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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία είναι ένας τύπος καρκίνου που επηρεάζει την σωστή 

ανάπτυξη των κυττάρων του αίματος. Αυτή η κακοήθεια είναι αποτέλεσμα μιας 

χρωμοσωμικής ανωμαλίας μεταξύ των χρωμοσωμάτων 9 και 22. Από την ανωμαλία αυτή 

προκύπτει το Χρωμόσωμα Φιλαδέλφια (Ph) το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη p210BCR-ABL. 

Αυτή η πρωτεΐνη φέρει ένα τομέα που δρα σαν κινάση της τυροσίνης και βρίσκεται συνεχώς 

στην ενεργή διαμόρφωση με αποτέλεσμα να φωσφορυλιώνει συνεχώς διάφορα 

υποστρώματα. Εμπλέκεται στην ενεργοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών, που έχουν σαν 

αποτέλεσμα τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και διαίρεση, μετατρέποντάς τα κύτταρα σε 

λευχαιμικά. Η έρευνα για μόρια-αναστολείς της κινάσης στην p210BCR-ABL ήταν απαραίτητη 

για την αντιμετώπιση της ασθένειας. 

Το Gleevec, είναι το πρώτο αποτελεσματικό φάρμακο που κυκλοφόρησε για την αναστολή 

της δράσης αυτής της πρωτεΐνης. Ωστόσο, δεν αποτελεί μια μόνιμη θεραπεία, αφού τα 

λευχαιμικά κύτταρα μπορούν και αναπτύσσουν μηχανισμούς αντίστασης στο φάρμακο με 

αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δραστικό και την ασθένεια να εξελίσσεται με γρήγορους 

ρυθμούς προς την τελική φάση. Η ανάγκη για νέα φάρμακα εξακολουθεί να υπάρχει, γι’ αυτό 

η σύνθεση νέων οργανικών μορίων με στόχο την πρωτεΐνη p210BCR-ABL είναι γεγονός.  

Στην παρούσα μελέτη η δράση των νέων αναλόγων έγινε in vitro, στην κυτταρική σειρά Κ562 

με τη μέθοδο του ΜΤΤ και υπολογίστηκαν οι τιμές IC50. Επίσης, έγιναν μελέτες τοξικότητας 

σε λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια και μελέτη της επαγωγής της απόπτωσης στην κυτταρική 

σειρά Κ562 από τα νέα ανάλογα.  

Για τα δύο ανάλογα που είχαν την χαμηλότερη τιμή IC50, διεξάχθηκε συγκριτική πρωτεομική 

μελέτη σε πρωτεόματα από κύτταρα Κ562 που επωάστηκαν με τα ανάλογα αυτά και με το 

Gleevec. Με τη χρήση Διαδοχικής Φασματομετρίας Μάζας Ηλεκτροψεκασμού Συζευγμένη με 

Υγρή Χρωματογραφία (nLC-ESI-MS/MS) έγινε η ταυτοποίηση συνολικά 2959 διαφορετικών 

πρωτεϊνών, από τις οποίες οι 684 ανήκουν στις στατιστικά σημαντικές πρωτεΐνες και 

βρέθηκαν να διαφοροποιούνται. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, Κ562, Χρωμόσωμα Φιλαδέλφια (Ph), 

Πρωτεΐνη p210BCR-ABL, Gleevec, Αναστολείς των Κινασών της Τυροσίνης (TKIs), Νέα 

Ανάλογα, IC50, Πρωτεομική Ανάλυση, Διαδοχική Φασματομετρία Μάζας Ηλεκτροψεκασμού 

Συζευγμένη με Υγρή Χρωματογραφία (nLC-ESI-MS/MS) 
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ABSTRACT 

Chronic Myelogenous Leukemia is a type of cancer which affects the hemopoiesis 

procedure. This malignancy is a result of a reciprocal translocation between chromosomes 9 

and 22. The fusion of parts from these two chromosomes is a new chromosome called the 

Philadelphia Chromosome (Ph). This new chromosome encodes the p210BCR-ABL protein. 

This protein has a kinase domain, which is constitutively active, giving downstream signals 

for uncontrolled proliferation and cell growth. The research for the development of inhibitors 

for the kinase domain on p210BCR-ABL was essential. 

Gleevec, is the first drug that was released and was quite effective for inhibiting the activity of 

this protein. However, it is not a permanent cure since the leukemic cells have developed 

resistance mechanisms for this drug, making it no longer effective. This is causing the 

disease to progress rapidly to the final stage. New drugs are always a goal, resulting in the 

synthesis of new compounds. 

Those novel compounds were tested in vitro, on K562 cell line by the method of MTT and the 

IC50 values were calculated. Also, the compounds were tested for toxicity effects on white 

blood cells and red blood cells and for the induction of early apoptosis in K562 cells.  

In addition, proteome analysis of K562 cells, pre-incubated with the two novel compounds 

which had the lowest IC50 values and Gleevec, was conducted by Electrospray Tandem 

Mass Spectrometry coupled with Liquid Chromatography (nLC-ESI-MS / MS). In total, 2959 

proteins were identified from which 684 were statistically significant and were found to be 

differentiated. 

 

Key Words: Chronic Myelogenous Leukemia, K562, Philadelphia Chromosome (Ph), Protein 

p210BCR-ABL, Gleevec, Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs), New Compounds, IC50, Proteomics, 

Electrospray Tandem Mass Spectrometry Coupled with nano-Liquid Chromatography (nLC-

ESI-MS/MS). 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ALL: Acute Lymphoblastic Leukemia ή Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία 

ATP: Τριφωσφορική Αδενοσίνη 

APS: Ammonium Persulfate ή Υπερθειϊκό Αμμώνιο 

BCA: Bicinhoninic Acid Assay ή Smith Assay 

BSA: Bovine Serum Albumin ή Αλβουμίνη Ορού Βοοειδών 

C-τερματικό: Καρβόξυ-τελικό άκρο πρωτεΐνης 

CML: Chronic Myelogenous Leukemia ή Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία 

DMSO: Dimethyl Sulfoxide ή Διμέθυλοσουλφοξειδιο 

DNA: Δεόξυ-ριβοζονουκλεϊκό οξύ 

DTT: Dithiothreitol ή Διθειοθρεϊτόλη 

EDTA: Ethylene-diamine-tetraacetic acid ή Αιθυλένο-διάμινο-τετραοξικό οξύ 

FASP: Filter Aided Sample Preparation 

FBS: Fetal Bovine Serum ή Ορός Εμβρύου Βοοειδών 

FDA: U.S. Food and Drug Administration 

IC50: Είναι τιμή της συγκέντρωσης που αντιπροσωπεύει το 50% της αναστολής που 

προκαλείται σε μια βιολογική ή βιοχημική λειτουργία.  

nLC-ESI-MS/MS: Διαδοχική Φασματομετρία Μάζας Ηλεκτροψεκασμού Συζευγμένη 

με Υγρή Χρωματογραφία 

MTT: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide 

Ν-τερματικό: Άμινο-τελικό άκρο πρωτεΐνης 

PBS: Phosphate-Buffered Saline ή Ρυθμιστικό Διάλυμα Φωσφορικών 

PES: Polyethersulfone Membrane ή Μεμβράνη Πολυαιθεροσουλφόνης 
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PMSF: Phenylmethylsulfonyl Fluoride 

Ph: Χρωμόσωμα Philadelphia 

PLTs: Platelets ή Thrombocytes, Αιμοπετάλια 

RBCs: Red Blood Cells ή Erythrocytes, Ερυθρά Αιμοσφαίρια 

RPMI: Roswell Park Memorial Institute medium 

SDS: Sodium Dodecyl Sulfate 

SDS-PAGE: Αποδιατακτική Ηλεκτροφόρηση σε Πηκτή Πολυακριλαμιδίου 

TEMED: N,N,N′,N′-Tetramethylethane-1,2-diamine 

TFA: Trifluoroacetic Acid ή Τρίφθοροοξικό οξύ 

TKIs: Tyrosine Kinase Inhibitors 

WBCs: White Blood Cells, Λευκά Αιμοσφαίρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή 

1.1. Τα κύτταρα του αίματος και η δημιουργία τους 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια (RBCs) και τα λευκά αιμοσφαίρια (WBCs), μαζί με τα 

αιμοπετάλια που είναι θραύσματα κυττάρων (PLTs) αποτελούν τα έμμορφα 

συστατικά του αίματος. Για την μεταφορά του οξυγόνου από τους πνεύμονες σε 

όλους τους ιστούς υπεύθυνα είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, για την άμυνα του 

οργανισμού υπεύθυνα είναι τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια είναι υπεύθυνα 

για την δημιουργία θρόμβων ως απόκριση σε κάποια πληγή που αιμορραγεί. 

Ο μυελός των οστών (Εικόνα 1.1.) είναι ένας σπογγώδης ιστός με πολλά αγγεία που 

βρίσκεται στο εσωτερικό των οστών και είναι υπεύθυνος για την δημιουργία των 

κυττάρων του αίματος. Η βιολογική διαδικασία του σχηματισμού και της ανάπτυξης 

αυτών των εξειδικευμένων κυττάρων ονομάζεται αιμοποίηση. 1 

 

Εικόνα 1.1. Η ανατομία ενός οστού. Στην εικόνα φαίνεται το σπογγώδες εσωτερικό 

του οστού όπου μέσα βρίσκεται ο κίτρινος μυελός των οστών και ο ερυθρός μυελός 

των οστών που είναι υπεύθυνος για την αιμοποίηση και τη διοχέτευση των 

παραγόμενων κυττάρων στην κυκλοφορία του αίματος. Δεξιά φαίνονται τα διάφορα 

εξειδικευμένα κύτταρα του αίματος μαζί με το αρχέγονο αιμοποιητικό κύτταρο. Πηγή: 

NCI Visuals Online, © 2014 Terese Winslow LLC, U.S. Govt has certain rights. 
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Όλα τα κύτταρα που βρίσκονται στην κυκλοφορία του αίματος προέρχονται από ένα 

κοινό πρόγονο, τα πολυδύναμα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (multipotent 

hemopoietic stem cells). Έχουν την ιδιότητα να διαιρούνται και να αυτό-ανανεώνονται 

ώστε να υπάρχει συνεχώς ένας πληθυσμός από τα κύτταρα αυτά στον μυελό των 

οστών. Ορισμένα από τα θυγατρικά τους κύτταρα, διαφοροποιούνται σε κύτταρα που 

έχουν περιορισμένο αριθμό διαιρέσεων και μπορούν να δώσουν κύτταρα τα οποία 

είναι προγραμματισμένα να διαφοροποιηθούν σε αρχέγονα λεμφοειδή ή μυελοειδή 

κύτταρα (common lymphoid progenitors και common myeloid progenitors αντίστοιχα) 

(Εικόνα 1.2.).1 

 

Εικόνα 1.2. Σχεδιάγραμμα με την διαφοροποίηση των κυττάρων του αίματος. 

Ελήφθη από την παραπομπή 1. 
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Στην κατηγορία των μυελοειδών κυττάρων (myeloid cells) ανήκουν τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια και η υποκατηγορία των κοκκιοκυττάρων (granulocytes) 

που είναι τα ηωσινόφιλα (eosinophil), βασεόφιλα (basophil), ουδετερόφιλα 

(neutrophil) και μονοκύτταρα (monocytes). Τα Β λεμφοκύτταρα, τα Τ λεμφοκύτταρα 

και τα ΝΚ κύτταρα (B,T lymphocytes, natural killer cells αντίστοιχα) ανήκουν στην 

κατηγορία των λεμφοειδών κυττάρων (lymphoid cells). Τα κοκκιοκύτταρα, τα Β και Τ 

λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα ΝΚ αποτελούν τα λευκά αιμοσφαίρια. 

 

1.2. Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία 

Γύρω στις αρχές του 19ου αιώνα, σε αρκετές χώρες έγιναν αναφορές για ασθενείς 

που εμφάνιζαν σπληνομεγαλία και μεγάλο αριθμό κοκκιοκυττάρων στο αίμα τους. Η 

τεχνολογία εκείνη την εποχή δεν επέτρεπε στην επιστημονική κοινότητα να εξηγήσει 

γιατί συνέβαινε αυτό. Το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός κοκκιοκυττάρων στο 

αίμα των ασθενών ωστόσο, άρχισε να κινεί τις υποψίες για μια πιθανή ανωμαλία 

κατά τη διαδικασία της αιμοποίησης. Το 1845, έγινε η πρώτη αναφορά στον όρο 

λευχαιμία από τον Γερμανό γιατρό R.Virchow.2 

Η λευχαιμία είναι ένας τύπος καρκίνου που επηρεάζει τη σωστή ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση των κυττάρων του αίματος. Υπάρχουν τύποι λευχαιμίας που είναι 

χρόνιας μορφής (chronic) και τύποι που είναι οξείας-επιθετικής μορφής (acute). 

Επίσης, οι τύποι λευχαιμίας μπορούν να χαρακτηριστούν με βάση τον τύπο κυττάρου 

που επηρεάζεται σε κάθε περίπτωση.3 

Η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (CML), είναι ένας τύπος λευχαιμίας χρόνιας μορφής 

που επηρεάζει τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (HSC) ή τα κύτταρα που είναι 

προγραμματισμένα να δώσουν την σειρά των μυελοειδών κυττάρων (CMP), εξ’ ου 

και το όνομα μυελογενής (Εικόνα 1.3.). Αυτή η μυελοπολλαπλασιαστική διαταραχή 

οφείλεται σε μια χρωμοσωμική ανωμαλία που κωδικοποιεί μια ογκοπρωτεΐνη, την 

BCR-ABL (Ενότητα 1.3.).3,4 

Η ασθένεια αυτή εμφανίζεται κυρίως σε ενήλικες με μέσο όρο ηλικίας τα 64 χρόνια 

και σπανιότερα σε παιδιά. Χαρακτηρίζεται από τρείς κλινικές φάσεις: 
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 Φάση Ι: Χρόνια (Early chronic phase/CML-CP). Είναι το στάδιο κατά το οποίο 

γίνεται η διάγνωση της ασθένειας. Κύρια κλινικά συμπτώματα είναι η 

σπληνομεγαλία, η κόπωση και η απώλεια βάρους. Επίσης, υπάρχει μεγάλος 

αριθμός κοκκιοκυττάρων (G) στο αίμα των ασθενών (Εικόνα 1.3.).3,5 

 Φάση ΙΙ: Επιταχυνόμενη (Accelerated phase/CML-AP). Είναι το ενδιάμεσο 

στάδιο της ασθένειας, κατά το οποίο συμβαίνουν περισσότερες γενετικές 

τροποποιήσεις κατά την αιμοποίηση. Οι ασθενείς εμφανίζουν είτε υψηλές είτε 

χαμηλές τιμές αιμοπεταλίων και υψηλές τιμές κοκκιοκυττάρων που δεν 

υποχωρούν.3 

 Φάση ΙΙΙ: Βλαστική Κρίση (Blast crisis phase/CML-BP). Είναι το τελικό στάδιο 

της ασθένειας και έχει τα χαρακτηριστικά μιας οξείας λευχαιμίας. Στο αίμα, το 

μυελό των οστών ή και σε άλλα όργανα των ασθενών όπως η σπλήνα,  

παρατηρείται μεγάλος αριθμός από μη ώριμα κοκκιοκύτταρα (granulocyte-

macrophage progenitors ή blasts - GMP). Σε ένα ποσοστό ασθενών, οι 

μεταλλάξεις στα HSC κύτταρα στη Φάση ΙΙ της ασθένειας μπορούν να 

επηρεάσουν και την ανάπτυξη των λεμφοειδών κυττάρων με αποτέλεσμα η 

ασθένεια να μετατρέπεται σε Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ALL) στη Φάση 

ΙΙΙ (Εικόνα 1.3.).3,6 

 

Εικόνα 1.3. Η ανάπτυξη της CML κατά την αιμοποίηση. Ελήφθη από την 

παραπομπή 4.  
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1.3. Το χρωμόσωμα Philadelphia και η πρωτεΐνη p210BCR-ABL 

Το 1960 οι P. Nowell και D. Hungerford, ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν ότι 

υπήρχε ένα διαφορετικό χρωμόσωμα σε καλλιέργειες κυττάρων  που απομονώθηκαν 

από το αίμα ασθενών που έπασχαν από λευχαιμία. Το χρωμόσωμα αυτό 

ονομάστηκε χρωμόσωμα Philadelphia (Ph), από την πόλη Philadelphia 

(Pennsylvania, U.S.) όπου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά.7 

Το 1973 η J.Rowley κατάφερε να προσδιορίσει ότι το χρωμόσωμα Philadelphia είναι 

το αποτέλεσμα μιας αμοιβαίας ανταλλαγής γενετικού υλικού που συμβαίνει μεταξύ 

των χρωμοσωμάτων 9 και 22, κατά την οποία αλλάζει η μορφή και των δυο 

χρωμοσωμάτων. Το χρωμόσωμα 22 με το μικρότερο βραχίονα (22q-) είναι το 

χρωμόσωμα Ph (Εικόνα 1.4.).8 

 

 

Εικόνα 1.4.: Το χρωμόσωμα Philadelphia – (a) Η κανονική όψη των χρωμοσωμάτων 

9 και 22. (b) Είναι μια σχηματική αναπαράσταση της αμοιβαίας μεταφοράς γενετικού 

υλικού που συμβαίνει μεταξύ των χρωμοσωμάτων 9 και 22 (t(9;22)) και καταλήγει 

στο σχήμα (c) όπου φαίνονται τα δύο νέα χρωμοσώματα που δημιουργούνται. Πηγή: 

NCI Visuals Online, © 2007 Terese Winslow LLC, U.S. Govt has certain rights. 
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Στους ασθενείς που είναι θετικοί στο χρωμόσωμα Ph (Ph+), εκφράζεται η πρωτεΐνη 

BCR-ABL. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν τρείς διαφορετικές 

χειμερικές BCR-ABL πρωτεΐνες, ανάλογα με το σημείο που θα γίνει η εισαγωγή στο 

γονίδιο ABL (Εικόνα 1.5.).9 

 

 

Εικόνα 1.5. Σχηματική αναπαράσταση των γονιδίων Bcr και Abl με έμφαση στις 

περιοχές ματίσματος των δύο γονιδίων (τα εξόνια παρουσιάζονται με τετράγωνα και 

τα σημεία που γίνεται το μάτισμα με πορτοκαλί βέλη). Ελήφθη από την παραπομπή 

9.  

Το γονίδιο Abl, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 9, έχει δύο περιοχές ματίσματος 

κοντά στο 5΄ άκρο του γονιδίου, με την πιο κοινή θέση ματίσματος κοντά στο εξόνιο 

a2. Το γονίδιο Bcr, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 22, έχει τρείς περιοχές 

ματίσματος: την m-bcr κοντά στο εξόνιο e1, την περιοχή M-bcr (εξόνια b1-b5) και την 

μ-bcr κοντά στο 3΄ άκρο του γονιδίου μεταξύ των εξονίων e19 και e20. Στο κάτω 

μέρος της εικόνας φαίνονται τα μόρια mRNA που προκύπτουν από τον 

ανασυνδυασμό των δύο γονιδίων. Από το συνδυασμό e1a2 προκύπτει η πρωτεΐνη 

p190BCR-ABL (190 kD), από το συνδυασμό e19a2 προκύπτει η πρωτεΐνη p230BCR-ABL 

(230 kD) και από τον συνδυασμό b2a2 ή b3a2 προκύπτει η πρωτεΐνη p210BCR-ABL 
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(210 kD), που εκφράζεται στα λευχαιμικά κύτταρα της CML. Οι άλλες δύο χειμερικές 

πρωτεΐνες σχετίζονται με άλλους τύπους λευχαιμίας.9 

Οι κινάσες είναι πρωτεΐνες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη σηματοδότηση μέσα σε 

όλα τα φυσιολογικά κύτταρα. Εμπλέκονται σε λειτουργίες όπως η ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση του κυττάρου, η μεταγραφή του DNA, η αναδιάταξη του 

κυτταροσκελετού και η απόπτωση. Καταλύουν την φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών 

σε κατάλοιπα όπως σερίνη, θρεονίνη και τυροσίνη (Ser, Thr, Tyr αντίστοιχα) με την 

χρήση ATP: 

 

MgATP-1 + protein-OH → Protein-OPO3
2- + MgADP + H+ 

 

Η πρωτεΐνη ABL ανήκει στην οικογένεια των κινασών της τυροσίνης και μπορεί να 

βρεθεί στο κυτταρόπλασμα ή τον πυρήνα. Η πρωτεΐνη αυτή μπορεί να βρεθεί σε δύο 

ισομορφές στον άνθρωπο, την ABL-1a και την ABL-1b. 10 

Η δομή της κινάσης ABL αποτελείται από δύο λοβούς, ένα μικρότερο (N-lobe) στο Ν-

τερματικό της άκρο, ένα μεγαλύτερο (C-lobe, SH1 τομέας της κινάσης της τυροσίνης) 

στο C-τερματικό της άκρο και τους τομείς SH2 και SH3. Μεταξύ των δύο λοβών 

βρίσκεται μια σχισμή που αποτελεί το ενεργό κέντρο. Η θέση δέσμευσης και 

προσανατολισμού της ATP (P-loop, βρόγχος δέσμευσης του νουκλεοτιδίου) 

βρίσκεται στον Ν-lobe και ένα μέρος στο C-lobe, ενώ η θέση δέσμευσης του 

υποστρώματος βρίσκεται στον C-lobe. Επίσης, υπάρχει μια θέση δέσμευσης για το 

DNA (δράση της κινάσης κατά την αρχή της μεταγραφής του DNΑ), μια θέση 

δέσμευσης για την ακτίνη και μια υδρόφοβη περιοχή στο C-τερματικό της άκρο, όπου 

δεσμεύεται ένα λιπαρό οξύ. Η καταλυτική δράση της κινάσης ABL ρυθμίζεται με 

ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις που ρυθμίζονται από τους τομείς SH2 και SH3 (ABL-

1a, 1b) και την δέσμευση του λιπαρού οξέος (ABL-1b), με διαμοριακές 

αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν με άλλες πρωτεΐνες και σχετίζονται με τη 

σηματοδότηση καθώς και με τη φωσφορυλίωση των καταλοίπων Y245 (τομέας SH2) 

και Υ412 (βρόγχος ενεργοποίησης, A-loop) (Εικόνα 1.6.).9-11 
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Εικόνα 1.6.: (a) Σχηματική αναπαράσταση με τους τομείς της πρωτεΐνης ABL κατά 

την ενεργή και την ανενεργή της μορφή.  (b) Σχηματική αναπαράσταση του γονιδίου 

με τους τομείς που κωδικοποιούνται στην ABL (πάνω) και στην p210BCR-ABL (κάτω). 

Ελήφθη από την παραπομπή 11. 

 

Ο βρόγχος ενεργοποίησης είναι μια συντηρημένη αλληλουχία αμινοξέων (αρχή: Asp-

Phe-Gly ή DFG, τέλος: Ala-Pro-Glu ή APE) που χρησιμεύει σαν πλατφόρμα 

δέσμευσης για το υπόστρωμα της κινάσης. Στην ανενεργή μορφή της κινάσης, ο 

βρόγχος ενεργοποίησης βρίσκεται σε μια διπλωμένη διαμόρφωση ενώ όταν η 

τυροσίνη Y412 φωσφορυλιώνεται τότε υιοθετεί μια ανοικτή διαμόρφωση που 

σταθεροποιεί την ενεργή μορφή της κινάσης και ευνοεί την πρόσδεση του 

υποστρώματος.10 

Το Ν-τερματικό άκρο της BCR, έχει δομή coiled coil (CC) και φέρει την καταλυτική της 

δράση (κινάση Ser/Thr). Στην p210BCR-ABL, η BCR σχηματίζει ένα πεπτιδικό δεσμό με 

το C-τερματικό άκρο της ABL. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κινάση της τυροσίνης που 

βρίσκεται στον τομέα της ABL να μένει πάντα στην ενεργή διαμόρφωση, αφού η 

ενδομοριακή ρύθμιση για τον μετασχηματισμό του μορίου στην ανενεργή 

διαμόρφωση παρεμποδίζεται από την αλλαγή που υφίσταται η δομή της. Όταν ο 

τομέας ABL, βρίσκεται σε ενεργή διαμόρφωση αλλά δεν είναι ενεργοποιημένη η 

καταλυτική του δράση σαν κινάση, σημαίνει ότι τα κατάλοιπα DFG στο βρόγχο 
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ενεργοποίησης έχουν αλλάξει προσανατολισμό, υιοθετώντας την DFG-out 

διαμόρφωση που δεν επιτρέπει στο υπόστρωμα να προσδεθεί. 11,12 

Όταν εκφράζεται η πρωτεΐνη p210BCR-ABL μέσα σε ένα αρχέγονο αιμοποιητικό 

κύτταρο, λόγω του ότι είναι συνεχώς ενεργοποιημένη, αλληλεπιδρά με άλλες 

πρωτεΐνες που βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα, και έτσι σηματοδοτούνται μονοπάτια 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση, την κινητικότητα και την 

καταστολή του κυτταρικού θανάτου με αποτέλεσμα το κύτταρο να μετατρέπεται σε 

λευχαιμικό κύτταρο (Εικόνα 1.7.). 

 

Εικόνα 1.7. Σηματοδοτικά μονοπάτια που επηρεάζονται από την πρωτεΐνη p210BCR-

ABL στα κύτταρα της CML. Ελήφθη από την παραπομπή 12. 

Στον τομέα BCR της πρωτεΐνης p210BCR-ABL, υπάρχει ένα κατάλοιπο τυροσίνης 

(Y177), το οποίο αυτό-φωσφορυλιώνεται. O μηχανισμός για αυτή τη φωσφρυλίωση 

δεν είναι ακόμη γνωστός. Η φωσφορυλίωση αυτή, επηρεάζει τον τομέα SH2 της ABL 

και επάγει την αλληλεπίδρασή του με τον αυξητικό παράγοντα GRB2. Δημιουργείται 

ένα σύμπλοκο με τις πρωτεΐνες BCR-ABL-GRB2-SOS που με τη σειρά του 

ενεργοποιεί την πρωτεΐνη Ras. Οι αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών CRKL και SHC 

με την p210BCR-ABL, μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν την πρωτεΐνη Ras. Η 

πρωτεΐνη Ras είναι συζευγμένη με την πρωτεΐνη Raf που είναι μια κινάση Ser/Thr. 

Με την ενεργοποίηση της Ras, η πρωτεΐνη Raf καταλύει τη φωσφορυλίωση των 
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πρωτεϊνών MAPK, MEK1 και MEK2 και αυτό συνεπάγεται την δική τους 

ενεργοποίηση που δίνει το εναρκτήριο σήμα στον πυρήνα του κυττάρου για την 

μίτωση. Με την διέγερση του Ras/Raf μονοπατιού, η p210BCR-ABL ενισχύει την 

ανάπτυξη του κυττάρου χωρίς να χρειάζεται κάποιος αυξητικός παράγοντας. Ακόμα, 

η ενεργοποίηση άλλων μονοπατιών από την p210BCR-ABL, επηρεάζει πρωτεΐνες των 

μιτοχονδρίων (οικογένεια BCL2) που επάγουν την επιβίωση του κυττάρου.12 

Ένα άλλο μονοπάτι που επηρεάζεται από την έκφραση και λειτουργία της πρωτεΐνης 

p210BCR-ABL είναι αυτό της κινάσης της 3-φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (PI3K). Αυτό το 

μονοπάτι καταστέλλει το μονοπάτι που ελέγχει τον κυτταρικό θάνατο και επάγει την 

επιβίωση του λευχαιμικού κυττάρου. Επίσης, επηρεάζεται το μονοπάτι που προκαλεί 

την προσκόλληση του κυττάρου στον χώρο έξω από το κύτταρο (focal adhesion), 

αφού η πρωτεΐνη p210BCR-ABL αλληλεπιδρά με την ακτίνη και τις πρωτεΐνες (paxillin, 

FAK) που είναι τα συστατικά που βοηθούν το κύτταρο να αγκιστρωθεί.12 

 

1.4. Θεραπείες για τη Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία 

Από τον καιρό που χαρακτηρίστηκε η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, έγιναν 

διάφορες απόπειρες για την αντιμετώπισή της. Ορισμένοι σταθμοί από θεραπείες 

φαίνονται στον Πίνακα 1.1. μαζί με τις παρενέργειες που προκαλούσαν ή τους 

λόγους που απορρίφτηκαν.2 

Πίνακας 1.1. Σταθμοί στη θεραπεία της CML 

Περίοδος/ 
Χρονολογία 

Θεραπεία Παρενέργειες/Λόγοι απόρριψης 

1960 Busulfan 
Υποπλασία του μυελού των οστών, στείρωση, 
μελάνιασμα στο δέρμα, ίνωση των πνευμόνων και 
του μυελού των οστών, υποαδρεναλινισμός. 

1960 
Hydroxycarbamide 

Hydroxyurea 

Ναυτία, εξανθήματα, έλκος στο στόμα, τερατογόνο 
στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης. Μπορούσε 
να μειώσει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων 
αλλά δεν υπήρχε εξάλειψη του παράγοντα Ph. 
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1980s 
Interferon-alfa 

IFN-α 

Συμπτώματα γρίπης (πυρετός, μυαλγία, ρίγη, 
κόπωση), χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων, 
αναιμία, υπνηλίες, ανορεξία, απώλεια βάρους, 
αϋπνίες, κατάθλιψη. Άνθρωποι με διαταραχές του 
θυρεοειδούς αδένα δεν μπορούν να υποβληθούν 
σε θεραπεία με IFN-α. Αρχικά υπήρχε μείωση στα 
ποσοστά του χρωμοσώματος Ph στους ασθενείς 
και σε σπάνιες περιπτώσεις μετά την διακοπή του 
φαρμάκου δεν υπήρχε υποτροπιασμός. Μετά από 
μελέτες με PCR, φανερώθηκε ότι οι μεταγραφικοί 
παράγοντες για την BCR-ABL υπήρχαν. 

1980-1990 
Πρώτες δοκιμές 
μεταμόσχευσης 

μυελού των οστών 

Η πλειοψηφία των ασθενών που υποβάλλεται σε 
μεταμόσχευση μυελού των οστών θεραπεύεται. Η 
ασθένεια ωστόσο μπορεί να επανεμφανιστεί σε 
κάποιες περιπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
εύρεση δότη μυελού των οστών είναι μια δύσκολη 
διαδικασία. 1980-Σήμερα 

Μεταμόσχευση 
μυελού των οστών 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990,  ξεκίνησε η μελέτη ουσιών που στόχευαν στην 

αναστολή τομέα ABL (κινάση της τυροσίνης) στην πρωτεΐνη p210BCR-ABL (Tyrosine 

Kinase Inhibitors-TKIs). Το 1996, έγινε η πρώτη δημοσίευση από τον Brian J. Druker 

και την εταιρεία Ciba-Geigy (σήμερα Novartis), για μια ουσία που ανήκει στην 

κατηγορία των 2-φαινυλαμινοπυριμιδινών. Αυτή η ουσία, ήταν ικανή να αναστείλει 

την καταλυτική δράση της κινάσης ABL στην πρωτεΐνη p210BCR-ABL. Το Μάιο του 

2001, εγκρίθηκε η κυκλοφορία του φαρμάκου Gleevec, (Imatinib Mesylate, Novartis, 

Basel, Switzerland) από τον FDA (Εικόνα 1.8.).13 

 

Εικόνα 1.8. Η δομή του Gleevec (STI-571) 
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Το οργανικό αυτό μόριο βρέθηκε ότι προσδένεται στη θέση δέσμευσης της ATP 

(ATP-competitive inhibitor) πάνω στον τομέα της κινάσης της ABL όταν αυτή 

βρίσκεται στην μορφή που είναι καταλυτικά ανενεργή (DFG-out διαμόρφωση). Αυτή η 

διαμόρφωση, ανοίγει ένα κανάλι προς το κατάλοιπο Τ315 (Gatekeeper) και τη θέση 

δέσμευσης της ATP (p-loop, στην p210BCR-ABL αναφέρεται ως περιοχή πλούσια σε 

γλυκίνες-G) που ευνοεί την πρόσδεση του φαρμάκου στην θέση της ATP μέσω 

δεσμών υδρογόνου. Έτσι, σταθεροποιείται η απενεργοποιημένη μορφή της κινάσης 

και ακολουθεί η καταστολή της σηματοδότησης μέσα στο κύτταρο για τον 

ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό (Εικόνα 1.9.).14,15 

 

Εικόνα 1.9. Σχηματική αναπαράσταση της δράσης του Gleevec. Ελήφθη από την 
παραπομπή 14. 
 

Η θεραπεία με το Gleevec ήταν πολύ αποτελεσματική σε ασθενείς που βρίσκονταν 

στη χρόνια φάση της CML όπως και στις Φάσεις ΙΙ και ΙΙΙ κατά την τελευταία δεκαετία. 

Ωστόσο, σε αρκετούς ασθενείς αναπτύχθηκαν μηχανισμοί αντίστασης κατά της 

δράσης του Gleevec. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηχανισμών αντίστασης. Η πρώτη 

κατηγορία μηχανισμών αντίστασης σχετίζεται με την p210BCR-ABL και έχει να κάνει με 

την ενίσχυση του γονιδίου Bcr-Abl και σημειακές μεταλλάξεις (έχουν αναφερθεί πάνω 

από 100 διαφορετικές σημειακές μεταλλάξεις) πάνω στο μόριο της πρωτεΐνης 

p210BCR-ABL, που δεν ευνοούν την πρόσδεση του φαρμάκου. Η δεύτερη κατηγορία 

μηχανισμών αντίστασης δεν σχετίζονται με την p210BCR-ABL. Ένας μηχανισμός που 

ανήκει στην κατηγορία αυτή είναι η υπερέκφραση της P-γλυκοπρωτεΐνης. Αυτή η 

πρωτεΐνη, είναι μια αντλία που βοηθά στη μεταφορά του φαρμάκου έξω από το 

κύτταρο, μειώνοντας τη συγκέντρωση του στο εσωτερικό.16 
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Οι μεταλλάξεις στην p210BCR-ABL ήταν η κύρια αιτία για να σχεδιαστούν νέα φάρμακα. 

Στον Πίνακα 1.2. παρουσιάζονται οι TKIs πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς που 

έχουν εγκριθεί από τον FDA μαζί με τις κυριότερες μεταλλάξεις που συμβαίνουν στο 

μόριο της p210BCR-ABL και επηρεάζουν τη δέσμευση και δράση των φαρμάκων.15-17 

Πίνακας 1.2. TKIs που έχουν εγκριθεί από τον FDA 

Έ
το

ς
 

Όνομα Εταιρία 
Μηχανισμός 

Δράσης
 

Κύριες Μεταλλάξεις στην p210
BCR-ABL

 που 
παρεμποδίζουν τη δράση των φαρμάκων 

A-loop 
(ABL) 

P-loop 
(ABL)

 
Άλλες 

περιοχές 

T351I 
c 

Gatekeeper 
Mutation 

1
η

ς
 γ

ε
ν
ιά

ς
 

2
0
0
1

 Imatinib 
(Gleevec, 
STI571) 

Novartis 
ATP 

competition 
Type 2 

a
 

H396P/R 

G250E, 
Q252H, 

Y253F/H, 
E255K/V 

M244V, 
F317L, 
M351T, 
E355G, 
F359V/C 

Προκαλεί 
στερεοχημική 
παρεμπόδιση 

2
η

ς
 γ

ε
ν
ιά

ς
 

2
0
0
6

 Dasatinib 
(Sprycel, 

BMS354825) 

Bristol-
Myers 
Squibb 

ATP 
competition 

Type 1 
b 

Καμία Καμία 
V299L, 

F317L/C/V 
<< 

2
0
0
7

 Nilotinib 
(Tasigna, 
AMN107) 

Novartis 
 

ATP 
competition 

Type 2 
Καμία 

L248V, 
Y253H, 

E255K/V 
F359V/C << 

2
0
1
2

 Bosutinib 
(Bosulif, 
SKI606) 

Pfizer 
ATP 

competition 
Type 1 

Καμία 
L248V, 
G250E, 
E255K/V 

V299L, 
F317L/C/V 

<< 

3
η

ς
 γ

ε
ν
ιά

ς
 

2
0
1
2

 Ponatinib 
(Iclusig, 

AP24534) 
Ariad 

ATP 
competition 

Type 2 
Καμία E255V Καμία Δεν επηρεάζει 

a 
Type 2: το φάρμακο προσδένεται στην θέση δέσμευσης της ATP, όταν ο τομέας της κινάσης 

βρίσκεται στην ενεργή διαμόρφωση αλλά σε μη ενεργοποιημένη μορφή και σταθεροποιεί τη δομή 
αυτή. 

b
 Type 1: το φάρμακο προσδένεται στη θέση δέσμευσης της ATP, όταν ο τομέας της κινάσης 

βρίσκεται στην ενεργή διαμόρφωση και στην ενεργοποιημένη μορφή.
c
 Το κατάλοιπο της τυροσίνης 

Τ315 στην p210
BCR-ABL

 βρίσκεται στη θέση δέσμευσης της ATP. Το γεγονός ότι είναι ένα μικρό αμινοξύ 
ευνονεί τη δέσμευση των φαρμάκων. Όταν γίνεται η μετάλλαξη σε ισολευκίνη (I), που είναι ένα 
μεγαλύτερο αμινοξύ, δημιουργείται στερεοχημική παρεμπόδιση.  
 

Στην Εικόνα 1.10. παρουσιάζονται οι τρόποι δέσμευσης των TKIs πρώτης, δεύτερης 

και τρίτης γενιάς στον τομέα ABL της πρωτεΐνης BCR-ABL. 
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Εικόνα 1.10. Στήλη Αριστερά (a, c, e, g, i): Είναι οι χημικές δομές των TKIs. Με 
κόκκινα βέλη προσδιορίζονται οι ομάδες των μορίων που αλληλεπιδρούν με την 
πρωτεΐνη-στόχο. Στήλη Δεξιά (b, d, f, h, j): Είναι οι κρυσταλλικές δομές της 
πρωτεΐνης στο σημείο πρόσδεσης του κάθε φαρμάκου. Με κόκκινες διακεκομμένες 
γραμμές φαίνονται οι δεσμοί υδρογόνου ενώ με magenta είναι σχεδιασμένα τα μόρια 
των TKIs. Ελήφθη από την παραπομπή 17. 
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1.5. Κυτταρική Σειρά Κ562 

Η κυτταρική σειρά Κ562, είναι το μοντέλο που αντιπροσωπεύει την CML στο 

εργαστήριο. Δημιουργήθηκε το 1970 από τους C. Lozzio και B. Lozzio και από τότε 

χρησιμοποιείται για in vitro μελέτες. Τα λευχαιμικά αυτά κύτταρα, είναι θετικά στο 

χρωμόσωμα Ph. Προέρχονται από το πλευριτικό υγρό μιας γυναίκας 53 ετών που 

υπέφερε από Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία στην βλαστική φάση. Έχουν χρόνο 

διπλασιασμού 30-40 ώρες in vitro και είναι κύτταρα τα οποία δεν δημιουργούν 

τάπητα (in suspension cell cultures).18 

 

1.6. Σκοπός της εργασίας 

Το γεγονός ότι τα λευχαιμικά κύτταρα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αντίστασης στο 

Gleevec (ενίσχυση του γονιδίου Bcr-Abl, σημειακές μεταλλάξεις στο μόριο της 

πρωτεΐνης p210BCR-ABL, μηχανισμοί αποβολής του φαρμάκου από το κύτταρο), έχει 

οδηγήσει στην αναζήτηση και το σχεδιασμό νέων φαρμάκων για την Χρόνια 

Μυελογενή Λευχαιμία. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να γίνει μια μελέτη για την δράση 33 νέων  

αναλόγων του Gleevec στην κυτταρική σειρά Κ562 και να βρεθούν οι τιμές IC50. 

Επίσης, να ελέγξουμε αν επάγεται η απόπτωση στα κύτταρα αυτά κατά τα αρχικά 

στάδια της επώασής τους με τα ανάλογα που είχαν τιμές IC50 κοντά στο 1 μΜ. 

Ακόμη, να μελετηθεί η τοξικότητά των ίδιων αναλόγων σε λευκά και ερυθρά 

αιμοσφαίρια που απομονώθηκαν από ολικό αίμα, καθώς για ένα φάρμακο είναι πολύ 

σημαντικό να μην επηρεάζει τα κανονικά κύτταρα σε ένα οργανισμό και να υπάρχουν 

περιθώρια για αύξηση της δοσολογίας ούτως ώστε να είναι δραστικό χωρίς να είναι 

τοξικό. Τέλος, για να μελετηθεί η επίδραση των νέων αναλόγων στην διαφοροποίηση 

των πρωτεϊνών μέσα στο κύτταρο,  θέσαμε σαν στόχο να γίνει συγκριτική ποιοτική 

και ποσοτική πρωτεομική μελέτη σε κύτταρα που επωάστηκαν με τα νέα ανάλογα  

που είχαν τις χαμηλότερες τιμές IC50, σε σχέση με κύτταρα που επωάστηκαν με το 

Gleevec καθώς και με κύτταρα που επωάστηκαν μόνο με θρεπτικό υλικό. 
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1.7. Νέα ανάλογα του Gleevec 

Τα νέα ανάλογα του Gleevec, παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία πρώτη φορά 

(Εικόνα 1.11.). Είναι ουσίες που έχει συνθέσει η ομάδα του κυρίου Σκομπρίδη στο 

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Η συγκεκριμένη ομάδα είχε 

συνθέσει και παλαιότερα ανάλογα με μοριακό σκελετό παρόμοιο με του Gleevec.19 

 

Εικόνα 1.11. Οι ομάδες των νέων αναλόγων του Gleevec – Τα παραπάνω μόρια 

είναι οι πέντε δομικές ομάδες στις οποίες χωρίζονται τα 33 νέα ανάλογα του Gleevec 

που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία. Με το κόκκινο χρώμα στο μόριο του 

Gleevec, φαίνεται η ομάδα που απορρίφθηκε στην σύνθεση των νέων μορίων. Στα 

υπόλοιπα μόρια φαίνονται με διαφορετικό χρώμα οι δομικές διαφορές μεταξύ των 

ομάδων καθώς και με το Gleevec. Με R1-R5 εμφανίζονται οι θέσεις για τις διάφορες 

πλευρικές ομάδες που παρατίθενται αναλυτικά για το κάθε ανάλογο στον Πίνακα 1.3.   
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Πίνακας 1.3. Συγκεντρωτικός πίνακας με τα νέα ανάλογα του Gleevec που 
μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ R1 R2 R3 R4 R5 
A

E
4

,4
M

3
A

-Y
X

 

AE4,4M3A-Y15 --- --- F NO2 --- 

AE4,4M3A-Y16 F --- --- NO2 --- 

AE4,4M3A-Y17 Cl NO2 --- --- --- 

AE4,4M3A-Y18 --- --- NO2 --- Cl 

AE4,4M3A-Y19 Cl --- --- NO2 --- 

AE4,4M3A-Y20 --- --- Cl NO2 --- 

AE4,4M3A-Y21 --- --- NO2 --- CF3 

AE4,4M3A-Y22 --- --- NO2 CF3 --- 

A
G

X
 

AG1 --- --- --- --- --- 

AG2 --- --- --- --- Cl 

AG3 --- --- --- CF3 --- 

AG4 --- --- CF3 --- --- 

AG5 --- --- --- --- F 

AG6 --- --- Br NO2 --- 

AG7 --- NO2 --- --- Br 

AG8 --- --- NO2 Br --- 

AG9 --- --- CN --- F 

A
G

X
+

 

AG18 --- --- --- --- --- 

AG19 --- NO2 --- --- F 

AG20 --- NO2 Cl --- --- 

AG21 --- --- NO2 --- Cl 

AG22 --- --- --- Cl --- 

S
K

 

SKA --- NO2 Cl --- --- 

SKB Cl NO2 --- --- --- 

SKC Cl --- NO2 --- --- 

SKD CF3 --- NO2 --- --- 

SKE --- CF3 NO2 --- --- 

SKF --- CF3 --- 

 

--- 

SKG --- NO2 F --- --- 

SKH F --- --- NO2 --- 

AE3,4M3A-YX 
AE3,4M3A-Y8 --- --- --- --- NO2 

AE3,4M3A-Y35 --- --- CF3 --- NO2 

AE4,2M5A-Y1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Υλικά και Μέθοδοι 

Όλα τα αντιδραστήρια και οι διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από τις εταιρείες 

Sigma-Aldrich, Fluka και Merck. Το νερό που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή 

των διαλυμάτων ήταν απιονισμένο (dH2O), μέσω στήλης ιονανταλλακτικών ρητινών. 

Για την παρασκευή ορισμένων διαλυμάτων χρησιμοποιήθηκε και υπερκάθαρο νερό 

ειδικής αντίστασης (nanopure H2O, 18.2 ΜΩ·cm). 

Laminar Flow Cabinet: Telstar BioIIA 

Οπτικό Μικροσκόπιο: Nikon Type 102 

CO2 incubator (Επωαστής): (Shell Lab, model IR2424) 

 

2.1. Καλλιέργεια της λευχαιμικής κυτταρικής σειράς Κ562 

Η κυτταρική σειρά Κ562 ήταν μια ευγενική προσφορά του κου Γ. Βρέντζου (ΙΜΒΒ, 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα). Το θρεπτικό 

υλικό (RPMI-1640 με L-glutamine και NaHCO3) που χρησιμοποιήθηκε ήταν από τις 

εταιρείες Sigma-Aldrich και BioSera. Ο ορός Fetal Bovine Serum (FBS), τα 

αντιβιοτικά (διάλυμα 100X penicillin/streptomycin) και το DMSO (Hybri max, ειδικό για 

κυτταροκαλλιέργεις) ήταν από την εταιρεία Sigma-Aldrich. Οι καλλιέργειες έγιναν σε 

αποστειρωμένες φλάσκες καλλιέργειας 25 cm2 της εταιρείας BD Falcon (Blue Plug 

Seal Cap 353082). Οι αποστειρωμένες συσκευές φιλτραρίσματος για το θρεπτικό 

υλικό ήταν των 250 ml με μεμβράνη PES 0.22 μm (SIAL-1096, Sigma-Aldrich). 

Διαλύματα 

 Διάλυμα αιθανόλης 70% v/v (για την αποστείρωση των δοχείων εξωτερικά) 

 FBS heat inactive (h.i.) 

Heat inactivation: 30 λεπτά επώαση στους 56 οC (υδατόλουτρο) πριν τη χρήση, με 

ανάδευση του μπουκαλιού κάθε 10 λεπτά. Αν το μπουκάλι με το FBS είναι 

παγωμένο, τότε τα 30 λεπτά στους 56 οC, μετρούν από την ώρα που θα έχει 

ξεπαγώσει ο ορός. Μετά τη χρήση, αποθηκεύεται στους -20 οC. 
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 Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας (Cell Culture Media): Θρεπτικό Υλικό RPMI-

1640, με 10% v/v FBS (h.i.) και 1% v/v pen/strep, 250 ml (laminar) 

Στο επάνω μέρος της συσκευής φιλτραρίσματος, γίνεται προσθήκη 222.5 ml RPMI-

1640, 25 ml FBS h.i., και 2.5 ml αντιβιοτικού διαλύματος penicillin/streptomycin 

(10,000 U penicillin, 10 mg streptomycin in 0.9% NaCl). Στη συνέχεια, με τη βοήθεια 

αντλίας γίνεται το φιλτράρισμα και η αποστείρωση του θρεπτικού υλικού στο 

μπουκάλι που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Αφαιρείται το πάνω μέρος 

της συσκευής, αφού έχει μεταφερθεί σε laminar flow, και με το αποστειρωμένο 

καπάκι σφραγίζεται το μπουκάλι με το φιλτραρισμένο θρεπτικό υλικό. Αποθηκεύεται 

στους 4 οC. 

 Freezing Media: Θρεπτικό υλικό για φύλαξη των κυττάρων στους -80 οC, με 

60% v/v FBS, 40% v/v RPMI-1640, 10% v/v DMSO, 50ml (laminar) 

Γίνεται η ανάμειξη  25 ml FBS με 18 ml RPMI-1640. Το διάλυμα αυτό φιλτράρεται με 

φίλτρο Whatman (μεμβράνη PES 0.22 μm, GE Healthcare Life Sciences) σε ένα 

αποστειρωμένο falcon των 50 ml και γίνεται η προσθήκη 5 ml DMSO (ειδικό για 

κυτταροκαλλιέργειες). Το διάλυμα αφήνεται να ηρεμίσει και στη συνέχεια χωρίζεται σε 

αποστειρωμένα falcon των 15ml και αποθηκεύεται στους -20 οC. 

 

Καλλιέργεια Κυτταρικής σειράς Κ562  

Πριν γίνει η χρήση του Θρεπτικού Υλικού Καλλιέργειας για οποιαδήποτε διαδικασία, 

πρέπει πάντα να βρίσκεται σε θερμοκρασία 37 οC. Για την καλλιέργεια σε φλάσκα 

25cm2 (μικρή φλάσκα),  απαιτούνται 1x106 κύτταρα σε 7ml τελικό όγκο θρεπτικού 

υλικού. Στη συνέχεια, γίνεται επώαση σε επωαστή στους 37 οC, 5% CO2 και υγρασία, 

με το καπάκι της φλάσκας λίγο χαλαρό. Μετά από 40 ώρες επώασης γίνεται μέτρηση 

του αριθμού των κυττάρων (Βλέπε Ενότητα 2.2.). Αν ο αριθμός των κυττάρων στις 

φλάσκες είναι μικρότερος από 6x105-8x105 κύτταρα/ml, τότε γίνεται προσθήκη 2-3 ml 

Θρεπτικού Υλικού Καλλιέργειας στη φλάσκα και συνεχίζεται η επώαση. Όταν ο 

αριθμός των κυττάρων φτάσει 6x105-8x105 κύτταρα/ml (πλήρης καλλιέργεια), τότε 

γίνεται συλλογή των κυττάρων, είτε για χρήση είτε για αποθήκευση στους -80 οC. 
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Συλλογή κυττάρων Κ562 

Η συλλογή των αιωρούμενων κυττάρων γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου, με 

φυγοκέντρηση (2,500 rpm, 3 λεπτά, Φυγόκεντρος: Runne Zentrifugen, Heidelberg), 

αφού ο αριθμός των κυττάρων έχει φτάσει στα επίπεδα που αναφέρονται παραπάνω. 

Γίνεται επαναδιασπορά των κυττάρων σε κατάλληλη ποσότητα Θρεπτικού Υλικού 

Καλλιέργειας ή σε Freezing Media, ανάλογα με την επιθυμητή πυκνότητα που πρέπει 

να έχουν τα κύτταρα. 

Αποθήκευση Κυττάρων Κ562 στους -80 οC (3 μήνες διάρκεια) 

Η αποθήκευση των κυττάρων Κ562 γίνεται σε ειδικά cryovial με το Freezing Media 

που περιγράφεται πιο πάνω και όταν αυτό είναι κρύο (4oC). Η πυκνότητα που πρέπει 

έχουν τα κύτταρα είναι 1.2x106 κύτταρα/ml και πρέπει να τοποθετηθούν άμεσα στους 

-80 οC, όσο το Freezing Media είναι κρύο επειδή το DMSO σε θερμοκρασία 

μεγαλύτερη από τους 4 οC είναι τοξικό για τα κύτταρα.  

Απόψυξη Κυττάρων Κ562 (Thawing) 

Γίνεται επώαση ενός παγωμένου cryovial (-80 οC) στους 37 οC. Μόλις έρθει σε υγρή 

μορφή το περιεχόμενό του με ίχνη πάγου, ακολουθεί μια φυγοκέντρηση (1,800 rpm, 

3 λεπτά, Φυγόκεντρος: Eppendorf 5415 C). Αφαιρείται το υπερκείμενο και γίνεται 

επαναδιασπορά των κυττάρων σε 1 ml Θρεπτικού Υλικού Καλλιέργειας (37 οC). Σε 

μια φλάσκα καλλιέργειας, γίνεται η προσθήκη 6 ml φρέσκου Θρεπτικού Υλικού 

Καλλιέργειας και στη συνέχεια η προσθήκη του κυτταρικού εναιωρήματος. Ακολουθεί 

επώαση σε επωαστή στους 37 οC με 5% CO2 και υγρασία, με το καπάκι της φλάσκας 

λίγο χαλαρό (Διαδικασία Καλλιέργειας). Κάθε cryovial είναι ένα διαφορετικό βιολογικό 

δείγμα.20 

 

2.2. Μέτρηση του αριθμού των κυττάρων στις καλλιέργειες 

Διαλύματα 

 Διάλυμα PBS, pH=7.4 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

NaCl 137 mM 

KCl 2.7 mM 

NaH2PO4·2H2O 10 mM 

KH2PO4 2 mM 
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Τα στερεά διαλύονται σε απιονισμένο νερό, γίνεται έλεγχος του pH και ρύθμιση του 

τελικού όγκου με την προσθήκη dH2O. Αποστειρώνεται σε μπουκάλι με καπάκι και 

αποθηκεύεται στους 4 οC. 

 Διάλυμα χρώσης Trypan Blue 0.4% w/v 

Η παρασκευή του διαλύματος γίνεται σε PBS (pH=7.4). 

 

 

Εικόνα 2.1. Η δομή της χρωστικής Trypan Blue 

 

Μέτρηση των κυττάρων 

Η μέτρηση των αιωρούμενων κυττάρων γίνεται με τη χρήση ενός κυτταρόμετρου 

(Εικόνα 2.2.). 20 μl κυτταρικού εναιωρήματος από την καλλιέργεια αναμιγνύονται με 

20 μl διαλύματος Trypan Blue (αραίωση 1:1, παράγοντας αραίωσης (dilution 

factor)=2) σε ένα αποστειρωμένο eppendorf. Αφού γίνει η τοποθέτηση μιας γυάλινης 

καλυπτρίδας πάνω στην περιοχή που βρίσκονται τα τετράγωνα (Neubauer Chamber, 

Εικόνα 2.2.), με μια πιπέτα Gilson  γίνεται η εναπόθεση 10 μl από το μείγμα 

κυττάρων-χρώσης μεταξύ της καλυπτρίδας και του κυτταρόμετρου. Με τη βοήθεια 

του μικροσκοπίου, μετρούνται τα ζωντανά κύτταρα που βρίσκονται μέσα στη 

Neubauer Chamber. Τα νεκρά κύτταρα ξεχωρίζουν από τα ζωντανά, αφού η χρώση 

Trypan Blue έχει την ιδιότητα να διαπερνά τις μεμβράνες των νεκρών κυττάρων και 

να τα χρωματίζει μπλε.21 
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Εικόνα 2.2. Κυτταρόμετρο, Neubauer Chamber. Το μεγάλο τετράγωνο είναι η 

μεγέθυνση της περιοχής που γίνεται η εναπόθεση του μείγματος κυτταρικού 

εναιωρήματος και της χρώσης Trypan Blue για την μέτρηση των κυττάρων. 

Μετρούνται όσα κύτταρα είναι ζωντανά και βρίσκονται κοντά στις πάνω και δεξιά 

γραμμές μέσα στα 16 μικρότερα τετράγωνα, που αποτελούν κάθε ένα από τα 

μεγαλύτερα τετράγωνα (S1-S4) και στα 25 τετράγωνα του μεγάλου τετραγώνου S5. 

 

Κάθε μεγάλο τετράγωνο (S1-S5) έχει εμβαδό 1 mm2 και το βάθος είναι 0.1 mm, 

οπότε το κάθε τετράγωνο μπορεί να συγκρατήσει όγκο 10-4 ml βάση της μετατροπής: 

 

Για τον υπολογισμό του αριθμού των ζωντανών κυττάρων/ml χρησιμοποιείται ο 

τύπος: 

 

 

 

Για τον αριθμό κυττάρων που υπάρχουν συνολικά στην καλλιέργεια γίνεται 

πολλαπλασιασμός με τον αριθμό των ml του όγκου της καλλιέργειας (π.χ. αν ο όγκος 

της καλλιέργειας είναι 7 ml, πολλαπλασιάζεται ο όρος Cells/ml με τον αριθμό 7). 
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2.3. Προσδιορισμός της βιωσιμότητας των κυττάρων Κ562 

Το Gleevec (Imatinib) ήταν μια ευγενική προσφορά από την εταιρεία Novartis (Basel, 

Switzerland). Για το πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκαν αποστειρωμένα τριβλία 

καλλιέργειας με 96 θέσεις ή πηγάδια (96-well plates, nunclonTM Delta surface, 

sterile).  

 

Πίνακας 2.1. Μοριακά βάρη των αναλόγων του Gleevec 

A/A Ανάλογο F.W. 

--- Gleevec 589.73 

1 AE4,4M3A-Y15 444.42 

2 AE4,4M3A-Y16 444.42 

3 AE4,4M3A-Y17 460.87 

4 AE4,4M3A-Y18 460.87 

5 AE4,4M3A-Y19 460.87 

6 AE4,4M3A-Y20 460.87 

7 AE4,4M3A-Y21 494.43 

8 AE4,4M3A-Y22 494.43 

9 AG1 381.43 

10 AG2 415.87 

11 AG3 449.43 

12 AG4 449.43 

13 AG5 399.44 

14 AG6 505.32 

15 AG7 505.32 

16 AG8 505.32 

17 AG9 424.43 

18 AG18 396.44 

19 AG19 459.43 

20 AG20 475.89 

21 AG21 475.89 

22 AG22 430.89 

23 SKA 488.88 

24 SKB 488.88 

25 SKC 488.88 

26 SKD 522.44 

27 SKE 522.44 

28 SKF 557.53 

29 SKG 472.43 

30 SKH 472.43 

31 AE3,4M3A-Y8 426.43 

32 AE3,4M3A-Y35 494.43 

33 AE4,2M5A-Y1 471.42 
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Διαλύματα 

 Stock διαλύματα του Gleevec και των αναλόγων του συγκέντρωσης 100 mM 

και 10 mM 

Δημιουργήθηκαν stock διαλύματα συγκέντρωσης 100 mM σε διαλύτη 100 μl DMSO 

(ειδικό για κυτταροκαλλιέργεις) για το Gleevec και το κάθε ανάλογο ξεχωριστά 

(Πίνακας 2.1.). Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν stock διαλύματα συγκέντρωσης 10 

mM, στον ίδιο διαλύτη, τα οποία αποθηκεύτηκαν στους -20 οC. 

 Διάλυμα ΜΤΤ 0.5% w/v σε PBS  

(MTT: 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) 

Το διάλυμα ΜΤΤ, παρασκευάζεται διαλύοντας το στερεό ΜΤΤ σε κατάλληλο όγκο 

διαλύματος PBS και ακολούθως φιλτράρεται με ένα φίλτρο Whatman σε ένα 

αποστειρωμένο falcon. Έχει χρώμα κίτρινο και είναι φωτοευαίσθητο. Αποθηκεύεται 

σε σκοτεινό δοχείο. 

Καλλιέργειες Κυττάρων σε 96-well plates (1η Ημέρα) 

Γίνεται συλλογή των κυττάρων από μια καλλιέργεια που είναι πλήρης (6x105-8x105 

κύτταρα/ml). Ακολουθεί φυγοκέντρηση των κυττάρων (2,500 rpm, 3 λεπτά, 

Φυγόκεντρος: Runne Zentrifugen, Heidelberg),  και απορρίπτεται το υπερκείμενο. 

Γίνεται επαναδιασπορά των κυττάρων σε 1 ml φρέσκο Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας 

(Πυκνό Εναιώρημα). Ανάλογα με το πόσα πηγάδια θα χρειαστούν για κάθε πείραμα 

αλλάζει και ο αριθμός των κυττάρων που χρησιμοποιούνται. Ποσότητα από το Πυκνό 

Εναιώρημα αραιώνεται σε κατάλληλο όγκο Θρεπτικού Υλικού Καλλιέργειας ούτως 

ώστε η πυκνότητα των κυττάρων να είναι 2.5x104 κύτταρα/ml Θρεπτικού Υλικού 

Καλλιέργειας (Αραιό Εναιώρημα). 

Η καλλιέργεια των κυττάρων στα 96-well plates, ξεκινά με 100μl από το Αραιό 

Εναιώρημα κυττάρων (2.5x103  κύτταρα/πηγάδι). Αφού γίνει το στρώσιμο των 

κυττάρων,  επωάζονται στον επωαστή στους 37 οC, με 5% CO2, και υγρασία για 24 

ώρες. 
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Προετοιμασία διαλυμάτων των αναλόγων για το πείραμα και προσθήκη των 

αναλόγων στα κύτταρα (2η ημέρα) 

Πριν περάσουν οι 24 ώρες της επώασης, πρέπει να ετοιμαστούν φρέσκα διαλύματα 

με τα ανάλογα του Gleevec σε Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας. 

 Διαλύματα  του Gleevec και των αναλόγων του (Αραιώσεις για το πείραμα) 

Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε 9 διαφορετικές συγκεντρώσεις για το Gleevec και το 

κάθε ένα από τα ανάλογά του. 

Αραίωση Νο1: Παρασκευή διαλύματος 1 mM για κάθε ανάλογο 

Χρησιμοποιούνται τα stock διαλύματα των 10 mM που περιγράφονται πιο πάνω. 

Γίνεται παρασκευή διαλύματος συγκέντρωσης 1 mM σε διαλύτη Θρεπτικό Υλικό 

Καλλιέργειας (37 οC). 

Αραίωση Νο2: Παρασκευή διαλύματος συγκέντρωσης 52500 nM για κάθε ανάλογο 

από το διάλυμα 1 mM σε Vf=1800 μl Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας (Διάλυμα 1) 

Στη συνέχεια από το Διάλυμα 1, γίνονται 8 διαδοχικές αραιώσεις 1:1 σε Θρεπτικό 

Υλικό Καλλιέργειας Εικόνα 2.3. Ο λόγος που χρειάζεται να γίνουν οι διαδοχικές 

αραιώσεις είναι για να αραιωθεί το DMSO που θα έρθει σε επαφή με τα κύτταρα, 

επειδή σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0.5% μπορεί να επηρεάσει την επιβίωση 

των κυττάρων.  

 

Εικόνα 2.3. Διαδοχικές αραιώσεις από το Διάλυμα 1: 900 μl από το Διάλυμα 1 

αραιώνονται σε 900 μl Θρεπτικού Υλικού Καλλιέργειας στο eppendorf 2 κ.ο.κ. 
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Στην συνέχεια, ακολουθεί η προσθήκη ποσότητας 100μl από το κάθε eppendorf σε 

μια σειρά με κύτταρα (αραίωση ουσίας 1:1, τρείς τεχνικές επαναλήψεις για κάθε μια 

από τις 9 διαφορετικές συγκεντρώσεις του κάθε αναλόγου). Για κάθε σειρά 

επανάληψης γίνεται προσθήκη 100 μl Θρεπτικού Υλικού Καλλιέργειας/πηγάδι με 

κύτταρα (Control). Ακολουθεί επώαση για 48 ώρες σε Επωαστή στους 37 οC, με 5% 

CO2,  και υγρασία (Vf=200 μl/πηγάδι). Εκτός από τις τρείς τεχνικές επαναλήψεις, 

έγιναν αντίστοιχα επαναληπτικά πειράματα και για δεύτερο βιολογικό δείγμα. 

Επειδή για το Gleevec και τα ανάλογα AG3 και AG20 οι συγκεντρώσεις από το 

πρώτο πρωτόκολλο (Protocol 4) ήταν υψηλές (βιωσιμότητα των κυττάρων <40%) , 

έγιναν πειράματα με 11 νέες χαμηλότερες συγκεντρώσεις (Protocol 6). Οι τελικές 

συγκεντρώσεις που είχαμε στα πηγάδια για το κάθε πρωτόκολλο φαίνονται στην 

Εικόνα 2.4. 

 

Εικόνα 2.4. Σχηματική απεικόνιση ενός 96-well plate στις συνθήκες του πειράματος. 

(C=Control, κύτταρα σε Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας) 

 

Προσθήκη διαλύματος ΜΤΤ στα 96-well plates (4η μέρα) 

Μετά από τις 48 ώρες επώασης, γίνεται η προσθήκη του διαλύματος ΜΤΤ, που 

περιγράφεται πιο πάνω (Cf/πηγάδι=0.5 mg/ml). Ακολουθεί επώαση για 4 ώρες σε 

Επωαστή στους 37 οC, με 5% CO2,  και υγρασία. 22,23 
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Μετά από επώαση 4 ωρών, στα πηγάδια που υπάρχουν ζωντανά κύτταρα 

παρατηρούνται μωβ κρύσταλλοι φορμαζάνης. Αυτό συμβαίνει επειδή στα κύτταρα 

που είναι ζωντανά και έχουν ενεργό μεταβολισμό, το κίτρινο υδατοδιαλυτό αλάτι του 

τετραζολίου (ΜΤΤ) ανάγεται από αφυδρογονάσες σε ένα προϊόν-ίζημα που διαλύεται 

μόνο σε οργανικούς διαλύτες (Εικόνα 2.5.).23 

 

Εικόνα 2.5. Η αναγωγή του ΜΤΤ 

Αφαιρείται το υπερκείμενο από όλα τα πηγάδια και γίνεται προσθήκη 200 μl DMSO 

(Chromasolv, Sigma-Aldrich) για να διαλυτοποιηθούν οι κρύσταλλοι φορμαζάνης. 

Ακολουθεί μέτρηση της απορρόφησης για κάθε πηγάδι στα 540 nm με 

φασματοφωτόμετρο UV-Vis που διαθέτει υποδοχή για 96-well plates (ELISA Synergy 

HT, BIO-TEK). 

 

Εικόνα 2.6. Διαλυτοποιημένοι κρύσταλλοι φορμαζάνης (K562) σε DMSO (96-well 

plate, Protocol 6). 
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2.4. Δημιουργία σιγμοειδούς καμπύλης IC50 (Dose Response Curve) 

Η δημιουργία της σιγμοειδούς καμπύλης προκύπτει μετά από επεξεργασία στις τιμές 

των απορροφήσεων από την προηγούμενη ενότητα. Δημιουργήθηκαν τρείς 

καμπύλες ανά βιολογικό δείγμα, μια για κάθε τεχνική επανάληψη (σύνολο έξι 

καμπύλες για το κάθε ανάλογο).  

Ο άξονας xx’, είναι ο λογάριθμος της συγκέντρωσης (σε μM) των ουσιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα (log(compound concentration in μΜ)). Ο 

άξονας yy’, αντιπροσωπεύει την επί τοις εκατό απορρόφηση των κρυστάλλων 

φορμαζάνης σε σχέση με το control, που προέκυψαν από τα κύτταρα που 

επωάστηκαν με τις διάφορες συγκεντρώσεις των ουσιών (Cell Viability, Α540nm - 

K562 Formazan Crystals (%control)). Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται από τη 

σχέση: 

 

Όπου: 

y= absorbance of formazan crystals (% control) 

A540(well)=η απορρόφηση σε ένα πηγάδι (π.χ. Β2) 

Α540(well Control)=η απορρόφηση του Control για κάθε τεχνική επανάληψη που 

είναι το 100%. 

Αφού έγιναν όλοι οι αναγκαίοι υπολογισμοί, ακολούθησε Plot για τις καμπύλες στο 

πρόγραμμα OriginPro 8.5. Στη συνέχεια, οι καμπύλες έγιναν Fit με ένα μοντέλο 

σιγμοειδούς καμπύλης. 

 

Εικόνα 2.7. Σιγμοειδής Καμπύλη (Dose-Response Curve) 
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Συνθήκες Προσαρμογής (Fitting):  

Analysis/ Fitting/ Non-Linear Curve Fit/ Function Selection/ Category:Growth 

Sigmoidal, Function:DoseResp 

H συνάρτηση η οποία περιγράφει την σιγμοειδή καμπύλη στην συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι η εξής: 

 

Η τιμή IC50 για την κάθε τεχνική επανάληψη υπολογίστηκε από το Fit που έγινε στο 

πρόγραμμα Origin. 

IC50: Είναι τιμή της συγκέντρωσης που αντιπροσωπεύει το 50% της αναστολής που 

προκαλείται σε μια βιολογική ή βιοχημική λειτουργία. 

Στο τέλος της επεξεργασίας, ελήφθησαν έξι τιμές IC50 (τρείς για κάθε βιολογικό 

δείγμα). 

 

Υπολογισμός της τιμής IC50 για το κάθε βιολογικό δείγμα 

Ο υπολογισμός της τιμής IC50 για το κάθε βιολογικό δείγμα προέκυψε από το μέσο 

όρο των τριών διαφορετικών τιμών IC50 που αντιστοιχούν στις τεχνικές επαναλήψεις. 

Ο μέσος όρος των τιμών και η τυπική απόκλιση υπολογίστηκαν σε φύλλο 

υπολογισμού στο πρόγραμμα Microsoft Excel με τη βοήθεια των εφαρμογών 

AVERAGE και STDEV αντίστοιχα. 

 

Υπολογισμός της τελικής τιμής IC50 

Για τον υπολογισμό της τελικής τιμής IC50, εφαρμόστηκε ο τύπος: 

 

x=μέσος όρος των τριών τιμών IC50 για το πρώτο βιολογικό δείγμα 

y=μέσος όρος των τριών τιμών IC50 για το δεύτερο βιολογικό δείγμα 

z=τελική τιμή IC50 και για τα δύο βιολογικά δείγματα 
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Διάδοση Σφάλματος στην τελική τιμή IC50 

Για τη διάδοση του σφάλματος στην τελική τιμή εφαρμόστηκε ο τύπος: 

 

 = μερική παράγωγος ως προς x για τον τύπο του z 

 = μερική παράγωγος ως προς y για τον τύπο του z 

= τυπική απόκλιση της τιμής x 

= τυπική απόκλιση της τιμής y 

 

 

2.5. Απομόνωση λευκών αιμοσφαιρίων από αίμα 

Το αίμα που χρησιμοποιήθηκε για αυτή τη διαδικασία προήλθε από δύο υγιείς 

εθελοντές και είχε ελεγχθεί για τυχόν μεταδοτικές ασθένειες πριν χρησιμοποιηθεί στα 

πειράματα. Χρειάστηκαν περίπου 5 ml αίμα από τον κάθε εθελοντή. Το αίμα 

αφήνεται να ηρεμίσει για μια ώρα περίπου μετά από τη δειγματοληψία. Η διαδικασία 

γίνεται σε αποστειρωμένες συνθήκες και σε laminar flow. 

Διαλύματα 

 Διάλυμα PBS (pH=7.4) 

 Διάλυμα Histopaque d=1.077 g/ml (Histopaque-1077, Sigma-Aldrich) 

Το διάλυμα Histopaque, αποτελείται από τον πολυσακχαρίτη φικόλη και το αλάτι του 

νατρίου του 3,5-bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic οξέος (Εικόνα 2.8.). Έχει 

πυκνότητα 1.077 g/ml. 
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Εικόνα 2.8. Η δομή του πολυσακχαρίτη της Φικόλης και η δομή του αλατιού του 
νατρίου του 3,5-bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic οξέος. 
 

 Διάλυμα Πλύσης 

RPMI-1640 με 1% v/v αντιβιοτικό (pen/strep), φιλτραρισμένο με φίλτρο whatman 

 Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας (ίδιο με την καλλιέργεια των κυττάρων Κ562)  

 Διάλυμα Χρώσης Trypan Blue (0.4% w/v σε PBS) 

Διαδικασία απομόνωσης των λευκών αιμοσφαιρίων 

Με τη μέθοδο αυτή, απομονώνονται τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα, που είναι 

κύτταρα που ανήκουν στην κατηγορία των λευκών αιμοσφαιρίων. Σε ένα 

αποστειρωμένο σωλήνα falcon, γίνεται η προσθήκη 5 ml διαλύματος Histopaque σε 

θερμοκρασία δωματίου. Κρατώντας το falcon με μια ελαφριά κλήση (45ο), 

τοποθετούνται τα 5 ml αίματος πάνω στην άχρωμη στιβάδα του Histopaque. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση και για τα δύο δείγματα (3,000 rpm, 15 λεπτά χωρίς φρένο, 

Φυγόκεντρος: Kubota 5800). Τα διάφορα συστατικά του αίματος διαχωρίζονται βάση 

της πυκνότητάς και του μεγέθους τους (διαβάθμιση βάση πυκνότητας/μεγέθους, 

Εικόνα 2.9.). 

 

Εικόνα 2.9. (a) Πριν τη διαβάθμιση. (b) Μετά τη διαβάθμιση. 
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Με μια αποστειρωμένη πιπέτα pasteur, αφαιρείται η πρώτη στιβάδα (κίτρινο χρώμα) 

από το σωλήνα που περιέχει το πλάσμα και τα αιμοπετάλια. Με μια δεύτερη 

αποστειρωμένη πιπέτα pasteur, γίνεται η συλλογή της λευκής στιβάδας των λευκών 

αιμοσφαιρίων και τοποθετείται σε καθαρό αποστειρωμένο falcon. Ακολουθούν τρείς 

πλύσεις με διάλυμα PBS 5ml/πλύση (3,000 rpm, 5 λεπτά η κάθε πλύση). Στη 

συνέχεια γίνεται μια τελευταία πλύση με το Διάλυμα Πλύσης (3,000 rpm, 5 λεπτά). 

Απορρίπτεται το υπερκείμενο και γίνεται ανασύσταση των λευκών αιμοσφαιρίων σε 1 

ml Θρεπτικού Υλικού Καλλιέργειας (37 οC). Τέλος, γίνεται μέτρηση των κυττάρων με 

τη χρώση Trypan Blue, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται και για τα κύτταρα 

Κ562.24 

 

2.6. Έλεγχος της βιωσιμότητας των λευκών αιμοσφαιρίων 

Διαλύματα 

 Θρεπτικό Υλικό Καλλιέγειας (ίδιο με την καλλιέργεια των κυττάρων Κ562)  

 Διάλυμα ΜΤΤ (0.5% w/v σε PBS) 

 Stock διαλύματα του Gleevec και των αναλόγων του 

 DMSO (Chromasolv) 

Τα λευκά αιμοσφαίρια, αμέσως μετά την απομόνωση, μοιράζονται σε ένα 96-well 

plate μετά την προσαρμογή του όγκου τους σε Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας (1x104 

λευκά αιμοσφαίρια/100 μl, 100 μl/πηγάδι). Έγινε μια τεχνική επανάληψη για το κάθε 

βιολογικό δείγμα. Το control ήταν 1x104 λευκά αιμοσφαίρια/πηγάδι σε 200 μl 

Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας (ένα control από το κάθε βιολογικό δείγμα). Επίσης, 

εφαρμόσαμε τη διαδικασία αυτή για το Gleevec και τα 9 ανάλογα που βρέθηκαν να 

έχουν τις χαμηλότερες τιμές IC50 (Y15, Y18, Y21, AG3, AG6, AG8, AG20, AG21, 

SKG).  

Η προσθήκη των αναλόγων στα πηγάδια γίνεται την ίδια ημέρα με τα κύτταρα. H 

τελική συγκέντρωση για κάθε ουσία στα πηγάδια είναι βασισμένη στις συγκεντρώσεις 

IC50/2, IC50 και 2xIC50 που προκύπτουν από διαδοχικές αραιώσεις των stock (10 mM) 

σε Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας (Vf/πηγάδι=200μl).  



47 
 

Μετά την προσθήκη των αναλόγων στα πηγάδια, ακολουθεί επώαση στους 37 οC, 

5% CO2 και υγρασία για 45 ώρες. Όταν περάσουν οι 45 ώρες επώασης, γίνεται η 

προσθήκη του διαλύματος ΜΤΤ (Cf/πηγάδι=0.5 mg/ml) και συνεχίζεται η επώαση για 

4 ώρες. Μετά, αφαιρείται το υπερκείμενο, γίνεται η προσθήκη του DMSO 

(Chromasolv, 200 μl/πηγάδι) και τέλος μετράται η απορρόφηση των 

διαλυτοποιημένων κρυστάλλων φορμαζάνης στα 540 nm (ELISA Synergy HT, BIO-

TEK). 

 

2.7. Απομόνωση ερυθρών αιμοσφαιρίων από αίμα 

Διαλύματα 

 Διάλυμα PBS (pH=7.4) 

Για τη διαδικασία αυτή, χρησιμοποιήθηκαν δείγματα αίματος από 12 υγιείς εθελοντές 

(10 ml αίμα). Το αίμα είχε ελεγχθεί πριν χρησιμοποιηθεί στα πειράματα για τυχόν 

μεταδοτικές ασθένειες. 

Το αίμα τοποθετείται σε ένα αποστειρωμένο σωλήνα falcon. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση του δείγματος (2,100 rpm, 10 λεπτά, Φυγόκεντρος: Kubota 5800). 

Μετά τη φυγοκέντρηση, στο σωλήνα παρατηρούνται τρείς στιβάδες (Εικόνα 2.10.). 

 

Εικόνα 2.10. Αναπαράσταση της εικόνας στο σωλήνα με το αίμα μετά τη 
φυγοκέντρηση 
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Αφαιρείται η στιβάδα με το πλάσμα και όση γίνεται από την στιβάδα των λευκών 

αιμοσφαιρίων. Γίνεται προσθήκη 8 ml διαλύματος PBS στην κόκκινη στιβάδα που 

μένει και ακολουθεί φυγοκέντρηση (2,100 rpm, 10 λεπτά). Αυτό το βήμα 

επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές. Kάθε φορά, αφαιρείται η στιβάδα του PBS και η 

στιβάδα των λευκών αιμοσφαιρίων που σχηματίζεται μεταξύ του PBS και της 

κόκκινης στιβάδας, ούτως ώστε να απομονωθούν όσο το δυνατόν πιο καθαρά τα 

ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτό που μένει μετά την τελευταία φυγοκέντρηση στο σωλήνα 

είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια.25 

 

2.8. Έλεγχος της τοξικότητας του Gleevec και των αναλόγων του στις 

μεμβράνες των ερυθρών αιμοσφαιρίων 

Η διαδικασία αυτή έγινε για το Gleevec και τα 9 ανάλογα που βρέθηκαν να έχουν τις 

χαμηλότερες τιμές IC50 (Y15, Y18, Y21, AG3, AG6, AG8, AG20, AG21, SKG). Λόγω 

της πολυπλοκότητας του βιολογικού δείγματος, έγινε μια τεχνική επανάληψη για το 

κάθε ανάλογο. 

Διαλύματα 

 Διάλυμα PBS (pH=7.4) 

 Stock διαλύματα του Gleevec και των αναλόγων του 

Μετά την απομόνωση, τα ερυθρά αιμοσφαίρια τοποθετούνται σε 96-well plates (100 

μl/πηγάδι). Η προσθήκη των αναλόγων στα πηγάδια γίνεται την ίδια ημέρα με  τα 

ερυθρά αιμοσφαίρια, από αραιωμένα διαλύματα των ουσιών σε PBS (διαδοχικές 

αραιώσεις από τα stock διαλύματα των αναλόγων (10 mM). H τελική συγκέντρωση 

για κάθε ανάλογο στα πηγάδια είναι βασισμένη στις συγκεντρώσεις 100xIC50, 

25xIC50, 6.25xIC50 και 1.56xIC50 (δηλαδή τέσσερις διαφορετικές συγκεντρώσεις για το 

κάθε ανάλογο, Vf/πηγάδι=200μl). Επίσης, ετοιμάζονται πηγάδια με 100 μl ερυθρών 

αιμοσφαιρίων και 100 μl dH2O (θετικό control για αιμόλυση) και ένα με 100 μl 

ερυθρών αιμοσφαιρίων και 100 μl PBS (αρνητικό control για αιμόλυση). Ακολουθεί 

επώαση του plate στους 37 οC για 30 λεπτά.  

Μετά από 30 λεπτά, ακολουθεί φυγοκέντρηση του 96-well plate (2,100 rpm, 10 

λεπτά, Φυγόκεντρος: Beckman GS6R). Στη συνέχεια, τα υπερκείμενα από όλα τα 
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πηγάδια μεταφέρονται σε αντίστοιχες θέσεις σε ένα νέο 96-well plate. Στο πηγάδι με 

το νερό, το υπερκείμενο έχει βαθύ κόκκινο χρώμα, καθώς τα ερυθρά αιμοσφαίρια 

βρέθηκαν σε ένα υποτονικό περιβάλλον. Λόγω του φαινομένου της ώσμωσης οι 

μεμβράνες τους διαλύονται και απελευθερώνεται στο νερό η αιμοσφαιρίνη (100% 

αιμόλυση). Αντιθέτως, στο πηγάδι  με το PBS το υπερκείμενο είναι άχρωμο επειδή το 

PBS είναι ένα ισοτονικό διάλυμα (0% αιμόλυση). Τέλος, ακολουθεί μέτρηση της 

απορρόφησης των υπερκειμένων στα 540 nm, σε φασματοφωτόμετρο UV-Vis με 

υποδοχή για 96-well plates (PR Microplate Reader, Sanofi Pasteur).25 

 

2.9. Έλεγχος για την επαγωγή της απόπτωσης στην κυτταρική σειρά Κ562 

από τα ανάλογα του Gleevec 

Διαλύματα   

 Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας 

 Stock διαλύματα του Gleevec και των αναλόγων του 

 Διάλυμα EDTA, 0.5 M, pH=8.0 (Stock) 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

EDTA∙2H2O 0.5 M 

NaOH 
Pellets  για τη 

ρύθμιση του pH 

Διαλύτης: Nanopure H2O 

 

 Διάλυμα Tris-HCl, 200 mM, pH=8.0 (Stock) 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

Trizma Base 200 mM 

HCl 
Σταγόνες για τη 
ρύθμιση του pH 

Διαλύτης: Nanopure H2O 

 TES Lysis Buffer 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

EDTA (από το stock) 20 mM 

Tris-HCl, pH=8.0 
(από το stock) 

100 mM 

SDS 0.8% w/v 

Διαλύτης: Nanopure H2O 
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 TAE Buffer, 50X (Stock) – 1L 

Αντιδραστήριο Ποσότητα 

Trizma Base 242 gr 

Οξικό Οξύ (Acetic 
Acid - glacial) 

57.1 ml 

EDTA (από το stock) 100 ml 

Διαλύτης: Nanopure H2O 

 TAE Buffer, 1X (Working solution) 

Αραίωση από το stock 50Χ σε nanopure H2O. 

 RNase Cocktail 

RNase A 500 units/ml και RNase T1 20,000 units/ml 

 Proteinase K (P6556, Sigma-Aldrich) 

20 mg/ml σε nanopure H2O 

 5X gel-Loading Buffer 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

TAE Buffer (Stock) 5Χ 

Γλυκερόλη (Glycerol) 30% v/v 

bromophenol blue 0.25% w/v 

Διαλύτης: Nanopure H2O 

 Βρωμιούχο Αιθίδιο (Ethidium Bromide) 5 mg/ml (Stock)  

Σε nanopure νερό. 

 Marker: DNA λ-φάγου κομμένο με το ένζυμο HindIII (Minotech Biotechnology) 

0.5 μg/μl, 23130bp-2027 bp 

Επώαση κυττάρων K562 με το Gleevec και τα ανάλογά του 

Τα κύτταρα επωάστηκαν σε 24 well plates, 24 ώρες πριν γίνει η προσθήκη των 

αναλόγων. Η πυκνότητά τους ήταν 3x105 κύτταρα/πηγάδι σε Θρεπτικό Υλικό 

Καλλιέργειας (Vf/πηγάδι<1 ml). Τα ανάλογα που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία 

αυτή ήταν εκείνα με τις χαμηλότερες τιμές IC50 (Y15, Y18, Y21, AG3, AG6, AG8, 

AG20, AG21, SKG) και το Gleevec. Οι ουσίες αραιώθηκαν από τα stock διαλύματά 

τους (10 mM) σε Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας πριν επωαστούν με τα κύτταρα. Η 

τελική συγκέντρωση των ουσιών στα πηγάδια ήταν ίση με την τιμή IC50 του κάθε 

αναλόγου σε nM (Vf/πηγάδι=1 ml). Η επώαση των αναλόγων με τα κύτταρα διήρκησε 

3 ώρες. 



51 
 

Λύση των κυττάρων Κ562 και απομόνωση του DNA 

Αρχικά, γίνεται συλλογή των κυττάρων σε eppendorf για κάθε δείγμα ξεχωριστά και 

ακολουθεί φυγοκέντρηση στους 4oC (2,000 rpm, 5 λεπτά, Φυγόκεντρος: Eppendorf 

5415 C). Στη συνέχεια γίνεται προσθήκη 20 μl TES Lysis Buffer και το μείγμα 

αναδεύεται ήπια με μηχανικό στρες (κομμένο tip), ενώ τα δείγματα διατηρούνται στον 

πάγο. Ακολουθεί η προσθήκη 10 μl από το RNase Cocktail σε κάθε δείγμα και 

επώαση στους 37 οC για 40 λεπτά. Μετά γίνεται προσθήκη της Proteinase K (10 

μl/δείγμα) και ακολουθεί επώαση στους 50 οC για 1 ώρα και 30 λεπτά. Μετά την 

επώαση γίνεται η προετοιμασία των δειγμάτων που θα φορτωθούν στην πηκτή 

αγαρόζης (Πίνακας 2.2.).26 

 

Πίνακας 2.2. 

Δείγμα Ανάλογο 
DNA sample 

(μl) 
TAE 1X 

(μl) 
Loading Buffer 5X 

(μl) 

Marker ----- 2.5 27.5 6 

1 Gleevec 10 20 6 

2 Υ15 10 20 6 

3 Υ18 10 20 6 

4 Υ21 10 20 6 

5 AG3 10 20 6 

6 AG6 10 20 6 

7 AG8 10 20 6 

8 AG20 10 20 6 

9 AG21 10 20 6 

10 SKG 10 20 6 

 

 

Μέθοδος Ηλεκτροφόρησης DNA σε πηκτή αγαρόζης 

Η αγαρόζη είναι ένας πολυσακχαρίτης που διαλύεται σε υδατικά διαλύματα με 

θέρμανση και ανάδευση. Όταν η θερμοκρασία του διαλύματος πέσει κάτω από τους 

40 οC τότε το υγρό στερεοποιείται (πολυμερισμός του πολυσακχαρίτη). Αρχικά, το 

διάλυμα της αγαρόζης πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στη συσκευή ηλεκτροφόρησης, 

πριν κρυώσει ώστε να στερεοποιηθεί μέσα στη συσκευή (Εικόνα 2.11.).  
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Εικόνα 2.11. Πλάγια όψη μιας συσκευής Ηλεκτροφόρησης DNA 

Ακολούθως, το DNA φορτώνεται στην πηκτή αγαρόζης στη θέση που βρίσκεται το 

αρνητικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο (κάθοδος). Στη συνέχεια, η πηκτή περιλούζεται με 

ένα ρυθμιστικό διάλυμα και εφαρμόζεται ηλεκτρικό ρεύμα στη συσκευή. Το DNA είναι 

ένα αρνητικά φορτισμένο μόριο, εξαιτίας των φωσφορικών ομάδων που φέρει. Όταν 

βρεθεί μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο, μεταξύ δύο αντίθετα φορτισμένων ηλεκτροδίων, 

θα κινηθεί προς το θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο (άνοδος). Τα μόρια DNA κινούνται 

μέσα στην πηκτή ανάλογα με το μέγεθός τους και έτσι διαχωρίζονται. 

Η κινητικότητα των μορίων του DNA σχετίζεται με τους πόρους που έχει η πηκτή. Για 

το διαχωρισμό μικρών μορίων DNA, χρησιμοποιούνται πυκνά διαλύματα αγαρόζης 

για την παρασκευή της πηκτής (μικροί πόροι) ενώ για το διαχωρισμό μεγαλύτερων 

μορίων DNΑ χρησιμοποιούνται αραιά διαλύματα αγαρόζης (μεγαλύτεροι πόροι). 

 

Ηλεκτροφόρηση DNA σε πηκτή αγαρόζης για τον εντοπισμό των θραυσμάτων 

του DNA  

Η πηκτή αγαρόζης που χρησιμοποιείται στη διαδικασία αυτή είναι 1% w/v. Τα 0.7 g 

αγαρόζης διαλύονται με θέρμανση σε 70 ml TAE 1X. Πριν κρυώσει η αγαρόζη και 

αρχίσει να στερεοποιείται, γίνεται η προσθήκη του βρωμιούχου αιθιδίου από το stock 

διάλυμα (τελική συγκέντρωση 0.5 μg βρωμιούχο αιθίδιο/ml πηκτής) με ήπια 

ανάδευση και το υγρό τοποθετείται στη συσκευή ηλεκτροφόρησης. Μόλις 

στερεοποιηθεί, φορτώνονται τα δείγματα στην κάθοδο. Η πηκτή περιλούζεται με 

διάλυμα ΤΑΕ 1Χ και εφαρμόζεται ηλεκτρικό ρεύμα στη συσκευή. Συνθήκες 

ηλεκτροφόρησης: 40V, 1 ώρα και 30 λεπτά.     
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Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης η πηκτή μεταφέρεται σε λάμπα με ακτινοβολία 

UV. Το βρωμιούχο αιθίδιο έχει την ιδιότητα να δεσμεύεται στο DNA και να φθορίζει 

σε ακτινοβολία UV με αποτέλεσμα να είναι ορατά τα θραύσματα του DNA (DNA 

laddering) όταν υπάρχει απόπτωση.26 

 

2.10. Απομόνωση πρωτεϊνών από την κυτταρική σειρά Κ562 

Διαλύματα 

 Διάλυμα Tris-HCl, 100 mM, pH=7.8 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

Trizma Base 100 mM 

HCl 
Σταγόνες για τη ρύθμιση 

του pH 

Διαλύτης: Nanopure H2O 

 Protease Inhibitors Cocktail (P2714, Sigma-Aldrich) 

20 ml nanopure H2O σε μια αμπούλα (Stock διάλυμα 5Χ) 

 Διάλυμα PMSF, 100 mM (σε διαλύτη αιθανόλη) 

 Διάλυμα DTT, 1Μ (σε διαλύτη nanopure H2O) 

 Cell Lysis Buffer – Διάλυμα CLB 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

Tris –HCl, pH=7.8 50 mM 

NaCl 150 mM 

SDS 1% w/v 

NaF 50 mM 

Na3VO4 1 mM 

Σε κάθε 10 ml Lysis buffer που παρασκευάζεται: 
+ 2 μl PMSF 100 mM 
+ 6 μl DTT 1 M 
Σε κάθε ml lysis buffer που χρησιμοποιείται για 
τη λύση των κυττάρων: 
+ 100 μl Protease Inhibitors Cocktail 

Διαλύτης: Nanopure H2O 

 Διάλυμα PBS (pH=7.4) 

 Benzonase® (E1014-5KU, Sigma-Aldrich) 

Παρασκευάζεται stock διάλυμα που περιέχει 25 U/μl σε διαλύτη nanopure Η2Ο. 
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Διαδικασία λύσης των κυττάρων και απομόνωση των πρωτεϊνών 

Η συλλογή των κυττάρων γίνεται σε αποστειρωμένα falcon από μια πλήρη 

καλλιέργεια (>6x106 cells) που έγινε σε όγκο 20ml σε μεγάλες φλάσκες (75 cm2, 

Sarstedt, PE Vented Cap Yellow: 83.1813.302). Ακολουθεί φυγοκέντρηση (3,000 

rpm, 4oC, 5 λεπτά, Φυγόκεντρος: K280 R, Centurion Scientific Ltd). Το υπερκείμενο 

απορρίπτεται και γίνεται πλύση των κυττάρων με 5ml PBS (φυγοκέντρηση 3,000 

rpm, 4oC, 3 λεπτά). Μετά την πλύση, απορρίπτεται το υπερκείμενο και  προστίθεται 

το Διάλυμα CLB (200-400 μl/pellet of cells). Η λύση των κυττάρων γίνεται σε 

υπέρηχους (με πάγο, 30 sec, pulse 1s/1s). Στη συνέχεια, γίνεται η προσθήκη της 

Benzonase (3 μl από το stock/sample) και επώαση στους 37 οC για 30 λεπτά. Μετά 

την επώαση ακολουθεί φυγοκέντρηση του δείγματος (18-20000xg, 4 oC, 30 λεπτά). 

Τα υπερκείμενα (πρωτεΐνες), από το κάθε δείγμα, μεταφέρονται σε νέα eppendorf και 

ακολουθεί η ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών. Τα πρωτεϊνικά δείγματα μπορούν να 

αποθηκευτούν στους -80 οC. 

 

2.11. Ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών με την μέθοδο BCA (Bicinhoninic Acid 

Assay ή Smith Assay) 

Διαλύματα 

 Bicinhoninic Acid Solution (BCA) (B9643-Sigma Aldrich) 

 Διάλυμα δισθενούς χαλκού 4% w/v (C2284-Sigma-Aldrich) 

 Πρότυπο διάλυμα BSA, 1 mg/ml (P0914-Sigma Aldrich) 

 Tris-HCl 50mM, pH=7.8 

 

Μέθοδος 

Η μέθοδος βασίζεται στην δημιουργία ενός συμπλόκου που σχηματίζεται μεταξύ 

δισθενούς χαλκού και πρωτεΐνης κάτω από αλκαλικές συνθήκες και την αναγωγή του 

Cu2+ σε Cu+. Το ποσοστό αναγωγής του χαλκού εξαρτάται από την ποσότητα της 

πρωτεΐνης που υπάρχει στο δείγμα. Το BCA δημιουργεί ένα μωβ-μπλε σύμπλοκο με 

το Cu+  σε αλκαλικό περιβάλλον (Εικόνα 2.12.). Το χρώμα στα δείγματα γίνεται πιο 

έντονο όταν υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης. 27 
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Εικόνα 2.12. Ο σχηματισμός του μωβ-μπλε συμπλόκου BCA-Cu+. Ελήφθη από την 
παραπομπή 27. 

 

Αρχικά, πρέπει να παρασκευαστούν διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης της 

πρωτεΐνης BSA (εις τριπλούν), από το Πρότυπο Διάλυμα BSA (1mg/ml), στο διάλυμα 

που βρίσκονται τα δείγματα βάση του Πίνακα 2.3. Στην προκειμένη περίπτωση 

χρησιμοποιήθηκε το διάλυμα Tris-HCl (50 mM, pH=7.8). Το διάλυμα BCA/δισθενούς 

χαλκού παρασκευάζεται από τα εμπορικά διαλύματα σε αναλογία 50:1, σύμφωνα με 

τον όγκο που θα χρειαστεί σε κάθε πείραμα, και γίνεται προσθήκη ποσότητας 900 

μl/sample 

 

Πίνακας 2.3. Διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης της BSA 

Δείγμα 
BSA (stock) 

(μl) 

Tris-HCl, 50mM 
pH=7.8 

(μl) 

Διάλυμα 
BCA-Cu2+ 

(μl) 

1 2.5 97.5 900 

2 5 95 900 

3 7.5 92.5 900 

4 10 90 900 

5 12.5 87.5 900 

6 15 85 900 

7 17.5 82.5 900 

Λευκό (Blank) ----- 90 900 
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Ακολουθεί επώαση των δειγμάτων στους 37 οC για 30 λεπτά. Μετά την επώαση, τα 

δείγματα αφήνονται για λίγο να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου και στη 

συνέχεια μετράται η απορρόφηση στα 562 nm, όπου απορροφά το σύμπλοκο BCA-

Cu+. Η μέτρηση των δειγμάτων πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα διάστημα 10 λεπτών, 

αλλιώς υπάρχει κίνδυνος για σφάλμα αφού όση περισσότερη ώρα μένουν σε 

θερμοκρασία δωματίου, τόσο πιο έντονο χρώμα αποκτούν. 

Αφού αφαιρεθεί η τιμή του Λευκού από τις τιμές της απορρόφησης και για τα 7 

δείγματα και στις τρείς επαναλήψεις, κατασκευάζεται μια καμπύλη αναφοράς. Στον 

άξονα xx’, βρίσκεται η συγκέντρωση της πρωτεΐνης BSA σε μg και στον άξονα yy’ 

βρίσκεται ο μέσος όρος των απορροφήσεων από τις τρείς επαναλήψεις για το κάθε 

δείγμα.  

Η εξίσωση της καμπύλης που προκύπτει περιγράφεται από την εξίσωση της ευθείας: 

 

Όπου: 

x=η συγκέντρωση της πρωτεΐνης BSA σε μg 

y=ο μέσος όρος των απορροφήσεων για κάθε δείγμα 

a= σταθερά που διαφοροποιείται κάθε φορά που κατασκευάζεται η καμπύλη (κλίση) 

b=σταθερά που διαφοροποιείται κάθε φορά που κατασκευάζεται η καμπύλη 

 

Για τον υπολογισμό της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης σε ένα άγνωστο δείγμα, 100 μl 

δείγματος αναμιγνύονται με 900 μl διάλυμα BCA-δισθενούς χαλκού. Ακολουθεί 

επώαση (37 oC, 30 λεπτά) και η μέτρηση της απορρόφησης στα 562 nm. Αν η 

απορρόφηση είναι πολύ υψηλή και βγαίνει εκτός των ορίων της πρότυπης καμπύλης, 

τότε χρειάζεται να γίνουν διαδοχικές αραιώσεις σε μια ποσότητα του δείγματος στο 

διάλυμα που βρίσκεται πριν την ανάμειξή του με το διάλυμα  BCA-δισθενούς χαλκού.  

Ένα παράδειγμα με διαδοχικές αραιώσεις θα ήταν να γίνει αρχικά 10 φορές αραίωση 

σε 1 μl από το αρχικό δείγμα (1 μl δείγμα + 9 μl Tris-HCl, 50mM, pH=7.8). Στη 

συνέχεια, γίνεται αραίωση 20 φορές σε 5 μl από το αραιωμένο δείγμα (5 μl αρ. δείγμα 
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+ 95 μl Tris-HCl), όπου είναι και το δείγμα στο οποίο προστίθεται το διάλυμα BCA-

δισθενούς χαλκού (900 μl). Ακολουθεί επώαση στους 37 oC για 30 λεπτά και η 

μέτρηση της απορρόφησης στα 562 nm. Με τη βοήθεια της εξίσωσης από την 

πρότυπη καμπύλη και την απορρόφηση του αγνώστου δείγματος, μπορεί να 

υπολογιστεί η ποσότητα της πρωτεΐνης που περιείχαν τα 5 μl που αντέδρασαν με το 

Cu2+. Πολλαπλασιάζοντας επί 10 (παράγοντας αραίωσης), μπορεί να υπολογιστεί η 

συγκέντρωση στο αρχικό πρωτεϊνικό δείγμα σε μg/μl. 

 

2.12. Αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακριλαμιδίου (SDS-

PAGE) 

Διαλύματα 

 Gel Buffer (3Χ) 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

Trizma Base 

3 Μ 
(σε nanopure Η2Ο, 
θέρμανση για να 

διαλυθεί) 

Μέτρηση του pH. 

HCl 
Σταγόνες για τη ρύθμιση 

του pH=8.45 

SDS 
0.3 % w/v  

(μετά τη ρύθμιση του pH) 

Διαλύτης: Nanopure H2O 

 Διάλυμα ΑΒ-mix 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

Acrylamide 48% w/v 

Bisacrylamide 1.5 % w/v 

Διαλύτης: nanopure Η2Ο 

 Cathode Buffer (10x), pH=8.25 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

Trizma Base 1 M 

Tricine 1M 

SDS 1% w/v 

Διαλύτης: Nanopure H2O 
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 Anode Buffer (10x) 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

Trizma Base 1M 

Μέτρηση του pH. 

HCl 
Σταγόνες για τη ρύθμιση 

του pH=8.9 

Διαλύτης: Nanopure H2O 

 Sample Buffer 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

SDS 12% w/v 

Γλυκερόλη (Glycerol) 10% w/v 

Μερκαπτοαιθανόλη 
(Mercaptoethanol) 

6% v/v 

Serva Blue G250 0.05 % w/v 

Διαλύτης: Διάλυμα Tris-HCl 150 mM, pH=7.00 

 Διάλυμα APS 10% w/v 

 TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethane-1,2-diamine) 

 Διάλυμα Χρώσης Coomasie 

Αντιδραστήριο Ποσότητα 

Coomasie G250 0.15 g 

Μεθανόλη (Methanol) 125 ml 

Οξικό Οξύ (Acetic Acid) 50 ml 

d H2O 325 ml 

 Διάλυμα Αποχρωματισμού 

Αντιδραστήριο Συγκέντρωση 

Μεθανόλη 5 % v/v 

Οξικό Οξύ 7% v/v 

 Πηκτή Διαχωρισμού (30 ml) 

Αντιδραστήριο Ποσότητα 

Γλυκερόλη (Glycerol) 3 g 

Διάλυμα AB-mix 6 ml 

Gel Buffer (3X) 10 ml 

Vf= 30 ml με nanopure Η2Ο 

Διάλυμα APS (10% w/v) 150 μl 

TEMED 10 μl 
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 Πηκτή Συσσώρευσης (12 ml) 

Αντιδραστήριο Ποσότητα 

Διάλυμα AB-mix 1 ml 

Gel Buffer (3X) 4 ml 

Vf= 12 ml με nanopure Η2Ο 

Διάλυμα APS (10% w/v) 90 μl 

TEMED 9 μl 

 

Μέθοδος 

Η πηκτή πολυακριλαμιδίου είναι το αποτέλεσμα του συμπολυμερισμού ακριλαμιδίου 

(Acrylamide) και δις-ακριλαμιδίου (Bis-Acrylamide) παρουσία ελευθέρων ριζών που 

προέρχονται από το APS. Η διάδοση των ελευθέρων ριζών καταλύεται από το 

TEMED (Εικόνα 2.13.). Το μέγεθος των πόρων του πολυμερούς εξαρτάται από το 

ποσοστό ακρυλαμιδίου στη σύσταση της πηκτής. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

του πολυακριλαμιδίου τόσο μικρότεροι πόροι δημιουργούνται. 

 

Εικόνα 2.13. Αντίδραση πολυμερισμού Ακρυλαμιδίου και Δις-Ακρυλαμιδίου 

Η μέθοδος της αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης σε πηκτή πολυακριλαμιδίου (SDS-

PAGE), χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό πρωτεϊνών. Πραγματοποιείται σε δύο 

διαδοχικά πηκτώματα, την Πηκτή Συσσώρευσης (Stacking Gel-χαμηλό ποστοστό σε 

ακρυλαμίδιο) και την Πηκτή διαχωρισμού (Separating Gel-υψηλό ποσοστό σε 

ακρυλαμίδιο). 

Στην Εικόνα 2.14. παρουσιάζεται μια συσκευή ηλεκτροφόρησης με πολυακριλαμίδιο 

καθώς και μια σχηματική απεικόνιση του τρόπου που διαχωρίζονται οι πρωτεΐνες με 

τη μέθοδο αυτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά παρασκευάζεται η Πηκτή 
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Διαχωρισμού και τοποθετείται πρώτη στη συσκευή. Μόλις στερεοποιηθεί, η Πηκτή 

Διαχωρισμού τότε τοποθετείται η Πηκτή Συσσώρευσης σε υγρή μορφή μέχρι να 

στερεοποιηθεί.  

 

Εικόνα 2.14. Συσκευή ηλεκτροφόρησης και διαχωρισμός πρωτεϊνών σε πηκτή 

πολυακριλαμιδίου. Με τη βελόνα της σύριγγας υποδεικνύεται ο χώρος που μπορεί να 

φορτωθεί ένα δείγμα στην Πηκτή Συσσώρευσης (πηγάδι). Τα πηγάδια 

δημιουργούνται με την εφαρμογή ενός πλαστικού που έχει προεξοχές στην πηκτή 

πριν αυτή στερεοποιηθεί. Αφαιρώντας το πλαστικό αυτό, ο χώρος που ήταν 

κατειλημμένος από τις προεξοχές είναι κενός και έτσι μπορεί να φορτωθεί το δείγμα.   

Οι πρωτεΐνες αποδιατάσσονται και αποκτούν αρνητικό φορτίο με το Sample Buffer 

και με θέρμανση, πριν φορτωθούν στην πηκτή. Το επιφανιοδραστικό SDS, που είναι 

ένα αρνητικά φορτισμένο μόριο, βοηθά στην αποδιάταξη της τεταρτοταγούς δομής 

των πρωτεϊνών πριν την ηλεκτροφόρηση. Επίσης, βοηθά τις πρωτεΐνες να 

αποκτήσουν αρνητικό φορτίο αφού κάθε ένα μόριο SDS δεσμεύεται πάνω σε δύο 

αμινοξέα. Η μερκαπτοαιθανόλη βοηθά επίσης στην αποδιάταξη των πρωτεϊνών, 

αφού ανάγει τους δισουλφιδικούς δεσμούς. Η χρωστική Serva Blue είναι ένα οπτικό 

βοήθημα για το μέτωπο της ηλεκτροφόρησης και η γλυκερόλη βοηθά στην αύξηση 

της πυκνότητας του δείγματος διευκολύνοντας τη φόρτωση των δειγμάτων στη 

πηκτή. 

Όπως παρουσιάζεται και στην Εικόνα 2.14., τα δείγματα φορτώνονται στην κάθοδο 

μέσα στην Πηκτή Συσσώρευσης, όταν αυτή στερεοποιηθεί. Μαζί με τα δείγματα, σε 

ένα ξεχωριστό πηγάδι, φορτώνεται ένα πρότυπο διάλυμα με πρωτεΐνες γνωστού 

μοριακού βάρους σαν δείκτης (Marker).  Τα διαλύματα Ανόδου (Anode Buffer) και 
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Καθόδου (Cathode Buffer) λειτουργούν σαν ρυθμιστικοί παράγοντες για το pΗ, αφού 

κατά την ηλεκτροφόρηση πρέπει να διατηρείται σταθερό. 

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, η πηκτή μεταφέρεται σε δοχείο που περιέχει 

διάλυμα της χρώσης Coomasie. Η μεθανόλη και το οξικό οξύ βοηθούν στην 

κατακρήμνιση και σταθεροποίηση των πρωτεϊνών μέσα στην πηκτή. Η χρώση 

Coomasie έχει την ιδιότητα να δεσμεύεται μη ειδικά στις πρωτεΐνες και να τις 

χρωματίζει μπλε. Η πηκτή μετά την χρώση (24 ώρες) αποχρωματίστηκε με το 

Διάλυμα Αποχρωματισμού για να απομακρυνθεί η βαφή από τα σημεία της πηκτής 

που δεν υπάρχουν πρωτεΐνες. Συνθήκες ηλεκτροφόρησης: 40V/πηκτή. 28,29 

Για την παρούσα εργασία, η σύσταση της Πηκτής Διαχωρισμού και της Πηκτής 

Συσσώρευσης περιγράφεται στους πίνακες με τα διαλύματα. Τα διαλύματα Ανόδου 

και Καθόδου που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα ήταν 1Χ.  

 

 

2.13. Πρωτεομική Ανάλυση 

Η πρωτεομική είναι ένα πεδίο της επιστήμης που επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση, 

την ποσοτικοποίηση και χαρακτηρισμό των πρωτεϊνών όπως και τις αλληλεπιδράσεις 

που μπορεί να έχουν οι πρωτεΐνες μεταξύ τους. Σαν εργαλείο ταυτοποίησης των 

πρωτεϊνών χρησιμοποιείται η Φασματομετρία Μάζας (Mass Spectrometry) σε 

συνδυασμό με μια ποικιλία από λογισμικά προγράμματα και βάσεις δεδομένων.  

Για την πρωτεομική ανάλυση έγιναν καλλιέργειες της κυτταρικής σειράς Κ562 σε 

μεγάλες φλάσκες καλλιέργειας (75 cm2, Sarstedt, PE Vented Cap Yellow: 

83.1813.302). Όταν η πυκνότητα των κυττάρων έφτασε στα 8x106 κύτταρα/φλάσκα, 

τότε έγινε η προσθήκη των ουσιών (Gleevec, AG3, AG20) και ακολούθησε επώαση 

για 24 ώρες (37 °C, 5% CO2). Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι η τελική συγκέντρωση 

των ουσιών στην κάθε φλάσκα ήταν ίση με την τιμή IC50. Ακολούθησε η συλλογή των 

κυττάρων, η απομόνωση των πρωτεϊνών, η ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών και ο 

ποιοτικός έλεγχος των πρωτεϊνικών δειγμάτων με τις μεθόδους που περιγράφονται 

στις προηγούμενες ενότητες.  
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Στις επόμενες ενότητες, περιγράφεται η διαδικασία της πρωτεόλυσης και της 

προετοιμασίας των δειγμάτων για την πρωτεομική ανάλυση, οι αρχές λειτουργίας για 

την οργανολογία και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στη φασματομετρία μάζας 

και η διαδικασία ταυτοποίησης των πρωτεϊνών. 

 

2.13.1. Προετοιμασία δειγμάτων για πρωτεομική ανάλυση με τη μέθοδο 

FASP (Filter Aided Sample Preparation) 

Η μέθοδος FASP βασίζεται σε μια συσκευή που περιέχει μια μεμβράνη κυτταρίνης 

(μέγεθος πόρων 10 kDa) που επιτρέπει την απομάκρυνση του αρχικού διαλύτη όπου 

βρίσκονται τα δείγματα με φυγοκέντρηση και επιτρέπει ταυτόχρονα την πρωτεόλυση 

του πρωτεόματος. Τα τέσσερα βασικά στάδια της μεθόδου είναι: 1) η απομάκρυνση 

συστατικών χαμηλού μοριακού βάρους που βρίσκονται στα διαλύματα που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία και η πλήρης αποδιάταξη των πρωτεϊνών, 2) η 

αλκυλίωση των πρωτεϊνών για να μην μπορούν να σχηματίσουν δισουλφιδικούς 

δεσμούς, 3)  η πρωτεόλυση και 4) η συλλογή των πεπτιδίων. Στην Εικόνα 2.15. 

παρουσιάζεται η συσκευή με το φίλτρο.30 

 

 

 
Εικόνα 2.15. Συσκευή με φίλτρο για τη διαδικασία FASP 
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Διαλύματα-Υλικά 

 Διάλυμα UA: Ουρία (Urea) 6.5 Μ, σε διαλύτη Tris-HCl pH=8.5 

 Διάλυμα UB: Ουρία 6.5Μ, σε διαλύτη Tris-HCl pH=8.0 

 Διάλυμα IAA: Iodoacetamide 0.05M, σε διαλύτη UA 

(Τα διαλύματα UA, UB και IAA πρέπει να παρασκευάζονται την ημέρα που αρχίζει 

η διαδικασία.)  

 Διάλυμα NaCl: 0.5 M σε nanopure Η2Ο 

 Διάλυμα ABC: 50 mM Όξινο ανθρακικό αμμώνιο (Ammonium Bicarbonate) σε 

nanopure Η2Ο 

 Endoproteinase Lys-C (Roche, 11047825001) 

Πρωτεολυτικό ένζυμο που καταλύει την υδρόλυση του πεπτιδικού δεσμού στο C-

τερματικό άκρο καταλοίπων λυσίνης (Lys).  

 Θρυψίνη (Trypsin, T6567, Sigma Aldrich)  

Πρωτεολυτικό ένζυμο που καταλύει την υδρόλυση των πεπτιδικών δεσμών στο C-

τερματικό άκρο καταλοίπων αργινίνης (Arg) και λυσίνης (Lys), εκτός εάν αυτά τα 

κατάλοιπα ακολουθούνται από κατάλοιπο προλίνης (Pro). 

 TFA: Διάλυμα 0.1% v/v 

 Συσκευή με Φίλτρο: Microcon-10, Merck Millipore, Cat. No. MRCPRT010 

Ultracel YM-10 

 Φυγόκεντρος: Eppendorf 5415 C, 20 oC 
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Μέθοδος 

Ημέρα 1η : 

Αρχικά γίνεται η ανάμειξη 30 μl πρωτεϊνικού δείγματος (μέχρι 250 μg πρωτεΐνης) με 

200 μl διαλύματος UA πάνω στο φίλτρο. Ακολουθεί φυγοκέντρηση της συσκευής 

(14,000 x g / 15 λεπτά). Μετά την πρώτη φυγοκέντρηση, όλα τα μόρια με μοριακό 

βάρος μικρότερο των 10 kDa περνάει στο κάτω μέρος της συσκευής και στην 

μεμβράνη μένουν οι πρωτεΐνες. Επαναλαμβάνεται το πρώτο βήμα. Ίσως χρειαστεί 

περισσότερη ώρα για τη φυγοκέντρηση μέχρι να απομακρυνθεί όλο το υγρό από το 

φίλτρο. Μετά το πέρας της φυγοκέντρησης, αποσυνδέεται το κάτω μέρος της 

συσκευής, απορρίπτεται το υγρό που υπάρχει μέσα και επανασυνδέεται στο φίλτρο. 

Στη συνέχεια, γίνεται προσθήκη 100 μl από το διάλυμα IAA και ακολούθως ανάμειξη 

με thermomixer (600 rpm, 20 οC, 1 λεπτό). Η επώαση με το IAA συνεχίζεται για 

ακόμα 20 λεπτά χωρίς ανάμειξη (σε σκοτεινό χώρο) και μετά την επώαση ακολουθεί 

φυγοκέντρηση (14,000 xg / 15 λεπτά). Στη συνέχεια, γίνεται προσθήκη 100 μl από το 

διάλυμα UB στο φίλτρο και ακολουθεί ακόμα μια φυγοκέντρηση (14,000 x g / 15 

λεπτά, το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται δύο φορές). Ακολουθεί η προσθήκη 40 μl 

διαλύματος UB και του ενζύμου Lys-C στο φίλτρο (αναλογία ενζύμου-πρωτεΐνης 

1:400) και η ανάμειξη σε thermomixer (600 rpm, 1 λεπτό). Τα δείγματα επωάζονται 

κατά τη διάρκεια της νύχτας (overnight)  με το ένζυμο, σε θερμοκρασία δωματίου σε 

ένα υγρό θάλαμο. 

Ημέρα 2η:   

Γίνεται μεταφορά των φίλτρων σε νέους σωλήνες συλλογής. Ακολουθεί η προσθήκη 

120 μl διαλύματος ABC και του ενζύμου Θρυψίνη στο φίλτρο (αναλογία ενζύμου-

πρωτεΐνης 1:100) και ανάμειξη σε thermomixer (600 rpm, 1 λεπτό). Τα δείγματα 

επωάζονται overnight  με το ένζυμο, σε θερμοκρασία δωματίου σε ένα υγρό θάλαμο. 

Ημέρα 3η: 

Αρχικά γίνεται μια φυγοκέντρηση (14,000 x g / 15 λεπτά). Στη συνέχεια γίνεται 

προσθήκη 50 μl διαλύματος NaCl και ακολουθεί μια δεύτερη φυγοκέντρηση (14,000 x 

g / 10 λεπτά) για την τελική συλλογή των πεπτιδίων. Αφαιρείται το φίλτρο από το 

σωλήνα συλλογής και γίνεται οξίνιση των πεπτιδίων με 0.1% v/v TFA.  
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Αφαλάτωση των πεπτιδίων με χρωματογραφία αντίστροφης φάσης σε μικρή 

κλίμακα 

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με Zip-Tip C18 (Εικόνα 2.16., Merck Millipore, Cat. 

No. ZTC18S096).  

 

 

Εικόνα 2.16. Zip-Tip C18 

 

 

Διαλύματα και Υλικά 

 Διάλυμα Ενεργοποίησης της στήλης (Wetting Buffer - WettB): ACN (100 % 

ακετονιτρίλιο)  

 Διάλυμα Εξισορρόπισης της στήλης (Equilibrium Buffer - EqB): 0.1 % v/v TFA 

(σε nanopure Η2Ο) 

 Διάλυμα Πλύσεων (Washing Buffer - WB): 0.1 % v/v TFA (σε nanopure Η2Ο) 

 Διάλυμα Έκλουσης (Elution Buffer - EB): 90% v/v ACN, 0.1% v/v TFA (σε 

nanopure Η2Ο) 

(Όλοι οι διαλύτες πρέπει να είναι αναλυτικού βαθμού.) 

 Πιπέτα τύπου Gilson ρυθμισμένη στα 10 μl 
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Διαδικασία 

i. Ενεργοποίηση της στήλης μέσα στο tip με το WettB (3 φορές x 10 μl, draw in 

and out of the tip). 

ii. Εξισορρόπηση της στήλης με το EqB (3 φορές x 10 μl, draw in the tip and 

discard). 

iii. Φόρτωση του δείγματος στη στήλη (draw 10 μl). Στο καπάκι από ένα 

eppendorf γίνονται 10 κύκλοι draw in and out of the tip. Μετά τους δέκα 

κύκλους το διάλυμα που περισσεύει στο tip απορρίπτεται μέσα σε ένα 

eppendorf (Exclusion). Αυτό το βήμα επαναλαμβάνεται ακόμα μια φορά με το 

ίδιο Tip. 

iv. Η στήλη ξεπλένεται με το WB (3 φορές x 10 μl, draw in the tip and discard). 

v. Έκλουση των πεπτιδίων με το EB (Draw 10 μl in the tip). Σε ένα καθαρό 

eppendorf γίνονται 10 κύκλοι draw in and out of the tip. 

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανάλογα με την ποσότητα του δείγματος που 

χρειάζεται να αφαλατωθεί. (20 μl Sample/Tip).31 

Ξήρανση των πεπτιδίων (SpeedVac) 

Το συνολικό διάλυμα που προκύπτει από την αφαλάτωση των πεπτιδίων ξηραίνεται 

σε φυγοκεντρικό ξηραντήρα. Τα πεπτίδια αποθηκεύονται στους -20 οC. 

 

2.13.2. Ανάλυση των δειγμάτων με Φασματομετρία Μάζας 

Φασματόμετρο Μάζας 

Ένα φασματόμετρο μάζας αποτελείται από μια πηγή ιοντισμού, έναν αναλυτή μαζών 

και έναν ανιχνευτή ο οποίος καταγράφει τα φάσματα μάζας. Αρχικά, τα μόρια 

ιοντίζονται, μεταβαίνουν από την υγρή στην αέρια φάση, ακολουθεί η επιτάχυνσή 

τους από ένα ηλεκτρικό πεδίο και κατόπιν διαχωρίζονται ανάλογα με το λόγο 

μάζας/φορτίο (m/z). Στην Εικόνα 2.17. παρουσιάζεται μια γενική σχηματική διάταξη 

για ένα φασματόμετρο μάζας.32 
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Εικόνα 2.17. Σχηματική απεικόνιση της διάταξης ενός φασματόμετρου μάζας. 

 

Διαδοχική Φασματομετρία Μάζας με Ηλεκτροψεκασμό συζευγμένη με Υγρή 

Χρωματογραφία (nLC-ESI-MS/MS) 

Η ανάλυση των δειγμάτων διεξήχθη  σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοαναλύσεων του 

Ινστιτούτου ISAS στην πόλη Ντόρτμουντ της Γερμανίας (Bioanalytics Department, 

Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V., Dortmund, Germany). 

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το φασματόμετρο μάζας Orbitrap Fusion (Thermo 

Scientific) το οποίο ήταν συζευγμένο με ένα σύστημα από στήλες υγρής 

χρωματογραφίας (Ultimate 3000 nano RSLC system, Thermo Scientific).  

Υγρή Χρωματογραφία Νανοροών (nano-Liquid Chromatography - nLC) - 

Αντίστροφης Φάσης  

Οι στήλες που χρησιμοποιούνται στην υγρή χρωματογραφία νανοροών αντίστροφης 

φάσης έχουν διάμετρο της τάξης των μm και είναι μη πολικές. Η υγρή 

χρωματογραφία αντίστροφης φάσης επιτρέπει τον εμπλουτισμό και διαχωρισμό των 

πεπτιδίων πριν την φασματομετρία μάζας. Η χρήση μιας προστατευτικής στήλης 

πριν την στήλη διαχωρισμού, εξυπηρετεί στην προστασία του υλικού πλήρωσης της 

κυρίως στήλης και στην καλύτερη συγκέντρωση του δείγματος πριν το διαχωρισμό. Ο 

διαχωρισμός των πεπτιδίων γίνεται βάση πολικότητας και μεγέθους με βαθμιδωτή 

έκλουση. Συνήθως, στην αρχή της έκλουσης χρησιμοποιείται ένας πολικός διαλύτης. 

Σταδιακά γίνεται αλλαγή στη σύσταση του διαλύτη ούτως ώστε να μειώνεται η 

πολικότητά του και να αυξάνεται η ισχύς έκλουσης.33 

Οι συνθήκες που διαχωρίστηκαν τα πεπτίδια πριν την εισαγωγή τους στο 

φασματόμετρο μάζας για την παρούσα εργασία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.4. 
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Πίνακας 2.4. 

 
Στήλη 

συγκέντρωσης 
του δείγματος

a 

 

Υλικό 
πλήρωσης: 

C18 

Διαστάσεις: 
75 μm x 2 cm 

Χρόνος: 
5 λεπτά 

Διαλύτης: 
TFA 

0.1% v/v 

Ρυθμός 
Ροής: 

20 μl/min 

Στήλη 
Διαχωρισμού 

των πεπτιδίων
b 

 
Υλικό 

πλήρωσης: 
C18 

 

Διαστάσεις: 
75 μm x 50 cm 

Χρόνος 
Βαθμιδωτής 
Έκλουσης: 
120 λεπτά 

Διαλύτης: 
84% ACN σε 

0.1% TFA (v/v) 
 

Βαθμίδωση 
3-42% 

Ρυθμός 
Ροής: 

250 nl/min 

a,b Acclaim Pepmap nanoviper, Thermo Scientific 

 

Πηγή Ιοντισμού: Ηλεκτροψεκασμός (Electronspray Ionization - ESI) 

Ο ηλεκτροψεκασμός είναι μια ήπια πηγή ιοντισμού που διεξάγεται σε ατμοσφαιρική 

πίεση. Το διάλυμα που περιέχει τα μόρια-αναλύτες, εγχύεται σε ένα μεταλλικό 

τριχοειδές με σταθερή ροή έγχυσης (μl/min), στο οποίο εφαρμόζεται ένα 

συγκεκριμένο δυναμικό αρκετών kV που μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό. Εάν 

το εφαρμοζόμενο δυναμικό είναι θετικό, τα θετικά ιόντα ταξιδεύουν προς την 

επιφάνεια του υγρού ενώ τα αρνητικά ιόντα απομακρύνονται από αυτή. Ένα 

βοηθητικό αέριο (auxiliary gas, αέριο άζωτο) καθώς και η εφαρμογή θέρμανσης, 

διευκολύνουν στην εκνέφωση του διαλύματος (εξάτμιση του διαλύτη). Οι οργανικοί 

διαλύτες εξατμίζονται πιο εύκολα. Όταν φτάσει στο τέλος του μεταλλικού τριχοειδούς 

το διάλυμα, σχηματίζεται ένας κώνος Taylor και εκεί γίνεται ο ψεκασμός μιας λεπτής 

ομίχλης από σταγονίδια (αερόλυμα) (Εικόνα 2.18.).32,34 

 
Εικόνα 2.18. Σχηματική απεικόνιση της δημιουργίας αερολύματος με την πηγή ESI. 

Ελήφθη από τη παραπομπή 34. 
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Για να γίνει ο ψεκασμός, υπάρχει ένα δεύτερο αέριο υπό πίεση (sheath gas) που 

απελευθερώνεται στην άκρη του τριχοειδούς και βοηθά στη σχάση του κώνου Taylor 

και στον ψεκασμό. Τα αρχικά σταγονίδια έχουν ακτίνα μερικά μm. Καθώς γίνεται 

συνεχής συρρίκνωση των σταγονιδίων, η πυκνότητα του φορτίου αυξάνεται και οι 

απωστικές δυνάμεις Coulomb μεταξύ των φορτίων εξισορροπούνται από την 

επιφανειακή τάση του υγρού. Όταν τα σταγονίδια φτάνουν στο όριο Rayleigh, τα 

τελικά σταγονίδια είναι έντονα φορτισμένα και έχουν ακτίνα μερικών nm (Εικόνα 

2.18.).34 

Διαδοχική Φασματομετρία Μάζας (MS/MS) 

Το φασματόμετρο μάζας Orbitrap Fusion (Thermo Scientific) είναι ένα νέο 

φασματόμετρο μάζας που λειτουργεί αυτοματοποιημένα. Ο τρόπος που λειτούργησε 

το φασματόμετρο Orbitrap Fusion εξαρτήθηκε από τα δεδομένα (OT-Q-CID-IT). 

Αρχικά, η πρώτη σάρωση για πληροφορίες και διαχωρισμό των μοριακών ιόντων 

έγινε από τον αναλυτή Orbitrap (OT) από 300 – 2,000 m/z (resolution 60,000). Στη 

συνέχεια, για την MS/MS ανάλυση, η απομόνωση των πρόδρομων ιόντων στα 1.6 

m/z έγινε από ένα τετράπολο (Quadrupole - Q). Ο κατακερματισμός των είκοσι 

ιόντων με την μεγαλύτερη ένταση έγινε με το μηχανισμό Collision Induced 

Dissosiation (CID, 35% normalized collision energy) σε μια Παγίδα Ιόντων (Ion Trap - 

IT) και ακολούθησε η δεύτερη σάρωση για την καταγραφή των φασμάτων μάζας για 

τα θραύσματα του κάθε μοριακού ιόντος (RAW Data). Για κάθε βιολογικό δείγμα η 

διαδικασία επαναλήφθηκε τρείς φορές. 

 

2.13.3. Λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ταυτοποίηση των πρωτεϊνών και τη στατιστική ανάλυση 

H ταυτοποίηση και σχετική ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών διεξήχθη σε συνεργασία 

με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας – Εργαστήριο 

Πρωτεϊνωματικής Ανάλυσης (IMBB, ProFI) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

(ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα).  

Τα RAW Data που ελήφθησαν από τη φασματομετρία μάζας, φορτώθηκαν στο 

πρόγραμμα Proteome Discoverer 1.3.0.339 (Thermo Scientific) και επεξεργάστηκαν 

στο πρόγραμμα Mascot 2.3.02 (Matrix Science, London, UK) με χρήση της βάσης 
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δεδομένων Human Theoretical Proteome (Last modified: July 9, 2014) που περιέχει 

140,330 καταχωρήσεις (UniProt 2010). Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε 

το πρόγραμμα Perseus και ANOVA. 

 

2.13.4. Λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ομαδοποίηση των διαφοροποιημένων πρωτεϊνών 

Για την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τη στατιστική 

ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Perseus (1.5.2.6) σαν μέρος του πακέτου 

του λογισμικού προγράμματος MaxQuant (http://www.perseus-framework.org/).35 

Για την κατηγοριοποίηση των στατιστικά σημαντικών πρωτεϊνών που βρέθηκαν να 

διαφοροποιούνται, χρησιμοποιήθηκε οι βάσεις δεδομένων Gene Ontology (GO) και 

UniProt. Ελήφθησαν πληροφορίες για την κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών με βάση 

τις βιολογικές διεργασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος μέσα στο κύτταρο (biological 

process - BP), βάση των μοριακών αλληλεπιδράσεών τους μέσα στο κύτταρο 

(molecular function - MF) και βάση της τοπολογίας τους μέσα στο κύτταρο (cellular 

component - CC). Η κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων έγινε με την εφαρμογή 

ενός t-test και της διαδικασίας Benjamini-Hochberg (FDR cut off 0.02, p<0.05). Οι 

τιμές έκφρασης για τα σημαντικά εμπλουτισμένα αρχεία συνοψίστηκαν με ένα 

annotation score από το -1 στο 1, για να αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα των 

αυξημένων ή μειωμένων πληθυσμών των πρωτεϊνών (up- or down- regulation). 

 

 

 

http://www.perseus-framework.org/
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Εικόνα 2.19. Συνοπτική σχηματική αναπαράσταση της πορείας που ακολουθήθηκε 

για την απομόνωση των πρωτεϊνών και την προετοιμασία των δειγμάτων για την 

πρωτεομική ανάλυση (Bottom-Up Analysis), για ένα βιολογικό δείγμα. Αναλύθηκαν 3 

Βιολογικά Δείγματα για την κάθε συνθήκη (Control, Gleevec, AG3, AG20) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Αποτελέσματα και Συζήτηση Αποτελεσμάτων 

 

3.1. Καμπύλες Βιωσιμότητας των κυττάρων Κ562 και τιμές IC50 

Για τον υπολογισμό της τιμής IC50, τα πειράματα έγιναν σε τριπλές τεχνικές 

επαναλήψεις για δύο βιολογικά δείγματα κυττάρων Κ562 σε δύο διαφορετικές ημέρες 

και για τα 33 νέα ανάλογα του Gleevec. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά 

πρωτόκολλα (Protocol 4, Protocol 6). Η διαφορά μεταξύ των δύο πρωτοκόλλων ήταν 

οι συγκεντρώσεις των αναλόγων. Η τιμή IC50 ήταν δυνατό να υπολογιστεί για τα 13 

ανάλογα, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οι καμπύλες βιωσιμότητας που 

προέκυψαν από τα πειράματα δεν είχαν το σχήμα μιας σιγμοειδούς καμπύλης ούτως 

ώστε να υποδηλώνουν τη σταδιακή αναστολή της βιωσιμότητας στα κύτταρα από τα 

ανάλογα.  

Στο Protocol 4, χρησιμοποιήθηκε ένα εύρος από 9 διαφορετικές συγκεντρώσεις 

μεταξύ 26.25 μΜ - 0.10 μΜ. Σε αυτό το εύρος συγκεντρώσεων, υπήρξαν ουσίες με 

σταθερή αναστολή και συμπεριφορά όπως το Gleevec (Εικόνα 3.1. (a)) (η 

βιωσιμότητα των κυττάρων Κ562 ήταν <20% και στις 9 συγκεντρώσεις), ουσίες που η 

αναστολή ξεκινούσε σε μεγάλες συγκεντρώσεις, ουσίες που δεν προκαλούσαν 

αναστολή (βιωσιμότητα >70% και στις 9 συγκεντρώσεις) και ουσίες που δεν ήταν 

δυνατό να προσδιοριστεί η επίδραση που είχαν στη βιωσιμότητα των κυττάρων. 

Για τα ανάλογα Y16, AG5, και SKA παρατηρήθηκε ότι η βιωσιμότητα των κυττάρων 

ήταν μεγαλύτερη από 80% (80-90%, Εικόνα 3.1. (b)) και για τις 9 συγκεντρώσεις. Για 

τα ανάλογα AG18 και AG22, η καμπύλες έχουν απότομη κλίση και σε καμία 

περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν μια ομαλή αναστολή (Εικονα 3.1. (c)). Τα 

ανάλογα AG1, SKD, SKE, SKF και SKH παρουσίασαν αναστολή για τη βιωσιμότητα 

των κυττάρων Κ562 η οποία ξεκινά ομαλά και αυξάνεται στις μεγάλες συγκεντρώσεις, 

χωρίς η βιωσιμότητα να φτάνει κοντά στο 0% για το εύρος αυτών των 

συγκεντρώσεων (Εικόνα 3.1. (d)). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ουσίες AE4,2M5A-Y1, 

AE3,4M3A-Y8 και ΑΕ3,4Μ3Α-Υ35 είχαν παρόμοια συμπεριφορά ως προς την 

αναστολή των κυττάρων Κ562. Και στις 9 συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν, η 

βιωσιμότητα των κυττάρων έφτασε να κυμαίνεται μεταξύ 35-55% (Εικόνα 3.1. (e)).  



 

 

7
3 

 

Εικόνα 3.1. Παραδείγματα από τις καμπύλες βιωσιμότητας των κυττάρων Κ562 μετά την 48ωρη επώασή τους με τα ανάλογα του 

Gleevec. Καμπύλες που αντιπροσωπεύουν τη συμπεριφορά και των υπολοίπων ουσιών βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. (1 τεχνική 

επανάληψη) 
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Τα ανάλογα που δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η συμπεριφορά τους όσον 

αφορά τη βιωσιμότητά των κυττάρων Κ562 ήταν τα: Υ17, AG2, AG4, AG9, AG19, 

SKB, SKC. 

Οι ουσίες που είχαν παρόμοια συμπεριφορά με το Gleevec στο Protocol 4, ήταν η 

AG3 και η AG20. Έτσι, διεξήχθη μια σειρά από νέα πειράματα με εύρος 

συγκεντρώσεων χαμηλότερο από το Protocol 4. Αυτά τα πειράματα έγιναν βάση του 

Protocol 6, με 11 διαφορετικές συγκεντρώσεις σε ένα εύρος 2.5 μΜ - 2x10-3 μΜ. Στο 

εύρος αυτό ήταν δυνατό να υπολογιστούν τα IC50, τόσο για το Gleevec όσο και για 

τις ουσίες AG3 και AG20. Στην Εικόνα 3.2. παρουσιάζονται οι σιγμοειδής καμπύλες 

από μια τεχνική επανάληψη για το Gleevec, την ουσία AG3 και την ουσία AG20. 

 

Εικόνα 3.2. Σιγμοειδείς καμπύλες βιωσιμότητας των κυττάρων Κ562 μετά από 

48ωρη επώαση με το Gleevec, το ανάλογο AG3 και το ανάλογο AG20 σε 

συγκεντρώσεις 2.5 μΜ - 2x10-3 μΜ. (1 τεχνική επανάληψη) 
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Οι τιμές IC50 που προέκυψαν μετά την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων 

(Protocol 4) και τις σιγμοειδής καμπύλες για τα ανάλογα Υ15, Υ18, Υ19, Υ20, Υ21, 

Υ22, AG3, AG6, AG7, AG8, AG20, AG21 και SKG παρατίθενται στον Πίνακα 3.1. 

 
Πίνακας 3.1. 

Ανάλογο 
Τιμή IC50 

(μΜ) 
Σφάλμα Τιμής 

(dz) 

Gleevec 0.070 ± 0.011 

AE4,4M3A-Y15 0.673 ± 0.142 

AE4,4M3A-Y18 0.826 ± 0.100 

AE4,4M3A-Y19 1.873 ± 0.221 

AE4,4M3A-Y20 1.371 ± 0.067 

AE4,4M3A-Y21 0.951 ± 0.194 

AE4,4M3A-Y22 8.488 ± 0.835 

AG3 0.025 ± 0.002 

AG6 1.018 ± 0.100 

AG7 3.600 ± 0.830 

AG8 0.698 ± 0.436 

AG20 0.017 ± 0.007 

AG21 1.136 ± 0.284 

SKG 1.134 ± 0.144 

 

Η τιμή IC50 που βρέθηκε για το Gleevec είναι κοντά στο 0.1 μΜ που αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία.19 Πίνακες με τις δομές των αναλόγων και τις τιμές IC50, καθώς και με τις 

δομές των αναλόγων που δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η τιμή IC50 βρίσκονται 

στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ. 

 

3.2. Βιωσιμότητα των λευκών αιμοσφαιρίων παρουσία του Gleevec και των 

αναλόγων του 

Η μελετή της βιωσιμότητας των λευκών αιμοσφαιρίων έγινε με βάση τα IC50 των 

ουσιών και επιλέχθηκαν αυτές των οποίων τα IC50 ήταν κοντά στο 1 μΜ. Τα λευκά 

αιμοσφαίρια που απομονώθηκαν από αίμα δύο διαφορετικών εθελοντών, 

επωάστηκαν με το Gleevec και τα ανάλογά του σε συγκεντρώσεις IC50/2, IC50 και 

2xIC50 για 45 ώρες. Στην Εικόνα 3.3. παρουσιάζονται οι καμπύλες βιωσιμότητας των 

λευκών αιμοσφαιρίων. Στα λευκά αιμοσφαίρια που επωάστηκαν με το Gleevec και τα 

ανάλογα AG3, AG8 και AG20 παρατηρείται βιωσιμότητα >80%. Για τα υπόλοιπα 

ανάλογα (Υ15, Υ18, Υ21, AG6, AG21, SKG) όσο αυξάνεται η συγκέντρωση 

παρατηρείται και μείωση της βιωσιμότητας των λευκών αιμοσφαιρίων. 

 



 

 

7
6 

 

Εικόνα 3.3. Καμπύλες βιωσιμότητας των λευκών αιμοσφαιρίων μετά την 45ωρη επώασή τους με το Gleevec και τα ανάλογά του.
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3.3. Τοξικότητα στις μεμβράνες των ερυθρών αιμοσφαιρίων παρουσία του 

Gleevec και των αναλόγων του 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια που απομονώθηκα από το αίμα 12 διαφορετικών εθελοντών, 

επωάστηκαν για 30 λεπτά με το Gleevec και τα ανάλογά του Υ15, Υ18, Υ21, AG3, 

AG6, AG8, AG20, AG21, SKG σε τέσσερις διαφορετικές συγκεντρώσεις, 

πολλαπλάσια της τιμής IC50 για την κάθε ουσία (100xIC50, 25xIC50, 6.25xIC50 και 

1.56xIC50). Στην Εικόνα 3.4., παρουσιάζεται το γράφημα των αποτελεσμάτων για την 

αιμόλυση που προκάλεσε το κάθε ανάλογο σε σχέση με την 100% αιμόλυση που 

προκάλεσε το νερό (θετικό control για την αιμόλυση).  

 

Εικόνα 3.4. Γράφημα επίδρασης του Gleevec και των αναλόγων του στις μεμβράνες 

των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

Ο διαλύτης των ουσιών ήταν το διάλυμα PBS (pH=7.4) που χρησιμοποιείται και σαν 

αρνητικό control για την αιμόλυση. Κανένα ανάλογο δεν φαίνεται να παρουσιάζει 

αιμόλυση μεγαλύτερη από το 10%, για όλες τις συγκεντρώσεις που δοκιμάστηκαν. 
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3.4. Επαγωγή της απόπτωσης στην κυτταρική σειρά Κ562 από τα ανάλογα 

του Gleevec 

Τα κύτταρα επωάστηκαν για 3 ώρες με τα ίδια ανάλογα που χρησιμοποιήθηκαν και 

στα πειράματα τοξικότητας στα λευκά και ερυθά αιμοσφαίρια (Υ15, Υ18, Υ21, AG3, 

AG6, AG8, AG20,  AG21, SKG) και  φυσικά το Gleevec. Το πείραμα αυτό 

επαναλήφθηκε τρείς φορές με το ίδιο αποτέλεσμα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 

3.5. 

 

 

Εικόνα 3.5. Πηκτή αγαρόζης με DNA που απομονώθηκε από τα κύτταρα Κ562 που 

έτυχαν 3ωρης επώασης με το Gleevec και τα ανάλογά του. 

 

Όταν ξεκινάει η διαδικασία της απόπτωσης μέσα σε ένα κύτταρο τότε το DNA αρχίζει 

να σπάει σε κομμάτια πολλαπλάσια των 180-200 bp. Η μέθοδος ανίχνευσης αυτών 

των θραυσμάτων βασίζεται στην απομόνωση του DNA κατά τα αρχικά στάδια της 

απόπτωσης και στην ηλεκτροφόρησή του σε πηκτή αγαρόζης. Όταν δεν υπάρχει 

απόπτωση στο κύτταρο τότε αυτό που παρατηρείται στην πηκτή είναι μια μεγάλη 

μπάντα στο πάνω μέρος της πηκτής. Στην εικόνα της πηκτής (Εικόνα 3.5.) δεν 

παρουσιάζεται η χαρακτηριστική ‘’σκάλα’’ απόπτωσης από τα θραύσματα του DNA 

(DNA laddering). Αυτό είναι μια ένδειξη ότι τα ανάλογα δεν επάγουν την 

απόπτωση.26,36 
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3.5. Ποιοτικός Έλεγχος των Πρωτεϊνικών Δειγμάτων 

Στην Εικόνα 3.6. παρουσιάζεται μια πηκτή πολυακριλαμίδης που έγινε για τον 

ποιοτικό έλεγχο των πρωτεϊνικών δειγμάτων που προέκυψαν από το ολικό κυτταρικό 

εκχύλισμα των κυττάρων Κ562, μετά την 24ωρη επώασή τους με το Gleevec, την 

ουσία AG3 και την ουσία AG20 (η τελική συγκέντρωση των αναλόγων στις 

καλλιέργειες ήταν ίση με την τιμή IC50). 

 

Εικόνα 3.6. Πηκτή SDS-PAGE μετά από τη χρώση με Coomasie. Τα πρωτεϊνικά 

δείγματα προέκυψαν από τη λύση των κυττάρων Κ562 για δύο βιολογικά δείγματα. 

(C1: Control Bio. Sample1, C2: Control Bio. Sample 2, G1: Gleevec Bio. Sample 1, 

G2: Bio. Sample 2, A1: AG20 Bio. Sample 1, A2: AG20 Bio. Sample 2, B1: AG3 Bio. 

Sample 1, B2: AG3 Bio. Sample 2, M: Marker). 

 

Παρατηρείται μεγάλη ποικιλία πρωτεϊνών σε όλα τα δείγματα, πράγμα που 

επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία της απομόνωσης είχε υψηλή απόδοση σε πρωτεΐνες.  
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3.6. Συγκριτική μελέτη των πρωτεομάτων 

Η συγκριτική πρωτεομική μελέτη που έγινε ήταν χωρίς τη χρήση επισήμανσης (Label 

Free). Το πιο σημαντικό βήμα για την επιτυχία της πρωτεομικής ανάλυσης είναι η 

προετοιμασία των δειγμάτων που θα αναλυθούν, αφού συνήθως τα δείγματα προς 

ανάλυση προέρχονται από πολύπλοκα βιολογικά πρωτεϊνικά δείγματα όπως είναι για 

παράδειγμα οι πρωτεΐνες που προέρχονται από ένα κυτταρικό εκχύλισμα. 

Χρησιμοποιήθηκαν 3 βιολογικά δείγματα που προήλθαν από την κυτταρική σειρά 

Κ562 μετά την 24ωρη επώαση με το Gleevec και τα ανάλογα AG20 και AG3. Για το 

κάθε βιολογικό δείγμα έγιναν τρείς τεχνικές επαναλήψεις κατά τη φασματομετρία 

μάζας. Στην τελική ποσοτική και στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος 

των δεδομένων που προέκυψαν και για τις τρείς βιολογικές επαναλήψεις της κάθε 

συνθήκης. Η ποσοτική και στατιστική ανάλυση για τα πρωτεόματα και για τις τρείς 

συνθήκες έγιναν σε σχέση με τα δείγματα των κυττάρων που επωάστηκαν μόνο σε 

Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας (Control). 

Στην Εικόνα 3.7. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις πρωτεΐνες που 

ταυτοποιήθηκαν συνολικά και για τις τρείς συνθήκες. 

 

 

Εικόνα 3.7. Venn diagram 1. Συνολικός αριθμός πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν. 
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Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 2959 διαφορετικές πρωτεΐνες από τις οποίες 2211 ήταν 

κοινές και για τις τρείς συνθήκες που εξετάστηκαν. Για τη συνθήκη του Gleevec, 

ταυτοποιήθηκαν συνολικά 2605 πρωτεΐνες, για το ανάλογο AG3 ταυτοποιήθηκαν 

2506 πρωτεΐνες και για το ανάλογο AG20 ταυτοποιήθηκαν 2581 πρωτεΐνες. 

Σε μια αντίστοιχη πρωτεομική μελέτη που έγινε για να μελετηθεί η δράση του 

Gleevec και τεσσάρων άλλων αναλόγων του στην κυτταρική σειρά Κ562, η 

προετοιμασία των δειγμάτων για την πρωτεομική ανάλυση έγινε με επισήμανση 

(SILAC) και ταυτοποιήθηκαν συνολικά λιγότερες από 1000 διαφορετικές πρωτεΐνες.37 

Να σημειωθεί ότι η μέθοδος SILAC είναι μια δαπανηρή μέθοδος και απαιτείται να 

γίνουν πολλοί κύκλοι κατά το στάδιο των καλλιεργειών ούτως ώστε να εξακριβωθεί 

ότι έχει γίνει η αντικατάσταση των αμινοξέων. 

 

Εικόνα 3.8. Venn diagram 2. Διαφοροποίηση των πρωτεϊνών. 

 

Στην Εικόνα 3.8., παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την διαφοροποίηση 

των πρωτεϊνών συγκριτικά και για τις τρείς συνθήκες. Σε σχέση με το Control και τις 

2959 διαφορετικές πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν συνολικά, 2086 πρωτεΐνες 

βρέθηκαν να διαφοροποιούνται και από αυτές οι 156 μόνο ήταν κοινές και για τις 

τρείς συνθήκες που εξετάστηκαν. Για τη συνθήκη του Gleevec διαφοροποιήθηκαν 

339 μοναδικές πρωτεΐνες, για το ανάλογο AG3 διαφοροποιήθηκαν 818 μοναδικές 



82 
 

πρωτεΐνες και για το ανάλογο AG20 124 μοναδικές πρωτεΐνες. Αυτά τα 

αποτελέσματα εκφράζουν τον διαφορετικό τρόπο δράσης που έχει η κάθε ουσία 

μέσα στο κύτταρο. 

Μετά από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι από τις 2086 

διαφορετικές πρωτεΐνες που βρέθηκαν να διαφοροποιούνται μόνο οι 684 ήταν 

στατιστικά σημαντικές. Στην Εικόνα 3.9., φαίνεται η σύγκριση και για τις τρείς 

συνθήκες όσον αφορά τη στατιστική ανάλυση.  

 

 

Εικόνα 3.9. Venn diagram 3. Διαφοροποίηση των στατιστικά σημαντικών 
πρωτεϊνών. 

 

Από τις 684 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιημένες πρωτεΐνες, μόνο 5 πρωτεΐνες 

είναι κοινές και για τις τρείς συνθήκες που εξετάστηκαν. Για τη συνθήκη του Gleevec 

στατιστικά σημαντικές και μοναδικές είναι 233 πρωτεΐνες, για το ανάλογο AG3 είναι 

271 πρωτεΐνες και για το AG20 είναι 78 πρωτεΐνες. Για τις 684 σταστιστικά 

σημαντικές διαφοροποιημένες πρωτεΐνες, κατασκευάστηκε ένα Heat Map (Εικόνα 

3.10.). 
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Εικόνα 3.10. (a) Heat Map για τις στατιστικά σημαντικές πρωτεΐνες που έχουν 

διαφοροποιηθεί. (b) Γράφημα με τον συνολικό αριθμό των στατιστικά σημαντικών 

πρωτεϊνών που έχουν διαφοροποιηθεί (Total deregulated), για τις Up-regulated και 

τις Down-regulated και για τις τρείς συνθήκες που εξετάστηκαν. 

Στο Heat Map, με το πορτοκαλί χρώμα φαίνεται η αύξηση  στην αφθονία (Up-

regulated) μια συγκεκριμένης κατηγορίας πρωτεϊνών μετά την επίδραση της ουσίας 

στην κυττατική σειρά, ενώ με πράσινο χρώμα φαίνεται η μείωση στην αφθονία 

(Down-regulated) μιας κατηγορίας πρωτεϊνών μετά την επίδραση της ουσίας. Με το 

δεντροδιάγραμμα, παρουσιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές που συμβαίνουν 

στο μοτίβο των πρωτεϊνών μετά την επίδραση της κάθε ουσίας. Το Gleevec και το 

ανάλογο AG20 φαίνεται να έχουν παρόμοιο μοτίβο δράσης.  

Ωστόσο, από το γράφημα στην  Εικόνα 3.10. (b), φαίνεται ότι παρόλο που το 

ανάλογο AG20 έχει παρόμοιο μοτίβο δράσης με το Gleevec, ο αριθμός των 

πρωτεϊνών που επηρεάζονται και διαφοροποιούνται είναι πολύ μικρότερος και ο 

αριθμός των up και down regulated πρωτεϊνών για την συνθήκη AG20 είναι σχεδόν 

ίσος. Δεν ισχύει το ίδιο για την επίδραση του αναλόγου AG3 που φαίνεται να 

προκαλεί μεγάλη διαφοροποίηση μέσα στο κύτταρο. 
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Μετά την αναλυτική επεξεργασία που έγινε για τη διαφοροποίηση των στατιστικά 

σημαντικών πρωτεϊνών, ακολούθησε κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών με βάση τις 

βιολογικές διεργασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος, τις μοριακές τους 

αλληλεπιδράσεις όπως και την τοπολογία τους μέσα στο κύτταρο και για τις τρείς 

συνθήκες που μελετήθηκαν (Gleevec, AG3, AG20). Στο Παράρτημα ΙΙΙ, υπάρχουν οι 

πίνακες με την κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών. Στον Πίνακα 3.2. παρουσιάζονται 

οι κοινές υποκατηγορίες που χωρίζονται οι πρωτεΐνες ανά συνθήκη. 

Πίνακας 3.2. 

Κατηγορία: Βιολογικές Διεργασίες Μέσα στο Κύτταρο 

Υποκατηγορίες Gleevec AG3 AG20 

contranslational protein targeting to membrane    

nuclear-transcribed mRNA catabolic process, 

deadenylation-dependent decay  
   

protein targeting to ER    

SRP-dependent cotranslational protein targeting to 

membrane 
   

termination of RNA polymerase II transcription    

establishment of protein localization to endoplasmic 

reticulum  
   

viral transcription    

nuclear-transcribed mRNA catabolic process    

nuclear-transcripted mRNA catabolic process, 

nonsense-mediated decay 
   

translational termination    

alpha-amino acid biosynthetic process    

mitochondrial translational elongation     

mitochondrial translational initiation    

cellular amino acid biosynthetic process    

multi-organism metabolic process    

translational termination    

mitochondrial translational termination    

viral gene expression    

protein targeting to ER    

protein complex disassembly     

translation    

amide biosynthetic process    

peptide biosynthetic process    

viral process 
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Κατηγορία: Μοριακές Αλληλεπιδράσεις Μέσα στο Κύτταρο 

Υποκατηγορίες Gleevec AG3 AG20 

snoRNA binding    

NAD binding    

structural constituent of ribosome    

poly (A) RNA binding    

translation factor activity, RNA binding    

RNA binding    

isomerase activity    

magnesium ion binding    

lyase activity    

cofactor binding    

damaged DNA binding    

coenzyme binding    

structural molecule activity    

identical protein biding    

nucleic acid binding    

catalytic activity    

heterocyclic compound binding    

organic cyclic compound binding    

protein binding    

binding    

molecular function    

Κατηγορία: Τοπολογία Μέσα στο Κύτταρο 

Υποκατηγορίες Gleevec AG3 AG20 

large ribosomal subunit     

spliceosomal snRNP complex    

stress fiber    

ribosomal subunit    

actin filament bundle    

catalytic step 2 spliceosome    

ribosome    

nuclear speck    

spliceosomal complex    

chromosome, telomeric region    

nuclear pore outer ring    

microbody lumen    

COP9 signalosome    

peroxisomal matrix    

nuclear pore    

nuclear chromosome, telomeric region    

proteasome comlex    
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Κατηγορία: Τοπολογία Μέσα στο Κύτταρο (Συνέχεια) 

Υποκατηγορίες Gleevec AG3 AG20 

pore complex    

replisome    

replication fork    

cytosolic part    

focal adhesion    

cell-substrate adherens junction    

ribonucleoprotein complex    

anchoring junction    

mitochondrial inner membrane    

 

Σημαντικές Διαφοροποιημένες Πρωτεΐνες 

Από τις 684 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιημένες πρωτεΐνες, επιλέξαμε 10 

σημαντικές πρωτεΐνες που διαφοροποιούνται για την κάθε συνθήκη και τις 

παρουσιάζουμε στον Πίνακα 3.3. 

Πίνακας 3.3. Σημαντικές διαφοροποιημένες πρωτεΐνες 

 

Τα πράσινα βέλη συμβολίζουν τις πρωτεΐνες οι οποίες έχουν βρεθεί να μειώνεται η 

αφθονία τους ενώ τα κόκκινα βέλη συμβολίζουν τις πρωτεΐνες οι οποίες έχουν βρεθεί 

να αυξάνεται η αφθονία τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Συμπεράσματα - Προοπτικές 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: 

1) Από τα 33 νέα ανάλογα του Gleevec που δοκιμάστηκαν στην κυτταρική σειρά 

Κ562, βρέθηκαν 2 νέα ανάλογα (AG3, AG20) που μπορεί να είναι τα μελλοντικά 

φάρμακα για την Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία. Οι χαμηλές τιμές IC50 που έχουν τα 

ανάλογα AG3 και AG20 μαρτυρούν την αποτελεσματική τους δράση κατά των 

λευχαιμικών κυττάρων σε χαμηλή συγκέντρωση. Συγκριτικά με άλλα ανάλογα του 

Gleevec που μελετήθηκαν παλαιότερα19, οι δομικές αλλαγές στον κύριο σκελετό των 

μορίων AG3 και AG20 σε συνδυασμό με τις πλευρικές τους ομάδες είναι πολύ 

πιθανό να ευθύνονται για την τόσο υψηλή δραστικότητα που έχουν τα δύο αυτά 

ανάλογα σε τόσο μικρές συγκεντρώσεις. 

2) Βάση των αποτελεσμάτων της τοξικότητας σε λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια, 

τα ανάλογα AG3, AG8 και AG20, φαίνεται ότι δεν έχουν τοξική δράση σε κανονικά 

κύτταρα. Επίσης δεν επάγουν την απόπτωση. 

3) Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε κατά την προετοιμασία των δειγμάτων για 

την πρωτεομική ανάλυση στην παρούσα εργασία ήταν χωρίς επισήμανση και αρκετά 

αποτελεσματική αφού καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε συνολικά 2959 διαφορετικές 

πρωτεΐνες. Είναι μια απλή μέθοδος όπως και πιο οικονομική από άλλες μεθόδους 

(π.χ. SILAC). 

Ένας μελλοντικός στόχος θα ήταν να βρεθούν τα σηματοδοτικά μονοπάτια που 

επηρεάζονται από τα ανάλογα AG3 και AG20. Ένας δεύτερος μελλοντικός στόχος θα 

ήταν να γίνει μελέτη για την σχέση δομής-δραστικότητας της πρωτεΐνης p210BCR-ABL 

και των αναλόγων AG3 και AG20. 

 

 

  



 

 

8
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

Καμπύλες βιωσιμότητας για την κυτταρική σειρά Κ562 με τα νέα ανάλογα του Gleevec (Dose Response Curves for K562 cell line with 

the new Gleevec compounds) - Protocol 4 – 1 τεχνική επανάληψη 

 

ΟΜΑΔΑ: ΑΕ4,4Μ3Α-ΥΧ 
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ΟΜΑΔΑ: AGX 

 

 

 



 

 

9
0 

ΟΜΑΔΕΣ: AGX+, AE3,4M3A-YX, AE4,2M5A-Y1 
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ΟΜΑΔΑ: SK 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Πίνακας ΙΙ-Α: Συγκεντρωτικός Πίνακας με τα αποτελέσματα για τις τιμές IC50 

όλων των αναλόγων του Gleevec που δοκιμάστηκαν. 

(N.D. = Could Not be Determined) 

Ανάλογο 
Τιμή 
IC50  
(μM) 

Σφάλμα 
Τιμής 
(dz) 

Δομή 

Gleevec 0.070 ± 0.011 

 

AE4,4M3A-Y15 0.673 ± 0.142 

 

AE4,4M3A-Y16 N.D. ---- 

 

AE4,4M3A-Y17 N.D. ---- 
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AE4,4M3A-Y18 0.826 ± 0.100 

 

AE4,4M3A-Y19 1.873 ± 0.221 

 

AE4,4M3A-Y20 1.371 ± 0.067 

 

AE4,4M3A-Y21 0.951 ± 0.194 

 

AE4,4M3A-Y22 8.488 ± 0.835 
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AG1 N.D. ---- 

 

AG2 N.D. ---- 

 

AG3 0.025 ± 0.002 

 

AG4 N.D. ---- 

 

AG5 N.D. ---- 
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AG6 1.018 ± 0.100 

 

AG7 3.600 ± 0.830 

 

AG8 0.698 ± 0.436 

 

AG9 N.D. ---- 

 

AG18 N.D. ---- 
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AG19 N.D. ---- 

 

AG20 0.017 ± 0.007 

 

AG21 1.136 ± 0.284 

 

AG22 N.D. ---- 

 

SKA N.D. ---- 

 

SKB N.D. ---- 
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SKC N.D. ---- 

 

SKD N.D. ---- 

 

SKE N.D. ---- 

 

SKF N.D. ---- 

 

SKG 1.134 ± 0.144 
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SKH N.D. ---- 

 

AE3,4M3A-Y8 N.D. ---- 

 

AE3,4M3A-Y35 N.D. ---- 

 

AE4,2M5A-Y1 N.D. ---- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Για την κάθε υποκατηγορία που κατατάσσεται μια πρωτεΐνη, υπάρχει ένας αριθμός 

από ταυτοποιημένες πρωτεΐνες που είναι καταχωρημένoς σε βάσεις δεδομένων. Η 

σύγκριση των στατιστικά σημαντικών και μοναδικών πρωτεϊνών για την κάθε 

συνθήκη που μελετήθηκε έγινε ξεχωριστά. Βάση του ποσοστού των πρωτεϊνών που 

βρέθηκαν ότι ανήκουν σε κάποια υποκατηγορία, γίνεται κανονικοποίηση και βάση της 

τιμής p-value εκφράζεται η πιθανότητα που υπάρχει για το αποτέλεσμα να είναι 

λάθος. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του p-value, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 

το αποτέλεσμα να είναι λάθος.  

Πίνακας ΙΙΙ-Α: Κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών με βάση τις βιολογικές 
διεργασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος. 
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Πίνακας ΙΙΙ-Β: Κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών βάση των μοριακών 
αλληλεπιδράσεών τους μέσα στο κύτταρο. 
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Πίνακας ΙΙΙ-C: Κατηγοριοποίηση των πρωτεϊνών βάση της τοπολογίας τους 
μέσα στο κύτταρο. 
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