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We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 

Will be to arrive where we started 
And to know the place for the first time 

 
TS Eliot 
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Τα οπιοειδή εμπλέκονται σε πολλές λειτουργίες δρώντας κυρίως ως αυτοκρινείς, 

παρακρινείς ή ορμονικοί παράγοντες. Εκτός από τη δράση τους στο νευρικό σύστημα 

και τις αναλγητικές τους ιδιότητες, έχει βρεθεί ότι επιδρούν στο ανοσοποιητικό 

σύστημα και ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού, της 

έκκρισης και της μεταναστευτικής ικανότητας φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων. 

Στόχος της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η περαιτέρω διευκρίνηση της δράσης των 

οπιοειδών σε δύο παραμέτρους του ανοσολογικού συστήματος: την βασική έκκριση και 

την μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων.  

Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι τα οπιοειδή έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν τη 

λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος δρώντας άμεσα στα Β λεμφοκύτταρα. 

Παρουσιάζουν κυρίως κατασταλτικές ιδιότητες τόσο στην έκκριση αντισωμάτων και 

κυτταροκινών όσο και στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, στα νεοπλασματικά 

(κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος LP-1 και RPMI8226) και τα φυσιολογικά Β 

λεμφοκύτταρα (CD19+ Β-κύτταρα). Αντίθετα, αύξησαν την έκκριση των IgE και IL-6 

από τα κύτταρα U266, ενώ, όπως παρατηρήθηκε και στις υπόλοιπες κυτταρικές σειρές, 

ανέστειλαν τον πολλαπλασιασμό τους. Μελετώντας τον ενδοκυττάριο μηχανισμό 

δράσης τους, ελέγχθηκε η ενεργοποίηση διάφορων σηματοδοτικών μορίων και βρέθηκε 

ότι οι δράσεις αυτές λαμβάνουν χώρα μέσω ξεχωριστών μηχανισμών. Η ρύθμιση της 

έκκρισης από τα οπιοειδή ελέγχεται κυρίως από τα σηματοδοτικά μονοπάτια 

p38/CREB και/ή JNK/c-jun, συμβαίνει σε μικρούς χρόνους και σε αυτή δεν συμμετέχει 

η ενεργοποίηση κλασσικών οπιοειδών υποδοχέων. Αντίθετα, η αναστολή του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού λαμβάνει χώρα μέσω των κλασσικών οπιοειδών 

υποδοχέων ενεργοποιώντας το σηματοδοτικό μονοπάτι PI3k/Akt και απαιτεί μεγάλους 

χρόνους (6 ημέρες). Τα δεδομένα αυτά παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες όσον 

αφορά την διαλεύκανση της άμεσης δράσης των οπιοειδών στις λειτουργίες των Β-

κυττάρων. Πράγματι, μέχρι πρόσφατα, η δράση αυτή αναφέρεται ότι είναι έμμεση, ως 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των Β-λεμφοκυττάρων με διαφορετικούς κυτταρικούς 

πληθυσμούς (π.χ. Τ-λεμφοκύτταρα, μακροφάγα) στους οποίους δρούν τα οπιοειδή. Η 

περαιτέρω διερεύνηση των ιδιοτήτων αυτών των οπιοειδών μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό πεδίο έρευνας που θα οδηγήσει στην πλήρη διασαφήνιση του ρόλου τους 

στην κυτταρική και χυμική ανοσία. 

Για την μελέτη της επίδρασης των οπιοειδών στη μεταναστευτική ικανότητα, 

δεδομένου ότι η μελέτη της μετανάστευσης των λεμφοκυττάρων είναι αρκετά 

πολύπλοκη, απαιτώντας την ύπαρξη ετερολόγων συστημάτων καλλιεργειών, ελέγθηκε 
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η επίδραση τους σε ένα απλούστερο σύστημα, αυτό των καρκινικών επιθηλιακών 

κυττάρων, καθώς τα περισσότερα δομικά και ρυθμιστικά μόρια που ελέγχουν την 

διαδικασία της μετανάστευσης είναι παρόμοια στα κύτταρα που μεταναστεύουν. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν καρκινικά κύτταρα διαφορετικής προέλευσης 

(ουροδόχος κύστη, ήπαρ, τράχηλος μήτρας, ωοθήκες και μαστός). Επιπλέον, η μελέτη 

της δράσης των οπιοειδών στην κυτταρική μετανάστευση των καρκινικών επιθηλιακών 

κυττάρων μπορεί να δώσει πληροφορίες για τον ρόλο τους στην καρκινική μετάσταση 

καθώς η μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη 

της μετάστασης καρκινικών όγκων. 

Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι ειδικά η μορφίνη έχει μικρή κατασταλτική δράση 

στις μεταστατικές ιδιότητες (μεταναστευτική ικανότητα, προσκόλληση και εξάπλωση 

σε κολλαγόνο τύπου Ι) των κυττάρων καρκίνου ήπατος (HepG2) και τραχήλου μήτρας 

(HeLa), ενώ δεν παρουσίασε δράση στα κύτταρα καρκίνου μαστού (MCF-7) και 

ωοθηκών (SKOV-3). Αντίθετα, όλα τα οπιοειδή που ελέγχθηκαν προκάλεσαν αύξηση 

των μεταστατικών ιδιοτήτων των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης (T24 και 

EJ). Επιπλέον, προκάλεσαν αύξηση της διηθητικότητας των κυττάρων αυτών μέσα από 

συστατικά της ECM, αύξηση της έκκρισης των MMP-2 και MMP-9 και αλλαγές στον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης. Βρέθηκε επίσης ότι τα οπιοειδή ενεργοποιούν τις 

πρωτεΐνες p38, ERK 1/2 και PI3k και σε μικρότερο βαθμό την πρωτεΐνη JNK, 

προκαλώντας τις επακόλουθες αλλαγές στον κυτταροσκελετό και τελικά την αύξηση 

της μεταναστευτικής ικανότητας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρατηρούμενες 

δράσεις στην μετανάστευση των κυττάρων T24 και EJ δεν επάγονται μέσω των 

οπιοειδών υποδοχέων, αλλά μέσω της αλληλεπίδρασης των οπιοειδών με τον υποδοχέα 

Β2 βραδυκινίνης. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής παρέχουν νέα δεδομένα για τις άμεσες 

δράσεις των οπιοειδών στην έκκριση αντισωμάτων από τα Β-λεμφοκύτταρα και για τον 

ρόλο τους στην κυτταρική μετανάστευση. Η διαλεύκανση του μηχανισμού δράσης των 

οπιοειδών στις βασικές αυτές λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος, μπορεί να 

οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου τους ως ανοσορυθμιστικών 

παραγόντων. Επιπλέον, τα δεδομένα της παρούσας εργασίας παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες για την δράση των οπιοειδών στην τροποποίηση του μεταστατικού 

δυναμικού καρκινικών κυττάρων, ένα επί πλέον πεδίο στο οποίο υπάρχουν μόνο λίγα 

και αντικρουόμενα αποτελέσματα.  
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Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας διατριβής συνδέουν τους παράγοντες του 

στρες όπως τα οπιοειδή με την ανοσία και την νεοπλασία. Δεδομένης της κύριας 

εκκρίσεως των οπιοειδών από δομές του ΚΝΣ, τα αποτελέσματα μας έχουν πιθανή 

εφαρμογή σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα και νεοπλασίες του ΚΝΣ. Πράγματι, έχει 

βρεθεί συσχέτιση των Β-λεμφοκυττάρων με την παθοφυσιολογία ορισμένων 

νευροεκφυλιστικών νοσημάτων όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας. Το γεγονός αυτό, σε 

συσχέτιση με τα αποτελέσματα της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής, ανοίγουν νέους 

δρόμους για πιθανές στοχευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Επιπλέον, δεδομένου ότι 

τα οπιοειδή μπορούν να επηρεάσουν την καρκινική μετάσταση, τα καθιστά πιθανούς 

παράγοντες ελέγχου της βιολογίας νεοπλασμάτων του ΚΝΣ. Τέλος, τα ευρήματα μας 

εξηγούν την μειωμένη χυμική ανοσία ατόμων υπό θεραπεία ή με εξάρτηση από τα 

οπιούχα. 
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Opioids are pluripotent agents, involved in a number of key actions, including 

antinociception, immunomodulation, inhibition of cancer cell growth and modulation of 

the motility of normal and cancer cells. The aim of the present study was to investigate 

opioid effects on two significant functions of the immune system: constitutive secretion 

and cell motility.  

Our results show that opioids decrease antibody and cytokine secretion by both multiple 

myeloma cell lines (LP-1 and RPMI8226) and normal B lymphocytes (CD19+) and 

inhibit their growth. On the contrary, secretion of IgE and IL-6 by U266 cells was 

increased, while their proliferation was also inhibited. Our data present for the first time 

two different mechanisms of opioid action on B-cells: an early, non-opioid receptor-

related mechanism, controlling antibody and cytokine secretion, and a receptor-

mediated long-term action on cell growth. The first mechanism, involves JNK/c-Jun 

and/or p38/CREB to modulate secretion, while the second mechanism, involving opioid 

receptors, is mediated through PI3k/Akt inhibition to suppress cell proliferation. Both 

mechanisms relay the opioid system (circulating or locally produced opioids) in 

humoral immunity regulation. These data provide some additional information 

concerning opioid effects on B-cells, which until recently, are reported to be indirect, 

through the modulation of humoral agents secreted by other immune cells and interplay 

of distinct cell populations (e.g T-cells, macrophages). Further identification and 

characterization of signal transduction pathways responsible for these unique properties 

of opioids may represent major research challenge ahead. 

The study of lymphocyte migration in vitro is rather complicated, due to the need of co-

cultures of different cell systems. Therefore, we examined the effects of opioids on 

migration of cancer cells instead, since most structural and regulatory molecules used in 

the migratory process seem to be similar among migrating cells. Furthermore, the 

investigation of opioid effects on cancer cell migration may provide further information 

on their metastatic properties, as cell migration is a prerequisite for cancer metastasis. 

In order to examine opioid actions on cell motility, we used cancer cells of different 

origin (bladder, liver, cervix, ovary and breast). Our results showed that morphine has 

little effect on the metastatic properties (migration, adhesion and spreading on collagen 

type I) of hepatocyte (HepG2) and cervical (HeLa) cancer cells, while has not effect on 

breast (MCF-7) and ovarian cancer cells (SKOV-3). On the contrary, all opioids used, 

enhanced the metastatic properties of bladder cancer cells (T24 και EJ). Furthermore, 
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they induced invasiveness of these cells through ECM components, increased secretion 

of MMP-2 and -9 and induced rearrangements of filamentous actin cytoskeleton. These 

actions were mediated by p38, ERK 1/2, PI3k and -to a lesser degree- JNK activation 

through a non-opioid receptor related manner. Moreover, a novel interaction of opioids 

with bradykinin B2 receptor was characterized, mediating opioid effects on bladder 

cancer cell migration, suggesting a new role of opioids in the cancer process. 

Τhe present study provides new evidence about the direct actions of opioids on antibody 

secretion by B lymphocytes and their role in cell migration. Further investigation is 

needed in order to elucidate the mechanisms of action of opioids controlling secretion 

and migration of the immune cells, thus leading to a better understanding of their role as 

immunomodulatory agents. Furthermore, our data shed light on a non well documented 

action of opioids, their role in cancer metastasis since the existing literature is 

inconclusive. 

In conclusion, our findings connect stress-related substances such as opioids with 

immunity and neoplasia. Given the fact that opioids are mainly secreted from and act on 

the CNS, our results have possible applications on neurodegenerative diseases and CNS 

neoplasias. Indeed, the association between B-lymphocytes and the progression of 

neurodegenerative diseases (e.g. multiple sclerosis) is now evident. In combination with 

our results, the involvement of opioids on B-lymphocytes functions provides the 

theoretical basis for the control of opioid contribution to the progress of 

neurodegenerative diseases. Furthermore, since cancer metastasis can be affected by 

opioids, the elucidation of the role of the latter as possible regulatory factors of CNS 

malignancies is essential. Finally, our findings explain the decreased humoral immunity 

of patients treated with opioids or in cases of opioid abuse. 
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AIDS (Aquired ImmunoDeficiency syndrome, σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής 
ανεπάρκειας) 
AP-1 (Activator Protein 1)  
APS (Ammonium PeroxodiSulfate, υπερθειϊκό αμμώνιο) 
αS1 (αS1-καζομορφίνη) 
ΑΤP (triphosphate adenosine, τριφωσφορική αδενοσίνη) 
Blimp-1 (B-lymphocyte-induced maturation protein) 
BSA (Bovine Serum Albumin, αλβουμίνη ορού βοός) 
Ca (calcium, ασβέστιο) 
cAMP (cyclic Adenosine MonoPhosphate, κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη) 
CCR5 (υποδοχέας της χημειοκίνης Macrophage inflammatory protein-1α, MIP-1α) 
CD (clusters of differentiation, συμπλέγματα διαφοροποιήσεως, αντιγόνα 
λεμφοκυττάρων κυτταρικής επιφάνειας) 
c-Met ( υποδοχέας του HGF/SF) 
ConA (Concavalin A, κονκαναβαλίνη-Α) 
Cpm (counts per minute, κρούσεις ανά λεπτό) 
CREB (CRE Binding protein) 
CXCR4 (υποδοχέας της χημειοκίνης CXCL12 ή SDF-1a) 
DADLE ([D-ala2, D-leu5]-Εγκεφαλίνη, δ-οπιοειδής αγωνιστής) 
DAG (Diacyloglycerol, διακυλογλυκερόλη) 
DAMGO ή DAGO ([D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly5-ol]-Εγκεφαλίνη, μ-οπιοειδής 
αγωνιστής) 
DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, θρεπτικό υλικό) 
DMSO (Dimethyl sulfoxide, διμεθυλσουλφοξίδιο) 
DNA (Desoribonucleic acid, δεσοξυριβονουκλεικό οξύ) 
DPDPE (2-D-Penicillamine, 5-D-Penicillamine)-Εγκεφαλίνη, δ-οπιοειδής αγωνιστής) 
DSLET ([D-Ser2, Leu5]-Εγκεφαλίνη, Thr6, δ-οπιοειδής αγωνιστής) 
ECM (ExtraCelular Matrix, εξωκυττάρια θεμέλια ουσία) 
EDTA (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid, αιθυλενο διαμινο τετραοξικό οξύ) 
EGF (Epidermal Growth Factor, επιδερμικός αυξητικός παράγοντας) 
EKC (ethylketocyclazocine, αιθυλκετοκυκλαζοσίνη) 
ΕΜΤ (epithelial to mesenchymal transition, επιθυλιακή προς μεσεγχυματική 
μετατροπή) 
ERK (Extracellular signal Regulated Kinase, πρωτεϊνική κινάση που ελέγχεται από 
εξωκυττάριο σήμα) 
FAK (Focal Adhesion Kinase, κινάση εστιακής πρόσφυσης) 
FΒS (Foetal Bovine Serum, ορός εμβρύου βοός) 
FGF (Fibroblast growth factor, ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας) 
FITC (Fluorescein isothyocyanate, ισοθειακυανιούχος φλουοροσκεϊνη) 
fMLP-R (Formylpeptide receptor, υποδοχέας του πεπτιδίου formyl-met-leu-phe) 
Gαq (υπομονάδα α της G-πρωτεΐνης που διεγείρει την μεμβρανοσύνδετη φωσφολυπάση C) 
Gαi (υπομονάδα α της G-πρωτεΐνης που αναστέλλει την παραγωγή cAMP από ATP) 
GDP (guanosine diphosphate, διφωσφορική γουανοσίνη) 
GM-CSF (Granulocyte Macrophage- Colony Stimulating Factor, παράγοντας που 
διεγείρει τις αποικίες κοκκιοκυττάρων και μακροφάγων) 
GPCR (G- protein Coupled Receptor, υποδοχέας που συνδέεται με G- πρωτεΐνες) 
GTP (guanosine triphosphate, τριφωσφορική γουανοσίνη) 
HGF/SF (Hepatocyte Growth Factor/Scatter Factor, ηπατοκυτταρικός αυξητικός 
παράγοντας) 
HIV (Human Immunodeficiency Virus, ιός ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας) 
ΗΡΑ (Ηypothalamus-Pituitary-Adrenals, άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων) 
IC50 (Inhibitory Concentration to 50%, συγκέντρωση που προκαλεί αναστολή 50%) 
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IFN-γ (Interferon- γ, ιντερφερόνη-γ) 
Ig (Immunoglobulin, ανοσοσφαιρίνη) 
IGF (Insulin- like Growth Factor) 
ΙκΒ-α (αναστολέας του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ) 
IL- (Interleukin- , ιντερλευκίνη-) 
IP3 (tri- phosphate inositol, τριφωσφορική ινοσιτόλη) 
IRF4 (interferon regulatory factor 4) 
JNK (c- Jun N-terminal kinase, πρωτεϊνική κινάση που συνδέεται στο αμινοτελικό 
άκρο του c-Jun) 
K (Potassium, κάλιο) 
kDa (kiloDalton) 
ΚΝΣ (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) 
Leu-εγκεφαλίνη (Λευκίνη- εγκεφαλίνη) 
LIM κινάση (Lin-11, Isl-1 και Mec-3 γονίδια) 
LPS (Lipopolysacharide, λιποπολυσακχαρίτης) 
MAPK (Mitogen-activated protein kinase, πρωτεϊνική κινάση που ενεργοποιείται από 
μιτογόνο σήμα) 
Met-εγκεφαλίνη (Μεθειονίνη-εγκεφαλίνη) 
Met-εγκεφαλίνη-Arg-Phe (Μεθειονίνη-Εγκεφαλίνη-Αργινίνη-Φαινυλαλανίνη) 
MΜP (Matrix Μetalloproteinase, μεταλλοπρωτεϊνάση μήτρας) 
MHC (Major Histocompatibility complex, Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας) 
ΜΤΤ (3- (4,5 dimethylthiazol- 2,5- diphenyl tetrazolium) bromide, βρωμιούχο 3-(4,5 
διμεθυλ θιαζολ- 2,5 διφαινυλ τεταζόλιο) 
NF-κB (Nuclear Factor κB) 
ΝΟ (Nitric Oxide, μονοξείδιο του αζώτου) 
ΝΟS (Nitric Oxide Synthase, συνθάση του μονοξείδιου του αζώτου) 
ΟRL1 (opioid receptor-like protein 1) 
PBMC (Peripheral Blood Mononuclear Cells, μονοκύτταρα από περιφερικό αίμα) 
PBS (Phosphate Buffer Saline, ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών) 
PEI (Polyethylenimine, πολυαιθυλενιμίνη)  
PHA (phytohemagglutinin, φυτοαιματογλουτινίνη) 
PI3K (Phospho Inositol 3 Kinase, κινάση της φωσφοϊνοσιτόλης) 
PKΑ (Protein kinase Α, πρωτεϊνική κινάση Α) 
PKC (Protein kinase C, πρωτεϊνική κινάση C) 
PLC (Phospholipase C, φωσφολιπάση C) 
PMA (Phorbol 12- myristate 10- Acetate) 
PMSF (Phenylmethylsulfonyl, φαινυλο μεθυλ σουλφονυλο φθορίδιο) 
POMC (Proriomelanocortin, προ-οπιομελανοκορτίνη) 
PTPs (protein tyrosine phosphatases, πρωτεϊνικές τυροσινικές φωσφατάσες) 
RAG (Recombination Activating Genes) 
RNA (Ribonucleic acid, ριβονουκλεϊκό οξύ) 
ΡΤΚ (Receptor Tyrosine Kinases, υποδοχείς τυροσινικών κινασών) 
RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction, Αντιστροφη μεταγραφή-
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) 
SCC (squamous cell carcinoma, καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο) 
SDS (Sodium dodecyl sulfate, μετα νατρίου άλας του θειικού δωδεκυλίου) 
SEB (Staphylococcal enterotoxin B, σταφυλοκοκκική εντεροτοξίνη)  
Src (Steroid Receptor coactivator) 
STGP (antigenic Secreted/shed Tumor GlycoProtein, αντιγονικές 
εκκρινόμενες/διαχεόμενες ογκο-γλυκοπρωτεΐνες) 
Tc (κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα) 
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TEMED (N,N,N’,N’- Tetyramethyl- ethylenediamine, N,N,N’,N’-τετραμεθυλενο 
αιθυλοδιαμίνη) 
TGF (Tumor Growth Factor, ογκοαυξητικός παράγοντας) 
Th (Τ-κύτταρα αρωγοί) 
TIMP (Τissue Inhibitor of metalloproteinases, αναστολέας μεταλλοπρωτεϊνασών) 
TNF-α (Tumor Necrosis Factor –α, ογκονεκρωτικός παράγοντας α) 
U50,488H (κ-οπιοειδής αγωνιστής) 
U69,593 (κ-οπιοειδής αγωνιστής) 
u-PAR (Urokinase-type Plasminogen Activator Receptor, υποδοχέας της ουροκινάσης) 
VDJ (Variable Diversity Joining gene, ανασυνδυασμός γονιδίων για την παραγωγή 
αντισωμάτων)  
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor, αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός 
παράγοντας) 
WASP (Wisckott-Aldrich syndrome protein, πρωτεΐνη συνδρόμου Wisckott-Aldrich) 
XBP-1 (x-box binding protein-1) 
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1. ΟΠΙΟΕΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 
1.1.  Γενικά 

Τα οπιοειδή είναι γνωστά από τη αρχαιότητα για τις αναλγητικές τους ιδιότητες. Το 

όπιο παράγεται από ένα είδος παπαρούνας, της µήκωνος της υπνοφόρου (Papaver 

Somniferum). Το 1806 ο Sertuner ανέφερε την αποµόνωση ενός συστατικού του οπίου 

που το ονόµασε µορφίνη από το όνοµα του Μορφέα του θεού των ονείρων. Η 

ανακάλυψη άλλων αλκαλοειδών στο όπιο ακολούθησε αµέσως µετά την αποµόνωση 

της µορφίνης (κωδεΐνη από τον Robiquet το 1832, παπαβερίνη από τον Merck το 1848). 

Εκτός από τα εξωγενή οπιοειδή, έχουν βρεθεί και ενδογενή πεπτίδια με οπιοειδή δράση. 

Το σύνολο των ενδογενών οπιοειδών πεπτιδίων ανήκουν κυρίως σε τρεις διαφορετικές 

οικογένειες: τις εγκεφαλίνες, τις ενδορφίνες και τις δυνορφίνες [1]. Τα πεπτίδια αυτά, 

ανάλογα με την περιοχή στην οποία παράγονται, εκκρίνονται και δρουν, μπορούν να 

θεωρηθούν είτε νευροδιαβιβαστές, νευροορμόνες ή κλασσικές ορμόνες. Εκτός από τα 

ενδογενή οπιοειδή υπάρχουν και οπιοειδή πεπτίδια τα οποία είναι συνθετικά (εξωγενή 

οπιοειδή πεπτίδια) όπως η  [D-ala2, D-leu5]-Εγκεφαλίνη (DADLE), η [D-Ser2, Leu5]-

Εγκεφαλίνη, Thr6 (DSLET), η [D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly5-ol]-Εγκεφαλίνη (DAGO ή 

DAMGO) κ.α. [2], καθώς και πεπτίδια με οπιοειδή δράση που προέρχονται από τη 

διάσπαση της α [3] και β καζεΐνης [4-6] (καζομορφίνες). Η βιολογική δράση των 

οπιοειδών πεπτιδίων και η αναλγητική δράση των εξωγενών οπιοειδών επιτελείται 

κυρίως μετά από δέσμευση τους σε ειδικούς μεμβρανικούς υποδοχείς τους οπιοειδείς 

υποδοχείς. Επιπλέον, αρκετές μελέτες υποδηλώνουν επίσης δράση των οπιοειδών 

πεπτιδίων μέσω μη οπιοειδών υποδοχέων (για ανασκόπηση βλέπε [7]).  

Η οικογένεια των οπιοειδών υποδοχέων είναι ετερογενής [8-11] υπάρχουν δηλαδή 

περισσότεροι από ένας υποδοχείς με διαφορετική συγγένεια για τα διάφορα οπιοειδή. 

Με την ανάπτυξη εκλεκτικών αγωνιστών και ανταγωνιστών έγινε πλέον γνωστό ότι 

καθένας από τους υποδοχείς έχει μοναδικές φαρμακολογικές ιδιότητες [12]. Πειράματα 

απομόνωσης και χαρακτηρισμού των οπιοειδών υποδοχέων αλλά και η κλωνοποίηση 

τους αποκάλυψαν ότι πρόκειται για διαμεμβρανικές υδρόφοβες πρωτεΐνες (Εικόνα 1) με 

7 διαμεμβρανικές περιοχές (τρεις εξωκυττάριες και τρεις ενδοκυττάριες αγκύλες), οι 

οποίες ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων που συζεύγνυνται με G πρωτεΐνες [13-

15]. Οι οπιοειδείς υποδοχείς είναι ευαίσθητοι στην τοξίνη του βακτηριδίου του 

κοκκύτη, αν και έχουν παρατηρηθεί δράσεις που δεν αναστέλλονται από αυτή [16]. Το 

αμινοτελικό άκρο τους είναι εξωκυττάριο ενώ το καρβοξυτελικό ενδοκυττάριο [17]. 
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Διακρίνονται σε 3 κύριους τύπους, τους μι (μ-), κάπα (κ-) και δέλτα (δ-) οπιοειδείς 

υποδοχείς των οποίων η αλληλουχία των αμινοξέων παρουσιάζει περίπου 60% 

ομολογία, ενώ το υπόλοιπο 40% στο οποίο διαφέρουν προσδίδει την εκλεκτικότητα 

στον κάθε υπότυπο [18]. Τη μεγαλύτερη ομοιότητα παρουσιάζουν οι διαμεμβρανικές 

περιοχές (73-76%) και τα ενδοκυττάρια τμήματα (63-66%). 

 
Εικόνα 1: Δομή των οπιοειδών υποδοχέων οι οποίοι αποτελούνται από επτά διαμεμβρανικά τμήματα και 

συζεύγνυνται με G πρωτεΐνες.  

Οι οπιοειδείς υποδοχείς όπως προαναφέρθηκε συζεύγνυνται με G πρωτεΐνες και η 

δράση τους εξαρτάται από τη δράση αυτών των πρωτεϊνών. Οι G πρωτεΐνες 

αποτελούνται από τρεις υπομονάδες την α τη β και τη γ (ετεροτριμερές) [19]. Στην 

υπομονάδα-α βρίσκεται η θέση πρόσδεσης για το GDP και το GTP. Όταν η G πρωτεΐνη 

βρίσκεται σε ανενεργό κατάσταση, το GDP είναι συνδεδεμένο σε αυτή τη θέση 

πρόσδεσης. Η σύνδεση ενός αγωνιστή με τον διαμεμβρανικό υποδοχέα GPCR (G-

protein-coupled receptor) προκαλεί αλλαγή της τεταρτοταγούς δομής της G-πρωτεΐνης, 

η οποία έχει ως αποτέλεσμα το GDP να αποδεσμευτεί από την α υπομονάδα και τη 

θέση του να καταλάβει το GTP [20]. Η σύνδεση του GTP προκαλεί απομάκρυνση των 

τμημάτων Gβ και Gγ τα οποία παραμένουν συνδεδεμένα μεταξύ τους ως διμερές. Το 

ενεργοποιημένο πλέον Gα τμήμα ενεργοποιεί την αδενυλοκυκλάση, με αποτέλεσμα τη 

μετατροπή της ΑΤΡ (triphosphate adenosine) σε cAMP (cyclic adenosine 

monophosphate). Η δράση των G πρωτεϊνών σταματά όταν με την ενδογενή 

δραστικότητα της GΤP-άσης της α υπομονάδας γίνει υδρόλυση του δεσμευμένου GΤP 

σε GDP και ανόργανη φωσφορική ομάδα και η α-GDP πλέον επανασυνδεθεί με τις β-γ 

Εξωκυττάριος χώρος 

Κυτταρόπλασμα 

ΝΗ2 

COOH 

G protein 
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υπομονάδες. Η cAMP ενεργοποιεί μια σειρά από πρωτεϊνικές κινάσες οι οποίες 

ελέγχουν πολλές διαφορετικές διεργασίες από τον μεταβολισμό έως τη μεταγραφή 

γονιδίων μέσω της φωσφορυλίωσης [21]. Μέσω των οπιοειδών υποδοχέων (μ, δ, κ) 

προκαλείται μείωση της συγκέντρωσης της cAMP. Και  οι τρεις υποδοχείς συνδέονται 

με διαύλους Ca2+ και Κ+. Επίσης η αλληλεπίδραση τους με τις φωσφολιπάσες C οι 

οποίες συμμετέχουν στην ανακύκλωση της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης καθώς και η 

πρωτεϊνική φωσφορυλίωση ίσως εμπλέκονται ως δεύτεροι αγγελιοφόροι στην 

λειτουργία ενός οπιοειδούς υποδοχέα (για ανασκόπηση βλέπε [22]). 

Η κατανομή των οπιοειδών υποδοχέων είναι ευρύτατη στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

(ΚΝΣ) [23-25] και στο περιφερικό νευρικό σύστημα [26-28]. Έχει βρεθεί επίσης η 

ύπαρξη τους σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος [29-33], καθώς και σε 

διάφορα όργανα όπως το παχύ και το λεπτό έντερο, οι νεφροί, οι πνεύμονες, ο σπλήνας, 

οι ωοθήκες, η μήτρα [34], το δέρμα [35] και η καρδιά [36] και σε διάφορους ιστούς 

όπως π.χ το αγγειακό ενδοθήλιο [37].  

1.2.  Ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια 

Τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια προκύπτουν από την πρωτεολυτική διάσπαση τριών 

διαφορετικών πρόδρομων πρωτεϊνών τα οποία προέρχονται από τρία διαφορετικά 

γονίδια: την Προ-οπιομελανοκορτίνη (POMC), την Προδυνορφίνη και την 

Προεγκεφαλίνη Α. Τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια παράγονται όχι μόνο από το νευρικό 

σύστημα αλλά και από μια πληθώρα ιστών μη νευρικής προέλευσης καθώς και στο 

ανοσοποιητικό σύστημα [38].  

Ο κύριος ρόλος των ενδογενών πεπτιδίων είναι στη ρύθμιση του πόνου, ενώ 

συμμετέχουν στην έκκριση ορμονών και νευροπεπτιδίων, στη ρύθμιση της πίεσης του 

αίματος και άλλων καρδιακών λειτουργιών [39], στην αναπνευστική καταστολή [40], 

στον έλεγχο της αναπαραγωγής [41] και επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήματος [42-44]. Μελέτες έδειξαν ότι το οπιεργικό σύστημα είναι από τα κύρια 

ανασταλτικά συστήματα του οργανισμού, μειώνοντας την δραστηριότητα και/ή την 

ανάπτυξη των κυττάρων [45].  

1.3.  Εξωγενή οπιοειδή 

Ο κύριος εκπρόσωπος των εξωγενών οπιοειδών είναι η μορφίνη, η οποία, όπως 

προαναφέρθηκε, αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα φάρμακα για την αντιμετώπιση 
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του πόνου. Πολυάριθµες ουσίες µε διαφορετικές χηµικές δοµές προκαλούν 

φαρµακολογικά συµπτώµατα παρόµοια µε αυτά της µορφίνης. Εκτός από τα φυσικά 

αλκαλοειδή, ηµισυνθετικές ουσίες όπως η ηρωίνη (διακετυλοµορφίνη) και η ετορφίνη 

και απλούστερες συνθετικές ενώσεις όπως η µεθαδόνη, η µεπεριδίνη (πεθιδίνη), η 

φεντανύλη και οι συγγενείς σε αυτές ουσίες, µπορούν να προκαλέσουν παρόµοια 

συµπτώµατα µε αυτά της µορφίνης, μολονότι η ένταση τους εξαρτάται από την χημική 

δομή του καθε αγωνιστή. Από τον προηγούµενο αιώνα ήταν γνωστό ότι με την 

επαναλαµβανόµενη χρήση των προϊόντων του οπίου προκαλείτο ανοχή και εξάρτηση. 

Παρόλα αυτά, η μορφίνη παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο διαδεδομένα 

φάρμακα για την αντιμετώπιση του πόνου. Η μορφίνη και ανάλογα αλκαλοειδή έχουν 

επίσης βρεθεί ενδογενώς [46-48], αναστέλλοντας τις φυσιολογικές λειτουργίες του 

ανοσοποιητικού συστήματος. 

Η πενταζοσίνη και η κυκλαζοσίνη είναι βενζομορφάνες που συντέθηκαν για πρώτη 

φορά από τον Sydney Archer το 1962 [49] σε μια προσπάθεια να αναπτυχθούν 

αναλγητικά που δεν προκαλούν εξάρτηση. Η κυκλαζοσίνη δεν είναι αρκετά 

αποτελεσματική ως αναλγητικό αλλά αποτελεί πιθανή θεραπεία για την εξάρτηση από 

ναρκωτικά. Η αιθυλκετοκυκλαζοσίνη (EKC) έχει αναλγητική δράση και προσδένεται 

στους μ-, κ1-, κ2- και δ-οπιοειδείς υποδοχείς [24, 25, 50, 51], μολονότι υπερέχει σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις η πρόσδεση της στον κ-οπιοειδή υποδοχέα, στον οποίο έδωσε 

και το όνομα.  

1.4.  Καζομορφίνες 

Η κύρια λειτουργία των πρωτεϊνών που λαμβάνονται με την τροφή είναι να παρέχουν 

στον οργανισμό τα απαραίτητα αμινοξέα. Οι πρωτεΐνες του γάλακτος καθώς και άλλες 

ζωικές αλλά και φυτικές πρωτεΐνες (αιμοσφαιρίνη, καζεΐνες, γλουτένη) αποτελούν 

επιπλέον πηγή βιολογικά ενεργών πεπτιδίων [52]. Τα πεπτίδια αυτά αποτελούν 

προϊόντα μερικής πέψης των παραπάνω πρωτεϊνών, τα οποία μπορούν να ανευρεθούν 

στην κυκλοφορία, δεδομένου ότι απορροφώνται από τον βλενογόνο του εντέρου.  

Οι καζεΐνες είναι φωσφοπρωτεΐνες οι οποίες σχηματίζουν σταθερά μυκίλλια με το 

ασβέστιο. Η σύνθεση και η έκκριση τους βρίσκονται υπό πολυορμονικό έλεγχο, ο 

οποίος περιλαμβάνει τις στεροειδείς ορμόνες, την προλακτίνη και την αυξητική ορμόνη 

και μία πληθώρα νευροπεπτιδίων και νευροδιαβιβαστών και αυξητικών ή 

τροποποιητικών παραγόντων. Στο αγελαδινό γάλα  διακρίνονται  τέσσερα είδη 
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καζεϊνών, η αS1 καζεΐνη, η β καζεΐνη, η αS2 και η κ καζεΐνη. Η β-καζεΐνη αποτελεί το 

συνηθέστερο μόριο καζεΐνης σε όλα τα μελετηθέντα είδη και στον άνθρωπο αποτελεί 

την κυριότερη καζεΐνη στο γάλα (30% των ολικών πρωτεϊνών και 70% των συνολικών 

καζεϊνών) [53, 54]. Η πρωτεΐνη αυτή έχει πλήρως ταυτοποιηθεί [55]. Έχει αναφερθεί 

επίσης η παρουσία και της αS1-καζεΐνης στο ανθρώπινο γάλα [56], η οποία διαφέρει από 

αυτή των ζώων.  

Πεπτίδια λοιπόν, με βιολογική δραστικότητα, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των 

οπιοειδών, μπορεί να απελευθερωθούν από τις καζεΐνες με τη δράση  πρωτεολυτικών 

ενζύμων in vitro και in vivo όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας 

τροφίμων (από ένζυμα βακτηρίων της  ζύμωσης του γάλακτος, Lactococcus Lactis) και 

της πέψης αντίστοιχα [57]. Δράση οπιοειδών αγωνιστών έχουν παρουσιάσει πεπτίδια 

όπως οι εξορφίνες προερχόμενες από την α-καζεΐνη (τα τμήματα 90-95 και 90-96 της 

βόειας α καζεΐνης) [3, 58] και οι β-καζομορφίνες προερχόμενες από  την αλληλουχία 

60-66 της βοείου β-καζεΐνης [59, 60]. Η ανθρώπινη β-καζεΐνη, σε ανάλογη θέση 

περιέχει επίσης ένα αντίστοιχο επταπεπτίδιο με αξιόλογη οπιοειδή δραστικότητα [61]. 

Πεπτίδια τα οποία προέρχονται από την α ή β καζεΐνη έχει βρεθεί ότι συνδέονται με 

τους οπιοειδείς υποδοχείς και αναστέλλουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό [62].  

2. ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί την άμυνα του οργανισμού ενάντια σε εξωγενείς 

και ενδογενείς παθογόνους παράγοντες. Η ανοσολογική απάντηση σε αυτούς 

περιλαμβάνει την ενεργοποίηση των κυττάρων που αποτελούν το ανοσοποιητικό 

σύστημα, τα οποία συνεργάζονται για την παραγωγή αντισωμάτων ενάντια σε μια 

πληθώρα ουσιών, τα αντιγόνα, εξουδετερώνοντας τα και καταστρέφοντας τα. Τα 

κύτταρα που αποτελούν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι τα πολυμορφοπύρηνα 

κοκκιοκύτταρα, τα μακροφάγα, τα κύτταρα φυσικοί φονείς, τα Τ-λεμφοκύτταρα και τα 

Β-λεμφοκύτταρα.  

Η ανοσία χωρίζεται σε δύο τύπους οι οποίοι καθορίζονται από την ταχύτητα και την 

ειδικότητα της απόκρισης στα παθογόνα. Πρόκειται για την έμφυτη (μη ειδική) και την 

επίκτητη (ειδική) ανοσία, αν και στην πράξη τα δύο συστήματα αλληλεπιδρούν. Ο όρος 

μη ειδική ανοσία συνήθως περιλαμβάνει φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές 

αποκρίσεις, αλλά κυρίως περιλαμβάνει τους παράγοντες του ανοσοποιητικού 

συστήματος (ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, μακροφάγα, συμπλήρωμα, κυτταροκίνες και 
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πρωτεΐνες οξείας φάσης) οι οποίοι παρέχουν την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια σε 

μικροοργανισμούς και είναι ουσιώδεις για τον έλεγχο πολλών λοιμώξεων. Η μη ειδική 

ανοσία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των κοκκιοκυττάρων που αποτελούν μια 

ποικιλόμορφη ομάδα κυττάρων, πολλά από τα οποία έχουν ιδιότητες φαγοκυττάρων και 

έτσι έχουν την ικανότητα να πέπτουν και να εξολοθρεύουν μικροοργανισμούς. Η 

εξελικτική σταθερότητα της μη ειδικής ανοσίας, η οποία υπάρχει και στους απλούς 

οργανισμούς, επιβεβαιώνει τη σημασία της στην επιβίωση [63].  

Η ειδική ανοσία είναι χαρακτηριστικό των ανώτερων οργανισμών και αποτελείται από 

αντιγονο-ειδικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα Τ- και στα Β- λεμφοκύτταρα. Η μη 

ειδική ανοσία ενώ είναι άμεση, μερικές φορές μπορεί να καταστρέψει φυσιολογικούς 

ιστούς λόγω έλλειψης εξειδίκευσης και ελλειπούς ρύθμισης, αντίθετα από την ειδική 

ανοσία η οποία είναι ακριβής αλλά χρειάζεται μερικές ημέρες ή και βδομάδες για να 

αναπτυχθεί. Η ειδική ανοσία έχει «μνήμη», προσφέροντας αυξημένη προστασία 

ενάντια σε επικείμενη επαναλοίμωξη από το ίδιο παθογόνο [64, 65] παρέχοντας έτσι 

ανοσία για μεγάλα χρονικά διαστήματα μετά από έκθεση σε νόσο ή μετά από 

εμβολιασμό. 

Τα Τ- και Β-λεμφοκύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ειδική ανοσία (Εικόνα 2). Τα 

Β και Τ λεμφοκύτταρα παράγονται στον μυελό των οστών. Τα Τ λεμφοκύτταρα 

μεταναστεύουν στον θύμο αδένα (από όπου παίρνουν και το όνομα τους) όπου και 

ωριμάζουν. Εκεί πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται σε κυτταροτοξικά (Tc) και 

κύτταρα αρωγούς (Th) ανάλογα με το μόρια επιφανείας που διαθέτουν. Ανάλογα με την 

αναλογία των αρωγών Τ-λεμφοκυττάρων 1 και 2 (Th1 και Th2, αντίστοιχα), η ειδική 

ανοσία χωρίζεται σε δύο τομείς: Στην κυτταρική ανοσία στην οποία οφείλονται οι 

φλεγμονώδεις αντιδράσεις κυτταρικού τύπου που κινητοποιούν τους πρωταρχικούς 

αμυντικούς μηχανισμούς και στην οποία συμμετέχουν τα Th1 και τα κυτταροτοξικά Τ-

λεμφοκύτταρα, και στην χυμική ανοσία στην οποία οφείλεται η ειδική παραγωγή 

αντισωμάτων από τα Β λεμφοκύτταρα, τα οποία ενεργοποιούνται από τα Th2. Τα 

τελευταία, μέσω της έκκρισης κυτταροκινών, μειώνουν την κυτταρική ανοσία προς 

χάριν της χυμικής, ενώ συγκεκριμένες κυτταροκίνες τους κινητοποιούν την παραγωγή 

ανοσοσφαιρινών διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων και των ανοσοσφαιρινών IgE, η 

αύξηση των οποίων συσχετίζεται με αλλεργικές καταστάσεις. Νωρίς στην έναρξη της 

ζωής, τα αρωγά T λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται είτε σε Th1 είτε σε Th2. Η αρχική 

αυτή διαφοροποίηση των βοηθητικών λεμφοκυττάρων σε Th1 ή σε Th2 παίζει 

σημαντικό ρόλο στην τελική προσαρμοστική ικανοτητα του ανοσοποιητικού 
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συστήματος σε σχέση με το περιβάλλον, αφού αναλόγως κυριαρχεί η κινητοποίηση των 

μακροφάγων και των κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων (κυτταρική ανοσία, υπερίσχυση 

των Th1) ή των ειδικών αντισωμάτων (χυμική ανοσία, υπερίσχυση των Th2).  

 

Εικόνα 2: Ο ρόλος των Β και Τ λεμφοκυττάρων στην ειδική ανοσία [66] 

Τα Β λεμφοκύτταρα συνιστούν το 5-15% των κυκλοφορούντων κυττάρων. 

Χαρακτηρίζονται από την παρουσία ανοσοσφαιρινών στην επιφάνεια τους 

(γλυκοπρωτεϊνικά μόρια που δρουν ως αντιγονικοί υποδοχείς). Ο ρόλος τους είναι η 

παραγωγή αντισωμάτων. Παράλληλα, τα Β-λεμφοκύτταρα συμμετέχουν και στην 

ενδοκυττάρωση του αντιγόνου έτσι ώστε το κύτταρο δρα ως αντιγονο-παρουσιαστικό 

και επάγει τις αποκρίσεις των Τ λεμφοκυττάρων. Οι ανοσοσφαιρίνες που παράγονται 

είτε ως διαλυτά εκκρινόμενα μόρια, είτε ως επιφανειακές δομές που δρουν ως 

υποδοχείς, παράγονται μέσω μιας ασυνήθιστης διαδικασίας τυχαίας αναδιάταξης και 

ματίσματος διαφορετικών περιοχών του DNA που κωδικοποιούν τις περιοχές 

πρόσδεσης των αντιγόνων. Η αναδιάταξη των γονιδίων συμβαίνει νωρίς στην ανάπτυξη 

των κυττάρων, πριν από την έκθεση τους σε αντιγόνα, αλλά και κατά την ενεργοποίηση 

τους και οδηγεί στην παραγωγή πάνω από 1010 ειδικών μορίων αντισωμάτων, ικανών 

να καλύψουν σχεδόν όλο το εύρος των παθογόνων που θα συναντήσουν ισόβια. 

Η δέσμευση κάποιου αντιγόνου στα ώριμα Β-λεμφοκύτταρα επάγει τον 

πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση τους σε πλασματοκύτταρα. Τα τελευταία 

εκκρίνουν αντισώματα (ή ανοσοσφαιρίνες, immunoglobulins, Igs) με συγκεκριμένη 

αντιγονική εξειδίκευση, αλλά διαφέρουν στο ότι πρόκειται για ελεύθερες πρωτεΐνες στο 

αίμα και όχι μεμβρανοσύνδετα μόρια. Τα αντισώματα βοηθούν στην εξουδετέρωση των 
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τοξινών, αποτρέπουν τους μικροοργανισμούς να προσκολληθούν στην βλεννώδη 

μεμβράνη, ενεργοποιούν το συμπλήρωμα, οψωνικοποιούν τα βακτήρια για 

φαγοκυττάρωση και ευαισθητοποιούν τα καρκινικά και τα μολυσμένα κύτταρα σε 

επίθεση από τα κύτταρα φυσικούς φονείς. Τα αντισώματα δηλαδή δρουν για να 

προάγουν τα συστατικά του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα πρόδρομα Β-κύτταρα που 

θα συναντήσουν αντιγόνο δεν διαφοροποιούνται όλα σε πλασματοκύτταρα. Κάποια 

μετατρέπονται σε Β-κύτταρα μνήμης, τα οποία ζουν για μήνες ή χρόνια και παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην δευτερογενή απόκριση. 

Τα Β λεμφοκύτταρα μετά την τελική διαφοροποίηση τους μειώνουν τον ρυθμό 

πολλαπλασιασμού τους και αυξάνουν την έκκριση ειδικών αντισωμάτων 

(ανοσοσφαιρινών). Η παραγωγή αντισωμάτων ελέγχεται από τρεις ειδικούς 

μεταγραφικούς παράγοντες: την πρωτεΐνη XBP-1 (x-box binding protein-1), η οποία 

ενεργοποιείται από την ιντερλευκίνη-6 (IL-6), την πρωτεΐνη Blimp-1 (B-lymphocyte-

induced maturation protein), η οποία ενεργοποιείται από αντιγόνα και την πρωτεΐνη 

IRF4 (interferon regulatory factor 4) (βλέπε [67] για ανασκόπηση του πεδίου). 

Στα θηλαστικά υπάρχουν 5 τάξεις ανοσοσφαιρινών, οι IgM, IgD, IgG, IgA και IgE. Οι 

τάξεις αυτές διαφέρουν ως προς τις βιολογικές τους ιδιότητες, τις λειτουργικές τους 

θέσεις και την ικανότητα τους να αντιμετωπίζουν διαφορετικά αντιγόνα. Οι IgM 

ανοσοσφαιρίνες βρίσκονται στην επιφάνεια των Β-κυττάρων ως υποδοχείς, αλλά και 

στην εκκρινόμενη μορφή τους· έχουν μεγάλη ικανότητα δέσμευσης μικροοργανισμών 

και ενεργοποιούν τα μακροφάγα, το σύστημα του συμπληρώματος και τα 

κοκκιοκύτταρα στα αρχικά στάδια μιας λοίμωξης. Οι IgD λειτουργούν κυρίως ως 

αντιγονικοί υποδοχείς και κυκλοφορούν ελάχιστα στο αίμα. Καμιά ειδική λειτουργία 

τους δεν είναι γνωστή, αλλά ίσως να παίζουν κάποιο ρόλο στη διαφοροποίηση των 

λεμφοκυττάρων που επάγει η δέσμευση αντιγόνου. Οι IgG παρέχουν την πλειοψηφία 

της εξαρτώμενης από αντισώματα ανοσίας ενάντια στα παθογόνα. Οι IgA βρίσκονται 

κυρίως σε περιοχές που περιέχουν βλέννα και προλαμβάνουν την αποίκιση των 

βλεννωδών περιοχών από παθογόνα. Τέλος, οι IgE προσδένονται στα αλλεργιογόνα και 

επάγουν την έκκριση ισταμίνης από τα σιτευτικά κύτταρα, ενώ εμπλέκονται σε 

αμυντικούς μηχανισμούς έναντι παρασιτικών λοιμώξεων και αλλεργιών. 

Η ενεργοποίηση τόσο των Τ- όσο και των Β-κυττάρων επάγεται από τη δέσμευση 

αντιγόνου. Τα Τ-κύτταρα ωστόσο ανιχνεύουν αντιγόνα παρουσιασμένα από τα μόρια 

του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (MHC), ενώ τα Β-κύτταρα μπορούν να 
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δεσμεύουν ελεύθερα αντιγόνα αλλά ως επί το πλείστον απαιτούν την βοήθεια των Τ-

κυττάρων για την περαιτέρω διαφοροποίηση τους (Εικόνα 2 και βλέπε παρακάτω). Η 

ενεργοποίηση  των λεμφοκυττάρων οδηγεί σε αυξημένη έκφραση κάποιων μορίων στην 

κυτταρική τους επιφάνεια αλλά και στην de novo εμφάνιση άλλων. Στα μόρια αυτά 

συμπεριλαμβάνονται μόρια προσκόλλησης, όπως οι σελεκτίνες και οι ιντεγκρίνες, 

υποδοχείς για αυξητικούς και διαφοροποιητικούς παράγοντες και άλλα. Την 

ενεργοποίηση κάποιων αρχικών λεμφοκυττάρων ακολουθούν βιοχημικές διεργασίες 

που έχουν ως συνέπεια αλλαγές σε επίπεδο κυτταρικού DNA. Τα Β- και τα Τ-κύτταρα 

χρησιμοποιούν ένα GTP– εξαρτώμενο συστατικό (G-πρωτεΐνη) για να προάγουν αυτές 

τις αντιδράσεις μετάδοσης σήματος. Αυτές οι G-πρωτεΐνες διεγείρουν τον 

φωσφατιδυλοϊνοσιτολικό μεταβολισμό, μέσω του οποίου παράγονται τριφωσφορική 

ινοσιτόλη (IP3) και διακυλογλυκερόλη (DAG) και κατόπιν, αντίστοιχα, ασβέστιο 

(Ca2+) και ενεργοποιημένες πρωτεϊνικές κινάσες C (PKC). Οι τελευταίες, μαζί με άλλες 

κινάσες, φωσφορυλιώνουν πλήθος μορίων στην επιφάνεια των κυττάρων αυτών. 

Ταυτόχρονα παράγεται ένας μεγάλος αριθμός υποδοχέων για κυτταροκίνες όπως η IL-

2. Αλληλεπίδραση με τις αντίστοιχες κυτταροκίνες οδηγεί σε πολλαπλασιασμό και 

ωρίμανση των λεμφοκυττάρων. 

2.1.  Έκκριση αντισωμάτων 

2.1.1. Απόκριση εξαρτώμενη από τα Τ-λεμφοκύτταρα 

Το αντιγόνο το οποίο αναγνωρίζεται από τους IgM μεμβρανικούς υποδοχείς των Β-

κυττάρων, ενδοκυτταρώνεται και παρουσιάζεται μέσω του MHC τάξης II μορίου στο 

ειδικό Τ-κύτταρο, το οποίο αναγνωρίζει διαφορετική περιοχή του ίδιου αντιγόνου. Το 

Τ-κύτταρο εν συνεχεία παράγει κυτταροκίνες οδηγώντας έτσι στη διαίρεση και 

ωρίμανση του Β-κυττάρου σε κύτταρο που εκκρίνει αντισώματα. Περαιτέρω 

αλληλεπίδραση με τα Τ-κύτταρα, ειδικά η πρόσδεση του CD40 υποδοχέα στα Β-

κύτταρα με τον CD40 προσδέτη στα Τ-κύτταρα, προκαλεί αλλαγή ισότυπου από την 

αρχική απόκριση (IgM) προς IgG. Εν τούτοις, καθώς το γονίδιο VDJ δεν μεταβάλλεται 

περαιτέρω, χρησιμοποιείται το ίδιο σημείο πρόσδεσης του αντιγόνου καθ’όλη τη 

διάρκεια. Έτσι, ένα ώριμο αλλά αθώο Β-κύτταρο που έχει αναδιατάξει το γονίδιο VDJ, 

θα έχει αρχικά IgM απόκριση στην πρωτογενή ενεργοποίηση από το αντιγόνο, γιατί 

αυτή είναι η πρώτη σταθερή αλυσίδα που μετατοπίζεται. Η IgG και οι άλλες ισοτυπικές 

αποκρίσεις αναπτύσσονται αργότερα και απαιτούν περαιτέρω βοήθεια από τα Τ-

κύτταρα. Η διαδικασία της ενεργοποίησης των Β-κυττάρων συμβαίνει κυρίως στα 

βλαστικά κέντρα των λεμφαδένων. Σε αυτό το σημείο συμβαίνει επίσης η σωματική 
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υπερμετάλλαξη που οδηγεί σε μεγαλύτερη ποικιλία αντισωμάτων. Τα κύτταρα των 

οποίων το επιφανειακό αντίσωμα προσδένει το αντιγόνο πιο ισχυρά, 

πολλαπλασιάζονται πιο αποτελεσματικά οδηγώντας έτσι σε πιο δραστική ανοσολογική 

απόκριση. Μετά την αλλαγή από IgM σε άλλο ισότυπο, κάποια από τα ενεργοποιημένα 

κύτταρα μετατρέπονται σε κύτταρα μνήμης που έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ζωής. Τα 

κύτταρα αυτά αντιδρούν άμεσα σε νέα ενεργοποίηση από το ίδιο αντιγόνο παράγοντας 

IgG, χαρακτηριστικό της δευτερογενούς απόκρισης. Τα ενεργοποιημένα Β-κύτταρα 

φεύγουν από τον λεμφοειδή ιστό ως πλασματοκύτταρα. Ο σπλήνας παίζει ιδιαίτερο 

ρόλο σε αντιβακτηριδιακές πολυσακχαρικές αποκρίσεις, κυρίως στην παραγωγή του 

υπότυπου IgG2, που είναι σημαντικός για την προστασία από πνευμονιόκοκκο, 

αιμοφιλία και μηνιγγιτιδόκοκκο. Τα περιφερικά Β-κύτταρα στον σπλήνα είναι 

σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία. Χαμηλός αριθμός αυτών των κυττάρων στα βρέφη, ή 

η αφαίρεση τους με σπληνεκτομή σχετίζεται με χαμηλή απόκριση αντισωμάτων στον 

οργανισμό [66]. 

2.1.2. Απόκριση ανεξάρτητη από τα Τ-λεμφοκύτταρα 

Τα Β-κύτταρα μπορούν επίσης να αποκριθούν σε κάποια αντιγόνα χωρίς τη βοήθεια 

των Τ-κυττάρων [68]. Τα αντιγόνα που μπορούν να προκαλέσουν αυτή την απόκριση 

έχουν πολλούς επαναλαμβανόμενους επίτοπους (κυρίως πολυσακχαρίτες) οι οποίοι 

προσδένονται σε πολλαπλούς μεμβρανικούς υποδοχείς, ενεργοποιώντας τα Β-κύτταρα 

να παράγουν IgM. Εντούτοις, καθώς στην απόκριση αυτή δεν υπάρχει σχηματισμός 

βλαστικών κέντρων, δεν λαμβάνει χώρα ωρίμανση των κυττάρων και άρα αλλαγή σε 

άλλους ισότυπους ή δημιουργία κυττάρων μνήμης. Έτσι οι αποκρίσεις αυτές είναι 

περιορισμένες στην παραγωγή IgM με μικρή εξειδίκευση και μικρό χρόνο ζωής. 

3. ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
3.1. Επικοινωνία νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος 

Η ανακάλυψη της ικανότητας του νευρικού συστήματος να «επικοινωνεί» με άλλα 

συστήματα του σώματος οφείλεται στους Ernst και Berta Scharrer που περιέγραψαν την 

διαδικασία της νευροέκκρισης το 1928. Πράγματι το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί 

ένα ακόμη σημαντικό νευροενδοκρινικό ιστό στόχο [69] [70]. Δύο μονοπάτια συνδέουν 

το ανοσοποιητικό σύστημα με τον εγκέφαλο: το αυτόνομο νευρικό σύστημα και η 

νευροενδοκρινική έκκριση (outflow) μέσω της υπόφυσης. Μέσω αυτών των οδών 

παράγονται ενεργά μόρια ικανά να αντιδράσουν με το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς 
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πρωτογενή και δευτερογενή λεμφοειδή όργανα είναι εφοδιασμένα με νοραδρενεργικές 

συμπαθητικές νευρικές ίνες [71]. Έχουν βρεθεί επίσης πεπτιδεργικοί νευρώνες στον 

νωτιαίο μυελό, στον θύμο αδένα, στον σπλήνα, στους λεμφαδένες και στον λεμφοειδή 

ιστό που συνδέεται με την βλεννώδη μεμβράνη. Οι νευροδιαβιβαστές που εκκρίνονται 

από αυτούς τους νευρώνες διαχέονται και δρουν σε μακρινά σημεία επεκτείνοντας 

ακόμη περισσότερο την δυνατότητα για αλληλεπίδραση του νευρικού με το 

ανοσοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, τα λεμφοκύτταρα, τα μονοκύτταρα, τα μακροφάγα 

και τα κοκκιοκύτταρα κατέχουν ειδικούς υποδοχείς για αυτούς τους νευροδιαβιβαστές 

[72].  

Τα μονοπάτια που συνδέουν το νευρικό με το ανοσοποιητικό σύστημα δρουν και προς 

τις δύο κατευθύνσεις. Η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος συνοδεύεται 

από αλλαγές στον υποθάλαμο, στο αυτόνομο νευρικό και στο ενδοκρινικό σύστημα. 

Έχει βρεθεί ότι αυξάνεται η δραστηριότητα των νευρώνων στον μεσοκοιλιακό πυρήνα 

του υποθαλάμου, όταν η έκκριση αντισωμάτων είναι μέγιστη· η δραστηριότητα του 

συμπαθητικού συστήματος αυξάνεται στον σπλήνα και στον υποθάλαμο, όπως φαίνεται 

από την αλλαγή της νοραδρεναλίνης· και κάποιες απoκρίσεις του ανοσοποιητικού 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων ενάντια σε κρίσιμες λοιμώξεις, 

σχετίζονται με δραματικές αλλαγές στα επίπεδα της ορμόνης της 

αδρενοκορτικοτροπίνης και της κορτικοστερόνης στο αίμα [73].  

Επιπλέον, οι κυτταροκίνες που παράγονται από ενεργοποιημένα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος εκτός από το να ρυθμίζουν τις κυτταρικές 

αλληλεπιδράσεις, αποτελούν τα μέσα με τα οποία το ανοσοποιητικό σύστημα 

επικοινωνεί με το ΚΝΣ. Οι ιντερλευκίνες IL-1, IL-2, IL-6, ιντερφερόνη-γ (IFNγ) και 

ογκονεκρωτικός παράγοντας (TNF), επηρεάζουν την ενεργοποίηση του άξονα 

υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA) και 

επηρεάζονται από την έκκριση των γλυκοκορτικοειδών [74]. 

3.2. Επίδραση των οπιοειδών στο ανοσοποιητικό σύστημα 

Τα ενδογενή και εξωγενή οπιοειδή παρουσιάζουν τόσο νευροανοσορυθμιστική 

(επικοινωνία του νευρικού με το ανοσοποιητικό σύστημα) όσο και ανοσορυθμιστική 

(επικοινωνία μεταξύ των ανοσο-κυττάρων) δράση [48]. Η σημασία αυτής της 

επικοινωνίας επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη ειδικών υποδοχέων (δ, μ και κ) σε 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος με αποτέλεσμα τη ρύθμιση διαφόρων 
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κυτταρικών λειτουργιών τους [75, 76]. Οι υποδοχείς αυτοί είναι παρόμοιοι με τους 

αντίστοιχους του ΚΝΣ. Έτσι, οι κυτταρικές αλληλεπιδράσεις που κατευθύνουν τις 

χυμικές και τις κυτταρικές ανοσολογικές απαντήσεις, μπορούν να τροποποιηθούν από 

το νευροενδοκρινικό περιβάλλον μέσα στο οποίο συμβαίνουν. 

Η φύση της ανοσορυθμιστικής δράσης των οπιοειδών αποτέλεσε σημαντικό πεδίο 

έρευνας τα τελευταία 20 χρόνια. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών υποδηλώνουν 

την συμμετοχή των οπιοειδών στην ανοσολογική απάντηση σε πολλαπλά επίπεδα 

(ρύθμιση της φλεγμονής [77], δράση φαγοκυττάρων [78], απάντηση των κυττάρων σε 

διάφορα χημειοτακτικά μόρια [79, 80], καθώς και στην παραγωγή αντισωμάτων [81, 

82]).  

Οι ενδορφίνες και οι εγκεφαλίνες επηρεάζουν άμεσα τις ειδικές και μη ειδικές 

αποκρίσεις του ανοσοποιητικού συστήματος στα αντιγόνα, in vivo και in vitro. Οι 

επιδράσεις αυτές εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, ανάμεσά τους η φύση των 

πεπτιδίων αυτών και οι θέσεις πρόσδεσης τους [83]. Η Met-εγκεφαλίνη και τα ανάλογα 

της Leu-εγκεφαλίνη και Met-εγκεφαλίνη-Arg-Phe, διεγείρουν την έκκριση των προ-

φλεγμονωδών ιντερλευκινών όπως η IL-6 [84]. Επιπλέον, η Met-εγκεφαλίνη επηρεάζει 

τα σηματοδοτικά μονοπάτια στα Τ λεμφοκύτταρα μειώνοντας τα επίπεδα του 

ασβεστίου (Ca2+) [85]. Επίσης, επάγει τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων από 

μιτογόνα Β και Τ λεμφοκυττάρων [86], ενώ η Leu-εγκεφαλίνη αυξάνει τον αριθμό των 

αρωγών και  κυτταροτοξικών Τ- κυττάρων [87]. 

Τα λεμφοκύτταρα παράγουν κυρίως β-ενδορφίνη [88-90], η οποία προκαλεί αναλγησία 

σε καταστάσεις φλεγμονής [88]. Η β-ενδορφίνη επηρεάζει την έκκριση αντισωμάτων 

ανάλογα με την δόση [91], ενώ προσδένεται στα Β λεμφοκύτταρα μέσω και μη 

οπιοειδών υποδοχέων [92]. Έχει περιγραφεί ότι μειώνει τον πολλαπλασιασμό των 

ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων και την ενεργότητα των κυττάρων φονέων [93-95].  

Ενώ τα ενδογενή οπιοειδή μπορούν να δράσουν είτε διεγερτικά (εγκεφαλίνες) είτε 

κατασταλτικά (ενδορφίνες) στο ανοσοποιητικό σύστημα, τα εξωγενή οπιοειδή είναι 

κυρίως ανοσοκατασταλτικά. Η ανοσοκαταστολή αυτή περιγράφηκε αρχικά σε 

ναρκομανείς οι οποίοι εμφάνιζαν μεγαλύτερη ευπάθεια σε λοιμώξεις [96, 97]. 

Πράγματι, ναρκομανείς αλλά και ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με οπιοειδή 

παρουσιάζουν ανωμαλίες σε πολλές παραμέτρους του ανοσολογικού συστήματος όπως 

μειωμένη κυτταρολυτική δραστικότητα των κυττάρων φονέων και μείωση του 
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πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων μετά από ενεργοποίηση με μιτογόνα [98]. 

Έχουν επίσης παρατηρηθεί αλλαγές και σε πιο πολύπλοκες ανοσολογικές αποκρίσεις, 

όπως η κυτταροτοξικότητα που επάγεται από αντισώματα [99-101] καθώς και η 

παραγωγή αντισωμάτων [82, 102, 103]. 

Παρουσία οπιοειδών έχει παρατηρηθεί καταστολή στην ανάπτυξη των αιμοποιητικών 

κυττάρων η οποία καταλήγει σε ατροφία του θύμου αδένα και του σπλήνα [104-106] 

και μειωμένο αριθμό μακροφάγων και Β-λεμφοκυττάρων σε σπλήνα ποντικού [107].  

Οι ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες των οπιοειδών έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον 

με την αύξηση των ασθενών που πάσχουν από AIDS. Ένας μεγάλος αριθμός των 

μολυσμένων με HIV-1 ατόμων είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, και τα δεδομένα 

έχουν δείξει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και 

στη μόλυνση από HIV [108]. Εκτός από την ευπάθεια των ναρκομανών στον ιό λόγω 

χρήσης μολυσμένης βελόνας, η κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών προκαλεί 

ανοσοκαταστολή όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη της 

νόσου. Επιπλέον, έχει δειχτεί ότι η μορφίνη επάγει τον πολλαπλασιασμό του ιού σε 

καλλιέργειες μονοκυττάρων  (peripheral blood mononuclear cells, PBMCs) [109, 110]. 

Επίσης, επάγει την έκφραση του υποδοχέα χημειοκινών CCR5, ο οποίος βοηθάει τον ιό 

του AIDS να εισέλθει στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και διευκολύνει 

την αντιγραφή του HIV/SIV [111]. Ένας πιθανός μηχανισμός δράσης είναι ο 

σχηματισμός ολιγομερών συμπλόκων ανάμεσα στον CCR5 και τον μ-οπιοειδή 

υποδοχέα [112]. Ενισχύοντας την άποψη για εμπλοκή του μ-οπιοειδή υποδοχέα, ο μ-

οπιοειδής αγωνιστής DAMGO αυξάνει την έκφραση του CCR5, αλλά και του CΧCR4 

(υποδοχέας χημειοκινών, συνυποδοχέας του HIV) και ενισχύει την αντιγραφή των 

τύπων X4 και R5 του HIV-1, ενώ η δράση αυτή αναστέλλεται από ανταγωνιστές 

ειδικούς για τον μ-οπιοειδή υποδοχέα [113].  

3.3. Οπιοειδή και έκκριση 

Έχει βρεθεί ότι τα οπιοειδή εμπλέκονται στην διαδικασία της έκκρισης σε διάφορους 

ιστούς και όργανα. Η EKC ελέγχει την έκκριση προλακτίνης από ανθρώπινα 

λακτοτρόπα κύτταρα του προσθίου λοβού της υπόφυσης [114] και οι εγκεφαλίνες την 

έκκριση κατεχολαμινών από χρωμιόφιλα κύτταρα ανθρώπου και βοοειδών [115]. Στο 

γαστρεντερικό σύστημα οι οπιοειδείς αγωνιστές ελαττώνουν την συχνότητα των 

περισταλτικών κινήσεων και τη μέγιστη πίεση εξώθησης [116], πιθανόν μέσω 
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αναστολής της απελευθέρωσης ακετυλχολίνης καθώς και της έκκρισης μη-

αδρενεργικών-μη-χοληνεργικών νευροδιαβιβαστών από τους εντερικούς νευρώνες 

[117]. Στον εγκέφαλο, έχει βρεθεί ότι οξεία χορήγηση μορφίνης αυξάνει την έκκριση 

κορτικοστερόνης και την υποθαλαμική ανανέωση της νοραδρεναλίνης, ενώ χρόνια 

χορήγηση μορφίνης έχει αντίθετα αποτελέσματα [118].  

Στο ανοσοποιητικό σύστημα, τα οπιοειδή επιδρούν στην έκκριση των κυτταροκινών και 

των ανοσοσφαιρινών από διαφορετικούς πληθυσμούς κυττάρων. Όπως θα αναφερθεί 

παρακάτω, η επίδραση αυτή μπορεί να είναι διεγερτική ή κατασταλτική ανάλογα με το 

οπιοειδές που χρησιμοποιείται και τον πληθυσμό των κυττάρων που επηρεάζεται. 

Επίσης, η δράση των οπιοειδών μπορεί να είναι αντιστρέψιμη ή όχι από τον οπιοειδή 

ανταγωνιστή ναλοξόνη, υποδηλώνοντας δράση μέσω οπιοειδών υποδοχέων ή όχι. 

3.3.1. Έκκριση κυτταροκινών 

Η παραγωγή κυτταροκινών αποτελεί μια πολύ σημαντική λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Πρόκειται για μικρά (περίπου 25kDa) υδατοδιαλυτά 

μόρια που δρουν μέσω ειδικών υποδοχέων, επάγοντας την ωρίμανση, διαφοροποίηση, 

ενεργοποίηση και άλλες λειτουργίες πολλών κυττάρων του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Μπορούν να δράσουν αυτό- ή παρα- κρινικά και παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη μετάδοση σήματος μεταξύ των κυττάρων. Η ρύθμιση τους από τα οπιοειδή δείχνει 

την σημαντικότητα των τελευταίων ως ανοσορυθμιστικοί παράγοντες. 

Έχει βρεθεί ότι η β-ενδορφίνη και η Met-εγκεφαλίνη αυξάνουν την παραγωγή IFN-γ 

από PBMCs, διεγερμένα με κονκαναβαλίνη-Α (Con-Α) [119] και η αύξηση αυτή δεν 

είναι αναστρέψιμη από τον οπιοειδή ανταγωνιστή ναλοξόνη. Η β-ενδορφίνη αυξάνει 

επίσης την παραγωγή IFN-γ από μεγάλα κοκκιοκύτταρα αλλά η αύξηση αυτή είναι 

μόνο μερικά αναστρέψιμη από την ναλοξόνη [120]. Αντιθέτως, άλλη μελέτη αναφέρει 

καταστολή της παραγωγής IFN-γ από PBMCs μετά από προεπώαση παρουσία β-

ενδορφίνης ή μορφίνης και ακόλουθη διέγερση με Con-Α, αντιστρέψιμη από τη 

ναλοξόνη [121]. Οι Bessler et al. έδειξαν ότι προεπώαση δύο κυτταρικών σειρών 

λεμφώματος ποντικού με β-ενδορφίνη ενισχύει σημαντικά την επαγόμενη από την IL-1 

παραγωγή της IL-2, και η δράση αυτή είναι επίσης αναστρέψιμη από τη ναλοξόνη 

[122]. Επιπροσθέτως, προεπώαση κυττάρων σπλήνα αρουραίου με β-ενδορφίνη και 

ακόλουθη διέγερση με Con-Α για 24 ώρες αυξάνει την παραγωγή τόσο της IL-2 όσο 

και της α-αλυσίδας του υποδοχέα της [123]. Ωστόσο, η δράση αυτή δεν είναι 
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αναστρέψιμη από τη ναλοξόνη, υποδηλώνοντας την εμπλοκή μη κλασσικού οπιοειδή 

υποδοχέα. Σε αντίθεση με τα παραπάνω αποτελέσματα, παρατηρήθηκε 

δοσοεξαρτώμενη αναστολή των IL-2 και -4, όταν σπληνοκύτταρα ποντικού 

επωάστηκαν με υψηλές συγκεντρώσεις μορφίνης και κατόπιν διεγέρθηκαν με Con-Α 

[124]. Οι Lysle et al. [125] παρατήρησαν ότι η χορήγηση μορφίνης με υποδερμική 

ένεση σε αρουραίους, προκαλεί μείωση της παραγωγής των IL-2 και IFN-γ από 

λεμφοκύτταρα σπλήνα, ενώ οι Chao et al [126] έδειξαν αύξηση του TGF-γ σε PBMCs 

διεγερμένα με LPS ή φυτοαιματογλουτινίνη (PHA) μετά από επώαση με μορφίνη. Και 

στις δύο περιπτώσεις η δράση της μορφίνης αναστέλλεται παρουσία ναλοξόνης. Η 

μείωση της παραγωγής IL-2 και IFN-γ μετά από χορήγηση μορφίνης μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο TGF-γ έχει ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες.  

Μελέτες των Belkowski et al [127] και Alicea et al [128] έδειξαν ότι ο κ-οπιοειδής 

αγωνιστής U50,488H μειώνει τα επαγόμενα από LPS επίπεδα IL-1 και TNF-α που 

παράγονται από την κυτταρική σειρά μακροφάγων P388D1 και από περιτονιακά 

μακροφάγα ποντικού, αντίστοιχα. Αντιθέτως, όταν τα ενεργοποιημένα με LPS 

περιτονιακά μακροφάγα ποντικού προεπωάζονται με χαμηλές δόσεις μορφίνης 

παρατηρείται αναστρέψιμη από τη ναλοξόνη αύξηση της έκκρισης των TNF-α και IL-6, 

ενώ όταν προεπωάζονται με υψηλές δόσεις παρατηρείται μείωση της έκκρισης, μη 

αναστρέψιμη από τη ναλοξόνη. Έχει επίσης βρεθεί ότι μικρές δόσεις μορφίνης 

αυξάνουν τα επαγόμενα από LPS επίπεδα του NF-κB στα μακροφάγα, ενώ υψηλές 

δόσεις τα μειώνουν υποδηλώνοντας ότι τα οπιοειδή μπορεί να ελέγχουν την παραγωγή 

κυτταροκινών σε επίπεδο μεταγραφής [129]. 

Οι Shahabi and Sharp [130] παρατήρησαν ότι τα θετικά για CD4 (CD4+) Τ-κύτταρα 

από σπλήνα ποντικού που επωάστηκαν με δελτορφίνη (αγωνιστής του δ-οπιοειδή 

υποδοχέα) σε χαμηλή συγκέντρωση (10-11 Μ) και κατόπιν διεγέρθηκαν με αντίσωμα 

ενάντια στο CD3 είχαν αυξημένη παραγωγή IL-2. Παρουσία όμως δελτορφίνης σε 

μεγαλύτερη δόση (10-7 Μ), η παραγωγή IL-2 μειωνόταν, αποκαλύπτοντας μια μη 

αναμενόμενη διφασική ρύθμιση της παραγωγής λεμφοκινών. Οι House et al [131] 

βρήκαν ότι παρουσία δελτορφίνης και DPDPE αυξάνεται η επαγόμενη από αντίσωμα 

ενάντια στο CD3 παραγωγή των IL-2, IL-4 και IL-6. Μελέτες στην κυτταρική σειρά Τ-

κύτταρων Jurkat διαμολυσμένων με το δ-οπιοειδή υποδοχέα επιβεβαιώνουν ότι οι δ-

αγωνιστές αυξάνουν την παραγωγή της IL-2 [132]. Οι μελέτες αυτές υποδηλώνουν ότι 

η αυξημένη παραγωγή της IL-2 λαμβάνει χώρα μέσω επαγόμενης από τα οπιοειδή 
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αύξησης της δραστικότητας του συστατικού NF-AT/AP-1 του υποκινητή του γονιδίου 

της IL-2. 

Αντιθέτως, άλλες μελέτες δείχνουν μείωση της παραγωγής IL-2 παρουσία οπιοειδών. 

Μικρές συγκεντρώσεις U50,488H προκαλούν σημαντική μείωση της παραγωγής IL-2 

από θυμοκύτταρα ποντικού διεγερμένα με σταφυλοκοκκική εντεροτοξίνη 

(Staphylococcal enterotoxin B, SEB) παρουσία ενεργοποιημένων μακροφάγων [133]. 

Παρομοίως, η παραγωγή IL-2 μειώνεται με δοσοεξαρτώμενο τρόπο σε θυμοκύτταρα 

που προεπωάζονται με σχετικά μεγάλες δόσεις μορφίνης και κατόπιν διεγείρονται με 

PHA και IL-1 [134]. Η ανάλυση με RT-PCR έδειξε ότι η μείωση στην παραγωγή της 

IL-2 είναι αποτέλεσμα της μείωσης της μεταγραφής του mRNA της IL-2, η οποία 

οφείλεται σε μείωση στα επίπεδα του συστατικού του μεταγραφικού ενεργοποιητή fos, 

μια πρωτεΐνη απαραίτητη για τη σύνθεση της IL-2. 

3.3.2. Έκκριση αντισωμάτων 

Η πρώτη μελέτη που έδειξε δράση της μορφίνης στην παραγωγή αντισωμάτων ήταν 

αυτή των Lefkowitz and Chiang [135] που έδειξαν ότι χορήγηση μορφίνης με ένεση 

μειώνει τον αριθμό των κυττάρων που παράγουν αντισώματα σε σπλήνα ποντικού μετά 

από ανοσοποίηση με ερυθροκύτταρα προβάτου. Ακολούθως, οι Bryant et al [136] 

βρήκαν ότι η εμφύτευση κάψας αργής απελευθέρωσης μορφίνης μειώνει την -

επαγόμενη από LPS- ικανότητα πολλαπλασιασμού Β-κυττάρων σπλήνα, γεγονός που 

επιβεβαιώθηκε και αργότερα [137]. Παρόμοια αποτελέσματα λήφθηκαν σε μια ποικιλία 

ειδών ποντικού όπου επιπλέον παρατηρήθηκε ότι η καταστολή της παραγωγής 

ανοσοσφαιρινών από την μορφίνη ήταν σε κάποια είδη αντιστρέψιμη από τη ναλοξόνη, 

ενώ σε άλλα όχι [138]. Περαιτέρω, οι Bussiere et al [138, 139] έδειξαν ότι τόσο 

ποντίκια με ανωμαλίες όσον αφορά την απόκριση στο LPS όσο και ποντίκια χωρίς 

κύτταρα φυσικούς φονείς, είχαν μειωμένη παραγωγή αντισωμάτων όταν εκτέθηκαν σε 

μορφίνη, αν και στα ποντίκια που στερούνταν μ-οπιοειδών υποδοχέων η παρουσία 

μορφίνης δεν επηρέασε την παραγωγή αντισωμάτων [138].  

Κύτταρα που καλλιεργήθηκαν με μορφίνη ή τον κ-οπιοειδή αγωνιστή U50,488Η, 

έδειξαν μειωμένη ικανότητα δευτερογενούς απόκρισης στα ερυθροκύτταρα προβάτου 

αναστρέψιμη από τον κατάλληλο οπιοειδή ανταγωνιστή [140]. Η παρατήρηση ότι 

σπληνοκύτταρα ενός είδους ποντικού που στερείται μ-οπιοειδών υποδοχέων 

καταστέλλονται από τη μορφίνη, αλλά όχι και από τον U50,488Η υποδηλώνει ότι η 
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ανοσοκατασταλτική δράση των οπιοειδών δεν επάγεται μόνο μέσω των κλασσικών 

υποδοχέων οπιοειδών. Ενδιαφέρουσα είναι και η εύρεση διαφορών ανάμεσα σε είδη 

ποντικού όσον αφορά τις in vitro αποκρίσεις των σπληνοκυττάρων που δημιουργούν 

αντισώματα στην μορφίνη και τον U50,488Η [141]. 

Οι προσπάθειες που γίνονται να προσδιοριστεί ο μηχανισμός με τον οποίο τα οπιοειδή 

αναστέλλουν την παραγωγή αντισωμάτων περιπλέκονται από το γεγονός ότι η 

παραγωγή αντισωμάτων είναι το αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης διαφορετικών 

κυτταρικών πληθυσμών του ανοσοποιητικού συστήματος. Πειράματα που έγιναν με 

απομονωμένους πληθυσμούς έδειξαν ότι η κατασταλτική ικανότητα του U50,488Η 

επιτυγχάνεται μέσω τόσο των μακροφάγων όσο και των Τ-κυττάρων [142]. Τα 

αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενη μελέτη που έδειξε ότι η 

μείωση της παραγωγής αντισωμάτων παρουσία μορφίνης in vivo μπορεί να ανασταλεί 

με την προσθήκη μακροφάγων που δεν έχουν εκτεθεί σε οπιοειδή, ή με την προσθήκη 

των IL-1, IL-6, ή IFN-γ (προϊόντα μακροφάγων) [143]. Έτσι, μείωση της ικανότητας 

παραγωγής αντισωμάτων, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα οπιοειδή δρουν απευθείας 

στα Β-κύτταρα. Οι Weber et al [144] βρήκαν ότι η μορφίνη αναστέλλει την παραγωγή 

αντισωμάτων ενάντια σε Τ-εξαρτώμενο, αλλά όχι σε Τ-ανεξάρτητο αντιγόνο 

υποδηλώνοντας ότι η μορφίνη δεν επηρεάζει άμεσα τις λειτουργίες των Β-κυττάρων. Σε 

αντίθεση με τα παραπάνω, η κατασταλτική δράση ενός κ-οπιοειδούς αγωνιστή στην 

παραγωγή αντισωμάτων είτε in vivo είτε in vitro, έχει επιβεβαιωθεί σε αρουραίο [145]. 

Έχει επίσης βρεθεί απευθείας δράση της μορφίνης και της ηρωίνης στον 

πολλαπλασιασμό Β-κυττάρων σπλήνας ποντικού [146, 147]. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός ότι τα ενδογενή οπιοειδή παρουσιάζουν επίσης κατασταλτική δράση στην 

παραγωγή αντισωμάτων [148, 149]. 

4. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Η μετανάστευση των κυττάρων παίζει κυρίαρχο ρόλο σε πολλές λειτουργίες του 

οργανισμού, όπως η εμβρυική ανάπτυξη, η επούλωση των πληγών και η ανοσολογική 

απάντηση. Επιπλέον, αποτελεί προϋπόθεση για την καρκινική διήθηση και μετάσταση. 

Σε όλες αυτές τις διαδικασίες η μετανάστευση δεν είναι εγγενής κυτταρική λειτουργία, 

αλλά ελέγχεται από μια πληθώρα εξωτερικών σημάτων. Τα σήματα αυτά μπορεί να 

προέρχονται από τα συστατικά της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (ECM) μέσα από τη 

οποία μεταναστεύουν τα κύτταρα [150], από τις κυτταροκίνες και από προσδέτες των 

μεμβρανικών υποδοχέων όπως οι χημειοκίνες και οι νευροδιαβιβαστές [151-154]. Η 
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μετανάστευση των διαφορετικών πληθυσμών των κυττάρων παρουσιάζει διαφορές που 

εξαρτώνται από την μορφολογία των κυττάρων και τις δυναμικές παραμέτρους της 

μετανάστευσης. Παρόλα αυτά, τα περισσότερα δομικά και ρυθμιστικά μόρια που 

ελέγχουν την διαδικασία της μετανάστευσης είναι παρόμοια στα κύτταρα που 

μεταναστεύουν είτε αυτά είναι λεμφοκύτταρα είτε καρκινικά κύτταρα [154]. 

4.1. Κυτταροσκελετός της ακτίνης 

Η κυτταρική μετανάστευση είναι μια διαδικασία πολλαπλών βημάτων η οποία ξεκινά 

με την προεκβολή της κυτταρικής μεμβράνης [155]. Οι προεξέχουσες δομές που 

σχηματίζονται από τα κύτταρα που μεταναστεύουν και διηθούνται ονομάζονται 

φιλοπόδια, λαμελλιπόδια και ποδοσώματα/ινβεντοπόδια (invadopodia), ανάλογα με τα 

μορφολογικά, δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους (εικόνα 3). Η δημιουργία 

τους εξαρτάται χωροταξικά και χρονικά από τον πολυμερισμό σε δέσµες ινιδίων 

ακτίνης στο προπορευόμενο άκρο (leading edge) [156]. Σχηματίζονται από τον 

πολυμερισμό της σφαιρικής μονομερούς ακτίνης (globular, G-ακτίνη), μια πρωτεΐνης 

που προσδένει το ATP, σε ινίδια διπλής έλικας (filamentous, F- ακτίνη). Στην λάµελλα 

(lamella) την περιοχή δηλαδή του κυτταροπλάσµατος ακριβώς κάτω από την 

πλασµατική µεµβράνη, υπάρχει ένα πυκνό πλέγµα περιφερειακής ακτίνης (cortical 

actin). To πλέγµα αυτό προσδίδει πλαστικότητα στη µεµβράνη και ταυτόχρονα 

αποτελεί φραγµό για διάφορα οργανίδια, όπως είναι για παράδειγµα τα εκκριτικά 

κοκκία, παρεµποδίζοντας την προσέγγιση τους στην πλασµατική µεµβράνη. 

Η κυτταρική μετανάστευση είναι μια διαδικασία πολλών βημάτων που απαιτεί αυστηρή 

ρύθμιση και συντονισμένες αλλαγές του κυτταροσκελετού της ακτίνης. Οι αλλαγές 

αυτές περιλαμβάνουν de novo και κατευθυνόμενο πολυμερισμό των ινιδίων ακτίνης 

στην περιφέρεια των κυττάρων, ακριβή έλεγχο του μήκους και της δυναμικής των 

ινιδίων αυτών, καθώς και την αναστροφή της επαφής κυττάρου-κυττάρου και 

κυττάρου-υποστρώματος και προκαλούνται συνήθως από την ενεργοποίηση διάφορων 

μεμβρανικών υποδοχέων. Ανάμεσα σε αυτές τις αλλαγές, η επιμήκυνση των 

μεμβρανικών προεκβολών, οι οποίες συχνά παίρνουν τη μορφή πλούσιας σε ακτίνη, 

πολωμένης λαμέλλας που ελέγχει την κίνηση ολόκληρου του κυττάρου, θεωρήται το 

πρώτο βήμα για την απόκτηση μεταναστευτικού φαινότυπου [157].  
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Εικόνα 3: Η κυτταρική μετανάστευση και οι μεμβρανικές προεξοχές σε διαφορετικό περιβάλλον. Τα 

κύτταρα που μεταναστεύουν σε υποστρώματα 2 διαστάσεων (2D) σχηματίζουν φιλοπόδια και 

λαμελλιπόδια. Τα κύτταρα που εισέρχονται και μεταναστεύουν μέσω μια τρισδιάστατης (3D) πυκνής 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (extracellular matrix, ECM) καθώς και αυτά που βρίσκονται γύρω από 

αιμοφόρα αγγεία, χρειάζεται να σχηματίσουν μεμβρανικές προεξοχές στο εισερχόμενο άκρο όπως τα 

ινβεντοσώματα και τα ποδοσώματα, τα οποία έχουν την ιδιότητα να ανακατασκευάζουν την ECM. Ο 

σχηματισμός αυτών των δομών γίνεται από τοπικό πολυμερισμό της ακτίνης, και οι πρωτεΐνες που τον 

ελέγχουν είναι συχνά αυξημένες στα καρκινικά κύτταρα και σχετίζονται με αυξημένη κινητικότητα και 

διήθηση. Τα βέλη δείχνουν την κατεύθυνση της μετανάστευσης.  

Η κυτταρική μετανάστευση και διήθηση προκαλούνται κυρίως από την πρόσδεση 

διάφορων χημειοτακτικών μορίων στους μεμβρανικούς υποδοχείς τους ενεργοποιώντας 

έτσι την έναρξη διάφορων ενδοκυτταρικών σηματοδοτικών μονοπατιών που ελέγχουν 

την αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης. Έχει βρεθεί μέχρι σήμερα ότι 

αρκετές σημαντικές για αυτή τη διαδικασία πρωτεΐνες υπερεκφράζονται σε διάφορους 

τύπους καρκίνου [158]. Ανάμεσα τους, τα σηματοδοτικά μονοπάτια WASP (πρωτεΐνη 

του συνδρόμου Wiskott–Aldrich)/σύμπλοκο Arp2/3, LIM κινάση/κοφιλίνη και η 

κορτακτίνη έχουν μελετηθεί εκτενώς λόγω της σπουδαιότητας τους στην κυτταρική 

μετανάστευση και διήθηση. Τα μονοπάτια αυτά έχει βρεθεί ότι εμπλέκονται επίσης και 

στην μετανάστευση των T-λεμφοκυττάρων [159]. Τα κυριότερα μονοπάτια που 

ενεργοποιούνται μετά την πρόσδεση των χημειοτακτικών μορίων στον υποδοχέα τους 

και καταλήγουν σε αλλαγές στον κυτταροσκελετό της ακτίνης συνοψίζονται στην 

Εικόνα 4. 
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Εικόνα 4: Τα σηματοδοτικά μονοπάτια που οδηγούν στον σχηματισμό λαμελλιποδίων και 

ινβεντοποδίων/ποδοσωμάτων ως αποτέλεσμα της διέγερσης τους από διάφορα χημειοτακτικά μόρια. 

4.2. Μεταλλοπρωτεϊνάσες 

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επάγει την μετανάστευση είναι η οικογένεια 

των μεταλλοπρωτεϊνασών (matrix metalloproteinases, MMPs), οι οποίες είναι 

ενδοπεπτιδάσες εξαρτώμενες από ψευδάργυρο που μπορούν να διασπάσουν τα 

συστατικά της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (extracellular matrix, ECM) [160]. Η 

ECM είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη μήτρα δομικών πρωτεϊνών, αυξητικών 

παραγόντων και ενζύμων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με τη μήτρα. Οι βασικές μεμβράνες και άλλες 

δομές της μήτρας υφίστανται συνεχείς ανακατατάξεις και οι MMPs έχουν καίριο ρόλο 

στην διατήρηση της ακεραιότητας τους, διασπώντας ανεπιθύμητες πρωτεΐνες. Μέχρι 

σήμερα έχουν βρεθεί 24 τουλάχιστον μέλη MMPs στον άνθρωπο που χωρίζονται σε 

τέσσερις τύπους ανάλογα με την εξειδίκευση τους στο υπόστρωμα: τις κολλαγενάσες, 

τις στρομελυσίνες, τις ζελατινάσες και τις μεμβρανικού τύπου μεταλλοπρωτεϊνάσες 

(ΜΤ-MMPs). Όλα τα μέλη της οικογένειας των μεταλλοπρωτεϊνασών εκκρίνονται ως 

ανενεργά ζυμογόνα τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν in vitro από διάφορες 

κυτταροκίνες και αυξητικούς παράγοντες. Η δράση τους μπορεί να ελεγχθεί περαιτέρω 

από την πρόσδεση τους με τους αναστολείς των MMPs (tissue inhibitors of 

metalloproteinases, TIMPs), οι οποίοι υπάρχουν φυσιολογικά στους ιστούς [161]. 
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Η διάσπαση της ECM και κυρίως της βασικής μεμβράνης θεωρείται απαραίτητη για 

την διήθηση των καρκινικών κυττάρων. Έχει βρεθεί ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα σε 

υψηλά επίπεδα MMPs και στην διηθητική ικανότητα διαφόρων όγκων [162-164] 

Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει την εμπλοκή των MMPs και κυρίως των MMP-2 και -9 

(ζελατινάσες) στην καρκινική διήθηση και τη μετάσταση [165-169] καθώς και σε 

πρώιμα βήματα της εξέλιξης του όγκου, όπως η διέγερση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού και η αγγειογένεση [170-172]. Εντούτοις, οι κλινικές δοκιμές με 

διάφορους αναστολείς σχεδιασμένους να σταματούν την πρωτεολυτική δράση των 

ενζύμων αυτών, δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα [173, 174]. Φαίνεται ότι οι MMPs 

έχουν επιπλέον προστατευτικό ρόλο στην εξέλιξη του όγκου ελευθερώνοντας 

βιοενεργά μόρια και αυξητικούς παράγοντες και αλλάζοντας την αρχιτεκτονική της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, επηρεάζοντας έτσι την κυτταρική συμπεριφορά.  

Εκτός από την σημασία τους στην καρκινική ανάπτυξη και μετανάστευση, υπάρχουν 

μελέτες που εμπλέκουν τις MMPs με την μετανάστευση των λεμφοκυττάρων. Τα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος εκφράζουν και εκκρίνουν MMPs [175] οι 

οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην μετανάστευση τους [176]. Έτσι, οι MMPs 

μπορούν να σχηματίσουν σύμπλοκα με τις ιντεγκρίνες ελέγχοντας την κυτταρική 

μετανάστευση. Εντούτοις, οι μελέτες που συνδέουν την μετανάστευση των 

λευκοκυττάρων με τις MMPs είναι περιορισμένες [177].  

Οι MMPs εκφράζονται εκτός από τα καρκινικά, από τα λευκοκύτταρα και από τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα. Μπορεί λοιπόν να ρυθμίζουν τις πρωτεΐνες που προσδένονται 

στην ακτίνη και την δομή της ακτίνης μέσα στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Η διάσπαση της 

ECM από τις MMPs και οι αλλαγές στην δομή της ενδοθηλιακής ακτίνης καταλήγουν 

σε συστολή των ενδοθηλιακών κυττάρων στα σημεία που έχουν επικολληθεί τα 

λευκοκύτταρα. Η διαδικασία αυτή ανοίγει ένα «πέρασμα» έτσι ώστε τα λευκοκύτταρα 

να μπορούν να μεταναστεύσουν ανάμεσα από τα ενδοθηλιακά κύτταρα [178]. 

Αρκετά σηματοδοτικά μονοπάτια εμπλέκονται στον έλεγχο της έκκρισης των MMPs 

(βλέπε [179] για ανασκόπηση). Σε καρκινικά κύτταρα προστάτη, η αναστολή της 

δράσης της p38 κινάσης οδηγεί σε μείωση της έκκρισης της MMP-2 και μείωση της 

διηθητικής ικανότητας των κυττάρων αυτών [180]. Παρόμοια αποτελέσματα 

λαμβάνονται και για την έκκριση της MMP-9 σε κύτταρα SCC (squamous cell 

carcinoma, καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο) [181]. Η ενεργοποίηση των 

σηματοδοτικών μονοπατιών ERK 1/2 (πρωτεϊνικές κινάσες που ελέγχονται από 



 60 

εξωκυττάριο σήμα) και JNK (πρωτεϊνική κινάση που συνδέεται στο αμινοτελικό άκρο 

του c-Jun) προκαλούν αύξηση της κινητικότητας και της παραγωγής  MMP-9 από 

κερατινοκύτταρα [182]. Επιπλέον, η ενεργοποίηση των p38, JNK και c-jun καταλήγει 

σε αύξηση της παραγωγής MMP-2 από κύτταρα μελανώματος [183]. 

4.3. Μετανάστευση  λευκοκυττάρων 

Τα λεμφοκύτταρα κυκλοφορούν συνεχώς ανάμεσα στο αίμα και τους λεμφαδένες, έως 

ότου συναντήσουν κάποιο αντιγόνο. Η διαρκής αυτή κίνηση εξασφαλίζει την έγκαιρη 

εύρεση και εξουδετέρωση των παθογόνων. Επιπλέον, συνδέει τους διαφορους ιστούς 

του οργανισμού και αντιπροσωπεύει διάφορα στάδια στην ανάπτυξη των Τ- και Β-

λεμφοκυττάρων. Τα «αθώα» λεμφοκύτταρα κυκλοφορούν στους λεμφαδένες όπου 

διαφοροποιούνται μετά από την ενεργοποίηση τους και κατόπιν μεταναστεύουν στα 

σημεία της φλεγμονής. Η μετανάστευση των ενεργοποιημένων Τ- και Β-

λεμφοκυττάρων, αυξάνει την πιθανότητα να συναντήσουν και να αντιμετωπίσουν τα 

αντιγόνα. Επιπλέον, τα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα και τα μακροφάγα 

μεταναστεύουν συνεχώς, ώστε να παρέχουν την πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια σε 

μικροοργανισμούς κατά την μη ειδική ανοσία.   

Υπό φυσιολογικές συνθήκες,  το ενδοθηλιακό τοίχωμα των αγγείων δεν επιτρέπει την 

προσκόλληση των συστατικών του αίματος πάνω του, εμφανίζοντας αντιθρομβωτικές 

ιδιότητες. Εντούτοις, στα σημεία βλάβης των ιστών ή λοίμωξης, το ενδοθήλιο 

ανταποκρινόμενο σε φλεγμονώδη ερεθίσματα (π.χ. κυτταροκίνες), επιτρέπει την 

προσκόλληση των κυκλοφορούντων λευκοκυττάρων, προκαλώντας την έναρξη της 

μετανάστευσης τους. Τα πρώτα βήματα της λευκοκυτταρικής μετανάστευσης 

περιλαμβάνουν την προσκόλληση και κύλιση των λευκοκυττάρων κατα μήκος του 

αγγειακού ενδοθηλίου. Η διαδικασία αυτή ρυθμίζεται από ασθενείς και αντιστρεπτές 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις σελεκτίνες των λευκοκυττάρων και τους προσδέτες τους 

στο ενδοθήλιο [184, 185], ή/και κάποιες ιντεγκρίνες [186] (Εικόνα 5). Οι ιντεγκρίνες 

ελέγχουν την ικανότητα προσκόλλησης και τη μεταναστευτική ικανότητα των 

λευκοκυττάρων [187]. Η ρύθμιση της ικανότητας προσκόλλησης των λευκοκυττάρων 

συμβαίνει σε διάφορους χρόνους της ανοσολογικής απάντησης, από δευτερόλεπτα ως 

ώρες, επιτρέποντας τους να επικολλούνται και να μεταναστεύουν μέσα από το 

ενδοθήλιο και να αλληλεπιδρούν με αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Τα 

προσκολλημένα στο ενδοθήλιο λευκοκύτταρα αποκολλούνται μετά από κατάλληλο 

ερέθισμα (ο μηχανισμός παραμένει άγνωστος) και μεταναστεύουν μέσα από το 
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αγγειακό τοίχωμα, διαπερνώντας το ενδοθηλιακό κυτταρικό στρώμα και την βασική 

μεμβράνη [188].  

 

Εικόνα 5: Μετανάστευση των λευκοκυττάρων μέσα από το αγγειακό ενδοθήλιο. Τα λευκοκύτταρα 

μεταναστεύουν στον φλεγμαίνοντα ιστό μέσω πολλαπλών βημάτων που περιλαμβάνουν την κύλιση, την 

προσκόλληση και την μετανάστευση μέσα από το αγγειακό τοίχωμα. 

Γενικά, η μετανάστευση των λευκοκυττάρων περιλαμβάνει την χωροχρονική ρύθμιση 

διαφόρων μορίων προσκόλλησης, χημειοκινών και ρυθμιστών του κυτταροσκελετού. 

[189]. Η δέσμευση των σελεκτινών επάγει την ενεργοποίηση των σηματοδοτικών 

μονοπατιών από τα λευκοκύτταρα που περιλαμβάνουν σήματα μέσω του ασβεστίου, 

των MAP κινασών, των τυροσινικών κινασών και μικρών G-πρωτεϊνών [190, 191].  

Μετά την κύλιση των λευκοκυττάρων κατα μήκος του ενδοθηλίου, ακολουθεί η 

διήθηση του ανάμεσα στα γειτονικά ενδοθηλιακά κύτταρα. Πολλές μελέτες 

υποδηλώνουν ότι τα μόρια Rac1 and Cdc42 είναι κρίσιμοι ρυθμιστές της διηθητικής 

ικανότητας των λευκοκυττάρων, πιθανόν μέσω της της δημιουργίας μεμβρανικών 

προεξοχών [192-194]. Όπως και στους ινοβλάστες έτσι και στα λευκοκύτταρα, τα 

μόρια Rac1 and Cdc42 επάγουν τη δημιουργία πλούσιων σε ακτίνη μεμβρανικών 

προεκβολών, τα λαμελλιπόδια και τα φιλοπόδια, οι οποίες σχετίζονται με την 

κατευθυνόμενη κυτταρική μετανάστευση [195, 196]. Η κινητικότητα των 

λευκοκυττάρων εξαρτάται επίσης από σύμπλοκα αναμεσα σε ιντεγκρίνες και 

μεταλλοπρωτεϊνάσες μήτρας [177]. 

Η πολωμένη μορφολογία των λευκοκυττάρων έχει περιγραφεί ότι είναι παρόμοια με 

αυτή μιας αμοιβάδας που μετανακινείται, με ένα προπορευόμενο άκρο στο μπροστινό 

μέρος και ένα ουροπόδιο στο πίσω μέρος του κινούμενου κυττάρου [197]. Πολλοί 

υποδοχείς είναι συγκεντρωμένοι στο προπορευόμενο άκρο˙ στα ουδετερόφιλα έχουν 

βρεθεί οι ιντεγκρίνες αvβ3, ο υποδοχέας της ουροκινάσης (uPAR) και ο υποδοχέας του 

φορμυλοπεπτιδίου (fMLP-R), στα Τ-κύτταρα οι υποδοχείς χημειοκινών CCR2 και 
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CCR5 και στα Β-κύτταρα ο υποδοχέας χημειοκινών CXCR4. Οι υποδοχείς αυτοί 

μπορούν να δεσμεύσουν χημειοτακτικά μόρια, οδηγώντας έτσι στην πολωμένη 

μετανάστευση των λευκοκυττάρων [177]. Επιπλέον, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

χημειοκίνες παίζουν καταλυτικό ρόλο στο να κατευθύνουν τα κύτταρα που εκκρίνουν 

αντισώματα μέσα από τα δευτερογενή λεμφικά όργανα στα οποία δημιουργούνται και 

να οδηγούν τα κύτταρα στον μυελό των οστών ή στις βλεννώδεις επιφάνειες [198-200].  

Οι χημειοκίνες ενεργοποιούν μια πληθώρα σηματοδοτικών μονοπατιών που 

περιλαμβάνουν την PI3 κινάση, την φωσφολιπάση C (PLC), την οικογένεια  Ras/Rho 

των μικρών GTPασών, και τις πρωτεϊνικές κινάσες που ενεργοποιούνται από μιτογόνο 

σήμα (MAPK) [187, 201]. Όλα τα παραπάνω σηματοδοτικά μονοπάτια ελέγχουν τη 

δράση των ιντεγκρινών και τις ακόλουθες αλλαγές στον κυτταροσκελετό, την 

κυτταρική πολικότητα και τη μορφολογία, που τελικά ρυθμίζουν την μετανάστευση 

των λεμφοκυττάρων [187].  

4.4. Καρκινική Μετάσταση 

Η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο, οφείλεται κυρίως στην δημιουργία μεταστάσεων 

παρά στον ίδιο τον πρωτογενή όγκο. Αν και γίνεται μεγάλη προσπάθεια έγκαιρης 

διάγνωσης του καρκίνου πριν από τη δημιουργία μεταστάσεων, μεγάλο μέρος των 

διαγνωθέντων όγκων έχει ήδη κάνει μετάσταση κατά το χρόνο της διάγνωσης και δεν 

υπάρχουν επαρκείς θεραπείες που να την αντιμετωπίζουν.  

Η διαδικασία της μετάστασης είναι αποτέλεσμα πολλών διαδοχικών βημάτων. Τα 

καρκινικά κύτταρα πρέπει να αποκολληθούν από τον πρωτογενή όγκο, να διαπεράσουν 

το στρώμα του ξενιστή, να εισέλθουν στα λεμφαγγεία ή/και στα αιμοφόρα αγγεία, και 

να μεταναστεύσουν και να επικολληθούν σε κάποιο μακρινό όργανο-στόχο όπου και θα 

πολλαπλασιαστούν (Εικόνα 6) [202]. Τα κύτταρα που μεταναστεύουν επιτυχώς, έχουν 

υποστεί αλλαγές στην ικανότητα επιβίωσης, πολλαπλασιασμού, μετανάστευσης και 

διήθησης [203]. Είναι γνωστό ότι οι αυτοδύναμες αλλαγές των νεοπλασματικών 

κυττάρων δεν είναι αρκετές για την εξέλιξη του όγκου και την δημιουργία 

μεταστάσεων. Αναλογικά με την αρχιτεκτονική των φυσιολογικών οργάνων, οι όγκοι, 

εκτός από τα νεοπλασματικά κύτταρα αποτελούνται από ένα υποστηρικτικό «στρώμα» 

το οποίο αποτελείται από ειδικά συστατικά της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (ECM), 

ινοβλάστες, λιποκύτταρα, αγγειακά κύτταρα, κύτταρα λείου μυός και κύτταρα του 

αιμοποιητικού συστήματος [204]. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του όγκου και της 
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δημιουργίας μεταστάσεων, τα καρκινικά κύτταρα αλληλεπιδρούν με το «στρώμα» 

κυρίως μέσω της άμεσης επαφής κυττάρου-κυττάρου ή της έναρξης σηματοδοτικών 

μονοπατιών μέσω κυτταροκινών ή αυξητικών παραγόντων που δρουν παρακρινικά. Η 

διαδικασία αυτή ομοιάζει με την επιθηλιακή προς μεσεγχυματική μετατροπή (EMT – 

epithelial to mesenchymal transition) κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης. 

 
Εικόνα 6: Σχηματική διαδικασία της μετάστασης. Τα καρκινικά κύτταρα χάνουν την επαφή κυττάρου-

κυττάρου που εξαρτάται από την Ε-καντχερίνη, αποκτούν μεταναστευτικό φαινότυπο, διαπερνούν την 

βασική μεμβράνη, και εισβάλλουν στην ECM. Η καρκινική αγγειογένεση επιτρέπει στα καρκινικά 

κύτταρα να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, είτε άμεσα είτε μέσω του λεμφικού συστήματος. 

Στην κυκλοφορία του αίματος τα καρκινικά κύτταρα σχηματίζουν μικρά συσσωματώματα με τα 

αιμοπετάλια και τα λεμφοκύτταρα. Τέλος, εξέρχονται από την κυκλοφορία του αίματος και 

επικολλούνται στο μακρινό όργανο-στόχο όπου και πολλαπλασιάζονται. 

Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία της μετάστασης είναι πολύπλοκη, καθώς 

προϋποθέτει την ακολουθία πολλών κρίσιμων βημάτων τα οποία ελέγχονται από 

διαφορετικούς μηχανισμούς. Παρακάτω θα αναφερθούν οι κυριότεροι. Στους 

περισσότερους επιθηλιακούς όγκους η προσκόλληση κυττάρου-κυττάρου η οποία 

επάγεται από την Ε-καντχερίνη (E-cadherin) χάνεται, έχοντας ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη του όγκου και συνδέεται με προχωρημένα στάδια καρκίνων και μικρή 

επιβίωση ασθενών [205]. Οι υποδοχείς των τυροσινικών κινασών (Receptor tyrosine 
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kinases, RTKs) όπως ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR), ο 

υποδοχέας του αυξητικού παράγοντα των ηπατοκυττάρων (HGFR, c-Met), ο υποδοχέας 

του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα (IGF1R), ο υποδοχέας του ινοβλαστικού 

αυξητικού παράγοντα (FGFR) και ο μη-υποδοχέας τυροσινικής κινάσης c-Src μπορούν 

να επάγουν την φωσφορυλίωση της Ε-καντχερίνης και των κατενινών, έχοντας ως 

αποτέλεσμα την ενδοκυττάρωση και διάσπαση τους [206-209]. Τέλος, οι εκκρινόμενες 

πρωτεάσες όπως για παράδειγμα η μεταλλοπρωτεϊνάση μήτρας-9 (MMP-9) που 

επάγεται από τον ογκοαυξητικό παράγοντα-β (Tumor growth factor-β, TGF-β) και τον 

ηπατοκυτταρικό αυξητικό παράγοντα (Hepatocyte Growth Factor/Scatter Factor, 

HGF/SF), μπορούν να διασπάσουν την Ε-καντχερίνη και να διαρρήξουν τη επαφή 

κυττάρου-κυττάρου που επάγεται από αυτή [210]. 

Η μετανάστευση και η διήθηση των καρκινικών κυττάρων προάγεται επίσης και από 

την απώλεια της αλληλεπίδρασης της Ε-καντχερίνης με τον κυτταροσκελετό, τις 

επακόλουθες αλλαγές στην ενεργότητα των GTPασών της οικογένειας Rho [211], 

κυρίως των Rac1, Cdc42 και RhoA [212] [213] και την αναδιάταξη του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης. Η υπερέκφραση της RhoA (αλλά και της RhoC) σε 

καρκινικά κύτταρα, επάγει τις εστιακές προσφύσεις (focal adhesions) και τη δημιουργία 

ινιδίων ακτίνης (stress fibers), προάγοντας έτσι τη κυτταρική διήθηση και μετάσταση 

[214, 215]. 

Οι ιντεγκρίνες είναι ετεροδιμερείς επιφανειακές γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες 

προσδένονται στις πρωτεΐνες της ECM (όπως φιμπρονεκτίνη, βιτρονεκτίνη, λαμινίνη 

και κολλαγόνο) και συνδέονται μέσω των κυτταροπλασμικών τους τμημάτων σε 

συστατικά του κυτταροσκελετού της ακτίνης. Ρυθμίζουν πολλαπλά σηματοδοτικά 

μονοπάτια, όπως οι Erk, PI3K (phosphoinositide 3-kinase), FAK (focal adhesion 

kinase), Src (Steroid Receptor coactivator) και μικρές GTPάσες Rho, που προκαλούν 

αλλαγές στην πολικότητα του κυττάρου, στην μετανάστευση, στον κυτταρικό κύκλο, 

στην γονιδιακή έκφραση και στην επιβίωση του κυττάρου [216-219]. Επιπλέον, τα 

σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται από τις ιντεγκρίνες είναι συχνά 

απαραίτητα για την σύνδεση των υποδοχέων αυξητικών παραγόντων με τους 

ενδοκυττάριους στόχους τους  [219]. Η μεταβολή των σηματοδοτικών αυτών 

μονοπατιών, οδηγεί στην απώλεια της αναγκαιότητας των ιντεγκρινών και εξηγεί την 

ανάπτυξη των κυττάρων χωρίς προσκόλληση στην ECM και την αυξημένη κυτταρική 

μετανάστευση και διήθηση που χαρακτηρίζουν τα περισσότερα μεταστατικά κύτταρα.  
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Επίσης, πολλοί μεμβρανικοί υποδοχείς εμπλέκονται στην μεταναστευτική ικανότητα 

και στην αυξημένη διήθηση των καρκινικών κυττάρων. Στους υποδοχείς αυτούς 

περιλαμβάνονται υποδοχείς αυξητικών παραγόντων όπως ο c-Met (υποδοχέας του 

HGF/SF) [220-222] και ο υποδοχέας του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού 

παράγοντα (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) [223-225], ο υποδοχέας 

χημειοκινών CXCR4 [226-228], ο υποδοχέας 2 της βραδυκινίνης (Β2) [229-232] και ο 

υποδοχέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης (urokinase 

plasminogen activator receptor, u-PAR) [233, 234]. Η ενεργοποίηση των υποδοχέων 

αυτών από τους προσδέτες τους, οδηγεί στην έναρξη πολλαπλών σηματοδοτικών 

μονοπατιών, όπως η PI3 κινάση [235-237], η Ras [235] και οι ERK 1/2 [236].  

4.4.1. Ο υποδοχέας Β2 βραδυκινίνης 

Η βραδυκινίνη και η Lys-βραδυκινίνη είναι ενδογενείς ουσίες που παράγονται στα 

περισσότερα είδη μέσω της πρωτεολυτικής διάσπασης του κινινογόνου από το πλάσμα 

και την καλλικρεΐνη των ιστών αντίστοιχα. Η βραδυκινίνη και οι κινίνες γενικότερα 

παρουσιάζουν μεγάλο εύρος φαρμακολογικών δράσεων, εμπλέκονται στον έλεγχο της 

τοπικής ροής του αίματος και πιστεύεται ότι είναι σημαντικοί ρυθμιστές του πόνου και 

της φλεγμονής. 

Οι κινίνες δρουν μέσω δύο κύριους τύπους υποδοχέων, τον Β1 και τον Β2 υποδοχέα. Ο 

υποδοχέας Β2 βρίσκεται σε πολλούς ιστούς, ενώ αντίθετα ο υποδοχέας Β1 εκφράζεται 

σε χαμηλά επίπεδα υπό φυσιολογικές συνθήκες και η έκφραση του αυξάνεται μετά από 

διέγερση με τον λιποπολυσακχαρίτη LPS και άλλους ρυθμιστές της φλεγμονής, όπως οι 

ιντερλευκίνες -1β, -2 και -8 και διάφοροι αυξητικοί και νευροτροφικοί παράγοντες. Οι 

υποδοχείς αυτοί ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων που συζεύγνυνται με G 

πρωτεΐνες. Αλληλεπιδρούν με τις Gαq και Gαi υπομονάδες ενεργοποιώντας διάφορα 

ενδοκυττάρια μονοπάτια όπως η υδρόλυση της φωσφοϊνοσιτόλης, η αύξηση του 

ενδοκυττάριου ασβεστίου, η αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης και η διέγερση των 

πρωτεϊνικών κινασών που ενεργοποιούνται από μιτογόνo σήμα (mitogen-activated 

protein kinase, MAPk) [238] όπως η PI3Κ [237] και οι ERK 1/2 [239-241] και βλέπε 

[242] για ανασκόπηση. Η βραδυκινίνη έχει επίσης βρεθεί ότι ενεργοποιεί τις 

πρωτεϊνικές τυροσινικές φωσφατάσες (protein tyrosine phosphatases, PTPs) [243], οι 

οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην κυτταρική μετανάστευση [244]. Η διέγερση των 

Β2 υποδοχέων από τη βραδυκινίνη ενεργοποιεί τις αισθητικές νευρικές απολήξεις 

προκαλώντας πόνο και υπεραλγησία και αυξάνει την απελευθέρωση προ-φλεγμονωδών 
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και υπεραλγητικών ρυθμιστών όπως τα νευροπεπτίδια και τα προϊόντα μεταβολισμού 

που λαμβάνονται από το μονοπάτι του αραχιδονικού οξέος (για ανασκόπηση βλέπε 

[245]).  

Οι υποδοχείς βραδυκινίνης έχουν βρεθεί σε πολλά κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος, όπως τα μακροφάγα, τα δενδριτικά κύτταρα, τα ουδετερόφιλα και τα Τ-

λεμφοκύτταρα. Συνεχώς αυξανόμενες μελέτες αποδεικνύουν  ότι οι κινίνες μπορούν να 

δράσουν σε πολλές λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος ρυθμίζοντας την 

ενεργοποίηση, τον πολλαπλασιασμό και την μετανάστευση των κυττάρων [246, 247]. 

Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η βραδυκινίνη, δρώντας μέσω των Β2 υποδοχέων αυξάνει την 

μεταναστευτική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης ποντικού 

[229] και προκαλεί αύξηση της διηθητικής ικανότητας των καρκινικών κυττάρων 

προστάτη PC-3 [230] ενώ οι κινίνες επάγουν τη μετάσταση αυξάνοντας την αγγειακή 

διαπερατότητα [232].  

Πρόσφατα έχει βρεθεί ότι αυξημένα επίπεδα δυνορφίνης, η οποία ως οπιοειδές έχει 

αναλγητικές ιδιότητες, ενεργοποιεί τους υποδοχείς βραδυκινίνης καταλήγοντας σε 

διατήρηση του νευροπαθητικού πόνου [248, 249]. Ο Β2 υποδοχέας βραδυκινίνης 

επομένως μπορεί να επηρεάσει την κυτταρική μετανάστευση και μπορεί να 

ενεργοποιηθεί από τα οπιοειδή.  

4.5.  Διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στην μετανάστευση των λευκοκυττάρων 

και των καρκινικών κυττάρων 

Η μετανάστευση των λευκοκυττάρων και των καρκινικών κυττάρων είναι δύο είδη 

μετανάστευσης που παρουσιάζουν αρκετές διαφορές, που εξαρτώνται από την 

μορφολογία των κυττάρων και τις δυναμικές παραμέτρους της μετανάστευσης, όπως η 

ταχύτητα και η διάρκεια [250, 251]. Τα λευκοκύτταρα έχουν μικρότερο μέγεθος από τα 

καρκινικά επιθηλιακά κυτταρα. Τα καρκινικά κύτταρα, όπως και οι ινοβλάστες έχουν 

διάμετρο > 100 μm, κινούνται αργά και σχηματίζουν διπολικές ή/και πολυπολικές 

δομές. Αντίθετα, τα λευκοκύτταρα έχουν μέγεθος ~ 10-20 μm, κινούνται γρήγορα και 

έχουν μακρύ ινώδες ή ελλειπτικό σχήμα με κοντά ψευδοπόδια ή/και ουροπόδια στο 

πίσω μέρος, ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο [154].  

Εντούτοις, τα περισσότερα δομικά και ρυθμιστικά μόρια που ελέγχουν την διαδικασία 

της μετανάστευσης είναι παρόμοια στα κύτταρα που μεταναστεύουν. Τα επιθηλιακά 
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κύτταρα δημιουργούν εστιακές προσφύσεις (focal adhesions) για την σύνδεση της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας με τον ενδοκυττάριο κυτταροσκελετό μέσω των 

ιντεγκρινών [252-254]. Αν και τα λευκοκύτταρα δεν δημιουργούν εστιακές προσφύσεις 

κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης τους, η επαγωγή της μετανάστευσης συνοδεύεται 

από ενεργοποίηση της FAK μετά την πρόδεση των ιντεγκρινών, η οποία έχει συνδεθεί 

με την προσκόλληση  των λεμφοκυττάρων μέσω της Ρ-σελεκτίνης [255] και με την 

ενεργοποίηση του υποδοχέα των Τ-κυττάρων (T-cell receptor) [256]. Έτσι, ο 

αντιγονικός υποδοχέας των λεμφοκυττάρων έχει παρόμοια δράση με τις εστιακές 

προσφύσεις στα καρκινικά κύτταρα και συνδέεται λειτουργικά και δομικά με την 

κυτταρική μετανάστευση και τον κυτταροσκελετό. Επιπλέον, τα δομικά και ρυθμιστικά 

μόρια που εμπλέκονται στην κυτταρική μετανάστευση, όπως το κάλιο, κάποια μέλη της 

οικογένειας Rho/Ras, οι πρωτεϊνικές κινάσες Α και C (PKC και PKA) και οι 

τυροσινικές κινάσες, είναι παρόμοια στα κύτταρα που μεταναστεύουν. Ακόμη, τα ίδια 

χημειοτακτικά μόρια όπως οι χημειοκίνες αλλά και πολλοί αυξητικοί παράγοντες 

μπορούν να επάγουν την κυτταρική μετανάστευση των λευκοκυττάρων και των 

καρκινικών κυττάρων μέσω ενεργοποίησης των υποδοχέων τους, οι οποίοι ανήκουν 

στους GPCRs, και ονομάζονται σερπεντινικοί υποδοχείς [257], ενεργοποιώντας 

παρόμοια σηματοδοτικά μονοπάτια. 

4.6. Ανοσοποιητικό σύστημα και μετάσταση 

Η αυξημένη εμφάνιση καρκίνου σε άτομα με ανοσοκαταστολή υποδηλώνει την 

ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζουν σε κάποιο βαθμό και να 

καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα [258]. Εντούτοις, αν και πολλά είδη καρκίνου 

είναι εν δυνάμει ανοσογονικά, αναπτύσσουν μηχανισμούς ώστε να μην αναγνωρίζονται 

από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά και τα «εκπαιδεύουν», ώστε να 

ενισχύουν την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Πολλές 

μελέτες προτείνουν νέες στρατηγικές για την θεραπευτική ενίσχυση του 

ανοσοποιητικού συστήματος ενάντια στον καρκίνο, με περιορισμένα ωστόσο 

αποτελέσματα.  

4.6.1. Ο ρόλος του μη ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος 

Τα μακροφάγα έχει βρεθεί ότι επάγουν τον πολλαπλασιασμό των όγκων και την 

μετάσταση μέσω διαφόρων μηχανισμών [204, 259-266], ενώ τα κύτταρα φυσικοί 

φονείς συνήθως συνδέονται με μείωση της μεταστατικής ικανότητας [267-271] και τα 
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δενδριτικά κύτταρα μπορεί να έχουν είτε αντικαρκινική είτε καρκινική 

ανοσοκατασταλτική δράση ανάλογα με τις κυτταροκίνες που εκκρίνονται από τους 

καρκινικούς όγκους και τον περιβάλλοντα χώρο [272-276]. 

4.6.2. Ο ρόλος του ειδικού ανοσοποιητικού συστήματος 

Τα κυτταροτοξικά CD8+ Τ-κύτταρα μαζί με τα κύτταρα φυσικούς φονείς είναι οι 

κύριοι τελεστές μέσω των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα καταπολεμά τα 

καρκινικούς όγκους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσων της έκκρισης κυτταροκινών που 

ενεργοποιούν τους επιφανειακούς υποδοχείς θανάτου (death receptors) των καρκινικών 

κυττάρων, προκαλώντας τους απόπτωση. Τα κατασταλτικά Τ-κύτταρα παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην επαγωγή της ανθεκτικότητας των όγκων στο ανοσοποιητικό 

σύστημα, επάγοντας έτσι όχι μόνο την ανάπτυξη των όγκων αλλά και τη δημιουργία 

μεταστάσεων [276, 277]. Εντούτοις, η διέγερση της αντικαρκινικής απόκρισης των Τ-

κυττάρων είναι μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική στην αντιμετώπιση της ανάπτυξης 

τόσο των πρωτογενών όγκων όσο και της μετάστασης σε πειραματικά μοντέλα όγκων 

ποντικού και σε ανθρώπινους καρκίνους [278-280].  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα Β-κύτταρα είναι επίσης αντιγονοπαρουσιαστικά 

κύτταρα τα οποία μπορούν να διαφοροποιηθούν σε πλασματοκύτταρα που παράγουν 

αντισώματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διεγείρουν τόσο την κυτταροτοξική όσο 

και την χυμική αντικαρκινική απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος. Εν τούτοις, 

συνεχώς αυξανόμενες μελέτες δείχνουν ότι τα Β-κύτταρα μπορούν επίσης να προάγουν 

την καρκινική διήθηση και μετάσταση. Σε μια μελέτη, καρκινικά κύτταρα που 

απελευθερώνουν αντιγονικές εκκρινόμενες/διαχεόμενες ογκο-γλυκοπρωτεΐνες 

(antigenic Secreted/shed Tumor GlycoProteins, STGPs) μεταμοσχεύτηκαν σε υγιή 

ποντίκια και σε ποντίκια ελλιπή σε Τ-κύτταρα. Παρατηρήθηκε αυξημένη διήθηση των 

καρκινικών κυττάρων και στα δύο είδη ποντικού, η οποία συνδέεται με αύξηση των 

επιπέδων της IgG ενάντια στις STPG και στην διείσδυση στον όγκο κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Η πειραματική εισαγωγή ειδικών πλασματοκυττάρων που 

εκκρίνουν ΙgG ενάντια στις STPG, προήγαγε ακόμη περισσότερο την καρκινική 

διήθηση, την αγγειογένεση και τη μετάσταση. Φαίνεται επομένως ότι η χυμική 

απόκριση ενάντια στις STPG διέγειρε τα στρωματικά κύτταρα να εκκρίνουν προ-

φλεγμονώδεις κυτταροκίνες και VEGF προάγοντας έτσι την διήθηση και τη μετάσταση 

[281]. Μια πρόσφατη μελέτη, χρησιμοποιώντας ένα διαγονιδιακό μοντέλο ποντικού με 

καρκινογένεση πολλαπλών σταδίων στο δέρμα (K14-HPV16), έδειξε παρόμοιο προ-
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καρκινογενετικό ρόλο των Β- αλλά όχι των Τ- κυττάρων στην ανάπτυξη επιθηλιακού 

καρκίνου de novo συσχετιζόμενου με φλεγμονή. Η διασταύρωση των ποντικών K14-

HPV16 με ελλιπή σε Β- και Τ- κύτταρα RAG–/– ποντίκια είχε σαν αποτέλεσμα μείωση 

της ανάπτυξης του όγκου. Αντιστρόφως, μετάγγιση Β-κυττάρων ή ορού από τα 

ποντίκια K14-HPV16 επανέφερε την διείσδυση των κυττάρων του ανοσοποιητικού 

συστήματος στον προ-κακοήθη ιστό και την εξέλιξη σε κακοήθεια [282]. Οι μελέτες 

αυτές υποδηλώνουν ότι τα Β-κύτταρα και τα αντισώματα που παράγονται από αυτά 

μπορεί να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των όγκων και στη μετάσταση. 

5. ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ  ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Είναι γνωστό ότι οι νευροδιαβιβαστές μπορούν να δράσουν ως ρυθμιστές της 

μετανάστευσης τόσο των καρκινικών κυττάρων όσο και των λευκοκυττάρων [283]. 

Επιπλέον, τα οπιοειδή μπορούν να επηρεάσουν την μετανάστευση φυσιολογικών και 

καρκινικών κυττάρων θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με το σύστημα που μελετάται. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δράσεις των οπιοειδών στη μετανάστευση των 

λεμφοκυττάρων και των καρκινικών κυττάρων.  

5.1. Επίδραση των οπιοειδών στην μετανάστευση των κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος 

Μία από τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η ρύθμιση του πόνου. 

Πολλοί πληθυσμοί κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος εκφράζουν το γονίδιο 

Προ-οπιομελανοκορτίνη (POMC) [284], που όπως αναφέρθηκε ευθύνεται για την 

παραγωγή των ενδορφινών, των εγκεφαλινών και των δυνορφινών. Τα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος περιέχουν οπιοειδή πεπτίδια τα οποία απελευθερώνονται 

στα σημεία της φλεγμονής και δρουν στους οπιοειδείς υποδοχείς που εκφράζονται στα 

περιφερειακές αισθητικές νευρικές απολήξεις. Τα Τ λεμφοκύτταρα μνήμης περιέχουν 

περισσότερη β-ενδορφίνη από τα «αθώα» Τ-κύτταρα [285]. Η β-ενδορφίνη και η met-

εγκεφαλίνη επάγουν την χημειοτακτικότητα των μονοκυττάρων  [286]. Νευροπεπτίδια 

όπως η β-ενδορφίνη δεν αποτελούν μόνο χημειο-ελκτικά μόρια για τα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά έλκουν και καρκινικά κύτταρα, υποδηλώνοντας 

πιθανό ρόλο των πεπτιδίων αυτών στη μετάσταση [287]. Επιπλέον, η β-ενδορφίνη 

αυξάνει την in vitro παραγωγή λυμφοκινών σε όγκους καρκινώματος από πλακώδες 

επιθήλιο [288].  
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Εκτός από την β-ενδορφίνη και την met-εγκεφαλίνη, η μορφίνη επάγει την 

χημειοτακτικότητα των μονοκυττάρων  και των ουδετερόφιλων [289, 290]. Αντίθετα, 

προεπώαση με οπιοειδή οδηγεί σε αναστολή της χημειοτακτικότητας ουδετερόφιλων 

και μονοκυττάρων σε χημειοτακτικούς παράγοντες του συμπληρώματος [291, 292] και 

στις χημειοκίνες MIP-1a, RANTES, MCP-1 ή IL-8 [290]. Στις μελέτες αυτές, η 

μορφίνη, η ηρωίνη, η met-εγκεφαλίνη, ο μ-ειδικός αγωνιστής DAMGO και ο δ- ειδικός 

αγωνιστής DPDPE μείωσαν την επαγώμενη από τους προαναφερόμενους παράγοντες 

χημειοτακτικότητα των ουδετερόφιλων και των μονοκυττάρων. Τα αποτελέσματα των 

Grimm et al. [290] υποδηλώνουν ότι η ενεργοποίηση των μ-και δ-οπιοειδών υποδοχέων 

οδηγεί σε απευαισθητοποίηση των υποδοχέων χημειοκινών CCR1, CCR2, CXCR1 και 

CXCR2 η οποία οφείλεται σε φωσφορυλίωση των υποδοχέων χημειοκινών. Οι μελέτες 

αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των Simpkins et al. [293] οι οποίοι 

βρήκαν ότι η β-ενδορφίνη αυξάνει την μετανάστευση των ουδετερόφιλων. Οι διαφορές 

σε αυτές τις μελέτες μπορεί να οφείλονται στην ικανότητα της β-ενδορφίνης να 

αλληλεπιδρά με υποδοχείς διαφορετικούς από τους κλασσικούς οπιοειδείς υποδοχείς 

[92]. 

5.2. Επίδραση των οπιοειδών στην μεταστατική ικανότητα καρκινικών κυττάρων 

Η ανάπτυξη μεταστάσεων σε μακρινές θέσεις είναι η κύρια αιτία θανάτου σε ασθενείς 

που πάσχουν από καρκίνο. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μεταστάσεων 

είναι η έναρξη της κυτταρικής μετανάστευσης και η ικανότητα των κυττάρων να 

διαπεράσουν την ενδοθηλιακή μεμβράνη [294]. Επομένως η κυτταρική εξάπλωση (cell 

spreading) και η ικανότητα προσκόλλησης, η διάρρηξη της εξωκυττάριας μήτρας, η 

μεταναστευτική ικανότητα και η διήθηση είναι καίρια βήματα για την ανάπτυξη της 

μετάστασης. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι η έκκριση των MMPs, οι οποίες 

είναι ενδοπεπτιδάσες που μπορούν να διασπάσουν τα συστατικά της ECM [160]. 

Τα οπιοειδή χρησιμοποιούνται ευρέως ως αναλγητικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι το 

στρες που προκαλείται από τον πόνο ( φυσιολογικό, ψυχολογικό, μετεγχειρητικό, κτλ) 

αυξάνει τους καρκινικούς όγκους, την εξέλιξη τους και την μεταστατική τους 

ικανότητα [295, 296]. Η μορφίνη επομένως, όταν χρησιμοποιείται ως αναλγητικό, 

μειώνει την μεταστατική ικανότητα καρκινικών όγκων έμμεσα, απομακρύνοντας το 

στρες που προκαλείται από τον πόνο [297-299].  Λίγες είναι οι μελέτες που έχουν 

ασχοληθεί με την άμεση επίδραση των οπιοειδών στην μεταστατική ικανότητα των 

καρκινικών κυττάρων.  
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Η μορφίνη έχει βρεθεί ότι μειώνει σημαντικά τον αριθμό των καρκινικών αποικιών 

καθώς και το μέγεθος των όγκων. Αναστέλλει την προσκόλληση και τη μεταναστευτική 

ικανότητα των καρκινικών κυττάρων παχέος εντέρου 26-L5 σε συστατικά της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, την έκκριση των MMPs, καθώς και τη διήθηση σε 

ανασυσταμένη βασική μεμβράνη (Matrigel), χωρίς να επηρεάζει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό in vitro [300]. Η δράση αυτή επάγεται μόνο εν μέρη από οπιοειδείς 

υποδοχείς, καθώς η ναλοξόνη αναστέλλει τη δράση της μορφίνης όσον αφορά την 

προσκόλληση, την μετανάστευση και τη διήθηση, αλλά όχι και την έκκριση των 

MMPs. Μείωση της έκκρισης της MMP-2 έχει επίσης παρατηρηθεί και στην κυτταρική 

σειρά ινοσαρκώματος ποντικού WEHI 164 μέσω τροποποίησης του συστήματος 

ΝΟ/ΝΟs από τη μορφίνη [301] και αυτή η δράση δεν ελέγχεται από τους κλασσικούς 

υποδοχείς οπιοειδών.  

Επιπροσθέτως, η μορφίνη μειώνει την-επαγόμενη από indolactam V-ικανότητα 

προσκόλλησης της κυτταρικής σειράς ιστοκυτταρικού λεμφώματος U937 σε 

φιμπρονεκτίνη, κολλαγόνο τύπου IV και λαμινίνη (συστατικά της εξωκυττάριας 

θεμέλιας ουσίας), καθώς και την έκκριση μεταλλοπρωτεϊνασών. Σε αυτή τη μελέτη 

αναφέρεται ότι παρόμοια δράση έχει και η ναλοξόνη, ενώ δεν ανιχνεύονται υποδοχείς 

οπιοειδών, υποδηλώνοντας μη ειδική δράση της μορφίνης σε αυτά τα κύτταρα [302].   

Αντιθέτως, έχει βρεθεί ότι η παραγωγή από βακτήρια ενός πεπτιδίου 13 αμινοξέων, 

παράγωγο της β-καζεΐνης, επάγει την μετανάστευση και τη διήθηση καρκινικών 

κυττάρων παχέος εντέρου [303]. Η δράση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της ενεργοποίησης 

μικρών τριφωσφατασών γουανοσίνης (GTPάσες), που τροποποιούν τον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης και μέσω φωσφορυλίωσης του δ υποδοχέα οπιοειδών. 

Επιπλέον, η δράση του πεπτιδίου αυτού αναστέλλεται από τη ναλοξόνη [304]. 

Η αS1-καζομορφίνη έχει βρεθεί ότι προκαλεί αναδιοργάνωση και πολυμερισμό του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης, που περιλαμβάνει τον σχηματισμό φιλοποδίων και 

λαμελλιποδίων, αυξάνοντας τη φωσφορυλίωση της FAK και της βινκουλίνης στην 

κυτταρική σειρά καρκίνου του μαστού MCF-7. Η φωσφορυλίωση της FAK έχει ως 

αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της PI-3Κ η οποία ενεργοποιεί την Rac1 [305]. Η μικρή 

αυτή GTPάση προκαλεί αναδιοργάνωση της ακτίνης, κυρίως τη δημιουργία 

μεμβρανικών πτυχώσεων και λαμελλιποδίων, δομές οι οποίες παρατηρούνται σε 

μεταναστευτικά κύτταρα [306]. 
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Επίσης, η αS1 και η EKC προκαλούν γρήγορη αναδιάταξη του κυτταροσκελετού της 

ακτίνης στην κυτταρική σειρά νεφρού δίδελφυ ΟΚ και αύξηση του λόγου G-

ακτίνης/ολική ακτίνη. Οι δράσεις αυτές είναι αναστρέψιμες από την διπρενορφίνη και 

πιθανόν εμπλέκονται στην αντιπολλαπλασιαστική ικανότητα των οπιοειδών αυτών 

[307]. 

Επιπλέον, τα ενδογενή πεπτίδια εμπλέκονται στην κυτταρική μετανάστευση (για 

ανασκόπηση βλέπε [308]). Η met-εγκεφαλίνη αυξάνει την μεταναστευτική ικανότητα 

κυττάρων καρκίνου του μαστού [309] και η β-ενδορφίνη κυττάρων μικροκυτταρικού 

καρκίνου του πνεύμονα  [287]. 

Οι παραπάνω μελέτες δείχνουν ότι τα οπιοειδή μπορεί να επάγουν ή να αναστείλουν 

την μετάσταση των καρκινικών κυττάρων με τρόπο που εξαρτάται από το σύστημα που 

μελετάται. Ο μηχανισμός δράσης τους παραμένει άγνωστος, καθώς σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνει υποδοχείς οπιοειδών ενώ σε άλλες όχι. Εντούτοις, 

ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος 

σε σχέση με το μηχανισμό δράσης τους. 
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Τα οπιοειδή εμπλέκονται σε πολλές λειτουργίες δρώντας κυρίως ως νευροδιαβιβαστές, 

νευροορμόνες ή κλασσικές ορμόνες.  Εκτός από τη δράση τους στο νευρικό σύστημα 

και τις καλά μελετημένες αναλγητικές τους ιδιότητες, έχει βρεθεί ότι επιδρούν στο 

ανοσοποιητικό σύστημα και παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του 

πολλαπλασιασμού, της έκκρισης και της μεταναστευτικής ικανότητας των 

φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων. Τα οπιοειδή συμμετέχουν στην ανοσολογική 

απάντηση σε πολλαπλά επίπεδα (ρύθμιση της φλεγμονής, δράση φαγοκυττάρων, 

απάντηση των κυττάρων σε διάφορα χημειοτακτικά μόρια, καθώς και στην παραγωγή 

αντισωμάτων) και έχει βρεθεί η επίδραση τους σε διαφορετικούς κυτταρικούς 

υποπληθυσμούς του ανοσοποιητικού συστήματος. Εντούτοις, οι μελέτες που αφορούν 

την επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση αντισωμάτων από τα Β-λεμφοκύτταρα είναι 

περιορισμένες. Συνήθως αναφέρεται ότι η δράση των οπιοειδών στα Β-λεμφοκύτταρα 

είναι έμμεση, μέσω της ρύθμισης χυμικών παραγόντων που εκκρίνονται από άλλους 

κυτταρικούς πληθυσμούς, ή μέσω της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε διαφορετικούς 

πληθυσμούς. Επιπλέον, τα οπιοειδή μπορούν να μεταβάλλουν την μετανάστευση των 

λευκοκυττάρων μέσω της αλληλεπίδρασης τους με τους υποδοχείς χημειοκινών καθώς 

και την απόκριση των κυττάρων σε διάφορα χημειοτακτικά μόρια. Επιπρόσθετα, 

υπάρχει περιορισμένος αριθμός μελετών που ασχολείται με την επίδραση των 

οπιοειδών στην κυτταρική μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων.  

Λαμβάνοντας υπ’όψη τα παραπάνω, Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η περαιτέρω 

διερεύνηση της δράσης των οπιοειδών στην βασική έκκριση και την μεταναστευτική 

ικανότητα των κυττάρων. 

Ειδικότερα, η παρούσα διατριβή έχει ως σκοπό: 

 το χαρακτηρισμό οπιοειδών υποδοχέων σε φυσιολογικά Β-λεμφοκύτταρα, σε 

κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος και σε επιθηλιακές καρκινικές 

κυτταρικές σειρές  

 την επίδραση των οπιοειδών στην παραγωγή αντισωμάτων τόσο σε φυσιολογικά 

Β-λεμφοκύτταρα όσο και σε κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος 

 την επίδραση των οπιοειδών στην παραγωγή κυτταροκινών σε κυτταρικές 

σειρές πολλαπλού μυελώματος 

 την επίδραση των οπιοειδών στο ρυθμό αύξησης των κυτταρικών σειρών 

πολλαπλού μυελώματος 
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 τη μελέτη του ενδοκυττάριου μηχανισμού δράσης των οπιοειδών στην έκκριση 

ανοσοσφαιρινών και κυτταροκινών και στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 

 την επίδραση των οπιοειδών σε μεταστατικές ιδιότητες όπως η μετανάστευση, η 

προσκόλληση και εξάπλωση και η διηθητική ικανότητα καρκινικών 

επιθηλιακών κυττάρων και τον ενδοκυττάριο μηχανισμό δράσης τους. 

 Πιθανές αλληλεπιδράσεις των οπιοειδών με άλλα συστήματα 

Για την μελέτη της επίδρασης των οπιοειδών στην έκκριση αντισωμάτων και 

κυτταροκινών, χρησιμοποιήθηκαν κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος σε 

διαφορετικό στάδιο διαφοροποίησης, που εκκρίνουν διαφορετικές ανοσοσφαιρίνες 

ή/και κυτταροκίνες και φυσιολογικά Β-λεμφοκύτταρα μετά από απομόνωση τους από 

περιφερικό αίμα υγιούς δότη, για την σύγκριση της επίδρασης των οπιοειδών σε 

φυσιολογικά και νεοπλασματικά κύτταρα.  

Για την μελέτη της δράσης των οπιοειδών στην κυταρική μετανάστευση, δεδομένου ότι 

μελέτη της μετανάστευσης των λεμφοκυττάρων είναι αρκετά πολύπλοκη, απαιτώντας 

την ύπαρξη ετερολόγων συστημάτων καλλιεργειών, ελέγθηκε ένα απλούστερο 

σύστημα, η μετανάστευση καρκινικών επιθηλιακών κυττάρων, καθώς τα περισσότερα 

δομικά και ρυθμιστικά μόρια που ελέγχουν την διαδικασία της μετανάστευσης είναι 

παρόμοια στα κύτταρα που μεταναστεύουν. Επιπλέον, η μελέτη της δράσης των 

οπιοειδών στην κυτταρική μετανάστευση των καρκινικών επιθηλιακών κυττάρων δίνει 

πληροφορίες για τον ρόλο τους στην καρκινική μετάσταση. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν κυτταρικές σειρές από καρκίνους διαφορετικών οργάνων, όπως 

ουροδόχου κύστης, ήπατος, τραχήλου μήτρας, ωοθηκών και μαστού, με διαφορετική 

μεταναστευτική ικανότητα. 

Η επιλογή των οπιοειδών που χρησιμοποιήθηκαν έγινε βάσει των διαφορετικών τους 

ιδιοτήτων όσον αφορά τη συγγένεια τους με τους διαφορετικούς υπότυπους των 

υποδοχέων οπιοειδών. Η EKC είναι ένας μη ειδικός οπιοειδής αγωνιστής [24, 25, 50, 

51] που καλύπτει σχεδόν όλο το εύρος των δράσεων που τυχόν συμβαίνουν μέσω 

οπιοειδών υποδοχέων. Η μορφίνη είναι ευρέως διαδεδομένο φάρμακο με ισχυρή 

αναλγητική δράση που προσδένεται κυρίως στους μ- αλλά και στους δ-υποδοχείς 

οπιοειδών με χαμηλότερη όμως συγγένεια. Οι ανασοκατασταλτικές της ιδιότητες είναι 

καλά μελετημένες και έχει βρεθεί ότι συντίθεται και ενδογενώς [46, 47]. Η αS1 είναι ένα 

οπιοειδές πεπτίδιο που προέρχεται από την αS1-καζεΐνη και έχει ιδιότητες οπιοειδούς με 

συγγένεια για τον κ-υποδοχέα οπιοειδών [310]. Η δράση της έχει μελετηθεί σε άλλα 
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κυτταρικά συστήματα και παρουσιάζει ανασταλτική δράση στον πολλαπλασιασμό τους 

[62, 311]. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι οπιοειδείς ανταγωνιστές διπρενορφίνη και 

ναλοξόνη ώστε να ελεγχθεί περαιτέρω η εμπλοκή των υποδοχέων οπιοειδών στην 

δράση των οπιοειδών αγωνιστών.  

Εν κατακλείδι, η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την περαιτέρω κατανόηση της δράσης των 

οπιοειδών στην έκκριση αντισωμάτων από τα Β-λεμφοκύτταρα, και την διερεύνηση του 

ρόλου τους στην μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων.  
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1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα οπιοειδή 

− Μορφίνη (Francopia, Paris, France) 

− Αιθυλκετοκυκλαζοσίνη, ethylketocyclazocine (Sterling-Winthrop, Bayer Co., 

Leverkusen, Germany) 

− αS1-καζομορφίνη, AlphaS1-casomorphine, (αS1) (Tyr-Val-Pro-Phe-Pro) (συντίθεται 

με συμβατικές χημικές μεθόδους παρασκευής πεπτιδίων [310]) 

− Διπρενορφίνη (Reckit & Coleman Co, Hull, UK) 

− Ναλοξόνη (Francopia, Paris, France) 

− DAMGO (Sigma-Hellas, Athens, Greece) 

− DPDPE (Sigma-Hellas, Athens, Greece) 

− U69,593 (Sigma-Hellas, Athens, Greece) 

και οι αναστολείς 

− SB203580 (αναστολέας της p38 κινάσης) (Calbiochem, San Diego, CA) 

− PD98058 (αναστολέας των ERK1/2 κινασών) (Calbiochem, San Diego, CA) 

− Wortmannin (αναστολέας της PI3 κινάσης) (Calbiochem, San Diego, CA) 

− SP600125 (αναστολέας της JNK κινάσης) (Calbiochem, San Diego, CA) 

− NG-nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME, αναστολέας της 

συνθάσης του μονοξειδίου του αζώτου, NOS) (Tocris Bristol, UK) 

− (S)-nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP, δότης μονοξειδίου του αζώτου NO) 

(Tocris Bristol, UK). 

− HOE 140 (αναστολέας του υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης) (Sigma-Hellas, Athens, 

Greece) 

− Sodium orthovanadate (αναστολέας των πρωτεϊνικών φωσφοτυροσινικών 

φωσφατασών, PTPs) (Sigma-Hellas, Athens, Greece). 

2. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Υλικά-Συσκευές 

− Κυτταρική σειρά U266: American Type Culture Collection (12301 Parklawn Drive, 

Rockvilee, Maryland 20852) 
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− Κυτταρική σειρά RPMI 8226: American Type Culture Collection (12301 Parklawn 

Drive, Rockvilee, Maryland 20852) 

− Κυτταρική σειρά LP-1: German Collection of Microorganisms and Cell Cultures 

(DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH 

Inhoffenstraße 7 B 38124 Braunschweig Germany) 

− Κυτταρική σειρά T24: American Type Culture Collection (12301 Parklawn Drive, 

Rockvilee, Maryland 20852) 

− Κυτταρική σειρά EJ: Δώρο από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Α. Ηλιόπουλο 

(Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, Τομέας Βασικών Επιστημών, 

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης) 

− Κυτταρική σειρά MCF-7: American Type Culture Collection (12301 Parklawn 

Drive, Rockvilee, Maryland 20852) 

− Κυτταρική σειρά HepG2: American Type Culture Collection (12301 Parklawn 

Drive, Rockvilee, Maryland 20852) 

− Κυτταρική σειρά HeLa: American Type Culture Collection (12301 Parklawn Drive, 

Rockvilee, Maryland 20852) 

− Κυτταρική σειρά SKOV-3: American Type Culture Collection (12301 Parklawn 

Drive, Rockvilee, Maryland 20852) 

− RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Dulbecco’s Modified Eagle Medium, DMEM (GIBCO BRL Life Technologies, 

Paisley,UK) 

− Dulbecco’s Modified Eagle Medium /F12, DMEM/F12 (GIBCO BRL Life 

Technologies, Paisley,UK) 

− Ορρός εμβρύου βοός: Fetal Bovine Serum, FBS (GIBCO BRL Life Technologies, 

Paisley,UK) 

− Διάλυμα πενικιλίνης / στρεπτομυκίνης: Penicilline G (100U/ml)/Streptomycin 

(0,1mg/ml), (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Διάλυμα θρυψίνης / EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid, 

αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ) (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα: Phosphate Buffer Saline, PBS (BRL Life 

Technologies, Paisley,UK) 

− Χρωστική Trypan Blue (BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Δοχεία καλλιεργειών, λοιπά αναλώσιμα (Corning & Costar, USA) 

− Διμέθυλ-σουλφοξείδιο Dimethylsulfoxide, DMSO (Sigma, USA) 

− NaOH (Merck, Germany) 
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− NaHCO3 (Merck, Germany) 

− HEPES (Merck, Germany) 

− NaCl (Merck, Germany) 

− KCl (Merck, Germany)                                

− CaCl2 (Merck, Germany)   

− Lymphoprep (Nycomed, Oslo, Norway)  

− Histopaque-1077 (Sigma, USA) 

− Αλβουμίνη ορρού βοός (Bovine Serum Albumin, BSA) (Sigma USA)                            

− Πλάκα αιματοκυτταρομετρίας τύπου Neubauer: Bright-Line (Sigma, USA) 

− Φωτονικό μικροσκόπιο (Olympus, Japan) 

− Φωτονικό μικροσκόπιο Labovert Ernst Leitz Wetzlar GMBH Germany 

− Φυγόκεντρος (Jouan CR422, France) 

− Aπαγωγός νηματικής ροής (Faracet S.A.R.L. 94230 CACHAN, France) 

− Επωαστήρας κυτταροκαλλιέργειας (NAPCO 5300, Controlled Invironment) 

Υπερκαταψύκτης  (Bio-Freezer 8517, Forma Scientific, Inc USA) 

2.1. Κυτταρικές σειρές 

Τα κύτταρα κάθε κυτταρικής σειράς προσφέρουν τη δυνατότητα διατήρησης για 

μεγάλα διαστήματα (έως 3-5 έτη) σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-80°C). Για τη 

διαδικασία παγώματος χρησιμοποιείται υλικό κατάψυξης με σύσταση 70% θρεπτικό, 

20% FBS και 10% DMSO. Το διάλυμα αυτό (10 όγκοι) προστίθεται αργά στα κύτταρα, 

τα οποία βρίσκονται διαλυμένα σε φυσιολογικό θρεπτικό μέσο (τελική συγκέντρωση 

5x106 κύτταρα/ml). Η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία ~0-4°C. Ακολουθεί 

σταδιακή ψύξη στους -20°C και κατόπιν μεταφορά και φύλαξη στους -80°C. Η 

επαναφορά των κυττάρων σε συνθήκες καλλιέργειας γίνεται με μια γρήγορη διαδικασία 

ξεπαγώματος σε υδατόλουτρο 37°C και την ακόλουθη άμεση προσθήκη θρεπτικού 

υλικού. Αφού ξεπλυθούν τα κύτταρα 2-3 φορές με θρεπτικό υλικό επιστρώνονται σε 

μεγάλη αρχική συγκέντρωση (106 κύτταρα/ml).  

Η μέτρηση των κυττάρων γίνεται σε αιμοκυτταρική πλάκα τύπου Neubauer με τη 

χρήση απλού φωτονικού μικροσκοπίου. Κατά την καλλιέργεια οποιασδήποτε 

κυτταρικής σειράς ή άλλου κυτταρικού τύπου τηρούνται αυστηρά στείρες συνθήκες. 

Όλοι οι χειρισμοί γίνονται εντός απαγωγού νηματικής ροής, ο οποίος αποστειρώνεται 

ημερησίως με υπεριώδη ακτινοβολία. Όλα τα αναλώσιμα και υλικά είναι 
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αποστειρωμένα, φυλάσσονται σε ασηπτικές συνθήκες και υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο 

για βακτηριακές ή μυκητιακές μολύνσεις ή για μόλυνση από μυκόπλασμα. 

2.1.1. Κυτταρική σειρά U266 

Η κυτταρική σειρά U266 προέρχεται από το περιφερικό αίμα ασθενούς με πολλαπλό 

μυέλωμα.  Πρόκειται για Β-κύτταρα στο τελευταίο στάδιο διαφοροποίησης τους που 

εκκρίνουν την ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE). Έχει βρεθεί επίσης ότι εκκρίνουν την 

ιντερλευκίνη 6 (IL-6) [312]. Ο χρόνος διπλασιασμού τους είναι περίπου 55 ώρες. 

Τα κύτταρα U266 καλλιεργούνται σε θρεπτικό διάλυμα RPMI 1640, παρουσία ορού 

εμβρύου βοός (FBS) σε συγκέντρωση 10%, αλλαγή του οποίου γίνεται κάθε δεύτερη 

μέρα. H καλλιέργεια γίνεται σε 37°C με 5% διοξείδιο του άνθρακα CO2 και 

κεκορεσμένη σε υγρασία ατμόσφαιρα. 

 Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε δοχεία καλλιέργειας σε αρχική συγκέντρωση 300000-

500000 κύτταρα/ml. Aνακαλλιέργεια γίνεται 2-3 φορές την εβδομάδα έτσι ώστε ο 

αριθμός των κυττάρων να μην ξεπερνά τα 1000000-1500000 κύτταρα/ml. 

2.1.2. Κυτταρική σειρά RPMI 8226 

Η κυτταρική σειρά πολλαπλού μυελώματος RPMI 8226 προέρχεται από το περιφερικό 

αίμα ασθενούς με πολλαπλό μυέλωμα. Πρόκειται για Β-κύτταρα στο τελικό στάδιο 

διαφοροποίησης τους και έχει περιγραφεί ότι εκκρίνουν μόνο ελαφρές αλυσίδες 

ανοσοσφαιρίνης [313]. Έχει βρεθεί επίσης ότι εκκρίνουν τις ιντερλευκίνες 8 [314] και 

10 [315]. Ο χρόνος διπλασιασμού τους είναι 60-70 ώρες. 

Τα κύτταρα RPMI 8226 καλλιεργούνται σε θρεπτικό διάλυμα RPMI 1640, παρουσία 

ορού εμβρύου βοός (FBS) σε συγκέντρωση 10%, αλλαγή του οποίου γίνεται κάθε 

δεύτερη μέρα. H καλλιέργεια γίνεται σε 37°C με 5% διοξείδιο του άνθρακα CO2 και 

κεκορεσμένη σε υγρασία ατμόσφαιρα. 

 Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε δοχεία καλλιέργειας σε αρχική συγκέντρωση 200000-

300000 κύτταρα/ml. Aνακαλλιέργεια γίνεται 2-3 φορές την εβδομάδα έτσι ώστε ο 

αριθμός των κυττάρων να μην ξεπερνά τα 1000000-1500000 κύτταρα/ml. 
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2.1.3. Κυτταρική σειρά LP-1 

Η κυτταρική σειρά πολλαπλού μυελώματος LP-1 απομονώθηκε από το περιφερικό αίμα 

ασθενούς με μυέλωμα IgG-λάμδα σε λευχαιμική μεταμόρφωση. Τα κύτταρα αυτά 

ομοιάζουν με ανώριμα πλασματοκύτταρα επειδή εμφανίζουν μεμβρανικό φαινότυπο ο 

οποίος είναι ενδιάμεσος στο φαινότυπο Β-λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων, αν 

και εκκρίνουν αλυσίδες IgG-λάμδα [316]. Ο χρόνος διπλασιασμού τους είναι 35-80 

ώρες ανάλογα με την πυκνότητα των κυττάρων. 

Τα κύτταρα LP-1 καλλιεργούνται σε θρεπτικό διάλυμα RPMI 1640, παρουσία ορού 

εμβρύου βοός (FBS) σε συγκέντρωση 10%, αλλαγή του οποίου γίνεται κάθε δεύτερη 

μέρα. H καλλιέργεια γίνεται σε 37°C με 5% διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και 

κεκορεσμένη σε υγρασία ατμόσφαιρα. 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε δοχεία καλλιέργειας σε αρχική συγκέντρωση 500000 

κύτταρα/ml. Aνακαλλιέργεια γίνεται 2-3 φορές την εβδομάδα έτσι ώστε ο αριθμός των 

κυττάρων να μην ξεπερνά τα 1000000-1500000 κύτταρα/ml. 

2.1.4. Κυτταρική σειρά T24 

Η κυτταρική σειρά καρκίνου ουροδόχου κύστης T24 απομονώθηκε από τον πρωτογενή 

όγκο μιας 81χρονης γυναίκας με καρκίνο ουροδόχου κύστης (καρκίνωμα από 

μεταβατικό επιθήλιο, transitional cell carcinoma, βαθμού III) το 1970. Έχει περιγραφεί 

ότι παράγει ποικιλία κυτταροκινών (π.χ. G-CSF, IL-6 και SCF) και ότι εμφανίζει 

μετάλλαξη του γονιδίου p53 [317]. Ο χρόνος διπλασιασμού τους είναι 48 ώρες.  

Τα κύτταρα T24 καλλιεργούνται σε θρεπτικό διάλυμα DMEM, παρουσία ορού εμβρύου 

βοός (FBS) σε συγκέντρωση 10%, αλλαγή του οποίου γίνεται κάθε δεύτερη μέρα. H 

καλλιέργεια γίνεται σε 37°C με 5% διοξείδιο του άνθρακα CO2 και κεκορεσμένη σε 

υγρασία ατμόσφαιρα. 

Τα κύτταρα επιστρώνονται σε δοχεία καλλιέργειας σε αρχική συγκέντρωση 12000-

25000 κύτταρα/cm2. Γίνεται αλλαγή του θρεπτικού κάθε δεύτερη μέρα και 

ανακαλλιέργεια ανά 3-4 μέρες με λόγο αραίωσης της καλλιέργειας 1/5 έως 1/7 και μετά 

από συλλογή των κυττάρων με φυγοκέντρηση στις 1200 rpm. Για την αποκόλληση των 

κυττάρων από τα δοχεία καλλιέργειας γίνεται επώαση 3-5 λεπτά με 0,2% 
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θρυψίνη/EDTA, απουσία  Mg2+ και Ca2+, στους 37°C. Η αναστολή της ενζυμικής 

αντίδρασης επιτυγχάνεται με την προσθήκη ορού βοός, διαλυμένου σε θρεπτικό μέσο. 

2.1.5. Κυτταρική σειρά EJ 

Η κυτταρική σειρά καρκίνου ουροδόχου κύστης EJ (ή MGH-U1) παρουσιάζει αρκετές 

ομοιότητες με την κυτταρική σειρά Τ24 [318]. Η διαφορά τους είναι ότι τα κύτταρα EJ 

φέρουν το μεταλλαγμένο T24-ras1 γονίδιο αλλά όχι και το φυσιολογικό αλληλόμορφο 

του [319]. Ο χρόνος διπλασιασμού τους είναι περίπου 20 ώρες. 

Τα κύτταρα EJ καλλιεργούνται σε θρεπτικό διάλυμα RPMI 1640, παρουσία ορού 

εμβρύου βοός (FBS) σε συγκέντρωση 10%, αλλαγή του οποίου γίνεται κάθε δεύτερη 

μέρα. H καλλιέργεια γίνεται σε 37°C με 5% διοξείδιο του άνθρακα CO2 και και 

κεκορεσμένη σε υγρασία ατμόσφαιρα. 

Τα κύτταρα επιστρώνονται σε δοχεία καλλιέργειας σε αρχική συγκέντρωση 12000-

25000 κύτταρα/cm2. Γίνεται αλλαγή του θρεπτικού κάθε δεύτερη μέρα και 

ανακαλλιέργεια ανά 3-4 μέρες με λόγο αραίωσης της καλλιέργειας 1/5 έως 1/7 και μετά 

από συλλογή των κυττάρων με φυγοκέντρηση στις 1200 rpm. Για την αποκόλληση των 

κυττάρων από τα δοχεία καλλιέργειας γίνεται επώαση 5-10 λεπτά με 0,2% 

θρυψίνη/EDTA, απουσία  Mg2+ και Ca2+, στους 37°C και αναστολή της ενζυμικής 

αντίδρασης επιτυγχάνεται με την προσθήκη ορρού, διαλυμένου σε θρεπτικό μέσο. 

2.1.6. Κυτταρική σειρά MCF-7 

Η κυτταρική σειρά MCF-7 απομονώθηκε το 1970 από το πλευρικό εξίδρωμα μιας 69-

χρονης γυναίκας με μεταστατικό μαστικό καρκίνωμα (μετά από ακτινο- και ορμονο-

θεραπεία). Τα κύτταρα περιγράφονται ως θετικά για κυτταροπλασματικούς υποδοχείς 

οιστρογόνων και προγεστερόνης σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις. Ο χρόνος 

διπλασιασμού τους είναι περίπου 30-72 ώρες ανάλογα με την πυκνότητα των κυττάρων. 

Τα κύτταρα MCF-7 καλλιεργούνται σε θρεπτικό διάλυμα DMEM/F12 1:1, παρουσία 

ορού εμβρύου βοός (FBS) σε συγκέντρωση 10%, αλλαγή του οποίου γίνεται κάθε 

δεύτερη μέρα. H καλλιέργεια γίνεται σε 37°C με 5% διοξείδιο του άνθρακα CO2 και 

και κεκορεσμένη σε υγρασία ατμόσφαιρα. 
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2.1.7. Κυτταρική σειρά HepG2 

Η κυτταρική σειρά HepG2 απομονώθηκε το 1975 από τον όγκο ενός 15-χρονου 

αγοριού με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) [320]. Προέρχεται από ένα καλά 

διαφοροποιημένο ΗΚΚ και έτσι διατηρεί μια σειρά από χαρακτηριστικά και του 

φυσιολογικού ηπατοκυττάρου που την κάνουν πολύτιμη για μελέτες ηπατικής 

βιολογίας [321, 322]. Ο χρόνος διπλασιασμού τους είναι 50-60 ώρες. 

Τα κύτταρα HepG2 καλλιεργούνται σε θρεπτικό διάλυμα RPMI 1640, παρουσία ορού 

εμβρύου βοός (FBS) σε συγκέντρωση 10%, αλλαγή του οποίου γίνεται κάθε δεύτερη 

μέρα. H καλλιέργεια γίνεται σε 37°C με 5% διοξείδιο του άνθρακα CO2 και και 

κεκορεσμένη σε υγρασία ατμόσφαιρα. 

2.1.8. Κυτταρική σειρά HeLa 

Η κυτταρική σειρά HeLa απομονώθηκε το 1951 από το επιθηλιακό αδενοκαρκίνωμα 

τραχήλου μήτρας μιας 31-χρονης μαύρης γυναίκας. Είναι θετικά για κερατίνη και έχει 

περιγραφεί ότι περιέχουν ακολουθίες του ανθρώπινου ιού του θηλώματος. Ο χρόνος 

διπλασιασμού τους είναι περίπου 48 ώρες. 

Τα κύτταρα HeLa καλλιεργούνται σε θρεπτικό διάλυμα DMEM, παρουσία ορού 

εμβρύου βοός (FBS) σε συγκέντρωση 10%, αλλαγή του οποίου γίνεται κάθε δεύτερη 

μέρα. H καλλιέργεια γίνεται σε 37°C με 5% διοξείδιο του άνθρακα CO2 και 

κεκορεσμένη σε υγρασία ατμόσφαιρα. 

2.1.9. Κυτταρική σειρά SKOV-3 

Η κυτταρική σειρά SKOV-3 απομονώθηκε το 1973 από το περιτοναϊκό υγρό μιας 64-

χρονης γυναίκας με αδενοκαρκίνωμα των ωοθηκών. Τα κύτταρα δεν ανταποκρίνονται 

στον TNF και είναι ανθεκτικά σε διάφορα κυτταροτοξικά φάρμακα. Ο χρόνος 

διπλασιασμού τους είναι περίπου 38 ώρες. 

Τα κύτταρα SKOV-3 καλλιεργούνται σε θρεπτικό διάλυμα DMEM, παρουσία ορού 

εμβρύου βοός (FBS) σε συγκέντρωση 10%, αλλαγή του οποίου γίνεται κάθε δεύτερη 

μέρα. H καλλιέργεια γίνεται σε 37°C με 5% διοξείδιο του άνθρακα CO2 και 

κεκορεσμένη σε υγρασία ατμόσφαιρα. 
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2.2. Πρωτογενείς καλλιέργειες Β λεμφοκυττάρων 

2.2.1. Απομόνωση λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος από φυσιολογικούς 

δότες 

Λαμβάνεται αίμα από υγιείς δότες το οποίο αναμειγνύεται σε αναλογία 1:1 με RPMI 

1640. Σε σωληνάρια των 50 ml τοποθετείται Histopaque-1077 ή Lymphoprep και 

προστίθεται προσεκτικά το μείγμα αίματος- RPMI 1640 έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

ανάμειξη, σε αναλογία 1:2. Τα δείγματα φυγοκεντρούνται για 30 λεπτά με ταχύτητα 

400 x g ή 20 λεπτά με ταχύτητα 800 x g αντίστοιχα, στους 20οC. Μετά την 

φυγοκέντρηση, τα μονοπύρηνα κύτταρα δημιουργούν μία μονοστοιβάδα ανάμεσα στο 

πλάσμα του αίματος και στο Histopaque-1077 ή Lymphoprep, ενώ τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια και τα κοκκιοκύτταρα συσσωματώνονται λόγω του πολυσακχαρίτη που 

περιέχεται σε αυτά τα αντιδραστήρια και καθιζάνουν. Η μονοστοιβάδα που περιέχει τα 

μονοπύρηνα κύτταρα συλλέγεται και αραιώνεται με RPMI 1640 για να μειωθεί η 

πυκνότητα του δείγματος, κατόπιν φυγοκεντρείται για 10 λεπτά με ταχύτητα 250 x g. 

Το ίζημα των κυττάρων εκπλένεται άλλες 2 φορές με RPMI 1640. 

2.2.2. Απομόνωση Β λεμφοκυττάρων 

Ο διαχωρισμός των Β λεμφοκυττάρων γίνεται με προσκόλληση τους μέσω του 

αντιγόνου επιφανείας CD19 σε αντίσωμα συνδεδεμένο σε μαγνητικά σφαιρίδια 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (MiniMacs, Miltenyi Biotec, Germany). Το 

συνολικό ίζημα των μονοπύρηνων κυττάρων  που απομονώθηκε όπως περιγράφεται 

ανωτέρω, επαναδιαλύεται σε διάλυμα PBS-BSA (80 μl ανά 107 κύτταρα). Στο 

κυτταρικό διάλυμα προστίθενται αντι-CD19 μικροσφαιρίδια (20 μl ανά 107 κύτταρα, 

αναλογία 1:5) γίνεται καλή ανάμειξη και το διάλυμα επωάζεται για 15 λεπτά στους 6 

οC. Ακολουθεί πλύση των κυττάρων με παγωμένο διάλυμα PBS-BSA (1 ml ανά 107 

κύτταρα) και φυγοκέντρηση για 10 λεπτά με ταχύτητα 300 x g. Τα κύτταρα 

επαναδιαλύονται σε 500 μl ανά 108 κύτταρα και περνούν μέσα από στήλη διαχωρισμού 

που βρίσκεται σε μαγνητικό πεδίο. Τα θετικά για CD19 Β λεμφοκύτταρα ανακτώνται 

με απομάκρυνση του μαγνητικού πεδίου και έκπλυση της στήλης με το ρυθμιστικό 

διάλυμα. 

Η καθαρότητα των κυττάρων ελέγχεται με κυτταρομετρία ροής. Γίνεται χρώση των 

θετικών για CD19 Β λεμφοκυττάρων (105 κύτταρα) με μονοκλωνικά αντισώματα 

ενάντια στα CD19 και CD20 συνδεδεμένα με ισοθειοκυανιούχο φλουοροσκεΐνη (FITC) 



 89

και φυκοερυθρίνη (PE) αντίστοιχα (όλα τα αντισώματα από την Immunotech, 

Marseille, France), για 15 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μετά από πλύσιμο με 

ρυθμιστικό διάλυμα (PBS+2%FBS+0.5% αζίδιο του νατρίου) και επαναδιάλυση σε 2% 

παραφορμαλδεΰδη,  τα κύτταρα αναλύονται σε κυτταρομετρητή ροής (ELITE Coulter 

flow cytometer, Coulter Electronics).  

Η καθαρότητα των Β λεμφοκυττάρων που λήφθηκαν με την παραπάνω μέθοδο ήταν σε 

όλες τις περιπτώσεις ≥ 91%. Τα φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα καλλιεργούνται σε 

θρεπτικό RPMI 1640, παρουσία ορρού εμβρύου βοός (FBS) σε συγκέντρωση 10%, 

αλλαγή του οποίου γίνεται κάθε δεύτερη μέρα. H καλλιέργεια γίνεται σε 37°C με 5% 

διοξείδιο του άνθρακα CO2 και παρουσία συνθηκών υγρασίας. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΙ 
3.1. Μέτρηση κυτταρικού πολλαπλασιασμού-Μέθοδος ΜΤΤ 

Υλικά- Συσκευές 

− Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 οπών, πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 οπών 

(Corning & Costar, USA) 

− MTT thiazol blue [3-(4,5 dimethylthiazol-2yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide] 

(Sigma, USA) 

− Προπανόλη-1 (Lab Scan Analytical Sciences, Ireland) 

− RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Dulbecco’s Modified Eagle Medium, DMEM (GIBCO BRL Life Technologies, 

Paisley,UK) 

− Φωτόμετρο πλακών ELISA (Anthos 2001, Labteck Instruments, Salzburg, Austria) 

− Συσκευή ανακίνησης Shaker (Rotatest Shaker R100, Luckham LTD, England) 

Μέθοδος 

Ο προσδιορισμός του κυτταρικού πολλαπλασιασμού με τη μέθοδο ΜΤΤ βασίζεται στην 

ικανότητα των αφυδρογονασών των μιτοχονδρίων ζωντανών κυττάρων να 

μεταβολίζουν το άλας του τετραζολίου. Οι παραγόμενοι από την αντίδραση μπλε 

κρύσταλλοι είναι υδροφοβικής φύσεως και διαλύονται σε οργανικό διαλύτη 

(προπανόλη-1). Η συγκέντρωση των κρυστάλλων κι ως εκ τούτου η ένταση του μπλε-

μωβ χρώματος είναι ευθέως ανάλογη με τη μεταβολική δραστηριότητα και συνεπώς τον 

αριθμό των ζωντανών κυττάρων, δεδομένου του σταθερού αριθμού μιτοχονδρίων ανά 

κύτταρο. Με αυτή τη μέθοδο δύναται επομένως ο προσδιορισμός του ρυθμού 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων καθώς και της κυτταροτοξικότητας διαφόρων ουσιών.   

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες καλλιέργειας 24 οπών με αρχική συγκέντρωση  

10000-100000 κύτταρα/οπή. Η αρχική συγκέντρωση κυττάρων που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί διαφέρει μεταξύ των κυτταρικών σειρών και εξαρτάται από τον 

κυτταρικό τύπο, δηλαδή το μέγεθος των κυττάρων, το ρυθμό ανάπτυξής τους, τη 

διάρκεια του κυτταρικού τους κύκλου και την επίδραση των διακυτταρικών σχέσεων 

στο ρυθμό πολλαπλασιασμού τους. Πρέπει επίσης κατά τον υπολογισμό της αρχικής 

συγκέντρωσης των κυττάρων να ληφθεί υπ’ όψιν η επίδραση των ουσιών που θα 

εξετασθούν στον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση των κυττάρων (εάν π.χ. οι ουσίες 

είναι τοξικές ή κυτταροστατικές ή αντιθέτως εάν ευνοούν την αύξηση και επιβίωση), 
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καθώς και των συνθηκών καλλιέργειας υπό τις οποίες θα γίνουν οι επιδράσεις 

(παρουσία ή απουσία ορρού κ.λ.π.). Τα κύτταρα καλλιεργούνται στις πλάκες για 24 

ώρες κι έπειτα γίνεται αντικατάσταση του θρεπτικού με  νέο, το οποίο περιέχει τους 

υπό εξέταση παράγοντες. Παρουσία των παραγόντων συνεχίζεται η καλλιέργεια για 1-6 

ημέρες, ανάλογα με το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων και την επίδραση των 

ουσιών. Την ημέρα του πειράματος, φέρουμε 0.5 ml ΜΤΤ (0.5 mg/ml, διαλυμένο σε 

RPMI 1640 ή DMEM, αποστειρωμένο δια διηθήσεως) στις οπές της πλάκας 

κυτταροκαλλιέργειας και τα κύτταρα επωάζονται για 3-4 ώρες σε 37ºC και  5% CO2. 

Σχηματίζονται μπλε κρύσταλλοι εντός των ζωντανών κυττάρων, των οποίων τα 

μιτοχόνδρια είναι ενεργά. Οι μπλε κρύσταλλοι διαλύονται με την προσθήκη 0,5ml 

προπανόλης-1 σε κάθε θέση και  ανάδευση, η οποία ακολουθείται από 10λεπτη 

ανακίνηση σε θερμοκρασία δωματίου. Τελικά, προσδιορίζεται η οπτική πυκνότητα σε 

φωτόμετρο πλακών με χρήση φίλτρου μήκους κύματος 600 nm. Το χρώμα διατηρείται 

σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα. Κάθε δείγμα σε κάθε πείραμα εξετάζεται 

εις τριπλούν [323, 324]. 

3.2. Προσδιορισμός της αποπτώσεως με χρώση με Annexin V και ιωδιούχο 

προπίδιο 

Υλικά- Συσκευές 

− Αnnexin V και ιωδιούχο προπίδιο (Propidium Iodide, PI) Assay (BD Biosciences 

Pharmingen, San Diego, CA 92121, USA)  

− Φυγόκεντρος (Jouan CR422, France) 

− Κυτταρομετρητής Beckton-Dickinson FACSArray (Beckton-Dickinson, Franklin 

Lakes, NJ) 

− Software προγράμματα CELLQuest (Beckton-Dickinson) και ModFit LT (Verify 

Software, Topsham, MN) 

Μέθοδος 

Η ποσοτικοποίηση της απόπτωσης και της νέκρωσης των κυττάρων πραγματοποιείται 

με μια μέθοδο η οποία κάνει χρήση της χρωστικής Αnnexin V και ιωδιούχου προπιδίου 

και ακόλουθη ανάλυση με κυτταρομετρία ροής. Η μέθοδος βασίζεται στην ιδιότητα της 

Annexin V να δεσμεύεται στα φωσφολιπίδια φωσφατιδυλοσερίνης, τα οποία κατά την 

κυτταρική απόπτωση μεταφέρονται από το εσωτερικό στρώμα λιπιδίων της μεμβράνης 

στο εξωτερικό. Η έκθεση των μορίων φωσφατιδυλοσερίνης στην επιφάνεια των 
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κυττάρων συμβαίνει κατά τα αρχικά στάδια της απόπτωσης, επομένως η χρώση με 

Annexin V-FITC σημαίνει τα  πρώιμα αποπτωτικά κύτταρα. Τα κύτταρα που 

βρίσκονται στα τελικά στάδια της απόπτωσης ή τα οποία είναι νεκρά,  είναι θετικά σε 

ιωδιούχο προπίδιο, επειδή, όντας διαπερατή η μεμβράνη τους, επιτρέπει στο ιωδιούχο 

προπίδιο να εισέρχεται στον πυρήνα, όπου προσδένεται και βάφει το γενετικό υλικό.  

Για την εκτέλεση της μεθόδου απομακρύνονται τα κύτταρα από τα δοχεία καλλιέργειας 

μη ενζυματικά (χωρίς τη χρήση θρυψίνης), αλλά με απόξεση ή ανακίνηση. Σε σύντομο 

διάστημα γίνεται έκπλυση μία φορά με  PBS, το οποίο περιέχει 1%  αλβουμίνη ορρού 

βοός (Bovine Serum Albumin, BSA), ενώ διατηρούνται συνεχώς στους 4°C. Τα 

κύτταρα συλλέγονται με φυγοκέντρηση σε 1200-1500 rpm και αναδιαλύονται σε 

ρυθμιστικό διάλυμα 10 mM HEPES, 140 mM NaCl, 5 mM KCl, 1 mM MgCl2, 2.5 mM 

CaCl2, pH 7.4. Γίνεται επώαση των κυττάρων με 2 µg/ml Annexin V-FITC ή/και 0.1 

µg/ml ιωδιούχο προπίδιο για 10 λεπτά στο σκοτάδι σε όγκο 100μl. Ακολούθως 

προστίθενται 400 μl του παραπάνω ρυθμιστικού διαλύματος και τα δείγματα 

εξετάζονται εντός 20 λεπτών με κυτταρομετρία ροής, με τη χρήση κυτταρομετρητή 

Beckton-Dickinson τύπου FACSArray και αναλύονται με το πρόγραμμα CELLQuest 

και ModFit LT (Εικόνα 7). 

 
Εικόνα 7: Κυτταρομετρία Ροής για την ποσοτική μέτρηση των ζώντων (κάτω αριστερά τεταρτημόριο του 

διαγράματος), πρώϊμων αποπτωτικών (ANNEXIN, κάτω δεξιά τεταρτημόριο του διαγράματος), 

νεκρωτικών (PI, πάνω αριστερά τεταρτημόριο του διαγράματος) και όψιμων αποπτωτικών (AN+PI, πάνω 

δεξιά τεταρτημόριο του διαγράματος) κυττάρων. Στο διάγραμμα Α παρουσιάζονται μη αποπτωτικά 

κύτταρα ενώ στο διάγραμμα Β αποπτωτικά κύτταρα. Μπορεί να παρατηρηθεί η μετατόπιση του 

κυτταρικού πλυθησμού προς τα δεξιά μετά από επαγωγή της απόπτωσης. Τα αποτελέσματα των 

διαγραμμάτων αυτών ποσοτικοποιούνται με το πρόγραμμα CELLQuest και ModFit LT. 
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3.3. Μικροσκοπία συνεστίασης  για την παρατήρηση των μικροϊνιδίων ακτίνης 

στα κύτταρα Τ24 και EJ 

Υλικά -Συσκευές 

Πλάκες καλλιέργειας 6 οπών (Corning & Costar, USA) 

Πολυ-L - λυσίνη (Poly-L-lysine) (Sigma, USA) 

Καλυπτρίδες 22 x22 mm (SUPERIOR, Germany) 

Αντικειμενοφόρες πλάκες 76x26mm (GLASSEX, Germany) 

Triton Χ-100 (Merck, Germany) 

Ροδαμίνη-Φαλλοϊδίνη (Molecular Probes, USA) 

Φορμαλδεΰδη (Merck, Germany) 

Παραφορμαλδεΰδη (Merck, Germany) 

Γλυκερίνη (Merck, Germany) 

Vectashield (Vector Laboratories, USA) 

Γλυκερόλη (Sigma, USA) 

Διάλυμα προστασίας φθορισμού mounting medium (Immco Diagnostics, NY) 

Μικροσκόπιο συνεστίασης (Leica TCS SP confocal scanner system, Leica 

Lasertechnik, Heidelberg GmbH, Germany) 

Διαλύματα 

Διάλυμα πολυ-L-λυσίνης σε PBS 1 mg/ml 

Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα  PBS  

Διάλυμα μονιμοποίησης:  3,7% φορμαλδεΰδη ή 4% παραφορμαλδεΰδη 

Μέθοδος 

Η μέθοδος βασίζεται στη χρήση της ροδαμίνης-φαλλοϊδίνης. Η φαλλοϊδίνη συνδέεται 

ειδικά με τα μικροϊνίδια της ακτίνης με ταυτόχρονο φθορισμό της ροδαμίνης. Ο 

φθορισμός της ροδαμίνης αυξάνεται με τη σύνδεση της ροδαμίνης-φαλλοϊδίνης με τη 

πολυμερή ακτίνη και το φαινόμενο ολοκληρώνεται σε είκοσι λεπτά. Τα κύτταρα Τ24 

και EJ καλλιεργούνται πάνω σε καλυπτρίδες οι οποίες έχουν προηγουμένως 

επικαλυφθεί με πολυ-L-λυσίνη (επώαση 5 λεπτά με 0.1 mg/ml διαλύματος πολυ-L-

λυσίνης, έκπλυση 2 φορές με PBS, και στέγνωμα για τουλάχιστον 2 ώρες σε 

θερμοκρασία δωματίου) για τουλάχιστον 24 ώρες. Στην συνέχεια γίνεται επώαση των 

κυττάρων με τις προς μελέτη ουσίες για τους επιθημητούς χρόνους. Μετά το τέλος της 

επώασης τα κύτταρα εκπλένονται 2 φορές με διάλυμα PBS σε θερμοκρασία δωματίου 

και μονιμοποιούνται με διάλυμα μονιμοποίησης για 10 λεπτά. Στη συνέχεια μετά από 
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έκπλυση 3 φορές με PBS  πραγματοποιείται διάνοιξη των κυτταρικών µεµβρανών µε 

0.5% Triton σε PBS για 10 λεπτά και πάλι έκπλυση 2 φορές με PBS. Ακολουθεί  

επώαση για 15 λεπτά με 2% BSA για κάλυψη των μη ειδικών θέσεων σύνδεσης, 

έκπλυση 2 φορές με PBS και επώαση με διάλυμα ροδαμίνης-φαλλοϊδίνης (1: 500 v/v) 

σε PBS-0,2% BSA για 45 λεπτά σε θερμό, υγρό και σκοτεινό περιβάλλον. Μετά το 

τέλος της επώασης τα κύτταρα εκπλένονται 3 φορές με PBS και οι καλυπτρίδες με τα 

μονιμοποιημένα κύτταρα τοποθετούνται ανάστροφα επάνω σε αντικειμενοφόρες 

πλάκες στο κέντρο των οποίων βρίσκεται 20μl διαλύματος προστασίας φθορισμού. Τα 

δείγματα φυλάσσονται στους -20οC έως τη στιγμή της παρατήρησης τους στο 

μικροσκόπιο συνεστίασης με τη βοήθεια καταδυτικού φακού (40x ή 63x) και μετά από 

μονοχωματική διέγερση με Laser Ar-Kr στα 568 nm λαμβάνονται φωτογραφίες στο 

παράθυρο επιλογής και βήμα 0.5μm. 

3.4. Μελέτες δέσμευσης για την ανίχνευση υποδοχέων 

Οι μελέτες δέσμευσης αποτελούν πειραματική διαδικασία στην οποία γίνεται χρήση 

μιας ραδιοσημασμένης ουσίας έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μέτρηση και 

χαρακτηρισμός της αλληλεπίδρασης της με διάφορους υποδοχείς. Κάθε υποδοχέας 

αποτελείται από τουλάχιστον δύο βασικά δομικά στοιχεία: 1. μία μονάδα ελέγχου 

(Regulatory unit, R), η οποία είναι μία θέση δέσμευσης, που αναγνωρίζει και προσδένει 

με αντιστρεπτό τρόπο ένα συγκεκριμένο μόριο προσδέτη και 2. μία λειτουργική μονάδα 

(Effector unit, E), η οποία διαβιβάζει το σήμα του μορίου προσδέτη και μπορεί να είναι 

ένα ένζυμο, ένας μεταφορέας, ένα ιοντικό κανάλι ή να έχει άλλες λειτουργίες.  

Η δέσμευση οποιουδήποτε υποδοχέα με ένα συνδετικό μόριο περιγράφεται από το νόμο 

δράσης μαζών και τη χημική εξίσωση  
k1 

R + L + I ⇄ RL + RI (1), 
k2 

όπου  
R : οι ελεύθερες (μη κατειλημμένες) θέσεις δέσμευσης 
L : το ελεύθερο ραδιοσημασμένο συνδετικό μόριο 
I :  μια ελεύθερη μη ραδιοσημασμένη ουσία 
RL : το σύμπλοκο υποδοχέα-ραδιοσημασμένου συνδετικού μορίου 
RI :  το σύμπλοκο υποδοχέα – μη ραδιοσημασμένης ουσίας 
k1 : η ταχύτητα σύνθεσης των συμπλόκων RL + RI 

            k2 : η ταχύτητα διάσπασης των συμπλόκων RL + RI στα αντίστοιχα 
ελεύθερα μόρια R + L + I 
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Σύμφωνα με τις αρχές του νόμου δράσεως μαζών ισχύουν τα ακόλουθα : α. Δέσμευση 

συμβαίνει όταν η ουσία και ο υποδοχέας έρχονται σε επαφή μέσω διάχυσης και οι 

ουσίες έχουν κατάλληλο προσανατολισμό και επαρκή ποσότητα ενέργειας. β. Εφόσον 

πραγματοποιηθεί η δέσμευση, η ουσία και ο υποδοχέας παραμένουν δεσμευμένοι για 

χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη συγγένεια του υποδοχέα για την ουσία και 

αντίστροφα. Κατά τη δέσμευση ο υποδοχέας και η ουσία δεν αντιδρούν μεταξύ τους, 

ώστε μετά την αποδέσμευσή τους να μην εμφανίζουν χημικές 

αλλοιώσεις/τροποποιήσεις. γ. Ισορροπία επιτυγχάνεται όταν ο ρυθμός σύνθεσης νέων 

συμπλόκων (RL + RI) ισούται με το ρυθμό διάσπασης των συμπλόκων σε ελεύθερα 

μόρια (R + L + I). Σύμφωνα με τη χημική εξίσωση (1) στην περίπτωση της χημικής 

ισορροπίας οι ταχύτητες k1 και k2  είναι ίσες (k1 = k2).  

Στην πλειοψηφία των πειραμάτων δέσμευσης μετράται ο παράγοντας RL, ο οποίος 

αντιστοιχεί πειραματικά στο ποσό της ειδικής δέσμευσης. Η ολική δέσμευση που 

προσδιορίζεται πειραματικά ή αλλιώς η ολική ποσότητα προστιθέμενης ραδιενεργούς 

ουσίας  (LT) αντιστοιχεί στο άθροισμα L και RL, δηλαδή 

LT = L + RL  (2) 

 Τρεις βασικοί τύποι πειραμάτων δέσμευσης μπορούν να διεξαχθούν για τη μελέτη ενός 

συστήματος που χαρακτηρίζεται από την εξίσωση (1) 

a. Μελέτες κορεσμού, στις οποίες αυξάνεται η συγκέντρωση του LT ([LT]) και 

προσδιορίζεται η συγκέντρωση του παράγοντα RL ([RL]) σε κατάσταση 

ισορροπίας. Στα πειράματα κορεσμού δεν προστίθεται άλλη ουσία Ι ([Ι] = 0) 

b. Μελέτες χημικής κινητικής, στις οποίες η συγκέντρωση προστιθέμενης 

ραδιενεργούς ουσίας ([LT]) διατηρείται σταθερή και προσδιορίζεται ο παράγοντας 

[RL] συναρτήσει του χρόνου. 

c. Μελέτες ανταγωνιστικής δέσμευσης (ή μελέτες δόσης-απόκρισης), στις οποίες η 

συγκέντρωση προστιθέμενης ραδιενεργούς ουσίας ([LT]) διατηρείται σταθερή και 

αυξάνεται η συγκέντρωση της μη ραδιοσημασμένης ουσίας ([Ι]). Προσδιορίζεται 

τελικά ο παράγοντας [RL] συναρτήσει της συγκέντρωσης της μη ραδιοσημασμένης 

ουσίας 

Για τον έλεγχο της δέσμευσης διαφόρων πεπτιδίων στους οπιοειδείς υποδοχείς  και της 

βραδυκινίνης στον Β2 υποδοχέα της πραγματοποιήθηκαν μελέτες δέσμευσης δόσης-
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απόκρισης. Οι μελέτες αυτές επιτρέπουν την ανίχνευση δέσμευσης μιας ουσίας ακόμα 

και όταν η χημική συγγένεια είναι χαμηλή. Χρησιμοποιώντας ίδια ραδιοσημασμένη και 

μη ουσία, είναι εφικτό να υπολογιστεί ο αριθμός των υποδοχέων και η χημική 

συγγένεια του. 

3.4.1. Μελέτες δέσμευσης οπιοειδών πεπτιδίων στους οπιοειδείς υποδοχείς στις   

καρκινικές σειρές πολλαπλού μυελώματος. 

Υλικά –Συσκευές 

− [3Η] U69,593 (41.7 Ci/mmol) (Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA) 

− [3Η] DAMGO (56.8 Ci/mmol) (Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA) 

− [3Η] DPDPE (25.2 Ci/mmol) (Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA) 

− U69,593, κ-οπιοειδής αγωνιστής  (Sigma, Germany) 

− DAMGO μ-οπιοειδής αγωνιστής  (Sigma, Germany) 

− DPDPE δ-οπιοειδής αγωνιστής  (Sigma, Germany) 

− Trizma base (Merck Germany) 

− Απροτινίνη (Sigma USA) 

− PMSF (Sigma, USA) 

− PEI 50% w/v aqueous solution (Sigma, USA) 

− Φίλτρα ινών υάλου, GF/B 25mm (Whatman, England)  

− Σωληνάρια πολυστυρενίου 12x75mm 

− Συσκευή διήθησης (Millipore, USA) 

− Ψυχόμενη φυγόκεντρος Sorvall  RC-28S (Du Pont Instruments, USA) 

− Σωληνάρια πλαστικά, υγρού σπινθηρισμού (Kartell, Italy) 

− Υγρό σπινθηρισμού (Sigma , USA) 

− Αναδευτήρας R100 Rotatest shaker (Luckham, UK) 

− Μετρητής β-ακτινοβολίας TRI-CARB 4000 Series απόδοσης 60% στο [3Η] (Packard,  

USA) 

Διαλύματα 

Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα  PBS 

Ρυθμιστικό διάλυμα Tris pH 7.6: Trizma base 50mM, 1mM PMSF, 0,5μg/ml 

Απροτινίνη  
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Μέθοδος 

Παρασκευή ολικών κυτταρικών μεμβρανών 

Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται για την απομάκρυνση του θρεπτικού μέσου, συλλέγονται 

με το διάλυμα Tris και ομογενοποιούνται. Στη συνέχεια φυγοκεντρούνται σε 800 x g 

για 10 λεπτά στους 4 oC. Το υπερκείμενο φυγοκεντρήται για 1 ώρα σε 45000 x g στους 

4 oC. Το ίζημα της φυγοκέντρησης ομογενοποιήται εκ νέου σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris 

και προσδιορίζεται η συγκέντρωση των μεμβρανικών πρωτεϊνών με τη μέθοδο 

Bradford. Οι μελέτες δέσμευσης πραγματοποιούνται αμέσως μετά τη παρασκευή των 

μεμβρανών.  

Μελέτες δέσμευσης οπιοειδών πεπτιδίων στους οπιοειδείς υποδοχείς σε μεμβράνες 

Οι μελέτες δέσμευσης σε μεμβρανικά παρασκευάσματα πραγματοποιούνται σύμφωνα 

με τη διαδικασία που περιγράφηκε από τους Castanas et al. [24]. Σε σωληνάρια 

πολυστυρενίου τοποθετούνται διαφορετικοί τριτιωμένοι οπιοειδείς αγωνιστές σε τελική 

συγκέντρωση 3.5 nΜ, ρυθμιστικό διάλυμα, εναιώρημα μεμβρανών (τελική 

συγκέντρωση 0.6-1.2 mg/ml) και διαφορετικές συγκεντρώσεις των πεπτιδίων (10-6 - 10-

11 Μ) σε τελικό όγκο 0.4 ml ανά αντίδραση. Το όλο μείγμα επωάζεται για δύο ώρες σε 

θερμοκρασία δωματίου υπό ήπια ανάδευση. Για τον υπολογισμό της μη ειδικής 

δέσμευσης πραγματοποιήται παράλληλα επώαση εναιωρήματος μεμβρανών και 

ραδιοσημασμένων οπιοειδών αγωνιστών με 10 μΜ μη ραδιοσημασμένων οπιοειδών 

αγωνιστών.  

Κατά τη διάρκεια της επώασης φίλτρα ινών υάλου εμποτίζονται με 0.1% w/v PEI για 

60 λεπτά. Οι δεσμευμένοι στους υποδοχείς οπιοειδείς αγωνιστές διαχωρίζονται από 

τους ελεύθερους με διήθηση σε φίλτρα ινών υάλου στη συσκευή της Millipore με τη 

βοήθεια κενού. Τα φίλτρα εκπλένονται με παγωμένο ρυθμιστικό διάλυμα τρεις φορές, 

προστήθενται σε υγρό σπινθηρισμού (3 ml) και μετρούνται σε μετρητή β-ακτινοβολίας 

για 2 λεπτά. 

3.4.2. Μελέτες δέσμευσης οπιοειδών πεπτιδίων στους οπιοειδείς υποδοχείς στις    

καρκινικές σειρές ουροδόχου κύστης, μαστού, ωοθηκών, ήπατος και 

τραχήλου μήτρας 

Υλικά –Συσκευές 

− Πλάκες καλλιεργειών στείρες 6 οπών (Corning & Costar, USA) 
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− Καυστικό νάτριο NaOH (Merck, Germany) 

− [3Η] U69,593 (41.7 Ci/mmol) (Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA) 

− [3Η] DAMGO (56.8 Ci/mmol) (Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA) 

− [3Η] DPDPE (25.2 Ci/mmol) (Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, USA) 

− U69,593  (Sigma, Germany) 

− DAMGO (Sigma, Germany) 

− DPDPE (Sigma, Germany) 

− Trizma base (Merck Germany) 

− Απροτινίνη (Sigma USA) 

− PMSF (Sigma, USA) 

− Ψυχόμενη φυγόκεντρος Sorvall  RC-28S (Du Pont Instruments, USA) 

− Σωληνάρια πλαστικά, υγρού σπινθηρισμού (Kartell, Italy) 

− Υγρό σπινθηρισμού (Sigma , USA) 

− Αναδευτήρας R100 Rotatest shaker (Luckham, UK) 

− Μετρητής β-ακτινοβολίας TRI-CARB 4000 Series απόδοσης 60% στο [3Η] (Packard,  

USA) 

Διαλύματα 

Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα  PBS 

Ρυθμιστικό διάλυμα Tris pH 7.6: Trizma base 50mM, 1mM PMSF, 0,5μg/ml 

Απροτινίνη  

Διάλυμα  ΝαΟΗ 2Ν 

Μέθοδος 

Μελέτες δέσμευσης οπιοειδών πεπτιδίων στους οπιοειδείς υποδοχείς σε ολόκληρα 

κύτταρα 

Οι οπιοειδείς υποδοχείς είναι μεμβρανικές πρωτεΐνες. Επομένως, κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες είναι δυνατός ο προσδιορισμός τους σε ολόκληρα κύτταρα, 

εφόσον οι χρόνοι επώασης είναι μικροί. Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες 

καλλιέργειας 6 οπών με επίπεδο πυθμένα. Την ημέρα του πειράματος γίνεται έκπλυση 

των κυττάρων δύο φορές με 2 ml PBS. Στη συνέχεια τα κύτταρα επωάζονται με 3.5 nΜ 

διαφορετικών τριτιωμένων οπιοειδών αγωνιστών σε τελικό όγκο 0.4 ml ανά αντίδραση, 

ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήται και επώαση των κυττάρων με τα ραδιενεργά 

ανάλογα παρουσία 10 μΜ μη ραδιενεργού αναλόγου,  για 2 ώρες σε θερμοκρασία 

δωματίου υπό ήπια ανάδευση. Στο τέλος της επώασης, απομακρύνεται το διάλυμα της 
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αντίδρασης και πραγματοποιήται έκπλυση των κυττάρων δύο φορές με 2 ml παγωμένο 

διάλυμα PBS. Στην συνέχεια, τα κύτταρα διαλύονται με 0.5 ml διάλυμα ΝαΟΗ 2Ν στο 

οποίο προστήθενται 3 ml υγρό σπινθηρισμού και η μέτρηση γίνεται σε μετρητή β-

ακτινοβολίας για 2 λεπτά. 

3.4.3. Μελέτες δέσμευσης της βραδυκινίνης στον ομόλογο υποδοχέα της Β2, στις 

καρκινικές σειρές ουροδόχου κύστης, μαστού, ωοθηκών, ήπατος και 

τραχήλου μήτρας 

Υλικά –Συσκευές 

− Πλάκες καλλιεργειών στείρες 6 οπών (Corning & Costar, USA) 

− Καυστικό νάτριο NaOH (Merck, Germany) 

− [2,3-PROLYL-3,4-3H(N)]-Βραδυκινίνη, (S.A. 80 Ci/mmol) (Perkin Elmer, 

Waltham, Massachusetts, USA) 

− Βραδυκινίνη  (Sigma, Germany) 

− Βακυτρακίνη (Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe Germany) 

− RPMI1640 (GIBGO) 

− Ψυχόμενη φυγόκεντρος Sorvall  RC-28S (Du Pont Instruments, USA) 

− Σωληνάρια πλαστικά, υγρού σπινθηρισμού (Kartell, Italy) 

− Υγρό σπινθηρισμού (Sigma , USA) 

− Αναδευτήρας R100 Rotatest shaker (Luckham, UK) 

− Μετρητής β-ακτινοβολίας TRI-CARB 4000 Series απόδοσης 60% στο [3Η] 

(Packard,  USA) 

Διαλύματα 

2 mM Βακυτρακίνη σε RPMI1640 

Διάλυμα  ΝαΟΗ 2Ν 

Μέθοδος 

Μελέτες δέσμευσης υποδοχέων Β2 βραδυκινίνης σε ολόκληρα κύτταρα 

Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες 

καλλιέργειας 6 οπών με επίπεδο πυθμένα. Την ημέρα του πειράματος γίνεται έκπλυση 

των κυττάρων δύο φορές με 2 ml RPMI 1640 χωρίς ορό. Στη συνέχεια τα κύτταρα 

επωάζονται με 2.5 nΜ τριτιωμένης βραδυκινίνης σε τελικό όγκο 0.4 ml ανά αντίδραση, 

ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήται και επώαση των κυττάρων παρουσία 10 μΜ μη 



 100 

ραδιοσημασμένης βραδυκινίνης,  για 3 ώρες στους 4οC υπό ήπια ανάδευση. Στο τέλος 

της επώασης, απομακρύνεται το διάλυμα της αντίδρασης και πραγματοποιήται έκπλυση 

των κυττάρων δύο φορές με 2 ml παγωμένο RPMI1640. Η δεσμευμένη στους υποδοχείς 

βραδυκινίνη συλλέγεται με 0.5 ml διάλυμα ΝαΟΗ 2Ν στο οποίο προστήθενται 3 ml 

υγρό σπινθηρισμού και η μέτρηση γίνεται σε μετρητή β-ακτινοβολίας για 2 λεπτά. 

3.4.4. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών προσδιορίζεται η ειδική δέσμευση του 

ραδιοσημασμένου αναλόγου (Βmax), καθώς και το επί της εκατό ποσοστό της ειδικής 

δέσμευσης του ραδιοσημασμένου αναλόγου (%SB, percent of specific binding) 

παρουσία των διαφορετικών συγκεντρώσεων πεπτιδίου: 

100* %SB
NSBBo
NSBB

−
−

=   

Βο:  Δέσμευση του ραδιοσημασμένου αγωνιστή σε κρούσεις ανά λεπτό (cpm), 

όταν επωάζεται μόνος του. 

Β: Δέσμευση του ραδιοσημασμένου αγωνιστή παρουσία των διαφορετικών    

συγκεντρώσεων μη ραδιοσημασμένου αναλόγου σε κρούσεις ανά λεπτό 

(cpm). 

NSB:  Μη ειδική δέσμευση του ραδιοσημασμένου αγωνιστή παρουσία 10 μΜ μη 

ραδιοσημασμένου αναλόγου σε κρούσεις ανά λεπτό (cpm). 

 Σχεδιάστηκαν καμπύλες με συντεταγμένες: στον άξονα των x, τις τιμές των 

συγκεντρώσεων των πεπτιδίων και στον άξονα των y, τις τιμές της επί της εκατό 

ειδικής δέσμευσης του ραδιενεργού αγωνιστή όπως φαίνεται στο σχήμα: 
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Η  συγκέντρωση του πεπτιδίου που απαιτείται για την αναστολή της ειδικής δέσμευσης 

του 50% της ραδιοσημασμένης ουσίας αναφέρεται ως σταθερά αναστολής ή μέση 

κατασταλτική συγκέντρωση (Inhibitory Concentration 50%, IC50) και προσδιορίζει τη 

συγγένεια του πεπτιδίου με τους υποδοχείς. Η τιμή Βmax δίνεται ως ο συνολικός 

αριθμός  των θέσεων δέσμευσης ανά κύτταρο ή ανά mg πρωτεΐνης: 

Αριθμός θέσεων δέσμευσης =      SB *   Αριθμός  Avogadrο                   
          Αριθμός κυττάρων ανά αντίδραση  
                     ή συγκέντρωση πρωτεΐνης (mg/ml) 

SB σε cpm (counts per minute, κρούσεις ανά λεπτό) 

Αριθμός  Avogadrο:  6,022  * 1023  molecules /mole 

3.5. Εκτίμηση της κυτταρικής μετανάστευσης επιθηλιακών κυττάρων 

3.5.1. Επούλωση ουλής 

Υλικά- Συσκευές 

− Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6 οπών (Corning & Costar, USA) 

− Μικροσκόπιο ανάστροφης φάσης (Leica DM IRBE, Visitron Systems, GMBH, 

SPOT Diagnostic Instruments, Inc, Germany) 

− Ψηφιακή κάμερα (DFC 300FX, Leica) 

− DMEM Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

Μέθοδος 

Προκειμένου να υπολογισθεί η μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων, τα κύτταρα 

καλλιεργούνται σε πλάκες καλλιέργειας 6 οπών παρουσία ή απουσία των προς μελέτη 

ουσιών. Στην συνέχεια, δημιουργείται με τη βοήθεια ενός ακροφυσίου μία λεπτή 

ασυνέχεια (ουλή) στην μονοστοιβάδα των κυττάρων και προστίθεται νέο θρεπτικό 

υλικό που περιέχει τις προς μελέτη ουσίες ή τον μάρτυρα. Με την βοήθεια 

μικροσκοπίου ανάστροφης φάσης φωτογραφείται η «επούλωση» της ασυνέχειας 

(ουλής) τις επόμενες 2-24 h και υπολογίζεται το εύρος της με την βοήθεια του 

λογισμικού ImageJ (ΝΙΗ, Bethesda, MD, USA). 
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3.5.2. Μέθοδος Transwell 

Υλικά- Συσκευές 

− Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 οπών (Corning & Costar, USA) 

− Πολυκαρβονικά φίλτρα μεγέθους πόρων 8 μm, μέγεθος φίλτρου 96 οπών (Corning 

& Costar, Cambridge, UK) 

− DMEM Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Διάλυμα θρυψίνης/EDTA (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Crystal Violet (Sigma, USA) 

− Οξικό οξύ (Merck, Germany) 

− Φωτόμετρο πλακών ELISA (Anthos 2001, Labteck Instruments, Salzburg, Austria) 

Μέθοδος 

Η μέθοδος στηρίζεται στην ικανότητα των κυττάρων να μεταναστεύουν από την πάνω 

πλευρά του πολυκαρβονικού φίλτρου με οπές συγκεκριμένης διαμέτρου, στην κάτω. Τα 

κύτταρα επιστρώνονται στην πάνω πλευρά του φίλτρου σε συγκέντρωση 2-5x104 

κύτταρα/100 μl (ανάλογα με την κυτταρική σειρά), απουσία (μάρτυρας) ή παρουσία 

οπιοειδών (10-6 M). Το φίλτρο είναι τοποθετημένο σε πλάκα 24 οπών, όπου σε κάθε 

οπή προστίθενται 300 μl θρεπτικού μέσου. Τα κύτταρα επωάζονται στους 37°C για 

διάφορα χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την κυτταρική σειρά (π.χ. 24 ώρες για τα 

κύτταρα Τ24). Μετά το τέλος του χρόνου επώασης, τα κύτταρα που δεν μετανάστευσαν 

αφαιρούνται από το πάνω μέρος του φίλτρου με τη χρήση βαμβακοφόρου στυλεού. Τα 

κύτταρα που μετανάστευσαν στο κάτω μέρος της μεμβράνης βυθίζονται σε διάλυμα 

0.2% Crystal Violet για 10 λεπτά, ξεπλένονται με νερό έτσι ώστε να απομακρυνθεί η 

χρωστική που δεν προσδέθηκε. Κατόπιν, η χρωστική που προσδέθηκε στα κύτταρα 

διαλύεται σε 250 μl διαλύματος οξικού οξέος 30 % και 200 μl από το διάλυμα 

μεταφέρονται σε πλάκα 96 οπών. Η απορρόφηση του χρώματος μετριέται στα 600 nm 

και είναι ευθέως ανάλογη του αριθμού των κυττάρων. 

3.6. Μελέτες διήθησης 

Υλικά και συσκευές 

− QCM 96-well Cell Invasion Assay kit (Chemicon International, Germany) που 

περιλαμβάνει 
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 Πλάκα 96 οπών επικαλυμμένη με συστατικά της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας 

 Δίσκο 96 οπών 

 Διάλυμα για την αποκόλληση των κυττάρων 

 Ρυθμιστικό διάλυμα λύσης των κυττάρων 4x 

 Χρωστική CyQuant 

− Διάλυμα θρυψίνης/EDTA (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− DMEM Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Φθορισμόμετρο FLx-800 (Biotek Instruments, Winooski, Vermont, US) 

Μέθοδος 

Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στην ικανότητα των κυττάρων να διαπερνούν τα 

συστατικά της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Κάθε οπή της πλάκας 96 οπών 

αποτελείται από πολυκαρβονική μεμβράνη με διάμετρο πόρων 8 μm, επικαλυμμένη με 

λεπτό στρώμα συστατικών της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (Extracellular matrix 

components, ECM). Τα μη διηθητικά κύτταρα δεν περνούν αυτό το στρώμα, αντίθετα 

με τα διηθητικά κύτταρα τα οποία διαπερνούν την ECM και προσκολλώνται στο κάτω 

μέρος της πολυκαρβονικής μεμβράνης.  

Τοποθετείται στις επικαλυμμένες με ECM οπές ίσος αριθμός κυττάρων σε θρεπτικό 

διάλυμα χωρίς ορό και προστίθενται οι προς μελέτη ουσίες σε κατάλληλες 

συγκεντρώσεις. Η πλάκα τοποθετείται στον δίσκο 96 οπών που περιέχει επίσης 

θρεπτικό μέσο χωρίς ορό και γίνεται επώαση για 24 ώρες στους 37 οC. Τα διηθητικά 

κύτταρα τα οποία προσκολλώνται στο κάτω μέρος της πολυκαρβονικής μεμβράνης 

αποχωρίζονται από τη μεμβράνη, και ανιχνεύονται μετά από χρώση με την παρεχόμενη 

χρωστική σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η μέτρηση γίνεται με 

Φθορισμόμετρο στα 480/520 nm. 

3.7. Εκτίμηση της ικανότητας προσκόλλησης 

Υλικά- Συσκευές 

− Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6 οπών (Corning & Costar, USA) 

− Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 οπών (Corning & Costar, USA) 

− Διάλυμα Κολλαγόνου Ι 1 mg/ml σε 0.1 Μ οξικού οξέως (Sigma, USA) 

− DMEM Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Διάλυμα θρυψίνης/EDTA (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 
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− Crystal Violet (Sigma, USA) 

− δωδεκυλοθειικό νάτριο (SDS)  (Bio-Rad Labs, USA) 

− μεθανόλη (Fluka BioChemica, Switzerland) 

− Φωτόμετρο πλακών ELISA (Anthos 2001, Labteck Instruments, Salzburg, Austria) 

Επίστρωση πλακών 96 οπών με κολλαγόνο Ι 

Οι πλάκες 96 οπών επιστρώνονται με διάλυμα κολλαγόνου Ι τελικής συγκέντρωσης 10 

μg/ml. Μετά από επώαση 2-3 ωρών στους 37 οC ή για όλη τη νύχτα στους 4 οC, το 

υπερκείμενο αφαιρείται και οι πλάκες αφήνονται να στεγνώσουν. Πριν τη χρήση 

γίνεται έκλυση με θρεπτικό μέσο χωρίς ορό.  

Μέθοδος 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες καλλιέργειας 6 οπών. Μετά από 24 ώρες 

αφαιρείται το υπερκείμενο και προστίθεται θρεπτικό υλικό απουσία (μάρτυρας) ή 

παρουσία των προς μελέτη ουσιών για διάφορους χρόνους ανάλογα με το πείραμα. 

Μετά το πέρας της επώασης το θρεπτικό απομακρύνεται και προστίθεται θρεπτικό μέσο 

χωρίς ορό για 30 λεπτά. Τα κύτταρα κατόπιν αποκολλούνται με χρήση 

θρυψίνης/EDTA, πλένονται μία φορά με PBS και επαναδιαλύονται σε θρεπτικό μέσο 

χωρίς ορό. Ίδιος αριθμός κυττάρων από κάθε συνθήκη προστίθεται σε πλάκες 96 οπών 

προεπικαλλυμένες με κολλαγόνο. Μετά από επώαση από 15 λεπτά ως 2 ώρες, 

αφαιρείται το υπερκείμενο μαζί με τα κύτταρα που δεν έχουν επικολληθεί στο 

κολλαγόνο. Εναλλακτικά, τα κύτταρα επιστρώνονται στις επικαλλυμένες με κολλαγόνο 

τύπου Ι πλάκες παρουσία των ουσιών. Γίνεται έκπλυση με θρεπτικό μέσο χωρίς ορό, 

και τα επικολλημένα κύτταρα βάφονται με διάλυμα  0.1% Crystal Violet σε 20% 

μεθανόλη (100 μl ανά οπή) για 10 λεπτά. Ακολουθεί πλύση των κυττάρων 3 φορές με 

PBS για την απομάκρυνση της μη προσδεδεμένης χρωστικής και προστίθεται διάλυμα 

1% SDS για την λύση των κυττάρων και την απελευθέρωση της χρωστικής. Η 

απορρόφηση του χρώματος μετριέται στα 600 nm και είναι ευθέως ανάλογη του 

αριθμού των κυττάρων. 

3.8. Εκτίμηση του κυτταρικού μεγέθους (cell spreading) 

Υλικά και συσκευές 

− Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 6 οπών (Corning & Costar, USA) 

− Διάλυμα Κολλαγόνου Ι 1 mg/ml σε 0.1 Μ οξικού οξέως (Sigma, USA) 
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− DMEM Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Διάλυμα θρυψίνης/EDTA (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Crystal Violet (Sigma, USA) 

− Φορμαλδεΰδη (Merck, Germany) 

− Μικροσκόπιο ανάστροφης φάσης (Leica DM IRE2, Visitron Systems, GMBH, 

SPOT Diagnostic Instruments, Inc, Germany) 

− Ψηφιακή κάμερα (DFC 300FX, Leica) 

Μέθοδος 

Τα κύτταρα επιστρώνονται σε πλάκες 6 οπών επικαλυμμένες με κολλαγόνο Ι και 

επωάζονται στους 37 °C  απουσία (μάρτυρας) ή παρουσία ουσιών για 2 ώρες. Κατόπιν 

γίνεται έκπλυση με PBS ώστε να αφαιρεθούν τυχόν μη επικολλημένα κύτταρα. Τα 

κύτταρα μονιμοποιούνται με διάλυμα φορμαλδεΰδης 3.7% για 10 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου και εκπλένονται με PBS. Η εκτίμηση του κυτταρικού μεγέθους 

γίνεται με τη λήψη φωτογραφιών με ανάστροφο μικροσκόπιο εξοπλισμένο με ψηφιακή 

κάμερα. Οι φωτογραφίες αναλύονται με τα προγράμματα Image J (ΝΙΗ, Bethesda, MD, 

USA) και Adobe Photoshop. Λαμβάνεται ο μέσος όρος περίπου 700 κυττάρων για κάθε 

συνθήκη. 

3.9. Μελέτες ανίχνευσης πρωτεϊνών μετάδοσης σήματος 

Υλικά και συσκευές 

− Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 οπών (Corning & Costar, USA) 

− κυτταρομετρητής Luminex 100 (Luminex Corporation, Austin, TX)  

− Beadlyte Cell Signaling Buffer kit (Upstate, NY, USA) που περιλαμβάνει: 

 Διαλύματα λύσης κυττάρων: Beadlyte Cell Signaling Lysis Buffer Α, Β και C 

 Διαλύματα ανάλυσης: Beadlyte Cell Signaling Assay Buffer 1, 2 και 3 

 Διάλυμα στρεπταβιδίνης-φυκοερυθρίνης: Beadlyte Streptabidin-Phycoerythrin 

 Πλάκα 96 οπών με φίλτρα: Beadlyte 96-Well Filter plate 

− Beadlyte Cell Signaling Universal Buffer kit (Upstate, NY, USA) που 

περιλαμβάνει: 

 Διάλυμα λύσης κυττάρων: Beadlyte Cell Signaling Universal Lysis Buffer 

 Διάλυμα ανάλυσης: Beadlyte Cell Signaling Universal Assay Buffer 

 διάλυμα στρεπταβιδίνης-φυκοερυθρίνης: Beadlyte Streptabidin-Phycoerythrin 
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 Διάλυμα ενίσχυσης σήματος: Beadlyte Cell Signaling Amplification Buffer 

 Πλάκα 96 οπών με φίλτρα: Beadlyte 96-Well Filter plate 

− Μικροσφαιρίδια συνδεδεμένα με ειδικά αντισώματα (Upstate, NY, USA) για τις 

ακόλουθες κινάσες : 

 phospho και total Erk/MAP kinase 1/2 (Thr185/Tyr187)  

 phospho και total Akt kinase (Ser473) 

 phospho και total IκΒ-α (Ser32) 

 phospho και total CREB (Ser133) 

 phospho και total p38 kinase (Thr180/Tyr182) 

 phospho και total JNK kinase (Thr183/Tyr185) 

 phospho και total phospho c-jun (Ser73) 

− Βιοτινιλιωμένα αντισώματα ενάντια στις παραπάνω πρωτεΐνες: Beadlyte Anti- 

protein Biotin 

− RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

− Σωληνάρια φυγοκέντρησης με φίλτρο διαμέτρου πόρων 0.22 μm (Corning & 

Costar, USA) 

Μέθοδος 

Η μέθοδος Beadlyte cell signaling είναι μια ανοσολογική μέθοδος με μεγάλη 

ευαισθησία που επιτρέπει τη μέτρηση πολλών πρωτεϊνών σε μικρή ποσότητα 

δείγματος. Τα μικροσφαιρίδια είναι επικαλυμμένα με αντίσωμα ενάντια στην πρωτεΐνη-

στόχο και μπορούν να αναμιχθούν μικροσφαιρίδια ειδικά για διαφορετικές πρωτεΐνες, 

επιτρέποντας την ταυτόχρονη ανίχνευση τους. Το δείγμα επωάζεται με αντισώματα 

ενάντια στην πρωτεΐνη-στόχο, επικολλημένα σε μικροσφαιρίδια τα οποία τη 

δεσμεύουν. Ακολουθεί προσθήκη βιοτινιλιωμένου αντισώματος το οποίο δεσμεύεται 

στη πρωτεΐνη-στόχο και διάλυμα στρεπταβιδίνης-φυκοερυθρίνης το οποίο προσδένεται 

στη βιοτίνη και εκπέμπει σήμα φθορισμού που ανιχνεύεται από τον κυτταρομετρητή. 

Το εκπεμπόμενο σήμα είναι ευθέως ανάλογο με την συγκέντρωση της προς μελέτη 

πρωτεΐνης. Τα ειδικά για τις ολικές μορφές των κινασών μικροσφαιρίδια αναμιγνύονται 

χωριστά από τα αντίστοιχα ειδικά για τις φωρφορυλιωμένες μορφές. 

Τα κύτταρα επωάζονται απουσία ή παρουσία των προς μελέτη ουσιών για τις 

κατάλληλες χρονικές στιγμές (5-40 λεπτά). Ακολουθεί λύση των κυττάρων και τα 

κυτταρικά εκχυλίσματα περνούν από φίλτρο διαμέτρου πόρων 0.22 μm για την 

απομάκρυνση στερεών υπολειμμάτων. Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης των κυτταρικών 
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εκχυλισμάτων υπολογίζεται με τη μέθοδο Bradford. Τα κυτταρικά εκχυλίσματα 

φυλάσσονται στους -80 oC μέχρι τη μέτρηση τους. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του 

κατασκευαστή, 25 μl δείγματος που περιέχουν 10-25 μg συνολικής πρωτεΐνης 

επωάζονται υπό ανάδευση με μικροσφαιρίδια ειδικά για την προς μελέτη πρωτεΐνη όλη 

την νύχτα στους 4 oC. Ακολουθεί πλύση και επώαση με ειδικό για την προς μελέτη 

πρωτεΐνη βιοτινιλιωμένο αντίσωμα και προσθήκη διαλύματος στρεπταβιδίνης-

φυκοερυθρίνης. Ακολουθεί μέτρηση στον κυτταρομετρητή Luminex 100. Τα 

αποτελέσματα δίνονται ως Μέση Ένταση Φθορισμού (Median Fluorescence Intensity, 

MFI) και αναλύονται σε σχέση με μάρτυρα (κύτταρα χωρίς την προσθήκη ουσιών). 

3.10. Μέθοδος προσδιορισμού συγκέντρωσης πρωτεϊνών κατά Bradford 

Υλικά- Συσκευές 

− Αλβουμίνη ορρού βοός (Bovine Serum Albumin, BSA) (Sigma USA) 

− Διάλυμα χρωστικής Coomassie Brilliant blue G-250: Bio-Rad Protein Assay 

Reagent (Bio-Rad Life Technologies) 

− Πλάκες 96 οπών, τύπου ELISA, επίπεδου πυθμένα (Corning & Costar, USA) 

− Φωτόμετρο πλακών ELISA (Anthos 2001, Labteck Instruments, Salzburg, Austria) 

Μέθοδος 

Με τη μέθοδο κατά Bradford [325] δύναται ο προσδιορισμός κυτταρικών πρωτεϊνών 

(ολικών, μεμβρανικών ή κυτταροπλασματικών). Βασίζεται στην αντίδραση της 

χρωστικής Coomassie Brilliant blue G-250 με τις πρωτονιωμένες αμινομάδες των 

αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή του 

χρώματος της χρωστικής από κόκκινο σε μπλε. Η μετατόπιση του μέγιστου 

απορροφήσεως της χρωστικής από τα 465nm (κόκκινο) σε υψηλότερο μήκος κύματος, 

595nm (μπλε), μπορεί να προσδιορισθεί με φωτομετρία. Το σύμπλοκο της χρωστικής 

με την πρωτεΐνη έχει υψηλό συντελεστή απορροφήσεως, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο μεγάλη ευαισθησία στη μέθοδο. Η σταθερότητα του χρώματος παραμένει για μία 

ώρα. Η ποσοτική εκτίμηση των πρωτεϊνών κάθε δείγματος γίνεται με τη χρήση 

πρότυπης καμπύλης, η οποία κατασκευάζεται από την ταυτόχρονη μέτρηση δειγμάτων 

γνωστών συγκεντρώσεων BSA (5-100 μg/ml). Το ρυθμιστικό διάλυμα που 

χρησιμοποιείται για την παρασκευή των διαλυμάτων BSA είναι το ίδιο με το διάλυμα, 

στο οποίο βρίσκονται διαλυμένα τα υπό εξέταση δείγματα.  Σε πλάκα 96 οπών τύπου 

ELISA φέρονται 160μl ανά οπή από κάθε γνωστό και άγνωστο δείγμα εις τριπλούν και 
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προστίθενται 40 μl ανά οπή του διαλύματος χρωστικής. Ακολουθεί ανάδευση του 

μείγματος και μέτρηση της οπτικής πυκνότητας (Optical Density, O.D.) σε μήκος 

κύματος 600 nm σε φωτόμετρο πλακών τύπου ELISA. Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης 

των άγνωστων δειγμάτων υπολογίζεται βάσει της πρότυπης καμπύλης και εκφράζεται 

σε μονάδες μg/ml. 

3.11. Μέτρηση ανοσοσφαιρινών 

3.11.1.  Μέτρηση των ανοσοσφαιρινών IgG, IgM και IgA με Νεφελομετρία 

Υλικά- Συσκευές 

− Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 οπών (Corning & Costar, USA) 

− Νεφελόμετρο Behring BN II (DADE Behring, Marburg, Germany) 

− RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

Μέθοδος 

Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στο γεγονός ότι οι προς μελέτη ανοσοσφαιρίνες που 

υπάρχουν στο δείγμα δημιουργούν σύμπλοκα με ειδικά αντισώματα ενάντια σε αυτές 

τις ανοσοσφαιρίνες μέσω μιας ανοσοχημικής αντίδρασης. Τα σύμπλοκα αυτά 

σκεδάζουν την ακτίνα φωτός που περνάει μέσα από το δείγμα, και η ένταση του 

σκεδαζόμενου φωτός μετρούμενη υπό συγκεκριμένη γωνία, είναι ανάλογη της 

συγκέντρωσης της προς μελέτη πρωτεΐνης στο δείγμα. Το θρεπτικό υγρό καλλιέργειας 

των κυττάρων συλλέγεται με φυγοκέντρηση σε συγκεκριμένους χρόνους και συνθήκες 

(βλέπε αποτελέσματα) και φυλάσσεται στους -80 °C μέχρι τη μέτρηση. Ακολουθεί 

μέτρηση σε νεφελόμετρο Behring BN II. Για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων της 

ολικής ανοσοσφαιρίνης G χρησιμοποιείται η μέθοδος της νεφελομετρίας 

(nephelometry), ενώ για τη μέτρηση των ανοσοσφαιρινών Α και Μ χρησιμοποιείται η 

μέθοδος της ενισχυμένης με σωματίδια latex νεφελομετρίας (latex enhanced 

nephelometry). Η συγκέντρωση υπολογίζεται βάσει πρότυπης καμπύλης. Στην 

περίπτωση της ενισχυμένης με σωματίδια latex νεφελομετρίας, τα ειδικά αντισώματα 

ενάντια στις προς μελέτη πρωτεΐνες είναι προσκολλημένα σε μικροσωματίδια latex για 

την ενίσχυση του σήματος. Η ευαισθησία της μεθόδου είναι 0.35 mg/dl IgG, 0.15 mg/lt 

IgM και 0.24 mg/lt IgA. Η παρουσία ορού στα δείγματα δεν επηρεάζει τη μέτρηση των 

ανοσοσφαιρινών Α και Μ, δίνει ωστόσο θετικές τιμές ανοσοσφαιρίνης G. Σε κάθε 

πείραμα υπολογίζεται η συγκέντρωση της ανοσοσφαιρίνης G που υπάρχει στο θρεπτικό 

μέσο που χρησιμοποιήθηκε και αφαιρείται από τα δείγματα. 
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3.11.2.  Μέτρηση της ανοσοσφαιρίνης Ε (IgE) με τη μέθοδο IMx total IgE 

Υλικά- Συσκευές 

− Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 οπών (Corning & Costar, USA) 

− Μέθοδος  IMx-Method/ total IgE (Abbot Diagnostics, Chicago, IL) 

− RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

Μέθοδος 

Το θρεπτικό υγρό καλλιέργειας των κυττάρων συλλέγεται με φυγοκέντρηση και 

φυλάσσεται στους -80 °C μέχρι τη μέτρηση. Η μέτρηση της συγκέντρωσης της 

ανοσοσφαιρίνης Ε (IgE) γίνεται με ανοσοενζυμική μέθοδο (Microparticle Enzyme 

Immunoassay (MEIA)/IMx total IgE). Η IgE που υπάρχει στο δείγμα προσδένεται σε 

μικροσωματίδια τα οποία είναι επικαλυμμένα με αντίσωμα ενάντια στην IgE  

σχηματίζοντας σύμπλοκο. Ακολουθεί επώαση με ειδικό αντίσωμα ενάντια στην IgE 

συνδεδεμένο με το ένζυμο αλκαλική φωσφατάση και ακολουθεί προσθήκη του 

υποστρώματος του ενζύμου 4-Methylumbelliferyl phosphate. Κατόπιν γίνεται η 

μέτρηση του φθορισμού του προϊόντος. Τα αποτελέσματα δίνονται σε IU/ml, όπου 1 IU 

IgE = 2.4 ng. Η ευαισθησία της μεθόδου είναι περίπου 0.048 IU/ml. Η παρουσία ορού 

κατά τη μέτρηση δεν επηρεάζει την μέτρηση καθώς δεν ανιχνεύεται IgE στον ορό. Τα 

τελικά αποτελέσματα εκφράζονται ως ng/ml. 

3.12. Μέτρηση κυτταροκινών 

3.12.1.  Μέτρηση κυτταροκινών με τη μέθοδο Luminex 100 

Υλικά- Συσκευές 

− Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 96 οπών (Corning & Costar, USA) 

− κυτταρομετρητής Luminex 100 (Luminex Corporation, Austin, TX)  

− 13-plex kit (LINCO research, St Charles, Missouri) 

− RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

Μέθοδος 

Η μέτρηση των κυτταροκινών που εκκρίνονται από τις προς μελέτη κυτταρικές σειρές 

έγινε με την βοήθεια μίας νέας μεθόδου, η οποία στηρίζεται στην χρήση φθοριζόντων 

μικροσφαιριδίων, όπου είναι προσδεδεμένα αντισώματα ενάντια στις κυτταροκίνες σε 

συνδυασμό με κυτταρομετρία ροής. Ειδικότερα, ελέγχεται η έκκριση των κυτταροκινών 
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IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IFNγ, GM-CSF και 

TNFα στα υπερκείμενα των κυττάρων, με τη βοήθεια του κυτταρομετρητού Luminex 

100 (Luminex Corporation, Austin, TX). Σε πλάκα καλλιέργειας 96 οπών επωάζονται 

50 μl από κάθε δείγμα με μείγμα μικροσφαιριδίων που είναι προσδεδεμένα αντισώματα 

ενάντια στις κυτταροκίνες. Κατόπιν προστίθεται το 2ο αντίσωμα βάσει του 

πρωτοκόλλου της εταιρείας και η συγκέντρωση των κυτταροκινών υπολογίζεται με το 

IS λογισμικό του Luminex 100. Τα αποτελέσματα δίνονται σε pg/ml. 

3.12.2.  Μέτρηση των Ιντερλευκινών 6, 8 και 10  με τη μέθοδο Immulite 1000 

Υλικά- Συσκευές 

− Πλάκες κυτταροκαλλιέργειας 24 οπών (Corning & Costar, USA) 

− Μέθοδος  Immulite 1000 (DPC, UK) 

− RPMI 1640 Medium (GIBCO BRL Life Technologies, Paisley,UK) 

Μέθοδος 

Το θρεπτικό υγρό καλλιέργειας των κυττάρων συλλέγεται με φυγοκέντρηση και 

φυλάσσεται στους -80°C μέχρι τη μέτρηση του. Ακολουθεί μέτρηση της συγκέντρωσης 

των ιντερλευκινών 6, 8 και 10 με τον αναλυτή Ενζυμικά Ενισχυμένης 

Χημειοφωταύγειας, Immulite 1000. Πρόκειται για ανοσοενζυμική μέθοδο κατά την 

οποία το δείγμα εισάγεται αυτόματα στο ειδικό ‘δοχείο’ το οποίο περιέχει ένα 

σφαιρίδιο επικαλυμμένο με ειδικό για την εκάστοτε ανάλυση ένζυμο. Προστίθεται 

υπόστρωμα  που εκπέμπει χημειοφωταύγεια και η εκπομπή του φωτός μετριέται σε 

μετρητή φωτονίων υψηλής ευαισθησίας. Η συγκέντρωση υπολογίζεται βάση πρότυπης 

εσωτερικής καμπύλης βαθμονόμησης και τα αποτελέσματα δίνονται σε pg/ml. Η 

ευαισθησία της μεθόδου είναι 2 pg/ml για τις ιντερλευκίνες 6 και 8 και 1 pg/ml για την 

ιντερλευκίνη 10. 

3.13. Αποµόνωση RNA από κυτταρικά εκχυλίσµατα 

Υλικά και συσκευές  

− Trizol (Trizol ® reagentTM, Invitrogen, Carisbad, CA)  

− Χλωροφόρµιο (Sigma, USA)  

− Ισοπροπανόλη, Αιθανόλη (Merck, Germany)  

− DNase I (Invitrogen) 

− DNase I 10x reaction buffer (ρυθμιστικό διάλυμα) (Invitrogen) 
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− EDTA 25 mM (Invitrogen) 

Μέθοδος  

Τα κύτταρα συλλέγονται και φυγοκεντρούνται σε 1.500 στροφές ανά λεπτό, για 10 

λεπτά. Ξεπλένονται με PBS και κατόπιν διαλύονται σε 1 ml Τrizol (ανά 5-10 

εκατομμύρια κύτταρα) που περιέχει µίγµα θειοκυανιούχου γουανιδίνης και φαινόλης. 

Αφήνονται για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και κατόπιν προστίθενται 200 µl 

χλωροφόρµιο. Μετά από ισχυρή ανάδευση (15sec), το διάλυµα αφήνεται σε ηρεµία για 

15 λεπτά. Ο διαχωρισµός των φάσεων (υδατική και οργανική φάση) ολοκληρώνεται µε 

φυγοκέντρηση στις 12.000 στροφές ανά λεπτό για 15 λεπτά στους 4οC. H 

φυγοκέντρηση διαχωρίζει το µίγµα σε 3 φάσεις: Στην οργανική φάση (κόκκινου 

χρώµατος) που περιέχει τις πρωτεΐνες, στην µεσόφαση που περιέχει το DNA και στην 

υδατική φάση (άχρωµη) που περιέχει το RNA. Για την κατακρήµνιση του RNA, η 

υδατική φάση, η οποία μεταφέρεται σε νέο σωληνάριο, επωάζεται µε ίση ποσότητα  

ισοπροπανόλης (συνήθως 500 μl) για 10 λεπτά και κατόπιν φυγοκεντρείται στις 12000 

στροφές ανά λεπτό για 10 λεπτά στους 4οC. To ίζημα του RNA εκπλένεται 2 φορές µε 

1 ml αιθανόλης 75%, αφήνεται να στεγνώσει και επαναδιαλύεται σε 50μl Η2Ο. Για την 

εκτίμηση της ποσότητας και της καθαρότητας του RNA µετρούνται οι απορροφήσεις 

στα 260 nm και στα 280 nm, όπου απορροφούν αντίστοιχα το RNA και οι πρωτεΐνες. Ο 

λόγος των δύο απορροφήσεων δίνει την καθαρότητα του RNA (απαιτούμενος λόγος 

1,8-2), ενώ η ποσότητα υπολογίζεται βάση της απορρόφησης στα 260 nm (τιμή 

απορρόφησης 1 nm αντιστοιχεί σε 40μg/ml RNA). Το RNA επωάζεται με DNase I  για 

την απομάκρυνση υπολειμμάτων DNA ως εξής: Σε 1 μg RNA διαλυμένου σε 8 μl H2O 

προστίθενται 1 μl DNase I και 1 μl DNase I 10x ρυθμιστικό διάλυμα και το δείγμα 

επωάζεται για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Η αντίδραση τερματίζεται με την 

προσθήκη 1 μl EDTA 25 mM και ακολουθεί επώαση για 10 λεπτά στους 65 οC. Τα 

δείγµατα του RNA φυλάσσονται στους –80oC µέχρι να χρησιµοποιηθούν. 

3.14. Μέθοδος εκλεκτικής ενίσχυσης του RNA µε χρήση ειδικής πολυµεράσης 

(Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction, RT-PCR) 

Υλικά και συσκευές  

− Εκκινητές: oligo d(T)12-18 primers (Amersham Pharmacia Biotech, 

Buckinghamshire, UK) 

− H2Ο 
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− Ρυθμιστικό διάλυμα για cDΝΑ: 5Χ RT buffer  

− Μείγμα ολιγονουκλεοτιδίων: dΝΤΡ mix 10 mΜ  

− Διθειοθρειτόλη: DTΤ, 0.1 Μ  

− Διάλυμα αναστολέων ριβονουκλεασών: RNasin Plus (Promega,Madison, USA)  

− Ένζυμο αντίστροφης μεταγραφάσης: SuperScript II RT (Invitrogen) 

− Ρυθμιστικό διάλυμα σύνθεσης cDΝΑ: 10Χ ΡCR buffer που περιέχει 25mM MgCl2 

− Ένζυμο πολυμεράσης: Dynazyme II (Finnzymes, Espoo, Finland) 

− ∆είκτες γνωστού µοριακού βάρους (Life Technologies, HΠΑ)  

− Συσκευή PCR: Primus 96® Advanced Gradient (PeqLab-Biotechnologie GmbH, 

Erlangen, Germany) 

− Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 

− Αγαρόζη (Sigma, USA) 

− Βρωμιούχο αιθίδιο (Sigma, USA) 

− ΤΑΕ διάλυμα: Τris 10 nΜ, EDΤΑ 10 nΜ, οξικό Ca 5 nΜ, NaCl 10 nΜ 

Εκκινητές (primers):  

G3PDH (449 bp) 

Sense 5’-TCC ACC ACC CTG TTG CTG TA-3’ 

Antisense 5’-ACC ACA GTC CAT GCC ATC AC-3’  

M-οπιοειδής υποδοχέας (100bp) 

Sense 5’-CAT GCC ATT CCG ACC TTC-3’ 

Antisense 5’-AGG CAC TTT CCT AGA GAA TTA GAG C-3’ 

K-οπιοειδής υποδοχέας (120bp) 

Sense 5’-CGT CTC AAG AGC GTC CG-3’  

Antisense 5’-TAT GTG AAT GGG AGT CCA GC-3’ 

D-οπιοειδής υποδοχέας (210bp) 

Sense 5’-ACC AAG ATC TGC GTG TTC CT-3’  

Antisense 5’-CGA TGA CGA AGA TGT GGA TG-3  

Η σύνθεση όλων των παραπάνω ολιγονουκλεοτιδίων πραγματοποιήθηκε από την 

MWG-Biotech AG (Munchen, Germany). 
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Μέθοδος  

Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης ανάστροφης µεταγραφής (RT-PCR) είναι 

µία in vitro µέθοδος για τoν προσδιορισµό συγκεκριμένου mRNA στα κυτταρικά 

εκχυλίσµατα. Η µέθοδος χωρίζεται σε δύο µέρη: Στην µετατροπή του mRNA σε 

συµπληρωµατικό DNΑ (cDNA) (αντίδραση RT) και στην ενίσχυση-σύνθεση µεγάλης 

ποσότητας του DNΑ που µας ενδιαφέρει από το cDNA (αντίδραση PCR). 

Αντίδραση RT 

Αρχικά προετοιμάζεται ένα μείγμα αντίδρασης που περιλαμβάνει: 1 μg ολικού RΝΑ, 2 

μl εκκινητή και Η2O σε ποσότητα τέτοια ώστε ο τελικός όγκος του μείγματος να είναι 

12 μl. Στη συνέχεια πραγματοποιείται αποδιάταξη του RΝΑ και του εκκινητή με την 

επώαση του μείγματος για 10 λεπτά στους 70°C και ακολουθεί ψύξη στους 4°C. Με τη 

διαδικασία αυτή καταστρέφονται τυχόν συσσωματώματα ή δευτεροταγείς δομές που θα 

μπορούσαν να εμποδίσουν την έναρξη σχηματισμού του cDΝΑ. Κατόπιν 

προετοιμάζεται το κύριο μείγμα της αντίδρασης. Για κάθε δείγμα απαιτούνται 4 μl 

cDΝΑ buffer (5x), 1 μl DΤΤ, 1 μl RΝΑsin, 1 μl dNTPs και 1μl ενζύμου SuperScript. Το 

παραπάνω μείγμα προστίθεται στο αρχικό και το δείγμα επωάζεται για 60 min στους 42 

°C, οπότε υβριδοποιείται ο εκκινητής και δρα η αντίστροφη μεταγραφάση.  

Η αντίδραση τερματίζεται με επώαση του δείγματος για 5 min στους 95°C όποτε και 

αποδιατάσσονται τα υβρίδια και απενεργοποιείται η αντίστροφη μεταγραφάση. Το 

cDΝΑ είτε χρησιμοποιείται αμέσως στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης 

(ΡCR) είτε φυλάσσεται στους -20°C. 

Αντίδραση PCR 

O πολλαπλασιασμός ενός συγκεκριμένου τμήματος του τμήματος του cDΝΑ 

πραγματοποιείται με την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (Polymerase chain 

reaction, ΡCR). Η αντίδραση ΡCR εκμεταλλεύεται ορισμένα χαρακτηριστικά του in 

vivo μηχανισμού αντιγραφής του DNA, με σκοπό την in vitro ενίσχυση της 

επιλεγμένης αλληλουχίας DΝΑ. 

Η DΝΑ-πολυμεράση χρησιμοποιεί μονόκλωνο DΝΑ ως εκμαγείο για τη 

σύνθεση ενός νέου συμπληρωματικού κλώνου. Τα μονόκλωνα μόρια μπορούν να 

παραχθούν από δίκλωνα μόρια DΝΑ όταν αυτά θερμανθούν σε υψηλές 

θερμοκρασίες, οπότε και διαχωρίζονται. Η DΝΑ-πολυμεράση απαιτεί επίσης την 

παρουσία ενός μικρού τμήματος δίκλωνου DΝΑ για την έναρξη της σύνθεσης. Έτσι 
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το σημείο έναρξης της σύνθεσης μπορεί να καθοριστεί με τη χρήση ενός 

ολιγονουκλεοτιδικού μορίου, του εκκινητή, που συνδέεται με τη μήτρα σε αυτό 

ακριβώς το σημείο. Και οι δύο κλώνοι του DΝΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

εκμαγεία για τη σύνθεση DΝΑ. Για κάθε αντίδραση PCR επιλέγονται εκκινητές 

παρακείμενοι της περιοχής που πρόκειται να ενισχυθεί. Κάθε επανάληψη της 

σύνθεσης νέου κλώνου αποτελεί έναν κύκλο ενίσχυσης, ενώ κάθε νεοσυντιθέμενος 

κλώνος αποτελεί εκμαγείο για τον επόμενο κύκλο ενίσχυσης. Το μείγμα της 

αντίδρασης θερμαίνεται ξανά για να αποχωριστούν παλιοί και νέοι κλώνοι του DΝΑ 

και επαναλαμβάνεται ο κύκλος υβριδοποίησης των εκκινητών, σύνθεσης DΝΑ και 

διαχωρισμού των κλώνων. 

Το cDNA που προκύπτει από την αντίδραση RT επωάζεται παρουσία των εκκινητών 

για την αλληλουχία που θέλουμε να ενισχύσουμε, μείγματος dNTPs, διαλύματος 

ΜgCl2, διαλύματος ΡCR και πολυμεράσης σε αναλογία για κάθε δείγμα:  

2.5 μl 10X PCR BUFFER 

0.5 μl dNTP mix 

2.5 μl sense primer 

2.5 μl antisense primer 

0.5 μl Dynazyme II 

15.5 μl H2O  

1 μl cDNA (από την RT-αντίδραση) 

Η επώαση γίνεται σε συσκευή ΡCR και η αντίδραση PCR περιλαµβάνει διαδοχικά: α. 

Αποδιάταξη του cDNA στους 94 oC, β. Ψύξη του DNA στη θερμοκρασία ανόπτησης 

των εκκινητών για την επικόλληση τους στα συµπληρωµατικά κοµµάτια του DNA και 

γ. Πολυμερισμός και σύνθεση της αλληλουχίας DNA που καθορίζεται από τους 

εκκινητές παρουσία ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs) και της πολυµεράσης στους 74 oC. Η 

παραπάνω διαδικασία επαναλαµβάνεται αρκετές φορές, ούτως ώστε να δηµιουργηθούν 

πολλά αντίγραφα του γονιδίου.  

Οι συνθήκες της αντίδρασης PCR για κάθε γονίδιο που χρησιμοποιήθηκε είναι: 

G3PDH: 5 min 95οC, 30 sec 95 °C, 30 sec 60°C, 1 min 74 °C (35 κύκλοι) 

MOR, KOR και DOR:  5 min 95οC, 30 sec 95 °C, 30 sec 57.5°C, 1 min, 30 sec 74 °C 

(35 κύκλοι) 



 115

Το προϊόν της αντίδρασης PCR διαχωρίζεται και ταυτοποιείται µετά από 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης. Tο προϊόν αναμειγνύεται με το διάλυμα 

φόρτωσης (πορτοκαλί της ακριδίνης 2% και γλυκερόλη 10% σε απιονισμένο νερό) και 

φορτώνεται σε  πηκτή αγαρόζης 2% στην οποία έχει προστεθεί βρωμιούχο αιθίδιο. Το 

βρωµιούχο αιθίδιο δεσµεύεται από το DNA και επιτρέπει την ανίχνευση του στο 

υπεριώδες. Η συσκευή ηλεκτροφόρησης συνδέεται µε τροφοδοτικό, εφαρµόζεται 

σταθερή τάση και αφήνεται να διαχωριστεί το DNA. Ο διαχωρισµός πραγµατοποιείται 

ανάλογα µε το µοριακό βάρος (αριθμός βάσεων). Ο υπολογισµός του µοριακού βάρους 

των ενισχυμένων τμημάτων DNA είναι εφικτός µε τη χρήση των δεικτών γνωστού 

µοριακού βάρους που τρέχουν παράλληλα µε τα άγνωστα δείγµατα. 

3.15. Ποιοτικός προσδιορισμός των μεταλλοπρωτεϊνασών -2 και 9 με τη μέθοδο 

ζυμογραφίας ζελατίνης (gelatin zymography) -Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε 

πηκτή πολυακρυλαμίδης σε μη αποδιατακτικές συνθήκες SDS 

Υλικά και συσκευές 

− TritonX-100 (SIGMA, USA)  

− Ακρυλαµίδιο (Gibco-BRL Co, MD, USA)  

− δις-ακρυλαµίδιο: N,N’-µεθυλεν-δις-ακρυλαµίδιο (Gibco-BRL Co, MD, USA)  

− Tris  (Bio-Rad Labs, USA) 

− SDS (Bio-Rad Labs, USA)  

− TEMED (SIGMA, USA)  

− Γλυκερόλη (Merk, Germany)  

− Κυανούν της βρωµοφαινόλης (SIGMA, USA)  

− Γλυκίνη (Bio-Rad Labs, USA)  

− Ζελατίνη τύπου Α (SIGMA, USA) 

− Συσκευή ηλεκτροφόρησης (Bio-Rad Labs, USA)  

− Υδατόλουτρο  

∆ιαλύµατα  

∆ιάλυµα λύσης των κυττάρων (5x) 

− 10% w/v SDS 

− 20% v /v γλυκερόλη 

− 0.2M Tris-HCl, pH 6,8 

− 0.05% w/v bromophenolblue 
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Το διάλυμα φυλάσσεται στους -20οC στο σκοτάδι. 

Συγκεντρωμένο διάλυμα ακρυλαμίδης 30% 

− Ακρυλαμίδιο                    29,2% (w/v) 

− δις-ακρυλαμίδιο                0,8% (w/v) 

Το διάλυμα φιλτράρεται σε φίλτρο με διάμετρο πόρων 0,45 ή 0,20 μm και φυλάσσεται 

στους 4οC στο σκοτάδι. 

Ρυθμιστικό διάλυμα διαχωρισμού 

− Tris βάση                 1,5Μ 

− SDS                         0.4 (w/v) 

Το pH ρυθμίζεται σε 8,8 και το διάλυμα αφήνεται να αναδευτεί για 1 ώρα επιπλέον. 

Επαναλαμβάνεται η μέτρηση του pH κι αν είναι διαφορετική διορθώνεται με διάλυμα 

HCl (ποτέ με NaOH). Το διάλυμα στη συνέχεια φιλτράρεται σε φίλτρο με διάμετρο 

πόρων 0.2 μm και φυλάσσεται στους 4οC. 

Ρυθμιστικό διάλυμα επιστοίβαξης 

− Tris.HCl                  0,5Μ 

− SDS                         0.4% (w/v) 

Το pH ρυθμίζεται σε 6,8 και το διάλυμα αφήνεται να αναδευτεί για 1 ώρα επιπλέον. 

Επαναλαμβάνεται η μέτρηση του pH κι αν είναι διαφορετική διορθώνεται με διάλυμα 

HCl (ποτέ με NaOH). Το διάλυμα στη συνέχεια φιλτράρεται σε φίλτρο με διάμετρο 

πόρων 0.2 μm και φυλάσσεται στους 4οC. 

Συγκεντρωμένο διάλυμα υπερθειϊκού αμμωνίου (APS) 

− (NH4)S2O8                  10% 

Παρασκευάζονται 10ml διαλύματος το οποίο διατηρείται στους 4οC για μια εβδομάδα 

Ρυθμιστικό διάλυμα ενεργοποίησης της ζελατινάσης 

− Tris base  0.1 Μ 

− NaCl 50 mM 

− CaCl2 5mM 

− Brij 35 0,02% (w/v) 

Το pH ρυθμίζεται σε 7.4 και το διάλυμα φυλάσσεται στους 4οC. 
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Μέθοδος 

Τα υπερκείμενα καλλιέργειας των κυττάρων συλλέγονται και αναμειγνύονται αμέσως 

με διάλυμα λύσης 5x σε αναλογία 1:5. Το μείγμα φυλάσσεται στους -80 °C μέχρι τη 

μέτρηση του.  

 Ακολουθεί ηλεκτροφόρηση για το διαχωρισμό των δειγμάτων σε 10% πηκτή SDS-

πολυακρυλαμίδης η οποία περιέχει 0.1 % w/v ζελατίνη τύπου Α σε μη αποδιατακτικές 

συνθήκες (60 mV). Μετά την ηλεκτροφόρηση, ακολουθεί έκπλυση της πηκτής με 2.5% 

Triton X-100 για την απομάκρυνση του SDS για 1 ώρα υπό ανάδευση, κατόπιν 

σύντομη έκπλυση με ρυθμιστικό διάλυμα ενεργοποίησης της ζελατινάσης η οποία 

ακολουθείται από επώαση με ρυθμιστικό διάλυμα ενεργοποίησης στους 37 °C για όλη 

τη νύχτα (~18 ώρες). Ακολούθως, η πηκτή βάφεται με χρωστική Coomassie Blue 0.5% 

σε διάλυμα 40 % μεθανόλης και 10 % οξικού οξέος για 1-2 ώρες, και αποχρωματίζεται 

χρησιμοποιώντας το ίδιο διάλυμα χωρίς τη χρωστική. Μετά τον αποχρωματισμό 

εμφανίζονται καθαρές ζώνες στο χρωματισμένο υπόστρωμα, οι οποίες αντιστοιχούν 

στις μεταλλοπρωτεϊνάσες -2 (72 kD) και -9 (92 kD) που έχουν αποικοδομήσει το 

υπόστρωμα ζελατίνης. Οι ζώνες φωτογραφίζονται και η ένταση τους ποσοτικοποιείται 

με το πρόγραμμα Molecular Analyst. 

4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Οι τιμές των αποτελεσμάτων των πειραμάτων εκφράζονται ως η μέση τιμή ± τυπικό 

σφάλμα. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το Student-t-test για 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Τιμές που συγκρίθηκαν με τις παραπάνω μεθόδους με p<0.05 

θεωρήθηκε ότι διέφεραν  στατιστικά σημαντικά. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε 

με χρήση των προγραμμάτων Microsoft Excel version 2003, και Microcal Origin 

version 5.0.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ 

Τα οπιοειδή συμμετέχουν στην ανοσολογική απάντηση σε πολλαπλά επίπεδα (ρύθμιση 

της φλεγμονής, δράση φαγοκυττάρων, απάντηση των κυττάρων σε διάφορα 

χημειοτακτικά μόρια, καθώς και στην παραγωγή αντισωμάτων) και έχει βρεθεί η 

επίδραση τους σε διαφορετικούς κυτταρικούς υποπληθυσμούς του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Εντούτοις, οι μελέτες που αφορούν την επίδραση των οπιοειδών στα Β-

λεμφοκύτταρα είναι περιορισμένες. Συνήθως αναφέρεται ότι η δράση των οπιοειδών 

στα Β-λεμφοκύτταρα είναι έμμεση, μέσω της ρύθμισης χυμικών παραγόντων που 

εκκρίνονται από άλλους κυτταρικούς πληθυσμούς, ή μέσω της αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς.  

Λαμβάνοντας υπ’όψη τα παραπάνω, στόχος της παρούσας διατριβής είναι ο 

χαρακτηρισμός οπιοειδών υποδοχέων στα Β-λεμφοκύτταρα και η μελέτη της δράσης 

των οπιοειδών σε αυτά ώστε να διασαφηνιστεί η απευθείας επίδραση τους στη έκκριση 

κυτταροκινών και κυρίως ανοσοσφαιρινών καθώς και ο ενδοκυττάριος μηχανισμός 

δράσης τους. 
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1. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ 
1.1. Έκφραση των υποδοχέων οπιοειδών από τα Β-κύτταρα. 

Το πρώτο βήμα της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση ύπαρξης ή όχι οπιοειδών 

υποδοχέων στις κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος και στα φυσιολογικά 

CD19+ Β-κύτταρα, με RT-PCR χρησιμοποιώντας ειδικούς ιχνηθέτες για την ανίχνευση 

των μ- κ- και δ- οπιοειδών υποδοχέων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 1.1 και 

συνοψίζονται στον πίνακα 1.1: 

Σχήμα 1.1. : (Α) Τα κύτταρα U266 εκφράζουν τους μ- κ- και δ-υποδοχείς οπιοειδών, τα κύτταρα RPMI 

τους κ- και δ- και τα κύτταρα LP-1 τους δ- υποδοχείς οπιοειδών. Τα φυσιολογικά CD19+ Β-κύτταρα δεν 

εκφράζουν υποδοχείς οπιοειδών. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε RNA από ανθρώπινο εγκέφαλο 

για τον μ-υποδοχέα και η κυτταρική σειρά T47D για τους κ-και δ- υποδοχείς. (Β) η καθαρότητα του 

cDNA που χρησιμοποιήθηκε ελέγχθηκε με την χρήση ιχνηθετών για G3PDH. Τα δείγματα RNA που 

είχαν υποστεί αντίστροφη μεταγραφή (RT+) έδωσαν προϊόν στα 449 bp ενώ τα δείγματα που δεν είχαν 

υποστεί  αντίστροφη μεταγραφή δεν έδωσαν προϊόν (RT-). 

Πίνακας 1.1: Έκφραση των μ-, κ- και δ- υποδοχέων οπιοειδών από τα Β-κύτταρα 

 κ δ μ 

RPMI 8226 + + - 

U266 ++ + ++ 

LP-1 - + - 

CD19+ Β-κύτταρα - - - 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1, τα κύτταρα U266 εκφράζουν τους μ- κ- και δ-υποδοχείς 

οπιοειδών, τα κύτταρα RPMI τους κ- και δ- και τα κύτταρα LP-1 τους δ- υποδοχείς 

οπιοειδών. Τα φυσιολογικά CD19+ Β-κύτταρα δεν εκφράζουν υποδοχείς οπιοειδών.  

1.2. Μελέτες δέσμευσης 

Για την περαιτέρω ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό των οπιοειδών υποδοχέων στις 

κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος, χρησιμοποιήθηκαν ραδιενεργά ανάλογα 

των οπιοειδών αγωνιστών-ανταγωνιστών, υψηλής συγγένειας για τους διάφορους 

οπιοειδείς υποδοχείς και πραγματοποιήθηκαν πειράματα δόσης-απόκρισης. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται διαγραμματικά στο σχήμα 1.2 και συνοψίζονται στον 

πίνακα 1.2: 
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Σχήμα 1.2: Αναστολή της ειδικής δέσμευσης διαφόρων τριτιωμένων οπιοειδών αγωνιστών από τα μη 

ραδιενεργά ομόλογα τους στις καρκινικές κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος U266, RPMI8226 

και LP-1. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα δέσμευσης (δόσης απόκρισης) σε κυτταρικές μεμβράνες. Τα 

κύτταρα επωάστηκαν με τους τριτιωμένους οπιοειδείς αγωνιστές DPDPE (δ-ειδικός αγωνιστής), U69,593 

(κ-ειδικός αγωνιστής) και DAMGO (μ-ειδικός αγωνιστής) παρουσία ή απουσία των μη ραδιενεργών 

ομολόγων τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως ο λόγος της ειδικής δέσμευσης παρουσία των μη 

ραδιενεργών ομολόγων, προς την ειδική δέσμευση απουσία μη ραδιενεργών ομολόγων. Χαρακτηριστικά 

αποτελέσματα από 3 ανεξάρτητα πειράματα που έγιναν σε τριπλέτες.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. Αποτελέσματα των πειραμάτων δέσμευσης στις τρεις κυτταρικές σειρές πολλαπλού 

μυελώματος όπως υπολογίστηκαν μετά από ανάλυση της σιγμοειδούς καμπύλης. Χρησιμοποιήθηκαν 

ραδιοσημασμένα οπιοειδή ανάλογα εκλεκτικά για τους διάφορους τύπους των οπιοειδών υποδοχέων. 

Από την ανάλυση της καμπύλης δόσης απόκρισης προσδιορίστηκε η χημική συγγένεια και η Βs,max σε 

fmol/mg. 

Ραδιενεργό 
ανάλογο 

 Θέσεις  δέσμευσης των 
οπιοειδών αγωνιστών 

 Υποδοχείς που 
ανιχνεύονται 

 U266 RPMI8226 LP-1  

[3Η]-DAMGO 
IC50= 0.2 μM 

Bs,max=4.6 fmol/mg 
0 0 μ 

[3Η]-U69,593 
IC50= 0.5 μM 

Bs,max=4.11 fmol/mg 

IC50= 0.91 nM 

Bs,max=4.09 fmol/mg 
0 κ 

[3Η]-DPDPE 
IC50= 0.3 nM 

Bs,max=15.2 fmol/mg 
IC50= 29.4 nM 

Bs,max=6.19 fmol/mg 
IC50= 3.3 nM 

Bs,max=7.61 fmol/mg 
δ 

 

Όπως φαίνεται από το σχήμα 1.2 και τον πίνακα 1.2, στα κύτταρα U266 ανιχνεύονται 

λειτουργικοί οπιοειδείς υποδοχείς. Οι δ-οπιοειδείς υποδοχείς είναι υψηλής συγγένειας 

(IC50 = 0.3 nΜ),  ενώ οι κ- και μ-οπιοειδείς υποδοχείς είναι χαμηλής συγγένειας (IC50 = 

0.5 μΜ και 0.2 μΜ αντίστοιχα). Επίσης και οι τρεις τύποι υποδοχέων βρίσκονται σε 

μικρή πυκνότητα (Βmax = 15.2, 4.11 και 4.6 fmol/mg για τους δ-, κ- και μ-οπιοειδείς 

υποδοχείς αντίστοιχα), υπάρχουν δηλαδή λίγοι υποδοχείς στην κυτταρική μεμβράνη 

των κυττάρων U266. Στα κύτταρα RPMI ανιχνεύονται οι κ- και δ-οπιοειδείς υποδοχείς 

υψηλής συγγένειας (IC50 = 0.91 nΜ και 29.4 nΜ αντίστοιχα) και χαμηλής πυκνότητας 

(Βmax = 4.09 και 6.19 fmol/mg, αντίστοιχα), ενώ στα κύτταρα LP-1 ανιχνεύονται μόνο 

οι δ-οπιοειδείς υποδοχείς, επίσης υψηλής συγγένειας (IC50 = 3.3 nΜ) και χαμηλής 

πυκνότητας (Βmax = 7.61 fmol/mg). 

1.3. Συμπεράσματα 

Οι κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος εκφράζουν λειτουργικούς οπιοειδείς 

υποδοχείς, οι οποίοι είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υψηλής συγγένειας, αλλά 

χαμηλής πυκνότητας. Αντίθετα, δεν ανιχνεύονται οπιοειδείς υποδοχείς στα 

φυσιολογικά Β-κύτταρα (CD19+). 
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2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 

Η κύρια λειτουργία των Β-λεμφοκυττάρων μετά την τελική διαφοροποίηση τους σε 

πλασματοκύτταρα, είναι η έκκριση αντισωμάτων. Έχει βρεθεί ότι τα οπιοειδή 

εμπλέκονται στην έκκριση διαφόρων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Για τον λόγο αυτό μελετήθηκε η επίδραση τους στην 

έκκριση αντισωμάτων από τις κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος και από 

φυσιολογικά Β-λεμφοκύτταρα με χρονοεξαρτώμενο και δοσοεξαρτώμενο τρόπο. 

2.1. Χρονοεξαρτώμενη βασική έκκριση αντισωμάτων από τα Β-κύτταρα 

Όπως αναφέρθηκε στα ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ, τα κύτταρα U266 εκκρίνουν IgE τα 

κύτταρα LP-1 εκκρίνουν IgG ενώ τα κύτταρα RPMI δεν εκκρίνουν ανοσοσφαιρίνες. 

Στο σχήμα 2.1 δίνεται η βασική έκκριση των ανοσοσφαιρινών IgG και IgE συναρτήσει 

του χρόνου από τα κύτταρα LP-1 και U266 αντίστοιχα. 
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Σχήμα 2.1. Βασική έκκριση των ανοσοσφαιρινών IgG και IgΕ από τα κύτταρα LP-1 και U266 

αντίστοιχα. Τα κύτταρα επωάστηκαν σε συγκέντρωση 5x105 (LP-1) και 3x105 (U266) για χρονικά 

διαστήματα από 6-48 ώρες. Τα αποτελέσματα δίνονται ως μg/ml (IgG) και ng/ml (IgΕ) (πάνω σειρά) και 

κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης που μετρήθηκε με τη μέθοδο Bradford (κάτω 

σειρά, μg /μg πρωτεΐνης και ng/μg πρωτεΐνης για την IgG και την IgΕ, αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα 

είναι ο μέσος όρος ±SEM τουλάχιστον 5 ανεξάρτητων πειραμάτων. 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1, η έκκριση των ανοσοσφαιρινών είναι γραμμική 

συναρτήσει του χρόνου. Στον πίνακα 2.1 συνοψίζονται τα αποτελέσματα της έκκρισης 

των ανοσοσφαιρινών από τις κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος και από τα 

φυσιολογικά Β-λεμφοκύτταρα: 

Πίνακας 2.1: Έκκριση ανοσοσφαιρινών από τα Β-κύτταρα 

Κύτταρα U266 RPMI8226 LP-1 CD19+ B-cells 

Έκκριση Ig IgE 
(201.64 ng/ml)* - IgG 

(52 μg/ml)* 

IgG 
(4 μg/ml)* 

IgM 
(0.38 μg/ml)* 

IgA 
(0.3 μg/ml)* 

Ig: ανοσοσφαιρίνη  
*μέση συγκέντρωση από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα, που εκκρίνεται στις 24 ώρες. 

2.2. Επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση ανοσοσφαιρινών από τα Β-κύτταρα 

2.2.1. Τα οπιοειδή μειώνουν την έκκριση της IgG από τα κύτταρα LP-1 με 

χρονο-εξαρτώμενο τρόπο 

Μελετήθηκε η επίδραση των οπιοειδών μορφίνη, EKC και αS1 σταθερής συγκέντρωσης 

10-6 Μ. Τα οπιοειδή έχουν ανασταλτική δράση στην έκκριση της ανοσοσφαιρίνης IgG. 

Η δράση αυτή ωστόσο είναι προσωρινή καθώς μετά από 48 ώρες τα επίπεδα της 

επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2: 
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Σχήμα 2.2: Χρονο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (C) της αS1 σταθερής 

συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην έκκριση της IgG από τα κύτταρα LP-1. Τα κύτταρα  (5x105 κύτταρα/ml) 

επωάστηκαν παρουσία και απουσία οπιοειδών (κύτταρα αναφοράς) για τα χρονικά διαστήματα από 6 έως 

48 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται 

ως λόγος της έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 
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Η μέγιστη μείωση της έκκρισης της IgG στις 12 ώρες και κατόπιν η έκκριση τείνει να 

επιστρέψει στα επίπεδα των κυττάρων αναφοράς.  

2.2.2. Τα οπιοειδή μειώνουν την έκκριση της IgG από τα κύτταρα LP-1 με 

δοσο-εξαρτώμενο τρόπο 

Τα οπιοειδή παρουσιάζουν κατασταλτική δράση στην έκκριση της IgG από τα κύτταρα 

LP-1, η οποία μεγιστοποιείται στις 12 ώρες, με σταθερή συγκέντρωση οπιοειδών 10-6 

Μ. Ελέγχθηκε αν η δράση αυτή παρουσιάζεται μόνο σε μεγάλες συγκεντρώσεις ή αν 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση των οπιοειδών (Σχήμα 2.3). 
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Σχήμα 2.3: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (C) της αS1 στην έκκριση της 

IgG από τα κύτταρα LP-1. Τα κύτταρα (5x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν απουσία (κύτταρα αναφοράς) 

και παρουσία οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6 - 10-12 Μ) για 12 ώρες. Τα δεδομένα είναι 

κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης 

παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος 

όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με 

πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3 η μορφίνη μειώνει την έκκριση της IgG μόνο στις υψηλές 

συγκεντρώσεις (10-8, 10-6 Μ). Η EKC και η αS1 ωστόσο εμφανίζουν στατιστικώς 

σημαντική δοσοεξαρτώμενη δράση.  

2.2.3. Οι αναστολείς οπιοειδών ναλοξόνη και διπρενορφίνη μειώνουν την 

έκκριση της IgG από τα κύτταρα LP-1  

Εκτός από τα οπιοειδή μελετήθηκε και η δράση των οπιοειδών ανταγωνιστών ναλοξόνη 

(μ-αναστολέας σε μικρές συγκεντρώσεις, γενικός αναστολέας σε υψηλές 

συγκεντρώσεις) και διπρενορφίνη (γενικός αναστολέας οπιοειδών) στην έκκριση της 
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IgG από τα κύτταρα LP-1 τόσο με δοσοεξαρτώμενο (Σχήμα 2.4) όσο και με 

χρονοεξαρτώμενο τρόπο (Σχήμα 2.5).  
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Σχήμα 2.4: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της ναλοξόνης και (Β) της διπρενορφίνης στην έκκριση της 

IgG από τα κύτταρα LP-1. Τα κύτταρα (5x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν απουσία (κύτταρα αναφοράς) 

και παρουσία αναστολέων οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6 - 10-12 Μ) για 12 ώρες. Τα 

δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της 

έκκρισης παρουσία αναστολέων οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 
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Σχήμα 2.5: Χρονο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της ναλοξόνης και (Β) της διπρενορφίνης σταθερής 

συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην έκκριση της IgG από τα κύτταρα LP-1. Τα κύτταρα  (5x105 κύτταρα/ml) 

επωάστηκαν παρουσία και απουσία αναστολέων οπιοειδών (κύτταρα αναφοράς) για τα χρονικά 

διαστήματα από 6 έως 48 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής 

πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των 

κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα 

πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς). 
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Όπως φαίνεται στα σχήματα 2.4 και 2.5 οι αναστολείς των οπιοειδών προκαλούν 

μείωση στην έκκριση της IgG από τα κύτταρα LP-1 παρόμοια με αυτή των οπιοειδών 

αγωνιστών, υποδηλώνοντας δράση η οποία δεν επάγεται από τους υποδοχείς οπιοειδών.  

2.2.4. Οι αναστολείς οπιοειδών ναλοξόνη και διπρενορφίνη δεν αναστέλλουν 

τη δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IgG από τα κύτταρα LP-1 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι οπιοειδείς ανταγωνιστές παρουσιάζουν δράση στην 

έκκριση της IgG από τα κύτταρα LP-1 παρόμοια με αυτή των οπιοειδών αγωνιστών. 

Στο σχήμα 2.6 φαίνεται ότι η παρουσία σταθερής συγκέντρωσης ανταγωνιστών δεν 

επηρεάζει την κατασταλτική δράση των οπιοειδών αγωνιστών διαφορετικών 

συγκεντρώσεων στην έκκριση της IgG. 
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Σχήμα 2.6: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (C) της αS1 στην έκκριση της 

IgG από τα κύτταρα LP-1. Τα κύτταρα (5x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν απουσία (κύτταρα αναφοράς) 

και παρουσία οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6 - 10-12 Μ) με προσθήκη ναλοξόνης ή 

διπρενορφίνης σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ για 12 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg 

ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης παρουσία αναστολέων 

οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM 

από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα 

p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η κατασταλτική δράση των οπιοειδών 

στην έκκριση της IgG δεν λαμβάνει χώρα μέσω οπιοειδών υποδοχέων. 
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2.2.5. Τα οπιοειδή αυξάνουν την έκκριση της IgΕ από τα κύτταρα U266 με 

χρονο-εξαρτώμενο τρόπο 

Τα οπιοειδή (μορφίνη, EKC και αS1 σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ) έχουν διεγερτική 

δράση στην έκκριση της ανοσοσφαιρίνης IgE. Η δράση της μορφίνης ωστόσο είναι 

μικρή και προσωρινή καθώς μετά από 48 ώρες τα επίπεδα της IgΕ επανέρχονται στα 

φυσιολογικά επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και για την αS1, όπου έντονη δράση παρατηρείται 

μόνο στις 6-12 ώρες. Αντίθετα η δράση της EKC είναι γραμμική με το χρόνο και 

παραμένει ως τις 48 ώρες, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.7: 
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Σχήμα 2.7: Χρονο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (C) της αS1 σταθερής 

συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην έκκριση της IgΕ από τα κύτταρα U266. Τα κύτταρα  (3x105 κύτταρα/ml) 

επωάστηκαν παρουσία και απουσία οπιοειδών (κύτταρα αναφοράς) για τα χρονικά διαστήματα από 6 έως 

48 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται 

ως λόγος της έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

2.2.6. Η δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IgΕ από τα κύτταρα U266 δεν 

είναι δοσο εξαρτώμενη 

Τα οπιοειδή παρουσιάζουν διεγερτική δράση στην έκκριση της IgΕ από τα κύτταρα 

U266, η οποία μεγιστοποιείται στις 6-12 ώρες, με σταθερή συγκέντρωση οπιοειδών 10-6 

Μ. Ελέγχθηκε αν η δράση αυτή παρουσιάζεται μόνο σε μεγάλες συγκεντρώσεις ή αν 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση των οπιοειδών. Τα αποτελέσματα δίνονται στο σχήμα 

2.8: 
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 Σχήμα 2.8: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (C) της αS1 στην έκκριση 

της IgΕ από τα κύτταρα U266. Τα κύτταρα (3x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν απουσία (κύτταρα 

αναφοράς) και παρουσία οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6 - 10-12 Μ) για 12 ώρες. Τα 

δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της 

έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο 

μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα 

με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.8 η δράση της μορφίνης στην έκκριση της  IgΕ είναι μικρή 

(μέγιστο 9% στη συγκέντρωση 10-6 Μ). Τα οπιοειδή EKC και αS1 προκαλούν 

μεγαλύτερη αύξηση της IgΕ (μέγιστο 23% και 16% αντίστοιχα) η δράση αυτή 

παρατηρείται ωστόσο μόνο σε μεγάλη συγκέντρωση (10-6Μ). 

2.2.7. Οι αναστολείς οπιοειδών ναλοξόνη και διπρενορφίνη επιδρούν στην 

έκκριση της IgΕ από τα κύτταρα U266 

Εκτός από τους οπιοειδείς αγωνιστές μελετήθηκε και η δράση των οπιοειδών 

ανταγωνιστών ναλοξόνη (μ-αναστολέας σε μικρές συγκεντρώσεις, γενικός αναστολέας 

σε υψηλές συγκεντρώσεις) και διπρενορφίνη (γενικός αναστολέας οπιοειδών) στην 

έκκριση της IgΕ από τα κύτταρα U266 τόσο με δοσοεξαρτώμενο (Σχήμα 2.9) όσο και 

με χρονοεξαρτώμενο τρόπο (Σχήμα 2.10). Η ναλοξόνη αυξάνει την έκκριση της IgΕ 

μόνο σε υψηλή συγκέντρωση (10-6 Μ), η δράση αυτή εντούτοις διατηρείται σχεδόν 

σταθερή με το χρόνο. Η διπρενορφίνη δεν παρουσιάζει δράση. 
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Σχήμα 2.9: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της ναλοξόνης και (Β) της διπρενορφίνης στην έκκριση της 

IgE από τα κύτταρα U266. Τα κύτταρα (3x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν απουσία (κύτταρα αναφοράς) 

και παρουσία αναστολέων οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6 - 10-12 Μ) για 12 ώρες. Τα 

δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της 

έκκρισης παρουσία αναστολέων οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 
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Σχήμα 2.10: Χρονο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της ναλοξόνης και (Β) της διπρενορφίνης σταθερής 

συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην έκκριση της IgE από τα κύτταρα U266. Τα κύτταρα  (3x105 κύτταρα/ml) 

επωάστηκαν παρουσία και απουσία αναστολέων οπιοειδών (κύτταρα αναφοράς) για τα χρονικά 

διαστήματα από 6 έως 48 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής 

πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των 

κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα 

πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς ). 
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2.2.8. Οι αναστολείς οπιοειδών ναλοξόνη και διπρενορφίνη δεν αναστέλλουν 

τη δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IgΕ από τα κύτταρα U266 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ναλοξόνη παρουσιάζει δράση στην έκκριση της IgΕ 

από τα κύτταρα U266 παρόμοια με αυτή των οπιοειδών. Στο σχήμα 2.11 φαίνεται ότι η 

παρουσία σταθερής συγκέντρωσης αναστολέων δεν επηρεάζει την δοσοεξαρτώμενη 

διεγερτική δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IgΕ. Η αύξηση που παρατηρείται 

παρουσία μορφίνης και ναλοξόνης οφείλεται στην διεγερτική επίδραση της ναλοξόνης 

(βλέπε και σχήμα 2.10). 
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 Σχήμα 2.11: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (Β) της αS1 απουσία και 

παρουσία των οπιοειδών αναστολέων ναλοξόνη και διπρενορφίνη σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ, στην 

έκκριση της IgE από τα κύτταρα U266. Τα κύτταρα (3x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν για 12 ώρες. Τα 

δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της 

έκκρισης παρουσία αναστολέων οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η διεγερτική δράση των οπιοειδών στην 

έκκριση της IgE δεν λαμβάνει χώρα μέσω οπιοειδών υποδοχέων. 

2.2.9. Επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση αντισωμάτων από φυσιολογικά 

Β-κύτταρα 

Για να ελέγξουμε αν η δράση των οπιοειδών στην έκκριση αντισωμάτων είναι 

χαρακτηριστικό των κυτταρικών σειρών πολλαπλού μυελώματος ή αν η δράση αυτή 

μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν γενικό μηχανισμό που ελέγχει την έκκριση των 

αντισωμάτων από τα πλασματοκύτταρα, απομονώσαμε Β-λεμφοκύτταρα από υγιείς 

δότες όπως περιγράφεται στα ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ. Στα κύτταρα αυτά ελέγξαμε 

την επίδραση των οπιοειδών αγωνιστών (μορφίνη, EKC και αS1) και του ανταγωνιστή 
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διπρενορφίνη. Προκαταρκτικά πειράματα έδειξαν ότι τα φυσιολογικά CD19+ Β-

κύτταρα εκκρίνουν μικρές ποσότητες IgG, IgΜ και IgΑ (βλέπε πίνακα 2.1). 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.12Α, η μορφίνη μείωσε την έκκριση των ανοσοσφαιρινών  

IgM, IgA και IgG κατά 54%, 22% και 24% αντίστοιχα, η EKC κατά 58%, 31% και 

23% και η αS1 κατά 18%, 24% και 20% αντίστοιχα. Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε και 

η διπρενορφίνη (μείωση 32%, 14% και 24% στην έκκριση της IgM, της IgA και της 

IgG αντίστοιχα). Εξετάσαμε επίσης την επίδραση της αS1 με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο 

και όπως φαίνεται στο σχήμα 2.13Β η κατασταλτική δράση της περιορίζεται στις 

υψηλές συγκεντρώσεις (10-6 Μ).  
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Σχήμα 2.12: (Α) Επίδραση των οπιοειδών (10-6 Μ) και (Β) της αS1 με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο (10-6-10-10 

Μ) στην έκκριση των ανοσοσφαιρινών IgM, IgA και IgG από τα φυσιολογικά CD19+ Β-κύτταρα.  Τα 

δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της 

έκκρισης παρουσία αναστολέων οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM  από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η δράση των οπιοειδών στην έκκριση αντισωμάτων δεν 

περιορίζεται στις κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος, αλλά πρέπει να έχει 

φυσιολογική σημασία, καθώς παρατηρείται και σε φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα.  
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2.3. Επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση ανοσοσφαιρινών μετά από 6 ημέρες 

επώασης 

Παραπάνω εξετάστηκε η επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση των ανοσοσφαιρινών 

σε χρονικά διαστήματα από 6-48 ώρες. Τα οπιοειδή κατέστειλαν την έκκριση της IgG 

από τα κύτταρα LP-1, ενώ διέγειραν την έκκριση της IgE από τα κύτταρα U266. Η 

δράση αυτή ωστόσο ήταν παροδική και επανερχόταν στα επίπεδα των κυττάρων 

αναφοράς ως τις 48 ώρες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Για να εξακριβωθεί αν 

τα οπιοειδή προκαλούν αυτές τις μεταβολές μόνο σε μικρούς χρόνους, τα κύτταρα 

επωάστηκαν με οπιοειδή για 6 ημέρες. Στο σχήμα 2.13 φαίνεται η έκκριση των 

ανοσοσφαιρινών IgG και IgE από τα κύτταρα LP-1 και U266 αντίστοιχα παρουσία 

οπιοειδών μετά από 6 ημέρες επώασης. 
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Σχήμα 2.13: Επίδραση των οπιοειδών (10-6 Μ) στην έκκριση των ανοσοσφαιρινών IgG και IgΕ από τα 

κύτταρα LP-1 και U266 αντίστοιχα μετά από 6 ημέρες επώασης. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα 

ως προς των αριθμό των κυττάρων και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης παρουσία αναστολέων 

οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM  

από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα 

p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.13 τα οπιοειδή δεν επηρεάζουν την έκκριση των 

ανοσοσφαιρινών. Σε συνδυασμό με τα προηγούμενα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι 

η δράση των οπιοειδών στην έκκριση των ανοσοσφαιρινών συμβαίνει μόνο σε μικρούς 

χρόνους και δεν λαμβάνει χώρα μέσω των οπιοειδών υποδοχέων. 
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2.4. Συμπεράσματα 

Τα οπιοειδή μειώνουν την έκκριση της IgG από τα κύτταρα LP-1 και την έκκριση των 

IgG, IgΜ και IgΑ από τα κυκλοφορούντα CD19+ B-κύτταρα. Η δράση αυτή είναι 

παροδική και εμφανίζει μέγιστο στις 12-24 ώρες. Επιπλέον, δεν επάγεται μέσω των 

οπιοειδών υποδοχέων καθώς οι οπιοειδείς ανταγωνιστές δεν αναστέλλουν τη δράση των 

αγωνιστών και επιπλέον παρουσιάζουν κατασταλτική δράση στην έκκριση των 

αντισωμάτων παρόμοια με αυτή των αγωνιστών, υποδηλώνοντας δράση μέσω 

διαφορετικών θέσεων πρόσδεσης, οι οποίες πιθανόν εξαρτώνται από την χημική φύση 

των ουσιών αυτών, όπως έχει περιγραφεί για τους ανταγωνιστές των δ-οπιοειδών 

υποδοχέων που προκαλούν ανοσοκαταστολή [326]. 

Αντιθέτως, τα οπιοειδή αυξάνουν την έκκριση της IgE από τα κύτταρα U266. Η δράση 

αυτή επιβεβαιώνει προηγούμενες μελέτες που υποστηρίζουν ότι παρατηρείται 

αναστολή της έκκρισης της IgE μετά από ανενεργοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων 

[327, 328]. Επιπλέον, υποδηλώνει πιθανό ρόλο των οπιοειδών σε αλλεργικές 

αντιδράσεις, αν και η υπόθεση αυτή χρειάζεται περαιτέρω μελέτη καθώς τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δεν είναι αρκετά για την εξαγωγή ασφαλούς 

συμπεράσματος.  
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3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ 

ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΩΝ 

Εκτός από αντισώματα, οι προς μελέτη κυτταρικές σειρές εκκρίνουν ιντερλευκίνες. 

Θεωρήθηκε σκόπιμη, για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της επίδρασης των οπιοειδών 

στην έκκριση από τα Β-λεμφοκύτταρα, η μελέτη της δράσης των πρώτων στην έκκριση 

των ιντερλευκινών.  

3.1. Χρονοεξαρτώμενη βασική έκκριση ιντερλευκινών από τα Β-κύτταρα 

Για την εξακρίβωση των κυτταροκινών που εκκρίνονται από τις προς μελέτη 

κυτταρικές σειρές, χρησιμοποιήθηκε μια νέα μέθοδος, η οποία στηρίζεται στην χρήση 

φθοριζόντων μικροσφαιριδίων, όπου είναι προσδεδεμένα αντισώματα ενάντια στις 

κυτταροκίνες σε συνδυασμό με κυτταρομετρία ροής, όπως περιγράφεται στα ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ. Ειδικότερα, ελέγχθηκε η έκκριση των κυτταροκινών IL-1β, IL-2, IL-

4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IFNγ, GM-CSF και TNFα (Σχήμα 

3.1).  
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Σχήμα 3.1: Έκκριση των κυτταροκινών IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, 

IFNγ, GM-CSF και TNFα από τα κύτταρα U266, RPMI8226 και LP-1, μετά από 24 ώρες. 

 Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1, τα κύτταρα U266 εκκρίνουν IL-6, τα κύτταρα 

RPMI8226 εκκρίνουν IL-8 και -10, ενώ τα κύτταρα LP-1 καθώς και τα φυσιολογικά Β-

κύτταρα δεν εκκρίνουν κυτταροκίνες (Πίνακας 3.1).  
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Πίνακας 3.1: Έκκριση ανοσοσφαιρινών από τα Β-κύτταρα 

Κύτταρα U266 RPMI8226 LP-1 CD19+ B-cells 

Έκκριση IL IL-6 
(16.15 pg/ml)* 

IL-8 
(227.65 pg/ml)* 

IL-10 
(97.54 pg/ml)* 

- - 

IL: ιντερλευκίνη  
*μέση συγκέντρωση από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα, που εκκρίνεται στις 24 ώρες. 

Επιπλέον, η βασική έκκριση των ιντερλευκινών αυτών είναι χρονο-εξαρτώμενη (βλέπε 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ), όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2. 
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Σχήμα 3.2: Βασική έκκριση των ιντερλευκινών IL-6, IL-8 και IL-10 από τα κύτταρα U266 και 

RPMI8226 αντίστοιχα. Τα κύτταρα επωάστηκαν σε συγκέντρωση  3x105 (U266) και 2x105 (RPMI8226) 

για χρονικά διαστήματα από 6-48 ώρες. Τα αποτελέσματα δίνονται ως pg/ml (πάνω σειρά) και 

κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης που μετρήθηκε με τη μέθοδο Bradford (κάτω 

σειρά, pg /μg πρωτεΐνης). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM  τουλάχιστον 5 ανεξάρτητων 

πειραμάτων. 
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3.2. Επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση ιντερλευκινών από τα Β-κύτταρα 

3.2.1. Τα οπιοειδή αυξάνουν την έκκριση της IL-6 από τα κύτταρα U266 με 

χρονο-εξαρτώμενο τρόπο 

Μελετήθηκε η επίδραση των οπιοειδών μορφίνη, EKC και αS1 σταθερής συγκέντρωσης 

10-6 Μ. Τα οπιοειδή έχουν διεγερτική δράση στην έκκριση της IL-6. Η δράση της 

μορφίνης ωστόσο είναι μικρή και προσωρινή (μέγιστο 10% στις 12 ώρες) και μετά από 

48 ώρες τα επίπεδα της IL-6 επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα. Το ίδιο ισχύει και 

για την αS1, όπου έντονη δράση παρατηρείται μόνο στις 6 ώρες (32%). Αντίθετα η 

δράση της EKC είναι γραμμική με το χρόνο και παραμένει ως τις 48 ώρες, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 3.3: 
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Σχήμα 3.3: Χρονο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (C) της αS1 σταθερής 

συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην έκκριση της IL-6 από τα κύτταρα U266. Τα κύτταρα  (3x105 κύτταρα/ml) 

επωάστηκαν παρουσία και απουσία οπιοειδών (κύτταρα αναφοράς) για τα χρονικά διαστήματα από 6 έως 

48 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται 

ως λόγος της έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM  από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

3.2.2. Η δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IL-6 από τα κύτταρα U266 

δεν είναι δοσο εξαρτώμενη 

Τα οπιοειδή σε συγκέντρωση 10-6 Μ, παρουσιάζουν διεγερτική δράση στην έκκριση 

της IL-6 από τα κύτταρα U266, η οποία μεγιστοποιείται στις 6 ώρες. Ελέγχθηκε αν η 

δράση αυτή παρουσιάζεται μόνο σε μεγάλες συγκεντρώσεις ή αν εξαρτάται από τη 

συγκέντρωση των οπιοειδών (Σχήμα 3.4). 
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Σχήμα 3.4: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (C) της αS1 στην έκκριση της 

IL-6 από τα κύτταρα U266. Τα κύτταρα (3x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν απουσία (κύτταρα αναφοράς) 

και παρουσία οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6 - 10-12 Μ) για 12 ώρες. Τα δεδομένα είναι 

κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης 

παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος 

όρος ±SEM  από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με 

πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.4 η δράση της μορφίνης στην έκκριση της  IL-6 είναι μικρή 

(μέγιστο 10% στη συγκέντρωση 10-6 Μ), ενώ η αS1 δεν παρουσιάζει δράση. Η EKC 

προκαλεί δοσο-εξαρτώμενη αύξηση της IL-6 (μέγιστο 16%) η δράση αυτή ωστόσο 

είναι στατιστικώς σημαντική μόνο σε μεγάλη συγκέντρωση (10-6Μ). 

3.2.3. Οι αναστολείς οπιοειδών ναλοξόνη και διπρενορφίνη μειώνουν την 

έκκριση της IL-6 από τα κύτταρα U266 

Εκτός από τα οπιοειδή μελετήθηκε και η δράση των αναστολέων των οπιοειδών 

ναλοξόνη (μ-αναστολέας σε μικρές συγκεντρώσεις, γενικός αναστολέας σε υψηλές 

συγκεντρώσεις) και διπρενορφίνη (γενικός αναστολέας οπιοειδών) στην έκκριση της 

IL-6 από τα κύτταρα U266 τόσο με δοσοεξαρτώμενο (Σχήμα 3.5) όσο και με 

χρονοεξαρτώμενο τρόπο (Σχήμα 3.6). Η ναλοξόνη μειώνει την έκκριση της IL-6 μόνο 

σε υψηλή συγκέντρωση (10-6 Μ), ενώ η διπρενορφίνη δεν παρουσιάζει δράση. 
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Σχήμα 3.5: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της ναλοξόνης και (Β) της διπρενορφίνης στην έκκριση της 

IL-6 από τα κύτταρα U266. Τα κύτταρα (3x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν απουσία (κύτταρα αναφοράς) 

και παρουσία αναστολέων οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6 - 10-12 Μ) για 12 ώρες. Τα 

δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της 

έκκρισης παρουσία αναστολέων οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

0 6 12 18 24 30 36 42 48
0,6

0,8

1,0

1,2

1,4 BA

IL
-6

 s
ec

re
tio

n
(c

on
tro

l=
1)

time (hours)time (hours)

*  

 

 control
 naloxone

0 6 12 18 24 30 36 42 48

 

 control
 diprenorphine

 

Σχήμα 3.6: Χρονο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της ναλοξόνης και (Β) της διπρενορφίνης σταθερής 

συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην έκκριση της IL-6 από τα κύτταρα U266. Τα κύτταρα  (3x105 κύτταρα/ml) 

επωάστηκαν παρουσία και απουσία αναστολέων οπιοειδών (κύτταρα αναφοράς) για τα χρονικά 

διαστήματα από 6 έως 48 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής 

πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των 

κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα 

πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς 
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3.2.4. Οι αναστολείς οπιοειδών ναλοξόνη και διπρενορφίνη δεν αναστέλλουν 

τη δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IL-6 από τα κύτταρα U266 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ναλοξόνη παρουσιάζει δράση στην έκκριση της IL-6 

από τα κύτταρα U266 αντίθετη από αυτή των οπιοειδών, ενώ η διπρενορφίνη δεν 

εμφανίζει δράση. Στο σχήμα 3.7 φαίνεται ότι η παρουσία σταθερής συγκέντρωσης 

αναστολέων δεν επηρεάζει την διεγερτική δράση των οπιοειδών διαφορετικών 

συγκεντρώσεων στην έκκριση της IL-6. 
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Σχήμα 3.7: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (Β) της αS1 απουσία και 

παρουσία των οπιοειδών αναστολέων ναλοξόνη και διπρενορφίνη σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ, στην 

έκκριση της IL-6 από τα κύτταρα U266. Τα κύτταρα (3x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν για 12 ώρες. Τα 

δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της 

έκκρισης παρουσία αναστολέων οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

3.2.5. Τα οπιοειδή μειώνουν την έκκριση της IL-8 από τα κύτταρα RPMI8226 

με χρονο-εξαρτώμενο τρόπο 

Μελετήθηκε η επίδραση των οπιοειδών μορφίνη, EKC και αS1 σταθερής συγκέντρωσης 

10-6 Μ. Τα οπιοειδή έχουν κατασταλτική δράση στην έκκριση της IL-8. Η δράση της 

μορφίνης και της EKC είναι περίπου 20 % και διατηρείται πρακτικά σταθερή με το 

χρόνο. Αντίθετα, η αS1 δεν εμφανίζει δράση (Σχήμα 3.8): 
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Σχήμα 3.8: Χρονο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (C) της αS1 σταθερής 

συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην έκκριση της IL-8 από τα κύτταρα RPMI8226. Τα κύτταρα  (2x105 

κύτταρα/ml) επωάστηκαν παρουσία και απουσία οπιοειδών (κύτταρα αναφοράς) για τα χρονικά 

διαστήματα από 6 έως 48 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής 

πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των 

κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα 

πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς ). 

3.2.6. Η δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IL-8 από τα κύτταρα 

RPMI8226 δεν είναι δοσο εξαρτώμενη 

Τα οπιοειδή παρουσιάζουν κατασταλτική δράση στην έκκριση της IL-8 από τα κύτταρα 

RPMI8226, η οποία είναι σταθερή με το χρόνο, με σταθερή συγκέντρωση οπιοειδών 10-

6 Μ. Ελέγχθηκε αν η δράση αυτή παρουσιάζεται μόνο σε μεγάλες συγκεντρώσεις η αν 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση των οπιοειδών (Σχήμα 3.9). 
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Σχήμα 3.9: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (C) της αS1 στην έκκριση της 

IL-8 από τα κύτταρα RPMI8226. Τα κύτταρα (2x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν απουσία (κύτταρα 

αναφοράς) και παρουσία οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6 - 10-12 Μ) για 24 ώρες. Τα 

δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της 

έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο 

μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα 

με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.9 η δράση της μορφίνης στην έκκριση της  IL-8 

παρατηρείται και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, αλλά δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση, 

καθώς παραμένει σταθερή με την συγκέντρωση. Αντίθετα, η EKC προκαλεί δοσο-

εξαρτώμενη μείωση της IL-8 (μέγιστο 22%), ενώ η αS1 δεν παρουσιάζει δράση.  

3.2.7. Οι αναστολείς οπιοειδών ναλοξόνη και διπρενορφίνη δεν επιδρούν στην 

έκκριση της IL-8 από τα κύτταρα RPMI8226 

Εκτός από τα οπιοειδή μελετήθηκε και η δράση των αναστολέων των οπιοειδών 

ναλοξόνη (μ-αναστολέας σε μικρές συγκεντρώσεις, γενικός αναστολέας σε υψηλές 

συγκεντρώσεις) και διπρενορφίνη (γενικός αναστολέας οπιοειδών) στην έκκριση της 

IL-8 από τα κύτταρα RPMI8226 τόσο με δοσοεξαρτώμενο (Σχήμα 3.10) όσο και με 

χρονοεξαρτώμενο τρόπο (Σχήμα 3.11). Οι αναστολείς των οπιοειδών δεν επιδρούν στην 

έκκριση της  IL-8. 
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Σχήμα 3.10: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της ναλοξόνης και (Β) της διπρενορφίνης στην έκκριση της 

IL-8 από τα κύτταρα RPMI8226. Τα κύτταρα (2x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν απουσία (κύτταρα 

αναφοράς) και παρουσία αναστολέων οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6 - 10-12 Μ) για 24 

ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως 

λόγος της έκκρισης παρουσία αναστολέων οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 
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Σχήμα 3.11: Χρονο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της ναλοξόνης και (Β) της διπρενορφίνης σταθερής 

συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην έκκριση της IL-8 από τα κύτταρα RPMI8226. Τα κύτταρα  (2x105 

κύτταρα/ml) επωάστηκαν παρουσία 10-6 Μ  και απουσία αναστολέων οπιοειδών (κύτταρα αναφοράς) για 

τα χρονικά διαστήματα από 6 έως 48 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής 

κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση 

των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 

ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα 

κύτταρα αναφοράς 

3.2.8. Οι αναστολείς οπιοειδών ναλοξόνη και διπρενορφίνη δεν αναστέλλουν 

τη δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IL-8 από τα κύτταρα RPMI8226 

Στο σχήμα 3.12 φαίνεται ότι η παρουσία σταθερής συγκέντρωσης αναστολέων δεν 

επηρεάζει την κατασταλτική δράση των οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων στην 

έκκριση της IL-8. 

0 10-1210-1110-1010-9 10-8 10-7 10-6
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

 control
 morphine
 morphine

      +naloxone 10-6 M

opioid concentration (M)opioid concentration (M) opioid concentration (M)

****

0 10-1210-1110-1010-9 10-8 10-7 10-6

 control
 EKC
 EKC

      +diprenorphine 10-6 M

**

IL
-8

 s
ec

re
tio

n 
(c

on
tro

l=
1)

0 10-1210-1110-1010-9 10-8 10-7 10-6

CBA

 control
 αS1-casomorphine
 αS1-casomorphine

      +diprenorphine 10-6 M

 
Σχήμα 3.12: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (Β) της αS1 απουσία και 

παρουσία των οπιοειδών αναστολέων ναλοξόνη και διπρενορφίνη σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ, στην 

έκκριση της IL-8 από τα κύτταρα RPMI8226. Τα κύτταρα (2x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν για 24 ώρες. 

Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος 
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της έκκρισης παρουσία αναστολέων οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

3.2.9. Τα οπιοειδή μειώνουν την έκκριση της IL-10 από τα κύτταρα RPMI8226 

με χρονο-εξαρτώμενο τρόπο 

Μελετήθηκε η επίδραση των οπιοειδών μορφίνη, EKC και αS1 σταθερής συγκέντρωσης 

10-6 Μ. Τα οπιοειδή έχουν κατασταλτική δράση στην έκκριση της IL-10. Η δράση της 

μορφίνης και της EKC είναι χρονο-εξαρτώμενη και εμφανίζει μέγιστο περίπου 34% και 

31% αντίστοιχα, μετά από 48 ώρες. Αντίθετα, η αS1 δεν εμφανίζει δράση (σχήμα 3.13): 
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Σχήμα 3.13: Χρονο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (C) της αS1 σταθερής 

συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην έκκριση της IL-10 από τα κύτταρα RPMI8226. Τα κύτταρα  (2x105 

κύτταρα/ml) επωάστηκαν παρουσία και απουσία οπιοειδών (κύτταρα αναφοράς) για τα χρονικά 

διαστήματα από 6 έως 48 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής 

πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των 

κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα 

πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς ). 

3.2.10. Η δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IL-10 από τα κύτταρα 

RPMI8226 είναι δοσο εξαρτώμενη 

Τα οπιοειδή παρουσιάζουν κατασταλτική δράση στην έκκριση της IL-10 από τα 

κύτταρα RPMI8226, η οποία είναι σταθερή με το χρόνο, με σταθερή συγκέντρωση 

οπιοειδών 10-6 Μ. Ελέγχθηκε αν η δράση αυτή παρουσιάζεται μόνο σε μεγάλες 

συγκεντρώσεις ή αν εξαρτάται από τη συγκέντρωση των οπιοειδών (Σχήμα 3.14).  
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Σχήμα 3.14: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (C) της αS1 στην έκκριση 

της IL-10 από τα κύτταρα RPMI8226. Τα κύτταρα (2x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν απουσία (κύτταρα 

αναφοράς) και παρουσία οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6 - 10-12 Μ) για 24 ώρες. Τα 

δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της 

έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο 

μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα 

με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.14 η δράση της μορφίνης και της EKC στην έκκριση της  

IL-10 είναι δοσοεξαρτώμενη. Εντούτοις, μόνο οι υψηλές συγκεντρώσεις και των δύο 

οπιοειδών δίνουν στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, η μείωση της IL-10 

που προκαλείται από την αS1 δεν είναι στατιστικώς σημαντική. 

3.2.11. Οι αναστολείς οπιοειδών ναλοξόνη και διπρενορφίνη δεν επιδρούν στην 

έκκριση της IL-10 από τα κύτταρα RPMI8226 

Εκτός από τα οπιοειδή μελετήθηκε και η δράση των αναστολέων των οπιοειδών 

ναλοξόνη (μ-αναστολέας σε μικρές συγκεντρώσεις, γενικός αναστολέας σε υψηλές 

συγκεντρώσεις) και διπρενορφίνη (γενικός αναστολέας οπιοειδών) στην έκκριση της 

IL-10 από τα κύτταρα RPMI8226 τόσο με δοσοεξαρτώμενο (Σχήμα 3.15) όσο και με 

χρονοεξαρτώμενο τρόπο (Σχήμα 3.16). Οι αναστολείς των οπιοειδών δεν επιδρούν στην 

έκκριση της  IL-10. 
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Σχήμα 3.15: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της ναλοξόνης και (Β) της διπρενορφίνης στην έκκριση της 

IL-10 από τα κύτταρα RPMI8226. Τα κύτταρα (2x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν απουσία (κύτταρα 

αναφοράς) και παρουσία αναστολέων οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6 - 10-12 Μ) για 24 

ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως 

λόγος της έκκρισης παρουσία αναστολέων οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 
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Σχήμα 3.16: Χρονο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της ναλοξόνης και (Β) της διπρενορφίνης σταθερής 

συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην έκκριση της IL-10 από τα κύτταρα RPMI8226. Τα κύτταρα  (2x105 

κύτταρα/ml) επωάστηκαν παρουσία 10-6 Μ  και απουσία αναστολέων οπιοειδών (κύτταρα αναφοράς) για 

τα χρονικά διαστήματα από 6 έως 48 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής 

κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της έκκριση 

των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 

ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα 

κύτταρα αναφοράς 
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3.2.12. Οι αναστολείς οπιοειδών ναλοξόνη και διπρενορφίνη δεν αναστέλλουν 

τη δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IL-10 από τα κύτταρα RPMI8226 

Στο σχήμα 3.17 φαίνεται ότι η παρουσία σταθερής συγκέντρωσης αναστολέων δεν 

επηρεάζει την κατασταλτική δράση των οπιοειδών διαφορετικών συγκεντρώσεων στην 

έκκριση της IL-10. 
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Σχήμα 3.17: Δοσο-εξαρτώμενη επίδραση (Α) της μορφίνης, (Β) της EKC και (Β) της αS1 απουσία και 

παρουσία των οπιοειδών αναστολέων ναλοξόνη και διπρενορφίνη σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ, στην 

έκκριση της IL-10 από τα κύτταρα RPMI8226. Τα κύτταρα (2x105 κύτταρα/ml) επωάστηκαν για 24 

ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως 

λόγος της έκκρισης παρουσία αναστολέων οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

3.3. Επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση ιντερλευκινών μετά από 6 ημέρες 

επώασης 

Παραπάνω εξετάστηκε η επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση των ιντερλευκινών σε 

χρονικά διαστήματα από 6-48 ώρες. Τα οπιοειδή κατέστειλαν την έκκριση των IL-8 και 

-10 από τα κύτταρα RPMI8226, ενώ διέγειραν την έκκριση της IL-6 από τα κύτταρα 

U266. Η δράση αυτή ήταν χρονοεξαρτώμενη στις περισσότερες των περιπτώσεων. Για 

να εξακριβωθεί αν τα οπιοειδή προκαλούν αυτές τις μεταβολές μόνο σε μικρούς 

χρόνους, τα κύτταρα επωάστηκαν με οπιοειδή για 6 ημέρες. Στο σχήμα 3.18 φαίνεται η 

έκκριση των ιντερλευκινών IL-6, IL-8 και IL-10 από τα κύτταρα U266 και RPMI8226 

αντίστοιχα παρουσία οπιοειδών μετά από 6 ημέρες επώασης. 
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Σχήμα 3.18: Επίδραση των οπιοειδών (10-6 Μ) στην έκκριση των ιντερλευκινών IL-6, IL-8 και IL-10 από 

τα κύτταρα U266 και RPMI8226 αντίστοιχα μετά από 6 ημέρες επώασης. Τα δεδομένα είναι 

κανονικοποιημένα ως προς των αριθμό των κυττάρων και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης 

παρουσία αναστολέων οπιοειδών προς την έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα 

είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό 

αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.18 τα οπιοειδή δεν επηρεάζουν την έκκριση των 

ιντερλευκινών IL-6 και IL-8, υποδηλώνοντας δράση των οπιοειδών μόνο σε μικρούς 

χρόνους. Αντίθετα, παρατηρείται μείωση της έκκρισης της IL-10 παρουσία μορφίνης 

και EKC, υποδηλώνοντας πως η επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση της 

ιντερλευκίνης αυτής ελέγχεται από διαφορετικό μηχανισμό. Σε συνδυασμό με τα 

προηγούμενα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η δράση των οπιοειδών στην έκκριση 

των ιντερλευκινών συμβαίνει μόνο σε μικρούς χρόνους και δεν λαμβάνει χώρα μέσων 

των οπιοειδών υποδοχέων. 

3.4. Συμπεράσματα 

Η δράση των οπιοειδών στην έκκριση των ιντερλευκινών είναι παρόμοια με αυτή που 

παρατηρήθηκε στην έκκριση των αντισωμάτων. Παρατηρήθηκε αύξηση της έκκρισης 

της IL-6 από τα κύτταρα U266 η οποία ήταν παρατεταμένη στην περίπτωση της EKC 

μέχρι τις 48 ώρες και παροδική στην περίπτωση της αS1, με μέγιστο στις 6 ώρες. 

Λαμβάνοντας υπόψην την παράλληλη αύξηση στην έκκριση της IgE, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι τα οπιοειδή πιθανόν αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένους μεταγραφικούς 

παράγοντες με τους οποίους εμπλέκεται η IL-6. Έτσι, μπορεί να συμβαίνει μια 

αυτορυθμιζόμενη θετική ανάδραση (feedback loop) που ελέγχει την έκκριση της IgE 
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όπως έχει περιγραφεί και σε προηγούμενες μελέτες [329, 330], η οποία ελέγχεται από 

τη συγκέντρωση των οπιοειδών στο περιβάλλον του κυττάρου. Αντίθετα, 

παρατηρήθηκε χρονοεξαρτώμενη μείωση της έκκρισης της IL-8 και -10 από τα κύτταρα 

RPMI 8226 παρουσία μορφίνης και αS1, παρόμοια με την μείωση της έκκρισης της IgG. 

Επιπλέον, οι δράσεις αυτές παρατηρηθηκαν σε μικρούς χρόνους. Σε μεγάλα χρονικά 

διαστήματα τα οπιοειδή δεν κατάφεραν να επηρεάσουν την έκκριση των ιντερλευκινών 

(με εξαίρεση την έκκριση της IL-10, υποδηλώνοντας διαφορετικό μηχανισμό δράσης 

στην ιντερλευκίνη αυτή).  

Επιπρόσθετα, όπως και στην περίπτωση των ανοσοσφαιρινών, η ρύθμιση της έκκρισης 

των ιντερλευκινών δεν λαμβάνει χώρα μέσω των κλασσικών οπιοειδών υποδοχέων 

παρά το γεγονός ότι τα προς μελέτη κύτταρα φέρουν λειτουργικούς υποδοχείς. 

4. ΤΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ 

ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 

Σε διάφορα κυτταρικά συστήματα τα οπιοειδή επιδρούν στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό κυρίως κατασταλτικά (για ανασκόπηση βλέπε [331]). Επιπλέον, η 

πιθανή αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη 

για την κατασταλτική δράση των οπιοειδών στην έκκριση αντισωμάτων και 

ιντερλευκινών. Έτσι θελήσαμε να ελέγξουμε αν τα οπιοειδή επιδρούν στον 

πολλαπλασιασμό των Β-κυττάρων. Για τον σκοπό αυτό, τα κύτταρα επωάστηκαν με 

οπιοειδή για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. 

4.1. Χρονο-εξαρτώμενη μείωση του πολλαπλασιασμού των κυτταρικών σειρών 

πολλαπλού μυελώματος από τα οπιοειδή 

Επώαση των κυτταρικών σειρών πολλαπλού μυελώματος για 6-48 ώρες με οπιοειδή 

σταθερής συγκέντρωσης (10-6 Μ) δεν επηρέασε των πολλαπλασιασμό τους. Σε 

μεγαλύτερους χρόνους ωστόσο (4 και 6 ημέρες, που αντιστοιχούν σε περίπου 2-3 

κυτταρικούς κύκλους) παρατηρήθηκε χρονοεξαρτώμενη καταστολή του 

πολλαπλασιασμού (Σχήμα 4.1 Α-C). Αντίθετα, οι αναστολείς των οπιοειδών ναλοξόνη 

και διπρενορφίνη δεν επηρέασαν τον πολλαπλασιασμό σε καμία από τις προς μελέτη 

κυτταρικές σειρές (Σχήμα 4.1 D-F). 
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Σχήμα 4.1: Χρονο-εξαρτώμενη επίδραση των οπιοειδών μορφίνη, EKC και αS1 και των ανταγωνιστών 

ναλοξόνη και διπρενορφίνη σταθερής συγκέντρωσης (10-6 Μ) στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων (Α, 

D) U266 (Β, E) RPMI8226 και (C, F) LP-1 με τη μέθοδο MTT. Τα κύτταρα  (2-5x105 κύτταρα/ml) 

επωάστηκαν παρουσία και απουσία οπιοειδών (κύτταρα αναφοράς) για τα χρονικά διαστήματα από 1 έως 

6 ημέρες. Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως λόγος του αριθμού των κυττάρων παρουσία οπιοειδών προς 

τον αριθμό των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 

3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα 

κύτταρα αναφοράς ). 

Η μορφίνη μειώνει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων U266 και RPMI8226 κατά 

15%, και των κυττάρων LP-1 κατά 10%. Η EKC μειώνει τον πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων U266, RPMI8226 και LP-1 κατά 16%, 15% και 10% αντίστοιχα, ενώ η α S1 

κατά 23%, 15% και 7% αντίστοιχα, μετά από 6 ημέρες επώασης. Οι αναστολείς των 

οπιοειδών δεν εμφανίζουν δράση. Η μικρότερη δράση των οπιοειδών παρατηρείται στα 

κύτταρα LP-1 καθώς η μείωση του πολλαπλασιασμού δεν ξεπερνά το 10% σε αυτά τα 

κύτταρα.  
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4.2. Δοσο-εξαρτώμενη μείωση του πολλαπλασιασμού των κυτταρικών σειρών 

πολλαπλού μυελώματος από τα οπιοειδή 

Η επίδραση των οπιοειδών μελετήθηκε επίσης με δοσοεξαρτώμενο τρόπο μετά από 6 

ημέρες επώασης. Παρατηρήθηκε ότι η δράση των οπιοειδών στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό είναι δοσοεξαρτώμενη (Σχήμα 4.2). Παράλληλα, τα κύτταρα 

επωάστηκαν παρουσία οπιοειδών διαφόρων συγκεντρώσεων (10-12-10-6 Μ) και των 

αναστολέων τους (ναλοξόνη και διπρενορφίνη) σταθερής συγκέντρωσης (10-6 Μ) για 

να διερευνηθεί πιθανή εμπλοκή των οπιοειδών υποδοχέων στην δράση των οπιοειδών 

(Σχήμα 4.2). 
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Σχήμα 4.2: Τα κύτταρα U266 (A), RPMI8226 (B) and LP-1 (C) επωάστηκαν για 6 ημέρες απουσία 

(κύτταρα αναφοράς) ή παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6-10-12 Μ) των οπιοειδών: μορφίνη (i, 

αριστερή στήλη), EKC (ii, μεσαία στήλη) ή αS1-καζομορφίνη (αS1, iii, δεξιά στήλη), απουσία ή παρουσία 

των οπιοειδών ανταγωνιστών ναλοξόνη (i, αριστερή στήλη) ή διπρενορφίνη (ii, iii μεσαία και δεξιά 

στήλη) σταθερής συγκέντρωσης (10-6M). Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως λόγος του αριθμού των 

κυττάρων παρουσία οπιοειδών προς τον αριθμό των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο 

μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα 

με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2, η κατασταλτική δράση των οπιοειδών στα κύτταρα 

U266 αναστέλλεται από τους οπιοειδείς αναστολείς, υποδηλώνοντας δράση μέσω των 
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οπιοειδών υποδοχέων. Πράγματι, βρήκαμε ότι τα κύτταρα αυτά εκφράζουν και τους 3 

τύπους οπιοειδών υποδοχέων (βλέπε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΜΕΡΟΣ Α, 1.1 και 1.2). 

Αντιθέτως, η δράση της μορφίνης στα κύτταρα RPMI 8226 δεν αντιστρέφεται από τη 

ναλοξόνη, ενώ η δράση των EKC και αS1 αναστρέφεται μόνο μερικώς από τη 

διπρενορφίνη. Η αναστολή του πολλαπλασιασμού στα κύτταρα LP-1 από τα οπιοειδή 

είναι μικρή (10%) και στατιστικώς σημαντική μόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις (≥ 10-8 

Μ). Επιπλέον, αναστρέφεται μερικά μόνο από τους ανταγωνιστές.  

4.3. Συμπεράσματα 

Τα οπιοειδή μειώνουν τον πολλαπλασιασμό των κυτταρικών σειρών πολλαπλού 

μυελώματος μέσω των οπιοειδών υποδοχέων. Η ένταση της δράσης των οπιοειδών στον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό μοιάζει να είναι ανάλογη με την πυκνότητα των υποδοχέων 

που ανιχνεύθηκαν στα κύτταρα. Τα κύτταρα U266 που εκφράζουν και τους τρεις 

υπότυπους οπιοειδών υποδοχέων, παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ανταπόκριση (μέγιστη 

μείωση 23%) και οι ανταγωνιστές αναστέλλουν πλήρως την δράση των οπιοειδών. 

Παρομοίως, τα κύτταρα RPMI που εκφράζουν μόνο κ- και δ- υποδοχείς σε μικρότερη 

πυκνότητα από τα κύτταρα U266 παρουσιάζουν μικρότερη απόκριση στα οπιοειδή 

(μέγιστη μείωση 15%). Επιπλέον, η ναλοξόνη που είναι κυρίως μ-οπιοειδής 

ανταγωνιστής δεν αναστέλλει τη δράση της μορφίνης, ενώ η διπρενορφίνη (μη ειδικός 

ανταγωνιστής) αναστέλλει μερικά τη δράση των EKC και αS1-καζομορφίνη, 

υποδηλώνοντας την εμπλοκή οπιοειδών υποδοχέων. Τέλος, τα κύτταρα LP-1 

εκφράζουν μόνο των δ-οπιοειδή υποδοχέα και η μέγιστη δράση των οπιοειδών σε αυτά 

τα κύτταρα είναι 10% και αναστέλλεται πλήρως ή μερικώς από τους οπιοειδείς 

ανταγωνιστές, ανάλογα με τη συγκέντρωση και το οπιοειδές που χρησιμοποιήται. 

Βάσει των παραπάνω, η δράση των οπιοειδών στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 

εξαρτάται από το είδος και την πυκνότητα των οπιοειδών υποδοχέων που φέρουν τα 

κύτταρα.  

Επιπλέον, η κατασταλτική δράση των οπιοειδών στην έκκριση αντισωμάτων και 

ιντερλευκινών δεν οφείλεται σε αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι οι οπιοειδείς υποδοχείς δεν εμπλέκονται στην ρύθμιση 

της έκκρισης, ενώ αντίθετα εμπλέκονται στην αναστολή του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα οπιοειδή ελέγχουν την έκκριση 

ανοσοσφαιρινών και ιντερλευκινών και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό μέσω 

ξεχωριστών σηματοδοτικών μονοπατιών. 
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5. ΤΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΤΩΝ Β-

ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Για να διερευνηθεί αν η αναστολή του πολλαπλασιασμού οφείλεται σε απόπτωση, τα 

κύτταρα επωάστηκαν με οπιοειδή για 6 ημέρες και κατόπιν το ποσοστό των 

αποπτωτικών και των νεκρωτικών κυττάρων μετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής (Σχήμα 

5.1). 
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Σχήμα 5.1: Τα κύτταρα U266, RPMI8226 and LP-1 επωάστηκαν για 6 ημέρες απουσία (κύτταρα 

αναφοράς) ή παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-6-10-12 Μ) των οπιοειδών: μορφίνη, EKC ή αS1, 

σταθερής συγκέντρωσης (10-6 M). Η απόπτωση και η νέκρωση μετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής με 

χρήση Αnnexin V και ιωδιούχου προπιδίου (PI) αντίστοιχα. Τα δεδομένα είναι το άθροισμα των 

αποπτωτικών και των νεκρωτικών κυττάρων και παρουσιάζονται ως λόγος των κυττάρων παρουσία 

οπιοειδών προς των κυττάρων αναφοράς (=1). Η απόπτωση των κυττάρων αναφοράς είναι 30% επί του 

συνολικού πληθυσμού για τα κύτταρα U266, 20% για τα κύτταρα RPMI8226 και 25,6% για τα κύτταρα 

LP-1. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = 

στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1 τα οπιοειδή δεν προκαλούν απόπτωση στα προς μελέτη 

κύτταρα, επομένως η αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού που παρατηρήθηκε 

δεν οφείλεται σε αύξηση της απόπτωσης. 
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6. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ 

Τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι τα οπιοειδή ελέγχουν την έκκριση ανοσοσφαιρινών 

και ιντερλευκινών και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό μέσω ξεχωριστών 

σηματοδοτικών μονοπατιών. Η επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση δεν λαμβάνει 

χώρα μέσω των οπιοειδών υποδοχέων, καθώς οι αναστολείς των οπιοειδών εμφανίζουν 

δράση παρόμοια με αυτή των αγωνιστών και δεν αναστέλλουν τη δράση των 

τελευταίων. Αντιθέτως, η επίδραση των οπιοειδών στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 

λαμβάνει χώρα μέσω των οπιοειδών υποδοχέων, καθώς αναστολείς των οπιοειδών 

αντιστρέφουν την δράση των τελευταίων. 

6.1. Σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται από την EKC στα κύτταρα 

U266 

Για την διερεύνηση των σηματοδοτικών μονοπατιών που εμπλέκονται στην δράση των 

οπιοειδών, τα κύτταρα U266 επωάστηκαν με EKC 10-6 M (που χρησιμοποιήθηκε 

ενδεικτικά) και μελετήθηκε η ενεργοποίηση των σηματοδοτικών μορίων Akt και p38 

πρωτεϊνικές κινάσες,  ERK 1/2, JNK και c-jun MAP κινάσες, της πρωτεΐνης IκB-α 

(αναστολέας του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ) και του μεταγραφικού παράγοντα 

CREB, σε μικρούς χρόνους (Σχήμα 6.1). 
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Σχήμα 6.1: Ρύθμιση της φωσφορυλίωσης ειδικών σηματοδοτικών μορίων παρουσία EKC 10-6 M. Τα 

κύτταρα U266 επωάστηκαν παρουσία EKC 10-6 M για χρονικά διαστήματα από 5-20 λεπτά. (Α) 

φωσφορυλίωση της p38 κινάσης και του μεταγραφικού παράγοντα CREB (Β) φωσφορυλίωση της JNK 

και της c-jun κινάσης και (C) φωσφορυλίωση της Akt και του ΙκΒ-α. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

ως ο λόγος φωρφορυλιωμένης προς ολική πρωτεΐνη, κανονικοποιημένα ως προς τα κύτταρα αναφοράς 

στα 0 λεπτά. Τα αποτελέσματα δίνονται ως MFI (Median Fluorescence Intensity, Μέση Ένταση 
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Φθορισμού). Η μέτρηση έγινε με τη χρήση μικροσφαιριδίων επικαλυμμένων με ειδικά αντισώματα 

(βλέπε Υλικά και Μέθοδοι).   

Όπως φαίνεται στο σχήμα 6.1Α, η p38 κινάση ενεργοποιείται παρουσία EKC, 

εμφανίζοντας μέγιστο μετά από 10 λεπτά επώασης (3-φορές αύξηση). Παρόμοια 

συμπεριφορά εμφανίζει και η πρωτεΐνη CREB (ενδοκυττάριος στόχος της p38 κινάσης) 

με μικρή υστέρηση και μικρότερο βαθμό ενεργοποίησης (2-φορές αύξηση). Στο σχήμα 

6.1Β φαίνεται η ενεργοποίηση των πρωτεϊνών JNK και c-jun που επίσης παρουσιάζει 

μέγιστο στα 10 λεπτά. Αντιθέτως, παρατηρείται μείωση της ενεργοποίησης της Akt 

παρουσία EKC (Σχήμα 6.1C). Η μέγιστη αναστολή (83%) παρατηρείται στα 10 λεπτά. 

Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζει και η πρωτεΐνη ΙκΒ-α αν και η αναστολή σε αυτή 

την περίπτωση δεν είναι τόσο έντονη (26%). Πράγματι, η ενεργοποίηση του NF-κB 

μπορεί να λάβει χώρα μέσω διαφόρων σηματοδοτικών μονοπατιών [332]. Η 

ενεργοποίηση της ERK 1/2 δεν επηρεάστηκε παρουσία EKC (δεν παρουσιάζεται). Τα 

παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η διεγερτική δράση των οπιοειδών στην 

έκκριση της IgE και της IL-6 από τα κύτταρα U266 επάγεται κυρίως μέσω της 

ενεργοποίησης των σηματοδοτικών μονοπατιών p38/CREB και JNK/c-jun, μονοπάτια 

τα οποία έχει αναφερθεί ότι εμπλέκονται στην διαδικασία της έκκρισης  

ανοσοσφαιρινών και κυτταροκινών[333, 334]. Επιπλέον, η μείωση της Akt παρουσία 

οπιοειδών, η οποία ενεργοποιείται από την PI3 κινάση, μπορεί να είναι υπεύθυνη για 

την αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού από τα οπιοειδή, καθώς το 

σηματοδοτικό μονοπάτι PI3k/Akt είναι από τα κύρια μονοπάτια που ελέγχουν την 

κυτταρική επιβίωση.    

6.2. Επίδραση των αναστολέων των κινασών p38 και JNK στην έκκριση της IgE 

και της IL-6 από τα κύτταρα U266 

Για την επιβεβαίωση της ενεργοποίησης των παραπάνω σηματοδοτικών μονοπατιών, τα 

κύτταρα U266 επωάστηκαν με οπιοειδή σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ, παρουσία και 

απουσία των αναστολέων SB203580, 25 μM (αναστολέας της p38 κινάσης) και 

SP600125, 10 μM (αναστολέας της JNK κινάσης) και μετρήθηκε η έκκριση της IgE και 

της IL-6. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 6.2. 
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Σχήμα 6.2: Έκκριση της IL-6 (A,C) και της IgE (B,D) από τα κύτταρα U266. Τα κύτταρα (3x105 

κύτταρα/ml) επωάστηκαν με μορφίνη, EKC και αS1, απουσία και παρουσία των αναστολέων SB203580, 

25 μM (Α,Β) και SP600125, 10 μM (C,D) για 12 ώρες. Τα δεδομένα είναι κανονικοποιημένα ανά μg 

ολικής κυτταρικής πρωτεΐνης και παρουσιάζονται ως λόγος της έκκρισης παρουσία οπιοειδών προς της 

έκκριση των κυττάρων αναφοράς (=1). Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 

ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα 

κύτταρα αναφοράς. 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 6.2, η δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IL-6 και της 

IgE αναστέλλεται από τους αναστολείς της p38 και της JNK κινάσης, επιβεβαιώνοντας 

ότι τα οπιοειδή δρουν μέσω των σηματοδοτικών μονοπατιών p38/CREB και JNK/c-jun. 

Εντούτοις, η κατασταλτική δράση του αναστολέα της p38 κινάσης ήταν πολύ έντονη 

στην έκκριση της IL-6, υποδηλώνοντας ότι ενώ η p38 κινάση είναι το κύριο 

σηματοδοτικό μονοπάτι που ελέγχει την έκκριση της IL-6, η έκκριση της IgE πρέπει να 

ελέγχεται από περισσότερα σηματοδοτικά μονοπάτια.  
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6.3. Σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται από την EKC και την αS1 στα 

φυσιολογικά Β-κύτταρα 

Ο έλεγχος της έκκρισης των ανοσοσφαιρινών από τα κύτταρα πολλαπλού μυελώματος 

πραγματοποιείται μέσω των σηματοδοτικών μονοπατιών p38/CREB και JNK/c-jun. 

Έτσι, μελετήσαμε αν τα μονοπάτια αυτά ελέγχουν την έκκριση των ανοσοσφαιρινών 

και στα φυσιολογικά Β-κύτταρα, αν δηλαδή ο μηχανισμός της έκκρισης 

ανοσοσφαιρινών είναι κοινός τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα νεοπλασματικά Β-

κύτταρα. Τα Β-κύτταρα επωάστηκαν με EKC και αS1 και μελετήθηκε η ενεργοποίηση 

των ίδιων σηματοδοτικών μορίων (Akt και p38 πρωτεϊνικές κινάσες,  JNK και c-jun 

MAP κινάσες, της πρωτεΐνης IκB-α και του μεταγραφικού παράγοντα CREB), σε 

μικρούς χρόνους. Τα αποτελέσματα δίνονται στο σχήμα 6.3. 
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Σχήμα 6.3: Ρύθμιση της φωσφορυλίωσης ειδικών σηματοδοτικών μορίων παρουσία EKC (Α,C,E) και αS1 

(B,D,F) 10-6 M. Τα Β-κύτταρα επωάστηκαν παρουσία των οπιοειδών για χρονικά διαστήματα από 5-40 

λεπτά. (Α,Β) φωσφορυλίωση της p38 κινάσης και του μεταγραφικού παράγοντα CREB (C,D) 
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φωσφορυλίωση της JNK και της c-jun κινάσης και (E,F) φωσφορυλίωση της Akt και του ΙκΒ-α. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται ως ο λόγος φωρφορυλιωμένης προς ολική πρωτεΐνη, κανονικοποιημένα 

ως προς τα κύτταρα αναφοράς στα 0 λεπτά. Τα αποτελέσματα δίνονται ως MFI (Median Fluorescence 

Intensity, Μέση Ένταση Φθορισμού). Η μέτρηση έγινε με τη χρήση μικροσφαιριδίων επικαλυμμένων με 

ειδικά αντισώματα (βλέπε Υλικά και Μέθοδοι).   

Όπως φαίνεται στο σχήμα 6.3Α και Β, παρατηρείται μείωση της φωσφορυλίωσης της 

p38 κινάσης, με μέγιστη αναστολή στα 5 λεπτά παρουσία οπιοειδών. Η μείωση αυτή 

είναι προσωρινή καθώς επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα (κύτταρα αναφοράς) στα 

20 λεπτά. Αντίθετα, η μείωση που παρατηρείται στον CREB παραμένει ως τα 40 λεπτά. 

Δεν παρατηρείται μεταβολή στα επίπεδα τόσο της JNK όσο και της c-jun κινάσης 

(Σχήμα 6.3C και D), και παρατηρείται καθυστερημένη μείωση της φωσφορυλίωσης της 

Akt με μέγιστη μείωση στα 40 λεπτά (Σχήμα 6.3E και F), ενώ η φωσφορυλίωση της 

ΙκΒ-α δεν επηρεάζεται παρουσία οπιοειδών. Η φωσφορυλίωση της ERK 1/2 δεν 

επηρεάζεται από την παρουσία οπιοειδών (δεν παρουσιάζεται). 

6.4. Συμπεράσματα 

Τα οπιοειδή ρυθμίζουν την έκκριση των ανοσοσφαιρινών μέσω παρόμοιων 

σηματοδοτικών μονοπατιών στα νεοπλασματικά και τα φυσιολογικά Β-κύτταρα. Η 

έκκριση από τα νεοπλασματικά και τα φυσιολογικά Β-κύτταρα ελέγχεται από τα 

σηματοδοτικά μονοπάτια p38/CREB και/ή JNK/c-jun, ενώ ο κυτταρικός 

πολλαπλασιασμός των νεοπλασματικών Β-κυττάρων από το σηματοδοτικό μονοπάτι 

PI3k/Akt (βλέπε [335] για ανασκόπηση). Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται από το 

γεγονός ότι οι αναστολείς των p38 και JNK κινασών αναστέλλουν τη δράση των 

οπιοειδών στην έκκριση της IL-6 και της IgE από τα κύτταρα U266. 

 

 

 

 

 

 



 161

7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα οπιοειδή παρουσιάζουν τόσο νευροανοσορυθμιστική (επικοινωνία του νευρικού με 

το ανοσοποιητικό σύστημα) όσο και ανοσορυθμιστική (επικοινωνία μεταξύ των ανοσο-

κυττάρων) δράση [48]. Η σημασία αυτής της επικοινωνίας επιβεβαιώνεται από την 

ύπαρξη ειδικών υποδοχέων (δ, μ και κ) σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος με 

αποτέλεσμα τη ρύθμιση διαφόρων κυτταρικών λειτουργιών τους [75, 76]. Οι υποδοχείς 

αυτοί είναι παρόμοιοι με τους αντίστοιχους του ΚΝΣ. Έτσι, οι κυτταρικές 

αλληλεπιδράσεις που κατευθύνουν τις χυμικές και τις κυτταρικές ανοσολογικές 

απαντήσεις, μπορούν να τροποποιηθούν και από το νευροενδοκρινικό περιβάλλον μέσα 

στο οποίο συμβαίνουν. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση 

ανοσοσφαιρινών και κυτταροκινών από κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος, οι 

οποίες αποτελούν μοντέλα Β-κυττάρων σε διαφορετικό στάδιο διαφοροποίησης, και 

από απομονωμένους πληθυσμούς Β-λεμφοκυττάρων. Η διεθνής βιβλιογραφία είναι 

ελλιπής όσον αφορά την επίδραση των οπιοειδών στις λειτουργίες των Β-κυττάρων 

[44]. Οι άμεσες δράσεις των οπιοειδών στα Β-κύτταρα είναι δύσκολο να 

αποσαφηνιστούν καθώς για την ενεργοποίηση των τελευταίων απαιτούνται και άλλοι 

κυτταρικοί ή/και χυμικοί παράγοντες (όπως παραγωγή κυτταροκινών από τα Τ-

λεμφοκύτταρα κτλ). Για τον λόγο αυτό θεωρήθηκε σκόπιμη η μελέτη της δράσης των 

οπιοειδών στα Β λεμφοκύτταρα, ώστε να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο ρόλος τους στο 

ανοσοποιητικό σύστημα. 

Τα οπιοειδή μειώνουν την έκκριση της IgG από τα κύτταρα LP-1 και την έκκριση των 

IgG, IgΜ και IgΑ από τα κυκλοφορούντα CD19+ B-κύτταρα. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία όπου τα οπιοειδή μειώνουν την παραγωγή 

αντισωμάτων τόσο in vivo όσο και in vitro (βλέπε [44, 78] για επισκοπήσεις). Η δράση 

αυτή είναι παροδική και εμφανίζει μέγιστο στις 12-24 ώρες. Επιπλέον, δεν επάγεται 

μέσω των οπιοειδών υποδοχέων καθώς οι οπιοειδείς αναστολείς δεν αναστέλλουν τη 

δράση των αγωνιστών και επιπλέον παρουσιάζουν κατασταλτική δράση στην έκκριση 

των αντισωμάτων παρόμοια με αυτή των αγωνιστών, υποδηλώνοντας δράση μέσω 

διαφορετικών θέσεων πρόσδεσης, οι οποίες πιθανόν εξαρτώνται από την χημική φύση 

των ουσιών αυτών, όπως έχει περιγραφεί για τους ανταγωνιστές των δ-οπιοειδών 

υποδοχέων που προκαλούν ανοσοκαταστολή [326]. 
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Αντιθέτως, τα οπιοειδή αυξάνουν την έκκριση της IgE από τα κύτταρα U266. Η δράση 

αυτή επιβεβαιώνει προηγούμενες μελέτες που υποστηρίζουν ότι παρατηρείται 

αναστολή της έκκρισης της IgE μετά από ανενεργοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων 

[327, 328]. Επιπλέον, υποδηλώνει πιθανό ρόλο των οπιοειδών σε αλλεργικές 

αντιδράσεις, αν και η υπόθεση αυτή χρειάζεται περαιτέρω μελέτη καθώς τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δεν είναι αρκετά για την εξαγωγή ασφαλούς 

συμπεράσματος. Εντούτοις, αν και τα οπιοειδή είναι υπεύθυνα για λιγότερο από το 10 

% των περιπτώσεων αναφυλαξίας που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών 

επεμβάσεων, σε πειράματα in vitro σε περιτονιακά ιστιοκύτταρα ποντικού έχει βρεθεί 

ότι τα οπιοειδή αυξάνουν την έκκριση ισταμίνης που επάγεται από αντιγόνα και η 

ανενεργοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων προκαλεί καταστολή της έκκρισης IgE [327, 

328]. Επιπλέον, έχουν βρεθεί αντισώματα IgE που αντιδρούν με την μορφίνη και την 

κωδεΐνη στον ορό αίματος ατόμων αλλεργικών στα ναρκωτικά [336]. 

Η αύξηση επίσης της έκκρισης της IL-6 από τα κύτταρα U266, οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι τα οπιοειδή ίσως αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένους μεταγραφικούς παράγοντες με 

τους οποίους εμπλέκεται η IL-6, προκαλώντας έτσι την παράλληλη αύξηση στην 

έκκριση της IgE. Μπορεί να συμβαίνει μια αυτορυθμιζόμενη θετική ανάδραση 

(feedback loop) που ελέγχει την έκκριση της IgE όπως έχει περιγραφεί και σε 

προηγούμενες μελέτες [329, 330], η οποία ελέγχεται από τη συγκέντρωση των 

οπιοειδών στο περιβάλλον των κυττάρων. 

Αντίθετα, παρατηρείται χρονοεξαρτώμενη μείωση της έκκρισης της IL-8 και -10 από τα 

κύτταρα RPMI 8226 παρουσία μορφίνης και αS1, παρόμοια με την μείωση της έκκρισης 

της IgG από τα κύτταρα LP-1, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την ανοσοκατασταλτική 

δράση των οπιοειδών. 

Όπως έχει αναφερθεί, η δράση των οπιοειδών στην έκκριση δεν επάγεται μέσω 

οπιοειδών υποδοχέων. Επιπλέον, είναι παροδική καθώς δεν παρατηρούνται διαφορές 

μετά από 6 ημέρες επώασης. Αντίθετα, η δράση τους στον πολλαπλασιασμό επάγεται 

μέσω των οπιοειδών υποδοχέων και παρατηρείται μετά από μεγάλα χρονικά 

διαστήματα επώασης (3-6 ημέρες). Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

έκκριση και ο πολλαπλασιασμός των Β-κυττάρων αποτελούν ανεξάρτητες λειτουργίες 

ο οποίες ελέγχονται από διαφορετικούς μηχανισμούς. Πράγματι, η έκκριση από τα 

νεοπλασματικά και τα φυσιολογικά Β-κύτταρα ελέγχεται από τα σηματοδοτικά 

μονοπάτια p38/CREB και/ή JNK/c-jun, ενώ ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός των 
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νεοπλασματικών Β-κυττάρων από το σηματοδοτικό μονοπάτι PI3k/Akt (βλέπε [335] 

για ανασκόπηση). Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι αναστολείς 

των p38 και JNK κινασών αναστέλλουν τη δράση των οπιοειδών στην έκκριση της IL-6 

και της IgE από τα κύτταρα U266. Στο σχήμα 7.1 παρουσιάζονται σχηματικά τα 

σηματοδοτικά μονοπάτια που ρυθμίζονται από τα οπιοειδή. 

 
Σχήμα 7.1: Σχηματική αναπαράσταση των προτεινόμενων σηματοδοτικών μονοπατιών που ρυθμίζονται 

από τα οπιοειδή και ελέγχουν την έκκριση και τον πολλαπλασιασμό των Β-κυττάρων. Οι συμπαγείς 

γραμμές υποδηλώνουν μηχανισμό δράσης που παρατηρείται στα νεοπλασματικά και τα φυσιολογικά Β-

κύτταρα και οι διακεκομμένες γραμμές μηχανισμό δράσης που παρατηρείται μόνο στα κύτταρα 

πολλαπλού μυελώματος (νεοπλασματικά Β-κύτταρα). 

Τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας υποδηλώνουν ότι τα οπιοειδή έχουν 

κατασταλτικές ιδιότητες τόσο στην έκκριση κυτταροκινών και αντισωμάτων όσο και 

στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, δρώντας άμεσα στα νεοπλασματικά και τα 

φυσιολογικά Β-λεμφοκύτταρα. Τα κύτταρα πολλαπλού μυελώματος φέρουν 

λειτουργικούς οπιοειδείς υποδοχείς μικρής ωστόσο πυκνότητας, ενώ στα φυσιολογικά 

Β-κύτταρα δεν ανιχνεύονται οπιοειδείς υποδοχείς. Παρατηρούνται ξεχωριστοί 

μηχανισμοί δράσης που ελέγχουν την έκκριση και τον πολλαπλασιασμό. Η έκκριση 

ελέγχεται κυρίως από τα σηματοδοτικά μονοπάτια p38/CREB και/ή JNK/c-jun, ενώ ο 

κυτταρικός πολλαπλασιασμός από το σηματοδοτικό μονοπάτι PI3k/Akt.   

Ο τρόπος με τον οποίο τα οπιοειδή ρυθμίζουν την έκκριση αντισωμάτων και 

κυτταροκινών παραμένει προς διερεύνηση. Σε επιθηλιακά συστήματα, τα οπιοειδή έχει 
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αναφερθεί στο παρελθόν ότι αλληλεπιδρούν μέσω άλλων μεμβρανικών υποδοχέων που 

συνδέονται με G-πρωτεΐνες, όπως οι υποδοχείς σωματοστατίνης και οι αδρενεργικοί 

υποδοχείς [337, 338]. Αξίζει να σημειωθεί ότι υποδοχείς σωματοστατίνης και β-2-

αδρενεργικοί υποδοχείς έχουν βρεθεί στα Β λεμφοκύτταρα [339-341] και επιπλέον τα 

ίδια σηματοδοτικά μονοπάτια (p38 κινάση) ενεργοποιούνται μετά την ενεργοποίηση 

των β-2-αδρενεργικών υποδοχέων στα Β-κύτταρα για την ρύθμιση της IgE [342]. Ένας 

άλλος πιθανός μηχανισμός δράσης είναι η απευθείας ενδοκυττάρωση των οπιοειδών 

που καταλήγει σε άμεση ενεργοποίηση ενζύμων ή/και μεταγραφικών παραγόντων, 

μηχανισμός που όπως αναφέρθηκε έχει ήδη προταθεί για τα επιθηλιακά κύτταρα [343]. 

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε διαφορετικούς υποπληθυσμούς του ανοσοποιητικού 

συστήματος είναι πολύπλοκη και οδηγεί στη ρύθμιση τόσο της κυτταρικής όσο και της 

χυμικής ανοσίας. Τα Τ-λεμφοκύτταρα και τα PBMCs εκφράζουν οπιοειδείς υποδοχείς 

οι οποίοι ελέγχουν την έκκριση πολλών ανοσορυθμιστικών μορίων. Επιπλέον, τα 

οπιοειδή παράγονται από τα Τ-κύτταρα, δρώντας ως τοπικοί ρυθμιστές. Κατά τη 

διάρκεια λοίμωξης ή άλλου στρεσογόνου παράγοντα, οπιοειδή από το ΚΝΣ ή 

περιφερειακούς ιστούς μπορεί να επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα δεδομένα 

που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για 

τις πολύπλοκες αυτές αλληλεπιδράσεις. Τα οπιοειδή, αναστέλλοντας την έκκριση των 

ανοσοσφαιρινών μπορεί να αποτρέπουν την εξάντληση των αποθηκευμένων 

ανοσοσφαιρινών, όπως έχει περιγραφεί για την δράση των οπιοειδών στην έκκριση 

κατεχολαμινών [115], ενώ μέσω της αύξησης της έκκρισης της IL-6 μπορεί να 

αποκαθιστούν μια τοπική θετική ανάδραση για τις λειτουργίες των Β-λεμφοκυττάρων. 

Η περαιτέρω διερεύνηση των ιδιοτήτων αυτών των οπιοειδών μπορεί να αποτελέσει 

σημαντικό πεδίο έρευνας που θα οδηγήσει στην πλήρη διασαφήνιση του ρόλου των 

οπιοειδών στην κυτταρική και χυμική ανοσία. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Επόμενος στόχος της παρούσας διατριβής είναι η περαιτέρω διευκρίνηση της δράσης 

των οπιοειδών στην μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων. Η μελέτη της 

μετανάστευσης των λεμφοκυττάρων είναι αρκετά πολύπλοκη, απαιτώντας την ύπαρξη 

ετερολόγων συστημάτων καλλιεργειών. Για το λόγο αυτό, ελέγξαμε ένα απλούστερο 

σύστημα, την μετανάστευση καρκινικών επιθηλιακών κυττάρων. Τα δύο είδη 

μετανάστευσης παρουσιάζουν αρκετές διαφορές, που εξαρτώνται από την μορφολογία 

των κυττάρων και τις δυναμικές παραμέτρους της μετανάστευσης. Εντούτοις, τα 

περισσότερα δομικά και ρυθμιστικά μόρια που ελέγχουν την διαδικασία της 

μετανάστευσης είναι παρόμοια στα κύτταρα που μεταναστεύουν. Επιπλέον, η μελέτη 

της δράσης των οπιοειδών στην κυτταρική μετανάστευση των καρκινικών επιθηλιακών 

κυττάρων δίνει πληροφορίες για τον ρόλο τους στην καρκινική μετάσταση καθώς η 

μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της 

μετάστασης καρκινικών όγκων. 
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1. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΑ 

ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ  
1.1. Έκφραση των υποδοχέων οπιοειδών. 

Το πρώτο βήμα της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση ύπαρξης ή όχι οπιοειδών 

υποδοχέων στις επιθηλιακές κυτταρικές σειρές καρκίνου ουροδόχου κύστης (Τ24 και 

EJ), μαστού (MCF-7), ήπατος (HepG2), ωοθηκών (SKOV-3) και τραχήλου μήτρας 

(HeLa), με RT-PCR χρησιμοποιώντας ειδικούς ιχνηθέτες για την ανίχνευση των μ- κ- 

και δ- οπιοειδών υποδοχέων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 1.1 και 

συνοψίζονται στον πίνακα 1.1: 
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Σχήμα 1.1. : Έκφραση των οπιοειδών υποδοχέων από τις καρκινικές σειρές T24, EJ, SKOV-3, HepG2, 

HeLa και MCF-7 (Α) Τα κύτταρα MCF-7 εκφράζουν τους μ- κ- και δ-υποδοχείς οπιοειδών και τα 

κύτταρα HepG2 τους κ- υποδοχείς οπιοειδών, ενώ τα κύτταρα T24, EJ, SKOV-3 και HeLa δεν 

εκφράζουν υποδοχείς οπιοειδών. Ως θετικός μάρτυρας (positive control, PC) χρησιμοποιήθηκε RNA από 

ανθρώπινο εγκέφαλο για τον μ-υποδοχέα και η κυτταρική σειρά T47D για τους κ-και δ- υποδοχείς. (Β) η 

καθαρότητα του cDNA που χρησιμοποιήθηκε ελέγχθηκε με την χρήση ιχνηθετών για G3PDH. Τα 

δείγματα RNA που είχαν υποστεί αντίστροφη μεταγραφή (RT+) έδωσαν προϊόν στα 449 bp ενώ τα 

δείγματα που δεν είχαν υποστεί  αντίστροφη μεταγραφή δεν έδωσαν προϊόν (RT-). 

Πίνακας 1.1: Έκφραση των μ-, κ- και δ- υποδοχέων οπιοειδών από τις προς εξέταση καρκινικές σειρές 

 κ δ μ 
T24 - - - 

EJ - - - 

MCF-7 + + + 

HepG2 + - - 

SKOV-3 - - - 

HeLa - - - 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1, τα κύτταρα MCF-7 εκφράζουν τους μ- κ- και δ-

υποδοχείς οπιοειδών και τα κύτταρα HepG2 τους κ- υποδοχείς οπιοειδών σε συμφωνία 

με προηγούμενες μελέτες [344, 345], ενώ τα κύτταρα T24, EJ, SKOV-3 και HeLa δεν 

εκφράζουν υποδοχείς οπιοειδών.  

1.2. Μελέτες δέσμευσης 

Για την περαιτέρω ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό των οπιοειδών υποδοχέων στις 

καρκινικές κυτταρικές σειρές, χρησιμοποιήθηκαν ραδιενεργά ανάλογα των οπιοειδών 

αγωνιστών-ανταγωνιστών, υψηλής συγγένειας για τους διάφορους οπιοειδείς υποδοχείς 

και πραγματοποιήθηκαν πειράματα δέσμευσης (δόσης-απόκρισης) (Πίνακας 1.2). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. Αποτελέσματα των πειραμάτων δέσμευσης στις καρκινικές κυτταρικές σειρές. 
Χρησιμοποιήθηκαν ραδιοσημασμένα οπιοειδή ανάλογα εκλεκτικά για τους διάφορους τύπους των 
οπιοειδών υποδοχέων.  
Ραδιενεργό 
ανάλογο Θέσεις  δέσμευσης των οπιοειδών αγωνιστών Υποδοχείς που 

ανιχνεύονται 
 Τ24 EJ MCF-7* HepG2 SKOV-3 HeLa  

[3Η]-
DAMGO 

0 0 KD 4.8 nM 
1158 θέσεις / 
κύτταρο 

0 0 0 μ 

[3Η]-
U69593 

0 0 KD 0.17 nM 
8340 θέσεις / 
κύτταρο 

0 0 0 κ 

[3Η]-
DPDPE 

0 0 KD 20 nM 
1333 θέσεις / 
κύτταρο 

0 0 0 δ 

*[305, 344]. 
 

Από τον πίνακα 1.2 φαίνεται ότι οι προς εξέταση κυτταρικές σειρές δεν φέρουν 

λειτουργικούς οπιοειδείς υποδοχείς με την εξαίρεση των κυττάρων MCF-7 τα οποία 

φέρουν και τους τρεις υπότυπους οπιοειδών υποδοχέων, επιβεβαιώνοντας παλαιότερα 

αποτελέσματα [305, 344].  

1.3. Συμπεράσματα 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι προς μελέτη κυτταρικές σειρές δεν φέρουν 

οπιοειδείς υποδοχείς, με εξάιρεση τα κύτταρα MCF-7 τα οποία φέρουν και τους τρεις 

υπότυπους οπιοειδών υποδοχέων. Επομένως, οι πιθανές δράσεις των οπιοειδών στις 

προς μελέτη κυτταρικές σειρές αναμένεται ότι δεν λαμβάνουν χώρα μέσω των 

κλασσικών οπιοειδών υποδοχέων. 
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2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 
2.1. Επίδραση της μορφίνης στην κυτταρική μετανάστευση 

Η κυτταρική μετανάστευση αποτελεί κύριο προαπαιτούμενο για την επαγωγή της 

μετάστασης. Για τον λόγο αυτό, εκτιμήθηκε η επίδραση της μορφίνης στην κυτταρική 

μετανάστευση με δύο τρόπους: Έναν ποιοτικό (επούλωση ουλής) και έναν ποσοτικό 

(Transwell). 

2.1.1. Επίδραση της μορφίνης στην κυτταρική μετανάστευση με τη μέθοδο 

«επούλωση ουλής» (wound healing assay) 

Κατ’αρχήν ελέγχθηκε η επίδραση της μορφίνης σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ, στην 

κυτταρική μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων (Σχήμα 2.1). 
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Σχήμα 2.1: Επίδραση της μορφίνης (10-6 Μ) στην κυτταρική μετανάστευση των καρκινικών κυτταρικών 

σειρών T24, EJ, MCF-7, HepG2, HeLa και SKOV-3. Για την εκτίμηση της επούλωσης της τομής τα 

κύτταρα T24, EJ και SKOV-3 ελέγχθηκαν μετά από 12 ώρες επώασης, τα κύτταρα MCF-7 και HeLa 

μετά από 24 ώρες και τα κύτταρα HepG2 μετά από 3 ημέρες επώασης λόγω διαφορετικής 

μεταναστευτικής ικανότητας και χρόνου διπλασιασμού. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από 

τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε 

σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1, η μορφίνη επάγει την κυτταρική μετανάστευση στα 

κύτταρα T24 και EJ ενώ την αναστέλλει στα κύτταρα HepG2 και HeLa. Δεν 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική επίδραση στα κύτταρα MCF-7 και SKOV-3.  
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2.1.2. Οι οπιοειδείς αναστολείς δεν αναστέλλουν την δράση της μορφίνης στην 

κυτταρική μετανάστευση με τη μέθοδο «επούλωση ουλής» (wound healing 

assay) 

Ελέγχθηκε ενδεικτικά η επίδραση των αναστολέων οπιοειδών στην κυτταρική 

μετανάστευση των κυττάρων ουροδόχου κύστης καθώς και η επίδραση τους στην 

δράση της μορφίνης. Επιλέχθηκαν τα κύτταρα ουροδόχου κύστης καθώς παρουσία 

μορφίνης εμφανίζουν την μεγαλύτερη αύξηση στην κυτταρική μετανάστευση. Για τον 

σκοπό αυτό, τα κύτταρα επωάστηκαν με μορφίνη απουσία και παρουσία των οπιοειδών 

αναστολέων διπρενορφίνη και ναλοξόνη σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ (Σχήμα 2.2).  
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Σχήμα 2.2: Επίδραση της μορφίνης (10-6 Μ) απουσία και παρουσία των οπιοειδών αναστολέων ναλοξόνη 

και διπρενορφίνη (10-6 Μ) στην κυτταρική μετανάστευση των κυττάρων T24 και EJ. Για την εκτίμηση 

της επούλωσης της τομής τα κύτταρα T24 και EJ ελέγχθηκαν μετά από 12 ώρες επώασης. Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2, οι οπιοειδείς αναστολείς δεν επιδρούν στην κυτταρική 

μετανάστευση των κυττάρων Τ24 και EJ, και δεν αναστέλλουν την δράση της 

μορφίνης, γεγονός που ήταν αναμενόμενο, καθώς τα κύτταρα αυτά δεν εκφράζουν 

οπιοειδείς υποδοχείς.  
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2.1.3. Επίδραση της μορφίνης στην κυτταρική μετανάστευση με τη μέθοδο 

transwell 

Η μέθοδος της επούλωσης ουλής είναι μια ποιοτική μέθοδος εκτίμησης της κυτταρικής 

μετανάστευσης. Για την ποσοτική εκτίμηση της, καθώς και για επιβεβαίωση των 

παραπάνω αποτελεσμάτων, η κυτταρική μετανάστευση εκτιμήθηκε και με τη μέθοδο 

Transwell. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην ικανότητα των κυττάρων να 

μεταναστεύουν από την πάνω πλευρά του πολυκαρβονικού φίλτρου (με διάμετρο 

πόρων 8 μm) στην κάτω. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 2.3. 
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Σχήμα 2.3: Επίδραση της μορφίνης (10-6 Μ) στην κυτταρική μετανάστευση των καρκινικών κυτταρικών 

σειρών T24, EJ, MCF-7, HepG2, HeLa και SKOV-3 με τη μέθοδο Transwell. Όλα τα κύτταρα 

ελέγχθηκαν μετά από 24 ώρες επώασης. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 

ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα 

κύτταρα αναφοράς ) και είναι κανονικοποιημένα ως προς τα κύτταρα αναφοράς (=1). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3, η μορφίνη αυξάνει την κυτταρική μετανάστευση των 

κυττάρων ουροδόχου κύστης T24 και EJ κατά 27% και 18% αντίστοιχα, ενώ μειώνει 

την κυτταρική μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων ήπατος και τραχήλου μήτρας 

HepG2 και HeLa κατά 14% και 15% αντίστοιχα. Δεν παρατηρείται δράση στα 

καρκινικά κύτταρα μαστού και ωοθηκών MCF-7 και SKOV-3. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν με τη μέθοδο επούλωσης ουλής.  
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2.2. Επίδραση της μορφίνης στην κυτταρική προσκόλληση (adhesion) και 

εξάπλωση (cell spreading) 

Εκτός από την κυτταρική μετανάστευση, η κυτταρική προσκόλληση και εξάπλωση 

αποτελούν προαπαιτούμενα για την επαγωγή της μετάστασης. Για τον λόγο αυτό, εκτός 

από την κυτταρική μετανάστευση, εκτιμήθηκε η δράση της μορφίνης στην κυτταρική 

προσκόλληση και εξάπλωση πάνω σε υπόστρωμα (κολλαγόνο τύπου Ι).  

2.2.1. Επίδραση της μορφίνης στην κυτταρική προσκόλληση (adhesion) 

Τα κύτταρα επωάστηκαν παρουσία μορφίνης σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ και 

εκτιμήθηκε η κυτταρική προσκόλληση σε κολλαγόνο τύπου Ι μετά από 2 ώρες επώασης 

(Σχήμα 2.4). 
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Σχήμα 2.4: Επίδραση της μορφίνης (10-6 Μ) στην κυτταρική προσκόλληση των καρκινικών κυτταρικών 

σειρών T24, EJ, MCF-7, HepG2, HeLa και SKOV-3 σε κολλαγόνο τύπου Ι μετά από 2 ώρες επώασης. Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ) και είναι 

κανονικοποιημένα ως προς τα κύτταρα αναφοράς (=1). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.4, η μορφίνη αυξάνει την κυτταρική προσκόλληση των 

κυττάρων ουροδόχου κύστης T24 και EJ σε κολλαγόνο τύπου Ι κατά 26% και 16% 

αντίστοιχα, ενώ μειώνει την κυτταρική μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων 

τραχήλου μήτρας HeLa κατά 16%. Δεν παρατηρείται δράση στα καρκινικά κύτταρα 

ήπατος, μαστού και ωοθηκών HepG2, MCF-7 και SKOV-3. 
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2.2.2. Επίδραση της μορφίνης στην κυτταρική εξάπλωση (cell spreading) 

Τα κύτταρα επωάστηκαν παρουσία μορφίνης σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ και 

εκτιμήθηκε η κυτταρική εξάπλωση σε κολλαγόνο τύπου Ι μετά από 2 ώρες επώασης 

(Σχήμα 2.5). 

T24 EJ MCF-7 HepG2 HeLa SKOV-30,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
 control
 morphine*

*

re
la

tiv
e 

sp
re

ad
in

g
co

nt
ro

l=
1

 

Σχήμα 2.5: Επίδραση της μορφίνης (10-6 Μ) στην κυτταρική εξάπλωση των καρκινικών κυτταρικών 

σειρών T24, EJ, MCF-7, HepG2, HeLa και SKOV-3 σε κολλαγόνο τύπου Ι μετά από 2 ώρες επώασης. Τα 

αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ) και είναι 

κανονικοποιημένα ως προς τα κύτταρα αναφοράς (=1). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.5, η μορφίνη αυξάνει την κυτταρική προσκόλληση των 

κυττάρων ουροδόχου κύστης T24 και EJ σε κολλαγόνο τύπου Ι κατά 28% και 18% 

αντίστοιχα, ενώ δεν παρατηρείται δράση σε καμία από τις υπόλοιπες κυτταρικές σειρές. 

2.3. Συμπεράσματα 

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η μορφίνη επηρεάζει την κυτταρική 

μετανάστευση με τρόπο που εξαρτάται από την κυτταρική σειρά που εξετάζεται. Η 

μεγαλύτερη δράση παρατηρείται στα καρκινικά κύτταρα ουροδόχου κύστης (T24 και 

EJ), στα οποία η μορφίνη εμφανίζει δράση σε όλες τις μεταστατικές ιδιότητες που 

ελέγχθηκαν (κυτταρική μετανάστευση, προσκόλληση και εξάπλωση). Αντίθετα, 

παρουσιάζεται μείωση της κυτταρικής μετανάστευσης των κυττάρων καρκίνου ήπατος 

(HepG2) και τραχήλου μήτρας (HeLa). Επιπλέον, η μορφίνη μειώνει την ικανότητα 

προσκόλλησης των κυττάρων HeLa αλλά όχι και των κυττάρων HepG2 και δεν 
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επηρεάζει την κυτταρική εξάπλωση σε καμία από τις δύο αυτές κυτταρικές σειρές. Η 

μορφίνη δεν εμφανίζει δράση σε καμία από τις μεταστατικές ιδιότητες των καρκινικών 

κυττάρων μαστού και ωοθηκών MCF-7 και SKOV-3.  

Η επίδραση της μορφίνης στις μεταστατικές ικανότητες των καρκινικών κυττάρων δεν 

λαμβάνει χώρα μέσω οπιοειδών υποδοχέων, καθώς παρατηρείται σε κύτταρα που δεν 

φέρουν οπιοειδείς υποδοχείς (T24, EJ, HepG2 και HeLa), ενώ δεν παρατηρείται δράση 

στα κύτταρα MCF-7 που φέρουν οπιοειδείς υποδοχείς. Επιπλέον, όσον αφορά τα 

κύτταρα ουροδόχου κύστης (T24 και EJ) στα οποία η μορφίνη εμφανίζει τη μέγιστη 

δράση σε όλες τις μεταστατικές ιδιότητες που ελέγχθηκαν, η δράση αυτή δεν 

αναστέλλεται από τους οπιοειδείς αναστολείς ναλοξόνη και διπρενορφίνη.  

Τα ευρήματα αυτά επιβάλλουν τον περαιτέρω έλεγχο της επίδρασης της μορφίνης και 

άλλων οπιοειδών στη μεταστατική ικανότητα των καρκινικών σειρών ουροδόχου 

κύστης, καθώς και του μηχανισμού δράσης τους. Στα κύτταρα αυτά παρατηρείται 

αύξηση της μεταστατικής ικανότητας παρουσία μορφίνης η οποία δεν επάγεται μέσω 

οπιοειδών υποδοχέων. 
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3. ΤΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ T24 ΚΑΙ EJ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μορφίνη εμφανίζει αυξητική δράση στην κυτταρική 

μετανάστευση, προσκόλληση και εξάπλωση των καρκινικών κυτταρικών σειρών 

ουροδόχου κύστης T24 και EJ. Θεωρήθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί η δράση των 

οπιοειδών EKC και αS1, καθώς και των ειδικών για τους οπιοειδείς υποδοχείς 

αγωνιστών DAMGO (μ-ειδικός αγωνιστής), DPDPE (δ-ειδικός αγωνιστής) και 

U69,593 (κ-ειδικός αγωνιστής) στις ιδιότητες αυτές, ούτως ώστε να εξακριβωθεί αν η 

δράση αυτή αποκλειστικά τη μορφίνη ή και άλλα οπιοειδή. 

3.1. Τα οπιοειδή αυξάνουν την κυτταρική μετανάστευση των κυττάρων T24 και 

EJ 

Τα κύτταρα T24 και EJ επωάστηκαν με μορφίνη, EKC και αS1 σταθερής συγκέντρωσης 

10-6 Μ και μετρήθηκε το «κλείσιμο» της ουλής στις 0, 12 και 24 ώρες (Σχήμα 3.1). 

 
Σχήμα 3.1: Επίδραση των οπιοειδών μορφίνη, EKC και αS1 (10-6 Μ) στην κυτταρική μετανάστευση των 

καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης T24 και EJ. (Α) και (Β): Χαρακτηριστικές φωτογραφίες της 

επούλωσης της ουλής των κυττάρων Τ24 (Α) και EJ (Β) στις 0, 12 και 24 ώρες. (C) και (D): 

Διαγραμματική απεικόνιση του % κλεισίματος της ουλής από τα κύτταρα Τ24 (C) και EJ (D) μετά από 
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12 ώρες. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = 

στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1, όλα τα οπιοειδή που χρησιμοποιήθηκαν αυξάνουν την 

ταχύτητα επούλωσης της πληγής. Στις 24 ώρες τα κύτταρα Τ24 που επωάστηκαν με 

οπιοειδή έχουν καλύψει πλήρως την ουλή, ενώ τα κύτταρα αναφοράς έχουν καλύψει 

~70% της ουλής (Σχήμα 3.1Α). Ομοίως, τα κύτταρα EJ που επωάστηκαν με οπιοειδή 

έχουν καλύψει πλήρως την ουλή, ενώ τα κύτταρα αναφοράς έχουν καλύψει ~60% της 

ουλής (Σχήμα 3.1Β). 

Επιπλέον, εκτιμήθηκε η κυτταρική μετανάστευση των κυττάρων Τ24 παρουσία των 

ειδικών για τους οπιοειδείς υποδοχείς αγωνιστών DAMGO (μ-ειδικός αγωνιστής), 

DPDPE (δ-ειδικός αγωνιστής) και U69,593 (κ-ειδικός αγωνιστής). Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο σχήμα 3.2. 
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Σχήμα 3.2: Επίδραση των οπιοειδών DAMGO, DPDPE και U69,593 (10-6 Μ) στην κυτταρική 

μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης T24. Διαγραμματική απεικόνιση του % 

κλεισίματος της ουλής από τα κύτταρα Τ24 μετά από 12 ώρες. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος 

±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με 

πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2, οι ειδικοί αγωνιστές των οπιοειδών DAMGO, DPDPE 

και U69,593 προκαλούν μικρή αύξηση μη στατιστικώς σημαντική, της ταχύτητας 

επούλωσης της ουλής. Επομένως μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα οπιοειδή 

γενικά προκαλούν αύξηση της μετανάστευσης στα κύτταρα Τ24, ο βαθμός της οποίας 

εξαρτάται πιθανόν από τη στερεοχημική δομή των οπιοειδών. 
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3.2. Τα οπιοειδή αυξάνουν την προσκόλληση των κυττάρων T24 και EJ σε 

κολλαγόνο τύπου Ι 

Για να μελετηθεί η δράση των οπιοειδών στην ικανότητα προσκόλλησης των κυττάρων 

Τ24 και EJ, τα κύτταρα επωάστηκαν με μορφίνη σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ για 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα και μετρήθηκε η κυτταρική προσκόλληση στα 120 

λεπτά. Το πείραμα αυτό έγινε για να διερευνηθεί ο κατάλληλος χρόνος διεξαγωγής των 

επόμενων πειραμάτων. Πράγματι, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μορφίνη επάγει την 

κυτταρική προσκόλληση των κυττάρων Τ24 (Σχήμα 3.3Α) σε κολλαγόνο τύπου Ι μόνο 

μετά από 15 λεπτά επώασης, ενώ δεν έχει δράση μετά από 30 λεπτά, 1, 3 και 6 ώρες. 

Ομοίως, αυξημένη κυτταρική προσκόλληση παρουσία μορφίνης των κυττάρων EJ 

παρατηρείται μόνο στα 15 λεπτά επώασης, ενώ μικρή αύξηση παρατηρείται και στα 30 

λεπτά επώασης (Σχήμα 3.3 Β). Επομένως, τα επόμενα πειράματα θα πραγματοποιηθούν 

μετά από 15 λεπτά επώασης για όλα τα οπιοειδή. 
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Σχήμα 3.3: Επίδραση της μορφίνης, στην κυτταρική προσκόλληση των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου 

κύστης T24 (Α) και EJ (Β) σε κολλαγόνο Ι. Τα κύτταρα προεπωάστηκαν με μορφίνη σταθερής 

συγκέντρωσης (10-6 Μ) και μετρήθηκε η ικανότητα προσκόλλησης τους σε κολλαγόνο τύπου Ι μετά από 

120 λεπτά. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται κανονικοποιημένα ως προς τα κύτταρα αναφοράς (=1) και 

είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό 

αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς). 

Ακολούθησε περαιτέρω μελέτη της κυτταρικής προσκόλλησης. Τα κύτταρα Τ24 και EJ 

επωάστηκαν με τα οπιοειδή μορφίνη, EKC και αS1 σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ και 

μετρήθηκε η προσκόλληση σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα (15 – 120 λεπτά, 

χρονοεξαρτώμενη απόκριση) (Σχήμα 3.4Α). Τα αποτελέσματα έδειξαν μέγιστη δράση 

των οπιοειδών στα 60 λεπτά για τα κύτταρα Τ24 και 120 λεπτά για τα κύτταρα EJ. 

Ακολούθως, τα κύτταρα Τ24 και EJ επωάστηκαν με οπιοειδή διαφορετικών 
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συγκεντρώσεων (10-10-10-6 Μ) και μετρήθηκε η προσκόλληση στα 60 λεπτά για τα 

κύτταρα Τ24 και 120 λεπτά για τα κύτταρα EJ (δοσο-εξαρτώμενη απόκριση) (Σχήμα 

3.4Α). Τα αποτελέσματα δίνονται στο σχήμα 3.4. 
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Σχήμα 3.4: Επίδραση των οπιοειδών μορφίνη, EKC και αS1 στην κυτταρική προσκόλληση των 

καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης T24 και EJ σε κολλαγόνο Ι. (Α) και (C): Επίδραση των 

οπιοειδών σταθερής συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην ικανότητα προσκόλλησης των κυττάρων Τ24 (Α) και 

EJ (C). Μέτρηση στα 15, 30, 60 και 120 λεπτά. (Β) και (D): δοσο-εξαρτώμενη απόκριση (10-10-10-6 Μ) 

των οπιοειδών στην προσκόλληση των κυττάρων Τ24 (Β) και EJ (D). Τα κύτταρα Τ24 μετρήθηκαν στα 

60 λεπτά και τα κύτταρα EJ στα 120 λεπτά. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται κανονικοποιημένα ως 

προς τα κύτταρα αναφοράς (=1) και είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  

(* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.4, τα οπιοειδή προκαλούν αύξηση της ικανότητας 

προσκόλλησης των κυττάρων Τ24 και EJ με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Η μέγιστη δράση 

(26%, 38% και 35% για τα κύτταρα Τ24 και 16%, 18% και 18% για τα κύτταρα EJ με 

μορφίνη, EKC και αS1, αντίστοιχα) παρατηρείται σε συγκέντρωση 10-6 Μ και στις δύο 

περιπτώσεις και είναι πιο έντονη στα κύτταρα Τ24 (Σχήμα 3.4Α και 3.4 C). 
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3.3. Τα οπιοειδή αυξάνουν την εξάπλωση των κυττάρων T24 και EJ σε κολλαγόνο 

τύπου Ι 

Η δράση των οπιοειδών στην ικανότητα προσκόλλησης των κυττάρων υποδηλώνει ότι 

μπορεί να εμφανίζουν δράση και στην κυτταρική εξάπλωση. Για να μελετηθεί το 

ενδεχόμενο αυτό, τα κύτταρα Τ24 και EJ επωάστηκαν με οπιοειδή σταθερής 

συγκέντρωσης 10-6 Μ και εκτιμήθηκε η κυτταρική εξάπλωση στα 120 λεπτά. Τα 

αποτελέσματα δίνονται στο σχήμα 3.5. 

 

Σχήμα 3.5: Επίδραση των οπιοειδών μορφίνη, EKC και αS1 (10-6 Μ) στην κυτταρική εξάπλωση των 

καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης T24 (Α) και EJ (Β) σε κολλαγόνο Ι. (Α) και (C): 

Χαρακτηριστικές φωτογραφίες της εξάπλωσης των κυττάρων Τ24 (Α) και EJ (C) στις 2 ώρες. (Β) και 

(D): Ποσοτική εκτίμηση της κυτταρικής εξάπλωσης των κυττάρων Τ24 (Β) και EJ (D). Τα κύτταρα 

επιστρώθηκαν παρουσία οπιοειδών σε πλάκες 6 οπών επιστρωμένες με κολλαγόνο τύπου Ι και 

επωάστηκαν για 2 ώρες. Κατόπιν μονιμοποιήθηκαν με 3.7% φορμαλδεΰδη και η κυτταρική εξάπλωση 

εκτιμήθηκε με τη λήψη φωτογραφιών και επεξεργασία με τα προγράμματα Photoshop και Image J. 

Λήφθηκαν 10 φωτογραφίες και αναλύθηκαν ~700 κύτταρα ανά συνθήκη. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται κανονικοποιημένα ως προς τα κύτταρα αναφοράς (=1) και είναι ο μέσος όρος ±SEM από 

τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε 

σχέση με τα κύτταρα αναφοράς). 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.5 τα οπιοειδή αυξάνουν την κυτταρική εξάπλωση των 

κυττάρων Τ24 και EJ. Στα κύτταρα Τ24 η μορφίνη προκαλεί αύξηση 29%, η EKC 9% 

και η αS1 18%. Στα κύτταρα EJ η μορφίνη προκαλεί αύξηση 18%, η EKC 16% και η αS1 

21%. Επιπλέον, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.4 Α και C, τα κύτταρα αναφοράς έχουν ως 

επί το πλείστον στρογγυλό σχήμα ενώ τα κύτταρα που επωάστηκαν με οπιοειδή έχουν 

κυρίως ατρακτοειδές σχήμα. 

3.4. Τα οπιοειδή αυξάνουν την ικανότητα διήθησης των κυττάρων T24 και EJ 

μέσω ECM 

Καθώς η αύξηση της μετανάστευσης και της ικανότητας προσκόλλησης των κυττάρων 

είναι τα πρώτα στάδια της κυτταρικής διήθησης, μελετήθηκε η δράση των οπιοειδών 

στην ικανότητα διήθησης μέσω εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (ECM). Τα κύτταρα 

επωάστηκαν με μορφίνη διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-10-10-6 Μ) για 24 ώρες και 

μετρήθηκε η ικανότητα διήθησης μέσω ενός πολυκαρβονικού φίλτρου επικαλυμμένου 

με συστατικά της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Τα αποτελέσματα δίνονται στο σχήμα 

3.6. 
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Σχήμα 3.6: Επίδραση της μορφίνης διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-12-10-6 Μ) στην ικανότητα 

διήθησης των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης T24 (Α) και EJ (Β) μέσα από συστατικά της 

ECM. Τα κύτταρα επωάστηκαν με μορφίνη για 24 ώρες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

κανονικοποιημένα ως προς τα κύτταρα αναφοράς (=1) και είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 

ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα 

κύτταρα αναφοράς). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.6 η μορφίνη προκαλεί αύξηση της διηθητικής ικανότητας 

μέσω της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας μόνο σε υψηλή συγκέντρωση (10-6 Μ) και στις 

δύο κυτταρικές σειρές.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποτελέσματα, μελετήθηκε επίσης η δράση των 

οπιοειδών EKC και αS1 σταθερής συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην ικανότητα διήθησης των 

κυττάρων Τ24 και EJ. Τα αποτελέσματα δίνονται στο σχήμα 3.7.  
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Σχήμα 3.7: Επίδραση των οπιοειδών μορφίνη, EKC και αS1 σταθερής συγκέντρωσης (10-6 Μ) στην 

ικανότητα διήθησης των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης T24 (Α) και EJ (Β) μέσα από 

συστατικά της ECM. Τα κύτταρα επωάστηκαν με οπιοειδή για 24 ώρες. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται κανονικοποιημένα ως προς τα κύτταρα αναφοράς (=1) και είναι ο μέσος όρος ±SEM από 

τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε 

σχέση με τα κύτταρα αναφοράς). 

Τα κύτταρα Τ24 που επωάστηκαν με οπιοειδή έδειξαν αυξημένη διηθητική ικανότητα 

σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς με τη μέγιστη δράση να εμφανίζεται παρουσία EKC 

(36%). Αντιθέτως, η επίδραση στα κύτταρα EJ δεν είναι τόσο έντονη. Μόνο παρουσία 

μορφίνης εμφανίζεται στατιστικά σημαντική αύξηση της ικανότητας διήθησης (18.6%), 

ενώ η EKC και αS1 δεν εμφανίζουν στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. 

3.5. Συμπεράσματα 

Τα οπιοειδή προκαλούν αύξηση των μεταστατικών ιδιοτήτων των καρκινικών σειρών 

ουροδόχου κύστης. Όλα τα οπιοειδή που χρησιμοποιήθηκαν (μορφίνη, EKC και αS1) 

παρουσίασαν παρόμοιες μεταστατικές ιδιότητες. Εντούτοις, οι ειδικοί για τους 

οπιοειδείς υποδοχείς αγωνιστές DAMGO (μ-ειδικός αγωνιστής), DPDPE (δ-ειδικός 

αγωνιστής) και U69,593 (κ-ειδικός αγωνιστής) αν και προκάλεσαν αύξηση της 

μετανάστευσης των προς μελέτη κυττάρων, η δράση αυτή δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική. 
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4. ΤΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΩΝ MMPs ΑΠΟ ΤΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ T24 ΚΑΙ EJ  

Για την εξάπλωση της μετάστασης, τα καρκινικά κύτταρα επικολλούνται στην 

εξωκυττάρια θεμέλια ουσία κυρίως μέσω των υποδοχέων ιντεγκρινών  [346] και 

εκκρίνουν μεταλλοπρωτεϊνάσες μήτρας (matrix metalloproteinases, MMPs) για τη 

διάσπαση των βασικών μεμβρανών και την εισαγωγή τους στην κυκλοφορία [347]. 

Έχει αναφερθεί ότι οι MMP-2 και -9 εμπλέκονται στην in vitro διηθητική ικανότητα 

διαφορετικών καρκινικών σειρών [348-350]. Με βάση τα δεδομένα αυτά, μελετήθηκε η 

επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση των MMPs.  

4.1. Τα οπιοειδή προκαλούν αύξηση της έκκρισης των MMP-2 και -9 από τα 

κύτταρα T24 και EJ 

Καθώς τα οπιοειδή δρουν στην ικανότητα διήθησης των κυττάρων Τ24 και EJ μόνο σε 

υψηλές συγκεντρώσεις (10-6 Μ), μελετήθηκε η δράση τους στην έκκριση των MMP-2 

και -9 μόνο στις συγκεντρώσεις αυτές. Τα αποτελέσματα δίνονται στο σχήμα 4.1. 

 
Σχήμα 4.1: Επίδραση των οπιοειδών στην έκκριση των MMP-2 και -9. (Α) και (Β): Χαρακτηριστικά 

ζυμογραφήματα των pro-MMP-2 (72 KDalton) και pro-MMP-9 (92 KDalton) που εκκρίνουν τα κύτταρα 

Τ24 (Α) και EJ (Β) παρουσία μορφίνης, EKC και αS1 σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ μετά από 24 ώρες. 

Διαγραμματική απεικόνιση της έκκρισης των MMPs από τα κύτταρα Τ24 (C) και EJ (D). Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται κανονικοποιημένα ως προς τα κύτταρα αναφοράς (=1) και είναι ο μέσος 
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όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με 

πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς). Τα αποτελέσματα έχουν κανονικοποιηθεί ως 

προς των αριθμό των κυττάρων όπως μετρήθηκε με τη μέθοδο ΜΤΤ (βλέπε Υλικά και Μέθοδοι). 

Τα οπιοειδή προκαλούν αύξηση της έκκρισης της pro-MMP-2 (72 KDa) and -9 (92 

KDa) από τα κύτταρα Τ24 μετά από επώαση για 24 ώρες. Η μορφίνη προκαλεί αύξηση 

της pro-MMP-2 κατά 34% και της pro-MMP-9 κατά 27% σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς, ενώ η EKC προκαλεί αύξηση 25% και 54% αντίστοιχα, και η αS1 21% και 

66% αντίστοιχα. Επιπλέον, η επώαση με οπιοειδή προκαλεί την έκκριση της ενεργής 

μορφής της MMP-9 (82 KDa) η οποία δεν ανιχνεύεται στα κύτταρα αναφοράς (βλέπε 

Σχήμα 4.1Α). Παρόμοια αποτελέσματα λαμβάνονται και από τα κύτταρα EJ. Η μορφίνη 

προκαλεί αύξηση της pro-MMP-2 κατά 24% και της pro-MMP-9 κατά 29% σε σχέση 

με τα κύτταρα αναφοράς, ενώ η EKC προκαλεί αύξηση 55% και 36% αντίστοιχα, και η 

αS1 37% και 28% αντίστοιχα. Εντούτοις, η έκκριση των μεταλλοπρωτεϊνασών από τα 

κύτταρα EJ δεν είναι τόσο έντονη όσο στα κύτταρα Τ24 (σύγκρινε σχήμα 4.1Α και Β). 

Επιπλέον, δεν ανιχνεύεται η ενεργή μορφή της MMP-9 στα κύτταρα EJ. Η διαφορά 

αυτή μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι οι μεταστατικές ιδιότητες (μετανάστευση, 

κυτταρική προσκόλληση, εξάπλωση και διήθηση) των κυττάρων EJ δεν είναι τόσο 

έντονες συγκρινόμενες με αυτές των κυττάρων Τ24. 

4.2. Το μονοξείδιο του αζώτου δεν εμπλέκεται στην αύξηση της έκκρισης των 

MMPs από τα κύτταρα T24 και EJ που επάγεται από τα οπιοειδή 

Προηγούμενη μελέτη έχει δείξει ότι η έκκριση της MMP-2 ελέγχεται από το οξείδιο 

του αζώτου (ΝΟ) [301]. Για να εξεταστεί η πιθανότητα αυτή στα κύτταρα Τ24 και EJ, 

τα κύτταρα επωάστηκαν με τον αναστολέα της συνθάσης του ΝΟ L-NAME (0.5 mM) ή 

τον δότη ΝΟ, SNAP (0.05 mM) και μετρήθηκε η έκκριση των MMPs. Τα 

αποτελέσματα δίνονται στο σχήμα 4.2. 
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Σχήμα 4.2: Επίδραση του αναστολέα της συνθάσης του ΝΟ, L-NAME  ή του δότη ΝΟ, SNAP στην 

έκκριση των MMP-2 και -9. (Α) και (Β): Χαρακτηριστικά ζυμογραφήματα των pro-MMP-2 (72 KDalton) 

και pro-MMP-9 (92 KDalton) που εκκρίνουν τα κύτταρα Τ24 (Α) και EJ (Β) παρουσία  L-NAME (0.5 

mM) και SNAP  (0.05 mM) μετά από 24 ώρες. Διαγραμματική απεικόνιση της έκκρισης των MMPs από 

τα κύτταρα Τ24 (C) και EJ (D). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται κανονικοποιημένα ως προς τα 

κύτταρα αναφοράς (=1) και είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = 

στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς). Τα 

αποτελέσματα έχουν κανονικοποιηθεί ως προς των αριθμό των κυττάρων όπως μετρήθηκε με τη μέθοδο 

ΜΤΤ (βλέπε Υλικά και Μέθοδοι). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2, ο δότης SNAP δεν αύξησε και ο αναστολέας L-NAME 

δεν ανέστειλε την έκκριση των MMPs από τα κύτταρα Τ24 και EJ. Μελετήθηκε 

επιπλέον η επίδραση των ουσιών αυτών στην δράση της μορφίνης. Τα αποτελέσματα 

δίνονται στο σχήμα 4.3. 
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Σχήμα 4.3: Επίδραση του αναστολέα της συνθάσης του ΝΟ, L-NAME  ή του δότη ΝΟ, SNAP στην 

δράση της μορφίνης στην έκκριση των MMP-2 και -9. (Α) και (Β): Χαρακτηριστικά ζυμογραφήματα των 

pro-MMP-2 (72 KDalton) και pro-MMP-9 (92 KDalton) που εκκρίνουν τα κύτταρα Τ24 (Α) και EJ (Β) 

παρουσία μορφίνης 10-6 Μ απουσία ή παρουσία  L-NAME (0.5 mM) και SNAP  (0.05 mM) μετά από 24 

ώρες. Διαγραμματική απεικόνιση της έκκρισης των MMPs από τα κύτταρα Τ24 (C) και EJ (D). Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται κανονικοποιημένα ως προς τα κύτταρα αναφοράς (=1) και είναι ο μέσος 

όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με 

πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς). Τα αποτελέσματα έχουν κανονικοποιηθεί ως 

προς των αριθμό των κυττάρων όπως μετρήθηκε με τη μέθοδο ΜΤΤ (βλέπε Υλικά και Μέθοδοι). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.3, καμία από αυτές τις ουσίες δεν επηρέασε την δράση της 

μορφίνης, υποδηλώνοντας ότι η δράση αυτή είναι ανεξάρτητη του ΝΟ.  

4.3. Συμπεράσματα 

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα οπιοειδή αυξάνουν την έκκριση των 

MMP-2 και -9. Η δράση αυτή δεν ελέγχεται από το οξείδιο του αζώτου (ΝΟ), αντίθετα 

με προηγούμενη μελέτη που δείχνει την εξάρτηση της έκκρισης των MMPs από το ΝΟ  

[301]. Επιπλέον, η διηθητική ικανότητα των κυττάρων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

την έκκριση των MMPs, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της 

παρούσας εργασίας. 
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5. ΤΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ 

ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΗΣ  

Η κυτταρική κινητικότητα, προσκόλληση και εξάπλωση, είναι ιδιότητες των κυττάρων 

που συνήθως συνδέονται με αλλαγές στον κυτταροσκελετό της ακτίνης. Για τον λόγο 

αυτό μελετήθηκε η επίδραση των οπιοειδών στον κυτταροσκελετό της ακτίνης. 

5.1. Επίδραση της μορφίνης στον κυτταροσκελετό της ακτίνης στα κύτταρα Τ24 

Κατ’αρχήν μελετήθηκε η επίδραση της μορφίνης στον κυτταροσκελετό των κυττάρων 

Τ24 με χρονοεξαρτώμενο τρόπο. Τα κύτταρα επωάστηκαν με μορφίνη σταθερής 

συγκέντρωσης 10-6 Μ  για χρονικά διαστήματα από 2-15 λεπτά. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο σχήμα 5.1. 

 
Σχήμα 5.1: Συνεστιακή Μικροσκοπία με χρήση ροδαμίνης-φαλλοϊδίνης για την χρώση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης των κυττάρων Τ24, απουσία (κύτταρα αναφοράς) και παρουσία μορφίνης 

10-6 Μ για τα χρονικά διαστήματα 2, 5, 10 και 15 λεπτά. Παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

χρώσης κυττάρων. ( ) λαμελλιπόδια, (→) φιλοπόδια και ( ) περιφερειακή ακτίνη. 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1 τα κύτταρα Τ24 μετά από επώαση με μορφίνη, 

εμφανίζουν γρήγορο σχηματισμό συμπλόκων πολυμερισμένης ακτίνης που 

συσσωρεύονται κυρίως σε φιλοπόδια (→) και εκτείνονται στην περιφέρεια των 

κυττάρων, ξεκινώντας από τα 2 λεπτά και συνεχίζοντας να αναπτύσσονται ως τα 15 
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λεπτά. Παρουσία μορφίνης, τα κύτταρα Τ24 αρχικά εμφάνισαν μικροϊνίδια ( ) στα 2 

λεπτά επώασης. Η δημιουργία φιλοποδίων είναι εμφανής στα 10 λεπτά επώασης (→), 

ενώ τα κύτταρα αναφοράς περιέχουν μόνο μικρές περιοχές πολυμερισμένης ακτίνης 

που διανέμονται στην κυτταρική μεμβράνη, ή μικρά φιλοπόδια. Επιπροσθέτως, ο 

σχηματισμός πολυμερισμένης περιφερειακής ακτίνης ( ) διακρίνεται μετά από 10 

λεπτά επώασης σε σύγκριση με τα κύτταρα αναφοράς. Οι μεγαλύτερες αλλαγές ωστόσο 

παρατηρούνται μετά από 15 λεπτά επώασης.  

5.2. Επίδραση των οπιοειδών στον κυτταροσκελετό της ακτίνης στα κύτταρα Τ24 

και EJ 

Στην προηγούμενη ενότητα περιγράφτηκε η επίδραση της μορφίνης στον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης των κυττάρων Τ24 με χρονοεξαρτώμενο τρόπο. Η δράση 

της μορφίνης είναι άμεση, προκαλώντας αλλαγές από τα 2 λεπτά. Οι μεγαλύτερες 

αλλαγές ωστόσο παρατηρούνται μετά από 15 λεπτά επώασης. Για τον λόγο αυτό τα 

επόμενα πειράματα έγιναν σε αυτό τον χρόνο. Τα κύτταρα Τ24 και EJ επωάστηκαν με 

οπιοειδή σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ για 15 λεπτά και κατόπιν έγινε χρώση με 

ροδαμίνη-φαλλοϊδίνη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 5.2. 

 
Σχήμα 5.2: Συνεστιακή Μικροσκοπία με χρήση ροδαμίνης-φαλλοϊδίνης για την χρώση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης των κυττάρων Τ24 (Α) και EJ (Β), απουσία (κύτταρα αναφοράς) και 

παρουσία μορφίνης, EKC και αS1 10-6 Μ για 15 λεπτά. Παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

χρώσης κυττάρων. ( ) λαμελλιπόδια, (→) φιλοπόδια ( ) περιφερειακή ακτίνη και ινίδια ακτίνης (stress 

fibers, ). 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2, η παρουσία των οπιοειδών μορφίνης, EKC και αS1 έχει 

ως αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης των κυττάρων 

Τ24 και EJ. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω για τη μορφίνη, τα οπιοειδή προκαλούν 

αύξηση της πολυμερισμένης περιφερειακής ακτίνης ( ), των λαμελλιποδίων ( ) και 

των φιλοποδίων (→) σε σύγκριση με τα κύτταρα αναφοράς. Επιπλέον, στα κύτταρα EJ, 

παρουσία αS1 παρατηρείται σχηματισμός ινιδίων ακτίνης (stress fibers, ). Ο λόγος της 

περιφερειακής ακτίνης προς την ολική ακτίνη για τα κύτταρα Τ24 είναι 0.55±0.02, 

0.66±0.02, 0.65±0.03 and 0.59±0.03 για τα κύτταρα αναφοράς, τη μορφίνη, την EKC 

και την αS1 αντίστοιχα, όπως ποσοτικοποιήθηκαν με το πρόγραμμα Image J. 

Ως εκ τούτου, η κυτταρική προσκόλληση και εξάπλωση που παρατηρείται στα 

καρκινικά κύτταρα ουροδόχου κύστης παρουσία οπιοειδών συνοδεύονται από 

αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης. 

5.3. Επίδραση της μορφίνης στον κυτταροσκελετό της ακτίνης στα κύτταρα Τ24 

κατά τη διάρκεια της επούλωσης ουλής 

Έως τώρα μελετήθηκε η αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης σε μικρούς 

χρόνους. Για να μελετηθεί περαιτέρω η επίδραση των οπιοειδών κατά τη διάρκεια της 

κυτταρικής μετανάστευσης, δημιουργήθηκε μια ούλη στα κύτταρα Τ24 απουσία και 

παρουσία μορφίνης 10-6 Μ και ελέγχθηκαν οι αλλαγές του κυτταροσκελετού της 

ακτίνης στους χρόνους 0, 1, 2 και 3 ώρες (Σχήμα 5.3). 
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Σχήμα 5.3: Συνεστιακή Μικροσκοπία με χρήση ροδαμίνης-φαλλοϊδίνης για την χρώση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης των κυττάρων Τ24, απουσία (κύτταρα αναφοράς) και παρουσία μορφίνης, 

10-6 Μ κατά τη διάρκεια της επούλωσης ουλής για 0, 1, 2 και 3 ώρες. Παρουσιάζεται ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα χρώσης κυττάρων. ( ) λαμελλιπόδια. 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.3, η μορφίνη προκαλεί την αύξηση των ινιδίων ακτίνης και 

των λαμελλιποδίων κατά την διεύθυνση της κίνησης μετά από 1 ώρα επώασης, ενώ 

παρόμοιες αλλαγές παρατηρήθηκαν στα κύτταρα αναφοράς μετά από 2 ώρες επώασης. 

Τα λαμελλιπόδια που παρατηρούνται παρουσία μορφίνης είναι πιο έντονα σε όλες τις 

περιπτώσεις σε σύγκριση με τα κύτταρα αναφοράς. Ο λόγος της περιφερειακής ακτίνης 

προς την ολική ακτίνη για τα κύτταρα Τ24 είναι 0.62±0.01 για τα κύτταρα που 
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επωάστηκαν με μορφίνη και 0.51±0.01 για τα κύτταρα αναφοράς. Η μέτρηση έγινε 

μετά από 1 ώρα επώασης. 

5.4. Συμπεράσματα 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι τα οπιοειδή προκαλούν σημαντικές αλλαγές 

στον κυτταροσκελετό της ακτίνης, δηλαδή αύξηση της πολυμερισμένης περιφερειακής 

ακτίνης, των λαμελλιποδίων και των φιλοποδίων και σχηματισμός ινιδίων ακτίνης 

(stress fibers). Οι αλλαγές αυτές του κυτταροσκελετού της ακτίνης είναι απαραίτητες 

για τα περισσότερα είδη κυτταρικής μετανάστευσης [351].  

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η αύξηση της κυτταρικής μετανάστευσης που 

παρατηρείται παρουσία οπιοειδών στα καρκινικά κύτταρα ουροδόχου κύστης, επάγεται 

μέσω της αναδιάταξης του κυτταροσκελετού της ακτίνης. 
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6. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΙΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Τ24 ΚΑΙ EJ  

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, η καρκινική μετανάστευση, οι αλλαγές στον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης και η τροποποίηση της έκκρισης των MMPs συμβαίνουν 

μετά από τροποποιήσεις της ενεργοποίησης σηματοδοτικών μονοπατιών όπως η PI3 

κινάση, οι ERK 1/2 κινάσες, η p38 και η JNK κινάση. Η δράση των οπιοειδών στην 

κυτταρική μετανάστευση, προσκόλληση και διήθηση δεν λαμβάνει χώρα μέσω 

οπιοειδών υποδοχέων, καθώς οι υποδοχείς αυτοί δεν ανιχνεύονται στα καρκινικά 

κύτταρα ουροδόχου κύστης. Για να μελετηθεί περαιτέρω ο ρόλος των οπιοειδών στην 

κυτταρική μετανάστευση εξετάστηκε η επίδραση της μορφίνης στην ενεργοποίηση των 

παραπάνω σηματοδοτικών μονοπατιών. 

6.1. Σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούνται από την μορφίνη στα κύτταρα 

Τ24 

Τα κύτταρα Τ24 επωάστηκαν με μορφίνη (που χρησιμοποιήθηκε ενδεικτικά) σταθερής 

συγκέντρωσης 10-6 Μ για διάφορους χρόνους και μελετήθηκε η ενεργοποίηση των 

σηματοδοτικών μορίων Akt, p38,  ERK 1/2, και JNK κινάσες  (Σχήμα 6.1). 
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Σχήμα 6.1: Ρύθμιση της φωσφορυλίωσης ειδικών σηματοδοτικών μορίων παρουσία μορφίνης. Τα 

κύτταρα Τ24 επωάστηκαν παρουσία μορφίνης 10-6 M για τα χρονικά διαστήματα από 5 και 15 λεπτά. 

φωσφορυλίωση των ERK 1/2, p38, JNK και Akt κινασών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως ο λόγος 
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φωρφορυλιωμένης προς ολική πρωτεΐνη, κανονικοποιημένα ως προς τα κύτταρα αναφοράς στα 0 λεπτά. 

Τα αποτελέσματα δίνονται ως MFI (Median Fluorescence Intensity, Μέση Ένταση Φθορισμού). Η 

μέτρηση έγινε με τη χρήση μικροσφαιριδίων επικαλυμμένων με ειδικά αντισώματα (βλέπε Υλικά και 

Μέθοδοι).   

Όπως φαίνεται στο σχήμα 6.1, η μορφίνη προκαλεί γρήγορη αλλά παροδική αύξηση της 

φωσφορυλίωσης της p38 κινάσης (αύξηση 2.5 φορές σε σύγκριση με τα κύτταρα 

αναφοράς και επιστροφή στα επίπεδα των κυττάρων αναφοράς μετά από 15 λεπτά) και 

πιο αργή αύξηση της φωσφορυλίωσης των ERK 1/2 (3.5 φορές) και JNK (40% αύξηση) 

κινασών. Αντίθετα, δεν παρατηρείται δράση στην φωσφορυλίωση της Akt, 

υποδηλώνοντας ότι η κινάση αυτή μπορεί να μην ενεργοποιείται μετά την 

ενεργοποίηση της PI3 κινάσης για την επαγωγή της κυτταρικής μετανάστευσης. 

Πράγματι, για την επαγωγή της κυτταρικής μετανάστευσης και διήθησης, η PI3 κινάση 

ενεργοποιεί την Rac, μια μικρή πρωτεΐνη G, ενώ η ενεργοποίηση της Akt δεν είναι 

απαραίτητη [352-354]. 

6.2. Επίδραση των αναστολέων των κινασών PI3, ERK 1/2, p38 και JNK στην 

επούλωση ουλής από τα κύτταρα Τ24 

Για την επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεσμάτων, τα κύτταρα Τ24 επωάστηκαν με 

μορφίνη σταθερής συγκέντρωσης 10-6 Μ, παρουσία και απουσία των αναστολέων 

wortmannin 0.1 μΜ (αναστολέας της PI3 κινάσης), PD98058 25 μM (αναστολέας των 

ERK1/2 κινασών), SB203580 25 μM (αναστολέας της p38 κινάσης), SP600125, 10 μM 

(αναστολέας της JNK κινάσης) και ορθοβαναδικό νάτριο 1 μM (γενικός αναστολέας 

των πρωτεϊνικών τυροσινικών φωσφατασών) και εκτιμήθηκε η κυτταρική 

μετανάστευση με τη μέθοδο της επώασης ουλής (Σχήμα 6.2). 
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Σχήμα 6.2: Τα κύτταρα Τ24 επωάστηκαν με μορφίνη 10-6 Μ απουσία και παρουσία των αναστολέων 

Wortmannin 0.1 μΜ, SB203580 25 μΜ, PD98059 25 μM, SP600125 10 μΜ and Ορθοβαναδικό νάτριο 1 

μΜ. Για την εκτίμηση της επούλωσης της τομής τα κύτταρα T24 ελέγχθηκαν μετά από 12 ώρες επώασης. 

Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα (* = στατιστικώς 

σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ).  

Όπως φαίνεται στο σχήμα 6.2 οι αναστολείς των κινασών δεν επηρεάζουν σημαντικά 

την μετανάστευση των κυττάρων Τ24. Εξαίρεση αποτελεί η wortmannin, η οποία 

αναστέλλει την μετανάστευση των κυττάρων αναφοράς, υποδηλώνοντας τον σημαντικό 

ρόλο της ενεργοποίησης της PI3 κινάσης στην κυτταρική μετανάστευση. Η συνεπώαση 

ωστόσο των αναστολέων των PI3, ERK 1/2, p38 και JNK κινασών με τα οπιοειδή, 

καταλήγει σε αναστολή της δράσης των τελευταίων, επιβεβαιώνοντας την συμμετοχή 

αυτών των σηματοδοτικών μονοπατιών στην επαγωγή της μετανάστευσης από τα 

οπιοειδή. Η συμμετοχή αυτή επιβεβαιώνεται περαιτέρω με την χρήση του γενικού 

αναστολέα των πρωτεϊνικών τυροσινικών φωσφατασών,  ορθοβαναδικό νάτριο. Όπως 

φαίνεται στο σχήμα 6.2, η αναστολή της δράσης των φωσφατασών, αντιστρέφει την 

δράση των οπιοειδών στην μετανάστευση. 

6.3. Συμπεράσματα 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι τα οπιοειδή προκαλούν ενεργοποίηση των 

σηματοδοτικών μορίων ERK 1/2, p38 και JNK κινάσες. Επιπλέον, ενεργοποιήται η PI3 

κινάση, χωρίς όμως ακόλουθη ενεργοποίηση της Akt. Πράγματι, για την επαγωγή της 
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κυτταρικής μετανάστευσης και διήθησης, η PI3 κινάση ενεργοποιεί την Rac, μια μικρή 

πρωτεΐνη G, ενώ η ενεργοποίηση της Akt δεν είναι απαραίτητη [352-354]. 

Η αναστολή της δράσης της μορφίνης από τους ειδικούς αναστολείς των 

σηματοδοτικών μορίων PI3, ERK 1/2, p38 και JNK κινάσες δείχνει ότι τα οπιοειδή 

ενεργοποιούν τα αντίστοιχα σηματοδοτικά μονοπάτια για την επαγωγή 

μεταναστευτικού φαινοτύπου στα καρκινικά κύτταρα ουροδόχου κύστης. 
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7. ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν ως τώρα υποδηλώνουν ότι τα οπιοειδή αυξάνουν 

την μετανάστευση, προσκόλληση, εξάπλωση και διήθηση των κυττάρων Τ24, μέσω της 

αναδιοργάνωσης του κυτταροσκελετού της ακτίνης, της αύξησης της έκκρισης των 

μεταλλοπρωτεϊνασών μήτρας και της φωσφορυλίωσης των PI3, ERK 1/2, p38 και JNK 

κινασών, ενεργοποιώντας έτσι τα αντίστοιχα σηματοδοτικά μονοπάτια. Η δράση των 

οπιοειδών στις μεταστατικές ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης 

δεν παρατηρούνται σε καρκινικές σειρές διαφορετικής προέλευσης (μαστού-MCF-7, 

ήπατος-HepG2, ωοθηκών-SKOV-3 και τραχήλου μήτρας-HeLa). Η γρήγορη 

ενεργοποίηση των σηματοδοτικών μονοπατιών (5-15 λεπτά) υποδηλώνει ότι τα 

οπιοειδή μπορεί να δρουν μέσω της πρόσδεσης τους με κάποιο μεμβρανικό υποδοχέα, 

εκτός των οπιοειδών (οι οποίοι δεν ανιχνεύονται στα καρκινικά κύτταρα ουροδόχου 

κύστης).  

7.1. Βιβλιογραφική αναζήτηση πιθανού υποδοχέα που εμπλέκεται στην 

επαγώμενη από τα οπιοειδή κυτταρική μετανάστευση 

Για την εύρεση ενός πιθανού υποδοχέα που επάγει τη δράση τον οπιοειδών, έγινε 

διεξοδικός έλεγχος της βιβλιογραφίας ώστε να βρεθούν οι υποδοχείς των κυττάρων Τ24 

οι οποίοι έχει αναφερθεί ότι εμπλέκονται στη μετανάστευση, προσκόλληση ή/και 

διηθητική ικανότητα των κυττάρων αυτών. Ελέγχθηκε επίσης η έκφραση τους από τις 

υπόλοιπες καρκινικές κυτταρικές σειρές. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα 

7.1. 
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Πίνακας 7.1: Έκφραση μεμβρανικών υποδοχέων που εμπλέκονται στην κυτταρική μετανάστευση και 

διήθηση από καρκινικά κύτταρα διαφορετικής προέλευσης, όπως περιγράφονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία 

 HGF receptor 
(c-met) 

VEGF 
receptor CXCR4 uPAR Bradykinin B2 

receptor* 

T24 + [222] + [225] + [228] + [233] 
+ (1226 

θέσεις/κύτταρο) 
και [355] 

EJ (MGH-U1) + [222] ? ? + [233] + (700 
θέσεις/κύτταρο) 

MCF-7 + [356] + [357] + [358] + [359] + (1179 
θέσεις/κύτταρο) 

HepG2 + [360] + [361] + [362] + [363] 
- (αποτελέσματα 

παρούσης 
εργασίας) 

HeLa + [364] + [365] + [366] + [367] 

- [237] και 
αποτελέσματα 
παρούσης 
εργασίας 

SKOV-3 + [368] + [369] ? + [370] 
- (αποτελέσματα 

παρούσης 
εργασίας) 

* Αποτελέσματα από την παρούσα εργασία (βλέπε παρακάτω, ενότητα 7.2) 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7.1, αρκετοί μεμβρανικοί υποδοχείς εμπλέκονται στην 

μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων Τ24. Πρόκειται για τον υποδοχέα του 

ηπατοκυτταρικού αυξητικού παράγοντα (HGFR, c-met) [222], τον υποδοχέα του 

αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) [225], του υποδοχέα 

χημειοκινών CXCR4 [228], του υποδοχέα της ουροκινάσης (uPAR) [233] και του 

υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης [355]. 

Από τους υποδοχείς αυτούς, οι c-met και uPAR εκφράζονται επίσης από τα κύτταρα 

HepG2 [360] και [363], HeLa [364] και [367] και SKOV-3 [368] και [370], 

αποκλείοντας έτσι πιθανή αλληλεπίδραση τους με τα οπιοειδή. Το ίδιο ισχύει και για 

τους υποδοχείς του VEGF και τον CXCR4, που εκφράζονται από τα κύτταρα HepG2 

[361]και [362] και HeLa [365] και [366]. Εξετάζοντας τα παραπάνω δεδομένα, ως 

πιθανός υποδοχέας που εμπλέκεται στην δράση των οπιοειδών για την επαγωγή της 

μετανάστευσης των κυττάρων Τ24, είναι ο υποδοχέας Β2 της βραδυκινίνης, ο οποίος 
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έχει επιπλέον αναφερθεί ότι αλληλεπιδρά με οπιοειδή [249]. 

7.2. Μελέτες δέσμευσης του υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης στα καρκινικά κύτταρα 

διαφορετικής προέλευσης 

Για τη διερεύνηση της πιθανότητας ότι ο υποδοχέας Β2 βραδυκινίνης εμπλέκεται στη 

επαγόμενη από τα οπιοειδή κυτταρική μετανάστευση των κυττάρων Τ24 και EJ, έγιναν 

κατ’αρχήν μελέτες δέσμευσης σε όλα τα καρκινικά κύτταρα διαφορετικής προέλευσης. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 7.1. 
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0

100

200

300

400

500

Sp
ec

ific
 B

 (c
pm

)

 
Σχήμα 7.1. Ειδική δέσμευση της τριτιωμένης βραδυκινίνης (ειδικός αγωνιστής του υποδοχέα Β2 

βραδυκινίνης) στα κύτταρα T24, EJ, MCF-7, HeLa, HepG2 και SKOV-3. Τα κύτταρα επωάστηκαν με 

τριτιωμένη βραδυκινίνη 2.5 nM, απουσία (ολική δέσμευση) και παρουσία περίσσειας μη ραδιενεργής 

βραδυκινίνης 10-5 Μ (μη ειδική δέσμευση) για 3 ώρες στους 4οC. Η ειδική δέσμευση είναι η διαφορά της 

μη ειδικής δέσμευσης από την ολική δέσμευση σε cpm (counts per minute, κρούσεις ανά λεπτό). Τα 

αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά από 3 ανεξάρτητα πειράματα που έγιναν σε τριπλέτες.  

Όπως φαίνεται στο σχήμα 7.1 και στον πίνακα 7.1, στα κύτταρα Τ24, EJ και MCF-7 

ανιχνεύονται υποδοχείς Β2 βραδυκινίνης, αν και βρίσκονται σε χαμηλή πυκνότητα στα 

κύτταρα EJ σε σύγκριση με τις άλλες 2 κυτταρικές σειρές. Αντίθετα, δεν ανιχνεύονται 

υποδοχείς στα κύτταρα  HeLa, HepG2 και SKOV-3. Το γεγονός ότι τα κύτταρα EJ 

φέρουν λιγότερους λειτουργικούς υποδοχείς στην κυτταρική τους μεμβράνη (700 

θέσεις/κύτταρο) σε σύγκριση με τα κύτταρα Τ24 (1226 θέσεις/κύτταρο) μπορεί να 

εξηγήσει τη μικρότερη αύξηση των μεταστατικών ιδιοτήτων των κυττάρων αυτών 

παρουσία οπιοειδών σε σχέση με τα κύτταρα Τ24. Όσον αφορά τα κύτταρα MCF-7, τα 

οποία φέρουν ικανό αριθμό λειτουργικών υποδοχέων Β2 βραδυκινίνης, υπενθυμίζεται 

ότι τα κύτταρα αυτά φέρουν επίσης λειτουργικούς οπιοειδείς υποδοχείς (Ενότητα 1.2, 
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Πίνακας 1.1 και [305]), οπότε οποιαδήποτε δράση των οπιοειδών θα πρέπει να 

λαμβάνει χώρα μέσω των υποδοχέων τους.  

7.3. Μελέτες δόσης-απόκρισης του υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης στα κύτταρα Τ24 

Παραπάνω αναφέρθηκε ότι τα οπιοειδή πιθανόν δρουν μέσω του υποδοχέα Β2 

βραδυκινίνης για να επάγουν την μετανάστευση των κυττάρων Τ24 και EJ. Επίσης, 

βρέθηκε ότι τα κύτταρα αυτά έχουν λειτουργικούς υποδοχείς βραδυκινίνης. Θεωρήθηκε 

σκόπιμη η περαιτέρω μελέτη του υποδοχέα στα κύτταρα Τ24. 

7.3.1. Μελέτες εκτοπισμού της ραδιενεργής βραδυκινίνης από το μη 

ραδιενεργό ομόλογο της στα κύτταρα Τ24 

Τα κύτταρα Τ24 επωάστηκαν με ραδιενεργή βραδυκινίνη σταθερής συγκέντρωσης 2.5 

nM παρουσία μη ραδιενεργής βραδυκινίνης διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-11-10-6 

Μ). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 7.2. 
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Σχήμα 7.2: Μελέτη δόσης-απόκρισης της βραδυκινίνης (ειδικός αγωνιστής του υποδοχέα Β2 

βραδυκινίνης)  στα κύτταρα Τ24. Τα κύτταρα (~106 κύτταρα/πηγάδι) επωάστηκαν με ραδιενεργή 

βραδυκινίνη σταθερής συγκέντρωσης 2.5 nM παρουσία μη ραδιενεργής βραδυκινίνης διαφορετικών 

συγκεντρώσεων (10-11-10-6 Μ) και μελετήθηκε ο εκτοπισμός της ραδιενεργής βραδυκινίνης. Τα 

αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά από 3 ανεξάρτητα πειράματα που εκτελέστηκαν σε τριπλέτες.  

Από το σχήμα 7.2, και κατόπιν σιγμοειδούς αναλύσεως των αποτελεσμάτων, μπορεί να 

υπολογιστεί η συγγένεια της βραδυκινίνης για τον υποδοχέα της στα κύτταρα Τ24. Η 

IC50 υπολογίζεται 0.7 nM, ενώ η Bmax είναι 1226 θέσεις ανά κύτταρο, όπως 
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υπολογίστηκε στην ενότητα 7.2. Άρα τα Τ24 κύτταρα φέρουν λειτουργικούς υποδοχείς 

Β2 βραδυκινίνης υψηλής συγγένειας και πυκνότητας. 

7.3.2. Μελέτες εκτοπισμού της ραδιενεργής βραδυκινίνης από τη μορφίνη και 

την EKC στα κύτταρα Τ24 

Για την επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι τα οπιοειδή δρουν μέσων του υποδοχέα Β2 

βραδυκινίνης για να επάγουν τις μεταστατικές ιδιότητες των κυττάρων Τ24, έγιναν 

πειράματα δόσης απόκρισης κατά τα οποία μελετήθηκε ο εκτοπισμός της ραδιενεργής 

βραδυκινίνης από μορφίνη και EKC διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-11-10-6 Μ). Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 7.2. 
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Σχήμα 7.3: Μελέτη δόσης-απόκρισης της μορφίνης και της EKC στα κύτταρα Τ24. Τα κύτταρα (~106 

κύτταρα/πηγάδι) επωάστηκαν με ραδιενεργή βραδυκινίνη σταθερής συγκέντρωσης 2.5 nM παρουσία μη 

ραδιενεργής μορφίνης ή EKC διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-11-10-6 Μ) και μελετήθηκε ο εκτοπισμός 

της ραδιενεργής βραδυκινίνης. Τα αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά από 3 ανεξάρτητα πειράματα 

που εκτελέστηκαν σε τριπλέτες.  

Όπως φαίνεται στο σχήμα 7.3, η μορφίνη προκαλεί εκτόπιση της ραδιενεργής 

βραδυκινίνης κατά 30% και η EKC κατά 12% σε συγκέντρωση 10-6 Μ. Η συγγένεια 

των οπιοειδών για τον υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης είναι χαμηλή (IC50=3.27 μΜ και 0.2 

mM για την μορφίνη και την EKC αντίστοιχα). Επομένως, τα οπιοειδή μπορούν να 

προσδεθούν στον υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης μόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις. Το 

δεδομένο αυτό δικαιολογεί τα προηγούμενα αποτελέσματα, όπου παρατηρήθηκε ότι τα 

οπιοειδή εμφανίζουν δράση στις μεταστατικές ιδιότητες των κυττάρων μόνο σε υψηλές 

συγκεντρώσεις.  
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7.4. Συμπεράσματα 

Η βιβλιογραφική μελέτη για την εύρεση των υποδοχέων που μπορεί να συμμετέχει 

στην επαγωγή της μεταναστευτικής ικανότητας των καρκινικών κυτταρικών σειρών 

ουροδόχου κύστης Τ24 και EJ έδειξε τον υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης ως τον πιθανότερο 

υποψήφιο. Πράγματι, τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι τα κύτταρα Τ24 και EJ φέρουν 

λειτουργικούς υποδοχείς Β2 βραδυκινίνης. Τα πειράματα εκτοπισμού της ραδιενεργής 

βραδυκινίνης από τα οπιοειδή μορφίνη και EKC έδειξαν ότι η μορφίνη μπορεί να 

εκτοπίση την ραδιενεργή βραδυκινίνη και να προσδεθεί στον υποδοχέα Β2 

βραδυκινίνης μερικά (μέγιστη εκτόπιση 30%) και μόνο σε μεγάλη συγκέντρωση (10-6 

Μ). Παρόμοια αποτελέσματα λήφθηκαν και με την EKC αν και η εκτόπιση της 

ραδιενεργής βραδυκινίνης σε αυτή την περίπτωση ήταν μικρότερη (12%). 

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με προηγούμενη μελέτη που έδειξε ότι ο υποδοχέας Β2 

βραδυκινίνης αυξάνει την μεταναστευτική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων 

ουροδόχου κύστης ποντικού [229], υποδηλώνουν πιθανή αλληλεπίδραση του υποδοχέα 

Β2 βραδυκινίνης με τα οπιοειδή που έχει ως αποτέλεσμα την επαγωγή της 

μεταναστευτικής ικανότητας των καρκινικών κυτταρικών σειρών ουροδόχου κύστης. 
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8. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ Β2 

ΒΡΑΔΥΚΙΝΙΝΗΣ HOE 140 

Για την διερεύνηση της υπόθεσης ότι ο υποδοχέας Β2 βραδυκινίνης εμπλέκεται στην 

αύξηση της μεταναστευτικής ικανότητας των καρκινικών κυτταρικών σειρών 

ουροδόχου κύστης χρησιμοποιήθηκε ο ειδικός αναστολέας του υποδοχέα Β2 

βραδυκινίνης HOE 140 και μελετήθηκε η επίδραση του στην δράση της μορφίνης στην 

μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων Τ24 και EJ. 

8.1. Αναστολή της δράσης της μορφίνης στην μετανάστευση των κυττάρων Τ24 

από τον -ειδικό για τον Β2 υποδοχέα -αναστολέα HOE 140 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η μορφίνη προσδένεται στον υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης, 

αν και με χαμηλή συγγένεια. Για να μελετηθεί αν η πρόσδεση αυτή είναι ικανή να 

ενεργοποιήσει των υποδοχέα και να προκαλέσει τις παρατηρούμενες αλλαγές στην 

μετανάστευση των κυττάρων Τ24, τα κύτταρα επωάστηκαν με μορφίνη 10-6 Μ απουσία 

και παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-7-10-5 M) του ειδικού αναστολέα του 

Β2 υποδοχέα HOE 140 και εκτιμήθηκε η επούλωση ουλής. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο σχήμα 7.4. 
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Σχήμα 7.4: Επίδραση της μορφίνης (10-6 Μ) απουσία και παρουσία του αναστολέα του υποδοχέα Β2 

βραδυκινίνης HOE 140 διαφορετικών συγκεντρώσεων (10-7-10-5 Μ) στην κυτταρική μετανάστευση των 

κυττάρων T24. Για την εκτίμηση της επούλωσης της τομής τα κύτταρα T24 ελέγχθηκαν μετά από 12 

ώρες επώασης. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα πειράματα  

(* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς ). 
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Στο σχήμα 7.4 φαίνεται ότι ο αναστολέας HOE 140 αναστέλλει τη δράση της μορφίνης 

με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Η μέγιστη αναστολή παρατηρείται παρουσία 10-5 Μ HOE 

140. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι τα οπιοειδή δρουν μέσω 

του υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης για να επάγουν τις μεταστατικές ιδιότητες των 

κυττάρων Τ24.  

8.2. Επίδραση του αναστολέα HOE 140 στη δράση της μορφίνης στην 

μετανάστευση καρκινικών κυττάρων διαφορετικής προέλευσης 

Για να επιβεβαιωθεί η ειδική δράση του αναστολέα του υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης 

HOE 140 στην επαγώμενη από τη μορφίνη αύξηση του ρυθμού μετανάστευσης των 

κυττάρων Τ24, οι καρκινικές σειρές διαφορετικής προέλευσης επωάστηκαν με μορφίνη 

10-6 Μ απουσία και παρουσία του ΗΟΕ 140 ίδιας συγκέντρωσης. Τα αποτελέσματα 

δίνονται στο σχήμα 7.5. 
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Σχήμα 7.5: Επίδραση της μορφίνης (10-6 Μ) στην κυτταρική μετανάστευση των καρκινικών κυτταρικών 

σειρών EJ, MCF-7, HepG2, HeLa και SKOV-3 απουσία και παρουσία του αναστολέα του υποδοχέα Β2 

βραδυκινίνης ΗΟΕ 140 ίδιας συγκέντρωσης. Για την εκτίμηση της επούλωσης της τομής τα κύτταρα EJ 

και SKOV-3 ελέγχθηκαν μετά από 12 ώρες επώασης, τα κύτταρα MCF-7 και HeLa μετά από 24 ώρες και 

τα κύτταρα HepG2 μετά από 3 ημέρες επώασης λόγω διαφορετικής μεταναστευτικής ικανότητας και 

χρόνου διπλασιασμού. Τα αποτελέσματα είναι ο μέσος όρος ±SEM από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα 

πειράματα  (* = στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα με πιθανότητα p<0.05 σε σχέση με τα κύτταρα 

αναφοράς ). 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 7.5, ο αναστολέας ΗΟΕ 140 δεν έχει δράση στην κυτταρική 

μετανάστευση των κυττάρων EJ, MCF-7, HepG2 και SKOV-3. Παρουσιάζει ωστόσο 

επιβράδυνση του ρυθμού μετανάστευσης παρόμοια με αυτή της μορφίνης  στα κύτταρα 
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HeLa, υποδηλώνοντας μη ειδική δράση στα κύτταρα αυτά, καθώς δεν φέρουν 

οπιοειδείς υποδοχείς ή υποδοχείς βραδυκινίνης. Επιπλέον, αναστέλλει την δράση της 

μορφίνης στα κύτταρα EJ, ενώ δεν αναστέλλει την δράση της στις υπόλοιπες 

κυτταρικές σειρές (MCF-7, HepG2 και SKOV-3), επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την 

υπόθεση ότι στα κύτταρα ουροδόχου κύστης (Τ24 και EJ) τα οπιοειδή δρουν μέσω του 

υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης για να επάγουν τις μεταστατικές τους ιδιότητες.  

8.3. Επίδραση του αναστολέα HOE 140 στη δράση της μορφίνης στον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης των κυττάρων Τ24 

Έως τώρα έχει δειχθεί ότι τα καρκινικά κύτταρα ουροδόχου κύστης Τ24 και EJ φέρουν 

λειτουργικούς υποδοχείς Β2 βραδυκινίνης, στους οποίους προσδένονται τα οπιοειδή για 

να προκαλέσουν αύξηση της μετανάστευσης των κυττάρων αυτών. Καθώς όπως έχει 

ήδη αναφερθεί οι αλλαγές στον κυτταροσκελετό της ακτίνης είναι αναγκαίες για την 

έναρξη της μετανάστευσης, ελέγχθηκε η επίδραση του αναστολέα ΗΟΕ 140 στην 

προκαλούμενη από τη μορφίνη αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης. 

 

Σχήμα 8.1: Συνεστιακή Μικροσκοπία με χρήση ροδαμίνης-φαλλοϊδίνης για την χρώση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης των κυττάρων Τ24, απουσία (κύτταρα αναφοράς) και παρουσία μορφίνης 

10-6 Μ, ΗΟΕ 140 10-5 Μ και του συνδυασμού τους για 15 λεπτά. Παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα χρώσης κυττάρων.  

Όπως φαίνεται στο σχήμα 8.1, οι αλλαγές που προκαλούνται στον κυτταροσκελετό της 

ακτίνης παρουσία μορφίνης, αναστέλλονται μερικά από τον ΗΟΕ 140. Ο λόγος της 

περιφερειακής προς την ολική ακτίνη είναι 0.51±0.03, 0.62±0.02, 0.44±0.03 και 
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0.55±0.03 για τα κύτταρα αναφοράς, τη μορφίνη, τον ΗΟΕ 140 και τον συνδυασμό 

τους, αντίστοιχα. 

8.4. Συμπεράσματα 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι τα οπιοειδή δρουν μέσω του υποδοχέα Β2 

βραδυκινίνης για να επάγουν την αύξηση της μετανάστευσης των καρκινικών κυττάρων 

ουροδόχου κύστης. Το συμπέρασμα αυτό στηρίζεται στα παρακάτω δεδομένα: ο 

υποδοχέας Β2 ανιχνεύεται μόνο στα κύτταρα Τ24 (και σε μικρότερη πυκνότητα στα 

κύτταρα EJ) και όχι στις υπόλοιπες κυτταρικές σειρές που εξετάστηκαν και στις οποίες 

τα οπιοειδή δεν είχαν σημαντική δράση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κύτταρα EJ τα 

οποία φέρουν μικρότερο αριθμό υποδοχέων Β2, εμφανίζουν σε γενικές γραμμές 

μικρότερη απόκριση στα οπιοειδή σε σύγκριση με τα κύτταρα Τ24 τα οποία φέρουν 

σχεδόν διπλάσιους υποδοχείς Β2 βραδυκινίνης στην κυτταρική τους μεμβράνη. 

Επιπλέον, η ενεργοποίηση του Β2 υποδοχέα μπορεί να προκαλέσει τις αλλαγές που 

παρατηρούνται στα σηματοδοτικά μονοπάτια PI3 [237], ERK 1/2 [239-241], p38 και 

JNK [240]. Τέλος, η συνεπώαση των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης με τον 

ειδικό αναστολέα του Β2 υποδοχέα ΗΟΕ 140 αντιστρέφει την δράση των οπιοειδών με 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο, ενώ δεν εμφανίζει δράση στις υπόλοιπες καρκινικές σειρές 

διαφορετικής προέλευσης (μαστού, ωοθηκών, ήπατος και τραχήλου μήτρας). 
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9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα ενδογενή οπιοειδή είναι  πεπτίδια τα οποία εμπλέκονται σε πολλές λειτουργίες όπως 

η αναλγησία [371], η ανοσορύθμιση [372] και η αναστολή του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού [331, 373]. Εντούτοις, η επίδραση των οπιοειδών στην κυτταρική 

μετανάστευση δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Η κυτταρική μετανάστευση, εξάπλωση και 

διήθηση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που περιλαμβάνει την διάρρηξη της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας υπό την επίδραση διάφορων πρωτεολυτικών ενζύμων 

και κυρίως των μεταλλοπρωτεϊνασών της εξωκυττάριας μήτρας (MMPs), εισαγωγή των 

καρκινικών κυττάρων στην κυκλοφορία του αίματος και ακόλουθη έξοδο τους από τα 

αγγεία και εξάπλωση σε μακρινούς ιστούς-στόχους, επάγοντας έτσι την καρκινική 

μετάσταση. Η τελευταία, είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο. Για το λόγο αυτό, ο 

έλεγχος της καρκινικής μετάστασης είναι ένας πολύ σημαντικός θεραπευτικός στόχος. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εμπλοκή των οπιοειδών στην κυτταρική 

μετανάστευση, προσκόλληση και εξάπλωση και την διηθητική ικανότητα των 

καρκινικών κυττάρων καθώς και ο πιθανός μηχανισμός δράσης τους, ούτως ώστε να 

διερευνηθεί ο ρόλος τους στην καρκινική μετάσταση.  

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι τα οπιοειδή επιδρούν στην 

κυτταρική μετανάστευση θετικά ή αρνητικά, με τρόπο που εξαρτάται από τη κυτταρική 

σειρά που χρησιμοποιείται. Αυξάνουν τις μεταστατικές ιδιότητες (μετανάστευση, 

προσκόλληση, εξάπλωση, διηθητική ικανότητα και έκκριση MMPs) των καρκινικών 

κυττάρων ουροδόχου κύστης Τ24 και EJ, αναστέλλουν την κυτταρική μετανάστευση 

των καρκινικών κυττάρων ήπατος (HepG2) και τραχήλου μήτρας (HeLa) ενώ δεν 

παρουσιάζουν δράση στα καρκινικά κύτταρα μαστού (MCF-7) και ωοθηκών (SKOV-

3). Η δράση αυτή δεν επάγεται από τους οπιοειδείς υποδοχείς, καθώς αυτοί δεν 

ανιχνεύονται σε καμία από τις προς εξέταση κυτταρικές σειρές όπως έδειξαν οι μελέτες 

δέσμευσης και ανίχνευσης mRNA με RT-PCR. Εξαίρεση αποτελούν τα κύτταρα 

καρκίνου του μαστού MCF-7 στα οποία ανιχνεύονται και οι τρεις υπότυποι των 

οπιοειδών υποδοχέων, στα οποία όμως τα οπιοειδή δεν εμφανίζουν σημαντική δράση 

στην μετανάστευση. Επιπλέον, οι αναστολείς των οπιοειδών δεν αντίστρεφουν την 

επαγόμενη από τα οπιοειδή κυτταρική μετανάστευση και οι ειδικοί για τους οπιοειδείς 

υποδοχείς αγωνιστές DAMGO (μ-ειδικός αγωνιστής), DPDPE (δ-ειδικός αγωνιστής) 

και U69,593 (κ-ειδικός αγωνιστής) δεν εμφανίζουν τόσο έντονη δράση όσο αυτή που 

παρατηρείται παρουσία μορφίνης, EKC και αS1. 
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Η αύξηση στις μεταστατικές ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης 

που προκαλείται από τα οπιοειδή, επιτυγχάνεται μέσω αναδιοργάνωσης του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης, αύξηση της έκκρισης  των MMPs και ενεργοποίησης 

των κινασών PI3, ERK 1/2, p38 και JNK, υποδηλώνοντας αλληλεπίδραση με 

μεμβρανικούς υποδοχείς. Έχει ήδη περιγραφεί η ρύθμιση του κυτταροσκελετού από τα 

οπιοειδή [374] και η αλληλεπίδραση με ενδοκυττάρια μόρια όπως για παράδειγμα το 

ένζυμο NOS [375]. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, τα δεδομένα υποδηλώνουν την 

αλληλεπίδραση των οπιοειδών με ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μεμβρανικών 

υποδοχέων. Εκτός από τους υποδοχείς σωματοστατίνης [331] και τους αδρενεργικούς 

[376], έχει βρεθεί ότι τα οπιοειδή αλληλεπιδρούν με υποδοχείς χημειοκινών [112, 377] 

και με τους υποδοχείς βραδυκινίνης [249]. Επιπλέον, υπάρχουν λίγα στοιχεία που 

υποδηλώνουν την ενδοκυττάρωση των οπιοειδών πεπτιδίων που μπορούν ακολούθως 

να προκαλέσουν απευθείας ενεργοποίηση των σηματοδοτικών μονοπατιών (βλέπε 

[343] για περαιτέρω συζήτηση). 

Τα δεδομένα της παρούσας διατριβής υποδηλώνουν την ύπαρξη πιθανής 

αλληλεπίδρασης των οπιοειδών με τον υποδοχέα Β2 της βραδυκινίνης. Η υπόθεση αυτή 

στηρίζεται στα παρακάτω δεδομένα: ο υποδοχέας Β2 ανιχνεύεται μόνο στα κύτταρα 

Τ24 (και σε μικρότερη πυκνότητα στα κύτταρα EJ), στα οποία παρατηρείται η 

μεγαλύτερη δράση των οπιοειδών στην μεταναστευτική ικανότητα και όχι στις 

υπόλοιπες κυτταρικές σειρές που εξετάστηκαν και στις οποίες τα οπιοειδή δεν είχαν 

σημαντική δράση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κύτταρα EJ τα οποία φέρουν μικρότερο 

αριθμό υποδοχέων Β2, εμφανίζουν σε γενικές γραμμές μικρότερη απόκριση στα 

οπιοειδή σε σύγκριση με τα κύτταρα Τ24 τα οποία φέρουν σχεδόν διπλάσιους 

υποδοχείς Β2 βραδυκινίνης στην κυτταρική τους μεμβράνη. Επιπλέον, η ενεργοποίηση 

του Β2 υποδοχέα μπορεί να προκαλέσει τις αλλαγές που παρατηρούνται στα 

σηματοδοτικά μονοπάτια PI3 [237], ERK 1/2 [239-241], p38 και JNK [240]. Τέλος, η 

συνεπώαση των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης με τον ειδικό αναστολέα του 

Β2 υποδοχέα ΗΟΕ 140 αντιστρέφει την δράση των οπιοειδών με δοσοεξαρτώμενο 

τρόπο, ενώ δεν εμφανίζει δράση στις υπόλοιπες καρκινικές σειρές διαφορετικής 

προέλευσης (μαστού, ωοθηκών, ήπατος και τραχήλου μήτρας). 

Η βραδυκινίνη έχει εξάλλου βρεθεί ότι, δρώντας μέσω των Β2 υποδοχέων, αυξάνει την 

μεταναστευτική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης ποντικού 

[229], δράση η οποία παρατηρείται και με τη χρήση οπιοειδών όπως βρέθηκε στην 

παρούσα εργασία, σε μικρότερο όμως βαθμό. Η διαφορά αυτή στην δράση της 
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βραδυκινίνης και των οπιοειδών μπορεί να εξηγηθεί από τη χαμηλή συγγένεια που 

παρουσιάζουν τα τελευταία για τον υποδοχέα Β2 σε σύγκριση με τη βραδυκινίνη 

(IC50=3.27 μΜ για τη μορφίνη και 0.7 nM για την βραδυκινίνη).  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διέγερση του Β2 υποδοχέα προκαλεί ενεργοποίηση των 

PI3 [237] και ERK 1/2 [239-241] καθώς και των p38 και JNK [240], δεδομένα που 

συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Έχει επίσης βρεθεί ότι η 

βραδυκινίνη ενεργοποιεί τις πρωτεϊνικές τυροσινικές φωσφατάσες (PTPs) [243]. Η 

αναστολή τους από το ορθοβαναδικό νάτριο αναστέλλει τόσο τη βασική όσο και τη 

επαγόμενη από τα οπιοειδή κυτταρική μετανάστευση των κυττάρων Τ24, 

καταδεικνύοντας τη σημασία των PTPs στην κυτταρική μετανάστευση και 

προσκόλληση, όπως έχει περιγραφεί και παλαιότερα [244]. Στο σχήμα 9.1 

παρουσιάζεται ο προτεινόμενος μηχανισμός δράσης των οπιοειδών για την επαγωγή 

των μεταστατικών ιδιοτήτων των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης.  

 
Σχήμα 9.1: Σχηματική αναπαράσταση των προτεινόμενων σηματοδοτικών μονοπατιών που ρυθμίζονται 

από τα οπιοειδή και ελέγχουν την μετανάστευση και διηθητική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων 

ουροδόχου κύστης. Οι διακεκομμένες γραμμές υποδηλώνουν την μεσολάβηση ενδιάμεσων 

σηματοδοτικών μορίων. 

Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν προτείνουν έναν νέο ρόλο των 

οπιοειδών στην ανάπτυξη του καρκίνου. Μέσω της αλληλεπίδρασης τους με τον 

υποδοχέα Β2 της βραδυκινίνης τα οπιοειδή μπορούν να αυξήσουν την κινητικότητα 

των καρκινικών κυττάρων και πιθανόν και την μεταστατική τους ικανότητα. Τα 
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δεδομένα της παρούσας εργασίας ρίχνουν φως σε μία όχι καλά μελετημένη δράση των 

οπιοειδών, ωστόσο η επόμενη έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στη πλήρη 

διαλεύκανση του ρόλου των οπιοειδών στην καρκινική μετάσταση, καθώς οι έως τώρα 

μελέτες είναι περιορισμένες.  
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ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ--  

ΠΠΡΡΟΟΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  



 212 



 213

Κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της επίδρασης των οπιοειδών σε 

δύο παραμέτρους του ανοσολογικού συστήματος: την βασική έκκριση και την 

μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων. Στο πρώτο μέρος παραγματοποιήθηκε η 

μελέτη της δράσης των οπιοειδών στα Β-λεμφοκύτταρα, ένα πεδίο το οποίο έχει μόνο 

λίγο μελετηθεί, σε αντίθεση με τη δράση τους στα Τ-λεμφοκύτταρα, ώστε να 

διασαφηνιστεί η απευθείας επίδραση τους στη έκκριση κυτταροκινών και κυρίως 

ανοσοσφαιρινών καθώς και ο ενδοκυττάριος μηχανισμός δράσης τους. Το δεύτερο 

μέρος αφορά την αποτίμηση της ικανότητας των οπιοειδών να επιδρούν στην 

μετανάστευση των κυττάρων.  

Τα οπιοειδή παρουσιάζουν τόσο νευροανοσορυθμιστική (επικοινωνία του νευρικού με 

το ανοσοποιητικό σύστημα) όσο και ανοσορυθμιστική (επικοινωνία μεταξύ των ανοσο-

κυττάρων) δράση [48]. Η σημασία αυτής της επικοινωνίας επιβεβαιώνεται από την 

ύπαρξη ειδικών υποδοχέων (δ, μ και κ) σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος με 

αποτέλεσμα τη ρύθμιση διαφόρων κυτταρικών λειτουργιών τους [75, 76]. Οι υποδοχείς 

αυτοί είναι παρόμοιοι με τους αντίστοιχους του ΚΝΣ. Έτσι, οι κυτταρικές 

αλληλεπιδράσεις που κατευθύνουν τις χυμικές και τις κυτταρικές ανοσολογικές 

απαντήσεις, μπορούν να τροποποιηθούν από το νευροενδοκρινικό περιβάλλον στο 

οποίο συμβαίνουν. 

Η φύση της ανοσορυθμιστικής δράσης των οπιοειδών αποτέλεσε σημαντικό πεδίο 

έρευνας τα τελευταία 20 χρόνια. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών υποδηλώνουν 

την συμμετοχή των οπιοειδών στην ανοσολογική απάντηση σε πολλαπλά επίπεδα 

(ρύθμιση της φλεγμονής [77], δράση φαγοκυττάρων [78], απάντηση των κυττάρων σε 

διάφορα χημειοτακτικά μόρια [286, 289-292], καθώς και στην παραγωγή αντισωμάτων 

[81, 82]). Οι προσπάθειες που γίνονται να προσδιοριστεί ο μηχανισμός με τον οποίο τα 

οπιοειδή αναστέλλουν την παραγωγή αντισωμάτων από τα Β λεμφοκύτταρα, 

περιπλέκονται από το γεγονός ότι η παραγωγή αντισωμάτων είναι το αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης διαφορετικών κυτταρικών πληθυσμών του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Για τον λόγο αυτό, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποσαφήνιση της δράσης 

των οπιοειδών στα Β λεμφοκύτταρα, καθώς συνήθως αναφέρεται ότι η δράση των 

οπιοειδών στα τελευταία είναι έμμεση, μέσω της ρύθμισης χυμικών παραγόντων που 

εκκρίνονται από άλλους κυτταρικούς πληθυσμούς, ή μέσω της αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς [44].  
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Η μετανάστευση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος είναι πολύ σημαντική 

για την ωρίμανση τους, την διαφοροποίηση τους και την ικανότητα τους να 

αντιμετωπίσουν τους παθογόνους εισβολείς. Έχει βρεθεί ότι τα οπιοειδή μπορούν να 

παρουσιάσουν θετική ή αρνητική δράση στην μετανάστευση των λευκοκυττάρων. Η β-

ενδορφίνη, η met-εγκεφαλίνη και η μορφίνη επάγουν την χημειοτακτικότητα των 

μονοκυττάρων  και των ουδετερόφιλων [286, 289, 290]. Αντίθετα, προεπώαση με 

οπιοειδή οδηγεί σε αναστολή της χημειοτακτικότητας ουδετερόφιλων και 

μονοκυττάρων σε διάφορους χημειοτακτικούς παράγοντες [290-292]. Οι διαφορές στις 

δράσεις  αυτές των οπιοειδών μπορεί να οφείλονται στην ικανότητα τους να 

αλληλεπιδρούν με υποδοχείς διαφορετικούς από τους κλασσικούς οπιοειδείς υποδοχείς, 

όπως έχει κυρίως αναφερθεί για την β-ενδορφίνη [92]. 

Η δράση ωστόσο των οπιοειδών επεκτείνεται και σε άλλα συστήματα του οργανισμού 

πέραν των προαναφερθέντων. Τα ενδογενή και εξωγενή οπιοειδή εμπλέκονται σε 

πολλές φαρμακολογικές και φυσιολογικές λειτουργίες. Εκτός από την ευρεία χρήση 

τους ως αναλγητικά, τα οπιοειδή έχει βρεθεί ότι είναι σημαντικά στη ρύθμιση του 

πολλαπλασιασμού φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων σε διάφορους ιστούς. 

Έχουν ανιχνευτεί οπιοειδή πεπτίδια και υποδοχείς οπιοειδών  σε μια μεγάλη ποικιλία 

ανθρώπινων καρκινικών όγκων [378]. Η επίδραση των οπιοειδών στην ανάπτυξη τους 

είναι κυρίως ανασταλτική, καθώς έχει παρατηρηθεί μείωση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού και σε άλλες περιπτώσεις αύξηση της απόπτωσης παρουσία 

οπιοειδών, αν και υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι τα οπιοειδή μπορεί να 

επάγουν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων (για ανασκόπηση βλέπε [331, 

373]). 

Επιπλέον, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να διεγείρει ή αν αναστείλλει την 

ανάπτυξη του καρκίνου και το μεταστατικό του δυναμικό. Η αυξημένη εμφάνιση 

καρκίνου σε άτομα με ανοσοκαταστολή υποδηλώνει την ικανότητα του 

ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζουν σε κάποιο βαθμό και να καταστρέφουν 

τα καρκινικά κύτταρα [258]. Εντούτοις, αν και πολλά είδη καρκίνου είναι εν δυνάμει 

ανοσογονικά, αναπτύσσουν μηχανισμούς ώστε να μην αναγνωρίζονται από τα κύτταρα 

του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά και τα «εκπαιδεύουν», ώστε να ενισχύουν την 

επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Πολλές μελέτες 

προτείνουν νέες στρατηγικές για την θεραπευτική ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

συστήματος ενάντια στον καρκίνο, με περιορισμένα ωστόσο αποτελέσματα (βλέπε 

[294] για πρόσφατη ανασκόπηση).  



 215

Συμπερασματικά, τα οπιοειδή μπορούν να επηρεάσουν την καρκινική μετάσταση είτε 

άμεσα, δρώντας απευθείας στα καρκινικά κύτταρα, είτε έμμεσα, μέσω της καταστολής 

του ανοσοποιητικού συστήματος. Πράγματι, συνεχώς αυξανόμενες μελέτες 

καταδυκνείουν τον ρόλο των οπιοειδών στην μεταναστευτική και διηθητική ικανότητα 

των καρκινικών κυττάρων.  

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, πέραν της μελέτης της επίδρασης των οπιοειδών 

στα Β λεμφοκύτταρα, εξετάστηκε και η επίδραση τους στην κυτταρική μετανάστευση. 

Η μελέτη της μετανάστευσης των λεμφοκυττάρων είναι αρκετά πολύπλοκη, καθώς 

απαιτεί την ύπαρξη ετερολόγων συστημάτων καλλιεργειών. Για τον λόγο αυτό, 

ελέγξαμε ένα απλούστερο σύστημα, την μετανάστευση καρκινικών επιθηλιακών 

κυττάρων. Τα δύο είδη μετανάστευσης παρουσιάζουν αρκετές διαφορές, που 

εξαρτώνται από την μορφολογία των κυττάρων και τις δυναμικές παραμέτρους της 

μετανάστευσης, όπως η ταχύτητα και η διάρκεια [250, 251]. Τα λευκοκύτταρα έχουν 

μικρότερο μέγεθος από τα καρκινικά επιθηλιακά κυτταρα. Τα καρκινικά κύτταρα, όπως 

και οι ινοβλάστες έχουν διάμετρο > 100 μm, κινούνται αργά και σχηματίζουν διπολικές 

ή/και πολυπολικές δομές. Αντίθετα, τα λευκοκύτταρα έχουν μέγεθος ~ 10-20 μm, 

κινούνται γρήγορα και έχουν μακρύ ινώδες ή ελλειπτικό σχήμα με κοντά ψευδοπόδια 

ή/και ουροπόδια στο πίσω μέρος, ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο [154].  

Εντούτοις, τα περισσότερα δομικά και ρυθμιστικά μόρια που ελέγχουν την διαδικασία 

της μετανάστευσης είναι παρόμοια σε όλα τα κύτταρα που μεταναστεύουν. Τα 

επιθηλιακά κύτταρα δημιουργούν εστιακές προσφύσεις (focal adhesions) για την 

σύνδεση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας με τον ενδοκυττάριο κυτταροσκελετό μέσω 

των ιντεγκρινών [252-254]. Αν και τα λευκοκύτταρα δεν δημιουργούν εστιακές 

προσφύσεις κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης τους, η επαγωγή της μετανάστευσης 

συνοδεύεται από ενεργοποίηση της FAK μετά την πρόσδεση των ιντεγκρινών, η οποία 

έχει συνδεθεί με την προσκόλληση  των λεμφοκυττάρων μέσω της Ρ-σελεκτίνης [255] 

και με την ενεργοποίηση του υποδοχέα των Τ-κυττάρων (T-cell receptor) [256]. Έτσι, ο 

αντιγονικός υποδοχέας των λεμφοκυττάρων έχει παρόμοια δράση με τις εστιακές 

προσφύσεις στα καρκινικά κύτταρα και συνδέεται λειτουργικά και δομικά με την 

κυτταρική μετανάστευση και τον κυτταροσκελετό. Επιπλέον, τα δομικά και ρυθμιστικά 

μόρια που εμπλέκονται στην κυτταρική μετανάστευση, όπως το κάλιο, κάποια μέλη της 

οικογένειας Rho/Ras, οι πρωτεϊνικές κινάσες Α και C (PKC και PKA) και οι 

τυροσινικές κινάσες, είναι παρόμοια στα κύτταρα που μεταναστεύουν. Ακόμη, τα ίδια 

χημειοτακτικά μόρια όπως οι χημειοκίνες αλλά και αυξητικοί παράγοντες μπορούν να 
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επάγουν την κυτταρική μετανάστευση των λευκοκυττάρων και των καρκινικών 

κυττάρων μέσω ενεργοποίησης των σερπεντινικών υποδοχέων [257], ενεργοποιώντας 

παρόμοια σηματοδοτικά μονοπάτια. 

Επιπλέον, η μελέτη της δράσης των οπιοειδών στην κυτταρική μετανάστευση των 

καρκινικών επιθηλιακών κυττάρων δίνει πληροφορίες για τον ρόλο τους στην 

καρκινική μετάσταση, καθώς η μετανάστευση αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της 

μετάστασης καρκινικών όγκων.  

Η επιλογή των οπιοειδών που χρησιμοποιήθηκαν έγινε βάσει των διαφορετικών τους 

ιδιοτήτων όσον αφορά τη συγγένεια τους με τους διαφορετικούς υπότυπους των 

υποδοχέων οπιοειδών. Η EKC είναι ένας μη ειδικός οπιοειδής αγωνιστής [24, 25, 50, 

51] που καλύπτει σχεδόν όλο το εύρος των δράσεων που τυχόν συμβαίνουν μέσω 

οπιοειδών υποδοχέων. Η μορφίνη είναι ευρέως διαδεδομένο φάρμακο με ισχυρή 

αναλγητική δράση που προσδένεται κυρίως στους μ- αλλά και στους δ-υποδοχείς 

οπιοειδών με χαμηλότερη όμως συγγένεια. Οι ανασοκατασταλτικές της ιδιότητες είναι 

καλά μελετημένες ενώ έχει βρεθεί ότι συντίθεται και ενδογενώς [46, 47]. Η αS1-

καζομορφίνη είναι ένα οπιοειδές πεπτίδιο που προέρχεται από την ανθρώπινη αS1-

καζεΐνη και έχει ιδιότητες οπιοειδούς με συγγένεια για τον κ-υποδοχέα οπιοειδών [310]. 

Η δράση της έχει μελετηθεί σε άλλα κυτταρικά συστήματα και παρουσιάζει 

ανασταλτική δράση στον πολλαπλασιασμό τους [62, 311].  

Για την μελέτη της επίδρασης των οπιοειδών στις βασικές λειτουργίες των Β-

λεμφοκυττάρων, επιλέχθηκαν κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος σε 

διαφορετικό στάδιο διαφοροποίησης, που εκκρίνουν διαφορετικές ανοσοσφαιρίνες 

ή/και κυτταροκίνες, ως μοντέλα για τις λειτουργίες των Β-λεμφοκυττάρων. Τα κύτταρα 

U266 βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο διαφοροποίησης τους και εκκρίνουν την 

ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE). Τα κύτταρα RPMI 8226 βρίσκονται επίσης στο τελικό στάδιο 

διαφοροποίησης τους και εκκρίνουν μόνο ελαφρές αλυσίδες ανοσοσφαιρίνης [313], 

ενώ εκκρίνουν τις ιντερλευκίνες 8 [314] και 10 [315]. Τέλος, τα κύτταρα LP-1 

ομοιάζουν με ανώριμα πλασματοκύτταρα επειδή εμφανίζουν μεμβρανικό φαινότυπο ο 

οποίος είναι ενδιάμεσος στο φαινότυπο Β-λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων, αν 

και εκκρίνουν αλυσίδες IgG-λάμδα [316]. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης φυσιολογικά Β-

λεμφοκύτταρα μετά από απομόνωση τους από περιφερικό αίμα υγιούς δότη, για την 

σύγκριση της επίδρασης των οπιοειδών σε φυσιολογικά και νεοπλασματικά κύτταρα. 

Μελετήθηκε επιπλέον η επίδραση τους στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων αυτών 
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καθώς μελέτες σε απομονωμένους πληθυσμούς του ανοσοποιητικού συστήματος όπως 

τα Τ-λεμφοκύτταρα, έχουν δείξει ανασταλτική δράση [93]. Βρέθηκε ότι οι δράσεις 

αυτές επάγονται είτε από τους υποδοχείς οπιοειδών είτε από εναλλακτικούς 

μηχανισμούς δράσης, έτσι έγινε προσπάθεια διερεύνησης των μηχανισμών αυτών. 

Τα Β λεμφοκύτταρα μετά την τελική διαφοροποίηση τους μειώνουν τον ρυθμό 

πολλαπλασιασμού τους και αυξάνουν την έκκριση ειδικών αντισωμάτων (βλέπε [67] 

για ανασκόπηση). Η παραγωγή αντισωμάτων ελέγχεται από τρεις ειδικούς 

μεταγραφικούς παράγοντες: την πρωτεΐνη XBP-1 (x-box binding protein-1), η οποία 

ενεργοποιείται από την IL-6, την πρωτεΐνη Blimp-1 (B-lymphocyte-induced maturation 

protein), η οποία ενεργοποιείται από αντιγόνα και την πρωτεΐνη IRF4 (interferon 

regulatory factor 4), συνδέοντας την έκκριση κυτταροκινών με την έκκριση 

αντισωμάτων [67]. Η πρωτεΐνη IRF4 ρυθμίζεται, ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, από 

τα οπιοειδή [379], συνδέοντας έτσι την δράση των κυτταροκινών στην παραγωγή 

αντισωμάτων με την ρύθμιση από τα οπιοειδή. 

Έχει ήδη αναφερθεί η δράση των οπιοειδών στην έκκριση σε διάφορα συστήματα. 

Ένας μηχανισμός δράσης είναι η τροποποίηση του κυτταροσκελετού της ακτίνης [343, 

380] ή της τουμπουλίνης [381], η οποία είναι προαπαιτούμενο για τη μετακίνηση των 

εκκριτικών κυστιδίων προς την κυτταρική μεμβράνη και εμπλέκεται στην 

κατασταλτική δράση των οπιοειδών σε διάφορα συστήματα [307, 374]. Ο μηχανισμός 

αυτός λαμβάνει χώρα πιθανόν μέσω της ενδοκυττάρωσης των οπιοειδών (βλέπε [343] 

για συζήτηση). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην παρούσα εργασία τα οπιοειδή 

παρουσίασαν δράση στην έκκριση των ανοσοσφαιρινών η οποία διαφοροποιούνταν 

ανάλογα με την κυτταρική σειρά. Τα οπιοειδή μείωσαν την έκκριση της IgG από τα 

κύτταρα LP-1 και την έκκριση των IgG, IgΜ και IgΑ από τα κυκλοφορούντα CD19+ 

B-κύτταρα. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία όπου 

τα οπιοειδή μειώνουν την παραγωγή αντισωμάτων τόσο in vivo όσο και in vitro (βλέπε 

[44, 78] για επισκοπήσεις). Αντιθέτως, αύξησαν την έκκριση της IgE από τα κύτταρα 

U266. Η δράση αυτή επιβεβαιώνει προηγούμενες μελέτες που υποστηρίζουν ότι 

παρατηρείται αναστολή της έκκρισης της IgE μετά από ανενεργοποίηση των οπιοειδών 

υποδοχέων [327, 328].  
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Όσον αφορά τις κυτταροκίνες, παρατηρήθηκε αύξηση της έκκρισης της IL-6 από τα 

κύτταρα U266 η οποία ήταν παρατεταμένη στην περίπτωση της EKC μέχρι τις 48 ώρες 

και παροδική στην περίπτωση της αS1, με μέγιστο στις 6 ώρες. Λαμβάνοντας υπόψην 

την παράλληλη αύξηση στην έκκριση της IgE, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα 

οπιοειδή ίσως αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένους μεταγραφικούς παράγοντες με τους 

οποίους εμπλέκεται η IL-6. Έτσι, μπορεί να συμβαίνει μια αυτορυθμιζόμενη θετική 

ανάδραση (feedback loop) που ελέγχει την έκκριση της IgE όπως έχει περιγραφεί και 

σε προηγούμενες μελέτες [329, 330], η οποία ελέγχεται από τη συγκέντρωση των 

οπιοειδών στο περιβάλλον του κυττάρου. Αντίθετα, παρατηρήθηκε χρονοεξαρτώμενη 

μείωση της έκκρισης της IL-8 και -10 από τα κύτταρα RPMI 8226 παρουσία μορφίνης 

και αS1, παρόμοια με την μείωση της έκκρισης της IgG. 

Οι δράσεις αυτές παρατηρηθηκαν σε μικρούς χρόνους (6-48 ώρες). Σε μεγάλα χρονικά 

διαστήματα τα οπιοειδή δεν κατάφεραν να επηρεάσουν την έκκριση αντισωμάτων και 

ιντερλευκινών. Αντίθετα, τα οπιοειδή δεν επηρέασαν τον πολλαπλασιασμό και την 

επιβίωση των Β-κυτταρικών σειρών σε μικρούς χρόνους, εμφάνισαν ωστόσο 

κατασταλτική δράση στον πολλαπλασιασμό μετά από 6 ημέρες επώασης. 

Τα αποτελέσματα αυτά δηλώνουν ότι τα οπιοειδή μειώνουν την έκκριση και τον 

πολλαπλασιασμό των Β-κυττάρων. Τα νεοπλασματικά Β-κύτταρα εκφράζουν 

οπιοειδείς υποδοχείς, όπως αποδείχτηκε από τις μελέτες δέσμευσης και την τεχνική RT-

PCR. Η επίδραση ωστόσο των οπιοειδών στην έκκριση δεν λαμβάνει χώρα μέσω τον 

οπιοειδών υποδοχέων, καθώς δεν παρατηρήθηκε αναστολή παρουσία των οπιοειδών 

ανταγωνιστών, αντίθετα με την μείωση στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό η οποία 

αντιστράφηκε από τους οπιοειδείς ανταγωνιστές, υποδηλώνοντας δράση μέσω των 

οπιοειδών υποδοχέων. Ωστόσο, η σχετικά μικρή δράση που παρατηρείται σε όλες τις 

περιπτώσεις (μέγιστη μείωση του πολλαπλασιασμού ~25% στα κύτταρα U266) μπορεί 

να οφείλεται στον μικρό αριθμό λειτουργικών οπιοειδών υποδοχέων, όπως εκτιμήθηκαν 

με τα πειράματα δέσμευσης. Όσον αφορά την έκκριση, παρόμοια αποτελέσματα 

λήφθηκαν και με τη χρήση φυσιολογικών Β-κυττάρων (μείωση της έκκρισης των 

ανοσοσφαιρινών και μη αναστολή της δράσης των οπιοειδών από τους ανταγωνιστές 

τους). Επιπλέον, βρέθηκε ότι το σηματοδοτικό μονοπάτι p38/CREB εμπλέκεται στην 

έκκριση τόσο των νεοπλασματικών όσο και των φυσιολογικών Β-κυττάρων. Τα 

παραπάνω υποδηλώνουν ότι τα οπιοειδή ρυθμίζουν την έκκριση των ανοσοσφαιρινών 

από τα νεοπλασματικά και τα φυσιολογικά Β-κύτταρα μέσω παρόμοιων 
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σηματοδοτικών μηχανισμών που όμως δεν περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση των 

οπιοειδών υποδοχέων. 

Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν δύο διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης των 

οπιοειδών στα Β-κύτταρα: έναν γρήγορο μηχανισμό που δεν εξαρτάται από τους 

οπιοειδείς υποδοχείς και έναν αργό μηχανισμό που ενεργοποιείται από τους οπιοειδείς 

υποδοχείς. Ο πρώτος μηχανισμός περιλαμβάνει τα σηματοδοτικά μονοπάτια p38/CREB 

και/ή JNK/c-jun για την ρύθμιση της έκκρισης των ανοσοσφαιρινών όπως έχει 

περιγραφεί και παλαιότερα [333, 334]. Ο δεύτερος μηχανισμός που περιλαμβάνει τους 

οπιοειδείς υποδοχείς ([331] και αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ) επάγεται μέσω 

της αναστολής του σηματοδοτικού μονοπατιού PI3k/Akt (βλέπε [335] για 

ανασκόπηση).  

Και οι δύο μηχανισμοί εμπλέκουν το οπιοειδές σύστημα στην ρύθμιση της χυμικής 

ανοσίας. Αν και τα νεοπλασματικά τουλάχιστον κύτταρα έχουν λειτουργικούς 

οπιοειδείς υποδοχείς στην κυτταρική μεμβράνη, η ρύθμιση της έκκρισης δεν λαμβάνει 

χώρα μέσω αυτών. Το ερώτημα που γεννάται είναι μέσω ποιου μηχανισμού δρουν τα 

οπιοειδή. Σε επιθηλιακά συστήματα, τα οπιοειδή έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι 

αλληλεπιδρούν μέσω άλλων μεμβρανικών υποδοχέων που συνδέονται με G-πρωτεΐνες, 

όπως οι υποδοχείς σωματοστατίνης και οι αδρενεργικοί υποδοχείς [337, 338]. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι υποδοχείς σωματοστατίνης και β-2-αδρενεργικοί υποδοχείς έχουν βρεθεί 

στα Β λεμφοκύτταρα [339-341] και επιπλέον τα ίδια σηματοδοτικά μονοπάτια (p38 

κινάση) ενεργοποιούνται μετά την ενεργοποίηση των β-2-αδρενεργικών υποδοχέων στα 

β-κύτταρα για την ρύθμιση της IgE [342]. Η ενεργοποίηση της p38 κινάσης εμπλέκεται 

στην αύξηση της έκφρασης του μεταγραφικού παράγοντα  Blimp-1 [334], ο οποίος 

όπως αναφέρθηκε ελέγχει την έκκριση των αντισωμάτων. Ένας άλλος πιθανός 

μηχανισμός δράσης είναι η απευθείας ενδοκυττάρωση των οπιοειδών που καταλήγει σε 

άμεση ενεργοποίηση ενζύμων ή/και μεταγραφικών παραγόντων, μηχανισμός που όπως 

αναφέρθηκε έχει ήδη προταθεί για τα επιθηλιακά κύτταρα [343]. 

Επομένως, τα οπιοειδή μπορούν να δράσουν απευθείας στα Β-λεμφοκύτταρα, τόσο στα 

νεοπλασματικά όσο και στα φυσιολογικά και να καταστείλουν την έκκριση 

αντισωμάτων και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. 
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Εικόνα 8: Σχηματική αναπαράσταση της προτεινόμενης δράσης των οπιοειδών στα Β-λεμφοκύτταρα. 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν οδηγούν στην παρακάτω 

υπόθεση όσον αφορά τη δράση των οπιοειδών στα Β-κύτταρα. Τα Β-κύτταρα 

εξαρτώνται από τα βοηθητικά Τ-κύτταρα τύπου 2 για τη διαφοροποίηση τους σε 

πλασματοκύτταρα που εκκρίνουν αντισώματα [382]. Τα βοηθητικά Τ-κύτταρα 

εκκρίνουν, ανάμεσα σε άλλους ρυθμιστές, οπιοειδή πεπτίδια [383, 384]. Μετά την 

ενεργοποίηση των Β-κυττάρων, η παρουσία των οπιοειδών στο μικροπεριβάλλον τους 

μπορεί να ρυθμίζει την εκκριτική διαδικασία. Επιπλέον, τα δεδομένα που 

παρουσιάστηκαν υποδηλώνουν την πιθανή εμπλοκή ενός αυτο-ρυθμιστικού 

μηχανισμού: υπό συνθήκες οξέους στρες, τα οπιοειδή που παράγονται από τα Τ-

κύτταρα, από τον επινεφριδιακό μυελό, ή από τους συμπαθητικούς νευρώνες, 

προσεγγίζουν το περιβάλλον των Β-κυττάρων, και προκαλούν μείωση της έκκρισης των 

ανοσοσφαιρινών (Εικόνα 8). Τέλος, μετά από χρόνια παρουσία των οπιοειδών 

(ενδογενών ή εξωγενών) στο περιβάλλον των Β-κυττάρων μπορεί να παρατηρηθεί 

ανασταλτική δράση στον πολλαπλασιασμό των τελευταίων, εξηγώντας έτσι την 

μειωμένη χυμική ανοσία που παρατηρείται στους ναρκομανείς [98]. 
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Η καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

αυξημένη εμφάνιση καρκίνου [258]. Η αυξημένη παραγωγή αντισωμάτων από την 

άλλη, έχει ενοχοποιηθεί για την αυξημένη διηθητική ικανότητα καρκινικών κυττάρων 

[281, 282]. Το οπιοειδές σύστημα λοιπόν θα μπορούσε να επηρεάσει την καρκινική 

ανάπτυξη μέσω της καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος.  

Όσον αφορά την κυτταρική μετανάστευση, έχει βρεθεί ότι η μορφίνη [300, 302] αλλά 

και ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια όπως η met-εγκεφαλίνη [309] και η β-ενδορφίνη [287] 

μπορούν να επάγουν ή να καταστείλουν τις μεταστατικές ιδιοτητες των καρκινικών 

κυττάρων, με τρόπο που εξαρτάται από το σύστημα που μελετάται. Ομοίως, τα 

οπιοειδή μπορούν να επάγουν [286, 289] ή να αναστείλουν [291, 292] την 

χημειοτακτικότητα κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος. Επομένως, τα οπιοειδή 

μπορούν να επηρεάσουν την κυτταρική μετανάστευση είτε πρόκειται για λεμφοκύτταρα 

που μεταναστεύουν είτε για μεταστατικά καρκινικά κύτταρα. Παρόλα αυτά, ο ρόλος 

των οπιοειδών στην κυτταρική μετανάστευση δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Με βάση 

τα παραπάνω θεωρήθηκε σκόπιμη η μελέτη της δράσης των οπιοειδών στην κυτταρική 

μετανάστευση.  

Τα ενδογενή οπιοειδή είναι  πεπτίδια τα οποία εμπλέκονται σε πολλές λειτουργίες όπως 

η αναλγησία [371], η ανοσορύθμιση [372] και η αναστολή του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού [331, 373]. Τα εξωγενή οπιοειδή χρησιμοποιούνται ευρέως ως 

αναλγητικά σε ασθενείς με καρκίνο. Εντούτοις, η επίδραση των οπιοειδών στην 

κυτταρική μετανάστευση δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Η κυτταρική μετανάστευση, 

εξάπλωση και διήθηση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που περιλαμβάνει την διάρρηξη 

της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας υπό την επίδραση διάφορων προτεασών και κυρίως 

των μεταλλοπρωτεϊνασών μήτρας, είσοδο των καρκινικών κυττάρων στην κυκλοφορία 

του αίματος και ακόλουθη έξοδο τους από τα αγγεία και εξάπλωση σε απομακυσμένους 

ιστούς-στόχους, επάγοντας έτσι την καρκινική μετάσταση. Η τελευταία, είναι η κύρια 

αιτία θανάτου από καρκίνο. Για το λόγο αυτό, ο έλεγχος της καρκινικής μετάστασης 

είναι ένας πολύ σημαντικός θεραπευτικός στόχος. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η 

εμπλοκή των οπιοειδών στην κυτταρική μετανάστευση, προσκόλληση και εξάπλωση 

και την διηθητική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων καθώς και ο πιθανός 

μηχανισμός δράσης τους, ούτως ώστε να διερευνηθεί ο ρόλος τους στην κυτταρική 

μετανάστευση. Χρησιμοποιήθηκαν καρκινικές σειρές διαφορετικής προέλευσης και 

διαφορετικής μεταναστευτικής ικανότητας. 
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Τα αρχικά μας αποτελέσματα έδειξαν ότι η μορφίνη (που χρησιμοποιήθηκε ως 

ενδεικτική της οπιοειδούς δράσης) επιδρά στην κυτταρική μετανάστευση θετικά ή 

αρνητικά, με τρόπο που εξαρτάται από τη κυτταρική σειρά που χρησιμοποιείται. 

Αύξησε τις μεταστατικές ιδιότητες (μετανάστευση, προσκόλληση, εξάπλωση, 

διηθητική ικανότητα και έκκριση MMPs) των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης 

Τ24 και EJ, ανέστειλε την κυτταρική μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων ήπατος 

(HepG2) και τραχήλου μήτρας (HeLa) ενώ δεν παρουσίασε δράση στα καρκινικά 

κύτταρα μαστού (MCF-7) και ωοθηκών (SKOV-3). Η δράση αυτή δεν επάγεται από 

τους οπιοειδείς υποδοχείς, καθώς αυτοί δεν ανιχνεύθηκαν σε καμία από τις προς 

εξέταση κυτταρικές σειρές όπως έδειξαν οι μελέτες δέσμευσης και η τεχνική RT-PCR. 

Εξαίρεση αποτελούν τα κύτταρα καρκίνου του μαστού MCF-7 στα οποία ανιχνεύθηκαν 

και οι τρεις υπότυποι των οπιοειδών υποδοχέων, στα οποία όμως τα οπιοειδή δεν 

εμφάνισαν στατιστικά σημαντική δράση. Επιπλέον, οι αναστολείς των οπιοειδών δεν 

αντίστρεψαν την επαγόμενη από τη μορφίνη κυτταρική μετανάστευση των κυττάρων 

Τ24 και EJ και οι ειδικοί για τους οπιοειδείς υποδοχείς αγωνιστές DAMGO (μ-ειδικός 

αγωνιστής), DPDPE (δ-ειδικός αγωνιστής) και U69,593 (κ-ειδικός αγωνιστής) δεν 

εμφάνισαν τόσο έντονη δράση όσο αυτή που παρατηρήθηκε παρουσία μορφίνης. 

Καθώς η μεγαλύτερη δράση παρατηρήθηκε στα καρκινικά κύτταρα ουροδόχου κύστης 

(Τ24 και EJ) στα οποία η μορφίνη προκάλεσε αύξηση όλων των ιδιοτήτων που 

μελετήθηκαν (μετανάστευση, προσκόλληση και εξάπλωση), κρίθηκε σκόπιμη η 

περαιτέρω μελέτη της επίδρασης των οπιοειδών στα κύτταρα αυτά. Μελετήθηκε η 

επίδραση των οπιοειδών EKC και αS1 στις μεταστατικές ιδιότητες των καρκινικών 

κυττάρων ουροδόχου κύστης. Μελετήθηκε επιπλέον η δράση των οπιοειδών στον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης, στην έκκριση των μεταλλοπρωτεϊνασών και στην 

διηθητική ικανότητα των κυττάρων αυτών. 

Η κυτταρική μετανάστευση είναι μια διαδικασία πολλών βημάτων που απαιτεί αυστηρή 

ρύθμιση και συντονισμένες αλλαγές του κυτταροσκελετού της ακτίνης. Οι αλλαγές 

αυτές περιλαμβάνουν de novo και κατευθυνόμενο πολυμερισμό των ινιδίων ακτίνης 

στην περιφέρεια των κυττάρων, ακριβή έλεγχο του μήκους και της δυναμικής των 

ινιδίων αυτών και την αναστροφή της επαφής κυττάρου-κυττάρου και κυττάρου-

υποστρώματος και προκαλούνται συνήθως από την ενεργοποίηση διάφορων 

μεμβρανικών υποδοχέων. Ανάμεσα σε αυτές τις αλλαγές, η επιμήκυνση των 

μεμβρανικών προεκβολών, οι οποίες συχνά παίρνουν τη μορφή πλούσιας σε ακτίνη, 

πολωμένης λαμέλλας που ελέγχει την κίνηση ολόκληρου του κυττάρου, θεωρήται το 
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πρώτο βήμα για την απόκτηση μεταναστευτικού φαινότυπου [157]. Πράγματι, τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι τα οπιοειδή προκαλούν αλλαγές του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης οι οποίες σχετίζονται με αυξημένη κινητικότητα 

(σχηματισμός λαμελλιποδίων και φιλοποδίων, περιφερειακής ακτίνης και ινιδίων 

ακτίνης). 

Έχει βρεθεί επίσης σε διαφορετικούς καρκινικούς όγκους ότι υπάρχει συσχέτιση 

ανάμεσα σε αυξημένα επίπεδα MMPs και στη διηθητική ικανότητα των όγκων αυτών 

[163, 164, 166]. Οι MMP-2 και -9 είναι οι μεταλλοπρωτεϊνάσες που κυρίως 

τροποποιούνται κατά την καρκινική διήθηση και μετάσταση [165], καθώς και σε 

πρώιμα στάδια της ανάπτυξης του όγκου του πολλαπλασιασμού του και της 

αγγειογένεσης. Εντούτοις, κλινικές δοκιμές που έγιναν με διάφορους αναστολείς των 

MMPs δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα [173]. Φαίνεται ότι οι μεταλλοπρωτεϊνάσες 

MMPs πέρα από τη διάρρηξη της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, έχουν επιπλέον 

προστατευτικό ρόλο στην ανάπτυξη του όγκου απελευθερώνοντας αυξητικούς 

παράγοντες και βιοδραστικά συστατικά και αλλάζοντας την αρχιτεκτονική της ECM. 

Όλες οι παραπάνω αλλαγές επηρεάζουν την συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων.  

Τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας, καθώς και μία προηγούμενη μελέτη της 

ερευνητικής ομάδας μας [301], έδειξαν ότι τα οπιοειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως ρυθμιστές της έκκρισης των MMPs. Μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν την 

έκκριση των MMPs, ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο αλλά και τον εμπλεκόμενο 

μηχανισμό. Πράγματι, οι Shariftabrizi et al. έδειξαν ότι τα οπιοειδή καταστέλλουν την 

έκκριση των MMPs από κύτταρα ινοσαρκώματος ποντικού, επηρεάζοντας το σύστημα 

ΝΟ/NOS [301], το οποίο εμπλέκεται με πολλούς τρόπους στη διαδικασία της 

μετάστασης [385]. Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία 

έδειξαν ότι τα οπιοειδή αυξάνουν την έκκριση των MMPs από καρκινικά κύτταρα 

ουροδόχου κύστης μέσω ενός μηχανισμού ανεξάρτητου του συστήματος ΝΟ/NOS, 

επιβεβαιώνοντας την διαφορική δράση τους ανάλογα με το μελετώμενο σύστημα. 

Είναι γνωστό ότι οι δράσεις των οπιοειδών σε διάφορα συστήματα επάγεται κυρίως 

μέσω των μ-, κ- και δ-οπιοειδών υποδοχέων. Εντούτοις, έχουν περιγραφεί δράσεις οι 

οποίες δεν αντιστρέφονται από τους αναστολείς των οπιοειδών. Η δράση σε αυτές τις 

περιπτώσεις επάγονται μέσω άλλων μεμβρανικών υποδοχέων [337, 338]. Επιπλέον, 

έχει περιγραφεί η πρόσδεση της β-ενδορφίνης σε μή οπιοειδείς υποδοχείς [92]. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, στην παρούσα εργασία, η επαγόμενη από τα οπιοειδή αύξηση 
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των μεταστατικών ιδιοτήτων των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης δεν 

λαμβάνει χώρα μέσω οπιοειδών υποδοχέων. Η αύξηση αυτή επιτυγχάνεται μέσω 

αναδιοργάνωσης του κυτταροσκελετού της ακτίνης και ενεργοποίησης των κινασών 

PI3 και ERK 1/2, υποδηλώνοντας αλληλεπίδραση με μεμβρανικούς υποδοχείς. Έχει 

ήδη περιγραφεί η ρύθμιση του κυτταροσκελετού από τα οπιοειδή [374] και η 

αλληλεπίδραση με ενδοκυττάρια μόρια όπως για παράδειγμα το ένζυμο NOS [375]. 

Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, τα δεδομένα υποδηλώνουν την αλληλεπίδραση των 

οπιοειδών με ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό μεμβρανικών υποδοχέων. Εκτός από 

τους υποδοχείς σωματοστατίνης [331] και τους αδρενεργικούς [376], έχει βρεθεί ότι τα 

οπιοειδή αλληλεπιδρούν με υποδοχείς χημειοκινών [112, 377] και με τους υποδοχείς 

βραδυκινίνης [249]. Επιπλέον, υπάρχουν λίγα στοιχεία που υποδηλώνουν την 

ενδοκυττάρωση των οπιοειδών πεπτιδίων που μπορούν ακολούθως να προκαλέσουν 

απευθείας ενεργοποίηση των σηματοδοτικών μονοπατιών (βλέπε [343] για περαιτέρω 

συζήτηση).  

Τα δεδομένα της παρούσας διατριβής υποδηλώνουν την ύπαρξη πιθανής 

αλληλεπίδρασης των οπιοειδών με τον υποδοχέα Β2 της βραδυκινίνης. Η υπόθεση αυτή 

στηρίζεται στα παρακάτω δεδομένα: ο υποδοχέας Β2 ανιχνεύθηκε μόνο στα κύτταρα 

Τ24 (και σε μικρότερη πυκνότητα στα κύτταρα EJ) και όχι στις υπόλοιπες κυτταρικές 

σειρές που εξετάστηκαν και στις οποίες τα οπιοειδή δεν είχαν σημαντική δράση. 

Επιπλέον, η ενεργοποίηση του Β2 υποδοχέα μπορεί να προκαλέσει τις αλλαγές που 

παρατηρήθηκαν στα σηματοδοτικά μονοπάτια PI3 [237], ERK 1/2 [239-241], p38 και 

JNK [240]. Τέλος, η συνεπώαση των καρκινικών κυττάρων ουροδόχου κύστης με τον 

ειδικό αναστολέα του Β2 υποδοχέα ΗΟΕ 140 αντίστεψε την δράση των οπιοειδών με 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο, ενώ δεν εμφάνισε δράση στις υπόλοιπες καρκινικές σειρές 

διαφορετικής προέλευσης (μαστού, ωοθηκών, ήπατος και τραχήλου μήτρας). 

Οι υποδοχείς Β2 βραδυκινίνης ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων που 

συζεύγνηνται με G-πρωτεΐνες και βρίσκονται σε πολλούς ιστούς. Αλληλεπιδρούν με τις 

υπομονάδες Gαq και Gαi μέσω των οποίων επάγουν την ενεργοποίηση των 

ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μονοπατιών, όπως η υδρόλυση της φωσφοϊνοσιτίδης, η 

αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου, η αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης και 

ενεργοποίηση των σηματοδοτικών μονοπατιών των πρωτεϊνικών κινασών που 

ενεργοποιούνται από μιτογόνα [238]. Η διέγερση των Β2 υποδοχέων ενεργοποιεί τις 

αισθητικές νευρικές απολήξεις προκαλώντας πόνο και υπεραλγησία και αυξάνει την 

απελευθέρωση προ-φλεγμονωδών και υπεραλγητικών ρυθμιστών όπως τα 
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νευροπεπτίδια και τα προϊόντα μεταβολισμού που λαμβάνονται από το μονοπάτι του 

αραχιδονικού οξέος (για ανασκόπηση βλέπε [245]). Η ενεργοποίηση των υποδοχέων 

βραδυκινίνης από το οπιοειδές δυνορφίνη, καταλήγει σε διατήρηση του 

νευροπαθητικού πόνου [249]. Επιπλέον, η βραδυκινίνη δρώντας μέσω των Β2 

υποδοχέων, αυξάνει την μεταναστευτική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων 

ουροδόχου κύστης ποντικού [229], δράση η οποία παρατηρείται και με τη χρήση 

οπιοειδών όπως βρέθηκε στην παρούσα εργασία, σε μικρότερο όμως βαθμό. Η διαφορά 

αυτή στην δράση της βραδυκινίνης και των οπιοειδών μπορεί να εξηγηθεί από τη 

χαμηλή συγγένεια που παρουσιάζουν τα τελευταία για τον υποδοχέα Β2 σε σύγκριση 

με τη βραδυκινίνη (IC50=3.27 μΜ για τη μορφίνη και 0.7 nM για την βραδυκινίνη). 

Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η βραδυκινίνη προκαλεί αύξηση της διηθητικής ικανότητας 

των καρκινικών κυττάρων προστάτη PC-3 [230] και οι κινίνες επάγουν τη μετάσταση 

αυξάνοντας την αγγειακή διαπερατότητα [232].  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διέγερση του Β2 υποδοχέα προκαλεί ενεργοποίηση των 

PI3 [237] και ERK 1/2 [239-241] καθώς και των p38 και JNK [240], δεδομένα που 

συμφωνούν με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Έχει επίσης βρεθεί ότι η 

βραδυκινίνη ενεργοποιεί τις πρωτεϊνικές τυροσινικές φωσφατάσες (PTPs) [243]. Η 

αναστολή τους από το ορθοβαναδικό νάτριο αναστέλλει τόσο τη βασική όσο και τη 

επαγόμενη από τα οπιοειδή κυτταρική μετανάστευση των κυττάρων Τ24, 

καταδεικνύοντας τη σημασία των PTPs στην κυτταρική μετανάστευση και 

προσκόλληση, όπως έχει περιγραφεί και παλαιότερα [244]. 

Συμπερασματικά, τα δεδομένα της παρούσας εργασίας προτείνουν έναν νέο ρόλο των 

οπιοειδών στην ανάπτυξη του καρκίνου. Μέσω της αλληλεπίδρασης τους με τον 

υποδοχέα Β2 της βραδυκινίνης τα οπιοειδή μπορούν να αυξήσουν την κινητικότητα 

των καρκινικών κυττάρων και πιθανόν και την μεταστατική τους ικανότητα. Τα 

δεδομένα της παρούσας εργασίας ρίχνουν φως σε μία όχι καλά μελετημένη δράση των 

οπιοειδών, ωστόσο η επόμενη έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στη πλήρη 

διαλεύκανση του ρόλου των οπιοειδών στην καρκινική μετάσταση, καθώς οι έως τώρα 

μελέτες είναι περιορισμένες. Επιπλέον, είναι γνωστή η δράση των κινινών, μεσω των 

υποδοχέων τους, ως ρυθμιστές της μετανάστευσης των κυττάρων του ανοσοποιητικού 

συστήματος [246]. Επομένως, παρόμοια δράση πιθανόν να έχουν και τα οπιοειδή, 

δρώντας μέσω των υποδοχέων βραδυκινίνης. 
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Καταλήγοντας λοιπόν, τα αποτελέσματα της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής 

υποδηλώνουν ότι τα οπιοειδή μπορούν να δράσουν με πολλούς τρόπους στα κύτταρα 

του ανοσοποιητικού συστήματος. Δρώντας μέσω των οπιοειδών υποδοχέων, μπορούν 

να αναστείλλουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, ενώ δρώντας μέσω των υποδοχέων 

βραδυκινίνης μπορούν να ρυθμίσουν την κυτταρική μετανάστευση, ρυθμίζοντας έτσι 

την κυτταρική ανοσία. Επιπλέον, μπορούν να ρυθμίσουν την έκκριση ανοσοσφαιρινών 

και κυτταροκινών και ως εκ τούτου την χυμική ανοσία, μέσω ενός μηχανισμού που 

παραμένει προς διερεύνηση. Στην Εικόνα 9 δίνεται ο τρόπος δράσης των οπιοειδών. 

 

Εικόνα 9: Προτεινόμενος μηχανισμός δράσης των οπιοειδών για την ρύθμιση του πολλαπλασιασμού, της 

μετανάστευσης και της έκκρισης από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος 

Στην έρευνα,  η αποκτηθείσα γνώση γεννά νέα ερωτήματα. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια 

της παρούσας μελέτης, κατά τη διερεύνηση της επίδρασης των οπιοειδών στις 

λειτουργίες των (νεοπλασματικών και φυσιολογικών) Β-λεμφοκυτάρων και του ρόλου 

τους στην μεταναστευτική ικανότητα των επιθηλιακών καρκινικών κυττάρων, 

προέκυψαν διάφορα ερωτήματα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους 

μελλοντικής έρευνας. 

Όσον αφορά την επίδραση των οπιοειδών στα Β-λεμφοκύτταρα, παρουσιάστηκε η 

κατασταλτική δράση τους τόσο στην έκκριση όσο και στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 

των τελευταίων. Η καταστολή της έκκρισης των ανοσοσφαιρινών και των 
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ιντερλευκινών δείχθηκε ότι δεν λαμβάνει χώρα μέσω των κλασσικών οπιοειδών 

υποδοχέων. Δεν βρέθηκε εντούτοις ο τρόπος με τον οποίο τα οπιοειδή προκαλούν τη 

μείωση της έκκρισης. Ο έλεγχος της πρόσδεσης των οπιοειδών σε υποδοχείς 

σωματοστατίνης και/ή β-αδρενεργικών καθώς και η χρήση ειδικών για τους υποδοχείς 

αυτούς ανταγωνιστών θα μπορούσε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο 

δράσης των οπιοειδών στα κύτταρα αυτά. Γενικότερα, η εύρεση του τρόπου που τα 

οπιοειδή επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα 

μπορούσε να αποτελέσει το αντικείμενο μελλοντικής έρευνας. 

Επιπροσθέτως, στα φυσιολογικά Β-λεμφοκύτταρα δεν ανιχνεύθηκαν οι κλασσικοί 

οπιοειδείς υποδοχείς, οι οποίοι έχουν ανιχνευθεί σε πολλούς κυτταρικούς πληθυσμούς 

του ανοσοποιητικού συστήματος. Εντούτοις, στην παρούσα εργασία βρέθηκαν 

οπιοειδείς υποδοχείς στις κυτταρικές σειρές πολλαπλού μυελώματος, έχει βρεθεί η 

ύπαρξη τους σε πολλές Β-κυτταρικές σειρές [32] και ο κ-υποδοχέας έχει ανιχνευθεί σε 

φυσιολογικά Β-κύτταρα [386]. Επομένως, η έκφραση των οπιοειδών υποδοχέων μπορεί 

να αποτελεί δείκτη της διαφοροποίησης των Β-λεμφοκυττάρων. Επιπλέον, η εύρεση 

τους σε νεοπλασματικά Β-λεμφοκύτταρα μπορεί να σχετίζεται με έναν λιγότερο 

διαφοροποιημένο και περισσότερο επιθετικό φαινότυπο, όπως έχει παρατηρηθεί σε 

καρκινικές σειρές προστάτη [311]. Μια πιο λεπτομερής μελέτη της έκφρασης και 

λειτουργίας των οπιοειδών υποδοχέων, κλασσικών και μή, σε διαφορετικά στάδια της 

διαφοροποίησης των Β-λεμφοκυττάρων θα έδινε σημαντικές πληροφορίες για τον 

φυσιολογικό ρόλο των οπιοειδών στα κύτταρα αυτά.  

Επιπλέον, εξετάστηκε η δράση των οπιοειδών σε μη ενεργοποιημένα νεοπλασματικά 

και φυσιολογικά Β-κύτταρα (βασική έκκριση). Η ενεργοποίηση των κυττάρων με 

λιποπολυσακχαρίτες (LPS) ή phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) ή 

φυτοαιματογλουτινίνη (PHA) και ο έλεγχος της δράσης των οπιοειδών στα 

ενεργοποιημένα κύτταρα θα δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα  για τον ρόλο των 

οπιοειδών στην χυμική ανοσία. 

Όσον αφορά τον ρόλο των οπιοειδών στην μεταναστευτική ικανότητα των επιθηλιακών 

καρκινικών κυττάρων, βρέθηκε ότι η δράση των οπιοειδών μπορεί να είναι αυξητική ή 

κατασταλτική ανάλογα με το σύστημα που μελετάται. Επιπλέον, δεν παρουσιάστηκε 

δράση στις καρκινικές σειρές μαστού, ήπατος και ωοθηκών και σύμφωνα με τους 

Zagon et al. σε καρκινικές σειρές παγκρέατος, παχέους εντέρου και καρκινώματος εκ 

πλακωδών κυττάρων κεφαλής και τραχήλου [387]. Αντίθετα, έχει βρεθεί μείωση της 
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μεταναστευτικής και διηθητικής ικανότητας κυττάρων παχέος εντέρου παρουσία 

μορφίνης [300]. Ως εκτούτου, η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να αποσαφηνίσει πλήρως 

τον μηχανισμό δράσης των οπιοειδών στις μεταστατικές ιδιότητες των καρκινικών 

όγκων. Οι παρατηρούμενες δράσεις στην παρούσα εργασία δεν επάγονται μέσω 

οπιοειδών υποδοχέων αλλά μέσω του υποδοχέα Β2 βραδυκινίνης. Αν και το εύρημα 

αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την 

μελέτη των μεταστατικών ιδιοτήτων των οπιοειδών. Η χρήση καρκινικών σειρών 

περισσότερων καρκίνων αλλά και διαφορετικών κυτταρικών σειρών του ίδιου καρκίνου 

μπορεί να ρίξει φως σε αυτή την όχι καλά μελετημένη δράση των οπιοειδών, που 

αποτελεί πολύ σημαντικό θεραπευτικό στόχο. 

Επιπλέον, είναι γνωστή η ύπαρξη υποδοχέων βραδυκινίνης σε κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος, όπως τα μακροφάγα, τα πολυμορφοπύρηνα 

ουδετερόφιλα, τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (π.χ. δενδριτικά κύτταρα) αλλά και 

τα Τ-λεμφοκύτταρα. Οι υποδοχείς αυτοί, μετά από ενεργοποίηση τους από τη 

βραδυκινίνη και τις κινίνες γενικότερα, ρυθμίζουν διάφορες λειτουργίες των κυττάρων 

αυτών, οι οποίες περιλαμβάνουν την επαγωγή της κυτταρικής μετανάστευσης (βλέπε 

[246, 247] για ανασκόπηση). Η επέκταση λοιπόν της παρούσας μελέτης στα κύτταρα 

του ανοσοποιητικού συστήματος τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές 

καταστάσεις, θα μπορούσε να δώσει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την δράση 

των οπιοειδών ως χημειοτακτικοί παράγοντες. 

Η φυσιολογική σημασία των ευρημάτων της παρούσας διατριβής έγκειται στην 

συσχέτιση παραγόντων του στρες όπως είναι τα οπιοειδή με την ανοσία 

(ανοσοκαταστολή) και την ογκογένεση-νεοπλασία (καρκίνος). Μολονότι η επικοινωνία 

νευρικού – ανοσοποιητικού συστήματος είναι γνωστή [388], δεν υπάρχουν πολλές 

μελέτες που να αφορούν την επίδραση ουσιών συσχετιζόμενων με το στρες και τις 

λειτουργίες των Β-λεμφοκυττάρων. Επιπλέον, τα ευρήματα της παρούσας διατριβής 

συσχετίζουν το οπιοειδές σύστημα με την καρκινική μετάσταση. Δεδομένου ότι τα 

οπιοειδή εκκρίνονται και δρούν κυρίως στο ΚΝΣ, αποτελούν ενδιαφέροντες 

υποψηφίους για πιθανή συμμετοχή τους στην βιολογία των νεοπλασμάτων του ΚΝΣ 

όπως τα νευροβλαστώματα, τα γαγγλιονευροβλαστώματα και τα αστροκυτώματα.  

Προσφάτως βρέθηκε συσχέτιση των Β-λεμφοκυττάρων με την παθοφυσιολογία 

νευροεκφυλιστικών νοσημάτων όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας [389]. Πράγματι, η 

εξάλειψη των CD20+ Β-λεμφοκυττάρων με τη χρήση χιμαιρικού μονοκλωνικού 
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αντισώματος, μείωσε σημαντικά τον αριθμό των φλεγμονωδών αλλοιώσεων του 

εγκεφάλου και τον αριθμό των κλινικών υποτροπών, καθιστώντας τα ουσιαστικούς 

παράγοντες για την έναρξη και εξέλιξη των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Το 

γεγονός ότι τα Β-λεμφοκύτταρα επηρεάζονται από τα οπιοειδή, όπως αποδεικνύουν τα 

αποτελέσματά μας, συνιστά έναν επιπλέον πιθανό τρόπο ελέγχου των 

νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.  

Επιπρόσθετα, το χρόνιο ή το οξύ στρες είναι σημαντικός παράγοντας επαγωγής 

διαδικασιών νευροεκφύλισης. Εχει βρεθεί ότι οι κυτταροκίνες παίζουν σημαντικό ρόλο 

σε αυτή τη διαδικασία, μολονότι ο ρόλος τους δεν είναι πλήρως κατανοητός. Οι 

κυτταροκίνες ρυθμίζουν βασικές νευρικές και νευρογλοιακές λειτουργίες σε 

φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις, δρώντας στην κυτταρική επιβίωση και 

διαφοροποίηση [390, 391]. Οι πλοιοτροπικές -και συχνά αντικρουόμενες 

(νευροτροφικές αλλά και νευροτοξικές)- αυτές δράσεις των κυτταροκινών πιθανόν 

επάγονται μέσω άλλων νευροπεπτιδίων και νευροδιαβιβαστών. Τα οπιοειδή αποτελούν 

πιθανούς υποψήφιους για τις δράσεις αυτές καθώς ως γνωστόν ελέγχουν διάφορες 

νευροανοσολογικές λειτουργίες και έχει παρατηρηθεί η αλληλεπίδραση τους με 

χημειοκίνες in vivo [392, 393]. Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας 

εργασίας τα οπιοειδή ρυθμίζουν την έκκριση των κυτταροκινών από τα Β-

λεμφοκύτταρα. 

Όπως έχει αναφερθεί, τα οπιοειδή παράγονται και σε περιφερικά συστήματα εκτός του 

νευρικού, επομένως τα ενδημούντα Β-λεμφοκύτταρα μπορεί να επηρεάζονται 

παρακρινώς από την τοπική παραγωγή οπιοειδών πεπτιδίων. Επιπλέον, συνεχώς 

αυξανόμενες μελέτες δείχνουν ότι τα Β-λεμφοκύτταρα μπορούν να προάγουν την 

καρκινική ανάπτυξη και μετάσταση [281, 282], οπότε η πιθανή παρουσία οπιοειδών 

μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη δράση.  

Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας εξηγούν την παρατηρούμενη 

καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος σε άτομα με εξάρτηση από οπιούχα (π.χ. 

ηρωίνη) και σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με οπιοειδή. Όταν τα οπιοειδή 

κυκλοφορούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις, η 

ανοσοκαταστολή που παρατηρείται μπορεί να οφείλεται σε αναστολή του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού, όπως περιγράφεται στην παρούσα εργασία. 
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