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1. Εισαγωγή  

 

Η καρκινογένεση είναι πιθανόν να είναι αποτέλεσμα τόσο της 

αυξημένης παραγωγής και απάντησης των κυττάρων σε αυτοκρινείς 

μιτογόνους παράγοντες, όσο και της απώλειας ανταπόκρισης τους σε 

πολυπεπτιδιακούς ανασταλτικούς παράγοντες ελέγχου του κυττάρου (Sporn 

& Roberts, 1985). Οι τρείς ισομορφές του παράγοντα αύξησης 

μετασχηματισμού βήτα (transforming growth factor β, TGF-β1, -β2, -β3) 

διαδραματίζουν σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο στην κυτταρική αύξηση μέσω της 

ανασταλτικής δράσης τους στον κυτταρικό κύκλο και της επαγωγής της 

απόπτωσης. Αποτελούν 25 kD ομοδιμερή, τα οποία εντάσσονται σε μια 

συνεχώς αυξανόμενη οικογένεια πολυπεπτιδίων. Ο TGF-β έχει δειχθεί ότι 

είναι από τους πλέον ισχυρούς ενδογενείς αναστολείς του πολλαπλασιασμού 

αιμοποιητικών και επιθηλιακών κυττάρων, ενώ σε πολλά συστήματα επάγει 

τον αποπτωτικό μηχανισμό. Κυτταρικές σειρές προερχόμενες από διάφορα 

είδη καρκίνων καθώς και κυτταρικές σειρές που έχουν πειραματικά 

εξαλλαχθεί με χρήση ογκογονιδίων έχουν απωλέσει την ευαισθησία τους στον 

TGF-β. Ως εκ τούτου, η αντίσταση των κυττάρων στην κυτταροστατική δράση 

του ΣGF-β τους προσδίδει ένα σημαντικό αυξητικό πλεονέκτημα και πιθανά 

να αποτελεί ένα καίριο στάδιο στη διαδικασία καρκινογένεσης. 

Ο TGF-β μαζί με τις οστικές μοργογενετικές πρωτεΐνες (bone 

morphogenetic proteins, BMPs) ανήκουν στην μεγάλη οικογένεια του TGF [7, 

23]. Οι βιολογικές δράσεις και των δύο γίνονται μέσω υποδοχέων 

σερίνης/θρεονίνης, αλλά τα μόρια που εμπλέκονται στην μεταγωγή των 

σημάτων τους είναι διαφορετικά. Οι BMPs πρωτεΐνες χρησιμοποιούν τις 

Smads1, 5, και  8 για τη μεταγωγή των σημάτων τους, ενώ ο TGF-β 

χρησιμοποιεί τις Smad2 και Smads3. Οι Smad πρωτεΐνες και η εμπλοκή τους 

στο μονοπάτι σηματοδότησης του TGF-β αναλύονται κατωτέρω. 
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1.1 Ο ρόλος του TGF-β  

 

Ο λειτουργικός ρόλος των μελών της οικογένειας του TGF-β εξαρτάται 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τον τύπο του ιστού που είναι εκτεθειμένος στο 

συγκεκριμένο ισομορφή. Είναι γνωστό ότι τα μέλη αυτής της οικογένειας 

ρυθμίζουν βασικές κυτταρικές αποκρίσεις, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, 

η επούλωση, η διαφοροποίηση, και η τροποποίηση συστατικών της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (Piek et al., 1999). Η επίδραση όμως του TGF-β 

στο επιθήλιο παραμένει ένα θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον, καθότι οι δερματικοί 

όγκοι είναι οι πιο κοινές μορφές ανθρώπινων νεοπλασιών.  

 

 

1.1.1 Η γονιδιακή ρύθμιση από μέλη της οικογένειας του TGF-β

  

Σα μέλη της οικογένειας του TGF-β μπορούν να ρυθμίσουν πολλά 

γονίδια που η λειτουργία τους εμπλέκεται στη ρύθμιση του κυτταρικού 

κύκλου, στην απόπτωση, στην διαφοροποίηση και στην ανάπτυξη. Ειδικά ο 

TGF-β1 μπορεί να ρυθμίσει πάνω από  το 5% των συνολικών 

μεταγραφόμενων γονιδίων σε ένα κύτταρο. Από cDNA microarray αναλύσεις 

σε TGF-β1 θεραπευμένα ανθρώπινα κερατινοκύτταρα HaCaT, έχει βρεθεί ότι 

αυτή η κυτοκίνη μπορεί και ρυθμίζει πάνω από 700 γονίδια, πολλά εκ των 

οποίων εμπλέκονται στην ρύθμιση της επιθηλιακής πλαστικότητας (Zavadil et 

al., 2001). υνδυασμένες έρευνες από cDNA microarrays και transactivation 

υποκινητών, σε ανθρώπινους δερματικούς ινοβλάστες, απέδειξε ότι ο TGF-β1 

είναι ένας εν δυνάμει επαγωγέας συστατικών της εξωκυττάριας θεμέλιας 

ουσίας, όπως είναι οι διάφορες μορφές κολλαγόνου (Verrecchia et al., 2001).   

 

 

1.1.2 Ο ρόλος του TGF-β σαν όγκο-υποκινητής 

 

Σα καρκινικά κύτταρα προσπαθούν να εξουδετερώσουν τις 
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κατασταλτικές αποκρίσεις και να προάγουν τις προ-μεταστατικές μέσω 

πολλών μηχανισμών (Wakefield and Roberts, 2002). Ένας από αυτούς είναι 

και η υπέρ-ενεργοποίηση του Ras μονοπατιού. Οι ενεργοποιημένες 

Ras/MAPK εξασθενούν την επίδραση αναστολής της αύξησης από τον TGF-β 

και δίνουν προ-μιτογόνα σήματα (Oft et al., 1996; Lehmann et al., 2000; Janda 

et al., 2002). υχνά ο όγκος μειώνει τα επίπεδα ή μεταλλάζει τους TGF-β 

υποδοχείς, έτσι ώστε να εξασθενήσει τις αποκρίσεις για καταστολή της 

αύξησης (Kim et al., 2000; Bachman and Park, 2005). Μια τέτοια όμως 

απορύθμιση των υποδοχέων συνήθως καταλήγει σε απώλεια όλων των TGF-β 

αποκρίσεων και αυτά τα κύτταρα μπορούν πλέον να κάνουν 

υπερπολλαπλασιασμό αλλά όχι μεταστατικούς όγκους. Αυτό υποδεικνύει ότι 

ο TGF-β είναι καταστολέας μόνο των μη-επιθετικών μορφών καρκίνου 

(Markowitz et al, 1995, Chen et al., 2001; Pinto eta al., 2003). Η διακοπή της 

TGF-β σηματοδότησης σε πολύ επιθετικά κύτταρα καρκίνου του μαστού, 

καταστέλλει την μεταστατική τους δυναμική, υποδεικνύοντας σε αυτή την 

περίπτωση ότι ο TGF-β μπορεί να έχει έναν προ-ογκογόνο ρόλο στα πολύ 

μεταστατικά καρκινικά κύτταρα (Tang et al., 2003; Tian et al., 2004).  

Μερικά μονοπάτια μπορούν να ρυθμίσουν την δραστηριότητα των 

Smad ή και να αλλάξουν την ισορροπία μεταξύ των Smad και άλλων 

σηματοδοτικών μονοπατιών. Για παράδειγμα, η Ras μπορεί να ενισχύσει την 

πρωτεοσωμική αποδόμηση της Smad4 πρωτεΐνης, η οποία ρυθμίζει τις 

ανασταλτικές αποκρίσεις για ανάπτυξη από τον TGF-β (Saha et al, 2001). 

Επίσης ο μεταγραφικός παράγοντας SIP1 μπορεί να προσδεθεί στις Smad 

πρωτεΐνες και να καταστείλει την E-cadherin, προωθώντας έτσι την μετάσταση 

των καρκινικών κυττάρων (Comijn et al., 2001). 

Σέλος, η Smad4 είναι το πιο συχνά μεταλλαγμένο ή εξαλειμμένο μέλος 

του μονοπατιού σε πολλούς καρκίνους. Σο Smad4 γονίδιο έχει βρεθεί να είναι 

κατά 50% εξαλειμμένο στους καρκίνους του παγκρέατος (Hahn et al., 1996), 

ενώ Smad4 μεταλλάξεις έχουν βρεθεί σε πάνω από το 30% των καρκίνων του 

παχέος εντέρου (Miyaki et al., 1999), υποστηρίζοντας έτσι τη θεωρία ότι η 

Smad4 είναι ένας εν δυνάμει καταστολέας όγκων. ε κάποιες περιπτώσεις, η 
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απώλεια της Smad4 δεν συνδέεται μόνο με απώλεια των TGF-β ρυθμιζόμενων 

αντί-μιτωτικών αποκρίσεων αλλά και με υψηλή επιθετικότητα των 

καρκινικών κυττάρων. Η απώλεια της έκφρασης της Smad4 στα καρκινώματα 

του ορθού έχει συνδεθεί με απώλεια της έκφρασης της E-cadherin, ενώ 

εξωγενής επανεισαγωγή του Smad4 στα καρκινικά κύτταρα οδήγησε σε 

επαγωγή της έκφρασης της E-cadherin μέσω ενός μηχανισμού όχι καλά 

κατανοητού ακόμα (Reinacher-Schick et al., 2004). 

 

 

1.1.3 Η διαταραχή του κυτταρικού ελέγχου από τον TGF-β στο 

κακόηθες μελάνωμα 

 

Ένας από τους κύριους ρόλους του  TGF-β είναι να περιορίζει τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό και να επάγει την διαφοροποίηση μέσω ενός 

προγράμματος γονιδιακών κυτταρικών αποκρίσεων (Εικόνα 1.1).  

Έχει δειχθεί από την πρόσφατη βιβλιογραφία ότι διαταραχές στο 

σύστημα παραγωγής και δράσης του TGF-β διαδραματίζουν σημαντικό 

λειτουργικό ρόλο στο κακόηθες μελάνωμα. Υυσιολογικά μελανοκύτταρα 

εκφράζουν μικρές ποσότητες TGF-β στην κυτταρική καλλιέργεια, ενώ τόσο 

κύτταρα μελανώματος σε καλλιέργεια όσο και βιοψίες προερχόμενες από 

πρωτοπαθείς όγκους και μεταστάσεις κακοήθους μελανώματος 

υπερεκφράζουν TGF-β (Krasagakis et al 1994 & 1999). Επίσης στο αίμα 

ασθενών με διάσπαρτο μεταστατικό κακόηθες μελάνωμα βρέθηκαν αυξημένα 

επίπεδα ισομορφών του TGF-β (Krasagakis et al. 1998). Αποτελέσματα της 

ομάδος μας και άλλων εργαστηρίων δείχνουν παρακρινικό ή και αυτοκρινικό 

ρυθμιστικό ρόλο του TGF-β στα ανθρώπινα μελανοκύτταρα. Έτσι σε 

φυσιολογικά μελανοκύτταρα ο TGF-β έχει έντονη αντιαυξητική δράση όπως 

διαφαίνεται από την επίδραση του στον κυτταρικό αριθμό και στην αναστολή 

της σύνθεσης του DNΑ.  

Η διακοπή του κυτταρικού κύκλου μέσω του TGF-β συμβαίνει στο 

«σημείο περιορισμού» στο τέλος της G1 φάσης, αναστέλλοντας τις CDKs. Ο 
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TGF-β μπορεί να ενεργοποιήσει αποκρίσεις από κυτταροστατικά γονίδια σε 

κάθε στάδιο του κυτταρικού κύκλου. Παρόλα αυτά, εφόσον οι αποκρίσεις από 

τα κυτταροστατικά γονίδια  πρωταρχικά στοχεύουν τα γεγονότα της G1 

φάσης, τα κύτταρα που έχουν ήδη περάσει το περιοριστικό σημείο δεν θα 

διακόψουν κατά τον συνεχιζόμενο κυτταρικό τους κύκλο που συνεχίζεται 

(Massague J, Gomis R. R., 2006). 

Αντίθετα κυτταρικές σειρές από κακόηθες μελάνωμα χάνουν την 

ευαισθησία τους στον TGF-β και η αντοχή αυτή σχετίζεται τόσο με την 

υπερπαραγωγή του TGF-β, όσο και με τη μεταστατικότητα τους.  Κατά 

κανόνα, κυτταρικές σειρές από πρωτοπαθή μελανώματα χάνουν την 

απόκριση τους στον TGF-β σε μικρότερο βαθμό από κυτταρικές σειρές 

προερχόμενες από μεταστάσεις (Krasagakis et al., 1999). 

Αυτές οι παρατηρήσεις φαίνεται να εντάσσονται σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο δράσης του TGF-β στην καρκινογένεση, όπως προτείνεται από τους 

Massague και Gomis (2006) Ο TGF-β φαίνεται να ελαττώνει τον ρυθμό 

πολλαπλασιασμού των φυσιολογικών κυττάρων και  των καρκίνων πρώιμου 

σταδίου ενώ η απουσία της TGF-β κυτταροστατικής δράσης μπορεί να συμβεί 

είτε μέσω γονιδιακής μετάλλαξης είτε μέσω απουσίας των TGF-β υποδοχέων, 

είτε μέσω συγκεκριμένης απώλειας των αποκρίσεων στην κυτταροστατική 

δράση του TGF-β. Σα καρκινικά κύτταρα που έχουν χάσει αυτές τις 

αποκρίσεις μπορεί να υποστούν επιθηλιακή-μεσεγχυματική μετάλλαξη σαν 

απάντηση στον TGF-β και να γίνουν πιο επιθετικά. Κατά συνέπεια αυτά τα 

κύτταρα μπορεί να αποφύγουν  το ανοσοκατασταλτικό περιβάλλον και να 

επάγουν την αγγειογένεση και την συστηματική τους διάδοση. Η 

προσκόλληση των καρκινικών κυττάρων στο ενδοθήλιο και/ή η διαφυγή τους 

σε σημεία μετάστασης, όπως ο πνεύμονας, μπορεί να υποβοηθηθεί από τη 

ΣGF-β σηματοδότηση (Εικόνα 1.1). 
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Εικόνα 1.1: Στάδια δράσης του TGF-β κατά την καρκινογένεση.  
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1.1.4 Μοριακοί μηχανισμοί μετάδοσης σήματος του TGF-β και η 

διαταραχή τους κατά την καρκινογένεση 

 

Ο TGF-β δρα ως σύνδεσμος, ο οποίος συναρμολογεί σύμπλοκα 

μεμβρανικών υποδοχέων που ενεργοποιούν πρωτεΐνες Smad, οι οποίες 

ακολούθως σχηματίζουν μεταγραφικά σύμπλοκα τα οποία ελέγχουν την 

γονιδιακή έκφραση (Massague J, 2000). O TGF-β οδηγεί στην ένωση τους 

υποδοχείς τύπου Ι και ΙΙ, οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια των 

διαμεμβρανικών κινασών σερίνης/θρεονίνης. το σχηματιζόμενο σύμπλοκο, 

οι υπομονάδες του υποδοχέα τύπου ΙΙ φωσφορυλιώνουν και ενεργοποιούν τις 

υπομονάδες του υποδοχέα τύπου Ι, οι οποίες με τη σειρά τους 

φωσφορυλιώνουν τις από τους υποδοχείς ρυθμιζόμενες πρωτεΐνες Smad (R-

Smads). Αυτό οδηγεί στην απελευθέρωση των R-Smads από το 

κυτταρόπλασμα και καθιστά δυνατή τη σύζευξη τους με την πρωτεΐνη Smad-4 

και τη συσσώρευση τους στον πυρήνα, για τη δημιουργία μεταγραφικών 

συμπλόκων. Οι πρωτεΐνες Smad αλληλεπιδρούν και με διάφορους 

συμπαράγοντες που συνδέονται με το DNA, και οι οποίοι καθοδηγούν το 

σχηματιζόμενο σύμπλοκο στα συγκεκριμένα γονίδια στόχους (Massague & 

Wotton, 2000). Σο προφίλ των Smad συμπαραγόντων που δένονται με DNA, 

τους οποίους εκφράζει το κύτταρο ως συνάρτηση του σταδίου εξέλιξης του και 

των συνθηκών καθορίζει την απάντηση του κυττάρου στον TGF-β. ε αυτό το 

μονοπάτι σηματοδότησης συμμετέχουν ο υποδοχέας τύπου Ι (ΣβR-I), ο 

υποδοχέας τύπου ΙΙ (ΣβR-IΙ), οι R-Smad, Smad2 και Smad3, και η Smad4. 

Κατά την καρκινική εξαλλαγή παρατηρούνται στα περισσότερα από αυτά τα 

μόρια απενενεργοποιητικές μεταλλάξεις (Εικόνα 1.2). 

το κακόηθες μελάνωμα τα γεγονότα τα οποία οδηγούν στην 

καταστολή της αντι-πολλαπλασιαστικής δράσης του TGF-β παραμένουν μέχρι 

σήμερα άγνωστα. Η μελέτη της έκφρασης των υποδοχέων του TGF-β σε 

κυτταρικές σειρές μελανώματος και σε φυσιολογικά μελανοκύτταρα δεν έδειξε 

συσχέτιση της έκφρασης τους και της ευαισθησίας των μελανοκυττάρων στην 

αντι-πολλαπλασιαστική δράση του TGF-β (Rodeck et al, 1994). ε 
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προκαταρκτικά πειράματα μας διαπιστώθηκε η πλήρης αναστολή της 

κυτταροστατικής δράσης του TGF-β σε μελανοκύτταρα που είχαν εκτεθεί σε 

εστέρες της φορβόλης που επάγουν όγκους, όπως ο 12-O-

tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA). Οι καρκινογόνοι εστέρες φορβόλης 

έχουν σαν κύριο ενδοκυττάριο στόχο την πρωτεϊνική κινάση C (PKC), ένα 

ένζυμο που συμμετέχει στην ενδοκυττάρια μετάδοση σήματος σε 

μελανοκύτταρα και εμπλέκεται στη διαδικασία καρκινογένεσης των 

μελανοκυττάρων. 

ε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε η λειτουργικότητα της Smad-

εξαρτώμενης μεταγραφής στα κακοήθη μελανοκύτταρα, ανεξάρτητα από την 

ευαισθησία τους στην αντι-πολλαπλασιαστική του TGF-β (Rodeck et al, 

1999).Αυτό υποδηλώνει την απουσία εξάλειψης της έκφρασης ή 

απενεργοποιητικών μεταλλάξεων μελών της οικογένειας των Smad πρωτεϊνών 

στο μελάνωμα.  Επίσης δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της εξάλειψης 

του p15INKB και p16INKA σε κύτταρα μελανώματος, τα οποία είναι πιθανοί 

στόχοι του TGF-β δρώντας ως ογκοκατασταλτικά γονίδια που αναστέλλουν 

τον κυτταρικό κύκλο και έχει περιγραφεί η εξάλειψη τους στο οικογενές 

μελάνωμα, και της ευαισθησίας των κυττάρων στην κυτταρόσταση από τον 

TGF-β (Krasagakis et al, 1999).  Ενδέχεται η απευαισθητοποίηση των 

καρκινικών μελανοκυττάρων στον TGF-β να οφείλεται στην ενεργοποίηση ή 

απενεργοποίηση άλλων σηματοδοτικών μονοπατιών που αλληλεπιδρούν με 

τις Smad πρωτεΐνες και επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα της δράσης του 

TGF-β. η ακριβής δομή των Smad πρωτεϊνών, ο μηχανισμός δράσης τους, και 

οι αλληλεπιδράσεις τους με άλλα σηματοδοτικά μονοπάτια αναλύονται 

κατωτέρω.   
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Εικόνα 1.2: Το σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β. Ο παράγοντας 

μετασχηματισμού β προσδένεται στον υποδοχέα Σύπου ΙΙ και όπου μετά 
δεσμεύει τον υποδοχέα Σύπου Ι, όπου ο Σύπου ΙΙ φωσφορυλιώνεται και 
ενεργοποιεί τον Σύπου Ι. Αυτός με την σειρά του φωσφορυλιώνει την 
προσδεμένη σε αυτόν Smad (Smad2/3) στο καρβοξυτελικό SXS μοτίβο,  
απελευθερώνοντας την στο κυτταρόπλασμα και επιτρέποντας της να 

μετατοπιστεί στον πυρήνα. Η Smad4 δρα συνεργατικά με τις  
ενεργοποιημένες Smads, βοηθώντας τις να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους. Οι 
Smad πρωτεΐνες συνεχώς υποβάλλονται σε πυρηνο-κυτταροπλασματικές 
παλινδρομικές κινήσεις αλληλεπιδρώντας με σύμπλοκα του πυρηνικού πόρου. 
Όταν εισέλθουν στον πυρήνα, οι ενεργοποιημένες Smad πρωτεΐνες  
δημιουργούν τα τελικά συμπλέγματα που ρυθμίζουν τη μεταγραφή γονιδίων 
στόχων, προκαλώντας περίπου τριακόσιες γονιδιακές αποκρίσεις.  (Massague 

J., Gomis R. R., 2006) 
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1.2 Η οικογένεια των Smad πρωτεϊνών 

 

Σα μέλη της οικογένειας των πρωτεϊνών Smad αποτελούν τους 

μοναδικούς τύπου-1  υποδοχείς κινασών, που είναι γνωστοί για σηματοδοτική 

λειτουργία. Αρχικά ταυτοποιήθηκαν σαν προϊόντα από τα γονίδια Mad 

(Mothers against decapendaplegic) της Drosophila και Sma (Small body size) 

του C.Elegans. το ανθρώπινο γονιδίωμα κωδικοποιούνται οκτώ μέλη της 

οικογένειας Smad (MADH – Mad homologues), ενώ ανάλογες πρωτεΐνες είναι 

γνωστές και στα γονιδιώματα του αρουραίου, του ποντικού του Xenopus, του 

Zebrafish, του Schistosoma mansoni και όπως αρχικά προαναφέρθηκε, στην 

Drosophila και το C.Elegans (Moustakas et.al., 2001) 

 

 

1.2.1 Το βασικό σηματοδοτικό μονοπάτι 

 

Οι Smad πρωτεΐνες εκφράζονται ευρέως καθόλη την διάρκεια της 

ανάπτυξης και σε όλους τους ανήλικους ιστούς, ενώ πολλές από αυτές (Smad2, 

Smad4, Smad5, Smad6 και Smad8) παράγονται από εναλλακτικό ματισμό των 

mRNAs. Λειτουργικά οι Smad πρωτεΐνες εμπίπτουν σε τρείς υποκατηγορίες: 

1) αυτές που ενεργοποιούνται από υποδοχείς (Receptor Smads; R-Smads; 

Smad1, Smad2, Smad3, Smad5, Smad8) 2) τις κοινές μεταγωγικές πρωτεΐνες 

(Co-Smads; Smad4), που σχηματίζουν ολιγομερή με τις ενεργοποιημένες R-

Smads και 3) τις ανασταλτικές Smad (Inhibitory Smads; I-Smads; Smad6 και 

Smad7), οι οποίες επάγονται από μέλη του παράγοντα μετασχηματισμού, 

TGF-β. Οι τελευταίες δε συμμετέχουν σε έναν αυτοανασταλτικό μηχανισμό 

ανταγωνιζόμενες τις R-Smads κατά την αλληλεπίδραση τους με τους 

υποδοχείς που τις ενεργοποιούν, προκαλώντας παράλληλα την αποδόμηση 

των ίδιων αυτών υποδοχέων (Moustakas et.al., 2001). 

Όλες οι R-Smads και Co-Smads έχουν παρόμοια δομική οργάνωση, η 

οποία αποτελείται από μια N-terminal MH1 (Mad Homology 1) περιοχή, μία 
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μεσαία συνδετική περιοχή και μία C-Terminal MH2 περιοχή. Οι I-Smads 

διαφέρουν καθώς δεν έχουν την MH1 περιοχή (Εικόνα 1.3) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3:  Τα δομικά στοιχεία των Smad πρωτεϊνών.  Οι Smad πρωτεΐνες 
αποτελούνται από  δύο σφαιρικές περιοχές — την MH1 και την MH2 περιοχή 
— και μία  ποικίλα μεταβλητή περιοχή. Οι επτά Smad πρωτεΐνες των 
θηλαστικών κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με αντίστοιχες κατηγορίες που 
ανήκουν. τις R-Smads και την Smad4, η MH1 περιοχή περιέχει μία δομή 

φουρκέτας ώστε να προσδένεται στο DNA.  Οι I-Smads δεν έχουν την MH1 
περιοχή. Η συνδετική περιοχή των R-Smads περιέχει πολλές περιοχές 
φωσφορυλίωσης για τις MAPKs, CDKs και άλλες πρωτεϊνικές κινάσες. Η 
συνδετική περιοχή των R-Smads και των I-Smads, περιέχει ένα PY μοτίβο ( 
Proline rich sequence) για αναγνώριση από τις WW περιοχές στις Smurf 
αμπικουιτινικές λιγάσες. Η συνδετική περιοχή της  Smad4 περιέχει ένα NES 
(Nuclear Export Signal). Η MH2 περιοχή περιέχει μία βασική κοιλότητα για 
να αλληλεπιδρά με τους ενεργοποιημένους υποδοχείς Σύπου Ι  στην 
περίπτωση των R-Smads, ενώ και στις R-Smads και στην Smad4 για να 
αλληλεπιδρά με το  SxS μοτίβο των R-Smads. την επιφάνεια της MH2 
περιοχής των R-Smads, μία παρακείμενη διάταξη υδροφοβικών διαδρόμων ή 
υδροφοβικών διαδρόμων εξυπηρετούν σαν περιοχή πολλαπλών 
αλληλεπιδράσεων. ( Massague J., et al., 2005) 
 

 

 

Η κάθε περιοχή παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην σηματοδοτική ρύθμιση. Η 

MH1 περιοχή είναι υπεύθυνη για τις αλληλεπιδράσεις των Smad με το DNA 
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και Smad με μεταγραφικούς παράγοντες. Η MH2 περιοχή παίρνει μέρος στις 

αλληλεπιδράσεις των Smad με τους υποδοχείς και με άλλες Smad πρωτεΐνες, 

όπως επίσης και στις αλληλεπιδράσεις με άλλους μεταγραφικούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων και των συν-ενεργοποιητών, όπως ο p300 (Moustakas 

et al., 2001). Η συνδετική περιοχή εμπλέκεται σε αλληλεπιδράσεις με Ε3 

λιγάσες, όπως η Smurf1 και 2 (ή Smad ρυθμιστικός παράγοντας 1 και 2) (Zhu 

et al., 1999) μέσω ενός ‘PY’ μοτίβου. Μετά την σύνδεση του υποκαταστάτη και 

τον έτερο-ολιγομερισμό και την ενεργοποίηση των υποδοχέων, οι R-Smads 

προσδένονται στον τύπο Ι υποδοχέα. Η αλληλεπίδραση επέρχεται μεταξύ της 

L45 αγκύλης του υποδοχέα και της L3 αγκύλης που βρίσκεται εντός της MH2 

περιοχή των R-Smads (Chen et al., 1998). Επακόλουθα, ο τύπου Ι υποδοχέας 

φωσφορυλιώνει απευθείας την συνδεδεμένη R-Smad, στην πλούσια σε σερίνη, 

αλληλουχία SxS που βρίσκεται στο καρβοξυτελικό άκρο (Kretzschmar et al., 

1997; Souchelnytskyi et al., 1997). Η συγκεκριμένη R-Smad πρωτεΐνη που 

παίρνει μέρος στο μεταγωγικό σηματοδοτικό μονοπάτι, εξαρτάται από τον 

υποδοχέα τύπου Ι. Έτσι, ο TGF-β, οι ενεργοποιητές και τα κομβικά 

ενεργοποιούν τις Smad2  και Smad3 πρωτεΐνες, διότι σηματοδοτούν μέσω του 

τύπου Ι υποδοχείς ALK4, ALK5 και ALK7, ενώ οι BMP-σχετιζόμενοι 

υποκαταστάτες ενεργοποιούν τις Smad1, Smad5 και  Smad8 διότι 

σηματοδοτούν μέσω των τύπου Ι υποδοχέων ALK1, ALK2, ALK3 και ALK6. 

Οι ενεργοποιημένες R-Smad αποσπώνται από τον υποδοχέα και δημιουργούν 

συμπλέγματα με τις Co-Smad. Σα R-Smad/Co-Smad συμπλέγματα 

μετακινούνται εντός του πυρήνα μέσω αλληλεπιδράσεων με την importin-β1 

(Xiao et al., 2000; Kurisaki et al., 2001) ή με συστατικά του πυρηνικού πόρου, 

όπως τις πρωτεΐνες Nup214 και Nup153 (Xu et al., 2002; Xu et al., 2003). Σα R-

Smad/Co-Smad συμπλέγματα μπορούν τώρα πια να προσδεθούν στο DNA 

και να ρυθμίσουν την έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται στην ρύθμιση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού, της απόπτωσης, της διαφοροποίησης και της 

ανάπτυξης (Moustakas et al., 2001).  

Κατά το στάδιο ηρεμίας, οι R-Smads παραμένουν κυρίως στο 

κυτταρόπλασμα περιμένοντας ενεργοποίηση του υποδοχέα, ενώ η Smad4 
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κινείται ελεύθερα μεταξύ του πυρήνα και του κυτταροπλάσματος (Pierreux et 

al., 2000; Watanabe et al., 2000). Η κυτταροπλασματική εντόπιση των Smad2 

και Smad3 ελέγχεται από την SARA πρωτεΐνη (Smad anchor for receptor 

activation), η οποία αλληλεπιδρά με τις ανενεργές R-Smads (Tsukazaki et al., 

1998). Μετά από διέγερση από τον TGF-β, η SARA προσδένεται στον 

υποδοχέα, κάνοντας δυνατή την αλληλεπίδραση των Smad2  και Smad3 με 

τον υποδοχέα τύπου Ι ενώ επακολουθεί η φωσφορυλίωση τους (Moustakas et 

al., 2001). Αντίθετα, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των BMP-ενεργοποιημένων 

Smad (Smad1, Smad5 και Smad8) και κυτταροπλασματικών μορίων που 

ρυθμίζουν την πρόσβαση τους στους υποδοχείς δεν έχουν χαρακτηριστεί 

επαρκώς ακόμα (Paterson et al., 2004) (Εικόνα 1.4). 

ύμφωνα με το παρόν μοντέλο, οι R-Smads προσδένονται σε 

συγκεκριμένους υποκινητές, αποφωσφορυλιώονται και αποσπώνται από την  

Smad4 και επιστρέφουν στο κυτταρόπλασμα, όπου και φωσφορυλιώνονται 

ξανά από συμπλέγματα υποδοχέων που μένουν συνεχώς ενεργοποιημένα. 

Έπειτα συνδέονται ξανά με την Smad4, επιστρέφουν στον πυρήνα και 

προσδένονται ξανά σε ειδικούς γονιδιακούς μεταγραφικούς παράγοντες και 

το DNA. Αυτό προϋποθέτει ότι οι γονιδιακοί στόχοι ενεργοποίησης ή 

καταστολής είναι το αποτέλεσμα μίας επαναλαμβανόμενης ενεργοποίησης 

των ίδιων Smad μορίων (Pierreux et al., 2000; Inman et al., 2002; Nicolas et al., 

2004). 
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Εικόνα 1.4: η ενεργοποίηση των R-Smad ρυθμίζεται από πρωτεΐνες που 
αλληλεπιδρούν με υποδοχείς αλλά και τις Smad6/ Smad7. Σο σύμπλοκο 
[SARA, Hgs/Hrs, Dab2, Dok-1, TRAP-1 (TGF-β-receptor-associated protein), 
Axin and ARIP (activin-receptor-interacting protein)] αλληλεπιδρά με τους 
υποδοχείς Σύπου I ή Σύπου II και τις R-Smads. Η SARA or ή η Hrs και η Dab2 
σταθεροποιούν τις Smad2/Smad3 αλληλεπιδράσεις με τον TGF-β υποδοχέα 
Σύπου I.  Άλλες πρωτεΐνες, όπως η RasGAP-προσδένουσα πρωτεϊνη Dok-1, η 
PDZ-επικρατούσα πρωτεΐνη ARIP1 και η  Axin, πιθανά να ελέγχουν τον 
υποκυττάριο εντοπισμό των υποδοχέων και να συνδέονται με τις 
Smad2/Smad3 στους υποδοχείς. Η TRAP-1, ένα ομόλογο της πρωτεΐνης 
διαλογής Vam6p του ζακχαρομύκητα, αλληλεπιδρά αρχικά με τον TGF-β ή 
τους υποδοχείς Σύπου Ι  της ακτιβίνης και στην συνέχεια με την Smad4 μετά 
την ενεργοποίηση του υποδοχέα, πιθανά εξυπηρετώντας την αλληλεπίδραση 
της Smad4 με τις ενεργοποιημένες Smad2 ή Smad3. Η έκφραση της Smad6 
και/ή της Smad7 μπορεί να επαχθεί  από διάφορα σηματοδοτικά μονοπάτια, 
συμπεριλαμβανομένης της σηματοδότησης των TGF-b/BMP μέσω των Smads, 
και εξασθενεί την ενεργοποίηση των R-Smad.  Η STRAP αλληλεπιδρά με τους 
υποδοχείς Σύπου I και Σύπου II  μαζί με την with Smad7, και έτσι 
σταθεροποιεί τις αλληλεπιδράσεις της Smad7 με τα σύμπλοκα των υποδοχέων.  
(Derynck R. & Zhang Y. E., 2003) 
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1.2.2 Άλλες αλληλεπιδράσεις των Smad πρωτεϊνών 

 

Οι Smad πρωτεΐνες είναι οι κύριοι σηματοδοτικοί μεταγωγείς του 

TGF/BMP μονοπατιού. Τπάρχει όμως και σηματοδοτήση που ξεκινάει από 

Smad-ανεξάρτητα γεγονότα, όπως η TGF-επαγόμενη ενεργοποίηση μέσω 

συστατικών του MAPK μονοπατιού. (Engel et al., 1999; Yu et al., 2002; Itoh et 

al., 2003), από την MAPK κινάση TAK1 (TGF-β ενεργοποιημένη κινάση) 

(Yamaguchi et al., 1999), τις μικρές GTPάσες όπως την RhoA,  την Rac, την 

Cdc42 (Bhowmick et al., 2001; Bakin et al., 2002; Edlund et al., 2002), και την 

RhoB (Engel et al., 1998) αλλά και πολλές άλλες πρωτεΐνες. Οι βιολογικές 

επιπτώσεις μιας τέτοιας ενεργοποίησης δεν έχουν ακόμα χαρακτηρισθεί 

πλήρως ενώ σε πολλές περιπτώσεις φαίνονται να είναι σημαντικές για 

γεγονότα μη-σχετιζόμενα με την μεταγραφή, όπως αλλαγές στον 

κυτταροσκελετό. 

Η δράση των Smad όμως μπορεί να ρυθμιστεί και από άλλα μονοπάτια  

πλέον αυτών των ALK  υποδοχέων. Η πρωτεΐνη Ras δρώντας μέσω της 

εξωκυττάριας σηματοδοτικής κινάσης (ERK) φωσφορυλιώνει τις Smad2 και 

Smad3 εντός της συνδετικής περιοχής. Αυτή η φωσφορυλίωση της Smad3 

ρυθμίζει αρνητικά την μεταγραφική δραστηριότητα των Smad πρωτεϊνών ενώ 

ταυτόχρονα εξασθενεί την κυτταροπλασματική ανταπόκριση στον TGF-β 

(Kretzschmar et al., 1999). Αντιθέτως, η φωσφορυλίωση της Smad2 από την 

ERK έχει δείξει ότι ρυθμίζει θετικά την δραστηριότητα των Smad εξαιτίας της 

μεγάλης σταθερότητας που έχει και του μεγαλύτερου ποσοστού δημιουργίας 

συμπλεγμάτων με την Smad4 (Funaba et al., 2002). Οι πρωτεΐνες Smad2, 

Smad3 και Smad4 φωσφορυλιώνονται από Calmodulin-εξαρτώμενες κινάσες 

(CamK), οι οποίες ρυθμίζουν αρνητικά το σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β. 

Η φωσφοριλίωση της Smad2 από την CamKΙΙ εντός της MH1 και της 

συνδετικής περιοχής της, καταλήγει σε αύξηση την Smad2 μεταγραφική 

δραστηριότητα (Wicks et al., 2000). Από την άλλη, η φωσφορυλίωση της 

Smad3 από την JNK (c-Jun, N-terminal κινάση) έχει θετικό αντίκτυπο στην 

σηματοδότηση και εξυπηρετεί την Smad3 ενεργοποίηση και τη συγκέντρωση 
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της στον πυρήνα (Engel et al., 1999). Έχει ακόμα βρεθεί ότι η Smad3 

φωσφορυλιώνεται εντός της MH1 περιοχής της από την πρωτεϊνική κινάση C 

(PKC) (Yakymovych et al., 2001). H PKC-εξαρτώμενη φωσφορυλίωση της 

Smad3 εμποδίζει την άμεση πρόσδεση της Smad3 στο DNA ενώ επηρεάζει και 

την μεταγραφική της δραστηριότητα (Yakymovych et al., 2001). Όλες οι 

παραπάνω όπως και το σύνολο γενικότερα των πρωτεϊνών που 

αλληλεπιδρούν με το σηματοδοτικό μονοπάτι των Smad, συνοψίζονται στον 

Πίνακα 1.1. 

Ο αυξανόμενος αριθμός αναφορών νέων σηματοδοτικών συστατικών 

του TGF-β μονοπατιού υποδηλώνει ότι η Smad δραστηριότητα δεν ρυθμίζεται 

μόνο από TGF-β υποδοχείς. Απαιτείται η τόσο η Smad όσο και η και Smad 

ανεξάρτητη  σηματοδότηση για την σωστή ρύθμιση της TGF-β σηματοδοτικής 

δραστηριότητας, η οποία οδηγεί κατ’επέκταση στις βιολογικές του επιδράσεις. 
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Πίνακας 1.1:  Πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με τις Smad και η δράση τους 
(Feng Χ. Η. and Derynck R., 2006) 
 

 
 

 

(υνεχίζει) 
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1.2.3 Το τέλος της Smad σηματοδότησης 

 

 Σα επίπεδα και η χρονική διάρκεια που βρίσκονται οι ενεργοποιημένες 

Smad στον πυρήνα, καθορίζουν την ένταση του ληφθέντος σήματος από τους 

υποδοχείς. Η απο-φωσφορυλίωση των R-Smads ρυθμίζει την διάρκεια της 

παραμονής των Smad  στον πυρήνα ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί σαν μέσο 

ανακύκλωσης των  R-Smads χωρίς να κλείνει μόνιμα την TGF-β 

σηματοδότηση. (Inman et al., 2002). 

 Ο μόνιμος τερματισμός της σηματοδότησης είναι στενά συνδεδεμένος 

με την λειτουργία των Ι-Smads, Smad6 και Smad7. Οι Ι-Smads παίρνουν 

μέρος σε έναν αρνητικά αναδραστικό βρόγχο ώστε να ελέγξουν τις αποκρίσεις 

του TGF-β (Nakao et al., 1997, Afrakhte et al., 1998). Σόσο η Smad6  όσο και η 

Smad7 ανταγωνίζονται την ενεργοποίηση των R-Smads από τους υποδοχείς 

τους. Οι Ι-Smads προσδένονται μέσω της δικιάς τους ΜΗ1 περιοχής στον L45 

βρόγχο του υποδοχέα επομένως ανταγωνίζονται την πρόσδεση των R-Smads 

στον υποδοχέα (Mochizuki et al., 2004). Επιπλέων, οι Ι-Smads μπορούν να 

δημιουργήσουν σύμπλοκα με τις R-Smads, ανταγωνιζόμενες την δημιουργία 

R-Smads/Smad4 συμπλεγμάτων (Imamura et al., 1997; Nakao et al., 1997; 

Hata et al., 1998). 

 Η πρωτεϊνική και πρωτεοσωμική αποδόμηση είναι πολύ ισχυροί 

μηχανισμοί που ρυθμίζουν σχεδόν όλες τις βιολογικές διεργασίες (Glickman 

and Ciechanover, 2002; Ciechanover and Schwartz, 2004), 

συμπεριλαμβανομένης και της αρνητικής ρύθμισης σηματοδοτικών 

μονοπατιών όπως αυτό του TGF-β (Izzi and Attisano, 2004). Δύο Ε3-

αμπικουιτινικές λιγάσες, η Smurf1 και η Smurf2, έχει αποδειχθεί ότι 

εμπλέκονται άμεσα σε αυτή την διαδικασία. Δομικά οι Smurf πρωτεΐνες 

αποτελούνται από τρείς διακριτές περιοχές: 1) μία Ν-τερματική πρωτεϊνική 

κινάση συντηρημένη 2 (C2) περιοχή που εμπλέκεται στην αλληλεπίδραση με 

φωσφωλιπίδια, 2) δύο (Smurf1) ή τρεις (Smurf2) WW περιοχές που 

εμπλέκονται στις πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις και 3) μία C-τερματική HECT 

περιοχή που καταλύει την μεταφορά  μορίων στα στοχευόμενα υποστρώματα 
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(Zhu et al., 1999; Kavsak et al., 2000). Oι BMP-ενεργοποιημένες Smad, Smad1 

και Smad5, αποτελούν στόχους της Smurf1 (Zhu et al., 1999), ενώ η Smurf2 

έχει φανεί να αλληλλεπιδρά με τη Smad1/5 και την Smad2 (Lin et al., 2000; 

Zhang et al., 2001). Η αλληλεπίδραση μεταξύ των Smurfs  και των Smads 

επιτυγχάνεται μέσω της WW περιοχής των Smurf και ενός ΄ΡΤ΄ μοτίβου εντός 

της συνδετικής περιοχής των R-Smads (Zhu et al., 1999).  

Μελέτες δείχνουν ότι οι Ε3-αμπικουιτινικές λιγάσες δεν ρυθμίζουν 

μόνο την  Smad σηματοδότηση. Υαίνεται ότι οι Smads ρυθμίζονται με έναν 

Smurf-ανεξάρτητο τρόπο που περιλαμβάνει μία διαφορετική Ε3-

αμπικουιτινική λιγάση, το σύμπλοκο SCF/Roc1 (Fukushi et al., 2001).  

Επιπλέον, η Smad2 έχει αποδειχθεί ότι γίνεται στόχος αποδόμησης από την 

Tiul1 και την NEDD4-2 (Seo et al., 2004, Kuratomi et al., 2005). 

 Η Smad4 πρωτεΐνη δεν έχει το ‘PY’ μοτίβο και επομένως δεν μπορεί να 

αλληλεπιδράσει άμεσα με τις Smurf πρωτεΐνες η ανακύκλωση της όμως μπορεί 

αλληλεπιδράσει άμεσα με τις Smurf πρωτεΐνες, η ανακύκλωση της όμως 

ρυθμίζεται μέσω ενός μηχανισμού που περιλαμβάνει τη διαμεσολάβηση από 

την Smurf. Έχει δειχθεί ότι η Smad2, η Smad6 ή η Smad7 μπορούν να 

διαμεσολαβήσουν σε αυτήν την διαδικασία μέσω πρόσδεσης τους στην Smad4 

και φέρνοντας την πλησιέστερα μια HECT- λιγάση, όπως η Smurf1 ή η Smurf2 

(Moren et al., 2005). Οι I-Smad πρωτεΐνες δρουν σαν γέφυρα μεταξύ της 

Smad4 και των Smurf, και δίνουν το σήμα για την αναγνώριση της Smad4 και 

τη συνακόλουθη πρωτεοσωμική της αποδόμηση (Moren et al., 2005). Έχει 

επίσης δειχθεί ότι οι Skp2 και F-box πρωτεΐνες, συστατικά του συμπλέγματος 

SCF (Skp-Cul-F-box) E3-αμπικουιτινική λιγάση, αλληλεπιδρούν με την 

Smad4, όπως επίσης ελέγχουν και την ανακύκλωση των καρκινικά 

μεταλλαγμένων Smad4 (Liang et al., 2994). Έχουν βρεθεί και άλλες πρωτεΐνες, 

όπως η Jab1 και η Ras, να εμπλέκονται στην πρωτεοσωμική αποδόμηση της 

Smad4 (Saha et al., 2001; Wan et al., 2002), αλλά ο ακριβής μηχανισμός αυτών 

των εναλλακτικών μονοπατιών είναι ακόμα άγνωστος. 

 Η Smad7 ελέγχεται επίσης από αμπικουιτινισμό. Η Arcadia, μια E3-

αμπικουινική λιγάση, αλληλεπιδρά με την Smad7, η οποία οδηγεί την Smad7 
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στην αποδόμηση και επακόλουθη ενίσχυση της μεταγωγής του σήματος του 

TGF-β (Koinuma et al., 2003). Η Smad7 μπορεί επίσης να αμπικουιτινιστεί με 

τις Smurfs από μια διαδικασία η οποία πιθανόν μπορεί να γίνει τόσο στον 

πυρήνα όσο και στο κυτταρόπλασμα. την τελευταία όμως περίπτωση, η 

επακόλουθη αποδόμηση της Smad7 δεν οδηγεί στην ενδυνάμωση της 

σηματοδότησης του TGF-β, εφόσον συμβαίνει κατά τη διάρκεια του 

αμπικουιτινίωσης και της αποδόμησης του υποδοχέα μετά από 

διαμεσολάβηση των Smurf, που τελικά οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα του 

υποδοχέα στην κυτταροπλασματική μεμβράνη (Kavsak et al., 2000; Ebisawa et 

al., 2001; Suzuki et al., 2002). Έχει επίσης αποδειχτεί ότι τα επίπεδα της Smad7 

ρυθμίζονται μέσω ενός ανταγωνισμού ανάμεσα σε ακετυλίωση και  

αμπικουιτινίωση. Η ακετυλο-τρανσφεράση p300 στοχεύει δύο κατάλοιπα 

λυσίνης στο άμινο-τερματικόάκρο της Smad7. Οι ακετυλιωμένες λυσίνες δεν 

μπορούν να αμπικουιτινιστούν πλέον από την Smurf1, και με αυτό τον τρόπο 

προστατεύεται η Smad7 από την TGF-β επαγόμενη αποδόμηση (Gronroos et 

al., 2002). 

 Η αρνητική ρύθμιση των σηματοδοτικών μονοπατιών του TGF-β και 

της BMP δεν έχει ακόμα ερευνηθεί επαρκώς. Η πολυπλοκότητα του 

μονοπατιού αποδεικνύει ότι ενδέχεται πρόσθετα να εμπλέκονται ρυθμιστικά 

μόρια όπως φωσφατάσες, κινάσες και συστατικά του πρωτεοσωμικού 

μηχανισμού αποδόμησης. 
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1.3 Η πρωτεϊνική κινάση C και η σημασία της στην 

ενδοκυττάρια μετάδοση σήματος κατά την καρκινογένεση των 

μελανοκυττάρων 

 

Η περιγραφείσα το 1977 πρωτεϊνική κινάση C από το Nishizuka και 

συνεργάτες του περιλαμβάνει μια ομάδα ασβέστιο- και 

φωσφολιπιδιοεξαρτώμενων κινασών (ισομορφών) με δραστηριότητα σερίνης-

θρεονίνης, η οποία συμμετέχει στη μετάδοση σήματος παραγόντων αύξησης, 

ορμονών και νευροϋποδοχέων (Bell 1986, Nishizuka 1992). Tα ισοένζυμα της 

PKC είναι προϊόντα διαφορετικών γονιδίων, με εναλλακτικό μάτισμα  για τις 

δύο ισομορφές της PKC-β, και στα θηλαστικά είναι γνωστά δώδεκα 

πολυπεπτίδια: α, βΙ, βΙΙ, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, λ και μ (Dekker & Parker 1995). 

Ανάλογα με τη δομή τους διακρίνονται σε 3 ομάδες. την ομάδα Α 

συμπεριλαμβάνονται οι κλασσικές PKC ισομορφές α, β, και γ, οι οποίες 

ενεργοποιούνται με ασβέστιο και διακυλογλυκερόλη ή εστέρες της φορβόλης. 

Οι νέες ισομορφές της ομάδας Β, δ, ε, η, θ και μ είναι ανεξάρτητες από 

ασβέστιο, αλλά χρειάζονται φωσφατιδυλοσερίνη και διακυλογλυκερόλη ή 

εστέρες της φορβόλης για την ενεργοποίηση τους. Σα άτυπα ισοένζυμα της 

ομάδας C, ζ, ι, και λ ενεργοποιούνται από την φωσφατιδυλοσερίνη, αλλά όχι 

από ασβέστιο, διακυλογλυκερόλη ή εστέρες της φορβόλης (Εικόνα 1.5).  

Η σημασία της PKC στην καρκινογένεση έγινε κατανοητή με την 

ανακάλυψη ότι αποτελεί τον κύριο κυτταρικό υποδοχέα εστέρων φορβόλης 

που επάγουν την καρκινογένεση (Castagna et al, 1982), και ότι η διαρκής 

ενεργοποίηση της PKC είναι ουσιώδης για κυτταρικές λειτουργίες όπως αυτή 

του κυτταρικού πολλαπλασιασμού (Berry et al 1990, Minana et al 1991). Η 

ενεργοποίηση της PKC σε φυσιολογικά μελανοκύτταρα μέσω των καρκινικών 

επαγωγέων εστέρων της φορβόλης όπως ο 12-O-tetradecanoylphorbol-13-

acetate (TPA), αποτελεί ένα πολύ ισχυρό σήμα για τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό τους και επιπρόσθετα οδηγεί στο φαινοτυπικό 

μετασχηματισμό των κυττάρων αποκτώντας χαρακτηριστικά κυττάρων 
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κακοήθους μελανώματος όπως παρατεταμένο χρόνο ζωής στην κυτταρική 

καλλιέργεια, έκφραση αντιγόνων που σχετίζονται με κακοήθεια στο 

μελάνωμα και μειωμένη κυτταροτοξικότητα από ΝΚ-κύτταρα (Krasagakis et 

al, 1993). ε αντίθεση, οι εστέρες της φορβόλης αναστέλλουν την αύξηση 

ιογενώς μετασχηματισμένων μελανοκυττάρων και σειρών κακοήθους 

μελανώματος (Wilson et al 1989, Melber et al 1989, Arita et al 1994, Oka et al 

1996). Η αναστολή του κυτταρικού κύκλου στη φάση G2 φαίνεται να 

οφείλεται σε παρεμπόδιση της ενεργότητας της κινάσης p34(cdc2) που 

συνοδεύεται από τη μετατόπιση των ισοενζύμων της PKC α, βΙ, βΙΙ, δ, ε και μ 

στην κυτταρική μεμβράνη (Arita et al., 1998). Από αυτά τα δεδομένα 

συνεπάγεται ότι η PKC εμπλέκεται ουσιαστικά στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων, και ότι η κυτταρική απάντηση στην 

PKC έχει αλλοιωθεί στην πορεία της καρκινογένεσης των μελανοκυττάρων. 

Δεδομένα από το εργαστήριο μας και άλλων έχουν δείξει ένα διαταραγμένο 

προφίλ έκφρασης των ισομορφών της πρωτεϊνικής κινάσης C καρκινικών 

μελανοκυττάρων σε σχέση με αυτό των φυσιολογικών (Oka et al 1996, 

Krasagakis et al. 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.5: Δενδρόγραμμα ποσ 

απεικονίζει ηην οικογένεια ηων 

ιζοενζύμων ηης PKC. (Mellor Η  and 

Parker P. J., 1998) 
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Παρά την υπάρχουσα γνώση σχετικά με το ρόλο της PKC στο 

μελάνωμα, υπάρχουν ακόμη ερωτήματα που δεν έχουν διευκρινισθεί: (1) 

Ποιοι είναι οι ενδογενείς παράγοντες αύξησης που δρουν επί της PKC στα 

μελανοκύτταρα και στο μελάνωμα (2) Είναι η ενεργοποίηση ή η απώλεια της 

PKC ή συγκεκριμένων ισοενζύμων της που σχετίζεται με τον πολλαπλασιασμό 

των μελανοκυττάρων, καθώς γνωρίζουμε από άλλα συστήματα ότι ο TPA και 

άλλοι ενεργοποιητές όπως οι βρυοστατίνες (Reynolds et al, 1994), μετά από 

μια αρχική ενεργοποίηση ισομορφών της PKC προκαλούν την αποδόμηση 

της. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά είναι καίριας σημασίας καθώς οι 

βρυοστατίνες και άλλες ουσίες που παρεμβαίνουν στο μονοπάτι 

σηματοδότησης του κυττάρου επί της PKC, όπως η ταμοξιφαίνη, έχουν 

χρησιμοποιηθεί πρόσφατα σε κλινικές μελέτες θεραπείας του μελανώματος και 

άλλων νεοπλασμάτων (Philip et al., 1993, Jayson et al 1995, Kraft et al 1996, 

Grant et al 1998). 

 

 

1.3.1. H PKC ως πιθανός συντελεστής του μηχανισμού 

σηματοδότησης του TGF-β στα μελανοκύτταρα 

 

Η εμπλοκή της PKC στο μηχανισμό σηματοδότησης του TGF-β στο 

μελανοκυτταρικό σύστημα και ο πιθανός ρόλος της στην αναίρεση της 

κυτταροστατικής δράσης του TGF-β που έχει παρατηρηθεί με την ογκογένεση 

του μελανώματος δεν έχει διερευνηθεί. Μελέτες σε άλλα συστήματα δείχνουν 

σαφή συμμετοχή της PKC σε κυτταρικά και μοριακά φαινόμενα που 

εισάγονται από τον TGF-β. Έτσι σε μεσαγγειακά κύτταρα όπου ο TGF-β έχει 

πολλαπλασιαστική δράση, η μείωση της δραστικότητας της PKC οδήγησε στην 

ελάττωση της προκαλούμενης σύνθεσης του DNA (Weiss & Ramirez, 1998), 

καθώς και την μείωση της από τον TGF-β προκαλούμενης έκκρισης λαμινίνης 

και φιμπρονεκτίνης. ε κύτταρα όγκων της υπόφυσης βρέθηκε ότι η μείωση 

της έκφρασης του γονιδίου της προλακτίνης από τον TGF-β2 σχετίζεται με τη 
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μείωση της δραστικότητας των PKC ισοενζύμων α, ε, μ και ζ, και ότι αυτό το 

φαινόμενο αναστρέφεται από την παρατεταμένη έκθεση των κυττάρων σε 

ΣΡΑ που όμως οδηγεί σε απώλεια της PKC (Chuang C-C et al. 1998).  

Άλλες μελέτες έδειξαν επίσης ότι η PKC συμμετέχει στη σηματοδότηση 

του TGF-β. Ειδικότερα, η χρόνια επώαση Α439 κυττάρων με ΣΡΑ που οδηγεί 

σε απώλεια της δραστικότητας της PKC στο κύτταρο, όπως και η χρήση 

σταυροσπορίνης και καλφοστίνης C που είναι αναστολείς της PKC, 

ανέστειλαν την ενεργοποίηση της μεταγραφής και της έκφρασης της 

λουσιφεράσης του p3TPLux πλασμιδίου καθώς και των ενδογενών γονιδίων 

του ΡΑΙ-1 και φιμπρονεκτίνης από τον TGF-β (Halsted et al, 1995). Ομοίως, η 

προσθήκη ΣΡΑ σε αιμοποιητικά κύτταρα βρέθηκε να ενεργοποιεί ένα 

GAL4/Smad-εξαρτώμενο υποκινητή και τον p3TPLux υποκινητή που 

επάγεται από τον TGF-β (Biggs & Kraft, 1999). Πολύ πρόσφατα περιγράφηκε 

η απευθείας φωσφορυλίωση των Smad2 και Smad3 από την PKC όπως 

αποδείχθηκε σε Mv1Lu και COS-1 κύτταρα με τη χρήση ΣΡΑ απουσία ή 

παρουσία ενεργοποιητών της PKC (Yakumovych et al, 2001). Oι ίδια ομάδα 

περιγράφει ότι η PKC-εξαρτώμενη φωσφορυλίωση καθιστά αδύνατη τη 

σύνδεση του Smad3 με το DNA και μεταβάλλει τη μεταγραφική δραστικότητα 

του Smad3, αλλά όχι του Smad2 (Εικόνα 1.6). Επίσης, η PKC-εξαρτώμενη 

φωσφορυλίωση του Smad3 από τον ΣΡΑ είναι σημαντική για την αναστολή 

του κυτταρικού θανάτου από τον TGF-β. 

Όπως προαναφέρθηκε, ο TGF-β επάγει την απόπτωση στα 

μελανοκύτταρα (Alanko & Saksela 2000). Έχει αναφερθεί ότι στους 

μηχανισμούς επιβίωσης των μελανοκυττάρων που επάγονται από τους εστέρες 

της φορβόλης συμμετέχει και η αναστολή της απόπτωσης μέσω αυξημένης 

έκφρασης της πρωτεΐνης Βcl-2 (Arita et al., 2000), πιθανή λόγω παρεμπόδισης 

της δράσης των PKC πρωτεϊνών. Οι PKC φαίνεται ότι είναι ο ενδοκυττάριος 

στόχος διαφόρων επαγωγέων της απόπτωσης στα μελανοκύτταρα (Watters et 

al., 1999), όπως ταμοξιφαίνης, της αϊκοσαπονίνης β2 και της φλορετίνης.  
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Εικόνα 1.6: Ένα μοντέλο ρυθμιστικής διαπλοκής μεταξύ της Smad-
εξαρτώμενης TGF-β σηματοδότησης και της PKC. Η φωσφορυλίωση των 

TGF-β υποδοχέα ενεργοποιημένων Smads από την PKC  καταλήγει στην 
ανάκληση της άμεσης πρόσδεσης της Smad3 στο DNA αλλά δεν επηρεάζει 
όμως την μετα-ενεργοποιητική λειτουργία, η οποία  διαμεσολαβείται από 
μεταγραφικούς παράγοντες, όπως έχει αποδειχθεί για την Smad2 με την 
FAST-1. Η PKC-εξαρτώμενη φωσφορυλίωση μπορεί να συμβεί όχι μόνο μετά 
την φωσφορυλίωση του υποδοχέα αλλά και πριν από αυτήν. (TyrKR, tyrosine 
kinase receptors; GPCR, Gprotein coupled receptors) (Yakumovych et al, 2001). 

 

 

 

 

 



1. Εισαγωγή Μελανθία ταυρουλάκη 

  27  
   

Παράλληλα, οι PKC πρωτεΐνες φαίνεται ότι συμμετέχουν στην 

ενεργοποίηση προ-αποπτωτικών φαινομένων από τον TGF-, 

φωσφορυλιώνοντας τις Smads και επηρεάζοντας την ικανότητά τους να 

δένονται στο DNA (Yakymovych et al., 2001). Όλα τα ανωτέρω δεδομένα 

συνηγορούν στο ότι ο TGF- πιθανόν να επάγει αυτοκρινώς την απόπτωση 

στα μελανοκύτταρα μέσω ενεργοποίησης των PKC πρωτεϊνών, ενώ διαταραχή 

αυτού του μηχανισμού μπορεί να αποτελεί στάδιο της δημιουργίας του 

μελανώματος. Ωστόσο άγνωστοι παραμένουν ακόμα οι ενδογενείς 

παράγοντες αύξησης που δρουν επί της PKC στα μελανοκύτταρα και στο 

μελάνωμα. Αναπάντητο μένει και το ερώτημα αν πρόκειται για την 

ενεργοποίηση ή την απώλεια της PKC ή συγκεκριμένων ισοενζύμων της που 

σχετίζεται με τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων, καθώς γνωρίζουμε 

από άλλα συστήματα ότι ο TPA και άλλοι ενεργοποιητές όπως πχ οι 

βρυοστατίνες (Reynolds et al, 1994), μετά από μια αρχική ενεργοποίηση 

ισομορφών της PKC προκαλούν την αποδόμηση της.  
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1.4 Ερωτήματα και στόχοι της διδακτορικής διατριβής 

Ο μοριακός μηχανισμός με τον οποίο διαφεύγουν τα κακοήθη 

μελανοκύτταρα του κυτταρικού ελέγχου από τον TGF-β παραμένει 

αδιευκρίνιστος. Η πρωτεϊνική κινάση C είναι ένας ενδοκυττάριος διαβιβαστής 

που σχετίζεται με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και παρουσιάζει μεταβολές 

στα επίπεδα έκφρασης του σε κύτταρα μελανώματος. Βασικό ερώτημα της 

έρευνας μας ήταν εάν η PKC αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της 

ενδοκυττάριας σηματοδότησης του TGF-β στο μελάνωμα και κατά συνέπεια 

στόχο για θεραπευτική προσέγγιση.  

Για την απάντηση του ερωτήματος αυτού μελετήθηκαν: 

1) Η επίδραση του TGF-β στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό φυσιολογικών 

και καρκινικών μελανοκυττάρων, παρουσία ή όχι του καρκινικού επαγωγέα 

ετέρα της φορβόλης TPA  

2) Ο ενδοκυττάριος μηχανισμός μεταβίβασης μηνύματος του TGF-β σε 

φυσιολογικά και καρκινικά μελανοκύτταρα και η πιθανή τροποποίησή του 

από εστέρες της φορβόλης (ΣPA). Διερευνήθηκαν οι μεταβολές στο  σύστημα 

των κύριων δευτεροταγών αγγελιαφόρων του TGF-β, των πρωτεϊνών Smad, 

καθώς και των διαφόρων ισομορφών της PKC. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε 

η επίδραση του TGF-β και του καρκινικού επαγωγέα της φορβόλης TPA 

 στην έκφραση των PKC ισοενζύμων α, β, δ, και ε, και  

  στην μεταγραφική ενεργότητα των Smad πρωτεϊνών. 

3) Μελετήσαμε την επίδραση του φαρμακολογικού αποκλεισμού των PKC 

ισομορφών που εμπλέκονται στην TGF-β επαγώμενη σηματοδότηση με 

λειτουργικούς αναστολείς ή αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια, σε 

φυσιολογικά και καρκινικά μελανοκύτταρα.  
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Α375: Προήλθαν από μία 54χρονη με πρωτογενές κακοήθες μελάνωμα. Η 

μορφολογία τους είναι επιθηλιοειδής (Giard et al., 1973) 

MeWo: Προήλθαν από μεταστατικό μελάνωμα ανθρώπου το 1978, από τον 
καθηγητή C. Grose. Έχουν μορφολογία ατράκτου (Fogh et al., 1978) 

 

 

2. Μεθοδολογία 
 

 
2.1 Κυτταρικές Μέθοδοι 

 
 

2.1.1 Καλλιέργειες φυσιολογικών μελανοκυττάρων 

την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν φυσιολογικά ανθρώπινα 

μελανοκύτταρα που προέρχονταν από δέρμα παιδικής ακροποσθίας. Σο 

δέρμα επωάστηκε για μία νύχτα μέσα σε 0.25% τρυψίνη (διαλυμένη σε PBS 

(Phosphate Buffered Saline,  χωρίς Mg++ ή Ca++, Sigma) και σε θερμοκρασία 

4οC. τη συνέχεια μεταφέρθηκε σε φιάλες κυτταροκαλλιεργειών 75 cm2, μέσα 

σε πλήρες θρεπτικό φυσιολογικών μελανοκυττάρων KSFM (Gibco), 

συμπληρωμένο με 2 mM Ca++, 10 mg τρανσφερίνη (Sigma), 0.4% BPE (whole 

bovine pituitary extract, Gibco), 2 ng/ml bFGF (basic fibroblast growth factor, 

Roche) και 50 mM υδροκορτιζόνη (Sigma). Προστέθηκε επίσης 2-10% 

εμβρυικός βόειος ορός , (Fetal Bovine Serum, FBS) κατά την διάρκεια των 2 

πρώτων εικοσιτετραώρων, προκειμένου να βοηθηθεί η προσκολλητική τους 

ικανότητα στην φιάλη, ενώ αργότερα τα κύτταρα διατηρήθηκαν και 

καλλιεργήθηκαν μόνο στο συμπληρωμένο θρεπτικό τους.     

 

2.1.2 Καλλιέργειες κυττάρων 

 Χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι κυτταρικές σειρές Α375 και  MeWo 

(ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα μελανώματος).  

 

Tα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πλαστικές φιάλες πολυπροπυλενίου, 

εμβαδού 75cm2, στους 37 ºC και σε ατμόσφαιρα 5% CO2. Και οι δύο σειρές 
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αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υλικό RPMI 1640, με προσθήκη γλουταμίνης, 

Hepes και ερυθρής φαινόλης, στο οποίο προστέθηκε επιπλέον 10% v/v FBS 

(fetal bovine serum, Gibco), 1% v/v πενικιλίνη και στρεπτομυκίνη. 

Προκειμένου να επανακαλλιεργηθούν τα κύτταρα αποκολλήθηκαν από 

φιάλη, αφού προηγουμένως πλύθηκαν με PBS ( Phosphate Buffered Saline, 

Sigma) χωρίς Ca++ ή Mg++, μετά από επώαση με διάλυμα τρυψίνης/EDTA 

(Ethlylene Dinitrile diamine tetraacetic acid, Merck) σε PBS χωρίς Ca++ ή 

Mg++, για 5 λεπτά στους 37°C.  Η τρυψίνη αδρανοποιήθηκε με ίσο όγκο 

θρεπτικού υλικού και τα κύτταρα επαναδιαλύθηκαν σε κατάλληλη 

συγκέντρωση όπου και μεταφέρθηκαν σε νέες φιάλες για να 

επανακαλλιεργηθούν. 

Σης επαναδιάλυσης των κυττάρων προηγήθηκε η μέτρηση τους, ώστε να 

μεταφερθούν περίπου 1x10-6 κύτταρα ανά φιάλη. Η μέτρηση του αριθμού 

έγινε με χρήση Neubauer (αιμοκυτταρόμετρο).  

 

 

 

 
http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/methods/microscopy/cellcounting.html 

 

 

Μικρή ποσότητα αυτού του διαλύματος με τα κύτταρα και κατάλληλα 

αραιωμένη,  τοποθετήθηκε σε ειδικό θάλαμο στην συσκευή Neubauer και 

καλύφθηκε με καλυπτρίδα μεγέθους 18x18 mm , όπου κάτω από 

μικροσκοπικό φακό έγινε μέτρηση του κυτταρικού αριθμού του δείγματος 

πάνω στην συσκευή και ακολούθησε αναγωγή του αποτελέσματος της 

μέτρησης  στον πραγματικό αριθμό κυττάρων στο συνολικό κυτταρικό 

διάλυμα 

 



2. Μεθοδολογία Μελανθία ταυρουλάκη  

  31  
   

Η  αρχή μέτρησης κυτταρικού αριθμού με Neubauer 

 

(http://www.emsdiasum.com/microscopy/products/magnifier/counting.aspx) 

 
Η κάθε περιοχή μέτρησης είναι χαραγμένη με ένα πλαίσιο  9mm2 ,όπως 
φαίνεται στο σχήμα παραπάνω. Σο πλαίσιο είναι διαιρεμένο σε ομάδες 
των τριών γραμμών. Η μεσαία γραμμή αποτελεί το σύνορο ανάμεσα στα 
πεδία μέτρησης. Η επιφάνεια του πλαισίου είναι 0.1mm κάτω από την 
καλυπτρίδα. Επομένως, ο όγκος του κυτταρικού διαλύματος πάνω σε μία 
από τις 1mm2 περιοχές του πλαισίου είναι 0.1mm3  ή 0.0001ml. 
 
Υπολογισμός συνολικού αριθμού κυττάρων στο διάλυμα 

1. Συνολικά μετρηθείσα κύτταρα σε 4mm2 

2. Διαιρώ με 4 = αριθμός κυττάρων ανά mm2 

3. Διαιρώ με την αραίωση του δείγματος = αριθμός κυττάρων ανά 10-4 ml 
4. Πολλαπλασιάζω με 10-4 = αριθμός κυττάρων/ml δείγματος 
5. Πολλαπλασιάζω με τον τελικό όγκο του κυτταρικού διαλύματος = τελικός 

αριθμός κυττάρων στο διάλυμα μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Προσδιορισμός του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

Ο πολλαπλασιασμός μελετήθηκε  με τη χρωματομετρική μέθοδο με 

χρήση του αντιδραστηρίου ΜΣΣ (3-[4,5-Dimethylthiazol-2-yl]-2,5-

diphenyltetrazoliumbromide, Sigma). 

Σα Α375 και MeWo καρκινικά μελανοκύτταρα καλλιεργήθηκαν σε 

θρεπτικό υλικό σε τριβλία 96 πηγαδιών (96 well plates) στους 37 ºC και σε 

ατμόσφαιρα 5% CO2. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ήταν 10.000 κύτταρα 

ανά πηγάδι για τα Α375 και τα φυσιολογικά μελανοκύτταρα και 2.000 

κύτταρα ανά πηγάδι για τα MeWo. Μετά από την παρέλευση 24 ωρών τα 
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κύτταρα επωάσθηκαν κάτω από τις ίδιες συνθήκες καλλιέργειας για 3 και 6 

μέρες με την κάθε ουσία ξεχωριστά όπως και σε συνδυασμό αυτών, οι οποίες 

είχαν αραιωθεί σε κατάλληλες συγκεντρώσεις σε θρεπτικό υλικό.  Ακολούθησε 

απομάκρυνση του θρεπτικού υλικού με τις ουσίες, έκπλυση με PBS και 

προσθήκη 0.075ml διαλύματος MTT (0.5mg/ml σε θρεπτικό υλικό χωρίς FBS) 

σε κάθε πηγάδι του πιάτου και επώαση για 3 ώρες στους 37 ºC.  Σο ΜΣΣ 

προσλαμβάνεται από ζωντανά λειτουργικά κύτταρα και δημιουργεί 

κρυσταλλικές δομές κυανού χρώματος (formazan crystals), οι οποίες 

διαλύονται με προσθήκη ίσου όγκου (0.075ml) ισοπροπανόλης και γρήγορο 

ανακάτεμα.  Η απορρόφηση του έγχρωμου διαλύματος που προέκυψε 

μετρήθηκε σε φωτόμετρο ELISA στα 620nm. 

 

2.14 Έμμεσος ανοσοφθορισμός 

Σα αντισώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της 

κατανομής των αντιγόνων στον κυτταρικό χώρο.  Σα κύτταρα μπορούν να 

βαφούν με χρήση αντισωμάτων σημασμένων με φθοριοχρώματα και να 

αναλυθούν με μικροσκοπία φθορισμού για να αποκαλύψουν την θέση των 

πρωτεϊνών που μας ενδιαφέρουν.  τον  έμμεσο ανοσοφθορισμό το 

φθοριόχρωμα βρίσκεται συνδεδεμένο σε ένα δεύτερο αντίσωμα, ειδικό για 

την αναγνώριση του πρώτου αντισώματος. 

  Η εκάστοτε κυτταρική σειρά που χρησιμοποιήθηκε καλλιεργείται για 

κατάλληλα χρονικά διαστήματα και με τις ουσίες TPA ή/και TGF, σε 

καλυπτρίδες 18Χ18mm, εντός τρυβλίων διαμέτρου 35 mm. Αρχικά, 

αφαιρέθηκε το θρεπτικό υλικό και έγινε έκπλυση με 1Χ PBS.  Ακολούθησε 

μονιμοποίηση των κυττάρων με διάλυμα παραφορμαλδεΰδης (3% σε 1Χ PBS) 

για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και στην συνέχεια με παγωμένη 80% 

Μεθανόλη για 20 λεπτά στους - 20 oC. Προκειμένου να δεσμευτούν οι 

ελεύθερες θέσεις της ζητούμενης πρωτεΐνης, τα κύτταρα επωάστηκαν για 1 

ώρα σε θερμοκρασία δωματίου με διάλυμα 1Χ PBS, 0.3% BSA (blocking 

buffer).  Ακολούθησε ολονύχτια επώαση των δειγμάτων στους 4οC, με το 

πρώτο αντίσωμα. Η επώαση έγινε τοποθετώντας 50μl κατάλληλα αραιωμένου 
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αντισώματος σε δεσμευτικό διάλυμα πάνω σε κάθε καλυπτρίδα. Κατόπιν τα 

δείγματα εκπλύθηκαν με δεσμευτικό διάλυμα για 10 λεπτά ώστε να 

απομακρυνθεί το πρωτεύον αντίσωμα που δεν έχει συνδεθεί ειδικά. 

Ακολούθησε επώαση με το δευτερεύον αντίσωμα για 45 λεπτά και στη 

συνέχεια εκπλύσεις με 1Χ PBS για την απομάκρυνση της περίσσειας του 

αντισώματος.  Σα δείγματα εκτιμήθηκαν με συνεστιακό μικροσκόπιο 

φθορισμού (TCS-NT Laser Scanning microscope, Leica) με χρήση 

ελαιοκαταδυτικού φακού HCX PL APO 40x/1.25.  Σα αντισώματα 

(πρωτεύοντα και δευτερεύοντα) που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα 

ανοσοφθορισμού που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες. 

 

Πρωτεύοντα Aαντισώματα    Aραιώσεις 

anti-PKCα(Santa Cruz) 1:100 σε blocking buffer 

anti-phospho PKCα (Santa Cruz) 1:200 σε blocking buffer 

 

 Δευτερεύοντα Aντισώματα                            Aραιώσεις 

αnti-mouse Alexa 488(Molecular probes) 1:500 σε blocking buffer 

anti-mouse Alexa 555 (Molecular probes) 1:200 σε blocking buffer 

  
 

2.1.5 Παροδικές επιμολύνσεις κυτταρικών σειρών (transient transfection) 

Oι παροδικές επιμολύνσεις έγιναν με τα επιθυμητά πλασμίδια καθώς 

και με το πλασμίδιο αναφοράς p(CAGA)12-E1B-luc (συνθετικός υποκινητής 

που αποτελείται από 12 διαδοχικές θέσεις επαναλήψεις της αλληλουχίας 5’ 

CAGA 3’ που είναι το στοιχείο πρόσδεσης των Smad πρωτεϊνών (Smad 

Binding Element, SBE) και τον ελάχιστο Ε1Β υποκινητή σε σύζευξη με το 

γονίδιο της λουσιφεράση) και το πλασμίδιο κανονικοποίησης pCMVβ-gal 

(πλασμίδιο-φορέας του γονιδίου της β γαλακτοσιδάσης υπό τον υποκινητή 

του Cytomegalovirus). και τα δύο αναφερθείσα πλασμίδια χορηγήθηκαν 

ευγενικά από τον αναπληρωτή καθηγητή Βιοχημείας, κ.Καρδάση, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης). Σα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε τριβλίο 6 ή 24 
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πηγαδιών (6-well ή 24-well plates) σε αραίωση 5x104 ανά ml, την 

προηγούμενη μέρα της επιμόλυνσης.  Η μέτρηση έγινε με αιμοκυτταρόμετρο 

(Neubauer).  Για την επιμόλυνση παρασκευάστηκε μείγμα που περιείχε 3μg 

πλασμιδιακό DNA στο σύνολο του και εξειδικευμένο παράγοντα 

επιμόλυνσης - Superfect (Qiagen) σε αναλογία 1mg plasmid DNA/2 μl 

Superfect. Σο μείγμα αφέθηκε για 2 - 4 ώρες σε συνθήκες 37 οC και 5% CO2, 

όπου μετά από έκπλυση με PBS, αντικαταστάθηκε με το θρεπτικό των 

κυττάρων. Ακολούθησε περαιτέρω επώαση για 24 ώρες στους 37°C, όπου και 

μετά προστέθηκαν οι ουσίες ΣPA, TGF, ή/και οι αναστολείς των ισομορφών 

της PKC, RO 31-8220 (Calbiochem), Go9676 (Calbiochem) και PKC Inhibitor 

[20-28] (Calbiochem), για άλλες 24 ώρες. Ακολούθησε λύση των κυττάρων 

κατά τις οδηγίες και αντιδραστήρια της εταιρίας παραγωγής της 

λουσιφεράσης (Promega) και μέτρηση της μεταγραφής του πλασμιδίου 

p(CAGA)12-E1B-luc με χρήση Ιλουμινόμετρου (Μετράει την φώς που 

παράγεται από την μεταγραφείσα λουσιφεράση, εντός ενός λεπτού). 

Μετρήθηκε επίσης σε φωτόμετρο (410 nm),  η μεταγραφικότητα του 

πλασμιδίου pCMVβ-gal, ώστε να γίνει η κανονικοποίηση της 

μεταγραφικότητας της λουσιφεράσης. 

 

2.1.6 Γονιδιακή αποσιώπηση γονιδίων στόχων με αντινοηματικά 

ολιγονουκλεοτίδια. 

Προκειμένου να μελετήσουμε τον ρόλο της PKC στον σηματοδοτικό 

μονοπάτι του TGF-β των μελανοκυττάρων, χρησιμοποιήσαμε μία μέθοδο 

καταστολής της έκφρασης της πρωτεΐνης με τεχνολογία αντί-νοηματικού 

δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος ολιγονουκλεοτιδίων. Σο αντί-νοηματικό DNA 

είναι  μονο-νηματικό και συμπληρωματικό του νήματος του messenger RNA 

(mRNA) που αντιγράφεται στο κύτταρο. Καθώς εισάγεται στο κύτταρο, 

αναστέλλει την μετάφραση του mRNA ενώ προσδένεται με τις βάσεις του και 

έτσι αναστέλλει φυσικά τον μεταγραφικό μηχανισμό και την έκφραση της 

πρωτεΐνης-στόχου. 

την παρούσα μελέτη εκτός από το αντινοηματικό DNA 

http://en.wikipedia.org/wiki/Messenger_RNA
http://en.wikipedia.org/wiki/Transcription_%28genetics%29
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χρησιμοποιήθηκαν σαν προϊόντα ελέγχου τα νοηματικά, αντίστροφης 

αλληλουχίας και μπερδεμένης αλληλουχίας DNA της PKCα. 

 

Αλληλουχίες αντινοηματικών ολιγονουκλεοτιδίων (5’-3’), (BioTez, Berlin)  

Antisense PKCα: GTTCTCGCTGGTGAGTTTCA (ISIS-3521, Dean et al. 1996) 

Sense PKCα: TGAAACTCACCAGCCAGAAC 

Reversed PKCα: ACTTTGAGTGGTCGCTCTTG 

Scrambled PKCα: GAGTTGCTTGCTTATCGGTC 

 

Για την επιμόλυνση των κυττάρων με τα ολιγονουκλεοτίδια, 

χρησιμοποιήθηκε το αντιδραστήριο επιμόλυνσης της Qiagen “SuperFect” και 

ακολουθήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο όπως και κατά την επιμόλυνση με 

πλασμίδια, ενώ το πλασμίδιο αναφοράς και εδώ ήταν το p(CAGA)12-luc.  Η 

συγκέντρωση των ολιγονουκλεοτιδίων που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα 200 nM.  

Μετά την επιμόλυνση τα κύτταρα επωάστηκαν για τρεις ώρες στους 37 0C και 

σε ατμόσφαιρα 5% CO2. Κατόπιν εκπλύθηκαν με PBS και επωάστηκαν για 24 

ώρες περίπου με το θρεπτικό τους διάλυμα, απουσία των ολιγονουκλεοτιδίων.  

τις θεραπείες με TGF-β, ο παράγοντας προστέθηκε 18-24 ώρες αργότερα και 

αφέθηκε για άλλες 24 ώρες πριν γίνει η αξιολόγηση των επιδράσεων στα 

κύτταρα.  

Μετά το πέρας όλων των θεραπειών το ολικό εκχύλισμα των κυττάρων 

συγκεντρώθηκε με την βοήθεια του λυτικού διαλύματος της Promega, 

παρουσία αναστολέων πρωτεόλυσης (Pierce), σε θερμοκρασία 4οC (σύμφωνα 

και με το πρωτόκολλο της εταιρίας). Η επίδραση των ολιγονουκλεοτιδίων 

αξιολογήθηκε με μέτρηση της μεταγραφικής ικανότητας της λουσιφεράσης 

ανά δείγμα σε συσκευή ιλουμινόμετρου, ενώ η κανονονικοποίηση των 

δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με φωτομέτρηση της μεταγραφικής ικανότητας 

του πλασμιδίου της β-γαλακτοσιδάσης σε μήκος κύματος 410nm.  
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2.2 Παρασκευαστικές Μέθοδοι 
 

2.2.1 Καλλιέργεια βακτηρίων Escherichia coli (E. Coli) 

Σα βακτήρια καλλιεργήθηκαν στους 37°C σε μορφή αιωρήματος μέσα 

σε δοχείο (κωνική φιάλη ή δοκιμαστικό σωλήνα) υπό συνεχή και έντονη 

ανάδευση ώστε να επιτυγχάνονται καλές αερόβιες συνθήκες.  Σο θρεπτικό 

υλικό καλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκε είναι το LB (έτοιμες παστίλιες, 

Sigma) (1% w/v τρυπτόνη, 0.5% w/v εκχύλισμα μαγιάς, 1% w/v NaCl 

(Merck) και 50μg/ml αμπικιλλίνη ή 50μg/ml καναμυκίνη). Για την 

καλλιέργεια σε στερεό μέσο χρησιμοποιήθηκαν τριβλία Petri με LB-άγαρ 

(έτοιμες παστίλιες που διαλύονταν σε 50 ml ddH2O, Sigma) παρουσία 

50μg/ml αμπικιλλίνης ή 50μg/ml καναμυκίνης.  Για την ανάπτυξη των 

βακτηριακών αποικιών, μικρή ποσότητα από καλλιέργεια περιορισμένης 

κλίμακας απλώθηκε στο τριβλίο με τη βοήθεια γυάλινης ράβδου και 

ακολούθησε επώαση στους 37°C για 14-16 ώρες.  Για τη δημιουργία 

αποθεμάτων γλυκερόλης αναμείχθηκαν ίσοι όγκοι διαλύματος βακτηρίων και 

γλυκερόλης και τα δείγματα φυλάχθηκαν στους    -80°C.  

 

2.2.2 Μετασχηματισμός βακτηρίων DH10Β της E. Coli (transformation) 

Για το μετασχηματισμό βακτηρίων DH10Β (competent cells, E.coli 

κύτταρα ικανά να μετασχηματιστούν), σε σωληνάριο 1.5ml αναμείχθηκαν 

100μl βακτηρίων με 1μg πλασμιδίου.  Σο μείγμα αφέθηκε στον πάγο για 30 

λεπτά και στη συνέχεια τα βακτήρια υπέστησαν θερμικό σοκ στους 42°C για 

45 δευτερόλεπτα.  Ακολούθησε προσθήκη 900μl θρεπτικού μέσου LB και 

επώαση στους 37°C για 1 ώρα. Για τη ανάπτυξη βακτηριακών αποικιών, 

μέρος της καλλιέργειας (100μl) απλώθηκε σε τριβλίο LB-άγαρ με τη βοήθεια 

αποστειρωμένης γυάλινης κυρτής ράβδου και ακολούθησε επώαση για 16 

ώρες στους 37°C. 

 

 

 



2. Μεθοδολογία Μελανθία ταυρουλάκη  

  37  
   

2.2.3 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από βακτηριακές καλλιέργειες 

μεγάλης κλίμακας (large scale plasmid DNA preparation) 

H απομόνωση έγινε με χρωματογραφία σε στήλη Qiagen-tip 500 

χρησιμοποιώντας το σύστημα Qiagen Plasmid Maxi Kit με βάση τις οδηγίες 

της κατασκευάστριας εταιρείας.  υγκεκριμένα τα βακτήρια αναπτύχθηκαν 

σε καλλιέργεια των 250ml για 16 ώρες και συλλέχθηκαν με φυγοκέντρηση στις 

3.500 στροφές ανά λεπτό για 30 λεπτά στους 4°C.  Σα κύτταρα 

επαναδιαλύθηκαν σε 10ml διαλύματος Ρ1 (διάλυμα επαναδιάλυσης 

κυττάρων: 50mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM EDTA pH 8.0, RNase 100μg/ml), 

λύθηκαν με προσθήκη 10ml διαλύματος Ρ2 (lysis buffer: ΝaΟΗ 0.2Μ, 1% w/v 

SDS) και επώαση για 5 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και τέλος οι 

πρωτεΐνες και το χρωμοσωμικό DNA κατακρημνίστηκαν με 10ml κρύου 

διαλύματος Ρ3 (neutralization buffer: 3Μ οξικό οξύ pH 5.5) και επώαση για 20 

λεπτά στον πάγο. Με φυγοκέντρηση στις 3.500 στροφές ανά λεπτό για 30 

λεπτά στους 4oC, απομακρύνθηκαν πρωτεΐνες, χρωμοσωμικό DNA και 

κυτταρικά υπολείμματα.  Παράλληλα η στήλη Qiagen-tip 500 εξισορροπήθηκε  

με 10ml διαλύματος QBT (equilibration buffer: 50mM MOPS pH 7.0, 0.75M 

NaCl, 0.15% v/v Triton X-100, 15% v/v αιθανόλη).  Σο υπερκείμενο 

διαβιβάστηκε στην στήλη, ακολούθησαν 2 εκπλύσεις με 30ml διαλύματος QC 

(wash buffer: 50mM MOPS pH 7.0, 1M NaCl, 15%v/v αιθανόλη) την κάθε 

φορά και τέλος έκλουση του DNA με 15ml διαλύματος QF (elution buffer: 

10mM Tris-HCl pH 8.5, 1.25M NaCl, 15% v/v αιθανόλη).  Σο DNA 

κατακρημνίστηκε από το διάλυμα έκλουσης με προσθήκη 10.5ml 

ισοπροπανόλης και συλλέχθηκε με φυγοκέντρηση στις 14.000 στροφές ανά 

λεπτό για 30 λεπτά στους 4°C. Σο ίζημα εκπλύθηκε με διάλυμα 75% 

αιθανόλης, ξηράνθηκε και επαναδιαλύθηκε σε ΣΕ buffer (10mM Tris-HCl pH 

8.0, 1mM EDTA pH 8.0).  Η συγκέντρωση του DNA μετρήθηκε με 

φωτομέτρηση υπό λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας,  σε μήκος κύματος 

260nm, ενώ η ποιότητά του εκτιμήθηκε μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα 

αγαρόζης.  
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2.2.4 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από βακτηριακές καλλιέργειες 

μικρής κλίμακας (miniprep procedure) 

Οι αποικίες ελήφθησαν από το τριβλίο με αποστειρωμένες 

οδοντογλυφίδες και καλλιεργήθηκαν σε 2ml LB-αντιβιοτικό, για 16 ώρες 

στους 37°C υπό συνεχή ανάδευση.  Από κάθε καλλιέργεια ελήφθη 1.5ml και 

φυγοκεντρήθηκε σε μικροφυγόκεντρο στις 13.000 στροφές ανά λεπτό για 2 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου).  To υπερκείμενο απομακρύνθηκε και το 

ίζημα επαναδιαλύθηκε σε 600μl διαλύματος λύσης (8% σουκρόζη, 5% Triton-X 

100, 500mM EDTA pH 8.0, 50mM Tris-HCl pH 7.5).  Κατόπιν στα κύτταρα 

προστέθηκαν 20μl λυσοζύμης (10mg/ml) και ακολούθησε επώαση για 10 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.  Σα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν σε 

μικροφυγόκεντρο, στις 14.000 στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου).  Σο ίζημα απομακρύνθηκε με οδοντογλυφίδα και το 

πλασμιδιακό DNA κατακρημνίστηκε με 600μl παγωμένης ισοπροπανόλης.  

Σα δείγματα αφέθηκαν για 30 λεπτά στους -20°C και ακολούθησε 

φυγοκέντρηση σε μικροφυγόκεντρο στις 14.000 στροφές ανά λεπτό για 15 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Σο DNA εκπλύθηκε με 700μl διαλύματος 

75% αιθανόλης και φυγοκεντρήθηκε σε μικροφυγόκεντρο στις 14.000 στροφές 

ανά λεπτό για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την αναρρόφηση της 

αλκοόλης, τα δείγματα ξηράνθηκαν υπό κενό και το DNA επαναδιαλύθηκε σε 

30μl αποστειρωμένου nanopure νερού που περιείχε RNase (10mg/ml).   

 

2.2.5 Ηλεκτροφόρηση DNA  σε πήκτωμα αγαρόζης 

Για την ηλεκτροφόρηση του απομονωμένου DNA χρησιμοποιήθηκε 

πηκτή αγαρόζης 1% σε διάλυμα 1Χ ΣΑΕ (50Χ ΣΑΕ: 2M Tris-HCl pH 7.5, 2mM 

EDTA, οξικό οξύ για τη ρύθμιση του pH).  υγκεκριμένα, το μείγμα ΣΑΕ και 

αγαρόζης θερμάνθηκε μέχρι να διαλυθεί η αγαρόζη, αφέθηκε να κρυώσει και 

στη συνέχεια προστέθηκε 0,5 μg/ml βρωμιούχο αιθίδιo. To DNA 

ηλεκτροφορήθηκε για 30 λεπτά στα 40V σε συσκευή ηλεκτροφόρησης που 

περιείχε 1Χ ΣΑΕ.  Η αποτύπωση του αποτελέσματος έγινε με έκθεση της 

πηκτής σε UV ακτινοβολία και φωτογράφηση με κάμερα.  
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2.2.6 Απομόνωση DNA  από παρασκευαστικό πήκτωμα αγαρόζης 

Οι πλασμιδιακοί φορείς (vectors) και τα ενθέματα (inserts) τα οποία 

προέκυψαν ύστερα από πέψεις με τα κατάλληλα ένζυμα περιορισμού, 

ηλεκτροφορήθηκαν σε παρασκευαστικό πήκτωμα αγαρόζης και οι ζώνες 

αφαιρέθηκαν από την πηκτή με τη βοήθεια χειρουργικής λεπίδας.  τη 

συνέχεια μεταφέρθηκαν σε στήλες του QIAquick Gel Extraction Kit της 

Qiagen και πραγματοποιήθηκε η προτεινόμενη από την κατασκευάστρια 

εταιρεία, πειραματική διαδικασία για την απομόνωση του DNA. 
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2.3 Βιοχημικές Μέθοδοι 
 

2.3.1 Προσδιορισμός ολικής συγκέντρωσης πρωτεϊνών στα κυτταρικά 

εκχυλίσματα  

Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών 

χρησιμοποιήθηκε η χρωματομετρική μέθοδος Bradford (Bradford 1976), η 

οποία στηρίζεται στο σχηματισμό έγχρωμων συμπλόκων μεταξύ πρωτεϊνικών 

μορίων και μορίων χρωστικής Coomasie brilliant blue, τα οποία απορροφούν 

σε μήκος κύματος 595nm.  Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης αγνώστου 

δείγματος χρησιμοποιήθηκε μια πρότυπη καμπύλη αναφοράς, η οποία 

κατασκευάστηκε με μέτρηση της απορρόφησης δειγμάτων με γνωστές 

συγκεντρώσεις πρωτεΐνης BSA (αλβουμίνη βόειου ορού).  

   

2.3.2 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης (SDS-

PAGE)  

Προετοιμασία δειγμάτων 

Σα πρωτεϊνικά δείγματα πριν από την ηλεκτροφόρηση διαλύθηκαν σε 

αποδιατακτικό διάλυμα (4Χ sample buffer:250mM Tris-HCL pH 6.8, 9.2% w/v 

SDS, 40% v/v γλυκερόλη, 0.2% w/v Bromophenol blue, 100mM DTT 

(Dithiothreitol, Sigma) και στη συνέχεια θερμάνθηκαν στους 95 ºC για 5 λεπτά, ώστε 

να επιτευχθεί η πλήρης αποδιάταξη των πρωτεϊνών.  H διάσπαση των 

δισουλφιδικών δεσμών που απαντούν μέσα ή μεταξύ των πρωτεϊνών από την 

παρουσία του αναγωγικού παράγοντα DTT, καθώς και ο σχηματισμός 

συμπλόκων των διαφόρων πολυπεπτιδικών αλυσίδων με τα ηλεκτραρνητικά 

μόρια του SDS, έχουν σαν συνέπεια η ηλεκτροφορητική τους κινητικότητα να 

εξαρτάται μόνο από το μοριακό τους βάρος, με αποτέλεσμα το διαχωρισμό τους 

κατά μήκος της πηκτής.    

 

Προετοιμασία πηκτής πολυακρυλαμίδης 

Για την προετοιμασία των δύο επιμέρους πηκτωμάτων (running gel, 

stacking gel),  αναμείχθηκαν όλα τα συστατικά των διαλυμάτων εκτός του APS 

(Ammonium Persulphate, Sigma) και του TEMED (Sigma), τα οποία λειτουργούν 
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σαν καταλύτες για την έναρξη και τη διατήρηση του πολυμερισμού αντίστοιχα, 

όπου προστέθηκαν στο τέλος.  τη συνέχεια μεταφέρθηκαν στον κενό χώρο που 

δημιουργείται μεταξύ δύο γυάλινων πλακών που διαχωρίζονται με κομμάτια 

γυαλιού (spacers) πάχους 1.5mm. Αρχικά εκχύθηκε το πήκτωμα διαχωρισμού 

(separating gel: 10% v/v διάλυμα πολυακρυλαμίδης (Sigma), 25% v/v separating 

buffer, 0.1% v/v APS, 0.05% v/v TEMED) και αφού πολυμεριστεί προστίθεται το 

πήκτωμα επιστοίβαξης (stacking gel: 4.5% v/v διάλυμα πολυακρυλαμίδης, 25% 

v/v stacking buffer, 0.1% v/v APS, 0.1% v/v TEMED) μέσα στο οποίο 

τοποθετήθηκε το χτένι για το σχηματισμό των θέσεων (πηγάδια) στις οποίες θα 

γίνει η προσθήκη των δειγμάτων στην πηκτή.  H σύσταση του separating buffer 

και του stacking buffer είναι 1.5M Σris-HCl pH 8.8, 0.4% SDS και 0.5M Σris-HCl 

pH 6.8, 0.4% SDS αντίστοιχα. 

 

 Ηλεκτροφόρηση 

Μετά την τοποθέτηση των δειγμάτων στις θέσεις που έχουν δημιουργηθεί, 

στο δοχείο ηλεκτροφόρησης προστίθεται διάλυμα ηλεκτροφόρησης (1Χ 

Electrophorisis buffer: 25mM Tris base, 192mM γλυκίνη, 0.1% w/v SDS) και 

εφαρμόζεται σταθερή τάση 150V (75mA), για μία ώρα περίπου ή μέχρι ο 

μάρτυρας που έχουμε χρησιμοποιήσει προχωρήσει μέχρι την βάση του 

πηκτώματος.  

 

2.3.3 Ανοσοαποτύπωση - Western Blot 

Μεταφορά πρωτεϊνών από πηκτή πολυακρυλαμιδίου σε μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης (Western Blot)  

  Μετά τον διαχωρισμό των πρωτεϊνών με ηλεκτροφόρηση 

πραγματοποιήθηκε μεταφορά αυτών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης 

(Amersham 0.45μm) με εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου τάσης 100V (400 mA) 

για 1 ώρα. Σο στήσιμο του σάντουιτς μεταφοράς έγινε σύμφωνα με το σχήμα 

που ακολουθεί, μέσα σε διάλυμα μεταφοράς. Σο διάλυμα μεταφοράς που 

χρησιμοποιήθηκε περιείχε 25mM Tris base, 192mM γλυκίνη, 0.1% w/v SDS 

και 20% v/v μεθανόλη. 
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(Το σχήμα δανείστηκε από το συνοδευτικό φυλλάδιο της συσκευής της Biorad, που 
χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωμα στη μεμβράνη 
νιτροκυτταρίνης) 
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Διαδικασία ανοσοανίχνευσης 

 Η μέθοδος ανοσοανίχνευσης στηρίζεται στη σύνδεση του αντισώματος 

κατά της πρωτεΐνης που επιθυμούμε να ανιχνεύσουμε, με το συγκεκριμένο 

αντιγόνο που βρίσκεται ακινητοποιημένο στη μεμβράνη. τη συνέχεια 

χρησιμοποιείται ανοσοσφαιρίνη κατά αντί-ορού του ζώου ξενιστή που έχει 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του πρώτου αντισώματος, η οποία 

αναγνωρίζει την ανοσοσφαιρίνη του πρώτου ειδικού αντισώματος και 

συνδέεται με αυτό.  τη δεύτερη ανοσοσφαιρίνη έχει συνδεθεί μέσω χημικού 

δεσμού το ένζυμο της υπεροξειδάσης (Horseradish Peroxidase, HRP).  Για την 

ανίχνευση του ενζύμου και κατά συνέπεια και της πρωτεΐνης που ανιχνεύεται 

χρησιμοποιείται το αντιδραστήριο West-Pico (Western Blotting Detection Kit, 

Pierce). Η αντίδραση του υποστρώματος με την υπεροξειδάση έχει ως 

συνέπεια την παραγωγή χημειοφωταύγειας (Chemiluminesence) η οποία 

ανιχνεύεται με τη χρήση ειδικού φιλμ. 

 υγκεκριμένα και σε περίπτωση που δεν αναφέρεται διαφορετικά όλες 

οι διεργασίες έγιναν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και όλες οι εκπλύσεις σε 

διάλυμα 20mM Tris HCl pH 7.4, 155mM NaCl και 0.1% v/v Tween-20 

(washing buffer). 

 Αρχικά η μεμβράνη επωάστηκε σε διάλυμα 20mM Tris HCl pH 7.4, 

155mM NaCl και 0.1% v/v Tween-20, 5% v/v σκόνη γάλακτος χωρίς λιπαρά 

(blocking buffer)  για 1 ώρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έτσι ώστε να 

καλυφθούν οι ελεύθερες θέσεις της. Ακολούθησε επώαση για μία νύχτα, στους 

4 οC ώρα με τo πρωτεύον αντίσωμα, το οποίο αραιώθηκε κατάλληλα σε 

διάλυμα δέσμευσης, εκπλύσεις (Χ3, 15 λεπτά) με σκοπό την απομάκρυνση του 

μη δεσμευμένου αντισώματος και στη συνέχεια επώαση για 1 ώρα με το 

δευτερεύον αντίσωμα, αραιωμένο σε διάλυμα δέσμευσης μη ειδικών θέσεων. 

Ακολούθως, η μεμβράνη εκπλύθηκε όπως αναφέρεται παραπάνω και 

επωάστηκε για 5 λεπτά με το αντιδραστήριο εμφάνισης.  τη συνέχεια 

εκτέθηκε σε ακτινογραφικό φιλμ για χρόνο που εξαρτάται από την ένταση 

του σήματος της χημειοφωταύγειας.   

 υγκεκριμένα, για τις ανάγκες των πειραμάτων που 
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πραγματοποιήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω αντισώματα στις 

αντίστοιχες αραιώσεις. 

          

  Πρωτεύοντα Aντισώματα                                     Aραιώσεις 

anti-PKCα (Santa Cruz) 1:200 σε blocking buffer 

anti-PKCβ (Santa Cruz) 1:200 σε blocking buffer 

anti-PKCδ (BD) 1:250 σε blocking buffer 

anti-PKCε (BD) 1:250 σε blocking buffer 

anti-PKCζ (Santa Cruz) 1:500 σε blocking buffer 

anti-phospho PKCα (Santa Cruz) 1:200 σε blocking buffer 

anti-SMAD3* 

anti-tubulin (Siogma) 

1:500 σε blocking buffer 

1:200 σε blocking buffer 

 

Δευτερεύοντα Aντισώματα                                   Aραιώσεις 

αnti-mouse HRP (Chemicon) 1:5000 σε blocking buffer 

αnti- rabbit HRP (Chemicon) 1:5000 σε blocking buffer 

 

* Από ορό κουνελιού, δανείστηκε από τον κ.Καρδάση, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης. 
 
Απομάκρυνση αντισωμάτων για την επανάληψη της ανοσοανίχνευσης 

 Η μεμβράνη τοποθετήθηκε σε διάλυμα  62.5 mM Tris HCl pH 6.7, 2% 

w/v SDS, 100mM β-μερκαπτοαιθανόλη και θερμάνθηκε για 30 λεπτά στους 

50°C.  Ακολούθησαν 3 εκπλύσεις των 10 λεπτών με Washing buffer και 

επανάληψη της διαδικασίας ανοσοανίχνευσης. 
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3. Αποτελέσματα 

 

3.1 Η επίδραση του εστέρα της φορβόλης TPA ελαττώνει την αναστολή 

του πολλαπλασιασμού των μελανοκυττάρων και κυτταρικών σειρών 

μελανώματος που επάγεται από τον TGF-β  

 

Σα πειράματα της μέτρησης του πολλαπλασιασμού στα φυσιολογικά 

κύτταρα αλλά και στις δυο καρκινικές σειρές έγιναν με δυο τρόπους. Ο ένας 

ήταν μικροσκοπικά, μέτρηση δηλαδή του κυτταρικού αριθμού με χρήση 

αιμοκυτταρόμετρου μέσα από μικροσκόπιο και ο άλλος με την μέθοδο MTT. 

Και για τους δύο τρόπους τα κύτταρα εκτέθηκαν αρχικά σε διάφορες 

δοσολογίες αλλά και σε διάφορα χρονικά διαστήματα στους παράγοντες που 

εξετάζαμε (TGF-β και TPA), ούτως ώστε να κριθεί ο σωστός χρόνος και 

συγκέντρωση έκθεσης για τα προγραμματισμένα πειράματα. Από τα 

πειράματα αυτά προέκυψε ότι οι πλέον κατάλληλες συγκεντρώσεις ήταν 0,5 

ng/ml TGF-β για όλες τις κυτταρικές σειρές, ενώ για τον εστέρα της φορβόλης 

ΣΡΑ ήταν 50 ng/ml για τα φυσιολογικά μελανοκύτταρα και για την 

κυτταρική σειρά MeWo. Για την μελανωματική σειρά Α375 χρησιμοποιήθηκε 

ΣΡΑ σε συγκέντρωση 1 ng/ml. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην σειρά αυτή 

ήταν τοξικές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για τα κυρίως πειράματα 

χρησιμοποιήθηκαν αποτελέσματα από τρείς τουλάχιστον επαναλήψεις 

προκειμένου να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.   

Σα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο TGF-β, απουσία του TPA, κατέστειλε 

τον πολλαπλασιασμό των φυσιολογικών μελανοκυττάρων με έναν ισχυρό και 

ανάλογο της δόσης τρόπο. Επίσης, ο ΣΡΑ (50 ng/ml) αναστέλλει μερικώς έως 

και πλήρως τη δράση του TGF-β στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των 

μελανοκυττάρων. Όπως φαίνεται και από το Εικόνα 3.1 η δράση του TGF-β 

κατάφερε να καταστείλει 18% τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό μετά από 72 

ώρες θεραπείας σε αυτόν. Παρουσία του TPA, παύει η αντιπολλαπλασιαστική 

δράση του TGF-β στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα.  

ε παρόμοια περάματα που έγιναν και στις δύο καρκινικές σειρές 
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(A375 και MeWo) η μέση μείωση του πολλαπλασιασμού για τα Α375  ήταν 

στο 24% μετά από 72 ώρες έκθεση των κυττάρων στον TGF-β (Εικόνα 3.2) ενώ 

για τα  MeWo το αντίστοιχο χρονικό διάστημα οι τιμές της μείωσης του 

πολλαπλασιασμού ήταν 18% (Εικόνα 3.3) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Η επίδραση του ΤΡΑ στον πολλαπλασιασμό των φυσιολογικών 
κυττάρων με τη μέθοδο ΜΤΤ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2: Η επίδραση του ΤΡΑ στον πολλαπλασιασμό της καρκινικής 
σειράς μελανοκυττάρων Α375 με τη μέθοδο ΜΤΤ 
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Εικόνα 3.3: Η επίδραση του ΤΡΑ στον πολλαπλασιασμό της καρκινικής 
σειράς μελανοκυττάρων MeWo με τη μέθοδο ΜΤΤ 
 

Επιπλέον, όπως παρατηρήθηκε και στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα, 

μετά από επίδραση των κυττάρων για το ίδιο χρονικό διάστημα με TGF-β, 

παρουσία του TPA,  δεν φάνηκε να αναστέλλεται πλέον ο κυτταρικός 

πολλαπλασιασμός. 

 

 

3.2 Ο 12-Ο-Tetradecanoylphorbol-13-acetate μειώνει τα επίπεδα 

έκφρασης των PKC ισομορφών α, β, δ και ε παρουσία του TGF-β σε 

φυσιολογικά μελανοκύτταρα και κυτταρικές σειρές μελανώματος. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η αλληλεπίδραση του TGF-β με τον εστέρα της 

φορβόλης ΣΡΑ, διερευνήσαμε πως μεταβάλλονται τα επίπεδα έκφρασης των 

PKC ισομορφών, που είναι τα ενδοκυττάρια μόρια-στόχοι των εστέρων της 

φορβόλης, υπό την επίδραση των δύο αυτών παραγόντων. Για την 

πραγματοποίηση των πειραμάτων, ολικά κυτταρικά εκχυλίσματα 

απομονώθηκαν από τα διάφορα χρονικά σημεία κατόπιν θεραπείας των 

κυττάρων είτε σε 0,5 ng/ml TGF-β, είτε σε 50 ng/ml TPA για τα φυσιολογικά 

μελανοκύτταρα και τα κύτταρα της μελανωματικής σειράς MeWo, ενώ η 

αντίστοιχη δοσολογία για τα Α375 ήταν 1 ng/ml ΣΡΑ, είτε και με ταυτόχρονη 

θεραπεία με τους δύο παραπάνω παράγοντες. Με την μέθοδο της 
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ανοσοαποτύπωσης κατά Western, τα εκχυλίσματα αυτά εξετάστηκαν για 

αλλαγές στην έκφραση των ισομορφών α, β, δ και ε της πρωτεΐνης, 

αποτέλεσμα των θεραπειών που υπέστησαν τα κύτταρα. Προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων στις διαφορές έκφρασης της 

πρωτεΐνης, χρησιμοποιήθηκε σαν δείκτης ελέγχου η έκφραση της 

τουμπουλίνης-β, στα ίδια κυτταρικά εκχυλίσματα που εξετάστηκαν και για 

την PKC. 

 

Μεταβολές στην έκφραση της PKCα   

  

Η PKCα είναι το κλασσικό ισοένζυμο της PKC που εκφράζεται τόσο 

στα μελανοκύτταρα όσο και τα κύτταρα μελανώματος. Για αυτόν τον λόγο, 

αρχικά μελετήσαμε τις μεταβολές της έκφρασης της PKCα, παρουσία η 

απουσία του TGF-β.  

Η εικόνα 3.4 δείχνει ότι  η πρωτεϊνική έκφραση των επιπέδων της 

PKCα δεν άλλαξε κατά τη διάρκεια της θεραπείας με τον TGF-β. σε αντίθεση, 

η έκθεση τους στον TPA οδηγεί σε μείωση της έκφρασης της PKCα μετά από 8 

ώρες σε επίπεδα με ανιχνεύσιμα. Ενδιαφέρον είναι ότι η μείωση της έκφρασης 

της PKCα  παρατηρήθηκε και κατά την θεραπεία των μελανοκυττάρων με 

TGF-β παρουσία του TPA (50 ng/ml). Η μείωση αυτή οφείλονταν κυρίως 

στην δράση του TPA πάνω στην PKCα, εφόσον βρέθηκε ότι η PKCα μειώνεται 

σημαντικά όταν τα κύτταρα βρίσκονται εκτεθειμένα μόνο στον εστέρα της 

φορβόλης TPA (Εικόνα 3.4).  στη μελανωματική σειρά A375 , η έκφραση της 

PKCα πρωτεΐνης φάνηκε ότι δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τον 

TGF-β ούτε από τον TPA εξαρτάται από την δράση ούτε του TGF-β ούτε του 

TPA (Εικόνα 3.5). Σα σταθερά επίπεδα της PKCα υπό τον TPA στην Α375 

πιθανά οφείλονται στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν 

στα πειράματα  (1ng/ml). τη συνδυασμένη χορήγηση TGF-β και TPA 

παρατηρείται μικρότερη μείωση των επιπέδων της PKCα στα 30’ και στις 8 

ώρες με επαναφορά τους στις 24 και 72 ώρες. τα μελανωματικά κύτταρα 

MeWo, τα ευρήματα της μεταβολής της PKCα ήταν παρόμοια με αυτά των 
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A375 PKCα 

φυσιολογικών μελανοκυττάρων (Εικόνα 3.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.4: Η επίδραση του TGF-β και του ΤΡΑ στα επίπεδα της PKCα στα 
φυσιολογικά μελανοκύτταρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5:  Η επίδραση του TGF-β και του ΤΡΑ στα επίπεδα της PKCα στην 

καρκινική σειρά μελανοκυττάρων Α375 

 

 

 

 

 

 

ΝΗΜ PKCα 
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MeWo PKCα  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 3.6: Η επίδραση του TGF-β και του ΤΡΑ στα επίπεδα της PKCα στην 
καρκινική σειρά μελανοκυττάρων MeWo 

 

 

Μεταβολές της φωσφορυλίωσης της PKCα 

 

Επιπλέον, μελετήσαμε την φωσφορυλίωση της PKCα προκειμένου να 

καθοριστεί η κατάσταση ενεργότητας του ενζύμου παρουσία ή απουσία του 

TGF-β. Για αυτόν το λόγο, έγιναν πειράματα ανοσοαποτύπωσης κατά 

Western χρησιμοποιώντας ένα αντι-phospho-PKCα αντίσωμα που ανιχνεύει 

την περιοχή αυτοφωσφορυλίωσης του ενζύμου.    

Από τα αποτελέσματα της ανοσοαποτύπωσης με anti-phospho-PKCα 

φαίνεται ότι η PKCα είναι  ήδη φωσφορυλιωμένη πριν από την διέγερση με 

TPA ή TGF-β, τόσο στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα όσο και στις σειρές A375 

και MeWo. Σα επίπεδα φωσφορυλιωμένης PKCα  δεν μεταβλήθηκαν μετά 

από διέγερση με TGF-β, με εξαίρεση την κυτταρική σειρά A375, όπου στις 72 

ώρες έκθεσης των κυττάρων στον TGF-β τα επίπεδα της φωσφορυλιωμένης 

PKCα μειώθηκαν σημαντικά (Εικόνα 3.8).  

Πιο συγκεκριμένα, στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα και στα κύτταρα 

μελανώματος της καρκινικής σειράς MeWo η φωσφορυλίωση της PKCα 

μειώθηκε μετά από 8 ώρες σε μικρό βαθμό, και σχεδόν εκμηδενίστηκε μετά 

από 24 και 72 ώρες από την διέγερση με 50 ng/ml TPA. την κυτταρική σειρά 
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ΝΗΜ phospho-PKCα 

Α375 δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές των επιπέδων 

φωσφορυλίωσης μετά από 1ng/ml. Παράλληλα, σε μελανοκύτταρα και στη 

MeWo σειρά, η διέγερσή τους  με TGF-β υπό ταυτόχρονη παρουσία 50 ng/ml  

TPA επέφερε μείωση στο ελάχιστο της φωσφορυλίωσης της PKCα (Εικόνα 

3.7), ενώ στη σειρά Α375 παρατηρήθηκε μια μικρότερη μείωση της PKCα 

φωσφορυλίωσης στις 24 ώρες (Εικόνα 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.7: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην φωσφορυλίωση της 
πρωτεΐνης PKCα στην καρκινική σειρά μελανώματος Α375. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.8: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην φωσφορυλίωση της 
πρωτεΐνης PKCα στην καρκινική σειρά μελανώματος Α375. 

 

 

A375 phospho-PKCα 
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Εικόνα 3.9: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην φωσφορυλίωση της 
πρωτεΐνης PKCα στην καρκινική σειρά μελανώματος Α375. 

 

 

Μεταβολές στην έκφραση της PKCζ  

 

ε πειράματα που έγιναν και στις σειρές μελανοκυττάρων, τα επίπεδα 

έκφρασης της PKCζ δεν φάνηκαν να επηρεάζονται ούτε από τον TGF-β, ούτε 

από τον εστέρα της φορβόλης TPA αλλά ούτε και στον συνδυασμό των δύο 

παραγόντων αυτών. Σα αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται καθώς δεν έχουν 

κάποιο επιστημονικό ενδιαφέρον για την παρούσα μελέτη. 

 

Μεταβολές στην έκφραση της  PKCβΙΙ 

 

Η PKCβΙΙ είναι μία ισομορφή της PKC που απαντάται μόνο σε 

φυσιολογικά μελανοκύτταρα. Σο παραπάνω επιβεβαιώθηκε και σε πειράματα 

που έγιναν με εκχυλίσματα από τις δύο καρκινικές σειρές μελανώματος που 

χρησιμοποιήθηκαν, όπου και πράγματι δεν βρέθηκε έκφραση της PKCβΙΙ.  

Η Εικόνα 3.10 δείχνει ότι τα φυσιολογικά μελανοκύτταρα εκφράζουν σε 

υψηλά επίπεδα την PKCβΙΙ, και η χορήγηση TGFβ (0,5 ng/ml) δε μετέβαλε 

την έκφραση της. ε αντίθεση, μετά από 72 ώρες έκθεσης των φυσιολογικών 

μελανοκυττάρων σε ΣΡΑ έχουμε μείωση της έκφρασης της PKCβΙΙ. Επιπλέον, 

ο συνδυασμός ΣΡΑ και TGF-β φέρει περαιτέρω μείωση της PKCβΙΙ συγκριτικά 

MeWo phospho-PKCα 
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τόσο με τις καλλιέργειες ελέγχου όσο και με τις καλλιέργειες φυσιολογικών 

μελανοκυττάρων που έλαβαν μόνο TPA (Εικόνα 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 3.10: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην έκφραση της πρωτεΐνης 
PKCβ στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα. 

 

 

Μεταβολές στην έκφραση της PKCδ 

 

τα πειράματα μας παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα έκφρασης της PKCδ 

ισομορφής τόσο στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα όσο και στις μελανωματικές 

σειρές που εξετάσαμε. Ο TGF-β δεν μετέβαλλε τα επίπεδα έκφρασης της PKCδ 

σε καμία από τις δύο κυτταρικές σειρές. ε αντίθεση ο TPA επέφερε μείωση 

της πρωτεΐνης στις 8 ώρες στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα και στις 24 ώρες 

στα MeWo, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην σειρά Α375. 

Παρόμοια, υπό συνθήκες διέγερσης με TGF-β παρουσία ΣΡΑ, παρατηρήθηκε 

πτώση της έκφρασης της PKCδ και στις τρεις κυτταρικές σειρές αν και σε 

διαφορετικά χρονικά σημεία (ΝΗΜ: 8 ώρες, Α375: 72 ώρες, MeWo: 30’), και 

μάλιστα στις 72 ώρες τα μελανοκύτταρα και η MeWo δεν εκφράζουν καθόλου 

PKCδ.  την καρκινική σειρά Α375, φάνηκε ότι μετά από 72 ώρες έκθεση των 

κυττάρων στον TGF-β, η PKC έδειξε ότι κατά την ταυτόχρονη έκθεση τους και 

στον καρκινικό επαγωγέα TPA, η έκφραση της μειώθηκε δραματικά. (Εικόνα 

3.12) 
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NHM PKCδ  

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.11: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην έκφραση της πρωτεΐνης 
PKCδ  στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.12: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην έκφραση της πρωτεΐνης 
PKCα  στην καρκινική σειρά μελανώματος Α375. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.13: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην έκφραση της πρωτεΐνης 
PKCα  στην καρκινική σειρά μελανώματος MeWo. 

 

 

A375 PKCδ 

MeWo PKCδ 



 
3. Αποτελέσματα 

 

Μελανθία ταυρουλάκη   
 

 
 

 55  

   

NHM PKCε 

Μεταβολές στην έκφραση της PKCε 

 

 ε πειράματα ανίχνευσης της PKCε στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα 

φαίνεται  μόνο ο εστέρας της φορβόλης μεταβάλλει τα επίπεδα έκφρασης ε 

του ισοενζύμου και η μείωση αυτή παρατηρείται ήδη από τις 8 ώρες 

θεραπείας των κυττάρων με τον παράγοντα. Ο TGF-β δεν φαίνεται να 

επηρεάζει την έκφραση της PKCε τόσο στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα όσο 

και στις μελανωματικές σειρές. (Εικόνες 3.14-3.16). Η χορήγηση του  TGF-β 

παρουσία TPA, μειώνει μόνο σε μικρό βαθμό και όψιμα την έκφραση της 

PKCε στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα. Παρόμοια αποτελέσματα 

παρουσιάστηκαν με τη μελανωματική σειρά MeWo, ενώ στη σειρά Α375 τα 

επίπεδα της PKCε παρέμειναν σε όλους τους συνδυασμούς θεραπειών 

ουσιαστικά αμετάβλητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.16: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην έκφραση της πρωτεΐνης 
PKCε  στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα. 
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Εικόνα 3.14: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην έκφραση της πρωτεΐνης 
PKCε  στην καρκινική σειρά μελανώματος Α375. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3.15: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην έκφραση της πρωτεΐνης 
PKCε  στην καρκινική σειρά μελανώματος MeWo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A375 PKCε 

MeWo PKCε 



 
3. Αποτελέσματα 

 

Μελανθία ταυρουλάκη   
 

 
 

 57  

   

0
  

 T
G

F
-β

  

 T
P

A
  

 T
G

F
-β

 +
 T

P
A

 NHM 

0
  

 T
G

F
-β

  

 T
P

A
  

 T
G

F
-β

 +
 T

P
A

 A375 

3.3 Διαφορετική η επίδραση του TPA πάνω στην έκφραση της Smad3 

πρωτεΐνης σε φυσιολογικά και καρκινικά μελανοκύτταρα, ενώ βρίσκονται 

υπό την ταυτόχρονη επίδραση με TGF-β. 

 

O TGF-β δεν φαίνεται να επηρεάζει την έκφραση της πρωτεΐνης Smad3 

στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα. Αντίθετα, ο ΣΡΑ και η συνδυασμένη δράση 

των ΣΡΑ και TGF-β επάγει την έκφραση της πρωτεΐνης (Εικόνα 3.17).  

Από την άλλη, όταν κύτταρα της καρκινικής σειράς Α375 εκτίθενται σε 

ταυτόχρονη επίδραση των ΣΡΑ και TGF-β, παρατηρούμε μείωση της 

πρωτεϊνικής έκφρασης της Smad3 (Εικόνα 3.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.17: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην έκφραση της πρωτεΐνης 
Smad3 στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα (72 ώρες) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.18: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην έκφραση της πρωτεΐνης 
Smad3  στην καρκινική σειρά μελανώματος A375 (72 ώρες). 
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3.4 Η πυρηνική έκφραση της PKCα μετά από επαγωγή από τον TGF-β, 

αναστέλλεται από τον εστέρα της φορβόλης. 

 

Οι χωροχρονικές αλλαγές της  PKCα στα μελανοκύτταρα που έχουν 

διεγερθεί με TGF-β, παρουσία ή απουσία του εστέρα της φορβόλης TPA, 

μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας ομοεστιακή μικροσκοπία. τα φυσιολογικά 

μελανοκύτταρα τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανοσοαντίδραση της PKCα 

ήταν ανιχνεύσιμη σε χαμηλά επίπεδα στις μη θεραπευμένες καλλιέργειες 

μελανοκυττάρων. Αντίθετα από τα καρκινικά μελανοκύτταρα, τα 

φυσιολογικά μελανοκύτταρα έδειξαν επίσης μια ισχυρή χρονικά εξαρτημένη 

επαγωγή της ανοσοαντίδρασης της PKCα στα μελανοκύτταρα υπό την 

επίδραση των 1 ng/ml TGF-β τόσο μετά από 24 ώρες όσο και μετά από 72 

ώρες. Η έκφραση της πρωτεΐνης αρχικά εντοπίζεται στον πυρήνα (24 ώρες) 

αλλά στη συνέχεια τόσο στον πυρήνα όσο και στο κυτταρόπλασμα (72 ώρες). 

Ο TPA μόνος του (50 ng/ml) επίσης προκάλεσε, αν και σε μικρότερο βαθμό, 

πυρηνική έκφραση της PKCα στα μελανοκύτταρα. Αντίθετα όμως ο TPA 

ανέστειλε εντελώς την επαγωγή της ανοσοαντίδρασης της PKCα από τον TGF-

β μετά από 24 ώρες θεραπείας ή και χαμηλότερα εκείνων των μη-

θεραπευμένων κυττάρων μετά από 72 ώρες θεραπείας (Εικόνα 3.19) . 

Σα αποτελέσματα στα καρκινικά μελανοκύτταρα Α375, έδειξαν ότι η 

PKCα εντοπίζεται κυρίως στο κυτταρόπλασμα των μελανοκυττάρων ενώ μετά 

από επίδραση του εστέρα της φορβόλης η εντόπιση γίνεται και πυρηνική. Η 

εντόπιση της πρωτεΐνης αλλάζει όταν τα κύτταρα βρεθούν κάτω από την 

ταυτόχρονη επίδραση του TGF-β. Σο ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και όταν 

τα κύτταρα βρίσκονται υπό την μοναδική επίδραση του TGF-β (Εικόνα 3.20) 
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Εικόνα 3.19: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην έκφραση και εντόπιση 
της πρωτεΐνης PKCα  στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα. 
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Εικόνα 3.20: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην έκφραση και εντόπιση 
της πρωτεΐνης PKCα  στην καρκινική σειρά μελανώματος Α375. 
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3.5 Ο TPA μειώνει τις μεταγραφικές απαντήσεις του TGF-β στα 

μελανοκύτταρα. 

 

Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι η PKC εμπλέκεται στην TGF-β 

σηματοδότηση στα μελανοκύτταρα, είτε εκθέσαμε τα κύτταρα στον TGF-β, 

είτε μέσω παροδικής επιμόλυνσης των μελανοκυττάρων με διάφορους 

πλασμιδιακούς φορείς που κωδικοποιούσαν πρωτεΐνες εμπλεκόμενες στην 

μεταγωγή των TGF-β σημάτων, υπερεκφράσαμε μία συστατικά ενεργή μορφή 

του TGF-β υποδοχέα (ALK5) είτε τις πρωτεΐνες Smad3 και Smad4. τη 

συνέχεια, μελετήσαμε τις  μεταγραφικές απαντήσεις χρησιμοποιώντας το 

Smad-εξαρτώμενο πλασμίδιο p(CAGA)12E1B-luc.  

τα κατωτέρω πειράματα μελετήσαμε τη τροποποίηση της Smad-

εξαρτώμενης μεταγραφικής απάντησης από τον TGF-β. Από τα πειράματα 

αυτά φάνηκε ότι θεραπεία τόσο των φυσιολογικών όσο και των καρκινικών 

μελανοκυττάρων με 1 ng/ml TGF-β ενίσχυσε τη βασική δραστηριότητα του 

υποκινητή (CAGA)12 σε ποσοστό 360% στα φυσιολογικά και σε ποσοστά 864% 

και 563% στα Α35 και MeWo αντίστοιχα, σε σχέση με τα δείγματα ελέγχου 

(Εικόνα 3.21). Η συνακόλουθη θεραπεία των φυσιολογικών μελανοκυττάρων 

με 50 ng/ml TPA και 1 ng/ml TGF-β έδειξε να μειώνει την δραστηριότητα 

του υποκινητή (CAGA)12 σχεδόν στα επίπεδα ελέγχου (Εικόνα 3.22 – 3.24). 
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Εικόνα 3.21: Η επίδραση τουTGF-β στην μεταγραφική ενεργότητα του 
Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12E1B-luc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.22: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην μεταγραφική ενεργότητα 
του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-luc στα φυσιολογικά 
μελανοκύτταρα. 
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Εικόνα 3.23: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην μεταγραφική ενεργότητα 
του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-luc στα καρκινικά 
μελανοκύτταρα A375. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.24: Η επίδραση των TGF-β και ΤΡΑ στην μεταγραφική ενεργότητα 
του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-luc στα καρκινικά 
μελανοκύτταρα MeWo. 
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3.6 Ο Rο-31-8220 μειώνει την ανασταλτική επίδραση TGF-β στα 

μελανοκύτταρα 

 

 Σα συνδυασμένα στοιχεία από τις ανοσοαποτυπώσεις κατά Western και 

την ομοεστιακή μικροσκοπία παρουσίασαν μια χρονική σύνδεση μεταξύ της 

αποδυνάμωσης της αντιπολλαπλασιαστικής επίδρασης TGF-β και της 

καταστολής της PKCα. Για να μελετήσουμε εάν η PKCα ήταν απαραίτητη για 

την αντιπολλαπλασιαστική δράση του TGF-β στα μελανοκύτταρα, 

δεσμεύσαμε τη δραστικότητα της PKCα χρησιμοποιώντας τον εξειδικευμένο 

αναστολέα της PKC, Ro-31-8220. υγκεκριμένα, ο Ro-31-8220 μπλοκάρει την 

PKCα τουλάχιστον πέντε φορές πιο δραστικά από άλλες ισομορφές της PKC. 

Από τα πειράματα κυτταρικού πολλαπλασιασμού φάνηκε ότι μειώθηκε η 

αντιπολλαπλασιαστική δράση TGF-β (1 ng/ml)  από -40% σε -31% έως και  -

12% με την επίδραση 0.2 και 2 μM Ro-31 8220 αντίστοιχα.  

 

 

3.7 Ο Ro-31-8220 μειώνει τις μεταγραφικές απαντήσεις του TGF-β στα 

μελανοκύτταρα. 

 

  Εξετάσαμε περαιτέρω την επίδραση του Ro-31-8220 στην 

σηματοδότηση του TGF-β, με πειράματα παροδικής επιμόλυνσης των 

μελανοκυττάρων με ΑLK5-ca, έναν συστατικά ενεργό υποδοχέα τύπου Ι του 

TGF-β, ή και με ταυτόχρονη επιμόλυνση και με τα πλασμίδια έκφρασης 

Smad3 και Smad4. Σα αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική αύξηση της 

μεταγραφικής δραστηριότητας , 2144% και 6878% επί των δειγμάτων ελέγχου 

τουSmad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12 luc. Εντούτοις, η επώαση των 

μελανοκυττάρων με 2 μM Ro-31-8220 μείωσε την μεταγραφική 

δραστηριότητα του (CAGA)12 luc που προκλήθηκε από το ALK5-ca ή τα 

Smads στα επίπεδα ελέγχου (Εικόνα 3.25).  

 

 



 
3. Αποτελέσματα 

 

Μελανθία ταυρουλάκη   
 

 
 

 65  

   

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Control ALK5-ca ALK5-ca + 
RO-31-8220

SMAD3 + 
SMAD4

SMAD3 + 
SMAD4 +   

RO-31-8220

R
e

la
ti

ve
 lu

ci
fe

ra
se

 a
ct

iv
it

y

Treatments

NHM
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.25: Η επίδραση του αναστολέα της PKCα, Ro-31-8220,  στην 
μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-
luc στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα. 
 
 
 

την συνέχεια επαναλάβαμε τα παραπάνω πειράματα και στις δύο 

καρκινικές σειρές μελανοκυττάρων, τις A375 (Εικόνα 3.26) και MeWo 

(Εικόνα 3.27). Σα αποτελέσματα ήταν πολύ κοντά σε αυτά των φυσιολογικών 

μελανοκυττάρων υπό τις ίδιες συνθήκες, με την διαφορά ότι φάνηκε ο 

αναστολέας της PKCα να μην είναι το ίδιο ισχυρά δραστικός σε καρκινικά 

μελανοκύτταρα. τα Α375 η αύξηση ήταν 971,75% και 7899,5% ενώ με 

προσθήκη του Ro-31-8220, η μεταγραφική δραστηριότητα του luc πλασμιδίου 

έπεσε λιγότερο από το μισό (589,8% και 6137%). τα αντίστοιχα πειράματα 

στην μελανωματική σειρά MeWo, τα ποσοστά μεταγραφής στα επιμολυσμένα 

με ALK5 πλασμίδιο, ήταν 674,27%, ενώ με ταυτόχρονη παρουσία των Smad3 

και Smad4 πλασμιδίων, η μεταγραφή του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου 

αυξήθηκε σε 3855,36%. Μετά από επίδραση με τον αναστολέα Ro-31-8220, τα 

αντίστοιχα ποσοστά μειώνονται σε 338,5% και 2314,99%. Υαίνεται και εδώ ότι 

η επίδραση του αναστολέα της PKC έχει λιγότερο ισχυρή δράση σε σχέση με 

τα φυσιολογικά μελανοκύτταρα. 
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Εικόνα 3.26: Η επίδραση του αναστολέα της PKCα, Ro-31-8220,  στην 
μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-
luc στην καρκινική σειρά μελανοκυττάρων Α375. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.27: Η επίδραση του αναστολέα της PKCα, Ro-31-8220,  στην 
μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-c 
στην καρκινική σειρά μελανοκυττάρων MeWo. 
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Σα πειράματα αυτά δείχνουν ότι η PKCα εμπλέκεται στο μονοπάτι 

μεταγωγής σημάτων που χρησιμοποιείται από τον TGF-β για να αναστείλει 

τον πολλαπλασιασμό των φυσιολογικών και καρκινικών μελανοκυττάρων. 

 
 

3.8 Ο εξειδικευμένος αναστολέας της PKCα, Gö 6976,  μειώνει ακόμα 

περισσότερο τη μεταγραφική δραστηριότητα της Smad-εξαρτώμενης 

λουσιφεράσης. 

 

Τποβάλλαμε τα κύτταρα στην επίδραση του αναστολέα της PKCα, Gö 

6976, μετά από παροδική επιμόλυνση τους με το πλασμίδιο αναφοράς 

p(CAGA)12 -luc και είτε τα πλασμίδια έκφρασης των Smad3 και Smad4 είτε τα 

εκθέσαμε στον TGF-β. Η εμπλοκή της PKCα στο σηματοδοτικό μονοπάτι του 

TGF-β, επιβεβαιώθηκε ξανά όταν παρατηρήθηκε δραματική μείωση της 

μεταγραφικής ενεργότητας της Smad-εξαρτώμενης λουσιφεράσης κατά των 

τιμών ελέγχου τόσο σε κύτταρα που βρισκόταν υπό την επίδραση του TGF-β, 

όσο και σε κύτταρα που υπερέκφραζαν τις πρωτεΐνες Smad (Εικόνα 3.28 - 

3.30). ε όλες τις κυτταρικές σειρές παρατηρήσαμε ότι ενώ ο TGF-β και τα 

πλασμίδια Smad3 και Smad4 φέρουν σημαντική αύξηση στην μεταγραφική 

ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου αναφοράς p(CAGA)12-luc, 

προσθέτοντας τον αναστολέα της PKC, Gö 6976, στις καλλιέργειες για 24 ώρες 

περίπου, η μεταγραφή του πλασμιδίου μειώθηκε δραματικά τόσο στα 

φυσιολογικά μελανοκύτταρα (από 1211, 1% και 8713, 2% σε 497,6% και 1839, 

1% αντίστοιχα), όσο και στα μελανωματικά Α375 (από 2542% και 10653% σε 

427% και 1863% αντίστοιχα) και MeWo (από 2091% και  9830% σε 388% και 

1276% αντίστοιχα).  
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Εικόνα 3.28: Η επίδραση του αναστολέα της PKCα, Gö 6976,  στη 
μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-
luc στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα,  μετά την  επίδραση με τον TGF-β ή 
πριν και μετά από επιμόλυνση των κυττάρων με τα πλασμίδια Smad3 και 
Smad4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.29: Η επίδραση του αναστολέα της PKCα, Gö 6976,  στη 
μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-
luc στην καρκινική σειρά μελανοκυττάρων Α375, μετά την επίδραση με τον  
TGF-β ή πριν και μετά από επιμόλυνση των κυττάρων με τα πλασμίδια 
Smad3 και Smad4. 
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Εικόνα 3.30: Η επίδραση του αναστολέα της PKCα, Gö 6976,  στη 
μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-
luc στην καρκινική σειρά μελανοκυττάρων MeWo, μετά την επίδραση με τον 
TGF-β ή πριν και μετά από επιμόλυνση των κυττάρων με τα πλασμίδια 
Smad3 και Smad4. 
 
 
3.9 Ο εξειδικευμένος αναστολέας Rottlerin δείχνει ότι η PKCδ δεν 

εμπλέκεται στο σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β 

 

Θέλοντας να εξετάσουμε εάν η PKCδ εμπλέκεται ταυτόχρονα με την 

PKCα ισομορφή στο σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β, χρησιμοποιήσαμε 

έναν αναστολέα της, τη Rottlerin, για να εξετάσουμε την μεταγραφική της 

ενεργότητα του TGF-β χρησιμοποιώντας το πλασμίδιο p(CAGA)12-luc σε 

πειράματα παροδικής επιμόλυνσης. Αρχικά εξετάσαμε τα φυσιολογικά 

μελανοκύτταρα για αλλαγές στην μεταγραφική ικανότητα της λουσιφεράσης 

μετά από θεραπεία τους με Rottlerin .Υάνηκε ότι η Rottlerin δεν έχει καμία 

σημαντική επίδραση στο μονοπάτι των Smad, εφόσον τα μεταγραφικά 

επίπεδα της λουσιφεράσης δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά από αυτά των 

δειγμάτων ελέγχου (Εικόνα 3.31) την συνέχεια, επαναλάβαμε τα πειράματα 

σε καρκινικά κύτταρα μελανώματος, υπό την ταυτόχρονη δράση του TGF-β 

(Εικόνα 3.32 και Εικόνα 3.33). Δείξαμε ότι παρόλο που τα κύτταρα εκτέθηκαν 

στις μέγιστες συγκεντρώσεις (5mM) του αναστολέα, δεν επηρεάστηκε η 
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μεταγραφική ικανότητα του πλασμιδίου αναφοράς p(CAGA)12-luc στο 

μονοπάτι σηματοδότησης τουTGF-β.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.31: Η επίδραση του αναστολέα της PKCδ, Rottlerin, στην 
μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-
luc στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα,  δείχνει ότι η PKCδ δεν εμπλέκεται 
στο σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.32: Η επίδραση του αναστολέα της PKCδ, Rottlerin, στην 
μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-
luc στην καρκινική σειρά μελανώματος Α375, δείχνει ότι η PKCδ δεν 
εμπλέκεται στο σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β 
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Εικόνα 3.33: Η επίδραση του αναστολέα της PKCδ, Rottlerin, στην 
μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου p(CAGA)12-
luc στην καρκινική σειρά μελανώματος MeWo, δείχνει ότι η PKCδ δεν 
εμπλέκεται στο σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β. 

 

 

3.10 Αντινοηματικά Ολιγονουκλεοτίδια (antisense ODNs) κατά της PKCα, 

μπλοκάρουν την επαγωγή της Smad σηματοδότησης από τον TGF-β  

 

αν τελικό βήμα για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία που λήφθηκαν με τον 

ανασταλτικό παράγοντα Ro-31-8220, χρησιμοποιήσαμε αντινοηματικά 

ολιγονουκλεοτίδια κατά της PKCα και μελετήσαμε την επαγωγή της Smad-

εξαρτώμενης μεταγραφής από τον TGF-β, χρησιμοποιώντας το πλασμίδιο 

αναφοράς p(CAGA)12E1B-luc. Προηγήθηκε θεραπεία των μελανοκυττάρων με 

0.5 μM  αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια κατά της PKCα, όπου μπλόκαρε 

σημαντικά την επαγωγή της Smad-εξαρτώμενης μεταγραφής από TGF-β στα 

επίπεδα ελέγχου. Αντίθετα, η αντίστροφη αντινοηματική ακολουθία 

ολιγονουκλεοτιδίων κατά της PKCα ή η ανακατεμένη αντινοηματική  

ακολουθία ολιγονουκλεοτιδίων δεν φάνηκαν, όπως και αναμενόταν, να 

μειώσουν την Smad-εξαρτώμενη μεταγραφή. 

 

 
 



 
3. Αποτελέσματα 

 

Μελανθία ταυρουλάκη   
 

 
 

 72  

   

0

100

200

300

400

500

Control AS-PKCα SC-PKCα RV-PKCα TGF-β TGF-β + AS-
PKCα

TGF-β + SC-
PKCα

TGF-β + RV-
PKCα

R
e

la
ti

ve
 lu

cu
fe

ra
se

 a
ct

iv
it

y

Treatments

NHM

0

200

400

600

800

1000

Control AS-PKCα SC-PKCα RV-PKCα TGF-β TGF-β + AS-
PKCα

TGF-β + SC-
PKCα

TGF-β + RV-
PKCα

R
el

at
iv

e
 lu

ci
fe

ra
se

 a
ct

iv
it

y

Treatments

A375

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.34: Η επίδραση ενός αντινοηματικού ολγονουκλεοτιδίου της 
PKCα, στην μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου 
p(CAGA)12-luc στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα, πριν και μετά τη χορήγηση 
με TGF-β, επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της PKCα στο σηματοδοτικό μονοπάτι 
του TGF-β . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3.35: Η επίδραση ενός αντινοηματικού ολγονουκλεοτιδίου της 
PKCα, στην μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου 
p(CAGA)12-luc στην καρκινική σειρά μελανώματος Α375, πριν και μετά τη 
χορήγηση με TGF-β, επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της PKCα στο 
σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β . 
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Εικόνα 3.37: Η επίδραση ενός αντινοηματικού ολιγονουκλεοτιδίου  της 
PKCα , στην μεταγραφική ενεργότητα του Smad-εξαρτώμενου πλασμιδίου 
p(CAGA)12-luc στην καρκινική σειρά μελανώματος MeWo, πριν και μετά τη 
χορήγηση με TGF-β, επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της PKCα στο 
σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β . 
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4. Συζήτηση 

 

Η μηχανισμός διαφυγής των καρκινικών κυττάρων από τον έλεγχο του 

πολλαπλασιασμού από τον TGF-β, θεωρείται ένας από τους κυριότερους 

λόγους που τα κύτταρα αυτά προέρχονται σε μη ελεγχόμενο 

πολλαπλασιασμό. Σα μελανοκύτταρα που μπορούν να αντιστέκονται στην 

δράση του TGF-β έχουν περιγραφεί σαν σημαντικοί σύνδεσμοι που οδηγούν 

στην πρόοδο του μελανώματος. 

την παρούσα μελέτη επιδιώξαμε να διερευνήσουμε πιθανούς 

μοριακούς μηχανισμούς απευαισθητοποίησης των μελανοκυττάρων από την 

κυτταροστατική δράση του TGF-β κατά την καρκινογένεση. Eιδικότερα 

μελετήσαμε εάν οι εστέρες της φορβόλης, ένα είδος ουσιών που προωθούν τη 

καρκινογένεση και έχουν καθορισμένες μοριακές ιδιότητες, μπορούν να 

μειώσουν την ανασταλτική δράση του TGF-β πάνω στον πολλαπλασιασμό 

των φυσιολογικών μελανοκυττάρων. Σελικός στόχος μας ήταν η παραγωγή 

προ-κλινικών δεδομένων που θα υποστηρίζουν την πρόταση νέων 

θεραπευτικών προσεγγίσεων με βάση τη φαρμακολογική ανατροπή της.  

Αρχικά εξετάσαμε πως μεταβάλλεται η αντιπολλαπλασιαστική δράση 

του TGF-β στα φυσιολογικά και καρκινικά μελανοκύτταρα από τον εστέρα 

της φορβόλης TPA. Σα πειράματα έδειξαν ότι τόσο στα φυσιολογικά όσο και 

στα καρκινικά μελανοκύτταρα αναιρείται η δράση του TGF-β από τον ΣΡΑ, 

και ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων επανέρχεται σε επίπεδα παραπλησια 

των δειγμάτων ελέγχου. Διαπιστώσαμε σε περαιτέρω πειράματα ότι η απώλεια 

της αντι-πολλαπλασιαστικής δράσης του TGF-β από τον TPA συνδέεται με 

την ΣΡΑ-επαγώμενη μειορρύθμιση της έκφρασης, φωσφορυλίωσης και 

πυρηνικής συσσώρευσης της PKCα, όπως επίσης και με την καταστολή της 

μεταγραφικής δραστηριότητας του TGF-β. Αυτά τα ευρήματα διερευνήθηκαν 

με επιπρόσθετα πειράματα που έδειξαν ότι ο εξειδικευμένος αναστολέας της 

PKC,  Ro-31-8220, μπλοκάρει την Smad-εξαρτώμενη μεταγραφική 

δραστηριότητα του TGF-β  
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 Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ της 

TGF-β σηματοδότησης μέσω των Smad πρωτεϊνών και της ενζυματικής 

οικογένειας των μελών της PKC. τα μεσαγγειακά κύτταρα, όπου ο ΣGF-β 

δρα προωθητικά στον πολλαπλασιασμό τους, η μείωση της δραστικότητας της  

PKC προκαλεί μία μείωση της σύνθεσης του DNA, ενώ παράλληλα μειώνει και 

την TGF-β επαγόμενη σύνθεση της λαμινίνης και της φιμπρονεκτίνης (Weiss 

and Ramirez, 1998). Επίσης στα καρκινικά κύτταρα της υπόφυσης,  η μείωση 

της σύνθεσης της προλακτίνης από τον TGF-β2 συσχετίζεται με την μείωση της 

δραστικότητας των ισοενζύμων της PKC, ενώ η διαδικασία αυτή είναι 

αναστρέψιμη μετά από μεγάλη έκθεση των κυττάρων στον TPA, όπου 

προκαλείται μείωση της έκφρασης της PKC (Chuang et al., 1998).  

Πρόσφατα αναφέρθηκε ότι η PKC φωσφορυλιώνει άμεσα τις πρωτεΐνες 

Smad2 και Smad3 στις κυτταρικές σειρές Mv1Lu και  Cos-1 (Yakymovych et 

al., 2001).  Η ίδια ομάδα περιέγραψε ότι PKC-εξαρτώμενη φωσφορυλίωση 

καθιστά αδύνατη την πρόσδεση της Smad3 στο DNA ενώ ταυτόχρονα αλλάζει 

και την μεταγραφική δραστηριότητα της Smad3, αλλά όχι της Smad2 και με 

αυτό τον τρόπο καταλήγει στην αναστολή της απόπτωσης που επάγεται από 

τον TGF-β (Yakymovych et al., 2001). Από τη άλλη, διαφορετικές ερευνητικές 

ομάδες έχουν αναφέρει ότι η TGF-β-επαγόμενη φωσφορυλίωση της 

προσδένουσας σε ασβέστιο πρωτεΐνης S100/A11, σε έναν κυτταρικό τύπο που 

είναι κυρίως εξαρτώμενος από τα επίπεδα του ασβεστίου για τις διάφορες 

κυτταρικές λειτουργίες του, συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιασμού,   

διαμεσολαβείται από την PKCα (Sakaguchi et al., 2004). 

  Ο Brooks και η ομάδα του έδειξαν το 1993 ότι παρατεταμένη θεραπεία  

μελανοκυττάρων ποντικού και κυττάρων μελανώματος ποντικού με διεγέρτες  

της PKC όπως ο  TPA, προκάλεσε μειορρύθμιση των PKC μορφών που 

εμπλέκονται στην σύνθεση του DNA. Παρόμοια ευρήματα, σχετικά με τη 

ρύθμιση της PKC μέσω επαγωγής από ενεργοποιητή, έχουν αναφερθεί και σε 

άλλους μη μελανοκυτταρικούς τύπους κυττάρων μετά από θεραπεία τους με 

TPA (Yamada and Yokota, 1997).  

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα δημιουργήσαμε ένα μοντέλο μελέτης 
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όπου εξετάσαμε την ρύθμιση διαφόρων ισομορφών της PKC (-α, -β, -δ, -ε, και 

–ζ) από τον TGF-β. Η PKCα είναι το κλασσικό ισοένζυμο της PKC που 

εκφράζεται τόσο στα μελανοκύτταρα όσο και τα κύτταρα μελανώματος. 

Βρέθηκε ότι η πρωτεϊνική έκφραση των επιπέδων της PKCα δεν άλλαξε κατά 

τη διάρκεια της θεραπείας με τον TGF-β. Ενδιαφέρον είναι ότι η έκφραση της 

PKCα μειώθηκε στο ελάχιστο 24 και 72 ώρες μετά την θεραπεία των 

μελανοκυττάρων με τον TGF-β που καλλιεργήθηκαν υπό ταυτόχρονη 

παρουσία του TPA. Η μείωση αυτή οφείλονταν κυρίως στην δράση του TPA 

πάνω στην PKCα, εφόσον παρατηρήσαμε ότι η PKCα μειωνόταν σημαντικά 

στα ίδια χρονικά σημεία στα οποία μειωνόταν και όταν τα κύτταρα 

βρισκόταν υπό την μόνη επίδραση του  TPA. Επιπρόσθετα, η θεραπεία των 

μελανοκυττάρων με TGF-β, παρουσία του TPA, κατέληξε και στην εξαφάνιση 

της πυρηνικής εντόπισης της, όπως φάνηκε από πειράματα συνεστιακής 

μικροσκοπίας. Αυτά τα αποτελέσματα μπορέσαμε να τα επιβεβαιώσουμε με 

περαιτέρω ανοσοαποτυπώσεις κατά Western με αντισώματα κατά της 

φωσφορυλιωμένης PKCα, οι οποίες έδειξαν ότι έχουμε σχεδόν ολοκληρωτική 

μείωση των επιπέδων της φωσφορυλιωμένης PKCα κατά τη θεραπεία των 

μελανοκυττάρων με  TGF-β, παρουσία πάντα του TPA, μετά από 72 ώρες 

θεραπείας των κυττάρων στους παράγοντες. Μελέτες από άλλες ομάδες έχουν 

δείξει ότι  υψηλότερες συγκεντρώσεις έκθεσης των φυσιολογικών 

μελανοκυττάρων σε TPA (100 ng/ml), επιφέρουν την εξαφάνιση των 

επιπέδων έκφρασης  των κλασσικών και νέων ισομορφών της PKC (Oka  M 

and Kikkawa U., 2005). τα πειράματα μας χρησιμοποιήσαμε χαμηλότερες  

συγκεντρώσεις  (50ng/ml), που όμως επέφεραν παρόμοια αποτελέσματα, με 

συνέπεια τη μείωση ή ακόμα και την απώλεια της  έκφρασης της PKCα μετά 

από έκθεση των φυσιολογικών μελανοκυττάρων στον παράγοντα αυτό. τα 

πειράματα μας δεν υπήρχε απόλυτη ταύτιση των αποτελεσμάτων της 

συνεστιακής μικροσκοπίας με τα πειράματα της ανοσοαποτύπωσης κατά 

Western. Παρατηρήσαμε μία αύξηση της ανοσοανίχνευσης της PKCα σε 

καλλιέργειες μελανοκυττάρων μετά από θεραπεία με TGF-β που δεν 

συνοδευόταν και με αντίστοιχη αύξηση της έκφρασης της πρωτεΐνης. 
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Πιστεύουμε ότι αυτές οι διαφορές οφείλονται κυρίως σε μετατόπιση και σε 

τοπική συσσώρευση της πρωτεΐνης σε διακριτά κυτταρικά διαμερίσματα μετά 

από την διέγερση, ενώ και το ξεδίπλωμα της πρωτεΐνης μετά από την 

ενεργοποίηση της ίσως την κάνουν πιο προσβάσιμη στο αντίσωμα και να 

αυξάνουν την ανοσοαντιδραστικότητα της. Επιπλέον θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η συνεστιακή μικροσκοπία ανιχνεύει την φυσική πρωτεΐνη, ενώ η 

μέθοδος της ανοσοαποτύπωσης κατά Western ανιχνεύει την πρωτεΐνη που 

βρίσκεται υπό αναγωγικές συνθήκες.  Επομένως η τελική ποσότητα της PKCα 

μπορεί αν είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις και απλά να αλλάζει η 

ενδοκυτταρική της εντόπιση, όπως έχει ήδη αναφερθεί  (Hempel et al., 1997).  

Όσον αφορά τις άλλες ισομορφές που εξετάστηκαν,  τα πειράματα της  

ανοσοαποτύπωσης έδειξαν ότι  η έκφραση τους δεν μεταβάλλεται από τη μόνη 

δράση του TGF-β, αλλά μόνο παρουσία του εστέρα της φορβόλης ΣΡΑ. Έτσι 

δείχθηκε  ότι η έκφραση των PKC ισοενζύμων μειώνεται κυρίως από την 

δράση του TPA, ενώ παρουσία του TGF-β η μείωση αυτή είναι κατά κανόνα 

εντονότερη.  

Πιο συγκεκριμένα, η PKCζ δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την δράση 

του TGF-β ούτε στα φυσιολογικά ούτε στα καρκινικά μελανοκύτταρα.   Η 

PKCβ, όπως ήταν ήδη γνωστό δεν εκφράζεται στα καρκινικά μελανοκύτταρα, 

ενώ στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα η έκφραση της μετά από την επίδραση 

του TPA άρχισε να μειώνεται. Ο TGF-β δεν μετέβαλε τα επίπεδα έκφρασης της 

πρωτεΐνης παρά μόνο συνεργατικά με τον TPA, όπου και παρατηρήθηκε 

ακόμα μεγαλύτερη μείωση της έκφρασης της PKCβ.  

τα φυσιολογικά μελανοκύτταρα οι ισομορφές PKCδ και PKCε 

δείχνουν το ίδιο προφίλ μεταβολής κάτω από την επίδραση του TPA, 

παρουσία η απουσία του TGF-β. υνοπτικά, όταν συγχορηγούνται TGF-β και 

ΣΡΑ, η μείωση που παρατηρείται στην PKCε είναι πολύ όψιμη κατά κανόνα 

στις 72 ώρες για την καρκινική σειρά MeWo aαλλά και για τα φυσιολογικά 

μελανοκύτταρα, ενώ στην σειρά μελανώματος Α375 στις 24 ώρες και μετά 

επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα. Η PKCδ φαίνεται αν ακολουθεί το μοτίβο 

της PKCα με την διαφορά ότι στα Α375 η δ μεταβάλλεται μόνο στις 72 ώρες σε 
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θεραπεία με TGF-β και ΣΡΑ. Καταλήξαμε με τα παραπάνω πειράματα ότι οι 

ισομορφές που πιο πιθανά εμπλέκονται στο μονοπάτι σηματοδότησης του 

TGF-β είναι οι PKCα  και PKCδ, εφόσον βρέθηκαν να επηρεάζονται η 

καθεμία αντίστοιχα τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα καρκινικά 

μελανοκύτταρα, με παρόμοιο τρόπο.  

Όταν προχωρήσαμε ένα βήμα παρακάτω και εξετάσαμε τη δράση του 

αναστολέα της PKC, Ro-31-8220, διαπιστώσαμε ότι ο Ro-31-8220 κατά 

παρόμοιο τρόπο με τον TPA, εξασθένησε την ανασταλτική δράση που έχει ο 

TGF-β στον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων. Ο Ro-31-8220 είναι ένας 

μεμβρανοπερατός αναστολέας της PKC, και ειδικότερα του PKCα ισοενζύμου. 

Επιδεικνύει πέντε φορές μεγαλύτερη ειδικότητα για αυτό το ισοένζυμο από ότι 

για τις ισομορφές PKC-β, γ ή ε, και πάνω από είκοσι φορές λιγότερη 

ειδικότητα για την PKCζ (Wilkinson et al., 1993).  Οι συγκεντρώσεις που 

χρησιμοποιήσαμε ήταν παρόμοιες με αυτές που είχαν χρησιμοποιήσει και 

άλλες ομάδες για in vivo καταστολή της φωσφορυλίωσης της Raf-1 από την 

PKCα (Buitrago et al., 2003). Αφού τα υπόλοιπα ισοένζυμα της PKC πλην αυτό 

της PKCα αναστέλλονται πολύ λιγότερο από τον αναστολέα Ro-31-8220 που 

έχει χρησιμοποιηθεί στην μελέτη μας, οι πιθανότητες αυτά τα ισοένζυμα να 

εμπλέκονται στην TGF-β σηματοδότηση και έλεγχο του πολλαπλασιασμού στα 

μελανοκύτταρα, φαίνονται να είναι ελάχιστες. Δεν μπορούμε ωστόσο να 

αποκλείσουμε πλήρως την εμπλοκή των υπολοίπων ισομορφών και ιδιαίτερα 

της PKCδ, στο μονοπάτι σηματοδότησης του TGF-β και τον έλεγχο του 

πολλαπλασιασμού των μελανοκυττάρων κατ’επέκταση,  αποκλειστικά και 

μόνο από τα πειράματα με τονRo-31-8220. Ωστόσο, τα ευρήματα μας που 

δείχνουν ότι ο Ro-31-8220 καταστέλλει τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού από 

τον TGF-β συμφωνούν με την παρατηρηθείσα  μειορρύθμιση της PKCα. το 

παρελθόν, είχε δειχθεί στο ίδιο κυτταρικό σύστημα, ότι ο εστέρας της 

φορβόλης ΣΡΑ και ο αναστολέας της PKC σταυροσπορίνη, επιφέρουν 

παρόμοια αποτελέσματα στα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των 

μελανοκυττάρων όπως στην μορφολογία και την έκφραση δεικτών επιφανείας  

(Krasagakis et al., 1993). 
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τη συνέχεια διερευνήσαμε εάν η PKC δρα στον κλασσικό μηχανισμό 

μεταγωγής σήματος τουTGF-β, δηλαδή των Smad πρωτεϊνών (Moustakas and 

Heldin, 2005). Για αυτό τον λόγο εξετάσαμε την επίδραση της μειορρύθμισης 

της PKC πάνω στην μεταγραφική δραστηριότητα του TGF-β 

χρησιμοποιώντας το Smad-εξαρτώμενο πλασμίδιο αναφοράς p(CAGA)12E1B-

Luc (Prokova et al., 2020). Αρχικά,  η ταυτόχρονη έκθεση των 

μελανοκυττάρων σε TGF-β και TPA, κατέστειλε συνολικά την TGF-β-

επαγώμενη μεταγραφή του p(CAGA)12E1B-Luc. την συνέχεια εισαγάγαμε 

στα μελανοκύτταρα τον δομικά ενεργό ALK5, έναν τύπου I TGF-β υποδοχέα, 

με τη μέθοδο των παροδικών επιμολύνσεων, όπου και διαπιστώσαμε  ότι ο Ro-

31-8220 αναστολέας μπορεί να καταστείλει δραστικά την μεταγραφή. Επίσης 

σε άλλα πειράματα, βρήκαμε ακόμα ότι ο Ro-31-8220 μπορεί και καταστέλλει 

την Smad-εξαρτώμενη μεταγραφή μετά από επιμόλυνση των μελανοκυττάρων 

με τα πλασμίδια έκφρασης των Smad3 και Smad4. Επιπρόσθετα, ο Gö-6976, 

ένας ακόμα ειδικός αναστολέας της κλασσικής PKC μπόρεσε επίσης να 

καταστείλει την Smad-εξαρτώμενη μεταγραφή.  

Θέλοντας να αποκλείσουμε με ένα περαιτέρω πείραμα τη συμμετοχή 

της PKCδ ισομορφής στο σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β, 

χρησιμοποιήσαμε έναν εξειδικευμένο αναστολέα της PKCδ, τη Rottlerin, για 

να εξετάσουμε την επίδραση που θα είχε στην μεταγραφική ενεργότητα του 

υποκινητή (CAGA)12 luc σε πειράματα παροδικής επιμόλυνσης στα 

μελανοκύτταρα. Δείξαμε ότι παρόλο που τα κύτταρα εκτέθηκαν στις μέγιστες 

συγκεντρώσεις (5mM) του αναστολέα, δεν επηρεάστηκε η μεταγραφική 

ικανότητα του πλασμιδίου αναφοράς (CAGA)12 luc από την χορήγηση TGF-β.  

αν τελικό βήμα, και για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία της 

φαρμακολογικής καταστολής της PKCα από τον Ro-31-8220 και τον Gö-6976 

χρησιμοποιήσαμε το ISIS-3521 αντινοηματικό θειοφωσφορικό 

ολιγονουκλεοτίδο που μειώνει εξειδικευμένα  τα επίπεδα της PKCα. Σο μόριο 

αυτό έχει περιγραφεί σαν ένας ειδικός αντινοηματικός αναστολέας της PKCα 

ισομορφής, ικανός να εξαφανίσει πολλές PKCα-μεσολαβούσες αποκρίσεις σε 

διάφορους κυτταρικούς τύπους (Dean et al. 1994, Hempel et al. 1997, 
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Krasagakis et al. 2004). Σα αποτελέσματα μας από τα πειράματα με το 

αντινοηματικό ολιγονουκλεοτίδιο  ISIS-3521 της PKCα είναι σύμφωνα με 

αυτά που προέκυψαν στα πειράματα που χρησιμοποιήθηκαν οι 

φαρμακολογικοί αναστολείς της PKCα. Απεδείχθη δηλαδή ότι τα 

αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια προκάλεσαν μείωση της TGF-β-

οδηγούμενης και Smad-εξαρτώμενης μεταγραφής, στα επίπεδα μεταγραφής 

των δειγμάτων ελέγχου. 

Θέλοντας να διερευνήσουμε περαιτέρω τη δράση του εστέρα της 

φορβόλης στο σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β, εκθέσαμε φυσιολογικά και 

καρκινικά μελανοκύτταρα σε TGF-β παρουσία η απουσία του TPA, και 

μελετήσαμε τα επίπεδα έκφρασης της Smad πρωτεΐνης . Από τα πειράματα 

αυτά φάνηκε ότι στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα, ο TPA δρα επαγωγικά 

στην έκφραση της πρωτεΐνης Smad3, ενώ αντίθετα στα καρκινικά 

μελανοκύτταρα, η έκφραση της ίδιας πρωτεΐνης μειώνεται στο ελάχιστο. Η 

παρουσία του TGF-β στη κυτταροκαλλιέργεια δεν μετέβαλλε περεταίρω την 

έκφραση της Smad πρωτεΐνης. ύμφωνα με άλλες μελέτες, ο ΣΡΑ 

φωσφορυλιώνει και ενεργοποιεί την Smad3 πρωτεϊνη σε φυσιολογικά 

κύτταρα (Biggs and Kraft, 1999). Αντίθετα σε καρκινικά κύτταρα έχει βρεθεί 

ότι ο ΣΡΑ μειώνει τις TGF-β αποκρίσεις, μέσω της φωσφορυλίωσης της PKC 

(Yakymovych et al., 2001). τα πειράματα επιμόλυνσης με το Smad-

εξαρτώμενο πλασμίδιο αναφοράς p(CAGA)12-luc, βρέθηκε ότι όντως η 

μεταγραφική ενεργότητα του πλασμιδίου επηρεάζεται αρνητικά από τον 

εστέρα της φορβόλης, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά αποτελέσματα των 

ανοσοαποτυπώσεων. υμπερασματικά, βρήκαμε ότι φωσφορυλιώνοντας την 

PKC, έχουμε μείωση της μεταγραφικής ενεργότητας και της έκφρασης της 

Smad3 πρωτεΐνης, η οποία είναι γνωστό ότι φωσφορυλιώνεται και 

ενεργοποιείται από τον TGF-β.  

Όλα τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν ότι η PKC μπορεί να είναι 

ένα σημαντικό συστατικό του TGF-β/Smad σηματοδοτικού μονοπατιού στα 

μελανοκύτταρα. Παραμένει όμως να αποδειχθεί ποιές συγκεκριμένες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ της PKC και των  TGF-β-ρυθμιζόμενων  Smads, είναι 
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υπεύθυνες για την ρύθμιση της δράσης του TGF-β στα μελανοκύτταρα. Εν 

κατακλείδι, η απώλεια του ελέγχου του πολλαπλασιασμού των 

μελανοκυττάρων από τον TGF-β μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό 

μηχανισμό για την κλωνική ανάπτυξη των μελανοκυττάρων μετά από έκθεση 

τους σε υποκινητές όγκων που στοχεύουν την PKC, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

TGF-β εκφράζεται τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα καρκινικά 

μελανοκύτταρα (Krasagakis et al., 1994 and 1999).  

 Σα αποτελέσματα της έρευνας μας αποτελούν τη βάση για μία 

ενδεχόμενη στοχευμένη θεραπευτική παρέμβαση στο μελάνωμα. Ειδικότερα 

θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο η υπερέκφραση της πρωτεϊνικής κινάσης 

Cα (PKCα) σε μελανωματικά κύτταρα είναι σε θέση να αποκαταστήσει την 

ευαισθησία τους στην κυτταροστατική δράση του TGF-β. Εάν αυτό  επιτευχθεί 

με in vitro πειράματα, θα πρέπει να αναζητηθούν ουσίες που δύνανται να 

επιφέρουν είτε αύξηση των επιπέδων της PKCα είτε διαρκή ενεργοποίηση της, 

ώστε να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα τους σε πειραματικά in vivo 

μοντέλα, σαν μέρος προκλινικών ερευνών. 
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5. Συμπεράσματα 

 

 Τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας δείχνουν ότι υπάρχει 

αλληλεπίδραση των μονοπατιών του TGF-β, και της PKC. Η επώαση με ΤΡΑ 

αναιρεί την αντι-πολλαπλασιαστική δράση του TGF-β. Αυτή η παρατήρηση 

σχετίζεται με τη μείωση της έκφρασης των ΡΚC ισοενζύμων -α, και -δ, τόσο 

στα φυσιολογικά όσο και στα καρκινικά μελανοκύτταρα, την ελάττωση της 

φωσφορυλίωσης και της πυρηνικής της συσσώρευσης της PKCα, και της 

καταστολής της μεταγραφικής δραστηριότητας του TGF-β. Η PKCβ βρέθηκε 

να εκφράζεται μόνο στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα ενώ η PKCε δεν 

παρουσίασε ενιαίο τρόπο μεταβολής της έκφρασης της από τον TGF-β 

παρουσία του ΤΡΑ στις κυτταρικές σειρές που μελετήσαμε και πιστεύεται ότι 

δεν συμμετέχουν σημαντικά στην TGF-β επαγώμενη σηματοδότηση.  

 Το γεγονός ότι ο ΤPA μειώνει την μεταγραφική ενεργότητα των Smad 

αποδείχθηκε με τα πειράματα της παροδικής επιμόλυνσης των κυττάρων. 

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους αναστολείς της PKC παρατηρήσαμε ότι 

υπό την επίδραση τους μειώνεται η μεταγραφική ενεργότητα των Smad τόσο 

στα φυσιολογικά όσο και στα καρκινικά μελανοκύτταρα. Η χρήση 

εξειδικευμένων αναστολέων των PKC ισοενζύμων, ανέδειξε ότι η PKCα είναι 

η ισομορφή που εμπλέκεται στο σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β. 

 Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η PKCα είναι ένα 

σημαντικό τμήμα του TGF-β/Smad σηματοδοτικού μονοπατιού στα 

μελανοκύτταρα. Εντούτοις, παραμένει να αποδειχθεί ποιες είναι οι 

συγκεκριμένες πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της PKCα και των TGF-β 

ρυθμιζόμενων Smads που είναι υπεύθυνες για την ρύθμιση της δράσης του 

TGF-β στα μελανοκύτταρα. 

 Η απώλεια του ελέγχου του πολλαπλασιασμού των μελανοκυττάρων 

από τον TGF-β μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν σημαντικό μηχανισμό για την 

κλωνική ανάπτυξη τους μετά από έκθεση τους σε υποκινητές όγκων που 

στοχεύουν την PKC, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο TGF-β εκφράζεται τόσο στα 

φυσιολογικά όσο και στα καρκινικά μελανοκύτταρα.  
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 Η PKCα ισομορφή που εμπλέκεται στην αντιπολλαπλασιαστική δράση 

του TGF-β, με κατάλληλους μοριακούς ή ενζυμικούς τροποποιητές 

ενδεχόμενα να αποτελέσει σημείο παρέμβασης για τη θεραπεία του 

μελανώματος. 
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7. Περίληψη 

 

Η καρκινογένεση είναι πιθανόν να είναι αποτέλεσμα τόσο της 

αυξημένης παραγωγής και ανταπόκρισης των κυττάρων σε αυτοκρινείς 

μιτογόνους παράγοντες, όσο και της απώλειας ανταπόκρισης τους σε 

πολυπεπτιδιακούς ανασταλτικούς παράγοντες. Ο TGF-β αναστέλλει τον 

πολλαπλασιασμό των φυσιολογικών κυττάρων, ενώ η απώλεια της 

κυτταροστατικής του δράσης κατά την καρκινογένεση μπορεί να συμβεί μέσω 

γονιδιακής μετάλλαξης ή απουσίας των TGF-β υποδοχέων, ή μέσω 

διαταραχών του σηματοδοτικού μηχανισμού των Smad. Τα καρκινικά 

κύτταρα που έχουν χάσει αυτές τις αποκρίσεις μπορεί να γίνουν πιο 

επιθετικά.  

Ο TGF-β δρα ως σύνδεσμος, ο οποίος συναρμολογεί σύμπλοκα 

μεμβρανικών υποδοχέων που ενεργοποιούν πρωτεΐνες Smad, οι οποίες 

ακολούθως σχηματίζουν μεταγραφικά σύμπλοκα τα οποία ελέγχουν την 

γονιδιακή έκφραση. Οι πρωτεΐνες Smad αλληλεπιδρούν και με διάφορους 

συμπαράγοντες που συνδέονται με το DNA, και οι οποίοι καθοδηγούν το 

σχηματιζόμενο σύμπλοκο στα συγκεκριμένα γονίδια στόχους. Στο κακόηθες 

μελάνωμα τα γεγονότα τα οποία οδηγούν στην καταστολή της αντι-

πολλαπλασιαστικής δράσης του TGF-β παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστα. 

Οι καρκινογόνοι εστέρες φορβόλης έχουν σαν κύριο ενδοκυττάριο στόχο την 

πρωτεϊνική κινάση C (PKC), ένα ένζυμο που συμμετέχει στην ενδοκυττάρια 

μετάδοση σήματος σε μελανοκύτταρα και εμπλέκεται στη διαδικασία 

καρκινογένεσης των μελανοκυττάρων. Στην παρούσα μελέτη, διαπιστώθηκε η 

αναστολή της κυτταροστατικής δράσης του TGF-β σε μελανοκύτταρα και 

μελανωματικά κύτταρα που είχαν εκτεθεί στον 12-O-tetradecanoylphorbol-13-

acetate (TPA), έναν εστέρα της φορβόλης που επάγει όγκους. Η αναστολή 

αυτή συσχετίστηκε με τη μειορρύθμιση διακριτών PKC ισομορφών. Επίσης 

παρατηρήθηκε μείωση της Smad-εξαρτώμενης μεταγραφικής δραστηριότητας 
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σε μελανοκύτταρα που είχαν εκτεθεί σε TPA. Χρησιμοποιώντας 

εξειδικευμένους PKC αναστολείς και PKCα αντινοηματικά 

ολιγονουκλεοτίδια δείξαμε ότι η PKCα ισομορφή αποτελεί σημαντικό τμήμα 

του TGF-β/Smad σηματοδοτικού μονοπατιού στα μελανοκύτταρα. Η PKCα, 

με χρήση κατάλληλων ενζυμικών τροποποιητών ενδεχόμενα να αποτελέσει 

σημείο παρέμβασης για τη θεραπεία του μελανώματος. 
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8. Abstract 

 

Carcinogenesis is likely to result from the production of autocrine 

growth factors, as well as from loss of response to polypeptide growth 

inhibitors. TGF-β inhibits the proliferation of normal cells, whereas the loss of 

its cytostatic action during carcinogenesis can occur either through gene 

mutations or absence of TGF-β receptors, or perturbation of the Smad 

signaling pathway. Cancer cells that have lost TGF-β responses become more 

aggressive.   

The TGF-β acts as a ligand, which assembles membrane receptor 

complexes that subsequently activate Smad proteins, which form 

transcriptional complexes that control gene expression. Smad proteins 

interact with various cofactors that bind to DNA, and form complexes with 

specific target genes. In malignant melanoma, the mechanism that leads to the 

repression of the antiproliferative effect of TGF-β remains largely unknown. 

The tumor promoting phorbol esters act mainly on protein kinase C (PKC), an 

enzyme that participates in melanocyte signal transduction and is involved in 

the process of melanocyte carcinogenesis. In the present investigation, we 

observed the complete abolishment of the cytostatic action of TGF-β in 

melanocytes and melanoma cells after exposure to 12-O-

tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA), a tumor promoting phorbol ester. 

This was associated with downregulation of several PKC isoforms. Also, 

Smad-dependent transcriptional activity was suppressed in TPA-treated 

melanocytes. Using specialized PKC inhibitors and a PKCα antisense 

oligonucleotide, we concluded that the PKCα isoenzyme is an important 

component of the TGF-β/Smad signaling pathway in melanocytes. PKCα, 

using suitable enzyme modifiers, may become a target for therapeutic 

intervention in melanoma. 


