both preparations (sup-
plemental Fig. S1, lanes 3 and 4) as compared with HA oligo-
saccharides standard (supplemental Fig. S1, lane 2). The prod-
ucts of digestion with chondroitinases ABC and ACII, in the
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case of both LMWHA (supplemental Fig. S1, lane 5) and
HMWHA(supplemental Fig. S1, lane 6), were identified as�di-
HA, and no sulfated CS-derived �-disaccharides were evident.
The chondroitinase digest of the ophthalmic solution Viscoat�
was a useful tool to identify the absence of CS. Furthermore, the
absence of CS and HA oligosaccharides from LMWHA and
HMWHAwas also verified by CE (48). CE analysis showed that
both LMWHA and HMWHA migrated as homogeneously
charged populations (supplemental Fig. S2). The molecular
mass range of the LMWHA preparation was 15–40 kDa; with
an average mass of 16.1 kDa, as determined by gel permeation
chromatography as described earlier (44).
Identification of Hyaluronidase Digestion Products—As

shown in supplemental Fig. S3, lanes 5–8 and in the electro-
pherogram of supplemental Fig. S4, treatment of both
LMWHA and HMWHA with Streptomyces hyaluronidase for
48 h resulted in 4- and 6-mers of HA.
Effect of HA on FibrosarcomaCell Adhesion—Apoorly differ-

entiated and highly metastatic human fibrosarcoma cell line
consisting of rounded/elongated cells (HT1080) (49) was uti-
lized. In our previous study the HT1080 cell migration capacity
was found to bemodulated through changes inHAmetabolism
(43). In this study, to investigate the adhesion capacity of these
fibrosarcoma cells on fibronectin, an in vitro adhesion assaywas
performed. The HT1080 cells demonstrated specific adhesion
to fibronectin, and a 30-min adhesion time was selected as a
time during the near linear increase in adhesion (Fig. 1A). In
continuation, the effect of exogenous addition of HMWHA (50
�g/ml) and LMWHA (50 �g/ml) was examined. LMWHA sig-
nificantly increased (p� 0.01) the adhesion capacity ofHT1080
cells. The stimulation of cell adhesion ability by LMWHA was
found to be concentration-dependent (p � 0.01) (Fig. 1C),
reaching a plateau at 100 �g/ml. In contrast, exogenous addi-
tion ofHMWHAsignificantly inhibited (p� 0.05) cell adhesion
(Fig. 1B). To be sure that the effects are specific for HA, both
LMWHA and HMWHAwere digested with Streptomyces hya-
luronidase according to themanufacturer’s instructions. FACE
analysis and capillary electrophoresis demonstrated complete
digestion of both samples of HA to 4- and 6-mers as described
above (supplemental Figs. S3 and S4). The hyaluronidase
digests of LMWHA and HMWHA were heat-inactivated and
applied to HT1080 cells for 48 h, and their adhesion capacity
was assessed. The effect of LMWHAon fibrosarcoma cell adhe-
sion was completely nullified by the digestion, which demon-
strates the strict specificity of the HA chain size for the
LMWHA effect (Fig. 1B). Interestingly, both HA digests had an
independent inhibitory effect on fibrosarcoma cell adhesion
(p � 0.05). In control experiments heat-inactivated hyaluroni-
dase did not affect HT1080 cell adhesion (Fig. 1B).
Role of RHAMM in Fibrosarcoma Cell Adhesion—HA recep-

tor RHAMM has been suggested to mediate HA-induced
migration, adhesion, and proliferation in cancer cells (50, 51).
Therefore, we investigated whether it participates in the HA-
dependent fibrosarcoma cell adhesion. To determine the direct
role of RHAMM on HT1080 cell adhesion, we utilized siRNA
specific for the RHAMM gene. Transfection of HT1080 cells
with siRHAMM resulted in a significant 70% decrease of
RHAMMmRNA expression and protein expression (p � 0.01)

(Fig. 2). Down-regulation of RHAMM expression correlated
with a strong inhibition of HT1080 cell adhesion (p � 0.001)
(Fig. 3). Moreover, we examined whether RHAMM mediates
the HA signaling that results in altered adhesion ability of
HT1080 cells. The LMWHA-induced increase in the adhesion
capacity of HT1080 cells (p � 0.05) was completely inhibited in
RHAMM-deficient cells to the levels of the siRHAMM alone
controls (p � not significant) (Fig. 3). These data demonstrate
that active RHAMMsignaling is obligatory for theHA effect on
HT1080 cell adhesion. Interestingly, the reduction of HT1080

FIGURE 1. Effect of LMWHA and HMWHA on fibronectin-dependent
HT1080 cell adhesion. A, HT1080 cells harvested with PBS/EDTA were
seeded, and the numbers of attached cells were measured at various time
points. The results represent the average of five separate experiments in trip-
licate. p � 0.001 using one-way analysis of variance (ANOVA) statistical anal-
ysis. Means � S.E. are plotted. B, HT1080 cells were treated with 0% medium
(M), heat-inactivated hyaluronidase (HYAL (�)ve), LMWHA (50 �g/ml),
HMWHA (50 �g/ml), and with heat-inactivated LMWHA hyaluronidase digest
(LMWHA�HYAL) (50 �g/ml) or heat-inactivated HMWHA hyaluronidase
digest (HMWHA�HYAL) (50 �g/ml) for 48 h before harvesting and seeding
(5000 cells) for 30 min on 96-well plates coated with fibronectin (5 �g/cm2). C,
HT1080 cells were incubated with different concentrations of LMWHA (25, 50,
and 100 �g/ml) before harvesting and seeding (5000 cells) for 30 min on
96-well plates coated with fibronectin (5 �g/cm2). p � 0.01, using one-way
analysis of variance statistical analysis. The numbers of attached cells were
determined using fluorometric CyQUANT assay kit (Molecular Probes). Cells
grown in serum-free medium (M) were utilized as control. The results repre-
sent the average of three separate experiments in triplicate. Means � S.E. are
plotted; statistical significance is as follows: *, p � 0.05; **, p � 0.01 treatment
compared with control; ���, p � 0.01 among samples.
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adhesion by HMWHAwas not affected by RHAMM inhibition
(p � not significant) (Fig. 3). Thus, RHAMM was shown to be
an important signal mediator of HA signaling in fibrosarcoma
cell adhesion in a manner that depends on HA size.
Role of CD44 in Fibrosarcoma Cell Adhesion—Extracellular

HA receptor RHAMM interacts with CD44 to transmit its sig-
nal intracellularly (2). Thus, we investigated whether it partici-
pates in the HA-dependent fibrosarcoma cell adhesion, shown
to be mediated by RHAMM. The role of CD44 was examined
using RNA interference. Transfection of HT1080 cells with
siCD44 resulted in a significant 60% decrease of CD44 mRNA
expression and protein expression (p � 0.01) (Fig. 4). CD44-
deficient cells were found to have unaltered ability to adhere
(Fig. 5). The down-regulation of CD44 expression, however,
induced a reduction of the LMWHA-dependent increase in the

adhesion capacity of HT1080 cells (p � 0.05) (Fig. 5). These
data demonstrate that, even though CD44 action is not obliga-
tory in basal fibrosarcoma cell adhesive ability, it participates in
the LMWHA-dependent mechanism responsible for the mod-
ulation of the adhesion of these cells.
Effect of HA on RHAMM mRNA and Protein Expression—

Our results demonstrated that LMWHA partly modulates
fibrosarcoma cell adhesion through the RHAMM receptor.
Therefore, we examined the effect of LMWHA and HMWHA
on the expression of RHAMM. Real time PCR analysis showed
that HT1080 cells express mRNA specific for RHAMM, whose
levels were modestly increased with HMWHA treatment (p �
0.05), although in the case of LMWHA the effect was more
prominent (p � 0.01) (Fig. 6A). In continuation, HT1080 cell
extracts and concentrated media were probed for RHAMM
protein. The anti-RHAMM antibody used detects a specific
amino acid sequence near its carboxyl terminus, which is con-
served in all RHAMM isoforms. Western blot analysis of cell
extracts detected three different RHAMM isoforms of	95, 73,
and 45 kDa. Treatment with LMWHA significantly increased
expression of the 95- and 73-kDa RHAMM isoforms (53 and
37% respectively) (Fig. 6B), which correlates well with the
RHAMM total transcript results. HMWHA addition likewise
induced an increase of the 95- and 73-kDa isoforms (36 and
27%, respectively) (Fig. 6B). Apart from the 95, 73, and 45
RHAMM isoforms, analysis of the secreted proteins detected
two additional bands of 	68 and 60 kDa (Fig. 6C). Treatment
with LMWHA gave a 60% increase of the 95-kDa isoform and a
20.5% decrease of the 45-kDa isoform. HMWHA gave a 55%
increase of the 95-kDa isoform and a 18% decrease of the
45-kDa isoform (Fig. 6C). When RHAMM band density was
adjusted for protein content (micrograms) of the loaded sample
and then multiplied with total cell extract and media protein
content in micrograms, an approximate ratio of 4:1 for cell ver-
sus secreted RHAMMprotein was established. LMWHA treat-
ment increased this ratio to 6:1 for cell versus secreted
RHAMM protein.

FIGURE 2. Transfection with siRNA-specific for RHAMM. HT1080 cells were
transfected with RHAMM short interfering RNA (siRHAMM) utilizing scramble
interfering RNA (siScr) as a negative control. M stands for cell treated with
culture medium. A, inhibition of RHAMM mRNA expression was verified by
real time PCR as compared with siScr control and expressed as the ratio to
siScr control at the 48-h point. Results are expressed as mean % � S.E. Statis-
tical significance is as follows: **, p � 0.01, compared with control. B, equal
amounts of protein were extracted from both siScr and siRHAMM cells, sep-
arated by PAGE, and blotted with the anti-RHAMM antibody. C, densitometric
analysis of specific RHAMM protein bands. The results represent the average
of three separate experiments in triplicate. Means � S.E. are plotted; statisti-
cal significance is as follows: **, p � 0.01 compared with the respective con-
trol sample.

FIGURE 3. Effect of siRHAMM on fibronectin-dependent cell adhesion.
48 h after transfection, HT1080 siRHAMM and scramble (siScr)-transfected
cells were harvested and seeded (5000 cells) for 30 min on 96-well plates
coated with fibronectin (5 �g/cm2). M stands for cell treated with culture
medium. The numbers of attached cells were determined using fluorometric
CyQUANT assay kit. The results represent the average of three separate exper-
iments in triplicate. Means � S.E. are plotted; statistical significance is as fol-
lows: ***, p � 0.001; **, p � 0.01; *, p � 0.05 compared with the respective
control samples. NS, not significant.

HA/RHAMM Regulate Fibrosarcoma Cell Adhesion

NOVEMBER 4, 2011 • VOLUME 286 • NUMBER 44 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 38513

 at U
N

IV
E

R
S

IT
Y

 O
F

 P
A

T
R

A
S

, on M
ay 18, 2012

w
w

w
.jbc.org

D
ow

nloaded from
 

http://www.jbc.org/


Effect of LMWHA Treatments on Cellular Distribution of
RHAMM—Previous studies have demonstrated that RHAMM
biological functions are correlated to its cellular distribution
(13–16). To clarify this point in respect to the action of
LMWHAon fibrosarcoma cells, an immunofluorescence study
of RHAMM distribution was conducted. When an anti-
RHAMM protein was applied to HT1080 cells, a RHAMM-
specific signal was found to be distributed mainly throughout
the cytoplasmwith a faint staining of the nuclear region (Fig. 7).
LMWHA treatment strongly increased the total RHAMM-spe-
cific signal without major alterations in its distribution (Fig. 7).
Effect of LMWHA on Fibrosarcoma Cell Actin Organization—

Specific cytoskeletal rearrangements of transformed tumor
cells have been correlated with the efficiency of the cells to
adhere and migrate (52, 53). Therefore, we examined possible

FIGURE 5. Effect of siCD44 on fibronectin-dependent cell adhesion. 48 h
after transfection, HT1080 siCD44 and siScr cells were harvested and seeded
(5000 cells) for 30 min on 96-well plates coated with fibronectin (5 �g/cm2). M
stands for cells treated with culture medium. The numbers of attached cells
were determined using fluorometric CyQUANT assay kit. The results repre-
sent the average of three separate experiments in triplicate. Means � S.E. are
plotted; statistical significance is as follows: *, p � 0.05 compared with the
respective control samples. NS, not significant.

FIGURE 4. Transfection with siRNA specific for CD44. HT1080 cells were
transfected with CD44 short interfering RNA (siCD44) utilizing siScr as a neg-
ative control. M stands for cell treated with culture medium. A, inhibition of
CD44 mRNA expression was verified by real time PCR as compared with siScr
control and expressed as the ratio to siScr control at the 48-h point. Results are
expressed as mean % � S.E. Statistical significance is as follows: **, p � 0.01,
compared with control. B, equal amounts of protein were extracted from
both siScr and siCD44 cells blotted with the anti-CD44 antibody. C, densito-
metric analysis of specific CD44 protein bands. The results represent the aver-
age of three separate experiments in triplicate. Means � S.E. are plotted;
statistical significance is as follows: **, p � 0.01 compared with the respective
control sample.

FIGURE 6. Effect of LMWHA and HMWHA on RHAMM expression at the
mRNA and protein level. A, RHAMM mRNA expression in HT1080 cells
treated with LMWHA and HMWHA (50 �g/ml) during 24 h was determined by
real time PCR using primers specific for the RHAMM gene and normalized
against GAPDH. B, expression of RHAMM protein isoforms of treated LMWHA,
HMWHA, and control (M) HT1080 cells was determined by Western analysis.
Densitometric analysis of the RHAMM isoform protein bands were normal-
ized against actin and plotted. Representative blots are presented. C, expres-
sion of RHAMM protein isoforms in culture medium of HT1080 cells concen-
trated using 30 � 116 mm filter tubes. Densitometric analyses of the RHAMM
isoform protein bands are plotted. Representative blots are presented. The
results represent the average of three separate experiments. Means � S.E. are
plotted; statistical significance is as follows: *, p � 0.05 compared with the
respective control samples. and; **, p � 0.01.
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effects of LMWHA on HT1080 cell actin cytoskeletal arrange-
ment. Fibrosarcoma cells treated with LMWHA had more
intense F-actin stress fibers arranged in spike-like protrusions
resembling microvilli-like structures along the cell membrane
(Fig. 8). This correlates well with previous studies reporting
that HA chains of different sizes affect F-actin organization (54,
55).
ERK1/2 Pathway Is Obligatory for LMWHA/RHAMM-medi-

ated HT1080 Cell Adhesion—HA/RHAMM signaling has been
shown to bemediated through the activation of ERK1/2, which
is an important regulator of cell adhesion (56, 57). Thus, we
investigated whether ERK1/2 may be a conduit through which
HA regulates HT1080 cell adhesion by using a specific ERK1/2
inhibitor (ERKi). The capacity of HT1080 to adhere was dimin-
ished by the addition of the ERK inhibitor (p � 0.01), therefore

confirming the participation of ERK1/2 on fibrosarcoma cell
adhesion (Fig. 9A). The DMSO solvent content did not affect
HT1080 cell adhesion in control experiments (Fig. 9A). Note-
worthy, the strong LMWHA-dependent increase in HT1080
cell adhesion was completely inhibited (p � 0.001) by the ERK
inhibitor (Fig. 9A). To verify the inhibitory action of ERKi on
ERK1/2 phosphorylation, cells treated with ERKi were probed
for pERK1/2.Western blot analysis confirmed the strong inhib-
itory action of ERKi (Fig. 9, B and C). These data demonstrate
that ERK1/2 is a downstream effector of signaling mediated by
RHAMM-LMWHA.
LMWHA/RHAMM Signaling Enhances ERK1/2 Activation—

Previously, RHAMMhas been reported to interact directlywith
ERK1/2, thereby enhancing its phosphorylation and mediating
cell locomotion (15, 26, 34, 35). Therefore, we examined

FIGURE 7. Visualization of RHAMM in HT1080 cells using immunofluorescence. RHAMM protein staining of cells and respective nuclear staining (using
TO-PRO-3) were evaluated in cultures after 48 h of incubation with serum-free culture medium (M) and LMWHA (50 �g/ml). A negative control was used where
the primary anti-RHAMM antibody was omitted (negative). Slides were analyzed by confocal microscopy, and pictures were taken using �40 (with �10 zoom).
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ERK1/2 basal and adhesion-dependent phosphorylation in si-
RHAMM-treated, RHAMM-deficient HT1080 cells. Western
blots revealed that both basal and adhesion-dependent phos-
phorylation levels of ERK1/2 were strongly decreased in
RHAMM-deficient HT1080 cells (56 and 46%, respectively)
(Fig. 10). In continuation, we investigated the effect of HA in
combination with RHAMM signaling on ERK1/2 activation.

RHAMM inhibition markedly blocked LMWHA-dependent
induction of both basal and adhesion-dependent phosphoryla-
tion levels of ERK1/2 (54 and 80%, respectively) (Fig. 10). These
results provide strong evidence that an LMWHA-RHAMM-
ERK1/2 signaling axis is present in HT1080 fibrosarcoma cells.
Role of FAK in LMWHA-RHAMM-mediated Fibrosarcoma

Cell Adhesion—FAK, a major component of focal adhesion
complexes, has been shown to be activated by ERK signaling
(58).Moreover, specific interactions of RHAMMand FAKhave
been correlated to the regulation of cell motility (34, 35, 56).
Therefore, we examined the possible participation of FAK in
the proposed signaling axis. The phosphorylation of FAK, as
demonstrated byWestern blotting, was inhibited by treatment
with the ERK inhibitor (Fig. 11A), therefore confirming a regu-

FIGURE 8. LMWHA affects actin fiber organization. HT1080 cells with
(LMWHA) and without (M) LMWHA (50 �g/ml) treatment were seeded onto
round coverslips, fixed, permeabilized, and then stained using phalloidin to
visualize actin filaments. The nuclei were stained using TO-PRO-3. The signals
against phalloidin and TO-PRO-3 were superimposed. Slides were analyzed
by confocal microscopy, and pictures were taken using �40.

FIGURE 9. Effect of ERK inhibitor (ERKi) on HT1080 fibronectin-depen-
dent HT1080 cell adhesion. A, HT1080 cells treated with ERK inhibitor (5 �M)
or LMWHA (50 �g/ml) or both for 48 h were harvested and allowed to attach
(5000 cells) for 30 min on 96-well plates coated with fibronectin (5 �g/cm2).
Means � S.E. are plotted; statistical significance is as follows: **, p � 0.01; ***,
p � 0.001 compared with the respective controls. NS, not significant. The
results represent the average of three separate experiments in triplicate. B,
effect of ERK inhibitor on HT1080 cell ERK1/2 phosphorylation. HT1080 cells
treated with ERK inhibitor for 48 h were harvested, and equal amounts of cell
extract protein were separated by PAGE and blotted with phosphorylated
ERK1/2 (pERK1/2) utilizing specific antibodies. Representative blots are pre-
sented. C, densitometry analysis of the bands was normalized against actin
and plotted. The results represent the average of three separate experiments.
Means � S.E. are plotted; statistical significance is as follows: ***, p � 0.001
compared with the respective control samples.
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lating role of ERK signaling on FAK activation in HT1080 cells.
We also examined FAK basal and adhesion-dependent phos-
phorylation in RHAMM-deficient HT1080 cells. In support of
our hypothesis, both basal and adhesion-dependent phospho-
rylation levels of FAK were strongly down-regulated (75 and
41%, respectively) in RHAMM-deficient HT1080 cells (Fig. 12).
Next, we evaluated the possible effect of LMWHA-RHAMM
signaling on FAKactivation. Interestingly, RHAMMdown-reg-

ulation completely blocked LMWHA-dependent induction of
both basal and adhesion-dependent phosphorylation levels of
FAK (53 and 40%, respectively) (Fig. 12). Therefore, these
results show that LMWHA activates a RHAMM-ERK1/2-FAK
signaling cascade to regulate fibrosarcoma cell adhesion.

DISCUSSION

Increasing evidence indicates a crucial role of RHAMM-de-
pendent HA signaling in tumor development and progression.
In this study we show that novel LMWHA/RHAMM interac-
tions regulate fibrosarcoma cell adhesion via ERK1/2 activation
and FAK signaling.
Capable adhesion to the extracellular matrix is required for

successful cancer cell invasion and metastasis. Both mem-
brane-associated and intracellularly distributed RHAMMhave
been reported to affect cell motility. Specifically, HA mem-
brane-associated RHAMM interactions have been suggested to
regulate colon, breast, and prostate cancer cell adhesion ability
(59–61), whereas intracellular RHAMM has been implicated
in the regulation of focal adhesion turnover and in interactions
with actin microfilaments and adhesion molecules like integ-
rins (62–64). Our results demonstrate that HA specifically reg-
ulatesHT1080 fibrosarcoma cell adhesion in amanner depend-
ent onmolecular weight. Thus, LMWHA (15–40 kDa) strongly
increased the adhesion capacity of HT1080 cells onto fibronec-
tin. This effectwas completely abolished upon sample digestion
with Streptomyces hyaluronidase verifying its strict specificity.
In contrast, HMWHA (2.5 � 106 Da) significantly inhibited
HT1080 cell adhesion; interestingly, HA digests had an inde-
pendent inhibitory effect on fibrosarcoma cell adhesion. Differ-
ences in HA molecular weight and changes in its metabolism
are well known to influence cell functions (3, 43). Recently, we
have reported that HA of different molecular weights causes
discriminate effects on fibrosarcoma cell migration, with exog-
enous HMWHA significantly decreasing HT1080 cell migra-

FIGURE 10. Activation of ERK1/2 in HT1080 cells. Representative Western blot analyses for phosphorylation of ERK1/2 (pERK) are shown for transfected
siRHAMM, siScr cells, or nontransfected cells. A, at basal levels after 48 h of treatment with serum-free medium (M, siSRC, siRHAMM) and LMWHA (50 �g/ml); B,
during adhesion onto fibronectin using the same controls and treatments. C and D, densitometry analyses of the bands are shown at basal levels (C) and during
adhesion (D), respectively, with the ratio of pERK to total ERK1/2 normalized against actin. The results represent the average of three separate experiments in
triplicate. Means � S.E. are plotted; statistical significance is as follows: ***, p � 0.001; **, p � 0.01; *, p � 0.05 compared with the respective control samples.

FIGURE 11. Effect of ERK inhibitor on HT1080 cell FAK (Y397) phosphoryl-
ation. HT1080 cells treated with ERK inhibitor (ERKi) for 48 h were harvested,
and equal amounts of cell extract protein were separated by PAGE and blot-
ted against phosphorylated FAK (Y397) (pFAK) and total FAK (FAK) utilizing
specific antibodies. A, representative blots are shown. B, densitometry analy-
ses of the ratio of pFAK to total FAK normalized against actin are shown. The
results represent the average of three separate experiments. Means � S.E. are
plotted; statistical significance is as follows: ***, p � 0.001 compared with the
respective control samples.
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tion capacity, whereas treatment with LMWHA resulted in a
significant stimulation of the motility of these cells (43).
The response to HA signaling, leading to changes in cell

motility and invasion, was previously found to be eliminated
upon inhibition of RHAMMaction (15, 35, 56, 65). In our fibro-
sarcoma cell model system, the down-regulation of RHAMM
expression led to the reduction of basal and complete inhibition
of LMWHA-induced adhesion. It is worth noting that the effect
ofHMWHAwas not attenuated in RHAMM-deficientHT1080
cells, which emphasizes the key role of HA size on RHAMM
signaling. Our data demonstrated that CD44 likewise mediates
the LMWHA-induced adhesion, indicating that the coopera-
tion of both receptors modulates LMWHA signaling. The role
of CD44 on tumor motility has been linked to its ability to
interact with additional proteins and specifically with RHAMM
(2). Although it is clear that both HA receptors can act inde-
pendently, it has been suggested that their relative contribu-
tions to a certain cell action must be investigated in different
cases (66). Thus, different sizedHAchains have previously been
shown to elucidate discriminate effects through respective
RHAMM and CD44 signaling. It is noteworthy that although
CD44 and RHAMM are both involved in endothelial tube for-
mation induced by specific HA oligosaccharides, they mediate
distinct angiogenic signaling pathways (54). Furthermore, in an
in vitro wound healing model, HA oligosaccharides, but not
nativeHA,were shown to stimulate endothelial cell growth and
migration in a RHAMM signaling-dependent manner (67).
Likewise, studies with active blocking antibodies revealed that
anti-CD44 but not anti-RHAMM antibody inhibited endothe-
lial cell adhesion to HA, whereas anti-RHAMM but not CD44
antibody blocked endothelial cell migration through the base-
ment membrane substrate Matrigel (68).
Under monolayer culture conditions, RHAMM isoforms

were distributed both in the cell layer and the medium com-
partment of HT1080 cells. Immunofluorescence revealed that
RHAMM isoforms were mainly localized in the HT1080 cyto-
plasm. RHAMMwas originally identified as a 56–58-kDa HA-
binding protein present in the supernatant of murine fibro-

blasts and fibrosarcoma cell lines (69). Other isoforms
recognized had molecular masses from 52 to 125 kDa (17, 36,
70–72). Both cell surface RHAMMexpression and intracellular
RHAMM isoforms were described to mediate HA signaling,
either by interaction with CD44 or activation of intracellular
signaling molecules (10).
Interestingly, RHAMM expression in HT1080 cells was

greatly enhanced by addition of LMWHA at both various pro-
tein isoforms and total transcript levels. HMWHA was also,
albeit modestly, found to up-regulate RHAMM expression.
Immunofluorescence confirmed the marked LMWHA-stimu-
lated up-regulation of RHAMM expression and localized the
increase mainly to HT1080 cell cytoplasm regions. The exact
mechanism through which LMWHA enhances RHAMM
expression and distribution to the cytoplasm is currently being
investigated. We propose the existence of a putative feedback
regulation between HA production and respective receptor
expression. Importantly, RHAMM expression and HA metab-
olism have been shown, through so far unknown mechanisms,
to be strongly up-regulated in cancer cells as compared with
their normal counterparts (2).
The oncogenic effects of RHAMM are suggested to be per-

petrated through its HA-binding properties (35). Intracellular
forms of RHAMM have been localized to interphase microtu-
bules, mitotic spindles, centrosomes, and the nucleus (14, 21,
22, 71, 73, 74) suggesting that RHAMM intracellular associa-
tions have the potential to affect cell transformation and tumor
progression (74, 75). Importantly, a RHAMM intracellular
formhas been shown to directly associatewith ERK1kinase and
Src (4, 15, 36) resulting in modulations of their signaling path-
ways. Furthermore, HA has been found to modulate the phos-
phorylation of (p42/44) ERK1/2, known to mediate key cell
functions, including adhesion (56, 57). In this study, the addi-
tion of the specific ERK inhibitor during HT1080 cell adhesion
strongly decreased both basal and LMWHA-induced fibrosar-
coma cell adhesion capacity, thereby demonstrating that
ERK1/2 is a downstream effector of signals originating from
RHAMM/HA interactions.

FIGURE 12. Activation of FAK in HT1080 cells. Representative Western blot analyses are shown for phosphorylation of FAK (pFAK) using transfected siRHAMM
or siScr cells and nontransfected cells. A, at basal levels after 48 h treatment with serum-free medium (M, siSRC, siRHAMM) and LMWHA (50 �g/ml); B, during
adhesion onto fibronectin, using the same controls and treatments. C and D, densitometry analyses of the ratio of pFAK to total FAK normalized against actin
are shown at basal levels (C) and during adhesion (D). The results represent the average of three separate experiments. Means � S.E. are plotted; statistical
significance is as follows: ***, p � 0.001, and **, p � 0.01 compared with the respective control samples.
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Activated ERK was recently found to be localized at focal
adhesion complexes and suggested to interact with FAK (76).
FAK is a cytoplasmic kinase that interacts with integrins, par-
ticipates in actin polymerization, and is involved in mediating
ECM signals to changes in tumor cell migration and adhesion
(77–79). Furthermore, Vomastek et al. (76) report that ERK1/2
activation levels were inversely correlated to the size of focal
adhesion sites, whereas a direct correlation was established to
FAK activation, rate of focal adhesion disassembly, and fibro-
blast motility. The above data support the hypothesis that the
activation of FAKpromotes focal contact formation resulting in
more efficient fibrosarcoma cell adhesion. Likewise, a study in
prostate cancer cells showed that the regulation of FAK by
ERK1/2 is required for the aggressive cell phenotype and
revealed the interdependence of FAK and ERK1/2 signaling in
efficient cancer cell invasion (58). In our study the utilization of
the specific ERKi inhibitor resulted in a strong down-regulation
of FAK activation in HT1080 cells identifying ERK1/2 as a FAK
upstream effector.
Interestingly, LMWHA induced thicker F-actin stress fiber

staining. Similar actin cytoskeleton reorganization was affected
in dermal fibroblasts and endothelial cells by different sizedHA
chains (54, 55). These modifications of actin fiber organization
correlate well with the proposed enhancement of focal contact
formations (77).
LMWHA/RHAMM signaling was previously shown to sup-

port FAK activation and filopodia formation resulting in prolif-
erative/migratory phenotype of esophageal cancer cells (50). In
this study, basal and adhesion-dependent activation of FAK in
HT1080 cells was increased with the addition of LMWHA.
However, when RHAMM total expression was inhibited,
HT1080 cell activation of FAK and ERK1/2 was diminished
even after addition of LMWHA, therefore demonstrating the
obligatory participation of RHAMM.Our results correlate well
with previous studies that demonstrated that HA induced tyro-
sine phosphorylation of p125 (FAK), paxillin, and p42/44 ERK
in human endothelial cells, which was blocked by an anti-
RHAMM antibody (56). Because we have recently also demon-
strated that LMWHA enhances HT1080 cell migration (43), it
appears that this HA response dependent on RHAMM signal-
ing stimulates an aggressive phenotype of fibrosarcoma cell
motility.
In conclusion, a novel RHAMM-dependent but cooperative

with CD44 mechanism that regulates fibrosarcoma cell adhe-
sion has been revealed in this study. It is induced exclusively by
LMWHA, involves the participation of ERK1/2/FAK down-
stream effectors, and may be of significance in molecularly tar-
geted therapy of the disease.

REFERENCES
1. Tammi, R. H., Kultti, A., Kosma, V. M., Pirinen, R., Auvinen, P., and

Tammi, M. I. (2008) Semin. Cancer Biol. 18, 288–295
2. Hamilton, S. R., Fard, S. F., Paiwand, F. F., Tolg, C., Veiseh, M., Wang, C.,

McCarthy, J. B., Bissell, M. J., Koropatnick, J., and Turley, E. A. (2007)
J. Biol. Chem. 282, 16667–16680

3. Stern, R., Asari, A. A., and Sugahara, K. N. (2006) Eur. J. Cell Biol. 85,
699–715

4. Turley, E. A., Noble, P. W., and Bourguignon, L. Y. (2002) J. Biol. Chem.
277, 4589–4592

5. Toole, B. P., and Hascall, V. C. (2002) Am. J. Pathol. 161, 745–747
6. Price, R. D., Berry, M. G., and Navsaria, H. A. (2007) J. Plast. Reconstr.

Aesthet. Surg. 60, 1110–1119
7. Toole, B. P., and Slomiany, M. G. (2008) Drug Resist. Updat. 11, 110–121
8. Sherman, L., Sleeman, J., Herrlich, P., and Ponta, H. (1994) Curr. Opin.

Cell Biol. 6, 726–733
9. Toole, B. P. (1990) Curr. Opin. Cell Biol. 2, 839–844
10. Cheung, W. F., Cruz, T. F., and Turley, E. A. (1999) Biochem. Soc. Trans.

27, 135–142
11. Aruffo, A., Stamenkovic, I., Melnick, M., Underhill, C. B., and Seed, B.

(1990) Cell 61, 1303–1313
12. Lesley, J., and Hyman, R. (1998) Front. Biosci. 3, d616–630
13. Assmann,V.,Marshall, J. F., Fieber, C., Hofmann,M., andHart, I. R. (1998)

J. Cell Sci. 111, 1685–1694
14. Entwistle, J., Hall, C. L., and Turley, E. A. (1996) J. Cell. Biochem. 61,

569–577
15. Zhang, S., Chang, M. C., Zylka, D., Turley, S., Harrison, R., and Turley,

E. A. (1998) J. Biol. Chem. 273, 11342–11348
16. Groen, A. C., Cameron, L. A., Coughlin, M., Miyamoto, D. T., Mitchison,

T. J., and Ohi, R. (2004) Curr. Biol. 14, 1801–1811
17. Hardwick, C., Hoare, K., Owens, R., Hohn, H. P., Hook, M., Moore, D.,

Cripps, V., Austen, L., Nance, D. M., and Turley, E. A. (1992) J. Cell Biol.
117, 1343–1350

18. Turley, E. A. (1992) Cancer Metastasis Rev. 11, 21–30
19. Klewes, L., Turley, E. A., and Prehm, P. (1993) Biochem. J. 290, 791–795
20. Nedvetzki, S., Gonen, E., Assayag, N., Reich, R., Williams, R. O., Thur-

mond, R. L., Huang, J. F., Neudecker, B. A.,Wang, F. S.,Wang, F. S., Turley,
E. A., and Naor, D. (2004) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101, 18081–18086

21. Assmann, V., Jenkinson, D., Marshall, J. F., andHart, I. R. (1999) J. Cell Sci.
112, 3943–3954

22. Maxwell, C. A., Keats, J. J., Belch, A. R., Pilarski, L. M., and Reiman, T.
(2005) Cancer Res. 65, 850–860

23. Maxwell, C. A., McCarthy, J., and Turley, E. (2008) J. Cell Sci. 121,
925–932

24. Mohapatra, S., Yang, X., Wright, J. A., Turley, E. A., and Greenberg, A. H.
(1996) J. Exp. Med. 183, 1663–1668

25. Assmann, V., Gillett, C. E., Poulsom, R., Ryder, K., Hart, I. R., and Hanby,
A. M. (2001) J. Pathol. 195, 191–196

26. Wang, C., Thor, A. D.,Moore, D.H., 2nd, Zhao, Y., Kerschmann, R., Stern,
R., Watson, P. H., and Turley, E. A. (1998) Clin. Cancer Res. 4, 567–576

27. Hus, I., Schmitt, M., Tabarkiewicz, J., Radej, S., Wojas, K., Bojarska-Junak,
A., Schmitt, A., Giannopoulos, K., Dmoszyńska, A., and Roliński, J. (2008)
Leukemia 22, 1007–1017

28. Zlobec, I., Terracciano, L., Tornillo, L., Günthert, U., Vuong, T., Jass, J. R.,
and Lugli, A. (2008) Gut 57, 1413–1419

29. Tolg, C., Poon, R., Fodde, R., Turley, E. A., and Alman, B. A. (2003)Onco-
gene 22, 6873–6882

30. Rein, D. T., Roehrig, K., Schöndorf, T., Lazar, A., Fleisch,M., Niederacher,
D., Bender, H. G., and Dall, P. (2003) J. Cancer Res. Clin. Oncol. 129,
161–164

31. Akiyama, Y., Jung, S., Salhia, B., Lee, S., Hubbard, S., Taylor, M., Main-
prize, T., Akaishi, K., van Furth, W., and Rutka, J. T. (2001) J. Neurooncol.
53, 115–127

32. Gust, K. M., Hofer, M. D., Perner, S. R., Kim, R., Chinnaiyan, A. M.,
Varambally, S., Moller, P., Rinnab, L., Rubin, M. A., Greiner, J., Schmitt,
M., Kuefer, R., and Ringhoffer, M. (2009) Neoplasia 11, 956–963

33. Ahrens, T., Assmann, V., Fieber, C., Termeer, C., Herrlich, P., Hofmann,
M., and Simon, J. C. (2001) J. Invest. Dermatol. 116, 93–101

34. Hall, C. L.,Wang, C., Lange, L. A., and Turley, E. A. (1994) J. Cell Biol. 126,
575–588

35. Hall, C. L., Yang, B., Yang, X., Zhang, S., Turley, M., Samuel, S., Lange,
L. A.,Wang, C., Curpen, G. D., Savani, R. C., Greenberg, A. H., and Turley,
E. A. (1995) Cell 82, 19–26

36. Hall, C. L., Lange, L. A., Prober, D. A., Zhang, S., and Turley, E. A. (1996)
Oncogene 13, 2213–2224

37. Hall, C. L., Collis, L. A., Bo, A. J., Lange, L.,McNicol, A., Gerrard, J.M., and
Turley, E. A. (2001)Matrix Biol. 20, 183–192

38. Lin, S. L., Chang, D., Chiang, A., and Ying, S. Y. (2008) Carcinogenesis 29,

HA/RHAMM Regulate Fibrosarcoma Cell Adhesion

NOVEMBER 4, 2011 • VOLUME 286 • NUMBER 44 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 38519

 at U
N

IV
E

R
S

IT
Y

 O
F

 P
A

T
R

A
S

, on M
ay 18, 2012

w
w

w
.jbc.org

D
ow

nloaded from
 

http://www.jbc.org/


282–290
39. Lin, S. L., Chang, D., and Ying, S. Y. (2007) Carcinogenesis 28, 310–320
40. Seger, R., and Krebs, E. G. (1995) FASEB J. 9, 726–735
41. Piepkorn, M., Hovingh, P., and Linker, A. (1988) J. Cell. Physiol. 135,

189–199
42. Ridley, A. J., Schwartz, M. A., Burridge, K., Firtel, R. A., Ginsberg, M. H.,

Borisy, G., Parsons, J. T., and Horwitz, A. R. (2003) Science 302,
1704–1709

43. Berdiaki, A., Nikitovic, D., Tsatsakis, A., Katonis, P., Karamanos,N. K., and
Tzanakakis, G. N. (2009) Biochim. Biophys. Acta 1790, 1258–1265

44. Karamanos, N. K., Vanky, P., Syrokou, A., and Hjerpe, A. (1995) Anal.
Biochem. 225, 220–230

45. Militsopoulou, M., Lamari, F. N., Hjerpe, A., and Karamanos, N. K. (2002)
Electrophoresis 23, 1104–1109

46. Calabro, A., Benavides, M., Tammi, M., Hascall, V. C., and Midura, R. J.
(2000) Glycobiology 10, 273–281

47. Karousou, E. G., Militsopoulou, M., Porta, G., De Luca, G., Hascall, V. C.,
and Passi, A. (2004) Electrophoresis 25, 2919–2925

48. Malavaki, C. J., Asimakopoulou, A. P., Lamari, F. N., Theocharis, A. D.,
Tzanakakis, G. N., and Karamanos, N. K. (2008) Anal. Biochem. 374,
213–220

49. Rasheed, S., Nelson-Rees, W. A., Toth, E. M., Arnstein, P., and Gardner,
M. B. (1974) Cancer 33, 1027–1033

50. Twarock, S., Tammi, M. I., Savani, R. C., and Fischer, J. W. (2010) J. Biol.
Chem. 285, 23276–23284

51. Gares, S. L., and Pilarski, L. M. (2000) Dev. Immunol. 7, 209–225
52. Geiger, T., and Geiger, B. (2010) Semin. Cancer Biol. 20, 146–152
53. Chalkiadaki, G., Nikitovic, D., Katonis, P., Berdiaki, A., Tsatsakis, A.,

Kotsikogianni, I., Karamanos, N. K., and Tzanakakis, G. N. (2011) Cancer
Lett., in press

54. Matou-Nasri, S., Gaffney, J., Kumar, S., and Slevin, M. (2009) Int. J. Oncol.
35, 761–773

55. Boraldi, F., Croce, M. A., Quaglino, D., Sammarco, R., Carnevali, E.,
Tiozzo, R., and Pasquali-Ronchetti, I. (2003) Tissue Cell 35, 37–45

56. Lokeshwar, V. B., and Selzer, M. G. (2000) J. Biol. Chem. 275,
27641–27649

57. Al-Ayoubi, A., Tarcsafalvi, A., Zheng, H., Sakati, W., and Eblen, S. T.
(2008) J. Cell. Biochem. 105, 875–884

58. Johnson, T. R., Khandrika, L., Kumar, B., Venezia, S., Koul, S., Chandhoke,
R., Maroni, P., Donohue, R., Meacham, R. B., and Koul, H. K. (2008)Mol.
Cancer Res. 6, 1639–1648

59. Laurich, C., Wheeler, M. A., Iida, J., Neudauer, C. L., McCarthy, J. B., and
Bullard, K. M. (2004) J. Surg. Res. 122, 70–74

60. Simpson, M. A., Wilson, C. M., Furcht, L. T., Spicer, A. P., Oegema, T. R.,

Jr., and McCarthy, J. B. (2002) J. Biol. Chem. 277, 10050–10057
61. Herrera-Gayol, A., and Jothy, S. (2001) Int. J. Exp. Pathol. 82, 193–200
62. Nagy, J. I., Hossain, M. Z., Lynn, B. D., Curpen, G. E., Yang, S., and Turley,

E. A. (1996) Cell Growth Differ. 7, 745–751
63. Gares, S. L., Giannakopoulos, N., MacNeil, D., Faull, R. J., and Pilarski,

L. M. (1998) J. Leukocyte Biol. 64, 781–790
64. Gares, S. L., and Pilarski, L. M. (1999) Scand. J. Immunol. 50, 626–634
65. Tolg, C., Hamilton, S. R., Nakrieko, K. A., Kooshesh, F., Walton, P., Mc-

Carthy, J. B., Bissell, M. J., and Turley, E. A. (2006) J. Cell Biol. 175,
1017–1028

66. Park, J. B., Kwak, H. J., and Lee, S. H. (2008) Cell. Adh. Migr, 2, 202–207
67. Gao, F., Yang, C. X., Mo, W., Liu, Y. W., and He, Y. Q. (2008) Clin. Invest.

Med. 31, E106–116
68. Savani, R. C., Cao, G., Pooler, P. M., Zaman, A., Zhou, Z., and DeLisser,

H. M. (2001) J. Biol. Chem. 276, 36770–36778
69. Turley, E. A., Moore, D., and Hayden, L. J. (1987) Biochemistry 26,

2997–3005
70. Entwistle, J., Zhang, S., Yang, B., Wong, C., Li, Q., Hall, C. L., Mowat, M.,

Greenberg, A. H., and Turley, E. A. (1995) Gene 163, 233–238
71. Hofmann,M., Fieber, C., Assmann,V.,Göttlicher,M., Sleeman, J., Plug, R.,

Howells, N., von Stein, O., Ponta, H., and Herrlich, P. (1998) J. Cell Sci.
111, 1673–1684

72. Fieber, C., Plug, R., Sleeman, J., Dall, P., Ponta,H., andHofmann,M. (1999)
Gene 226, 41–50

73. Maxwell, C. A., Keats, J. J., Crainie, M., Sun, X., Yen, T., Shibuya, E.,
Hendzel, M., Chan, G., and Pilarski, L. M. (2003) Mol. Biol. Cell 14,
2262–2276

74. Joukov, V., Groen, A. C., Prokhorova, T., Gerson, R.,White, E., Rodriguez,
A., Walter, J. C., and Livingston, D. M. (2006) Cell 127, 539–552

75. Pujana, M. A., Han, J. D., Starita, L. M., Stevens, K. N., Tewari, M., Ahn,
J. S., Rennert, G., Moreno, V., Kirchhoff, T., Gold, B., Assmann, V.,
Elshamy, W. M., Rual, J. F., Levine, D., Rozek, L. S., Gelman, R. S., Gunsa-
lus, K. C., Greenberg, R. A., Sobhian, B., Bertin, N., Venkatesan, K., Ayivi-
Guedehoussou, N., Solé, X., Hernández, P., Lázaro, C., Nathanson, K. L.,
Weber, B. L., Cusick, M. E., Hill, D. E., Offit, K., Livingston, D.M., Gruber,
S. B., Parvin, J. D., and Vidal, M. (2007) Nat. Genet. 39, 1338–1349

76. Vomastek, T., Iwanicki, M. P., Schaeffer, H. J., Tarcsafalvi, A., Parsons,
J. T., and Weber, M. J. (2007)Mol. Cell. Biol. 27, 8296–8305

77. Schaller, M. D., Borgman, C. A., Cobb, B. S., Vines, R. R., Reynolds, A. B.,
and Parsons, J. T. (1992) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 89, 5192–5196

78. Meng, X. N., Jin, Y., Yu, Y., Bai, J., Liu, G. Y., Zhu, J., Zhao, Y. Z., Wang, Z.,
Chen, F., Lee, K. Y., and Fu, S. B. (2009) Br. J. Cancer 101, 327–334

79. McLean, G.W., Carragher, N. O., Avizienyte, E., Evans, J., Brunton, V. G.,
and Frame, M. C. (2005) Nat. Rev. Cancer 5, 505–515

HA/RHAMM Regulate Fibrosarcoma Cell Adhesion

38520 JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY VOLUME 286 • NUMBER 44 • NOVEMBER 4, 2011

 at U
N

IV
E

R
S

IT
Y

 O
F

 P
A

T
R

A
S

, on M
ay 18, 2012

w
w

w
.jbc.org

D
ow

nloaded from
 

http://www.jbc.org/

	Διατριβή Κουβίδη
	J Biol Chem -2011-Kouvidi-38509-20

