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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Το ινοσάρκωμα ορίζεται ως κακοήθης όγκος των μαλακών μορίων , αποτελούμενος 

από ινοβλάστες. Είναι ασυνήθης όγκος καθώς αριθμεί λιγότερο του 1% στους ενήλικες και 

του 7% όλων των παιδιατρικών κακοηθειών. 

 Οι πρωτεογλυκάνες είναι θειομένες πρωτεΐνες αποτελούμενες από έναν πρωτεινικό 

κορμό συνδεδεμένο με γλυκοζαμινογλυκάνες. Συμμετέχουν στη ρύθμιση σημαντικών 

κυτταρικών γεγονότων όπως, κυτταρική προσκόλληση, διήθηση, διαφοροποίηση και 

πολλαπλασιασμό. Συμμετέχουν επίσης στην οργάνωση του εξωκυττάριου χώρου μέσω των 

αλληλεπιδράσεων τους με σημαντικά μακρομόρια όπως, το κολλαγόνο, τις λιποπρωτεϊνες 

και τους αυξητικούς παράγοντες.  

Λίγα είναι γνωστά για τις PGs και GAGs στους όγκους των μαλακών μορίων. Όγκοι 

του στρώματος και όγκοι ινώδους ιστού περιέχουν PGs και GAGs σε υψηλότερα επίπεδα 

από ότι ο περιβάλλον ιστός. Η ανάπτυξη του καρκίνου ως εξέλιξη με πολλά βήματα 

χρειάζεται μεταξύ των άλλων και επιπλέον μελέτες για των χαρακτηρισμό της ανάμειξης 

των διαφόρων πρωτεογλυκανών σε κάθε βήμα των νεοπλασιών.  

 Ο αυξητικός παράγοντας προερχόμενος από τα αιμοπετάλια,PDGF-BB, είναι ένα 

από τα κύρια πολυπεπτιδικά μιτογόνα των κυττάρων μεσεγχυματικής προέλευσης. Έχει 

αναφερθεί ότι παίρνει μέρος στον αυτοκρινή καρκινικό μετασχηματισμό κυττάρων 

ινοβλαστοειδούς προέλευσης. Επίσης, είναι γνωστό οτι ο PDGF-BB αλληλεπιδρά με τις 

πρωτεογλυκάνες μέσω των γλυκοζαμινογλυκάνων που είναι προσδεμένες στον πρωτεινικό 

κορμό τους. Η αλληλεπίδραση αυτή, επηρεάζει την προσκόλληση του PDGF-BB στον 

υποδοχέα του καθώς και τη φωσφορυλίωση ενός ενδοκυττάριου τμήματος, του 

τελευταίου, με ταυτόχρονη επίδραση στη σηματοδότηση που αυτή συνεπάγεται.  

Σε αυτή τη μελέτη εξετάσαμε στην κυτταρική σειρά ινοσαρκώματος HT1080, την 

επίδραση μιας εξωγενώς προστιθέμης γλυκοζαμινογλυκάνης, της θειϊκής χονδροϊτίνης Α, 

στη φωσφορυλίωση του PDGF-Rβ υποδοχέα, παρουσία και απουσία δύο ουσιών που 

αναστέλουν τη φωσφορυλίωση και μιας που αποδιοργανώνει τη δομή της λιπιδικής 

διπλοστιβάδας.  

 Ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα αυτής της μελέτης είναι πως οι 

ελεύθερες αλυσίδες CSA μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την PDGF-εξαρτώμενη έναρξη 

του κυτταρικού κύκλου των κυττάρων του ινοσαρκώματος. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

• CSA: (Chondroitin Sulfate A) Θειική Χονδροϊτίνη Α 

• DMEM 

• ECM: (Extra Cellular Matrix)Εξωκυττάρια Θεμέλια Ουσία 

• FBS: (Fetal Bovine Serum) Εμβρυικός Ορός Μόσχου 

• GAGs: (Glycoz- Amino- Glycans) Γλυκοζάμινογλυκάνες 

• Nys:(Nystatin) Νυστατίνη 

• PDGF: (Platelet Derived Growth Factor) Αυξητικός Παράγοντας αιμοπεταλίων  

• PDGF-Rβ: (PDGF Receptor) ο “β” υποδοχέας του PDGF 

• PGs: (Proteo-Glycans) Πρωτεογλυκάνες 

• STSs : (Soft Tissue Sarcomas) Σαρκώματα Μαλακών Μορίων 

• FGF: Fibroblast Growth Factor 

• TGF-β: Transforming Growth Factor Β 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στηρικτικός Ιστός 

Ο στηρικτικός ιστός περιλαμβάνει διάφορους τύπους ιστών και προέρχεται από το 

μεσέγχυμα, ιστό που σχηματίζεται κυρίως στο εμβρυικό  μεσόδερμα. Απ΄αυτόν 

προέρχονται διάφοροι συνδετικοί και στηρικτικοί ιστοί, με μεγάλη δομική και λειτουργική 

ποικιλία, όπως το ενδοθήλιο, η δερμίδα, τα μυϊκά κύτταρα, τα αιμοφόρα αγγεία, ο χόνδρος, 

τα οστά κλπ.Τα αδιαφοροποίητα μεσεγχυματικά κύτταρα που τον απαρτίζουν, είναι 

επικμηκυμένα, με πολλές λεπτές κυτταρικές προεκβολές, αλλά πολύ μικρό κυτταρόπλασμα, 

και είναι βυθισμένα σε μια ινώδη και παχύρευστη εξωκυττάρια ουσία η βρίσκεται σε 

αφθονία, αλλά δεν είναι ειδικά διαφοροποιημένη.  Διαθέτουν, επίσης, έναν σφαιρικό 

πυρήνα με ευδιάκριτο τον πυρηνίσκο (έναν ή και περισσότερους) και την ευχρωματίνη. Τα 

κύτταρα αυτά μεταναστεύουν από την αρχική τους θέση στο νεοσχηματιζόμενο έμβρυο , 

διεισδύοντας στα σχηματιζόμενα όργανα ή περιβάλλοντάς τα. 

Δομικά, ο στηρικτικός ιστός σχηματίζεται τόσο από κύτταρα, όσο και από και 

εξωκυττάρια θεμέλια ουσία. Σε αντίθεση με  τους άλλους ιστούς (τον επιθηλιακό, το 

νευρικό και το μυϊκό),  που αποτελούνται κυρίως από κύτταρα, το κύριο συστατικό τους, 

είναι η Εξωκυττάρια Θεμέλια Ουσία (ECM). Η τελευταία αποτελείται κυρίως από 

διαφορετικούς συνδυασμούς πρωτεϊνικών ινιδίων ( κολλαγόνο, ελαστικά ινίδια,κλπ.), 

πρωτεογλυκάνες καθώς και γλυκοπρωτεΐνες  πολλαπλής προσκόλλησης (λαμινίνη, 

φιμπρονεκτίνη και άλλες), οι οποίες σταθεροποιούν την ECM με το να προσδένουν 

πρωτεΐνες- υποδοχείς (ιντεγκρίνες) στην επιφάνεια των κυττάρων και σε άλλα συστατικά. Ο 
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συνδυασμός των παραπάνω συστατικών έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση εξόχως 

υδρόφιλης και παχύρευστης ουσίας, που συγκρατεί πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. 

 

 

Εικόνα 1: Εμβρυϊκό Μεσέγχυμα. Χρωστική: Heidenhain iron hematoxylin; μεγέθυνση: 
Χ 150. Διακρίνεται η άφθνονη εξωκυττάρια θεμέλια ουσία. Δύο κύτταρα έχουν 
καταδειχτεί με βέλη. (φωτοφραφία από προσωπικό αρχείο) 

 

Ο στηρικτικός ιστός  διαδραμματίζει κυρίως στηρικτικό ρόλο βοηθώντας την 

προσκόλληση των κυττάρων και ιστών για το σχηματισμό οργάνων. Επιπλέον, συμμετέχει 

στο μεταβολισμό, με το να διαμορφώνει ένα υδρόφιλο περιβάλλον με τη μορφή μοριακού 

ηθμού, που επιτρέπει τη διάχυση και ανταλλαγή ουσιών (θρεπτικών και αποβλήτων) 

μεταξύ του αίματος και των ιστών. Το ίδιο περιβάλλον λειτουργεί και ως μια «δεξαμενή» 

συγκράτησης αυξητικών παραγόντων που ελέγχουν την κυτταρική αύξηση και 

διαφοροποίηση. 
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Τύποι στηρικτικού ιστού 
Η ταξινόμηση των διαφόρων τύπων στηρικτικού ιστού, σχετίζεται με διαφορές στο 

είδος και τον αριθμό των κυττάρων, των ινιδίων και της θεμέλιας ουσίας. 

 

Ο πυκνός (dense) στηρικτικός ιστός διακρίνεται σε κανονικό και ακανόνιστο. Ο 

ακανόνιστος αποτελείται από κύτταρα του στηρικτικού ιστού και άφθονα ινίδια η 

πλειονότητα των οποίων είναι τύπου Ι κολλαγόνο, μαζί με λίγα ελαστικά και δικτυωτά 

ινίδια (reticular), που σχηματίζουν δέσμες χωρίς απόλυτο προσανατολισμό ( δερμίδα, 

μεμβράνες που περιβάλλουν διάφορα όργανα). Ο κανονικός πυκνός στηρικτικός ιστός 

αποτελείται από λιγότερα κύτταρα και περισσότερα ινίδια, κυρίως και εδώ, κολλαγόνο,  

τύπου Ι, μόνο που σε αυτήν την περίπτωση, οι ίνες κολλαγόνου και οι ινοβλάστες έχουν μια 

προσανατολισμένη γραμμική διάταξη (τένοντες και σύνδεσμοι). 

 

Ο χαλαρός στηρικτικός ιστός, που επίσης αποκαλείται και κυψελώδης στηρικτικός ιστός, 

χαρακτηρίζεται από άφθονη θεμέλια ουσία με πολυάριθμα κύτταρα στηρικτικού ιστού, 

άφθονη θεμέλια ουσία αλλά λιγότερα ινίδια, συγκρινόμενος με τον πυκνό στηρικτικό ιστό 

(π.χ.”lamina propria” της πεπτικής οδού, μεσεντέριο). Τα χαρακτηριστικά αυτά, προσδίδουν 

στον ιστό αυτό λιγότερη αντοχή, αλλά μεγαλύτερη ελαστικότητα και εκτασιμότητα, και 

δυνατότητα φιλοξενίας πολλών αγγείων. 
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 Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση διαφορετικών τύπων στηρικτικού ιστού- (α)χαλαρός 
και (β) πυκνός στηρικτικός ιστός. [Kuehnel et al ,“Color Atlas of Cytology, Histology, 
and Microscopic Anatomy”,4th ed., Thieme 2003] 

 
 

Κύτταρα του Στηρικτικού Ιστού 
Ο στηρικτικός ιστός αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία κυττάρων που 

διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση και τη λειτουργία τους. Κάποια έχουν 

διαφοροποιηθεί από τα μεσεγχυματικά κύτταρα και, παραμένουν στον ιστό αυτό, όπως οι 

ινοβλάστες και τα λιποκύτταρα, γι΄αυτό και ονοπμάζονται fixed κύτταρα. Άλλα κύτταρα, 

έχουν εγκατασταθεί στον ιστό αυτό, μετά από διαφορροποίηση από αιμοποιητικά 

βλαστοκύτταρα στο μυελό των οστών . Τέτοια κύτταρα είναι  τα μαστικά κύτταρα, τα 

μακροφάγα, τα πλασματοκύτταρα και τα λευκοκύτταρα που αποκαλούνται wandering 

κύτταρα. 
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 Εικόνα 3: Κυτταρικοί τύποι που απαντώνται στο στηρικτικό ιστό. [Kuehnel et al 
,“Color Atlas of Cytology, Histology, and Microscopic Anatomy”,4th ed., Thieme 2003] 

 

Πίνακας 1: Οι κυριότεροι κυτταρικοί τύποι που απαντώνται στο στηρικτικό ιστό και 
λειτουργίες που επιτελούν 

Ινοβλάστες σύνθεση ποικιλίας πρωτεϊνικών ινών και συστατικών της ECM, όπως 
κολλαγόνο, ελαστίνη και δικτυωτά ινίδια 

Μακροφάγα περιέχουν κυρίως λυσσοσώματα με τα οποία πέπτουν κυτταρικά υπολείμματα 
και ξένες προς τον οργανισμό ουσίες. Επιπλέον, εμπλέκονται στην 
ανοσολογική αντίδραση, λειτουργώντας ως αντιγονοπαρουσιαστές 

Λιποκύτταρα αποθηκεύουν ουδέτερα λιπίδια για ενέργεια ή παραγωγή θερμότητας, ενώ 
ακόμη, εμπλέκονται σε έκκριση ορμονών 

Μαστικά κύτταρα περιέχουν πολλά οργανίδια. Δρουν κατά των μικροβίων και έμμεσα 
εμπλέκονται σε αλλεργικές αντιδράσεις 

Πλασματοκύτταρα διφορροποιούνται από τα Β λεμφοκύτταρα και είναι υπέυθυνα για την έκκριση 
των αντισωμάτων κατά την ανοσολογική αντίδραση. 
 

Λεμφοκύτταρα κύρια κύτταρα του ανοσοποιητικού 

Ουδετερόφιλα αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας σε  πιθανή εισβολή μικροβίων 
 

Ηωσινόφιλα έχουν αντιπαρασιτική δράση και μετριάζουν τις αλλεργικές αντιδράσεις 
 

Βασεόφιλα   παρόμοια λειτουργία με τα μαστικά κύτταρα. Μετρια΄ζουν τις αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας 
 

 

Ινοβλάστες 
Οι ινοβλάστες (Εικ. 1)προέρχονται από τα μεσεγχυματικά κύτταρα, τα οποία, 

αποτελούν ειδικά κύτταρα του εμβρυϊκού στηρικτικού ιστού. Τα τελευταία, είναι γενετικώς 

καθορισμένα να δώσουν  τον ώριμο στηρικτικό και στηρικτικό ιστό. Το μεσέγχυμα, 
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προέρχεται από το μεσόδερμα στα αρχικά στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Οι ινοβλάστες, 

λοιπόν, έχουν σχηματιστεί και εντοπίζονται στον στηρικτικό ιστό. Είναι  τα κύτταρα με τη 

μεγαλύτερη αφθονία στον ιστό αυτό αλλά εντοπίζονται και σε διάφορα άλλα σημεία, σε 

ολόκληρο το σώμα, ακόμη και σε γειτνιάζουσες περιοχές, με εγγενείς διαφορές. 

Αποτελούν, τα λιγότερο διαφορροποιημένα κύτταρα της οικογένειας του 

στηρικτικού ιστού, γεγονός που τους επιτρέπει να είναι και τα πιο «ευέλικτα» καθώς 

μπορούν σε κάποιο βαθμό  να μετασχηματίζονται σε άλλο τύπο κυττάρων της ίδιας 

οικογένειας (Εικ.2).  

Συνήθως διακρίνονται σε «ώριμους» ινοβλάστες, με μικρότερη ικανότητα 

μετασχηματισμού και «άωρους» (συχνά αποκαλούμενους και «μεσεγχυματικά βλαστικά 

κύτταρα»), οι οποίοι  μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ώριμα κύτταρα διαφορετικών 

τύπων, με μεγαλύτερη ευκολία.  Οι «ώριμοι» ινοβλάστες με έντονη συνθετική 

δραστικότητα, διακρίνονται μορφολογικά από τους μη ενεργούς- άωρους, οι οποίοι είναι 

διασκορπισμένοι μέσα στη θεμέλια ουσία που έχουν προηγουμένως ήδη συνθέσει. Πολλές 

φορές χρησιμοποιείται ο όρος «ινοβλάστης» (fibroblast) μόνο για τα ενεργά κύτταρα ενώ 

«ινοκύτταρο» (fibrocyte) για τα μη ενεργά. (εικόνα; ) 
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 Εικόνα 4: Μικρογραφία από μικροσκόπιο αντίθεσης φάσεως που απεικονίζει 
ινοβλάστες σε κυτταροκαλλιέργεια. [Alberts et al., “Molecular Biology of the Cell”, 
5th edition, 2008] 

 

Η μορφή των ινοβλαστικών κυττάρων είναι ατρακτοειδής, με ακανόνιστες 

κυτταροπλασματικές προεκβολές διαφόρων μεγεθών, οι οποίες και συμμετέχουν στο 

σχηματισμό ενός χαλαρού, σπογγώδους δικτύου, μέσα στην ECM, με υποστηρικτικό ρόλο 

(Εικ.3).  
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Εικόνα 5:Η οικογένεια των κυττάρων του στηρικτικού ιστού. Τα βέλη υποδηλώνουν 
δυνατότητα διαφοροποίησης προς άλλο κυτταρικό τύπο, μέσα στην ίδια οικογένεια. 
Απλουστευτικά οι ινοβλάστες αναπαριστώνται με ένα σχήμα (ο πραγματικός 
αριθμός τους είναι άγνωστος).[Alberts et al., “Molecular Biology of the Cell”, 5th 
edition, Garland Science, 2008] 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6: Απεικόνιση ινοκυττάρων στο στηρικτικό ιστό, ύστερα από επώαση με τη 
χρωστική Gomori silver και μεγέθυνση ×650. 1-Κυτταροπλασματικές προεκβολές 
ινοκυττάρων. 2- Πυρήνες από ελεύθερα κύτταρα του στηρικτικού ιστού. [Kuehnel et 
al., “Color Atlas of Cytology, Histology and Microscopic Anatomy”,4th edition,Thieme 
2003] 
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Οι πυρήνες τους έχουν σχήμα ελλειπτικό ή ωοειδές. Ύστερα από χρώση 

διακρίνεται τόσο ο πυρήνας, όσο και η λεπτή χρωματίνη και ο ευμεγέθης πυρηνίσκος. 

Τα ινοκύτταρα είναι μικρότερα σε μέγεθος από τους ινοβλάστες, με  πιο σκούρο 

στη χρώση, και πιο επιμηκυμένο πηρύνα. Σε αυτά επιτελούνται λιγότερες κυτταρικές 

διεργασίες,  γεγονός που δικαιολογείται από το μικρότερο,  πιο οξεόφιλο κυτταρόπλασμα 

που διαθέτουν, με το κατα πολύ μικρότερο αδρό Ενδοπλασματικό Δίκτυο.  Όταν τα κύτταρα 

αυτά ενεργοποιηθούν από κάποιο μονοπάτι σηματοδότησης, το κυτταρόπλασμα αυξάνει 

σε μέγεθος στο οποίο και αναπτύσσεται τόσο το Ενδοπλασματικό Δίκτυο όσο και το δίκτυο 

της συσκευής Golgi . (Εικ.4)  

 

 

Εικόνα 7: Οι ινοβλάστες σχηματίζονται και είναι εγκατεστημένοι μέσα στον 
στηρικτικό ιστό. Οι πυρήνες τους είναι επιμήκεις, και όταν τα κύταρα είναι ανενεργά, 
έχουν πολύ μικρό κυταρόπλασμα [Dongmei Cui et al., “Atlas of Histology with 
Functional and Clinical Correlations”, Lippincott Williams & Wilkins, 2011] 
  

Κυριότερος βιολογικός ρόλος των κυττάρων αυτών, είναι η σύνθεση των 

περισσότερων συστατικών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (ECM) του στηρικτικού ιστού, 

όπως οι πρωτεΐνες (κυρίως προσκόλλησης), κολλαγόνο (Ι, ΙΙΙ ή και τα δύο)  και ελαστίνη (οι 

οποίες εκκρινόμενες σχηματίζουν τις ίνες κολλαγόνου και τις ίνες ελαστίνης) καθώς και 

γλυκοζαμινογλυκάνες, πρωτεογλυκάνες και γλυκοπρωτεΐνες της θεμέλιας ουσίας. Όταν 
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ένας ιστός τραυματίζεται, οι Ινοβλάστες έχουν τη δυνατότητα να μεταναστεύουν στο 

σημείο εκείνο και να εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες κολλαγόνου προκειμένου να 

απομονωθεί και επουλωθεί η πληγή. Ο κενός χώρος που άφησε μια πιθανή καταστροφή 

ενός ιστού, τα κύτταρα του οποίου δε διαιρούνται (π.χ. καρδιακός μυς),  εμπλουτίζεται με 

στηρικτικό, οι ινοβλάστες του οποίου παράγουν μεγάλες ποσότητες συστατικών της ECM. 

Επιπλέον,η επιτυχία μιας χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από την αναγεννητική 

ικανότητα του συνδετικοιύ ιστού τον κυριότερο ρόλο στην οποία, διαδραμματίζουν οι 

ινοβλάστες. Σε μια τέτοια κατάσταση, μόλις ένα ινοκύτταρο διεγερθεί σημαντικά από 

κάποιο ερέθισμα, μεταπίπτει σταδιακά στην ενεργό μορφή, γίνεται δηλαδή ινοβλάστης, με 

επανενεργοποίηση των συνθετικών του ικανοτήτων. 

 

 

Εικόνα 8: Iνοβλάστες από κερατοειδή αρουραίου, όπως απεικονίζονται σε 
μικρογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. Διακρίνεται ο ενδιάμεσος 
χώρος που βρίθει ινιδίων κολλαγόνου. Οι γλυκοπρωτεΐνες, το υαλουρονικό και οι 
πρωτεογλυκάνες, που μαζί με το ινώδες δίκτυο, σχηματίχουν ένα ενυδατωμένο 
πήκτωμα, έχουν αφαιρεθεί με ενζυμική επεξεργασία και επώαση με οξέα.[Nishida et 
al., lnvest. Ophthalmol. Vis. Sci 29:1887- l 890,1988] 

 



 17 

 Το γεγονός ότι ευδοκιμούν  κάτω απ’ τις αντίξοες συνθήκες ενός  τραυματισμού, 

ή φλεγμονής, καθώς και το ότι αναπτύσσονται με ιδανικό ρυθμό (ούτε πάρα πολύ γρήγορα 

ούτε και αργά), τα καθιστά ιδανικά  κύτταρα για έρευνα αφού που μπορούν να 

καλλιεργηθούν με μεγάλη ευκολία σε καλλιέργειες. 

 

Σαρκώματα μαλακών μορίων 
Τα σαρκώματα (εκ της ελληνικής λέξης «σαρξ») μαλακών μορίων (μυών, λίπους, 

αγγείων,  νεύρων, δέρματος κλπ) είναι μια ετερογενής ομάδα σπάνιων όγκων που 

εμφανίζονται κατά κύριο λόγο από το εμβρυικό μεσόδερμα. Οι καλοήθεις μεσεγχυματικοί 

όγκοι αριθμούν τουλάχιστον 100 διαφορετικούς τύπους σαρκωμάτων, όπως αυτά των 

οστών (οστεοσάρκωμα και χονδροσάρκωμα), το σάρκωμα του Ewing’s, τους 

περιφερειακούς αρχέγονους νευροεξωδερμικούς όγκους (peripheral primitive 

neuroectodermal tumors), καθώς και τα σαρκώματα των μαλακών μορίων (STSs) που είναι 

τα πιο συχνά. Η πλειονότητα των όγκων μαλακών μορίων είναι καλοήθεις, μπορούν να 

φθάσουν σε πολύ μεγάλο μέγεθος, χωρίς να δίνουν κανένα σύμπτωμα, και έχουν υψηλό 

ποσοστό επιβίωσης, μετά από χειρουγική εκτομή (εξαγωγή). Οι κακοήθεις μεσεγχυματικές 

νεοπλασίες αριθμούν λιγότερο από το 1% των συνολικών κακοηθών όγκων, αλλά έχουν 

πολύ μεγάλη θνησιμότητα (Boring, Squires et al. 1994).  

Ο ετήσιος απολογισμός των ατόμων στους οποίους γίνεται διάγνωση κάποιου 

τύπου καλοήθους όγκου του μαλακού ιστού ανέρχεται στους 3000 ανά εκατομμύριο 

πληθυσμού, ενώ αυτοί με διάγνωση σαρκώματος μαλακών μορίων 30 ανά εκατομμύριο. 

Τουλάχιστον το ένα τρίτο των καλοήθων όγκων είναι λιπώματα, το ένα τρίτο ινοδω- 

ιστοκυτταρικοί και ινώδεις όγκοι, 10% αγγειακοί όγκοι, 5% κακοήθεις όγκοι της περιφερικής 

νευρικής θήκης, ενώ το ραβδομυοσάρκωμα αποτελεί τον πιο συχνό τύπο στις παιδικές 

ηλικίες (Janice N. Cormier). Το 99% των καλοηθών όγκων των μαλακών μορίων είναι 

επιφανειακοί και το 95%, έχει διάμετρο μικρότερη των 5 cm. Το  ένα δέκατο των ασθενών 
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έχουν ανιχνεύσιμες μεταστάσεις (συνήθως στους πνεύμονες), με την ταυτόχρονη διάγνωση 

του πρωτοπαθούς όγκου (W.H.O.). Ο Παγκόσμιος Oργανισμός Yγείας έχει εκδώσει ένα 

πλήρες σύστημα κατάταξης (Antman, Crowley et al. 1993). Ο προσδιορισμός του βαθμού 

(grading) και του σταδίου (staging) της κακοήθειας είναι σημαντικός. Οι κακοήθεις όγκοι 

διακρίνονται σε καλώς, μετρίως, και φτωχά διαφοροποιημένους ή αδιαφοροποίητους 

όγκους. Ο αριθμός των μιτώσεων και η έκταση της νέκρωσης εντός του όγκου είναι βασικοί 

παράμετροι στη αξιολόγηση της διαφοροποίησης των σαρκωμάτων. 

Γενικά,  το ένα τρίτο των ασθενών με σάρκωμα μαλακών μορίων, παθαίνει εξ’ 

αιτίας του όγκου, κυρίως λόγω των μεταστάσεων στους πνεύμονες, ενώ παρατηρείται μια 

μικρή προτίμηση εκδήλωσης στο ανδρικό φύλο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις των συχνοτήτων αυτών σε σχέση με γεωγραφικά κριτήρια. 

Αιτιολογία 
Η αιτιολογία των σαρκωμάτων των μαλακών μορίων παραμένει άγνωστη στις 

περισσότερες περιπτώσεις (αποδίδεται σε τυχαίο γεγονός), ενώ δε φαίνεται να προκύπτουν 

από κακοήθεις αλλαγές ή από αποδιαφοροποίηση καλοήθων όγκων. Κάποιες κακοήθεις 

μεσεγχυματικές νεοπλασίες συσχετίζονται με το ιστορικό μιας οικογένειας και κατά 

συνέπεια αποδίδονται σε γενετικούς παράγοντες. Επιπλέον, σε περιπτώσεις, κυρίως 

κακοηθειών, έχουν γίνει συσχετισμοί με διάφορους χημικούς παράγοντες (π.χ. διοξίνη, 

αμίαντος, χλωροφαινόλες)(Wingren, Fredrikson et al. 1990), και την ακτινοβόληση κατά την 

υποβολή καρκινοπαθών σε ακτινοθεραπεία. Στην τελευταία, μάλιστα, περίπτωση, 

παρατηρήθηκε  αύξηση στην πιθανότητα εμφάνισης κάποιας μορφής σαρκώματος από 8 

έως και 50 φορές και με αποτέλεσμα ανάλογο της ακτινοθεραπευτικής δόσης (Lawrence 

and Neifeld 1989). Άλλη μια επονομαζόμενη από έρευνες, αιτία, αποτελεί και η εξασθένηση 

ή ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήματος, αποτέλεσμα οφειλόμενο και σε ιικές 
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μολύνσεις. Πιο συχνή περίπτωση στην προαναφερθείσα κατηγορία, αποτελεί το σάρκωμα 

Kaposi που παρατηρείται σε άτομα προσβεβλημένα από τον ιό του AIDS.   

Αξιοσημείωτες, τέλος, είναι κάποιες περιπτώσεις όπου STSs έχουν εμφανιστεί σε 

περιοχές όπου γίνεται επούλωση του ιστού μετά από τραυματισμό, όπως σε σημεία 

καταγμάτων οστών και κοντά σε χειρουργικά εμφυτέματα, χωρίς να συντρέχει κάποιος από 

τους ανωτέρω επιβλαβείς παράγοντες. Οι τραυματισμοί ως αιτιολογικός παράγοντας για 

την ογκογένεση έχουν συζητηθεί για χρόνια, ωστόσο ποτέ δεν υπήρξε οποιαδήποτε 

συγκεκριμένη αιτιώδης συσχέτιση. Σε πολλές, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις ο 

τραυματισμός οδήγησε  τον ασθενή ή τον γιατρό στην εύρεση του όγκου. 

 

Ινοσάρκωμα 
Το ινοσάρκωμα ορίζεται ως κακοήθης όγκος των μαλακών μορίων, 

αποτελούμενος από ινοβλάστες. Είναι ασυνήθης όγκος καθώς αριθμεί λιγότερο από 1% 

στους ενήλικες και 7% όλων των παιδιατρικών κακοηθειών. Στον όρο ινοσάρκωμα 

περιλαμβάνεται η κακοήθης νεοπλασία των ινοβλαστών, καθώς και άλλες κακοήθεις 

νεοπλασίες, οι οποίες αποτελούνται από αταξινόμητα ή ετερόκλητα μεσεγχυματικά 

κύτταρα τα οποία είναι ικανά να παράγουν ίνες κολλαγόνου και αποτελεί το συχνότερο 

κακοήθη όγκο των μαλακών μορίων στον ενήλικο πληθυσμό. Στην παιδική ηλικία τα 

ινοσαρκώματα αποτελούν το 10-20% όλων των σαρκωμάτων. (Pritchard, Soule et al. 1974). 
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Εικόνα 9: Μορφολογία ανθρώπινου Ινοσαρκώματος. 

 

Χαρακτηριστικά 
Τα ινοσαρκώματα μπορούν να εμφανιστούν παντού στο σώμα, όπου βρίσκεται 

ινώδης ιστός και απαντώνται κυρίως σε ηλικίες 30-55 ετών, αν και μπορούν να 

εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Σε μεγαλύτερο ποσοστό το ινοσάρκωμα εμφανίζεται 

στα κάτω άκρα και πολύ λιγότερο στον κορμό.  

Οι όγκοι αυτού του τύπου καρκίνου είναι όγκοι αποτελούμενοι από ατρακτοειδή 

κύτταρα (spindle cells tumors) με επίμηκες σχήμα (Graadt van Roggen, Bovee et al. 1999). 

Τις περισσότερες φορές το ινοσάρκωμα είναι ένας μαλακός ή άλλοτε υπόσκληρος όγκος. 

Στο φωτονιακό μικροσκόπιο παρατηρείται ότι ο όγκος αποτελείται από ποικιλόμορφους 

ατρακτοειδείς ινοβλάστες, διατεταγμένους σε διαπλεκόμενες δεσμίδες ή/και δεμάτια, που 

δίνουν την εικόνα "ψαροκόκκαλου". Ανάλογα με τον αριθμό των μιτώσεων, την παρουσία ή 

απουσία πολυμορφισμού και νεκρώσεων, ο όγκος κατατάσσεται ως καλά ή φτωχά 

διαφοροποιημένος (Graadt van Roggen, Bovee et al. 1999). 

Συμπτώματα 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών παρατηρούν ένα «οίδημα» στη περιοχή του 

όγκου και ένα μικρότερο ποσοστό παραπονιούνται για πόνο. Ο χρόνος, ώσπου ο ασθενής 

να αντιληφθεί κάποιο σύμπτωμα της νόσου και να προχωρήσει σε θεραπεία, είναι πολύ 

μεγάλος με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να πηγαίνουν για θεραπεία σε πολύ 

προχωρημένο στάδιο της εξέλιξης της  νόσου.  

 

Πρόγνωση- Διάγνωση 

Για πολλά χρόνια το ινοσάρκωμα είχε θεωρηθεί η πιο συνήθης μορφή 

σαρκώματος των μαλακών μορίων. Ωστόσο, με τη συλλογή περισσότερων δεδομένων για 

τους διάφορους τύπους των σωματικών σαρκωμάτων, βλάβες που είχαν ταξινομηθεί ως 
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ινοσαρκώματα, αναγνωρίστηκε ότι ανήκουν σε άλλες κατηγορίες. Η ταξινόμηση της 

οποιασδήποτε βλάβης εξαρτάται από την προσεκτική δειγματοληψία των ιστών για να 

καθοριστεί ο τύπος του όγκου και ο βαθμός διαφοροποίησης των κυττάρων (Pritchard, 

Soule et al. 1974).  

Το ινοσάρκωμα είναι δύσκολο να διαχωριστεί από άλλους κακοήθεις όγκους με 

ατρακτόμορφα κύτταρα, καθώς δεν υπάρχουν ανοσολογικοί δείκτες για το χαρακτηρισμό 

των κυττάρων. Ωστόσο, οι ειδικές ιστοχημικές χρώσεις, η ανοσοιστοχημεία αλλά και η 

ηλεκτρονική μικροσκοπία βοηθούν σημαντικά στην διάγνωση του.   

Τόσο η πρόγνωση του ινοσαρκώματος, όσο και η επιβίωση των ασθενών 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το βαθμό διαφοροποίησης του όγκου. Η σχέση μεταξύ 

βαθμού διαφοροποίησης του όγκου και επιβίωσης είναι υψηλή. Τα σαρκώματα 

κατατάσσονται σε τρεις βαθμούς κακοήθειας. Για το ινοσάρκωμα βαθμού διαφοροποίησης 

Ι (grade Ι)  έχει αναφερθεί ότι η 5ετής επιβίωση είναι 84,2%, για το ινοσάρκωμα βαθμού 

διαφοροποίησης ΙΙ (grade II) είναι 55% και για το ινοσάρκωμα βαθμού διαφοροποίησης ΙΙΙ 

(grade III) είναι 35,5% (Mack 1995). 

Άλλοι παράγοντες που έχουν βρεθεί να επηρεάζουν αρνητικά την έκβαση της 

νόσου είναι η μεγάλη ηλικία, το μεγάλο μέγεθος του όγκου, ο πόνος από τον όγκο και 

ενίοτε το άρρεν φύλο (Graadt van Roggen, Bovee et al. 1999).  

Θεραπεία 
`Για τη θεραπεία του ινοσαρκώματος συνήθως χρησιμοποιούνται: απλή τοπική, 

αλλά και ολική εκτομή-ακρωτηριασμός (η εκρίζωση του όγκου που γίνεται χειρουργικά 

θυσιάζει τις γύρω από τον όγκο δομές). Η ολική εκτομή εμφανίζεται να αυξάνει σε 

σημαντικό βαθμό τον μέσο όρο επιβίωσης των ασθενών. Η χημειοθεραπεία 

χρησιμοποιείται περισσότερο σε προχωρημένες καταστάσεις της νόσου (Pritchard, Soule et 

al. 1974_ENREF_7). 
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Εξωκυττάρια Θεμέλια Ουσία 
 

Γενικά 
Η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία( ECM) είναι μια άχρωμη,διαφανής, παχύρευστη  και 

έντονα ενυδατωμένη ουσία που γεμίζει τα διαστήματα μεταξύ των κυττάρων (και των ινών) 

του στηρικτικού ιστού. Αποτελείται κυρίως από ινιδικές πρωτεΐνες (πχ.κολλαγόνο, 

ελαστίνη,κ.α) σε ποσοστό άνω του 90%, οι οποίες περιβάλλονται από 

γλυκοζάμινογλυκάνες. Επιπλέον, περιέχει  και μικρή ποσότητα δομικών γλυκοπρωτεϊνών 

(πχ.φιμπρονεκτίνη, λαμινίνη)  με σημαντικό ρόλο στην κυτταρική προσκόλληση. Τα 

συστατικά της εκκρίνονται από κύτταρα που εμπεριέχονται σε αυτή και κυρίως από τους 

ινοβλάστες. 

 

Ρόλος της ECM 
Η ECM πρωτίστως αποτελεί  ένα σκελετό που παρέχει μηχανική υποστήριξη στον 

ιστό, καθώς η φυσική συμπεριφορά της ECM ομοιάζει με αυτή ενός πηκτώματος, με 

αποτέλεσμα να αντιστέκεται σε δυνάμεις συμπίεσης. Ταυτόχρονα διαδραμματίζει Ένα ένα 

πιο σύνθετο και ενεργό ρόλο  επιτρέποντας τη διάχυση θρεπτικών συστατικών, 

μεταβολιτών και ορμονών μεταξύ του αίματος και των κυττάρων του ιστού, και κατά 

συνέπεια ρυθμίζοντας τη συμπεριφορά των κυττάρων που περιβάλλει , επηρεάζοντας την 

επιβίωσή, την ανάπτυξη, τη μετανάστευση, το σχήμα και τη λειτουργία τους. 

Υπογραμμίζεται ότι κάθε τύπος ιστού χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό βιομορίων της 

ECM. 

 

Εξωκυττάρια Ινίδια 
Το πιο άφθονο συστατικό του στηρικτικού ιστού, αποτελούν τριών τύπων ίνες,: οι 

ίνες κολλαγόνου, οι ίνες ελαστίνης και τα δικτυωτά ινίδια (reticular). Μάλιστα, το ποσοστό 
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ινών διαφέρει ανάμεσα στους διάφορους τύπους στηρικτικού ιστού, και καθορίζει το 

μέγεθος του υποστηρικτικού ρόλου που διαδραμματίζει ο καθένας. Οι ίνες αυτές 

προέρχονται από πολυμερισμένες πρωτεΐνες εκκρινόμενες κυρίως από τους ινοβλάστες, 

αλλά και από άλλους κυτταρικούς τύπους σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, όπως από λεία 

μυϊκά κύτταρα στις μεγάλες αρτηρίες και χονδροκύτταρα στους χόνδρους. 

 

Ίνες κολλαγόνου 
Τα ινίδια κολλαγόνου συντίθενται από  αλληλοεπικαλυπτόμενες υπομονάδες 

κολλαγόνου τύπου Ι (τροποκολλαγόνο), το οποίο παράγεται από τους ινοβλάστες. Κάθε μία 

από τις υπομονάδες αποτελείται από 1000 αμινοξέα, έχει μήκος 280nm και διάμετρο. Η ίνα 

κολλαγόνου σχηματίζεται από τρεις πολυπεπτιδικές, α’- αλυσίδες, τυλιγμένες ώστε να 

σχηματίζουν μια δεξιόστροφη έλικα και οι οποίες συγκρατούνται μεταξύ τους με δεσμούς 

υδρογόνου και υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις.  

   

Ίνες Ελαστίνης 
Οι ίνες ελαστίνης έχουν διάμετρο 0.5-5 μm και διαθέτουν έντονες ελαστικές 

ιδιότητες (έκταση και επαναφορά), ιδιότητα απαραίτητη για περιοχές όπως οι πνεύμονες, η 

αορτή και το δέρμα. Συντίθενται κυρίως από δύο ειδών πρωτεΐνες, την ελαστίνη (750 

αμινοξέα) και τη ινιδίνη (fibrillin) 

 

Δικτυωτά Ινίδια 
Τα δικτυωτά ινίδια, είναι μικρής διαμέτρου ίνες (0.5-2 μm) που μπορούν να 

παρατηρηθούν επαρκώς ύστερα από χρώση με χρωστικές αλάτων αργύρου. Αποτελούνται 

κυρίως από κολλαγόνο τύπου ΙΙΙ, καθώς και 6%-12% εξόζες. Σχηματίζουν ένα εκτεταμένο  

δικτυωτό πλέγμα υποστήριξης οργάνων όπως, το ήπαρ, ο σπλήνας, το πάγκρεας, κλπ. 
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Γλυκοπρωτεΐνες 
Οι γλυκοπρωτεΐνες φέρουν πολλαπλές θέσεις πρόσδεσης για διαφορετικά στοιχεία 

της ECM, διαδραμματίζοντας κυρίως δομικό ρόλο. Είναι ενώσεις που περιέχουν ένα 

πρωτεϊνικό ημιμόριο πάνω στο οποίο προσκολώνται υδατάνθρακες. Η διαφορά αυτών των 

μορίων από τις πρωτεογλυκάνες είναι πως το πρωτεϊνικό μόριο υπερτερεί σε μέγεθος από 

το υδατανθρακικό τμήμα, ενώ το τελευταίοο φέρει διακλαδισμένα μόρια υδατανθρακικών 

αλυδσίδων.  Κύριοι εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας μορίων είναι η ινονεκτίνη 

(fibronectin) που διαθέτει θέσεις πρόσδεσης για κύτταρα, κολλαγόνο και 

γλυκοζάμινογλυκάνες, οι οποίες σχετίζονται με την προσκόλληση και μετανάστευση 

φυσιολογικών κυττάρων. Μια άλλη γλυκοπρωτεΐνη είναι η λαμινίνη, συμμετέχει στην 

προσκόλληση των επιθηλιακών κυττάρων στη Βασική Μεμβράνη. 

 

 

Πρωτεογλυκάνες- Γλυκοζάμινογλυκάνες 

Γλυκοζάμινογλυκάνες 
Οι γλυκοζάμινογλυκάνες (GAGs) είναι μεγάλες μη διακλαδισμένες αλυσίδες 

πολυσακχαριτών που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες δισακχαριδικές μονάδες ενός 

ουρονικού οξέος και μίας εξοζαμίνης (γλυκοζαμίνη ή γαλακτοζαμίνη) (Salmivirta et al.,1996; 

Turnbull et al.,2001). Ο αριθμός των δισακχακχαριτικών μονάδων που αποτελούν μια 

γλυκοζαμινική αλυσίδα κυμαίνεται συνήθως στους 50 δισακχαρίτες και στη περίπτωση του 

υαλουρονικού φτάνει ως μερικές χιλιάδες. Τις γλυκοζαμινογλυκάνες τις συναντάμε είτε 

ελεύθερες στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία είτε ομοιοπολικά συνδεδεμένες στον 

πρωτεινικό κορμό των πρωτεογλυκανών.  

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά  
Οι GAGs έχουν μεγάλο αρνητικό φορτίο, γιατί σε όλες τις GAGs μια από τις 

επαναλαμβανόμενες μονάδες είναι ένα αμινοσάκχαρο (Ν-ακέτυλο-γλυκοζαμίνη ή Ν-
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ακέτυλο-γαλακτοζαμίνη) που είναι συνήθως θειωμένο (SO3
-), ενώ στις περισσότερες το 

δεύτερο σάκχαρο είναι ουρονικό οξύ με μια καρβοξυλική ομάδα (COO-). Ως αποτέλεσμα της 

δομής αυτής,  μπορούν να κατακρατούν θετικά ιόντα (Na+) μαζί με νερό και εμφανίζουν 

έντονη υδρόφιλη συμπεριφορά. Επιτυγχάνουν με τον τρόπο αυτό να σχηματίζουν μια 

σταθερά μεγάλη ανοικτή, ελικοειδή στερεοδιάταξη, η οποία μπορεί να διατηρεί την 

αρχιτεκτονική δομή του ιστού, προστατεύοντάς της από δυνάμεις συμπίεσης.  

Επιπλέον, το ενυδατωμένο ζελατινώδες δίκτυο που σχηματίζουν, έχει ιδιότητες (π.χ. 

μέγεθος πόρων) που καθορίζονται από το φορτίο τους και τη διάταξή τους στο χώρο. Η 

διαφορετική  κατανομή των GAGs στους ιστούς πιθανότατα αντικατοπτρίζει την ανάγκη 

κάθε ιστού για ειδικό μέγεθος πόρων και φορτίων στην ECM του ώστε να διαμορφώνει μια 

επιλεκτική διαπερατότητα. 

Ανάλογα με τη δομή τους διαιρούνται σε 4 ομάδες: 1) υαλουρονικό οξύ 

(Hyalouronan ή ΗΑ), 2) θειική δερματάνη (Dermatan Sulfate ή DS), 3) θειική κερατάνη 

(Keratan Sulfate ή KS) 4) ηπαρίνη/θειική ηπαράνη (Heparan Sulfate ή HS) και 5)θειική 

χονδροϊτίνη (Chondroitin Sulfate ή CS). 

 

Κατηγορίες Γλυκοζαμινογλυκανών 
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Εικόνα 12 : Οι επαναλαμβανόμενοι δισακχαρίτες των διαφόρων GAGs. Δίνεται ο 
αριθμός “n” των δισακχαριτών που απαντόνται σε κάθε GAG αλυσίδα. Οι 
καμπυλωτές γραμμές υποδηλώνουν τους ομοιπολικούς δεσμούς που είναι 
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προσανατολισμένοι πάνω (για το D-γλυκουρονικό οξύ)  ή κάτω (για το προς L-
ιντουρονικό οξύ) από τον δακτύλιο (Lodish et al., Molecular Cell Biology,5th ed.) 

 

Υαλουρονικό οξύ  
Το υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) εντοπίζεται σε πολλούς ιστούς ενώ παράγεται κυρίως από 

ινοβλάστες και άλλα ειδικά κύτταρα του στηρικτικού ιστού. Συντίθενται από β-D-

γλυκουρονικό οξύ συνδεδεμένο με β(1,3) γλυκοζιτικό δεσμό με την Ν-ακετυλό-D-

γλυκοζαμίνη. Μεταξύ τους οι δισακχαρίτες συνδέονται με β(,1,4) γλυκοζιτικούς δεσμούς 

δημιουργώντας μια μεγαλομοριακή ΗΑ αλυσίδα αποτελούμενη από 2000-25000 

δισακχαρίτες. Το μοριακό του βάρος  κυμαίνεται από 300-2000 kDa, λόγω της ικανότητάς 

του να προσδένει μεγάλα ποσά νερού εως και περίπου 1000 φορές το βάρος του, ενώ 

εξαρτάται και από τον ιστό προέλευσης του (Holmes, Bayliss et al. 1988). Διαφοροποιείται 

από τους υπόλοιπους τύπους των γλυκοζαμινογλυκανών από το γεγονός ότι δεν φέρει 

εστεροποιημένες θειικές ομάδες και δεν συνδέεται ομοιοπολικά με πρωτεΐνη (Laurent and 

Fraser 1992). Αποτελεί περίπου το 1-10% των GAGs του στηρικτικού ιστού. Εκτός από τη 

βιοφυσική και ομοιοστατική λειτουργία που παρέχει στους ιστούς, διαδραμματίζειι 

σημαντικό ρόλο σε κυτταρικά μονοπάτια που σηματοδοτούν κυτταρικές λειτουργίες όπως ο 

πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση και η διαφοροποίησης των κυττάρων. Μόρια 

υαλουρονικού οξέος συνδέονται με πρωτεογλυκάνες σχηματίζοντας ακόμη μεγαλύτερα 

μόρια, τα συσσωματώματα  πρωτεογλυκανών. 

Θειική δερματάνη 
Η θειική δερματάνη, έχει μοριακό βάρος που ποικίλει από 15-40 kDa, και η 

επαναλαμβανόμενη δισακχαριτική ομάδα αποτελείται από εξουρονικό οξύ (hexuronic acid) 

και μια Ν-ακέτυλο-γαλακτοζαμίνη. Το εξουρονικό οξύ μπορεί να βρίσκεται είτε με τη μορφή 

γλουκουρονικού οξέος (GlcUA) είτε ιδουρονικού οξέος (IdoUA), ωστόσο και οι δυο μορφές 

μπορεί να συνυπάρχουν στην ίδια ανθρακική αλυσίδα (Rosenberg, Choi et al. 1985). 

Συνήθως συναντάται θειωμένη στη θέση 2 του ιδουρονικού οξέος και στη θέση 4 του 
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γλυκουρονικού. Η ύπαρξη του ιδουρονικού οξέος προσδίδει στο μόριο μεγάλο αρνητικό 

φορτίο το οποίο μπορεί να επηρεάσει ορισμένες κυτταρικές λειτουργίες (Comper and 

Laurent 1978).  

Θειική κερατάνη 
Η θειική κερατάνη αποτελείται από επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές μονάδες 

γαλακτόζης και Ν-ακετυλο-γλυκοζαμίνης. 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).Στα θηλαστικά απαντώνται δυο τύποι θειικής κερατάνης, η 

θειική κερατάνη Ι και ΙΙ. Η θειική κερατάνη ΙΙ βρίσκεται κυρίως στις μεγαλομοριακές 

πρωτεογλυκλάνες του χόνδρου, ενώ η  θειική κερατάνη Ι  εντοπίζεται στις μικρές 

πρωτεογλυκάνες θειικής κερατάνης, όπως η λουμικάνη (lumican) και η ινομοδουλίνη 

(fibromodulin). Η θειική κερατάνη ΙΙ προσδένεται μέσω Ο-γλυκοζιτικών δεσμών στον 

πρωτεϊνικό κορμό, ενώ η θειική κερατάνη Ι συνδέεται μέσω Ν-γλυκοζιτκό δεσμό. Η θειική 

κερατάνη ΙΙ βρίσκεται κυρίως στον χόνδρο ενώ η θειική κερατάνη Ι εντοπίζεται στον 

κερατοειδή χιτώνα. Η βιολογική της σπουδαιότητα δεν είναι ακόμα γνωστή, ωστόσο η 

κατανομή των δυο τύπων θειικής κερατάνης σε  διαφορετικούς ιστούς φαίνεται να έχει 

κάποια βιολογική σημασία τόσο στη δομή όσο και στη λειτουργία του ιστού.  

Ηπαρίνη και θειική ηπαράνη  
Η ηπαρίνη και η θειική ηπαράνη έχουν όμοια βασική δομή αποτελούμενη από 

επαναλαμβανόμενους δισακχαρίτες γλυκουρονικού οξέος και Ν-ακέτυλο-γαλακτοζαμίνης. 

Το μοριακό βάρος μιας αλυσίδας μπορεί να φτάσει έως και τα 100 kDa, ωστόσο συνήθως 

βρίσκονται κάτω από 50 kDa. Ο διαχωρισμός μεταξύ της ηπαρίνης και της θειικής ηπαράνης 

είναι δύσκολος εφόσον τόσο τα δομικά όσο και τα λειτουργικά κριτήρια είναι ανεπαρκή για 

τον διαχωρισμό τους. Οι διαφορές τους εντοπίζονται κυρίως στην Ν-θείωση, το ποσοστό 

της οποίας κυμαίνεται στη μεν θειική ηπαράνη κάτω από το 50%, στη δε ηπαρίνη στο 70% ή 

και υψηλότερα (Fransson, Carlstedt et al. 1986).Η ηπαρίνη είναι γνωστή για τη αντιπηκτική 
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της δράση που βασίζεται στην ικανότητά της να προσδένεται με την αντιθρομβίνη ΙΙΙ. Η 

βιολογική σπουδαιότητα της θειικής ηπαράνης έχει μελετηθεί και έχει δειχθεί  η συμμετοχή 

της σε πολλά βιολογικά σηματοδοτικά μονοπάτια που αφορούν βασικές λειτουργίες του 

κυττάρου. 

Θειική χονδροϊτίνη  
Η θειική χονδροϊτίνη αποτελείται από β-D-γλυκουρονικό και Ν-ακέτυλο-

γαλακτοζαμίνη. Η γαλακτοζαμίνη είναι συνήθως θειωμένη στις θέσεις C-4 ή C-6, ωστόσο 

υπάρχουν  περιπτώσεις που το γλυκουρονικό οξύ είναι θειωμένο στις θέσεις C-2 ή C-3. Οι 

δισακχαρίτες μεταξύ τους συνδέονται με β14 γλυκοζιτικούς δεσμούς (Shibata, Midura et 

al. 1992).Περίπου το 80% από τις συνολικές GAGs στον αρθρικό χόνδρο είναι αλυσίδες CS. 

Η σπουδαιότητα/χρησιμότητα της θέσης της θειωμένης ομάδας της γαλακτοζαμίνης 

παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, φαίνεται να έχει κάποια βιολογική σημασία και σαν τέτοιο 

παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί η CS η οποία ως θειωμένη στη θέση 4 βρίσκεται σε 

μεγαλύτερη ποσότητα σε σύγκριση με τη  χονδροϊτίνη θειωμένη στη θέση 6 στον νεαρό, 

ανώριμο αρθρικό χόνδρο (Mourao, Rozenfeld et al. 1976).Επίσης η θείωση φαίνεται να 

αλλάζει σε παθολογικές καταστάσεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της 

οστεοαρθρίτιδας στην οποία αλλάζει η θείωση των αλυσίδων CS στον χόνδρο  και στο 

αρθρικό υγρό (Mankin and Lippiello 1971). 

Οι CS αλυσίδες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στη δομή όσο και στη 

λειτουργία του κυττάρου. Έχει δειχθεί ότι η δράση των αλυσίδων θειικής χονδροϊτίνης 

έχουν σημαντικό ρόλο στη μορφολογία τόσο των φυσιολογικών όσο και των καρκινικών 

κυττάρων. Επιπροσθέτως, έρευνες έχουν δείξει τον ρόλο της θειικής χονδροϊτίνης στον 

ρυθμό ανάπτυξης τόσο των φυσιολογικών όσο και των καρκινικών κυττάρων, καθώς επίσης 

και στην κινητικότητα και την μεταναστευτική τους ικανότητά (Iida, Meijne et al. 1996). 
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Εικόνα 13: Χημικός τύπος της θειικής χονδροϊτίνης 
 

Πρωτεογλυκάνες 
Οι πρωτεογλυκάνες (PGs) είναι βιομόρια τα οποία εντοπίζονται σε όλους τους 

ιστούς των θηλαστικών. Σχηματίζονται από την ομοιοπολική σύνδεση πολλών 

πουσακχαριτικών μορίων (γλυκοζάμινογκυκάνες) σε έναν κεντρικό πρωτεϊνικό πυρήνα, 

συνήθως 11-220 kDa. Το υδατανθρακικό τμήμα των πρωτεογλυκανών αποτελεί το 80-90% 

του βάρους του μορίου, το οποίο στο χώρο λαμβάνει στο χώρο δομή που ομοιάζει με 

βούρτσα φιαλών. Μεγάλος αριθμός πρωτεϊνικών πυρήνων συνδυάζεται με διαφορετικά 

μόρια γλυκοζάμινογλυκανών, διαφορετικής σύνθεσης, μήκους και αριθμού, σχηματίζοντας 

μια ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία PGs. Τόσο ο πρωτεϊνικός κορμός όσο και οι 

υδατανθρακικές αλυσίδες προσδίδουν στις PGs μοναδικές βιολογικές και φυσικοχημικές 

ιδιότητες (Kjellen and Lindahl 1991).  
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Εικόνα 10: Δομή πρωτεογλυκανών[Alberts et al., “Molecular Biology of the Cell”, 5th 
edition, 2008] 
 
 
 

 
Εικόνα 11: Απεικονιστική σύγκριση μιας μικρής (διακοσμιτίνη) με μια μεγάλη 
(αγγρικάνη) πρωτεογλυκάνη, καθώς και με μια σνηθισμένη εκκρινόμενη 
γλυκοπρωτεΐνη (παγκρεατική ριβονουκλεάση Β). [Alberts et al., “Molecular Biology 
of the Cell”, 5th edition, 2008] 

 

Κατηγορίες Πρωτεογλυκανών 
Υπάρχουν πολλά είδη PGs, που ανάλογα με τη θέση τους ως προς το κύτταρο, 

διακρίνονται σε διάφορες τάξεις οι οποίες διαφέρουν ως προς το είδος των GAGs που 

φέρουν και την πρωτογενή δομή του πρωτεϊνικού τους κορμού: 

Εξωκυττάριες πρωτεογλυκάνες 
Στην κατηγορία των εξωκυττάριων πρωτεογλυκανών ανήκουν αυτές που 

εντοπίζονται στη Βασική Μεμβράνη,  οι υαλεκτάνες καθώς και οι PGs πλούσιες σε λευκίνη 
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(SLRPs). 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά και βιολογικός ρόλος, συνηθισμένων 
πρωτεογλυκανών[Alberts et al., “Molecular Biology of the Cell”, 5th edition, 2008] 

 

 

Πρωτεογλυκάνες  Βασικής Μεμβράνης 

Περλεκάνη. 
 Η περλεκάνη (perlecan) έχει πάρει το όνομά της από τη δομή της που μοιάζει σαν 

ένα περιστρεφόμενο σχοινί από πέρλες. Το μήκος του πρωτεϊνικού της κορμού είναι 

περίπου 80 nm και περιέχει 5-7 ποικιλόμορφου μεγέθους σφαιρικά τμήματα που 

συνδέονται μεταξύ τους μέσω ραβδόμορφων τμημάτων (Olsen 1999). Ο πρωτεϊνικός της 

κορμός είναι περίπου 400 kDa, στο Ν-άκρο του οποίου συνδέονται 2-3 γλυκοζαμινικές 

αλυσίδες κυρίως θειικής ηπαράνης με μοριακό βάρος περίπου 40-60 kDa (Noonan, Fulle et 

al. 1991). Περιστασιακά, έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη αλυσίδων θειϊκής ηπαράνης και 

θειϊκής χονδροϊτίνης/δερματάνης  στον πρωτεϊνικό κορμό της περλεκάνης (Isemura, Sato et 

al. 1987).  

 Αγρίνη  
H αγρίνη είναι μια εξωκυττάρια πρωτεογλυκάνη θειϊκής ηπαράνης μεγάλου 

μοριακού μεγέθους (500 kDa), ο πρωτεϊνικός της κορμός της οποίας είναι περίπου 200 kDa 

(Cole and Halfter 1996).Αποτελείται από εννέα ομόλογες περιοχές του αναστολέα των 
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πρωτεασών, ένα τμήμα όμοιο στη περιοχή ΙΙΙ της λαμινίνης και τέσσερις επαναλήψεις του 

EGF (Iozzo 1998). Η  αγρίνη είναι ένα μόριο που παίζει σημαντικό ρόλο στη συσσώρευση 

υποδοχέων ακετυλοχολίνης στη διαδικασία ανάπτυξης των νευρομυϊκών συνδέσμων στην 

εμβρυογέννεση καθώς και στη νεφρική διήθηση (Groffen, Ruegg et al. 1998). 

Μπακανάνn 
 H μπακανάνη είναι μία πρωτεογλυκάνη θειϊκής χονδροϊτίνης. Η αλληλουχία του 

γονιδίου της είναι γνωστή (Couchman, Kapoor et al. 1996).Ο πρωτεϊνικός της κορμός έχει  

μοριακό βάρος 138 kDa και αποτελείται από πέντε σχηματισμούς κεφαλή-ράβδος-ουρά 

(head-rod-tail configuration) που φαίνεται να καθορίζουν τη συμπεριφορά της 

πρωτεογλυκάνης. Η κεφαλή και η ουρά είναι σφαιρικά τμήματα με το κεντρικό τους μέρος 

να εμφανίζει ελικοειδή δομή (Wu and Couchman 1997).Το ελικοειδές τμήμα της περιέχει τις 

περιοχές γλυκοζυλίωσης. Όσον αφορά τη βιολογική της λειτουργία έχει δειχθεί ότι παίρνει 

μέρος στη διαφοροποίηση των φυσιολογικών ινοβλαστών (Ghiselli and Iozzo 2000). 

Υαλεκτάνες 
Οι υαλεκτάνες αποτελούν μια οικογένεια πρωτεογλυκανών που αλληλεπιδρούν με 

το υαλουρονικό οξύ και  τις λεκτίνες. Έχουν κοινά χαρακτηρικά όσον αφορά τη πρωτεϊνική 

τους δομή: αποτελούνται από τρεις περιοχές, το Ν-τελικό άκρο που αποτελεί τη περιοχή 

δέσμευσης του υαλουρονικού οξέος, το κεντρικό τμήμα που φέρει τις αλυσίδες των GAGs 

και το C-τελικό άκρο που δεσμεύει τις λεκτίνες (Iozzo 1998). Αρκετές μελέτες έχουν δείξει το 

ρόλο των υαλεκτανών στις αλληλεπιδράσεις του κυττάρου με την εξωκυττάρια θεμέλια 

ουσία (Schwartz, Pirok et al. 1999). Οι κυριότερες υαλεκτάνες είναι η αγγρικάνη (aggrecan) , 

η βερσικάνη (versican), η νευρικάνη (neurocan) και η μπρεβικάνη (brevican). Μερικοί τύποι 

κολλαγόνου μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτή τη κατηγορία. 

Αγγρικάνη 

 H αγγρικάνη είναι η κύρια πρωτεογλυκάνη του χόνδρου. Αποτελείται από 

πρωτεϊνικούς κορμούς ποικίλου μήκους και με διαφορετικές αλυσίδες GAGs συνδεδεμένες 
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πάνω σε αυτούς. Το μοριακό της βάρος ποικίλει αναλόγα με τον τύπο του ιστού που 

βρίσκεται και κυμαίνεται από 1 έως 3,5 MDa και το μέγεθός της με βάση την ηλεκτρονική 

μικροσκοπία κυμαίνεται από 100-300 nm. Μαζί με το υαλουρονικό οξύ συνιστούν 

μεγαλομοριακά συσσωματώματα, μοριακού βάρους έως και 800 MDa.  

Στον πρωτεϊνικό της κορμό εντοπίζονται τρεις περιοχές, η Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η περιοχή Ι στο 

Ν-τελικό άκρο της περιέχει μια αλληλουχία που μοιάζει με ανοσοσφαιρίνη και τέσσερις 

υπομονάδες που προσομοιάζουν με τη συζευκτική πρωτεΐνη. Στη περιοχή ΙΙ βρίσκονται οι 

θέσεις πρόσδεσης των GAGs που μπορεί να φέρουν μέχρι και 100 αλυσίδες (Doege, Chen et 

al. 1997). Η περιοχή ΙΙΙ αποτελείται από επαναλαμβανόμενα δομικά μοτίβα όμοια με εκείνο 

του EGF, ένα τμήμα του μοιάζει με τον C-τύπο λεκτίνης και μια περιοχή που μοιάζει με τη 

ρυθμιστική πρωτεΐνη του συμπληρώματος.  

 

 

Εικόνα 14: Αγκρικάνη.(α)μικρογραφία από ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης στην οποία 
βλέπουμε σε δείγμα από έμβρυο μόσχου, το συσωμάτωμα αγκρικάνης καθώς και ελεύθερα μόρια 
αγγρικάνης. (β) Σχεδιαστική αναπαράσταση του συσσωματόματος αγγρικάνης στο οποίο 
διαφαίνονται και οι πρωτεΐνες-συνδετήρες, οι οποίες προσδένονται ταυτόχρονα στην πρωτεΐνη 
κορμό και την αλυσίδα του υαλουρονικού οξέος σταθεροποιώντας το συσσωμάτωμα. [Alberts et 
al., “Molecular Biology of the Cell”, 5th edition, 2008] 
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Βερσικάνη 

 Η βερσικάνη, μια πρωτεογλυκάνη θειϊκής χονδροϊτίνης αρχικά απομονώθηκε από 

τους ινοβλάστες (Krusius, Gehlsen et al. 1987). Στον άνθρωπο εντοπίζεται κυρίως στα 

κερατινοκύτταρα, τα λεία μυικά κύτταρα των τοιχωμάτων των αγγείων, στον εγκέφαλο και 

τους χόνδρους (Iozzo 1998). Ο πρωτεϊνικός της κορμός αποτελείται από τρεις περιοχές τις Ι, 

ΙΙ και ΙΙΙ. Η περιοχή Ι βρίσκεται στο Ν-τελικό άκρο της και αποτελείται από μια αλληλουχία 

που μοιάζει με ανοσοσφαιρίνη και δύο υπομονάδες που μοιάζουν με τη συζευκτική 

πρωτεΐνη και εμπλέκονται στη πρόσδεση του υαλουρονικού οξέος. Η περιοχή ΙΙ περιέχει τις 

GAG-α και GAG-β υπομονάδες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη πρόσδεση έως και 30 

αλυσίδων θειϊκής χονδροϊτίνης/δερματάνης καθώς και Ν- και Ο-ολιγοσακχαριτών. Τέλος, η 

περιοχή ΙΙΙ αποτελείται από μια σειρά από επαναλαμβανόμενα δομικά μοτίβα όμοια με 

αυτά του EGF, ένα τμήμα που μοιάζει με τον C-τύπο λεκτίνης και μια περιοχή που μοιάζει 

με τη ρυθμιστική πρωτεΐνη του συμπληρώματος.  

Μικρές Πρωτεογλυκάνες πλούσιες σε λευκίνη 
Ο πρωτεϊνικός κορμός, αυτής της κατηγορίας PGs, είναι ο ίδιος (38 kDa) και 

διαθέτει πλούσια σε λευκίνη μοτίβα, τα οποία επαναλαμβάνονται 9-10 φορές στο C-τελικό 

άκρο τους. Το Ν-τελικό τους άκρο παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία τόσο στην 

αλληλουχία των αμινοοξέων όσο και στο βαθμό γλυκοζυλίωσης. Αυτές οι περιοχές φαίνεται 

να παίζουν ρόλο στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυττάρων και μεταξύ του κύτταρου και 

της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. 

Aποτελούν, επίσης, μια μεγάλη οικογένεια PGs που απαρτίζεται από τρεις 

κατηγορίες. Η κατηγορία Ι περιλαμβάνει την διακοσμιτίνη (decorin) και τη διγλυκάνη 

(biglycan), η κατηγορία ΙΙ τις ινομοδουλίνη (fibromodulin), λουμικάνη (lumican), PRELP, 

κερατοκάνη (keratocan) και οστεοατχερίνη (osteoadherin) και η κατηγορία ΙΙΙ τις επιφυκάνη 

(epiphycan) και οστεογλυκίνη/μιμεκάνη (osteoglycin/mimecan) (Sommarin, Wendel et al. 

1998) . Επίσης πρόσφατα έχουν ανακαλυφτεί η οπτικίνη (opticin) και η ασπορίνη  (aspirin).  
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Διακοσμιτίνη  & Διγλυκάνη 
Η διακοσμιτίνη (decorin) έχει πάρει το όνομα της από την εικόνα της στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που εμφανίζεται να διακοσμεί (decorate) τις ίνες του κολλαγόνου 

αφού ροσδένεται σε δύο παράλληλα γειτονικά μόρια κολλαγόνου, με αποτέλεσμα τη 

σταθεροποίηση και τον προσανατολισμό/κατεύθυνσή τους (Vogel, Paulsson et al. 1984). 

Αρχικά η διακοσμιτίνη απομονώθηκε από τον οστίτη ιστό και τον χόνδρο, αν και εντοπίζεται 

και σε πολλούς άλλους  ιστούς όπως στους τένοντες και το δέρμα. Τόσο η διακοσμιτίνη όσο 

και η διγλυκάνη (biglycan) παρουσιάζονται και σε μη γλυκοζυλιωμένη μορφή. Ο βαθμός 

γλυκοζυλίωσης  και το είδος της γλυκοζαμινογλυκάνης φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην οστεογένεση και τη χονδρογένεση (Rada, Nickla et al. 2000).  

 Πρωτεογλυκάνες κυτταρικής επιφανείας και ενδοκυττάριες:  
Οι PGs της κυτταρικής επιφάνειας απαρτίζουν ποικίλες ομάδες  μορίων με πολλές 

και διαφορετικές βιολογικές λειτουργίες. Αυτές είναι: οι συνδεκάνες (syndecans), 

σεργιλίνες (sergylins), μπεταγλυκάνη (beatglycan) και η οικογένεια των CD44.  

Συνδεκάνες  
 Η οικογένεια των συνδεκανών (syndecans) απαρτίζεται από τέσσερα διαφορετικά 

μέλη τη συνδεκάνη-1, συνδεκάνη-2 (ινογλυκάνη, fibroglycan), συνδεκάνη-3 (N-συνδεκάνη) 

και συνδεκάνη-4 [ριουντοκάνη (ryudocan), αμφιγλυκάνη (amphiglycan)]. Η συνδεκάνη-1 

αρχικά βρέθηκε στα επιθηλιακά κύτταρα αν και εκφράζεται και  σε πολλούς άλλους τύπους 

κυττάρων, και κατανέμεται τόσο στην κυτταρική επιφάνεια όσο και ενδοκυττάρια (Bernfield 

and Sanderson 1990). Το ενδοκυττάριο και το διαμεμβρανικό της τμήμα είναι καλά 

διατηρημένες γονιδιακές περιοχές, ενώ το εξωκυττάριο τμήμα της περιέχει επίσης καλά 

διατηρημένες γονιδιακές περιοχές.   

Η συνδεκάνη-2 απομονώθηκε αρχικά από τους ινοβλάστες του πνεύμονα και 

αργότερα από τα ηπατοκύτταρα (Marynen, Zhang et al. 1989). Η συνδεκάνη-3 βρέθηκε 

κυρίως στο νευρικό ιστό αλλά και στον χόνδρο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Η 
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συνδεκάνη-4  απομονώθηκε από τα ενδοθηλιακά , επιθηλιακά, λεία μυϊκά κύτταρα και τους 

ινοβλάστες του δέρματος. Πολλοί τύποι κυττάρων εκφράζουν πάνω από ένα τύπο 

συνδεκάνης, η έκφραση των οποίων μπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και 

της διαφοροποίησης των κυττάρων (Elenius, Vainio et al. 1991). 

Οι GAGs που συνδέονται στον πρωτεϊνικό κορμό των συνδεκανών ποικίλουν, για 

παράδειγμα στις συνδεκάνες -1 και -3 ο πρωτεϊνικός τους κορμός μπορεί να φέρει αλυσίδες 

θειϊκής ηπαράνης και θειϊκής χονδροϊτίνης. Το εξωκυττάριο τμήμα των συνδεκανών 

προσδένει με υψηλού βαθμού συγγένεια  το κολλαγόνο καθώς επίσης και το C-τελικό άκρο 

τους, τη θέση πρόσδεσης της ηπαρίνης με άλλα γλυκοζαμινικά στοιχεία. Το ενδοκυτταρικό 

τους τμήμα προσδένει τον κυτταροσκελετό μέσω της ακτίνης. 

Οικογένεια των CD-44 
 Το CD-44 υπάρχει είτε με την μορφή πρωτεογλυκάνης είτε με μή-πρωτεογλυκανική 

μορφή. Οι γλυκοζαμινικές αλυσίδες που προσδένονται είναι θειϊκή χονδροϊτίνη ή θειική 

ηπαράνη. Το CD-44 είναι ο κυρίως κυτταρικός υποδοχέας του υαλουρονικού οξέος (Miyake, 

Underhill et al. 1990). Αποτελείται από ένα μικρό ενδοκυττάριο τμήμα, ένα C-τελικό άκρο 

καλά διατηρημένο και ένα μεγάλο εξωκυττάριο τμήμα (Jalkanen, Bargatze et al. 1987). 

Μέσω του εναλλακτικού ματίσματος δημιουργούνται διαφορετικές ισομορφές που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη σηματοδότηση του κυττάρου. 
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Εικόνα 15: Σύγκριση διαφόρων στοιχείων της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας[Alberts 
et al., “Molecular Biology of the Cell”, 5th edition, 2008] 

 

Βιοσύνθεση των Πρωτεογλυκανών 
Η βιοσύνθεση των PGs ακολουθεί το γενικό κανόνα κατά τον οποίο το DNA 

μεταγράφεται σε ειδικό mRNA που ακολούθως μεταφράζεται σε πρωτεΐνη. Στη συνέχεια η 

πρωτεογλυκάνη είτε εκκρίνεται, είτε μεταφέρεται στη κυτταρική μεμβράνη είτε 

πακεττάρεται και παραμένει μέσα στο κύτταρο [(π.χ. σεργιλίνες (sergylins). 

Η βιοσύνθεση των GAGs είναι στενά συνδεδεμένη με τον μεταβολισμό της γλυκόζης 

στα θηλαστικά. Τα μόρια  UDP-glucose και UDP-GlcNAc παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

βιοσύνθεση (Grebner, Hall et al. 1966). 

Όπως και άλλες διαμεμβρανικές γλκοπρωτεΐνες, έτσι και ο πρωτεϊνικός πυρήνας 

των πρωτεογλυκανών συντίθενται στο Ενδοπλασματικό Δίκτυο. Για να δημιουργηθούν 

αλυσίδες  θειϊκής χονδοϊτίνης ή ηπαράνης,  ένας τρισακχαρικός «συνδέτης» συνδέεται 

πρώτα στις υδροξυλομάδες των πλευρικών αλυσίδων, συγκεκριμένων καταλοίπων σερίνης 

της κεντρικής πρωτεΐνης. Αντίθετα, για το σχηματισμό θειϊκής κερατάνης, ολιγοσακχαρικές 

αλυσίδες- συνδέτες, προσδένονται σε κατάλοιπα  ασπαραγίνης (Grebner, Hall et al. 

1966).Ύστερα οι GAGs επιμηκύνονται από εναλλακτική προσθήκη μονομερών σακχάρων για 

να σχηματιστούν οι χαρακτηριστικές δισακχαριτικές επαναλήψεις  συγκεκριμένες για κάθε 

GAG. Οι GAGs συναρμολογούνται σε αυτόν τον πρωτεϊνικό πυρήνα στη συσκευή Golgi, 

εκτός από το ΗΑ που δεν προσδένεται σε πρωτεϊνικό κορμό. Επιπλέον στη συσκευή Golgi 

πραγματοποιείται και η θείωση των GAGs ως τελευταίο στάδιο της βιοσύνθεσης τους (Esko 

and Selleck 2002; Sugahara, Mikami et al. 2003). 

Οι αλυσίδες συχνά μπορούν να τροποποιηθούν και μεταγενέστερα γεγονός που θα 

τροποποιήσει τις ιδιότητες και κατά συνέπεια τη λειτουργία τους. Οι τροποπιήσεις των 

GAGs περιλαμβάνουν ομοιοπολική προσθήκη μικρών ομάδων, συνηθέστερα θειϊκών, και 

αναστροφή (επιμερισμός) της καρβοκυλικής ομάδας του άνθρακα 5 του D-γλυκουρονικού 
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οξέος προς L-ιντουρονικού οξέος. Η ηπαρίνη δημιουργείται από υπερθείωση της θειϊκής 

ηπαράνης, ενώ το υαλουρονικό οξύ δεν είναι θειωμένο. 

 

Για πολλά χρόνια, η χημική και δομική  συνθετότητα των πρωτεογλυκανών 

καθιστούσε πολύ δύσκολη τη μελέτη τους και την κατανόηση του πλήθους των 

λειτουργικών τους ρόλων. Σήμερα, με την εφαρμογή νέων τεχνικών, όπως η υψηλής πίεσης, 

υγρή χρωματογραφία σε τριχοειδή και η φασματοσκοπία μάζας, έχει αρχίσει να φωτίζεται 

η μεγάλη ποικιλία των δομικών και λειτουργικών τους ρόλων. Ωστόσο, οι μηχανισμοί που 

είναι υπέυθυνοι για τον καθορισμό των πρωτεϊνών που θα τροποιποιηθούν με προσθήκη 

GAGs, την αλληλουχία των προστιθέμενων δισακχαριτών, τις θέσεις προσθήκης θειϊκών 

ομάδων και το μήκος των ΓΑΓς, παραμένουν ακόμη και σήμερα άγνωστοι, γεγονός που 

αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τον τομέα της «Γλυκοβιολογίας» (Glucobiology). 

 

 

 

Εικόνα 16: Βιοσύνθεση των GAG  αλυσίδων στις πρωτεογλυκάνες. Η σύνθεση της 
αλυσίδας θειϊκής χονδροϊτίνης που φάινεται εδώ,  ξεκινά με τη μεταφορά ενός 
καταλοίπου ξυλόζης σε ένα κατάλοιπο σερίνης της κεντρικής πρωτεΐνης, και 
ακολουθεί προσθήκη, με τη μορφή αλληλουχίας, καταλοίπων γαλακτόζης. Η 
διαδικασία λαμβάνει χώρα πιθανότατα στη συσκευή Golgi (Lodish et al., Molecular 
Cell Biology,5th ed.). 
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ECM- κυτταρικές αλληλεπιδράσεις στον καρκίνο 
 

Ο ρόλος της Εξωκυττάριας Θεμέλιας Ουσίας στον καρκίνο  
Η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία λειτουργεί πολλαπλά ως προς την εξέλιξη του 

καρκίνου: σε ένα πρώτο στάδιο διευκολύνει τη σηματοδότηση συγκρατώντας πλήθος 

αυξητικών παραγόντων, σε ένα δεύτερο στάδιο, όταν τα καρκινικά κύτταρα αρχίζουν να 

μεταναστεύουν, λειτουργεί ως ένας μοριακός ηθμός που αρχικά περιορίζει την εξάπλωσή 

τους. Ωστόσο, τελικά, τα καρκινικά κύτταρα, επιστρατεύουν ειδικές πρωτεάσες που 

πέπτουν τα συστατικά της ΕCM, ενώ ταυτόχρονα, χρησιμοποιούν άλλες πρωτεΐνες για την 

κίνηση πάνω σε συστατικά της (π.χ. ίνες κολλαγόνου), διαδικασίες απαραίτητες για τη 

μετανάστευσή τους. 

Ο εξωκυττάριος χώρος του ινοσαρκώματος είναι πλούσιος σε 

γλυκοζαμινογλυκάνες και πρωτεογλυκάνες γεγονός που οδήγησε στην διερεύνηση μιας 

σειράς παραμέτρων αυτών των μεγαλομορίων και την αξιολόγησή τους σε σχέση με την 

ανάπτυξη και την λειτουργία των κυττάρων του ινοσαρκώματος. Αλλαγή της σύστασης της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των ινοβλαστών, τον 

πολλαπλασιασμό, τη μεταναστευτική τους ικανότητα, καθώς και τη διαφοροποίηση τους με 

αποτέλεσμα το μετασχηματισμό τους σε καρκινικά κύτταρα και τη δημιουργία κακοήθων 

όγκων των μαλακών μορίων και οργάνων. 

 

Επιπλέον, οι προαναφερθείσες λειτουργίες, επηρεάζονται από μια σειρά 

υποδοχέων διαφορετικών τύπων που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων και 

μεταφέρουν τα ερεθίσματα από το περιβάλλον στο κύτταρο, ρυθμίζοντας μ’ αυτόν τον 

τρόπο τη λειτουργία του. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυττάρων και των κυττάρων με 

την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (ECM) επηρεάζουν τόσο την προσκόλληση των κυττάρων, 

όσο και τη μετανάστευσή τους, η οποία ρυθμίζεται στο επίπεδο της πρόσδεσης του 
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υποδοχέα με το δεσμευτή (ligand). Τα κύτταρα φέρουν ένα μεγάλο αριθμό υποδοχέων για 

αλληλεπίδραση με τα μόρια της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Μια οικογένεια τέτοιων 

υποδοχέων είναι οι ιντεγκρίνες οι οποίες συνδέονται με το κολλαγόνο, την ινονεκτίνη και τη 

λαμινίνη (Even-Ram 2002). Επιπλέον, κάποιες πρωτεογλυκάνες έχουν την ιδιότητα  να 

αγκυροβολούν στην κυτταρική μεμβράνη με τη βοήθεια 

γλυκοζυλοφωσφατυδιλοινοσυνόλης ( GPI). Αυτές δρουν ως  συν- υποδοχείς 

αλληλεπιδρώντας με τον εξωτερικό πρωτεϊνικό υποδοχέα (π.χ. συνδεκάνες) και 

καθορίζοντας έτσι την κατανομή και δραστικότητα των σηματοδοτικών μορίων (Miyake, 

Underhill et al. 1990; JAYNE LESLEY 1993)  

 

Αλυσίδες Θειικής Χονδροϊτίνης και ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου 

Πολλές μελέτες έχουν δείξει την σημαντική δράση των PGs της βασικής 

μεμβράνης στον έλεγχο βασικών λειτουργιών των καρκινικών κυττάρων όπως η 

διαφοροποίηση, η αγγειογένεση και η διήθηση (Bar-Shavit, Sabbah et al. 1991). Οι PGs της 

ECM παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της νεοπλασίας, δεδομένης της ικανότητάς τους 

να προσδένουν αυξητικούς παράγοντες και κυττοκίνες (Saksela and Laiho 1990). Με την 

πρόσδεσή τους ελέγχεται η διάχυσή τους, το εύρος δράσης τους και η διάρκεια ζωής τους, 

ενώ ακόμη ενισχύεται ή αναστέλλεται η σηματοδοτική ενεργότητά τους.  

Πρόσφατες μελέτες έχουν τονίσει τον σημαντικό ρόλο αλυσίδων θειϊκής 

χονδροϊτίνης προσδεμένων σε PGs (CSPGs),στην προσκόλληση και μετανάστευση των 

καρκινικών κυττάρων. Έχει προταθεί ότι τα καρκινικά κύτταρα παράγουν αυξημένα επίπεδα 

CSPGs που βρίσκονται σε μικρές δομές (microdomains) της κυτταρικής επιφάνειας, που 

ονομάζονται microspikes και είναι υπεύθυνες για την προσκόλληση των κυττάρων στην 

ECM (Garrigues, Lark et al. 1986). Αρκετές μελέτες αναφέρουν τον σημαντικό ρόλο των CS 

αλυσίδων στην ρύθμιση της ενεργοποίησης των κυττάρων μέσω διαφορετικών μονοπατιών 

σηματοδότησης (Moyano, Carnemolla et al. 1999). 
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Σηματοδότηση και αυξητικοί παράγοντες στο ινοσάρκωμα 
Η μετανάστευση των κυττάρων είναι μία κυκλική διαδικασία που απαιτεί την 

συνεχή δόμηση και αποδόμηση των κυτταρικών προσκολλήσεων στην ECM (Cox and 

Huttenlocher 1998). Ερεθίσματα προσκόλλησης που προέρχονται από τον εξωκυττάριο 

χώρο (matrix adhesion signals) παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετανάστευση των κυττάρων 

μέσω των αλληλεπιδράσεων τους με ειδικά σηματοδοτικά μονοπάτια που περιλαμβάνουν 

μόρια σηματοδότησης όπως είναι τα Rho, MEK, JNK, p38 και Scr, που ρυθμίζουν την 

οργάνωση και αποδιοργάνωση της ακτίνης στον κυτταροσκελετό καθώς επίσης και τα 

εξαρτώμενα από τις ιντεγκρίνες σύμπλοκα που ρυθμίζουν την κυτταρική προσκόλληση 

(Minden 1995). Η εξέλιξη των φυσιολογικών κυττάρων εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις 

με τα γειτονικά τους κύτταρα αλλά και με τα στοιχεία της ECM. Σε αντίθεση με αυτά, η 

ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τέτοιου είδους 

σηματοδότηση (Hanahan and Weinberg 2000).Τα καρκινικά κύτταρα διαθέτουν αυτόνομους 

μηχανισμούς ενεργοποίησης των ενδοκυτταρικών μονοπατιών σηματοδότησης, 

διαφεύγοντας τον έλεγχο του βασικού ρυθμού ανάπτυξης μέσω της αναστολής της 

κυτταρικής μετανάστευσης των γειτονικών κυττάρων. 

Οι αυξητικοί παράγοντες είναι ουσίες, που είναι ικανές να μεταβάλλουν την 

κυτταρική αύξηση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση (ανάλογα με τη φύση του 

εκάστοτε παράγοντα). Συχνά είναι μικρά πεπτίδια που λειτουργούν ως προσδέτες άλλων 

μορίων. Οι αυξητικοί παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί στη ρύθμιση διαφόρων 

κυτταρικών λειτουργιών, φυσιολογικών και μη. Αλληλεπιδρώντας με διάφορα συστατικά 

της ECM και κυρίως με GAGs μεταφέρουν στο εσωτερικό των κυττάρων, εξωκυττάρια 

σήματα. Γι΄αυτό και η σύσταση του εξωκυττάριου χώρου φαίνεται να είναι υπεύθυνη για 

την εξέλιξη της νεοπλασίας. Οι αυξητικοί παράγοντες των ινοβλαστών [fibroblast growth 
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factor (FGF)], των κυττάρων του μετασχηματισμού [transforming growth factor (TGF)], και 

των αιμοπεταλίων [platelet derived growth factor (PDGF)], παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

ρύθμιση των κυτταρικών γεγονότων σε κύτταρα μεσεγχυματικής προέλευσης.   

 

Ο bFGF εκφράζεται από ένα μεγάλο αριθμό κυττάρων και παίρνει μέρος σε 

κυτταρικές λειτουργίες όπως ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και η μετανάστευση 

(DiGabriele, Lax et al. 1998).Οι πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης [heparin sulfate 

proteoglycans (HSPGs)] είναι απαραίτητες για τον διμερισμό (dimerization) του  bFGF και 

την παρουσίασή του  στον υποδοχέα του (Schlessinger, Lax et al. 1995) καθιστώντας 

σημαντική τη συμμετοχή των πρωτεογλυκανών για την δράση του (Friedl, Chang et al. 

1997). 

Ο TGF είναι μία κυττοκίνη (cytokine) ικανή τόσο για τη καταστολή όσο και την 

προαγωγή των όγκων (Derynck, Akhurst et al. 2001).Επιπροσθέτως, έχει δειχθεί ότι ο TGF 

αναστέλλει τη διήθηση των κυττάρων του ινοσαρκώματος, σε in vitro πειράματα, μέσω της 

έκφρασης αναστολέων των μεταλλοπρωτεασών (Kubota, Fridman et al. 1991). Έχει δειχθεί, 

επίσης, ότι ο TGF αυξάνει τη βιοσύνθεση των συνδεκανών 1, -2 και -4 (syndecan -1,-2 and -

4), της διγλυκάνη (biglycan), της διακοσμιτίνης (decorin), της βερσικάνης (versican) και της 

περλεκάνης (perlecan) (Tzanakakis, Hjerpe et al. 1997; Syrokou, Tzanakakis et al. 1999). 

 

Οι αυξητικοί παράγοντες των αιμοπεταλίων (PDGFs) ανακαλύφθηκαν πριν από 

τρεις, περίπου, δεκαετίες. Την οικογένεια αποτελούν πέντε διμερή τα PDGF-AA, PDGF-AB, 

PDGF-BB, PDGF-CC και ο PDGF-DD. Αποτελούν τα κυριότερα πολυπεπτιδικά μιτογόνα των 

κυττάρων μεσεγχυματικής προέλευσης που παράγονται από τα κύτταρα του 

ινοσαρκώματος αλλά και από αυτά του στρώματος.  
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Δομή των PDGFs 
Κάθε ένα τα μέλη της οικογένειας του PDGF, συντίθενται από την ένωση με 

δισουλφιδικούς δεσμούς, δύο εκ των τεσσάρων διαφορετικών πολυπεπτιδικών αλυσίδων 

A,B,C ή D στο Ενδοπλασματικό Δίκτυο (Fredriksson, Li et al. 2004). Κάθε μία αλυσίδα έχει, 

αντιστοίχως, μήκος 196 (ή211λόγω εναλλακτικού ματίσματος), 241, 345 και 370 αμινοξέων 

και κωδικοποιείται από διαφορετικό γονίδιο (2 εικόνες). Οι μεν «κλασσικοί» PDGFs, PDGF-

A και PDGF-B, υποβάλλονται σε ενδοκυτταρική ενεργοποίηση κατά τη διάρκεια της 

μεταφοράς τους στο εξωκυττάριο μονοπάτι για επακόλουθη έκκριση (Ross 2005). Οι δε 

«καινούργιοι» PDGFs, PDGF-C και PDGF-D, εκκρίνονται ως λανθάνοντες παράγοντες που 

απαιτούν ενεργοποίηση από εξωκυττάριες πρωτεάσες (Reigstad, Varhaug et al. 2005). 

Περιλαμβάνουν μία επικράτεια που χαρακτηρίζει τη δράση τους ως αυξητικούς 

παράγοντες, καθώς και αμινο-τελικές και καρβοξυ-τελικές αλληλουχίες που εμπλέκονται 

στη ρύθμιση της βιολογικής τους δραστικότητας,  και στην πρόσδεσή τους με στοιχεία της 

ECM,ιδιότητες που ελέγχονται με ελεγχόμενη πρωτεόλυση (Fredriksson, Li et al. 2004) 

Εικόνα 17: Γραφική απεικόνιση με τη μορφή κορδέλας (ribbons) της δομής των PDGFs 
[πηγή: RCSB PDB] 

 

Το διμερές της οικογένειας που χρησιμοποιήσαμε στα πειράματά μας ήταν ο 

PDGF-BB. Πειράματα κρυσταλλογραφίας συνηγορούν στο ότι, κάθε μία από τις δύο 

υπομονάδες του, συγκροτείται κυρίως από β-κλώνους, ενώ και οι δυο μαζί διατάσσονται 

αντιπαράλληλα για τη συγκρότηση του διμερούς (Oefner, D'Arcy et al. 1992). Επιπλέον, 

όλες οι επικράτειες του PDGF μοιάζουν, ενώ η όλη δομή του μορίου, είναι παρόμοια με 
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αυτή του VEGF (Muller, Li et al. 1997).  

Όλα τα μέλη της οικογένεια του PDGF αλληλεπιδρούν με GAGs, που είναι 

αρνητικά φορτισμένες, μέσω αλληλουχιών τους που περιέχουν θετικά φορτισμένα 

αμινοξέα (Lustig, Hoebeke et al. 1999). Ο PDGF-BB έχει βρεθεί προσδεμένος σε αλυσίδες 

θειϊκής χονδροϊτίνης (κυρίως σε αυτές που φέρουν μια θεϊκή ομάδα στον C-4 της 

γαλακτοζαμίνης), θεϊκής ηπαράνης, ηπαρίνης και θειϊκής δερματάνης (Garcia-Olivas, 

Hoebeke et al. 2003). Επιπροσθέτως, πρόσφατες μελέτες έχουν παρουσιάσει την επίδραση 

του PDGF-BB στη ρύθμιση της βιοσύνθεσης των PGs (Dobra, Nurminen et al. 2003) και έχει 

δειχθεί η αυξητική του δράση στον σχηματισμό των συσσωματωμάτων βερσικάνης-

υαλουρονικού (ΗΑ) στα λεία μυϊκά κύτταρα (Evanko, Johnson et al. 2001). 

Οι υποδοχείς των PDGFs 
Έχουν χαρακτηριστεί δύο ειδών υποδοχείς των αλυσίδων του PDGF, ο α και ο 

β(PDGF-Ra και PDGF-Rβ), οι οποίοι ανήκουν στην οικογένεια των τάξης ΙΙΙ υποδοχέων 

κινάσης της τυροσίνης (RTKs) μαζί με τους KIT, FMS και FLT3 (Reigstad, Varhaug et al. 2005). 

Το εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα αποτελείται από πέντε επικράτειες που εμφανίζουν 

μεγάλη ομολογία με αυτές της ανοσοσφαιρίνης, ενώ το ενδοκυττάριο τμήμα από μία 

επικράτεια με ιδιότητα κινάσης της τυροσίνης. Οι θέσεις πρόσδεσης του PDGF στον 

υποδοχέα, εντοπίζονται στις τρεις πρώτες επικράτειες που εμφανίζουν ομολογία με την 

ανοσοσφαιρίνης (Heldin, Ostman et al. 1998). 
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Εικόνα 18: Γραφική απεικόνιση με τη μορφή κορδέλας (ribbons)  της δομής των 
υποδοχέων των PDGFs [πηγή: RCSB PDB] 

 

Οι υποδοχείς διμερίζονται ύστερα από πρόσδεση του PDGF, σχηματίζοντας 

ομοδιμερή (αα, ββ) ή ετεροδιμερή (αβ), ανάλογα με τη σύνθεση των αλυσίδων, κάθε 

ισομορφής του: οι PDGF-AA, PDGFAB, PDGF-BB και PDGF-CC διεγείρουν ομοδιμερή 

σύμπλοκα  PDGF-Rα υποδοχέων, οι PDGF-BB και PDGF-DD, PDGF-Rβ, ενώ οι PDGF-AB, 

PDGF-BB και PDGF-CC μπορούν, επιπλέον, να διεγείρουν ετεροδιμερή. σύμπλοκα PDGF-

Rα/β υποδοχέων (Shim, Liu et al. 2010). 

Οι δύο υποδοχείς παρουσιάζουν παρόμοιες αλλά όχι ίδιες, επιδράσεις στον 

κυτταρικές διεργασίες. Ο διμερισμός των υποδοχέων ύστερα από πρόσδεση του PDGF, 

λειτουργεί και αυτός, από μόνος του ως ένα σήμα (μάλιστα ομοδιμερή εξασφαλίζουν 

διαφορετικό σήμα απ’ αυτό των ετεροδιμερών)(Heldin, Ostman et al. 1998). 

 

Η πρόσδεση της Β αλυσίδας του PDGF-ΒΒ (η οποία μπορεί να δράσει και ως 

μονομερές) στον υποδοχέα του PDGF-Rβ, διεγείρει φωσφορυλίωση του καταλοίπου 
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τυροσίνης στη θέση 1021, στο ενδοκυττάριο τμήμα του(Pike, Bowen-Pope et al. 1983), με 

ταυτόχρονη ενεργοποίηση ενός καταρράκτη κυτταρικών γεγονότων που περιλαμβάνει 

φωσφορυλιώσεις καταλοίπων τυροσίνης και σερίνης-θρεονίνης πρωτεϊνών, το οποίο 

καταλήγει σε αύξηση των ενδοκυττάριων δεξαμενών διακυλογλυκερόλης και 

φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (Habenicht, Glomset et al. 1981). Η διαδικασία αυτή, βρέθηκε 

πως, σε κυτταρικές σειρές ινοβλαστών, έχει ως αποτέλεσμα χημειοταξία, αναδιοργάνωση 

των ινιδίων της ακτίνης(Nister, Libermann et al. 1988), καθώς και πυροδότηση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού (James D.Kelly and J.Murray 1985). 

 

 

Εικόνα 19: Γραφική απεικόνιση της δομής του συμπλέγματος PDGF-BΒ: PDGF-Rβ. (Α) 
απεικόνιση με τη μορφή κορδέλας (ribbon) όπου διακρίνονται οι N-συνδεδεμένες 
στον PDGF-Rβ γλυκάνες. (Β) απεικόνιση με τη μορφή επιφανείας (surface). [ 
L.Fredriksson et al./ Cytokine & Growth Factor Reviews 15 (2004) 197-204)] 
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Η PDGF μεσολαβούμενη σηματοδότηση  
Οι PDGF-A και PDGF-B, πολυπεπτιδικές αλυσίδες έχουν μελετηθεί πολύ καλά, και 

ευθύνονται για τη ρύθμιση αρκετών φυσιολογικών και παθοφυσιολογικών διαδικασιών, 

χρησιμοποιώντας κυρίως ως στόχους κύτταρα μεσεγχυματικής (ινοβλάστες, λεία μυϊκά 

κύτταρα) ή νευροεκτοδερμικής προέλευσης. 

Στην αρχή της εμβρυογένεσης, η PDGF-Rα σηματοδότηση, εμπλέκεται στη 

γαστριδίωση και την ανάπτυξη πολλών οργάνων, όπως οι πνεύμονες, το έντερο, το δέρμα, 

οι όρχεις οι νεφροί, του σκελετού και των νευροπροστατευτικών ιστών. Ο PDGF-A και ο 

υποδοχέας του PDGF-Rα εκφράζονται κατά τα πρώτα στάδιά της, σε περιοχές επιθηλιακών- 

μεσεγχυματικών αλληλεπιδράσεων (ο PDGF-A στο επιθήλιο ενώ ο PDGFRα στα υποκείμενα 

μεσεγχυματικά κύτταρα) (Karlsson, Lindahl et al. 2000). Ο PDGF-B και ο υποδοχέας του 

PDGF-Rβ εκφράζονται κυρίως κατά την πρώιμη αιμοποίηση και τον σχηματισμό των 

αιμοφόρων αγγείων (ο PDGF-B στα κύτταρα του ενδοθηλίου, ενώ ο PDGFRβ σε κύτταρα του 

τοιχώματος, όπως περικύτταρα και λεία μυϊκά κύτταρα) (Hellstrom, Kalen et al. 1999; Shim, 

Liu et al. 2010).  

Ενώ η PDGF-R σηματοδότηση είναι απαραίτητη σε κάποια αναπτυξιακά στάδια, 

κατά την ενηλικίωση, ενισχυμένα επίπεδα σηματοδότησης είναι συνήθως επιβλαβή, αφού 

αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας ποικιλίας ασθενειών, όπως νεοπλασίες, 

αθηροσκλήρωση και πνευμονική ίνωση (Ostman 2004). Επίσης, έχει αναφερθεί ότι παίρνει 

μέρος στον αυτοκρινή μετασχηματισμό και στην ογκογένεση τους (Heldin, Asplund et al. 

1992). Ο PDGF-BB έχει ενοχοποιηθεί ως ισχυρό μιτογόνο για το ινοσάρκωμα, για το 

νευροϊνοσάρκωμα που προέρχεται από τα κύτταρα Schwann (Badache and De Vries 1998), 

καθώς και για την εξέλιξη του προεκβάλλοντος δερματοϊνοσαρκώματος 

(Dermatofibrosarcoma Protuberans) (Shimizu, O'Brien et al. 1999). 
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Τα τελευταία χρόνια, η αναστολή της συγκεκριμένης σηματοδότησης έχει γίνει 

στόχος για αντικαρκινική θεραπεία και η συνδυασμένη αναστολή του PDGF VEGF αποτελεί 

μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για καταστολή την αγγειογένεση και την εξέλιξη του 

όγκου (Bergers, Song et al. 2003; Erber, Thurnher et al. 2004). 

 

Σχεδίες Λιπιδίων και σηματοδότηση 
Οι σχεδίες λιπιδίων (Lipid Rafts)  ή μεμβρανικές σχεδίες είναι μικρές (10-200nm), 

ετερογενείς, υψηλής δυναμικότητας περιοχές στην κυτταρική μεμβράνη, με υψηλή 

συγκέντρωση σε χοληστερόλη και σφιγγολιπίδια (Brown and London 2000). Οι πρωτεΐνες 

που συνήθως απαντώνται στις σχεδίες λιπιδίων, περιλαμβάνουν αυτές που αγκυροβολούν 

σε αυτή με τη βοήθεια γλυκοζυλφωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (GPI), διπλά ακυλιωμένες 

πρωτεΐνες, όπως οι κινάσες της οικογένειας Src, ή οι α υπομονάδες των ετεροδιμερών “G” 

πρωτεϊνών κ.α, κάποιες από τις οποίες αποτελούν υποδοχείς. Η κατανομή των σχεδιών 

λιπιδίων στην κυτταρική επιφάνεια εξαρτάται από τον κυτταρικό τύπο. Σε πολικά κύτταρα 

(π.χ. επιθηλιακά) εντοπίζονται κυρίως στο πιο ενεργό τμήμα της μεμβράνης (Simons and 

Toomre 2000). Λειτουργούν ως οργανωτικά κέντρα για τη συγκέντρωση σηματοδοτικών 

μορίων, επηρεάζουν τη ρευστότητα της μεμβράνης και την κυκλοφορία μεμβρανικών 

πρωτεϊνών συμπεριλαμβανομένων και υποδοχέων (περιλαμβάνουν κάποιους- εξαιρούν 

κάποιους άλλους), διαμερισματοποιώντας με τον τρόπο αυτό κυτταρικές διαδικασίες (Pike 

2006). Η ενσωμάτωση ενός υποδοχέα σε μία σχεδία λιπιδίων, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη 

μεταγωγή σήματος αφού γύρω του διαμορφώνεται ένα νέο μικροπεριβάλλον, όπου η 

φωσφορυλίωσή του μπορεί να ελεγχθεί μόνο από τοπικές κινάσες και φωσφατάσες 

Τέτοιου είδος μηχανισμό συναντάμε σε υποδοχείς με δραστικότητα κινάσης της τυροσίνης, 

όπως αυτός του PDGF: το σηματοδοτικό σύμπλεγμα προστατεύεται από ένζυμα που 

εμποδίζονται να προσεγγίσουν τη σχεδία λιπιδίων, αλλά και από μεμβρανικές 

φωσφατάσες, που θα επηρέαζαν αρνητικά τη σηματοδότηση (Simons and Toomre 2000). 
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Εικόνα 20: Μοντέλα για το πώς η σηματοδότηση μπορεί να ξεκινήσει μέσω των 
σχεδιών λιπιδίων. (Α) μοντέλο μιας «σχεδίας» (Β) μοντέλο για συστοιχίες σχεδιών 
λιπιδίων.[ K.Simons et al. Lipid Rafts and Signal Transduction, Nature Reviews2000]  

 

Πολυενικά αντιβιοτικά όπως η Νυστατίνη προσδένονται στη χοληστερόλη που 

υπάρχει άφθονη στις σχεδίες λιπιδίων και αυξάνουν τη διαπερατότητα της κυτταρικής 

μεμβράνης με το να ανοίγουν σε αυτή  πόρους, με αποτέλεσμα ιόντα καλίου διαρρέουν 

από το κύτταρο στο εξωτερικό του, γεγονός που επιφέρει την κυτταρική θανάτωση 

(Recamier, Hernandez-Gomez et al. 2010). 
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Στόχοι της παρούσας εργασίας και τρόποι προσσέγγισης 
 

Το μονοπάτι PDGF-ΒΒ: PDGF-Rβ, όταν είναι υπερ-ενεργοποιημένο, διαδραμματίζει, 

καθοριστικό ρόλο σε διάφορε μορφές κακοήθειας. Μάλιστα έχει προταθεί, η συμπερίληψή 

του στους προγνωστικούς παράγοντες, για το χαρακτηρισμό διαφόρων νεοπλασιών (Chen, 

Shi et al. 2011).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διαπιστωθεί ο ρόλος του PDGF-BB στη 

PDGF-ΒΒ: PDGF-Rβ, μεσολαβούμενη σηματοδότηση, σε κυτταρική σειρά ινοσαρκώματος. 

Ως βιολογικό μοντέλο χρησιμοποιήθηκε η κυτταρική σειρά HT1080 η οποία έχει 

απομονωθεί από ανθρώπινο ινοσάρκωμα. 

 

Για να απαντήσουμε στο ερώτημά μας, πρωταρχική θέση είχε  η μελέτη της δράσης 

της θειικής χονδροϊτίνης Α (CSA), μιας εκ των γλυκοζαμινογλυκανών (GAG) που βρίσκονται 

σε αφθονία στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία των ινοβλαστών. Είναι γνωστό πως 

γλυκοζαμινογλυκανικά στοιχεία της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας συμμετέχουν στη 

ρύθμιση σημαντικών κυτταρικών γεγονότων όπως, η κυτταρική προσκόλληση, η διήθηση, η 

διαφοροποίηση και ο πολλαπλασιασμός (Wight, Kinsella et al. 1992; Schamhart and Kurth 

1994; Ruozi, Parma et al. 2009). Προηγούμενα πειράματα του εργαστηρίου μας, έχουν 

επισημάνει πως η CSA παρεμποδίζει τη PDGF-ΒΒ: PDGF-Rβ, μεσολαβούμενη σηματοδότηση 

σε φυσιολογικούς ινοβλάστες (Fthenou, Zafiropoulos et al. 2008), σε αντίθεση με κύτταρα 

ινοσαρκώματος, προερχόμενα από δύο κυτταρικές σειρές, B6FS και HT1080, όπου και η 

συγκεκριμένη σηματοδότηση. ενισχύεται (Fthenou, Zafiropoulos et al. 2006). Μάλιστα, στις 

ίδιες κυτταρικές σειρές, η CSA έχει συσχετιστεί, με αύξηση της κυτταρικής προσκόλλησης, 

κινητικότητας και μετανάστευσης, μέσω των μονοπατιών JNK και κινασών τυροσίνης (ο 

PDGF-Rβ συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία κατηγορία) (Fthenou Eleni 2009). 
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Αρχικά, εξετάσαμε τυχόν διαφορές στη μορφολογία των κυττάρων περιβαλλομένων 

από σταθερή συγκέντρωση CSA,αλλά προστιθέμενων αυξανόμενων ποσοτήτων PDGF-ΒΒ, 

με τη βοήθεια μιας νέας τεχνικής, της “xcelligence”- Roche.  

Έπειτα, κρατήσαμε σταθερή τη συγκέντρωση του PDGF-BB σε καλλιέργειες, και 

ελέγξαμε τη διαφορά στα επίπεδα φωσφορυλίωση του PDGF-Rβ, υπό την προσθήκη 

αυξανόμενων συγκεντρώσεων CSA. 

Στα πλαίσια αυτών των μελετών (σε επόμενα πειράματα), ερευνήσαμε τη δράση, 

στη φωσφορυλίωση του PDGF-Rβ, δύο αναστολέων, του STI571 και του AG1296. 

Δεδομένου, ότι ο ένας από αυτούς (STI571) χρησιμοποιείται ως αντικαρκινικό φάρμακο 

(εναντίον ορισμένων τύπων καρκίνου- κυρίως μυελογενούς λευχαιμίας), θα μπορούσε να 

προταθεί η χρησιμοποίησή του και για την προσπάθεια καταπολέμησης του 

ινοσαρκώματος. 

Τέλος, εξετάσαμε το ρόλο ειδικών δομών της κυτταρικής μεμβράνης, των σχεδιών 

λιπιδίων, στην πορεία μεταγωγής σήματος του εν λόγω μονοπατιού, μέσω της 

φωσφορυλίωσης του PDGF-Rβ υποδοχέα. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρησιμοποιήσαμε 

Νυστατίνη, έναν αποδιοργανωτή των σχεδιών λιπιδίων.  
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
 

Κυτταρικές Καλλιέργειες 

Στη παρούσα μελέτη η κυτταρική σειρά που χρησιμοποιήθηκε ήταν η HT-1080 (ATCC 

No.: CCL-121) (Rasheed, Nelson-Rees et al. 1974) και προέρχεται από κύτταρα 

ινοσαρκώματος που απομονώθηκαν από άνδρα 35 ετών, Καυκάσιας φυλής. 

Όλα τα στάδια της καλλιέργειας έγιναν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο  κλίβανο με 

θερμοκρασία 37°C και σε ατμόσφαιρα CO2 5% (v/v).  

Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε ειδική πλαστική φλάσκα (Τ75- εμβαδού 75cm2) σε 

θρεπτικό υλικό DMEM  με 10% (v/v) FBS (Fetal Bovine Serum-ορός από έμβρυο μόσχου), 

γλουταμίνης (4 mM) παρουσία αντιβιοτικών πενικιλίνη (P) (100 units/ml) και 

στρεπτομυκίνη(S) (100 μg/ml. 

Προκειμένου να προστεθούν τα ειδικά αντιδραστήρια, τα κύτταρα τοποθετήθηκαν 

σε πιάτο καλλιέργειας με 24 πηγάδια, για 24h. Η αποκόλληση των κυττάρων από τις 

φλάσκες, έγινε με ήπια ενζυμική κατεργασία χρησιμοποιώντας  τρυψίνη [0.25% τρυψίνη, 

0.1%(w/v) Na2EDTA σε PBS] για 3 min στους 370C (στον κλίβανο). Έπειτα πραγματοποιήθηκε 

φυγοκέντρηση των κυττάρων για 10 min στα 1500 rpm και επαναδιάλυσή τους σε 

κατάλληλη ποσότητα θρεπτικού DMEM-10%FBS+P+S, προκειμένου σε κάθε ένα από τα 

πηγάδια να προστεθεί 1mL παρασκευάσματος το οποίο να περιέχει 75.000 κύτταρα.  

Στη συνέχεια, τα κύτταρα ήταν απαραίτητο να επωαστούν, για 24h, σε θρεπτικό 

υλικό DMEM απουσία ορού FBS , o οποίος περιέχει πάρα πολλούς και διαφορετικούς  

παράγοντες, που θα μπορούσαν να επιδράσουν στο πείραμα προξενώντας σφάλμα.  

 

Χρήση του μηχανήματος της Roche «xCELLigence System» για μέτρηση αλλαγών 

των κυττάρων 

Αρχή λειτουργίας 

http://www.roche-applied-science.com/sis/xcelligence/xce_docs/app_note_06.pdf
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Το σύστημα “xCELLigence” έχει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως έλεγχο της 

θανάτωσης, της προσκόλλησης και τη μετανάστευσης των κυττάρων μιας καλλιέργειας 

(Urcan, Haertel et al. 2010; Ke, Wang et al. 2011; Moodley, Angel et al. 2011; Xi, Wang et al. 

2011). Μία από αυτές που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ανάλυση, ήταν η ανίχνευση της 

διέγερσης μεμβρανικών υποδοχέων συζευγμένων με πρωτεΐνες G. 

Οι συζευγμένοι με πρωτεΐνες G μεμβρανικοί υποδοχείς (GPCRs: G-Protein Coupled 

Receptors), αποτελούν τα μεγαλύτερη οικογένεια μεμβρανικών υποδοχέων. Είναι 

υπεύθυνοι για τη μεταφορά εξωκυττάριων σημάτων, στο εσωτερικό του κυττάρου, μέσω 

της αλληλεπίδρασης με ενδοκυττάρια ετεροτριμερή G πρωτεϊνών, η οποία με τη σειρά της 

επηρεάζει ένζυμα, ιονικά κανάλια και άλλα ενδοκυττάρια μόρια- αγελιαφόρους. Είναι 

γνωστά πάνω από 800 είδη τέτοιων υποδοχέων, ένα από τα οποία είναι αυτό της 

οικογένειας των υποδοχέων PDGF-Rα και PDGF-Rβ, που προσδένουν τα μέλη της 

οικογένειας των PDGF αυξητικών παραγόντων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως, λόγω 

της συχνής εμπλοκής αυτού του είδους υποδοχέων σε κρίσιμα στάδια διαφόρων 

φυσιολογικών μονοπατιών, αποτελούν κύριο θεραπευτικό στόχο διαφόρων εφαρμογών, με 

πάνω από το 50% των θεραπευτικών παραγόντων της αγοράς, να τους αφορούν. 

Οι G πρωτεΐνες αποτελούνται από τρία είδη υπομονάδων α,β και γ. Συνήθως 

βρίσκονται σε ανενεργή μορφή με ένα μόριο GDP προσδεμένο στο ετεροτριμερές Gαβγ 

(συνήθως στο Gα). Σε πιθανή ενεργοποίηση του υποδοχέα, το καρβοξυτελικό του άκρο 

συμβάλλει στην αλλαγή του GDP με GTP, με αποτέλεσμα οι GTP-Gα και Gβγ υπομπονάδες να 

προσδένονται στα επόμενα μόρια που εμπλέκονται στη σηματοδότηση που μπορεί να είναι 

κινάσες, φωσφατάσες, μικρές GTPάσες κ.α.  

Για τον τερματισμό μιας αντίδρασης ανταποκρινόμενης σε πρόσδεμα, η 

μεσολαβούμενη από τον υποδοχέα σηματοδότηση τελικά υφίσταται σίγηση με 

απευαισθητοποίηση του υποδοχέα (μηχανισμός αρνητικής ανατροφοδότησης- negative 
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feedback). Το τελευταίο επιτυγχάνεται συνήθως με ενδοκυτταρική φωσφορυλίωση του 

υποδοχέα. 

Το σύστημα “xCELLigence” αποτελείται από την RTCA μονάδα ελέγχου, το αντίστοιχο 

λογισμικό πρόγραμμα, έναν αναλυτή, καθώς και από ένα σταθμό τοποθέτησης των ειδικών 

τρυβλίων με τα πηγάδια E-Plate 96. Ο πυθμένας των πηγαδιών αυτών είναι επικαλυμμένος 

με αδρανές μέταλλο και φέρει ένα ηλεκτρόδιο, ενώ η διάταξη περιλαμβάνει ένα σύστημα 

μικρο-ηλεκτρονικού βιοαισθητήρα ο οποίος μπορεί να ανιχνεύει σήμα. Η συσκευή μετρά 

αγωγιμότητα μεταξύ του μεταλλικού πυθμένα και του ηλεκτροδίου, η οποία μεταβάλλεται 

σε σχέση με το ιονικό μικρο-περιβάλλον καθώς και από το πρότυπο κυτταρικής 

προσκόλλησης στο μεταλλικό πυθμένα. Η ευαισθησία του μηχανήματος είναι πάρα πολύ 

μεγάλη, σε σημείο που μπορούν να ανιχνευτούν οι απειροελάχιστες αλλαγές στην 

κυτταρική προσκόλληση και επιφάνεια, όπως συμβαίνει με την προσθήκη αυξητικών 

παραγόντων. 

Με τη συσκευή αυτή, μπορούμε να εξετάζουμε αλλαγές στη διέγερση των 

συγκεκριμένων υποδοχέων, δίχως να χρησιμοποιούμε σήμανση με ραδιενεργά υλικά, 

παράγοντες που επιδρούν στη φυσιολογία των κυττάρων όπως το Ca2+, ή ακόμη γενετικά 

τροποποιημένες κυτταρικές σειρές που φέρουν κάποιο γονίδιο αναφοράς. Ταυτόχρονα, 

είναι δυνατή η δυναμική, σε πραγματικό χρόνο απεικόνιση, καθώς και η παρακολούθηση 

πολλαπλών κύκλων. Τέλος, είναι δυνατή η ανίχνευση σύντομων αντιδράσεων του 

υποδοχέα σε κυτταρικές διεργασίες μεγάλης διάρκειας, όπως  κατά τον πολλαπλασιασμό, 

έλεγχος κυτταροτοξικότητας, κλπ. (Abassi, Jackson et al. 2004; Atienza, Yu et al. 2006). 

 

Πειραματικό μέρος 

Στα ειδικά τρυβλία “E-Plate 96” με οργάνωση πηγαδιών, τοποθετούνται 10.000 

κύτταρα σε τελικό όγκο 200μL, για κάθε πηγάδι. Ύστερα από ολονύχτια επώαση, σε ειδικό 

θάλαμο με ρυθμισμένες συνθήκες, τα κύτταρα προσκολλώνται στο μεταλλικό πυθμένα. Η 
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αγωγιμότητα μετράται σε διάστημα μόλις 20min, ενώ η προσθήκη διαλυμάτων που 

περιέχουν τους διάφορους παράγοντες (CSA, διαβαθμισμένες συγκεντρώσεις PDGF-BB,) 

γίνεται κατά τη διάρκεια της μέτρησης.  

 

Προσθήκη αντιδραστηρίων και προετοιμασία για Western 

Τρυβλίο 24άρων πηγαδιών χωρίστηκε σε  10 τομείς (κάθε τομέας αποτελούνταν 

από δύο πηγάδια), σε κάθε ένα από τους οποίους προστέθηκαν διαφορετικοί 

παράγοντες, σύμφωνα με τον Πίνακα 1. 

 

 

 

 

 

Αφού έγινε ανανέωση του θρεπτικού υλικού DMEM-0%FBS+P+S, έγινε προσθήκη των 

παραγόντων με την εξής σειρά: 

-( για το πειραματικό μέρος με τη διαβαθμισμένη συγκέντρωση CSA) 

CSA σε τελικές συγκεντρώσεις:  μg/mL 

 -(για το πειραματικό μέρος με τους αναστολείς και τη Νυστατίνη) 

DMSO σε τελ. Συγκ 0.5%  

CSA σε τελ.συγκ. 100μg/mL [Οι CS αλυσίδες που χρησιμοποιούνταν κάθε φορά 

είχαν χαρακτηριστεί βιοχημικά (Nikitovic, Zafiropoulos et al. 2005).] 

STI571 σε τελ.συγκ. 10μΜ 

AG1296 σε τελ.συγκ.10μΜ  

Nystatin σε τελ.συγκ.50μg/mL 

 

Πίνακας2: Προσθήκη αντιδραστηρίων στην κυτταροκαλλιέργεια 

1 2 3 4 5 

DMEM 0%-

Control1 
PDGF 

PDGF+ 

STI571 

PDGF+ 

AG1296 

PDGF+ 

Nystatin 
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Ακολούθησε επώαση για 1h. Τελευταίος, προστέθηκε ο PDGF (τελ.συγκ.:10ng/mL) και 

έγινε καλλιέργεια για 30min. Έγιναν υπολογισμοί ώστε  σε όλα τα πηγάδια να έχουμε τελικό 

όγκο 300μL. 

 

Αναστολείς του PDGF 

Το STI571 ή  Imatinib mesylate είναι μια 2-φαινυλο-λαμινο-πυριμιδινική ένωση που 

αναστέλλει επιλεκτικά τους α και β PDGF υποδοχείς διακόπτοντας την PDGF-

μεσολαβούμενη σηματοδότηση, αλλά και τις c-kit κινάσες της τυροσίνης επάγοντας με τον 

τρόπο αυτό την απόπτωση των κυττάρων σε ζωικά μοντέλα. Χρησιμοποιείται και 

φαρμακευτικό σκεύασμα  με την εμπορική ονομασία Gleevec® ή  Glivec® (Novartis 

Pharma)(Capdeville, Buchdunger et al. 2002) για τη θεραπεία διαφόρων κακοηθειών, 

κυρίως κατά της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας, στις οποίες υπάρχει ενδογενής υπερ-

ενεργοποίηση των κινασών (Buchdunger and Cioffi 2000; Sjoblom and Shimizu 2001). 

 

 

Εικόνα 11: Χημική δομή του STI571 

 

Το AG-1296 (Cayman Chemical- Item Number 10010592) ή αλλιώς 6,7-dimethoxy-2-

phenyl-quinoxaline, ανήκει στην οικογένεια των ενώσεων tyrphostins που δρουν ως αντι-

αυξητικοί, αντι- πολλαπλασιαστικοί παράγοντες, προκαλώντας ισχυρή αναστολή 

(καταστολή) της αντίδρασης της κινάσης της τυροσίνης (Levitzki and Gazit 1995). 

Συγκεκριμένα, η ένωση AG1296 παρεμποδίζει την αντίδραση αυτή με το να αναστέλλει 

επιλεκτικά τις κινάσες των υποδοχέων α και β του PDGF και κατά συνέπεια την PDGF- 

http://www.caymanchem.com/pdfs/13139.pdf
http://www.caymanchem.com/pdfs/10010592.pdf
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εξαρτώμενη σηματοδότηση, σε πολλούς κυτταρικούς τύπους (Kovalenko, Gazit et al. 1994). 

Επιπλέον αναστέλλει την PDGF-εξαρτώμενη trans-ενεργοποίηση των υποδοχέων P2Y και 

Endothelin που προκαλούν κυτταρικό πολλαπλασιασμό και διέγερση της  MAPK 

σηματοδότησης.  

Η δράση του AG1296, δεν ασκεί καμία επίδραση στην αυτοφωσφορυλίωση του EGF. 

Ασθενή επίδραση ασκεί στη σύνθεση του DNA επαγόμενη από την ινσουλίνη, τον EGF  ή 

από συνδυασμό και των δύο. Μιας μικρότερης σημασίας, ασθενής αναστολή, παρατηρείται 

στην επαγόμενη σύνθεση DNA από τον FGF. Επιπλέον, δεν παρεμποδίζει την 

αυτοφωσφορυλίωση του υποδοχέα του VEGF. Το AG1296  δεν είναι κατάλληλο για ιατρική 

ή κτηνιατρική χρήση, παρά μόνο για εργαστηριακή.   

Το αντιδραστήριο αυτό, παρελήφθη  διαλυμένο στον ατροπικό  διαλύτη DMSO, ο 

οποίος έχει συσχετιστεί με επαγωγή της κυτταρικής διαφοροποίησης και ενίσχυση της 

διαπερατότητας της λιπιδικής διπλοστοιβάδας (Notman, Noro et al. 2006). Γι’ αυτό το λόγο, 

κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ενός επιπλέον ελέγχου (control) παρουσία DMSO 

προκειμένου  να διαπιστωθεί πιθανή επίδραση του συγκεκριμένου διαλύτη στα κύτταρα 

της  καλλιέργειας. 

 

 

Εικόνα 22: Χημική δομή της Tyrphostin AG-1296 

 

Νυστατίνη- “Nystatin” 

Η Νυστατίνη είναι ένα πολυενικό αντιβιοτικό- αντιμυκητιακό φάρμακο που 

χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαφόρων  ειδών μυκητιάσεων, όπως καντιντίαση, 
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μονιλίαση κ.α. Η αμφιπαθής δομή του μορίου του επιτρέπει να αλληλεπιδρά επιλεκτικά με 

την ομάδα των στερολών λιπιδίων (εργοστερόλη, χοληστερόλη- απουσιάζουν από τους 

προκαρυωτικούς οργανισμούς) της κυτταρικής μεμβράνης. Ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης αυτής είναι σε ένα πρώτο στάδιο η δημιουργία συμπλόκων που 

παρεμποδίζουν τη λειτουργία  κυτταρικών καναλιών και πόρων της κυτταρικής μεμβράνης, 

ενώ σε ένα δεύτερο στάδιο η δημιουργία οπών μέσω των οποίων, διαρρέουν ιόντα και 

άλλα μόρια από το εσωτερικό του κυττάρου, με αποτέλεσμα την κυτταρική 

θανάτωση(Harman and Masterson 1957; Recamier, Hernandez-Gomez et al. 2010) . Στο 

πείραμά μας, χρησιμοποιήθηκε σε μικρή συγκέντρωση, που δε θα επέφερε την κυτταρική 

θανάτωση, αλλά θα αρκούσε για να αποδιοργανώσει τις σχεδίες λιπιδίων, επηρεάζοντας με 

τον τρόπο αυτό την κατανομή των υποδοχέων. 

 

 

Εικόνα23: Χημική δομή της Νυστατίνης 

 
Ακτίνη-β 

Η ακτίνη μαζί με την GAPDH αποτελούν τα συνηθέστερα γονίδια αναφοράς, 

απαραίτητα για ποσοτικοποίηση και σύγκριση της έκφρασης άλλων γονιδίων, αφού 

αποτελούν γονίδια «οικειακής οικονομίας» (housekeeping genes) των οποίων η έκφραση 

παραμένει σταθερή στις περισσότερες φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Στην παρούσα 
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μελέτη χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο σύγκρισης για τον υπολογισμό του απόλυτου αριθμού 

των υποδοχέων μας η ακτίνη-β μια άφθονη δομική πρωτεΐνη του κυτταροσκελετού. Σε 

αντίθεση με την οργάνωσή της στον κυτταροσκελετό που τροποποιείται ως απόκκριση σε 

διάφορα εξωκυτττάρια σήματα , συμπεριλαμβανομένου και αυτού ου PDGF-BB (Wymann 

and Arcaro 1994; Demoulin, Seo et al. 2003; Harper, Kashiwagi et al. 2007; Esfandiarei, Yazdi 

et al. 2010), η έκφρασή της παραμένει σταθερή. 

 

Λύση των κυττάρων και παραλαβή ολικής πρωτεΐνης 

Μετά το πέρας της καλλιέργειας, αφαιρέθηκε από κάθε πηγάδι το θρεπτικό υλικό και 

προστέθηκαν 50μL σε κάθε πηγάδι, από το διάλυμα λύσης (1,5mL RIPA + 7,5μL αντι-

πρωτεασικά + 2 μL αντι- φωσφατασικά για απενεργοποίηση των πρωτεασών και 

φωσφατασών αντίστοιχα). Με την άκρη ενός ακροφυσίου πιπέτας, αποκολλήθηκαν τα 

κύτταρα από τον πυθμένα του πηγαδιού και το περιεχόμενό τους τοποθετήθηκε σε 

ependorf. 

 

Προετοιμασία των δειγμάτων για ηλεκτροφόρηση 

Προστέθηκαν σε κάθε δείγμα ¼ του όγκου “Loading Dye” καθώς και 

μερκαπτοαιθανόλη, ποσότητα ίση με το 10% της  “Loading Dye” που προστέθηκε. 

Τα δείγματα επωάστηκαν στους 100οC για 7min και ύστερα πραγματοποιήθηκε 

φυγοκέντρηση για 3 min. 

 

Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (SDS- PAGE) 

Φορτώθηκαν 15μL από κάθε δείγμα (ολική πρωτεΐνη) στα πηγάδια του πηκτώματος  

το οποίο αποτελούταν από πήκτωμα επιστοίβαξης των πρωτεϊνών (stacking gel 4%) το 

οποίο εξασφαλίζει την ομοιόμορφη και ισόποση εισαγωγή των δειγμάτων στο πήκτωμα 

διαχωρισμού των πρωτεϊνών (separating ή resolving gel 8%), στο οποίο γίνεται ο 
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διαχωρισμός των δειγμάτων με βάση το μέγεθος. Η τάση ρυθμίστηκε στα 100V για 5min και 

200V για 30min. 

 

Ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών (Western blotting prοtocol) 

Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης ακολούθησε  μεταφορά των πρωτεϊνών σε  

μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με τη βοήθεια συσκευής ηλεκτροφόρησης  (16V για 3h), και 

κατάλληλου ρυθμιστικού διαλύματος. 

Στη συνέχεια, οι ελεύθερες πρωτεϊνικές περιοχές της μεμβράνης δεσμεύτηκαν 

(blocking) ;ύστερα από επώαση της μεμβράνης για 30min στους 4°C (συντήρηση ψυγείου), 

σε διάλυμα PBS/Tween με 5% (w/v) αποβουτυρωμένο γάλα. Ακολούθησαν πλύσεις της 

μεμβράνης για 30min με PBS/Tween (10 min η καθεμιά). Έπειτα, επωάστηκε για 30min 

στους 4°C σε διάλυμα ειδικής αραίωσης του πρωτεύοντος αντισώματος σε διάλυμα 

PBS/Tween με 1% γάλα. Ακολούθησαν τρεις πλύσεις των 10 min, κατόπιν προστέθηκε το 

αντίστοιχο δευτερεύον αντίσωμα σε συγκεκριμένη συγκέντρωση και ακολούθησε επώασή 

της πάλι για 30min στους 4°C. Η επεξεργασία της μεμβράνης με τα διάφορα αντισώματα 

έγινε σύμφωνα με τον Πίνακα 2. Τέλος, η μεμβράνη πλύθηκε όπως και προηγουμένως. Στη 

συνέχεια επωάστηκε στο διάλυμα ECL για 5 min, και εκτέθηκε σε φωτογραφικό φιλμ όπου 

αποτυπώθηκε η εκπομπή χημιφωταύγειας από τις πρωτεΐνες. Τα φιλμ εμφανίστηκαν σε 

ειδικό μηχάνημα της Kodak και έπειτα σαρώθηκαν με έναν ψηφιακό σαρωτή. 

Επεξεργασία των φιλμ 

 Η πυκνότητα των ζωνών χρησιμοποιήθηκε ως ποσοτική παράμετρος και 

υπολογίστηκε με την ανάλυση της ψηφιακής εικόνας με το πρόγραμμα “imageJ”. Η 

ημιποσοτικοποίηση των προϊόντων πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό του λόγου 

της πυκνότητας της ζώνης της πρωτεΐνης στόχου προς την πυκνότητα της ζώνης της β-

ακτίνης που χρησιμοποιείται ως πρωτεΐνη αναφοράς. 
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Πίνακας 3: Κατεργασία Μεμβράνης με Αντισώματα 

 
Σειρά Αντίσωμα Οργανισμός 

προέλευσης 
Προμηθευτής- 
κωδικός (**) 
 

Αραίωση 
(*) 

1οσετ: ανίχνευση 
του 
φωσφορυλιωμέ
νου PDGFR-β 
 

πρωτεύο
ν 

anti-p-PDGFR-β 
(Τyr1021)  goat 

Santa Crouz 
Biotechnology 
[sc-12909] 
 

1/150  

δευτερε
ύον anti-goat IgG donkey 

Santa Crouz 
Biotechnology 
[sc-2304] 

1/2000  

2οσετ: ανίχνευση 
του συνολικού 
PDGFR-β  

πρωτεύο
ν 

anti-(total)PDGFR-β 
(958) rabbit 

Santa Crouz 
Biotechnology 
[sc-432] 
 

1/150  

δευτερε
ύον anti-rabbit IgG goat 

Santa Crouz 
Biotechnology 
[sc-2012] 

1/2000  

3οσετ: ανίχνευση 
της ακτίνης 
(control) 

πρωτεύο
ν anti-actin goat 

Santa Crouz 
Biotechnology[s
c-1616] 

1/150  

δευτερε
ύον anti-goat IgG rabbit 

Santa Crouz 
Biotechnology[s
c-2768] 

1/2000  

(*)σε PBS-Tween-Γάλα 1%  

(**)με άνοιγμα του υπερσυνδέσμου, εμφανίζονται τα αντίστοιχα Datasheets 

 

Διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν 

 Θρεπτικό για τα κύτταρα: DMEM Dulbecco's Modified Eagle Medium (Invitrogen) 

 Ορός για τα κύτταρα: FBS (Fetal Bovine Serum) (Invitrogen) 

 Διάλυμα CSA:  (Sigma Chemical Co.) 

 Διάλυμα PDGF-BB:  (R&D diagnostics) 

 Διάλυμα STI571 

http://datasheets.scbt.com/sc-12909.pdf
http://datasheets.scbt.com/sc-2304.pdf
http://datasheets.scbt.com/sc-432.pdf
http://datasheets.scbt.com/sc-2012.pdf
http://datasheets.scbt.com/sc-1616.pdf
http://datasheets.scbt.com/sc-1616.pdf
http://datasheets.scbt.com/sc-2768.pdf
http://datasheets.scbt.com/sc-2768.pdf
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 Διάλυμα AG1296: 

 Διάλυμα Νυστατίνης: 

 Διάλυμα αποστείρωσης: Αιθανόλη 100% (Merk) 

 Δις-απιονισμένο νερό  (ddH2O) με DEPC (Invitrogen) 

 

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

100 1%, NaCl 0.1%, and protease/phosphatase inhibitors (PMSF 1 mM, NEM 5 

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

 

 Ρυθμιστικό διάλυμα πηκτώματος επιστοίβαξης πρωτεϊνών (stacking buffer): 1M 

Tris.HCl, 1.6% SDS(w/v), pH 6.8 

 

 Πήκτωμα επιστοίβαξης  πρωτεϊνών (separating gel) 4%(για 1 πήκτωμα): ddH2O 

(1,5mL), stacking buffer (625μL), acrylamide 30% (335μL), APS 10% (15μL), SDS 

10% (25μL) 

 

 Ρυθμιστικό διάλυμα πηκτώματος διαχωρισμού πρωτεϊνών (separating buffer): 

1.5M Tris.HCl, 4% SDS(w/v), pH 8.8 

 

 Πήκτωμα διαχωρισμού πρωτεϊνών (separating gel) 8%(για 1 πήκτωμα): ddH2O 

(1,868mL), acrylamide 30% (1,067mL), separating buffer (1mL),  APS 10% (50μL), 

SDS 10% (40μL) 

 

 Διάλυμα φόρτωσης-ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών (Running Buffer): 0,25mM Tris 

base, 1% SDS(w/v), pH 8.3 

 

 Ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς πρωτεϊνών (CAPS): 10 mM CAPS, pH 11, 

containing 10% methanol 

 

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

 

 Διάλυμα χημιοφωταυγούς ανίχνευσης πρωτεϊνών (ECL): ChemilLucent Western 

Blot Detection System (Pierce) 
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 Διάλυμα που κάνει τη λανθάνουσα εικόνα ορατή στο φιλμ: Developer (Kodak) 

 

 Διάλυμα που χρησιμοποιείται στο τέλος της εμφάνισης σε φωτογραφικό φιλμ 

και σταθεροποιεί την εικόνα: Fixer (Kodak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Για τη μελέτη της PDGF-ΒΒ: PDGF-Rβ σηματοδότησης στο ινοσάρκωμα, 

πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις σειρές πειραμάτων, που στόχευαν στην παρατήρηση της 

επίδρασης της CSA στη σηματοδότηση, την παρακολούθηση πιθανής δοσοεξαρτώμενης 

σχέσης της με αυτήν, την επίδραση στη σηματοδότηση δύο αναστολέων (STI571, AG1296) 

καθώς και την παρατήρηση της επίδρασης των σχεδιών λιπιδίων σε αυτή, μέσω της 

αποδιοργάνωσής τους από μια επιφανειοδραστική- αντιβιοτική ουσία (Νυστατίνη- NYS). 

 

 1η σειρά αποτελεσμάτων: Έλεγχος της μορφολογίας των κυττάρων 
ινοσαρκώματος, κατά την ενεργοποίηση του PDGF-ΒΒ: PDGF-Rβ μονοπατιού 
σηματοδότησης, απουσία και παρουσία CSA 

Περιγραφή 
Αρχικά, εξετάσαμε τυχόν διαφορές στη μορφολογία των κυττάρων 

περιβαλλομένων από σταθερή συγκέντρωση CSA,αλλά προστιθέμενων αυξανόμενων 

ποσοτήτων PDGF-ΒΒ, με τη βοήθεια μιας νέας τεχνικής, της “xcelligence”- Roche. 

Προσθέσαμε σε τρυβλίο 96 πηγαδιών (10.000 κύτταρα ανά πηγάδι) αυξανόμενες 

ποσότητες PDGF-ΒΒ ( 1,2,5,10 και 20 ng(ug)/mL), και χωρίζοντας το πείραμα στη μέση, σε 

κάποια προσθέσαμε CSA ορισμένης συγκέντρωσης (100 μg/mL), ενώ σε κάποια άλλα, όχι. Η 

κάθε καταγραφή είχε διάρκεια 25 min.  
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Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα παρατηρούνται στα γραφήματα… 

Στο γράφημα …. παρατηρούμε πως, παρουσία PDGF-BB, αλλά απουσία 

CSA,παίρνουμε κάποιο σήμα που αντιστοιχεί σε διέγερση των κυττάρων μέσω του PDGF-Rβ 

υποδοχέα. Μάλιστα αυξανόμενης της συγκέντρωσης του PDGF-ΒΒ που προστίθεται, 

προκύπτουν αναλογικά, υψηλότερα επίπεδα διέγερσης. Και στις πέντε περιπτώσεις η 

διέγερση, εμφανίζει κορύφωση σε άμεσο χρόνο απ’ την έναρξη της μέτρησης, ενώ 

εξαφανίζεται ταυτόχρονα και με τον ίδιο ρυθμό, προσεγγίζοντας τη βασική μας γραμμή 

(πράσινη). 

 

Απ’ το διάγραμμα…, συμπεραίνουμε πως, παρουσία CSA και χρησιμοποιώντας την 

ίδια διαβάθμιση συγκέντρωσης προστιθέμενου PDGF-BB, το πρότυπο των 

αλληλεπιδράσεων αλλάζει, δίχως να εμφανίζει κάποια ανάλογη, με την αυξανόμενη 

συγκέντρωση του PDGF-BB ,σχέση. Οι καμπύλες που αντιστοιχούν σε προσθήκη PDGF-BB 

με τις δύο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, 10 και 20, φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορετική 

συμπεριφορά από τις υπόλοιπες. Αυτές που αντιστοιχούν σε συγκεντρώσεις 1,2και 5 

φανερώνουν σταδιακή διέγερση των κυττάρων η οποία δεν αγγίζει τα μέγιστα επίπεδα της 

προηγούμενης μέτρησης, ωστόσο, διαρκεί για σαφώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αφού 

μέχρι το τέλος της καταγραφής, δε φαίνεται να έχει παρέλθει και να επιστρέφει στα 

ποσοστά της βασικής μας γραμμής (κόκκινη). Αντίθετα, οι καμπύλες που αντιστοιχούν στις 

δύο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του PDGF-BB, φανερώνουν πως επετεύχθη έντονη 

διέγερση σχεδόν ταυτόχρονα με την προσθήκη αυξητικού παράγοντα, η οποία, αφού 

κράτησε για λίγο, έσβησε  σταδιακά. Στην περίπτωση της συγκέντρωσης των 10ng/mL 

(κυανό), η διέγερση συνέχισε να υφίσταται αλλά σε επίπεδο χαμηλότερο από αυτό των 

άλλων συγκεντρώσεων, ενώ στην περίπτωση της συγκέντρωσης των 20 ng/mL (σκούρο 

μωβ), η διέγερση έσβησε φτάνοντας σε  χαμηλότερο επίπεδο από τη βασική μας γραμμή. 
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 2η σειρά αποτελεσμάτων: Έλεγχος της επίδρασης της προσθήκης διαβαθμισμένης 
ποσότητας CSA, στη φωσφορυλίωση του PDGF-Rβ υποδοχέα. 

Περιγραφή 
Σε επόμενα πειράματα, θέλαμε να ερευνήσουμε την επίδραση της CSA, όταν αυτή 

προστεθόταν σε διαβαθμισμένες συγκεντρώσεις, αλλά υπό σταθερή τη συγκέντρωση του 

PDGF-BB. Σε δείγματα καλλιεργειών κυττάρων, προστέθηκε PDGF-BB συγκέντρωσης 

10ng/mL, κάθως και CSA σε διάφορες συγκεντρώσεις: 0, 1,10, 30, 60 και 100 μg/mL. Έπειτα, 

εφαρμόστηκε η τεχνική Western και τα επίπεδα του φωσφορυλιωμένου και του ολικού 

PDGF-Rβ υποδοχέα, που ανιχνεύτηκε, συγκρίθηκαν .  
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Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα παρατηρούνται στα γραφήματα. 

Παρατηρήθηκε πως, ενώ αυτά του συνολικού PDGF-Rβ παρέμειναν σε γενικές 

γραμμές, σταθερά, υπήρξε μια θετική σχέση του φωσφορυλιωμένου PDGF-Rβ με την 

αυξανόμενη συγκέντρωση της προστιθέμενης CSA, αφού, η αύξησή του ήταν ανάλογη.  

Στα πηκτώματα, ο p- PDGF -Rβ βρισκόταν στη ζώνη που αντιστοιχούσε σε Μ.Β. 

περίπου ίσο με 180kDa, ενώ η ακτίνη σε M.B. 45 kDa., σύμφωνα με τον δείκτη (marker) μας.  

 

 3η σειρά αποτελεσμάτων: Έλεγχος και σύγκριση της δράσης των STI571 και 
AG1296 αναστολέων της φωσφορυλίωσης του PDGF-Rβ υποδοχέα 

Περιγραφή 
Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητο να διαπιστωθεί η επίδραση δύο αναστολέων 

της φωσφορυλίωσης του PDGF-Rβ, στο αντίστοιχο μονοπάτι σηματοδότης. Ο ένας 

χρησιμοποιείται εδώ και μερικά χρόνια ως φαρμακευτικό σκεύασμα (STI571- Gleevec®) 

ενάντια διαφόρων μορφών νεοπλασιών, κυρίως κατά της μυελογενούς λευχαιμίας. Ο 

άλλος, το AG1296, είναι γνωστό πως αποτελεί ισχυρότατο αναστολέα της φωσφορυλίωσης. 

Το ζητούμενο ήταν να καταγραφεί η επίδρασή τους σε κύτταρα ινοσαρκώματος, αλλά και 

να εξακριβωθεί η μεταξύ τους σχέση, ως προς τη αποτελεσματικότητα αναστολής του 

συγκεκριμένου μονοπατιού. Η ανίχνευση και μέτρηση των επιπέδων του ολικού και του 

φωσφορυλιωμένου PDGF-Rβ, καθώς και της Νυστατίνης, έγιναν τη μέθοδο Western. 
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Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα παρατηρούνται στα γραφήματα. 

Στο διάγραμμα…βλέπουμε το λόγο total- PDGF -Rβ / actin. Ο λόγος αυτός δεν 

παραμένει σταθερός- όπως θα ήταν αναμενόμενο με μια πρώτη εκτίμηση, ως επιβεβαίωση 

πως οι χειρισμοί κατά την απομόνωση ήταν σωστοί- με τα ποσοστά του δείγματος του 

PDGF-BB, είναι κατά μία μονάδα χαμηλότερα από αυτά του δείγματος ελέγχου (control), 

ενώ αυτά των STI571 και AG1296, να είναι μεν ίσα, αλλά κατά δύο μονάδες, περίπου, 

υψηλότερα απ’ αυτά του control. 

Παρατηρήθηκε, πρωταρχικά πως παρουσία του προσδέτη (PDGF-BB) του 

υποδοχέα, η αύξηση της φωσφορυλίωσής του είναι ραγδαία- όπως άλλωστε ήταν 

αναμενόμενο απ’ τη βιβλιογραφία- τόσο κατ’ απόλυτη τιμή (διάγραμμα p- PDGF -Rβ / 

actin), όσο και ως ποσοστό επί της συνολικής (p- PDGF -Rβ / total- PDGF-Rβ) ποσότητας του 

PDGF-Rβ: σημειώθηκε περίπου 400% αύξηση της φωσφορυλίωσης σε σχέση με αυτή του 

δείγματος ελέγχου (ενδογενή επίπεδα).  

Στα δείγματα στα οποία προστέθηκαν τα STI571 και AG1296, παρατηρούμε 

ελάττωση των επιπέδων της φωσφορυλίωσης, τόσο κατ’ απόλυτη τιμή όσο και ποσοστιαία, 

σε σχέση με αυτά που προκύπτουν παρουσία μόνο του προσδέτη. Η μείωση ήταν περίπου 

64% για το STI571 (από 1,1 σε 0,4) και 83% (από 1,1 σε 0,19) για το AG1296, 14% δηλαδή, 

κάτω και απ’ τα ενδογενή επίπεδα φωσφορυλίωσης που ανιχνεύτηκαν (0,22). Σε αντίθεση, 

με τον STI571 που προκαλεί μερική (partial) αναστολή, ο AG1296 προκαλεί πλήρη 

αναστολή, αφού κατεβάζει τα επίπεδα φωσορυλίωσης κάτω από τα αντίστοιχα του 

δείγματος- ελέγχου, που αντιστοιχούν στα ενδογενή επίπεδα φωσφορυλίωσης του 

υποδοχέα. 
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 4η σειρά αποτελεσμάτων: Έλεγχος της επίδρασης της Νυστατίνης μέσω της 
αποδιοργάνωσης των σχεδιών λιπιδίων στη φωσφορυλίωση του PDGF-Rβ 
υποδοχέα 

 
 
Περιγραφή 

Στο τελευταίο τμήμα της μελέτης, εξετάστηκε η επίδραση της Νυστατίνης στη 

ενεργοποίηση της PDGF-BB: PDGF-Rβ σηματοδότησης, μέσω της μέτρησης των επιπέδων 

φωσφορυλίωσης του υποδοχέα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Western. Γνωρίζουμε πως η 

Νυστατίνη αποτελεί μια ισχυρή επιφανειοδραστική ουσία, που στοχεύει και καταστρέφει 

τις σχεδίες λιπιδίων. Το ζητούμενο λοιπόν ήταν να διερευνηθεί η σημασία αυτών των 

μεμβρανικών δομών, που εμπεριέχουν αρκετά είδη υποδοχέων, συμπεριλαμβανομένου και 

του PDGF-Rβ, στο μονοπάτι που εξετάζουμε. 
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Αποτελέσματα 
Απ’ το διάγραμμα της Νυστατίνης (ΝYS) συμπεραίνουμε πως και αυτή λειτουργεί 

κατασταλτικά για τη φωσφορυλίωση του υποδοχέα, αφού κατεβάζει περίπου κατά 82% 

(από 1,1 στο 0,19) τα επίπεδά της παρουσία PDGF-BB, 9% (0,22) δηλαδή, κάτω και απ’ αυτή 

της ενδογενούς του control. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η ανάπτυξη και εξέλιξη κακοήθων όγκων χρησιμοποιεί λειτουργίες του κυττάρου 

όπως ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η προσκόλληση, η κινητικότητα και η μετανάστευση. 

Οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις των κυττάρων με τον εξωκυττάριο χώρο παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη μετάδοση και τη ρύθμιση βιολογικών μονοπατιών σηματοδότησης που 

συμμετέχουν στην εξέλιξη του καρκίνου. Οι καρκινικοί όγκοι έχουν ECM πλούσια σε 

γλυκοπρωτεΐνες, κολλαγόνο, ινονεκτίνη, λαμινίνη και πρωτεογλυκάνες.  

Οι ινοβλάστες είναι κύτταρα μεσεγχυματικής προέλευσης και απαντώνται σε όλους 

τους τύπους του στηρικτικού ιστού. Κύρια λειτουργία τους είναι η παραγωγή εξωκυττάριας 

θεμέλιας ουσίας που αποτελείται από κολλαγόνο, ελαστίνη, λαμινίνη, γλυκοπρωτεΐνες, 

πρωτεογλυκάνες, γλυκοζαμινογλυκάνες και αυξητικούς παράγοντες. Η αλλαγή της 

σύστασης της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των 

ινοβλαστών. Η διαφοροποίηση των ινοβλαστών και ο αυτοκρινής μετασχηματισμός τους σε 

καρκινικά κύτταρα ελέγχεται από τη σύσταση του εξωκυττάριου χώρου. Το ινοσάρκωμα 

είναι κακοήθης όγκος των μαλακών μορίων προερχόμενος από τους ινοβλάστες 

(Daugaard,2004). Το ινοσάρκωμα αναφέρεται ως ο συχνότερος όγκος των μαλακών μορίων 

στους ενήλικες και αριθμεί περίπου το 10% των σαρκωμάτων της νεογνικής και παιδικής 

ηλικίας (Pritchard et al., 1974; Neifeld,1989; et al., 2001). Η διάγνωσή του είναι πολλές 

φορές ιδιαίτερα δύσκολη με αποτέλεσμα να γίνεται εξ αποκλεισμού από τους άλλους 

τύπους σαρκωμάτων. Ο εξωκυττάριος χώρος των ινοσαρκωμάτων είναι πλούσιος σε 

πρωτεογλυκάνες, γλυκοζαμινογλυκάνες και σε αυξητικούς παράγοντες. 

Οι πρωτεογλυκάνες (PGs) είναι σύμπλοκα μακρομόρια της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας 

αποτελούμενες από έναν πρωτεϊνικό κορμό πάνω στον οποίο βρίσκονται ομοιοπολικά 

συνδεδεμένες οι γλυκοζαμινογλυκάνες. Οι γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs) είναι γραμμικά 
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πολυμερή αποτελούμενα από επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές ομάδες και διακρίνονται 

σε θειική ηπαράρη (HS), θειική χονδροϊτίνη (CS), θειική δερματάνη (DS), θειική κερατάνη 

(KS) και υαλουρονικό οξύ (HA). Τόσο οι PGs όσο και οι GAGs παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

εξέλιξη των φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων, ενεργοποιώντας αυτοκρινείς και 

παρακρινείς μηχανισμούς του κυττάρου κυρίως μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με τους 

αυξητικούς παράγοντες.  

Πολλές είναι οι μελέτες που συνδέουν τις CSPGs με τη προσκόλληση, τη κινητικότητα και τη 

μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων (Minden et al., 1995; Henke, Roongta et al., 1996; 

Hanahan and Weinberg 2000; Xia et al., 2000; Yujiri et al., 2000; Johnson and Lapadat 2002; 

Huang et al., 2004; Walenta et al., 2004; Xia and Karin 2004; Barcellos-Hoff et al., 2005; Lu et 

al., 2006). Επίσης,  μελέτες έχουν παρουσιάσει την πρόσδεση των αλυσίδων CS με 

συστατικά της ECM, όπως οι ιντεγκρίνες, το κολλαγόνο και ορισμένοι αυξητικοί παράγοντες 

ρυθμίζοντας με αυτό τον τρόπο την συμπεριφορά του κυττάρου (Garrigues et al., 1986; Iida 

et al., 1992; Henke et al., 1996; Iida et al., 1996; Iida et al., 1998; Moyano et al., al. 1999; 

Denholm et al., 2000; Li, et al., 2000; Moissoglu and Schwartz 2006; Galbraith et al., 2007). 

Έχει αναφερθεί ότι τα κύτταρα του μελανώματος συνθέτουν αυξημένα επίπεδα των  CSPGs 

που βρίσκονται στα μικροπόδια των κυττάρων κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης τους 

(Garrigues et al., 1986).  

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν πρωτίστως, η μελέτη της δράσης της θειικής 

χονδροϊτίνης Α (CSA), μιας εκ των γλυκοζαμινογλυκανών (GAG) που βρίσκονται σε αφθονία 

στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία των ινοβλαστών, στη μεσολαβούμενη από τον PDGF-BB 

σηματοδότηση 

Ο PDGF είναι ένα ισχυρό μιτογόνο για τα κύτταρα του μεσεγχυματικού ιστού. Η 

σηματοδότηση του PDGF-BB πραγματοποιείται μέσω των υποδοχέων του PDGFRα και 

PDGFRβ, ενεργοποιώντας σηματοδοτικά μονοπάτια κάτω από αυτούς όπως είναι τα Src, 
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phosphatidylinositol 3 kinase (P3K), phospholipase Cγ (PLCγ) και Ras (Li and Eriksson, 2003; 

Tallquist and Kazlauskas, 2004) 

 Επιπλέον, οι ισομορφές του PDGF παίζουν σημαντικό ρόλο στον αυτοκρινή 

πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, στην ανάπτυξη της αγγειογέννεσης, και στη 

ρύθμιση της ανάπτυξης των μετασχηματισμένων ινοβλαστών (Board and Jayson, 2005). 

Επίσης, έχει αναφερθεί η ανάμειξη της αυτοκρινούς σηματοδότησης των PDGF υποδοχέων 

στα σαρκώματα των μαλακών μορίων (Ostman, 2004). Πολλές μελέτες έχουν δείξει τις 

φυσικές αλληλεπιδράσεις του PDGF με τις αλυσίδες των GAGs (Fager et al., 1995), ενώ δεν 

υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την επίδραση που αυτές έχουν στην λειτουργία του PDGF.  

 

Δράση των αλυσίδων θειικής χονδροϊτίνης στον επαγώμενο από τον PDGF-BB 

πολλαπλασιασμό, των κυττάρων του ινοσαρκώματος (τι γνωρίζουμε για την αντίστοιχη 

σε φυσιολογικούς ινοβλάστες) 

Η έρευνα μας επίσης περιελάμβανε πρωτίστως τη μελέτη της επίδρασης των αλυσίδων CSA 

στην επαγόμενη από τον PDGF-BB φωσφορυλίωση του υποδοχέα του, PDGF-Rβ.  

Αρχικά, σε συσκευή της τεχνολογίας xCELLligence, έγιναν μετρήσεις σε καλλιέγειες ως προς 

τη διέγερση μεμβρανικών υποδοχέων συζευγμένων με πρωτεΐνες G- κατηγορία στην οποία 

ανήκει και ο PDGF-Rβ- ύστερα από επώαση με σταθερή συγκέντρωση CSA καθώς και 

διαβαθμισμένες συγκεντρώσεις του προσδέτη του, PDGF-BB., και τα αποτελέσματα 

συγκρίθηκαν με αυτά δειγμάτων που είχαν επωαστεί μόνο με διαβαθμισμένες 

συγκεντρώσεις αυξητικού παράγοντα. Με την τεχνολογία αυτή μπορούν να ανιχνευτούν και 

οι παραμικρές αλλαγές στην επιφάνεια των κυττάρων που σχετίζονται με την ενεργοποίηση 

των συγκεκριμένων υποδοχέων και κατά συνέπεια να μετρηθεί η σηματοδότηση με πολύ 

μεγάλη ακρίβεια. 
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Τα γραφήματα των αποτελεσμάτων υποδεικνύουν μια παροδική αλλαγή παρουσία του 

αυξητικού παράγοντα, καθώς και παροουσία αυξητικού παράγοντα και της 

γλυκοζάμινογλυκάνης, που διαφέρουν ως προς το πρότυπο αλληλεπίδρασης που 

παρουσιάζουν. Δεν έχει ακόμη, τελείως αποσαφηνιστεί ποια είναι ακριβώς η βιολογική 

ερμηνεία των δύο διαγραμμάτων. Σίγουρα, όμως, βλέπουμε μια δοσοεξαρτώμενη διαφορά 

διαφορετική από αυτήν παρουσία CSA. Ακόμη μελετάται η Βιολογική σημασία των 

αποτελεσμάτων που μετρώνται με αυτή τη νέα τεχνική, ωστόσο φαίνεται να μπορούν να 

παρατηρηθούν και να καταγραφούν φαινόμενα που σχετίζονται με τη σηματοδότητση. 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως παρουσία PDGF-BB, αλλά απουσία 

CSA,παίρνουμε κάποιο σήμα που αντιστοιχεί σε διέγερση των κυττάρων μέσω του PDGF-Rβ 

υποδοχέα. Μάλιστα αυξανόμενης της συγκέντρωσης του PDGF-ΒΒ που προστίθεται, 

προκύπτουν αναλογικά, υψηλότερα επίπεδα διέγερσης. Και στις πέντε περιπτώσεις η 

διέγερση, εμφανίζει κορύφωση σε άμεσο χρόνο απ’ την έναρξη της μέτρησης, ενώ 

εξαφανίζεται ταυτόχρονα και με τον ίδιο ρυθμό, προσεγγίζοντας τη βασική μας γραμμή 

(πράσινη). 

 

Αντίθετα, παρουσία CSA και χρησιμοποιώντας την ίδια διαβάθμιση συγκέντρωσης 

προστιθέμενου PDGF-BB, το πρότυπο των αλληλεπιδράσεων αλλάζει, δίχως να εμφανίζει 

κάποια ανάλογη, με την αυξανόμενη συγκέντρωση του PDGF-BB ,σχέση. Οι καμπύλες που 

αντιστοιχούν σε προσθήκη PDGF-BB με τις δύο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, 10 και 20, 

φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά από τις υπόλοιπες. Αυτές που 

αντιστοιχούν σε συγκεντρώσεις 1,2και 5 φανερώνουν σταδιακή διέγερση των κυττάρων η 

οποία δεν αγγίζει τα μέγιστα επίπεδα της προηγούμενης μέτρησης, ωστόσο, διαρκεί για 

σαφώς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αφού μέχρι το τέλος της καταγραφής, δε φαίνεται να 
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έχει παρέλθει και να επιστρέφει στα ποσοστά της βασικής μας γραμμής (κόκκινη). Αντίθετα, 

οι καμπύλες που αντιστοιχούν στις δύο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του PDGF-BB, 

φανερώνουν πως επετεύχθη έντονη διέγερση σχεδόν ταυτόχρονα με την προσθήκη 

αυξητικού παράγοντα, η οποία, αφού κράτησε για λίγο, έσβησε  σταδιακά. Στην περίπτωση 

της συγκέντρωσης των 10ng/mL (κυανό), η διέγερση συνέχισε να υφίσταται αλλά σε 

επίπεδο χαμηλότερο από αυτό των άλλων συγκεντρώσεων, ενώ στην περίπτωση της 

συγκέντρωσης των 20 ng/mL (σκούρο μωβ), η διέγερση έσβησε φτάνοντας σε  χαμηλότερο 

επίπεδο από τη βασική μας γραμμή. 

 

Απουσία CSA, παρατηρούμε την ύπαρξη μιας επίδρασης στα κύτταρα η οποία φαίνεται να 

είναι ευθέως ανάλογη με την ποσότητα του προστιθέμενου PDGF-BB. Γνωρίζοντας ότι ο 

συγκεκριμένος αυξητικός παράγοντας είναι κύριο μιτογόνο των κυττάρων της 

ινοβλαστοειδούς σειρας, και διεγείρει τη σηματοδόση, οδηγώντας στον πολλαπλασιασμό 

και σε άλλα κυτταρικά φαινόμενα, το αποτέλεσμα δέιχνει απολύτως αναμενόμενο. Ωστόσο, 

με της ίδιες διαβαθμίσεις προστιθέμενου PDGF-BB, αλλά με παρουσία CSA, παρατηρούμε 

ένα διαφορετικό πρότυπο απόκκρισης των κυττάρων. Στις δύο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, 

υπάρχει πιο άμεση απόκκριση, η οποία, διατηρείται σε υψηλα επίπεδα για μικρότερο 

χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ελαττώνεται. Αυτή που σντιστοιχεί στη συγκέντρωση 

των 10 ng/mL συνεχίσει να υπάρχει έως ότου παύει να υφίσταται μαζί ακολουθώντας την 

πορεία των άλλων καμπυλών που αντιστοιχούν στις χαμηλότερες συγκεντρώσεις. 

Αντιθέτως η ελάττωση της διέγερσης των κυττάρων στα οποία προστέθηκε η μέγιστη 

συγκέντρωση αυξητικού παράγοντα των 20 ng/mL ,ακολουθεί συνεχώς μειούμενη πορεία η 

οποία φτάνει ακόμη και σε αρνητικές τιμές, κάτω δηλαδή από αυτή της βασικής γραμμής. 

Οι καμπύλες που αντιστοιχούν σε μικρότερες συγκεντρώσεις προστιθέμενου PDGF-BB, 

ακολουθούν την ίδια ευθέως ανάλογη δοσοεξαρτώμανη πορεία: όσο μεγαλύτερη ήταν η 

συγκέντρωση του PDGF-BB τόσο πιο γρήγορα επιτυγχανόταν μέγιστη αύξηση της 
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διέγερσης, και τόσο γρηγορότερα επιτυγχανόταν ελάττωση της διέγερσης. Κύτταρα με 

μικρότερες συγκεντρώσεις PDGF-BB , προς το τέλος  της μέτρησης εμφάνιζαν υψηλότερα 

επίπεδα διέγερσης από αυτά των μεγαλύτερων συγκεντρώσεων που είχαν ελαττωθεί 

γρηγορότερα. 

Γνωρίσουμε ότι η CSA ως μια αρνητικά φορτισμένη γλυκοζάμινογλυκάνη, έχει την ιδιότητα 

να προσδένει αυξητικούς παράγοντες όπως ο PDGF-ΒΒ προσδένοντας τα θετικά του 

κατάλοιπα. Η πρόσδεσή του, πιθανότατα τον καθιστά διαθέσιμο στο μικροπεριβάλλον του 

κυττάρου, για μεγαλύτερο διάστημα, γεγονός που εξηγεί τη μεγαλύτερη διάρκεια 

επίδρασης στην επιφάνειά του. 

 

Δευτερευτόντως, πραγματοποιήσαμε επώαση παθολογικών κυττάρων, με σταθερή 

συγκέντρωση αυξητικού παρα΄γοντα, αλλά διαβαθμισμένη συγκέντρωση CSA. 

Παρατηρήσαμε πως όσο αυξάνεται η συνολική ποσότητα της συγκεκριμένης γλυκοζάμιν ο 

γλυκάνης στον περιβάλλον χώρο των κυττάρων, αυτό συνεπάγεται αύξηση ων επιπέδων 

φωσφορυλίωσης του υποδοχέα, ενώ τα αντίστοιχα του ολικού, φωσφορυλιωμένου και μη 

παραμένουν σχεδόν, σταθερά. 

Ένα θεωρητικό μοντέλο που θα εξηγούσε την συνεπαγωγική δράση των αλυσίδων 

CS και του PDGF-BB είναι η ύπαρξη μιας CSPG που θα προκαλούσε κυτταροπλασματική 

μετατόπιση των υποδοχέων του PDGF δημιουργώντας ένα δίκτυο/συσσωμάτωμα (raft) 

υποδοχέων από το οποίο θα ξεκινούσε μια αλυσιδωτή φωσφορυλίωση των υποδοχέων με 

λιγότερα μόρια του PDGF αλλά με ενίσχυση του σήματος του (Εικ.5.2Γ). Αυτή η 

αλληλεπίδραση μπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση πολλαπλών σηματοδοτικών 

μονοπατιών κάτω από τους υποδοχείς του PDGF, που μπορούν να ρυθμίσουν την 

απόπτωση, την διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του 
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ινοσαρκώματος. 

Στην περίπτωση των φυσιολογικών ινοβλαστών η αρνητική δράση των αλυσίδων 

CS στην λειτουργία του PDGF-BB δεν μπορεί να αποδοθεί σε άμεση επίδραση/εμπόδιση της 

πρόσδεσης του PDGF-BB με τους PDGF υποδοχείς. Παρ’όλο που οι αλυσίδες CS φαίνεται να 

προσδένονται με υψηλή συγγένεια στον PDGF-BB (Fager et al., 1995), δεν μπορούν να 

αναστείλουν την  πρόσδεση του PDGF-BB στην επιφάνεια των κυττάρων CHO (Garcia-Olivas 

et al., 2003  

Επίδραση των αναστολέων STI571, AG1296 στη φωσφορυλίωση του PDGF-Rβ 

υποδοχέα 

Στόχος του συγκεκριμένου τμήματος της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί και να 

καταγραφεί η επίδραση των δύο αναστολέων της φωσφορυλίωσης του PDGF-Rβ υποδοχέα, 

στο αντίστοιχο μονοπάτι σηματοδότησης στη συγκεκριμένη κυτταρική σειρά 

ινοσαρκώματος. 

Παρατηρήθηκε πως,σ τα δείγματα στα οποία προστέθηκαν τα STI571 και AG1296, 

υπάρχει ελάττωση των επιπέδων της φωσφορυλίωσης, τόσο κατ’ απόλυτη τιμή όσο και 

ποσοστιαία, σε σχέση με αυτά που προκύπτουν παρουσία μόνο του προσδέτη. Η μείωση 

ήταν περίπου 64% για το STI571 (από 1,1 σε 0,4) και 83% (από 1,1 σε 0,19) για το AG1296, 

14% δηλαδή, κάτω και απ’ τα ενδογενή επίπεδα φωσφορυλίωσης που ανιχνεύτηκαν (0,22). 

Σε αντίθεση, με τον STI571 που προκαλεί μερική (partial) αναστολή, ο AG1296 προκαλεί 

πλήρη αναστολή, αφού κατεβάζει τα επίπεδα φωσορυλίωσης κάτω από τα αντίστοιχα του 

δείγματος- ελέγχου, που αντιστοιχούν στα ενδογενή επίπεδα φωσφορυλίωσης του 

υποδοχέα.  

 

Στόχος του συγκεκριμένου μονοπατιού για θεραπεία νεοπλασιών. 
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Η υπερενεργοποίηση της PDGF-BB: PDGF-Rβ σηματοδότησης κατά την ενήλικη ζωή 

σχετίζεται με πλήθος παθολογικών καταστάσεων, όπως χρόνια φλεγμονή και 

υπερανάπτυξη του στηρικτικού ιστού σε καταστάσεις όπως αθηροσκλήρυνση, 

επαναστένωση, κ.α. (Ross, Masuda et al. 1990), καθώς και σε πολλούς τύπους νεοπλασιών, 

διεγείροντας, τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και την αγγειογένεση. 

Η ανάπτυξη του όγκου μπορεί να προωθηθεί μέσω του αυτοκρινούς διέγερσης του PDGF, 

από την υπερέκφραση ή υπερνεργοποίηση των υποδοχέων του PDGF ή με τη 

σηματοδότηση της αγγειογένεσης μέσα στον όγκο. Οι μηχανισμοί αυτοί αποτελούν και τους 

κύριους θεραπευτικούς στόχους. Επιπλέον η στόχευση των υποδοχέων αυτών, μπορεί να 

μειώσει την πίεση του ενδιάμεσου υγρού στο εσωτερικό συμπαγών όγκων, ενισχύοντας με 

τον τρόπο αυτό, την παράδοση ενός φαρμάκου (Board and Jayson 2005).  

Προεκβάλον Δερματοινοσάρκωμα (Simon et al., 1997, Γλοιώματα Fleming et 

al., 1992 καρκίνο του προστάτη  Petrylak et al., 2004 ωοθηκών Henriksen et al., 1993 

υπερέκφραση του υποδοχέα 

 

Ο PDGF έχει βρεθεί πως διαδραμματίζει πρωταρχικό ρόλο στην αυτοκρινή 

διέγερση των καρκινικών κυττάρων, ενώ επιπλέον, έχει βρεθεί πως ρυθμίζει τους 

ινοβλάστες του στρώματος του όγκου, όπως και την αγγειογένεση σε αυτόν. Επομένως ο 

υποδοχέας του συγκεκριμένου αυξητικού παράγοντα έχει γίνει στόχος πολλών συνθετικών 

ανταγωνιστών (Kristian Pietras 2003). 

Έχουν περιγραφεί πολλές κατηγορίες ανταγωνιστών του PDGF που 

περιλαμβάνουν αντισώματα και απταμερή (aptamers) DNA, που προσδένονται στο  
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εξωκυττάριο μέρος υποδοχέων, αλλά και χημικούς αναστολείς μικρού μοριακού 

βάρους που αναστέλουυν την ιδιότητα κινάσης (Ostman and Heldin 2001). 

 

Πίνακας 4: Αναστολείς του υποδοχέα του PDGF που βρίσκονται σε φάση κλινικής διερεύνησης 

 

Το STI571, κυκλοφορεί με τη μορφή φαρμακευτικού σκευάσματος, με την 

εμπορική ονομασία Glivec, κατά της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (CML) καθώς και 

στρωματικών όγκων του γαστρεντερικού (GIST). Εκτός από τον υποδοχέα του PDGF, το 

STI571 αναστέλλει και την ενεργότητα των Αbl και Arg κινασών τυροσίνης, αύξηση της 

οποίας χαρακτηρίζει τις παραπάνω κακοήθειες. Ταυτόχρονα ερευνάται η χρήση του και 

εναντίον άλλων τύπων νεοπλασιών, ενώ οι παρενέργειες που εμφανίζει είναι ελάχιστες 

(Capdeville, Buchdunger et al. 2002). 

 

Το AG1296 μια quinoxalin-της οικογένειας των tyrphostins αναστέλλει ειδικά την 

ιδιότητα κινάσης της τυροσίνης (Kovalenko, Ronnstrand et al. 1997), ενώ δεν 

παρεμβάλλεται  στη δέσμευση του προσδέτη PDGF-BB, ούτε ασκεί κάποια επίδραση στο 

διμερισμό του υποδοχέα. Εμφανίζει μεγάλο βαθμό εκλεκτικότητας, με το να ανταγωνίζεται 

το ΑTP Ο ακριβής κινητικός τύπος αναστολής εξαρτάται από το στάδιο ενεργοποίησης του 

υποδοχέα. Εκτός από τον υποδοχέα του PDGF-BB επηρεάζει και αυτούς των FLT3 και KIT, 

ενώ δεν ασκεί καμιά επίδραση στον υποδοχέα το VEGF (Torres, Barbarroja et al. 2009). Η 
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χρήση του συγκεκριμένου αναστολέα στην κλινική πράξη αντεδείκνυται, αλλά μελετάται 

αυτή αναστολλέων της ίδιας οικογένειας (Levitzki and Gazit 2000). 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αποδεικνύεται πως  η δράση 

του AG1296 είναι ισχυρότερη απ’ αυτή του STI1296 (περίπου κατά 20%). Ίσως αυτός είναι 

και ο λόγος που ο συγκεκριμένος αναστολέας δε χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς 

σκοπούς (ούτε για κτηνιατρική χρήση) αφού αναστολή μεγαλύτερη από ένα ορισμένο 

επίπεδο, αντί να ενισχύει τη θεραπευτική δράση, αυξάνει την τοξικότητα, πιθανότατα 

ελλατώνοντας ακόμη περισσότερο και τη μικρή, ενδογενή φωσορυλίωση του υποδοχέα 

που συμμετε΄χει σε υγιείς φυσιολογικές διαδικασίες και είναι απαραίτητη για την επιβίωση 

του οργανισμού. 

 

Επίδραση της Νυστατίνης στη φωσφορυλίωση του PDGF-Rβ υποδοχέα 

Στο τελευταίο τμήμα της μελέτης, εξετάστηκε η επίδραση της Νυστατίνης στη 

ενεργοποίηση της PDGF-BB: PDGF-Rβ σηματοδότησης, μέσω της μέτρησης των επιπέδων 

φωσφορυλίωσης του υποδοχέα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Western. Γνωρίζουμε πως η 

Νυστατίνη αποτελεί μια ισχυρή επιφανειοδραστική ουσία, που στοχεύει και καταστρέφει 

τις σχεδίες λιπιδίων. Το ζητούμενο λοιπόν ήταν να διερευνηθεί η σημασία αυτών των 

μεμβρανικών δομών, που εμπεριέχουν αρκετά είδη υποδοχέων, συμπεριλαμβανομένου και 

του PDGF-Rβ, στο μονοπάτι που εξετάζουμε. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως και η Νυστατίνη (ΝYS) λειτουργεί κατασταλτικά για 

τη φωσφορυλίωση του υποδοχέα, αφού κατεβάζει περίπου κατά 82% (από 1,1 στο 0,19) τα 

επίπεδά της παρουσία PDGF-BB, 9% (0,22) δηλαδή, κάτω και απ’ αυτή της ενδογενούς του 

control. 

Η αντιβιοτική ιδιότητα της Νυστατίνηςμ έγγειται στην αμφιπαθή ιδιότητα του 

μορίου, η οποία του επιτρέπει να αλληλεπιδρά επιλεκτικά με την ομάδα των στερολών 
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λιπιδίων εργοστερόλη, χοληστερόλη, τα οποία συμμετέχουν στο σχηματισμό των σχεδιών 

λιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης. Τα λιπίδια αυτά απουσιάζουν από προκαρυωτικούς 

οργανισμούς, γι΄αυτό ,και η δράση της Νυστατίνης αγφορά κυρίως μύκητες. Ως 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης αυτής είναι σε ένα πρώτο στάδιο η δημιουργία 

συμπλόκων που παρεμποδίζουν τη λειτουργία  κυτταρικών καναλιών και πόρων της 

κυτταρικής μεμβράνης, ενώ σε ένα δεύτερο στάδιο η δημιουργία οπών μέσω των οποίων, 

διαρρέουν ιόντα και άλλα μόρια από το εσωτερικό του κυττάρου, με αποτέλεσμα την 

κυτταρική θανάτωση(Harman and Masterson 1957; Recamier, Hernandez-Gomez et al. 

2010) .  

Οι σχεδίες λιπιδίων (Lipid Rafts)  ή μεμβρανικές σχεδίες είναι μικρές (10-200nm), 

ετερογενείς, υψηλής δυναμικότητας περιοχές στην κυτταρική μεμβράνη, με υψηλή 

συγκέντρωση σε χοληστερόλη και σφιγγολιπίδια (Brown and London 2000), οι οποίες, λόγω 

της ιδιότητάς τους να συγκεντρώνουν διαφόρων τύπων υποδοχείς, όπως και στην 

περίπτωση του υποδοχέα τουPDGF, συμμετέχουν  στην κυτταρική σηματοδότηση. 

Επιπλέον, έχει βρεθεί πως υποβοηθούν ην είσοδο ι΄ν και τοξινών στο κυτταρόπλασμα και 

πως συμμετέχουν στη μεταφορά πρωτεϊνών και λιπιδίων (Pike 2006). 

Σε πειράματα όπου χρησιμοποιήθηκαν λεία μθικά κύτταρα από ανθρώπινη 

ουροδόχο κύστη, αφαιρέθηκε η χοληστερόλη από την κυταρική μεμβράνη με τη βοήθεια 

κυκλοδεξτρίνης. Η τελική παρατήρηση ήταν  πως η σηματοδότηση του PDGF-BB μειώθηκε 

σημαντικά (Stehr, Adam et al. 2003). 

 

Στο πείραμά μας, χρησιμοποιήθηκε σε μικρή συγκέντρωση, που δε θα επέφερε την 

κυτταρική θανάτωση, αλλά θα αρκούσε για να αποδιοργανώσει τις σχεδίες λιπιδίων, 

επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό την κατανομή των υποδοχέων. Επιβεβαιώθηκαν τα 

αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών και για τα κύτταρα ινοσαρκώματος, αφού με 
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αποδιοργάνωση των σχεδιών λιπιδίων με τη χρήση Νυστατίνης, παρατηρείται ισχυρή 

μείωση των επιπέδων του φωσφορυλιωμένου υποδοχέα.  
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