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Περίληψη 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώθηκε στη μελέτη των μηχανισμών 

λειτουργίας των όγκων μεσεγχυματικής προέλευσης. Τα σαρκώματα είναι 

ένας τύπος καρκίνου που προέρχεται από μετασχηματισμένα κύτταρα 

μεσεγχυματικής προέλευσης και μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιονδήποτε 

τύπο συνδετικού ιστού, όπως στα οστά, τους χόνδρους, τα αγγεία ή το αίμα. 

Αυτοί οι πρωτογενείς όγκοι του συνδετικού ιστού χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες βάσει του ιστού και του τύπου των κυττάρων από τα οποία 

προέρχεται ο όγκος: τα σαρκώματα των οστών, όπως το οστεοσάρκωμα και 

το χονδροσάρκωμα, και τα σαρκώματα των μαλακών ιστών, όπως το 

ινοσάρκωμα. 

Σε αυτή τη μελέτη, στοχεύσαμε στον εντοπισμό των οδών σηματοδότησης 

που συμμετέχουν στην εξέλιξη του σαρκώματος σε τρεις διαφορετικές 

ανθρώπινες κυτταρικές σειρές, οστεοσάρκωμα (MG63), χονδροσάρκωμα 

(HTB94) και ινοσάρκωμα (HT1080) αντίστοιχα. Τα κύτταρα των όγκων αυτών 

παράγουν διαφορετική εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (ECM) συγκριτικά με τους 

φυσιολογικούς ιστούς και αλληλεπιδρούν με αυτή προκειμένου να ρυθμίσουν 

τις κυτταρικές τους λειτουργίες. Η ECM αποτελεί ένα πολύπλοκο δίκτυο 

πρωτεογλυκανών, ινωδών πρωτεϊνών και υαλουρονικού οξέος και έχει 

στηρικτικό και προστατευτικό ρόλο για τα κύτταρα εντός των ιστών. Επίσης, η 

ECM δημιουργεί και μεταφέρει πολλαπλά σύνθετα ερεθίσματα στα κύτταρα 

επηρεάζοντας τη συμπεριφορά τους και τις λειτουργίες τους, αφού αποτελεί 

μια δεξαμενή αυξητικών παραγόντων όπως ο αυξητικός παράγοντας 

μετασχηματισμού β (TGF-β) ή ο ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας Ι 

(IGF-I) και άλλων σημαντικών βιολογικά μακρομορίων που είναι 

αποδεδειγμένο ότι επηρεάζουν την κυτταρική συμπεριφορά. 

Οι πρωτεογλυκάνες είναι μόρια που αποτελούνται από 

γλυκοζαμινογλυκανικές αλυσίδες (GAGs), ομοιοπολικά συνδεδεμένες σε ένα 

πρωτεϊνικό κορμό. Οι πρωτεΐνες αυτές υφίστανται πολλές μεταμεταφραστικές 

τροποποιήσεις και έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τις κυτταρικές 

λειτουργίες και την πρόοδο ενός όγκου μέσω διαφορετικών μονοπατιών. 

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι πρωτεογλυκάνες εντοπίζονται στην 
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κυτταρική επιφάνεια, αλλά εκκρίνονται επίσης στην ECM, όπως μικρές 

πρωτεογλυκάνες πλούσιες σε λευκίνη (SLRPs). Αυτή η άμεση αλληλεπίδραση 

με το εξωκυττάριο περιβάλλον τούς δίνει την ικανότητα να μεταβιβάζουν 

πληροφορίες από την ECM στα κύτταρα και τελικά ενεργούν ως μόρια 

σηματοδότησης που ελέγχουν τις κυτταρικές λειτουργίες, όπως 

πολλαπλασιασμό, μετανάστευση, διαφοροποίηση και περαιτέρω σύνθεση 

ECM. Αυτή η άμεση επαφή τους με το εξωκυττάριο περιβάλλον τούς δίνει την 

ικανότητα να μεταβιβάζουν τις εξωκυττάριες αλλαγές εντός του κυττάρου και 

τελικά να λειτουργούν ως σηματοδοτικά μόρια που ελέγχουν τις κυτταρικές 

λειτουργίες, όπως ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η εναπόθεση οργανικής 

εξωκυττάριας ουσίας, η κυτταρική μετανάστευση και ο κυτταρικός 

μετασχηματισμός. Έχει δειχθεί πως οι SLRPs συχνά αλληλεπιδρούν με 

υποδοχείς κινάσης τυροσίνης και αυτός είναι ένας από τους βασικούς 

μηχανισμούς δράσης τους στα κύτταρα ώστε να επηρεάσουν την κατάντη 

σηματοδότηση των υποδοχέων και συνεπώς τα ενδοκυττάρια μονοπάτια που 

ρυθμίζουν την κυτταρική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, κάποιες SLRPs, 

όπως η διγλυκάνη και η λουμικάνη, εμπλέκονται λειτουργικά στη φυσιολογική 

ανάπτυξη των οστών και την ομοιόσταση και έχουν ειδικούς ρόλους σε όλες 

τις φάσεις σχηματισμού των οστών. Επίσης, διαμεμβρανικές 

πρωτεογλυκάνες, όπως η συνδεκάνη 2, έχουν σημαντικούς ρόλους στη 

ρύθμιση των κυτταρικών λειτουργιών στο ινοσάρκωμα αλλά και άλλους 

καρκινικούς τύπους. Επομένως, ως ρυθμιστές των σηματοδοτικών μορίων και 

γενικότερα μονοπατιών, οι πρωτεογλυκάνες μπορούν να λειτουργήσουν ως 

μόρια-στόχοι, καθώς η τοποθεσία και η λειτουργία τους παρέχουν 

προσβασιμότητα για αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση ή διάγνωση 

παθολογικών καταστάσεων. 

Ο IGF-I είναι μια γνωστή αναβολική ορμόνη, με ισχυρά αποδεδειγμένες 

ογκογόνες ιδιότητες, και για την πλειοψηφία των λειτουργιών που επιτελεί δρα 

μέσω δύο κύριων σηματοδοτικών μονοπατιών, αυτό του PI3K/Akt 

(phosphoinositide 3-kinase/serine/threonine kinase Akt) και του MAPK 

(mitogen-activated protein kinase). Η διγλυκάνη, μια SLRP, έχει ενεργό ρόλο 

στη ρύθμιση της ανάπτυξης και της ομοιόστασης των οστών. Στην παρούσα 

μελέτη δείξαμε ότι η διγλυκάνη ρυθμίζει θετικά την ανάπτυξη των κυττάρων 
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του ανθρώπινου οστεοσαρκώματος. Ο αυξητικός παράγοντας IGF-I φαίνεται 

να αυξάνει την έκφραση της διγλυκάνης, ενώ τα ελλιπή κύτταρα σε αυτή την 

πρωτεογλυκάνη έχουν μειωμένους βασικούς και εξαρτώμενους από IGF-I 

πολλαπλασιαστικούς ρυθμούς. Επιπλέον, τα κύτταρα αυτά δείχνουν μειωμένα 

επίπεδα φωσφορυλίωσης και συνεπώς ενεργοποίησης του υποδοχέα του 

IGF-I, IGF-IR. Προηγούμενα πειράματα έχουν δείξει ότι η διγλυκάνη ρυθμίζει 

το μονοπάτι Wnt/β-κατενίνης, ενώ τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η 

διγλυκάνη αυξάνει την έκφραση της β-κατενίνης σε όλα τα κυτταρικά 

διαμερίσματα, λόγω του συνεντοπισμού της με τον συνυποδοχέα του Wnt 

μονοπατιού, LRP6. Αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί σε μειωμένους ρυθμούς 

αποδόμησης της β-κατενίνης στο κυτταρόπλασμα, με αποτέλεσμα τη 

μεταφορά της στον πυρήνα και την ενεργοποίηση γονιδίων-στόχων που 

ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο. Εκτός αυτού, έχουμε δείξει μια 

αλληλεπίδραση μεταξύ της β-κατενίνης και του ενεργοποιημένου IGF-IR, η 

οποία αυξάνεται κατά τη χορήγηση της εξωγενούς διγλυκάνης στα MG63 

κύτταρα. Παράλληλα, μείωση στην έκφραση της διγλυκάνης ανέστειλε 

σημαντικά τόσο τη βασική όσο και από τον IGF-I επαγόμενη ενεργοποίηση 

ERK1/2, μορίου που μεσολαβεί τη σηματοδότηση του IGF-I, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. Συνολικά, η διγλυκάνη, μέσω ενός άξονα σηματοδότησης των 

μορίων LRP6/IGF-IR/β-κατενίνης, ενισχύει την ανάπτυξη των κυττάρων του 

οστεοσαρκώματος MG63. 

Στο επόμενο μέρος της μελέτης, αποδείχθηκε ότι η λουμικάνη είναι η κύρια 

εκφραζόμενη και εκκρινόμενη SLRP σε HTB94 κύτταρα του ανθρώπινου 

χονδροσαρκώματος, ενώ η ντεκορίνη και η διγλυκάνη εκφράζονται ελάχιστα. 

Η λουμικάνη επηρεάζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό θετικά, αφού HTB94 

κύτταρα ελλιπή σε λουμικάνη εμφανίζουν μειωμένους βασικούς και 

εξαρτώμενους από IGF-I πολλαπλασιαστικούς ρυθμούς. Η ογκογόνος δράση 

του IGF-I μεσολαβείται από τον υποδοχέα του IGF-IR, ο οποίος εμφανίζει 

μειωμένη ενεργοποίηση σε κύτταρα ελλιπή σε λουμικάνη. Επιπλέον, τα 

επίπεδα της λουμικάνης επηρεάζουν την ενεργοποίηση ERK1/2, που φαίνεται 

να είναι απαραίτητος μεσολαβητής της εξαρτώμενης από IGF-I ανάπτυξης 

των κυττάρων HTB94. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και 

εξετάζοντας την έκφραση γονιδίων που ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο, αφού 
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κύτταρα ελλιπή σε λουμικάνη έχουν αυξημένα επίπεδα έκφρασης του 

ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53. 

Τέλος, μελετήσαμε τη δράση του IGF-I στα κύτταρα του ινοσαρκώματος 

HT1080 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενισχύει τη μεταναστευτική τους 

ικανότητα. Η διαμεμβρανική πρωτεογλυκάνη συνδεκάνη 2 (SDC2) φαίνεται να 

δρα σαν συνυποδοχέας του IGF-I αφού συνεντοπίζεται με τον IGF-IR. 

Καταστολή της έκφρασης της συγκεκριμένης πρωτεογλυκάνης μείωσε την 

εξαρτώμενη από IGF-I μετανάστευση των κυττάρων. Για να μελετήσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο η SDC2 επηρεάζει τη σηματοδότηση και κατά συνέπεια 

την κυτταρική μετανάστευση μέσω του IGF-I, εξετάσαμε την επίδρασή της 

στην ενεργοποίηση του ERK1/2. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η SDC2 είναι 

απαραίτητη για τη φωσφορυλίωση του και ότι ο ERK1/2 είναι αναγκαίος για 

την επαγόμενη από IGF-I μετανάστευση των HT1080. Επίσης, μελετήσαμε 

την ezrin, μια πρωτεΐνη που συνδέει μεμβρανικούς υποδοχείς με τον 

κυτταροσκελετό και έχει βρεθεί να συνεντοπίζεται με την SDC2. Ο 

συνεντοπισμός των δύο αυτών μορίων επιβεβαιώθηκε και στα κύτταρα 

ινοσαρκώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η φωσφορυλίωση της ezrin 

επηρεάζεται από τον IGF-I. Επομένως, η SDC2 διευκολύνει την επαγόμενη 

από IGF-I κυτταρική μετανάστευση στο ινοσάρκωμα. 

Με τους παραπάνω μηχανισμούς αναδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό η 

συμμετοχή των πρωτεογλυκανών στην πρόοδο των όγκων μεσεγχυματικής 

προέλευσης και η αλληλεπίδραση τους με το σηματοδοτικό μονοπάτι του IGF-

I, ώστε τελικά να ρυθμιστούν βασικές λειτουργίες αυτών των καρκινικών 

κυττάρων. 
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Abstract 

This thesis focuses on studying the mechanisms which regulate the biological 

functions of tumors with a mesenchymal origin. Sarcomas are types of tumor 

which develop from differentiated cells of the connective tissues of the human 

body, and therefore can rise from tissues, like bone, cartilage, blood or 

vessels. Sarcomas are classified into two categories depending on the tissue 

and the cell type of their origin. Thus, there are bone sarcomas, like 

osteosarcoma, chondrosarcoma, and sarcomas of soft tissues, like 

fibrosarcoma. 

In this study, we aimed to identify the signaling pathways which participate in 

sarcoma progression in three different human cell lines e.g., osteosarcoma 

(MG63), chondrosarcoma (HTB94), and fibrosarcoma (HT1080) respectively. 

Tumor cells produce a modified extracellular matrix compared to healthy 

tissues, and interaction with the deregulated ECM modulates these cells's 

biological functions. ECM consists of a complicated system of proteoglycans, 

fibrous proteins and hyaluronic acid, and its role is supportive, but also 

protective of each tissue's cells.  Furthermore, ECM creates and transfers 

many different signals between cells/tissues, affecting their behavior and 

functions. ECM also acts as a reserve for growth factors like transforming 

growth factor-beta (TFG-β) or insulin-like growth factor I (IGF-I) and other 

biologically significant macromolecules able to change cellular behavior. 

Proteoglycans (PGs) are molecules that consist of glycosaminoglycan chains 

(GAGs) covalently bound into a protein core. These proteins undergo various 

post-translational changes, and they can affect cellular function and cancer 

progression through a plethora of signaling pathways. Many studies have 

shown that PGs are localized to the cell surface but are also secreted into the 

ECM, like small leucine rich proteoglycans (SLRPs). This direct interaction 

with the extracellular environment gives them the ability to transmit cues from 

the ECM to the cells and finally act as signaling molecules that control cellular 

functions, like proliferation, migration, differentiation, and further ECM 

composition. It is also shown that SLRPs interact with tyrosine kinase 

receptors, which affects their downstream signaling and cellular behavior. 
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More specifically, some SLRPs, like biglycan and lumican, participate in bone 

formation and homeostasis regulation and have specific roles in the different 

phases of these processes. Furthermore, transmembrane proteoglycans, like 

syndecan 2, have essential roles in regulating cellular functions of 

fibrosarcoma and other types of malignancy. Therefore, PGs act like 

regulators of signaling molecules and pathways and could be used as target 

molecules either for therapeutic purposes or as diagnostic molecules for 

pathological conditions. 

IGF-I is a well-established anabolic hormone with proven oncogenic 

properties. Most of its functions are performed through two main signaling 

pathways, PI3K / Akt (phosphoinositide 3-kinase/ serine/threonine kinase Akt) 

and that of MAPK (mitogen-activated protein kinase). Biglycan, an SLRP, has 

an active role in bone formation, development, and homeostasis. This study 

shows how biglycan regulates the growth of MG63 human osteosarcoma cells 

positively.  IGF-I increases the expression of this SLRP, while biglycan-

deficient cells have attenuated both basal and IGF-I induced proliferation. 

These effects were mediated through the IGF-IR receptor whose activation 

was strongly attenuated in biglycan-deficient MG63 cells. Previously, it has 

been shown that biglycan regulates Wnt/b-catenin signaling pathway, and our 

results indicate that biglycan increases b-catenin expression in all cellular 

fractions due to its co-localization with Wnt co-receptor LRP6. This interaction 

leads to reduced degradation of b-catenin in the cytoplasm and enhances its 

translocation to the nucleus, where it activates the transcription of target 

genes, responsible for controlling the cell cycle. Besides, we have shown an 

interaction between b-catenin and the activated IGF-IR, which is increased 

upon treating MG63 cells with exogenous biglycan. In parallel, the down-

regulation of biglycan significantly inhibited both basal and IGF-I induced 

ERK1/2 activation, a molecule that mediates IGF-I signaling, as we have 

previously reported. In summary, biglycan, through a LRP6/IGF-IR/b-catenin 

signaling axis, enhances osteosarcoma cell growth. 

In the next part of the study, it was shown that lumican is the main expressed 

and secreted SLRP in HTB94 human chondrosarcoma cells, while decorin 

and biglycan are poorly expressed.  Lumican positively affects the 
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proliferation of HTB94 cells as lumican deficiency inhibited the basal and IGF-

I induced HTB94 cell growth significantly. The oncogenic action of IGF-I is 

mediated by its receptor, IGF-IR, whose phosphorylation levels are strongly 

attenuated in lumican-deficient cells. Furthermore, lumican levels affect 

ERK1/2 activation, which seems to be crucial to IGF-I dependent HTB94 cell 

growth. Moreover, lumican-deficient cells exhibit increased mRNA levels of 

p53 suggesting that lumican facilitates chondrosarcoma cell growth through 

an IGF-IR/ ERK1/2/p53 signaling cascade.  In summary, we show that 

endogenous lumican is a novel regulator of HTB94 cell growth.  

Finally, we studied the action of IGF-I on HT1080 fibrosarcoma cells, and our 

results show that it enhances their migration ability. SDC2, a transmembrane 

PG, appears to act as a co-receptor for IGF-I since it colocalizes with IGF-IR. 

Suppression of this PG expression reduces IGF-I dependent cell migration. In 

order to investigate how SDC2 affects this signaling pathway and 

consequently, IGF-I induced cell migration, we studied its role in ERK1/2 

activation. Our results indicate that SDC2 is essential for ERK1/2 

phosphorylation and that it is necessary for IGF-I dependent HT1080 

migration. 

Additionally, we looked at ezrin, a protein that connects membrane receptors 

to the cytoskeleton and is found to be colocalized with SDC2.The formation of 

an immunoprecipitative complex revealed an association between SDC2 and 

ezrin, which was enhanced through IGF-I action in HT1080 cells. Ezrin 

activation is also affected by IGF-I action.To conclude, SDC2 mediates 

directly IGF-I-induced ERK1/2 activation; it recruits ezrin, contributes to actin 

polymerization, and ezrin/actin specific localization to cell membranes, 

ultimately facilitating the progression of IGF-I dependent fibrosarcoma cell 

migration. 

The above-described mechanisms reveal PGs's involvement in mesenchymal 

origin tumor progression and their interaction with the IGF-I signaling pathway 

to regulate basal functions of these cancer cells. 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Εισαγωγή 
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1.1 Συνδετικός ιστός  

Τα κύτταρα τα οποία απαρτίζουν τους ιστούς διαιρούνται σε δύο κατηγορίες: 

τα παρεγχυματικά κύτταρα τα οποία υποστηρίζουν την κύρια λειτουργία ενός 

ιστού και τα στηρικτικά κύτταρα τα οποία σχηματίζουν το δομικό σκελετό του 

ιστού. Τα στηρικτικά κύτταρα αποτελούν μία ομάδα ανεπτυγμένων κυτταρικών 

τύπων με σύνθετες μεταβολικές λειτουργίες και παράγουν την εξωκυττάρια 

θεμέλια ουσία, η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα φυσικά χαρακτηριστικά 

ενός ιστού. Τα στηρικτικά κύτταρα και η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία που τα 

συνοδεύει ονομάζονται συνήθως συνδετικός ιστός. 

Ο συνδετικός ιστός στο μεγαλύτερό του μέρος αναπτύσσεται από τη μέση 

στοιβάδα του εμβρύου, το μεσόδερμα. Ένα μέρος του συνδετικού ιστού της 

κεφαλής προέρχεται από τη νευρική ακρολοφία που αποτελεί βλάστημα του 

εξωδέρματος. Τα κύτταρα του μεσοδέρματος μεταναστεύουν από τον τόπο 

καταγωγής τους για να περιβάλλουν και να διεισδύσουν στα αναπτυσσόμενα 

όργανα. Αυτά τα κύτταρα ονομάζονται μεσεγχυματικά κύτταρα και αρχικά 

συμβάλλουν στη δημιουργία του μεσεγχύματος ή εμβρυικού ιστού. Οι ιστοί 

που προέρχονται από το μεσέγχυμα προσδιορίζονται ως ιστοί 

μεσεγχυματικής αρχής (Moore Emb). Τα μεσεγχυματικά κύτταρα 

χαρακτηρίζονται από ωοειδή πυρήνα με ευδιάκριτα πυρήνια και λεπτό δίκτυο 

χρωματίνης. Έχουν σχετικά λίγο κυτταρόπλασμα που απλώνεται με τη μορφή 

πολλαπλών λεπτών αποφυάδων μακριά από τον πυρήνα. Το διάστημα 

ανάμεσα στα μεσεγχυματικά κύτταρα κατέχεται από μια ιξώδη θεμέλια ουσία 

που περιέχει λίγες ίνες (Junqueira, Carneiro and Kelley, 1988). 

Ο συνδετικός ιστός είναι υπεύθυνος για τη μορφή και τη διατήρηση αυτής στο 

σώμα. Λειτουργεί ως μηχανικό υπόστρωμα που χρησιμεύει για τη συνένωση 

και σύνδεση των κυττάρων και των οργάνων. Αντίθετα με τους τύπους των 

άλλων ιστών (επιθηλιακός, μυϊκός, νευρικός) που σχηματίζονται κυρίως από 

κύτταρα, το μεγαλύτερο μέρος του συνδετικού ιστού είναι η εξωκυττάρια 

θεμέλια ουσία, που αποτελείται από ινιδικές πρωτεΐνες, άμορφη θεμέλια ουσία 

και μεσοκυττάριο υγρό των ιστών. Το ιστικό υγρό συνίσταται κυρίως από 

νερό, που αποτελεί διαλύτη ουσιών. Τα κύτταρα του συνδετικού ιστού είναι 

καθηλωμένα μέσα στην εξωκυττάρια μητρική ουσία (Junqueira, Carneiro and 

Kelley, 1988). 
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Από την  άποψη της δομικής σύνθεσης, ο συνδετικός ιστός μπορεί να 

υποδιαιρεθεί σε τρεις κατηγορίες συστατικών: κύτταρα, ίνες και θεμέλια ουσία. 

Η μεγάλη ποικιλία των τύπων συνδετικού ιστού στο σώμα αντιπροσωπεύει 

διακυμάνσεις έκφρασης αυτών των τριών συστατικών. Αν και δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένες υποδιαιρέσεις των τύπων συνδετικού ιστού, οι δύο γενικά 

αποδεκτές κατηγορίες είναι ο πρώιμος εμβρυικός (συνδετικός) ιστός 

(μεσεγχυματικός, βλεννώδης) και ο ώριμος συνδετικός ιστός (ιδίως συνδετικός 

ιστός, ειδικοί τύποι συνδετικού ιστού). Υπάρχουν δύο κατηγορίες του ιδίως 

συνδετικού ιστού, ο πυκνός και ο χαλαρός (Junqueira, Carneiro and Kelley, 

1988). 

Η διαφορά του πυκνού συνδετικού ιστού με το χαλαρό είναι η σαφής υπεροχή 

των ινών κολλαγόνου σε βάρος των συστατικών της θεμέλιας ουσίας. Ο 

πυκνός συνδετικός ιστός έχει λιγότερα κύτταρα από τον χαλαρό συνδετικό 

ιστό. Οι ινοβλάστες είναι περισσότεροι. Ο πυκνός συνδετικός ιστός είναι 

λιγότερο εύκαμπτος και πολύ περισσότερο ανθεκτικός (Junqueira, Carneiro 

and Kelley, 1988). 

Ο χαλαρός συνδετικός ιστός έχει λεπτή υφή, είναι εύκαμπτος, όχι πολύ 

ανθεκτικός σε εφαρμογή τάσης και με πολύ καλή αγγείωση. Ο χαλαρός 

συνδετικός ιστός αποτελείται από όλα τα κύρια συστατικά του ίδιου 

συνδετικού ιστού. Τα περισσότερα κύτταρα είναι ινοβλάστες και μακροφάγα. 

Κολλαγόνο, ελαστικές και δικτυωτές ίνες βρίσκονται επίσης στον ιστό αν και η 

αναλογία δικτυωτών ινών είναι μικρή. Το κυρίαρχο στοιχείο του χαλαρού 

συνδετικού ιστού είναι η άμορφη θεμέλια ουσία. Για το λόγο αυτό, ο χαλαρός 

συνδετικός ιστός ονομάζεται και κινητός και είναι ο πιο άφθονος. Γεμίζει τα 

διαστήματα μεταξύ των ινών και των μυϊκών χιτώνων, στηρίζει τον επιθηλιακό 

ιστό και σχηματίζει στοιβάδα που περιβάλλει τα λεμφοφόρα και αιμοφόρα 

αγγεία. Ο χαλαρός συνδετικός ιστός βρίσκεται επίσης στη θηλώδη στιβάδα 

της επιδερμίδας, στον υποδόριο ιστό, στις επενδύσεις των ορογόνων της 

περιτοναϊκής κοιλότητας και της κοιλότητας του υπεζωκότα και στους αδένες 

και βλεννώδεις μεμβράνες στηρίζοντας τα επιθηλιακά κύτταρα (Junqueira, 

Carneiro and Kelley, 1988). 
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Ο συνδετικός ιστός ικανοποιεί μια ποικιλία λειτουργιών. Η πιο φανερή είναι η 

δομική. Τα περιβλήματα των οργάνων του σώματος και η εσωτερική 

αρχιτεκτονική που υποστηρίζει τα κύτταρά τους αποτελούνται από συνδετικό 

ιστό. Τα στηρικτικά κύτταρα είναι ζωτικής σημασίας για τη μηχανική στήριξη 

των ιστών αφού παράγουν τα συστατικά της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, 

τα οποία συμβάλλουν στην οργάνωση στο χώρο και τη μηχανική 

σταθερότητα. Τα κύτταρα αυτά διαθέτουν μηχανισμούς προσκόλλησης ώστε 

να αλληλεπιδρούν κυρίως με την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, παρά με άλλα 

κύτταρα. Τα στηρικτικά κύτταρα είναι οι ινοβλάστες, τα χονδροκύτταρα, τα 

οστεοκύτταρα και τα λιποκύτταρα. Οι ινοβλάστες εκκρίνουν τα συστατικά της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας των περισσότερων ιστών, τα οστεοκύτταρα 

εκκρίνουν τα συστατικά της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας του οστίτη ιστού και 

τα χονδροκύτταρα του χόνδρινου ιστού. Μια ειδική προσαρμογή των 

στηρικτικών κυττάρων είναι να αποθηκεύουν λίπος με τη μορφή 

λιποκυττάρων. Ο οστίτης ιστός και ο χόνδρος είναι εξειδικευμένοι τύποι 

συνδετικού ιστού και η λειτουργία τους είναι να υποβαστάζουν τους χαλαρούς 

ιστούς του σώματος (Junqueira, Carneiro and Kelley, 1988). 

Ο ρόλος του συνδετικού ιστού για την  άμυνα του οργανισμού σχετίζεται με το 

περιεχόμενο του σε φαγοκυτταρικά και άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος, όπως και με τα κύτταρα που παράγουν δραστικές ουσίες 

σημαντικές κατά τη φλεγμονή. Φαγοκύτταρα εγκλωβίζουν αδρανή σωματίδια 

και μικροοργανισμούς που εισέρχονται στον οργανισμό. Ειδικές πρωτεΐνες 

που ονομάζονται αντισώματα παράγονται από τα πλασματοκύτταρα που 

εντοπίζονται εντός του συνδετικού ιστού. Τα αντισώματα συνδέονται με 

μεγάλη συγγένεια με τις ξένες πρωτεΐνες των βακτηριδίων και ιών ή με τις 

τοξίνες που παράγονται από τα βακτηρίδια και καταπολεμούν τις βιολογικές 

δραστηριότητες αυτών των βλαβερών παραγόντων. Επιπλέον τα συστατικά 

της θεμέλιας ουσίας του συνδετικού ιστού αποτελούν ένα φυσικό φράγμα που 

εμποδίζει τη διασπορά των μικροοργανισμών που περνάνε μέσα από τον 

επιθηλιακό φραγμό (Junqueira, Carneiro and Kelley, 1988). 

Ο ρόλος του συνδετικού ιστού στη θρέψη οφείλεται στη στενή του επικοινωνία 

με τα αγγεία του αίματος. Η θεμέλια ουσία του συνδετικού ιστού χρησιμεύει 

σαν ενδιάμεσο στοιχείο μέσα από το οποίο θρεπτικές ουσίες και μεταβολικά 
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άχρηστα προϊόντα ανταλλάσσονται ανάμεσα στα κύτταρα και στο αίμα που τα 

τροφοδοτεί (Leonard et al., 2019). 

1.2 Οστίτης ιστός 

Τα οστά είναι ένας στηρικτικός ιστός που εμφανίζει υψηλή εξειδίκευση και 

χαρακτηρίζεται από ακαμψία και ιδιαίτερα σκληρή σύσταση. Τα οστά 

αποτελούνται από: 

 Στηρικτικά κύτταρα (οστεοβλάστες και οστεοκύτταρα) 

 Οργανική εξωκυττάρια ουσία από κολλαγόνο και γλυκοζαμινογλυκάνες 

(οστεοειδές) 

 Ανόργανα άλατα που εναποτίθενται στην εξωκυττάρια ουσία 

 Κύτταρα της αποδόμησης του οστού (οστεοκλάστες) 

Το οστεοειδές είναι ένα εξειδικευμένο συστατικό της εξωκυττάριας θεμέλιας 

ουσίας των οστών, με στηρικτικό κυρίως ρόλο. Αποτελείται από ίνες 

κολλαγόνου τύπου Ι που συνδέονται με τις εξωκυττάριες 

γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs)/πρωτεογλυκάνες (PGs), που περιέχει ειδικές 

γλυκοπρωτεΐνες (πχ οστεοκαλσίνη) και δημιουργεί ένα ειδικό περιβάλλον με 

ιδιότητες ισχυρής δέσμευσης ασβεστίου (Nikitovic et al., 2012). 

Οι οστεοβλάστες και τα οστεοκύτταρα εκκρίνουν και τρέφουν το οστεοειδές, 

στο οποίο θα εναποτεθούν τα ανόργανα άλατα που προσδίδουν τη σκληρή 

του σύσταση. Οι οστεοκλάστες ανασχηματίζουν σταθερά το εναποτιθέμενο 

οστό το οποίο βρίσκεται σε δυναμική κατάσταση σύνθεσης και αποδόμησης 

κάτω από τον έλεγχο ορμονικών και φυσικών παραγόντων. Ανάλογα με τον 

τρόπο που διατάσσονται οι ίνες κολλαγόνου για να σχηματίσουν το 

οστεοειδές διακρίνονται σε δικτυωτή και πεταλιώδη μορφή οστίτη ιστού 

(Junqueira, Carneiro and Kelley, 1988). 

Ο κύκλος ανακατασκευής  του οστού διατηρείται φυσιολογικά σε χαμηλούς 

ρυθμούς στον ώριμο ενήλικα, αλλά στα βρέφη και τα παιδιά είναι έντονος. 

Επιπρόσθετα, ο αυξημένος κύκλος ανακατασκευής στους ενηλίκους μπορεί 

να είναι αποτέλεσμα παθολογικών καταστάσεων που οδηγούν σε κάποια 

οστική νόσο.  
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Τα περισσότερα οστά έχουν μια βασική δομή που αποτελείται είτε από μια 

εξωτερική  φλοιώδη ή συμπαγή ουσία, είτε από μια εσωτερική δοκιδώδη ή 

σπογγώδη ζώνη. Το φλοιώδες οστό σχηματίζει ένα άκαμπτο εξωτερικό 

περίβλημα, το οποίο ανθίσταται στις δυνάμεις παραμόρφωσης, ενώ η 

εσωτερική δοκιδώδης ζώνη ισχυροποιεί το οστό, σαν πολύπλοκο σύστημα 

εσωτερικών στηριγμάτων (Junqueira, Carneiro and Kelley, 1988). 

Τα κύτταρα που θεωρούνται υπεύθυνα για την παραγωγή, διατήρηση και 

ανακατασκευή του οστεοειδούς είναι τα οστικά αρχέγονα κύτταρα 

(οστεοπρογονικά), οι οστεοβλάστες, τα οστεοκύτταρα και οι οστεοκλάστες. Τα 

οστικά αρχέγονα κύτταρα αποτελούν έναν πληθυσμό αδιαφοροποίητων 

προγονικών κυττάρων που μπορούν να διαφοροποιηθούν σε 

οστεοπαραγωγά κύταρα (οστεοβλάστες και οστεοκύτταρα). Στο ώριμο οστό 

τα οστικά αρχέγονα κύτταρα μοιάζουν με ινοβλάστες και εντοπίζονται κυρίως 

στην οστική επιφάνεια. Αντίθετα, σε ένα ενεργά αναπτυσσόμενο οστό, όπως 

για παράδειγμα τα οστά του εμβρύου, τα κύτταρα αυτά που ονομάζονται 

οστεοβλάστες, πολλαπλασιάζονται και μεγεθύνονται, εμφανίζοντας παχύτερο 

ωοειδή πυρήνα και εμφανέστερο ατρακτόμορφο κυτταρόπλασμα. Οι 

οστεοβλάστες είναι κυβοειδή ή πολυγωνικά κύτταρα με βασεόφιλο 

κυτταρόπλασμα ενδεικτικό της έντονης πρωτεϊνοσυνθετικής και εκκριτικής 

λειτουργίας τους. Τα οστεοκύτταρα είναι ανενεργοί οστεοβλάστες που έχουν 

παγιδευτεί στην οστεοποιούμενη εξωκυττάρια θεμέλια ουσία. Τα γειτονικά 

οστεοκύτταρα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους με μικρές 

κυτταροπλασματικές αποφυάδες, οι οποίες βρίσκονται μέσα σε στενούς 

αυλοειδείς χώρους. Πιθανόν να έχουν συμβολή στη διατήρηση του οργανικού 

στοιχείου της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας του οστού. Οι οστεοκλάστες είναι 

μεγάλα κύτταρα με πολλαπλούς πυρήνες και άφθονο κυτταρόπλασμα. 

Προσκολλώνται στην ελεύθερη οστική επιφάνεια σε θέσεις ενεργού 

απορρόφησης του οστού, συχνά μέσα σε σκαφοειδή κοιλώματα που 

ονομάζονται κοιλότητες απορρόφησης ή βοθρία του Howship (Stevens and 

Lowe’s, 2014). 
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1.3 Χόνδρος  

Ο χόνδρος είναι μια εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού του οποίου η 

εξωκυττάρια θεμέλια ουσία έχει στέρεη σύσταση. Η θεμέλια ουσία προσφέρει 

στο χόνδρο μια ελαστικότητα που επιτρέπει στον ιστό να υφίσταται μηχανικές 

πιέσεις χωρίς παραμορφώσεις. Η κύρια λειτουργία του χόνδρου είναι η 

υποστήριξη μαλακών ιστών και χάρη στη λεία επιφάνειά του διευκολύνει τις 

κινήσεις των οστών στις αρθρώσεις. 

Ο χόνδρος αποτελείται από χονδροκύτταρα και ειδική εξωκυττάρια θεμέλια 

ουσία, η οποία συγκροτείται από ίνες και θεμέλια ουσία. Τα κύρια μακρομόρια 

που βρίσκονται σε κάθε τύπο θεμέλιας ουσίας του χόνδρου είναι μόρια 

κολλαγόνου, υαλουρονικού οξέος, πρωτεογλυκανών καθώς και μικρές 

ποσότητες αρκετών γλυκοπρωτεϊνών (Junqueira, Carneiro and Kelley, 1988). 

Ως αποτέλεσμα των διαφορετικών λειτουργικών αναγκών, αναπτύχθηκαν 3 

είδη χόνδρου με διαφορά στη σύνθεση της θεμέλιας ουσίας. Ο υαλοειδής 

χόνδρος περιέχει στη θεμέλια ουσία ως κύριο τύπου κολλαγόνο το  

κολλαγόνο τύπου ΙΙ. Ο πιο εύκαμπτος ελαστικός χόνδρος, εκτός από 

κολλαγόνο τύπου ΙΙ, περιέχει και άφθονες ελαστικές ίνες στη θεμέλια ουσία 

του. Ο ινώδης χόνδρος βρίσκεται σε περιοχές που υπόκεινται σε μεγάλες 

πιέσεις και περιέχει θεμέλια ουσία με πυκνό δίκτυο κολλαγόνου τύπου Ι 

(Junqueira, Carneiro and Kelley, 1988). 

1.4 Όγκοι μεσεγχυματικής προέλευσης 

Τα σαρκώματα είναι ένας τύπος καρκίνου που ξεκινάει από 

μετασχηματισμένα κύτταρα μεσεγχυματικής προέλευσης στους συνδετικούς 

ιστούς του ανθρώπινου σώματος (Tobias and Hochhauser, 2015) και 

μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιονδήποτε τύπο συνδετικού ιστού (οστά, 

χόνδρους, αγγεία, αίμα) (DeVita, Lawrence and Rosenberg, 2015). Ως 

αποτέλεσμα υπάρχουν διαφορετικοί υπότυποι σαρκωμάτων που 

ταξινομούνται βάσει του ιστού και του τύπου κυττάρων από τα οποία 

προέρχεται ο όγκος (Amin 2017). Τα σαρκώματα είναι πρωτογενείς όγκοι 

συνδετικού ιστού και συνεπώς διαφέρουν από δευτερογενείς ή μεταστατικούς 
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όγκους συνδετικού ιστού που εμφανίζονται όταν καρκινικά κύτταρα από άλλα 

μέρη του σώματος εξαπλώνονται στο συνδετικό ιστό. 

Τα σαρκώματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα σαρκώματα των οστών και 

τα σαρκώματα των μαλακών ιστών. Τα σαρκώματα των οστών εκδηλώνονται 

με πόνο στα οστά και οίδημα γύρω από την περιοχή του όγκου, ενώ τα 

σαρκώματα των μαλακών ιστών ποικίλουν και συνήθως εμφανίζονται σαν 

θρόμβοι ή οζίδια που δεν προκαλούν πόνο (Tobias and Hochhauser, 2015). 

Η αιτία που προκαλεί τα σαρκώματα των οστών δεν είναι γνωστή, ωστόσο 

αρκετοί παράγοντες συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σαρκωμάτων 

των οστών (DeVita, Lawrence and Rosenberg, 2015). Η έκθεση σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία αποτελεί παράγοντα κινδύνου (Tobias and Hochhauser, 2015). Η 

έκθεση σε αλκυλιωτικούς παράγοντες, που περιέχονται σε χημειοθεραπευτικά 

φάρμακα κατά του καρκίνου αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης σαρκώματος 

των οστών (DeVita, Lawrence and Rosenberg, 2015). Τέλος, κάποια 

κληρονομικά γενετικά σύνδρομα συμπεριλαμβανομένου του Li-Fraumeni 

συνδρόμου, κληρονομικές μεταλλάξεις του γονιδίου RB1 και της νόσου του 

Paget σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των οστών 

(Tobias and Hochhauser, 2015). Τα περισσότερα σαρκώματα των μαλακών 

ιστών προκύπτουν από σποραδικές μεταλλάξεις. Παράγοντες προδιάθεσης 

εμφάνισης σαρκώματος μαλακών ιστών αποτελούν ξανά η ιονίζουσα 

ακτινοβολία και η έκθεση σε χλωριούχο βινύλιο και αρσενικό. Τα 

λυμφοιδήματα, όπως αυτά που προκύπτουν από ορισμένους τύπους 

θεραπείας του καρκίνου του μαστού, αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης 

αγγειοσαρκώματος (DeVita, Lawrence and Rosenberg, 2015). Τα 

κληρονομικά σύνδρομα που σχετίζονται με την αυξημένη πιθανότητα 

εμφάνισης σαρκώματος μαλακών ιστών είναι το συνδρόμο Li-Fraumeni, η 

νευροϊνωμάτωση τύπου Ι, το σύνδρομο οικογενούς αδενοματώδους 

πολυποδίασης και γενετικές μεταλλάξεις του γονιδίου RB1 (DeVita, Lawrence 

and Rosenberg, 2015).  
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1.5 Μηχανισμοί ογκογένεσης- Εμπλεκόμενα σηματοδοτικά 

μονοπάτια 

Επιστημονικές μελέτες καταδεικνύουν αρκετά μονοπάτια που εμπλέκονται σε 

διαδικασίες ογκογένεσης των σαρκωμάτων (Dancsok et al., 2016). Αρκετοί 

αναστολείς υποδοχέων κινάσης τυροσίνης φαίνεται να χρησιμοποιούνται ήδη 

σε κλινικές δοκιμές για την καταπολέμηση των σαρκωμάτων. Μια κλινική 

μελέτη στη φάση ΙΙ του φαρμάκου imatinib έδειξε συσχέτιση μεταξύ 

μετάλλαξης του γονιδίου CTNNB1, το οποίο κωδικοποιεί το γονίδιο της β 

κατενίνης και του ποσοστού των ασθενών που παρουσιάζουν πλήρη ή μερική 

απόκριση στο φάρμακο 6 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας. Οι 

μεταλλάξεις βρέθηκαν στο 80% των όγκων στη θρεονίνη 41 (T41) ή στη 

σερίνη 45 (S45), με τη δεύτερη να συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 

υποτροπής (Lazar et al., 2008; Colombo et al., 2013; VanBroekhoven et al., 

2014). Επομένως, η μετάλλαξη του γονιδίου CTNNB1 μπορεί να μελετηθεί ως 

προγνωστικός δείκτης στην απόκριση ασθενών που πάσχουν από 

ινομυώματα στη θεραπεία με imatinib. Η ανάλυση του μεταγραφώματος σε 

άλλα κύτταρα σαρκωμάτων έδειξε αλλαγή της έκφρασης σε γονίδια που 

ρυθμίζουν το Wnt σηματοδοτικό μονοπάτι, όπως το SFRP3. Καταστολή του 

γονιδίου σε κυτταρική σειρά ραβδομυοσαρκώματος οδήγησε σε μειωμένη 

πολλαπλασιαστική ικανότητα, καταστολή του κυτταρικού κύκλου και της 

ανάπτυξης και επαγωγή της απόπτωσης (Kephart et al., 2015). Το μόριο 

ZD6474 είναι ένας αναστολέας των υποδοχέων των αυξητικών παραγόντων 

VEGF-2 και EGF, ο οποίος φαίνεται να αναστέλλει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό 3 κυτταρικών σειρών οστεοσαρκώματος και προάγει την 

καταστολή του κυτταρικού κύκλου και την απόπτωση. Επίσης η υψηλή 

έκφραση του γονιδίου COX-2 σε αυτές τις κυτταρικές σειρές, οδήγησε τους 

ερευνητές να δοκιμάσουν τον αναστολέα του γονιδίου, celecoxib. Η χρήση του 

in vitro έδειξε  επίσης μείωση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ενώ η 

συνδυασμένη χρήση των δύο αναστολέων έδειξε συνεργιστικά αποτελέσματα 

στη μία κυτταρική σειρά και προσθετικά αποτελέσματα στις άλλες δύο (Liu et 

al., 2015). Σε όγκους περιβλήματος περιφερικού νεύρου (MPNSTs) έχει 

δειχθεί υπερέκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί τον υποδοχέα του 

αυξητικού παράγοντα PDGF και του ογκογονιδίου cKIT (Holtkamp et al., 



 

2006). Το μόριο mTOR

PI3K/AKT, ενός σηματοδοτικού μονοπατιού που βασίζεται στη δράση 

υποδοχέων κινάσης τυροσίνης (Ocana et al., 2014). Αναστέλλοντας τη δράση 

του mTOR και των υποδοχέων, μειώνονται οι πιθανότητες να διαφύγει ο 

όγκος από τους αμυντικούς μηχανισ

αντίσταση σε θεραπείες. Συνεργιστική δράση των αναστολέων σε κυτταρική 

σειρά του MPNST όγκου έδειξε 70% μείωση στην πολλαπλασιαστική 

Εικόνα 1.1: Οι οδοί σηματοδότησης που εμπλέκονται στην εμφάνιση των σαρκωμάτων. 

Φαίνονται μόρια που συμμετέχουν στις οδούς σηματοδότησης Wnt, Notch, υποδοχέων 

κινάσης τυροσίνης, Hedgehog, MDM2 και mTOR, συμπεριλαμβανομένων κοινών ρυθμιστών 

και αλληλεπιδράσεων των μονοπατιών (

ικανότητα των κυττάρων και η χορήγησή τους 

καταστολής ανάπτυξης του όγκου, και μειωμένη ικανότητα αναγέννησης του 

όγκου (Patwardhan et

σηματοδοτικού μονοπατιού έδειξε μείωση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, 

της ικανότητας μετανάστευσης και διείσδυσης των κυτταρικών σειρών 

δεσμοειδών όγκων (Shang

μονοπατιού Hedgehog
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mTOR είναι βασικό για τη σηματοδότηση του άξονα 

, ενός σηματοδοτικού μονοπατιού που βασίζεται στη δράση 

υποδοχέων κινάσης τυροσίνης (Ocana et al., 2014). Αναστέλλοντας τη δράση 

και των υποδοχέων, μειώνονται οι πιθανότητες να διαφύγει ο 

όγκος από τους αμυντικούς μηχανισμούς εναντίον του και να προβάλει 

αντίσταση σε θεραπείες. Συνεργιστική δράση των αναστολέων σε κυτταρική 

όγκου έδειξε 70% μείωση στην πολλαπλασιαστική 

Εικόνα 1.1: Οι οδοί σηματοδότησης που εμπλέκονται στην εμφάνιση των σαρκωμάτων. 

αι μόρια που συμμετέχουν στις οδούς σηματοδότησης Wnt, Notch, υποδοχέων 

κινάσης τυροσίνης, Hedgehog, MDM2 και mTOR, συμπεριλαμβανομένων κοινών ρυθμιστών 

και αλληλεπιδράσεων των μονοπατιών (Dancsok et al., 2016). 

ικανότητα των κυττάρων και η χορήγησή τους σε ποντίκια οδήγησε, πέραν της 

καταστολής ανάπτυξης του όγκου, και μειωμένη ικανότητα αναγέννησης του 

et al., 2014). Χρήση των αναστολέων του 

σηματοδοτικού μονοπατιού έδειξε μείωση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, 

νάστευσης και διείσδυσης των κυτταρικών σειρών 

Shang et al., 2015). Αναστολείς του σηματοδοτικού 

Hedgehog είχαν αντικαρκινικά αποτελέσματα σε κύτταρα 

οδότηση του άξονα 

, ενός σηματοδοτικού μονοπατιού που βασίζεται στη δράση 

υποδοχέων κινάσης τυροσίνης (Ocana et al., 2014). Αναστέλλοντας τη δράση 

και των υποδοχέων, μειώνονται οι πιθανότητες να διαφύγει ο 

μούς εναντίον του και να προβάλει 

αντίσταση σε θεραπείες. Συνεργιστική δράση των αναστολέων σε κυτταρική 

όγκου έδειξε 70% μείωση στην πολλαπλασιαστική 

 

Εικόνα 1.1: Οι οδοί σηματοδότησης που εμπλέκονται στην εμφάνιση των σαρκωμάτων. 

αι μόρια που συμμετέχουν στις οδούς σηματοδότησης Wnt, Notch, υποδοχέων 

κινάσης τυροσίνης, Hedgehog, MDM2 και mTOR, συμπεριλαμβανομένων κοινών ρυθμιστών 

σε ποντίκια οδήγησε, πέραν της 

καταστολής ανάπτυξης του όγκου, και μειωμένη ικανότητα αναγέννησης του 

., 2014). Χρήση των αναστολέων του Notch 

σηματοδοτικού μονοπατιού έδειξε μείωση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, 

νάστευσης και διείσδυσης των κυτταρικών σειρών 

., 2015). Αναστολείς του σηματοδοτικού 

είχαν αντικαρκινικά αποτελέσματα σε κύτταρα 
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οστεοσαρκώματος μέσω στόχευσης της SMO διαμεμβρανικής πρωτεΐνης 

(Ηirotsu et al., 2010) ή της οικογένειας των GLI μεταγραφικών παραγόντων 

Hedgehog (Yang et al., 2013; Nagao-Kitamoto et al., 2015). Επιπλέον έχει 

μελετηθεί η δράση του MDM2, ενός καταστολέα του ογκοκατασταλτικού 

γονιδίου p53, στην ανάπτυξη του λιποσαρκώματος. Αναστολείς του MDM2 

ενεργοποιούν το p53 με αποτέλεσμα να παρεμποδιστεί ο κυτταρικός 

πολλαπλασιασμός μέσω επαγωγής απόπτωσης και καταστολής του 

κυτταρικού κύκλου. Επίσης θεραπεία με αναστολέα της HDAC, διακετυλάσης 

ιστονών, οδήγησε σε υπερέκφραση του PTEN ογκοκατασταλτικού γονιδίου 

και του p21 που προάγει την καταστολή του κυτταρικού κύκλου, καθώς 

επίσης και σε απενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης Β (Bill et al., 2016). 

Συνοπτικά, στην εικόνα 1.1 (Dancsok et al., 2016), φαίνονται τα μόρια που 

αναφέρθηκαν και μελετώνται για την κατανόηση των μηχανισμών δράσης των 

σαρκωμάτων. Τα σηματοδοτικά μονοπάτια φαίνεται να  αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6 Σαρκώματα των οστών

1.6.1 Οστεοσάρκωμα

Το οστεοσάρκωμα είναι ένας όγκος υψηλής κακοήθειας, που 

από την παρουσία νεοπλασματικών ατρακτοειδών κυττάρων (

Όπως και οι οστεοβλάστες στο φυσιολογικό οστό, έτσι και τα κύτταρα που 

σχηματίζουν αυτόν τον όγκο, συνιστούν τη μήτρα των οστών. Αλλά η μήτρα 

οστού με οστεοσάρκωμα δεν είνα

οστεοσαρκώματα είναι ετερογενείς όγκοι που παράγουν σε μεγάλες 

ποσότητες τη χαρακτηριστική για τα οστά θεμέλια ουσία  που ονομάζεται 

οστεοειδές και κυρίως αποτελείται από κολλαγόνο τύπου Ι, γλυκοπρωτεΐνες 

και πρωτεογλυκάνες (Nikitovic et al., 2008). Το οστεοσάρκωμα αποτελεί τον 

δεύτερο σε συχνότητα πρωτοπαθή όγκο των οστών μετά το μυέλωμα και το 

20%  όλων των σαρκωμάτων των οστών. Εμφανίζεται σε αναλογία 1,5:1 σε 

άντρες και γυναίκες αντίστοιχα (Stoller

όγκος στα παιδιά  (1000 έως 1500 νέα περιστατικά ανά έτος στην Αμερική). 

Το οστεοσάρκωμα εμφανίζεται πιο συχνά στην δεύτερη δεκαετίας της ζωής 

και έχει παρατηρηθεί καθυστερημένη συχνότητα στην έκτη δεκαετία. Επίσης, 

το οστεοσάρκωμα προσβ

50% αυτών εμφανίζεται στο γόνατο (Εικόνα 1.2) (Λαμπίρης 2003; 

et al., 2007). 

Εικόνα 1.2: Συχνότερα  σημεία εμφάνισης του οστεοσαρκώματος στον ανθρώπινο σκελετό 

(Lieberman 2009) 
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Σαρκώματα των οστών 

Οστεοσάρκωμα 

Το οστεοσάρκωμα είναι ένας όγκος υψηλής κακοήθειας, που χαρακτηρίζεται 

από την παρουσία νεοπλασματικών ατρακτοειδών κυττάρων (

Όπως και οι οστεοβλάστες στο φυσιολογικό οστό, έτσι και τα κύτταρα που 

σχηματίζουν αυτόν τον όγκο, συνιστούν τη μήτρα των οστών. Αλλά η μήτρα 

οστού με οστεοσάρκωμα δεν είναι τόσο ισχυρή όσο η φυσιολογική. Τα 

οστεοσαρκώματα είναι ετερογενείς όγκοι που παράγουν σε μεγάλες 

ποσότητες τη χαρακτηριστική για τα οστά θεμέλια ουσία  που ονομάζεται 

οστεοειδές και κυρίως αποτελείται από κολλαγόνο τύπου Ι, γλυκοπρωτεΐνες 

νες (Nikitovic et al., 2008). Το οστεοσάρκωμα αποτελεί τον 

δεύτερο σε συχνότητα πρωτοπαθή όγκο των οστών μετά το μυέλωμα και το 

20%  όλων των σαρκωμάτων των οστών. Εμφανίζεται σε αναλογία 1,5:1 σε 

ς αντίστοιχα (Stoller 2007) και είναι ο πιο συχνός κακοήθης 

όγκος στα παιδιά  (1000 έως 1500 νέα περιστατικά ανά έτος στην Αμερική). 

Το οστεοσάρκωμα εμφανίζεται πιο συχνά στην δεύτερη δεκαετίας της ζωής 

και έχει παρατηρηθεί καθυστερημένη συχνότητα στην έκτη δεκαετία. Επίσης, 

το οστεοσάρκωμα προσβάλει συχνότερα τις μεταφύσεις των οστών και το 

50% αυτών εμφανίζεται στο γόνατο (Εικόνα 1.2) (Λαμπίρης 2003; 

 

Εικόνα 1.2: Συχνότερα  σημεία εμφάνισης του οστεοσαρκώματος στον ανθρώπινο σκελετό 

χαρακτηρίζεται 

από την παρουσία νεοπλασματικών ατρακτοειδών κυττάρων (Miller 2008). 

Όπως και οι οστεοβλάστες στο φυσιολογικό οστό, έτσι και τα κύτταρα που 

σχηματίζουν αυτόν τον όγκο, συνιστούν τη μήτρα των οστών. Αλλά η μήτρα 

ι τόσο ισχυρή όσο η φυσιολογική. Τα 

οστεοσαρκώματα είναι ετερογενείς όγκοι που παράγουν σε μεγάλες 

ποσότητες τη χαρακτηριστική για τα οστά θεμέλια ουσία  που ονομάζεται 

οστεοειδές και κυρίως αποτελείται από κολλαγόνο τύπου Ι, γλυκοπρωτεΐνες 

νες (Nikitovic et al., 2008). Το οστεοσάρκωμα αποτελεί τον 

δεύτερο σε συχνότητα πρωτοπαθή όγκο των οστών μετά το μυέλωμα και το 

20%  όλων των σαρκωμάτων των οστών. Εμφανίζεται σε αναλογία 1,5:1 σε 

ιο συχνός κακοήθης 

όγκος στα παιδιά  (1000 έως 1500 νέα περιστατικά ανά έτος στην Αμερική). 

Το οστεοσάρκωμα εμφανίζεται πιο συχνά στην δεύτερη δεκαετίας της ζωής 

και έχει παρατηρηθεί καθυστερημένη συχνότητα στην έκτη δεκαετία. Επίσης, 

άλει συχνότερα τις μεταφύσεις των οστών και το 

50% αυτών εμφανίζεται στο γόνατο (Εικόνα 1.2) (Λαμπίρης 2003; Greenspan 

Εικόνα 1.2: Συχνότερα  σημεία εμφάνισης του οστεοσαρκώματος στον ανθρώπινο σκελετό 
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Γενετικοί παράγοντες 

Το οστεοσάρκωμα έχει συσχετιστεί με προηγηθείσα έκθεση σε ακτινοβολία 

και με το ρετινοβλάστωμα. Η ανάπτυξη του οστεοσαρκώματος σχετίζεται με το 

γονίδιο του ρετινοβλαστώματος RB1, που είναι ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο, 

η σημειακή μετάλλαξη του οποίου, στη θέση 13q14 του χρωμοσώματος, 

συσχετίζεται με αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης οστεοσαρκώματος 

(Stoller 2007). Επίσης, έχει παρατηρηθεί αύξηση της επίπτωσης σε ασθενείς 

με μετάλλαξη στο γονίδιο p53, σε άτομα με την νόσο Paget ή σύνδρομο 

Rothmund-Thomson στο γονίδιο RECQL4 στο χρωμόσωμα 8q24 (Herring 

2008). Άλλα ογκογονίδια που υπερεκφράζονται στους ιστούς του 

οστεοσαρκώματος είναι τα MDM2, HER2, C-MYC και C-FOS (Lieberman 

2009; Greenspan et al., 2007). Επίσης, έχει βρεθεί αυξημένη πιθανότητα 

εμφάνισης οστεοσαρκώματος σε ασθενείς με το σύνδρομο Li-Fraumeni 

(Χατζηπαύλου et al., 2004). 

Η ιστολογία του οστεοσαρκώματος 

Οι τύποι του οστεοσαρκώματος ταξινομούνται σε τρία στάδια, ανάλογα με την 

βιολογική τους συμπεριφορά. Η ακτινογραφία είναι ο καλύτερος 

προγνωστικός δείκτης για τον καθορισμό της συμπεριφοράς του όγκου. 

Χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο σύστημα για τη σταδιοποίηση του 

οστεοσαρκώματος που ονομάζεται: Σύστημα σταδιοποίησης όγκων κατά 

Enneking (Musculoskeletal Tumor Society), που βασίζεται στον βαθμό 

κακοήθειας, στην ανατομική εντόπιση και στην παρουσία ή απουσία 

μεταστάσεων (Χατζηπαύλου 2004). Πιο αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα 

1.1, φαίνονται τα χαρακτηριστικά των όγκων, βάσει της ιστολογικής τους 

ταξινόμησης. 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας 1.1 

(Χατζηπαύλου et al, 2004)

Η χαμηλής έντασης ιστολογική εικόνα παρουσιάζει ένα στρώμα σαρκώματος 

που μορφοποιεί τον όγκο του οστεοειδούς το οποίο διεισδύει και εξέρχεται 

από τον οστικό φλοιό. Η  υψηλής έντασης 

κακοήθη οστεοβλαστικά κύτταρα που μορφοποιούν την νεοπλασία στο νέο 

οστό (Herring 2008). 

Περαιτέρω ταξινόμηση του οστεοσαρκώματος

Το οστεοσάρκωμα έχει μικτή εμφάνιση με ποικιλία από μαλακή σαρκώδη 

μάζα που γίνεται σταθερή, σφιχ

οστεοσάρκωμα καθορίζεται από την  παρουσία κακοήθους οστεοειδούς και 

από την ύπαρξη εκτεταμένου πολυμορφισμού και πολυάριθμων  μειωτικών 

σχηματισμών. Επίσης, εμφανίζονται περιοχές, εντός της βλάβης, από 

νεκρώσεις, από χόνδρο και από γιγαντοκύτταρα (

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τύποι οστεοσαρκώματος με τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους (Σκοπελίτου 2002):

1. Κεντρικό (ενδομυελικό)

Α) Κοινό οστεοβλάστωμα, χονδροβλάστωμα, χονδρομυξοϊδές ίνωμα

κακόηθες ινώδες (σαν ιστιοκύττωμα) αλλά με κυτταρική ατυπία και τοπικά 

επιθετικό με παραγωγή οστέινης θεμέλιας ουσίας ή επιθηλιοειδές 

οστεοσάρκωμα που δύσκολα διαφοροποιείται από το σάρκωμα, με γιγάντια, 

διαυγή κύτταρα. 

Β) Τηλεαγγειοστατικό: Ο όγκος 

η παρουσία πλειομορφικών/άτυπων πυρήνων στοιχειοθετούν την κακοήθεια.
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, 2004) 

Η χαμηλής έντασης ιστολογική εικόνα παρουσιάζει ένα στρώμα σαρκώματος 

που μορφοποιεί τον όγκο του οστεοειδούς το οποίο διεισδύει και εξέρχεται 

από τον οστικό φλοιό. Η  υψηλής έντασης ιστολογική εικόνα δείχνει τα 

κακοήθη οστεοβλαστικά κύτταρα που μορφοποιούν την νεοπλασία στο νέο 

Περαιτέρω ταξινόμηση του οστεοσαρκώματος 

Το οστεοσάρκωμα έχει μικτή εμφάνιση με ποικιλία από μαλακή σαρκώδη 

μάζα που γίνεται σταθερή, σφιχτή, με ινώδη ή σκληρυντική βλάβη. Το 

οστεοσάρκωμα καθορίζεται από την  παρουσία κακοήθους οστεοειδούς και 

από την ύπαρξη εκτεταμένου πολυμορφισμού και πολυάριθμων  μειωτικών 

σχηματισμών. Επίσης, εμφανίζονται περιοχές, εντός της βλάβης, από 

όνδρο και από γιγαντοκύτταρα (Herring 2008). 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τύποι οστεοσαρκώματος με τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους (Σκοπελίτου 2002): 

Κεντρικό (ενδομυελικό): Υψηλού βαθμού κακοήθειας 

Α) Κοινό οστεοβλάστωμα, χονδροβλάστωμα, χονδρομυξοϊδές ίνωμα

θες ινώδες (σαν ιστιοκύττωμα) αλλά με κυτταρική ατυπία και τοπικά 

επιθετικό με παραγωγή οστέινης θεμέλιας ουσίας ή επιθηλιοειδές 

οστεοσάρκωμα που δύσκολα διαφοροποιείται από το σάρκωμα, με γιγάντια, 

Β) Τηλεαγγειοστατικό: Ο όγκος μιμείται την ανευρυσματική οστική κύστη, αλλά 

η παρουσία πλειομορφικών/άτυπων πυρήνων στοιχειοθετούν την κακοήθεια.

Η χαμηλής έντασης ιστολογική εικόνα παρουσιάζει ένα στρώμα σαρκώματος 

που μορφοποιεί τον όγκο του οστεοειδούς το οποίο διεισδύει και εξέρχεται 

ιστολογική εικόνα δείχνει τα 

κακοήθη οστεοβλαστικά κύτταρα που μορφοποιούν την νεοπλασία στο νέο 

Το οστεοσάρκωμα έχει μικτή εμφάνιση με ποικιλία από μαλακή σαρκώδη 

τή, με ινώδη ή σκληρυντική βλάβη. Το 

οστεοσάρκωμα καθορίζεται από την  παρουσία κακοήθους οστεοειδούς και 

από την ύπαρξη εκτεταμένου πολυμορφισμού και πολυάριθμων  μειωτικών 

σχηματισμών. Επίσης, εμφανίζονται περιοχές, εντός της βλάβης, από 

2008).  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τύποι οστεοσαρκώματος με τα βασικά 

Α) Κοινό οστεοβλάστωμα, χονδροβλάστωμα, χονδρομυξοϊδές ίνωμα και  

θες ινώδες (σαν ιστιοκύττωμα) αλλά με κυτταρική ατυπία και τοπικά 

επιθετικό με παραγωγή οστέινης θεμέλιας ουσίας ή επιθηλιοειδές 

οστεοσάρκωμα που δύσκολα διαφοροποιείται από το σάρκωμα, με γιγάντια, 

μιμείται την ανευρυσματική οστική κύστη, αλλά 

η παρουσία πλειομορφικών/άτυπων πυρήνων στοιχειοθετούν την κακοήθεια. 
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Γ) Ιστολογικός συνδυασμός σαρκώματος Ewing και οστεοσαρκώματος με 

πολλά μικρά στρογγυλά κύτταρα. Η διαφοροποίηση από το σάρκωμα γίνεται 

από την οστεοειδή θεμέλια ουσία. Το χαμηλής κακοήθειας κεντρικό 

οστεοσάρκωμα εμφανίζεται σαν ινώδης δυσπλασία (ογκώδης θεμέλια ουσία 

σε μικρή ποσότητα ινώδους στρώματος) ή σαν δεσμοειδές ίνωμα (μικρή 

ποσότητα θεμέλιας ουσίας σε μεγάλη ποσότητα ινώδους στρώματος). 

2. Επιφανειακό (Περιοστικό/ Συμπαγές) 

Α) Χαμηλής κακοήθειας επιφανειακό 

Παραπεριοστικό. Στην εξωτερική επιφάνεια του περιοστέου, σχηματίζει 

παράλληλα τοποθετημένους οστικούς κυλίνδρους σε κυρίως χόνδρινη θεμέλια 

ουσία με μικρή ποσότητα οστέινης θεμέλιας ουσίας. 

Β) Μέσης κακοήθειας επιφανειακό 

Περιοστικό. Στην περιοχή μεταξύ φλοιού και εσωτερικής επιφάνειας του 

περιοστέου,  σχηματίζει παράλληλα τοποθετημένους οστικούς κυλίνδρους σε 

κυρίως χόνδρινη θεμέλια ουσία με μικρή ποσότητα οστέινης θεμέλιας ουσίας. 

Περισσότερη ατυπία πυρήνων από το παραπεριοστικό. 

Γ) Υψηλής κακοήθειας επιφανειακό. Παρόμοιας ιστολογικά με το υψηλής 

κακοήθειας κεντρικό. Αλλάζει μόνο η θέση του. 

      3.Εξωσκελετικό 

Α) Χαμηλής κακοήθειας. Ιστολογικά μοιάζει με το χαμηλής κακοήθειας 

επιφανειακό παραπεριοστικό, αλλάζει μόνο στη θέση. Συνήθως βρίσκεται στα 

μαλακά μόρια του μηρού, του γλουτού, στα άνω άκρα ή οπισθοπεριτοναϊκά.  

Β) Υψηλής κακοήθειας. Ιστολογικά μοιάζει με το χαμηλής κακοήθειας 

επιφανειακό παραπεριοστικό, αλλάζει μόνο στη θέση. Μπορεί να βρεθεί 

οπουδήποτε εξωσκελετικά στο σώμα. 

Διάγνωση- Πρόγνωση- Θεραπεία οστεοσαρκώματος 

Στους ασθενείς με οστεοσάρκωμα εμφανίζεται ήπιο άλγος, που στην αρχή 

έχει διαλείποντα χαρακτήρα, αργότερα εξελίσσεται σε συνεχόμενο και 

εντονότερο που συχνά ξυπνά τον ασθενή τη νύχτα. Υπάρχει έντονη τοπική 
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ευαισθησία. Συχνά συνοδεύεται από οίδημα και τοπική διόγκωση. (Λαμπίρης 

2003, Χατζηπαύλου et al., 2004). Σε οστεολυτικούς τύπους σαρκωμάτων 

συχνά διαπιστώνονται παθολογικά κατάγματα στους ασθενείς. Οι 

εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών με οστεοσάρκωμα παρουσιάζουν, 

υψηλές τιμές αλκαλικής φωσφατάσης ALP και γαλακτικής αφυδρογενάσης 

LDH και σχετίζονται με κακή πρόγνωση. Σε πειραματικό στάδιο βρίσκεται η 

συσχέτιση της παρουσίας μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά οστικών 

μορφογενετικών πρωτεϊνών (BMP) με το οστεοσάρκωμα. (Χατζηπαύλου 

2004). 

Επιπλέον, πραγματοποιείται ακτινολογικός έλεγχος, στον οποίο ο όγκος 

παρουσιάζεται σαν μικρή οστεολυτική, οστεοσκλυρηντική εξεργασία που 

χαρακτηρίζεται από ασαφή όρια, ξεκινά ενδομυελικά και επεκτείνεται στα 

μαλακά μόρια. Η διάσπαση του φλοιού και η επακόλουθη υπερδιέγερση του 

περιοστέου από τον όγκο έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό νέου οστού. 

Στα περιφερικά τμήματα του όγκου που ξεκινά η υπέγερση του περιοστέου 

σχηματίζονται τα τρίγωνα Godman. Στις κεντρικότερες περιοχές του οστού η 

υπέγερση του περιοστέου αποκολλά τα αγγεία προς τα έξω και δίνει 

ακτινολογική εικόνα με ακτινωτή διάταξη «σαν ακτίνες ήλιου». Η αγγειογραφία 

είναι σημαντική για την ανάδειξη της αγγειοβρίθειας και των ορίων του όγκου 

(Greenspan et al., 2007). Επιπρόσθετα η αξονική τομογραφία αποτελεί 

εξέταση επιλογής για την ανάδειξη των ορίων του όγκου της οστικής 

διάβρωσης καθώς και για τον έλεγχο ύπαρξης  πνευμονικών μεταστάσεων 

(Herring 2008). Οι δευτεροπαθείς εντοπίσεις εμφανίζονται συχνότερα στους 

πνεύμονες και μετά στα σπονδυλικά σώματα (Miller 2008). Επίσης, σημαντικό 

διαγνωστικό ρόλο για τον έλεγχο μεταστάσεων αποτελεί το PET/CT και το 

PET/MR (Behzadi et al., 2018). Τέλος, η βιοψία αποτελεί την τελική φάση της 

διάγνωσης–σταδιοποίησης του όγκου και θα πρέπει  να εκτελείται με 

συγκεκριμένες χειρουργικές-ογκολογικές αρχές. Έχει μεγάλη αξία για τον 

παθολογοανατόμο, τον ορθοπαιδικό, τον ογκολόγο για την τελική θεραπεία 

(Miller 2008). 

Η κλασική θεραπεία του οστεοσαρκώματος είναι η νεοεπικουρική 

χημειοθεραπεία, ακολουθεί η χειρουργική εκτομή (διάσωση ή ακρωτηριασμός 

του μέλους). Ακολουθεί πρόσθετη επικουρική χημειοθεραπεία. Οι πιο 
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συνηθισμένοι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τη 

θεραπεία του οστεοσαρκώματος είναι: adriamycin (doxorubicin), cisplatinum, 

methotrexate και ifosfamide (Fischgrund 2007-2008; Wiesel et al., 2011). Η 

ακτινοθεραπεία δεν έχει θέση στην κλασική θεραπεία του οστεοσαρκώματος. 

Χειρουργείο διάσωσης του άκρου επιχειρείται στο 90% των περιπτώσεων. Οι 

ασθενείς με παθολογικό κάταγμα μπορούν να θεραπευτούν με χειρουργείο  

διάσωσης  του άκρου, αλλά υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος τοπικής 

υποτροπής  σε παρεκτοπισμένα κατάγματα. Τοπική υποτροπή μετά από 

χειρουργική εκτομή αποτελεί το 5% των περιπτώσεων και συνοδεύεται από 

κακή πρόγνωση. Καλή ιστολογική αντίδραση και ευρεία χειρουργική εκτομή 

σχετίζονται με χαμηλό κίνδυνο τοπικής υποτροπής. Οι επιλογές 

ανακατασκευής εξαρτώνται από την  ηλικία του ασθενούς καθώς και την 

περιοχή που βρίσκεται ο όγκος και περιλαμβάνει  μεταλλικές οστεοαρθρικές 

προθέσεις, εμβόλιμα αλλομοσχεύματα, σύνθετα προσθετικά 

αλλομοσχεύματα, ρυθμιζόμενες προθέσεις ή μοσχεύματα αγγειούμενης 

περόνης. 

Η σταδιοποίηση του καρκινικού όγκου αποτελεί το σημαντικότερο 

προγνωστικό δείκτη. Το ποσοστό νέκρωσης εντός του όγκου μετά τη 

νεοεπικουρική χημειοθεραπεία είναι σχετικό με την συνολική διάσωση (>90% 

νέκρωση σχετίζεται με σημαντική διάσωση). Η αύξηση της LDH και ALP έχει 

καταγραφεί ως φτωχός προγνωστικός παράγοντας. 

Όσον αφορά στη χειρουργική θεραπεία των κακοήθων όγκων, σκοπός της 

είναι η ευρεία εκτομή του όγκου για μείωση του κινδύνου τοπικής υποτροπής. 

Οι επεμβάσεις διάσωσης του μέλους πραγματοποιούνται όταν πληρούνται 

δύο βασικά κριτήρια, ο τοπικός έλεγχος του όγκου θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ισοδύναμος με εκείνον που επιτυγχάνει ο ακρωτηριασμός του 

σκέλους και το σκέλος που πρέπει να διασωθεί με τις επεμβάσεις αυτές θα 

πρέπει να είναι λειτουργικό. Ο στόχος θα είναι η εκτεταμένη εκτομή με επαρκή 

υγιή ιστό πέριξ του όγκου. Τα όρια της χειρουργικής εκτομής ταξινομούνται με 

βάση το σύστημα σταδιοποίησης του Enneking (Εικόνα 1.3, Wiesel 2011). 



 

Εικόνα 1.3: Διαφορετικοί τύποι χειρουργικής εκτομής οστεοσαρκ

Malawer (Wiesel 2011). 

Με τις προαναφερθείσες τεχνικές θεραπείας, το ποσοστό επιβίωσης των 

ασθενών με πρωτοπαθές (μη μεταστατικό) οστεοσάρκωμα είναι στο 60

(Bacci et al., 2000). Το οστεοσάρκωμα χαρακτηρίζεται όμως από αυξημένη 

τάση για διήθηση στους παρακείμενους ιστούς και μετάσταση σε άλλα όργανα 

του σώματος. Για ασθενείς που διαγιγνώσκονται με μεταστατικό 

οστεοσάρκωμα, το ποσοστό συνολικής επιβίωσης για πέντε (5) έτη βρίσκεται 

στο 20-30%, ενώ το ποσοστό επιβίωσης για πέντε (5

παρουσία της νόσου πέφτει στο 20% (Mialou et al., 2005).

1.6.2 Χονδροσάρκωμα

Το χονδροσάρκωμα αποτελεί το δεύτερο πιο συνήθη κακοήθη όγκο των 

οστών και αντιπροσωπεύει το 10%

μετασχηματισμένα καρκινικά κύτταρα 

χόνδρου και εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (

et al., 2001; Rizzo et

συστατικών της, σε σύγκριση με το φυσιολογικό ιστό (

Skubitz and D’ Adamo

προσβάλει  κυρίως ηλικίες 30

στους άνδρες (Spjut and Ayala

πρωταρχικές θέσεις εμφάνισης του όγκου αποτελούν η

οστό και το βραχιόνιο οστό (Evans et al.

et al., 2001). Το χονδροσάρκωμα αποτελεί μία κατηγορία καρκίνου που δεν 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε χημειοθεραπείες και αγωγές με 
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Εικόνα 1.3: Διαφορετικοί τύποι χειρουργικής εκτομής οστεοσαρκώματος από τον Martin M. 

Με τις προαναφερθείσες τεχνικές θεραπείας, το ποσοστό επιβίωσης των 

ασθενών με πρωτοπαθές (μη μεταστατικό) οστεοσάρκωμα είναι στο 60

(Bacci et al., 2000). Το οστεοσάρκωμα χαρακτηρίζεται όμως από αυξημένη 

τάση για διήθηση στους παρακείμενους ιστούς και μετάσταση σε άλλα όργανα 

του σώματος. Για ασθενείς που διαγιγνώσκονται με μεταστατικό 

οστεοσάρκωμα, το ποσοστό συνολικής επιβίωσης για πέντε (5) έτη βρίσκεται 

30%, ενώ το ποσοστό επιβίωσης για πέντε (5) έτη χωρίς την 

παρουσία της νόσου πέφτει στο 20% (Mialou et al., 2005). 

Χονδροσάρκωμα 

Το χονδροσάρκωμα αποτελεί το δεύτερο πιο συνήθη κακοήθη όγκο των 

οστών και αντιπροσωπεύει το 10%- 20% όλων των οστικών κακοηθειών. Τα 

μετασχηματισμένα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από έντονη παραγωγή 

χόνδρου και εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (ECM) (Bergh et al

et al., 2001), με διαφορετικό προφίλ έκφρασης των 

συστατικών της, σε σύγκριση με το φυσιολογικό ιστό (Bacci 

Adamo, 2007; Riedel et al., 2009). Ο όγκος φαίνεται να 

προσβάλει  κυρίως ηλικίες 30-70 ετών με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης 

υς άνδρες (Spjut and Ayala, 1983; Evans et al., 1977). Πιθανές 

πρωταρχικές θέσεις εμφάνισης του όγκου αποτελούν η λεκάνη, το μηριαίο 

οστό και το βραχιόνιο οστό (Evans et al., 1977; Spjut and Ayala

2001). Το χονδροσάρκωμα αποτελεί μία κατηγορία καρκίνου που δεν 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε χημειοθεραπείες και αγωγές με 

ώματος από τον Martin M. 

Με τις προαναφερθείσες τεχνικές θεραπείας, το ποσοστό επιβίωσης των 

ασθενών με πρωτοπαθές (μη μεταστατικό) οστεοσάρκωμα είναι στο 60-70% 

(Bacci et al., 2000). Το οστεοσάρκωμα χαρακτηρίζεται όμως από αυξημένη 

τάση για διήθηση στους παρακείμενους ιστούς και μετάσταση σε άλλα όργανα 

του σώματος. Για ασθενείς που διαγιγνώσκονται με μεταστατικό 

οστεοσάρκωμα, το ποσοστό συνολικής επιβίωσης για πέντε (5) έτη βρίσκεται 

) έτη χωρίς την 

Το χονδροσάρκωμα αποτελεί το δεύτερο πιο συνήθη κακοήθη όγκο των 

20% όλων των οστικών κακοηθειών. Τα 

χαρακτηρίζονται από έντονη παραγωγή 

al., 2001; Pring 

2001), με διαφορετικό προφίλ έκφρασης των 

 et al., 2003; 

., 2009). Ο όγκος φαίνεται να 

70 ετών με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης 

1977). Πιθανές 

λεκάνη, το μηριαίο 

Spjut and Ayala, 1983; Rizzo 

2001). Το χονδροσάρκωμα αποτελεί μία κατηγορία καρκίνου που δεν 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε χημειοθεραπείες και αγωγές με 
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ακτινοβολία, ενώ παράλληλα η κλινική του πορεία είναι δύσκολο να 

προβλεφθεί (Rizzo et al., 2001). 

Τα χονδροσαρκώματα μπορούν να χωριστούν σε κεντρικά ή περιφερικά 

ανάλογα με τη θέση και τον τρόπο ανάπτυξής τους. Πιο συγκεκριμένα, 

κεντρικοί όγκοι είναι αυτοί που προκύπτουν και αναπτύσσονται εντός της 

μυελικής κοιλότητας (εικόνα 1.4), ενώ περιφερικοί είναι αυτοί που 

αναπτύσσονται προς το εξωτερικό των οστών (εικόνα 1.5) (Spjut and Ayala, 

1983). 

 

Εικόνα 1.4: Κεντρικό χονδροσάρκωμα σε δεξί βραχιόνιο οστό ασθενούς (Σκοπελίτου 2002) 

 

Εικόνα 1.5: Περιφερικό χονδροσάρκωμα σε αριστερό καρπό ασθενούς (Σκοπελίτου 2002) 

Γενετικοί παράγοντες 

Η μειωμένη έκφραση ή μετάλλαξη του γονιδίου p53 και η έκφραση του 

γονιδίου MDM2, που επηρεάζει την έκφραση του p53, το μεταλλαγμένο 
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γονίδιο του ρετινοβλαστώματος RB1 και μεταλλάξεις των γονιδίων p16 

(CDKN2A) και p15 (MTS2) φαίνεται να εμπλέκονται στην ογκογένεση στο 

χόνδρο (Sandberg 2004). Πιο συγκεκριμένα, μεταλλάξεις στο p53 που 

συνοδεύονται από απώλεια ετεροζυγωτίας μπορεί να ευθύνονται για το 

μετασχηματισμό του χονδροσαρκώματος σε επιθετικότερο, εξαιρετικά 

κακοήθη και αποδιαφοροποίητο όγκο (Grote et al., 2000; Wadayama et al., 

1993; Yamaguchi et al., 1996). Η απώλεια ετεροζυγωτίας στο μακρύ βραχίονα 

του χρωμοσώματος 10 (10q) ανευρίσκεται αρκετά συχνά σε όγκους του 

χόνδρου αλλά δεν σχετίζεται με την επιθετικότητα των όγκων ή την πρόγνωση 

(Raskind et al., 1996). Επίσης, μεταλλάξεις των γονιδίων Ras και ABL 

φαίνονται να εμπλέκονται στη βιολογία του χονδροσαρκώματος, χωρίς όμως 

να είναι σαφής η επίδρασή τους στη διαφοροποίηση των κυττάρων του όγκου 

ή στη διαδικασία της απόπτωσης (O’Donovan et al., 1999). Τέλος, ο 

μεταγραφικός παράγοντας SOX9, που συμμετέχει σε διαδικασίες 

διαφοροποίησης των χονδροκυττάρων και αποτελεί βασικό ρυθμιστή της 

χονδρογένεσης φαίνεται να εκφράζεται σε όλα τα μεσεγχυματικά κύτταρα του 

χονδροσαρκώματος (Wehrli et al., 2003). 

Η ιστολογία του χονδροσαρκώματος 

Σχετικά με την ταξινόμηση του χονδροσαρκώματος, έχουν προταθεί πολλά 

μοντέλα, μεταξύ των οποίων, ευρέως αποδεκτό πρότυπο ταξινόμησης 

αποτελεί το ιστολογικό. Βάσει λοιπόν της ιστολογικής ταξινόμησης, τα 

χονδροσαρκώματα διακρίνονται σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με τη μορφολογία 

των καρκινικών χονδροκυττάρων σε σχέση με τα φυσιολογικά, καθώς επίσης 

και με την ικανότητα πολλαπλασιασμού τους (Rizzo et al., 2001). Το 

χονδροσάρκωμα τύπου 1 χαρακτηρίζεται από περιοχές με μικρούς και πυκνά 

χρωματισμένους πυρήνες. Σε αυτόν τον τύπο το μεσοκυττάριο υπόβαθρο 

κυμαίνεται από χονδροειδές έως μυξοειδές (Spjut and Ayala, 1983; Bergh et 

al., 2001). Το χρονδροσάρκωμα τύπου 2 χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο 

βαθμό κυτταρικότητας σε σχέση με το χονδροσάρκωμα τύπου 1. Εδώ 

παρατηρείται  αυξημένη κυτταρική και πυρηνική ατυπία, μεγαλύτεροι  

πυρήνες και περισσότερο μυξοειδές κυτταρικό υπόβαθρο σε σχέση με το 

χονδροσάρκωμα τύπου 1 (Bergh et al., 2001). Τέλος, το χονδροσάρκωμα 

τύπου 3 χαρακτηρίζεται από υψηλή κυτταρικότητα, σοβαρή κυτταρική και 



 

πυρηνική ατυπία ενώ παράλληλα χαρακτηριστικό αποτελεί το  μεγαλύτερο 

μέγεθος πυρήνων και ο  αυξημένος αριθμός κυτ

(Spjut and Ayala, 1983

κοινότητας αποδίδει και μι

χονδροσαρκωμάτων. Η βαθμίδα αυτή αφορά 

αδιαφοροποίητα χονδροσαρκώματα,

τύπος 4 (Huvos et al

χονδροσαρκώματα χαρακτηρίζονται από αργή ανάπτυξη, σπάνιες 

μεταστάσεις και το προσδόκιμο ζωής των ασθενών στο 90% των 

περιπτώσεων  προσεγγίζει τα 5 

χαρακτηρίζονται από μια πιο επιθετική μορφή λόγω της αυξημένης 

συχνότητας μετάστασης και του μικρότερου προσδόκιμου ζωής των ασθενών 

(Rizzo et al. 2001). Ωστόσο, έχουν προταθεί κι άλλα μοντέλα ταξινόμησης. 

Στην εικόνα 1.6 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των τριών τύπων 

χονδροσαρκώματος. 

Εικόνα 1.6: Ιστολογικές βαθμίδες χονδροσαρκώματος

(http://www.mheresearchfoundation.org/files/What_is_Chondrosarcoma_Guide_MHERF.org.

pdf, 2020) 
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πυρηνική ατυπία ενώ παράλληλα χαρακτηριστικό αποτελεί το  μεγαλύτερο 

μέγεθος πυρήνων και ο  αυξημένος αριθμός κυττάρων στη φάση της μίτωσης 

1983; Bergh et al., 2001). Ένα μέρος της επιστημο

κοινότητας αποδίδει και μια τέταρτη βαθμίδα στην κατάταξη των 

χονδροσαρκωμάτων. Η βαθμίδα αυτή αφορά στα πιο αναπλαστικά και 

αδιαφοροποίητα χονδροσαρκώματα, δεν αναγνωρίζεται όμως και επίσημα ως 

al., 1983; Franssica et al., 1986). Τα Τύπου 1 

χονδροσαρκώματα χαρακτηρίζονται από αργή ανάπτυξη, σπάνιες 

μεταστάσεις και το προσδόκιμο ζωής των ασθενών στο 90% των 

περιπτώσεων  προσεγγίζει τα 5 χρόνια.  Τα τύπου 2 και 3 χονδροσαρκώματα 

χαρακτηρίζονται από μια πιο επιθετική μορφή λόγω της αυξημένης 

συχνότητας μετάστασης και του μικρότερου προσδόκιμου ζωής των ασθενών 

. 2001). Ωστόσο, έχουν προταθεί κι άλλα μοντέλα ταξινόμησης. 

όνα 1.6 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των τριών τύπων 

1.6: Ιστολογικές βαθμίδες χονδροσαρκώματος

(http://www.mheresearchfoundation.org/files/What_is_Chondrosarcoma_Guide_MHERF.org.

πυρηνική ατυπία ενώ παράλληλα χαρακτηριστικό αποτελεί το  μεγαλύτερο 

τάρων στη φάση της μίτωσης 

2001). Ένα μέρος της επιστημονικής 

α τέταρτη βαθμίδα στην κατάταξη των 

τα πιο αναπλαστικά και 

δεν αναγνωρίζεται όμως και επίσημα ως 

., 1986). Τα Τύπου 1 

χονδροσαρκώματα χαρακτηρίζονται από αργή ανάπτυξη, σπάνιες 

μεταστάσεις και το προσδόκιμο ζωής των ασθενών στο 90% των 

χρόνια.  Τα τύπου 2 και 3 χονδροσαρκώματα 

χαρακτηρίζονται από μια πιο επιθετική μορφή λόγω της αυξημένης 

συχνότητας μετάστασης και του μικρότερου προσδόκιμου ζωής των ασθενών 

. 2001). Ωστόσο, έχουν προταθεί κι άλλα μοντέλα ταξινόμησης. 

όνα 1.6 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των τριών τύπων 

 

1.6: Ιστολογικές βαθμίδες χονδροσαρκώματος 

(http://www.mheresearchfoundation.org/files/What_is_Chondrosarcoma_Guide_MHERF.org.
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Περαιτέρω ταξινόμηση του χονδροσαρκώματος  

Ο Διεθνής τομέας ταξινόμησης των Νόσων για την ογκολογία (International 

Classification of Diseases for Oncology) παρέχει μία ταξινόμηση με 

μεγαλύτερη ακρίβεια η οποία βασίζεται στην τοπογραφική θέση του όγκου, τα 

ιστολογικά χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων του χόνδρου και τη 

σύνθεση του υλικού της μήτρας που περιβάλλει τον όγκο. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά προκύπτουν οι εξής κατηγορίες 

χονδροσαρκώματος: κλασσικό χονδροσάρκωμα, φλοιώδες χονδροσάρκωμα, 

μεσεγχυματικό χονδροσάρκωμα, χονδροσάρκωμα διαυγών κυττάρων, από 

διαφοροποιημένο χονδροσάρκωμα. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες αποτελούν 

τις πιο κακοήθεις και επιθετικές μορφές του χονδροσαρκώματος.  

Διάγνωση- Πρόγνωση-Θεραπεία χονδροσαρκώματος 

Η διάγνωση του χονδρσαρκώματος είναι ίδια με αυτή του οστεοσαρκώματος. 

Το κοινό χονδροσάρκωμα είναι τυπικά χαμηλής ή μέσης κακοήθειας και 

χαρακτηρίζεται από ήπια κλινική εικόνα και μικρό ποσοστό μετάστασης. Το 5-

10% όμως των κοινών χονδροσαρκωμάτων έχει υψηλό ποσοστό μετάστασης 

και κακή πρόγνωση. Συνήθως μεταναστεύει στους πνεύμονες και λιγότερο σε 

λεμφαδένες και ήπαρ. Η πρόγνωση των ασθενών με χονδροσάρκωμα 

εξαρτάται κυρίως από την εγγενή βιολογική επιθετικότητα του όγκου 

(Χατζηπαύλου 2004).  

Το χονδροσάρκωμα εμφανίζει υψηλή ανθεκτικότητα σε χημειοθεραπείες και 

ακτινοθεραπείες. Πιθανοί μηχανισμοί στην αντίσταση στη χημειοθεραπεία 

είναι ο χαμηλός μιτωτικός ρυθμός και η ανθεκτικότητα στη διείσδυση στο 

μικροπεριβάλλον του όγκου ως αποτέλεσμα της χαμηλής αγγείωσης και στη 

θεμέλια ουσία ανθεκτικής υαλίνης. Η πιθανότητα ενεργοποίησης αντλιών 

αντίστασης στα φάρμακα επίσης έχει περιγραφεί ως μηχανισμός αντίστασης 

στη χημειοθεραπεία (Rizzo et al., 2001). Συνεπώς, η επιτυχής θεραπεία 

βασίζεται στην ακριβή και έγκαιρη διάγνωση, στην ακριβή εκτίμηση της θέσης 

του όγκου και στην πλήρη εκτομή του. Η κύρια θεραπεία των εντοπισμένων 

χονδροσαρκωμάτων είναι η χειρουργική εκτομή. Τα χαμηλής κακοήθειας που 

έχουν διεισδύσει στο οστό μπορεί να χρειαστούν ευρεία εκτομή με 

υπολειπόμενη λειτουργική αναπηρία, ενώ τα υψηλής κακοήθειας απαιτούν 
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μεγαλύτερη en-bloc τοπική εκτομή. Η επαρκής χειρουργική εκτομή του όγκου 

συμβάλλει καθοριστικά  στη βελτίωση της κλινικής εικόνας, καθώς σε άτομα 

που δεν είχε εφαρμοσθεί πλήρης εκτομή του όγκου, χαρακτηριστική είναι η 

τοπική επανεμφάνιση του, η εκδήλωση μεταστάσεων καθώς και η 

θνησιμότητα λόγω εξασθένισης του ανοσοποιητικού (Rizzo et al., 2001). 

Τρισδιάστατη ακτινοχειρουργική εφαρμόζεται με επιτυχία στα 

χονδροσαρκώματα της βάσης του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης και η 

ακτινοθεραπεία πρωτονίων έχει εφαρμοστεί στα χονδροσαρκώματα της 

βάσης του κρανίου και της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 

Παρομοίως, αναδρομικές μελέτες προτείνουν στα αδιαφοροποίητα 

χονδροσαρκώματα συνδυασμό χειρουργικής με χημειοθεραπεία για καλύτερο 

αποτέλεσμα από ότι τη χειρουργική θεραπεία μόνη της (Σκοπελίτου 2002). 

1.7 Σαρκώματα μαλακών μορίων-Ινοσάρκωμα 

Οι όγκοι των μαλακών μορίων ονοματίζονται και κατατάσσονται βάσει του 

ιστού προέλευσής τους ο οποίος μπορεί να είναι: ο οστίτης (οστεοσάρκωμα), 

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

(λειομυοσάρκωμα), ο αγγειακός (αιμαγγειοσάρκωμα) κ.λ.π.. Οι όγκοι των 

μαλακών μορίων είναι πιο συχνοί στα άκρα. Εμφανίζονται στα κάτω άκρα στο 

40% των περιπτώσεων, στα άνω άκρα στο 20%, στον κορμό και στην πύελο 

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

μορίων εμφανίζονται σε συχνότητα διπλάσια από τους πρωτοπαθείς 

κακοήθεις όγκους των οστών (Χατζηπαύλου et al., 2004). Οι καλοήθεις  όγκοι 

των μαλακών μορίων είναι πολύ πιο συχνοί από τους αντίστοιχους κακοήθεις 

(Rydholm et al., 1984). Οι κακοήθεις όγκοι των μαλακών μορίων είναι 

σπανιότεροι των καρκινωμάτων  ή των άλλων κακοήθων νεοπλασιών. Στις 

Hνωμένες Πολιτείες Αμερικής περίπου το 1% του συνόλου των κακοήθων 

νεοπλασιών κάθε χρόνο χαρακτηρίζονται ως σαρκώματα (Boring et al.,1992). 

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

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

ηλικία 15 με 55 ετών το 45% και σε ηλικία πάνω από 55 περίπου το 40%. 

Αρκετά ογκογονίδια φαίνεται να εμπλέκονται σε ορισμένα σαρκώματα 

μαλακών μορίων όπως το RAS στο ινοσάρκωμα και το MYC στο 
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ραβδομυοσάρκωμα. Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 παρουσιάζει 

αλλαγμένη έκφραση τουλάχιστον στο ένα τρίτο των ασθενών με σαρκώματα 

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

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

ιστολογικοί τύποι σαρκωμάτων παρουσιάζουν τυπικές χρωμοσωμικές 

αντιμεταθέσεις με αποτέλεσμα γονιδιακές συγχωνεύσεις (Turc-Carel et 

al.,1981). Οι γενετικοί παράγοντες είναι σημαντικοί τόσο στην ογκογένεση όσο 

και στην ανάπτυξη και εξέλιξη των όγκων. Η μοναδική κληρονομούμενη 

διαταραχή που οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες και έχει συνδεθεί με την 

ανάπτυξη σαρκώματος είναι η νευροϊνωμάτωση, που μπορεί σταδιακά να 

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

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

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

et al.,1981), αναπτύσσονται σε παιδιά με γενετική προδιάθεση. 

Το ινοσάρκωμα αντιπροσωπεύει το 1-3,6% των σαρκωμάτων μαλακών 

μορίων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι το κακόηθες 

νεόπλασμα που αποτελείται από ινοβλάστες με μεταβλητή παραγωγή 

κολλαγόνου και σε κλασικές περιπτώσεις αρχιτεκτονική «ψαροκόκκαλου». 

Είναι συχνό σε μεσήλικες, κυρίως άντρες και σπανιότερα σε παιδιά.  Συνήθως 

απαντάται στους εν τω βάθει ιστούς των άκρων, κορμού, αυχένα και κεφαλής. 

Το ινοσάρκωμα παρουσιάζεται τυπικά ως ένας μη ειδικός όγκος μαλακών 

μορίων σε μια περιοχή που προηγουμένως είχε υποβληθεί σε ακτινοβολία ή 

σπανιότερα σε συνδυασμό με ξένο εμφύτευμα (Folpe, 2014).  

Οι τύποι του ινοσαρκώματος είναι οι παρακάτω: 

Α) Ινοσάρκωμα τύπου ενήλικα ή «μη προσδιορισμένο ινοσάρκωμα»: Είναι 

συχνότερο σε μεσήλικες και μεγαλύτερους ενήλικες (μέση ηλικία 50 ετών), 

αλλά μπορεί σπάνια να παρουσιαστεί και σε παιδιά (Bahrami and Folpe, 

2010). 

Β) Ινομυξώδες χαμηλής διαφοροποίησης σάρκωμα: Απαντάται σε νέους 

ενήλικες και στο 20% των περιπτώσεων σε παιδιά. Πιο συχνά εμπλέκεται 

στους εν τω βάθει μαλακούς ιστούς των άκρων, αλλά μπορεί να βρεθεί και 

οπουδήποτε. Γενικά το ινομυξώδες χαμηλής διαφοροποίησης σάρκωμα 
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θεραπεύεται όπως τα υπόλοιπα χαμηλής διαφοροποίησης σαρκώματα με 

ευρεία εκτομή και ίσως συμπληρωματική ακτινοθεραπεία. Δεν υπάρχει σαφής 

ένδειξη συστηματικής θεραπείας (Folpe et al., 2000). Το γενικό ποσοστό 

μετάστασης είναι 15%, οι μεταστάσεις όμως μπορεί να είναι πολύ αργές, 

περισσότερο και από 20 χρόνια από την αρχική διάγνωση. 

Γ) Σκληρωτικό επιθηλιοειδές ινοσάρκωμα: Απαντάται σε μεγάλο εύρος 

ηλικιών και στα δύο φύλα ως μια εν τω βάθει μάζα μαλακών μορίων των 

άκρων. Μπορεί να εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά, δίνει μεταστάσεις στους 

πνεύμονες και σε άλλα όργανα και η συνολική του θνητότητα είναι 25-57%. Η 

θεραπεία του είναι η ευρεία εκτομή με συμπληρωματική ακτινοθεραπεία ή και 

χημειοθεραπεία ειδικά στις περιπτώσεις τοπικών υποτροπών (Meis-Kindblom 

et al., 1995). 

Δ) Δερματοϊνοσάρκωμα protuberans και Ινοσαρκώδες Δερματοϊνοσάρκωμα 

protuberans: Είναι ένας σχετικά κοινός ινοκυστικός όγκος μεσαίας ως οριακής 

κακοήθειας με τοπικά επιθετική συμπεριφορά και υποτροπή (περίπου 20%), 

αλλά με πολύ μικρή πιθανότητα μεταστάσεων. Το ινοσαρκώδες 

δερματοϊνοσάρκωμα protuberans έχει ένα ποσοστό μετάστασης περίπου 

15%. Συνήθως προσβάλλει κορμό και εγγύς άκρα, σε νέους ή μεσήλικες, αλλά 

γενικά μπορεί να προσβάλλει άτομα κάθε ηλικίας σε όλο τον υποδόριο ιστό. 

Ξεκινά ως μια πλακώδης βλάβη που εξελίσσεται σε οζώδη ή πολυωζώδη. Η 

θεραπεία και στον τύπο αυτό ινοσαρκώματος είναι η χειρουργική εκτομή 

(Bowne et al., 2000).   

Η κλινική εικόνα του ινοσαρκώματος μοιάζει με αυτή του οστεοσαρκώματος. Η 

εμφάνιση του είναι συνήθως ξαφνική καθώς δεν υπάρχουν ειδικά 

συμπτώματα, εκτός από την εμφάνιση ανώδυνης μάζας που αυξάνεται 

βραδέως και αργότερα προκαλεί λειτουργικά προβλήματα. Σε περιπτώσεις 

ανάπτυξής του κοντά σε οστά αναφέρεται πόνος και ψηλαφητή διόγκωση, 

όπως παρατηρείται και σε άλλους κακοήθεις όγκους των οστών. Τα 

ιστολογικά χαρακτηριστικά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 

περιλαμβάνουν ατρακτοειδή κύτταρα, ποικίλλου βαθμού παραγωγής 

κολλαγόνου και εικόνα ‘ψαροκόκαλου’. Ακτινολογικά, παρατηρείται οστική 

καταστροφή, με τυπικό διηθητικό χαρακτήρα. Η θεραπεία συνίσταται σε 
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ευρεία χειρουργική εκτομή. Αν και η πρόγνωση είναι πτωχή, ο ρόλος της 

χημειοθεραπείας δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια γιατί δεν έχουν διερευνηθεί 

επαρκώς αποτελεσματικά σχήματα για τους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. 

Στο 60% των περιπτώσεων εμφανίζονται πνευμονικές μεταστάσεις. Επίσης, 

οι τοπικές υποτροπές είναι αρκετά συχνές και φτάνουν το 50% επί ατελούς 

αφαίρεσης. Στον τύπο ινοσαρκώματος χαμηλής κακοήθειας η δεκαετής 

επιβίωση αγγίζει το 60%, ενώ στο υψηλής κακοήθειας το 30% (Brouns et al., 

2003). 

1.8 Εξωκυττάρια θεμέλια ουσία και πρωτεογλυκάνες (PGs) 

Στους συνδετικούς ιστούς ανήκουν ιστοί με κοινή προέλευση αλλά 

διαφορετικές λειτουργίες, όπως παραδείγματος χάριν ο οστίτης ιστός, το αίμα 

και ο στηρικτικός ιστός. Κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών των τύπων είναι, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, ότι αποτελούνται από κύτταρα, ίνες και 

εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (extracellular matrix – ECM). Η εξωκυττάρια 

θεμέλια ουσία αποτελείται κυρίως από ινιδικές πρωτεΐνες και 

πρωτεογλυκάνες/γλυκοζαμινογλυκάνες. Τα μόρια αυτά παράγονται από τα 

στηρικτικά κύτταρα (Jarvelainen et al., 2009; Schaefer et al., 2009). Οι 

κυριότερες ινιδικές πρωτεΐνες της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας είναι το 

κολλαγόνο, η ινιδίνη, η ελαστίνη και η ινονεκτίνη (Frantz et al.,2010). Οι 

πρωτεογλυκάνες (PGs) είναι εξωκυττάριες πρωτεΐνες που αποτελούνται από 

έναν πρωτεϊνικό κορμό, πάνω στον οποίο μία ή περισσότερες αλυσίδες 

γλυκοζαμινογλυκανών συνδέονται ομοιοπολικά. Οι γλυκοζαμινογλυκάνες 

(GAGs) είναι μεγάλες μη διακλαδισμένες αλυσίδες πολυσακχαριτών, που 

αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες δισακχαριδικές μονάδες. Σύμφωνα με 

τη δομή τους διαιρούνται σε  4 ομάδες: το υαλουρονικό οξύ, τη θειική 

ηπαράνη και ηπαρίνη και τη θειική κερατάνη (Jarvelainen et al., 2009). 

Τα κύτταρα των ιστών συνδέονται με τα συστατικά της εξωκυττάριας θεμέλιας 

ουσίας με ειδικούς υποδοχείς, κυρίως τις ιντεγκρίνες , αλλά επίσης υποδοχείς 

τομέα δισκοϊδίνης (DDRs), συνδεκάνες, CD44, υποδοχέα για την κινητικότητα 

που επηρεάζεται από το υαλουρονικό (RHAMM) (Tzanakakis et al., 2018). 

Επιπλέον, τα μόρια της ECM αλληλεπιδρούν και ρυθμίζουν τη σηματοδότηση 

μέσω άλλων υποδοχέων συμπεριλαμβανομένων υποδοχέων αυξητικών 
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παραγόντων και υποδοχέων τύπου Toll (TLRs) (Theocharis et al., 2016; 

Schaefer  et al., 2017). Η σύνδεση των υποδοχέων αυτών στα στοιχεία της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας δημιουργεί δίαυλους μεταφοράς μηνυμάτων 

που οδηγούν σε ποικιλία λειτουργικών αποκρίσεων καθοδηγώντας την 

κυτταρική οργάνωση και την οργάνωση του κυτταροσκελετού και των δομών 

χρωματίνης (Karamanos et al., 2012; Nikitovic  et al., 2012; Nikitovic  et al., 

2014). Επομένως, η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, πέρα από δομική και 

μηχανική στήριξη, συμβάλλει επίσης στην κυτταρική ανάπτυξη, επιβίωση, 

διαφοροποίηση και μορφογένεση των ιστών (Pickup et al.,2014). Η σημασία 

της γίνεται έντονα φανερή από το μεγάλο πλήθος συνδρόμων, σοβαρά και μη, 

που προκύπτουν από γενετικές ανωμαλίες των πρωτεϊνών της εξωκυττάριας 

θεμέλιας ουσίας (Jarvelainen et al., 2009). 

1.9 Γλυκοζαμινογλυκάνες και θειική κερατάνη 

Oι γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs) είναι γραμμικά πολυμερή αποτελούμενα από 

επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές μονάδες που περιέχουν μια εξοζαμίνη και 

ένα ουρονικό οξύ ή γαλακτόζη στην περίπτωση της θειικής κερατάνης. Οι 

εξοζαμίνες που απαντώνται στις γλυκοζαμινογλυκάνες είναι η γλυκοζαμίνη ή 

γαλακτοζαμίνη, οι οποίες στη δισακχαριτική μονάδα περιέχουν Ν-ακετυλο, Ο-

θειικές ή Ν- θειικές ομάδες. Οι εξοζαμίνες συνδέονται γλυκοζιτικά με το D-

γλυκουρονικό (D-GlcA) ή με το L-ιδουρονικό οξύ (L-IdoA) ή με D-

γαλακτοζαμίνη. Ο τύπος της γλυκοζαμινογλυκάνης καθορίζεται από την 

εξοζαμίνη, το ουρονικό οξύ και από τις θέσεις των εστεροποιημένων θειικών 

ομάδων. Αρχικά, η δομή των GAGs χαρακτηρίστηκε ως τυχαία, αλλά η 

ανάπτυξη μοριακών και βιοχημικών αναλυτικών τεχνικών υψηλής ευαισθησίας 

σηματοδότησε τη μεταβολή των αντιλήψεων αυτών (Hardingham and 

Fossang 1992, Karamanos et al., 1992; Karamanos et al., 1997). 

Ο αριθμός των δισακχακχαριτικών μονάδων που αποτελούν μια 

γλυκοζαμινική αλυσίδα κυμαίνεται συνήθως στους 50 δισακχαρίτες και στην 

περίπτωση του υαλουρονικού οξέος φτάνει ως μερικές χιλιάδες. Oι 

καρβοξυλομάδες και οι εστεροποιημένες θειικές ομάδες των GAGs είναι 

υπεύθυνες για το υψηλό αρνητικό φορτίο τους. Οι γλυκοζαμινογλυκάνες 

βρίσκονται είτε ελεύθερες στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία είτε ομοιοπολικά 
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συνδεδεμένες στον πρωτεϊνικό κορμό των πρωτεογλυκανών. Το μέγεθος και 

η ποιότητα της γλυκοζαμινικής αλυσίδας είναι που προσδίδουν στις 

πρωτεογλυκάνες τις χαρακτηριστικές λειτουργίες τους.  

Η παρουσία των GAGs μπορεί να ρυθμίσει σε κυτταρικές καλλιέργειες την 

ανάπτυξη τόσο των φυσιολογικών όσο και των καρκινικών κύτταρων 

(Nikitovic et al., 2005). Έτσι, οι γλυκοζαμινογλυκάνες (GlcAGs) που περιέχουν 

L-IdoA όπως η ηπαρίνη και η θειική ηπαράνη, αναστέλλουν την ανάπτυξη 

κυτταρικών σειρών από επιθηλιακά (Wright et al., 1989), μεσεγχυματικά 

κύτταρα (Takada et al., 2003) καθώς και ινοβλαστών πνεύμονα (Westergren-

Thorsson et al., 1993).  Αντίθετα, η ηπαρίνη μπορεί να ενισχύσει την 

ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του παχέος εντέρου (Chatzinikolaou et 

al., 2007; Chatzinikolaou et al., 2008). 

Η δισακχαριτική μονάδα της θειικής κερατάνης αποτελείται από β-D-

γαλακτόζη ενωμένη με β1-4 γλυκοζιτικό δεσμό με την GlcNac. Η διαφορά της 

από τις άλλες GAGs είναι ότι περιέχει γαλακτόζη αντί ουρονικού οξέος και ότι 

οι δεσμοί της είναι αντεστραμμένοι σε σχέση με το υαλουρονικό οξύ, τη θειική 

χονδροϊτίνη και τη θειική δερματάνη. Το μέγεθος της ανθρακικής της αλυσίδας 

καθώς επίσης και ο βαθμός θείωσης ποικίλουν με αποτέλεσμα το μοριακό της 

βάρος να είναι 4-20 kDa (Hascall and Riolo, 1972; Murata and Yokoyama, 

1987). Στα θηλαστικά απαντώνται δύο τύποι θειικής κερατάνης (KS), η KS Ι 

και η KS ΙΙ. Η KS ΙΙ βρίσκεται κυρίως στις μεγαλομοριακές πρωτεογλυκάνες 

του χόνδρου, ενώ η KS Ι εντοπίζεται στις μικρές πρωτεογλυκάνες θειικής 

κερατάνης, όπως η λουμικάνη (lumican), η ινομοδουλίνη (fibromodulin) και η 

οστεοαδχερίνη (osteoadherin). Η KS ΙΙ προσδένεται μέσω Ο-γλυκοζιτικών 

δεσμών στον πρωτεϊνικό κορμό, ενώ η KS Ι συνδέεται μέσω Ν-γλυκοζιτικού 

δεσμού (Hoffman et al., 1967; Choi et al., 1975; Nilsson et al.,1983). Οι 

αλυσίδες της KS Ι προσδεμένες στις μικρές πρωτεογλυκάνες εντοπίζονται στα 

οστά (Ameye et al., 2002; Raouf et al., 2002; Ninomiya et al., 2007). Είναι 

αξιοσημείωτο, ότι η έκφραση της λουμικάνης συσχετίζεται θετικά με τη 

διαφοροποίηση και αρνητικά με την ανάπτυξη ανθρώπινων 

οστεοσαρκωματικών κυττάρων (Nikitovic et al.,2008). 
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1.10 Πρωτεογλυκάνες 

Οι πρωτεογλυκάνες (PGs) αποτελούνται από έναν πρωτεϊνικό κορμό, πάνω 

στον οποίο συνδέονται ομοιοπολικά μία ή περισσότερες αλυσίδες 

γλυκοζαμινογλυκανών. Παρά το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό 

πρωτεϊνών έχουν τη δυνατότητα να γλυκοζυλιώνονται και να γίνονται 

πρωτεογλυκάνες, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι τα μακρομόρια αυτά 

επιτελούν πλήθος λειτουργιών. Οι λειτουργίες αυτές εξαρτώνται από τον τύπο 

της πρωτεογλυκάνης και την τοπολογία της στον οργανισμό. Επίσης, παίζουν 

σημαντικό ρόλο σε σπονδυλωτούς και ασπόνδυλους οργανισμούς, σε ότι 

αφορά στην ανάπτυξη, διατήρηση και επιδιόρθωση των ιστών τους 

(Couchman and Pataki, 2012). 

Στον οργανισμό, όλες οι αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών, εκτός του 

υαλουρονικού οξέος (HA), μπορούν να συνδεθούν ομοιοπολικά με έναν 

πρωτεϊνικό κορμό προκειμένου να προκύψει μια πρωτεογλυκάνη. Η 

ομοιοπολική αυτή ένωση συντελείται μέσω ενός συγκεκριμένου τρισακχαρίτη, 

ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατάλοιπα γαλακτόζης (Gal) και ένα κατάλοιπο 

ξυλόζης (Xyl). Κατά συνέπεια η συνολική ένωση έχει τη μορφή: 

  GAG-GalGalXyl-O-CH2-protein 

Τα κατάλοιπα αυτά συνδέονται με τον πρωτεϊνικό κορμό μέσω ενός Ο-

γλυκοζιτικού δεσμού σε ένα κατάλοιπο σερίνης (Εικονα 1.7) (Gandhi and 

Mancera, 2008). 

 



 

Εικόνα 1.7: Δομή πρωτεογλυκάνης. Ομοιοπολική ένωση ενός πρωτεϊνικού κορμού που 

συντελείται μέσω ενός συγκ

γαλακτόζης (Gal) και ένα κατάλοιπο ξυλόζης (Xyl). (Gandhi and Mancera, 2008).

Ορισμένες μορφές θειικής κερατάνης (

Ν-ασπαραγινιλικού δεσμού 

Προκειμένου να ταξινομηθούν οι πρωτεογλυκάνες, θα ληφθούν υπόψιν τρία 

κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά ε

υποκυτταρική), η συνολική έκφραση γονιδίων/πρωτεϊνών και η παρουσία 

συγκεκριμένων πρωτεϊνικών μονάδων πάνω στους αντίστοιχους 

πρωτεϊνικούς κορμούς. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν οι εξής 

κατηγορίες (Εικόνα 1.8):
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Εικόνα 1.7: Δομή πρωτεογλυκάνης. Ομοιοπολική ένωση ενός πρωτεϊνικού κορμού που 

συντελείται μέσω ενός συγκεκριμένου τρισακχαρίτη, ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατάλοιπα 

γαλακτόζης (Gal) και ένα κατάλοιπο ξυλόζης (Xyl). (Gandhi and Mancera, 2008).

Ορισμένες μορφές θειικής κερατάνης (KS) συνδέονται στον κορμό αυτό μέσω 

ασπαραγινιλικού δεσμού (Gandhi and Mancera, 2008). 

Προκειμένου να ταξινομηθούν οι πρωτεογλυκάνες, θα ληφθούν υπόψιν τρία 

κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι: η τοπολογία τους (κυτταρική ή 

υποκυτταρική), η συνολική έκφραση γονιδίων/πρωτεϊνών και η παρουσία 

συγκεκριμένων πρωτεϊνικών μονάδων πάνω στους αντίστοιχους 

πρωτεϊνικούς κορμούς. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν οι εξής 

κατηγορίες (Εικόνα 1.8): 

Εικόνα 1.7: Δομή πρωτεογλυκάνης. Ομοιοπολική ένωση ενός πρωτεϊνικού κορμού που 

εκριμένου τρισακχαρίτη, ο οποίος περιλαμβάνει δύο κατάλοιπα 

γαλακτόζης (Gal) και ένα κατάλοιπο ξυλόζης (Xyl). (Gandhi and Mancera, 2008). 

) συνδέονται στον κορμό αυτό μέσω 

Προκειμένου να ταξινομηθούν οι πρωτεογλυκάνες, θα ληφθούν υπόψιν τρία 

ίναι: η τοπολογία τους (κυτταρική ή 

υποκυτταρική), η συνολική έκφραση γονιδίων/πρωτεϊνών και η παρουσία 

συγκεκριμένων πρωτεϊνικών μονάδων πάνω στους αντίστοιχους 

πρωτεϊνικούς κορμούς. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν οι εξής 
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Εικόνα 1.8:  Κατηγοριοποίηση πρωτεογλυκανών (PGs). (Iozzo and Schaefer, 2015) 

Λαμβάνοντας υπόψιν το κριτήριο της τοπολογίας των πρωτεογλυκανών, 

προκύπτει μόνο μία ενδοκυτταρική πρωτεογλυκάνη, η σεργλίνη, η οποία είναι 

η μόνη που φέρει αλυσίδα ηπαρίνης (Iozzo and Schaefer, 2015). Επίσης, 

είναι πακεταρισμένη μέσα σε κοκκία μαστοκυττάρων και λειτουργεί σαν 

βιολογική «κόλλα» για την πλειοψηφία των πρωτεασών που βρίσκονται μέσα 

σε αυτά τα κοκκία (Douaiher et al., 2014). Στην κυτταρική επιφάνεια 

εντοπίζονται δύο κατηγορίες πρωτεογλυκανών, οι διαμεμβρανικές και οι GPI-

anchored. Στις διαμεμβρανικές ανήκουν οι συνδεκάνες 1-4, η NG2, η β-

γλυκάνη και η φωσφακάνη, ενώ η μοναδικές GPI-anchored πρωτεογλυκάνες 

είναι οι γλυπικάνες 1-6. Γύρω από το κύτταρο εντοπίζονται οι 
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πρωτεογλυκάνες βασικής μεμβράνης, οι οποίες είναι η perlecan, η agrin, το 

κολλαγόνο ΧVIII και το κολλαγόνο XV. Τέλος, εξωκυτταρικά διαμορφώνονται 

τρεις υποκατηγορίες, οι υαλεκτάνες/λεκτικάνες, οι μικρές πλούσιες σε λευκίνη 

πρωτεογλυκάνες (SLRPs) και οι spock. Στις υαλεκτάνες-λεκτικάνες ανήκουν 

οι: αγγρικάνη, βερσικάνη, νευροκάνη και μπρεβικάνη. Η μοναδική 

υποκατηγορία στις spock είναι τεστικάνες 1-3.  

Οι πρωτεογλυκάνες στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία διαδραματίζουν ζωτικούς 

ρόλους στην ανάπτυξη και μετανάστευση των κυττάρων και στην 

πλαστικότητα και στην αναγέννηση των τραυματισμένων νευρώνων. 

Διαφορετικές κατηγορίες PGs μπορεί να υποστηρίξουν ή να εμποδίσουν την 

κυτταρική ανάπτυξη και οι λειτουργίες τους καθορίζονται εν μέρει από ειδικά 

δομικά χαρακτηριστικά, όπως το πρότυπο θείωσης των αλυσίδων των 

σακχάρων (Yu et al., 2018). Οι πρωτεογλυκάνες παρέχουν επίσης, 

ενυδατωμένο χώρο γύρω από τα κύτταρα και δρουν ως ηθμοί για να 

ρυθμίζουν τη δίοδο μορίων διαμέσου του εξωκυττάριου μέσου. Προσδένουν 

αυξητικούς παράγοντες και άλλες πρωτεΐνες που δρουν ως σήματα για τα 

κύτταρα. Επίσης, παρεμποδίζουν ή καθοδηγούν και τη μετανάστευση των 

κυττάρων διαμέσου του στρώματος. Με τους παραπάνω τρόπους, τα 

συστατικά του στρώματος επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κυττάρων, ακόμα 

και των ίδιων των κυττάρων που παράγουν το στρώμα. Η αλληλεπίδραση 

αυτή έχει σημαντικές συνέπειες στη διαφοροποίηση των κυττάρων (Wight, 

2018). 

Όπως είναι λογικό, οι πρωτεογλυκάνες είναι μόρια που συμμετέχουν και στις 

σύνθετες διαδικασίες της μετάστασης, οι οποίες περιλαμβάνουν κυτταρικές 

και μοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καρκινικών κυττάρων και των 

φυσιολογικών κυττάρων ενός ιστού. Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και η 

επιβίωση των καρκινικών κυττάρων, όπως επίσης και η κυκλοφορία τους στο 

αίμα που τα οδηγεί σε μετάσταση μεσολαβούνται από τη δράση 

πρωτεογλυκανών που ρυθμίζουν διάφορες κυτταρικές λειτουργίες. Η ECM 

των καρκινικών κυττάρων συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες 

πολλαπλασιασμού και μετανάστευσης των καρκινικών κυττάρων. Μερικές 

πρωτεογλυκάνες δρουν και σαν ρυθμιστικά στοιχεία ανοσολογικών 

αποκρίσεων για τους όγκους (Tímár et al., 2002). 
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1.11 Διαμεμβρανικές πρωτεογλυκάνες-Συνδεκάνη 2 

Οι διαμεμβρανικές πρωτεογλυκάνες (Τrasmembrane Proteoglycans, TP) είναι 

μέλη της οικογένειας πρωτεογλυκανών θειικής ηπαράνης (HSPG), των 

οποίων οι βασικές περιοχές εκτείνονται στην κυτταρική μεμβράνη και 

συμμετέχουν σε ένα πλήθος ενδοκυτταρικών και εξωκυτταρικών 

δραστηριοτήτων (Couchman, 2010). Οι εξωκυττάριες περιοχές των 

διαμεμβρανικών πρωτεογλυκανών (ECD) συνδέονται ομοιοπολικά με 

αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών, όπως η θειική ηπαράνη (HS), η θειική 

χονδροϊτίνη (CS), η θειική δερματάνη και / ή θειική κερατάνη, με τις αλυσίδες 

θειικής ηπαράνης και θειικής χονδροϊτίνης να είναι οι πιο κοινές (Mythreye and 

Blobe, 2009). Στον άνθρωπο, μόνο κάποιες διαμεμβρανικές πρωτεογλυκάνες, 

μπορούν να συνδεθούν και με αλυσίδες HS και με αλυσίδες CS και 

αναφέρονται ως διπλά τροποποιημένες διαμεμβρανικές πρωτεογλυκάνες 

(DMTPs). Στις ανθρώπινες DMTPs περιλαμβάνονται ο υποδοχέας τύπου III 

του αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού β/ betaglycan, οι συνδεκάνες, ο 

CD44 και η Neuropilin-1. Οι συνδεκάνες και ο υποδοχέας τύπου III του 

αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού β/ betaglycan περιέχουν αλυσίδες CS 

και HS και βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά σε νευρωνικούς και 

μυοσκελετικούς ιστούς (Tkachenko et al., 2005) με καθορισμένους ρόλους 

στη σκελετογένεση (Pacifici et al., 2005) και την ανάπτυξη νευρώνων (Capila 

and Linhardt, 2002). Το μόριο CD44 εκφράζεται σε πολλούς διαφορετικούς 

τύπους κυττάρων (Brown et al., 1991) και σε διάφορες ισομορφές, οι οποίες 

μπορούν να εμφανίσουν αλυσίδες HS και / ή CS ανάλογα με τις παραλλαγές 

του ματίσματος ενώ η Neuropilin-1 (NRP1), η οποία είναι εμφανής στα 

νευρωνικά και ενδοθηλιακά κύτταρα, έχει ρόλο στην αξονική ανάπτυξη και τη 

φυσιολογική και παθολογική αγγειογένεση (Soker at al., 1998). Οι DMTPs 

εντοπίζονται είτε στις μεμβράνες είτε σε διαλυτή μορφή και είναι ικανές να 

επηρεάσουν τη συμπεριφορά των κυττάρων είτε ενισχύοντας είτε 

καταστέλλοντας τις κυτταρικές λειτουργίες. Οι DMTPs και οι συνδεδεμένες σε 

αυτές αλυσίδες GAGs μπορούν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα 

προσδεμάτων, την κατάντη σηματοδότηση αυτών και να προάγουν 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αλυσίδων γλυκοζαμινογλυκανών, προσδεμάτων 

και εξωκυττάριου περιβάλλοντος (Eriksson and Spillmann, 2012). 
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Οι συνδεκάνες είναι μια κατηγορία διαμεμβρανικών πρωτεογλυκανών που 

συνδέουν την επιφάνεια των κυττάρων με την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία 

τους. Η έκφραση των συνδεκανών εξαρτάται από τον κυτταρικό τύπο του 

ιστού και από το στάδιο της ανάπτυξης (Mansouri et al., 2015). Οι συνδεκάνες 

είναι συνυφασμένες με ποικιλία βιολογικών ενεργειών, καθώς συνδέουν 

πολλαπλούς αυξητικούς παράγοντες μέσω των αλυσίδων 

γλυκοζαμινογλυκανών  με το κύτταρο. Στη μελέτη αυτή εστιάσαμε στη δράση 

της συνδεκάνης 2 (SDC2), η οποία είναι μια διαμεμβρανική πρωτεογλυκάνη 

που αλληλεπιδρά με ένα πολύπλοκο δίκτυο πολυδύναμων μακρομορίων. Η 

μοναδική δομή SDC2 ρυθμίζει εξαιρετικά τη σηματοδότηση εντός και εκτός 

του κυττάρου για να επηρεάζει τις βασικές κυτταρικές λειτουργίες μέσω του 

πρωτεϊνικού της πυρήνα ή μέσω των αλυσίδων των GAGs, που συνδέονται 

σε αυτή (Mytilinaiou et al., 2017).  

Πιο συγκεκριμένα, η SDC2 εκφράζεται άφθονα από μεσεγχυματικά κύτταρα, 

παρεγχυματικά κύτταρα και νευρώνες (Oh and Couchman, 2004). Η δομή της 

SDC2 καθορίζει τις λειτουργικές της ιδιότητες, τόσο για την ομοιόσταση όσο 

και στις παθολογικές καταστάσεις. Ο πρωτεϊνικός πυρήνας της SDC2 

αποτελείται από (i) μία περιοχή που φέρει ένα σηματοδοτικό αμινοτελικό 

πεπτίδιο για μετατόπιση, αλληλουχίες για σύνδεση αλυσίδων θειικής 

ηπαράνης (HS) και μια περιοχή ευαίσθητη σε πρωτεάσες κοντά στη μεμβράνη 

του πλάσματος. (ii) μία απλή διαμεμβρανική περιοχή και (iii) μια 

καρβοξυτελική βραχεία κυτταροπλασματική ουρά που περιέχει δύο 

διατηρημένα γονίδια μεταξύ των μελών της οικογένειας των  συνδεκανών, τις  

αναλλοίωτες περιοχές C1 και C2 που διαχωρίζονται από μια μεταβλητή 

περιοχή V (Carey, 1997). Η περιοχή C1 αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες ERM, η 

περιοχή C2 είναι υπεύθυνη για τη σύνδεση με κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες 

και η περιοχή V είναι ειδική για τη συνδεκάνη 2. Η τελική τροποποίηση των 

αλυσίδων θειικής ηπαράνης, μέσω θείωσης, επιτρέπει στη SDC2 να συνδεθεί 

με πλήθος αυξητικών παραγόντων, τυποδοχείς μεμβράνης, ένζυμα και άλλα 

μόρια της ECM με διαφορετική συγγένεια (Essner et al., 2006). Η 

διαμεμβρανική περιοχή της SDC2 είναι απαραίτητη για τον ομοδιμερισμό και 

τον ολιγομερισμό της, διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις αυτής της πρωτεογλυκάνης με διάφορα μόρια (Hu et al., 
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2016). Μεταλλάξεις σε αυτήν την περιοχή μπορούν να εμποδίσουν το 

διμερισμό της, επηρεάζοντας στη συνέχεια την ικανότητα της SDC2 να 

ρυθμίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ του κυττάρου και της ECM και να ελέγχει 

την προσκόλληση και την εξάπλωση των κυττάρων, ειδικά σε υπόστρωμα 

φιμπρονεκτίνης (Kwon et al., 2013). 

Η SDC2 έχει βρεθεί ότι ρυθμίζει πολλές λειτουργίες κυττάρων που είναι 

ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των ιστών και την ομοιόσταση, 

συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιασμού των κυττάρων, της 

διαφοροποίησης, της προσκόλλησης, της κυτταροσκελετικής οργάνωσης, της 

μετανάστευσης, της επικοινωνίας των κυττάρων με την εξωκυττάρια μήτρα, 

της αγγειογένεσης. Επίσης φαίνεται να συμμετέχει σε παθολογικές 

καταστάσεις περιλαμβανομένων της φλεγμονής και του καρκίνου (Chung et 

al., 2012; Oh et al., 2013). Η κυτταροπλασματική περιοχή της SDC2 μπορεί 

να δεσμεύσει διάφορες πρωτεΐνες όπως η εζρίνη, η οποία είναι γνωστό ότι 

συνδέει τους κυτταρικούς υποδοχείς μεμβράνης με τον κυτταροσκελετό 

(Granes et al., 2000). Πιο αναλυτικά, η ακτίνη, μια πρωτεΐνη του 

κυτταροσκελετού εμπλέκεται στη ρύθμιση των δικτύων σηματοδότησης 

μεμβράνης (Cohen et al., 1998). Η SDC2, μέσω ενός αριθμού δεσμευτικών 

συνεργατών φαίνεται να είναι σημαντικός συντονιστής των δραστηριοτήτων 

της ακτίνης στο κύτταρο (Mytilinaiou et al., 2013). Οι πρωτεΐνες ERM (εζρίνη, 

ραντιξίνη και μοϋσίνη) δρουν σα γέφυρες μεταξύ των υποδοχέων της 

κυτταρικής μεμβράνης και του κυτταροσκελετού και είναι υπεύθυνες για την 

επανασυναρμολόγηση της ακτίνης, την ενεργοποίηση της κινάσης εστιακής 

προσκόλλησης (FAK) και την ενεργοποίηση των πρωτεϊνών Rho και Rac 

(Mackay et al., 1997). Μέσω αυτών των αλληλεπιδράσεων, η 

κυτταροπλασματική περιοχή της συνδεκάνης 2 μπορεί να ρυθμίζει την 

κινητικότητα των κυττάρων (Kwon et al., 2013; Essner et al., 2006). Στα 

μεσεγχυματικά κύτταρα, έχει μελετηθεί μια έμμεση αλληλεπίδραση της 

ιντεγκρίνης-β1 με περιοχές των SDC2 και SDC4 συνδεκανών, με αποτέλεσμα 

την κυτταρική προσκόλληση και εξάπλωση που μεσολαβείται από την 

ιντεγκρίνη-β1 (Whiteford et al., 2007). Επιπλέον, η κυτταροπλασματική 

περιοχή της συνδεκάνης 2 φαίνεται να είναι απαραίτητη για την επικοινωνία 

κυττάρων-ECM (Klass et al., 2000). Οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις της 
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συνδεκάνης 2 με μόρια της ECM, ιντεγκρίνες, αυξητικούς παράγοντες και τους 

υποδοχείς τους, καθώς και ενδοκυτταρικές κινάσες και άλλες πρωτεΐνες που 

οργανώνουν τον  κυτταροσκελετό φαίνεται να είναι οι βασικοί μηχανισμοί 

δράσης της συνδεκάνης 2.  

Ο ρόλος της SDC2 στην εξέλιξη του καρκίνου φαίνεται να είναι σημαντικός 

μεταξύ των μελών του SDC (Afratis et al., 2017). Όπως αναφέρθηκε, η SDC2 

συμμετέχει σε σηματοδοτικά μονοπάτια που είναι ζωτικής σημασίας για τη 

συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων με τρόπο που σχετίζεται με την 

προέλευση και τον τύπο του καρκίνου (Soares et al., 2015; Garcia-Suarez et 

al., 2014). Έτσι, η SDC2 εμπλέκεται στη διαδικασία μετασχηματισμού των 

επιθηλιακών κυττάρων σε μεσεγχυματικά, με την έκφρασή της να συνδέεται 

στενά με τη διαφοροποίηση και τη βιολογική συμπεριφορά των όγκων. Οι 

μεσεγχυματικοί όγκοι που εμφανίζουν διαφορετικό προφίλ έκφρασης και 

δράσης της συνδεκάνης 2 από αυτό των επιθηλιακών (Contreras et al., 2010; 

Jng et al., 2016). Η SDC2 έχει συσχετιστεί με αυξημένη μετανάστευση σε 

διάφορους τύπους όγκων, συμπεριλαμβανομένων του μελανώματος και του 

ινοσαρκώματος (Kwon et al., 2014; Lee et al., 2009; Park et al., 2005), ενώ 

στην περίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα και των νευροενδοκρινικών 

όγκων φαίνεται να δρα αντίθετα (Soares et al., 2015; Garcia-Suarez et al., 

2014). Η SDC2 εκφράζεται στα ανθρώπινα κύτταρα ινοσαρκώματος HT1080 

και είναι ικανή να ελέγχει τη μετανάστευση και την διήθηση αυτών των 

ογκοκυττάρων μέσω της ενεργοποίησης της πρωτεΐνης FAK (Park et al., 

2005). Η FAK είναι μια κινάση τυροσίνης που δρα ως διαμεσολαβητής 

σήματος και σχετίζεται με διαδικασίες διήθησης των όγκων (Kanteti et al., 

2016; Owens et al., 1995). Στο ινοσάρκωμα, η SDC2 προκαλεί τη 

μετανάστευση ενεργοποιώντας το μονοπάτι σηματοδότησης FAK / PI3K / 

Tiam1 / Rac και πιθανόν οδηγεί σε μεταγενέστερη αναδιαμόρφωση της  

ακτίνης ανεξάρτητα από τη δράση των ιντεγκρινών (Park et al., 2005). Μια 

πρόσθετη οδός μέσω της οποίας η SDC2 επάγει σημαντικά ενδοκυτταρικά 

σήματα είναι η φωσφορυλίωση της εξωκυτταρικής κινάσης ERK1/2 (Paterfia 

et al., 2012), μιας κινάσης που είναι γνωστό ότι επηρεάζει την ανάπτυξη και τη 

διαφοροποίηση των κυττάρων, την προσκόλληση, τη μετανάστευση, τον 

πολλαπλασιασμό, την επιβίωση και την απόπτωση (Johnson et al., 2014; 
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Koistinaho et al., 2002). Στα κύτταρα του οστεοσαρκώματος η συνδεκάνη 2 

παρουσιάζει έναν αντι-ογκογονικό ρόλο με εξαιρετικές προ-αποπτωτικές 

ιδιότητες (Dieudonne et al., 2010). Η SDC2 βρέθηκε να είναι εξαιρετικά 

εκφρασμένη σε κύτταρα οστεοσαρκώματος σε σύγκριση με τους υγιείς 

οστεοβλάστες και η παρουσία της συσχετίστηκε με μειωμένη ικανότητα 

μετανάστευσης και διήθησης του όγκου, καθώς και με αυξημένο κυτταρικό 

θάνατο. Επιπλέον, η SDC2 αυξάνει την αντι-ογκογονική δράση των 

κυτταροτοξικών φαρμάκων, ιδιαίτερα στην περίπτωση της δοξορουβικίνης, 

της μεθοτρεξάτης και της σισπλατίνης που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση 

του οστεοσαρκώματος. Η έκφραση της συνδεκάνης 2 σχετίζεται με αυτά τα 

αντι-ογκογόνα αποτελέσματα καθώς φαίνεται πως μειώνει την έκφραση και 

ενεργοποίηση των μορίων ERK1/2 και PI3K/Akt (Orosco et al., 2007). Επίσης, 

φαίνεται να ενεργοποιείται και η σηματοδότηση Wnt, καθώς η συνδεκάνη 2 

φαίνεται να ανταγωνίζεται τους υποδοχείς του μονοπατιού (Munesue et al., 

2002). Η δράσης αυτής της πρωτεογλυκάνης στους δυο όγκους 

μεσεγχυματικής προέλευσης φαίνεται σχηματικά στην εικόνα 1.9. 

 

 



 

Εικόνα 1.9: Οι ρόλοι της SDC2 στην παθογένεια των μεσεγχυματικών καρκίνων. (Α) Η 

αυξάνει την απόπτωση των κυττάρων του οστεοσαρκώματος μέσω της ενεργοποίησης του 

BΑX που μεσολαβείται από το μονοπάτι JNK. Αναστέλλει την υποτροπή του όγκου μέσω της 

κατάντη ρύθμισης έκφρασης της καλπαΐνης

Ανταγωνίζεται το Wnt, το οποίο προωθεί το σύμπλοκο b

έκφρασης της SDC2, που μεσολαβείται από το  RhoA, με ενεργοποίηση του p190RhoGAP 

και τον επακόλουθο αποκλεισμό του RhoA. Τέλος, σταθεροποιεί το σύμπλοκο b

FoxO3a μέσω της αναστολής της οδού PI3K / ERK / NFκB. (Β) Μέσω της ρύθμισης του 

συμπλέγματος TGFR και της εξαρτώμενης από τον TGFβ2 φωσφορυλίωσης των Smad, 

καθώς επίσης και μέσω ενεργοποίησης της FAK / ιντεγκρίνης, η SDC2 προκαλεί συγκόλληση 

των κυττάρων του ινοσαρκώ

SDC2 οδηγεί επίσης σε ενεργοποίηση του PI3K, εντοπισμό του TIAM1 στη μεμβράνη και την 

επακόλουθη ενεργοποίηση του Rac, την επανασυναρμολόγηση ακτίνης και την αυξημένη 

μετανάστευση των κυττάρων. Επι

ινοσάρκωμα, επηρεάζοντας έτσι ποικίλες λειτουργίες των κυττάρων (Mytilinaiou et al., 2017).
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έκφρασης της SDC2, που μεσολαβείται από το  RhoA, με ενεργοποίηση του p190RhoGAP 

και τον επακόλουθο αποκλεισμό του RhoA. Τέλος, σταθεροποιεί το σύμπλοκο b

της αναστολής της οδού PI3K / ERK / NFκB. (Β) Μέσω της ρύθμισης του 

συμπλέγματος TGFR και της εξαρτώμενης από τον TGFβ2 φωσφορυλίωσης των Smad, 

καθώς επίσης και μέσω ενεργοποίησης της FAK / ιντεγκρίνης, η SDC2 προκαλεί συγκόλληση 

των κυττάρων του ινοσαρκώματος. Η ενεργοποίηση της κινάσης FAK με τη μεσολάβηση της 

SDC2 οδηγεί επίσης σε ενεργοποίηση του PI3K, εντοπισμό του TIAM1 στη μεμβράνη και την 

επακόλουθη ενεργοποίηση του Rac, την επανασυναρμολόγηση ακτίνης και την αυξημένη 

μετανάστευση των κυττάρων. Επιπλέον, η SDC2 αυξάνει τη φωσφορυλίωση του ERK στο 

ινοσάρκωμα, επηρεάζοντας έτσι ποικίλες λειτουργίες των κυττάρων (Mytilinaiou et al., 2017).
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αυξάνει την απόπτωση των κυττάρων του οστεοσαρκώματος μέσω της ενεργοποίησης του 

BΑX που μεσολαβείται από το μονοπάτι JNK. Αναστέλλει την υποτροπή του όγκου μέσω της 

6 και μονοπατιού του PI3K / ERK / NFκΒ. 

catenin / TCF και τη μείωση της 

έκφρασης της SDC2, που μεσολαβείται από το  RhoA, με ενεργοποίηση του p190RhoGAP 

και τον επακόλουθο αποκλεισμό του RhoA. Τέλος, σταθεροποιεί το σύμπλοκο b-catenin / 

της αναστολής της οδού PI3K / ERK / NFκB. (Β) Μέσω της ρύθμισης του 

συμπλέγματος TGFR και της εξαρτώμενης από τον TGFβ2 φωσφορυλίωσης των Smad, 

καθώς επίσης και μέσω ενεργοποίησης της FAK / ιντεγκρίνης, η SDC2 προκαλεί συγκόλληση 

ματος. Η ενεργοποίηση της κινάσης FAK με τη μεσολάβηση της 

SDC2 οδηγεί επίσης σε ενεργοποίηση του PI3K, εντοπισμό του TIAM1 στη μεμβράνη και την 

επακόλουθη ενεργοποίηση του Rac, την επανασυναρμολόγηση ακτίνης και την αυξημένη 

πλέον, η SDC2 αυξάνει τη φωσφορυλίωση του ERK στο 

ινοσάρκωμα, επηρεάζοντας έτσι ποικίλες λειτουργίες των κυττάρων (Mytilinaiou et al., 2017). 
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1.12 Μικρές πλούσιες σε λευκίνη πρωτεογλυκάνες (SLRPs) 

Η τάξη των μικρών πλούσιων σε λευκίνη πρωτεογλυκανών (SLRPs) είναι μια 

οικογένεια ομόλογων πρωτεογλυκανών με μικρό (36 – 42 kDa) πρωτεϊνικό 

κορμό. Οι SLRPs εκφράζονται στις περισσότερες περιοχές του σκελετού και 

κατέχουν ειδικούς ρόλους κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων του 

σχηματισμού των οστών. Δρουν και μεταβάλλουν σημαντικές λειτουργίες των 

κυττάρων όπως ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η εναπόθεση οργανικής 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, η ανακατασκευή και η εναπόθεση ανόργανης 

ουσίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των βασικών σηματοδοτικών μονοπατιών 

που ρυθμίζουν την οστεογένεση, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων 

των αυξητικών παραγόντων του μετασχηματισμού-β (TGF-β) και του 

ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα (IGF-I), των μορφογενετικών 

πρωτεϊνών των οστών (BMPs), των πρωτεϊνών Wnt και του μεταγραφικού 

παράγοντα NF-κΒ, που επηρεάζουν τόσο τον αριθμό των διαθέσιμων 

οστεοβλαστών όσο και την ακόλουθη ανάπτυξη, διαφοροποίηση και 

λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, η μείωση των SLRPs συσχετίζεται με 

εκφυλιστικές ασθένειες, όπως την οστεοπόρωση και τον έκτοπο σχηματισμό 

των οστών (Nikitovic et al., 2012). 

1.12.1 Δομή και ταξινόμηση των SLRPs 

Οι μικρές πλούσιες σε λευκίνη πρωτεογλυκάνες (SLRPs) αρχικά ορίστηκαν 

ως πρωτεογλυκάνες με σχετικά μικρό πρωτεϊνικό κορμό (36 – 42 kDa) που 

έχουν διαδοχικές επαναλήψεις λευκίνης και υφίστανται μετα-μεταφραστικές 

τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης πλευρικών αλυσίδων 

γλυκοζαμινογλυκανών ποικίλων τύπων (Iozzo and Murdoch 1996; Iozzo, 

1997). Η κεντρική περιοχή είναι πλαισιωμένη από διατηρημένα μοτίβα 

κυστεΐνης σε αμινο- και καρβοξυ-τελικά άκρα. Οι LRRs επαναλήψεις λευκίνης 

περιέχουν ένα χαρακτηριστικό μοτίβο 11 αμινοξέων LxxLxLxxNxL (x: 

οποιοδήποτε αμινοξύ), όπου η λευκίνη μπορεί να υποκατασταθεί από 

ισολευκίνη, βαλίνη ή άλλα υδρόφοβα αμινοξέα. Τα μήκη μεμονωμένων 

επαναλήψεων σε διαφορετικές SLRPs κυμαίνονται από 20 έως 39 αμινοξέα. 

Τα LRRs μοτίβα σχηματίζουν, συνηθέστερα, δευτεροταγείς δομές α-έλικας ή 

β-πτυχωτών αλυσίδων (Pietraszek-Gremplewicz et al., 2017). 
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Η κατανομή και η έκφραση τους σε στρατηγικές θέσεις στην εμβρυογένεση και 

την επιδιόρθωση του ιστού καταδεικνύουν ότι οι λειτουργίες των SLRPs έχουν 

σημαντικές συνέπειες. Αρχικά, οι SLRPs ταξινομήθηκαν σε τρεις ξεχωριστές 

τάξεις βάσει της συντήρησης της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων, της 

οργάνωσης των δισουλφιδικών δεσμών στο N-τελικό άκρο και το C-τελικό 

άκρο τους, και της γονιδιωματικής οργάνωσής τους (Iozzo,1997; Danielson et 

al., 1993). Πρόσφατα, η γονιδιακή οικογένεια των SLRPs επεκτάθηκε και 

περιλαμβάνει 18 γονίδια που ταξινομούνται σε πέντε ξεχωριστές 

υποοικογένειες (Πίνακας 1.2) (Schaefer and Iozzo 2008): 

Πίνακας 1.2 

Τάξη Ι Ταξη ΙΙ Τάξη ΙΙΙ Τάξη ΙV Τάξη V 

Διγλυκάνη 

Ντεκορίνη 

Ασπορίνη 

ECM2 

ECMX 

Ινομοδουλίνη 

Λουμικάνη 

PRELP 

Κερατοκάνη 

Osteoadherin 

Epiphycan 

Opticin 

Osteoglycin 

Chondreadherin 

Nyctalopin 

Tsukushi 

Podocan 

Podocan-Like 

1 

Πίνακας 1.2: Οι τάξεις των μικρών πλούσιων σε λευκίνη πρωτεογλυκανών  

Επιπροσθέτως, η ταξινόμηση γίνεται βάσει των πλούσιων σε κυστεΐνη 

συμπλεγμάτων του Ν-τελικού άκρου του πρωτεϊνικού πυρήνα και των 

επαναλήψεων EAR (επαναλήψεις του C-τελικού άκρου ειδικές για τις SLRPs) 

(McEwan et al., 2006), της οργάνωσης των χρωμοσωμάτων (Schaefer and 

Iozzo 2008) και της σημαντικής λειτουργικής κοινοτοπίας εν όψει του 

γεγονότος ότι μερικές SLRPs δεν είναι τυπικές πρωτεογλυκάνες (Schaefer 

and Iozzo, 2008). Επομένως, τα μέλη της τάξεως I, η ντεκορίνη (Dec) και η 

διγλυκάνη (Big), περιέχουν πλευρικές αλυσίδες χονδροϊτίνης ή θειικής 

δερματάνης, σε αντίθεση με την ασπορίνη που περιγράφηκε πιο πρόσφατα 

(Henry et al., 2001; Kizawa et al., 2005). Από την άλλη πλευρά, όλα τα μέλη 

της τάξεως II φέρουν αλυσίδες θειικής κερατάνης, όπως η λουμικάνη (Lum) ή 

πολυλακτοζαμίνη στις πλούσιες σε λευκίνη επαναλήψεις τους, ενώ τα μέλη 

της τάξεως III μεταφέρουν θειική κερατάνη (οστεογλυκίνη), χονδροϊτίνη/θειική 



 

δερματάνη (επιφυκάνη) ή καθόλου αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών (οπτικίνη) 

(Schaefer and Iozzo 2008; Sanders et al., 2003). Ωστόσο, τα περισσότερα 

μέλη των μη κανονιστικών τάξεων IV και V (Neame et al., 1994; Pusch et al., 

2000; Ohta et al., 2006; Shimizu

αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών με εξαίρεση τη χονδροαντχερίνη, που 

υποκαθίσταται από θειική κερατάνη (Neame et al., 1994). Επομένως, τα 

μοναδικά χαρακτηριστικά των πρωτεϊνικών τους κορμών και η παρουσία των 

γλυκοζαμινογλυκανών μαζί με τις ειδικές μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις 

αξιοσημείωτες αλλαγές στο βαθμό του επιμερισμού και της θείωσης των 

γλυκοζαμινογλυκανών -

με υψηλή δομική πολυπλοκότητα.

Τα περισσότερο μελετημένα 

διγλυκάνη (biglycan), η ντεκορίνη (decorin) και η λουμικάνη (lumican), όπως 

παρουσιάζονται στην εικόνα 1.10 (Appunni et al., 2019):

Εικόνα 1.10: Δομικά χαρακτηριστικά των SLRP

Και οι 3 SLRPs διαθέτουν ένα σωληνοειδή, με καμπύλη πρωτεϊνικό πυρήνα που 

περιλαμβάνει 10-12 πλούσια σε λευκίνη μοτίβα (

πλευρές από συστάδες πλούσιες σε κυστεΐνη. Το αμινοτελικό άκρο της λουμικάνης 

αποτελείται από 4 ομάδες KS

CS/DS και της διγλυκάνης από δύο ομάδες CS/DS (Appunni et al., 2019).
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ρματάνη (επιφυκάνη) ή καθόλου αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών (οπτικίνη) 

(Schaefer and Iozzo 2008; Sanders et al., 2003). Ωστόσο, τα περισσότερα 

μέλη των μη κανονιστικών τάξεων IV και V (Neame et al., 1994; Pusch et al., 

2000; Ohta et al., 2006; Shimizu-Hirota et al., 2004) απροσδόκητα δεν έχουν 

αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών με εξαίρεση τη χονδροαντχερίνη, που 

υποκαθίσταται από θειική κερατάνη (Neame et al., 1994). Επομένως, τα 

μοναδικά χαρακτηριστικά των πρωτεϊνικών τους κορμών και η παρουσία των 

υκανών μαζί με τις ειδικές μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις 

αξιοσημείωτες αλλαγές στο βαθμό του επιμερισμού και της θείωσης των 

- χαρακτηρίζουν αυτήν την τάξη των πρωτεογλυκανών 

με υψηλή δομική πολυπλοκότητα. 

Τα περισσότερο μελετημένα μέλη αυτής της πρωτεϊνικής οικογένειας είναι η 

διγλυκάνη (biglycan), η ντεκορίνη (decorin) και η λουμικάνη (lumican), όπως 

παρουσιάζονται στην εικόνα 1.10 (Appunni et al., 2019): 

Εικόνα 1.10: Δομικά χαρακτηριστικά των SLRPs, (Α) ντεκορίνη, (Β) διγλυκάνη,

Και οι 3 SLRPs διαθέτουν ένα σωληνοειδή, με καμπύλη πρωτεϊνικό πυρήνα που 

12 πλούσια σε λευκίνη μοτίβα (LRR) που πλαισιώνονται και στις δύο 

πλευρές από συστάδες πλούσιες σε κυστεΐνη. Το αμινοτελικό άκρο της λουμικάνης 

KS και κατάλοιπα θειικής τυροσίνης, της ντεκορίνης από μια ομάδα 

και της διγλυκάνης από δύο ομάδες CS/DS (Appunni et al., 2019). 

ρματάνη (επιφυκάνη) ή καθόλου αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών (οπτικίνη) 

(Schaefer and Iozzo 2008; Sanders et al., 2003). Ωστόσο, τα περισσότερα 

μέλη των μη κανονιστικών τάξεων IV και V (Neame et al., 1994; Pusch et al., 

a et al., 2004) απροσδόκητα δεν έχουν 

αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών με εξαίρεση τη χονδροαντχερίνη, που 

υποκαθίσταται από θειική κερατάνη (Neame et al., 1994). Επομένως, τα 

μοναδικά χαρακτηριστικά των πρωτεϊνικών τους κορμών και η παρουσία των 

υκανών μαζί με τις ειδικές μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις - 

αξιοσημείωτες αλλαγές στο βαθμό του επιμερισμού και της θείωσης των 

χαρακτηρίζουν αυτήν την τάξη των πρωτεογλυκανών 

μέλη αυτής της πρωτεϊνικής οικογένειας είναι η 

διγλυκάνη (biglycan), η ντεκορίνη (decorin) και η λουμικάνη (lumican), όπως 

 

, (Α) ντεκορίνη, (Β) διγλυκάνη, (C) λουμικάνη. 

Και οι 3 SLRPs διαθέτουν ένα σωληνοειδή, με καμπύλη πρωτεϊνικό πυρήνα που 

) που πλαισιώνονται και στις δύο 

πλευρές από συστάδες πλούσιες σε κυστεΐνη. Το αμινοτελικό άκρο της λουμικάνης 

και κατάλοιπα θειικής τυροσίνης, της ντεκορίνης από μια ομάδα 
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1.12.2 Η λειτουργία των SLRPs και ο έλεγχος των 

σηματοδοτικών μονοπατιών 

Μετά τη σύνθεση οι περισσότερες SLRPs εκκρίνονται στην εξωκυττάρια 

θεμέλια ουσία (ECM), όπου είτε διασκορπίζονται και δεσμεύονται στα 

συστατικά της π.χ. κολλαγόνο, ή παραμένουν ελεύθερες. Η συγκέντρωση των 

SLRPs στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία φαίνεται ότι είναι αυστηρά 

προκαθορισμένη με συγκεκριμένες SLRPs να κατανέμονται κυρίως στην 

εξωκυττάρια θεμέλια ουσία του συνδετικού ιστού, ενώ άλλες συγκεντρώνονται 

στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία που περιβάλλει άμεσα τα κύτταρα (Henry et 

al., 2001; Schaefer and Schaefer, 2010; Gruber et al., 2002). Επιπλέον, η 

συγκέντρωση των SLRPs σε συγκεκριμένες περιοχές του κυττάρου εξαρτάται 

από τον ιστό προέλευσης (Eggli et al., 1985; Vanderploeg et al., 2012). Οι 

SLRPs της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας του συνδετικού ιστού δεσμεύονται 

σε ποικίλους τύπους κολλαγόνων και έτσι ρυθμίζουν την κινητική, τη 

συγκέντρωση και την ιδιαίτερη οργάνωση των ινιδίων του δέρματος, των 

τενόντων, των οστών και του κερατοειδούς χιτώνα (Εικόνα 1.11A) (Iozzo, 

1997; Reed and Iozzo 2002; Zhang et al., 2006; Chakravarti et al., 2006).   

Ωστόσο, πέρα από το γεγονός ότι είναι απομακρυσμένες κυρίως στην 

εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, οι SLRPs της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας του 

συνδετικού ιστού υπάρχουν επίσης και ως διαλυτά μόρια, π.χ. όταν 

απελευθερώνονται από την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία με πρωτεολυτική 

πέψη των ιστών που έχουν υποστεί βλάβη. Τόσο οι δεσμευμένες όσο και οι 

διαλυτές SLRPs αλληλεπιδρούν με ποικίλους αυξητικούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένου του TGF-β (Εικόνα 1.11Β) (Hildebrand et al., 1994), 

της μορφογενετικής πρωτεΐνης των οστών BMP4 (Chen et al., 2004), της 

πρωτεΐνης WISP-1 (Wnt1-προκλητά εκκρινόμενη πρωτεΐνη-1) (Desnoyers et 

al., 2001), του παράγοντα von Willebrand (Guidetti et al., 2004), του 

αυξητικού παράγοντα αιμοπεταλίων PDGF (Nili et al., 2003), του παράγοντα 

νέκρωσης όγκων TNF-α (Tufvesson and Thorsson, 2002) και του αυξητικού 

παράγοντα I τύπου ινσουλίνης (IGF-I) (Schonherr et al., 2005). 
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Εικόνα 1.11: Σχηματική αναπαράσταση των ρόλων των SLRPs και τα ειδικά σηματοδοτικά 

μονοπάτια τους στην οστεογένεση και την ανακατασκευή. A. Οι SLRPs έχουν ειδικούς ρόλους 

σε όλες τις φάσεις του σχηματισμού των οστών, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων που 

σχετίζονται με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την εναπόθεση της οργανικής θεμέλιας 

ουσίας, την ανακατασκευή και την εναπόθεση ανόργανης ουσίας. B. Η δέσμευση του TGF-β 

στις SLRPs (τη ντεκορίνη και τη λουμικάνη) ρυθμίζει τη σηματοδότηση καθοδικής ροής των 

Smad2/3 διευκολύνοντας ή εμποδίζοντας την παρουσίαση του προσδέτη στους αντίστοιχους 

υποδοχείς, ώστε να ελέγχεται ο σχηματισμός των οστών. C. Η διγλυκάνη διεγείρει τη 

φωσφορυλίωση της ρυθμιζόμενης από εξωκυττάριο σήμα κινάσης ERK και τη μεταγωγή του 

σήματος μέσω του μεταγραφικού παράγοντα Runx2, ώστε να προωθήσει τη διαφοροποίηση 

των οστεοβλαστών. D. Η διγλυκάνη διατηρεί τη δέσμευση του BMP2/ALK6 για να βελτιώσει 

τη φωσφορυλίωση των Smad1/5/8, ώστε να διευκολύνει τη σηματοδότηση καθοδικής ροής 

που σχετίζεται με την οστεογένεση. E. Η διγλυκάνη προωθεί τη δέσμευση του Wnt3a στην 

υπομονάδα του συνυποδοχέα LRP6 (που χρησιμοποιεί τον υποδοχέα των πρωτεϊνών με 

ελικοειδή μορφή (Frizzled) για ολοκληρωμένη σηματοδότηση μέσω των Wnt) κι έτσι 

ενεργοποιεί τη σηματοδότηση της β-κατενίνης, ώστε να προωθήσει την ανάπτυξη των οστών. 

TCF, παράγοντας Τ κυττάρων (Nikitovic et al., 2012). 

Αυτή η βιολογική αλληλεπίδραση ρυθμίζει τη βιοδιαθεσιμότητα των αυξητικών 

παραγόντων μέσω του σχηματισμού ειδικών βαθμίδων συγκέντρωσης. Από 

την άλλη πλευρά, η περικυτταρική συγκέντρωση των SLRPs επιτρέπει σε 

αυτά τα μόρια να αλληλεπιδρούν με διαφορετικούς προσδέτες και υποδοχείς 

της κυτταρικής επιφάνειας, και έτσι ρυθμίζουν μια ευρεία ποικιλία 
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αλληλεπιδράσεων της κυτταρικής θεμέλιας ουσίας (Schaefer and Iozzo, 

2008). Η περικυτταρική ντεκορίνη δεσμεύει τον υποδοχέα EGF και τον ErbB4 

στα κύτταρα των όγκων, οδηγώντας σε προσωρινή ενεργοποίηση του 

μονοπατιού MAPK, σε κινητοποίηση των επιπέδων του ενδοκυτταρικού Ca2+ 

και σε ενεργοποίηση του αναστολέα της κυκλινο-εξαρτώμενης κινάσης 

p21WAF1 (De Luca et al., 1996) με ακόλουθη αρνητική ρύθμιση του 

υποδοχέα (Csordas et al., 2000; Santra et al., 1997; Moscatello et al., 1998). 

Επιπλέον, η ντεκορίνη δεσμεύεται απευθείας στον Met, τον υποδοχέα του 

ηπατοκυτταρικού αυξητικού παράγοντα (Goldoni et al., 2009). Η 

σηματοδότηση μέσω του Met οδηγεί στη φωσφορυλίωση της β-κατενίνης, 

ενός γνωστού τελεστή του εξαιρετικά σημαντικού σηματοδοτικού μονοπατιού 

των Wnt που ρυθμίζει θετικά την κινητικότητα των κυττάρων των όγκων, την 

εισβολή στους ιστούς και τη μετάσταση.  

Σε φυσιολογικές συνθήκες, η σηματοδότηση της ντεκορίνης μέσω του 

υποδοχέα του IGF-I ασκεί αντιαποπτωτική επίδραση ευνοώντας με αυτόν τον 

τρόπο τη φυσιολογική κυτταρική ανάπτυξη. Με τη δέσμευση στον υποδοχέα 

του IGF-I, η ντεκορίνη πυροδοτεί τη φωσφορυλίωση και την ενεργοποίηση της 

κατάντη σηματοδότησης της κινάσης PI3K (phosphoinositide 3-kinase), της 

πρωτεϊνικής κινάσης Β (Akt) και της p21WAF1 επιφέροντας αντιαποπτωτικό 

αποτέλεσμα (Schonherr et al., 2005). Μια άλλη SLRP της τάξεως I, η 

διγλυκάνη, δρα ως σηματοδοτικό μόριο που είναι σημαντικό για το φυσικό 

ανοσοποιητικό σύστημα. Σε καταπόνηση ή τραυματισμό των ιστών, η 

απομακρυσμένη και ανοσοποιητικά αδρανής διγλυκάνη απελευθερώνεται από 

την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία μέσω ενός απροσδιόριστου μέχρι στιγμής 

πρωτεολυτικού μηχανισμού. Η διαλυτή διγλυκάνη αλληλεπιδρά με τους 

υποδοχείς τύπου Toll της φυσικής ανοσίας TLR-2 και TLR-4 στα μακροφάγα 

κύτταρα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο ενδογενούς προσδέτη και συνεπώς 

πυροδοτώντας μια φλεγμονώδη αντίδραση (Schaefer et al., 2005; Babelova 

et al., 2009). Αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να είναι σχετικός και στη βιολογία 

των όγκων, καθώς η σηματοδότηση του ενεργού υποδοχέα τύπου Toll σε 

κύτταρα όγκων φάνηκε ότι επηρεάζει τις λειτουργίες των επιμολυνσμένων 

κυττάρων (Huang et al., 2008). Μια βιβλιογραφική αναφορά (Merline et al., 

2011) έδειξε ότι και η ντεκορίνη δεσμεύεται στον TLR-2/4, και έτσι προκαλεί 
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την παραγωγή του φλεγμονογόνου προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου 

4 (PDCD4) στα μακροφάγα κύτταρα. Επιπλέον, η ντεκορίνη αποτρέπει τη 

μεταφραστική καταστολή του PDCD4 μέσω της πρόκλησης του microRNA-21, 

ενός καταστολέα του PDCD4. Επομένως, η ντεκορίνη μπορεί να προωθήσει 

τη φλεγμονογόνο δραστηριότητα και παράλληλα να επιβραδύνει την 

ανάπτυξη των όγκων μέσω της πρόκλησης του PDCD4 και του microRNA-21. 

Έχουν επίσης αναγνωριστεί επιπρόσθετα σηματοδοτικά μονοπάτια για την 

SLRP της τάξεως II, τη λουμικάνη (Lum). Η σηματοδότηση του προσδέτη Fas-

FasL, ενός βασικού κυτταρικού μονοπατιού, βρέθηκε ότι διακόπτεται στα 

κερατοκύτταρα του στρωματικού κερατοειδούς χιτώνα της λουμικάνης Lum–/– 

(Vij et al., 2004). Συνεπώς, έχει προταθεί ότι θα μπορούσε η λουμικάνη να 

δεσμεύσει απευθείας τον προσδέτη FasL, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο 

την πρόκληση του Fas. Ανεπαρκής σηματοδότηση μέσω του προσδέτη Fas-

FasL σε ποντίκια με Lum–/– οδηγεί τελικά σε μειωμένη απόπτωση των 

στρωματικών κυττάρων, εξασθενημένη πρόκληση των φλεγμονωδών 

κυτοκινών, εξασθενημένη επιστράτευση των φλεγμονωδών κυττάρων και 

καθυστερημένη επούλωση του κερατοειδούς χιτώνα. Η λουμικάνη φαίνεται ότι 

ελέγχει τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών μέσω της ρύθμισης ειδικών 

μεσολαβητών της κυτταρικής ανάπτυξης. Επομένως, οι ινοβλάστες της Lum–

/– έχουν μειωμένη p21WAF1, έναν παγκόσμιο αναστολέα των κυκλινο-

εξαρτώμενων κινασών, και μια επακόλουθη αύξηση σε κυκλίνες A, D1 και E. 

Επιπλέον, ο καταστολέας όγκων p53, ένας ρυθμιστής ανοδικής ροής της 

p21WAF1, είναι αρνητικά ρυθμισμένος στις ινοβλάστες της Lum–/–, 

καταδεικνύοντας τη ρύθμιση της p21WAF1 από τη λουμικάνη με τρόπο 

εξαρτώμενο από την πρωτεΐνη p53 (Vij et al., 2004). Βρέθηκε ότι η 

υπερέκφραση της λουμικάνης καταστέλλει την ογκογόνο μεταμόρφωση των 

ινοβλαστών των αρουραίων που προκαλείται από τα v-src και v-K-ras, 

καταδεικνύοντας ότι η αρνητική ρύθμιση της έκφρασης της λουμικάνης 

ενδεχομένως παίζει ρόλο στην ανάπτυξη ορισμένων μορφών καρκίνου σε 

ανθρώπους. Σε μια πρόσφατη μελέτη από τους Nikitovic et al. (Nikitovic et al., 

2008) βρέθηκε ότι η λουμικάνη ρυθμίζει το εξαιρετικά σημαντικό σηματοδοτικό 

μονοπάτι της πρωτεΐνης Smad στα κύτταρα των όγκων των οστών. 
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Δεδομένου του γεγονότος ότι η παραγωγή, η ανανέωση και η τελική 

συγκέντρωση των SLRPs είναι δυναμικές διαδικασίες, η ευμετάβλητη 

διαθεσιμότητα των SLRPs σε διαφορετικούς χώρους θα διευκόλυνε τα 

σηματοδοτικά μονοπάτια να ρυθμίσουν ειδικές βιολογικές και παθολογικές 

διαδικασίες (Merline et al., 2009). Ωστόσο, οι ακριβείς μηχανισμοί που 

ρυθμίζουν την ισορροπία ανάμεσα στις ελεύθερες και τις δεσμευμένες SLRPs 

πρέπει σαφώς να μελετηθούν περισσότερο. Θα πρέπει να δοθούν 

απαντήσεις σε σημαντικές ερωτήσεις, όπως με ποιον τρόπο οι αλλαγές στη 

σύνθεση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας εκτρέπουν περισσότερες 

δεσμευμένες SLRPs στην ελεύθερη δεξαμενή και σε ποιο βαθμό η 

απελευθέρωσή τους εξαρτάται από την αποδόμηση της διατηρημένης 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 

δραστηριότητες των επεξεργασμένων θραυσμάτων των SLRPs σε σχέση με 

τις πρόδρομες πρωτεΐνες, που είναι ιδιαίτερα σχετικές σε παθολογικές 

συνθήκες. Πράγματι, συμβαίνει σημαντική πρωτεόλυση στους πρωτεϊνικούς 

κορμούς των SLRPs τόσο σε φυσιολογικούς όσο και σε αρθριτικούς ιστούς, 

με ειδικούς καταβολίτες διγλυκάνης και ινομοδουλίνης που αναγνωρίζεται 

μόνο σε χόνδρο κατεστραμμένων αρθρώσεων (Young et al., 2005). 

Τα συγκεντρωτικά ευρήματα που συνοψίστηκαν παραπάνω δείχνουν με 

σαφήνεια ότι πολυάριθμα μονοπάτια μπορούν να επηρεαστούν από τις 

SLRPs. Προς το παρόν δεν είναι απόλυτα σαφές αν τα ίδια μονοπάτια είναι 

λειτουργικά στη βιολογία των οστών και των μυοσκελετικών ιστών. Ωστόσο, 

αυτές οι έρευνες παρέχουν μια θεμελιώδη πλατφόρμα για την ανάπτυξη και 

την εμβάθυνση της κατανόησής μας σχετικά με τη λειτουργία των SLRPs στα 

οστά. 

1.12.3 Ο ρόλος των SLRPs στη φυσιολογία και την 

παθοφυσιολογία των οστών 

Έχει πλέον καθιερωθεί ακλόνητα ότι ειδικές SLRPs εμπλέκονται λειτουργικά 

στη φυσιολογική ανάπτυξη των οστών και την ομοιόσταση. Χρησιμοποιώντας 

έναν συνδυασμό επιτόπιου υβριδισμού και ανοσοϊστοχημείας, οι SLRPs της 

τάξεως I (η διγλυκάνη και η ντεκορίνη) έχουν συγκεντρωθεί σε πολλές 

περιοχές του σκελετού, συμπεριλαμβανομένου του αρθρικού χόνδρου και του 
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χόνδρου της επίφυσης, των αγγειακών καναλιών, των υποχόνδριων 

περιοχών και του περιόστεου (Bianco et al., 1990). Οι SLRPs έχουν ειδικούς 

ρόλους σε όλες τις φάσεις του σχηματισμού των οστών, 

συμπεριλαμβανομένων των περιόδων που σχετίζονται με τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό, την εναπόθεση οργανικής θεμέλιας ουσίας, την 

ανακατασκευή και την εναπόθεση ανόργανης ουσίας (Waddington et al., 

2003; Parisuthiman et al., 2005). Ο ρόλος των SLRPs στην ομοιόσταση των 

οστών φαίνεται επίσης και από το γεγονός ότι μέλη αυτής της οικογένειας 

δείχνουν αλλαγή στην έκφραση που σχετίζονται με την ομοιόσταση του 

γηρασμένου σκελετού (Singh et al., 2009). Επίσης, ο τροποποιημένος 

φαινότυπος έκφρασης κολλαγόνου σε ποντίκια που παρουσιάζουν έλλειψη σε 

μία ή περισσότερες SLRPs επιδεικνύει μια συνεργατική δράση των SLRPs, 

που διαμορφώνουν την αρχιτεκτονική, την οργάνωση και τις μηχανικές 

ιδιότητες της μήτρας του κολλαγόνου στους ιστούς (Ameye et al., 2002). Η 

ανάπτυξη της οστεοπόρωσης σε ποντίκια με έλλειψη των SLRPs υποδεικνύει 

ότι οι μεταλλάξεις σε γονίδια των  SLRPs μπορεί να είναι μέρος των μη 

διαγνωσμένων γενετικών παραγόντων που προδιαθέτουν για τη νόσο αυτή 

(Ameye et al., 2002). 

Οι SLRPs είναι ικανές να δεσμεύουν αυξητικούς παράγοντες και κυτοκίνες, 

όπως έχει αναλυθεί παραπάνω. Οι διαλυτοί παράγοντες και τα στοιχεία της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για τον 

έλεγχο των λειτουργιών των ανθρώπινων μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων 

του μυελού των οστών (MSC). Μια μελέτη έδειξε ότι η γλυκοζυλιωμένη 

λουμικάνη μειώνει την έκφραση και συνεπώς αλλάζει τη δραστηριότητα της 

μεταλλοπρωτεϊνάσης MMP-14 στα κύτταρα αυτά, με αποτέλεσμα τη μείωση 

της ικανότητας μετανάστευσης και διήθησής τους (Malinowski et al., 2012). Η 

λουμικάνη εκκρίνεται, τόσο από ώριμους, όσο και από οστεοβλάστες που 

είναι σε φάση διαφοροποίησης, αλλά δεν εκκρίνεται σε προ-οστεοβλάστες 

που είναι σε φάση πολλαπλασιασμού. Για το λόγο αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για το διαχωρισμό των διαφοροποιούμενων από 

τους ώριμους οστεοβλάστες που δεν πολλαπλασιάζονται (Raouf et al., 2002). 

Επίσης, πειράματα σε ποντίκια έχουν δείξει ότι η έλλειψη λουμικάνης οδηγεί 

σε εξασθένηση των τενόντων (Chakravarti et al., 1998). Μια μελέτη 
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καταδεικνύει πως σε αρθρικό υγρό ασθενών με οστεοαρθρίτιδα, η λουμικάνη 

βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα που επιδεινώνουν την επαγώμενη από τον 

πολυσακχαρίτη LPS φλεγμονώδη απάντηση που μεσολαβείται από τον 

υποδοχέα TLR4. Έτσι, παρατηρείται αυξημένη έκφραση καταβολικών μορίων 

και ενεργοποιούνται μονοπάτια απόπτωσης και κυτταρικού θανάτου. 

Επιπλέον, παρατηρείται αποδόμηση βασικών αναβολικών παραγόντων του 

χόνδρου, όπως το κολλαγόνο τύπου ΙΙ και οι γλυκοζαμινογλυκάνες. Επίσης, 

διέγερση των χονδροκυττάρων με λουμικάνη παρεμπόδισε την προσέλκυση 

μακροφάγων, οδηγώντας σε προ-φλεγμονώδη φαινότυπο και την 

επακόλουθη παραγωγή φλεγμονωδών μορίων. Συμπερασματικά, στο χόνδρο 

η λουμικάνη μπορεί να λειτουργήσει σαν ανοσολογικό ανοσοενισχυτικό της 

οστεοαρθρίτιδας (Barreto et al., 2020). Όσο αφορά στην επιρροή της 

λουμικάνης στους όγκους των οστών, φαίνεται πως σε κύτταρα του 

οστεοσαρκώματος η έκφραση της λουμικάνης ίσως να συσχετίζεται θετικά με 

τη διαφοροποίηση και αρνητικά με την εξέλιξη του οστεοσαρκώματος 

(Nikitovic et al., 2008). Σε άλλες μελέτες περιγράφηκε ένα καινοτόμο 

σηματοδοτικό κύκλωμα από έξω προς τα μέσα στα κύτταρα του ανθρώπινου 

οστεοσαρκώματος: βρέθηκε ότι η εκκρινόμενη λουμικάνη είναι ενδογενής 

αναστολέας της δραστηριότητας του TGF-β2, καταλήγοντας σε ρύθμιση 

καθοδικής ροής τελεστών, συμπεριλαμβανομένων της φωσφοπρωτεΐνης 

Smad2, της ιντεγκρίνης β1 και της φωσφορυλιωμένης κινάσης εστιακής 

προσκόλλησης, ώστε να ρυθμίσει την προσκόλληση του οστεοσαρκώματος 

(Nikitovic et al., 2011). Η υπερέκφραση της λουμικάνης βρέθηκε ότι 

καταστέλλει τον ογκογόνο μετασχηματισμό ινοβλαστών αρουραίου, που 

επάγεται από τα γονίδια v-src και v-K-ras (Yoshioka et al., 2000), γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η μείωση της έκφρασης της λουμικάνης μπορεί να 

διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη κάποιων ανθρώπινων καρκίνων. 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η ντεκορίνη επάγει τη σηματοδότηση μέσω του 

υποδοχέα του IGF-I, IGF-IR, ασκώντας αντιαποπτωτικά αποτελέσματα και 

ευνοώντας με αυτό τον τρόπο τη φυσιολογική κυτταρική ανάπτυξη. Με 

δέσμευσή της στον υποδοχέα IGF-IR, η ντεκορίνη ενεργοποιεί τη 

φωσφορυλίωση και την κατάντη σηματοδότηση του μονοπατιού PI3K/Akt και 

επάγει την έκφραση του γονιδίου p21WAF1, προκαλώντας ένα 
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αντιαποπτωτικό αποτέλεσμα (Schonherr et al., 2005). Η ντεκορίνη, σε 

μελέτες, είχε κατά πολύ μειωμένη έκφραση στους ασθενείς με οστεοβλαστικό 

οστεοσάρκωμα συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς οστεοβλαστικό 

οστεοσάρκωμα, γεγονός που θα μπορούσε να συσχετίζεται με χειρότερη 

πρόγνωση για την πρώτη ομάδα ασθενών (Kubista et al., 2011). 

Επιπροσθέτως, μια κυτταρική σειρά ανθρώπινου χονδροσαρκώματος 

βρέθηκε να υπερκφράζει τη διγλυκάνη και να μην εκφράζει καθόλου ντεκορίνη 

(Chansky et al., 1998). Η ντεκορίνη φαίνεται να καταστέλλει τη μετάσταση 

στον πνεύμονα από πρωτογενείς όγκους οστεοσαρκώματος σε ποντικούς, 

γεγονός που σχετίζεται με τη μειωμένη ικανότητα προσκόλλησης και 

κινητικότητας των κυττάρων οστεοσαρκώματος που εκφράζουν ντεκορίνη 

(Shintani et al., 2008). Έτσι επαληθεύεται ξανά πως η ντεκορίνη έχει 

αντικαρκινικές ιδιότητες (Reed et al., 2002). Είναι ενδιαφέρον ότι η μόνη 

εξαίρεση στο καθιερωμένο μοντέλο ογκοκαταστολής είναι η περίπτωση των 

ιδιαίτερα επιθετικών κυττάρων του ανθρώπινου οστεοσαρκώματος MG-63, 

που βρέθηκε ότι παράγουν διαρκώς ντεκορίνη και είναι ανθεκτικά στην 

αναστολή της ανάπτυξης που προκαλείται από τη ντεκορίνη (Zafiropoulos et 

al., 2008). 

Η γενιά των μεταλλαγμένων ποντικιών με στοχευμένη διαγραφή της 

διγλυκάνης έδειξε ότι τα ποντίκια με έλλειψη διγλυκάνης είναι βιώσιμα και δεν 

έχουν εκτεταμένες ανωμαλίες στη σκελετική διάταξη κατά τη γέννησή τους. 

Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου, τα μακρά οστά τους εμφανίζουν 

μειωμένο μήκος σε συνδυασμό με μειωμένη οστική πυκνότητα και μάζα 

συγκριτικά με τα ποντίκια αντίστοιχης ηλικίας της ομάδας ελέγχου (Xu et al., 

1998). Η έλλειψη διγλυκάνης οδηγεί σε δομικές ανωμαλίες στα ινίδια 

κολλαγόνου στα οστά, τη δερμίδα και τους τένοντες και σε έναν υποκλινικό 

δερματικό φαινότυπο με λέπτυνση της δερμίδας, αλλά χωρίς εμφανή 

ευθραυστότητα του δέρματος (Corsi et al., 2002). Επιπλέον, τα αρσενικά 

ποντίκια που είχαν μειωμένη διγλυκάνη (το γονίδιο της διγλυκάνης εντοπίζεται 

στο χρωμόσωμα Χ, και επομένως τα αρσενικά ποντίκια δεν περιέχουν 

δεύτερο αλληλόμορφο της διγλυκάνης), προσδιορισμένη ως Big–/0, +/0, 

εμφανίζουν μειωμένο σχηματισμό των οστών συγκριτικά με τα ποντίκια της 

ομάδας ελέγχου, καταδεικνύοντας ότι η διγλυκάνη είναι σημαντική για τα 
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κύτταρα που ελέγχουν την παραγωγή των οστών (Corsi et al., 2002). Η 

απουσία διγλυκάνης που παρατηρήθηκε σε δείγματα οστεοσαρκώματος και 

σε ορισμένες κυτταρικές σειρές οστεοσαρκώματος παρέχει αποδείξεις για 

μετατροπές στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία που καταλήγει σε μη 

ασβεστοποιημένο οστεοειδές που παράγεται από τα κύτταρα του 

οστεοσαρκώματος (Benayahu et al., 2001). Η ανατομή των ομάδων των 

γονιδίων που ελέγχουν τη συμπεριφορά των προ-οστεοβλαστών με μηδενική 

διγλυκάνη χρησιμοποιώντας μικροσυστοιχίες ολιγονουκλεοτιδίων 

αποκάλυψαν ότι η έλλειψη διγλυκάνης επηρεάζει τα γονίδια που ελέγχουν τη 

φλεγμονή, την ανοσολογική απάντηση και την ανάπτυξη των κυττάρων των 

όγκων (Chen et al., 2005). Πράγματι, η διγλυκάνη επηρεάζει τη συμπεριφορά 

των κυττάρων των όγκων των οστεοβλαστών, καθώς πρόσφατα προτάθηκε 

ότι τα κύτταρα του οστεοσαρκώματος αξιοποιούν το μεταγραφικό παράγοντα 

Runx2 και τον άξονα FGF-2/συνδεκάνη/πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης, 

έναν βασικό τελεστή του οστεογενετικού προγράμματος, ώστε να ρυθμίσουν 

τη μετανάστευσή τους με τρόπο εξαρτώμενο από την έκφραση της 

διγλυκάνης (Datsis et al., 2011). 

1.12.4 Οι SLRPs ως θεραπευτικοί στόχοι για τις νόσους των 

οστών 

Ως ρυθμιστές των σηματοδοτικών μορίων και γενικότερα μονοπατιών, οι 

SLRPs ίσως μπορούν να λειτουργήσουν ως μόρια-στόχοι για τη θεραπεία και 

την πρόληψη των νόσων και των σαρκωμάτων των οστών, καθώς η ειδική 

τοποθεσία και λειτουργία των SLRPs έξω από το κύτταρο παρέχουν 

προσβασιμότητα για αποτελεσματική και απλή θεραπευτική παρέμβαση ή 

διάγνωση των παθολογικών καταστάσεων. Πειράματα σε ποντίκια έχουν 

δείξει ότι η έλλειψη λουμικάνης οδηγεί σε εξασθένηση των τενόντων 

(Chakravarti et al., 1998), γεγονός που καταδεικνύει τη χορήγηση λουμικάνης 

ως μια θεραπευτική αντιμετώπιση της εξασθένησης αυτής. Επίσης στο 

χόνδρο η λουμικάνη μπορεί να λειτουργήσει σαν ανοσολογικό 

ανοσοενισχυτικό της οστεοαρθρίτιδας (Barreto et al., 2020). Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, η συγκεκριμένη πρωτεογλυκάνη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

δείκτης για το διαχωρισμό των διαφοροποιούμενων από τους ώριμους 
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οστεοβλάστες που δεν πολλαπλασιάζονται (Raouf et al., 2002). Τέλος, 

αναφορικά με καρκίνους των οστών, η λουμικάνη μπορεί να λειτουργήσει σα 

δείκτης που συσχετίζεται θετικά με τη διαφοροποίηση και αρνητικά με την 

εξέλιξη του οστεοσαρκώματος (Nikitovic et al., 2008). 

Έχει προταθεί ότι η ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου της διγλυκάνης 

εκπροσωπεί έναν μηχανισμό που εξουδετερώνει την απώλεια του 

ασβεστοποιημένου οστού σε συνθήκες μείωσης των οιστρογόνων (Nielsen et 

al., 2003). Η εφαρμογή διοστικών υπερήχων χαμηλής έντασης στη διεπαφή 

της επούλωσης του μοσχεύματος του τένοντα και του οστού δραστηριοποίησε 

την ενδογενή έκφραση της διγλυκάνης και του κολλαγόνου I, βελτιώνοντας 

έτσι την επούλωση του τένοντα και του οστού (Papatheodorou et al., 2009). 

Οι παραπάνω μελέτες υποστηρίζουν την αξιοποίηση της θεραπείας με 

διγλυκάνη ως αξιόπιστο χώρο θεραπείας για τη μείωση ή τον αποκλεισμό των 

εκφυλιστικών νόσων των οστών. Η απόδειξη της αρχής της πιθανότητας μιας 

τέτοιας εφαρμογής προέρχεται από μια πρόσφατη μελέτη που δείχνει ότι οι 

ενέσεις διγλυκάνης σε mdx ποντίκια με έλλειψη δυστροφίνης μπορούν να 

επιδιορθώσουν πολυάριθμα ελαττώματα που μιμούνται τη μυϊκή δυστροφία, 

συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της μυϊκής λειτουργίας (Amenta et al., 

2011). Σε αυτό το σημείο, μπορεί να σημειωθεί ότι η εξωγενώς εφαρμοσμένη 

ανασυνδυασμένη διγλυκάνη θα μπορούσε να διασώσει την εξασθενημένη 

σηματοδότηση του LRP6 που προκλήθηκε από μετάλλαξη στην εξωκυττάρια 

περιοχή του υποδοχέα των πρωτεϊνών Wnt (Berendsen et al., 2011). 

Επιπλέον, πρόσφατα βρέθηκε ότι στην ανθρώπινη καρκινική σειρά 

οστεοσαρκώματος MG63, η διγλυκάνη, μέσω ενός άξονα LRP6 / β-κατενίνης / 

IGF-IR, ενισχύει την ανάπτυξη κυττάρων του οστεοσαρκώματος και θα 

μπορούσε να στοχευθεί σε χημειοθεραπείες με σκοπό να μειωθεί η ανάπτυξη 

και ο πολλαπλασιασμός των καρκινικών κυττάρων (Aggelidakis et al., 2018). 

Επιπροσθέτως, σε πρωτοπαθή οστεοσαρκώματα βρέθηκε ότι τα κύτταρα του 

όγκου με έκφραση ντεκορίνης έχουν μειωμένη ικανότητα να προκαλέσουν 

μεταστάσεις στους πνεύμονες στο μοντέλο ποντικιών, και επομένως δείχνουν 

ότι η ντεκορίνη έχει θεραπευτική δυνατότητα να μειώσει τη μετάσταση στους 

πνεύμονες στο οστεοσάρκωμα (Shintani et al., 2008). Επομένως, η ντεκορίνη, 



 

με τις γνωστές αντικαρκινικές ιδιότητες (Reed et al., 2002), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπισ

Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 1.12) συνοψίζεται ο ρόλος των SLRPs, 

λουμικάνη, ντεκορίνη και διγλυκάνη στην ανάπτυξη και την εδραίωση των 

όγκων, αλλά και στην πιθανή χρήση τους για τη θεραπεία των όγκων 

(Appunni et al., 2019): 

Εικόνα 1.12: Μελλοντικές προοπτικές στη θεραπεία του καρκίνου με τις SLRPs, λουμικάνη, 

ντεκορίνη και διγλυκάνη 

1.13 Λουμικάνη 

Η λουμικάνη είναι μια πρωτεΐνη που ανήκει στην οικογένεια των 

συγκεκριμένη πρωτεογλυκάνη φαίνεται να συμμετέχει στη 

ομοιόστασης στους ιστούς και να ελέγχει κυτταρικές λειτουργίες, όπως ο 

κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση και η διαφοροποίηση. Η 

έκφραση της λουμικάνης έχει συσχετιστεί με την ανάπτυξη και τη 

μετανάστευση σε αρκετούς τύπους κακοήθειας

διαδικασίες ογκογένεσης δεν είναι ακόμα πλήρως εξακριβωμένος (

al., 2008). 

Η λουμικάνη, όπως και άλλες πρωτεογλυκάνες, αποτελείται από ένα 

πρωτεϊνικό κορμό μοριακού βάρους 38

βασικές περιοχές: ένα πεπτίδιο 16 αμινοξέων, μία αμινοτελική περιοχή 

αρνητικά φορτισμένη που περιέχει θειική τυροσίνη και δισουλφιδικούς 
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με τις γνωστές αντικαρκινικές ιδιότητες (Reed et al., 2002), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των σαρκωμάτων των οστών.

Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 1.12) συνοψίζεται ο ρόλος των SLRPs, 

λουμικάνη, ντεκορίνη και διγλυκάνη στην ανάπτυξη και την εδραίωση των 

όγκων, αλλά και στην πιθανή χρήση τους για τη θεραπεία των όγκων 

ικόνα 1.12: Μελλοντικές προοπτικές στη θεραπεία του καρκίνου με τις SLRPs, λουμικάνη, 

Η λουμικάνη είναι μια πρωτεΐνη που ανήκει στην οικογένεια των 

συγκεκριμένη πρωτεογλυκάνη φαίνεται να συμμετέχει στη διατήρηση της 

ομοιόστασης στους ιστούς και να ελέγχει κυτταρικές λειτουργίες, όπως ο 

κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση και η διαφοροποίηση. Η 

έκφραση της λουμικάνης έχει συσχετιστεί με την ανάπτυξη και τη 

μετανάστευση σε αρκετούς τύπους κακοήθειας, ωστόσο ο ρόλος της στις 

διαδικασίες ογκογένεσης δεν είναι ακόμα πλήρως εξακριβωμένος (

Η λουμικάνη, όπως και άλλες πρωτεογλυκάνες, αποτελείται από ένα 

πρωτεϊνικό κορμό μοριακού βάρους 38kDa και συνίσταται από τέσσερεις 

ιοχές: ένα πεπτίδιο 16 αμινοξέων, μία αμινοτελική περιοχή 

αρνητικά φορτισμένη που περιέχει θειική τυροσίνη και δισουλφιδικούς 

με τις γνωστές αντικαρκινικές ιδιότητες (Reed et al., 2002), μπορεί να 

η των σαρκωμάτων των οστών. 

Στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 1.12) συνοψίζεται ο ρόλος των SLRPs, 

λουμικάνη, ντεκορίνη και διγλυκάνη στην ανάπτυξη και την εδραίωση των 

όγκων, αλλά και στην πιθανή χρήση τους για τη θεραπεία των όγκων 

 

ικόνα 1.12: Μελλοντικές προοπτικές στη θεραπεία του καρκίνου με τις SLRPs, λουμικάνη, 

Η λουμικάνη είναι μια πρωτεΐνη που ανήκει στην οικογένεια των SLPRs. Η 

διατήρηση της 

ομοιόστασης στους ιστούς και να ελέγχει κυτταρικές λειτουργίες, όπως ο 

κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση και η διαφοροποίηση. Η 

έκφραση της λουμικάνης έχει συσχετιστεί με την ανάπτυξη και τη 

, ωστόσο ο ρόλος της στις 

διαδικασίες ογκογένεσης δεν είναι ακόμα πλήρως εξακριβωμένος (Nikitovic et 

Η λουμικάνη, όπως και άλλες πρωτεογλυκάνες, αποτελείται από ένα 

και συνίσταται από τέσσερεις 

ιοχές: ένα πεπτίδιο 16 αμινοξέων, μία αμινοτελική περιοχή 

αρνητικά φορτισμένη που περιέχει θειική τυροσίνη και δισουλφιδικούς 
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δεσμούς, ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενων λευκινών (LRR) που 

χαρακτηρίζεται από μια κοινή μοριακή αρχιτεκτονική που υποστηρίζει τις 

πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις και ένα καρβοξυτελικό άκρο που αποτελείται 

από δύο συντηρημένες κυστεΐνες (Kobe and Kajava, 2001). Δεδομένα 

αλληλούχησης αμινοξέων αποκάλυψαν την παρουσία τεσσάρων πιθανών 

θέσεων για υποκατάσταση από Ν-συνδεδεμένη θειική κερατάνη ή 

ολιγοσακχαρίτες εντός της περιοχής των LRR (Chakravarti et al., 1995). 

Εντούτοις, φαίνεται ότι δεν μπορούν όλες οι θέσεις να χρησιμοποιηθούν για 

γλυκοζυλίωση της πρωτεΐνης από θειική κερατάνη (Dunlevy et al., 1998). 

Το γονίδιο της λουμικάνης εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 12q21.3-q22 

(Chakravarti et al., 1995) και η έκφρασή του βρέθηκε ότι μεταβάλλεται 

σημαντικά μεταξύ διαφορετικών ιστών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Έτσι, 

η έκφρασή του είναι εμφανής νωρίς κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής 

ανάπτυξης στον κερατοειδή χιτώνα του κοτόπουλου (Cornuet et al., 1994), 

αλλά δεν εκφράζεται μέχρι τη γέννηση στον ανθρώπινο χόνδρο (Grover et al., 

1995), υποδεικνύοντας διαφορετικούς ρόλους της λουμικάνης στους ιστούς 

κατά την εμβρυογένεση. 

Έρευνες σε εμβρυϊκούς ινοβλάστες ποντικού, ινοβλάστες του κερατοειδούς 

χιτώνα, αλλά και στρωματικά κερατινοκύτταρα που είχαν φαινότυπο Lum-/- η 

κυτταρική ανάπτυξη ήταν αυξημένη. Η λουμικάνη φαίνεται να ρυθμίζει τον 

πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών με τη ρύθμιση συγκεκριμένων 

μεσολαβητών-μορίων της ανάπτυξης των κυττάρων. Οι ινοβλάστες Lum-/- 

έχουν μειωμένη έκφραση του αναστολέα των κυκλινο-εξαρτώμενων κινάσεων 

p21WAF1 / CIP1a και αυξημένη έκφραση στις κυκλίνες Α, D1 και Ε. Επιπλέον, το 

ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 και ο ρυθμιστής του p21 φαίνεται να μην 

εκφράζεται σε ινοβλάστες Lum-/-, υποδεικνύοντας τη ρύθμιση του p21 με 

τρόπο εξαρτώμενο από το p53 (Vij et al., 2004). Επίσης σε ποντίκια με 

φαινότυπο Lum-/- παρατηρήθηκε ανώμαλος φαινότυπος συνδετικού ιστού, 

που χαρακτηρίζεται από χαλαρότητα και ευθραυστότητα του δέρματος 

(Jepsen et al., 2002). Εκτός από το ρόλο της λουμικάνης στον 

πολλαπλασιασμό και στη  δομική οργάνωση των ιστών, η λουμικάνη φαίνεται 

να συμμετέχει και σε διαδικασίες ρύθμισης άλλων κυτταρικών λειτουργιών, 

που συνδέονται με την ογκογένεση, όπως ο μετασχηματισμός κυττάρων από 
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επιθηλιακά σε μεσεγχυματικά (EMT: Epithelial-to-mesenchymal transition), η 

κυτταρική εξάπλωση, μετανάστευση και προσκόλληση (Saika et al., 2003). Η 

λουμικάνη βρέθηκε να εκφράζεται σε διάφορους καρκινικούς ιστούς και έχει 

αναφερθεί θετική και αρνητική συσχέτιση με την ανάπτυξη του όγκου. 

Υψηλότερα επίπεδα έκφρασης του mRNA της λουμικάνης στο στρώμα όγκων 

των ανθρώπινων καρκινωμάτων καρκίνου συσχετίστηκε με αυξημένη 

επιθετικότητα του όγκου, μειωμένα επίπεδα έκφρασης υποδοχέων 

οιστρογόνων στον όγκο και νεότερη ηλικία των ασθενών (Leygue et al. 1998). 

Μια πιο πρόσφατη έρευνα που αφορά στη λουμικάνη δείχνει ότι η 

συγκεκριμένη πρωτεΐνη μπορεί να αναστείλει ή ακόμα και να αναστρέψει τα 

διάφορα μεταστατικά χαρακτηριστικά που προσδίδει ο μετασχηματισμός 

επιθηλιακών σε μεσεγχυματικά κύτταρα (EMT) σε κύτταρα του καρκίνου του 

μαστού (Karamanou et al., 2019). Η υπερέκφραση της λουμικάνης βρέθηκε 

να καταστέλλει τον κακοήθη μετασχηματισμό των ινοβλαστών αρουραίου που 

επάγεται από τα v-src και ν-Κ-ras γονίδια, υποδηλώνοντας ότι η ρύθμιση της 

έκφρασης της λουμικάνης μπορεί να παίξει ρόλο στην ανάπτυξη κάποιων 

ανθρώπινων καρκίνων (Yoshioka et al., 2000). Επίσης, η λουμικάνη βρέθηκε 

να συμμετέχει στον έλεγχο του μονοπατιού σηματοδότησης των Smad σε 

καρκινικά κύτταρα οστού. Σε αυτή τη μελέτη, οι κυτταρικές σειρές ανθρώπινου 

οστεοσαρκώματος Saos 2 και MG-63 με χαμηλή και υψηλή μεταστατική 

ικανότητα, αντίστοιχα, βρέθηκε να εκκρίνουν τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη, με τα 

επίπεδα έκφρασής της στα Saos 2 να είναι σημαντικά υψηλότερα. Η μείωση 

της έκφρασης της λουμικάνης αποδείχθηκε πως σχετίζεται με τον αυξημένο 

πολλαπλασιασμό στα κύτταρα Saos 2, ενώ η ανάπτυξη των κυττάρων MG-63 

δεν φάνηκε να επηρεάζεται. Τα βασικά επίπεδα φωσφορυλίωσης του κατάντη 

σηματοδοτικού μορίου του TGF-β2 σηματοδοτικού μονοπατιού, Smad 2, στα 

κύτταρα Saos 2 βρέθηκαν να αυξάνονται στα κύτταρα που έχει μειωθεί η 

έκφραση της λουμικάνης (Nikitovic et al., 2008). Η λουμικάνη, όπως και άλλες 

πρωτεΐνες που ανήκουν στην οικογένεια των SLRPs, φαίνεται, in vitro, να 

συνδέεται στον αυξητικό παράγοντα TGF-β2, επηρεάζοντας έτσι τη 

βιοδιαθεσιμότητα του (Naito, 2005). Ως αποτέλεσμα, επηρεάζεται το επίπεδο 

ενεργοποίησης του Smad 2 (Nikitovic et al., 2008). Έτσι, η λουμικάνη φαίνεται 

να επηρεάζει αρνητικά την δράση του TGF-β2, σε κύτταρα οστεοσαρκώματος 

καθώς και σε άλλους κυτταρικούς τύπους (Funderburgh et al.,2001) 



 

υποδηλώνοντας την ύπαρξη μηχανισμού ανατροφοδότησης 

σηματοδότησης του TGF

(Εικόνα 1.13). 

Εικόνα 1.13: Πιθανοί μηχανισμοί δράσης της λουμικάνης που ρυθμίζουν τις βασικές 

κυτταρικές λειτουργίες. Η λουμικάνη απεικονίζεται να αλληλεπιδρά με τον TGF

δεσμεύει τον αυξητικό παράγοντα στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, με τρόπο που ρυθμίζει 

την δέσμευση του TGF-β2 στους αντίστοιχους υποδοχείς και οδηγεί σε μειωμένη 

ενεργοποίηση της σηματοδότησής του (Nikitovic et al., 2008).

Επιπροσθέτως, έχει δειχθεί πω

εντοπίστηκαν να συμμετέχουν στην αυξημένη προσκόλληση κυττάρων 

μελανώματος στη λουμικάνη που οδηγεί σε μειωμένη μετανάστευση των 

κυττάρων αυτών (Brezillon 

έκφραση της ιντεγκρίνης

μονοπάτι ERK1/2, ως απάντηση στη δράση της λουμικάνης σε επιθηλιακά 

κύτταρα του κερατοειδούς χιτώνα (Seomun and Joo, 2008).

1.14 Διγλυκάνη 

Η διγλυκάνη είναι επίσης μέλος της οικογένειας των πρωτεογλυκανών SLR

Το γονίδιο της πρωτεΐνης έχει χαρτογραφηθεί στο χρωμόσωμα Χ και 

κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη μοριακού βάρους περίπου 40 kDa που περιέχει 

πλούσιες σε λευκίνη επαναλήψεις (LRR), στις οποίες συνδέονται ομοιοπολικά 

62 

υποδηλώνοντας την ύπαρξη μηχανισμού ανατροφοδότησης 

σηματοδότησης του TGF-β2 και των επιπέδων έκφρασης της λουμικάνης 

Εικόνα 1.13: Πιθανοί μηχανισμοί δράσης της λουμικάνης που ρυθμίζουν τις βασικές 

κυτταρικές λειτουργίες. Η λουμικάνη απεικονίζεται να αλληλεπιδρά με τον TGF

δεσμεύει τον αυξητικό παράγοντα στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, με τρόπο που ρυθμίζει 

β2 στους αντίστοιχους υποδοχείς και οδηγεί σε μειωμένη 

ενεργοποίηση της σηματοδότησής του (Nikitovic et al., 2008). 

Επιπροσθέτως, έχει δειχθεί πως υπομονάδες της β1 ιντεγκρίνης 

εντοπίστηκαν να συμμετέχουν στην αυξημένη προσκόλληση κυττάρων 

μελανώματος στη λουμικάνη που οδηγεί σε μειωμένη μετανάστευση των 

κυττάρων αυτών (Brezillon et al., 2007). Η κυτταρική μετανάστευση και η 

έκφραση της ιντεγκρίνης β1 βρέθηκε ότι ρυθμίζονται από το σηματοδοτικό 

μονοπάτι ERK1/2, ως απάντηση στη δράση της λουμικάνης σε επιθηλιακά 

κύτταρα του κερατοειδούς χιτώνα (Seomun and Joo, 2008). 

Η διγλυκάνη είναι επίσης μέλος της οικογένειας των πρωτεογλυκανών SLR

Το γονίδιο της πρωτεΐνης έχει χαρτογραφηθεί στο χρωμόσωμα Χ και 

κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη μοριακού βάρους περίπου 40 kDa που περιέχει 

πλούσιες σε λευκίνη επαναλήψεις (LRR), στις οποίες συνδέονται ομοιοπολικά 

υποδηλώνοντας την ύπαρξη μηχανισμού ανατροφοδότησης μεταξύ της 

β2 και των επιπέδων έκφρασης της λουμικάνης 

 

Εικόνα 1.13: Πιθανοί μηχανισμοί δράσης της λουμικάνης που ρυθμίζουν τις βασικές 

κυτταρικές λειτουργίες. Η λουμικάνη απεικονίζεται να αλληλεπιδρά με τον TGF-β2 και να 

δεσμεύει τον αυξητικό παράγοντα στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, με τρόπο που ρυθμίζει 

β2 στους αντίστοιχους υποδοχείς και οδηγεί σε μειωμένη 

ς υπομονάδες της β1 ιντεγκρίνης 

εντοπίστηκαν να συμμετέχουν στην αυξημένη προσκόλληση κυττάρων 

μελανώματος στη λουμικάνη που οδηγεί σε μειωμένη μετανάστευση των 

., 2007). Η κυτταρική μετανάστευση και η 

β1 βρέθηκε ότι ρυθμίζονται από το σηματοδοτικό 

μονοπάτι ERK1/2, ως απάντηση στη δράση της λουμικάνης σε επιθηλιακά 

Η διγλυκάνη είναι επίσης μέλος της οικογένειας των πρωτεογλυκανών SLRPs. 

Το γονίδιο της πρωτεΐνης έχει χαρτογραφηθεί στο χρωμόσωμα Χ και 

κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη μοριακού βάρους περίπου 40 kDa που περιέχει 

πλούσιες σε λευκίνη επαναλήψεις (LRR), στις οποίες συνδέονται ομοιοπολικά 
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μία ή δύο πλευρικές αλυσίδες γλυκοζαμινογλυκανών (GAG). Υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η διγλυκάνη μπορεί να είναι "μερικώς" ή μη-γλυκοζιωμένη 

πρωτεογλυκάνη στους γηρασμένους αρθρικούς χόνδρους και στους 

μεσοσπονδύλιους δίσκους. Η διγλυκάνη συντίθεται ως πρόδρομο μόριο από 

το οποίο ένα αμινοτελικό προπεπτίδιο αποκόπτεται από την μορφογενετική 

πρωτεΐνη ΒΜΡ1 για να δώσει την ώριμη μορφή της. Η εκκρινόμενη διγλυκάνη 

αλληλεπιδρά μέσω του  πρωτεϊνικού κορμού ή μέσω των συνδεδεμένων σε 

αυτή γλυκοζαμινογλυκανών με πολυάριθμα συστατικά του εξωκυττάριου 

χώρου, όπως για παράδειγμα, κολλαγόνο τύπου Ι, II, III και VI και την 

ελαστίνη και διάφορους υποδοχείς αυξητικών παραγόντων (Nastase et al., 

2012). 

Η έρευνα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών δείχνει ότι η διγλυκάνη, εκτός 

από το ότι είναι δομικό συστατικό της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (ECM), 

μπορεί να λειτουργήσει και ως σηματοδοτικό μόριο. Όταν η διγλυκάνη 

απελευθερώνεται πρωτεολυτικά από την ECM, λειτουργεί ως σήμα κινδύνου 

που υποδηλώνει στρες του ιστού ή τραυματισμό. Η διγλυκάνη συνδέοντας 

τους υποδοχείς του ανοσοποιητικού συστήματος με τους ενεργοποιητές της 

φλεγμονής, διεγείρει την προ-φλεγμονώδη σηματοδότηση που συνδέει την 

έμφυτη με την προσαρμοστική ανοσοαπόκριση και ενισχύσει τη φλεγμονώδη 

απόκριση στη μικροβιακή εισβολή. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η πρωτεΐνη 

αναφέρεται ως προ-φλεγμονώδης, αφού δεσμεύεται στους υποδοχείς τύπου 

Toll (TLR) -2 και -4 με αποτέλεσμα την πρόκληση φλεγμονώδους αντίδρασης 

(Pietraszek-Gremplewicz et al., 2017). Επιπλέον, η διγλυκάνη εμφανίζει 

ειδικές χημικές συγγένειες με τους ιστούς σε ορισμένους υποδοχείς και δομικά 

συστατικά, παίζοντας έτσι έναν κρίσιμο ρόλο στον σχηματισμό των οστών, 

την ακεραιότητα των μυών και τη σταθερότητα της συνάψεως στη νευρομυϊκή 

σύναψη (Nastase et al., 2012). 

H μη φυσιολογική έκφραση της διγλυκάνης έχει συνδεθεί με διάφορες 

παθολογικές καταστάσεις όπως η οστεοπόρωση, η σπειραματονεφρίτιδα, ο 

παγκρεατικός καρκίνος και ο καρκίνος των οστών (Pietraszek-Gremplewicz et 

al., 2017; Aggelidakis et al., 2018). Η αφαίρεση του γονιδίου της διγλυκάνης 

Bgn-/- αποκαλύπτει τη βασική λειτουργία της συγκεκριμένης πρωτεογλυκάνης 

στη ρύθμιση της σκελετικής ανάπτυξης. Στα μακρά οστά ποντικών, ο 
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γονότυπος Bgn-/- οδηγεί σε βραδύτερη ανάπτυξη των οστών και μειωμένη 

οστική μάζα. Επίσης, παρατηρείται έντονη μείωση του αριθμού των 

οστεοβλαστών με παράλληλη προοδευτική μείωση των στηρικτικών κυττάρων 

του μυελού των οστών. Αυτά τα μεταλλαγμένα ποντίκια εμφανίζουν επίσης 

καθυστερημένη οστεογένεση και μη φυσιολογική ανάπτυξη των οδόντων με 

σημαντικά δομικά ελαττώματα του σμάλτου (Iozzo and Schaefer, 2015). 

Όπως συζητήθηκε από τους Pietraszek-Gremplewicz et al., σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα έκφρασης της διγλυκάνης παρουσιάστηκαν σε 

καρκινικούς ιστούς στις ωοθήκες, το κόλον και το ήπαρ σε σύγκριση με τους 

παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η 

διγλυκάνη υπερεκφράζεται στον καρκίνο του παγκρέατος μέσω της επαγωγής 

του εξαρτώμενου από κυκλίνη αναστολέα κινάσης p27KIP1. Η έκφραση της 

διγλυκάνης βρέθηκε επίσης ότι είναι υψηλότερη στα ενδοθηλιακά καρκινικά 

κύτταρα του σε σύγκριση με τα φυσιολογικά ενδοθηλιακά κύτταρα. Η 

διγλυκάνη στο οστεοσάρκωμα επηρεάζει τόσο την οργάνωση της ECM, όσο 

και την κυτταρική λειτουργία. Σίγηση του γονιδίου της διγλυκάνης με siRNA σε 

κυτταρική σειρά του οστεοσαρκώματος έδειξε αύξηση μεταναστευτικής 

ικανότητας των κυττάρων, χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής μηχανισμός 

(Datsis et al., 2011). Κατά την απουσία της διγλυκάνης o αυξητικός 

παράγοντας TGF-β2 είναι αυτός που συμμετέχει στην αύξηση της 

μετανάστευσης των κυττάρων. Επομένως, η διγλυκάνη, όπως και η 

λουμικάνη, προσδένεται στον ΤGF-β2, προκαλώντας τη διαφοροποίηση και 

την κυτταρική ανάπτυξη μέσω αλλαγής της οδού σηματοδότησης TGF-β2 / 

Smad2. Επίσης, η διγλυκάνη θεωρείται ως προ-αγγειογόνος πρωτεογλυκάνη, 

καθώς προσδένεται  στον αυξητικό παράγοντα VEGFA και εν συνεχεία 

ενεργοποιεί την οδό σηματοδότησής του (Pietraszek-Gremplewicz et al., 

2017). Συμπερασματικά, και η διγλυκάνη ρυθμίζει τη βιοδιαθεσιμότητα 

σημαντικών μορίων, όπως αυξητικών παραγόντων και κυτοκινών καθώς και 

την ενεργοποίηση των αντίστοιχων υποδοχέων αυτών, τα οποία ρυθμίζουν τη 

φαινοτυπική ποικιλομορφία, την έκφραση των γονιδίων και ποσοστά 

υποτροπής σε ειδικούς τύπους όγκων. 
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1.15  Αυξητικοί παράγοντες 

Οι αυξητικοί παράγοντες είναι μια ομάδα βιολογικά ενεργών μακρομορίων 

που συμμετέχουν στην κυτταρική διαίρεση, ανάπτυξη και διαφοροποίηση. 

Ελέγχοντας τις παραπάνω βιολογικές διαδικασίες, συμμετέχουν στην 

ανάπτυξη και την ομοιόσταση του οργανισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

(Goldring et al., 2005; Bobick et al., 2009), αλλά και σε πολλές παθολογικές 

καταστάσεις (Hayes and Ralphs, 2011). Η εξωκυττάρια μήτρα, που 

αποτελείται από πολλά βιολογικά μακρομόρια, προσφέρει στα κύτταρα 

μηχανική στήριξη και τα τροφοδοτεί με μόρια σημαντικά για την ανάπτυξη, τη 

διαφοροποίηση και την επιβίωση. Οι αυξητικοί παράγοντες μαζί με τους 

υποδοχείς τους στα κύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνθεση της ECM 

(Εικόνα 1.14) και βοηθούν στην επιτέλεση των διαδικασιών αυτών, καθώς, 

συμμετέχουν στα σηματοδοτικά μονοπάτια (Barkan et al., 2010). Η 

αλληλεπίδραση μεταξύ της ECM και των αυξητικών παραγόντων γίνεται μέσω 

ειδικών τέτοιων σημάτων που μεταφέρονται στον πυρήνα. 

Οι υποδοχείς των αυξητικών παραγόντων είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες 

που αποτελούνται από μία εξωκυττάρια περιοχή πρόσδεσης, ένα 

διαμεμβρανικό τμήμα και μία ενδοκυτταρική  καταλυτική περιοχή ικανή να 

ενεργοποιείται με αυτοφωσφορυλίωση, συνήθως σε ένα σημείο πλούσιο σε 

τυροσίνη, σερίνη ή θρεονίνη  (Malarkey et al., 1995). Ο όμο- ή ετερο-

διμερισμός περισσοτέρων της μίας ισομορφής του υποδοχέα συμβαίνει 

εξαιτίας της εξωκυττάριας παρουσίας των σχετικών προσδετών και έτσι 

πραγματοποιείται η ενδοκυτταρική ενεργοποίηση (Moustakas and Heldin, 

2009). Οι υποδοχείς των αυξητικών παραγόντων παρουσιάζουν μεγάλη 

συγγένεια για το μόριο που θα προσδέσουν. 



 

Εικόνα 1.14: Aλληλεπίδραση μεταξύ της ECM και των αυξητικών παραγόντων. Η διαδρομή 

ενός αυξητικού παράγοντα εντός της φυσιολογικής ECM. Μετά τη βιοσύνθεση τους, οι 

αυξητικοί παράγοντες εκκρίνονται στην ECM, όπου αλληλεπιδρούν με τα συστατικά της ECM 

πριν δεσμευτούν και ενεργοποιήσουν τους συγγενείς υποδοχείς τους. Οι αυξητικοί 

παράγοντες σηματοδοτούν κυρίως το κύτταρο με αυτοκρινή και παρακρινή τρόπο. 

Συμπλέγματα που σχηματίζονται μεταξύ αυξητικών παραγόντων, συστατικών ECM και 

υποδοχέων κυτταρικής επιφάνειας μπορεί

γεγονότα σηματοδότησης κυττάρων (Mitchell 

Η πρόσδεση ενός αυξητικού παράγοντα στον αντίστοιχο υποδοχέα του, 

προκαλεί ένα σηματοδοτικό μονοπάτι βιοχημικών αντιδράσεων μέσα στο 

κύτταρο, εμπλέκοντας συ

εμπλέκεται σε αυτό το μονοπάτι, μεταδίδει το σήμα πρόσδεσης του 

αγγελιαφόρου στον υποδοχέα, ενεργοποιώντας ή αναστέλλοντας ένα άλλο 

μόριο. Η ενεργοποίηση και η αναστολή ενδοκυτταρικών στόχων μετά την 

πρόσδεση του αυξητικού παράγοντα συνιστούν τη μεταγωγή σήματος και οι 

πρωτεΐνες-μόρια που συμμετέχουν είναι γνωστές ως μεταγωγείς σήματος. Τα 

φυσιολογικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται μόνο όταν η ισορροπία μεταξύ 

διεγερτικών και κατασταλτικών σημάτων από το εξωτερικό του

ευνοούν την κυτταρική διαίρεση (Mitchell et al., 2016).

1.15.1 Ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας Ι (

Οι σωματομεδίνες αναφέρονται σε μια ομάδα πολυπεπτιδίων, γνωστά ως 

αυξητικοί παράγοντες τύπου ινσουλίνης (IGFs) που συμμετέχουν σε μια 

πληθώρα κυτταρικών διεργασιών (Frysak et al., 2015). Πιο συγκεκριμένα, 

είναι πολυπεπτιδικές ορμόνες που συνδέονται άμεσα 
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ενός αυξητικού παράγοντα εντός της φυσιολογικής ECM. Μετά τη βιοσύνθεση τους, οι 

αυξητικοί παράγοντες εκκρίνονται στην ECM, όπου αλληλεπιδρούν με τα συστατικά της ECM 

και ενεργοποιήσουν τους συγγενείς υποδοχείς τους. Οι αυξητικοί 

παράγοντες σηματοδοτούν κυρίως το κύτταρο με αυτοκρινή και παρακρινή τρόπο. 

Συμπλέγματα που σχηματίζονται μεταξύ αυξητικών παραγόντων, συστατικών ECM και 

υποδοχέων κυτταρικής επιφάνειας μπορεί να οδηγήσουν σε προσθετικά ή συνεργιστικά 

γεγονότα σηματοδότησης κυττάρων (Mitchell et al., 2016). 

Η πρόσδεση ενός αυξητικού παράγοντα στον αντίστοιχο υποδοχέα του, 

προκαλεί ένα σηματοδοτικό μονοπάτι βιοχημικών αντιδράσεων μέσα στο 

κύτταρο, εμπλέκοντας συχνά ένα μεγάλο αριθμό μορίων. Κάθε μόριο που 

εμπλέκεται σε αυτό το μονοπάτι, μεταδίδει το σήμα πρόσδεσης του 

αγγελιαφόρου στον υποδοχέα, ενεργοποιώντας ή αναστέλλοντας ένα άλλο 

μόριο. Η ενεργοποίηση και η αναστολή ενδοκυτταρικών στόχων μετά την 

υ αυξητικού παράγοντα συνιστούν τη μεταγωγή σήματος και οι 

μόρια που συμμετέχουν είναι γνωστές ως μεταγωγείς σήματος. Τα 

φυσιολογικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται μόνο όταν η ισορροπία μεταξύ 

διεγερτικών και κατασταλτικών σημάτων από το εξωτερικό του

ευνοούν την κυτταρική διαίρεση (Mitchell et al., 2016). 

Ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας Ι (IGF

Οι σωματομεδίνες αναφέρονται σε μια ομάδα πολυπεπτιδίων, γνωστά ως 

αυξητικοί παράγοντες τύπου ινσουλίνης (IGFs) που συμμετέχουν σε μια 

πληθώρα κυτταρικών διεργασιών (Frysak et al., 2015). Πιο συγκεκριμένα, 

είναι πολυπεπτιδικές ορμόνες που συνδέονται άμεσα με τη διαίρεση υγιών και 

 

14: Aλληλεπίδραση μεταξύ της ECM και των αυξητικών παραγόντων. Η διαδρομή 

ενός αυξητικού παράγοντα εντός της φυσιολογικής ECM. Μετά τη βιοσύνθεση τους, οι 

αυξητικοί παράγοντες εκκρίνονται στην ECM, όπου αλληλεπιδρούν με τα συστατικά της ECM 

και ενεργοποιήσουν τους συγγενείς υποδοχείς τους. Οι αυξητικοί 

παράγοντες σηματοδοτούν κυρίως το κύτταρο με αυτοκρινή και παρακρινή τρόπο. 

Συμπλέγματα που σχηματίζονται μεταξύ αυξητικών παραγόντων, συστατικών ECM και 

να οδηγήσουν σε προσθετικά ή συνεργιστικά 

Η πρόσδεση ενός αυξητικού παράγοντα στον αντίστοιχο υποδοχέα του, 

προκαλεί ένα σηματοδοτικό μονοπάτι βιοχημικών αντιδράσεων μέσα στο 

χνά ένα μεγάλο αριθμό μορίων. Κάθε μόριο που 

εμπλέκεται σε αυτό το μονοπάτι, μεταδίδει το σήμα πρόσδεσης του 

αγγελιαφόρου στον υποδοχέα, ενεργοποιώντας ή αναστέλλοντας ένα άλλο 

μόριο. Η ενεργοποίηση και η αναστολή ενδοκυτταρικών στόχων μετά την 

υ αυξητικού παράγοντα συνιστούν τη μεταγωγή σήματος και οι 

μόρια που συμμετέχουν είναι γνωστές ως μεταγωγείς σήματος. Τα 

φυσιολογικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται μόνο όταν η ισορροπία μεταξύ 

διεγερτικών και κατασταλτικών σημάτων από το εξωτερικό του κυττάρου 

IGF-I) 

Οι σωματομεδίνες αναφέρονται σε μια ομάδα πολυπεπτιδίων, γνωστά ως 

αυξητικοί παράγοντες τύπου ινσουλίνης (IGFs) που συμμετέχουν σε μια 

πληθώρα κυτταρικών διεργασιών (Frysak et al., 2015). Πιο συγκεκριμένα, 

με τη διαίρεση υγιών και 
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καρκινικών κυτταρικών τύπων. Μελέτες του ανθρώπινου γονιδιώματος 

αποκάλυψαν δύο υπεύθυνα γονίδια για την παραγωγή των IGFs, που 

υπάρχουν ως γονίδια ενός αντιγράφου (single-copy genes). Η μεγαλύτερη 

ποσότητα mRNA των γονιδίων αυτών ανιχνεύεται στο ήπαρ, στο νεφρό, στον 

εγκέφαλο και στο μυοκάρδιο (Frysak et al., 2015). Η «οικογένεια» των IGFs 

αποτελείται από τους IGF προσδέτες (IGF-I και IGF-II), τους υποδοχείς 

κυτταρικής επιφάνειας (IGF-IR υποδοχέας, IGF-IIR υποδοχέας και υποδοχέας 

ινσουλίνης IR), που ρυθμίζουν τις βιολογικές επιδράσεις των προσδετών, 

όπως επίσης και από έξι πρωτεΐνες πρόσδεσης  στους IGF προσδέτες 

(IGFBPs). Οι IGFs, αφού εισέλθουν στην κυκλοφορία, δεσμεύονται σε μία 

από τις έξι πρωτεΐνες δέσμευσής τους που διαμορφώνουν τη δραστηριότητά 

τους (LeRoith and Roberts, 2003). 

Ο αυξητικός παράγοντας IGF-I είναι ένας πλειοτροπικός αυξητικός 

παράγοντας με πολλαπλούς ρόλους σε διάφορες πλευρές της φυσιολογικής 

και παθολογικής ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Ο IGF-I παράγεται κατά 

κύριο λόγο στο ήπαρ αλλά συντίθεται επίσης από σχεδόν όλους τους ιστούς 

του σώματος (Rosen, 1999) και παίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική 

ανάπτυξη και το μέγεθος του σώματος, διατηρώντας παράλληλα τη 

μεταγεννητική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των αναπαραγωγικών 

λειτουργιών (Powell-Braxton et al., 1993). Η τοπική παραγωγή του IGF-I 

παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ιστών (Stratikopoulos et al., 2008).  

Οι βιολογικές δράσεις του IGF-I μεσολαβούνται από τον υποδοχέα IGF-I (IGF-

IR), ένα ετεροτετραμερές στην κυτταρική επιφάνεια, δομικά και λειτουργικά 

συγγενές με τον υποδοχέα ινσουλίνης. Τα αποτελέσματα του IGF-I 

ρυθμίζονται από την οικογένεια πρωτεϊνών δέσμευσης (IGFBPs) που φέρουν 

το συνδέτη στην κυκλοφορία και στην ECM. Επιπλέον, η οδός 

σηματοδότησης του IGF-I έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου, 

καθώς είναι ένας από τους πιο ισχυρούς φυσικούς ενεργοποιητές της οδού 

σηματοδότησης AKT και MAPK, διεγέρτης της κυτταρικής ανάπτυξης και 

πολλαπλασιασμού και ένας ισχυρός αναστολέας προγραμματισμένου 

κυτταρικού θανάτου (Εικόνα 1.15) (Simpson et al., 2017). 
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Η δέσμευση στον IGF-IR προκαλεί ενδοκυτταρική σηματοδότηση. Ο IGF-I 

δεσμεύεται σε τουλάχιστον δύο κυτταρικoύς υποδοχείς: τον υποδοχέα IGF1R 

και τον υποδοχέας της ινσουλίνης. Ο υποδοχέας IGF-IR φαίνεται να είναι ο 

«φυσιολογικός» υποδοχέας - δεσμεύει τον IGF-I σε σημαντικά υψηλότερη 

συγγένεια από ότι ο IGF-I που συνδέεται με τον υποδοχέα της ινσουλίνης. Ο 

ανθρώπινος υποδοχέας IGF-1R είναι ένας υποδοχέας κινάσης τυροσίνης που 

σηματοδοτεί προκαλώντας την προσθήκη ενός φωσφορικού μορίου σε 

συγκεκριμένες τυροσίνες και εμπλέκεται στη φυσιολογική ανάπτυξη. Η 

ανώμαλη σηματοδότηση του IGF-1R εμπλέκεται στον πολλαπλασιασμό του 

καρκίνου και στη μετάσταση και ο IGF-1R υποδοχέας έχει υποβληθεί σε 

εκτεταμένη έρευνα ως αντικαρκινικός στόχος. Ο IGF-1R έχει 53% ταυτότητα 

αλληλουχίας με τον υποδοχέα ανθρώπινης ινσουλίνης (IR) και τα αντίστοιχα 

μονομερή τους μπορούν να σχηματίσουν λειτουργικά ετεροδιμερή και 

αμφότεροι οι υποδοχείς μπορούν να δεσμεύσουν και τους τρεις συνδέτες 

εντός της οικογένειας (ινσουλίνη και  τους δύο παράγοντες IGF-I και IGF-II) 

(Xu et al., 2018). 

 

 

 



 

Εικόνα 1.15: Το σηματοδοτκό μονοπάτι των IGFs. Η σηματοδότηση ινσουλίνης / IGF

διαμεσολαβείται από ένα πολύπλοκο, εξαιρετικά ολοκληρωμένο δίκτυο που ελέγχει διάφορες 

διεργασίες. Δύο κύριες οδοί ενεργοποιούνται με σηματοδότηση ινσουλίνης /IGF

/ ΡΙ3Κ και η οδός ERK / MAPK, οι οποίες εμπλέκονται σε διάφορες κυτταρικές διε

όπως ο μεταβολισμός, η κυτταρική ανάπτυξη, ο πολλαπλασιασμός και η απόπτωση. Η 

ενεργοποίηση του  IGF-

αυτοφωσφορυλίωση των β υπομονάδων και ο υποδοχέας κινάσης τυροσίνης, στη συνέχεια, 

φωσφορυλιώνει τις πρωτεΐνες IRS. Αυτό δημιουργεί θέσεις αναγνώρισης για επιπλέον μόρια

τελεστές που περιέχουν περιοχές SH2, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του ΡΙ3Κ, το οποίο 

ενεργοποιεί την οδό ΑΚΤ / ΡΙ3Κ που είναι κυρίως υπεύθυνη για τις μεταβολικές δράσεις του 

IGF-Ι και της οδού ERK / MAPK, η οποία ρυθμίζει την κυτταρική ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση. Επιπλέον, οι INSR και IGF

υποστρώματα, τα οποία συνδέουν πολλαπλές οδούς. Μαζί, αυτά τα σήματα διεγείρουν μια 

ποικιλία διαφορετικών κατάντη

της γονιδιακής έκφρασης, της μεταφοράς γλυκόζης και της σύνθεσης γλυκογόνου (Griffeth 

al., 2014). 

1.15.2  Αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού

Ο αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού 

στην υπεροικογένεια των αυξητικών παραγόντων μετασχηματισμού. Αυτός ο 

αυξητικός παράγοντας ελέγχει πολλές βασικές κυτταρικές λειτουργίες, όπως ο 

πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση, η προσκόλληση, η διαφοροποίηση και η 
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Εικόνα 1.15: Το σηματοδοτκό μονοπάτι των IGFs. Η σηματοδότηση ινσουλίνης / IGF

διαμεσολαβείται από ένα πολύπλοκο, εξαιρετικά ολοκληρωμένο δίκτυο που ελέγχει διάφορες 

διεργασίες. Δύο κύριες οδοί ενεργοποιούνται με σηματοδότηση ινσουλίνης /IGF

/ ΡΙ3Κ και η οδός ERK / MAPK, οι οποίες εμπλέκονται σε διάφορες κυτταρικές διε

όπως ο μεταβολισμός, η κυτταρική ανάπτυξη, ο πολλαπλασιασμός και η απόπτωση. Η 

-ΙR με δέσμευση των κατάλληλων προσδετών οδηγεί σε 

αυτοφωσφορυλίωση των β υπομονάδων και ο υποδοχέας κινάσης τυροσίνης, στη συνέχεια, 

τις πρωτεΐνες IRS. Αυτό δημιουργεί θέσεις αναγνώρισης για επιπλέον μόρια

τελεστές που περιέχουν περιοχές SH2, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του ΡΙ3Κ, το οποίο 

ενεργοποιεί την οδό ΑΚΤ / ΡΙ3Κ που είναι κυρίως υπεύθυνη για τις μεταβολικές δράσεις του 

αι της οδού ERK / MAPK, η οποία ρυθμίζει την κυτταρική ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση. Επιπλέον, οι INSR και IGF-ΙR μπορούν να φωσφορυλιώσουν άλλα 

υποστρώματα, τα οποία συνδέουν πολλαπλές οδούς. Μαζί, αυτά τα σήματα διεγείρουν μια 

ποικιλία διαφορετικών κατάντη βιολογικών διαδικασιών, περιλαμβανομένης της μιτογένεσης, 

της γονιδιακής έκφρασης, της μεταφοράς γλυκόζης και της σύνθεσης γλυκογόνου (Griffeth 

Αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού-β (

Ο αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού β είναι μια κυτοκίνη που ανήκει 

στην υπεροικογένεια των αυξητικών παραγόντων μετασχηματισμού. Αυτός ο 

αυξητικός παράγοντας ελέγχει πολλές βασικές κυτταρικές λειτουργίες, όπως ο 

πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση, η προσκόλληση, η διαφοροποίηση και η 

 

Εικόνα 1.15: Το σηματοδοτκό μονοπάτι των IGFs. Η σηματοδότηση ινσουλίνης / IGF-Ι 

διαμεσολαβείται από ένα πολύπλοκο, εξαιρετικά ολοκληρωμένο δίκτυο που ελέγχει διάφορες 

διεργασίες. Δύο κύριες οδοί ενεργοποιούνται με σηματοδότηση ινσουλίνης /IGF-Ι, η οδός ΑΤΚ 

/ ΡΙ3Κ και η οδός ERK / MAPK, οι οποίες εμπλέκονται σε διάφορες κυτταρικές διεργασίες 

όπως ο μεταβολισμός, η κυτταρική ανάπτυξη, ο πολλαπλασιασμός και η απόπτωση. Η 

ΙR με δέσμευση των κατάλληλων προσδετών οδηγεί σε 

αυτοφωσφορυλίωση των β υπομονάδων και ο υποδοχέας κινάσης τυροσίνης, στη συνέχεια, 

τις πρωτεΐνες IRS. Αυτό δημιουργεί θέσεις αναγνώρισης για επιπλέον μόρια-

τελεστές που περιέχουν περιοχές SH2, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του ΡΙ3Κ, το οποίο 

ενεργοποιεί την οδό ΑΚΤ / ΡΙ3Κ που είναι κυρίως υπεύθυνη για τις μεταβολικές δράσεις του 

αι της οδού ERK / MAPK, η οποία ρυθμίζει την κυτταρική ανάπτυξη και 

ΙR μπορούν να φωσφορυλιώσουν άλλα 

υποστρώματα, τα οποία συνδέουν πολλαπλές οδούς. Μαζί, αυτά τα σήματα διεγείρουν μια 

βιολογικών διαδικασιών, περιλαμβανομένης της μιτογένεσης, 

της γονιδιακής έκφρασης, της μεταφοράς γλυκόζης και της σύνθεσης γλυκογόνου (Griffeth et 

β (TGF-β) 

είναι μια κυτοκίνη που ανήκει 

στην υπεροικογένεια των αυξητικών παραγόντων μετασχηματισμού. Αυτός ο 

αυξητικός παράγοντας ελέγχει πολλές βασικές κυτταρικές λειτουργίες, όπως ο 

πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση, η προσκόλληση, η διαφοροποίηση και η 
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διαμόρφωση του κυτταρικού μικροπεριβάλλοντος (Massague, 2000; Shi and 

Massague, 2003). Στον άνθρωπο εκφράζονται τρεις ισομορφές του TGF-β, ο 

TGF-β1, ο TGF-β2 και ο  TGF-β3, όπως και πολλές ακόμη σηματοδοτικές 

πρωτεΐνες αυτής της οικογένειας, όπως οι μορφογενετικές πρωτεΐνες των 

οστών (BMPs), η ακτιβίνη και η μυοστατίνη (Feng and Derynck, 2005). Οι 

πρωτεΐνες αυτής της οικογένειας εκκρίνονται σαν πρόδρομα λανθάνοντα 

μόρια που ενεργοποιούνται στην πρόδρομη μορφή τους προκειμένου να 

δεσμευτούν στον κατάλληλο υποδοχέα (Harrison et al., 2011). 

Ο TGF-β εκφράζεται από όλους τους κυτταρικούς τύπους και παίζει 

σημαντικό ρόλο στην φυσιολογική ανάπτυξη και τη διατήρηση της 

ομοιόστασης. Εμπλέκεται στον έλεγχο διαδικασιών, όπως η ρύθμιση της 

φλεγμονώδους απόκρισης (Letterio and Roberts, 1998), η διαφοροποίηση 

βλαστοκυττάρων (Massagué and Xi, 2012) και ο κυτταρικός 

πολλαπλασιασμός (Lamora et al., 2016). Επιπλέον ο TGF-β είναι ικανός να 

ελέγξει την έναρξη της καρκινογένεσης, την πρόοδό της και την ικανότητα 

μετάστασης των καρκινικών κυττάρων. Είναι ευρέως αποδεκτός ο διττός 

ρόλος του TGF-β στον καρκίνο, αφού λειτουργεί είτε ογκοκατασταλτικά, είτε 

ογκοδιεγερτικά, ανάλογα με τον τύπου του καρκίνου και το στάδιο της 

ανάπτυξης του όγκου (Roberts and Wakefield, 2003; Katz et al., 2013). 

Όταν οι πρωτεΐνες της οικογένειας των αυξητικών παραγόντων 

μετασχηματισμού είναι στην ώριμη μορφή τους ενεργοποιείται η 

σηματοδότηση από τη μεμβράνη προς τον πυρήνα, αφού πρώτα έχουν 

προσδεθεί σε δύο ετερομερείς υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης, τον 

υποδοχέα τύπου Ι, ΤβRI ή τον υποδοχέα τύπου ΙΙ, ΤβRII. Με το κατάλληλο 

πρόσδεμα γίνεται συναρμολόγηση των υποδοχέων σε σύμπλοκο, εντός του 

οποίου φωσφορυλιώνεται  ο ΤβRII και ενεργοποιεί τον ΤβRI. Αυτή η 

φωσφορυλίωση συνδέεται με την ενεργοποίηση της ΤβRI κινάσης, η οποία 

ενεργοποιεί την κατάντη σηματοδότηση του υποδοχέα (Cárcamo et al., 1995; 

Moustakas and Heldin, 2009; Hata and Chen, 2016). Η πρόσδεση των TGF-β 

παραγόντων ενεργοποιεί την σηματοδότηση των Smad, μια σηματοδοτική 

οδό γνωστή ως «κανονική» οδό σηματοδότησης TGF-β. Οι πρωτεΐνες Smads 

που ρυθμίζονται από τον υποδοχέα (R-Smads) συμπεριλαμβάνουν τις Smad-

1, -2, -3, -5 και -8 και φωσφορυλιώνονται και ενεργοποιούνται από τον ΤβRI. 
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Οι R-Smads στρατολογούν το κοινό μόριο μεσολαβητή της σηματοδοτικής 

οδού, το Smad-4 (co-Smad). Αυτό το πρωτεϊνικό σύμπλοκο μετακινείται στον 

πυρήνα και ελέγχει τη γονιδιακή ρύθμιση (Εικόνα 1.16). Το σύμπλοκο R-

Smad/co-Smad ενεργοποιεί τη μεταγραφή με αλληλεπίδραση με τις περιοχές 

πρόσδεσης στο DNA των υπό ρύθμιση γονιδίων (SBE) (Chang, 2016).  

Η οδός σηματοδότησης TGF-β μπορεί να ελεγχθεί και με μηχανισμούς 

καταστολής του σηματοδοτικού μονοπατιού. Οι πρωτεΐνες Smad-6 και Smad-

7 είναι αυτές που καταστέλλουν τη σηματοδότηση. Διαμορφώνουν τριμερή με 

τα R-Smads και μπλοκάρουν την ικανότητά τους να επάγουν διαδικασίες 

γονιδιακής ρύθμισης, αφού ανταγωνίζονται τα R-Smads για δέσμευση στον 

υποδοχέα. Εάν, οι Smad-6 και Smad-7 δεσμευτούν στην ενδοκυττάρια 

περιοχή του υποδοχέα τότε αυτός αποδομείται (Shi et al., 2004; Weiss and 

Attisano, 2013). 

Εκτός της «κανονικής» οδού σηματοδότησης οι πρωτεΐνες TGF-β είναι ικανές 

να ενεργοποιήσουν και σηματοδοτικά μονοπάτια ανεξάρτητα από τις 

πρωτεΐνες Smad ή «μη-κανονικές» οδούς σηματοδότησης όπως τα 

μονοπάτια PI3K/AKT, ERK1/2, JNK και p38 (Εικόνα 1.16) (Lutz and Knaus, 

2002; Javelaud and Mauviel, 2005). Συνήθως η ενεργοποίηση της μη 

κανονικής οδού γίνεται σε συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους και μεσολαβεί 

διαδικασίες, όπως η κυτταρική μετανάστευση ή η EMT (Mulder, 2000; Giehl et 

al., 2007;Ikushima and Miyazono, 2010). 



 

Εικόνα 1.16: Τα σηματοδοτικά μονοπάτια TGF

«μη-κανονικής» οδού σηματοδότησης TGF

ανήκουν στην οικογένεια των αυξητικών παραγόντων μετασχηματι

κατάντη σηματοδότηση των υποδοχέων μέσω των 

σηματοδότησης ή μέσω άλλων μονοπατιών στη «μη

et al., 2016). 

1.16  Σηματοδότηση μονοπατιού Wnt

Το μονοπάτι σηματοδότησης Wnt είναι ένα εξαιρετικά διατηρημένο σύστημα 

που ρυθμίζει τις σύνθετες βιολογικές διεργασίες σε όλα τα μετάζωα. Σε 

κυτταρικό επίπεδο, οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες του μονοπατιού Wnt 

χρησιμεύουν για να αλλάζουν τη συμμετρία και να παρ

πληροφορίες θέσης που είναι κρίσιμες για το σχεδιασμό ολόκληρου του 

σώματος. Στον οργανισμό, χρησιμοποιούνται σήματα Wnt για την οργάνωση 

των θεμελιωδών αναπτυξιακών διαδικασιών, περιλαμβανομένης της 

προδιαγραφής του εμπρός

επακόλουθων κινήσεων κατά τη γαστριδίωση των εμβρύων και της 

δημιουργίας ποικιλομορφίας κυττάρων και ιστών. Οι λειτουργίες του 

μονοπατιού Wnt φαίνονται και στην ενηλικίωση όπου ρυθμίζουν τη 

συμπεριφορά των κυττάρων, την ομοιόσταση των 
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Εικόνα 1.16: Τα σηματοδοτικά μονοπάτια TGF-β. Σχηματική απεικόνιση της «κανονικής» και 

κανονικής» οδού σηματοδότησης TGF-β. Με την πρόσδεση των πρωτεϊνών που 

ανήκουν στην οικογένεια των αυξητικών παραγόντων μετασχηματισμού ενεργοποιείται η 

κατάντη σηματοδότηση των υποδοχέων μέσω των Smad πρωτεϊνών στην «κανονική» οδό 

σηματοδότησης ή μέσω άλλων μονοπατιών στη «μη-κανονική» οδό σηματοδότησης (

Σηματοδότηση μονοπατιού Wnt/ β-κατενίνης 

Το μονοπάτι σηματοδότησης Wnt είναι ένα εξαιρετικά διατηρημένο σύστημα 

που ρυθμίζει τις σύνθετες βιολογικές διεργασίες σε όλα τα μετάζωα. Σε 

κυτταρικό επίπεδο, οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες του μονοπατιού Wnt 

χρησιμεύουν για να αλλάζουν τη συμμετρία και να παρέχουν στα κύτταρα 

πληροφορίες θέσης που είναι κρίσιμες για το σχεδιασμό ολόκληρου του 

σώματος. Στον οργανισμό, χρησιμοποιούνται σήματα Wnt για την οργάνωση 

των θεμελιωδών αναπτυξιακών διαδικασιών, περιλαμβανομένης της 

προδιαγραφής του εμπρός-οπίσθιου άξονα του σώματος και των 

επακόλουθων κινήσεων κατά τη γαστριδίωση των εμβρύων και της 

δημιουργίας ποικιλομορφίας κυττάρων και ιστών. Οι λειτουργίες του 

μονοπατιού Wnt φαίνονται και στην ενηλικίωση όπου ρυθμίζουν τη 

συμπεριφορά των κυττάρων, την ομοιόσταση των ιστών και την 

 

β. Σχηματική απεικόνιση της «κανονικής» και 

β. Με την πρόσδεση των πρωτεϊνών που 

σμού ενεργοποιείται η 

πρωτεϊνών στην «κανονική» οδό 

κανονική» οδό σηματοδότησης (Lamora 

 

Το μονοπάτι σηματοδότησης Wnt είναι ένα εξαιρετικά διατηρημένο σύστημα 

που ρυθμίζει τις σύνθετες βιολογικές διεργασίες σε όλα τα μετάζωα. Σε 

κυτταρικό επίπεδο, οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες του μονοπατιού Wnt 

έχουν στα κύτταρα 

πληροφορίες θέσης που είναι κρίσιμες για το σχεδιασμό ολόκληρου του 

σώματος. Στον οργανισμό, χρησιμοποιούνται σήματα Wnt για την οργάνωση 

των θεμελιωδών αναπτυξιακών διαδικασιών, περιλαμβανομένης της 

του σώματος και των 

επακόλουθων κινήσεων κατά τη γαστριδίωση των εμβρύων και της 

δημιουργίας ποικιλομορφίας κυττάρων και ιστών. Οι λειτουργίες του 

μονοπατιού Wnt φαίνονται και στην ενηλικίωση όπου ρυθμίζουν τη 

ιστών και την 
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αποκατάσταση βλαβών. Η διαταραχή της σηματοδότησης Wnt κατά την 

εμβρυϊκή ανάπτυξη ή στους ενήλικες έχει ως αποτέλεσμα ένα φάσμα 

διαταραχών και ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου (Grainger 

and Willert, 2018). Όταν ένα σήμα του μονοπατιού Wnt έχει μετακινηθεί κατά 

μήκος της μεμβράνης, μπορεί να ενεργοποιηθεί μια ποικιλία μονοπατιών 

σηματοδότησης. Η βασική οδός σηματοδότησης είναι αυτή στην οποία 

συμμετέχει η β-κατενίνη (Wnt / β-κατενίνης), κοινώς αναφερόμενη ως 

"canonical" ή "cell fate" σηματοδότηση (Loh et al., 2016). Επιπροσθέτως 

αυτής της οδού, η οποία δίνει σήμα στον πυρήνα για την ενεργοποίηση της 

έκφρασης των γονιδίων-στόχων, έχουν περιγραφεί αρκετές άλλες 

κυτταροπλασμικές οδοί και τελεστές, που ονομάζονται "non-canonical" ή ¨με 

σήματα ανεξάρτητα από τη β-κατενίνη¨ ή ¨κυτταρικής πολικότητας¨ οδοί 

σηματοδότησης. Παρόλο που αυτές οι εναλλακτικές οδοί σηματοδότησης 

πιθανώς εκδηλώνουν ανεξάρτητα σηματοδοτικά γεγονότα, δεν 

αλληλοαποκλείουν απαραίτητα η μία από την άλλη (Grainger and Willert 

2018). 

Το ρυθμιστικό μόριο της β-κατενίνης δρα ως ο πρωτεύων μεσολαβητής της 

σηματοδότησης Wnt είτε με μεταφορά της στον πυρήνα για την ενεργοποίηση 

της έκφρασης των γονιδίων στόχων είτε ρυθμίζοντας την αποικοδόμηση των 

συστατικών του κυττάρου. Η ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού 

Wnt προάγει τη δημιουργία διμερών των υποδοχέων Fzd και Lrp5/6, οι οποίοι 

προάγουν περαιτέρω τη σηματοδότηση (Εικόνα 1.17). Η εξωκυττάρια περιοχή 

του Lrp5/6 αποτελείται από τέσσερις περιοχές β-έλικας που μεσολαβούν σε 

αλληλεπιδράσεις με αρκετούς εξωκυτταρικούς προσδέτες (Grainger and 

Willert, 2018). Απουσία Wnt, η κυτταροπλασματική πρωτεΐνη της β-κατενίνης 

αποικοδομείται συνεχώς από τη δράση του συμπλέγματος Axin, το οποίο 

αποτελείται από την πρωτεΐνη Axin, το γονιδιακό προϊόν APC, την κινάση 

καζεΐνης 1 (CK1) και την  κινάση συνθάσης γλυκογόνου 3 (GSK3). Η CK1 και 

η GSK3 φωσφορυλιώνουν διαδοχικά την αμινοτελική περιοχή της β-κατενίνης, 

με αποτέλεσμα την αναγνώριση της β-κατενίνης από β-Trcp, μια υπομονάδα 

λιγάσης ουμπικουιτίνης Ε3 και την επακόλουθη ουβικιτινυλίωση της β-

κατενίνης και πρωτεασωμική αποικοδόμησή της. Αυτή η συνεχής εξάλειψη 

της β-κατενίνης παρεμποδίζει την β-κατενίνη να φθάσει στον πυρήνα, και τα 
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γονίδια-στόχοι Wnt καταστέλλονται έτσι από την οικογένεια πρωτεϊνών TCF / 

LEF. Η οδός Wnt / β-κατενίνης ενεργοποιείται όταν ένας συνδετήρας Wnt 

δεσμεύεται στον υποδοχέα Fz ή Fzd και τον LRP6 ή τον παρόμοιο LRP5 

υποδοχέα. Ο σχηματισμός ενός πιθανού συμπλόκου Wnt-Fz-LRP6, μαζί με 

την πρόσληψη της πρωτεΐνης Dvl, έχει ως αποτέλεσμα φωσφορυλίωση και 

ενεργοποίηση LRP6 και την πρόσληψη του συμπλόκου της αξίνης στους 

υποδοχείς. Αυτά τα γεγονότα οδηγούν στην αναστολή της φωσφορυλίωσης β-

κατενίνης με τη μεσολάβηση της αξίνης και συνεπώς στη σταθεροποίηση της 

β-κατενίνης, η οποία συσσωρεύεται και μετακινείται στον πυρήνα για να 

σχηματίσει σύμπλοκα με TCF / LEF και ενεργοποιεί την έκφραση γονιδίων 

στόχων του μονοπατιού Wnt (MacDonald et al., 2009). Έχει αποδειχθεί ότι 

ένα από τα γονίδια που επηρεάζεται από το σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt είναι 

αυτό της  κυκλίνης D1 (Frysak et al., 2015). Η κυκλίνη D1 είναι ένα μόριο που 

ελέγχει μεταγραφικά, μεταφραστικά και μετα-μεταφραστικά τον κυτταρικό 

κύκλο και επομένως την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων (Qie et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 1.17: Σηματοδότηση μονοπατιών β

(αριστερά) και ενεργοποιημένη οδός (δεξιά). (Α) Ελλείψει Wnt, η κυτταροπλασματική β

κατενίνη σχηματίζει ένα σύμπλοκο με τα μόρια αξίνη, APC, GSK3 και CK1, και 

φωσφορυλιώνεται από το CK1

φωσφορυλιωμένη β-κατενίνη αναγνωρί

στοχεύει τη β-κατενίνη για πρωτεοσωμική αποδόμηση. Τα γονίδια

καταστέλλονται. (Β) Παρουσία 

Fz και LRP5/6. Η πρόσληψη Dvl από το Fz οδηγεί σε φωσφορυλίωση του υποδοχέα LRP5/6 

και στη στρατολόγηση της αξίνης. Αυτό διαταράσσει τη μεσολαβούμενη από την αξίνη 

αποδόμηση της β-κατενίνης, επιτρέπο

όπου χρησιμεύει ως συν

ενεργοποιήσει γονίδια που ανταποκρίνονται στο σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt (MacDonald et 

al., 2009). 

Η οικογένεια γονιδίων του υποδοχέα LD

κυτταρικής επιφάνειας που εμπλέκονται στην ενδοκυττάρωση μεσολαβούμενη 

από υποδοχέα ειδικών προσδεμάτων. Τα προσδέματα αυτά μπορεί να είναι 

λιποπρωτεΐνες ή άλλες πρωτεΐνες (Brown et al., 1998). Τα LRP6 και LRP5 

(LOW-DENSITY lipoprotein

οικογένεια γονιδίων του υποδοχέα LDL,

ενδοκύττωσης πρωτεϊνών και είναι 71% ομόλογα. Μοιράζονται μια δομή που 

περιέχει μια εξωκυττάρια περιοχή (ECD) που αποτελεί το μεγαλ

του μορίου. Στο αμινοτελικό άκρο της ECD περιοχής δημιουργούνται θέσεις 

δέσμευσης για τα περισσότερα από τα γνωστά εξωκυτταρικά προσδέματα 

των Lrp5 και Lrp6 (Williams and Insogna, 2009).

Η σηματοδότηση Wnt, όπως έχει αναφερθεί, έχει αναδειχθεί 

ρυθμιστής της σκελετικής μοντελοποίησης και διαμόρφωσης των οστών. 

Μεταλλάξεις απώλειας λειτουργίας ή υπερέκφρασης του γονιδίου LRP5 και 
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17: Σηματοδότηση μονοπατιών β-κατενίνης/Wnt. Απενεργοποιημένο μονοπάτι 

(αριστερά) και ενεργοποιημένη οδός (δεξιά). (Α) Ελλείψει Wnt, η κυτταροπλασματική β

κατενίνη σχηματίζει ένα σύμπλοκο με τα μόρια αξίνη, APC, GSK3 και CK1, και 

φωσφορυλιώνεται από το CK1 (μπλε) και στη συνέχεια από το GSK3 (κίτρινο). Η 

κατενίνη αναγνωρίζεται από την Ε3 λιγάση ουβικουιτίνης β

κατενίνη για πρωτεοσωμική αποδόμηση. Τα γονίδια-στόχοι του μονοπατιού 

καταστέλλονται. (Β) Παρουσία συνδέτη Wnt, σχηματίζεται διμερές σύμπλοκο των υποδοχέων 

Fz και LRP5/6. Η πρόσληψη Dvl από το Fz οδηγεί σε φωσφορυλίωση του υποδοχέα LRP5/6 

και στη στρατολόγηση της αξίνης. Αυτό διαταράσσει τη μεσολαβούμενη από την αξίνη 

κατενίνης, επιτρέποντας στη β-κατενίνη να συσσωρευτεί στον πυρήνα 

όπου χρησιμεύει ως συν-ενεργοποιητής για τον μεταγραφικό παράγοντα TCF να 

ενεργοποιήσει γονίδια που ανταποκρίνονται στο σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt (MacDonald et 

Η οικογένεια γονιδίων του υποδοχέα LDL αποτελείται από πρ

κυτταρικής επιφάνειας που εμπλέκονται στην ενδοκυττάρωση μεσολαβούμενη 

από υποδοχέα ειδικών προσδεμάτων. Τα προσδέματα αυτά μπορεί να είναι 

λιποπρωτεΐνες ή άλλες πρωτεΐνες (Brown et al., 1998). Τα LRP6 και LRP5 

lipoprotein–related receptors 5 and 6) γονίδια ανήκουν στην 

οικογένεια γονιδίων του υποδοχέα LDL, συμμετέχουν σε διαδικασίες 

ενδοκύττωσης πρωτεϊνών και είναι 71% ομόλογα. Μοιράζονται μια δομή που 

περιέχει μια εξωκυττάρια περιοχή (ECD) που αποτελεί το μεγαλ

του μορίου. Στο αμινοτελικό άκρο της ECD περιοχής δημιουργούνται θέσεις 

δέσμευσης για τα περισσότερα από τα γνωστά εξωκυτταρικά προσδέματα 

των Lrp5 και Lrp6 (Williams and Insogna, 2009). 

Η σηματοδότηση Wnt, όπως έχει αναφερθεί, έχει αναδειχθεί 

ρυθμιστής της σκελετικής μοντελοποίησης και διαμόρφωσης των οστών. 

Μεταλλάξεις απώλειας λειτουργίας ή υπερέκφρασης του γονιδίου LRP5 και 

 

κατενίνης/Wnt. Απενεργοποιημένο μονοπάτι 

(αριστερά) και ενεργοποιημένη οδός (δεξιά). (Α) Ελλείψει Wnt, η κυτταροπλασματική β-

κατενίνη σχηματίζει ένα σύμπλοκο με τα μόρια αξίνη, APC, GSK3 και CK1, και 

(μπλε) και στη συνέχεια από το GSK3 (κίτρινο). Η 

τίνης β-Trcp, η οποία 

στόχοι του μονοπατιού 

συνδέτη Wnt, σχηματίζεται διμερές σύμπλοκο των υποδοχέων 

Fz και LRP5/6. Η πρόσληψη Dvl από το Fz οδηγεί σε φωσφορυλίωση του υποδοχέα LRP5/6 

και στη στρατολόγηση της αξίνης. Αυτό διαταράσσει τη μεσολαβούμενη από την αξίνη 

κατενίνη να συσσωρευτεί στον πυρήνα 

ενεργοποιητής για τον μεταγραφικό παράγοντα TCF να 

ενεργοποιήσει γονίδια που ανταποκρίνονται στο σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt (MacDonald et 

L αποτελείται από πρωτεΐνες της 

κυτταρικής επιφάνειας που εμπλέκονται στην ενδοκυττάρωση μεσολαβούμενη 

από υποδοχέα ειδικών προσδεμάτων. Τα προσδέματα αυτά μπορεί να είναι 

λιποπρωτεΐνες ή άλλες πρωτεΐνες (Brown et al., 1998). Τα LRP6 και LRP5 

related receptors 5 and 6) γονίδια ανήκουν στην 

συμμετέχουν σε διαδικασίες 

ενδοκύττωσης πρωτεϊνών και είναι 71% ομόλογα. Μοιράζονται μια δομή που 

περιέχει μια εξωκυττάρια περιοχή (ECD) που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα 

του μορίου. Στο αμινοτελικό άκρο της ECD περιοχής δημιουργούνται θέσεις 

δέσμευσης για τα περισσότερα από τα γνωστά εξωκυτταρικά προσδέματα 

Η σηματοδότηση Wnt, όπως έχει αναφερθεί, έχει αναδειχθεί ως κεντρικός 

ρυθμιστής της σκελετικής μοντελοποίησης και διαμόρφωσης των οστών. 

Μεταλλάξεις απώλειας λειτουργίας ή υπερέκφρασης του γονιδίου LRP5 και 
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πιο συχνά, του LRP6 , που αποτελούν συν-υποδοχείς του μονοπατιού Wnt, 

φαίνεται να επηρεάζουν τη βιολογία των οστών. Το γονίδιο LRP5 είναι ένας 

σημαντικός συν-υποδοχέας Wnt για τη ρύθμιση της οστικής μάζας και 

φαίνεται να λειτουργεί κυρίως στο σχηματισμό των οστών. Το LRP6 ρυθμίζει 

επίσης την οστική μάζα, αλλά η δράση του μπορεί να περιλαμβάνει την 

απορρόφηση στοιχείων καθώς και το σχηματισμό των οστών (Kang and 

Robling, 2014). Αλλαγές στα γονιδία LRP6 και LRP5 επηρεάζουν τη 

σηματοδότηση Wnt, που ρυθμίζει τη σύνθεση σεροτονίνης, η οποία ενεργεί με 

ενδοκρινικό τρόπο για να ρυθμίζει το μεταβολισμό των οστικών κυττάρων 

(Williams and Insogna, 2009). Επιπλέον, η πρωτεΐνη LPR6 φαίνεται να είναι 

σημαντική και στην αναβολική απόκριση των οστών, σε θεραπεία με την 

παραθορμόνη PTH (Kang and Robling, 2014). Η ορμόνη αυτή φαίνεται να 

είναι το μόνο διαθέσιμο αναβολικό στοιχείο στα οστά και είναι πιθανό να 

σχετίζεται με τη σηματοδότηση Wnt, που επίσης συμμετέχει στον αναβολισμό 

των οστικών κυττάρων. Μελέτες δείχνουν ότι αυτές οι δύο αναβολικοί οδοί 

επικαλύπτονται  (Williams and Insogna, 2009). Πρόσφατες μελέτες in vitro 

έχουν δείξει ότι η PTH είναι ικανή να διεγείρει τη σηματοδοτική οδό της β-

κατενίνης και ότι προκαλεί αλληλεπίδραση του υποδοχέα της PTHR1 με την 

Lpr6. Ο σχηματισμός του τριμερούς συμπλόκου σχετίζεται με φωσφορυλίωση 

της Lpr6. Η ενεργοποίησή της από τη λειτουργία της PTH συνεισφέρει στην 

κατασκευή αλλά και τη διατήρηση των οστών (Wan et al., 2008).  Είναι, 

επίσης, γνωστό ότι σε μεταγραφικό επίπεδο το γονίδιο LRP6 εκφράζεται σε 

καρκινικές κυτταρικές σειρές και ανθρώπινους κακοήθεις όγκους. Όπως 

αναφέρθηκε η β-κατενίνη είναι βασικό στοιχείο του σηματοδοτικού μονοπατιού 

Wnt. Η πρωτεΐνη Lpr6 συμμετέχει στο κανονικό (canonical) σηματοδοτικό 

μονοπάτι. Μεμονωμένα μέλη της οικογένειας των εκκρινόμενων πρωτεϊνών 

Dickkopf (Dkk) μπορούν είτε να ανταγωνίζονται είτε να διεγείρουν τη 

σηματοδότηση Wnt μέσω αλληλεπίδρασης με την Lpr6. (Li et al., 2004). Η 

έκφραση της πρωτεΐνης αυτής και γενικά των LPR (LDL receptor-related 

proteins) πρωτεϊνών είναι βασική για την πρόοοδο και την παθοβιολογία του 

οστεοσαρκώματος (Hoang et al., 2004). Λόγω της σημασίας της στη 

λειτουργία των κυττάρων, η αναστολή της σηματοδότησης Wnt θα μπορούσε 

να αποτελεί στόχο στη θεραπεία των καρκίνων, ενώ η ενεργοποίηση της Wnt 
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σηματοδότησης θα ήταν χρήσιμη στην κατανόηση της μηχανικής των ιστών 

και στην αναγεννητική ιατρική. 
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Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να μελετηθούν σε βάθος 

και να κατανοηθούν οι σηματοδοτικοί μηχανισμοί που ρυθμίζονται από 

αυξητικούς παράγοντες και μόρια της εξωκυττάριας ουσίας και τελικά 

επηρεάζουν τις κυτταρικές λειτουργίες των όγκων μεσεγχυματικής 

προέλευσης. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η συμμετοχή της συνδεκάνης-2 στο 

σηματοδοτικό μονοπάτι του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα IGF-Ι 

που επάγει τη μετανάστευση των κυττάρων του ινοσαρκώματος HT1080. Στη 

συνέχεια, μελετήθηκε ο ρόλος της διγλυκάνης και της λουμικάνης στον 

επαγόμενο από IGF-Ι κυτταρικό πολλαπλασιαμό των κυττάρων του 

οστεοσαρκώματος MG63 και των κυττάρων του χονδροσαρκώματος HTB94, 

αντίστοιχα. Απώτερος στόχος ήταν η αναγνώριση του ρόλου που 

διαδραματίζουν αυτές οι πρωτεογλυκάνες στη ρύθμιση των επαγόμενων από 

τον IGF-Ι κυτταρικών λειτουργιών. 
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2.Υλικά και Μέθοδοι 
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2.1 Υλικά 

Ο ανασυνδυασμένος ανθρώπινος IGF-I (ινσουλινόμορφος αυξητικός 

παράγοντας-I; 291-G1; 10ng/ml), TGF-β2 (αυξητικός παράγοντας 

μετασχηματισμού-β2-302-B2-010; 10ng/ml) και η εξωγενής διγλυκάνη (2667-

CM) προμηθεύτηκαν από την R&D Diagnostics. Επιλεκτικός αναστολέας του 

ERK1/2 (Cell Signaling Technology; U0126; 10μΜ) και αλλοστερικός 

αναστολέας του υποδοχέα IGF-IR (Sigma-Aldrich; AG1024; 1μΜ) 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Τα πρώτα αντισώματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη και αγοράστηκαν από την Santa Cruz 

Biotechnology είναι τα εξής: μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον της λουμικάνης 

(sc166871; 1/100 αραίωση για western blots ή 1/50 για πειράματα 

ανοσοφθορισμού), μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον της β-κατενίνης (sc7963; 

1/300 αραίωση και 1/50 για πειράματα ανοσοφθοροσμού), μονοκλωνικό 

αντίσωμα εναντίον του υποδοχέα IGF-IR (sc81464; 1/100 αραίωση), 

μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον του φωσφορυλιωμένου ERK1/2 (sc136521; 

1/100 αραίωση), πολυκλωνικό αντίσωμα εναντίον του Smad2 (sc6200; 1/200 

αραίωση), πολυκλωνικό αντίσωμα εναντίον του φωσφορυλιωμένου Smad2 

(sc101801; 1/200 αραίωση) και τα αντισώματα ezrin (sc-58758; 1/200 

αραίωση), p-ezrin (sc-101677; 1:200 αραίωση) και Syndecan 2 (sc-9492; 

1/200 αραίωση). Από άλλες εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα για την 

τουμπουλίνη (Sigma-Aldrich T4026, 1/1.000) και για τον υποδοχέα LRP6 

(Elab science E-AB17347, 1/50). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό 

αντίσωμα εναντίον της ακτίνης (Millipore MAB1501; 1/5000 αραίωση), 

μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον του ERK (Thermo scientific MA5-15343; 

1/500 αραίωση), πολυκλωνικό αντίσωμα εναντίον του φωσφορυλιωμένου 

υποδοχέα IGF-IR (Thermo scientific PA5-37602; 1/500 αραίωση), 

μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον της θειικής κερατάνης (Seikagaku 270427; 

1/1000 αραίωση) και το ένζυμο κερατανάση II (Seikagaku 100812; 0,005u/ml). 

Τα δεύτερα αντισώματα HRP anti-rabbit (AP182PR) και anti-mouse 

(AP192PM) χρησιμοποιήθηκαν σε αραίωση 1/5000 και αγοράστηκαν από τη 

Millipore. 
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2.2 Κυτταροκαλλιέργειες 

Τα κύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα ήταν οι ανθρώπινες 

κυτταρικές σειρές ανθρώπινου χονδροσαρκώματος HTB94 (ATCC® HTB-

94™), ανθρώπινου οστεοσαρκώματος MG63 (ATCC® CRL-1427™) και 

ανθρώπινου ινοσαρκώματος HT080 (ATCC®CCL-121) (Rasheed et al, 1974). 

Όλα τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε κλίβανο στους 37οC και 5% CO2. Τα 

κύτταρα HTB94 καλλιεργήθηκαν με το θρεπτικό υλικό DMEM (Biosera AG; 

LM-D1111  στο οποίο είχε προστεθεί 10% ορός FBS (fetal bovine serum) 

(Invitrogen 10500-064), πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη (100units/ml; Biosera 

LMA4118). Το θρεπτικό καλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκε για τις κυτταρικές 

σειρές MG63 και ΗΤ1080 ήταν το DMEM (BIOCHROM) παρουσία 10% (v/v) 

FBS (fetal bovine serum) (GIBCO), γλουταμίνης (4 mM) και των αντιβιοτικών 

πενικιλλίνη (100 units/ml) και στρεπτομυκίνη (100 μg/ml). Στο θρεπτικό μέσο 

των κυττάρων MG63 προστέθηκαν επίσης 2 g/L διτανθρακικού νατρίου. Η 

αλλαγή του θρεπτικού καλλιέργειας γινόταν κάθε δύο μέρες. Τα κύτταρα 

καλλιεργήθηκαν σε φλάσκες καλλιέργειας 75 cm2. Κατά την πραγματοποίηση 

των πειραμάτων και πριν τη διέγερση με παράγοντες όπως ο TGF-β2 (10 

ng/mL) ή ο IGF-I (10 ng/ml) τα κύτταρα επωάστηκαν για 24 ώρες με DMEM 

χωρίς ορό και οι θεραπείες διαρκούσαν 48h στα MG63 κύτταρα και 24h στις 

κυτταρικές σειρές ΗΤΒ94 και ΗΤ1080. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν επιπλέον 

24 ώρες πριν την απομόνωση του RNA ή τη συλλογή των πρωτεϊνών 

αντίστοιχα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε αναστολέας (αναστολέας 

ERK ή IGF-IR), αυτός προστέθηκε 1 ώρα πριν την προσθήκη των άλλων 

παραγόντων. 

2.3 Δοκιμή κυτταρικής προσκόλλησης 

Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε Τ25 φλάσκες σε θρεπτικό υλικού παρουσία 

ορού για 24 ώρες και στη συνέχεια επιμολύνθηκαν με siRNAs, με τον τρόπο 

που αναφέρεται παρακάτω. Για τη δοκιμή προσκόλλησης, τα κύτταρα 

απομονώθηκαν με 5 mM PBS/ΕDTA και στη συνέχεια προστέθηκαν σε πιάτα 

καλλιέργειας 96 οπών στη συγκέντρωση των 10x103 κυττάρων ανά οπή. Ο 

πυθμένας των οπών επικαλύφθηκε με φιμπτονεκτίνη FN (5 μg / ml) για 1 ώρα 

στους 37°C. Διάλυμα BSA 1% προστέθηκε στις οπές για 30 λεπτά σε 
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θερμοκρασία δωματίου για την παρεμπόδιση μη ειδικών θέσεων δέσμευσης. 

Τα κύτταρα αφέθηκαν να προσκολληθούν για  1 ώρα στους 37°C (Nikitovic et 

al., 2011). Ο αριθμός των προσκολλημένων κυττάρων προσδιορίστηκε 

χρησιμοποιώντας την φλουορομετρική μέθοδο CyQUANT cell proliferation 

Assay Kit (Molecular Probes) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο 

φθορισμός μετρήθηκε σε φθορόμετρο (BioTek) χρησιμοποιώντας την 

προτεινόμενη διέγερση (485 nm) και φίλτρα εκπομπής (528 nm). Μια 

ξεχωριστή πρότυπη καμπύλη χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή μονάδων 

φθορισμού σε αριθμούς κυττάρων. Όλα τα πειράματα προσκόλλησης 

επαναλήφθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές και εκτελέστηκαν σε τριπλέτες. 

2.4 Δοκιμή κυτταρικής μετανάστευσης 

Η ικανότητα των κυττάρων ΗΤΒ94 να κινούνται μετρήθηκε με τη δοκιμή της 

ινώδους ουλής (wound healing), κατά την οποία τα κύτταρα στρώθηκαν σε 

πιάτα καλλιέργειας 24 θέσεων στη συγκέντρωση των 10x105 κυττάρων ανά 

οπή παρουσία 10% FBS για 24 ώρες. Η βέλτιστη συγκέντρωση των κυττάρων 

επιλέχθηκε ώστε στις 72 ώρες καλλιέργειας στους 37°C και 5% CO2, η 

επιφάνεια της κάθε οπής να είναι πλήρως καλυμμένη με κύτταρα. Στη 

συνέχεια τα κύτταρα επιμολύνθηκαν με siRNAs, όπως αναφέρεται παρακάτω. 

Έπειτα, αφαιρέθηκαν κύτταρα με ένα ρύγχος των 10μl κατά μήκος της 

επιφάνειας καλλιέργειας. Τα αποκολλημένα κύτταρα απομακρύνθηκαν μετά 

από πλύση με DMEM χωρίς παρουσία ορού. Το κλείσιμο του τραύματος 

παρακολουθήθηκε στις 12 ώρες με έναν επεξεργαστή ψηφιακής εικόνας 

συνδεδεμένο σε ένα μικροσκόπιο, σε πέντε διαφορετικές θέσεις κατά μήκος 

του τραύματος. Η κυτταρική κινητικότητα προσδιορίστηκε ποσοτικά με 

ανάλυση στο πρόγραμμα image J (IMAGE J 1.4.3.67 LAUNCHER 

SYMMETRY software, Watkinsville, CA, USA). 

Για τα κύτταρα ΗΤ1080 χρησιμοποιήθηκαν πιάτα 24 οπών τα οποία 

καλύφθηκαν με υπόστρωμα ινονεκτίνης (10μg/ml). Στη συνέχεια 

τοποθετήθηκαν 5Χ104 κύτταρα πάνω σε Transwell inserts, τα οποία 

αφέθηκαν να μεταναστεύσουν προς την ινονεκτίνη για 4 ώρες σε συνθήκες 

επώασης. Τα κύτταρα που μετανάστευσαν συλλέχθηκαν με τρυψίνη και αφού 

καταψύχθηκαν στους -80οC για 1 ώρα, μετρήθηκαν με τη μέθοδο CyQUANT 
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fluorometric Assay Kit (Molecular Probes) σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή, σε φλουορόμετρο. 

2.5 Δοκιμή κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

Τα κύτταρα αφαιρέθηκαν από τη φλάσκα καλλιέργειας με την χρήση 0,25% 

θρυψίνη/EDTA και τοποθετήθηκαν με κατάλληλη συγκέντρωση ανά οπή σε 

μαύρα πιάτα καλλιέργειας 96 οπών (Corning; 3603). Τα κύτταρα μετά από 24 

ώρες σε θρεπτικό 10% ορού είτε επιμολύνθηκαν με siRNAs ή επωάστηκαν 

για ακόμα 24 ώρες σε θρεπτικό απουσία ορού. Όλοι οι υπό μελέτη 

παράγοντες προστέθηκαν στη συνέχεια, ανάλογα με την περίπτωση και 

έμειναν για  24 ή 48 ώρες στους 37◦C και 5% CO2. Ο αριθμός των 

προσκολλημένων κυττάρων προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας την 

φλουορομετρική μέθοδο CyQUANT cell proliferation Assay Kit (Molecular 

Probes) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο φθορισμός μετρήθηκε 

σε φθορόμετρο (Bio Tek) χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη διέγερση (485 

nm) και φίλτρα εκπομπής (528 nm). Μια ξεχωριστή πρότυπη καμπύλη 

χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή μονάδων φθορισμού σε αριθμούς 

κυττάρων. Όλα τα πειράματα κυτταρικού πολλαπλασιασμού επαναλήφθηκαν 

τουλάχιστον τρεις φορές και εκτελέστηκαν σε πέντε επαναλήψεις για κάθε 

πείραμα. 

2.6 Σίγηση  με siRNA 

Για τα πειράματα επιμόλυνσης με μικρά σε μέγεθος παρεμβατικά RNA 

(siRNAs) τα κύτταρα αφαιρέθηκαν από τη φλάσκα καλλιέργειας με τη χρήση 

0,25% θρυψίνη/EDTA και τοποθετήθηκαν με συγκεκριμένο αριθμό σε άλλα 

πιάτα καλλιέργειας ανάλογα με την ανάγκη του κάθε πειράματος. Τα μικρά 

παρεμβατικά RNA που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: ειδικά για τη 

λουμικάνη (siLum) (Invitrogen; Stealth siRNAs HSS106200), την ντεκορίνη 

(siDec) (Invitrogen; Stealth siRNAs HSS102673) και τη διγλυκάνη (siBig) 

(Invitrogen; Stealth siRNAs HSS184531) και τα RNAi που χρησιμοποιούνται 

για τον αρνητικό έλεγχο (siScr) (Invitrogen; Medium GC content negative 

control). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν ειδικά siRNAs για τη β-κατενίνη. Για την 

βέλτιστη επιμόλυνση, τα siRNAs και η λιποφεκταμίνη 2000 (Invitrogen; 11668-

027) διαλύθηκαν, πρώτα, στο μειωμένου ορού μέσο Opti- MEM I (Invitrogen; 
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31985-070). Μετά από πέντε λεπτά επώασης, η αραιωμένη λιποφεκταμίνη 

2000 αναμείχθηκε με τα αραιωμένα siRNA (2 μΜ) για 20 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου, για να σχηματιστούν σύμπλοκα siRNA-λιποσώματος, 

ώστε να εισχωρήσουν στις κυτταρικές μεμβράνες. Στα κύτταρα προστέθηκε 

θρεπτικό χωρίς ορό και αντιβιοτικά και στη συνέχεια τα συμπλέγματα του 

siRNA για τα υπο μελέτη γονίδια-στόχους ή ο αρνητικός δείκτης ελέγχου 

scrambled siRNA αφαιρέθηκε από τις καλλιέργειες μετά από 24 ώρες για τα 

siLum ή 12 ώρες για τα siDec και τα siBig στα κύτταρα ΗΤΒ94. Η επώαση με 

τα siRNAs στις άλλες δύο κυτταρικές σειρές έγινε για 6h. Το μέσο 

αντικαταστάθηκε με νέο DMEM 0% FBS χωρίς  αντιβιοτικά και η περίοδος 

επώασης συνεχίστηκε για 24 ώρες στις κυτταρικές σειρές ΗΤΒ94 και ΗΤ1080 

ή για 48h στα κύτταρα MG63. Τα κύτταρα στη συνέχεια συλλέχθηκαν και 

απομονώθηκε το mRNA ή οι πρωτεΐνες. Όταν ήταν απαραίτητο, προστέθηκαν 

παράγοντες για 24 ώρες ή 48h μετά την πρώτη περίοδο επιμόλυνσης. Όλα τα 

πειράματα επιμόλυνσης επαναλήφθηκαν τουλάχιστον τρεις φορές. 

2.7 Απομόνωση του RNA και αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-time PCR) 

Το μεταγραφικό RNA απομονώθηκε χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο 

TRIzol (Invitrogen; 15596026) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Ένα μικρογραμμάριο συνολικού RNA προστέθηκε για τη σύνθεση του cDNA 

με τη χρήση του πακέτου αντιδραστηρίων TAKARA (RR037A) RT cDNA. Για 

ημι-ποσοτικοποίηση των γονιδίων που μας ενδιαφέρουν, πραγματοποιήθηκαν 

αντιδράσεις PCR σε πραγματικό χρόνο σε έναν κυκλοποιητή Mx300P 

χρησιμοποιώντας το πακέτο Universal qPCR (KAPA Biosystems, ΚΚ4602) σε 

συνολικό όγκο 20 μΙ, με χρήση ειδικών εκκινητών για κάθε γονίδιο. Έγιναν 

πρότυπες καμπύλες σε κάθε αντίδραση, οι οποίες παρήγαγαν γραμμικό 

γράφημα κύκλου κατωφλίου (Ct) έναντι log (αραίωση). Η ποσότητα του κάθε 

γονιδίου-στόχου ποσοτικοποιήθηκε με βάση τη συγκέντρωση της πρότυπης 

καμπύλης και παρουσιάστηκε ως αυθαίρετες μονάδες. Η GAPDH 

χρησιμοποιήθηκε ως γονίδιο του οποίου η έκφραση μένει σταθερή σε κάθε 

μεταχείριση των κυττάρων, με σκοπό να ποσοτικοποιηθεί η έκφραση κάθε 

γονιδίου-στόχου στις διαφορετικές μεταχειρίσεις. 
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2.8 Ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών κατά Western 

Η συνολική πρωτεΐνη που εκκρίθηκε στο θρεπτικό της καλλιέργειας 

συμπυκνώθηκε χρησιμοποιώντας φυγοκεντρικούς συγκεντρωτικούς σωλήνες 

Amicon Ultra 15ml (UFC901024; 10kDa cut off), από τον όγκο των 3 ml 

θρεπτικού χωρίς ορό που συλλέχθηκε από τις καλλιέργειες σε όγκο των 500 

μl. Τα προσκολλημένα κύτταρα λύθηκαν με διάλυμα RIPA (50mM Tris-HCl, 

1% NP-40, 0.25% Na-Deoxycholate, 150mM NaCl, 1mM EDTA, πρωτεάσες 

και φωσφατάσες). Ίσες ποσότητες πρωτεΐνης, είτε κυτταρικής είτε 

εκκρινόμενης υποβλήθηκαν σε ηλεκτροφόρηση SDS–PAGE 

χρησιμοποιώντας 10% γέλη πολυακρυλαμιδίου υπό αναγωγικές συνθήκες. Οι 

διαχωρισθείσες πρωτεΐνες μεταφέρθηκαν σε μεμβράνες νιτροκυτταρίνης σε 

διάλυμα 10 mM CAPS (pH=11), που περιείχε 10% μεθανόλη. Στη συνέχεια, 

μετά από ολονύκτια επώαση με 5% (w/v) διάλυμα γάλατος διαλυμένο σε PBS-

Tween (PBS που περιείχε 0.1% Tween-20) στους 4οC, οι μεμβράνες 

επωάσθηκαν για 60 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου με τα υπό μελέτη 

πρώτα αντισώματα σε κάθε περίπτωση. Επακολούθως, οι μεμβράνες 

πλύθηκαν σε PBS-Tween και επωάσθηκαν με τα απαραίτητα δεύτερα 

αντίσωματα, για κάθε περίπτωση, επιπλέον 60 λεπτά σε θερμοκρασία 

δωματίου. Τα αντισώματα κατά την επώαση ήταν διαλυμένα σε PBS-Tween 

και 1% (w/v) διάλυμα γάλατος. Μετά την πλύση, η προσκόλληση των 

αντισωμάτων οπτικοποιήθηκε μέσω ενισχυμένης χημειοφωταύγειας 

χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο Lumi Sensor Chemiluminescent HRP 

(Genscript; L00221V500), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η 

ακτίνη χρησιμοποιήθηκε ως γονίδιο του οποίου η πρωτεϊνική έκφραση μένει 

σταθερή σε κάθε μεταχείριση των κυττάρων, με σκοπό να ποσοτικοποιηθεί η 

έκφραση κάθε πρωτεΐνης στις διαφορετικές μεταχειρίσεις. 

2.9 Ανοσοφθορισμός κυττάρων 

Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε κυκλικές καλυπτρίδες και τοποθετήθηκαν σε 

πιάτα καλλιέργειας 24 οπών σε συγκέντρωση 50.000 κύτταρα/οπή (MG63), 

70.000 κύτταρα/οπή (ΗΤΒ94), 60.000 κύτταρα/οπή (ΗΤ1080). Τις πρώτες 24 

ώρες καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο με 10% ορό και ακολούθησε αλλαγή 

θρεπτικού σε θρεπτικό απουσία ορού. Τα κύτταρα επωάστηκαν στη συνέχεια 
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για όσο χρειαζόταν στην κάθε πειραματική διαδικασία στους 37oC και 5% 

CO2. Κατόπιν, τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν με διάλυμα 5% φορμαλδεΰδης 

και 2% σακχαρόζης σε PBS για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά 

από 3 πλύσεις με PBS που περιείχε 1% ορό, στα κύτταρα προστέθηκε ο 

παράγοντας διαπερατότητας μεμβρανών Triton X-100 για 10 λεπτά. 

Ακολούθως οι καλυπτρίδες πλύθηκαν με PBS διάλυμα συμπληρωμένο με 1% 

ορό, πριν την προσθήκη του πρώτου αντισώματος. Με τα πρώτα αντισώματα 

έγινε επώαση για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Οι καλυπτρίδες που δεν 

επωάστηκαν με πρώτο αντίσωμα χρησιμοποιήθηκαν ως αρνητικά δείγματα 

ελέγχου. Οι καλυπτρίδες πλύθηκαν ξανά και επωάστηκαν στο σκοτάδι σε 

κανονικές συνθήκες για 1 ώρα με τα δεύτερα αντισώματα. Το ιωδιούχο TO-

PRO-3 (Molecular Probes; T3605) αραιωμένο σε συγκέντρωση 1:300 και 

διαλυμένο σε απιονισμένο νερό, εφαρμόστηκε για 40 λεπτά στις καλυπτρίδες 

με σκοπό να γίνει η χρώση του πυρήνα. Οι καλυπτρίδες στη συνέχεια 

τοποθετήθηκαν σε αντικειμενοφόρες πλάκες, χρησιμοποιώντας γλυκερόλη ως 

μονωτικό και απεικονίστηκαν χρησιμοποιώντας συνεστιακή μικροσκοπία 

(confocal microscopy). 

2.10 Ανοσοκατακρήμνιση με A/G πρωτεΐνη αγαρόζη 

Για την πραγματοποίηση της τεχνικής αυτής συλλέχθηκαν 2x106 ΗΤ1080 

κύτταρα και αραιώθηκαν σε 1ml διαλύματος NP40 το οποίο περιείχε 

αναστολείς πρωτεασών και φωσφατασών. Μια ποσότητα 100μl 

αποθηκεύτηκε στους -80oC. Στην υπόλοιπη ποσότητα των 900μl από κάθε 

πρωτεϊνικό δείγμα, προστέθηκαν 30μl του πρώτου αντισώματος anti-p-ezrin ή 

anti-IGF-IR και έτσι τα δείγματα επωάστηκαν στους 4οC υπό ελαφριά 

ανακίνηση για 24 ώρες. Η διαδικασία της ανοσοκατακρήμνισης 

πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα μετά από την προσθήκη 30μl 

πρωτεΐνης A/G αγαρόζης (sc2003, Santa Cruz) για 4 ώρες στους 4oC υπό 

ελαφριά ανακίνηση. Μετά από μια φυγοκέντρηση στις 1000 rpm για 1 λεπτό 

στους 4oC, η πελέτα αραιώθηκε για μία ακόμη φορά σε 1ml διάλυμα NP40. Η 

διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε δύο ακόμη φορές. Στο τέλος, η πελέτα 

αραιώθηκε σε 30μl χρωστικής 2x για western blotting. 
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2.11 Διαχωρισμός πυρήνα και κυτταροπλάσματος 

Τα MG63 κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε φλάσκες μεγέθους Τ25  και 

αποκολλήθηκαν με θρυψίνη. Μετά από φυγοκέντρηση, οι πελέτες με τα 

κύτταρα διαλύθηκαν με 250μl PBS συμπληρωμένο με πρωτεάσες και 

αναστολείς φωσφατασών. Τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν ξανά και οι πελέτες 

διαλύθηκαν σε 200μl 5x CPV NP40 διάλυμα λύσης. Τα σωληνάρια με τα 

κύτταρα έμειναν στους 4oC για 10 λεπτά σε κινούμενη πλατφόρμα και 

φυγοκεντρήθηκαν ξανά. Τα υπερκείμενα που δημιουργήθηκαν περιείχαν τις 

κυτταροπλασματικές πρωτεϊνες και αποθηκεύτηκαν σε ξεχωριστό σωληνάριο 

στους -80oC. Οι πελέτες στα αρχικά σωληνάρια επαναλυτοποιήθηκαν σε 

100μl διαλύματος RIPA, έγινε έντονη ανάδευση (vortex) και στη συνέχεια τα 

σωληνάρια έμειναν στους 4oC για 60 λεπτά σε κινούμενη πλατφόρμα. 

Ακολούθησε φυγοκέντρηση για να δημιουργηθεί πελέτα με τις μεμβράνες των 

κυττάρων και τα υπερκείμενα που περιείχαν τις πυρηνικές πρωτεΐνες. Οι 

πελέτες (μεμβράνες) και τα υπερκείμενα φυλάχτηκαν στους -80o C. 

2.12 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική σημασία των δειγμάτων υπολογίστηκε με το στατιστικό τεστ 

student’s t-test στην περίπτωση που τα συγκρινόμενα δείγματα ήταν δύο και 

με ANOVA analysis of variance με Tukey’s post-test στην περίπτωση που τα 

συγκρινόμενα δείγματα ήταν πάνω από δύο. Το software που 

χρησιμοποιήθηκε για τις παραπάνω αναλύσεις ήταν το Graph Pad Prism 

(version 4.0). 
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3. Αποτελέσματα 
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3.1 Ο ρόλος της συνδεκάνης 2 στην επαγώμενη από 

IGF-Ι μετανάστευση των κυττάρων ινοσαρκώματος 

ΗΤ1080 

3.1.1 Ο IGF-I ρυθμίζει την κυτταρική μετανάστεση των ΗΤ1080 

κυττάρων ινοσαρκώματος με τρόπο εξαρτώμενο από τη 

SDC2 

Μελετήθηκε η χημειοτακτική μετανάστευση των κυττάρων ΗΤ1080, που 

αποτελεί μια ελάχιστα διαφοροποιημένη και πολύ επιθετική κυτταρική σειρά 

του ανθρώπινου ινοσαρκώματος (Rasheed et al., 1974), αρχικά κατά της 

ινονεκτίνης (FN) και του εμβρυικού ορού βοοειδούς (FBS), χρησιμοποιώντας 

DMEM (0%) για τα δείγματα ελέγχου. Τα κύτταρα ΗΤ1080 παρουσίασαν 

ενισχυμένη ικανότητα μετανάστευσης προς την ινονεκτίνη και τον ορό (Εικόνα 

1Α). Θεραπεία των κυττάρων με τον παράγοντα IGF-I για 24h αύξησε τη 

χημειοτακτική μετανάστευση των κυττάρων  προς την ινονεκτίνη και τον ορό 

(p<0.01, p<0.001) συγκριτικά με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου (Εικόνα 1Α). 

Λόγω του υψηλού επιπολασμού της FN στην εξωκυττάρια μήτρα του 

ινοσαρκώματος, χρησιμοποιήθηκε η FN ως χημειοτακτικός παράγοντας σε 

όλα τα επόμενα πειράματα. Η SDC2 είναι άφθονη στα μεσεγχυματικά κύτταρα 

και αποδείχθηκε νωρίτερα ότι επηρεάζει την κυτταρική μετανάστευση των 

HT1080 (Park et al., 2005) σε συνεργασία με τη SDC1 (Paterfia et al., 2012). 

Προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος της SDC2 στη μεσολαβούμενη από IGF-I 

μετανάστευση των κυττάρων ΗΤ1080, έγινε σίγηση της έκφρασης του 

γονιδίου της SDC2 με επιμόλυνση με ειδικά siRNAs, επιτυγχάνοντας 

ικανοποιητική μείωση στην έκφραση της SDC2. Όπως παρουσιάζεται στην 

εικόνα 1Β, η SDC2 είναι απαραίτητη για την επαγόμενη από IGF-Ι κυτταρική 

μετανάστευση, καθώς τα κύτταρα με έλλειψη σε SDC2 που καλλιεργήθηκαν 

με τον IGF-I παρουσίασαν σημαντική μείωση στην ικανότητα μετανάστευσης 

σε σύγκριση με τα κύτταρα ελέγχου έλεγχου (siSCR) (p <0,001). 

 

 



 

Εικόνα 1: Η επίδραση του IGF

ινοσαρκώματος HT1080 με τη διαμεσολάβηση της SDC2. (A

προστέθηκε είτε DMEM 0%, ή IGF

50x103 κυττάρων σε πίατο 24 οπών με 400 μl DMEM 0%. Ο κατώτερος θάλαμος των οπών 

υπέστη επίστρωση είτε με 500μl DMEM 0%, 500μl DMEM 0% και 5μl FN, 

0% και FBS. Τα κύτταρα στη συνέχεια επωάστηκαν στους 37

διαπεράσουν τους πόρους με κατεύθυνση προς τον αντίστοιχο χημειοτακτικό παράγοντα. Τα 

μεταναστεύοντα κύτταρα που πέρασαν στον κατώτερο θάλαμο, συλλέχθησαν μετά

με θεραπεία με 100 μl trypsin και φυλάχθησαν στους 

που πέρασαν με επιτυχία, καταγράφηκε με τη χρήση fluorometric

(Molecular Probes). Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών

πειραμάτων εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: **p 

των αντίστοιχων προσθηκών. (B) H SDC2 είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της 

μετανάστευσης των κυττάρων του ανθρώπινου ινοσαρκώματος μέσω του IGF

HT1080 καλλιεργήθηκαν είτε σε θρεπτικό μέσο,  είτε επιμολύνθηκαν με siRNA κατά της 

συνδεκάνης 2 (siSDC2), ή scramble

siSDC2 και IGF-I (5 ng/ml) ή siScr και IGF

ξανά στους ανώτερους θαλάμους 24

37oC και αφέθηκαν να μεταναστεύσουν προς την κατεύθυνση της ινονεκτίνης στον κατώτερο 

θάλαμο των 24-well πιάτων, μέσω των πόρων. Το Fluorometric

(Molecular Probes) χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί ο αριθμός των κυττάρων που 

μετανάστευσαν. Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων 
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Εικόνα 1: Η επίδραση του IGF-I στη μετανάστευση των κυττάρων του ανθρώπινου 

ινοσαρκώματος HT1080 με τη διαμεσολάβηση της SDC2. (A) Στα κύτταρα HT1080 

προστέθηκε είτε DMEM 0%, ή IGF-I (5 ng/ml) για 24h πριν τη συλλογή και το στρώσιμο ξανά 

50x103 κυττάρων σε πίατο 24 οπών με 400 μl DMEM 0%. Ο κατώτερος θάλαμος των οπών 

υπέστη επίστρωση είτε με 500μl DMEM 0%, 500μl DMEM 0% και 5μl FN, ή με 500μl DMEM 

0% και FBS. Τα κύτταρα στη συνέχεια επωάστηκαν στους 37oC για 4h και αφέθηκαν να 

διαπεράσουν τους πόρους με κατεύθυνση προς τον αντίστοιχο χημειοτακτικό παράγοντα. Τα 

μεταναστεύοντα κύτταρα που πέρασαν στον κατώτερο θάλαμο, συλλέχθησαν μετά

trypsin και φυλάχθησαν στους -80oC για 24h. Ο αριθμός

με επιτυχία, καταγράφηκε με τη χρήση fluorometric CyQUANT

Probes). Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών

πειραμάτων εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: **p ≤ 0.01, ***p ≤ 0.001 μεταξύ των control και 

των αντίστοιχων προσθηκών. (B) H SDC2 είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της 

μετανάστευσης των κυττάρων του ανθρώπινου ινοσαρκώματος μέσω του IGF

080 καλλιεργήθηκαν είτε σε θρεπτικό μέσο,  είτε επιμολύνθηκαν με siRNA κατά της 

συνδεκάνης 2 (siSDC2), ή scramble RNA (siScr) ή παράλληλα με media και IGF

I (5 ng/ml) ή siScr και IGF-I (5 ng/ml) για 24 h πριν συλλεχθούν και στρω

ξανά στους ανώτερους θαλάμους 24-well plate inserts. Τα κύτταρα επωάστηκαν για 4h σε 

C και αφέθηκαν να μεταναστεύσουν προς την κατεύθυνση της ινονεκτίνης στον κατώτερο 

well πιάτων, μέσω των πόρων. Το Fluorometric CyQUANT

Probes) χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί ο αριθμός των κυττάρων που 

μετανάστευσαν. Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων 

I στη μετανάστευση των κυττάρων του ανθρώπινου 

) Στα κύτταρα HT1080 

I (5 ng/ml) για 24h πριν τη συλλογή και το στρώσιμο ξανά 

50x103 κυττάρων σε πίατο 24 οπών με 400 μl DMEM 0%. Ο κατώτερος θάλαμος των οπών 

ή με 500μl DMEM 

C για 4h και αφέθηκαν να 

διαπεράσουν τους πόρους με κατεύθυνση προς τον αντίστοιχο χημειοτακτικό παράγοντα. Τα 

μεταναστεύοντα κύτταρα που πέρασαν στον κατώτερο θάλαμο, συλλέχθησαν μετά από 1 min 

C για 24h. Ο αριθμός των κυττάρων 

CyQUANT Assay Kit 

Probes). Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών 

μεταξύ των control και 

των αντίστοιχων προσθηκών. (B) H SDC2 είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της 

μετανάστευσης των κυττάρων του ανθρώπινου ινοσαρκώματος μέσω του IGF-I. Τα κύτταρα 

080 καλλιεργήθηκαν είτε σε θρεπτικό μέσο,  είτε επιμολύνθηκαν με siRNA κατά της 

RNA (siScr) ή παράλληλα με media και IGF-I (5 ng/ml), 

I (5 ng/ml) για 24 h πριν συλλεχθούν και στρωθούν 

inserts. Τα κύτταρα επωάστηκαν για 4h σε 

C και αφέθηκαν να μεταναστεύσουν προς την κατεύθυνση της ινονεκτίνης στον κατώτερο 

CyQUANT Assay Kit 

Probes) χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί ο αριθμός των κυττάρων που 

μετανάστευσαν. Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων 



 

εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: ***p 

δειγμάτων. 

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της σηματοδότ

στα κύτταρα B6FS. Η SDC2 δεν επηρεάζει την κινητικότητα αυτών 

κύτταρα ελλιπή σε SDC2 (

μετανάστευσης συγκριτικά με τα κύτταρα ελέγχου

θεραπεία με IGF-I για 24h 

κυττάρων B6FS προς την ινονεκτίνη

δεδομένα, στη συνέχεια εστιάσαμε στο 

κύτταρα HT1080. 

Εικόνα 2 

Εικόνα 2:Ο άξονας  IGF-I/SDC2  δεν επηρεάζει την 

έκφραση της SDC2 εξετάστηκε και ποσοτικοποιήθηκε στα κύτταρα B6FS
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εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: ***p ≤ 0.001 μεταξύ των control και των αντίστοιχων 

αράλληλα, τα αποτελέσματα της σηματοδότησης IGF-I / SDC2 εξετάστηκαν 

SDC2 δεν επηρεάζει την κινητικότητα αυτών 

κύτταρα ελλιπή σε SDC2 (siSDC2) (p<0,001) δεν επηρεάστηκε η ικανότητα 

μετανάστευσης συγκριτικά με τα κύτταρα ελέγχου (siScr) (p = NS)

για 24h δεν επηρεάσε τη χημειοτακτική μετανάστε

κυττάρων B6FS προς την ινονεκτίνη (p = NS) (Εικόνα 2). Σύμφωνα με αυτά τα 

ένα, στη συνέχεια εστιάσαμε στο μηχανισμό δράσης IGF-

 

I/SDC2  δεν επηρεάζει την κυτταρική μετανάστευση των B6FS.(

έκφραση της SDC2 εξετάστηκε και ποσοτικοποιήθηκε στα κύτταρα B6FS με τη χρήση Real

μεταξύ των control και των αντίστοιχων 

I / SDC2 εξετάστηκαν 

SDC2 δεν επηρεάζει την κινητικότητα αυτών αφού σε 

) δεν επηρεάστηκε η ικανότητα 

(p = NS). Η 

τη χημειοτακτική μετανάστευση των 

(Εικόνα 2). Σύμφωνα με αυτά τα 

-I / SDC2 στα 

κυτταρική μετανάστευση των B6FS.(A)  Η 

με τη χρήση Real-



92 
 

time PCR.  Τα κύτταρα B6FS έλαβαν είτε DMEM  0%,  ή επιμολύνθηκαν με ειδικό SDC2  

siRNA  (siSynd2)  και scramble RNA  (siScr).  Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο 

τριών διαφορετικών πειραμάτων σε τριπλέτα. Στατιστική σημασία: ***p≤  0.001, μεταξύ των 

control και των αντίστοιχων δειγμάτων. (B)  Η πρωτεϊνική έκφραση της SDC2 διερευνήθηκε 

στα B6FS κύτταρα μέσω ανάλυσης της αποτύπωσης κατά Western. Τα κύτταρα ήταν είτε 

ελέγχου, ή επιμολυσμένα με siSynd2 και siScr.  Ίσες ποσότητες κυτταρικών θραυσμάτων 

πρωτεΐνης επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα κατά της SDC2 αφού συλλέχθησαν τα κύτταρα. 

Αντιπροσωπευτικές εικόνες παρουσιάζονται, όπου ειδικές ζώνες της SDC2 αναλύθηκαν και 

προσαρμόστηκαν κατά της ακτίνης. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν το μέσο όρο τριών 

διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: **p≤  0.01 μεταξύ δειγμάτων και 

control.  (C)  Τα κύτταρα B6FS επιμολύνθηκαν με siSynd2,  ή siScr και είτε έλαβαν IGF-I  (5  

ng/  ml)  για  24  h είτε όχι.  Τα κύτταρα στη συνέχεια συλλέχθησαν και στρώθηκαν ξανά 

στους ανώτερους θαλάμους των πιάτων 24 οπών, όπου επωάστηκαν για 4h στους  37oC. Ο 

χημειοτακτικός παράγοντας που χρησιμοποιήθηκε  στον κατώτερο θάλαμο ήταν η ινονεκτίνη 

(FN) και τα κύτταρα μετανάστευσαν προς τον κατώτερο θάλαμο μέσων των πόρων. Τα 

κύτταρα που μετανάστευσαν, συλλέχθησαν μετά από 1 min με 100μl τρυψίνης. Κρατήθηκαν 

για  24  h στους -80oC.  Χρησιμοποιήθηκε το Fluorometric CyQUANT Assay Kit  (Molecular 

Probes) για να μετρηθούν τα κύτταρα που μετανάστευσαν.  Τα αποτελέσματα αποτελούν το 

μέσο όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: P=NS μεταξύ 

control και δειγμάτων. 

Σε μια προσπάθεια χαρτογράφησης πιθανών συνδέσεων των μονοπατιών της 

επαγόμενης από IGF-I μετανάστευσης των κυττάρων ΗΤ1080, λαμβάνοντας 

υπόψη τον υποτιθέμενο ρόλο της SDC2 στην επαγόμενη από SDC1 

κυτταρική μετανάστευση (Peterfia et al., 2012), εξετάσαμε την πιθανότητα 

συνεντοπισμού της SDC2 και του υποδοχέα IGF-IR στα κύτταρα HT1080. 

Χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό αντίσωμα για τον IGF-IR για ανοσοκατακρήμνιση 

ενώ εξετάσαμε το σύμπλεγμα με ένα ειδικό αντι-SDC2 αντίσωμα. Όπως 

φαίνεται στην εικόνα 3Α και 3Β, η SDC2 βρέθηκε να συνεντοπίζεται με τον 

υποδοχέα IGF-IR και αυτός ο συνεντοπισμός φαίνεται να ρυθμίζεται από τη 

δράση του IGF-I (p<0.05).  



 

Εικόνα 3: Η SDC2 συνεντοπίζεται  στο κύτταρο μαζί με τον IGF

καλλιεργήθηκαν σε DMEM 0%, ή σε DMEM 0% με την 

συνέχεια συλλέχθησαν και ίσες ποσότητες πρωτεΐνης

για τον IGF-IR ολονυχτίως στους 4

επωάστηκαν σε αντίσωμα για τη SDC2 και οι πρωτεϊνικές ζώνες αναλύθηκαν βάσει 

πυκνότητας και προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ακτίνη, καθώς και την ολική ποσότητα της 

πρωτεΐνης SDC2. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες. Τα αποτελέσματα αποτελούν 

το μέσο όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. 

μεταξύ των control και των αντίστοιχων προσθηκών.

3.1.2 Η SDC2 ρυθμίζει την επαγόμενη από τον 

ενεργοποίηση του 

Στη συνέχεια, εξετάσαμε βασικούς μεσολαβητές

I, με εστίαση στην κινάση

κατάντη σηματοδότηση του αυξητικού παράγοντα 

πρωτεϊνική έκφραση, την κυτταρική 

τη μετανάστευση των 

επιθηλιακών κυττάρων σε μεσεγχυματικά (ΕΜΤ) (

al., 2014; Duan, 2003; Li

συγκεκριμένου αναστολέα 

μετανάστευσης που προκαλείται από 

υπόψη ότι δε μειώθηκε

HT1080 (Εικόνα 4Α). Στη συνέχεια

της σηματοδότησης της 

αποδειχθεί προηγουμένως ότι η υπερέκφραση της SDC2 στα

HT1080 έχει ως αποτέλεσμα την
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Η SDC2 συνεντοπίζεται  στο κύτταρο μαζί με τον IGF-IR. Τα κύτταρα 

DMEM 0%, ή σε DMEM 0% με την προσθήκη IGF-I (5 ng/ml) για 24

συνέχεια συλλέχθησαν και ίσες ποσότητες πρωτεΐνης που επωάστηκαν σε ειδικό αντίσωμα 

IR ολονυχτίως στους 4oC, στη φυγόκεντρο. Τα ιζήματα στη συνέχεια, 

ωάστηκαν σε αντίσωμα για τη SDC2 και οι πρωτεϊνικές ζώνες αναλύθηκαν βάσει 

πυκνότητας και προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ακτίνη, καθώς και την ολική ποσότητα της 

πρωτεΐνης SDC2. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες. Τα αποτελέσματα αποτελούν 

τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: 

control και των αντίστοιχων προσθηκών. 

2 ρυθμίζει την επαγόμενη από τον 

ενεργοποίηση του ERK1/2 

Στη συνέχεια, εξετάσαμε βασικούς μεσολαβητές της σηματοδότησης του IGF

I, με εστίαση στην κινάση ERK1/2, που αποτελεί ένα σημαντικό μόριο στην 

κατάντη σηματοδότηση του αυξητικού παράγοντα IGF-I, που ρυθμίζει την 

την κυτταρική διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό

των καρκινικών κυττάρων και το μετασχηματισμό 

ν κυττάρων σε μεσεγχυματικά (ΕΜΤ) (Chitnis et al., 2008; 

Li et al., 2014; Armakolas et al., 2015). Η χρήση ενός 

συγκεκριμένου αναστολέα του ERK1/2 έδειξε μια σημαντική 

μετανάστευσης που προκαλείται από τον IGF-I (p<0.001); λαμβ

υπόψη ότι δε μειώθηκε η βασική μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων 

Στη συνέχεια, εξετάσαμε εάν υπάρχει σύνδεση 

της SDC2 και της ενεργοποίησης του ERK1/2. Έχει 

οηγουμένως ότι η υπερέκφραση της SDC2 στα

080 έχει ως αποτέλεσμα την υπερφωσφορυλίωση του ERK1/2 (P

IR. Τα κύτταρα HT1080 

I (5 ng/ml) για 24h. Στη 

επωάστηκαν σε ειδικό αντίσωμα 

C, στη φυγόκεντρο. Τα ιζήματα στη συνέχεια, 

ωάστηκαν σε αντίσωμα για τη SDC2 και οι πρωτεϊνικές ζώνες αναλύθηκαν βάσει 

πυκνότητας και προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ακτίνη, καθώς και την ολική ποσότητα της 

πρωτεΐνης SDC2. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες. Τα αποτελέσματα αποτελούν 

Στατιστική σημασία: *p≤0.05, 

2 ρυθμίζει την επαγόμενη από τον IGF-I 

της σηματοδότησης του IGF-

ERK1/2, που αποτελεί ένα σημαντικό μόριο στην 

που ρυθμίζει την 

και τον πολλαπλασιασμό, 

και το μετασχηματισμό 

., 2008; Jeong et 

. Η χρήση ενός 

έδειξε μια σημαντική μείωση της 

001); λαμβάνοντας 

κανότητα των κυττάρων 

, εξετάσαμε εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ 

του ERK1/2. Έχει 

οηγουμένως ότι η υπερέκφραση της SDC2 στα κύτταρα 

υπερφωσφορυλίωση του ERK1/2 (Peterfia 



 

et al., 2012). Για να προσδιορ

από τον IGF-I ενεργοποίηση του ERK1/2 στα κύτταρα HT1080, εξετάστηκαν 

τα επίπεδα φωσφορυλίωσης του ERK1/

που καλλιεργήθηκαν παρουσία του 

C, βρέθηκε η συμμετοχή SDC2

φωσφορυλίωση που προκαλείται από τον IGF

επίπεδα φωσφορυλίωσης του ERK1/2, καθώς τα 

SDC2 εμφάνισαν εξασθενημένα τόσο βασικά όσο και εξαρτώμενα από IGF

επίπεδα ενεργοποίησης του ERK1/2 (p
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α προσδιοριστεί η επίδραση της SDC2 στην 

ενεργοποίηση του ERK1/2 στα κύτταρα HT1080, εξετάστηκαν 

τα επίπεδα φωσφορυλίωσης του ERK1/2 σε κύτταρα ελλιπή σε συνδεκάνη 2 

που καλλιεργήθηκαν παρουσία του IGF-I. Όπως φαίνεται στις εικόνες 4Β και 

, βρέθηκε η συμμετοχή SDC2 να είναι ζωτικής σημασίας τόσο

φωσφορυλίωση που προκαλείται από τον IGF-I όσο και για τα βασικά 

επίπεδα φωσφορυλίωσης του ERK1/2, καθώς τα κύτταρα με έλλειψη 

SDC2 εμφάνισαν εξασθενημένα τόσο βασικά όσο και εξαρτώμενα από IGF

επίπεδα ενεργοποίησης του ERK1/2 (p<0,001). 

η επίδραση της SDC2 στην εξαρτώμενη 

ενεργοποίηση του ERK1/2 στα κύτταρα HT1080, εξετάστηκαν 

σε κύτταρα ελλιπή σε συνδεκάνη 2 

. Όπως φαίνεται στις εικόνες 4Β και 

να είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη 

I όσο και για τα βασικά 

κύτταρα με έλλειψη σε 

SDC2 εμφάνισαν εξασθενημένα τόσο βασικά όσο και εξαρτώμενα από IGF-I 
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Εικόνα 4: Η SDC2 ρυθμίζει την κυτταρική μετανάστευση μέσω της επαγόμενης από τον IGF-I 

ενεργοποίησης του ERK1/2. (A) Τα κύτταρα HT1080 έλαβαν τον αναστολέα ERK inhibitor 1h 

πριν την προσθήκη του IGF-I. Μετά από 24h, τα κύτταρα συλλέχθησαν και στρώθηκαν ξανά 

σε πιάτο 24 οπών, επωάστηκαν για 4h στους 37oC, προκειμένου να μπορέσουν να 

μεταναστεύσουν μέσω των πόρων, προς τον επιστρωμένο με FN κατώτερο θάλαμο των 

πηγαδιών του πιάτου. Ο αριθμός των κυττάρων που μετανάστευσαν μετρήθηκε με το 

fluorometric CyQUANT Assay Kit (Molecular Probes). Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο 

όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: ***p ≤ 0.001 μεταξύ 

των control και των δειγμάτων. (B) Στα επιμολυσμένα με siSDC2 και scramble siScr κύτταρα 

HT1080, αλλά και στα κύτταρα control κύτταρα, χορηγήθηκε DMEM  0% ή IGF-I (5 ng/ml) για 

24 h. Στη συνέχεια αυτά συλλέχθησαν και ίσες ποσότητες πρωτεΐνης κυτταρικών 

θραυσμάτων επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα για το φωσφορυλιωμένο p-ERK1/2. 

Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες. (C) Οι ειδικές πρωτεϊνικές ζώνες του p-ERK1/2 

αναλύθηκαν βάσει πυκνότητας και προσαρμόστηκαν κατά της ακτίνης. Τα αποτελέσματα 

αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. Στατιστική σημασία:  

***p≤0.001 μεταξύ των δειγμάτων. 

3.1.3 Ο ΙGF-I ελέγχει την ενεργοποίηση της ezrin 

Στα επόμενα πειράματα, ο στόχος ήταν να διευκρινίσουμε τους μηχανισμούς 

με τους οποίους η σηματοδότηση των IGF-I/SDC2 επηρεάζει τη 

μετανάστευση των κυττάρων ΗΤ1080. Επικεντρωθήκαμε στην πρωτεΐνη 

ezrin, ένα μόριο γνωστό για την αλληλεπίδρασή του με τη SDC2 και τη 

συνεπακόλουθη αναδιαμόρφωση του κυτταροσκελετού (Granes et al., 2003; 

Granes et al., 2000). Η ezrin είναι γνωστή για τη μερική τουλάχιστον 

ενεργοποίησή της μέσω φωσφωρυλίωσης της Thr567, μία διαδικασία που 

προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη στερεοδομή του μορίου και τελικά 

αποκαλύπτει περιοχές πρόσδεσης για την F-actin, τη SDC2 και άλλα μόρια 

(Tang et al., 2009; Fehon et al., 2010). Με ενδιαφέρον έχει παρατηρηθεί ότι η 

ezrin αποτελεί ενδοκυττάριο ρυθμιστή σηματοδότησης του IGF-I στα 

καρκινικά κύτταρα στο κόλον (Leiphrakpam et al., 2014). Προκειμένου να 

διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση της σηματοδότησης του IGF-I και της 

ενεργοποίησης της ezrin, προσθέσαμε IGF-I στα κύτταρα ΗΤ1080 και 

μετρήσαμε την έκφραση της ezrin σε επίπεδο mRNA, πρωτεΐνης, αλλά και τα 

φωσφωρυλιωμένα επίπεδα (Thr567). Όπως φαίνεται στην εικόνα 5Α, ο IGF-I 

αύξησε το mRNA της ezrin στις 24h (p<0.001), ένα φαινόμενο που δεν 

παρατηρήθηκε στην πρωτεϊνική έκφραση (Εικόνα 5Β). Ωστόσο, ο IGF-I 



 

αύξησε σημαντικά τη φωσφωρυλίωση της 

στις 24h(p<0.05; p<0.01 αντίστοιχα

Εικόνα 5 

Εικόνα 5: Η επίδραση του IGF

της ezrin ποσοτικοποιήθηκε με τη Real

χορήγηση IGF-I (5 ng/ml) για 24 h. Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών 

διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. 

και των αντίστοιχων δειγμάτων. 

DMEM 0%, ή με IGF-I (5 ng/ml) για 1h και 24 h. Στη συνέχεια, συλλέχθησαν και ίσες 

ποσότητες πρωτεΐνης κυτταρικών θραυσμάτων επωάστηκαν με ειδικό αντίσω

ezrin και την ezrin. (C) Οι ειδικές πρωτεϊνικές ζώνες αναλύθηκαν βάσει πυκνότητας και 

προσαρμόστηκαν κατά της ακτίνης. Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών 

διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. 

δειγμάτων. 

3.1.4 Σχηματισμός συμπλεγμάτων ανοσοκατακρήμνισης 

SDC2/p-ezrin 
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αύξησε σημαντικά τη φωσφωρυλίωση της ezrin (Thr567) τόσο στη 1

<0.01 αντίστοιχα) (Eικόνα 5Β και C). 

 

Η επίδραση του IGF-I στην έκφραση και ενεργοποίησητης της ezrin. 

ποσοτικοποιήθηκε με τη Real-time PCR, μετά την καλλιέργεια σε DMEM 0% ή τη 

I (5 ng/ml) για 24 h. Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών 

διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. Στατιστική σημασία:  ***p≤0.001 μεταξύ των

και των αντίστοιχων δειγμάτων. (B) Τα κύτταρα HT1080 καλλιεργήθηκαν είτε ως control με 

I (5 ng/ml) για 1h και 24 h. Στη συνέχεια, συλλέχθησαν και ίσες 

ποσότητες πρωτεΐνης κυτταρικών θραυσμάτων επωάστηκαν με ειδικό αντίσω

C) Οι ειδικές πρωτεϊνικές ζώνες αναλύθηκαν βάσει πυκνότητας και 

προσαρμόστηκαν κατά της ακτίνης. Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών 

διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: *p ≤0.05, **p ≤ 0.01, 

3.1.4 Σχηματισμός συμπλεγμάτων ανοσοκατακρήμνισης 

567) τόσο στη 1h, όσο και 

ezrin. (Α) Η έκφραση 

time PCR, μετά την καλλιέργεια σε DMEM 0% ή τη 

I (5 ng/ml) για 24 h. Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών 

εταξύ των control 

Τα κύτταρα HT1080 καλλιεργήθηκαν είτε ως control με 

I (5 ng/ml) για 1h και 24 h. Στη συνέχεια, συλλέχθησαν και ίσες 

ποσότητες πρωτεΐνης κυτταρικών θραυσμάτων επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα για την p-

C) Οι ειδικές πρωτεϊνικές ζώνες αναλύθηκαν βάσει πυκνότητας και 

προσαρμόστηκαν κατά της ακτίνης. Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών 

≤0.05, **p ≤ 0.01, μεταξύ των 

3.1.4 Σχηματισμός συμπλεγμάτων ανοσοκατακρήμνισης 



 

Έχει αποδειχθεί σε προηγούμενα πειράματα 

ezrin στα όμοια των ινοβλαστών κύτταρα, οδηγώντας έτσι στο σχηματισμό 

κυτταρικών προεξοχών (

Προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή σχέση μεταξύ της SDC2 και της ezrin 

στα κύτταρα ΗΤ1080, διεξήχθη ένα 

κύτταρα μετά την προσθήκη IGF

την παρουσία ειδικού αντισώματος για την p

επωάστηκε με αντίσωμα κατά της SDC2. Η διαδικασία αυτή επιτυχημένα 

οδήγησε στο σχηματισμό συμπλεγμάτων ανοσοκατακρήμνισης μεταξύ των 

δύο μορίων, το οποίο φάνηκε ενισχυμένο από τη 

(Eικόνα 6Α και 6B). 

Εικόνα 6: Ο συνεντοπισμός

καλλιεργήθηκαν είτε σε DMEM 0%, ή σε DMEM 0% με την προσθήκη IGF

και 24 h. Μετά τη συλλογή τους, ίσες ποσότητες πρωτεΐνης κυτταρικών 

επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα για την p

ιζήματα αργότερα επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα κατά της SDC2. 

αναλύθηκαν βάσει πυκνότητας και προσαρμόστηκαν κατά της ακτίνης. Τα αποτ

αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. 

**p ≤ 0.01, μεταξύ των control

3.1.5 Ο ΙGF-I ρυθμίζει τις αλληλεπιδράσεις SDC2/ezrin και 

SDC2/IGF-IR 
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σε προηγούμενα πειράματα ότι η SDC2 προσδένεται στην 

ezrin στα όμοια των ινοβλαστών κύτταρα, οδηγώντας έτσι στο σχηματισμό 

κυτταρικών προεξοχών (Granes et al., 2003; Granes et

Προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή σχέση μεταξύ της SDC2 και της ezrin 

στα κύτταρα ΗΤ1080, διεξήχθη ένα πείραμα ανοσοκατακρήμνισης (ΙP)

ύτταρα μετά την προσθήκη IGF-I. Η ανοσοκατακρήμνιση πραγματώθηκε με 

ειδικού αντισώματος για την p-ezrin και το σύμπλεγμα 

επωάστηκε με αντίσωμα κατά της SDC2. Η διαδικασία αυτή επιτυχημένα 

οδήγησε στο σχηματισμό συμπλεγμάτων ανοσοκατακρήμνισης μεταξύ των 

δύο μορίων, το οποίο φάνηκε ενισχυμένο από τη δράση του ΙGF

 

Ο συνεντοπισμόςτης SDC2 μαζί με την p-ezrin.  (Α) Τα κύτταρα HT1080 

καλλιεργήθηκαν είτε σε DMEM 0%, ή σε DMEM 0% με την προσθήκη IGF-I (5 ng/ml) για 1h 

και 24 h. Μετά τη συλλογή τους, ίσες ποσότητες πρωτεΐνης κυτταρικών 

επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα για την p-ezrin ολονυχτίως στη φυγόκεντρο στους 4

ιζήματα αργότερα επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα κατά της SDC2. (Β) Οι πρωτεϊνικές ζώνες 

αναλύθηκαν βάσει πυκνότητας και προσαρμόστηκαν κατά της ακτίνης. Τα αποτ

αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: 

μεταξύ των control και των αντίστοιχων δειγμάτων. 

I ρυθμίζει τις αλληλεπιδράσεις SDC2/ezrin και 

ότι η SDC2 προσδένεται στην 

ezrin στα όμοια των ινοβλαστών κύτταρα, οδηγώντας έτσι στο σχηματισμό 

et al., 2000). 

Προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή σχέση μεταξύ της SDC2 και της ezrin 

πείραμα ανοσοκατακρήμνισης (ΙP) στα 

Η ανοσοκατακρήμνιση πραγματώθηκε με 

ezrin και το σύμπλεγμα 

επωάστηκε με αντίσωμα κατά της SDC2. Η διαδικασία αυτή επιτυχημένα 

οδήγησε στο σχηματισμό συμπλεγμάτων ανοσοκατακρήμνισης μεταξύ των 

δράση του ΙGF-I (p< 0.05) 

Α) Τα κύτταρα HT1080 

I (5 ng/ml) για 1h 

και 24 h. Μετά τη συλλογή τους, ίσες ποσότητες πρωτεΐνης κυτταρικών θραυσμάτων 

ολονυχτίως στη φυγόκεντρο στους 4oC. Τα 

Β) Οι πρωτεϊνικές ζώνες 

αναλύθηκαν βάσει πυκνότητας και προσαρμόστηκαν κατά της ακτίνης. Τα αποτελέσματα 

Στατιστική σημασία: 

I ρυθμίζει τις αλληλεπιδράσεις SDC2/ezrin και 



 

Προκειμένου να μελετηθεί η ακριβής 

εξετάσουμε την πιθανή ρύθμιση του συμπλέγματος από τη σηματοδότηση του 

IGF-I, έγιναν πειράματα ανοσοφθορισμού

κύτταρα ΗΤ1080 και πρ

να είναι καταλλήλως διαπερατά, έγινε επώαση με ειδικά φθορίζοντα 

αντισώματα για τη SDC2 (πράσινο σήμα) και την ezrin (κόκκινο σήμα). 

συνεντοπισμός επιβεβαιώθηκε από την επιπροβολή των σημάτων (πορτοκαλί 

σήμα), με την παρατήρηση σημαντικά αυξημένου σήμ

έλαβαν IGF-I (Εικόνα 7). 

τη SDC2, τον IGF-IR και το TO

κίτρινη/πορτοκαλί χρώση των σημάτων των αντισωμάτων επιβεβαίωσε τη 

σχέση μεταξύ της SDC2 και του I

ήταν εντονότερο στα κύτταρα που έλαβαν IGF

ελέγχου (Εικόνα 8). Αυτά τα αποτελέσματα 

του IGF-IR, της SDC2 και της ezrin, με τρόπο εξαρτώμενο από τον IGF

Εικόνα 7: Η απεικόνιση του συμπλέγματος της SDC2 και της ezrin στα κύτταρα HT1080 cells 

με τον ανοσοφθορισμό. Τα HT1080 κύτταρα του ινοσαρκώματος καλλιεργήθηκαν σε DMEM 

0%, ή DMEM 0% και IGF

μονιμοποιήθηκαν, έγιναν διαπερατά στις καλυπτρίδες και πραγματοποιήθηκε η χρώση τους 
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μελετηθεί η ακριβής αλληλεπίδραση SDC2/ezrin και να 

εξετάσουμε την πιθανή ρύθμιση του συμπλέγματος από τη σηματοδότηση του 

έγιναν πειράματα ανοσοφθορισμού. Aφού προστέθηκε IGF

κύτταρα ΗΤ1080 και πραγματοποιήθηκε ειδική κατεργασία ώστε 

καταλλήλως διαπερατά, έγινε επώαση με ειδικά φθορίζοντα 

αντισώματα για τη SDC2 (πράσινο σήμα) και την ezrin (κόκκινο σήμα). 

επιβεβαιώθηκε από την επιπροβολή των σημάτων (πορτοκαλί 

σήμα), με την παρατήρηση σημαντικά αυξημένου σήματος στα

I (Εικόνα 7). Στη συνέχεια, στα κύτταρα ΗΤ1080 έγινε 

IR και το TO-PRO-3 (πυρηνική χρώση). Η τελική 

κίτρινη/πορτοκαλί χρώση των σημάτων των αντισωμάτων επιβεβαίωσε τη 

σχέση μεταξύ της SDC2 και του IGF-IR. Παρομοίως, το επιπροβάλλον σήμα 

ήταν εντονότερο στα κύτταρα που έλαβαν IGF-I σε σχέση με τα 

). Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν μία στενή σχέση μεταξύ 

IR, της SDC2 και της ezrin, με τρόπο εξαρτώμενο από τον IGF

 

Η απεικόνιση του συμπλέγματος της SDC2 και της ezrin στα κύτταρα HT1080 cells 

με τον ανοσοφθορισμό. Τα HT1080 κύτταρα του ινοσαρκώματος καλλιεργήθηκαν σε DMEM 

0%, ή DMEM 0% και IGF-I (5 ng/ml), και μετά από επώαση 24 h, τα κύτταρα 

γιναν διαπερατά στις καλυπτρίδες και πραγματοποιήθηκε η χρώση τους 

αλληλεπίδραση SDC2/ezrin και να 

εξετάσουμε την πιθανή ρύθμιση του συμπλέγματος από τη σηματοδότηση του 

. Aφού προστέθηκε IGF-I στα 

ώστε τα κύτταρα 

καταλλήλως διαπερατά, έγινε επώαση με ειδικά φθορίζοντα 

αντισώματα για τη SDC2 (πράσινο σήμα) και την ezrin (κόκκινο σήμα). Ο 

επιβεβαιώθηκε από την επιπροβολή των σημάτων (πορτοκαλί 

ατος στα κύτταρα που 

έγινε χρώση για 

3 (πυρηνική χρώση). Η τελική 

κίτρινη/πορτοκαλί χρώση των σημάτων των αντισωμάτων επιβεβαίωσε τη 

IR. Παρομοίως, το επιπροβάλλον σήμα 

I σε σχέση με τα κύτταρα 

ν μία στενή σχέση μεταξύ 

IR, της SDC2 και της ezrin, με τρόπο εξαρτώμενο από τον IGF-I. 

Η απεικόνιση του συμπλέγματος της SDC2 και της ezrin στα κύτταρα HT1080 cells 

με τον ανοσοφθορισμό. Τα HT1080 κύτταρα του ινοσαρκώματος καλλιεργήθηκαν σε DMEM 

I (5 ng/ml), και μετά από επώαση 24 h, τα κύτταρα 

γιναν διαπερατά στις καλυπτρίδες και πραγματοποιήθηκε η χρώση τους 



 

με τη χρήση ειδικών αντισωμάτων για τη SDC2 και την ezrin, μαζί με τους αντίστοιχους 

πυρήνες με τη χρήση TO-PRO

SDC2 και την ezrin. Τα σήματα για τη SDC2 (πράσινο) και την ezrin (κόκκινο) 

επιπροβλήθηκαν. Τα πλακάκια αναλύθηκαν με 

εικόνες με μεγέθυνση x40  

Εικόνα 8: Απεικόνιση του συμπλέγματος της SDC2 με τον IGF

χρήση του ανοσοφθορισμού. Τα 

DMEM 0%, ή DMEM 0% και IGF

καλυπτρίδες, μονιμοποιήθηκαν, έγιναν διαπερατά και πραγματοποιήθηκε χρώση με ειδικά 

αντισώματα για τη SDC2 (πράσινο σήμα) και τον

πυρήνων με TO-PRO-3. Τα αρνητικά controls δεν επωάστηκαν με τα αντισώματα των SDC2 

και IGF-IR. Τα πλακάκια αναλύθηκαν με

μεγέθυνση x40. 

3.1.6 H ezrin και η φαλλοϊδίνη

κύτταρα, κατά τρόπο εξαρτώμενο από τον IGF

Είναι γνωστό ότι η ezrin είναι μία πρωτεΐνη συνδέτης για τη μεμβράνη και τον 

κυτταροσκελετό (Granes

μεταξύ του IGF-I και της ezrin

κυτταρική σειρά του ινοσαρκώματος. Τα κύτταρα ΗΤ1080 καλλιεργήθηκαν 

παρουσία IGF-I και επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα κατά της p

ακτίνης και το TO-PRO-
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με τη χρήση ειδικών αντισωμάτων για τη SDC2 και την ezrin, μαζί με τους αντίστοιχους 

PRO-3. Τα αρνητικά controls δεν επωάστηκαν σε αντισώματα για τη 

n. Τα σήματα για τη SDC2 (πράσινο) και την ezrin (κόκκινο) 

επιπροβλήθηκαν. Τα πλακάκια αναλύθηκαν με μικροσκοπία συνεστίασης 

 

Απεικόνιση του συμπλέγματος της SDC2 με τον IGF-IR στα κύτταρα HT1080 με τη 

ήση του ανοσοφθορισμού. Τα κύτταρα HT1080 του ινοσαρκώματος καλλιεργήθηκαν σε

DMEM 0%, ή DMEM 0% και IGF-I (5 ng/ml), και στη συνέχεια στρώθηκαν σε στρογγυλές 

καλυπτρίδες, μονιμοποιήθηκαν, έγιναν διαπερατά και πραγματοποιήθηκε χρώση με ειδικά 

για τη SDC2 (πράσινο σήμα) και τον IGF-IR (κόκκινο σήμα). Έγινε χ

3. Τα αρνητικά controls δεν επωάστηκαν με τα αντισώματα των SDC2 

IR. Τα πλακάκια αναλύθηκαν με μικροσκοπία συνεστίασης και ελήφθησαν εικόν

H ezrin και η φαλλοϊδίνη συνεντοπίζονται στα ΗΤ1080 

τρόπο εξαρτώμενο από τον IGF-I 

Είναι γνωστό ότι η ezrin είναι μία πρωτεΐνη συνδέτης για τη μεμβράνη και τον 

Granes et al., 2000). Για να εξετάσουμε την πιθανή σχέση 

I και της ezrin έγιναν πειράματα ανοσοφθορισμού στην 

κυτταρική σειρά του ινοσαρκώματος. Τα κύτταρα ΗΤ1080 καλλιεργήθηκαν 

I και επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα κατά της p

-3. Τα κύτταρα με IGF-I έδειξαν πιο ισχυρό σήμα για τη 

με τη χρήση ειδικών αντισωμάτων για τη SDC2 και την ezrin, μαζί με τους αντίστοιχους 

3. Τα αρνητικά controls δεν επωάστηκαν σε αντισώματα για τη 

n. Τα σήματα για τη SDC2 (πράσινο) και την ezrin (κόκκινο) 

μικροσκοπία συνεστίασης  και ελήφθησαν 

IR στα κύτταρα HT1080 με τη 

καλλιεργήθηκαν σε 

I (5 ng/ml), και στη συνέχεια στρώθηκαν σε στρογγυλές 

καλυπτρίδες, μονιμοποιήθηκαν, έγιναν διαπερατά και πραγματοποιήθηκε χρώση με ειδικά 

IR (κόκκινο σήμα). Έγινε χρώση των 

3. Τα αρνητικά controls δεν επωάστηκαν με τα αντισώματα των SDC2 

και ελήφθησαν εικόνες με 

συνεντοπίζονται στα ΗΤ1080 

Είναι γνωστό ότι η ezrin είναι μία πρωτεΐνη συνδέτης για τη μεμβράνη και τον 

). Για να εξετάσουμε την πιθανή σχέση 

έγιναν πειράματα ανοσοφθορισμού στην 

κυτταρική σειρά του ινοσαρκώματος. Τα κύτταρα ΗΤ1080 καλλιεργήθηκαν 

I και επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα κατά της p-ezrin, της 

ξαν πιο ισχυρό σήμα για τη 



 

φαλλοϊδίνη (κόκκινο σήμα), όπως επίσης ενισχυμένη συνεντόπιση

ezrin/ακτίνης (επιπροβάλλον

κυρίως στις κυτταρικές μεμβράνες (Eικόνα 9

προτείνουν ότι ο IGF-I ενισ

και την πρόσδεσή τους στην κυτταρική μεμβράνη μέσω της ειδικής 

συνύπαρξης των πρωτεϊνών 

Εικόνα 9: Η σηματοδότηση του IGF

ακτίνης. Τα κύτταρα HT1080  καλλιεργήθηκαν είτε σε DMEM 0%, ή σε DMEM 0% με την 

προσθήκη IGF-I (5 ng/ml) για 24h και πραγματοποιήθηκε χρώση με ειδικά αντισώματα για την 

p-ezrin (πράσινο σήμα) και τη phalloidin (κόκκινο σήμα)

προκειμένου να παρατηρηθούν τα ινίδια ακτίνης. Έγινε χρώση των πυρήνων με TO

Τα σήματα των ινιδίων της ακτίνης και της p

αρνητικά controls, τα αντισώματα anti

πλακάκια αναλύθηκαν σε μικροσκό

x40. 

3.1.7 Ο ΙGF-I ρυθμίζει την έκφραση mRNA

SDC2 

Είναι γνωστό ότι ο IGF

κυτταρικό τύπο (Dobra 

συνεισφορά της SDC2 στην επαγόμενη από τον IGF

μετανάστευση, μελετήσαμε τις επιδράσεις του IGF

Με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου 

(Real-time PCR) δείξαμε ότι τα ΗΤ1080 κύτταρα που έλαβαν IGF
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φαλλοϊδίνη (κόκκινο σήμα), όπως επίσης ενισχυμένη συνεντόπιση

ezrin/ακτίνης (επιπροβάλλον σήμα κίτρινο/πορτοκαλί), που ανιχνεύθηκε 

ταρικές μεμβράνες (Eικόνα 9). Έτσι, τα αποτελέσματά μας 

I ενισχύει την αναδιοργάνωση των ινιδίων της ακτίνης 

και την πρόσδεσή τους στην κυτταρική μεμβράνη μέσω της ειδικής 

των πρωτεϊνών p-ezrin/ακτίνης στη μεμβράνη. 

 

Η σηματοδότηση του IGF-I ρυθμίζει την αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της 

ίνης. Τα κύτταρα HT1080  καλλιεργήθηκαν είτε σε DMEM 0%, ή σε DMEM 0% με την 

I (5 ng/ml) για 24h και πραγματοποιήθηκε χρώση με ειδικά αντισώματα για την 

ezrin (πράσινο σήμα) και τη phalloidin (κόκκινο σήμα) πάνω σε καλυπτρίδες σε πλακάκια, 

ροκειμένου να παρατηρηθούν τα ινίδια ακτίνης. Έγινε χρώση των πυρήνων με TO

Τα σήματα των ινιδίων της ακτίνης και της p-ezrin επιπροβλήθηκαν (κίτρινο σήμα). Στα 

αρνητικά controls, τα αντισώματα anti-p-ezrin και anti-phalloidin δεν προστέθηκαν. Τα 

σε μικροσκόπια συνεστίασης και ελήφθησαν εικόνες με μεγέθυνση 

I ρυθμίζει την έκφραση mRNA και πρωτεΐνης της 

ότι ο IGF-I επηρεάζει την έκφραση της SDC2 ανάλογα με τον 

 et al., 2003). Προκειμένου να εξεταστεί 

συνεισφορά της SDC2 στην επαγόμενη από τον IGF

σαμε τις επιδράσεις του IGF-I στην έκφραση της SDC2. 

της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου 

δείξαμε ότι τα ΗΤ1080 κύτταρα που έλαβαν IGF

φαλλοϊδίνη (κόκκινο σήμα), όπως επίσης ενισχυμένη συνεντόπιση 

κίτρινο/πορτοκαλί), που ανιχνεύθηκε 

). Έτσι, τα αποτελέσματά μας 

χύει την αναδιοργάνωση των ινιδίων της ακτίνης 

και την πρόσδεσή τους στην κυτταρική μεμβράνη μέσω της ειδικής 

 

I ρυθμίζει την αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της 

ίνης. Τα κύτταρα HT1080  καλλιεργήθηκαν είτε σε DMEM 0%, ή σε DMEM 0% με την 

I (5 ng/ml) για 24h και πραγματοποιήθηκε χρώση με ειδικά αντισώματα για την 

πάνω σε καλυπτρίδες σε πλακάκια, 

ροκειμένου να παρατηρηθούν τα ινίδια ακτίνης. Έγινε χρώση των πυρήνων με TO-PRO 3. 

επιπροβλήθηκαν (κίτρινο σήμα). Στα 

phalloidin δεν προστέθηκαν. Τα 

φθησαν εικόνες με μεγέθυνση 

και πρωτεΐνης της 

I επηρεάζει την έκφραση της SDC2 ανάλογα με τον 

εξεταστεί περαιτέρω η 

συνεισφορά της SDC2 στην επαγόμενη από τον IGF-I κυτταρική 

I στην έκφραση της SDC2. 

της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου 

δείξαμε ότι τα ΗΤ1080 κύτταρα που έλαβαν IGF-I για 24h, 



 

εξέφρασαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα mRNA της SDC2  σε σχέσ

κύτταρα ελέγχου (p<0.001) (Εικόνα 10

Western, η προσθήκη του IGF

πρωτεϊνικής έκφρασης στα ΗΤ1080, σε σχέση με τα

(p<0.001) (Εικόνα 10Β και 

έκφρασης της SDC2 από τον IGF

όπου η χορήγηση IGF-I αύξησ

Εικόνα 10: Η επίδραση του IGF

μεταγραφή της SDC2 ποσοτικοποιήθηκε με τη χρήση Real

στα κύτταρα είτε DMEM 0%, ή IGF

όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. 

των control και των αντίστοιχων δειγμάτων. 

DMEM 0%, ή χορηγήθηκε IGF

πρωτεΐνης των κυτταρικών θραυσμάτων επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα έναντι της SDC

Απεικονίζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες. 

αναλύθηκαν βάσει πυκνότητας και προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ακτίνη.

αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. 
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εξέφρασαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα mRNA της SDC2  σε σχέσ

κύτταρα ελέγχου (p<0.001) (Εικόνα 10Α), ενώ επίσης με την αποτύπωση κατά 

Western, η προσθήκη του IGF-I φάνηκε να οδηγεί σε ισχυρή 

πρωτεϊνικής έκφρασης στα ΗΤ1080, σε σχέση με τα κύτταρα ελέγχου 

Β και 10C). Περαιτέρω επιβεβαίωση για τη ρύθμιση 

έκφρασης της SDC2 από τον IGF-I, δόθηκε με τη χρήση ανοσοφθορισμού, 

I αύξησε το τελικό σήμα της SDC2 (Εικόνα 10

 

Η επίδραση του IGF-I στην έκφραση mRNA και πρωτεΐνης της SDC2. 

μεταγραφή της SDC2 ποσοτικοποιήθηκε με τη χρήση Real-time PCR, μετά από χορήγηση 

στα κύτταρα είτε DMEM 0%, ή IGF-I (5ng/ml) για 24h. Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο 

όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: ***p

των control και των αντίστοιχων δειγμάτων. (B) Τα κύτταρα HT1080, είτε καλλιεργήθηκαν σε 

DMEM 0%, ή χορηγήθηκε IGF-I (5 ng/ml) για 24 h. Μετά τη συλλογή τους, ίσες ποσότητες 

πρωτεΐνης των κυτταρικών θραυσμάτων επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα έναντι της SDC

Απεικονίζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες. (C) Ειδικές πρωτεϊνικές ζώνες της SDC2 

αναλύθηκαν βάσει πυκνότητας και προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ακτίνη.

αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. 

εξέφρασαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα mRNA της SDC2  σε σχέση με τα 

Α), ενώ επίσης με την αποτύπωση κατά 

I φάνηκε να οδηγεί σε ισχυρή αύξηση 

κύτταρα ελέγχου 

C). Περαιτέρω επιβεβαίωση για τη ρύθμιση 

I, δόθηκε με τη χρήση ανοσοφθορισμού, 

SDC2 (Εικόνα 10D). 

και πρωτεΐνης της SDC2. (Α) Η 

time PCR, μετά από χορήγηση 

I (5ng/ml) για 24h. Τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο 

***p≤0.001 μεταξύ 

Τα κύτταρα HT1080, είτε καλλιεργήθηκαν σε 

I (5 ng/ml) για 24 h. Μετά τη συλλογή τους, ίσες ποσότητες 

πρωτεΐνης των κυτταρικών θραυσμάτων επωάστηκαν με ειδικό αντίσωμα έναντι της SDC2. 

C) Ειδικές πρωτεϊνικές ζώνες της SDC2 

αναλύθηκαν βάσει πυκνότητας και προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ακτίνη. Τα 

αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο τριών διαφορετικών πειραμάτων εις τριπλούν. 
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Στατιστική σημασία: ***p≤0.001 μεταξύ των control και των αντίστοιχων προσθηκών. (D) 

Απεικόνιση της SDC2 (πράσινο σήμα) στα HT1080 κύτταρα μέσω ανοσοφθορισμού. Η 

χρώση πρωτεΐνης της SDC2 καθώς και των πυρήνων στα κύτταρα του ινοσαρκώματος (με 

TO-PRO-3) (μπλε σήμα) εκτιμήθηκε στις καλλιέργειες μετά από επώαση για 24 h με DMEM 

0% και IGF-I (5 ng/ml). Στα αρνητικά control το ειδικό αντίσωμα anti-SDC2 παραλείφθηκε. Τα 

πλακάκια με τις καλυπτρίδες των κυττάρων αναλύθηκαν με συνεστιακή μικροσκοπία και 

ελήφθησαν εικόνες με μεγένθυση x40. 

3.2 Ο ρόλος της διγλυκάνης στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων του 

οστεοσαρκώματος MG63  

3.2.1 Ο ρόλος της διγλυκάνης στον εξαρτώμενο από IGF-I 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων MG63 

Έχει προηγουμένως δειχθεί ότι η διγλυκάνη είναι ένας πιθανός μεσολαβητής 

της μετανάστευσης των κυττάρων του οστεοσαρκώματος (Datsis et al., 2012). 

Στη μελέτη αυτή θελήσαμε να ερευνήσουμε την πιθανή εμπλοκή της 

διγλυκάνης στην κυτταρική ανάπτυξη του οστεοσαρκώματος. 

Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά siRNAs (siBGN) για τη διγλυκάνη και 

πραγματοποιήθηκε σημαντική μείωση της έκφρασης της διγλυκάνης τόσο σε 

πρωτεϊνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο mRNA, όπως έχει ήδη δειχθεί (Datsis 

et al., 2012). Ο πολλαπλασιασμός των ελλειπή σε διγλυκάνη κυττάρων και 

των κυττάρων που χρησιμοποιήθηκαν ως αρνητικά δείγματα ελέγχου, 

επιμολυσμένα με siScr (siScrambled) μετρήθηκε με το kit πολλαπλασιασμού 

CyQUANT (Zafiropoulos et al., 2008). Τα αποτελέσματα έδειξαν μια 

στατιστικά σημαντική μείωση του πολλαπλασιασμού των ελλειπή σε 

διγλυκάνη κυττάρων σε σχέση με τα κύτταρα ελέγχου (Εικόνα 1). 



 

Εικόνα 1: Δράση της διγλυκάνης

κύτταρα αποκολλήθηκαν και στρώθηκαν (3500 κύτταρα/οπή) σε πιάτα καλλιέργειας 96

Τα κύτταρα, στο πιάτο, καλλιεργήθηκαν

με siRNAs εναντίον της διγλυκάνης (siBGN) ή siRNAs αρνητικού ελέγχου, scrambled

(siScr). Μετά από 48 ώρες επώασης ο αριθμός των προσκολλημένων κυττάρων 

προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας CyQUANT. Τα αποτ

όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσες

Στατιστική σημασία: **p ≤ 0.001 

3.2.2 Η δράση του 

διγλυκάνης 

Προκειμένου να διερευνήσουμε εάν υπάρχουν πιθανά μόρια 

ή διαμεσολάβησης της δράσης της διγλυκάνης μελετήσαμε την επίδραση 

σημαντικών μορίων στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού του 

οστεοσαρκώματος και πως αυτά μεταβάλουν την έκφραση  της διγλυκά

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο 

διγλυκάνης. Θεραπεία των κυττάρων με τον αυξητικό αυτό παράγοντα για 48

έδειξε στατιστικά σημαντική αύξηση της εκκρινόμενης διγλυκάνης

ανοσοαποτύπωσης κατά Western 

κυττάρων (Εικόνα 2). Έγινε επίσης χρήση αντισώματος εναντ

στα δείγματα των υπερκειμένων για να αποκλειστεί η επιμόλυνση από 

πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού. Τα επίπεδα

αυξήθηκαν επίσης στατ

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες που 

απέδειξαν τη ρύθμιση της έκφρασης της διγλυκάνης από τον

ανθρώπινες κυτταρικές σειρ

1997). 
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της διγλυκάνης στον πολλαπλασιασμό των MG63 κυττάρων. Τα MG63 

κύτταρα αποκολλήθηκαν και στρώθηκαν (3500 κύτταρα/οπή) σε πιάτα καλλιέργειας 96

Τα κύτταρα, στο πιάτο, καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό απουσία ορού και  επιμολύνθηκαν είτε 

με siRNAs εναντίον της διγλυκάνης (siBGN) ή siRNAs αρνητικού ελέγχου, scrambled

(siScr). Μετά από 48 ώρες επώασης ο αριθμός των προσκολλημένων κυττάρων 

προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας CyQUANT. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο 

όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσες τιμές ± S.E.M. αποτυπωμένες. 

≤ 0.001 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου.

3.2.2 Η δράση του IGF-I στη ρύθμιση της έκφρασης της 

Προκειμένου να διερευνήσουμε εάν υπάρχουν πιθανά μόρια αλληλεπίδρασης 

ή διαμεσολάβησης της δράσης της διγλυκάνης μελετήσαμε την επίδραση 

σημαντικών μορίων στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού του 

οστεοσαρκώματος και πως αυτά μεταβάλουν την έκφραση  της διγλυκά

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο IGF-I είναι ένας ρυθμιστής της έκφρασης της 

διγλυκάνης. Θεραπεία των κυττάρων με τον αυξητικό αυτό παράγοντα για 48

έδειξε στατιστικά σημαντική αύξηση της εκκρινόμενης διγλυκάνης

ανοσοαποτύπωσης κατά Western σε δείγματα υπερκειμένων αλλά και 

2). Έγινε επίσης χρήση αντισώματος εναντίον της ακτίνης 

στα δείγματα των υπερκειμένων για να αποκλειστεί η επιμόλυνση από 

πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού. Τα επίπεδα mRNA της διγλυκάνης 

αυξήθηκαν επίσης στατιστικά σημαντικά με την προσθήκη IGF-

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες που 

απέδειξαν τη ρύθμιση της έκφρασης της διγλυκάνης από τον

ανθρώπινες κυτταρικές σειρές οστεοβλαστικής προέλευσης (D’

στον πολλαπλασιασμό των MG63 κυττάρων. Τα MG63 

κύτταρα αποκολλήθηκαν και στρώθηκαν (3500 κύτταρα/οπή) σε πιάτα καλλιέργειας 96-οπών. 

σε θρεπτικό απουσία ορού και  επιμολύνθηκαν είτε 

με siRNAs εναντίον της διγλυκάνης (siBGN) ή siRNAs αρνητικού ελέγχου, scrambled siRNAs 

(siScr). Μετά από 48 ώρες επώασης ο αριθμός των προσκολλημένων κυττάρων 

ελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο 

τιμές ± S.E.M. αποτυπωμένες. 

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου. 

στη ρύθμιση της έκφρασης της 

αλληλεπίδρασης 

ή διαμεσολάβησης της δράσης της διγλυκάνης μελετήσαμε την επίδραση 

σημαντικών μορίων στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού του 

οστεοσαρκώματος και πως αυτά μεταβάλουν την έκφραση  της διγλυκάνης. 

είναι ένας ρυθμιστής της έκφρασης της 

διγλυκάνης. Θεραπεία των κυττάρων με τον αυξητικό αυτό παράγοντα για 48h 

έδειξε στατιστικά σημαντική αύξηση της εκκρινόμενης διγλυκάνης με τη χρήση 

σε δείγματα υπερκειμένων αλλά και 

ον της ακτίνης 

στα δείγματα των υπερκειμένων για να αποκλειστεί η επιμόλυνση από 

της διγλυκάνης 

-I (Εικόνα 2D). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες που 

απέδειξαν τη ρύθμιση της έκφρασης της διγλυκάνης από τον IGF-I σε 

ές οστεοβλαστικής προέλευσης (D’Avis et al., 



 

Εικόνα 2: Δράση του IGF-I στα επίπεδα

της εκκρινόμενης (extracellular) και

κύτταρα με επώαση σε θρεπτικό απουσία ορού (control) και σε κύτταρα με

(10ng/ml), με τη χρήση ανοσοαποτύπωσης κατά

διγλυκάνης, πρωτεϊνική μπάντα (100KDa

ενδοκυτταρικής διγλυκάνης, 

την έκφραση της ακτίνης. Αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης παρουσιάζονται. 

(D) Ανάλυση επιπέδων mRNA

(10ng/ml) για 48 ώρες με την

το γονίδιο της διγλυκάνης ως προς την έκφραση της 

αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: **p 

ελέγχου. 

Το γεγονός ότι ο άξονας 

μονοπάτι που συμμετέχει στις αναβολικές διεργασίες των οστών και φαίνεται 

να ρυθμίζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό του οστεοσαρκώματος (Pirskanen

et al., 1993) μας οδήγησε να μελετήσουμε

ανάπτυξη των MG63 κυττάρων και την πιθανή

Επώαση των κυττάρων του οστεοσαρκώματος με

στατιστικά σημαντική αύξη

προσδιορίσουμε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη διγλυκάνη και το μονοπάτι 

του IGF-I, κύτταρα ελλι

επιμολυσμένα με scramble

πραγματοποιήθηκε δοκιμή πολλαπλασιασμού. Ο επαγώμενος από τον

πολλαπλασιασμός των MG63 μειώθηκε στατιστ
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στα επίπεδα mRNA και πρωτεΐνης της διγλυκάνης. (A) Έκφραση

εκκρινόμενης (extracellular) και της ενδοκυτταρικής (intracellular) διγλυκάνης (BGN) σε

κύτταρα με επώαση σε θρεπτικό απουσία ορού (control) και σε κύτταρα με 

(10ng/ml), με τη χρήση ανοσοαποτύπωσης κατά Western. Ανάλυση της 

μπάντα (100KDa γλυκοζυλιωμένη πρωτεογλυκάνη) (B) και της 

διγλυκάνης, πρωτεϊνική μπάντα (45KDa πρωτεϊνικός κορμός) (C) ως προ

την έκφραση της ακτίνης. Αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης παρουσιάζονται. 

mRNA της διγλυκάνης σε MG63 κύτταρα μετά από 

την χρήση PCR-πραγματικού χρόνου και με ειδικού

της διγλυκάνης ως προς την έκφραση της GAPDH. Μέσες 

αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: **p ≤ 0.01 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα 

Το γεγονός ότι ο άξονας IGF-I/IGF-IR αποτελεί ένα βασικό σηματοδοτικό 

νοπάτι που συμμετέχει στις αναβολικές διεργασίες των οστών και φαίνεται 

να ρυθμίζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό του οστεοσαρκώματος (Pirskanen

) μας οδήγησε να μελετήσουμετη δράση του IGF-

MG63 κυττάρων και την πιθανή συμμετοχή της διγλυκάνης. 

Επώαση των κυττάρων του οστεοσαρκώματος με IGF-I προκάλεσε μια 

στατιστικά σημαντική αύξηση στον πολλαπλασιασμό τους (Εικόνα 

προσδιορίσουμε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη διγλυκάνη και το μονοπάτι 

κύτταρα ελλιπή σε διγλυκάνη (siBGN) και κύτταρα ελέγχου 

επιμολυσμένα με scramble siRNAs (siScr) επωάστηκαν με

πραγματοποιήθηκε δοκιμή πολλαπλασιασμού. Ο επαγώμενος από τον

πολλαπλασιασμός των MG63 μειώθηκε στατιστικά σημαντικά (Εικόνα 

και πρωτεΐνης της διγλυκάνης. (A) Έκφραση 

ενδοκυτταρικής (intracellular) διγλυκάνης (BGN) σε 

 προσθήκη IGF-I 

της εκκρινόμενης 

πρωτεογλυκάνη) (B) και της 

πρωτεϊνικός κορμός) (C) ως προς 

την έκφραση της ακτίνης. Αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης παρουσιάζονται. 

 προσθήκη IGF-I 

ειδικούς εκκινητές για 

 τιμές ± S.E.M. 

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα 

αποτελεί ένα βασικό σηματοδοτικό 

νοπάτι που συμμετέχει στις αναβολικές διεργασίες των οστών και φαίνεται 

να ρυθμίζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό του οστεοσαρκώματος (Pirskanen 

-I/IGF-IR στην 

συμμετοχή της διγλυκάνης. 

προκάλεσε μια 

ση στον πολλαπλασιασμό τους (Εικόνα 3). Για να 

προσδιορίσουμε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη διγλυκάνη και το μονοπάτι 

νη (siBGN) και κύτταρα ελέγχου 

(siScr) επωάστηκαν με IGF-I και 

πραγματοποιήθηκε δοκιμή πολλαπλασιασμού. Ο επαγώμενος από τον IGF-I 

ικά σημαντικά (Εικόνα 3) στα 



 

κύτταρα με μειωμένη έκφραση διγλυκάνης (siBGN). Επομένως, η διγλυκάνη 

συνέβαλε στατιστικά σημαντικά στην ρύθμιση του βασικού ρυθμού αλλά και 

του επαγόμενου από τον

προτείνοντας την ύπαρξ

σηματοδοτικού μονοπατιού στην ανάπτυξη του οστεοσαρκώματος.

Εικόνα 3: Δράση του IGF-I 

αποκολλήθηκαν και στρώθηκαν (3500 κύτταρα/οπή) σε

πραγματοποιήθηκε επιμόλυνση με

απουσία ορού (control), 10ng/mlIGF

(siBGN) ή κύτταρα αρνητικού ελέγχου της επιμόλυνσης (siScr) που επωάστηκαν

τον IGF-I, μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας CyQUANT. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το 

μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσεςτιμές ± S.E.M. αποτυπωμένες. 

Στατιστική σημασία: **p ≤ 0.001, **= p≤ 0.01  

3.2.3 Ο ρόλος του υποδοχέα 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό των κυττάρων 

της διγλυκάνης 

Στη συνέχεια εξετάσαμε τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην εξαρτώμενη 

από IGF-I κυτταρική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο υποδοχέας 

είναι ένας βασικός μεσολαβητής της σηματοδότησης του αυξητικού 

παράγοντα IGF-I (LeRoith and Roberts, 2003). 

ενεργοποίησης του υποδοχέα αυτού με αρχικά πειράματα ελέγχου όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4. 
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μειωμένη έκφραση διγλυκάνης (siBGN). Επομένως, η διγλυκάνη 

συνέβαλε στατιστικά σημαντικά στην ρύθμιση του βασικού ρυθμού αλλά και 

του επαγόμενου από τον IGF-I πολλαπλασιασμού των MG63 κυττάρων, 

ίνοντας την ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ της διγλυκάνης 

σηματοδοτικού μονοπατιού στην ανάπτυξη του οστεοσαρκώματος.

 

 στον πολλαπλασιασμό των MG63 κυττάρων. Τα

στρώθηκαν (3500 κύτταρα/οπή) σε πιάτα καλλιέργειας 96

όλυνση με siRNAs. Τα κύτταρα που επωάστηκαν 

ορού (control), 10ng/mlIGF-I (IGF-I) και επίσης  κύτταρα ελλιπή σε

(siBGN) ή κύτταρα αρνητικού ελέγχου της επιμόλυνσης (siScr) που επωάστηκαν

χρησιμοποιώντας CyQUANT. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το 

μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσεςτιμές ± S.E.M. αποτυπωμένες. 

≤ 0.001, **= p≤ 0.01  σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου.

υποδοχέα IGF-IR στο εξαρτώμενο από 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό των κυττάρων MG63 

Στη συνέχεια εξετάσαμε τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην εξαρτώμενη 

κυτταρική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο υποδοχέας 

ι ένας βασικός μεσολαβητής της σηματοδότησης του αυξητικού 

(LeRoith and Roberts, 2003). Έγινε επιβεβαίωση της 

ενεργοποίησης του υποδοχέα αυτού με αρχικά πειράματα ελέγχου όπως 

 

μειωμένη έκφραση διγλυκάνης (siBGN). Επομένως, η διγλυκάνη 

συνέβαλε στατιστικά σημαντικά στην ρύθμιση του βασικού ρυθμού αλλά και 

σιασμού των MG63 κυττάρων, 

 και του IGF-I 

σηματοδοτικού μονοπατιού στην ανάπτυξη του οστεοσαρκώματος. 

στον πολλαπλασιασμό των MG63 κυττάρων. Τα MG63 κύτταρα 

καλλιέργειας 96-οπών και 

 με 0% θρεπτικό 

ελλιπή σε διγλυκάνη 

(siBGN) ή κύτταρα αρνητικού ελέγχου της επιμόλυνσης (siScr) που επωάστηκαν με ή χωρίς 

χρησιμοποιώντας CyQUANT. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το 

μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσεςτιμές ± S.E.M. αποτυπωμένες. 

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου. 

στο εξαρτώμενο από IGF-I 

 - Η δράση 

Στη συνέχεια εξετάσαμε τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην εξαρτώμενη 

κυτταρική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο υποδοχέας IGF-IR 

ι ένας βασικός μεσολαβητής της σηματοδότησης του αυξητικού 

Έγινε επιβεβαίωση της 

ενεργοποίησης του υποδοχέα αυτού με αρχικά πειράματα ελέγχου όπως 



 

Εικόνα 4: Ενεργοποίηση του IGF

οστεοσαρκώματος. (Α) Πρωτεϊνική έκφραση του συνολικού IGF

φωσφορυλιωμένου IGF-IR (pIGF

κύτταρα με 10ng/ml IGF-I (IGF

IR) κανονικοποιήθηκε με τ

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Μέσες τιμές ± 

S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία:** = p

δείγματα ελέγχου. 

Τα κύτταρα MG63 επωάστηκαν με 

(AG1024) για 48 h, με ή χωρίς την παρουσία

AG1024 που χρησιμοποιήθηκ

βελτιστοποίησης με επώαση των κυττάρων σε διαφορετικές συγκ

του αναστολέα. Η δοκιμή πολλαπλασιασμού έδειξε μια στατιστικά σημαντική 

μείωση στη βασική, αλλά και στην εξαρτώμενη από τ

ανάπτυξη (Εικόνα 5A).

υποδοχέας IGF-IR μεσολαβεί

IGF-I επίπεδα του πολλαπλασιασμού των MG63  κυττάρων του 

οστεοσαρκώματος. Τα 

σηματοδότησης του ενδογενή

των MG63 κυττάρων (Εικόνα 

διγλυκάνης στην κατάντη σηματοδότηση του υποδοχέα 

την ενεργοποίηση του υποδοχέα. Έγινε εκχύλιση πρωτεϊνης από κύτταρα 

επιμολυσμένα με siRNAs

ελέγχου (siScr). Τα δείγματα επωάστηκαν με αντισώματα ειδικά κατά του 

υποδοχέα IGF-IR και του φωσφορυλιωμένου υποδοχέα 
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Ενεργοποίηση του IGF-IR υποδοχέα από τον IGF-I στα MG63 κύτταρα του 

οστεοσαρκώματος. (Α) Πρωτεϊνική έκφραση του συνολικού IGF-IR (IGF

IR (pIGF-IR) σε κύτταρα με θρεπτικό απουσία ορού (Control) και σε 

I (IGF-I). (B) Η ανάλυση του ενεργοποιημένου IGF-IR

με τα αντίστοιχα δείγματα για την έκφραση της ακτίνης. Τα 

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Μέσες τιμές ± 

S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία:** = p≤ 0.01  σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

MG63 επωάστηκαν με τον ειδικό αναστολέα για τον

(AG1024) για 48 h, με ή χωρίς την παρουσία IGF-I. Η συγκέντρωση

χρησιμοποιήθηκε επιλέχθηκε μετά από πειράματα 

με επώαση των κυττάρων σε διαφορετικές συγκ

του αναστολέα. Η δοκιμή πολλαπλασιασμού έδειξε μια στατιστικά σημαντική 

αλλά και στην εξαρτώμενη από τον IGF

5A). Τα αποτελέσματα επομένως επιβεβαιώνουν ότ

IR μεσολαβεί στα βασικά αλλά και στα επαγόμενα από τον

I επίπεδα του πολλαπλασιασμού των MG63  κυττάρων του 

 αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν τη  

σηματοδότησης του ενδογενή IGF-IR υποδοχέα στην ρύθμιση της

(Εικόνα 5A). Για να διερευνήσουμε τη συμμετοχή της 

διγλυκάνης στην κατάντη σηματοδότηση του υποδοχέα IGF-IR

την ενεργοποίηση του υποδοχέα. Έγινε εκχύλιση πρωτεϊνης από κύτταρα 

siRNAs ειδικά για τη διγλυκάνη (siBGN) και από κύτταρα 

Τα δείγματα επωάστηκαν με αντισώματα ειδικά κατά του 

και του φωσφορυλιωμένου υποδοχέα pIGF

στα MG63 κύτταρα του 

IR (IGF-IR) και του 

IR) σε κύτταρα με θρεπτικό απουσία ορού (Control) και σε 

IR (pIGF-IR /IGF-

αντίστοιχα δείγματα για την έκφραση της ακτίνης. Τα 

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Μέσες τιμές ± 

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

αναστολέα για τον IGF-IR 

συγκέντρωση του 

επιλέχθηκε μετά από πειράματα 

με επώαση των κυττάρων σε διαφορετικές συγκεντρώσεις 

του αναστολέα. Η δοκιμή πολλαπλασιασμού έδειξε μια στατιστικά σημαντική 

ον IGF-I κυτταρική 

επομένως επιβεβαιώνουν ότι ο 

στα βασικά αλλά και στα επαγόμενα από τον 

I επίπεδα του πολλαπλασιασμού των MG63  κυττάρων του 

τη  σημασία της 

IR υποδοχέα στην ρύθμιση της ανάπτυξης 

Για να διερευνήσουμε τη συμμετοχή της 

IR, μελετήσαμε 

την ενεργοποίηση του υποδοχέα. Έγινε εκχύλιση πρωτεϊνης από κύτταρα 

και από κύτταρα 

Τα δείγματα επωάστηκαν με αντισώματα ειδικά κατά του 

pIGF-IR και τα 



 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενεργοποίηση του υποδοχέα μειώθηκε σημαντικά 

στα κύτταρα ελλιπή στη διγλυκάνη (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Ο ρόλος του IGF-IR

ρόλος της διγλυκάνης (A) Δράση

MG63 κυττάρων. Τα MG63 κύτταρα αποκολλήθηκαν και στρώθηκ

πιάτα καλλιέργειας 96-οπών. Κύτταρα που επωάστηκαν με 0% θρεπτικού απουσία ορού 

(control), 10ng/ml IGF-I (IGF

IGF-I αναστολέα (IGF-I+ InhIGF

siBGN στην ενεργοποίηση 

φωσφορυλιωμένου IGF-IR (pIGF

κύτταρα επιμολυσμένα είτε με

ελέγχου της επιμόλυνσης (siScr) αναλύθηκε

Ανάλυση των ενεργοποιημένων

αντίστοιχα επίπεδα ακτίνης. Αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης πα

Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις 

τριπλούν. Μέσες τιμές ±  S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: **p 

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου.
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αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενεργοποίηση του υποδοχέα μειώθηκε σημαντικά 

στη διγλυκάνη (Εικόνα 5). 

 

IR στον εξαρτώμενο από τον IGF-I πολλαπλασιασμό

Δράση του IGF-IR αναστολέα στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των 

MG63 κυττάρων. Τα MG63 κύτταρα αποκολλήθηκαν και στρώθηκαν (3500 κύτταρα/οπή) σε 

οπών. Κύτταρα που επωάστηκαν με 0% θρεπτικού απουσία ορού 

I (IGF-I), 1μM IGF-I αναστολέα (InhIGF-I) και 10ng/ml

I+ InhIGF-I), μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας CyQUANT. (B) Δράση του 

ση του IGF-IR. Η έκφραση του συνολικού IGF-IR (IGF

IR (pIGF-IR) σε κύτταρα με θρεπτικό απουσία ορού (control) και

με siRNAs εναντίον της διγλυκάνης (siBGN) ή siRNAs

επιμόλυνσης (siScr) αναλύθηκε με ανοσοαποτύπωση κατά

ενεργοποιημένων IGF-IR επιπέδων πρωτεΐνης (pIGF-IR/IGF-

αντίστοιχα επίπεδα ακτίνης. Αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης πα

Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις 

S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: **p ≤ 0.001, **= p≤ 0.01  

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου. 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενεργοποίηση του υποδοχέα μειώθηκε σημαντικά 

πολλαπλασιασμό των MG63 – 

στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των 

αν (3500 κύτταρα/οπή) σε 

οπών. Κύτταρα που επωάστηκαν με 0% θρεπτικού απουσία ορού 

I) και 10ng/ml IGF-I + 1μM 

CyQUANT. (B) Δράση του 

IR (IGF-IR) και του 

ορού (control) και σε 

siRNAs αρνητικού 

κατά Western. (C) 

-IR) ως προς τα 

αντίστοιχα επίπεδα ακτίνης. Αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης παρουσιάζονται. 

Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις 

≤ 0.001, **= p≤ 0.01  



 

3.2.4 Αλλαγές στο σηματοδοτικό μονοπάτι 

μεσολαβούμενες από τη διγλυκάνη

Στη συνέχεια, για να διευκρινιστεί η δράση της διγλυκάνης,  

μελετήσουμε πιθανά μόρια αλληλεπίδρασης. Η

ρυθμίζει το σηματοδοτικό

τη μεσολάβησή της στην πρόσδεση παραγόντων ή με τη ρύθμιση 

σηματοδότησης (Berendsen

Fernandes et al., 2017

IGF-IR υποδοχέα και με άλλα μέλη του σηματοδοτικού

έχουν δημοσιευτεί (Xu et

Για τη μελέτη της δράσης της διγλυκάνης στο σηματοδοτικό μονοπάτι

κύτταρα του οστεοσαρκώματος, η έκφραση της β

από επώαση των κυττάρων με διγλυκάνη για 48 ώρες. Τα

επίπεδα της β-κατενίνης

τα επίπεδα mRNA μελετήθηκαν με 

αυξήθηκαν στατιστικά σημαντικά με την προσθήκη της διγλυκάνης

Η αύξηση αυτή της πρωτεΐνης

σε ανθρώπινους οστεοβ

Εικόνα 6: Δράση της διγλυκάνης

έκφραση της β-κατενίνης αναλύθηκε σε

σε κύτταρα με προσθήκη διγλυκάνης (BGN; 10μg/ml)

Western. (B) Ανάλυση της πρωτεϊνικής

πρωτεΐνη της ακτίνης. Αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης παρουσιάζονται. (C) 

Τα mRNA επίπεδα της β-κατενίνης
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3.2.4 Αλλαγές στο σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt

μεσολαβούμενες από τη διγλυκάνη 

Στη συνέχεια, για να διευκρινιστεί η δράση της διγλυκάνης,  

πιθανά μόρια αλληλεπίδρασης. Η διγλυκάνη έχει 

σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt/β-κατενίνης με δύο τρόπους, είτε με 

τη μεσολάβησή της στην πρόσδεση παραγόντων ή με τη ρύθμιση 

σηματοδότησης (Berendsen et al., 2011; Xu et al., 2013; Tahir

., 2017).  Έμμεσες αλληλεπιδράσεις της β-κατενίνης

και με άλλα μέλη του σηματοδοτικού μονοπατιού 

et al., 2013; Tahir et al., 2013; Fernandes

μελέτη της δράσης της διγλυκάνης στο σηματοδοτικό μονοπάτι

υ οστεοσαρκώματος, η έκφραση της β-κατενίνης αναλύθηκε μετά 

από επώαση των κυττάρων με διγλυκάνη για 48 ώρες. Τα

κατενίνης μελετήθηκαν με ανοσοαποτύπωση κατά

επίπεδα mRNA μελετήθηκαν με PCR πραγματικού χρόνου και φαί

αυξήθηκαν στατιστικά σημαντικά με την προσθήκη της διγλυκάνης

πρωτεΐνης συμφωνεί με παλιότερη δημοσιευμένη μελέτη 

σε ανθρώπινους οστεοβλάστες (Berendsen et al., 2011). 

 

διγλυκάνης στα επίπεδα mRNA και πρωτεΐνης της β-

αναλύθηκε σε κύτταρα με 0%  θρεπτικό απουσία ορού (control) και 

σε κύτταρα με προσθήκη διγλυκάνης (BGN; 10μg/ml) με τη χρήση ανοσοαποτύπωσης κατά 

πρωτεϊνικής μπάντας της β-κατενίνης έγινε ως προς την αντίστοιχη 

πρωτεΐνη της ακτίνης. Αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης παρουσιάζονται. (C) 

κατενίνης σε MG63 κύτταρα και μετά από επώαση

Wnt/β-κατενίνη 

Στη συνέχεια, για να διευκρινιστεί η δράση της διγλυκάνης,  θελήσαμε να 

 αποδειχτεί ότι 

με δύο τρόπους, είτε με 

τη μεσολάβησή της στην πρόσδεση παραγόντων ή με τη ρύθμιση της κατάντη 

Tahir et al., 2013; 

κατενίνης με τον 

μονοπατιού του IGF-I 

al., 2013; Fernandes et al., 2017). 

μελέτη της δράσης της διγλυκάνης στο σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt στα 

κατενίνης αναλύθηκε μετά 

από επώαση των κυττάρων με διγλυκάνη για 48 ώρες. Τα πρωτεϊνικά 

κατά Western και 

και φαίνεται να 

αυξήθηκαν στατιστικά σημαντικά με την προσθήκη της διγλυκάνης (Εικόνα 6). 

με παλιότερη δημοσιευμένη μελέτη 

-κατενίνης. (A) Η 

ορού (control) και 

με τη χρήση ανοσοαποτύπωσης κατά 

κατενίνης έγινε ως προς την αντίστοιχη 

πρωτεΐνη της ακτίνης. Αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης παρουσιάζονται. (C) 

επώαση με διγλυκάνη 



 

(BGN) για 48 ώρες προσδιορίστηκαν με

για το γονίδιο της β-κατενίνης ως προς την έκφραση της 

αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσες τιμές ± 

S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: **= p

δείγματα ελέγχου. 

Η β-κατενίνη που ενεργοποιείται μετά την ενεργοποίηση του 

εμπλέκεται στη γονιδιακή ρύθμιση που αφορά τον κυτταρικό κύκλο (Shang

al., 2017), καθώς αυτή αλληλεπιδρά με διάφορες πρωτεΐνες σε διαφορετικά 

κυτταρικά διαμερίσματα, όπως η κυτταρική μεμβράνη, το κυτταρόπλασμα και 

ο πυρήνας. Για το λόγο αυτό μελετήθηκε η τοπολογία της β

διαφορετικά κυτταρικά διαμερίσματα των 

κυττάρων με τη διγλυκάνη. Όπως παρουσιάζεται στη εικόνα 7, η β

βρέθηκε να αυξάνεται στατιστικά

Cyto B), στον πυρήνα (Nucl

Cvs. Membr B) των κυττάρων

τα κύτταρα ελέγχου. Άρα, η

κατενίνης, αλλά και τον εντοπισμό της στα

οστεοσαρκώματος. 

Εικόνα 7: Δράση της διγλυκάνης

τμήματα των MG63. (A) Η έκφραση

κυττάρων με επώαση σε 0% θρεπτικό
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προσδιορίστηκαν με PCR-πραγματικού χρόνου και με ειδικού

ενίνης ως προς την έκφραση της GAPDH. Τα αποτελέσματα 

αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσες τιμές ± 

S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: **= p≤ 0.01  σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

κατενίνη που ενεργοποιείται μετά την ενεργοποίηση του Wnt

εμπλέκεται στη γονιδιακή ρύθμιση που αφορά τον κυτταρικό κύκλο (Shang

), καθώς αυτή αλληλεπιδρά με διάφορες πρωτεΐνες σε διαφορετικά 

κυτταρικά διαμερίσματα, όπως η κυτταρική μεμβράνη, το κυτταρόπλασμα και 

ο πυρήνας. Για το λόγο αυτό μελετήθηκε η τοπολογία της β

διαφορετικά κυτταρικά διαμερίσματα των MG63 μετά από θεραπεία των 

κυττάρων με τη διγλυκάνη. Όπως παρουσιάζεται στη εικόνα 7, η β

στατιστικά σημαντικά στο κυτταρόπλασμα (Cyto

, στον πυρήνα (Nucl Cvs. Nucl B) όπως και στη μεμβράνη (Membr

κυττάρων που επωάστηκαν με τη διγλυκάνη σε σχέση με 

Άρα, η διγλυκάνη μεταβάλει τα επίπεδα πρωτεΐνης της β

αλλά και τον εντοπισμό της στα MG63 κύτταρα του 

 

διγλυκάνης στην έκφραση της β-κατενίνης στα διαφορετικά κυτταρικά 

MG63. (A) Η έκφραση της β-κατενίνης αναλύθηκε στο κυτταρόπλασμα

σε 0% θρεπτικό απουσία ορού (Cyto C) και σε κύτταρα με επώαση σε 

ειδικούς εκκινητές 

GAPDH. Τα αποτελέσματα 

αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσες τιμές ± 

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

Wnt μονοπατιού 

εμπλέκεται στη γονιδιακή ρύθμιση που αφορά τον κυτταρικό κύκλο (Shang et 

), καθώς αυτή αλληλεπιδρά με διάφορες πρωτεΐνες σε διαφορετικά 

κυτταρικά διαμερίσματα, όπως η κυτταρική μεμβράνη, το κυτταρόπλασμα και 

ο πυρήνας. Για το λόγο αυτό μελετήθηκε η τοπολογία της β-κατενίνης σε 

ό θεραπεία των 

κυττάρων με τη διγλυκάνη. Όπως παρουσιάζεται στη εικόνα 7, η β-κατενίνη 

σημαντικά στο κυτταρόπλασμα (Cyto Cvs. 

μεμβράνη (Membr 

διγλυκάνη σε σχέση με 

επίπεδα πρωτεΐνης της β-

MG63 κύτταρα του 

διαφορετικά κυτταρικά 

κυτταρόπλασμα των 

C) και σε κύτταρα με επώαση σε 



 

διγλυκάνη 10μg/ml (Cyto BGN), καθώς και στον πυρήνα των κυττάρων αυτώ

BGN) και στις μεμβράνες (Membr

Western. (B) Για την καθαρότητα

τουμπουλίνης (tubulin) και fibrillarin, για το κυτταρόπλασμα και τον πυρήνα α

ποσότητες συνολικής πρωτεΐνης

ηλεκτροφόρηση. Αντιπροσωπευτικές

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Μέσες τιμές ± 

S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: **= p

αντίστοιχα δείγματα ελέγχου.

3.2.5 Ο ρόλος της β

υποδοχέα IGF-IR στο οστεοσάρκωμα

Προκειμένου να διερευνήσουμε το ρόλο της β

διγλυκάνη σηματοδότηση του υποδοχέα 

διαμολύνθηκαν με ειδικά 

και μελετήθηκε η μείωση της έκφρασης της β

επίπεδο και σε επίπεδο 

Western και με πειράματα 
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BGN), καθώς και στον πυρήνα των κυττάρων αυτώ

BGN) και στις μεμβράνες (Membr C; Menbr BGN) αντίστοιχα, με ανοσοαποτύπωση κατά

καθαρότητα των δειγμάτων απομόνωσης χρησιμοποιήθηκε

(tubulin) και fibrillarin, για το κυτταρόπλασμα και τον πυρήνα α

πρωτεΐνης από κάθε κυτταρικό τμήμα φορτώθηκαν κατά την 

ηλεκτροφόρηση. Αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης παρουσιάζονται.

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Μέσες τιμές ± 

. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: **= p≤ 0.01, * = p≤ 0.05 σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα δείγματα ελέγχου. 

3.2.5 Ο ρόλος της β-κατενίνης στη σηματοδότηση του 

στο οστεοσάρκωμα 

Προκειμένου να διερευνήσουμε το ρόλο της β-κατενίνης στη ρυθμιζόμενη από 

διγλυκάνη σηματοδότηση του υποδοχέα IGF-IR, τα κύτταρα 

διαμολύνθηκαν με ειδικά siRNAs κατά της β-κατενίνης (siβ-catenin

και μελετήθηκε η μείωση της έκφρασης της β-κατενίνης και σε πρωτεϊνικό 

επίπεδο και σε επίπεδο mRNA με πειράματα ανοσοαποτύπωσης κατά 

και με πειράματα PCR πραγματικού χρόνου αντίστοιχα (Εικόνα 8).

 

BGN), καθώς και στον πυρήνα των κυττάρων αυτών (Nucl C; Nucl 

με ανοσοαποτύπωση κατά 

χρησιμοποιήθηκε η έκφραση 

(tubulin) και fibrillarin, για το κυτταρόπλασμα και τον πυρήνα αντίστοιχα. Ίσες 

τμήμα φορτώθηκαν κατά την 

παρουσιάζονται. Τα 

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Μέσες τιμές ± 

σε σύγκριση με τα 

κατενίνης στη σηματοδότηση του 

κατενίνης στη ρυθμιζόμενη από 

, τα κύτταρα MG63 

catenin) για 48h 

νης και σε πρωτεϊνικό 

με πειράματα ανοσοαποτύπωσης κατά 

πραγματικού χρόνου αντίστοιχα (Εικόνα 8). 



 

Εικόνα 8: Επιμόλυνση με siRNA

αναλύθηκε σε κύτταρα με 0% θρεπτικό

είτε με siRNAs εναντίον της β

ελέγχου (siScr),με ανασοαποτύπωση κατά

κατενίνης έγινε ως προς τα

ανοσοαποτύπωσης παρουσιάζονται. (C) Τα

MG63 κύτταρα επωασμένα

εναντίον της β-κατενίνης (siβ

αντίδραση PCR-πραγματικού

ως προς την έκφραση της GAPDH. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών 

ξεχωριστών πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσες τιμές ± S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική 

σημασία: *** = p≤ 0.001  σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου.

Τα ελλιπή σε β-κατενίνη

πιθανή δράση του μονοπατιού 

IR υποδοχέα. Έτσι, αναλύθηκε

χρήση ανοαποτύπωσης κατά

επώαση με 0% FBS θρεπτικό

και σε κύτταρα αρνητικού  

(siScr). Τα αποτελέματα έδειξαν μια στατιστικά σημαντική μείωση στη 

φωσφορυλίωση του υπό μελέτη IGF

έκφραση β-κατενίνης όπως φαίνεται στην εικόνα 

μονοπάτι Wnt/β-κατενίνη

υποδοχέα στα MG63 κύτταρα του οστεοσαρκώματος.
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siRNAs ειδικά για την β-κατενίνη. (A) Η έκφραση

με 0% θρεπτικό απουσία ορού (control) και σε κύτταρα επιμολυσμένα 

εναντίον της β-κατενίνης (siβ-catenin) ή με scrambled siRNAs αρνητικού 

,με ανασοαποτύπωση κατά Western. (B) Η ανάλυση της πρωτεΐνης

τα αντίστοιχα επίπεδα της ακτίνης. Αντιπροσωπευτικές

παρουσιάζονται. (C) Τα επίπεδα mRNA της β-κατενίνης

επωασμένα με θρεπτικό απουσία ορού (control), στα κύτταρα

κατενίνης (siβ-catenin) ή με scrambled siRNAs αρνητικού ελέγχου (siScr), με

πραγματικού χρόνου και με ειδικούς εκκινητές για το γονίδιο

GAPDH. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών 

τών πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσες τιμές ± S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική 

σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου. 

κατενίνη κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνηθεί η 

πιθανή δράση του μονοπατιού Wnt/β-κατενίνης στην ενεργοποίηση του

υποδοχέα. Έτσι, αναλύθηκε η φωσφορυλίωση του IGF-IR υποδοχέα με τη

χρήση ανοαποτύπωσης κατά Western σε πρωτεϊνικά δείγματα κυττάρων σε 

θρεπτικό, σε κύτταρα ελλιπή σε β-κατενίνη

αρνητικού  ελέγχου της επιμόλυνσης με scrambled

(siScr). Τα αποτελέματα έδειξαν μια στατιστικά σημαντική μείωση στη 

φωσφορυλίωση του υπό μελέτη IGF-IR υποδοχέα στα κύτταρα με ελλιπή 

νης όπως φαίνεται στην εικόνα 9 αποδεικνύοντας 

κατενίνης μπορεί να ρυθμίσει την ενεργοποίηση

υποδοχέα στα MG63 κύτταρα του οστεοσαρκώματος. 

 

κατενίνη. (A) Η έκφραση της β-κατενίνης 

κύτταρα επιμολυσμένα 

siRNAs αρνητικού 

πρωτεΐνης της β-

Αντιπροσωπευτικές εικόνες 

κατενίνης μετρήθηκαν στα 

κύτταρα με siRNAs 

ελέγχου (siScr), με 

γονίδιο της β-κατενίνης 

GAPDH. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών 

τών πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσες τιμές ± S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική 

κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν για να διερευνηθεί η 

στην ενεργοποίηση του IGF-

υποδοχέα με τη 

Western σε πρωτεϊνικά δείγματα κυττάρων σε 

κατενίνη (siβ-catenin) 

scrambled siRNAs 

(siScr). Τα αποτελέματα έδειξαν μια στατιστικά σημαντική μείωση στη 

στα κύτταρα με ελλιπή 

νύοντας ότι το 

ενεργοποίηση του IGF-IR 
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Εικόνα 9: Δράση της β-κατενίνης στην ενεργοποίηση του IGF-IR υποδοχέα. (A) Η έκφραση 

της συνολικής πρωτείνης του IGF-IR (IGF-IR) του φωσφορυλιωμένου IGF-IR (pIGF-IR) 

μελετήθηκε σε κύτταρα με θρεπτικό απουσία ορού (control) και σε κύτταρα επιμολυσμένα με 

siRNAs εναντίον της β-κατενίνης (siβ-catenin) ή scrambled siRNAs αρνητικού ελεγχου (siScr), 

με τη χρήση ανοσοαποτύπωσης κατά Western. (B) Η ανάλυση του ενεργοποιημένου IGF-IR 

(pIGF-IR/IGF-IR) έγινε ως προς τα αντίστοιχα επίπεδα ακτίνης. Αντιπροσωπευτικές εικόνες 

ανοσοαποτύπωσης παρουσιάζονται. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών 

ξεχωριστών πειραμάτων. Μέσες τιμές ± S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: **= p≤ 

0.01 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου. 

3.2.6 Ο συνεντοπισμός της διγλυκάνης με τον υποδοχέα 

LRP6 

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η διγλυκάνη επηρεάζει την επαγόμενη από 

το Wnt μονοπάτι β-κατενίνη/Tcell-ειδική μεταγραφική δράση, σε 

οστεοβλάστες, μέσω της αλληλεπίδρασή της με τον LRP6 υποδοχέα 

(Berendsen et al., 2011). Έτσι, μελετήσαμε αν η διγλυκάνη αλληλεπιδρά με 

τον υποδοχέα LRP6 στην υπό μελέτη κυτταρική σειρά οστεοσαρκώματος. Η 

χρήση του ανοσοφθορισμού κατέδειξε άφθονη εναπόθεση του LRP6 

(πράσινο χρώμα) και συσχετίστηκε με την παρουσία της διγλυκάνης στην 

κυτταρική μεμβράνη (κόκκινο χρώμα) με μέτριο συνεντοπισμό (LRP6 + 

biglycan) (Εικόνα 10). Κατά την επεξεργασία των κυττάρων με τη διγλυκάνη,  

παρουσιάστηκε σήμα συνεντοπισμού των δύο μορίων (Εικόνα 10). Αυτά τα 

δεδομένα υποστηρίζουν ότι η διγλυκάνη κατά τρόπο εξαρτώμενο από τη 

συγκέντρωση συνεντοπίζεται με τον LRP6 υποδοχέα σε κύτταρα 

οστεοσαρκώματος MG63. 



 

Εικόνα 10: Συνεντοπισμός 

κύτταρα με τη χρήση ανοσοφθωρισμού. Χρώση

555) και χρώση LRP6 (πράσινο,

χρώσεις πυρήνων τους (μπλέ, χρωστική TO

ωρών σε θρεπτικό απουσία ορού (control) ή με την προσθήκη διγλυκάνης (Biglycan, 

10μg/ml). Στα δείγματα αρνητικού

δείγματα παρατηρήθηκαν με

φωτογραφήθηκαν με μεγέθυνση
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 της διγλυκάνης (Biglycan) και του LRP6 υποδοχέα στα

κύτταρα με τη χρήση ανοσοφθωρισμού. Χρώση διγλυκάνης (κόκκινο,anti-mouse

LRP6 (πράσινο, anti-rabbit Alexa Fluor 488) των κυττάρων και

πυρήνων τους (μπλέ, χρωστική TO-PRO-3) αναλύθηκαν μετά από καλλιέργεια 48 

ωρών σε θρεπτικό απουσία ορού (control) ή με την προσθήκη διγλυκάνης (Biglycan, 

αρνητικού ελέγχου, δεν έγινε επώαση με πρώτο

με μικροσκόπιο συνεστίασης (confocal microscopy) και οι εικόνες 

φωτογραφήθηκαν με μεγέθυνση x40. 

LRP6 υποδοχέα στα MG63 

mouse Alexa Fluor 

και οι αντίστοιχες 

3) αναλύθηκαν μετά από καλλιέργεια 48 

ωρών σε θρεπτικό απουσία ορού (control) ή με την προσθήκη διγλυκάνης (Biglycan, 

πρώτο αντίσωμα. Τα 

microscopy) και οι εικόνες 



 

3.2.7 Αλληλεπίδραση μεταξύ β

σηματοδότησης 

Η κυτταροπλασματική β

μεμβράνη με τα μέλη της οικογένεια

al., 2012). Υποθέσαμε ότι η β

υποδοχέα IGF-IR και να διευκολύνει την σηματοδότησή του. Με τ

αντισώματων εναντίον

φωσφορυλιωμένου υποδοχέα 

αποδείχτηκε ο συνεντοπισμός

του συνεντοπισμού ήταν αυξημένη στα MG

εξωγενή διγλυκάνη (Εικόνα 
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3.2.7 Αλληλεπίδραση μεταξύ β-κατενίνης και IGF

Η κυτταροπλασματική β-κατενίνη δημιουργεί σύμπλοκο κοντά στην κυτταρική 

μεμβράνη με τα μέλη της οικογένειας των κατχερινών (cadherins) (Valenta

). Υποθέσαμε ότι η β-κατενίνη μπορεί να αλληλεπιδρά με τον 

IR και να διευκολύνει την σηματοδότησή του. Με τ

ίον της β-κατενίνης (πράσινη χρώση) και του 

φωσφορυλιωμένου υποδοχέα pIGF-IR (κόκκινη χρώση) σε MG63 κύτταρα 

εντοπισμός των δύο αυτών μορίων (Εικόνα 11). Η χρώση 

του συνεντοπισμού ήταν αυξημένη στα MG63 κύτταρα που είχαν επωαστεί με 

άνη (Εικόνα 11). 

 

κατενίνης και IGF-IR 

κοντά στην κυτταρική 

ν (cadherins) (Valenta et 

κατενίνη μπορεί να αλληλεπιδρά με τον 

IR και να διευκολύνει την σηματοδότησή του. Με τη χρήση 

ενίνης (πράσινη χρώση) και του 

MG63 κύτταρα 

των δύο αυτών μορίων (Εικόνα 11). Η χρώση 

63 κύτταρα που είχαν επωαστεί με 



 

Εικόνα 11: Συνεντοπισμός της 

κύτταρα με τη χρήση ανοσοφθωρισμού. Χρώση

555) και χρώση pIGF-IR (πράσινο, anti

αντίστοιχες χρώσεις πυρήνων

καλλιέργεια 48 ωρών σε θρεπτικό

(Biglycan, 10μg/ml). Στα δείγματα

Τα δείγματα παρατηρήθηκαν

εικόνες φωτογραφήθηκαν με μεγέθυνση

3.2.8 Ρύθμιση μορίων του σηματοδοτικού μονοπατιού της β

κατενίνης στα MG63 κύτταρα από τη διγλυκάνη

Η μεσολαβούμενη ρύθμιση της μεταγραφής από τη β

σηματοδοτικό μονοπάτι χαρακτηρίζεται ως η κανονική (canonical) Wnt 

σηματοδοτική οδός. Για να εκτιμηθεί η μεταβολή αυτής της οδού από τη 

διγλυκάνη εξετάσαμε την έκφραση της κυκλίνης D1, η οποία λειτουργεί ως 

μόριο-στόχος στο σηματοδοτικό μονοπάτι της β

McCormick, 1999; Shtutman

έκφραση της κυκλίνης D1 είναι σημαντικά μειωμένη στα κύτταρα που δεν 

εκφράζουν διγλυκάνη. Άρα αυτό το γεγονός οδηγεί 

διγλυκάνη επηρεάζει το κανονικό και μη

κύτταρα του οστεοσαρκώματος.

Εικόνα 12: Δράση της διγλυκάνης στην έκφρασης της κυκλίνης

κυκλίνης D1 (cyclinD1) μελετήθηκαν

(control) και σε κύτταρα επιμολυσμένα

scrambled siRNAs αρνητικού ελέγχου (siScr) με την χρήση PCR

ειδικούς εκκινητές για το γονίδιο της διγλυκάνη

γονιδίου της GAPDH. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών 
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της β-κατενίνης (β-catenin) και του pIGF-IR υποδοχέα

ανοσοφθωρισμού. Χρώση β-κατενίνης (κόκκινο, anti-mouse

IR (πράσινο, anti-rabbit Alexa Fluor 488) των κυττάρων

πυρήνων τους (μπλέ, χρωστική TO-PRO-3) αναλύθηκαν

θρεπτικό απουσία ορού (control) ή με την προσθήκη

δείγματα αρνητικού ελέγχου, δεν έγινε επώαση με πρώτο

παρατηρήθηκαν με μικροσκόπιο συνεστίασης (confocal microscopy) και οι 

εικόνες φωτογραφήθηκαν με μεγέθυνση x40. 

3.2.8 Ρύθμιση μορίων του σηματοδοτικού μονοπατιού της β

κατενίνης στα MG63 κύτταρα από τη διγλυκάνη 

ρύθμιση της μεταγραφής από τη β-κατενίνη στο Wnt 

σηματοδοτικό μονοπάτι χαρακτηρίζεται ως η κανονική (canonical) Wnt 

σηματοδοτική οδός. Για να εκτιμηθεί η μεταβολή αυτής της οδού από τη 

διγλυκάνη εξετάσαμε την έκφραση της κυκλίνης D1, η οποία λειτουργεί ως 

στόχος στο σηματοδοτικό μονοπάτι της β-κατενίνης  (Tetsu and 

McCormick, 1999; Shtutman et al., 1999). Όπως φαίνεται στη ε

έκφραση της κυκλίνης D1 είναι σημαντικά μειωμένη στα κύτταρα που δεν 

εκφράζουν διγλυκάνη. Άρα αυτό το γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

διγλυκάνη επηρεάζει το κανονικό και μη-κανονικό σηματοδοτικό μονοπάτι στα 

κύτταρα του οστεοσαρκώματος. 

 

διγλυκάνης στην έκφρασης της κυκλίνης D1. Τα mRNA

D1 (cyclinD1) μελετήθηκαν στα MG63 κύτταρα με επώαση θρεπτικού

επιμολυσμένα με siRNAs εναντίον της διγλυκάνης (siBGN) ή με 

siRNAs αρνητικού ελέγχου (siScr) με την χρήση PCR-πραγματικού χρόνου και 

ειδικούς εκκινητές για το γονίδιο της διγλυκάνης και αναλύθηκαν ως προς την έκφραση του 

GAPDH. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών 

υποδοχέα στα MG63 

mouse Alexa Fluor 

κυττάρων και οι 

3) αναλύθηκαν μετά από 

προσθήκη διγλυκάνης 

πρώτο αντίσωμα. 

microscopy) και οι 

3.2.8 Ρύθμιση μορίων του σηματοδοτικού μονοπατιού της β-

κατενίνη στο Wnt 

σηματοδοτικό μονοπάτι χαρακτηρίζεται ως η κανονική (canonical) Wnt 

σηματοδοτική οδός. Για να εκτιμηθεί η μεταβολή αυτής της οδού από τη 

διγλυκάνη εξετάσαμε την έκφραση της κυκλίνης D1, η οποία λειτουργεί ως 

κατενίνης  (Tetsu and 

al., 1999). Όπως φαίνεται στη εικόνα 12, η 

έκφραση της κυκλίνης D1 είναι σημαντικά μειωμένη στα κύτταρα που δεν 

στο συμπέρασμα ότι η 

κανονικό σηματοδοτικό μονοπάτι στα 

mRNA επίπεδα της 

θρεπτικού απουσία ορού 

ν της διγλυκάνης (siBGN) ή με 

πραγματικού χρόνου και 

ς και αναλύθηκαν ως προς την έκφραση του 

GAPDH. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών 
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πειραμάτων εις τριπλούν. Μέσες τιμές ± S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: *** = p≤ 

0.01  σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου. 

3.2.9 Ο ρόλος του ERK1/2 στην επαγόμενη από τη διγλυκάνη 

σηματοδότηση του IGF-Ι 

Το σύμπλοκο IGF-I/IGF-IR είναι γνωστό ότι ενεργοποιεί πολλαπλά κατάντη 

σηματοδοτικά μονοπάτια που μεταβάλλουν κυτταρικές λειτουργίες, όπως το 

μονοπάτι των MAP κινασών (Werner et al., 2016). Έτσι, ο ρόλος του ERK1/2, 

γνωστό μέλος του μονοπατιού των MAP κινασών, μελετήθηκε κατά τη δράση 

των IGF-I/διγλυκάνης στην ανάπτυξη του οστεοσαρκώματος. 

Χρησιμοποιήθηκε αναστολέας του ERK1/2 σε κύτταρα MG63 επωασμένα με 

ή χωρίς τον αυξητικό παράγοντα IGF-I και παρουσιάστηκε μια στατιστικά 

σημαντική μείωση στο βασικό αλλά και στον επαγόμενο από τον IGF-I 

πολλαπλασιασμό (Εικόνα 13A). Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα 

αποδεικνύουν την συμμετοχή του ERK στη βασική, αλλά και στην επαγόμενη 

από τον IGF-I ανάπτυξη των MG63 κυττάρων του οστεοσαρκώματος. Στη 

συνέχεια μελετήσαμε τη δράση της διγλυκάνης στην ενεργοποίηση του 

ERK1/2. Έγινε ανάλυση πρωτεϊνικών δειγμάτων κυττάρων ελέγχου, κυττάρων 

ελλιπή σε διγλυκάνη (siBGN) και κυττάρων ελέγχου της επιμόλυνσης siRNAs 

(siScr) για τον έλεγχο των επιπέδων έκφρασης του φωσφορυλιωμένου 

ERK1/2. Όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 13B και 13C η ενεργοποίηση του 

ERK1/2 μειώθηκε στατιστικά σημαντικά στα κύτταρα ελλιπή σε διγλυκάνη 

(siBGN). Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο ERK1/2 είναι ένας κατάντη 

διαμεσολαβητής του σηματοδοτικού μονοπατιού IGF-IR/διγλυκάνης που 

ρυθμίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του οστεοσαρκώματος. 



 

Εικόνα 13: Ο ρόλος του ERK1/2 στον πολλαπλασιασμό των MG63 κυττάρων και η δράση τ

έκφρασης της διγλυκάνης στην ενεργοποίηση του. (A) Τα MG63 κύτταρα αποκολλήθηκαν και 

στρώθηκαν (3500 κύτταρα/οπή) σε πιάτα καλλιέργειας 96

θρεπτικό απουσία ορού (control), με 10ng/ml

(InhERK1/2) και με 10ng/ml

αριθμός των κυττάρων μετρήθηκε

ERK1/2 (ERK1/2) και του φωσφορυλιωμένου

κύτταρα με θρεπτικό απουσία ορού (control) και σε κύτταρα επιμολυσμένα είτε με

εναντίον της διγλυκάνης (siBGN) ή με

ανοσοαποτύπωση κατά Western. (C) Η

/ERK1/2) κανονικοποιήθηκε

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Μέσες τιμές ± 

S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: *** = p 

αντίστοιχα δείγματα ελέγχου.
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ERK1/2 στον πολλαπλασιασμό των MG63 κυττάρων και η δράση τ

έκφρασης της διγλυκάνης στην ενεργοποίηση του. (A) Τα MG63 κύτταρα αποκολλήθηκαν και 

στρώθηκαν (3500 κύτταρα/οπή) σε πιάτα καλλιέργειας 96-οπών. Τα κύτταρα

ορού (control), με 10ng/ml IGF-I (IGF-I), με 5μM ERK1/2 αναστολέα 

με 10ng/ml IGF-I + 5μM ERK1/2 αναστολέα (IGF-I+InhERK1/2), και

μετρήθηκε με CyQUANT. (B) Η πρωτεϊνική έκφραση

φωσφορυλιωμένου ERK1/2 (pERK1/2) των κυττάρων

θρεπτικό απουσία ορού (control) και σε κύτταρα επιμολυσμένα είτε με

(siBGN) ή με scrambled siRNAs αρνητικού ελέγχου (siScr) με 

Western. (C) Η ανάλυση του ενεργοποιημένου ERK1/2 (pERK1/2 

οιήθηκε με τα αντίστοιχα δείγματα για την έκφραση της ακτίνης. Τα 

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Μέσες τιμές ± 

S.E.M. αποτυπωμένες. Στατιστική σημασία: *** = p ≤ 0.001, ** = p≤ 0.01  σε σύγκριση με τα 

ατα ελέγχου. 

ERK1/2 στον πολλαπλασιασμό των MG63 κυττάρων και η δράση της 

έκφρασης της διγλυκάνης στην ενεργοποίηση του. (A) Τα MG63 κύτταρα αποκολλήθηκαν και 

κύτταρα επωάστηκαν με 

ERK1/2 αναστολέα 

I+InhERK1/2), και ο 

έκφραση του συνολικού 

κυττάρων αναλύθηκε σε 

θρεπτικό απουσία ορού (control) και σε κύτταρα επιμολυσμένα είτε με siRNAs 

siRNAs αρνητικού ελέγχου (siScr) με 

ERK1/2 (pERK1/2 

αντίστοιχα δείγματα για την έκφραση της ακτίνης. Τα 

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Μέσες τιμές ± 

σε σύγκριση με τα 
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3.3 Ο ρόλος της λουμικάνης στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων του 

χονδροσαρκώματος ΗΤΒ94  

3.3.1 Η έκφραση της λουμικάνης, της ντεκορίνης και της 

διγλυκάνης στα ΗΤΒ94 κύτταρα χονδροσαρκώματος 

Η έκφραση της λουμικάνης, της ντεκορίνης και της διγλυκάνης στα ΗΤΒ94 

κύτταρα χονδροσαρκώματος μετρήθηκε τόσο σε επίπεδο πρωτεΐνης όσο και 

σε επίπεδο mRNA. Η ανάλυση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 

πραγματικού χρόνου έδειξε ότι τα κύτταρα ΗΤΒ94 εκφράζουν και τις τρεις 

SLRPs, λουμικάνη, ντεκορίνη και διγλυκάνη σε επίπεδο mRNA (Πίνακας 1). 

Τα μεταγραφώματα του γονιδίου της λουμικάνης φαίνεται να εκφράζονται 

πολύ περισσότερο συγκριτικά με τα χαμηλά επίπεδα μεταγραφής των 

γονιδίων της ντεκορίνης και της διγλυκάνης (Εικόνα 1Α). Η μέτρηση του 

μεταγραφώματος του γονιδίου της GAPDH χρησιμοποιήθηκε ως γονίδιου του 

οποίου η έκφραση παραμένει σταθερή σε κάθε κυτταρική μεταχείριση.  

Για να μελετηθεί η έκφραση των τριών SLRPs σε επίπεδο πρωτεΐνης, 

απομονώθηκαν οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες από το θρεπτικό μέσο  των 

κυττάρων και οι κυτταρικές πρωτεΐνες από τα συλλεγμένα κύτταρα. Στα 

πειράματα Western blot των εκκρινόμενων πρωτεϊνών από τα κύτταρα 

χονδροσαρκώματος χρησιμοποιήθηκαν ειδικά αντισώματα για τις τρεις 

πρωτεογλυκάνες, οι οποίες φάνηκε να εκκρίνονται αποτελεσματικά σε 

διακριτά επίπεδα (Εικόνα 1Β). Η πρωτεογλυκάνη που εκκρίνεται πιο άφθονα 

από τα ΗΤΒ94 κύτταρα ήταν η λουμικάνη, με τη ντεκορίνη και τη διγλυκάνη να 

εμφανίζουν πολύ χαμηλά επίπεδα έκφρασης, όπως παρουσιάζεται και στην 

πυκνομετρική ανάλυση (Εικόνα 1C). Τα δεδομένα αυτά φαίνεται να 

συμφωνούν με τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης πραγματικού χρόνου που προσδιόρισε τα επίπεδα του mRNA 

των υπό μελέτη SLRPs. Σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

ζώνης των περίπου 40kDa που αντιπροσωπεύει τον πρωτεϊνικό πυρήνα, 

υπήρχαν ζώνες υψηλότερου μοριακού βάρους που δείχνουν ότι οι τρεις 
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SLRPs εκκρίνονται επίσης ως διάφορα προϊόντα γλυκοζυλιωμένης πρωτεΐνης 

(Εικόνα 1Β). 

 

Εικόνα 1: Η έκφραση των SLRPs στα κύτταρα του χονδροσαρκώματος HTB94. (Α) 

Χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί εκκινητές για κάθε γονίδιο και η έκφραση του κάθε γονιδίου 

κανονικοποιήθηκε έναντι της έκφρασης της GAPDH (Β) Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές 

εικόνες ανοσοαποτύπωσης κατά  Western που δείχνουν την έκφραση της λουμικάνης, της 

ντεκορίνης και της διγλυκάνης στο  θρεπτικό μέσο καλλιέργειας των κυττάρων 

χονδροσαρκώματος HTB94. (C) Οι ζώνες πρωτεΐνης των τριών εκκρινόμενων SLRPs 

μετρήθηκαν πυκνομετρικά χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Image J και εκφράστηκαν ως 

αυθαίρετες μονάδες. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών 

πειραμάτων. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά διαγράμματα. 

Στη συνέχεια εστιάσαμε στη λουμικάνη, την πρωτεογλυκάνη που εκφράζεται 

περισσότερο από τη συγκεκριμένη κυτταρική σειρά. Όπως παρουσιάζεται 
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στην εικόνα 1Α,  οι ζώνες που αντιπροσωπεύουν τη γλυκοζυλιωμένη 

λουμικάνη εντοπίστηκαν κυρίως στις περιοχές μοριακού βάρους 55 έως 80 

kDa. Για να χαρακτηριστεί ο τύπος γλυκοζυλίωσης της λουμικάνης, 

χρησιμοποιήθηκε το μονοκλωνικό αντίσωμα (5D4) ειδικό για αλυσίδες θειικής 

κερατάνης. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, η χρήση του αντισώματος δίνει το 

ειδικό πρότυπο ζωνών 55-80kDa, το ίδιο με εκείνο που αποκτάται μετά την 

ανίχνευση με το αντίσωμα κατά της λουμικάνης. Στη συνέχεια, οι εκκρινόμενες 

πρωτεΐνες υποβλήθηκαν σε ενζυμικές επεξεργασίες με το ένζυμο κερατανάση 

II, η οποία διασπάται σε υπολείμματα θειωμένης λακτοζαμίνης. Τα δείγματα 

μετά την πέψη έτρεξαν σε πειράματα Western blot, όπου χρησιμοποιήθηκε 

αντίσωμα ειδικό για τη θειική κερατάνη. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα 

δείγματα που είχαν υποστεί πέψη με το ένζυμο κερατανάση ΙΙ είχαν πολύ 

λιγότερο έντονες ζώνες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η λουμικάνη που 

εκκρίνεται από τα κύτταρα ΗΤΒ94 είναι μερικώς υποκατεστημένη με θειική 

κερατάνη (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Το πρότυπο γλυκοζυλίωσης της λουμικάνης που εκκρίνεται από τα κύτταρα ΗΤΒ94. 

(Α) Μετά την εκχύλιση πρωτεΐνης από το θρεπτικό μέσο της καλλιέργειας, ίσες ποσότητες 

πρωτεΐνης πέφθηκαν με το ένζυμο κερατανάση II για 16 ώρες στους 37 °C και τα δείγματα 

χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα Western blot με το αντίσωμα κατά της θειικής κερατάνης 

(κλώνος ΒD4), που είναι ειδικό για τις αλυσίδες της θειικής κερατάνης. (Β) Οι ζώνες 
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πρωτεΐνης μετρήθηκαν πυκνομετρικά χρησιμοποιώντας πρόγραμμα Image J και 

εκφράστηκαν ως αυθαίρετες μονάδες. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο 

τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά διαγράμματα. Στατιστική 

σημασία: *** p ≤ 0.001 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου. 

Για να εκτιμηθεί περαιτέρω η παραγωγή της λουμικάνης από τα κύτταρα 

ΗΤΒ94, η κυτταρική πρωτεΐνη ανιχνεύθηκε με αντίσωμα κατά της λουμικάνης. 

Η ανάλυση ανοσοαποτυπώματος κατά Western, όπως φαίνεται στην εικόνα 

3Α, ταυτοποίησε τις ειδικές ζώνες της λουμικάνης σε διάφορα μοριακά βάρη,  

ενδεικτικές διαφόρων σταδίων γλυκοζυλίωσης της υπό μελέτη πρωτεΐνης. 

Πειράματα ανοσοφθορισμού, επίσης, απέδειξαν την εναπόθεση της 

λουμικάνης στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων ΗΤΒ94 (Εικόνα 3Β). 

 

Εικόνα 3: Έκφραση της ενδοκυτταρικής λουμικάνης στα κύτταρα HTB94. (Α) Μετά από 

εκχύλιση πρωτεΐνης από κύτταρα που συλλέχθηκαν, δείγμα πρωτεΐνης φορτώθηκε σε 

πήκτωμα ακρυλαμιδίου. Χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα εναντίον της λουμικάνης για τον 

προσδιορισμό της έκφρασής της στα κύτταρα. (Β) (a) Η πρωτεϊνική χρώση της λουμικάνης 

(πράσινο, αντίσωμα anti-mouse Alexa Fluor 488) και (c) η χρώση των πυρήνων 

(χρησιμοποιώντας TO-PRO-3). (d) στα δείγματα αρνητικού ελέγχου, το πρώτο αντίσωμα 
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παραλείφθηκε και χρησιμοποιήθηκε μόνο το δεύτερο αντίσωμα. Οι αντικειμενοφόρες πλάκες 

αναλύθηκαν με ομοεστιακή μικροσκοπία (confocal microscopy) και ελήφθησαν εικόνες 

χρησιμοποιώντας μεγέθυνση Χ40. 

3.3.2 Τα επίπεδα έκφρασης των SLRPs μειώθηκαν 

αποτελεσματικά μετά από επιμόλυνση με ειδικά siRNAs 

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι πιθανοί βιολογικοί ρόλοι των SLRPs στο 

ανθρώπινο χονδροσάρκωμα, τα κύτταρα ΗΤΒ94 διαμολύνθηκαν με ειδικά 

siRNAs για τη λουμικάνη, τη ντεκορίνη και τη διγλυκάνη. Η μείωση της 

έκφρασης των επιπέδων mRNA των SLRPs επαληθεύθηκε με αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (Εικόνα 4Α). Όπως φαίνεται 

στην εικόνα 4Α, η διαμόλυνση των κυττάρων με siLum, siDec και siBig για 24h 

οδήγησε σε ισχυρή μείωση των επιπέδων του mRNA (p≤ 0.001), αντίστοιχα. 

Η ίδια μείωση φάνηκε και στα επίπεδα της εκκρινόμενης πρωτεΐνης των τριών 

SLRPs με πειράματα Western blot (Εικόνες 4Β και 4C). 
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Εικόνα 4: Διαμόλυνση με siRNAs. Τα κύτταρα ΗΤΒ94 διαμολύνθηκαν με siRNAs ειδικά για τις 

τρεις SLRPs, λουμικάνη, ντεκορίνη και διγλυκάνη για 48 ώρες, χρησιμοποιώντας το 

scrambled siRNA (siScr) ως δείγμα ελέγχου. (Α) Η έκφραση της λουμικάνης, της ντεκορίνης 

και της διγλυκάνης αξιολογήθηκε με PCR σε πραγματικό χρόνο. Η αναστολή της έκφρασης 

των mRNA τους επαληθεύθηκε με PCR σε πραγματικό χρόνο σε σχέση με το δείγμα ελέγχου 

siScr και εκφράστηκε ως αυθαίρετες μονάδες. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν τον μέσο 

όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων εις τριπλούν και παρίστανται ως το μέσο ποσοστό ± 

τυπικό σφάλμα του μέσου όρου. Στατιστική σημασία: *** p ≤ 0.001 σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα δείγματα ελέγχου (Β) Ίσες ποσότητες εκκρινόμενης πρωτεΐνης εκχυλίστηκαν από 

τις καλλιέργειες και φορτώθηκαν σε πήκτωμα ακρυλαμιδίου. Χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα 

ειδικά για τις τρεις SLRPs. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές ζώνες στα 60 kDa. Τα 

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. (C) 

Πυκνομετρική ανάλυση ειδικών ζωνών των  πρωτεϊνών. Στατιστική σημασία: *** p ≤ 0.001 σε 

σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου. 
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3.3.3 Αποτελέσματα της ενδογενούς έκφρασης της 

λουμικάνης, της ντεκορίνης και της διγλυκάνης στην 

κυτταρική ανάπτυξη της σειράς ΗΤΒ94 

Η μείωση της έκφρασης της λουμικάνης ύστερα από διαμόλυνση των ΗΤΒ94 

κυττάρων με ειδικά siRNAs για τη λουμικάνη οδήγησε σε ισχυρή καταστολή 

της πολλαπλασιαστικής ικανότητας των κυττάρων, συγκριτικά με κύτταρα που 

διαμολύνθηκαν με το αρνητικού ελέγχου scrambled siRNA (p ≤ 0.001) (Εικόνα 

5). Ωστόσο, η μείωση των ήδη χαμηλών ενδογενών επιπέδων έκφρασης της 

ντεκορίνης και της διγλυκάνης δε φαίνεται να επηρέασε την ανάπτυξη των 

ΗΤΒ94 κυττάρων χονδροσαρκώματος (p=NS) (Εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5: Επίδραση της μειωμένης έκφρασης των SLRPs στην ανάπτυξη των κυττάρων 

χονδροσαρκώματος. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν και στρώθηκαν σε συγκέντρωση 5.000 

κύτταρα / οπή σε πιάτα 96 οπών. Τα κύτταρα ΗΤΒ94 διαμολύνθηκαν με siRNAs ειδικά για τις 

τρεις SLRPs, λουμικάνη, ντεκορίνη, διγλυκάνη για 48 ώρες. Μία μη ειδική αλληλουχία RNA 

χρησιμοποιήθηκε για τα δείγματα ελέγχου (siScr). Ο αριθμός των κυττάρων προσδιορίστηκε 

με τη χρήση του πακέτου CyQUANT. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών 

ξεχωριστών πειραμάτων που εκτελούνται εις τριπλούν. Στατιστική σημασία: *** p ≤ 0.001 σε 

σύγκριση με τα αντίστοιχα δείγματα ελέγχου. 

3.3.4 Αποτελέσματα της ενδογενούς έκφρασης της 

λουμικάνης, της ντεκορίνης και της διγλυκάνης στη 

μεταναστευτική και προσκολλητική ικανότητα της κυτταρικής 

σειράς ΗΤΒ94 

Έχει αποδειχθεί ότι οι SLRPs επηρεάζουν την κυτταρική κινητικότητα και την 

προσκόλληση, αφού συμμετέχουν στη διαμόρφωση αλληλεπιδράσεων 
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κυττάρου-κυττάρου και κυττάρου-εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (Nikitovic et 

al., 2011). Επομένως, αναλύσαμε την επίδραση της ενδογενούς παραγωγής 

της λουμικάνης, της ντεκορίνης και της διγλυκάνης στην κινητικότητα των 

κυττάρων ΗΤΒ94 χρησιμοποιώντας μια δοκιμασία «επούλωσης τραύματος» 

έπειτα από επιμόλυνση με ειδικά siRNAs, όπως παρουσιάστηκε 

προηγουμένως (Berdiaki et al., 2010). Αυτή η κυτταρική σειρά του 

χονδροσαρκώματος φαίνεται να έχει την ίδια ικανότητα μετανάστευσης είτε 

παρουσία είτε απουσία των τριών SLRPs. Επομένως, καμία από τις 

πρωτεογλυκάνες αυτές δεν επηρεάζει τη μεταναστευτική ικανότητα των 

κυττάρων ΗΤΒ94 (Εικόνα 6Α και 6Β). Στη συνέχεια μελετήθηκε η ικανότητα 

προσκόλλησης των κυττάρων αυτών με τη χρήση πιάτων των 96 οπών, όπως 

περιγράφεται παραπάνω (Voudouri et al., 2016). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η διαμόλυνση των κυττάρων με τα ειδικά για τις τρεις πρωτεογλυκάνες 

siRNAs δεν αλλάζει την ικανότητα των ΗΤΒ94 κυττάρων να προσκολλούνται 

σε υπόστρωμα φιμπρονεκτίνης (Εικόνα 6C). Άρα, η λουμικάνη, η ντεκορίνη 

και η διγλυκάνη δεν εμπλέκονται στους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την 

προσκόλληση των κυττάρων αυτής της σειράς χονδροσαρκώματος. 
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Εικόνα 6: Επίδραση της μειωμένης έκφρασης των SLRPs στη μετανάστευση και την 

προσκόλληση των κυττάρων του χονδροσαρκώματος. (Α) Κύτταρα συλλέχθηκαν και 

στρώθηκαν σε συγκέντρωση 100.000 κύτταρα / οπή σε πιάτα 24 οπών, για να υποβληθούν 

σε επεξεργασία με τα siRNAs ειδικά για τις τρεις  SLRPs, λουμικάνη, ντεκορίνη, διγλυκάνη για 

48 ώρες (η κάθε οπή ήταν καλυμμένη με κύτταρα σε αυτό το σημείο). Μετά την κατεργασία, 

το στρώμα κυττάρων "γρατσουνίστηκε" με αποστειρωμένο άκρο πιπέτας των 10 μΙ και η 

επιφάνεια "πληγής" μετρήθηκε στις 0, 6 και 12 ώρες. (Β) Η επιφάνεια του κυτταρικού 

υποστρώματος μετρήθηκε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Image J και εκφράστηκε ως 

αυθαίρετες μονάδες. (C) Τα κύτταρα ΗΤΒ94 υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με siRNAs ειδικά 

για τις τρεις SLRPs για 48 ώρες. Μια μη ειδική αλληλουχία RNA χρησιμοποιήθηκε για τα 

δείγματα ελέγχου (siScr). Μετά τη θεραπεία, τα κύτταρα συλλέχθηκαν και στρώθηκαν 10.000 

κύτταρα / οπή για 1 ώρα στους 37 °C σε πιάτο 96 οπών επικαλυμμένο με ινονεκτίνη. Ο 

αριθμός των προσκολλημένων κυττάρων προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας το πακέτο 

CyQUANT. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων 

σε τριπλέτες. 
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3.3.5 Μηχανισμοί δράσης της λουμικάνης 

Ο αυξητικός παράγοντας TGF-β2 έχει προηγουμένως δειχθεί να ρυθμίζει 

αρνητικά τόσο την ανάπτυξη φυσιολογικών χονδροκυττάρων (Im et al., 2006; 

Khaghani et al., 2018), όσο και την ανάπτυξη καρκινικών ανθρώπινων 

χονδροκυττάρων (Boumediene et al., 2001). 

Η μεταχείριση των κυττάτων ΗΤΒ94 με τον TGF-β2 οδήγησε σε σημαντική 

μείωση της κυτταρικής αναπτυξης (p ≤ 0, 01) (Εικόνα 7Α). Καθώς τα μέλη της 

οικογένειας των SLRPs μπορούν να ρυθμίζουν τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό μέσω της TGF-β2 σηματοδότησης, τα κύτταρα 

διαμολύνθηκαν με τα ειδικά για τη λουμικάνη siRNAs, siLum και του αρνητικού 

ελέγχου scrambled siRNA και στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν παρουσία TGF-

β2 για επιπλέον 24h και μετρήθηκε ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός. Τα 

κύτταρα HTB94 που υπέστησαν επιμόλυνση με siLum και υποβλήθηκαν σε 

αγωγή με τον TGF-β2 εμφάνισαν χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τα 

επιμολυσμένα με siScr κύτταρα που υποβλήθηκαν σε αγωγή με ΤGF-β2, 

υποδεικνύοντας ένα πρόσθετο αποτέλεσμα της λουμικάνης στην εξαρτώμενη 

από τον ΤGF-β2 ρύθμιση της πολλαπλασιαστικής ικανότητας αυτών των 

κυττάρων. 

Για να εξεταστεί περαιτέρω η πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ της λουμικάνης 

και του ΤGF-β2 στην ανάπτυξη των κυττάρων ΗΤΒ94, εξετάσαμε την 

ενεργοποίηση του Smad-2, ενός καθορισμένου κατάντη μεσολαβητή της 

σηματοδότησης του TGF-β2 (Boeuf et al., 2012). Για να καθοριστεί η έκφραση 

και τα επίπεδα φωσφορυλίωσης του Smad-2, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά 

αντισώματα εναντίον του Smad-2 και του φωσφορυλιωμένου Smad-2, 

αντίστοιχα. Όπως αναμέναμε, η μεταχείρηση των κυττάρων με τον TGF-β2 

ενίσχυσε τα επίπεδα φωσφορυλίωσης του Smad-2 (Εικόνα 7Β και 7C). 

Ακολούθως, μελετήθηκαν τα πιθανά αποτελέσματα της μείωσης της 

έκφρασης της λουμικάνης στην ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Smad-2. 

Πειράματα ανοσοαποτύπωσης κατά Western έδειξαν ότι ούτε τα επίπεδα 

έκφρασης, ούτε τα επίπεδα φωσφορυλίωσης του Smad-2 (60 kDa) άλλαξαν 

στα δείγματα που είχαν υποστεί μείωση της έκφρασης της λουμικάνης (Εικόνα 

7Β και 7C).  
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Εικόνα 7: Επίδραση της μειωμένης έκφρασης της λουμικάνης και του εξωγενούς TGF-β2 

στην ανάπτυξη των κυττάρων ΗΤΒ94 και την ενεργοποίηση του Smad2. Τα κύτταρα ΗΤΒ94 

υποβλήθηκαν σε αγωγή για 48 ώρες με ειδικό siRNA ενάντια στη λουμικάνη. Μια μη ειδική 

αλληλουχία RNA χρησιμοποιήθηκε για τα δείγματα ελέγχους (siScr). Μετά από 24 ώρες 

διαμόλυνση με τα siLum, τα κύτταρα υποβλήθηκαν σε αγωγή με τον αυξητικό παράγοντα 

TGF-β2 (10 ng / ml) σε 0% FBS DMEM. (Α) Ο αριθμός των κυττάρων προσδιορίστηκε με τη 

χρήση του πακέτου CyQUANT (Β). Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες 

ανοσοαποτύπωσης κατά  Western των Smad2 (60kDa), p-Smad2 (60kDa) και της ακτίνης 

(42kDa). (C) Οι πρωτεϊνικές ζώνες Smad2 και p-Smad2 αναλύθηκαν πυκνομετρικά και 

κανονικοποιήθηκαν έναντι της ακτίνης. Μετρήθηκε και παρουσιάστηκε η αναλογία p-Smad2 / 

Smad2. Τα αποτελέσματα  αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. 

Το σύμβολο * υποδηλώνει τη στατιστική σημασία μεταξύ των επεξεργασιών siScr και siLum: * 

p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001. Το σύμβολο † υποδηλώνει τη στατιστική σημασία μεταξύ 

ομάδων ελέγχου και ομάδων θεραπείας με τον TGF-β2: † p ≤ 0.05, † † † p ≤ 0.001. 
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Η εξωγενής προσθήκη του TGF-β2 άλλαξε τα επίπεδα φωσφορυλίωσης του 

Smad-2 με τον ίδιο τρόπο στα κύτταρα άγριου τύπου όσο και στα κύτταρα 

που είχαν υποστεί μείωση της έκφρασης της λουμικάνης. Παρουσιάζεται η 

πυκνομετρική ανάλυση των αντίστοιχων ζωνών (Εικόνα 7Β και 7C). Η 

ποσοτικοποίηση της πρωτεϊνικής έκφρασης έγινε με μέτρηση της έκφρασης 

της ακτίνης στα δείγματα. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η λουμικάνη δεν 

επηρεάζει την εξαρτώμενη από τον υποδοχέα σηματοδότηση του TGF-β2 

μέσω του Smad-2, και επομένως δεν συμμετέχει στη ρύθμιση της κυτταρικής 

ανάπτυξης των ΗΤΒ94 κυττάρων από τον αυξητικό παράγοντα TGF-β2. 

Ο αυξητικός παράγοντας IGF-I είναι ένας ευρέως γνωστός διεγέρτης της 

ανάπτυξης των χονδροβλαστών (DeLuca, 2018) και φαίνεται να διεγείρει και 

τον πολλαπλασιασμό του χονδροσαρκώματος (Hiraoka et al., 2001). Στα 

αρχικά πειράματά μας επαληθεύσαμε, με πειράματα Western blot, ότι τα 

κύτταρα HTB94 εκφράζουν έναν λειτουργικό υποδοχέα IGF-IR με την 

ικανότητα να αποκρίνονται στη διέγερση από τον IGF-I (Εικόνα 8Α και 8Β). Σε 

επόμενη φάση, τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν με τον IGF-I, έναν αναστολέα του 

υποδοχέα IGF-IR και με συνδυασμό των δύο παραγόντων. Η μεταχείριση των 

κυττάρων με τον IGF-I έδειξε μια στατιστικά σημαντική αύξηση του ρυθμού 

ανάπτυξης των κυττάρων (p≤ 0,1), ενώ αναστολή της δράσης του υποδοχέα 

IGF-IR προκάλεσε μια αξιοσημείωτη μείωση της ανάπτυξης των κυττάρων 

όσο αφορά στον ανεξάρτητο αλλά και εξαρτώμενη από IGF-I κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό (p≤ 0, 01) (Εικόνα 8C). 
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Εικόνα 8: Η έκφραση του υποδοχέα IGF-IR στα κύτταρα χονδροσαρκώματος ΗΤΒ94 και η 

συμβολή του στην ανάπτυξη των κυττάρων. Μετά από 24 ώρες καλλιέργειας των κυττάτων με 

θρεπτικό μέσο 0% FBS, τα κύτταρα επωάστηκαν με θρεπτικό μέσο 0% FBS (δείγματα 

ελέγχου), IGF-Ι (10 ng / ml) σε 0% FBS DΜΕΜ, 1μΜ ΑG1024 (αναστολέας του υποδοχέα 

IGF-IR) και 10 ng/ml IGF-I και 1μΜ AG1024 για 24 ώρες. (Α) Αντιπροσωπευτικές εικόνες 

ανοσοαποτύπωσης κατά  Western  δείχνουν την έκφραση της συνολικής πρωτεΐνης του IGF-

IR (95kDa) και της φωσφορυλιωμένης πρωτεΐνης του IGF-IR (pIGF-IR) (95 kDa). (Β) Οι 

πρωτεϊνικές ζώνες αναλύθηκαν πυκνομετρικά και κανονικοποιήθηκαν έναντι της ακτίνης 

(42kDa). Μετρήθηκε και παρουσιάστηκε η αναλογία του pIGF-IR / IGF-IR. Τα αποτελέσματα 

αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Το σύμβολο * υποδηλώνει τη 

στατιστική σημασία μεταξύ των δειγμάτων ελέγχου και των δειγμάτων που υπέστησαν 

θεραπεία με τους IGF-I και AG1024: ** p ≤ 0.01. Το σύμβολο † υποδηλώνει τη στατιστική 

σημασία μεταξύ των ομάδων θεραπείας IGF-I και AG1024 + IGF-I : ††p≤0.01. (C) Τα κύτταρα 

ΗΤΒ94 συλλέχθηκαν και στρώθηκαν σε συγκέντρωση 5000 κύτταρα / οπή σε πιάτα 96 οπών. 

Μετά από 24 ώρες καλλιέργειας των κυττάτων με θρεπτικό μέσο 0% FBS, τα κύτταρα 

επωάστηκαν με θρεπτικό μέσο 0% FBS (δείγματα ελέγχου), IGF-Ι (10 ng / ml) σε 0% FBS 

DMEM, 1 μΜ AG1024 (αναστολέας IGF-IR) και 10 ng / ml IGF-I + 1 μΜ AG1024 για 24 ώρες. 

Ο αριθμός των κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρήση του πακέτου CyQUANT. Τα 

αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων σε τριπλέτες. 

Το  σύμβολο * υποδηλώνει τη στατιστική σημασία μεταξύ των δειγμάτων ελέγχου και IGF-I, 

AG1024: ** p ≤ 0.01. Το σύμβολο † υποδηλώνει τη στατιστική σημασία μεταξύ των ομάδων 

θεραπείας IGF-I και AG1024 + IGF-I : † † † p ≤ 0.001. 

Καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι SLRPs επηρεάζουν τις διεργασίες κυτταρικής 

ανάπτυξης εξαρτώμενων από IGF-IR (Nikitovic et al., 2012), αμφότερα τα 

κύτταρα που έχουν επιμολυνθεί με siLum και siScr επιμολύνθηκαν και με τον 

IGF-I και μετρήθηκε ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων. Τα κύτταρα που 

επιμολύνθηκαν με siRNAs ειδικά για τη λουμικάνη και με τον IGF-I εμφάνισαν 

επίσης μείωση της ανάπτυξης εξαρτώμενης από τον IGF-I (Εικόνα 9Α), 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η δράση της λουμικάνης μερικώς 

διαμεσολαβείται από την εξαρτώμενη από IGF-IR σηματοδότηση. Για να 

καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο η λουμικάνη συμμετέχει στη 

σηματοδότηση του IGF-I, κύτταρα ελλιπή σε λουμικάνη χρησιμοποιήθηκαν για 

δοκιμές Western blot με ειδικά αντισώματα για τον υποδοχέα IGF-IR και τον 

φωσφορυλιωμένο υποδοχέα pIGF-IR. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η 

ενεργοποίηση του IGF-IR υποδοχέα μειώνεται σημαντικά στα κύτταρα ελλιπή 

στη λουμικάνη (p≤ 0, 01 ) (Εικόνα 9Β και 9C). 
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Εικόνα 9: Επίδραση της μείωσης της έκφρασης της λουμικάνης και του εξωγενούς IGF-I στην 

ανάπτυξη των κυττάρων ΗΤΒ94 και την ενεργοποίηση του υποδοχέα IGF-IR. Τα κύτταρα 

ΗΤΒ94 υποβλήθηκαν σε αγωγή για 48 ώρες με ειδικό siRNA για τη λουμικάνη. Μια μη ειδική 

αλληλουχία RNA χρησιμοποιήθηκε για τα δείγματα ελέγχου (siScr). Μετά από 24 ώρες 

επώασης με siRNAs, τα κύτταρα υποβλήθηκαν σε αγωγή με τον IGF-Ι (10 ng / ml) σε 0% 

FBS DMEM. (Α) Ο αριθμός κυττάρων προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας το πακέτου 

CyQUANT. (Β) Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης κατά  

Western των IGF-IR (95kDa), pIGF-IR (95kDa) και της ακτίνη (42 kDa). (C) Οι πρωτεϊνικές 

ζώνες IGF-IR και pIGF-IR αναλύθηκαν πυκνομετρικά και κανονικοποιήθηκαν έναντι της 

ακτίνης. Μετρήθηκε και παρουσιάστηκε η αναλογία του pIGF-IR / IGF-IR. Παρουσιάζονται 

αντιπροσωπευτικά διαγράμματα. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών 

ξεχωριστών πειραμάτων. Το σύμβολο * υποδηλώνει στατιστική σημασία μεταξύ των 

επεξεργασιών siScr και του siLum: ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001. Το σύμβολο † υποδηλώνει 

στατιστική σημασία μεταξύ των ελέγχων και των θεραπειών IGF-I : † † p ≤ 0.01. 

3.3.6 Ο ERK1/2 είναι ένας κατάντη μεσολαβητής της ρύθμισης 

από τη λουμικάνη και τον υποδοχέα IGF-IR της κυτταρικής 

ανάπτυξης των ΗΤΒ94 

Ακολούθως, εξετάσαμε τους μεσολαβητές της κατάντη σηματοδότησης του 

IGF-I με έμφαση στον ERK1/2, έναν καλά εδραιωμένο κατάντη μεσολαβητή 

του μονοπατιού του IGF-I στη ρύθμιση της ανάπτυξης, της μετανάστευσης και 

της προσκόλλησης των κυττάρων του όγκου (Mytilinaiou et al., 2017; 

Voudouri et al., 2016). Η χρήση ενός ειδικού αναστολέα του ERK1/2 κατέδειξε 
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μια σημαντική καταστολή του βασικού επιπέδου πολλαπλασιασμού των 

ΗΤΒ94 (p < 0.01) και σημαντική μείωση της εξαρτώμενης από τον IGF-I 

κυτταρικής ανάπτυξης (p < 0.01) (Εικόνα 10Α). Για να προσδιοριστεί ο τρόπος 

που συμμετέχει η λουμικάνη στην IGF-I-εξαρτώμενη ενεργοποίηση του 

ERK1/2 στα κύτταρα ΗΤΒ94, εξετάσαμε τα επίπεδα φωσφορυλίωσης του 

ERK1/2 σε κύτταρα ελέγχου και σε διαμολυσμένα με IGF-I και siLum κύτταρα. 

Η φωσφορυλίωση του ERK1/2 φαίνεται να εξαρτάται από τη δράση της 

λουμικάνης, καθώς τα ελλιπή σε λουμικάνη κύτταρα παρουσίασαν μειωμένα 

επίπεδα φωσφορυλίωσης και συνεπώς ενεργοποίησης του ERK1/2 (p < 0.01) 

(Εικόνα 10Β και 10C).  

 

Εικόνα 10: Η επίδραση της λουμικάνης στην ενεργοποίηση του ERK1/2. (Α) Τα κύτταρα 

ΗΤΒ94 συλλέχθηκαν και στρώθηκαν σε συγκέντρωση  5000 κύτταρα / οπή σε πιάτα 96 

οπών. Τα κύτταρα σε κάθε οπή επωάστηκαν με θρεπτικό μέσο χωρίς ορό (δείγματα ελέγχου), 

IGF-Ι (10 ng / ml) σε 0% FBS DMEM, 10 μΜ U0126 (αναστολέας του ERK1/2) και 10 μΜ 

U0126 + 10 ng / ml IGF-I για 24 ώρες. Ο αριθμός των κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρήση 

του πακέτου CyQUANT. (Β) Η έκφραση ERK1/2 ολικής πρωτεΐνης (ERK1/2) και 

φωσφορυλιωμένης πρωτεΐνης ERK1/2 (pERK1/2) κυττάρων διαμολυσμένων για 48 ώρες με 

ειδικό siRNA για τη λουμικάνη (siLum) προσδιορίστηκε με ανάλυση ανοσοαποτύπωσης κατά 

Western. Μία μη ειδική αλληλουχία RNA χρησιμοποιήθηκε για τα δείγματα ελέγχου (siScr). 

(C) Οι πρωτεϊνικές ζώνες ERK1/2 και pERK1/2 υποβλήθηκαν σε πυκνομετρική ανάλυση και 

κανονικοποιήθηκαν έναντι της ακτίνης. Μετρήθηκε και παρουσιάστηκε η αναλογία pERK1/2 / 

ERK1/2. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά διαγράμματα. Τα  αποτελέσματα 
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αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. Το σύμβολο * υποδηλώνει τη 

στατιστική σημασία μεταξύ του ελέγχου και των θεραπειών IGF-I, U0126: ** p ≤ 0.01, *** p ≤ 

0.001. Το σύμβολο † υποδηλώνει τη στατιστική σημασία μεταξύ των θεραπευτικών ομάδων 

IGF-I και U0126 + IGF-I:  † †p ≤0.01. 

3.3.7 Η λουμικάμη επηρεάζει την έκφραση του 

ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53 

Για να χαρακτηρίσουμε τον ενδοκυττάριο μοριακό μηχανισμό που 

συμπεριλαμβάνει το μονοπάτι του ERK1/2 στην εξαρτώμενη από λουμικάνη 

κυτταρική ανάπτυξη της σειράς του χονδροσαρκώματος HTB94, μελετήσαμε 

με πειράματα αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου την 

έκφραση δύο γονιδίων που ελέγχουν τον κυτταρικό κύκλο. Για να 

διερευνηθούν οι πιθανές επιδράσεις της λουμικάνης στην έκφραση των 

γονιδίων p21WAF1 / CIP1 και p53, μετρήθηκαν τα επίπεδα mRNA τους σε 

κύτταρα με έλλειψη λουμικάνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα του 

ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53 ήταν σημαντικά αυξημένα σε κύτταρα που 

είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με siLum σε σύγκριση με τα κύτταρα αρνητικού 

ελέγχου siScr (p≤0.05). Από την άλλη πλευρά δεν παρατηρήθηκε αλλαγή 

στην έκφραση του p21WAF1 / CIP1. Συλλογικά, αυτά τα αποτελέσματα 

υποδηλώνουν ότι η λουμικάνη εμπλέκεται στον μεταγραφικό έλεγχο γονιδίων 

του κυτταρικού κύκλου (Εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11: Η επίδραση της μειωμένης έκφρασης της λουμικάνης στην έκφραση ρυθμιστών 

γονιδίων του κυτταρικού κύκλου σε επίπεδα mRNA. Τα κύτταρα ΗΤΒ94 επιμολύνθηκαν για 
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48 ώρες με το ειδικό siRNA για τη λουμικάνη. Μια μη ειδική αλληλουχία RNA 

χρησιμοποιήθηκε ως έλεγχος (siScr). (Α) Γονίδιο p53 και (Β)  Γονίδιο p21WAF1 / CIP1. Τα 

επίπεδα mRNA στα κύτταρα ΗΤΒ94 προσδιορίστηκαν με PCR σε πραγματικό χρόνο 

χρησιμοποιώντας εκκινητές ειδικούς για κάθε γονίδιο και κανονικοποιήθηκαν έναντι της 

GAPDH. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραμάτων. 

Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά διαγράμματα. Στατιστική σημασία: * p ≤ 0.05 σε σύγκριση 

με τα δείγματα ελέγχου. 

3.3.8 Οι αυξητικοί παράγοντες IGF-I και TGF-β2 ρυθμίζουν την 

έκφραση της λουμικάνης στα ΗΤΒ94 κύτταρα 

χονδροσαρκώματος 

Σε ξεχωριστά πειράματα, τα HTB94 κύτταρα υποβλήθηκαν σε αγωγή με τον 

TGF-β2 (10 ng / ml) και τον IGF-Ι (10 ng / ml) και μετρήθηκε η έκφραση της 

λουμικάνης. Τα δεδομένα που ελήφθησαν σε πειράματα ανοσοαποτύπωσης 

κατά Western έδειξαν ότι ο TGF-β2 μειώνει (p < 0.001) και ο IGF -Ι (p < 0.01) 

ενισχύει την έκφραση τόσο του πρωτεϊνικού κορμού της λουμικάνης, όσο και 

της γλυκοζυλιωμένης της μορφής (Εικόνα 12.Α και 12Β). 

 

Εικόνα 12: Η επίδραση του IGF-Ι και του ΤGF-β2 στην έκφραση της λουμικάνης από τα 

κύτταρα χονδροσαρκώματος ΗΤΒ94. Μετά από καλλιέργεια των κυττάρων με 0% FBS DMEM 

για 24 ώρες, τα κύτταρα ΗΤΒ94 υποβλήθηκαν σε αγωγή με τον IGF-Ι (10 ng / ml) και τον 

ΤGF-β2 (10 ng / ml) σε 0% FBS DΜΕΜ για 24 ώρες πριν την απομόνωση πρωτεϊνών. (Α) 

Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης κατά  Western 

γλυκοζυλιωμένης λουμικάνης (LumicanGlc) (60kDa), και του πρωτεϊνικού πυρήνα της 

λουμικάνης (lumicanPC) (38 kDa) και της ακτίνης (42k Da). (Β) Οι πρωτεϊνικές ζώνες 
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αναλύθηκαν πυκνομετρικά και κανονικοποιήθηκαν έναντι της ακτίνης. Παρουσιάζονται 

αντιπροσωπευτικά διαγράμματα. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών 

ξεχωριστών πειραμάτων. Στατιστική σημασία: **p ≤ 0.01, *** p ≤ 0.001 σε σύγκριση με τα 

δείγματα ελέγχου. 

3.3.9 Η μείωση της έκφρασης των τριών SLRPs δεν επηρεάζει 

την έκφραση της β-κατενίνης 

Προηγούμενα πειράματα του εργαστηρίου έδειξαν ότι η τάξης Ι SLRP, 

διγλυκάνη, ρυθμίζει την οδό σηματοδότησης Wnt / β-κατενίνης που είναι 

σημαντική για την ογκογένεση. Ως εκ τούτου, σε αυτή τη μελέτη εξετάσαμε την 

πιθανή συμβολή της σηματοδότησης Wnt / β-κατενίνης στην ανάπτυξη των 

κυττάρων του χονδροσαρκώματος. Η έκφραση της β-κατενίνης μελετήθηκε σε 

κυτταρικά ελλειμματικά στις τρεις υπό μελέτη SLRPs, λουμικάνη, ντεκορίνη 

και διγλυκάνη, με ένα ειδικό αντίσωμα για τη β-κατενίνη. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 13, καμία από τις προαναφερθείσες πρωτεογλυκάνες δεν επηρεάζει 

την έκφραση της β-κατενίνης στα κύτταρα χονδροσαρκώματος HTB94. 

 

Εικόνα 13: Επίδραση της μειωμένης έκφρασης των τριών SLRPs, λουμικάνη, ντεκορίνη και 

διγλυκάνη, στην έκφραση της β-κατενίνης σε πρωτεϊνικό επίπεδο. Τα κύτταρα HTB94 

διαμολύνθηκαν για 48 ώρες με ειδικά siRNAs κατά της λουμικάνης, της ντεκορίνης και της 

διγλυκάνης. Μια μη ειδική αλληλουχία RNA χρησιμοποιήθηκε για τα δείγματα ελέγχου (siScr). 

(Α) Τα επίπεδα πρωτεΐνης της β-κατενίνης στα κύτταρα ΗΤΒ94 προσδιορίστηκαν με ανάλυση 

πειραμάτων Western blot. (Β) Οι πρωτεϊνικές ζώνες της β-κατενίνης (100kDa) αναλύθηκαν 

πυκνομετρικά και κανονικοποιήθηκαν έναντι της ακτίνης (42kDa). Παρουσιάζονται 

αντιπροσωπευτικά διαγράμματα. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών 

ξεχωριστών πειραμάτων. 
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4. Συζήτηση 
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4.1 Ρύθμιση της κυτταρικής σηματοδότησης στο ινοσάρκωμα 
από τη συνδεκάνη 2 

Η ικανότητα της συνδεκάνης 2 να ελέγχει την κυτταρική σηματοδότηση έχει 

πλεόν συσχετιστεί με τη ρύθμιση της κυτταρικής συμπεριφοράς, ειδικά σε ό, τι 

αφορά την πρόοδο του καρκίνου (Tsonis et al., 2013). Αυτή η διαμεμβρανική 

πρωτεογλυκάνη, που εκφράζεται  άφθονα από τα μεσεγχυματικά κύτταρα, 

έχει προηγουμένως δειχθεί να ενισχύει τη μετανάστευση των κυττάρων του 

ινοσαρκώματος μέσω του άξονα σηματοδότησης FAK/PI3K/Tiam1/Rac (Park 

et al., 2005).  Έχει δειχθεί από τους Klass et al., ότι στην κυτταρική σειρά 

CHO (Chinese Hamster Ovary), τα κύτταρα με σταθερό μετασχηματισμό για 

μείωση της έκφρασης της SDC2, η οποία στερείται  14 αμινοξέα του 

καρβοξυτελικού άκρου του κυτταροπλασματικού τομέα (S2deltaS), έχασαν 

την ικανότητα να αναδιατάξουν τα υποστρώματα λαμινίνης ή ινονεκτίνης σε 

ινίδια και να προσδέσουν εξωγενή ινονεκτίνη (Klass et al., 2000). Επιπλέον, οι 

Peterfia et al., έδειξαν τη συνεργασία της SDC2 με την SDC1 στην κυτταρική 

σειρά ΗΤ1080 σε διαδικασίες πολλαπλασιασμού και χημειοταξίας (Peterfia et 

al., 2012). Στην ίδια μελέτη, προτάθηκε ότι η σύνθεση της συνδεκάνης 2 

ελέγχεται από τον IGF-IR στο ινοσάρκωμα (Peterfia et al., 2012), μια σχέση 

που είχε προηγουμένως αναφερθεί για τον καρκίνο του μαστού (Tsonis et al., 

2013).  

Στη βιβλιογραφία έχει δειχθεί  η ογκογόνος δράση του αυξητικού παράγοντα 

IGF-I (Brahmkhatri et al., 2015; Samani et al., 2007; Sekyi-Otu et al., 1994). Ο 

IGF-I εμπλέκεται στη ρύθμιση της απόπτωσης, της αγγειογένεσης και της 

μετάστασης και είναι σε θέση να προάγει την πρόοδο του καρκίνου μέσω του 

υποδοχέα του IGF-IR (Brahmkhatri et al., 2015; Takahasi et al., 2015), ο 

οποίος εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό στην κυτταρική επιφάνεια των HT1080 

(Huang et al., 2015). Ο ρόλος του IGF-I ως ισχυρού επαγωγέα της 

μετάστασης των κυττάρων του ινοσαρκώματος έχει ήδη επισημανθεί σε 

προηγούμενες μελέτες (Sekyi-Otu et al, 1994; Yoon and Hurta, 2001). 

Οι κύριες κατάντη διαδρομές σηματοδότησης του IGF-I περιλαμβάνουν τη 

φωσφορυλίωση των ERK1/2 και AKT (Subramani et al., 2014; Tai et al., 

2003). Φαίνεται ότι η SDC2 συμμετέχει στη ρύθμιση της σηματοδότησης του 

IGF-I, καθώς μπορεί να ελέγξει την ενεργοποίηση του ERK1/2 στα 
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σαρκώματα (Peterfia et al., 2012; Modrowski et al., 2005). Αξιοσημείωτο είναι 

ότι το μονοπάτι IGF-I είναι ένα από τα σημαντικά ενδοκυττάρια μονοπάτια 

που μεσολαβούν στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την κινητικότητα 

(Subramani et al., 2014). Επιπλέον, έχει προταθεί ότι η SDC2 και ο 

υποδοχέας IGF-IR σχηματίζουν έναν βρόχο ανατροφοδότησης, αφού ο IGF-

IR συμμετέχει στη ρύθμιση της έκφρασης της SDC2 (Tsonis et al., 2013), ενώ 

αντίστροφα, η SDC2 μπορεί να ρυθμίσει την έκφραση του IGF-IR (Peterfia et 

al., 2012). Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, θεωρήσαμε ενδιαφέρον να 

οριοθετηθεί η σύγκλιση αυτών των οδών κατά τη διάρκεια της χημειοτακτικής 

μετανάστευσης κυττάρων του ινοσαρκώματος και να εξεταστεί η πιθανή 

τοπολογική συγγένεια των SDC2 και IGF-IR. 

Η μελέτη αυτή δείχνει για πρώτη φορά ότι οι IGF-I/IGF-IR ενισχύουν τη 

χημειοτακτική κινητικότητα κυττάρων ΗΤ1080 μέσω ενός εξαρτώμενου από τη 

SDC2 μηχανισμού. Σε μια προηγούμενη μελέτη για ανθρώπινα κύτταρα 

πολλαπλού μυελώματος, ο IGF-I αποδείχθηκε να ενεργοποιεί τον IGF-IR, ο 

οποίος πυροδότησε τον πολυμερισμό της F-ακτίνης με φωσφορυλίωση του 

p125 (FAK) και της παξιλίνης, και ενίσχυσε τις αλληλεπιδράσεις αυτών των 

πρωτεϊνών εστιακής προσκόλλησης με την ιντεγκρίνη-β1 για να διευκολυνθεί 

η εξαρτώμενη από ινονεκτίνη κυτταρική προσκόλληση (Tai et al., 2003). Στην 

παρούσα μελέτη και σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες σχετικά με τη 

ογκογόνη δράση του ERK1/2 (Subramani et al., 2014; Matsunaga et al., 2017; 

Meister et al., 2013; Chen et al., 2009), δείξαμε ότι η εξαρτώμενη από τον 

υποδοχέα IGF-IR ενεργοποίηση του ERK1/2 παίζει σημαντικό ρόλο στη 

ρύθμιση της κυτταρικής μετανάστευσης των κυττάρων του ινοσαρκώματος 

ΗΤ1080 που μεσολαβείται από τον IGF-I. Επιπλέον, αποδεικνύουμε ότι η 

σίγαση της έκφρασης της SDC2 εξασθενεί την επαγόμενη από IGF-I 

φωσφορυλίωση του ERK1/2 και τελικά εξαλείφει έναν από τους κύριους 

μεταγωγείς σήματος στην οδό του IGF-I, που επάγει την πρόοδο του όγκου. Η 

κινητικότητα των κυττάρων B6FS δεν επηρεάστηκε από τη δράση του IGF-I. Η 

κυτταρική σειρά B6FS προέρχεται από πτωχά διαφοροποιημένο ινοσάρκωμα 

(Τhurzo et al., 1976), όπου τα κύτταρα χαρακτηρίζονται από ήπια ομοιότητα 

με τα κύτταρα προέλευσης, ήπιο πλειομορφισμό, καθώς επίσης και έντονη 

μιτωτική δραστηριότητα (Noujaim et al., 2016; Thway et al., 2016). Επίσης, η 
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SDC2 δεν επηρέασε τη μετανάστευση των κυττάρων B6FS. Αυτή η 

παρατήρηση έρχεται σε συμφωνία με προηγούμενη μελέτη που έδειξε ότι η 

ικανότητα προσκόλλησής τους δεν εξαρτιόταν από το προφίλ των HS 

αλυσίδων τους (Voudouri et al., 2016). Οι διαφορετικές αντιδράσεις των δύο 

κυτταρικών σειρών στη σηματοδότηση IGF-I/SDC2 μπορεί να αποδοθεί στην 

ετερογένεια του ινοσαρκώματος και συγκεκριμένα στη διαφορετική 

μορφολογία, διαφοροποίηση και συμπεριφορά (Blizniukov et al., 2012). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι παρόλο που όλο και περισσότερες μελέτες αναδεικνύουν τον 

ογκογόνο χαρακτήρα της SDC2 στην πλειονότητα των επιθηλιακών καρκίνων, 

στους μεσεγχυματικούς όγκους η δράση της είναι ειδική για κάθε 

συγκεκριμένο τύπο όγκου (Dieudonne et al., 2010; Orosco et al., 2007; 

Peterfia et al., 2012). 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις μοναδικές ιδιότητες της συνδεκάνης 2, 

προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε περαιτέρω το ρυθμιστικό της ρόλο σε ό,τι 

αφορά στην κινητικότητα των κυττάρων HT1080 (Mytilinaiou et al., 2013). 

Προκειμένου να κατανοήσουμε λεπτομέρεις για τη σχέση μεταξύ της SDC2 

και των σηματοδοτικών μονοπατιών του IGF-IR, εξετάστηκε ο πιθανός 

συνεντοπισμός τους στην κυτταρική μεμβράνη, χρησιμοποιώντας τεχνικές 

ανοσοκατακρήμνισης και ανοσοφθορισμού. Τα συγκεκριμένα πειράματα 

έδειξαν ότι η SDC2 συνεντοπίζεται με τον IGF-IR στο ινοσάρκωμα και αυτή η 

συνύπαρξη ενισχύεται από τη χορήγηση IGF-I. Βάσει προηγούμενων 

δημοσιεύσεων, υποθέτουμε ότι η SDC2 δρα συνεργιστικά με τον IGF-IR στην 

κυτταρική μεμβράνη και στη συνέχεια ενεργοποιεί τη σηματοδότηση του IGF-

IR. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η SDC2 επηρεάζει την αναδιοργάνωση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης (Park et al., 2005), σχηματίζοντας κυτταρικές 

προεξοχές (φιλοπόδια) και τελικά ρυθμίζοντας την κυτταρική κινητικότητα 

(Contreras et al., 2001; Granes et al., 2000; Vicente et al., 2013). Μέσω 

αυτών των ιδιοτήτων, η SDC2 είναι ικανή να μεταδώσει εξωκυττάριες 

πληροφορίες εντός του κυττάρου και τελικά να επηρεάσει την κυτταρική 

συμπεριφορά (Essner et al., 2006; Granes et al., 2000). Παράλληλα, 

προηγουμένως έχει αναφερθεί η άμεση συσχέτιση μεταξύ της αμινοτελικής 

περιοχής της ezrin και της κυτταροπλασματικής περιοχής της SDC2  (Granes 

et al., 2000). Η ezrin είναι μία κυτταροπλασματική πρωτεΐνη και είχε προταθεί 
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ότι δρα ως σηματοδοτική γέφυρα μεταξύ της κυτταροπλασματικής μεμβράνης 

και του κυτταροσκελετού της ακτίνης (Granes et al., 2000). Ακόμα και πολύ 

πρώιμες μελέτες δείχνουν ότι είτε ενεργοποιημένα μονομερή ή ολιγομερή 

κεφαλής/ουράς της ezrin, συσχετίζονται άμεσα με την F-ακτίνη μέσω μιας 

περιοχής στο καρβοξυτελικό της άκρο και με τη μεμβράνη μέσω του 

αμινοτελικού της άκρου (Bretscher et al., 1997). Επιπλέον, είναι ευρέως 

γνωστό ότι η ezrin, η radixin και η moesin (ΕRM) υπάρχουν γενικά σε μια 

λανθάνουσα, κλειστή διαμόρφωση, που υπάρχει στο κυτταρόπλασμα και 

μόνο μετά από ενεργοποίηση μπορούν να αλληλεπιδράσουν με πρωτεΐνες 

της κυτταρικής μεμβράνης ή ινίδια της ακτίνης (Gary et al., 1995). Επομένως, 

η φωσφωρυλίωση στη Thr567 είναι το έναυσμα για τη διακοπή της 

λανθάνουσας κατάστασης και της αλλαγής της στερεοδιάταξης στην ενεργό 

μορφή τους, που μπορεί να προσδέσει την F-ακτίνη (Zhou et al., 2005). 

Πρωτύτερες μελέτες έχουν δείξει ότι η ezrin ενεργοποιείται από τον IGF-I στα 

λαμελιπόδια, τις κυτταρικές προεξοχές των καρκινικών κυττάρων των 

ωοθηκών και του τραχήλου, όπου ο επακόλουθος συνεντοπισμός με το 

συμμεταφορέα χλωριούχου καλίου ΚCL co-transporter-4 προωθεί τη 

διηθητικότητα των καρκινικών κυττάρων (Chen et al., 2009). Επιπλέον, η 

ezrin έχει ρόλο συντονιστή σύνδεσης της ακτίνης στην κυτταρική μεμβράνη 

στα αστροκύτταρα, μέσω της αυτο-φωσφωρυλίωσης του IGF-IR (Naftolin et 

al., 2007). 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης επιβεβαιώνουν το λειτουργικό ρόλο 

της ezrin στο ινοσάρκωμα, καθώς κύτταρα που καλλιεργήθηκαν παρουσία του 

IGF-I παρουσιάζουν ενισχυμένη ενεργοποίηση της ezrin και αυξημένο 

συνεντοπισμό των SDC2/ezrin. Ο σηματοδοτικός άξονας των IGF-I/IGF-IR 

φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις, μιας και τα 

αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η ενεργοποίηση του υποδοχέα επηρεάζει 

άμεσα τη φωσφορυλίωση της ezrin και το συνεντοπισμό των SDC2/ezrin. Η 

φωσφωρυλίωση της ezrin οδήγησε σε ενίσχυση των συμπλεγμάτων 

ezrin/ακτίνης, αφού ο εντοπισμός των συμπλεγμάτων ήταν περισσότερο 

εμφανής στις κυτταρικές μεμβράνες, προτείνοντας ότι η ezrin συνδέει ινίδια 

ακτίνης σε μεμβρανικές δομές, όπως παρατηρήθηκε προηγουμένως σε άλλα 

μοντέλα (Naftolin et al, 2007). Από την άλλη πλευρά, η ezrin είχε 
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ενεργοποίηση του EGFR σε κύτταρα μη μικροκυτταρικού καρκίνου το

Kont et al., 2016). Αυτά τα δεδομένα δείχνουν 

η SDC2 όσο και η ezrin είναι πιθανοί ενεργοποιητές του ERK1/2. Έτσι, εκ

από τους άμεσους ρόλους  του συμπλέγματος SDC2/ezrin στην οργάνωση 

των ινιδίων ακτίνης, οι συγκεκριμένοι διαμεσολαβητές μπορούν να ενισχύουν 

τη μετανάστευση των κυττάρων του ινοσαρκώματος έμμεσα, είτε μέσω της 

επαγόμενης από τον ERK1/2 έκφρασης ογκογόνων πρωτεϊνών, ή μέσω 

συσχετιζόμενων αλλαγών στη μορφολογία της ακτίνης, σύμφωνα με 

ευρήματα σε κύτταρα γλοιοβλαστώματος (Shannon et al., 2017).

αποτελεί ότι τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προτείνουν την 
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Συμπερασματικά, προτείνεται ένας νέος μηχανισμός εξαρτώμενος από τη 

συνδεκάνη 2, όπου η SDC2 συνεντοπίζεται με τον IGF-IR, τον σταθεροποιεί 

και ενισχύει την ενδοκυττάρια σηματοδότηση του αυξητικού παράγοντα IGF-I. 

Η SDC2 μεσολαβεί στην επαγόμενη από τον IGF-IR ενεργοποίηση και 

επιστράτευση της ezrin και συνεισφέρει στην αναδιοργάνωση της ακτίνης, 

διευκολύνοντας τελικά την πρόοδο της επαγόμενης από τον IGF-I 

μετανάστευσης των κυττάρων ΗΤ1080 του ινοσαρκώματος. Παράλληλα, η 

SDC2 ενισχύει την ενεργοποίηση του ERK1/2 από τον IGF-IR. Δεν 

παρατηρήθηκε επίδραση της SDC2 στην μετανάστευση των κυττάρων B6FS. 

Το εύρημα αυτό όμως, είναι σε συμφωνία με τη διακριτική επίδραση της 

SDC2 στους όγκους μεσεγχυματικής προέλευσης. Περισσότερες μελέτες θα 

ήταν χρήσιμες για να διερευνηθεί περαιτέρω η σχέση της SDC2 με τον IGF-IR 

και το κύκλωμα που εμπλέκεται στη σηματοδότηση του IGF-I, προκειμένου 

ενδεχομένως να σχεδιαστεί μία πιο αποτελεσματική μοριακή θεραπεία για το 

ανθρώπινο ινοσάρκωμα. 
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4.2 Ρύθμιση της κυτταρικής σηματοδότησης στα σαρκώματα 

των οστών από τις SLRPs 

Αλλαγές στην έκφραση των μορίων της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας 

επηρεάζουν τις λειτουργίες των καρκινικών κυττάρων και τη συμπεριφορά των 

στρωματικών κυττάρων, ασκώντας εξαρτώμενη από όγκο προ-αγγειογένεση 

και προ-φλεγμονώδεις αντιδράσεις, διευκολύνοντας έτσι τη δημιουργία ενός 

ογκογόνου μικροπεριβάλλοντος (Yuzhalin et al., 2018). Αξιοσημείωτα, τα 

κύτταρα του χονδροσαρκώματος εμφανίζουν εκτεταμένη αναδιαμόρφωση των 

συστατικών της εξωκυτταρικής θεμέλιας ουσίας, που περιλαμβάνουν αλλαγές 

στην έκφραση της υαλακτάνης, των πρωτεογλυκανών, των ινών κολλαγόνου, 

της φιμπρονεκτίνης και της λαμινίνης (Grogan et al., 2014). Σε αυτή τη μελέτη, 

στα ΗΤΒ94 κύτταρα του χονδροσαρκώματος, που παρουσιάζουν μεγάλη 

μεταστατική ικανότητα, αναλύθηκε η έκφραση των τριών πρωτεογλυκάνων, 

της λουμικάνης, ντεκορίνης και διγλυκάνης, και η πιθανή ρύθμιση των 

κυτταρικών λειτουργιών που επηρεάζονται από τα αντίστοιχα συστατικά της 

ECM. Παρουσιάζεται, ως νέο εύρημα, ότι τα κύτταρα του χονδροσάρκωματος 

συνθέτουν και εκκρίνουν αποτελεσματικά την SLRP τάξης II, τη λουμικάνη. 

Αυτή η πρωτεογλυκάνη βρέθηκε ότι είναι η πιο άφθονα εκφραζόμενη SLRP, 

σε σύγκριση με τα χαμηλά επίπεδα έκφρασης της ντεκορίνης και στα ΗΤΒ94 

κύτταρα του χονδροσαρκώματος. Ο πρωτεϊνικός κορμός, αλλά και η 

γλυκοζυλιωμένη πρωτεΐνη της λουμικάνης φαίνεται να εκφράζονται και να 

εκκρίνονται  αντίστοιχα. Επιπλέον, η χρήση ειδικών αντισωμάτων εναντίον της 

θειικής κερατάνης και η πέψη πρωτεϊνικού δείγματος των κυττάρων με το 

ένζυμο κερατανάση ΙΙ έδειξαν ότι η εκκρινόμενη από τα κύτταρα ΗΤΒ94 

λουμικάνη είναι μερικώς γλυκοζυλιωμένη με αλυσίδες θειικής κερατάνης. Το 

παραπάνω πρότυπο γλυκοζυλίωσης της λουμικάνης είναι ίδιο με αυτό της 

εκκρινόμενης λουμικάνης από κύτταρα οστεοσαρκώματος (Nikitovic et al., 

2007). 

Η πιθανή συμβολή της λουμικάνης έχει εξεταστεί στην ανάπτυξη και τη 

μετάσταση αρκετών όγκων (Appuni et al., 2019; Nikitovic et al., 2014; 

Coulson-Thomas et al., 2013; Chen et al., 2017; Mao et al., 2019) και οι 

λειτουργίες της για την επαγωγή ή την καταστολή του όγκου φαίνεται να 
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εξαρτώνται από τον τύπο του όγκου, την έκφραση της λουμικάνης και το 

στάδιο της νόσου (Apppuni et al., 2019; Hsiao et al., 2020). 

Οι ενδεχόμενες επιδράσεις της λουμικάνης βρέθηκαν να εξαρτώνται εν μέρει 

από τον τύπο και την έκταση της γλυκοζυλίωσης της πρωτεογλυκάνης αυτής 

(Nikitovic et al., 2014). Για να εξεταστεί ο υποτιθέμενος ρόλος της λουμικάνης 

στην ανάπτυξη του κυττάρων του χονδροσαρκώματος, την κυτταρική 

μετανάστευση και προσκόλληση των, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά siRNAs κατά 

της λουμικάνης. Αυτή η προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική 

μείωση της έκκρισης της λουμικάνης από τα ΗΤΒ94 κύτταρα. Η μειωμένη 

έκκριση της λουμικάνης συσχετίστηκε με μειωμένη κυτταρική ανάπτυξη, ενώ 

δεν επηρεάστηκε η μεταναστευτική και η προσκολλητική ικανότητα των 

κυττάρων του χονδροσαρκώματος. Προηγούμενες μελέτες αποδεικνύουν πως 

η λουμικάνη συσχετίζεται με αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό στον 

καρκίνο του πνεύμονα (Yang et al., 2019), στον καρκίνο της ουροδόχου 

κύστης (Mao et al., 2019) και στον καρκίνο του στομάχου, ενώ βρέθηκε ότι 

έχει ανασταλτικές επιδράσεις στον καρκίνο του μαστού (Karamanou et al., 

2017) και στην ανάπτυξη του μελανώματος (Jeanne et al., 2017). Στη 

συνέχεια μελετήθηκαν οι πιθανοί μηχανισμοί δράσης της λουμικάνης στη 

ρύθμιση της ανάπτυξης του χονδροσαρκώματος.  

Η ρύθμιση της οδού σηματοδότησης του TGF-β2 είναι ένας ήδη γνωστός 

μηχανισμός της δράσης της λουμικάνης (Nikitovic et al., 2014; Nikitovic et al., 

2011). Σε αυτή τη μελέτη και σε συμφωνία με προηγούμενα πειράματα, η 

εξωγενής προσθήκη του TGF-β2 βρέθηκε ότι μειώνει την ανάπτυξη κυττάρων 

του χονδροσαρκώματος (Rahimi and Leof, 2007).  Η χρήση του TGF-β2 στα 

κυττάρα ελλιπή σε λουμικάνη έδειξε επιπλέον αναστολή της κυτταρικής 

ανάπτυξης. Για να εξεταστεί η πιθανή συμβολή της δράσης της λουμικάνης 

στην οδό σηματοδότησης του TGF-β2, μελετήθηκε η εξαρτώμενη από αυτό το 

μονοπάτι ενεργοποίηση του Smad2 (Herpin and Cunningham, 2007) σε 

κύτταρα διαμολυσμένα με siScr (αρνητικού ελέγχου) και siLum. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η μείωση της έκφρασης της λουμικάνης δεν 

επηρέασε ούτε τα βασικά ούτε τα TGF-β2-εξαρτώμενα επίπεδα 

φωσφορυλίωσης του Smad2, καθώς, όταν προστέθηκε εξωγενώς ο αυξητικός 

παράγοντας, η φωσφορυλίωση του Smad2 ήταν σε παρόμοια επίπεδα τόσο 
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σε κύτταρα έλεγχου όσο και σε κύτταρα ελλιπή σε λουμικάνη. Αυτά τα 

αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η επίδραση της λουμικάνης στην ανάπτυξη 

των κυττάρων ΗΤΒ94 ήταν ανεξάρτητη από τη σηματοδότηση του TGF. 

Σε προηγούμενα πειράματα έχει δειχθεί ότι η ντεκορίνη και η διγλυκάνη 

επηρεάζουν τη σηματοδότηση του IGF-I/IGF-IR (Iozzo et al., 2011), ένα 

μονοπάτι που επηρεάζει τόσο τη φυσιολογική κυτταρική ανάπτυξη (Baker et 

al., 1993; Liu et al., 1993) όσο και τον κακοήθη κυτταρικό μετασχηματισμό 

(Iozzo et al., 2011). Πρόσφατα, μια «κλινική έρευνα φάσης Ι του αντισώματος 

IGF-ΙR, ganitumab (AMG 479) σε συνδυασμό με το everolimus (RAD001) και 

το panitumumab σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο» παρουσίασε οφέλη 

την περίπτωση των ασθενών με χονδροσάρκωμα (Vlahovic et al., 2018). Από 

την άλλη πλευρά, σε μια άλλη μελέτη «δεν υπήρχε προκλινική λογική για την 

κατευθυνόμενη από IGF-ΙR θεραπεία σε χονδροσάρκωμα» (Peters et al., 

2016). 

Είναι σημαντικό ότι η ντεκορίνη φαίνεται να δεσμεύεται στον IGF-IR και να 

εξασθενεί τη σηματοδότησή του (Schonherr et al., 2005) ενώ πρόσφατα 

αποδείξαμε ότι η διγλυκάνη ρυθμίζει την ανάπτυξη των MG63 κυττάρων του 

οστεοσαρκώματος μέσω ενός άξονα σηματοδότησης LPR6 / β-Catenin / IGF-

IR (Aggelidakis et al., 2018). Σε αυτή τη μελέτη δείχνουμε ότι ο άξονας IGF-I 

/IGF-IR ρυθμίζει θετικά την κυτταρική ανάπτυξη των κυττάρων HTB94, 

σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές (Matsumura et al., 2000). Είναι 

ενδιαφέρον ότι η ανεπάρκεια σε λουμικάνη προκαλεί την κατάργηση της 

εξαρτώμενης από τη σηματοδότηση του IGF-I κυτταρικής ανάπτυξης των 

ΗΤΒ94. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα κύτταρα με έλλειψη σε λουμικάνη 

εμφάνισαν εξασθένηση της ενεργοποίησης των βασικών επιπέδων του IGF-

IR, ενώ δεν υπήρξε καμία επίδραση στα επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα. 

Μελετήθηκε, επίσης, η ενδεχόμενη συμβολή της σηματοδότησης της β-

κατενίνης στη μεσολαβούμενη από τη λουμικάνη και τον IGF-IR ανάπτυξη και 

βρέθηκε ότι η β-κατενίνη δεν είναι ρυθμιστής της κατάντη σηματοδότησης του 

υποδοχέα. Ο ERK1/2 είναι ένας γνωστός μεσολαβητής της σηματοδότησης 

του IGF-IR (Metalli et al., 2010). Πράγματι, ο άξονας σηματοδότησης IGF-IR / 

ERK1/2 έχει εμπλακεί στη ρύθμιση της μετανάστευσης κυττάρων 

ινοσαρκώματος (Mytilinaiou et al., 2017), της προσκόλλησης των καρκινικών 
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κυττάρων του μαστού (Voudouri et al., 2016) καθώς και στον 

πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων των επινεφριδίων (Cantini et al., 

2008). Στην παρούσα μελέτη, ο ERK1/2 επαληθεύτηκε ως μεσολαβητής στην 

κατάντη σηματοδότηση του IGF-IR καθώς και ως υποχρεωτικός συντελεστής 

της εξαρτώμενης από τον IGF-IR διευκόλυνση της ανάπτυξης κυττάρων 

ΗΤΒ94. Η μείωση της έκφρασης της λουμικάνης οδήγησε σε μια ισχυρή 

μείωση των επιπέδων ενεργοποίησης του ERK1/2, αποδεικνύοντας ότι ο 

ERK1/2 αποτελεί ένα βασικό μεσολαβητή στην σηματοδότηση της λουμικάνης 

και του υποδοχέα IGF-IR που ρυθμίζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων χονδροσαρκώματος ΗΤΒ94. Σε προηγούμενες μελέτες είχε 

προταθεί πως ο ERK1/2 σχετίζεται με προ-ογκογονικά αποτελέσματα στα 

κύτταρα του χονδροσαρκώματος (Qin et al., 2019; Kamemura et al., 2017). 

Επιπροσθέτως, ο ERK1/2 μαζί με τα σηματοδοτικά μονοπάτια PI3K και p38 

φαίνεται να προάγει την κινητικότητα των κυττάρων του χονδροσαρκώματος, 

την εισβολή και τον αποικισμό τους στον πνεύμονα (Guan et al., 2015). Η 

οδός σηματοδότησης του ERK1/2 έχει προταθεί ότι επηρεάζει την πρόοδο του 

κυτταρικού κύκλου και την απόπτωση μέσω της ρύθμισης της έκφρασης 

συγκεκριμένων γονιδίων-ρυθμιστών του κυτταρικού κύκλου, 

συμπεριλαμβανομένων των p53 και p21 στα κύτταρα καρκίνου του μαστού 

MCF-7 και στα OVCAR-3 ανθρώπινα ωοθηκικά κύτταρα (Lee et al., 2018; 

Boroumand et al., 2017). Σε αυτή τη μελέτη, το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 

αποδείχθηκε ότι έχει αυξημένη έκφραση στα κύτταρα ΗΤΒ94 ελλιπή σε 

λουμικάνη, κατά τρόπο που εξαρτάται από την ενεργή σηματοδότηση του 

ERK1/2. Είναι σημαντικό ότι το p53 έχει εμπλακεί στην πρόοδο του 

χονδροσαρκώματος σε επιθετικότερες μορφές (Dai et al., 2011) και έχει 

προταθεί, μεταξύ άλλων, ως ένας νέος στόχος θεραπείας (Mery et al., 2018). 

Σε αυτό το σημείο, εξακολουθεί να μην είναι προφανές το πώς η λουμικάνη 

ενισχύει την ενεργοποίηση του IGF-IR. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λουμικάνη 

είναι μια εκκρινόμενη πρωτεΐνη πιθανώς αλληλεπιδρά εξωκυτταρικά  με τον 

υποδοχέα IGF-IR και / ή με άλλα συστατικά του μονοπατιού του IGF 

(Philippou et al., 2017). Προηγουμένως, έχει αποδειχθεί ότι ένα άλλο μέλος 

της οικογένειας των SLRPs, η ντεκορίνη, δεσμεύεται και είτε ενισχύει (Fiedler 

et al., 2008) είτε εξασθενεί (Iozzo et al., 2011) την ενεργοποίηση του 
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υποδοχέα IGF-IR σε διαφορετικά μοντέλα. Τα αποτελέσματα αυτής της 

μελέτης δείχνουν για πρώτη φορά ότι η λουμικάνη έχει την ικανότητα να 

επηρεάζει την ενεργοποίηση του IGF-IR. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο 

IGF-I αποδείχθηκε ότι ενισχύει την έκφραση και έκκριση της λουμικάνης 

υποδεικνύοντας την ύπαρξη ενός βρόχου ανατροφοδότησης που υποστηρίζει 

την κυτταρική ανάπτυξη του χονδροσαρκώματος. Συνεπώς, απαιτούνται 

περαιτέρω μελέτες σχετικά με τους μηχανισμούς μέσω των οποίων η 

λουμικάνη ενισχύει την ενεργοποίηση του IGF-IR. Η διεξαγωγή πειραμάτων 

σε μια μόνο κυτταρική σειρά περιορίζει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το 

μηχανισμό αυτό. Επομένως, η αξιολόγηση του προτεινόμενου μηχανισμού σε 

άλλα συστήματα μοντέλων είναι απαραίτητη. 

Στην παρούσα μελέτη, οι τάξης Ι SLRPs, ντεκορίνη και διγλυκάνη, φαίνεται να 

εκφράζονται σε χαμηλά έως πολύ χαμηλά επίπεδα και στο επίπεδο mRNA και 

σε πρωτεϊνικό επίπεδο. Σε δύο διαθέσιμες προηγούμενες μελέτες για την 

έκφραση της ντεκορίνης και της διγλυκάνης στο χονδροσάρκωμα, 

απομονώθηκε το mRNA της ντεκορίνης σε μερικά δείγματα 

χονδροσαρκώματος (Soderstrom et al., 2002), ενώ δεν ανιχνεύθηκε πρωτεΐνη 

ντεκορίνης και ανιχνεύτηκαν χαμηλά πρωτεϊνικά επίπεδα της διγλυκάνης σε 

κυτταρική σειρά του ανθρώπινου χονδροσαρκώματος (Chansky et al., 1998). 

Στην παρούσα μελέτη τα χαμηλά επίπεδα έκφρασης της ντεκορίνης και της 

διγλυκάνης στα κύτταρα ΗΤΒ94 ήταν ανεπαρκή για να επηρεάσουν την 

ανάπτυξη, τη μετανάστευση και την προσκόλληση αυτών των κυττάρων. Η 

ντεκορίνη αναφέρεται ως μια SLRP με ογκοκατασταλτική δράση στα κύτταρα 

και φαίνεται να μην εκφράζεται στην πλειονότητα των όγκων, γεγονός που 

συμφωνεί πλήρως με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παραπάνω 

(Santra et al., 2000; Zhang et al., 2018). 

Ο ρόλος της διγλυκάνης στην καρκινογένεση φαίνεται να μην είναι ξεκάθαρος, 

με την πλειονότητα των ερευνών να προτείνουν ότι η διγλυκάνη 

υπερεκφράζεται στο μικροπεριβάλλον του όγκου, διευκολύνοντας έτσι τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό, τη μετανάστευση και την αγγειογένεση. Με τον 

τρόπο αυτό ρυθμίζει την κατάντη ενδοκυτταρική σηματοδότηση και τις 

εξαρτώμενες από διγλυκάνη τροποποιήσεις του περιβάλλοντος της 
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εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (Xing et al., 2015; Schaefer et al., 2016; Hojo 

et al., 2017; Aggelidakis et al., 2018). 

Συμπερασματικά, τα ανθρώπινα κύτταρα του χονδροσαρκώματος ΗΤΒ94 

φαίνεται να εκφράζουν τις πρωτεογλυκάνες λουμικάνη, ντεκορίνη και 

διγλυκάνη. Η λουμικάνη αναγνωρίστηκε ως η σημαντικότερη εκκρινόμενη 

SLRP ενώ η ντεκορίνη και η διγλυκάνη παρουσίαζαν χαμηλά επίπεδα 

έκφρασης. Η εκκρινόμενη λουμικάνη δείχθηκε ότι είναι εν μέρει 

υποκατεστημένη με γλυκοζαμινογλυκάνες θειικής κερατάνης. Είναι σημαντικό 

ότι ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός των HTB94 αυξήθηκε, ενώ η ικανότητα 

μετανάστευσης και προσκόλλησης δεν επηρεάστηκαν από τη λουμικάνη. Τα 

βασικά επίπεδα έκφρασης του IGF-IR και η φωσφορυλίωση του IGF-IR που 

επηρεάζει την κυτταρική ανάπτυξη συσχετίστηκαν θετικά με την έκφραση της 

λουμικάνης, υποδηλώνοντας ότι αυτή η SLRP μπορεί να επηρεάσει την 

ενεργοποίηση του IGF-IR. Μείωση της έκφρασης της λουμικάνης προκάλεσε 

ισχυρή εξασθένηση της ενεργοποίησης του ERK1/2, μεσολαβητή της 

σηματοδότησης του IGF-IR, αποδεικνύοντας ότι ο ERK1/2 είναι ένα μόριο που 

συμμετέχει ενεργά στην κυτταρική ανάπτυξη των HTB94 που μεσολαβείται 

από τη λουμικάνη και τον υποδοχέα IGF-IR. Επιπλέον, τα κύτταρα ΗΤΒ94 

ελλιπή σε λουμικάνη εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα mRNA του γονιδίου p53 

υποδηλώνοντας ότι η λουμικάνη διευκολύνει την ανάπτυξη των κυττάρων 

ΗΤΒ94 μέσω μιας οδού σηματοδότησης IGF-IR/ ERK1/2 /p53. Περαιτέρω 

μελέτες σχετικά με τους μηχανισμούς δράσης των αλληλεπιδράσεων της 

λουμικάνης και του υποδοχέα IGF-IR στο χονδροσάρκωμα είναι απαραίτητες. 

Τέλος, είναι αναγκαία επιπλέον πειράματα για τη συσχέτιση μεταξύ της 

έκφρασης της λουμικάνης και της εξέλιξης του χονδροσαρκώματος. 
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5. Συμπεράσματα 

 

  



150 
 

Το οστεοσάρκωμα, το χονδροσάρκωμα και το ινοσάρκωμα αποτελούν όγκους 

μεσεγχυματικής προέλευσης με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο καθένας, που 

τους καθιστούν αρκετά επιθετικούς. Οι όγκοι αυτοί παράγουν τροποποιημένη 

εξωκυττάρια θεμέλια ουσία συγκριτικά με τους φυσιολογικούς ιστούς και 

φαίνεται πως η εξέλιξη τους ρυθμίζεται από πληθώρα σηματοδοτικών  

μονοπατίων. Ο IGF-I είναι ένα σημαντικό μόριο για την ανάπτυξη των όγκων 

μεσεγχυματικής προέλευσης. Για το λόγο αυτό μελετήθηκε πως επηρεάζεται 

το σηματοδοτικό μονοπάτι αυτού του αυξητικού παράγοντα και του υποδοχέα 

του, IGF-IR, από άλλα μόρια, όπως οι πρωτεογλυκάνες και αν και πώς 

αλληλεπιδρά με αυτές για να επηρεάσει την εξέλιξη των όγκων. 

Αρχικά, στην κυτταρική σειρά ανθρώπινου οστεοσαρκώματος MG63 τα 

πειράματα μας έδειξαν πως ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων επηρεάζεται 

από τη διγλυκάνη, μια εκκρινόμενη πρωτεογλυκάνη της εξωκυττάριας 

θεμέλιας ουσίας. Η επίδραση πραγματοποιήθηκε μέσω ενός άξονα 

σηματοδότησης που απαρτίζεται από τα μόρια LRP6/IGF-IR/β –κατενίνη 

ενισχύοντας την κυτταρική ανάπτυξη. Η ενεργοποίηση του υποδοχέα IGF-IR 

οδηγεί σε αυξημένη έκκριση της διγλυκάνης δημιουργώντας έναν 

αυτοτροφοδοτούμενο βρόγχο σηματοδότησης, όπου η διγλυκάνη, δρώντας 

μέσω του υποδοχέα, αυξάνει τον εξαρτώμενο από IGF-I κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό μέσω της ενεργοποίησης του ERK1/2.  

Στην κυτταρική σειρά ανθρώπινου χονδροσαρκώματος HTB94 δείξαμε για 

πρώτη φορά πως η μικρή πλούσια σε λευκίνη πρωτεογλυκάνη, λουμικάνη, 

εκφράζεται και εκκρίνεται από τα κύτταρα, επηρεάζοντας θετικά την κυτταρική 

ανάπτυξη. Επίσης δείξαμε ότι η ενεργοποίηση του υποδοχέα IGF-IR 

σχετίζεται θετικά με την έκφραση της λουμικάνης. Κύτταρα ελλιπή σε 

λουμικάνη είχαν μειωμένα επίπεδα ενεργοποίησης του ERK1/2, μορίου 

μεσολαβητή για τον εξαρτώμενο από IGF-I κυτταρικό πολλαπλασιασμό, και 

συνεπώς είχαν μειωμένους πολλαπλασιαστικούς ρυθμούς. 

Τέλος, πειράματα στην ανθρώπινη κυτταρική σειρά HT1080 έδειξαν πως η 

SDC2 δρα ως πιθανός συνυποδοχέας του IGF-I, μεσολαβώντας την 

καρκινογόνο του δράση. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η SDC2 είναι 

απαραίτητη για την κυτταρική μετανάστευση που επάγεται από τον IGF-I στο 
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ινοσάρκωμα. Μέσω της ενεργοποίησης του ERK1/2, o IGF-I και η SDC2 

επηρεάζουν και τη φωσφορυλίωση της ezrin, μιας πρωτεΐνης γέφυρας που 

αναδιαμορφώνει τον κυτταροσκελετό της ακτίνης, ελέγχοντας με αυτό τον 

τρόπο τη μεταναστευτική ιδιότητα των κυττάρων. 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα μελέτη διευκρινίστηκαν οι μηχανισμοί ρύθμισης 

δύο βασικών λειτουργιών των όγκων μεσεγχυματικής προέλευσης: 

1. Μηχανισμοί ρύθμισης του κυτταρικού πολλαπλασιασμού σε 

σαρκώματα των οστών: Ο αυξητικός παράγοντας IGF-I έχει ογκογόνο 

δράση στα κύτταρα αφού δρα συνεργατικά με τη διγλυκάνη στο 

οστεοσάρκωμα και τη λουμικάνη στο χονδροσάρκωμα, αλλάζοντας την 

ενεργοποίηση του ERK1/2, ενός κύριου μεσολαβητή της δράσης του 

IGF-I, οδηγώντας σε αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό. 

2. Μηχανισμός ρύθμισης της κυτταρικής μετανάστευσης σε σαρκώματα 

μαλακών ιστών: Η SDC2 αποτελεί ένα σημαντικό διαμεσολαβητή στην 

επαγόμενη από τον IGF-I μετανάστευση των κυττάρων του 

ινοσαρκώματος, λειτουργώντας ως συνυποδοχεάς για τον IGF-I και 

ενεργοποιώντας την ezrin και τον ERK1/2. 
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