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αποκλεισμό ροής και αιμοκάθαρσης. 

Ι.Ρωμανός, Ι. Ασκοξυλάκης, Ι. Μιχαλάκης, Δ.Τσέτης, Μ.Μεταξάρη, Δ. Τσιφτσής. 
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4ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ιωάννινα 20-23 Οκτωβρίου 
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καρκίνο του μαστού:  «αποτέλεσμα και προοπτικές». 

Κ.Mπιλίρη, H. Σανιδάς, Θ. Τσαγκατάκης, Ι. Ασκοξυλάκης, Ι. Μιχαλάκης, Κ. 

Κουτσούμπη, Δ. Τσιφτσής  

7 0 Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, Μάρτιος 2000 
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Μιχαλάκης Ι.,Τσαγκατάκης Θ., Ασκοξυλάκης Ι., Χριστοδουλάκης Μ., 

Αντώνογλου Ε., Τσιφτσής Δ. 

10ο Παγκρήτιο ιατρικό συνέδριο 2000 
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Βιβλίο περιλήψεων σελ 51 
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Χ. Μαρκογιαννάκης.,Σανιδάς Η., Μιχαλάκης Ι.,Γιαννόπουλος Α.,Κρασουδάκης 

Α.,Κουτεντάκης Δ.,S. Al Marasda, Κασωτάκης Γ., Βαλασιάδου Κ., Σολιδάκης 
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Α.,Καφετζάκης Α.,S. Al Marasda, Κασωτάκης Γ., Βαλασιάδου Κ., Σολιδάκης 

Γ.,Ρωμανός Ι., Τσιφτσής Δ. 

10ο Παγκρήτιο ιατρικό συνέδριο 2000 

Βιβλίο περιλήψεων σελ 52 

10.     Ο λεμφαδένας φρουρός ως εναλακτική μέθοδος σταδιοποίησης. 

Η. Σανιδάς, Ι. Ασκοξυλάκης, Ι. Μιχαλάκης, E. De Bree, Κ. Στεφανάκη, Κ. 
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 Μιχαλάκης, Μ. Κοντογιάννης, Α. Μανιός, Δ. Τσιφτσής 

10ο Παγκρήτιο ιατρικό συνέδριο 2000 

Βιβλίο περιλήψεων σελ 52 
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12.  Η σημασία της ακινοτοποίησης του άνω άκρου σε ασθενείς με καρκίνο του  μαστού 

που υποβάλλονται σε λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης. Προοπτική μελέτη 200 

ασθενών. 

Ι. Μιχαλάκης, Ε. Βολακάκης, Μ. Δημητράκη, Κ. Ζερβάκη, Η. Σανιδάς, Κ. 

Βαλασιάδου, E. DeBree, Τσαγκατάκης, Μ. Χριστοδουλάκης, Ι. μελισσάς, Δ. 

Τσιφτσής. 

10ο Παγκρήτιο ιατρικό συνέδριο 2000 

Βιβλίο περιλήψεων σελ 141 558 

13.  Αντιμετώπιση χολαγγειοκαρκινώματος με συνδυασμό περιοχικής χημειοθεραπείας 

αποκλεισμού ροής και έγχυσης δια της ηπατικής αρτηρίας. 

Ρωμανός Ι., Μιχαλάκης Ι., Χατζηδάκης Α., Τσέτης Δ., Μεταξάρη Μ.,Μπιλίρη Κ., 

Βολακάκης Ε., Τσιφτσής Δ. 

7ο Πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικής ογκολογίας 2001 

Βιβλίο περιλήψεων σελ 38 

14.  Η χρήση του Docetaxel σε διεγχειρητική υπερθερμική ενδοπεριτοναίκή 

χημειοθεραπεία για ενδοπεριτοναϊκή υποτροπή καρκίνου ωοθηκών. 

De Bree E.,Ρωμανός Ι., Μιχαλάκης Ι., Ασκοξυλάκης Ι., Σανιδάς Η., Τσιφτσής Δ. 

7ο Πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικής ογκολογίας 2001 

Βιβλίο περιλήψεων σελ 41 35 

15.  Η εμπειρία μας από την εφαρμογή της μεθόδου περιοχικής χημειοθεραπείας με 

αποκλεισμό ροής και αιμοκάθαρση (stop-flow). 
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Ρωμανός Ι.,  Μιχαλάκης Ι.,  De Bree E., Τσέτης Δ., Μεταξάρη Μ., Ρελάκης Κ., 

Τσιφτσής Δ. 

7ο Πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικής ογκολογίας 2001 

Βιβλίο περιλήψεων σελ 42 36 

16. Η εμφύτευση καθετήρος στην ηπατική αρτηρία σε ασθενείς με αγγειακή ανωμαλία 

και μεταστατική νόσο από καρκίνο παχέος εντέρου. 

Ρωμανός Ι.,  Μιχαλάκης Ι.,  Ασκοξυλάκης Ι.,  Αντώνογλου Ε., Καμπιτάκης Μ., 

Τσιφτσής Δ. 

7ο Πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικής ογκολογίας 2001 

Βιβλίο περιλήψεων σελ 107 101 

17.  Θυρεοειδεκτομή και παραθυρεοειδεκτομή με τη χρήση του Ligasure. 

Γ. Σχορετσανίτης,  Ι. Μιχαλάκης,  Η. Σανιδάς, Ι. Μελισσάς, Δ. Τσιφτσής 

5ο Ελλαδο-Κυπριακό χειρουργικό συνέδριο 2001 

18.  Σύγκριση κλασικής ανοικτής με τη λαπαροσκοπική γαστροπλαστική για νοσογόνο 

παχυσαρκία. 

Ι. Μελισσάς, Γ. Σχορετσανίτης, Η. Σανιδάς, Ε. Καμπιτάκης, Ι. Μιχαλάκης, Δ. 

Τσιφτσής 

5ο Ελλαδο-Κυπριακό χειρουργικό συνέδριο 2001 

19.  Η χρήση του Ligasure Vessel Sealing System στη χειρουργική του θυρεοειδούς και 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Εισαγωγή:

Η δράση της υπερθερμίας στα κύτταρα εξαρτάται από την κυτταρική σειρά, την 

ένταση και τη διάρκεια της. Σε ήπια υπερθερμία προκαλείται αναστολή της έκφρασης 

πολλών γονιδίων και επαγωγή της έκφρασης heat-shock πρωτεϊνών. Γενικά αυξάνεται η 

διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών και αναστέλλεται ο κυτταρικός κύκλος. Σε 

συνθήκες αυξημένης έντασης και διάρκειας της υπερθερμίας τα κύτταρα οδηγούνται σε 

απόπτωση ή νέκρωση. 

 Οι ταξάνες είναι μια ομάδα χημειοθεραπευτικών με πολύ θετικά 

αποτελέσματα στη  θεραπεία διάφορων νεοπλασιών. Η κύρια δράση των ταξανών είναι η 

σύνδεσή τους στην β-τουμπουλίνη η οποία είναι υπομονάδα των μικροσωληνίσκων. Ως 

αποτέλεσμα έχουμε αλλαγή της δυναμικής και σταθεροποίηση των μικροσωληνίσκων, η 

οποία οδηγεί σε ακινητοποίηση των κυττάρων στην G2/M φάση του κυτταρικού κύκλου. 

Τα κύτταρα τελικά πεθαίνουν μέσω διάφορων οδών. 

Αρκετές in vitro και in vivo μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός 

χημειοθεραπείας και υπερθερμίας είναι αποτελεσματικότερος, απ' ότι η κάθε αγωγή μόνη 

της, πιθανά ενεργώντας συνεργιστικά ή προσθετικά. Υπάρχουν όμως αντικρουόμενα 

δεδομένα όσον αφορά στη συνεργιστική δράση της υπερθερμίας στην 

κυτταροτοξικότητα των ταξανών. 

Ως εκ τούτου, μελετήσαμε in vitro το μηχανισμό δράσης της πακλιταξέλης, της 

υπερθερμίας και τον συνδυασμό τους σε διάφορες κυτταρικές σειρές, σε συνθήκες που 

ισχύουν στην διεγχειρητική υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία. 
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Υλικά-Μέθοδοι:

Για τη μέτρηση των ζωντανών και νεκρών κυττάρων χρησιμοποιήθηκε χρώση με 

Trypan Blue και μέτρηση με το αιματοκυτταρόμετρο Malassez. Το ποσοστό των 

κυττάρων στις φάσεις του κυτταρικού κύκλου μετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής 

(FACS), αφού έγινε πρώτα χρώση του DNA των κυττάρων με ιωδιούχο προπίδιο (PI).Ο 

προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος (απόπτωση) εκτιμήθηκε αρχικά παρατηρώντας 

στο μικροσκόπιο φθορισμού το βαθμό συμπύκνωσης του DNA των κυττάρων μετά από 

χρώση με DAPI. Κατόπιν χρησιμοποιήσαμε τη δοκιμασία TUNEL και μέτρηση των 

κυττάρων με κυτταρομετρία ροής. Το δυναμικό πολλαπλασιασμού των κυτταρικών 

καλλιεργειών εκτιμήθηκε με το αντιδραστήριο MTT (3-[4,5-Dimethylthiazol-2-yl]2,5-

diphenyltetrazolium bromide; Thiazol blue). Η μορφολογία του πυρήνα και οι βλάβες 

του πυρηνικού φακέλου εκτιμήθηκαν μετά από χρώση του πυρηνικού φακέλου με ειδικά 

 Χρησιμοποιήθηκαν οι κυτταρικές σειρές HeLa (ανθρώπινο 

αδενοκαρκίνωμα τράχηλου μήτρας), MCF-7 (ανθρώπινο αδενοκαρκίνωμα μαστού) και 

SK-OV-3 (ανθρώπινο αδενοκαρκίνωμα ωοθηκών). Το σχήμα της χημειοθεραπείας που 

εφαρμόσαμε, προσομοιάζει τις συνθήκες που εφαρμόζονται στη διεγχειρητική 

υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (Continuous Hyperthermic Peritoneal 

Perfusion Chemotherapy, CHPPC): επώαση των κυττάρων για 2 ώρες με διαφορετικές 

συγκεντρώσεις (5-20 μΜ) πακλιταξέλης σε θερμοκρασία 37οC, 41,5οC, ή  43οC και στη 

συνέχεια την καλλιέργειά τους στους 37οC σε κανονικές συνθήκες ανάπτυξης για 

αρκετές ημέρες. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας προσδιορίστηκαν το δυναμικό 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων, ο αριθμός των ζωντανών, νεκρών και αποπτωτικών 

κυττάρων, τα ποσοστά της κατανομής των κυττάρων στις διάφορες φάσεις του 

κυτταρικού κύκλου, η μορφολογία του πυρήνα και οι βλάβες του πυρηνικού φακέλου. 
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αντισώματα, ανοσοφθορισμό και παρατήρηση των δειγμάτων στο συνεστιακό 

μικροσκόπιο. 

Αποτελέσματα

Η νέκρωση των κυττάρων προσδιορίστηκε αμέσως μετά το τέλος της εφαρμογής 

του θεραπευτικού σχήματος (άμεση νέκρωση) και ανά 24ωρο κατά την διάρκεια της 

καλλιέργειας η οποία διήρκεσε 7 ημέρες (απώτερη νέκρωση). Η άμεση νέκρωση 

διαπιστώθηκε ότι εξαρτάται αναλογικά από την συγκέντρωση της πακλιταξέλης και το 

ύψος της θερμοκρασίας. Η υπερθερμία έδειξε ότι έχει κυτταροτοξικές ιδιότητες και ότι 

δρα συνεργιστικά με την πακλιταξέλη (μέχρι 80% νέκρωση στα κύτταρα HeLa). Στη 

συνέχεια των πειραμάτων επιλέχθηκε σχήμα που πλησιάζει πιο πολύ στην κλινική πράξη 

και περιελάμβανε συγκέντρωση πακλιταξέλης 10μM και υπερθερμίας στους 41,5οC. Στη 

μελέτη της απώτερης νέκρωσης φάνηκε ότι η υπερθερμία δεν επηρεάζει τη δράση της 

πακλιταξέλης. Τα κύτταρα ΜCF-7 παρουσίασαν το μικρότερο ποσοστό νέκρωσης (30% 

: Επώαση των κυττάρων στους 41,5οC (ήπια υπερθερμία) 

προκάλεσε αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε όλες τις κυτταρικές σειρές, 

χωρίς όμως να σημειωθεί μείωση του αρχικού κυτταρικού πληθυσμού (κυτταροστατική 

δράση). Όταν τα κύτταρα επωάστηκαν στους 43οC παρατηρήθηκε κυτταροστατική 

δράση για την κυτταρική σειρά SKOV-3, ενώ μετρήθηκε μείωση του αρχικού 

κυτταρικού πληθυσμού (κυτταροτοξική δράση) στα HeLa και MCF-7 κατά 30% και 60% 

αντίστοιχα. Η υπερθερμία δεν διαφοροποίησε την κυτταροτοξική ή την ήπια 

κυτταροστατική δράση της πακλιταξέλης που σημειώθηκε στα κύτταρα HeLa ή SK-OV-

3, αντίστοιχα. Στα κύτταρα MCF-7 η πακλιταξέλη είχε κυτταροστατική δράση στους 

37οC και 41,5οC και κυτταροτοξική δράση στους 43οC (μείωση του αρχικού πληθυσμού 

κατά 50% στους 43οC). 
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νεκρών κυττάρων μετά 7 ημέρες), ενώ τα SK-OV-3 παρουσίασαν ποσοστά νέκρωσης 

70% στις 7 ημέρες και τα HeLa τα μεγαλύτερα ποσοστά νέκρωσης (80% στις 3 ημέρες). 

 Όταν χορηγήθηκε πακλιταξέλη παρατηρήθηκε μικρός βαθμός απόπτωσης και σε  

διαφορετικό ποσοστό για κάθε κυτταρική σειρά: Στα κύτταρα HeLa το ποσοστό των 

αποπτωτικών κυττάρων κυμάνθηκε στο 18%, στα SK-OV-3 στο 20%, ενώ στα MCF-7 

δεν παρατηρήθηκε απόπτωση. Η συνδυασμένη εφαρμογή πακλιταξέλης και υπερθερμίας 

δεν επηρέασε τα παραπάνω ποσοστά. 

Στη μελέτη της κατανομής των κυττάρων στις τρεις κύριες φάσεις του κυτταρικού 

κύκλου μετά από κάθε θεραπευτικό σχήμα βρήκαμε ότι σε όλες τις κυτταρικές σειρές η 

πακλιταξέλη ακινητοποιεί τα κύτταρα στην G2/M σε ποσοστό πάνω από 60% για 

τουλάχιστον 3 ημέρες. Η επιπλέον εφαρμογή της υπερθερμίας επηρέασε μόνο τα MCF-7 

κύτταρα, στα οποία παρατηρήθηκε καθυστέρηση στη μετάβαση και ακινητοποίηση τους 

στην G2/M φάση του κυτταρικού κύκλου. 

Από την ανάλυση του υποπληθυσμού των G2/M κυττάρων διαπιστώσαμε ότι ο 

αποτελούνταν από μεταφασικά και πολυπύρηνα κύτταρα. Κατά την πρόοδο της 

καλλιέργειας των κυττάρων παρατηρήθηκε  αύξηση των πολυπύρηνων κυττάρων με 

ανάλογη μείωση των μιτωτικών κυττάρων (εκτός των MCF-7). Η υπερθερμία 

καθυστερεί τη μετάβαση των κυττάρων στη μίτωση, όχι όμως και τον σχηματισμό των 

πολυπύρηνων κυττάρων. Τελικά, σε όλες τις κυτταρικές σειρές μετά από 5 ημέρες 

καλλιέργειας ο υποπλυθησμός των G2/M κυττάρων βρέθηκε ότι αποτελείται κυρίως από 

πολυπύρηνα κύτταρα. 

Η μελέτη της μορφολογίας των κυττάρων ανέδειξε συσσώρευση των πυρηνικών 

πόρων, ελλείμματα του πυρηνικού φακέλου και παρουσία πολλαπλών μιτωτικών 
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αστέρων μικροσωληνίσκων σε όλα τα θεραπευτικά σχήματα που περιείχαν πακλιταξέλη. 

Τα παραπάνω ευρήματα δεν επηρεάστηκαν από την εφαρμογή της υπερθερμίας. 

Συμπέρασμα

  

: Χρησιμοποιώντας in vitro ένα σχήμα σύντομης χορήγησης 

πακλιταξέλης, υπερθερμίας και τον συνδυασμό αυτών, το οποίο μοιάζει αρκετά με 

εκείνο που εφαρμόζεται κλινικά στην περιοχική χημειοθεραπεία (CHPPC), βρήκαμε  σε 

κυτταρικές σειρές ότι η υπερθερμία δεν εμποδίζει τη δράση της πακλιταξέλης και ότι η 

αιτία του κυτταρικού θανάτου είναι κυρίως η νέκρωση. Δεδομένης της ανεξάρτητης 

δράσης της υπερθερμίας σε σχέση με την πακλιταξέλη σε κυτταρικό επίπεδο, σε 

συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η υπερθερμία στην περιοχική 

χημειοθεραπεία, συμπεραίνουμε ότι η πακλιταξέλη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην 

CHPPC. 
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ABSTRACT 
 

Background

 In vitro the cellular effect of hyperthermia depends on the duration and the level 

of temperature used. Apart from the temperature administered and the histological 

cellular characteristics of the tissue, the survival curve is influence by several factors 

including hypoxia, pH and blood flow. The influences of all these factors ultimately 

cause apoptosis or necrosis.  

: Taxanes are plant alkaloids commonly used in the treatment of human 

carcinomas. They bind with high affinity to the β-subunit of tubulin, causing decreased 

dynamic instability and increased microtubule rigidity, leading to mitotic blockade. The 

cellular effects of the drug vary, depending on dose and treatment scheme. The cells 

usually die due to apoptosis. 

Conflicting results have been reported from in vitro and in vivo studies on the 

combination of paclitaxel with hyperthermia. These studies varied in drug concentration, 

exposure time, degree and duration of hyperthermia and cell type studied. 

 During Continuous Hyperthermic Peritoneal Perfusion Chemotherapy, (CHPPC) 

for primary or secondary peritoneal malignancies, tumour cells are exposed to high drug 

concentrations for a relatively short period of time. We investigated in vitro the effect of 

paclitaxel and hyperthermia on cell proliferation, cell cycle kinetics and cell death under 

conditions resembling those during CHPPC.  

Methods

 After the various treatments cell proliferation was determined using MTT (3-[4,5-

dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide; Thiazol blue). Cell cycle analysis 

: Human breast MCF-7, ovarian SK-OV-3 and cervical HeLa cells were 

exposed to 10 and 20 μM paclitaxel at 37, 41.5 or 43C for 2 h.  
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was done after the cells were treated in order to stain the DNA using the DNAPrep 

Coulter Reagent Kit (Beckman Coulter). Samples were subjected to FACS in a Coulter 

Epics Elite. The number of alive and dead cells was determined by incubating a fraction 

of total cells with Trypan Blue, placing the cell suspension in a Neubauer hemocytometer 

and counting the number of cells which incorporated (dead) or excluded (alive) the dye 

under a conventional microscope. Apoptosis was assayed by TdT-mediated dUTP Nick-

End Labeling (TUNEL) assay. TUNEL assays were performed using an in situ cell death 

detection kit obtained from Boehringer Mannheim. All samples were analyzed by flow 

cytometry (FACS) in a Coulter Epics Elite. 

Results

At the first 24h hyperthermia showed an additive effect on cell necrosis at all 

cultures (up to 80% on HeLa cells). After 24h this effect was diminished. The MCF-7 

cells were necrotic at 30% after 7 days, the SK-OV-3 at 70% after 7 days and the HeLa 

cells at 80% after 2 days.  

: Hyperthermia alone exerted a cytostatic effect to all cell lines (stable initial 

cell population) and at 43οC a cytotoxic effect on MCF-7 and HeLa cells (a decrease of 

initial cell population at 30% and 60% respectively). Hyperthermia did not alter the 

cytotoxic effect of paclitaxel on HeLa cells. (50% decrease of the initial population). 

Hyperthermia also did not influence the mild cytostatic effect of paclitaxel on SK-OV-3 

cells. Paclitaxel exerted a cytostatic effect on the MCF-7 cells at 37οC, 41.5οC and a 

cytotoxic at 43 οC (50% decrease of the initial population) 

Apoptosis as a result of the treatments was minimal and did not affected by 

hyperthermia. HeLa cells were apoptotic at 18% after 3 days and SK-O-V3 cells at 20% 

after 5 days. The MCF-7 cells did not exert any apoptotic cells. 
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MCF-7, HeLa and SK-OV-3 cells treated under normothermic conditions with 

paclitaxel were arrested at G2/M or M phase for a minimum 60% for at least 3 days. 

Hyperthermia at 41.5οC altered cell cycle distribution and affected the paclitaxel-related 

effect on cell cycle kinetics of MCF-7 cells (43% of the cells at G2/M phase after 3 days).  

The subpopulation of G2/M cells consisted of mitotic and multinucleated cells. A 

direct (proportional) relationship between the decrease of the number of mitotic cells and 

the appearance of multinucleated cells was observed (except of the MCF-7 cells). When 

paclitaxel was combined with hyperthermia this balance between mitotic and 

multinucleated cells was disturbed, without stopping the formation of multinucleated 

cells. After 5 days the majority of the cells of the subpopulation G2/M were 

multinucleated at all cell lines. 

All the cells after exposure to paclitaxel showed nuclear envelope structural defects 

and abnormalities due  to aberrant cytokinesis (gaps on the nuclear envelop integrity, 

nuclear pore clusters, multinucleated cells and asters of microtubules). The above effects 

did not influenced by the presence of hyperthermia.  

Conclusions

 

: Hyperthermia did not inhibit the effect of paclitaxel on the studied 

carcinoma cell lines and the main cause of cellular death was necrosis. Given that 

hyperthermia has an additive effect on the cells studied and the advantages of the 

hyperthermia in vivo, we can say that the use of paclitaxel in the CHPPC is feasible. 
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1. Εισαγωγή 
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1. Οι ταξάνες 

Η ταξόλη (πακλιταξέλη, Taxol®) η οποία αποτελεί το πλέον διαδεδομένο 

αντικαρκινικό φάρμακο της οικογένειας των ταξανών, απομονώνεται από το φλοιό του 

ήμερου έλατου Taxus brevifolia [1] και χρησιμοποιείται ευρέως στη θεραπεία του 

καρκίνου των ωοθηκών, του μαστού, του πνεύμονα και του ρινοφάρυγγα [2].  Η ταξόλη 

ανήκει στην οικογένεια των διτερπενίων του ταξανίου (ταξάνες) η οποία αριθμεί πάνω 

από 300 μέλη.  H ολική σύνθεση της ένωσης επιτεύχθηκε το 1994 [3]  και οδήγησε στην 

παραγωγή μεγάλου αριθμού αναλόγων ταξόλης.   

 

   Α     Β 

 

 

 

Εικόνα 1. (Α) Δομή της πακλιταξέλης (Taxo®l) και δοσιταξέλης (Taxotere®). (Β) Δομή της 

πρόδρομης ένωσης μπακατίνης-ΙΙΙ στη σύνθεση του φαρμάκου [4, 5] 

 



 26 

Η ταξόλη παρασκευάζεται εμπορικά, με ενζυματική μετατροπή διαφόρων ταξανών 

οι οποίες απομονώνονται ως φυσικά προϊόντα από τις βελόνες φυτών Taxus baccata, σε 

10-deacetylbaccatin III η οποία αποτελεί πρόδρομη ένωση στη σύνθεση του φαρμάκου 

[6] (Εικόνα 1Α).  

Η δοσιταξέλη (Taxotere) παρουσιάζει παρόμοιες ιδιότητες με την πακλιταξέλη. 

Παρασκευάζεται εμπορικά όπως και η πακλιταξέλη από την 10-deacetylbaccatin III 

(Εικόνα 2Β). 

Οι ταξάνες συνδέονται ασθενώς σε διμερή διαλυτής τουμπουλίνης ενώ αντίθετα 

συνδέονται απευθείας και με πολύ μεγάλη συγγένεια (σταθερά σύνδεσης της τάξεως των 

10-6-10-7Μ) με την β-τουμπουλίνη κατά μήκος των μικροσωληνίσκων. 
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1.1. Σύσταση, δομή και δυναμική των μικροσωληνίσκων 
 
 Οι μικροσωληνίσκοι αποτελούν μια από τις κύριες δομές του κυτταροσκελετού 

και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία των ευκαρυωτικών 

κυττάρων. Συμμετέχουν σε πολλές λειτουργίες του κυττάρου όπως στη κίνηση των 

χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της μίτωσης, στη ενδοκυττάρια μεταφορά μορίων  

καθώς και στη διαμόρφωση της μορφολογίας του κυττάρου [7]. 

   Τα πολυμερή των μικροσωληνίσκων σχηματίζονται από υπομονάδες 

τουμπουλίνης (tubulin), η καθεμία από τις οποίες είναι ένα ετεροδιμερές που αποτελείται 

από δύο παρόμοιες σφαιρικές πρωτεΐνες που ονομάζονται α-τουμπουλίνη και β-

τουμπουλίνη και συνδέονται ισχυρά μεταξύ τους με μη ομοιοπολικούς δεσμούς (Εικόνα 

2). 

Οι υπομονάδες της τουμπουλίνης στοιβάζονται και σχηματίζουν αρχικά 

πρωτοϊνίδια (protofilaments). Τα πρωτοϊνίδια αποτελούνται από γραμμικές αλυσίδες 

υπομονάδων τουμπουλίνης σε όλο το μήκος των οποίων εναλλάσσονται υπομονάδες α- 

και β- τουμπουλίνης.  Το τοίχωμα του κυλινδρικού κοίλου του μικροσωληνίσκου 

αποτελείται από 13 παράλληλα πρωτοϊνίδια. Κάθε πρωτοϊνίδιο έχει μια δομική 

πολικότητα: η α-τουμπουλίνη εκτίθεται στο ένα άκρο το οποίο ονομάζεται αρνητικό 

«πλην» και η β-τουμπουλίνη στο άλλο το οποίο ονομάζεται θετικό «συν» (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 2. Δομή της τουμπουλίνης από κρυσταλλογραφικές μελέτες παρουσία 

ταξόλης. Η τουμπουλίνη αποτελείται από δύο μονομερή, α- (επάνω) και β- (κάτω) με 

σχεδόν ταυτόσημη δομή.  Κάθε μονομερές σχηματίζεται από δύο β-πτυχωτά φύλλα 

(πράσινο χρώμα) τα οποία περιστοιχίζονται από έλικες (μπλε χρώμα) και περιλαμβάνει μια 

θέση δέσμευσης νουκλεοτιδίου (ροζ χρώμα).  Με κίτρινο χρώμα παρουσιάζεται το μόριο 

της ταξόλης (Lawrence Berkeley Laboratory, 1998). 
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  Εικόνα 3. Πολυμερισμός μικροσωληνίκων. Τα ετεροδιμερή α- και β- τουμπουλίνης 

συναθροίζονται έτσι ώστε να σχηματιστεί ο πυρήνας του μικροσωληνίσκου.  Μετά την 

εμπυρήνωση ακολουθεί επιμήκυνση του μικροσωληνίσκου και στα δύο άκρα έτσι ώστε να 

σχηματιστεί ένας κύλινδρος που αποτελείται από 13 παράλληλα πρωτοϊνίδια.   Κάθε 

μικροσωληνίσκος περιέχει ένα θετικό (+) και ένα αρνητικό άκρο(-) [8].  

 

Αυτή η πο λικό τητα είναι ίδια σε ό λα τα πρωτοϊνίδια και προσδίδει δομική 

πολικότητα στον μικροσωληνίσκο ως σύνολο. Το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι η δομή του 

έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, με δύο άκρα τα οποία έχουν διαφορετική χημική 

σύσταση και συμπεριφέρονται διαφορετικά, είναι κρίσιμο τόσο για τη συναρμολόγηση 

των μικροσωληνίσκων όσο και για τη λειτουργία τους [9, 10]. 

            In vivo, η εμπυρήνωση και η οργάνωση των μικροσωληνίσκων πραγματοποιείται 

από εξειδικευμένα κέντρα οργάνωσης (microtubule organizing centers, MTOCs), τα 
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οποία ελέγχουν τον αριθμό, την εντόπιση και τον προσανατολισμό των 

μικροσωληνίσκων στο κυτταρόπλασμα [11].   

  Σε ένα τυπικό ζωικό κύτταρο, οι μικροσωληνίσκοι οργανώνονται από μια μικρή 

δομή που βρίσκεται στη μια πλευρά του πυρήνα και ονομάζεται κεντροσωμάτιο. Τα 

κεντροσωμάτια περιέχουν μεγάλο αριθμό δομών σε σχήμα δακτυλίου που αποτελούνται 

από ένα άλλο είδος τουμπουλίνης, την γ-τουμπουλίνη. Κάθε δακτύλιος γ-τουμπουλίνης 

χρησιμεύει ως θέση εκκίνησης ή θέση εμπυρήνωσης (nucleation site) για την ανάπτυξη 

ενός μικροσωληνίσκου, όπου προστίθενται τα διμερή της αβ-τουμπουλίνης με ένα τέτοιο 

προσανατολισμό ώστε το πλην άκρο κάθε μικροσωληνίσκου να ενσωματώνεται στο 

κεντροσωμάτιο και η ανάπτυξη να γίνεται μόνο στο συν άκρο, δηλαδή το άκρο που 

εκτείνεται προς τα έξω [10].  

  Με τον τρόπο αυτό οργανώνονται συστοιχίες μικροσωληνίσκων που απλώνονται 

ακτινωτά σε όλο το κυτταρόπλασμα και δημιουργούν ένα σύστημα τροχιών, κατά μήκος 

των οποίων μπορούν να μετακινηθούν κυστίδια, οργανίδια και άλλα συστατικά του 

κυττάρου [12].   

Οι μικροσωληνίσκοι αποτελούν πολύ δυναμικές δομές οι οποίες μπορούν να 

μεταπίπτουν από μια φάση ανάπτυξης σε μια φάση συρρίκνωσης και το αντίθετο, τόσο in 

vivo όσο και in vitro [10]. Οι λειτουργίες που επιτελούν στα κύτταρα καθορίζονται και 

ρυθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη δυναμική του πολυμερισμού τους [13]. Μόλις ένας 

μικροσωληνίσκος εμπυρηνωθεί, το συν άκρο του αυξάνει από το κέντρο οργάνωσης 

προς τα έξω με την προσθήκη υπομονάδων. Στη συνέχεια μπορεί να αυξομειωθεί με την 

προσθήκη ή απώλεια υπομονάδων από το ελεύθερο άκρο του. Εάν εξαφανιστεί τελείως, 

δημιουργείται ένας νέος μικροσωληνίσκος από τον ίδιο δακτύλιο γ-τουμπουλίνης.  
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Εικόνα 4. Δυναμική αστάθεια των μικροσωληνίσκων και κάλυμμα (Cap) GTP. Το 

νουκλεοτίδιο GTP υδρολύεται σε GDP και (Pi) καθώς οι υπομονάδες τουμπουλίνης 

προστίθενται στα άκρα των μικροσωληνίσκων. H υδρόλυση προκαλεί αλλαγές στη 

διαμόρφωση των μορίων τουμπουλίνης, οι οποίες αποσταθεροποιούν το πολυμερές με 

αποτέλεσμα την βράχυνση και την καταστροφή του μικροσωληνίσκου. Το άκρο ενός 

μικροσωληνίσκου το οποίο περιλαμβάνει τουμπουλίνη συνδεδεμένη με GTP είναι σταθερό 

και  προστατευμένο (capped) έναντι στον αποπολυμερισμό [8]. 

 

Αυτή η συμπεριφορά είναι γνωστή ως δυναμική αστάθεια και πηγάζει από την 

εγγενή ικανότητα των μορίων της τουμπουλίνης να δεσμεύουν και να υδρολύουν GTP  

[7] (Εικόνα 4). 
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Κάθε ελεύθερο διμερές τουμπουλίνης περιέχει ένα ισχυρά συνδεδεμένο μόριο 

GTP που υδρολύεται σε GDP (το οποίο παραμένει ισχυρά συνδεδεμένο) αμέσως μετά 

την προσθήκη της υπομονάδας σε έναν αυξανόμενο μικροσωληνίσκο. Τα μόρια της 

τουμπουλίνης που είναι συνδεδεμένα με GTP συγκροτούνται αποτελεσματικά στο 

τοίχωμα του μικροσωληνίσκου ενώ εκείνα που περιέχουν GDP έχουν διαφορετική 

διαμόρφωση και συνδέονται λιγότερο ισχυρά  μεταξύ τους [14]. Όταν ο πολυμερισμός 

γίνεται γρήγορα, τα μόρια της τουμπουλίνης προστίθενται στο άκρο του 

μικροσωληνίσκου με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ταχύτητα υδρόλυσης του 

προσδεδεμένου GTP με αποτέλεσμα το άκρο του μικροσωληνίσκου να αποτελείται 

αποκλειστικά από υπομονάδες τουμπουλίνης που περιέχουν GTP.  

Επειδή οι συγκεκριμένες υπομονάδες συνδέονται ισχυρά μεταξύ τους, 

σχηματίζουν ένα κάλυμμα στο άκρο του μικροσωληνίσκου, γνωστό ως κάλυμμα GTP 

(GTP cap), το οποίο εμποδίζει τον αποπολυμερισμό. Έτσι ο αναπτυσσόμενος 

μικροσωληνίσκος, ο οποίος μπορεί να αποπολυμεριστεί μόνο με απώλεια υπομονάδων 

από το ελεύθερο άκρο του, θα συνεχίσει να αυξάνει [15].  Σε μερικές περιπτώσεις όμως, 

ειδικά όταν η αύξηση είναι αργή, οι υπομονάδες με κάλυμμα GTP υδρολύουν το GTP σε 

GDP πριν από την προσθήκη νέων υπομονάδων GTP-τουμπουλίνης με αποτέλεσμα τα 

ελεύθερα άκρα των πρωτοϊνιδίων να αποτελούνται από υπομονάδες GDP-τουμπουλίνης, 

οι οποίες συνδέονται λιγότερο ισχυρά μεταξύ τους, γεγονός που ευνοεί τον 

αποπολυμερισμό.  

Ο μικροσωληνίσκος αρχίζει να συρρικνώνεται γρήγορα και ασταμάτητα και 

μπορεί να εξαφανιστεί. Τα μόρια της GDP-τουμπουλίνης που απελευθερώνονται κατά 

τον αποπολυμερισμό, προστίθενται στο απόθεμα των μη πολυμερισμένων μορίων στο 
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κυτταροδιάλυμα. Στη συνέχεια, ανταλλάσουν το προσδεδεμένο GDP με GTP και έτσι 

είναι πάλι διαθέσιμα να προστεθούν σε έναν άλλο μικροσωληνίσκο που βρίσκεται στη 

φάση της ανάπτυξης.  

Οι μικροσωληνίσκοι εκτός από τη δυναμική αστάθεια επιδεικνύουν, in vivo και in 

vitro, και μια δεύτερη δυναμική συμπεριφορά, η οποία καλείται treadmilling και αφορά 

στη μεταφορά υπομονάδων τουμπουλίνης στο συν άκρο και ταυτόχρονη απώλεια 

διμερών από  το πλην άκρο του μικροσωληνίσκου, χωρίς να παρατηρείται αλλαγή στο 

μήκος του. (Εικόνα 5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Τreadmilling.  Ετεροδιμερή τουμπουλίνης μεταφέρονται στο συν άκρο 

του μικροσωληνίσκου με παράλληλη απώλεια υπομονάδων από το πλην άκρο. Το μήκος 

του μικροσωληνίσκου παραμένει αμετάβλητο[8]. 

 

H ιδιότητα αυτή των μικροσωληνίσκων, οφείλεται στην ύπαρξη διαφορετικών 

συγκεντρώσεων υπομονάδων τουμπουλίνης στα δύο άκρα τους. Η συγκέντρωση των 

ελεύθερων διμερών τουμπουλίνης βρίσκεται σε ισορροπία με κάθε άκρο των 
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μικροσωληνίσκων. Όταν τα ελεύθερα διμερή της τουμπουλίνης φτάσουν σε μια κριτική 

συγκέντρωση, τότε επιταχύνεται ή επιβραδύνεται το φαινόμενο του treadmilling [16-19]. 

Η δυναμική των μικροσωληνίσκων ρυθμίζεται περαιτέρω από ενδοκυττάριους 

μηχανισμούς. Μερικοί από αυτούς είναι η μεταβολή των επιπέδων έκφρασης 

διαφορετικών ισοτύπων τουμπουλίνης, ο έλεγχος της πτύχωσης των μονομερών 

υπομονάδων, ο σχηματισμός λειτουργικών διμερών, οι μετα-μεταφραστικές 

τροποποιήσεις στις υπομονάδες τουμπουλίνης και η εμπυρήνωση στους 

μικροσωληνίσκους και αλληλεπίδραση αυτών με κυτταρικούς παράγοντες (CLIP-170, 

STOP, EMAP, stathmin, katanin, Kin I κινησίνες) που τους σταθεροποιούν ή 

αποσταθεροποιούν [20-29].  
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1.2  Σύνδεση των ταξανών με τους μικροσωληνίσκους 
 

Η περιοχή σύνδεσης της ταξόλης στην τουμπουλίνη, έχει ταυτοποιηθεί με μεγάλη 

ακρίβεια μετά τον προσδιορισμό της κρυσταλλικής δομής της πρωτεΐνης, παρουσία 

ταξόλης [30]. Το σημείο πρόσδεσης της ταξόλης βρίσκεται στη β-υπομονάδα του 

διμερούς και εντοπίζεται στην εσωτερική επιφάνεια του μικροσωληνίσκου. Βρίσκεται 

στα όρια ανάμεσα στην περιοχή δέσμευσης του νουκλεοτιδίου (αμινοξέα 1-206) και στην 

ενδιάμεση περιοχή της πρωτεΐνης (αμινοξέα 207-384) και είναι σε επαφή με τoν Μ-

βρόχο.   

Α.                                                     Β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. (A) Περιοχή δέσμευσης του μορίου της ταξόλης (κίτρινο χρώμα) στη β-

υπομονάδα του ετεροδιμερούς της τουμπουλίνης (Β) Η ταξόλη (κόκκινο χρώμα) συνδέεται 

με μεγάλη συγγένεια στην εσωτερική επιφάνεια των μικροσωληνίσκων και καταστέλλει την 

δυναμική τους [8, 10] 
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Ο δακτύλιος C3’ του φαρμάκου συνδέεται με τα 31 αμινοτελικά κατάλοιπα της β-

τουμπουλίνης, ενώ ο δακτύλιος C2’ με τα κατάλοιπα 219-233 [9].  Η ταξόλη θεωρείται 

ότι αποκτά πρόσβαση στα σημεία σύνδεσης με την τουμπουλίνη μέσω των 

διακυμάνσεων στο δίκτυο των μικροσωληνίσκων ή με διάχυση μέσα από μικρά 

ανοίγματα [14] (Εικόνα 6). 

Σε κυτταρικό επίπεδο η ταξόλη διαπερνά την κυτταροπλασματική μεμβράνη 

λόγω του υδροφοβικού της χαρακτήρα.  Στο κυτταρόπλασμα δεσμεύεται με μεγάλη 

συγγένεια στη β-τουμπουλίνη στην εσωτερική επιφάνεια των μικροσωληνίσκων, γεγονός 

που έχει ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση τους καθώς και την αύξηση του βαθμού 

πολυμερισμού, δηλαδή τη συνολική μάζα πολυμερούς που σχηματίζεται τελικά σε 

δεδομένη συγκέντρωση τουμπουλίνης.  Πιθανότατα, η δέσμευση του φαρμάκου επάγει 

αλλαγές στη διαμόρφωση της τουμπουλίνης η οποία μέσω ενός άγνωστου μηχανισμού 

αυξάνει την συγγένεια μεταξύ γειτονικών μορίων πρωτεΐνης [14]. 

Με βάση το γεγονός ότι η ταξόλη βρίσκεται σε στενή επαφή με τη M-loop της 

τουμπουλίνης, στην οποία οφείλονται οι περισσότερες πλευρικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των πρωτοϊνιδίων, ενδεχόμενα η δέσμευση του φαρμάκου να σταθεροποιεί μια 

διαμόρφωση η οποία προάγει τις πλευρικές συνδέσεις [9].  Επίσης έχει προταθεί ότι 

αλλαγές στη διαμόρφωση της πρωτεΐνης στην περιοχή δέσμευσης της ταξόλης, επιδρούν 

στην περιοχή δέσμευσης του νουκλεοτιδίου και εξουδετερώνουν αλλαγές που επάγονται 

από την απώλεια του γ φωσφορικού.  Για παράδειγμα η σταθεροποίηση των ελίκων Η1 

και Η7, οι οποίες έρχονται σε επαφή με την ταξόλη θα μπορούσε να επιδρά στην περιοχή 

του νουκλεοτιδίου [31].  
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Σε κάθε μόριο τουμπουλίνης υπάρχει ένα σημείο δέσμευσης της ταξόλης, 

επομένως αύξηση του βαθμού πολυμερισμού προϋποθέτει σύνδεση του φαρμάκου στην 

τουμπουλίνη με στοιχειομετρία 1:1. Έτσι, προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός 

πολυμερισμού ενός τυπικού μικροσωληνίσκου ο οποίος περιέχει περίπου 10.000 μόρια 

τουμπουλίνης, απαιτείται η δέσμευση 5.000 μορίων ταξόλης [8]. Σε αντίθεση με το 

μεγάλο  αριθμό  μο ρίων ταξό λης πο υ απαιτείται για την αύξηση της μάζας το υ 

πολυμερούς, αρκεί ένας μικρός αριθμός μορίων προκειμένου να σταθεροποιηθεί η 

δυναμική των μικροσωληνίσκων χωρίς αύξηση του βαθμού πολυμερισμού [32].   
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1.3. Δράση των ταξανών σε κυτταρικό επίπεδο 
 

Οι ταξάνες σε  κυτταρικό επίπεδο ανάλογα με τη συγκέντρωσή τους επιδρούν 

μεταξύ άλλων στον κυτταρικό κύκλο και στην οργάνωση του πυρηνικού φακέλου,  

προκαλώντας απόπτωση ή νέκρωση. 

 

1.3.1. Ο κυτταρικός θάνατος 

Ο κυτταρικός θάνατος περιγράφηκε αρχικά από τον Virchow (1858) [33]. Εκείνη 

την περίοδο οι όροι εκφυλισμός (degeneration) και νέκρωση αναφερόταν μόνο σε 

μακροσκοπικές παρατηρήσεις. Οι πρώτες μικροσκοπικές παρατηρήσεις για τον 

κυτταρικό θάνατο εμφανίστηκε το 1879 με την εισαγωγή των όρων πυρηνορηξία 

(karyorhexis)  που δείχνουν την αποσύνθεση του πυρήνα και πυρηνόλυση (karyolysis) 

για την περιγραφή της εξαφάνισης του πυρήνα. Δέκα έτη αργότερα οι όροι “pyknosis”  

και “chromatin margination” εισήχθησαν (Arnheim, 1890). Το 1885 ο όρος 

“chromatolysis”  εισήχθη από τον Flemming που μελέτησε ωοθηκικά θυλάκια των 

θηλαστικών και περίγραψε την αποσύνθεση και τελικά εξαφάνιση των πυρήνων στα 

επιθηλιακά κύτταρα. Ο Flemming (1885) αποκάλεσε αυτό το φαινόμενο chromatolysis 

επειδή παρατήρησε ότι αυτοί οι πυρήνες τελικά εξαφανίστηκαν. Ο όρος chromatolysis 

χρησιμοποιήθηκε από Graper (1914) ως αντίθετος όρος της μίτωσης για να περιγραφεί το 

φαινόμενο της φαγοκυττάρωσης του καταστραμμένου κυττάρου από φαγοκύτταρα και 

από γειτονικά επιθηλιακά κύτταρα. Αυτό το φαινόμενο δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη 

μέχρι την εισαγωγή του όρου απόπτωση το 1972 από τον Kerr [34].  
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 Η απόπτωση χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση του κυττάρου, τη συμπύκνωση 

της χρωματίνης και της διαταραχής του κυτταροπλάσματος. Τελικά, το κύτταρο 

διαιρείται σε αποπτωτικά σωμάτια τα οποία αποτελούνται από κυτταρικά οργανίδια 

και/ή πυρηνικό υλικό περιβαλλόμενα από άθικτη κυτταρική μεμβράνη. Αυτά τα σωμάτια 

φαγοκυτταρώνονται από γειτονικά κύτταρα και ειδικότερα από τα μακροφάγα  [34]. 

Εντούτοις, τα αποπτωτικά κύτταρα δεν αναγνωρίζονται πάντα από τα φαγοκύτταρα 

και έπειτα μπορούν να υποβληθούν σε αποκαλούμενο δευτερογενή  [35] ή αποπτωτική 

νέκρωση  [36]. Αυτή η ορολογία φαίνεται παράξενη, επειδή νέκρωση και η απόπτωση 

θεωρούνται συχνά ως δύο αντίθετες μορφές κυτταρικού θανάτου [37]. Εντούτοις, 

σύμφωνα με τους Majno και Jorris [36] η νέκρωση δεν είναι μια μορφή θανάτου 

κυττάρων αλλά του τέλους οποιασδήποτε διαδικασίας θανάτου των κυττάρων. Σύμφωνα 

με αυτήν την άποψη το γεγονός ότι ένα κύτταρο πεθαίνει από τη νέκρωση είναι το ίδιο 

με εξισώνοντας τον κλινικό θάνατο με την μετα-θανάσιμη αποσύνθεση [36]. Η νέκρωση 

χαρακτηρίζεται με τη διόγκωση του κυττάρου, που συχνά συνοδεύεται με  συμπύκνωση 

χρωματίνης και τελικά οδηγεί σε κυτταρική και πυρηνική λύση με ακόλουθη φλεγμονή  

[37]. Εντούτοις, τα αποπτωτικά κύτταρα που δεν φαγοκυτταρώνονται παρουσιάζουν 

αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, εκτός από τη διαδικασία της φλεγμονής. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα λίγα αποπτωτικά κύτταρα ή σωμάτια που δεν 

αναγνωρίζονται από τα φαγοκύτταρα, παράγουν χημειοτακτικά μόρια σε πολύ χαμηλό 

επίπεδο για να κινητοποιήσουν τα κύτταρα της φλεγμονής [36].  

Ένας άλλος σημαντικός περιγραφικός όρος είναι η διόγκωσης (Ongosis) που 

εισήχθηκε σχεδόν έναν αιώνα πριν από τον von Recklinghause (1910), ο οποίος 

παρατήρησε μια σημαντική διόγκωση των οστεοκυττάρων στην οστεομαλακία. Οι 
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Majno και Joris προτείνουν να χρησιμοποιηθεί ο όρος Ongosis για οποιοδήποτε είδος 

κυτταρικού θανάτου που χαρακτηρίζεται από χαρακτηριστική διόγκωση του κυττάρου, 

ενώ ο όρος νέκρωση να αναφέρεται μόνο στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

εμφανίζονται μετά από τον κυτταρικό θάνατο. (Εικόνα 7) 

 

Εικόνα 7. Η απόπτωση και η διόγκωση σύμφωνα με τους Majno και Joris οδηγούν 

τελικά σε νέκρωση. 

 

Ο όρος απόπτωση και ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος 

χρησιμοποιούνται συχνά ως συνώνυμα [38] και σε αντίθεση με τη νέκρωση αυτοί οι όροι 
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δεν είχαν συνδεθεί ποτέ με τα φαινόμενα της φλεγμονής. Και οι δύο όροι είναι μόνο 

συνώνυμοι  όσο αφορά τον σταθερό μηχανισμό που ακολουθείται από τα κύτταρα [39].  

 Η εργασία των Ellis και Horvitz (1986) [40] ήταν μια σημαντική πρόοδος στην 

ανακάλυψη της διαδικασίας του αποπτωτικού θανάτου. Μετέπειτα γενετικές μελέτες 

έδειξαν ότι 10 γονίδια (cell death defective CED) συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία, 

από τα οποία τα ced-3, ced-4 και ced-9 διαδραματίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην 

απόπτωση. Τα ced-3 και ced-4 προκαλούν απόπτωση, ενώ το ced-9 την εμποδίζει. Οι 

πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται ced-3 και ced-4 είναι πολύ ομόλογες με την κυστείνη 

εξαρτώμενη πρωτεάση ‘Interleukin 1b converting enzyme’ (ICE) στα σπονδυλωτά. Στη 

συνέχεια, οι διάφορες πρωτεάσες σχετικές με το ICE ανιχνεύτηκαν και ονομάστηκαν με 

πολυάριθμα συνώνυμα, περιλαμβανομένου του όρου κασπάσες (κυστείνη aspartate).  

Όλα τα κύτταρα περιέχουν τα κασπάσες, οι οποίες βρίσκονται σε ανενεργή μορφή 

(προκασπάσες). Αναστολείς της κασπάσης-1 και κασπάσης-3 μπορούν να καταστείλουν 

την απόπτωση [41]. Επειδή η απόπτωση που προκαλείται από κασπάση-1 αναστέλλεται 

όχι μόνο από αναστολείς τηςκασπάσης-1 αλλά και της κασπάσης-3, προτείνεται  ότι  οι 

κασπάσες 1 και 3 συνδέονται μεταξύ τους [41]. Η κασπάση-3 είναι γνωστό ότι συνδέεται 

σε διάφορες πρωτεΐνες συμπεριλαμβανομένης της πολυμεράσης poly(ADP)-ribose η 

οποία είναι αναγκαία για τα τυπικά χαρακτηριστικά της απόπτωσης [42]. Ο σημαντικός 

ρόλος των κασπασών στην αποπτωτική διαδικασία αποδεικνύεται επίσης από την 

επίδραση της κασπάσης-6 [43] που προκαλεί την αποσύνθεση του πυρήνα με το να 

συνδέεται  στη λαμίνη, η οποία είναι ένας σημαντικός δομικός παράγοντας της 

πυρηνικής μεμβράνης. 
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Τα δεδομένα δείχνουν ότι τρεις σημαντικοί μηχανισμοί μπορούν να οδηγήσουν 

στην ενεργοποίηση κασπασών: ένας υποδοχέας που ενεργοποιεί την κασπάση-8, ένας 

μιτοχονδριακός μηχανισμός με την ενεργοποίηση της κασπάσης-9 και μια διαδικασία 

που περιλαμβάνει το ενδοπλασματικό δίκτυο με την ενεργοποίηση της κασπάσης-12 [44]   

(Εικόνα 8). 

 

 

Εικόνα 8. Οι τρείς σημαντικοί μηχανισμοί που μπορούν να οδηγήσουν στην 

ενεργοποίηση των κασπασών. 

 

Διάφορα μόρια που βρίσκονται στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων 

μπορούν να προάγουν την απόπτωση με ένα μη εξαρτώμενο από τις κασπάσες τρόπο. Ο 

Htra2/Omi, εκτός από τη δυνατότητά του να εμποδίσει τις IAPs, εμφανίζεται να προάγει 

την απόπτωση ανεξάρτητα από τη δράση κασπασών μέσω της δραστηριότητας 



 43 

πρωτεάσεων της σερίνης [45, 46]. Ο παράγοντας που προκαλεί απόπτωση (AIF) μετά 

από επαγωγή της απόπτωσης μεταφέρεται από το διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων 

στον πυρήνα, όπου προκαλεί τη συμπύκνωση της χρωματίνης και διάσπαση του  DNA 

[47, 48]. Ο Endo G, μετά από την απελευθέρωσή του από το διαμεμβρανικό 

μιτοχονδριακό διάστημα εμφανίζεται να μεσολαβεί άμεσα στην διάσπαση του DNA με 

ένα τρόπο ανεξάρτητο από τις κασπάσες [49] (Εικόνα 9). 

 

 

 Εικόνα 9. Απόπτωση εξαρτώμενη και μη από κασπάσες. 

 

Η μιτωτική καταστροφή είναι η μορφή θανάτου κυττάρων που προκύπτει από 

ανώμαλη μίτωση, που οδηγεί στο σχηματισμό μεγάλων μη βιώσιμων κυττάρων με 

μικροπυρήνες που περιέχουν μη συμπυκνωμένα χρωμοσώματα. H απόπτωση μπορεί να 
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είναι συνέπεια της μιτωτικής καταστροφής, θα ήταν όμως παρερμηνεία να υποθέσουμε 

ότι η απόπτωση είναι η πάντα κατάληξη της μιτωτικής καταστροφής [50]. Αν και η 

έκφραση αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών (όπως Bcl-2) μπορούν να αποτρέψουν την 

απόπτωση μετά από μιτωτική καταστροφή, δεν βελτιώνει την επιβίωση των κυττάρων 

[50, 51]. 

 Η μιτωτική καταστροφή μπορεί να προκύψει από ανεπαρκή μιτωτικά σημεία 

ελέγχου σε καρκινικά κύτταρα, σε κύτταρα που έχουν δεχθεί δράση φαρμάκων κατά της 

τουμπουλίνης και σε πρόωρη μίτωση. Στα παραπάνω παραδείγματα φαίνεται να 

ενοχοποιείται η απρογραμμάτιστη ενεργοποίηση της Cdk1. Παραδείγματος χάριν, η τήξη 

των μιτωτικών  κυττάρων με κύτταρα που βρίσκονται στην S ή G2 φάση,  μπορεί να έχει 

αποτέλεσμα τη μιτωτική καταστροφή, που πιθανώς οφείλεται στην πρόωρη επαγωγή της 

μίτωσης πριν από την ολοκλήρωση της S ή G2 φάσης [51]. Αυτή η πρόωρη επαγωγή 

περιλαμβάνει προφανώς τον επαγωγικό παράγοντα της μίτωσης Cdk1/cyclin B1. 

Συνεπώς,  έκτοπη υπερέκφραση της cyclin B και Cdk1 μπορεί να οδηγήσει στην πρόωρη 

συμπύκνωση της χρωματίνης και στη μιτωτική  καταστροφή [52, 53] . Ομοίως, στα 

κύτταρα που εκφράζουν p21, η απότομη μείωση της έκφρασης του p21 (που άρει την 

καταστολή του cdk1) μπορεί να οδηγήσει στη μιτωτική καταστροφή μετά από την 

παρατεταμένη καταστολή της αύξησης του κυττάρου [54].  

 Η μιτωτική καταστροφή μπορεί να είναι μια κλινικά σημαντική μορφή του 

κυτταρικού θανάτου. Βλάβη στο DNA,  για παράδειγμα  από γ-ακτινοβολία, η οποία 

ενεργοποιεί το σημείο ελέγχου βλάβης του DNA,  δεν πραγματοποιείται σε καρκινικά 

κύτταρα στα οποία λείπουν οι αισθητήρες βλάβης του DNA (π.χ. ATM, ATR), 

προσαρμοστές (π.χ. BRCA1) ή κινάσες (π.χ. Chk1, Chk2)  που απαιτούνται για την 
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ακινητοποίηση σε κυτταρική φάση [55]. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί καρκινικά 

κύτταρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην επαγωγή της μιτωτικής καταστροφής. Επιπλέον, 

χημικοί ανασταλτικοί παράγοντες του σημείου ελέγχου βλάβης του DNA, μπορούν να 

ευαισθητοποιήσουν τα καρκινικά κύτταρα στην επαγωγή της μιτωτικής καταστροφής 

(και ως επακόλουθο την απόπτωση) [56-59]  (Εικόνα 10). 

 

 

 

Εικόνα 10. Μιτωτική καταστροφή ως αποτέλεσμα της  δράσης του Taxol. 

 

1.3.2 Ο  κυτταρικός κύκλος   

 Τα κύτταρα αναπαράγονται διεκπεραιώνοντας μια συγκεκριμένη ακολουθία 

γεγονότων κατά τη διάρκεια της οποίας διπλασιάζουν το περιεχόμενο τους και στη 

συνέχεια διαιρούνται σε δύο νέα θυγατρικά κύτταρα. Αυτός ο κύκλος διπλασιασμού και 
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διαίρεσης, είναι γνωστός ως κυτταρικός κύκλος (cell cycle) και αποτελεί το βασικό 

μηχανισμό αναπαραγωγής όλων των έμβιων όντων (Εικόνα 11). 

                         

 

Εικόνα 11. Κυτταρικός κύκλος. Σχηματικό διάγραμμα που αναπαριστά τις φάσεις 

του κυτταρικού κύκλου των ευκαρυωτικών κυττάρων 

 

Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτικών κυττάρων διαιρείται σε τέσσερα 

διακριτά στάδια ή φάσεις. Στα περισσότερα κύτταρα η φάση της μίτωσης (φάση Μ) 

αποτελεί ένα πολύ μικρό κλάσμα του κυτταρικού κύκλου. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα 

σε δύο φάσεις Μ καλείται μεσόφαση (interphase). 

 Η μεσόφαση αποτελείται από τρεις φάσεις: G0/G1, S και G2. Κατά τη διάρκεια 

της φάσης S (φάση σύνθεσης), το κύτταρο αντιγράφει το DNA.  Το διάστημα ανάμεσα 

στο τέλος της φάσης Μ και στην αρχή της σύνθεσης του DNA καλείται G1 φάση ενώ το 

διάστημα μετά το τέλος της σύνθεσης και πριν από την αρχή της φάσης M καλείται G2 
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φάση.  Κατά τη διάρκεια της μεσόφασης το κύτταρο συνεχίζει να μεταγράφει τα γονίδια 

του, να συνθέτει πρωτεΐνες και να αυξάνεται σε μάζα. Επιπλέον, οι φάσεις G1 και G2 

προσφέρουν επιπρόσθετο χρόνο στο κύτταρο για να αυξηθεί και να διπλασιάσει τα 

κυτταροπλασματικά οργανίδια του.   

 

Εικόνα 12. Σχηματική παράσταση των φάσεων της μίτωσης: πρόφαση, προμετάφαση, 

μετάφαση, ανάφαση, τελόφαση, κυτταροκίνηση. 
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Κατά τη διάρκεια της φάσης Μ η αύξηση του κυττάρου σταματά και ακολουθεί η 

διαίρεση του κυττάρου μια διεργασία γνωστή ως μίτωση.  Πριν από  την έναρξη της 

μίτωσης, κάθε χρωμόσωμα έχει αντιγραφεί και αποτελείται από δύο ταυτόσημες 

χρωματίδες (αδελφές χρωματίδες), οι οποίες είναι ενωμένες σε όλο το μήκος τους με 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ πρωτεϊνών που βρίσκονται στην επιφάνειά τους. Κατά τη 

διάρκεια της μίτωσης, οι αδερφές χρωματίδες διαχωρίζονται και μετατρέπονται σε 

ανεξάρτητα θυγατρικά χρωμοσώματα που έλκονται στους αντίθετους πόλους του 

κυττάρου από τoυς μικροσωληνίσκους της μιτωτικής ατράκτου (Εικόνα 12). 

Κατά τη διάρκεια της πρόφασης τα χρωμοσώματα συμπυκνώνονται και η 

μιτωτική άτρακτος αρχίζει να συναρμολογείται έξω από τον πυρήνα. 

Κατά την προμετάφαση, ο πυρηνικός φάκελος αποδομείται και οι 

μικροσωληνίσκοι της ατράκτου έρχονται σε επαφή με τα χρωμοσώματα και 

προσδένονται σε αυτά μέσω εξειδικευμένων πρωτεϊνικών συμπλόκων, που 

αποκαλούνται κινητόχωροι. 

Στη μετάφαση τα χρωμοσώματα συγκεντρώνονται στον ισημερινό της ατράκτου, 

δηλαδή στο μέσον της απόστασης ανάμεσα στους πόλους της. 

Κατά την ανάφαση, οι δύο αδελφές χρωματίδες κάθε αντιγραμμένου 

χρωμοσώματος διαχωρίζονται συγχρονισμένα και έλκονται από την άτρακτο στους δύο 

αντίθετους πόλους του κυττάρου, ώστε να σχηματιστούν δύο θυγατρικά χρωμοσώματα.  

Οι μικροσωληνίσκοι των κινητοχώρων βραχύνονται και ταυτόχρονα οι πόλοι της 

ατράκτου απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο.  Οι δύο αυτές διεργασίες συμβάλλουν 

στο διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων. 
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Κατά τη διάρκεια της τελόφασης τα θυγατρικά χρωμοσώματα έχουν διαχωριστεί 

σε δύο ομάδες, μια σε κάθε πόλο της ατράκτου.  Γύρω από κάθε ομάδα χρωμοσωμάτων 

ανασυγκροτείται ένα πυρηνικό περίβλημα ώστε να σχηματισθούν δύο νέοι θυγατρικοί 

πυρήνες. 

Η φάση Μ δεν περιλαμβάνει απλώς το διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων και το 

σχηματισμό νέων πυρήνων. Αποτελεί επίσης τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της 

οποίας άλλα συστατικά του κυττάρου (μεμβράνες, κυτταροσκελετός, οργανίδια, διαλυτές 

πρωτεΐνες) κατανέμονται στα δύο θυγατρικά κύτταρα. 

Στη φάση της κυτταροκίνησης, το κυτταρόπλασμα διαιρείται στα δύο από τον 

συσταλτικό δακτύλιο ακτίνης και μυοσίνης που περισφίγγει το κύτταρο για να 

δημιουργήσει δύο θυγατρικά κύτταρα. 

 

1.3.3  Η μορφολογία του πυρήνα και ο πυρηνικός φάκελος  

Ο πυρήνας είναι ζωτικής σημασίας για το κύτταρο επειδή ελέγχει όλες τις 

κυτταρικές διεργασίες. (Εικόνα 13). Περιβάλλεται από ένα πυρηνικό περίβλημα (nuclear 

envelope) το οποίο διαπερνούν κατά διαστήματα τα σύμπλοκα των πυρηνικών πόρων 

(ΝPCs). Ο ρόλος των πόρων είναι να διεκπεραιώνουν την ενεργή και ελεγχόμενη 

μεταφορά από και προς το κυτταρόπλασμα.  
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Εικόνα 13. Δομή του πυρήνα των κυττάρων. Ο πυρήνας περιβάλλεται από τον 

πυρηνικό φάκελο τον οποίο διαπερνούν κατά διαστήματα τα σύμπλοκα των πυρηνικών 

πόρων. Το εσωτερικό του πυρήνα αποτελείται από το πυρηνόπλασμα, τη  χρωματίνη και 

τους πυρηνίσκους. 

 

Το πυρηνικό περίβλημα συνδέεται απευθείας με τις μεμβράνες του 

ενδοπλασματικού δικτύου και υποστηρίζεται από το δίκτυο ενδιαμέσων ινιδίων της 

πυρηνικής λάμινας (nuclear lamina), το οποίο σχηματίζει μια λεπτή στοιβάδα που 

βρίσκεται κάτω από την εσωτερική πυρηνική μεμβράνη. Το εσωτερικό του πυρήνα 

αποτελείται από το πυρηνόπλασμα, το οποίο περιέχει τη χρωματίνη, έναν ή 

περισσότερους πυρηνίσκους καθώς και συστατικά στοιχεία όπως ιόντα, πρωτεΐνες και 

νουκλεοτίδια [60, 61].   
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Ο πυρηνίσκος είναι η πιο ευδιάκριτη δομή σε ένα μεσοφασικό πυρήνα, περιέχει 

μεγάλες ποσότητες DNA και RNA και ο λειτουργικός του ρόλος είναι η κατασκευή του 

ριβοσωματικού RNA. Περιέχει μια ινώδη περιοχή (fibrillar region) στην οποία 

συναθροίζονται χρωμοσώματα που περιέχουν γονίδια για το ριβοσωματικό RNA 

(nucleolar organiser). Τα γονίδια αυτά μεταγράφονται στον πυρηνίσκο, όπου επίσης 

συναρμολογούνται οι ριβοσωματικές υπομονάδες, χρησιμοποιώντας ριβοσωματικές 

πρωτεΐνες που έχουν εισαχθεί από το κυτταρόπλασμα και στη συνέχεια εξέρχονται από 

τον πυρήνα μέσω των πυρηνικών πόρων [60, 61]. 

Ο πυρηνικός φάκελος (nuclear envelope) περιβάλλει τα στοιχεία του πυρήνα και 

αποτελείται από την εσωτερική (inner nuclear membrane, INM) και εξωτερική πυρηνική 

μεμβράνη (outer nuclear membrane, ONM), τα σύμπλοκα των πυρηνικών πόρων (nuclear 

pore complexes, NPCs) και την πυρηνική λάμινα. Στα τρία κλασσικά συστατικά του 

πυρηνικού φακέλου προστίθεται και ένα τέταρτο, η χρωματίνη  [60]  (Εικόνα 14). 
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Εικόνα 14. Δομή και σύσταση του πυρηνικού φακέλου. Ο πυρηνικός φάκελος 

αποτελείται από τέσσερα δομικά συστατικά (α) τα σύμπλοκα των πυρηνικών πόρων (NPC), 

(β) την εσωτερική (INM) και την εξωτερική πυρηνική μεμβράνη (ONM), (γ) το δίκτυο των 

λαμινών (Nuclear lamina) (δ) την περιφερική χρωματίνη (Chromatin). 

 

Επομένως η περιφέρεια στο εσωτερικό του πυρήνα οργανώνεται με συμμετοχή 

τεσσάρων κύριων κατηγοριών πρωτεϊνών: τις λαμίνες, τις πρωτεΐνες της εσωτερικής 

πυρηνικής μεμβράνης, τις πρωτεΐνες των συμπλόκων των πυρηνικών πόρων καθώς και 

τις πρωτεΐνες της περιφερικής χρωματίνης.  

Ο πυρηνικός φάκελος ρυθμίζει την κυκλοφορία των μακρομορίων ανάμεσα στον 

πυρήνα και το κυτταρόπλασμα και παρέχει θέσεις δέσμευσης στη χρωματίνη και τον 
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κυτταροσκελετό. Μέσω αυτών των αλληλεπιδράσεων εξασφαλίζει την σωστή 

τοποθέτηση του πυρήνα μέσα στα κύτταρα, αλλά και των χρωμοσωμάτων μέσα στον 

πυρήνα ρυθμίζοντας την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων. Ο πυρηνικός φάκελος δεν 

είναι στατικός αλλά αντίθετα αναδιαμορφώνεται συνέχεια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 

της κυτταρικής διαίρεσης, όπου υποβάλλεται σε έναν πλήρη κύκλο αποσύνθεσης και 

επανασχηματισμού [62, 63]. 

Tα σύμπλοκα των πυρηνικών πόρων αποτελούν τα κύρια κανάλια μεταφοράς 

των μακρο μο ρίων μέσα ή έξω από  τον πυρήνα (Nuclear Pore Complexes, NPCs)  

(Εικόνα 15). Τα  NPCs αποτελούν πρωτεϊνικές δομές οι οποίες διαπερνούν την λιπιδική 

διπλοστοιβάδα του πυρηνικού φακέλου. Η συνολική τους μάζα είναι περίπου 125MDa 

στα σπονδυλωτά και  66MDa στo σακχαρομύκητα. Ένας πυρήνας σπονδυλωτού περιέχει 

περίπου 2.000 NPCs σε αντίθεση με τον μικρότερου μεγέθους πυρήνα του 

σακχαρομύκητα ο οποίος περιέχει περίπου 200 NPCs [64]. Tα σύμπλοκα των πόρων 

συγκροτούνται από 30 τουλάχιστον διαφορετικές πρωτεΐνες, τις νουκλεοπορίνες (Nups), 

οι οποίες βρίσκονται σε πολλαπλά αντίγραφα και διευθετούνται έτσι ώστε να προκύψει 

ένα κανάλι με συμμετρία όγδοης τάξης ως προς τον κεντρικό άξονα του πόρου [65]. Έτσι 

ο βασικός σκελετός του συμπλόκου αποτελείται από οκτώ ακτινωτούς σχηματισμούς οι 

οποίοι δημιουργούν ένα κεντρικό κανάλι και καταλήγουν σε δύο δακτυλίους, έναν 

κυτταροπλασματικό και ένα πυρηνοπλασματικό, από τους οποίους εκφύονται ινίδια . 

 



 54 

 

Εικόνα 15. Σχηματική παράσταση του συμπλόκου του πυρηνικού πόρου [66].  

 

Το σημείο στο οποίο συναντώνται η εσωτερική και εξωτερική πυρηνική 

μεμβράνη ονομάζεται μεμβράνη των πόρων και περιέχει ειδικές πρωτεΐνες όπως η gp210 

και η POM121, οι οποίες συγκρατούν το πολυπρωτεϊνικό σύμπλεγμα των πόρων στη 

λιπιδική διπλοστοιβάδα [67].   

Η διακίνηση μορίων διαμέσου των πόρων γίνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις.  

Πρωτεϊνικά μόρια από το κυτταροδιάλυμα εισέρχονται στον πυρήνα, ενώ μόρια RNA 

και ριβοσωμικές υπομονάδες που συντίθενται στον πυρήνα, εξέρχονται προς το 

κυτταρόπλασμα.  Επομένως τα NPCs είναι εξειδικευμένα κανάλια μεταφοράς μέσω των 

οποίων επιτυγχάνεται η μετακίνηση των μακρομορίων από το κυτταρόπλασμα στον 
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πυρήνα και αντίστροφα, τα οποία παρέχουν ένα σημαντικό σημείο ελέγχου της έκφρασης 

των γονιδίων [64].  

Κάθε πόρος περιέχει έναν ή περισσότερους υδρόφιλους διαύλους μέσω των 

οποίων μικρά υδατοδιαλυτά μόρια διακινούνται ελεύθερα και μη επιλεκτικά μεταξύ του 

πυρήνα και του κυτταροπλάσματος. Επίσης ιόντα, μεταβολίτες και πρωτεΐνες μεγέθους 

μικρότερου από 9nm σε διάμετρο ή 30-40KDa σε μάζα, μπορούν να διαπεράσουν τα 

NPCs με απλή διάχυση. Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος της μετακίνησης μακρομορίων 

μέσω των NPCs, επιτυγχάνεται με τη μεσολάβηση πρωτεϊνών μεταφοράς οι οποίες 

προσδένονται σε αυτά και τα κατευθύνουν αλληλεπιδρώντας με τα ινίδια του πόρου. Από 

μελέτες κρυοηλεκτρονικής μικροσκοπίας, προκύπτει ότι η δομή των NPCs διαστέλλεται 

περιστασιακά έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά μεγαλυτέρων σωματιδίων [64].  

Κατά τη διάρκεια της μίτωσης ο πυρηνικός φάκελος διασπάται και τα ΝPCs 

αποσυνδέονται από τις μεμβράνες  και ανοικοδομούνται εξολοκλήρου. Στην τελόφαση, ο 

πυρηνικός φάκελος ανασυγκροτείται και τα συστατικά των NPCs επανασυνδέονται για 

να σχηματίσουν νέα σύμπλοκα [68]. 

Ο όρος πυρηνική λάμινα αναφέρεται σε ένα οργανωμένο δισδιάστατο δίκτυο 

ενδιαμέσων ινιδίων, τα οποία καλύπτουν και στηρίζουν την εσωτερική πυρηνική 

μεμβράνη. Πρόκειται για ένα ορθοκανονικό πλέγμα, το οποίο αποτελείται από ενδιάμεσα 

ινίδια λαμινών. 

Οι λαμίνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις τύπου Α και τύπου Β ανάλογα με 

τη δομή και το πρότυπο έκφρασής τους. Οι λαμίνες τύπου Β εκφράζονται σε όλα τα 

ευκαρυωτικά κύτταρα σε αντίθεση με τις τύπου Α οι οποίες εντοπίζονται μόνο σε καλά 

διαφοροποιημένα κύτταρα [69]. Διαφορετικού τύπου λαμίνες φαίνεται να έχουν 
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εξειδικευμένες λειτουργίες ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο, τον βαθμό διαφοροποίησης, 

τις πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν και την τοπολογία τους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

λαμίνες τύπου Β είναι απαραίτητες για την επιβίωση ενός οργανισμού σε αντίθεση με τις 

λαμίνες Α που πιθανόν εξυπηρετούν πιο εξειδικευμένες λειτουργίες [70]. 

H λάμινα συνδέεται με τον πυρηνικό φάκελο μέσω των διαμεμβρανικών 

πρωτεϊνών LBR, LAP2, εμερίνη και MAN1 της εσωτερικής πυρηνικής μεμβράνης [71]. 

Με την έναρξη της μίτωσης, η υπερφωσφορυλίωση των λαμινών προκαλεί εξασθένηση 

των αλληλεπιδράσεων λαμίνης-λαμίνης και σταδιακό αποπολυμερισμό της λάμινας [72]. 

Η επανασυγκρότηση της πυρηνικής λάμινας μετά το τέλος της μίτωσης προϋποθέτει την 

αποφωσφορυλίωση των λαμινών [73, 74]. 

 

1.3.4 Η δράση της ταξόλης σε κυτταρικό επίπεδο.  

Η δράση της ταξόλης σε κυτταρικό επίπεδο ποικίλλει και εξαρτάται από τη 

δοσολογία και το θεραπευτικό σχήμα. Η ταξόλη όταν χορηγηθεί σε συγκεντρώσεις της 

τάξεως των nM για 20h, προκαλεί ένα παρατεταμένο μιτωτικό block χωρίς να επηρεάζει 

το βαθμό πολυμερισμού, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση των διαιρούμενων κυττάρων 

στη μετάφαση και την ενεργοποίηση της απόπτωσης [75, 76]. Αρχικά το φαινόμενο αυτό 

είχε αποδοθεί στο γεγονός ότι οι ταξάνες μέσω της σταθεροποίησης των 

μικροσωληνίσκων, αλλοιώνουν τη δομή και τη συμμετρία της μιτωτικής ατράκτου 

εμποδίζοντας έτσι τη μεταφορά των χρωματίδων στους πόλους των διαιρούμενων 

κυττάρων. Από μελέτες προκύπτει ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες η μιτωτική άτρακτος 

έχει φυσιολογική μορφολογία ενώ δεν παρατηρείται αύξηση στη μάζα των 

μικροσωληνίσκων [77]. Επίσης, η μη στοιχειομετρική δέσμευση της ταξόλης έχει ως 
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αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση της δυναμικής των μικροσωληνίσκων [32]. Με βάση 

αυτά τα δεδομένα διατυπώθηκε η άποψη ότι το μιτωτικό block οφείλεται κυρίως στην 

καταστολή της δυναμικής των μικροσωληνίσκων και έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή 

του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την επαγωγή της απόπτωσης [75, 76]. 

Μία άλλη δράση των ταξανών στο κυτταρικό επίπεδο είναι η αποδιοργάνωση του 

περικεντροσωματικού υλικού. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμη και βραχείας 

διάρκειας (π.χ. 1 ώρα) έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις πακλιταξέλης ή δοσιταξέλης, 

εάν συμβεί να γίνει κατά τη διάρκεια της φάσης S τον κυτταρικού κύκλου, αρκεί για να 

προκληθεί αποσύνδεση ορισμένων βασικών στοιχείων από το κέντρο οργάνωσης των 

μικροσωληνίσκων (MTOC). H αποδιοργάνωση αυτή τον MTOC έχει σαν τελική 

κατάληξη την καταστροφική έξοδο του κυττάρου από τη μίτωση [78].  Η δράση αυτή 

φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από εκείνη που ευθύνεται για το μιτωτικό block το οποίο 

περιγράφτηκε παραπάνω. 

Σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ταξόλης (επώαση κυττάρων με 5-50μΜ ταξόλης 

για χρονικά διαστήματα έως 72h), προάγεται η σύνθεση και η απελευθέρωση κυτοκινών 

όπως του TNFa (Tumor Necrosis Factor-a) [79] και ιντερλευκινών (IL8) [80] και 

ενεργοποιείται η παραγωγή οξειδίου του αζώτου [81]. Η ταξόλη αυξάνει εμμέσως τη 

φωσφορυλίωση της κινάσης raf-1, η οποία ενεργοποιείται και κατόπιν φωσφορυλιώνει 

τον παράγοντα bcl-2. Η φωσφορυλίωση του bcl-2 πιθανότατα προκαλεί τη διάσπαση 

συμπλόκων bcl-2/bax, γεγονός που αναστέλλει την αντιαποπτωτική δράση της πρωτεΐνης 

και ενεργοποιεί την διαδικασία προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωση) 

των καρκινικών κυττάρων [82]. Σε αυτές τις συγκεντρώσεις η ταξόλη αυξάνει σημαντικά 

το βαθμό πολυμερισμού των μικροσωληνίσκων και οδηγεί στο σχηματισμό δεσμίδων. Το 
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αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η αναστολή της εισόδου του κυττάρου στη S φάση 

και κατά συνέπεια του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, με αποτέλεσμα τη νέκρωση των 

κυττάρων [76]. Επομένως, η κυτταροτοξικότητα των ταξανών δεν οφείλεται μόνο σε 

δευτερογενή κυτταρικά γεγονότα ή σήματα που ενεργοποιούν την διαδικασία 

προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωση) αλλά και σε διαδικασίες που 

προκαλούν νέκρωση των κυττάρων. 

H πακλιταξέλη επάγει επίσης τον αναστολέα του κυτταρικού κύκλου p21 WAF 1, 

το γονίδιο του οποίου βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ογκοκαταστολέα p53 [83]. Είναι 

ενδιαφέρον ότι φυσιολογικά κύτταρα που διαθέτουν φυσιολογικού τύπου p53 δεν 

υφίστανται μιτωτικό block μετά από επίδραση πακλιταξέλης, αλλά καθυστερούν κατά τι 

στον κύκλο τους και επανέρχονται κανονικά όταν τα επίπεδα του φαρμάκου μειωθούν. 

Αντίθετα, εξαλλαγμένα κύτταρα με μεταλλαγμένο (ή απόν) το γονίδιο της p53 

ακινητοποιούνται στη μετάφαση μετά από επίδραση πακλιταξέλης και αποπίπτουν 

σταδιακά, αφού περάσουν από μια φάση ανώμαλης κυτταρικής διαίρεσης, όταν το 

φάρμακο απομακρυνθεί [84].  

Η απομάκρυνση της πακλιταξέλης από τα κύτταρα που υπερεκφράζουν τον p21, 

έχει ως αποτέλεσμά την απότομη μείωση της έκφρασης του p21 (που άρει την 

καταστολή του cdk1). Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην μιτωτική καταστροφή μετά από 

την παρατεταμένη καταστολή της αύξησης του κυττάρου [54].  

Η ταξόλη επίσης επιδρά και στην αρχιτεκτονική του πυρήνα. Κύτταρα τα οποία 

έχουν επωαστεί με ταξόλη σε συγκεντρώσεις της τάξεως των nM για χρονικό διάστημα 

ενός κυτταρικού κύκλου (20h, κύτταρα HeLa) αναπτύσσουν πυρήνες ανώμαλου 

σχήματος (λοβωτούς πυρήνες και πολυπύρηνα κύτταρα)  [75]. 
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 Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι η ταξόλη επηρεάζει την αρχιτεκτονική του 

πυρηνικού φακέλου, καθώς σε όλες τις φαρμακευτικά αποτελεσματικές συγκεντρώσεις 

παρατηρούνται κύτταρα με ελλείμματα στην πυρηνική λάμινα και στην εσωτερική 

πυρηνική μεμβράνη καθώς και εκτεταμένη συσσωμάτωση των συμπλόκων των 

πυρηνικών πόρων και αναστολή της πυρηνο-κυτταροπλασματικής κυκλοφορίας. [85]. 

Κύτταρα τα οποία έχουν επωαστεί με ταξόλη και περιέχουν βλάβες στον πυρηνικό 

φάκελο παραμένουν ζωντανά 24 ώρες μετά την απομάκρυνση του φαρμάκου, αλλά 

αδυνατούν να εισάγουν στον πυρήνα πυρηνόφιλες πρωτεΐνες όπως ο μεταγραφικός 

παράγοντας NFκB γεγονός που οδηγεί τα κύτταρα στην απόπτωση [85]. 
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2. Η δράση της υπερθερμίας 
 

Η δράση της υπερθερμίας σε κυτταρικό επίπεδο εξαρτάται από την κυτταρική 

σειρά, την ένταση και τη διάρκεια χορήγησής της. Σε ήπια υπερθερμία (<43oC) 

προκαλείται αναστολή της έκφρασης πολλών γονιδίων και έκφραση heat-shock 

πρωτεϊνών. Γενικά παρατηρείται αύξηση της διαπερατότητας των κυτταρικών 

μεμβρανών [86] και άθροιση των κυττάρων στις φάσεις G1 και G2/M του κυτταρικού 

κύκλου. Όταν τα φαινόμενα αυτά είναι έντονα τα κύτταρα οδηγούνται σε απόπτωση ή 

νέκρωση. Οι μικροσωληνίσκοι αποπολυμερίζονται και αδρανοποιούνται. Η 

κυτταροκίνηση διακόπτεται και προκαλείται αποδιοργάνωση του περικεντροσωματικού 

υλικού  [87]. 

 Η χρήση της υπερθερμίας στη θεραπεία των κακοηθειών οφείλεται στη 

διαφορετική απάντηση των καρκινικών κυττάρων σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτταρα 

στην εφαρμογή της υπερθερμίας. Οι αλλαγές της θερμοκρασίας στους όγκους ακόμα και 

2οC, που διατηρούνται για 30 λεπτά, μπορούν να αλλάξουν το ποσοστό θανάτωσης των 

καρκινικών κυττάρων. Θερμοκρασίες 41οC και 42οC είναι κυτταροτοξικές σε καρκινικά 

κύτταρα, ενώ δεν επηρεάζουν τα κανονικά κύτταρα [88]. Θερμοκρασίες που 

χρησιμοποιούνται θεραπευτικά κυμαίνονται από 39οC μέχρι 60οC. Οι υψηλές 

θερμοκρασίες χρησιμοποιούνται γενικά για να παραγάγουν εστιακά τραύματα σε ιστούς 

με πυκνό περέγχυμα, χρησιμοποιώντας ως πηγή ενέργειας λέιζερ ή  μικροκύματα, ενώ οι 

θερμοκρασίες από 39οC σε 43οC χρησιμοποιούνται για τη συστημική ή περιοχική 

θεραπεία [89]. 

 Εκτός από το μέγεθος της θερμοκρασίας που εφαρμόζεται και τα χαρακτηριστικά 

του ιστού, η καμπύλη επιβίωσης των κυττάρων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 
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συμπεριλαμβανομένου της υποξίας,  το pH [90, 91], της ροής του αίματος και το 

φαινόμενων της θερμοανεκτικότητας και σταδιακής μείωσης της υπερθερμίας [92]. Η 

επίδραση όλων αυτών των παραγόντων τελικά οδηγεί στον κυτταρικό θάνατο [93].  

 Η υπερθερμία προκαλεί βλάβες στα νουκλεϊκά οξέα, στην κυτταρική μεμβράνη 

και τον κυτταροσκελετό. Τα κύτταρα είναι τα πιο ευαίσθητα στην υπερθερμία κατά την 

διάρκεια της S φάσης του κυτταρικού κύκλου, όταν συντίθεται το DNA [94]. Τα κύτταρα 

που έχουν υποβληθεί σε υπερθερμία παρουσιάζουν ελαττωματική σύνθεση του DNA 

[95]. Μετά την εφαρμογή της υπερθερμίας τα κύτταρα συνήθως καταστρέφονται μετά 

από χρωμοσωματικές βλάβες μετά το πέρασμά τους από την μίτωση [96].  

Εκτός από τον κυτταρικό θάνατο η υπερθερμία επίσης προκαλεί βλάβες στο DNA, 

που τo καθιστά ευαίσθητο στην ακτινοβολία ή στα χημειοθεραπευτικά. Η αδρανοποίηση 

βασικών ενζύμων συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητες στη θερμότητα DNA πολυμερασών 

και συνδετικών ενζύμων, προκαλούν την αναστολή της έναρξης σύνθεσής του [97, 98]. 

Ο διπλασιασμός του DNA μπορεί επίσης να ανασταλεί από την ανώμαλη συμπύκνωση 

την πρωτεϊνών γύρω από το DNA, εμποδίζοντας κατά συνέπεια την πρόσβαση σε ένζυμα 

βασικά για την σύνθεση του DNA  [99]. Ο μηχανισμός επισκευής του DNA επίσης 

επηρεάζεται οδηγώντας σε μεταλλάξεις. Οι πυρηνίσκοι είναι ευαίσθητοι στην 

υπερθερμία όπως επίσης και άλλα ένζυμα που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση του RNA. 

Επίσης παρατηρείται ανικανότητα του RNA να αλληλεπιδράσει με  πρωτεΐνες  κατά τη 

διάρκεια της υπερθερμίας [100]. 

Η επίδραση της υπερθερμίας στην κυτταρική μεμβράνη είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που συμβάλλει στον κυτταρικό θάνατο. Γενικά, η βλάβη στην κυτταρική 

μεμβράνη είναι η κύρια αιτία του κυτταρικού  θανάτου  στη G1 φάση η οποία είναι η 
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λιγότερη ευαίσθητη φάση του κύκλου στη επίδραση της υπερθερμίας [101]. Άλλοι 

συγγραφείς θεωρούν ότι η βλάβες στην κυτταρική μεμβράνη είναι ο κύρια αιτία του 

κυτταρικού θανάτου λόγω της καταστροφής των πρωτεϊνών της  μεμβράνης.  Ουσίες που 

επιδρούν στην κυτταρική μεμβράνη (όπως τα τοπικά αναισθητικά) και η περιεκτικότητα 

της σε χοληστερόλη, ευαισθητοποιούν τα κύτταρα στην δράση της υπερθερμίας  [102].  

Η υπερθερμία φαίνεται  τροποποιεί διάφορες ιδιότητες της κυτταρικής μεμβράνης, 

ειδικά τη διαπερατότητα και ρευστότητά της [86]. Επίσης γίνεται αναστολή της 

ενεργητικής μεταφοράς μορίων και αύξηση της παθητικής με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. Τα επίπεδα του ελεύθερου ασβεστίου αυξάνονται, λόγω της 

απελευθέρωσης της  τριφωσφωρικής ινοσιτόλης δυσλειτουργία των πρωτεϊνών και του 

κυτταροσκελετού  [103]. Βλάβες στα λυσοζυμικά ένζυμα μπορεί επίσης να εμφανιστούν 

κατά την υπερθερμία. Απελευθέρωση λυσοζυμικών ενζύμων έχει παρατηρηθεί κατά την 

οξέωση, προκαλούμενη από υπερθερμία και υποξία  [104, 105]. 

Η επίδραση της υπερθερμίας στον κυτταροσκελετό ποικίλλει ανάλογα με τα 

κύτταρα. Κυστικοί σχηματισμοί εμφανίζονται μετά από την βλάβη του κυτταροσκελετού 

που οδηγεί στη διάσπαση τμημάτων των κυτταρικών μεμβρανών [106]. Τα κύτταρα που 

βρίσκονται στη διαδικασία της διαίρεσης φαίνονται ιδιαίτερα ευαίσθητα στην 

υπερθερμία, που δείχνει ότι η κυτταροσκελετική βλάβη μπορεί να είναι μια σημαντική 

αιτία του κυτταρικού θανάτου. Ο εντοπισμός των heat shock πρωτεϊνών στον 

κυτταροσκελετό δείχνει επίσης τη σημασία του στους μηχανισμούς της θερμικής βλάβης. 

Επίσης υπάρχουν στοιχεία ότι ο κυτταροσκελετός συμβάλει στην θερμοανεκτικότητα του 

κυττάρου. [107] 
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Πολλές κυτταροσκελετικές λειτουργίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην 

υπερθερμία. Η κυτταροπλασματική ροή αναστέλλεται, ενώ οι μικροσωληνίσκοι 

αποπολυμερίζονται και αδρανοποιούνται. Η κυτταροκίνηση διαταράσσεται από τη 

διάσπαση του μιτωτικού άξονα και του κέντρου οργάνωσης των μικροσωληνίσκων. Τα 

πολυμερή της ακτίνης γίνονται αδιάλυτα κατά τη διάρκεια της υπερθερμίας και 

αδρανοποιούνται ανάλογα με τη θερμοκρασία που εφαρμόζεται [106, 108].  

Η υπερθερμία προκαλεί απόπτωση στα καρκινικά κύτταρα. Ο βαθμός απόπτωσης 

ποικίλλει ανάλογα του τύπου των καρκινικών κυττάρων. Ο τύπος των καρκινικών 

κυττάρων που είναι ευαίσθητα στην επαγωγή της απόπτωσης είναι τα γρήγορα 

πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα,  κύτταρα συμπαγών όγκων και του λεμφικού ιστού [109].  

Επίσης η εφαρμογή της υπερθερμίας έχει αποτέλεσμα την νέκρωση των κυττάρων 

ανάλογα την ένταση της, τη χρονική διάρκειά της και τον τύπο των κυττάρων. Κύτταρα 

που οδηγούνται σε απόπτωση λόγω υπερθερμίας όταν αυξηθεί η έντασή της πεθαίνουν 

με νέκρωση  [110]. 
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3. Συνδυασμός ταξανών με υπερθερμία in vitro και in vivo 
 

Αρκετές in vitro και in vivo μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός 

χημειοθεραπείας και υπερθερμίας είναι αποτελεσματικότερος, απ' ότι η κάθε αγωγή μόνη 

της, πιθανά ενεργώντας συνεργιστικά ή προσθετικά [111-113]. Οι σημαντικότεροι 

παράγοντες για την αποτελεσματική συνεργιστική δράση φαίνεται να είναι το επίπεδο 

της θερμοκρασίας, και η αλληλουχία και η χρονική στιγμή της κάθε δράσης [113]. 

Υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα όσο αφορά τη συνεργιστική δράση της 

υπερθερμίας στην κυτταροτοξικότητα των ταξανών. Η λογική του συνδυασμού των 

ταξανών με την υπερθερμία στηρίζεται στο γεγονός ότι έχουν κοινό στόχο τους 

μικροσωληνίσκους [114-116]. Προς το παρόν δεν έχει αναλυθεί πλήρως η επίδραση της 

υπερθερμίας στη δράση των ταξανών. Οι αλλαγές που προκαλούνται στους 

μικροσωληνίσκους από την υπερθερμία  και η πιθανή αναστολή παραγωγής heat shock 

πρωτεϊνών από τις ταξάνες, είναι πιθανό να αλλάζει την ευαισθησία των κυττάρων σε 

αυτές. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η κυτταροτοξικότητα των ταξανών μπορεί να 

αναστέλλεται από τη δράση της υπερθερμίας. 

Στις περισσότερες in vitro μελέτες οι χρησιμοποιούμενες συγκεντρώσεις των 

ταξανών (nM) και η διάρκεια έκθεσης των κυττάρων (4-24 ώρες) είναι παραπλήσιες με 

εκείνες κατά τη συστηματική χορήγηση των φαρμάκων. Έτσι, σε πέντε  in vitro  μελέτες 

[114, 116-119] και σε μία in vivo [115] φαίνεται να μην υπάρχει συνεργιστική δράση 

ταξανών και υπερθερμίας. Επιπλέον, αποτελέσματα από δυο in vitro μελέτες [114, 116] 

δείχνουν ότι η υπερθερμία ίσως να προστατεύει τα κύτταρα από τη δράση των ταξανών 

παρόλο που προκαλεί μεγαλύτερη ενδοκυττάρια συγκέντρωση των ταξανών. 
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Σε μια in vitro [117] και σε πέντε in vivo  μελέτες [115, 120-123] παρατηρήθηκε 

αυξημένη δράση της πακλιταξέλης στους 43oC περίπου όταν οι συγκεντρώσεις του 

φαρμάκου ήταν υψηλές.  

Πειραματικά δεδομένα in vitro δείχνουν ότι συγκριτικά με την πακλιταξέλη, η 

δοσιταξέλη φαίνεται να έχει υψηλότερη συγγένεια για την β ισομορφή της τουμπουλίνης 

και να είναι αποτελεσματικότερη όσον αφορά στον πολυμερισμό της τουμπουλίνης και 

την αναστολή του αποπολυμερισμού της [124-127]. Επιπλέον, η δοσιταξέλη είναι πιο 

δραστική στην επαγωγή της φωσφωλυρίωσης της bcl-2 [128] και έχει κυτταροτοξική 

δράση σε κύτταρα ωοθηκών ανθεκτικά σε πακλιταξέλη [129]. 

Τα in vitro σε σύγκριση με τα in vivo αποτελέσματα συχνά διαφέρουν λόγω 

πολλών παραγόντων. Η βιολογική συμπεριφορά του όγκου, η μικροκυκλοφορία, το pH 

και η υποξία διαδραματίζουν βασικούς ρόλους όσο αφορά την επίδραση της υπερθερμίας 

στην δράση διαφόρων χημειοθεραπευτικών. Επιπλέον η χρησιμοποίηση διάφορων 

κυτταρικών σειρών και διαφορετικών πρωτοκόλλων εφαρμογής υπερθερμίας, 

δυσκολεύουν την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτών 

των μελετών (Πίνακας 1), φαίνεται ότι σε χαμηλές συγκεντρώσεις πακλιταξέλης η 

υπερθερμία δρα ανασταλτικά στην κυτταροτοξικότητα του φαρμάκου. Αντιθέτως, σε 

υψηλές συγκεντρώσεις πακλιταξέλης και σε παρατεταμένη εφαρμογή της υπερθερμίας 

φαίνεται να έχουμε συνεργιστικό αποτέλεσμα. Αυτό συμβαδίζει με αποτελέσματα 

μελετών που έχουν γίνει σε άλλα φάρμακα. Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι πρέπει οι 

συγκεντρώσεις της πακλιταξέλης να είναι αρκετά υψηλές για να έχουμε συνεργιστικό 

αποτέλεσμα με την υπερθερμία, συνθήκη που συναντούμε στην υπέρθερμη τοπική 

χημειοθεραπεία. 



Πίνακας 1. Πειραματικές μελέτες συνδυασμένης δράσης υπερθερμίας και ταξανών 

 
 
Μελέτη 

In 
vitro/ 
In 
vivo 

Συγκέντρωση 
 /δόση ταξανών  

Θερμοκρασία 
(oC) 

Διάρκεια 
Υπερθερμίας 
(Λεπτά) 

Κυτταρική σειρά Αύξηση 
δράσης; 

Πακλιταξέλη       

Knox et al. [117] In 
vitro 

1μΜ 42 30 Human cytotoxic T lymphocytes Όχι 

Rietbroek et al [116] In 
vitro 

≤12μΜ 41.8 60 Rat glial tumour cells (L-929) Όχι 

Rietbroek et al [116] In 
vitro 

≤10μΜ 43 60 Human squamous lung cancer cells (SW1573 and 
murine rhabdomyosarcoma cells (R1) 
 

Όχι 

Leal et al. [114] In 
vitro 

5-100nM 43 60 Human breast adenocarcinoma cells (MCF-7) Όχι 

van Bree et al. [118] In 
vitro 

100nM 41 60 Human colorectal cancer cells Όχι 

Othman et al. [130] In 
vitro 

10μM 43 60 Murine breast cancer cells (FM3A) Ναι 

Sharma et al. [122] In 
vivo 

8mg/kg 43 60 Murine melanoma cells (B16F10) Ναι 

Cividalli et al. [120] In 
vivo 

30-60 mg/kg 41,42,43 60 Murine mammary adenocarcinoma (CH3/TIF) Ναι* 

Cividall et al.  [121] In 
vivo 

45mg/Kg 43 60  Murine mammary adenocarcinoma (CH3/TIF) Ναι 

Mohamed et al.[115] In 
vivo 

75,  150 mg/m2 41.5 30 Murine fibrosarcoma cells (FSa-II) Όχι 
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Μελέτη 

In 
vitro/
In 
vivo 

Συγκέντρωση 
 /δόση ταξανών  

Θερμοκρασία 
(oC) 

Διάρκεια 
Υπερθερμίας 
(Λεπτά) 

Κυτταρική σειρά Αύξηση 
δράσης; 

Δοσιταξέλη       

Rietbroek et al. 
[116] 

In 
vitro 

1.2μΜ 41.8 60 Rat glial tumour cells (L-929) Όχι 

Dumontet et al.[119] In 
vitro 

50nM 43 60 Human chronic myelogenous leukemia (K562) cell 
line and human uterine carcinoma cells (MESSA) 

Όχι 

Mohamed et al.[115] In 
vivo 

175,  350mg/m2 41.5 30 Murine fibrosarcoma cells (FSa-II) Ναι 

Mohamed et al.[123] In 
vivo 

350mg/m2 41.5,43.5 30,  90 Murine fibrosarcoma cells (FSa-II) Ναι** 

 
*Μόνο στους 43 oC και 45mg/Kg 
** Μόνο για υπερθερμία 90 λεπτά 
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4. Εφαρμογή των ταξανών και υπερθερμίας στην τοπική 
χημειοθεραπεία 
 

Μελλοντικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση ασθενών με καρκίνο προκειμένου 

να βελτιωθεί η επιβίωση, περιλαμβάνουν θεραπευτικές αγωγές με νέα φάρμακα, 

διαφορετικό τρόπο χορήγησής τους, ενδοφλέβια χημειοθεραπεία υψηλών δόσεων, 

ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση και άλλες πειραματικές μορφές χημειοθεραπείας [131].  

Αύξηση της συγκεντρώσης των χημειοθεραπευτικών μπορεί να υπερνικήσει το 

πρόβλημα της ανθεκτικότητας του όγκου στη χημειοθεραπεία [132, 133]. Όταν όμως 

χορηγηθούν στη συστηματική κυκλοφορία παρατηρούνται παρενέργειες που καθιστούν 

αδύνατη τέτοια δόση χορήγησης για να επιτευχθεί η υψηλή συγκέντρωση. Η τοπική 

χημειοθεραπεία επιτυγχάνει υψηλές συγκεντρώσεις χημειοθεραπευτικών σε μια περιοχή, 

αποφεύγοντας τη συστηματική τοξικότητα. 

Ένα είδος τοπικής χημειοθεραπείας είναι η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση 

χημειοθεραπευτικών. Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι ο 5ος πιο συχνά εμφανιζόμενος 

καρκίνος στις γυναίκες και στις 6% των περιπτώσεων εμφανίζεται σε προχωρημένο 

στάδιο [134]. Επειδή ο καρκίνος των ωοθηκών παραμένει κατά ένα μεγάλο μέρος 

περιορισμένος στην περιτοναϊκή κοιλότητα, έχει ερευνηθεί η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση 

χημειοθεραπείας σε μία προσπάθεια αύξησης της έκθεσης του όγκου στα φάρμακα και 

τη μείωση της συστηματικής τοξικότητας [133, 135]. Μια κλινική εφαρμογή είναι η 

υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία μετά από χειρουργική κυτταρομείωση του 

όγκου και της περιτοναϊκής διασποράς [136]. 

Το πιο συχνό χημειοθεραπευτικό που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μέθοδο είναι η 

πλατίνα. Όταν χορηγηθεί συστηματικά σε συνδυασμό με πακλιταξέλη μετά από 
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επέμβαση κυτταρομείωσης, παρά το υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης των ασθενών με 

προχωρημένο καρκίνο ωοθηκών, ο όγκος συνήθως υποτροπιάζει και τελικά το ποσοστό 

επιβίωσης παραμένει περίπου 20% [137]. Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες έδειξαν 

βελτίωση της επιβίωσης κατά 8-9 μήνες και αύξηση του ελεύθερου χρόνου υποτροπής 

για τους ασθενείς με ελάχιστο υπολειπόμενο όγκο και σταδίου ΙΙΙ καρκίνου ωοθηκών,  

όταν τους χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκα πλατίνα σε σύγκριση με εκείνους που τους 

χορηγήθηκε μόνο συστηματική χημειοθεραπεία μετά από την κυτταρομείωση ως πρώτη 

γραμμή αντιμετώπισης [138, 139]. Αρκετές φάσεις ΙΙ μελέτες ως δεύτερης γραμμής 

ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας σε υποτροπή καρκίνου ωοθηκών έδειξαν μέτρια 

βελτίωση επιβίωσης [133]. Εντούτοις, μια σημαντική παρατήρηση από τις πρώτες 

ενδοπεριτοναϊκές χορηγήσεις χημειοθεραπείας ήταν ότι ασθενείς με καρκίνο ωοθηκών 

που απέτυχαν να ανταποκριθούν σε προγενέστερη συστηματική χημειοθεραπεία δεν 

αποκρίθηκαν σε ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία με πλατίνα δείχνοντας ότι η 

ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση πλατίνας δεν μπορούσε να αντιστρέψει μια κλινικά 

ανθεκτική στην πλατίνα νόσο σε ευαίσθητη [140]. Επομένως, άλλα φάρμακα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν στους ασθενείς που είναι ανθεκτικοί στην πλατίνα για να βελτιωθεί η 

επιβίωση. 

Οι ταξάνες έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στον καρκίνο των 

ωοθηκών και έλλειψη διασταυρούμενης αντίστασης με τα σκευάσματα πλατίνας. Η 

πακλιταξέλη (Taxol®) είναι η πιο συχνή χρησιμοποιημένη ταξάνη, αν και η δοσιταξέλη 

(Taxotere®) φαίνεται να είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματική στη συστηματική 

χημειοθεραπεία για αρχικό ή υποτροπιάζων επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών [137, 141, 

142]. Συγκρίσεις σε διάφορες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μια σχέση δόσεως-
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ανταπόκρισης στις ταξάνες σε ανθεκτικούς στην πλατίνα υποτροπιάζοντα καρκίνο των 

ωοθηκών. Η περιορισμένη και καθυστερημένη απορρόφηση από την περιτοναϊκή 

κοιλότητα και η παρουσία τους στην συστηματική κυκλοφορία αφού πρώτα περάσουν 

από το ήπαρ, σε συνδυασμό υψηλών συγκεντρώσεων περιοχικά και χαμηλών 

συστηματικά, οι ταξάνες ενδεχομένως να έχουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα και 

περιορισμένη  συστηματική τοξικότητα [143]. Λόγω του περιορισμένου βάθους 

διείσδυσης μέσα σε συμπαγείς όγκους, η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση πρέπει να 

εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση μικρού μεγέθους περιτοναϊκών οζιδίων ή ύστερα από 

ιδανική κυτταρομείωση, αφήνοντας μικροσκοπική ή μικρή υπολειπόμενη νόσο [144].  

Μετά από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση πακλιταξέλης παρατηρήθηκε ότι τα 

κυτταροτοξικά επίπεδα του φαρμάκου στην περιτοναϊκή κοιλότητα παρέμειναν για 

τουλάχιστον 3 ημέρες και τη συνολική έκθεση του φαρμάκου στη περιτοναϊκή κοιλότητα 

να υπερβαίνει αυτού της συστηματικής τουλάχιστον κατά 1000 φορές [145-147]. Μια 

παρόμοια ευνοϊκή αναλογία έκθεσης βρέθηκε μετά από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση της 

δοσιταξέλης σε αρουραίους [148]. Σε σύγκριση όμως με τις ταξάνες, η ενδοπεριτοναϊκή 

χορήγηση πλατίνας  σε σύγκριση με τη συστηματική χορήγηση, προκαλεί μόνο μέχρι 20 

φορές περισσότερο συνολική έκθεση. [143].  

Η υπερθερμία μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και τη διείσδυση σε 

βάθος των φαρμάκων, ενώ έχει επίσης μια άμεση κυτταροτοξική επίδραση [136, 149, 

150]. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η διεγχειρητική υπέρθερμη 

ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία με συνεχή ροή μετά από χειρουργική κυτταρομείωση 

έχει χρησιμοποιηθεί για κακοήθη περιτοναϊκό και πλευρικό μεσοθηλίωμα, ψευδομύξωμα 

του περιτοναίου, περιτοναϊκή διασπορά καρκίνου του παχέος εντέρου και στομάχου με 
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ενθαρρυντικά αποτελέσματα σχετικά με τη τελική επιβίωση, τη μείωση χρόνου 

υποτροπής και ελέγχου της καρκινικής διασποράς [136, 151-154]. Εντούτοις η εφαρμογή 

της μεθόδου σε περιτοναϊκή διασπορά καρκίνου των ωοθηκών είναι ακόμα περιορισμένη 

[155-158]. 

Ως εκ τούτου, μελετήσαμε in vitro το μηχανισμό δράσης της ταξόλης, της 

υπερθερμίας και τον συνδυασμό τους σε διάφορες κυτταρικές σειρές, σε συνθήκες που 

ισχύουν στην διεγχειρητική υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία. 
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2. Υλικά και μέθοδοι 
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1. Βιολογικό υλικό 
  

Για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής χρησιμοποιήθηκαν οι 

κυτταρικές σειρές HeLa, MCF-7 και SK-OV-3. Η κυτταρική σειρά HeLa προέρχεται από 

ανθρώπινο αδενοκαρκίνωμα τράχηλου μήτρας, η κυτταρική σειρά MCF-7 από 

ανθρώπινο αδενοκαρκίνωμα μαστού και η κυτταρική σειρά SK-OV-3 από ανθρώπινο 

αδενοκαρκίνωμα ωοθηκών. Ο χρόνος διπλασιασμού των κυττάρων στις βέλτιστες 

συνθήκες καλλιέργειας είναι 20, 48 και 20 ώρες για τα κύτταρα HeLa, MCF-7 και SK-

OV-3, αντίστοιχα. Στην εικόνα 16 παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες των 

παραπάνω κυττάρων σε καλλιέργεια.  

 

  
 
ATCC Number:HTB-77 
Designation:     SK-OV-3 

 
 
     Εικόνα 16. Φωτογραφίες κατά την καλλιέργεια κυττάρων MCF-7, HeLa και SK-OV-3. 
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2. Καλλιέργεια κυττάρων 
  

 Κατά την καλλιέργεια των κυττάρων τηρούνται αυστηρά στείρες συνθήκες. Ως εκ 

τούτου, όλοι οι χειρισμοί γίνονται εντός απαγωγού νηματικής ροής και όλα τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται είναι αποστειρωμένα και υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο για την ύπαρξη 

μολύνσεων.  

Τα κύτταρα επιστρώνονται σε πλαστικά δοχεία καλλιεργειών διαφόρων τύπων και 

καλλιεργούνται σε επωαστικό κλίβανο ρυθμισμένο σε θερμοκρασία 37o C και υγρή 

ατμόσφαιρα αέρος 95% και  CO2 5%. Το θρεπτικό υλικό των καλλιεργειών ανανεώνεται 

κάθε 48ώρες. 

 Οταν η ανάπτυξη των κυττάρων φθάνει στο 80% περίπου της κάλυψης των 

πλαστικών δοχείων γίνεται ανακαλλιέργεια των κυττάρων ή χρησιμοποίηση των 

κυττάρων για συγκεκριμένες πειραματικές διαδικασίες. Για τον σκοπό αυτό, αφαιρείται 

το θρεπτικό υλικό, τα κύτταρα ξεπλένονται με διάλυμα θρυψίνης και στη συνέχεια 

επωάζονται με διάλυμα θρυψίνης για 3 λεπτά μέσα στον επωαστικό κλίβανο, έτσι ώστε 

τα κύτταρα να αποκοληθούν από την επιφάνεια του πλαστικού δοχείου. Κατόπιν τα 

κύτταρα παραλαμβάνονται με θρεπτικό υλικό καλλιέργειας και φυγοκεντρούνται για 5 

min σε 300g για την απομάκρυνση της θρυψίνης. Η παραπάνω διαδικασία 

επαλαμβάνεται δύο φορές με την προσθήκη θρεπτικού υλικού.  

Για τις ανάγκες ανακαλιέργειας των κυττάρων χρησιμοποιείται περίπου το 1/5 του 

κυτταρικού πληθυσμού, ενώ όταν τα κύτταρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε 

συγκεκριμένες πειραματικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η μελέτη του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού, προσδιορίζεται ο αριθμός τους χρησιμοποιώντας αιμοκυτταρόμετρο 

Neubauer. 
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Μέτρηση του κυτταρικού πληθυσμού με αιμοκυτταρόμετρο Neubauer. 

 Το αιμοκυτταρόμετρο περιλαμβάνει τέσσερεις περιοχές μέτρησης οι οποίες 

ορίζονται από ένα πλαίσιο εμβαδού 1mm2.  Το ύψος του κάθε πλαισίου κάτω από  την 

καλυπτρίδα που καλύπτει την περιοχή εισαγωγής του δείγματος είναι 0.1mm. Επομένως 

ο όγκος του κυτταρικού διαλύματος σε κάθε μια από τις τέσσερεις περιοχές μέτρησης 

είναι 0.1mm3 ή 0.0001ml. Μετά την εισαγωγή του δείγματος, μετρήθηκαν τα κύτταρα 

που περιέχονται σε κάθε περιοχή και ο συνολικός τους αριθμός διαιρέθηκε με το 

τέσσερα (αριθμός κυττάρων ανά 0.0001ml) και πολλαπλασιάστηκε με 104
 έτσι ώστε να 

υπολογισθεί ο αριθμός των κυττάρων ανά ml διαλύματος (Εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17. Σχηματική παράσταση του αιμοκυτταρομέτρου Neubauer. 
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Θρεπτικά υλικά κυτταροκαλλιεργειών. 

 Για τη κυτταρική σειρά HeLa χρησιμοποιήθηκε θρεπτικό υλικό DMEM παρουσία 

10% v/v ορού εμβρύου βοός και 1% v/v Πενικιλλίνης/Στρεπτομυκίνης, για τα κύτταρα 

MCF-7 θρεπτικό υλικό DMEM-F12 παρουσία 10% v/v ορού εμβρύου βοός, 1% v/v 

Πενικιλλίνης/Στρεπτομυκίνης και 1.2ml ινσουλίνης ενώ τα κύτταρα SK-OV-3 

αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υλικό McCoys παρουσία 10% v/v ορού εμβρύου βοός και 1% 

v/v Πενικιλλίνης/Στρεπτομυκίνης. 

 

Κατάψυξη/απόψυξη των κυττάρων. 

 Η διατήρηση των κυττάρων σε συγκεκριμένο εύρος γενεών έγινε με την κατάψυξή 

τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα τα κύτταρα ξεπλένονται δύο φορές με 

θρεπτικό υλικό που περιείχε 20% ορό εμβρύου βοός. Στη συνέχεια προστέθηκε μέσο 

κατάψυξης και κλάσματα του 1 ml τοποθετούνται σε αποστειρωμένους σωλήνες στους 

4ο C. Τα αιωρήματα κυττάρων μεταφέρονται ακολούθως στους -80o C. Το μέσο 

κατάψυξης παρασκευάζεται με ανάμειξη θρεπτικού υλικού καλλιέργειας, DMSO και 

ορού εμβρύου βοός σε αναλογία 80/10/10.  Για την απόψυξη των κυττάρων, ένα από τα 

κατεψυγμένα κλάσματα θερμαίνεται στους 37ο C και ακολουθεί η φυγοκέντρησή του σε 

1500 rpm για 5 λεπτά. Μετά την απομάκρυνση του υπερκείμενου διαλύματος, το 

κυτταρικό ίζημα επαναδιαλύεται σε θρεπτικό υλικό καλλιέργειας και επαναλαμβάνεται η 

ίδια διαδικασία. Ακολούθως  τα κύτταρα καλλιεργούνται όπως περιγράφεται παραπάνω.  
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3. Μέτρηση της νέκρωσης με Trypan Blue 
 

Προκειμένου να μετρηθεί το ποσοστό των νεκρών κυττάρων σε μια καλλιέργεια 

χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της χρώσης των κυττάρων με Trypan Blue. Τα κύτταρα με 

βλάβες στη δομή της κυτταρικής μεμβράνης χρωματίζονται μπλε ενώ τα κύτταρα με 

άθικτη την κυτταρική μεμβράνη δεν χρωματίζονται.Το πρωτόκολλο έχει ως εξής: 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΕΚΡΩΣΗΣ ΜΕ TRYPAN BLUE 

 1. Έκπλυση της καλλιέργειας με θρυψίνη και έκθεσή της σε θρυψίνη στον 

επωαστήρα στους 37ο C για 3 λεπτά 

 2. Φυγοκέντρηση του  εναιωρήματος των κυττάρων στα 200g για 5 λεπτά και 

απομάκρυνση της θρυψίνης. 

 3. Προσθήκη PBS. 

 4. Ανάδευση του δοκιμαστικού σωλήνα όπου βρίσκονται τα κύτταρα πριν από 

κάθε μέτρηση. 

 5. Προσθήκη στην κυτταρομετρική πλάκα 10μl κυτταρικού αιωρήματος και 10μl 

Τrypan Blue.  

 6. Παρατήρηση των κυττάρων στο αιμοκυτταρόμετρο Neubauer  και μέτρηση της 

αναλογίας ζωντανών – νεκρών. 

 

Τα κύτταρα μετά από την απομάκρυνση από την καλλιέργεια πρέπει να μετρηθούν 

όσο γίνεται πιο γρήγορα. Καθυστερημένη μέτρηση αυξάνει ψευδώς τον αριθμό των 

νεκρών κυττάρων. 

Μετά από έκθεση της καλλιέργειας των κυττάρων σε 1 0  ή 2 0 μΜ πακλιταξέλης 

στους 37, 41,5 ή 43οC για δύο ώρες και μετέπειτα απελευθέρωση της από το φάρμακο, 
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μετρήθηκε το ποσοστό της νέκρωσης των κυττάρων  αμέσως μετά το τέλος της 

εφαρμογής του θεραπευτικού σχήματος (άμεση νέκρωση) και κατά την διάρκεια της 

καλλιέργειας η οποία διήρκεσε έως 7 ημέρες (απώτερη νέκρωση) .  

Η μέτρηση της απώτερης νέκρωσης έγινε με επιλεγμένο θεραπευτικό σχήμα που 

μοιάζει περισσότερο με εκείνο που εφαρμόζεται στην κλινική πράξη, δηλαδή 

συγκέντρωση πακλιταξέλης 10μM σε συνδυασμό με υπερθερμία στους 41,5οC.  

 

 

Διάλυμα PBS 

NaHPO4 80mM 

NaH2PO4 20mM 

NaCl  100mM  

 

 

Διάλυμα Θρυψίνης 

Για 150ml: 

0.3gr EDTA σε 15ml HBSS 10x αποστειρωμένα με φιλτράρισμα 

1.5ml Pep/Strep 

15.5ml Tryspsin 10x (2.5%) 

0.0525gr NaHCO3 σε 15ml αποστειρωμένο H2O 
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4. Μέτρηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού με 
χρωματομετρική μέθοδο 

  
 Για να μετρηθεί η ανάπτυξη των κυττάρων χρησιμοποιήθηκε το MTT (3-[4,5-

Dimethylthiazol-2-yl]2,5-diphenyltetrazolium bromide; Thiazol blue). Το ΜΤΤ 

μεταβολίζεται στα μιτοχόνδρια των ζωντανών κυττάρων μέσω της μιτοχονδριακής 

δεϋδρογονάσης, σχηματίζοντας κρυσταλλικές  δομές κυανού χρώματος. Οι κρυσταλλικές 

δομές διαλύονται με την προσθήκη ισοπροπανόλης. Η απορρόφηση του έγχρωμου 

διαλύματος  μετρήθηκε σε φωτόμετρο ELISA. Η διαδικασία γίνεται ως εξής: 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΜΤΤ 

 1. Παρασκευή ΜΤΤ σε συγκέντρωση 0.5 mg/ml στο θρεπτικό υλικό της 

καλλιέργειας χωρίς ορό εμβρύου βοός 

 2. Αφαίρεση του θρεπτικού υλικού από την καλλιέργεια και έκπλυσή της με 

θρεπτικό υλικό χωρίς ορό εμβρύου βοός. 

 3. Πρoσθήκη ΜΤΤ 0.5 mg/ml στην καλλιέργεια και τοποθέτησή της στον 

επωαστικό κλίβανο στους 37ο C για 3 ώρες. Παράλληλα τοποθέτηση ποσότητας 

ΜΤΤ 0.5 mg/ml σε ξεχωριστή υποδοχή χωρίς κύτταρα , όπου θα χρησιμοποιηθεί 

ως αρνητικός μάρτυρας. 

 4. Προσθήκη ισοπροπανόλης και διάσπαση  των κρυστάλλων με συνεχή έντονη 

ανάδευση. 

 5. Μέτρηση στο φασματοφωτόμετρο στα 595 nm.  
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Η ικανότητα πολλαπλασιασμού των κυττάρων (proliferation) δείχνει έμμεσα την 

κυτταροτοξικότητα των θεραπευτικών σχημάτων.  

Οι διάφορες κυτταρικές σειρές επωάσθηκαν με 10 ή 20 μΜ πακλιταξέλης στους 

37, 41,5 ή 43οC για δύο ώρες και στη συνέχεια αφού απομακρύνθηκε η πακλιταξέλη, τα 

κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε φυσιολογικές συνθήκες μέχρι 7 μέρες. Μετρήσεις των 

ζωντανών κυττάρων πραγματοποιήθηκαν την 3η και 7η ημέρα της καλλιέργειας.  

Για να διαχωρίσουμε την κυτταροτοξική από την κυτταροστατική δράση των 

θεραπευτικών σχημάτων, συγκρίναμε τον αρχικό πληθυσμό των κυττάρων (πρίν την 

έναρξη του θεραπευτικού σχήματος) με τον τελικό πληθυσμό (μετά το πέρας του 

θεραπευτικού σχήματος). Τελικός πληθυσμός που είναι ίσος ή μεγαλύτερος  με τον 

αρχικό υποδηλώνει κυτταροστατικότητα ενώ εάν είναι μικρότερος κυτταροτοξικότητα. 
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5. Μελέτη του κυτταρικού κύκλου με κυτταρομετρία ροής 
 

Για να προσδιορίσουμε την κατανομή των κυττάρων μιας καλλιέργειας στις φάσεις 

του κυτταρικού κύκλου, σημαίνεται το DNA των κυττάρων με ιωδιούχο προπίδιο 

(Propidium Iodide, PI), και αναλύεται ο πληθυσμός των κυττάρων με κυτταρομετρία 

ροής (FACS). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν ειδικά αντιδραστήρια (DNA-Prep 

Coulter Reagent Kit) και η διαδικασία σήμανσης έγινε σύμφωνα με της ο δηγίες της 

κατασκευάστριας εταιρείας (Beckman Coulter). Η ανάλυση των δειγμάτων έγινε σε 

κυτταρομετρητή ροής της ιδίας εταιρείας (Epics Coulter). Η μέτρηση βασίζεται στην 

ικανότητα του ιωδιούχου προπιδίου να δεσμεύεται στοιχειομετρικά με το DNA. Η 

ένταση του φθορισμού κάθε σημασμένου με PI κυττάρου μετράται καθώς αυτό περνάει 

μέσα από την ακτίνα λέιζερ του κυτταρομετρητή ροής. 

Το πρωτόκολλο έχει ως εξής: 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ 

 1. Έκπλυση της καλλιέργειας με θρυψίνη και έκθεσή της σε θρυψίνη στον 

επωαστήρα στους 37ο C για 3 λεπτά.  

 2. Φυγοκέντρηση του εναιωρήματος των κυττάρων στα 200g για 5 λεπτά. 

  3. Απομάκρυνση της θρυψίνης με ήπια αναρρόφηση. 

 4. Προσθήκη  PBS. 

 5. Φυγοκέντρηση του εναιωρήματος των κυττάρων στα 200g για 5 λεπτά. 

 6. Απομάκρυνση του PBS με ήπια αναρρόφηση. 

  7. Προσθήκη 70μl DNA-Prep PRL και ήπια δόνηση για 10 sec. 

 8. Προσθήκη 1ml DNA-Prep Stain.  
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 9. Παραμονή των κυττάρων για 30 min σε σκοτεινό μέρος. 

10. Μεταφορά των κυττάρων στη συσκευή FACS όπου γίνεται η μέτρηση. 

  

Η ιδανική συγκέντρωση των κυττάρων είναι 106 κύτταρα /ml. Σε κάθε πείραμα ως 

οδηγός ρύθμισης του κυτταρομετρητή ροής χρησιμοποιούνται κύτταρα από καλλιέργεια 

πού βρίσκεται σε λογαριθμική φάση ανάπτυξης και που δεν έχει υποστεί κανένα είδος 

θεραπείας. 

Οι καλλιέργειες των κυττάρων εκτέθηκαν σε πακλιταξέλη 10 μΜ σε συνδυασμό με 

υπερθερμία 41,5oC. Ο κυτταρικός κύκλος αναλύθηκε πριν την εφαρμογή του 

θεραπευτικού σχήματος, αμέσως μετά και ανά 24ωρο μέχρι 3 ημέρες.  
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6. Μέτρηση της απόπτωσης με τη μέθοδο TUNEL 
  

Προκειμένου να προσδιορίσουμε ποσοτικά τα αποπτωτικά κύτταρα μιας 

καλλιέργειας χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο TUNEL (TdT-mediated  dUTP biotin nick 

end-labelling) και την κυτταρομετρία ροής (FACS). Η  μέθοδος TUNEL στηρίζεται στο 

γεγονός ότι το DNA των κυττάρων διασπάται κατά την απόπτωση. Με την χρήση του 

ενζύμου TdT (terminal desoxynucleotidyl transferase, τελική δεοξυνουκλεοτιδική 

τρανσφεράση) προστίθεται το επισημασμένο με διγοξιγενίνη dUTP στο 3΄-ΟΗ-τελικό 

άκρο κάθε τμήματος τεμαχισμένου DNA. Η επισήμανση ανιχνεύεται με ένα αντίσωμα 

έναντι της διγοξιγενίνης, το οποίο είναι συνδεδεμένο με υπεροξειδάση. Η υπεροξειδάση, 

με τη σειρά της, αντιδρά με το υπόστρωμα του διαλύμματος της επισήμανσης (Label) και 

χρωματίζεται. Με τη κυτταρομετρία ροής ο φθορισμός από κάθε βαμμένο κύτταρο 

μετράται καθώς αυτό περνάει μέσα από την ακτίνα λέιζερ του κυτταρομετρητή ροής. 

Πάντα εκτός από την καλλιέργεια-ες που θέλουμε να μετρήσουμε την απόπτωση, 

χρησιμοποιούμε δύο δείγματα από φυσιολογικά κύτταρα που θα χρησιμεύσουν για 

αρνητικό και θετικό έλεγχο του πειράματος. Για τον θετικό έλεγχο χρησιμοποιείται 

DNAase (ενδονουκλεάση) για την διάσπαση του DNA ενώ για τον αρνητικό έλεγχο δεν 

τοποθετούμε TdT (Enzyme). 

Η μέθοδος γίνεται ως εξής: 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ 

 1. Έκπλυση της καλλιέργειας με θρυψίνη και έκθεσή της σε θρυψίνη στον 

επωαστήρα στους 37ο C για 3 λεπτά.  

 2. Φυγοκέντρηση του εναιωρήματος των κυττάρων στα 200g για 5 λεπτά και 
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απομάκρυνση της θρυψίνης. 

 3. Μεταφορά των κυττάρων σε υποδοχείς 1ml. 

 4. Έκπλυση με PBS δύο φορές 

 5. Μονιμοποίηση των κυττάρων με φορμαλδεΰδη 1% για 15 λεπτά.  

 6. Έκπλυση με PBS. 

 7. Αδρανοποίηση της φορμαλδεΰδης με διάλυμα Quence για 5 λεπτά. 

 8. Έκπλυση με PBS. 

 9. Τοποθέτηση Triton 0.5% για 2.5 λεπτά. 

 10. Έκπλυση με PBS. 

 11.Προσθήκη διαλύματος (B) DNAase για 20 λεπτά, στο δείγμα που θα 

χρησιμοποιηθεί για θετικό έλεγχο του πειράματος. 

 12. Έκπλυση του δείγματος για θετικό έλεγχο με PBS. 

 13. Έκπλυση των κυττάρων με διάλυμα (A) 2 φορές για 5 λεπτά. 

 14. Προσθήκη μείγματος  Enzyme/Label σε αναλογία 1/10 60μl για 60 λεπτά. Στο 

δείγμα για αρνητικό έλεγχο γίνεται προσθήκη 60μl Label. 

 15. Έκπλυση των κυττάρων με PBS. 

 16. Μέτρηση των κυττάρων στο FACS. 

 

  

Η απόπτωση των κυττάρων προσδιορίστηκε κατά την διάρκεια της καλλιέργειας (5 

ημέρες) ανά 24ωρο. Το θεραπευτικό σχήμα που εφαρμόστηκε ήταν 10μΜ πακλιταξέλης 

στους 37 ή 41,5οC για δύο ώρες και μετέπειτα απελευθέρωση της καλλιέργειας από το 

φάρμακο.  
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Διάλυμα A 

Το διάλυμα A αποτελείται από: 

      Για 100ml 

1. 25mM Tris-HCl σε pH 6.6  0.3g 

2. 200 mM Sodium Cacodylate  4.28g 

3. 2.5  mM CaCl2   0.059g 

 

 

Διάλυμα B 

Το διάλυμα B αποτελείται από:   

Για  1 ml    

1. 10nM Tris-HCl σε pH 8.5  10μl αρχικού διαλύματος 1M 

 2. 1mM MgCl2   1μl αρχικού διαλύματος1M 

  3. 1mM CaCl2    10μl αρχικού διαλύματος100mM  

  4. DNAse I    1mgr 

 

 

Triton 0.5% 

Για 30ml: 

1.5ml Triton 10X 

3ml PBS 10x 

        Σε Η2Ο 
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Διάλυμα Quence 

0.075g γλυκίνης σε 50ml PBS 

 

 

Φορμαλδεϋδη 1% 

136μl 36.5% stock διάλυμα σε 5ml PBS 

 

 

Διάλυμα RNAάσης 

Ribonuclease A 26.3mg 

8.3 μl από 3M NaCl 

5μl από 1Μ Tris 

493.3μl Η20 
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7. Μελέτη της μίτωσης και προσδιορισμός του μιτωτικού δείκτη  
με άμεσο ανοσοφθορισμό 

 
Η παρατήρηση των κυττάρων ύστερα από χρώση με DAPI μας επιτρέπει να 

ξεχωρίσουμε τα μιτωτικά από τα μεσοφασικά κύτταρα και να προσδιορίσουμε τη φάση 

του κυτταρικού κύκλου, στην οποία βρίσκονται.  Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί ο 

βαθμός συμπύκνωσης της χρωματίνης και ο σχηματισμός αποπτωτικών σωματίων. 

Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του άμεσου ανοσοφθορισμού σε καλλιέργειες κυττάρων που 

είχαν αναπτυχθεί σε καλυπτρίδες. 

Όταν χρειάστηκε να συμπεριληφθούν στη μελέτη και τα κύτταρα που έχουν 

αποκολληθεί από το τρυβλίο τότε αφού απομακρυνθούν τα αιωρούμενα κύτταρα, γίνεται 

αποκόλληση των υπολοίπων με τη χρήση της θρυψίνης. Ύστερα γίνεται ενστάλαξη 

εναιωρήματος κυττάρων σε καλυπτρίδες οι οποίες έχουν επεξεργαστεί με Alcean Blue, 

προκειμένου τα κύτταρα να προσκολληθούν σταθερά στις καλυπτρίδες. Συγκεκριμένα 

10% Alcean Blue περίπου 1 ml αφήνεται για 30 λεπτά πάνω στην καλυπτρίδα. Ύστερα 

ξεπλένεται με PBS και αφήνεται να στεγνώσει.  

Το πρωτόκολο έχει ως εξής: 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΤΩΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 

ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ 

 1. Απομάκρυνση του υγρού της καλλιέργειας και έκπλυση χωρίς ανάδευση (τα 

κύτταρα μπορεί να αποκολληθούν) 2 φορές με PBS.  

 2. Μονιμοποίηση των κυττάρων με φορμαλδεΰδη 4% για 10 λεπτά. 

 3. Έκπληση των κυττάρων με PBS 

 4. Αδρανοποίηση της φορμαλδεΰδης με διάλυμα Quence για 5 λεπτά. 
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 5. Έκπληση των κυττάρων με PBS. 

 6. Προσθήκη 60 μl Dapi σε κάθε καλυπτρίδα για 5 λεπτά. 

 7. ΄Εκπλυση των κύτταρων με PBS δύο φορές για 1 λεπτό. 

 8. Τοποθέτηση των καλυπτρίδων σε αντικειμενοφόρο πλάκα ανάστροφα αφού 

πρώτα έχει τοποθετηθεί Mounting Buffer, χωρίς να δημιουργούνται φυσαλίδες. 

 9. Αεροστεγής σφράγιση των καλυπτρίδων. 

 10. Παρατήρηση των κυττάρων στο μικροσκόπιο φθορισμού.  

 

Για να προσδιοριστεί ποιοτικά η ύπαρξη της απόπτωσης έγινε χρώση των πυρήνων 

των κυττάρων HeLa με Dapi , μετά από εφαρμογή θεραπευτικού σχήματος  10μΜ σε 

συνδυασμό υπερθερμίας 41,5οC ανά 24 ώρες μέχρι 3 ημέρες.   

 

Φορμαλδεϋδη 4% 

547μl 36.5% stock διάλυμα σε 5ml PBS 

 

Διάλυμα Dapi 

4μl Dapi σε 500μl PBS. 

 

Mounting Buffer 

PBS 

50% Γλυκερόλη 

10mgr/ml P-Φαινυλδιαμίνη 
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8. Μελέτη της οργάνωσης του πυρηνικού φακέλου και των 
μικροσωληνίσκων με έμμεσο ανοσοφθορισμό και 
συνεστιακή μικροσκοπία φθορισμού 

 
Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλά κύτταρα στα οποία έχει επιδράσει πακλιταξέλη, 

αναπτύσσονται πυρήνες ανώμαλου σχήματος (λοβωτοί ή/και πολυπύρηνοι), οι οποίοι 

παρουσιάζουν ελλείμματα στην πυρηνική λάμινα και ανομοιόμορφη κατανομή των 

πυρηνικών πόρων [75, 85]. Επίσης, έχει αναφερθεί η ύπαρξη πολλαπλών αστέρων της 

μιτωτικής ατράκτου ως διαταραχή της οργάνωσης των μικροσωληνίσκων [159]. 

Για το λόγο αυτό παρατηρήσαμε τη μορφολογία και τη δομή του πυρηνικού φακέλου 

όπως και την οργάνωση των μικροσωληνίσκων με την μέθοδο έμμεσου  

ανοσοφθορισμού. Η ακεραιότητα του πυρηνικού φακέλου μελετήθηκε χρησιμοποιώντας 

ειδικούς δείκτες της πυρηνικής λάμινας (Lamin B), της εσωτερικής πυρηνικής 

μεμβράνης (Emerin) και των πυρηνικών πόρων (αυτοάνοσος ορός, PBC68). Η οργάνωση 

των μικροσωληνίκων μελετήθηκε, προσδιορίζοντας τον αριθμό και την διάταξη των 

μιτωτικών αστέρων στις διάφορες φάσεις της μίτωσης. Για την παρατήρηση των 

κυττάρων και την καταγραφή των εικόνων χρησιμοποιήθηκε μικροσκόπιο συνεστίασης 

(confocal). Έχει προηγηθεί καλλιέργεια των κυττάρων σε καλυπτρίδες. 

Η διαδικασία έχει ως εξής: 

  

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΜΜΕΣΟ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ 

 1. Απομακρύνση του θρεπτικού υγρού της καλλιέργειας και εκπλύση 2 φορές με 

PBS.  

 2. Μονιμοποίηση των κύτταρων με επίδραση φορμαλδεΰδης 4% για 10 λεπτά. 
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 3. Έκπληση των κύτταρων με PBS. 

 4. Αδρανοποίηση της φορμαλδεΰδης με επίδραση διάλυματος Quence για 5 

λεπτά. 

 5. Έκπληση των κύτταρων με PBS. 

 6. Επίδραση στα κύτταρα Blocking Buffer  για 5 λεπτά 

 7. Επώαση των κυττάρων με το πρωτογενές αντίσωμα για 45 min. 

 8. Έκπλυση των κυττάρων με Blocking Buffer για 5 λεπτά 3 φορές. 

 9. Επώαση των κυττάρων με το δευτερογενές αντίσωμα για 45 min 

 10. Έκπλυση των κυττάρων με Blocking Buffer για 5 λεπτά 3 φορές. 

 11. Έκπλυση των κυττάρων με PBS δύο φορές για 1 λεπτό. 

 12. Τοποθέτηση των καλυπτρίδων σε αντικειμενοφόρο πλάκα ανάστροφα αφού 

πρώτα έχει τοποθετηθεί Mounting Buffer, χωρίς να δημιουργούνται φυσαλίδες. 

 13. Αεροστεγής σφράγιση των καλυπτρίδων. 

 14. Παρατήρηση των κυττάρων σε συνεστιακό μικροσκόπιο. 

 

Blocking Buffer 

PBS 

0.2% Triton x-100 

0.5% ζελατίνη επιδερμίδας ψαριού 

2mM MgCl2 
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Τα αντισώματα που χρησιμοποιήσαμε ήταν: 

Στόχος   1ο Αντίσωμα    2o Αντίσωμα 

Λαμίνη B   LmB rabbit 1/200   rabbit rhodamine 1/100 

Μικροσωληνίσκοι  β-Τb mouse 1/100  mouse FITC        1/100 

Εμερίνη   Emerin  rabbit 1/200   rabbit rhodamine  1/100 

Πυρηνικοί πόροι    Αυτοάνοσος ορός 27   human FITC 

    human 1/100  

 

Το συνεστιακό μικροσκόπιο είναι ένα όργανο υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας. 

Αποτελείται από τρία μέρη:  

α) Ένα μικροσκόπιο φθορισμού 

β) Μια πηγή λέιζερ 

γ) Ένα προσωπικό υπολογιστή με ένα πακέτο προγραμμάτων τα οποία 

χρησιμεύουν στην επεξεργασία των εικόνων καθώς και για πολλούς άλλους 

χειρισμούς. 

Το μοντέλο του μικροσκοπίου είναι το TCS NT από την εταιρία Leica Optics, 

Germany. Η πηγή του λέιζερ είναι ακτίνα Ar/Kr (αργού/κρυπτού) και επιτρέπει την λή- 

ψη οπτικών πάχους της τάξης του δεκάτου των μικρομέτρων. Μια καλή μέση λύση για 

την λήψη λεπτών οπτικών τομών χωρίς να είναι πάρα πολύ λεπτές και άρα και πάρα 

πολλές είναι τομές πάχους 0.3-0.4μm. Η συγκεκριμένη πηγή λέιζερ επιτρέπει την λήψη 

εικόνων στα μήκη κύματος της πράσινης μονοχρωματικής ακτινοβολίας (FITC), καθώς και 

της κόκκινης (TRITC, Texas Red, Rhodamine). Το πακέτο προγραμμάτων στον 

υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το μικροσκόπιο δίνει καταρχήν τη δυνατότητα να 



 92 

αποθηκεύονται σε λογισμική μορφή οι εικόνες. Εκτός όμως από την αποθήκευση το 

λογισμικό αυτό προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης των εικόνων. Επί 

παραδείγματι μπορεί να γίνει τρισδιάστατη ανάλυση και επεξεργασία εικόνας, μέτρηση 

έντασης φθορισμού στο σύνολο μιας εικόνας ή σε συγκεκριμένα σημεία που επιλέγει ο 

χρήστης καθώς και πολλές άλλες δυνατότητες. 
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3. Αποτελέσματα 
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3.1.  Επίδραση πακλιταξέλης και υπερθερμίας στον κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό 
 

Παρατηρήσαμε ότι η ικανότητα πολλαπλασιασμού των κυττάρων εξαρτάται από το 

είδος του θεραπευτικού σχήματος και την κυτταρική σειρά . 

Η υπερθερμία μετά από 3 ημέρες καλλιέργειας, καθυστερεί την ανάπτυξη του 

πληθυσμό των κυττάρων σε όλες τις κυτταρικές σειρές και επιπλέον είναι κυτταροτοξική 

στους 43οC στα HeLa (Εικόνα 18Α  μείωση του αρχικού πληθυσμού κατά 30%)  και 

MCF-7 (Εικόνα 19Α μείωση του αρχικού πληθυσμού κατά 60%). Στα σχήματα που 

περιελάμβαναν πακλιταξέλη, το ποσοστό μείωσης του αρχικού πληθυσμού των HeLa 

ήταν το ίδιο ανεξάρτητα της θερμοκρασίας (Εικόνα 18Α μείωση του αρχικού πληθυσμού 

κατά 50%). Παρόμοια κυτταροστατική δράση της πακλιταξέλης παρατηρήθηκε και στα 

SK-OV-3 κύτταρα, (Εικόνα 20Α ο αρχικός πληθυσμός αυξήθηκε μόνο 20%). Αντίθετα, 

παρατηρήθηκε αύξηση της κυτταροτοξικής δράσης της πακλιταξέλης στα MCF-7 στους 

43oC (Εικόνα 19Α μείωση του αρχικού πληθυσμού κατά 50% στους 43οC από 15% στους 

37 οC και 41,5 οC). 

Όταν καλλιεργήσαμε τα κύτταρα για 7 ημέρες η υπερθερμία δεν είχε επίδραση 

στον πληθυσμό των HeLa και SK-OV-3 (Εικόνες 18Β,20Β) σε αντίθεση με τα MCF-7 

όπου παρατηρήθηκε μείωση της ικανότητας πολλαπλασιασμού (Εικόνα 19Β, μείωση  

κατά 4 0% και 6 0% σε σχέση με τον τελικό πληθυσμό, στους 41,5 οC και 43 οC 

αντίστοιχα). Η κυτταροτοξική δράση της πακλιταξέλης(10 και 20μΜ) στα MCF-7 στους 

43 oC παρέμεινε (Εικόνα 19Β, μείωση του αρχικού πληθυσμού κατά 40%). Στα SK-OV-3  

παρατηρήθηκε μόνο μια ήπια αύξηση της δράσης της πακλιταξέλης σε συγκέντρωση 

20μΜ στους 43oC. (Εικόνα 20Β,  μείωση του αρχικού πληθυσμού κατά 10%) σε 
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σύγκριση με την καλλιέργεια μετά από 3 ημέρες (Εικόνα 20Α  κυτταροστατικότητα). Η 

κυτταροτοξικότητα της πακλιταξέλης στα HeLa κύτταρα παρέμεινε σταθερή, 

ανεξάρτητα από την παρουσία της υπερθερμίας. (Εικόνα 18Β, παρουσία ελάχιστων 

ζωντανών κυττάρων) 

  Συμπερασματικά, η παρουσία της υπερθερμίας δεν επηρέασε τη δράση της 

πακλιταξέλης όσο αφορά την ικανότητα του πολλαπλασιασμού των  κυττάρων. 
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Εικόνα 18.  Μέτρηση ικανότητας πολλαπλασιασμού Hela 
κυττάρων με την μέθοδο ΜΤΤ μετά από εφαρμογή διαφόρων 
χημειοθεραπευτικών σχημάτων. 
Α=Μετά 3 ημέρες Β=Μετά 7 ημέρες 
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Εικόνα 19. Μέτρηση ικανότητας πολλαπλασιασμού MCF-7 
κυττάρων με την μέθοδο ΜΤΤ μετά από εφαρμογή διαφόρων 
χημειοθεραπευτικών σχημάτων.  
Α=Μετά 3 ημέρες Β=Μετά 7 ημέρες 
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Εικόνα 20. Μέτρηση ικανότητας πολλαπλασιασμού SK-OV-3 
κυττάρων με την μέθοδο ΜΤΤ μετά από εφαρμογή διαφόρων 
χημειοθεραπευτικών σχημάτων.  
Α=Μετά 3 ημέρες Β=Μετά 7 ημέρες 
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3.2.  Επίδραση πακλιταξέλης και υπερθερμίας στην κυτταρική 
νέκρωση 
 

Διαπιστώθηκε, ότι η άμεση νέκρωση  εξαρτάται αναλογικά από τη συγκέντρωση 

της πακλιταξέλης και το ύψος της υπερθερμίας. Η υπερθερμία έχει κυτταροτοξικές 

ιδιότητες και δρα συνεργιστικά με την πακλιταξέλη (Εικόνες 23Α,22Α νέκρωση μέχρι 

20% και 40% στα SK-OV-3 και MCF-7, αντίστοιχα). Η συνέργεια αυτή παρατηρείται 

πιο πολύ στα HeLa κύτταρα. (Εικόνα 21Α,  νέκρωση μέχρι 80%).  

Στην απώτερη νέκρωση τα κύτταρα HeLa παρουσίασαν το μεγαλύτερο ποσοστό 

νέκρωσης (Εικόνα 21Β,  20% ζωντανά μετά από 3 ημέρες).  Το ίδιο αποτέλεσμα υπήρξε 

και στα κύτταρα SK-OV-3 μετά 7 ημέρες (Εικόνα 23Β
,
  30 % ζωντανά κύτταρα). Τα 

κύτταρα MCF-7  ήταν 70 % ζωντανά μετά από 7 ημέρες και φαίνεται να είναι η πιο 

ανθεκτική σειρά. Η υπερθερμία δεν επηρέασε τη δράση της πακλιταξέλης όσο αφορά την 

απώτερη νέκρωση (Εικόνα 21Β,22Β,23Β ).  

Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι α) η υπερθερμία αυξάνει τη 

δράση της πακλιταξέλης όσο αφορά την νέκρωση των κυττάρων μόνο αμέσως μετά την 

εφαρμογή των σχημάτων και β) δεν επηρεάζει τη δράση της πακλιταξέλης σε απώτερο 

χρόνο.  
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Εικόνα 21. Μέτρηση του ποσοστού νέκρωσης των HeLa 
κυττάρων μετά από εφαρμογή διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων. 
Α=Άμεση νέκρωση Β=Απώτερη νέκρωση 
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Εικόνα 22. Μέτρηση του ποσοστού νέκρωσης των MCF-7 
κυττάρων μετά από εφαρμογή διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων. 
Α=Άμεση νέκρωση Β=Απώτερη νέκρωση 
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Εικόνα 23. Μέτρηση του ποσοστού νέκρωσης των SK-OV-3 
κυττάρων μετά από εφαρμογή διαφόρων θεραπευτικών σχημάτων. 
Α=Άμεση νέκρωση Β=Απώτερη νέκρωση 
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3.3.  Επίδραση πακλιταξέλης και υπερθερμίας στον κυτταρικό 
θάνατο με απόπτωση 
 

Η υπερθερμία δεν προκάλεσε απόπτωση σε καμιά κυτταρική σειρά. (Εικόνες 24, 

25, 26). Η χορήγηση πακλιταξέλης προκάλεσε απόπτωση στο 18% των κυττάρων HeLa 

μετά από 3 ημέρες (Εικόνα 24) και στο  20% των κυττάρων SK-OV-3 μετά από 5 ημέρες 

(Εικόνα 26), ενώ δεν είχε καμμία επίδραση στον αποπτωτικό θάνατο των κυττάρων 

MCF-7.  

Η χορήγηση της υπερθερμίας μαζί με την πακλιταξέλη δεν επηρέασε τα παραπάνω 

αποτελέσματα. 
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Εικόνα 24. Μέτρηση του ποσοστού απόπτωσης των HeLa 
κυττάρων, με την μέθοδο TUNEL, μετά από εφαρμογή διαφόρων 
θεραπευτικών σχημάτων. 
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Εικόνα 25. Μέτρηση του ποσοστού απόπτωσης των MCF-7 
κυττάρων, με την μέθοδο TUNEL, μετά από εφαρμογή διαφόρων 
θεραπευτικών σχημάτων. 
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Εικόνα 26. Μέτρηση του ποσοστού απόπτωσης των SK-OV-3 
κυττάρων, με την μέθοδο TUNEL, μετά από εφαρμογή διαφόρων 
θεραπευτικών σχημάτων. 

Αποπτωτικά Κύτταρα  (%) 
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3.4.  Επίδραση πακλιταξέλης και υπερθερμίας στον κυτταρικό 
κύκλο 

 
Η υπερθερμία προκαλεί διαταραχή στην κατανομή των κυττάρων στις φάσεις του 

κυτταρικού κύκλου. Αμέσως μετά την εφαρμογή του σχήματος παρατηρήθηκε μείωση 

του ποσοστού G1 στα MCF-7 κύτταρα (Εικόνα 28, από 59% στο 54%). Επίσης βρέθηκε 

μείωση του ποσοστού S στα HeLA (Εικόνα 27, από  30% στο 17%) και SK-OV-3 

κύτταρα (Εικόνα 29,  από 32% στο 19%) με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού των G2/M 

κυττάρων (Εικόνα 27, από 19% στο 30% και εικόνα 29, από 17% στο 30%). Αυτό το 

φαινόμενο φαίνεται να είναι παροδικό στα HeLa και SK-OV-3 κύτταρα τα οποία 

επανέρχονται στα φυσιολογικά ποσοστά μετά από 2 μέρες. Στα MCF-7 κύτταρα το 

φαινόμενο παραμένει μέχρι 3 ημέρες.  

Μετά από την εφαρμογή της πακλιταξέλης, ανεξάρτητα από την κυτταρική σειρά, 

πάνω από το 60% των κυττάρων ακινητοποιήθηκε στην G2/M φάση του κυτταρικού 

κύκλου για τουλάχιστον 3 μέρες, δείχνοντας μια αύξηση των μιτωτικών ή 

τετραπλοιδικών κυττάρων (Εικόνες 27,28,29). 

Όταν η πακλιταξέλη εφαρμό στηκε μαζί με την υπερθερμία τό τε η αύξηση των 

G2/M κυττάρων ήταν παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε όταν εφαρμόστηκε μόνο 

πακλιταξέλη στα HeLa και Sk-OV-3 (Εικόνες 27,29). Αντιθέτως στα MCF-7 δεν υπήρξε 

αύξηση των G2/M ποσοστού την 1η μέρα και έφτασε μέχρι το 48% μετά 3 ημέρες 

(Εικόνα 28). 
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Εικόνα 29. Μέτρηση του ποσοστού κατανομής των κυττάρων SK-
OV-3 στις φάσεις του κυτταρικού κύκλου, με  τη μέθοδο 
κυτταρομετρία ροής, μετά από εφαρμογή διαφόρων 
χημειοθεραπευτικών σχημάτων. 
C=Πρίν την εφαρμογή του σχήματος. 
0=Αμέσως μετά την εφαρμογή του σχήματος 
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3.5.  Ανάλυση του υποπληθυσμού G2/M των κυττάρων πριν και 
μετά τη δράση πακλιταξέλης και υπερθερμίας 
 

Μετά από παρατήρηση τουλάχιστον 1000 κυττάρων για κάθε θεραπευτικό σχήμα 

βρήκαμε ότι α) ο αριθμός των μιτωτικών κυττάρων διαφέρει ανάλογα με τo θεραπευτικό 

σχήμα και την κυτταρική σειρά β) ο κυτταρικός πληθυσμός αποτελούνταν από κύτταρα 

στη μετάφαση ή κύτταρα που έμοιαζαν με αυτά. Επιπλέον δεν παρατηρήθηκε καμία 

ανάφαση ή ανώμαλη πυρηνοκίνηση μέχρι και 5 ημέρες καλλιέργειας (Εικόνα 30). 

Ο υποπλυθησμός  G2/M των κυττάρων HeLa που επωάσθηκαν με πακλιταξέλη 

στους 37ο C και έπειτα  καλλιεργήθηκαν σε φυσιολογικό θρεπτικό υλικό, αποτελούνταν 

σχεδόν μόνο από μιτωτικά κύτταρα. Όμως, όταν προστέθηκε υπερθερμία ο 

υποπλυθησμος G2/M απότελούνταν από 30% μιτωτικά κύτταρα και 70% μεσοφασικά 

κύτταρα με πυρήνα φυσιολογικού σχήματος. 

Σε αντίθεση με τα κύτταρα HeLa, ο υποπλυθησμός G2/M των κυττάρων SK-OV-3 

και MCF-7 πο υ ήταν σε μίτωση μετά τη δράση πακλιταξέλης, ήταν 52% και 17%, 

αντίστοιχα, ενώ στον συνδυασμό πακλιταξέλης με υπερθερμία ήταν περίπου ίσος με 

αυτόν της καλλιέργειας ελέγχου (Εικόνα 31). 

Όταν τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε φυσιολογικό θρεπτικό υλικό για 5 ημέρες,  τα 

κύτταρα HeLa που είχαν υποβληθεί σε πακλιταξέλη έδειξαν μια απευθείας σχέση μεταξύ 

της μείωσης των μιτωτικών (5%) και αύξησης των πολυπύρηνων κυττάρων (55%). Σε 

καλλιέργειες κυττάρων HeLa που υποβλήθηκαν σε πακλιταξέλη και υπερθερμία 41,5οC, 

το ποσοστό των μιτωτικών κυττάρων αυξήθηκε ελάχιστα την δεύτερη μέρα της 

καλλιέργειας και έπειτα σταθερά μειώνονταν μέχρι την πέμπτη μέρα όπου έφτασε 
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λιγότερο του 5%. Πολυπύρηνα κύτταρα παρατηρήθηκαν την δεύτερη ημέρα της 

καλλιέργειας και  διατηρήθηκε το ποσοστό τους σταθερό μέχρι την πέμπτη ημέρα (57%). 

Τα κύτταρα SK-OV-3, σε αντίθεση με τα κύτταρα MCF-7, παρουσίασαν παρόμοια 

συμπεριφορά με αυτή των κυττάρων HeLa (Εικόνα 31).  

Το ποσοστό των μιτωτικών κυττάρων MCF-7 παρέμεινε σταθερά χαμηλό 

ανεξάρτητα της παρουσίας της υπερθερμίας (1-7%) και δεν παρατηρήθηκε αναλογία 

μεταξύ των μείωσης των μιτωτικών και αύξησης πολυπύρηνων κυττάρων. Το ποσοστό 

των πολυπύρηνων κύτταρων έφτασαν στο 75% των G2/M υπο πληθυσμού μετά από 5 

ημέρες και δεν επηρεάστηκε από την παρουσία υπερθερμίας (Εικόνα 31). 

Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η αύξηση του αριθμού των πολυπύρηνων 

κυττάρων είναι ανάλογη με τη μείωση των μιτωτικών κυττάρων (εκτός των MCF-7) 

αλλά όταν εφαρμοστεί πακλιταξέλη και υπερθερμία υπάρχει μια καθυστέρηση της 

παρουσίασης πολυπύρηνων κυττάρων κατά 24 ώρες, σε σχέση με τα κύτταρα που 

δέχθηκαν μόνο πακλιταξέλη. Τελικά σε όλες τις κυτταρικές σειρές μετά από 5 ημέρες 

καλλιέργειας ο υποπλυθησμός των G2/M κυττάρων αποτελείται κυρίως από πολυπήρηνα 

κύτταρα. 
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 Εικόνα 30: Παρατήρηση κυττάρων HeLa μετά από χρώση DAPI. 
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Εικόνα 31. Ανάλυση του υποπληθυσμού G2/M κυττάρων μετά από 
χρώση DAPI. 
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3.6.  Μορφομετρική ανάλυση πυρηνών και και εκτίμηση βλαβών 
του πυρηνικού φακέλου μετά τη δράση πακλιταξέλης και 
υπερθερμίας 

 

Η παρατήρηση σημαντικού αριθμού κυττάρων έδειξε ότι η πακλιταξέλη προκαλεί 

συσσωρεύσεις των πυρηνικών πόρων, ελλείματα του πυρηνικού φακέλου, πολυπύρηνους 

πυρήνες  και πολλαπλούς αστέρες μικροσωληνίσκων (Εικόνες 32, 33, 34). Οι παραπάνω 

βλάβες παρατηρήθηκαν σε όλες τις κυτταρικές σειρές. 

Η υπερθερμία από μόνη της  δεν προκάλεσε βλάβες στη μορφολογία του πυρηνικού 

φακέλου και στην οργάνωση των μικροσωληνίσκων των κυττάρων. 

Όταν παρατηρήσαμε τα κύτταρα που δέχθηκαν πακλιταξέλη και υπερθερμία, ο 

αριθμό ς και ο  τύπο ς των βλαβών δεν διέφερε από  αυτόν που παρατηρήσαμε όταν τα 

κύτταρα  είχαν δεχθεί μόνο πακλιταξέλη. 
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Εικόμα 32.  Πολυλοβωτοί πυρήνες που παρουσιάζουν συσσωρεύσεις των πυρηνικών 

πόρων (πράσινη χρώση) και ελλείμματα του πυρηνικού φακέλου (κόκκινη χρώση).
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Εικόνα 33. Πολυπύρηνοι πυρήνες στο τέλος μιας κυτταρικής διαίρεσης που 

παρουσιάζουν ελλείμματα του πυρηνικού φακέλου (κόκκινη χρώση). Με πράσινη χρώση 

εμφανίζονται οι μικροσωληνίσκοι. 



 118 

 

 

     
 

Εικόνα 34.  Πολλαπλοί αστέρες  μιτωτικών μικροσωληνίσκων. 
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4. Συζήτηση 
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Η ταξόλη (πακλιταξέλη) θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αντικαρκινικά 

φάρμακα και χρησιμοποιείται ευρέως στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, του 

πνεύμονα, των ωοθηκών και του τραχήλου της μήτρας [2, 160]. Προσκολλάται με υψηλή 

συγγένεια στις υπομονάδες της τουμπουλίνης και φέρει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

δυναμικής αστάθειας των μικροσωληνίσκων και αύξηση της σταθερότητας τους [161, 

162]. Η δράση του φαρμάκου στα κύτταρα εξαρτάται από τη δόση και το σχήμα 

εφαρμογής του. Όσο αφορά σε δοσολογία με νανομοριακές (nM) συγκεντρώσεις, 

προκαλεί παρατεταμένη μιτωτική ακινιτοποίηση [77], αναστέλλει την πρενυλίωση των 

πρωτεϊνών [163], επιδρά στην οργάνωση του πυρηνικού φακέλου, επηρεάζει τη 

διακίνηση μακρομορίων διαμέσου των πυρηνικών πόρων [85] και προκαλεί απόπτωση 

[75, 85].  Σε δοσολογία μικρομοριακών συγκεντρώσεων (μΜ), η πακλιταξέλη προκαλεί 

και άλλες επιδράσεις επιπρόσθετα με το μιτωτικό block, οι οποίες εμφανίζονται σχεδόν 

αμέσως: προωθεί την σύνθεση και την απελευθέρωση κυτοκινών [80, 164, 165] και 

επάγει γονίδια, συμπεριλαμβανομένων και των ογκοκατασταλτικών [166].  

Κύτταρα τα οποία έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με πακλιταξέλη έχει παρατηρηθεί 

ότι αναπτύσσουν πολλαπλούς ή λοβωτούς πυρήνες. Τα κύτταρα Ishkawa, όταν δεχθούν 

θεραπεία με νανομοριακές (nM) συγκεντρώσεις πακλιταξέλης και έπειτα αφεθούν να 

ολοκληρώσουν τη μίτωση, επανεισάγονται στον κυτταρικό κύκλο, ολοκληρώνοντας 

αποτελεσματικά την μίτωση και περνούν το G1 σημείο ελέγχου [85]. Σχεδόν μισά από τα 

μεσοφασικά κύτταρα έχουν άτυπους πυρήνες και πεθαίνουν με απόπτωση έπειτα από 3 

ημέρες μετά την απομάκρυνση του φαρμάκου [85].  Άλλα κύτταρα, τα οποία απέτυχαν 

να ολοκληρώσουν την κυττοκίνηση μετά τη μιτωτική ακινιτοποίηση, η οποία 

προκλήθηκε από βλάβες στο DNA ή την πυρηνική άτρακτο, γίνονται πολυπύρηνα και 
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υφίστανται ένα είδος μη αποπτωτικού θανάτου γνωστό ως μιτωτική καταστροφή [167, 

168]. Η παρατήρηση ότι η πακλιταξέλη οδηγεί στον σχηματισμό πολυπύρηνων κυττάρων 

θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο κυτταρικός θάνατος στα κύτταρα αυτά οφείλεται στη 

μιτωτική καταστροφή.  

Αυτή η μελέτη δείχνει ότι μικρής διάρκειας έκθεση σε μικρομοριακές 

συγκεντρώσεις πακλιταξέλης των MCF-7, SK-OV-3 και HeLa κυττάρων, προκαλεί 

παρατεταμένη αναστολή της ικανότητας πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Αυτή η 

επίδραση θα μπορούσε να εξηγηθεί μερικώς από το ότι και οι τρείς κυτταρικές σειρές 

ακινητοποιούνται στην G2/M φάση του κυτταρικού κύκλου. Περαιτέρω ανάλυση του 

υποπλυθησμού G2/M αποκάλυψε ότι ο αριθμός των μιτωτικών κυττάρων διαφέρει 

ανάμεσα στις κυτταρικές σειρές. Επιπλέον η μορφολογία του πυρήνα (κανονικού 

σχήματος ή πολυπύρηνου) των μεσοφασικών τετραπλοϊδικών κυττάρων εξαρτάται από 

την κυτταρική σειρά στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας. Τελικά όμως, τα πολυπύρηνα 

κύτταρα αποτελούν τον κυρίαρχο φαινότυπο όλων των κυτταρικών σειρών κατά την 

πρόοδο της καλλιέργειας, δείχνοντας ότι τα πολυπύρηνα κύτταρα οφείλονται στην 

αναστολή του πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Κάποιοι ερευνητές προτείνουν ότι η 

παρουσία πολυπύρηνων κυττάρων συμβάλλει στην αντοχή στην πακλιταξέλη [169, 170] 

ενώ άλλοι έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι δείχνει την ευαισθησία σε αυτήν [75, 

171, 172].  

Τα αποτελέσματα από την παρούσα μελέτη δείχνουν ότι δεν υπάρχει απευθείας 

σχέση ανάμεσα στον σχηματισμό των πολυπύρηνων κυττάρων και στον κυτταρικό 

θάνατο, αφού τα περισσότερα κύτταρα, ανεξαρτήτως κυτταρικής σειράς, έγιναν 

πολυπύρηνα αλλά δεν οδηγήθηκαν σε θάνατο στο ίδιο ποσοστό. Φαίνεται όμως ότι τα 
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κύτταρα τα οποία σταμάτησαν στη μετάφαση προτού γίνουν πολυπύρηνα, όπως τα SK-

OV-3 και τα HeLa, εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό θανάτου σε σύγκριση με τα MCF-7 

κύτταρα τα οποία έγιναν πολυπύρηνα χωρίς πρώτα να σταματήσουν στην μετάβασή τους 

από τη μετάφαση στην ανάφαση. 

Το είδος του κυτταρικού θανάτου μετά από επίδραση πακλιταξέλης φαίνεται να 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση του φαρμάκου, τον χρόνο έκθεσης σε αυτό και την 

κυτταρική σειρά. Γενικά, οι in vitro μελέτες που αφορούν στην κυτταροτοξικότητα της 

πακλιταξέλης έχουν διεξαχθεί χρησιμοποιώντας χαμηλές (nΜ) και υψηλές (μΜ) 

συγκεντρώσεις χορήγησης του φαρμάκου με χρόνο έκθεσης από 20 έως 72 ώρες [76, 85, 

171] και είναι αποδεκτό ότι η κυτταροτοξικότητα της πακλιταξέλης οφείλεται στην  

απόπτωση των κυττάρων που προκαλεί.  

Παρόλα αυτά σε μια πειραματική μελέτη, παρατηρήθηκε κυτταρική νέκρωση σε  

μικρομοριακές (μΜ) και απόπτωση σε νανομοριακές (nΜ) δόσεις της πακλιταξέλης σε 

διάφορες κυτταρικές σειρές μαστού [76]. Σε μια άλλη πειραματική μελέτη,  στη 

κυτταρική σειρά Α549, δεν βρέθηκαν σημεία απόπτωσης μετά από θεραπεία με 

πακλιταξέλη που προκαλούσε σταμάτημα των κυττάρων στην G2/M φάση [173]. 

Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι μη μεταλλαγμένα 3Τ3.Α31 κύτταρα, δεν οδηγήθηκαν σε 

απόπτωση αν και έγιναν πολυπύρηνα μετά από θεραπεία από φθορίζων παράγωγο της 

πακλιταξέλης [174]. Επίσης επώαση κυττάρων Ishikawa για 20 ώρες με χαμηλές 

συγκεντρώσεις πακλιταξέλης, είναι ικανή να προκαλέσει αναστολή του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού και το σταμάτημα πάνω από 80% των κυττάρων στην μετάβασή τους 

από την μετάφαση στην ανάφαση. Κύτταρα τα οποία απελευθερώθηκαν από το φάρμακο 
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ολοκλήρωσαν τον κυτταρικό κύκλο, με παρουσία όμως βλαβών σε δομές του πυρηνικού 

φακέλου, πολυπυρήνωση και τελικά οδηγήθηκαν σε θάνατο κυρίως με απόπτωση [85].  

Σε αυτήν την μελέτη, χρησιμοποιώντας υψηλές συγκεντρώσεις πακλιταξέλης για 2 

ώρες, συνθήκες παρόμοιες με αυτές που ισχύουν κατά την διεγχειρητική υπέρθερμή 

ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία, παρατηρήθηκαν παρόμοια φαινόμενα όσο αφορά τον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την κατατομή τους στον κυτταρικό κύκλο. Όμως, σε 

αντίθεση με τα κύτταρα που δέχθηκαν χαμηλές συγκεντρώσεις πακλιταξέλης, δεν 

παρατηρήθηκε η επανεισαγωγή τους στον κυτταρικό κύκλο. Τα κύτταρα παρουσίασαν 

δομικές βλάβες στον πυρηνικό φάκελο και πολυπυρήνωση, αφού μερικώς σταμάτησαν 

στη μετάφαση προς ανάφαση. Το ποσοστό του κυτταρικού θανάτου ήταν διαφορετικό 

ανάλογα με την κυτταρική σειρά αλλά η νέκρωση πάντα υπερτερούσε σε ποσοστό της 

απόπτωσης.  

Η εφαρμογή της πακλιταξέλης σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές επηρεάζει την 

οργάνωση και λειτουργία των πυρηνικών πόρων [85] και την διάταξη των 

μικροσωληνίσκων. Στην παρούσα μελέτη παρατηρήσαμε διαταραχή στην οργάνωση του 

πυρηνικού φακέλου και στην κατανομή των πυρηνικών πό ρων ό πως και αλλαγή της 

συμπεριφοράς των μικροσωληνίσκων μετά τη δράση της πακλιταξέλης σε ό λες τις 

κυτταρικές σειρές. Υπήρξε συσσώρευση των πυρηνικών πόρων και ελλείματα στην 

πυρηνική λάμινα και την εσωτερική πυρηνική μεμβράνη. Οι μικροσωληνίσκοι 

παρουσίασαν διαταραχή της διάταξή τους στα μεσοφασικά κύτταρα, ενώ 

παρατηρήθηκαν πολλαπλοί μιτωτικοί αστέρες, χαρακτηριστικά ευρήματα μετά από 

δράση της πακλιταξέλης. 
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Η προσθήκη της υπερθερμίας στο σχήμα εφαρμογής της πακλιταξέλης, θα 

μπορούσε να επηρεάζει την δράση της. Υπάρχουν αμφιλεγόμενα συμπεράσματα στη 

βιβλιογραφία όσο αφορά την δράση της πακλιταξέλης σε παρουσία υπερθερμίας. Σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις πακλιταξέλης, η υπερθερμία φαίνεται να αναστέλει την δράση 

της σε in vitro μελέτες. Σε in vivo μελέτες αντιθέτως φαίνεται να ενισχύει την δράση της. 

Έχει παρατηρηθεί ότι η υπερθερμία αυξάνει την  ρευστότητα της κυτταρικής 

μεμβράνης. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσε να αναμένεται μερική αναδιοργάνωση των 

δομών της κυτταρικής μεμβράνης και αύξηση της εισόδου του φαρμάκου στα κύτταρα 

[86].  Σε μύκητες, μετακινήσεις και συσσωρεύσεις των πυρηνικών πόρων έχουν 

αναφερθεί όταν τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε 37 αντί 23οC [174].   

Η εφαρμογή της υπερθερμίας στις κυτταρικές σειρές που μελετήσαμε δεν  

αλλοίωσε  την μορφολογία των κυττάρων. Η προσθήκη της στο σχήμα εφαρμογής της 

πακλιταξέλης, δεν επηρέασε τη δράση της πακλιταξέλης στους πυρηνικούς πόρους και 

στη μορφολογία του πυρηνικού φακέλου. Μετά από 3 ημέρες δράσης, η υπερθερμία 

ανέστειλε τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων σε όλες τις κυτταρικές σειρές και 

επιπλέον είχε κυτταροτοξική δράση στους 43οC στα κύτταρα HeLa και MCF-7. Όταν τα 

κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 7 ημέρες η υπερθερμία δεν είχε επίδραση στον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων SK-OV-3 και HeLa σε αντίθεση με τα κύτταρα MCF-7 

όπου παρατηρήθηκε κυτταροστατική δράση. Στους 43 oC η κυτταροτοξική δράση της 

πακλιταξέλης στα κύτταρα MCF-7 παρέμεινε ενώ παρατηρήθηκε μια ήπια αύξηση της 

δράσης της πακλιταξέλης 20μΜ στα κύτταρα SK-OV-3.  

Όταν τα κύτταρα επωάσθηκαν με πακλιταξέλη στους 41,5oC, δεν παρατηρήθηκε 

σημαντική αύξηση της κυτταροτοξικότητας της πακλιταξέλης ακόμα και στις υψηλές 
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δόσεις αυτής.  Παρόλα αυτά ο μηχανισμός του κυτταρικού θανάτου φαίνεται να διαφέρει 

στους 41,5oC, γιατί παρατηρήθηκαν υψηλότερα ποσοστά κυτταρικής νέκρωσης σε 

συνθήκες υπερθερμίας στα SK-OV-3 και HeLa κύτταρα. 

Τελικά τα ευρήματά μας πιθανότατα να έχουν μεγαλύτερη σημασία σε in vivo 

συνθήκες όπου η υπερθερμία αναμένεται να αυξήσει τη διαπερατότητα των αγγείων των 

όγκων και ακολούθως η πακλιταξέλη να εμφανίσει κυτταροστατική ή κυτταροτοξική 

δράση σε υπό διαφορετικές συνθήκες μη προσπελάσιμα καρκινικά κύτταρα. Επιπλέον, 

το γεγονός ότι τα περισσότερα κύτταρα εμφάνιζαν νέκρωση, η οποία σε in vivo συνθήκες 

προκαλεί τοπική φλεγμονή και διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα [175], στηρίζει την 

κλινική σημασία του συνδυασμού της πακλιταξέλης και υπερθερμίας για την 

τοπικοπεριοχική θεραπεία νεοπλασμάτων. 
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