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λοβούς, το θάλαµο, τον υποθάλαµο και την παρεγκεφαλίδα. Επίσης άµεσο στόχο αποτέλεσε ο 
προσδιορισµός της χρονικής και χωροτοπικής κατανοµής των κυττάρων που παράγουν µονοξείδιο του 
αζώτου στον εγκέφαλο, το οποίο όπως είναι γνωστό σχετίζεται µε νευροδιαβίβαση, νευροτοξικότητα 
καθώς επίσης και µε φαινόµενα πλαστικότητας του εγκεφάλου. 
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Νeurofilament αντισωµάτων σε αµφιβληστροειδή αρουραίου µετά από καταστροφή του οπτικού 
νεύρου και καλλιέργεια σε συνθήκες αναγέννησης. 
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νεύρου σε σχέση µε ζώα που δεν έχουν υποστεί την επέµβαση , ανάλυση των αποτελεσµάτων µε 
οπτικό µικροσκόπιο και µε   Ηλεκτρονική µικροσκοπία. 
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αντίδραση της ΝΑDPH-διαφοράσης. Ποσοτικοποίηση των θετικών κυττάρων µε ανάλυση εικόνας σε 
υπολογιστή (image pro plus). 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κεντούρη Μαρουδιώ 
 
 
1995 : Εργαστήριο Νευροβιολογίας Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης  
 
 Rotation µε θέµα : Ανοσοϊστοχηµικός προσδιορισµός της σωµατοστατίνης 
στο νευρικό σωλήνα σε έµβρυα αρουραίου. 
 
Mέθοδοι που εφαρµόστηκαν : Ανοσοεντοπισµός του πεπτιδίου της σωµατοστατίνης και της TAG σε 
νευρικό σωλήνα αρουραίου. Ιn Situ υβριδοποίηση 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Καραγωγέως ∆όµνα 
 
 
1994 - 1995 : Εργαστήριο Φυσιολογίας  Πανεπιστηµίου Πατρών 
 
∆ιπλωµατική εργασία µε θέµα : Μελέτη των επιπέδων των θυροειδικών 
ορµονών σε υποθυροειδικούς και υπερθυροειδικούς αρουραίους µετά από 
χορήγηση ιµιδαζόλης. 
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2. Παρουσίαση επιστηµονικής εργασίας στο: Society for Neuroscience 27th 
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«Ontogeny of proliferative cells during late embryonic brain histogenesis of Japanese Quail.» 
 
 
3. Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας στο Forum of European Neuroscience 
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C.R. Derrmon, A. Stamatakis, G. Kallergi, L. Panagis. 
«Pattern of NADPH-diaphorase in chick Mesencephalon - Diencephalon.» 
 
 
4. Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας στο διεθνές συνέδριο XVII FECTS  
meeting 2000 
G. Kallergi, K. Krasagakis, A.D. Tosca, C. Stournaras 
«Selective effects of opioids in actin cytoskeleton of human breast cancer cells» 
 
 
5. Spandidos DA, Dokianakis DN, Kallergi G, Aggelakis E. (2000) Molecular basis of gynecological 
cancer. Ann New York Acad Sci. vol 900:56-64 
 
 
6. G. Kallergi and C.Stournaras 
Differential opioid-actin cytoskeleton interaction in normal and malignant cells is regulated by distinct 
signaling pathways (2001) Newsletter (Hellenic society of biochemistry & molecular biology) vol 48 : 
129-131 
 
 
7. Kallergi G, Tsapara A, Kampa M, Papakonstanti EA, Krasagakis K, Castanas E, Stournaras C 
(2003) Distinct signaling pathways regulate differential opioid effects on actin cytoskeleton in 
malignant MCF7 and nonmalignant MCF12A human breast epithelial cells. Exp Cell Res vol 288:94-
109 
 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

• ∆ιδασκαλία στο ΤΕΙ Ηρακλείου Σχολή ΣΤΕΓ, µάθηµα: Κυτταρολογία-Μορφολογία Φυτών 
2001-2003 

 
 

• Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Βιολογικό :Εργαστήριο Φυσιολογίας σε προπτυχιακούς 
φοιτητές 1996-1997. 

 
 

• Σύµβαση µε το ερευνητικό πρόγραµµα ΥΠΕΡ 99 (Παν/µιο Κρήτης) για τρία έτη 1/1/1999-
31/12/2001 

 
 
• 20 δηµόσιο ΙΕΚ Ηρακλείου 1998-2001 :  Βασικές βιολογικές έννοιες-Φυσιολογία, Μοριακή 

Βιολογία-Γενετική, Βιοχηµεία Ι, ΙΙ, Βιοτεχνολογία, Φυσιολογία, Τεχνολογία τροφίµων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Ο Κυτταροσκελετός 
 

Ο κυτταροσκελετός µετέχει στην οργάνωση του ενδοκυττάριου περιβάλλοντος, 

αποτελεί τρόπο επικοινωνίας των πρωτεϊνικών συµπλόκων και των οργανιδίων 

µεταξύ τους, βοηθώντας έτσι την συγκρότηση των τοπικών λειτουργιών του 

κυττάρου, ενώ ταυτόχρονα παρέχει την απαραίτητη µηχανική υποστήριξη. Τα κύρια 

δοµικά στοιχεία του κυτταροσκελετού είναι οι µικροσωληνίσκοι, τα ενδιάµεσα ινίδια 

και τα µικροϊνίδια. 

Οι µικροσωληνίσκοι είναι τα µεγαλύτερα σε διάµετρο ινίδια του κυτταροσκελετού 

περίπου 25 nm και αποτελούν πολυµερή της πρωτεΐνης τουµπουλίνης (Luduena 1993; 

Sullivan 1988). Ο ρόλος των µικροσωληνίσκων είναι η διατήρηση του σχήµατος του 

κυττάρου, ο ακριβής διαχωρισµός των χρωµοσωµάτων κατά την κυτταρική διαίρεση 

µε την δηµιουργία της µιτωτικής ατράκτου, η µεταφορά µορίων, κυστιδίων και 

κοκκίων µέσα στο κύτταρο και τέλος ο καθορισµός της θέσης του συστήµατος Golgi 

και του ενδοπλασµατικού δικτύου (Glotzer 2001; Karsenti and Vernos 2001; Marshall 

2001; Rieder et al. 2001). Αποτελούν δε δοµικά συστατικά των µαστιγίων, των 

βλεφαρίδων και των κεντροσωµατίων.  

Τα ενδιάµεσα ινίδια αποτελούν την δεύτερη σε µέγεθος κατηγορία ινιδίων του 

κυτταροσκελετού, διαµέτρου περίπου 10 nm. Εµφανίζουν µεγάλη ετερογένεια ως 

I

προς την δοµή τους στους διάφορους τύπους κυττάρων (Albers and Fuchs 1992; 

Steinert and Roop 1988). Είναι τα πιο σταθερά ινίδια του κυτταροσκελετού. Τα 

ενδιάµεσα ινίδια σε αντίθεση µε τα µικροϊνίδια και τους µικροσωληνίσκους υπάρχουν 

µόνο στους πολυκύτταρους ευκαρυωτικούς οργανισµούς και όχι σε όλους του 

κυτταρικούς τύπους αυτών των οργανισµών. 

 

1.2 Μικροϊνίδια 
 

Είναι τα µικρότερα ινίδια του κυτταροσκελετού. Έχουν διάµετρο 5-7 nm. ∆οµικό 

συστατικό των µικροϊνιδίων είναι η ακτίνη. που είναι η κύρια κυτταροπλασµατική 
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πρωτεΐνη, απαντά σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα και έχει µοριακό βάρος 42 ΚDa. 

Η πολυπεπτιδική της αλυσίδα διαθέτει 375 αµινοξέα. Κωδικοποιείται από µια µεγάλη 

οικογένεια εξαιρετικά συντηρηµένων κατά την εξέλιξη γονιδίων. Κάποιοι 

ευκαρυωτικοί οργανισµοί όπως οι ζύµες, διαθέτουν ένα γονίδιο ακτίνης. Σε 

πολυκύτταρους ωστόσο οργανισµούς, υπάρχουν περισσότερα γονίδια για αυτήν την 

πρωτεΐνη. Στον άνθρωπο έχουν βρεθεί έξι συνολικά ισοµορφές ακτίνης οι οποίες 

κωδικοποιούνται από έξι διαφορετικά γονίδια (Ponte et al. 1983; Vandekerckhove 

and Weber 1978). Η ποικιλοµορφία της αυξάνεται ακόµη περισσότερο µε 

µεταµεταγρφικές (RNA splicing) και µεταµεταφραστικές τροποποιήσεις, κυρίως στο 

αµινοτελικό της άκρο.  

Με βάση το ισοηλεκτρικό σηµείο η ακτίνη διακρίνεται σε α, β, και γ-ακτίνη (Herman 

1993). Με βάση τον ιστό στον οποίο εκφράζεται,. υπάρχει η α λεία µυϊκή στα αγγεία, 

η γ λεία µυϊκή ή εντερική, η α καρδιακή που είναι η κύρια ισοµορφή του καρδιακού 

µυ και η α σκελετική που εντοπίζεται στους γραµµωτούς µυς. Επίσης υπάρχουν και 

δυο κυτταροπλασµατικές ισοµορφές, η β και γ κυτταροπλασµατική, που εντοπίζονται 

στα κύτταρα των άλλων ιστών.  

Η δηµιουργία των µικροϊνιδίων της ακτίνης οφείλεται στην ιδιότητα της µονοµερούς 

G-ακτίνης να πολυµερίζεται σε F-ακτίνη. Το ινίδιο της ακτίνης έχει περιγραφεί είτε 

ως δυο δεξιόστροφες έλικες µικρού βήµατος, είτε ως µία αριστερόστροφη µεγάλου 

βήµατος (Carlier 1991; Egelman 1985). 

Κάθε µόριο ακτίνης έχει 6-10 θέσεις πρόσδεσης κατιόντων (Gershman et al. 1986; 

Pollard 1990). Μία από αυτές είναι θέση υψηλής συγγένειας για Mg+2 ή για Ca+2. Το 

µόριο της ακτίνης έχει µεγαλύτερη χηµική συγγένεια για το Ca+2 όµως λόγω της 

αυξηµένης ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του Mg+2 το δεύτερο κατιόν βρίσκεται κατά 

κύριο λόγο δεσµευµένο στο µόριο της πρωτεΐνης (Estes et al. 1992). Η ακτίνη 

εµφανίζει επίσης υψηλή χηµική συγγένεια για τα νουκλεοτίδια ΑΤΡ και ADP. Η 

δέσµευση του Mg+2 και του ΑΤΡ/ADP στην πρωτεΐνη σταθεροποιεί το µόριο 

(Blanchoin and Pollard 2002).  

Η µονοµερής ακτίνη αποτελείται από δύο υποµονάδες, την µικρή και την µεγάλη. 

Κάθε µία από αυτές διαχωρίζεται σε δύο µικρότερα τµήµατα. Το µόριο της G-ακτίνης 

έχει θέση σύνδεσης και για το ένζυµο DΝαση Ι (Kabsch et al. 1990), ιδιότητα που 

εκµεταλλευόµαστε προκειµένου να µελετήσουµε την συγκέντρωση της µονοµερούς 
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ακτίνης στο κύτταρο. Όσο αυξάνεται η ιοντική ισχύς τόσο η ακτίνη βρίσκεται σε 

πολυµερισµένη µορφή. 

Πρόσδεση του Mg+2 στην θέση υψηλής χηµικής συγγένειας της ακτίνης οδηγεί σε 

αλλαγή της στερεοδιαµόρφωσης του µονοµερούς, οπότε δηµιουργούνται πυρήνες από 

τρία µόρια G ακτίνης (Zimmerle and Frieden 1986). Στην συνέχεια το ινίδιο 

επιµηκύνεται µε την προσθήκη µονοµερών ATP-ακτίνης. Μετά την ενσωµάτωση των 

µονοµερών το ΑΤΡ υδρολύεται και δίδει ADP-ακτίνη (Carlier 1989; Wegner 1976). 

Τα ινίδια της ακτίνης εµφανίζουν πολικότητα. Το ένα άκρο ονοµάζεται «ταχέως 

αναπτυσσόµενο άκρο» ή «αµβλύ άκρο» (barbed end) και το άλλο «βραδέως. 

αναπτυσσόµενο άκρο» ή «αιχµηρό άκρο» (pointed end). Η προσθήκη µονοµερών 

κατά την επιµήκυνση του ινιδίου, είναι µεγαλύτερη στο ταχέως αναπτυσσόµενο σε 

σχέση µε το βραδέως αναπτυσσόµενο άκρο. Η συγκέντρωση της µονοµερούς ακτίνης 

στην κατάσταση ισορροπίας λέγεται κρίσιµη συγκέντρωση. Τα δύο άκρα του ινιδίου 

της ακτίνης έχουν διαφορετική κρίσιµη συγκέντρωση. Το ταχέως αναπτυσσόµενο 

άκρο έχει χαµηλή κρίσιµη συγκέντρωση, ενώ το βραδέως αναπτυσσόµενο άκρο έχει 

υψηλή κρίσιµη συγκέντρωση, για το λόγο αυτό ο πολυµερισµός συµβαίνει κυρίως 

στο ταχέως αναπτυσσόµενο άκρο. Αν η τιµή συγκέντρωσης της G-ακτίνη είναι 

µεταξύ της κρίσιµης συγκέντρωσης του ταχέως αναπτυσσόµενου και του βραδέως 

αναπτυσσόµενου άκρου, ο πολυµερισµός συµβαίνει µόνο στο αµβλύ άκρο. Αν τώρα 

η συγκέντρωση των µονοµερών της ακτίνης είναι µικρότερη από αυτή του ταχέως 

αυξανόµενου άκρου, τότε δεν παρατηρείται επιµήκυνση του ινιδίου. 

Ο πολυµερισµός της ακτίνης είναι µια δαπανηρή διαδικασία λόγο της κατανάλωσης 

ΑΤΡ, για το λόγο αυτό όταν δεν είναι απαραίτητος, το κύτταρο κρατά το ταχέως 

αναπτυσσόµενο άκρο ενωµένο µε πρωτεΐνες κάλυψης (capping proteins). Τα 

µικροϊνίδια της ακτίνης συνδέονται επίσης µε πρωτεΐνες συνδεόµενες στην ακτίνη 

(actin binding proteins). Οι δύο αυτές οµάδες πρωτεϊνών ρυθµίζουν και την 

κατάσταση πολυµερισµού των µικροϊνιδίων της ακτίνης (Condeelis 2001). 

 

1.3 Οργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης 
 

Τα µικροϊνίδια στο κύτταρο οργανώνονται είτε σε δέσµες είτε σε πλέγµατα ινιδίων 

ακτίνης (Small 1989). Ο λειτουργικός ρόλος των δύο αυτών δοµών είναι ίδιος, 
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δηλαδή στηρίζουν την πλασµατική µεµβράνη και καθορίζουν το σχήµα του 

κυττάρου. Στην περιφέρεια η ακτίνη οργανώνεται δηµιουργώντας ένα πυκνό πλέγµα 

µικροϊνιδίων (cortical actin) (Bretscher 1991), το οποίο προσδίδει πλαστικότητα στην 

µεµβράνη και αποτελεί φραγµό για την µετακίνηση µεµβρανικών δοµών, όπως τα 

εκκριτικά κυστίδια. Στην οργάνωση αυτή µετέχουν πρωτεΐνες που συνδέονται στην 

ακτίνη όπως η φιλαµίνη. 

Τα κύτταρα που µετακινούνται, δηµιουργούν στο προπορευόµενο άκρο προεξοχές 

(protrusions). Τα ινίδια στους σχηµατισµούς αυτούς έχουν ταυτόσηµο 

προσανατολισµό, µε το αµβλύ άκρο προς την περιφέρεια και το αιχµηρό άκρο προς 

το κυτταρόπλασµα. Στην δηµιουργία των σχηµατισµών αυτών µετέχουν πρωτεΐνες 

όπως η φιµπρίνη και η φιλαµίνη (Connolly et al. 1981; Small et al. 1978; Symons and 

Mitchison 1991; Theriot and Mitchison 1992).  

Πολλές από τις πρωτεΐνες διασύνδεσης ανήκουν στην υπεροικογένεια πρωτεϊνών που 

εµφανίζουν οµολογία µε καλπονίνη (CH-domains), διαθέτουν δηλαδή τµήµα 

πρόσδεσης στην ακτίνη, το οποίο εµφανίζει µεγάλη οµολογία µε την πρωτεΐνη των 

µυών καλπονίνη (calponin). Οι µικρότερες πρωτεΐνες αυτής της οικογένειας όπως η 

φιµπρίνη και η α-ακτινινη εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις δέσµες µικροϊνιδίων 

ακτίνης (actin bundles), ενώ οι µεγαλύτερες από αυτές, όπως η φιλαµίνη, η σπεκτρίνη 

και η δυστροφίνη, µετέχουν στην δηµιουργία µικροϊνιδιακών πλεγµάτων.  

Στα επιθηλιακά και τα µυϊκά το πλέγµα των µικροϊνιδίων της ακτίνης είναι 

τρισδιάστατο και µετέχει στην πρόσδεση του κυττάρου στο υπόστρωµα.  

Στα µυϊκά κύτταρα ο σηµαντικός ρόλος του κυτταροσκελετικού πλέγµατος των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης, έγινε αντιληπτός µε την διερεύνηση της µυϊκής δυστροφίας 

του Duchenne που οφείλεται σε ένα ελαττωµατικό γονίδιο που δεν κωδικοποιεί 

σωστά την δυστροπίνη, Η πρωτείνη αυτή είναι υπεύθυνη για την πρόσδεση του 

κυτταροσκλετικού πλέγµατος στην µεµβράνη των µυϊκών κυττάρων, καθώς και στην 

εξωκυττάρια ουσία. Στα άτοµα που νοσούν ο κυτταροσκελετός δεν συνδέεται µε την 

µεµβράνη των µυϊκών κυττάρων και έτσι αυτά καθίστανται εξαιρετικά ευαίσθητα και 

υπόκεινται εύκολα σε καταστροφή από µηχανική καταπόνηση. 

Άλλες πρωτεΐνες που συνδέουν τον κυτταροσκελετό µε την πλασµατική µεµβράνη 

είναι η οικογένεια των ERM (Ezrin, Moesin, Radixin) πρωτεϊνών οι οποίες 

εντοπίζονται σε διάφορους τύπους κυττάρων.  
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Τα λαµελλιπόδια (lamellipodia) είναι σχηµατισµοί της κυτταρικής µεµβράνης που 

περιέχουν πυκνό πλέγµα µικροϊνιδίων ακτίνης. Μοιάζουν µε λεπτά πέπλα, τα οποία 

µπορούν να ανασηκωθούν και να δηµιουργήσουν µεµβρανικές αναδιπλώσεις 

(membrane ruffling). Τα λαµελλιπόδια συχνά εµφανίζουν στην επιφάνεια τους 

µικροακίδες (microspikes) οι οποίες αποτελούνται από παράλληλες δέσµες 

µικροϊνιδίων µε κοινό προσανατολισµό, που σχηµατίζονται µε την βοήθεια των 

πρωτεϊνών δεµατοποίησης όπως η α-ακτινίνη και η φιµπρίνη (Hartwig and 

Kwiatkowski 1991). 

Τα φιλοπόδια αποτελούν µεµβρανικές προεξοχές µεγαλύτερου µήκους µέχρι 50µm 

και κυλινδρικού σχήµατος. ∆οµούνται από δέσµες παράλληλων µικροϊνιδίων µε 

κοινό προσανατολισµό. Στα άκρα υπάρχουν περιφερειακές δέσµες ινιδίων µε κοίλο 

σχήµα. 

Τα ινίδια του στρες αποτελούν την άλλη χαρακτηριστική δοµή που δηµιουργούν τα 

µικροϊνίδια της ακτίνης. Πρόκειται για παράλληλες δέσµες µικροϊνιδίων ακτίνης που 

δεν έχουν κοινό προσανατολισµό και είναι ποικίλου µεγέθους.(Sanger et al. 1983). 

Εκτείνονται από την περιφέρεια του κυττάρου µέχρι την περιπυρηνική περιοχή. 

Εντοπίζονται επίσης σε ορισµένες περιπτώσεις πάνω ή κάτω από τον πυρήνα. 

Συνδέονται µε πρωτεΐνες σταθεροποίησης των µικροϊνιδίων όπως είναι η 

τροποµυοσίνη και µε πρωτεΐνες δεµατοποίησης όπως η φιλαµίνη. Τα άκρα των 

µικροϊνιδίων του στρες προσδένονται στην πλασµατική µεµβράνη µε το ταχέως 

αναπτυσσόµενο άκρο δηµιουργώντας τις εστίες πρόσφυσης, όπου σηµαντικό ρόλο 

παίζει η δράση πρωτεϊνών όπως η βινκουλίνη και η ταλίνη. Οι διαφορετικοί τύποι 

των µικροϊνιδίων της ακτίνης φαίνονται στο σχήµα που ακολουθεί. 
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        Ινίδια του στρες                   Φιλοπόδια                      Ινιδιακό πλέγµα 

                                                     Μικροακίδες           

        
Α                                            Β                                            Γ 

Σχήµα 1. (Α) ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των ινιδίων του στρές τα οποία παρουσιάζουν 

αντιπαράλληλο προσανατολισµό. (Β) Παράλληλα ινίδια µε τον ίδιο προσανατολισµό που 

εντοπίζονται σε φιλοποδία και µικροακίδες. (Γ) Ινιδιακό πλέγµα που εντοπίζεται κάτω από 

την πλασµατική µεµβράνη. 

 

Η δηµιουργία λαµελλιποδίων, φιλοποδίων και ινιδίων του στρες επηρεάζεται από 

εξωγενείς παράγοντες όπως LPA και οι αυξητικοί παράγοντες. Τα εξωκυττάρια αυτά 

ερεθίσµατα ενεργοποιούν µικρές GTPασες της οικογένειας Rho και οδηγούν στην 

δηµιουργία των κυτταρικών ινιδιακών δοµών που προαναφέρθηκαν. Ένα παράδειγµα 

των µονοπατιών αυτών φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. 
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Αυξητικοί 
παράγοντες LPA 

ΡΙΡ2 

PLC 

ΙΡ3 Γκελσολίνη 
Κοφιλίνη  Cdc42 Rac Rho 

Ε∆ 
Ca+2 

Φιλοπόδια Λαµελλιπόδια Ινίδια του στρες Αποδιοργάνωση 
της ακτίνης 

 

Σχήµα 2. Η ενεργοποίηση των µικρών GTPασων της οικογένειας Rho οδηγεί στην 

δηµιουργία φιλοποδίων, λαµελλιποδίων και ινιδίων του στρες. Ενεργοποίηση της PLC 

υδρολύει το ΡΙΡ2 και ενεργοποιεί πρωτεΐνες όπως η κοφιλίνη και η γκελσολίνη, που 

αποπολυµερίζουν τα µικροϊνίδια της ακτίνης 

 

Στις µικρολάχνες του εντερικού επιθηλίου όπου παρατηρούνται ψήκτροειδείς 

παρυφές, προκειµένου το εντερικό επιθήλιο να έχει µεγαλύτερη ικανότητα 

απορρόφησης θρεπτικών ουσιών, τα µικροϊνίδια της ακτίνης έχουν συγκεκριµένο 

προσανατολισµό, µε το αµβλύ άκρο προς την πλασµατική µεµβράνη και το αιχµηρό 

άκρο προς το εσωτερικό του κυττάρου (Mooseker et al. 1984). Σηµαντικό ρόλο στην 

οργάνωση των µικροϊνιδίων αυτών παίζει η βιλλίνη και η φιµπρίνη.  

Στα µυϊκά κύτταρα τα ινίδια της ακτίνης διατάσσονται παράλληλα µε τα ινίδια της 

µυοσίνης, δηµιουργώντας τα χαρακτηριστικά σαρκοµερίδια των σκελετικών µυών. Η 

διολίσθηση των λεπτών ινιδίων της F-ακτίνης πάνω στα παχιά ινίδια της µυοσίνης 

οδηγούν στην σύσπαση του µυ. Στην διαδικασία αυτή εµπλέκονται και πρωτεΐνες 

συνδεδεµένες µε την ακτίνη, όπως η τροποµυοσίνη και η τροπονίνη. 
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1.4 Πρωτεΐνες συνδεόµενες µε την ακτίνη (Actin binding proteins) 
 

Οι ενδοκυττάριες ιοντικές συνθήκες ευνοούν τον πολυµερισµό της ακτίνης, θα έπρεπε 

λοιπόν η ακτίνη στα κύτταρα να απαντά κυρίως µε την µορφή µικροϊνιδίων. Κάτι 

τέτοιο όµως δεν συµβαίνει. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 40% την ακτίνης είναι σε 

µονοµερή µορφή. Αυτό που κρατά την ισορροπία µονοµερούς/πολυµερούς ακτίνης 

στο κύτταρο είναι οι πρωτεΐνες που συνδέονται µε την ακτίνη και βοηθούν στον 

πολυµερισµό ή τον αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων (σχήµα 3). 

Μια κατηγορία πρωτεϊνών που εµπλέκεται άµεσα στην ρύθµιση του πολυµερισµού 

της ακτίνης είναι οι συνδεόµενες µε την µονοµερή ακτίνη πρωτεΐνες που επάγουν ή 

αποτρέπουν τον πολυµερισµό της G προς F-ακτίνη (Actin monomer binding 

proteins). Η θυµοσίνη είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα πρωτεΐνης αυτής της 

κατηγορίας, που συνδέεται µε την µονοµερή ΑΤΡ-ακτίνη και εµποδίζει τον 

πολυµερισµό της (Nachmias 1993; Nachmias et al. 1993; Sun et al. 1995). Πρόκειται 

για µία ασυνήθιστα µικρή πρωτεΐνη µε 5ΚDa µοριακό βάρος. Η αναστολή του 

πολυµερισµού της ακτίνης επιτυγχάνεται, είτε αποτρέποντας την συνένωση των 

µονοµερών ακτίνης, είτε παρεµποδίζοντας την ανταλλαγή ΑΤΡ/ADP. 

Η προφιλίνη (15KDa) είναι µια άλλη πρωτεΐνη που ανήκει στην προηγούµενη 

κατηγορία πρωτεϊνών. Συνδέεται µε µονοµερή ΑΤΡ-ακτίνη επάγοντας τον 

πολυµερισµό των µικροϊνιδίων (Schluter et al. 1997; Sun et al. 1995). Πιστεύεται ότι 

βοηθά την προσθήκη µονοµερών στο «αµβλύ» άκρο των µικροϊνιδίων. Η δέσµευση 

της στην µονοµερή ακτίνη ρυθµίζεται πιθανά από την αλληλεπίδραση της µε την 

φωσφορική φωσφατιδυλοινισιτόλη (ΡΙΡ2) µέσω της οποίας προσδένεται στην 

πλασµατική µεµβράνη. Είναι επίσης πιθανό ότι επάγει τον πολυµερισµό των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης µέσω της υδρόλυσης του ΑΤΡ προς ΑDP. Άλλες πρωτεΐνες 

της κατηγορίας αυτής είναι η DΝαση Ι και η συνδεόµενη µε την βιταµίνη D πρωτεΐνη 

(Buch et al. 2002).  

Μια άλλη κατηγορία πρωτεϊνών είναι η πρωτεΐνες πρόσδεσης της ακτίνης στην 

πλασµατική µεµβράνη (membrane attachment proteins). Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας είναι η σπεκτρίνη (spectrin) και η αγκυρίνη 

(ankyrin) (Bennett and Gilligan 1993). Οι δύο αυτές πρωτεΐνες συνυπάρχουν στα 

ερυθροκύτταρα και είναι υπεύθυνες για την σύνδεση του πλέγµατος των µικροϊνιδίων 

της ακτίνης στην πλασµατική µεµβράνη Τα ερυθροκυττάρα ως γνωστόν χάνουν τον 
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πυρήνα κατά την ωρίµανση τους. Η σύνδεση λοιπόν του κυτταροσκελετού µε την 

πλασµατική µεµβράνη, παρέχει την απαραίτητη µηχανική αντοχή στα κύτταρα αυτά. 

Ο ρόλος των πρωτεϊνών πρόσδεσης των µικροϊνιδίων της ακτίνης στην πλασµατική 

µεµβράνη είναι πολύ σηµαντικός, διότι µέσω της δηµιουργίας εστιών πρόσφυσης 

επιτυγχάνεται η επικοινωνία µεταξύ των κυττάρων, καθώς και η επαφή και µεταφορά 

σηµάτων από την εξωκυττάρια ουσία (Burridge et al. 1988; Burridge et al. 1992).  

Πρωτεΐνες που ενέχονται στην σύνδεση της ακτίνης µε τις εστίες πρόσφυσης είναι η 

ταλίνη, η α-ακτινίνη και η βινκουλίνη. Οι τρεις αυτές πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν µε 

άλλες, όπως η παξιλλίνη, η VΑSP και η ξυνίνη. Η βινκουλίνη, η ταλίνη και η 

παξιλλίνη φωσφορυλιώνονται από την FAK (focal adhesion kinase). Η α-ακτινίνη και 

η ταλίνη προσδένουν τα µικροϊνίδια του κυτταροσκελετού στην πλασµατική 

µεµβράνη µέσω ιντεγκρίνων που αποτελούν υποδοχείς εξωκυττάριων ουσιών 

(Burridge and Chrzanowska-Wodnicka 1996; Luna and Hitt 1992). Υπάρχει επίσης 

περίπτωση πρόσδεσης των µικροϊνιδίων της ακτίνης είτε απευθείας στην ταλίνη είτε 

µέσω της βινκουλίνης.  

Τέλος οι ERM πρωτεΐνες που αναφέρθηκαν προηγουµένως ανήκουν και αυτές στην 

κατηγορία των πρωτεϊνών πρόσδεσης των ινιδίων του στρες στην πλασµατική 

µεµβράνη. Αποτελούν στόχο κινασών σερίνης και τυροσίνης. Τα µοριακά µεγέθη για 

τις µοεσίνη ραδιξίνη και εζρίνη (moesin, ezrin, radixin) είναι 78 ΚDa, 80 ΚDa και 81 

ΚDa αντίστοιχα. Βρίσκονται σε πάρα πολλές κατηγορίες κυττάρων (Carmeci et al. 

1998), όπως επιθηλιακά κύτταρα, ινoβλάστες, νευρώνες και στο εντερικό επιθήλιο, 

όπου η κύρια µορφή είναι η Εζρίνη. Επίσης εντοπίζονται στα κύτταρα του µυελού 

των οστών (Amieva and Furthmayr 1995). 

Οι πρωτεΐνες διασυνδέσεις, δεµατοποίησης (cross linking, bundling proteins) 

αποτελούν µια τρίτη κατηγορία συνδεόµενων µε την ακτίνη πρωτεϊνών. ∆ιακρίνονται 

σε αυτές που µετέχουν στην δηµιουργία πλέγµατος µικροϊνιδίων ακτίνης και σε αυτές 

που µετέχουν στην σταθεροποίησης µικροϊνιδίων ακτίνης τα οποία οργανώνονται 

κατά δέσµες, όπως συµβαίνει στα φιλοποδία, τις µικροακίδες και τα ινίδια του στρες.  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η φιλαµίνη η οποία συµµετέχει στην σταθεροποίηση 

του πλέγµατος των µικροϊνιδίων της ακτίνης.  

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει η φιµπρίνη και η α-ακτινίνη. Η φιµπρίνη εντοπίζεται 

στα φιλοπόδια και στις µικροακίδες (Bretscher 1981; Bretscher 1991). Η α-ακτινίνη 

σταθεροποιεί τις δέσµες των µικροϊνιδίων του στρες, ενώ επίσης συµµετέχει όπως 
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είδαµε προηγουµένως στην πρόσδεση των µικροϊνιδίων στην πλασµατική µεµβράνη. 

Η βιλλίνη είναι µια άλλη πρωτεΐνη της κατηγορίας αυτής. Υπάρχει στις µικρολάχνες 

του εντερικού επιθηλίου καθώς και στα κύτταρα του εγγύς εσπειραµένου σωληναρίου 

(Bretscher et al. 1981; Mooseker 1985; Rodman et al. 1986). Είναι µια πρωτεΐνη 95 

KDa και η δράση της ως πρωτεΐνη δεµατοποίησης εξαρτάται από το ασβέστιο και 

από τα φωσφοϊνοσιτίδια. Έτσι κανονική συγκέντρωση ασβεστίου στο κύτταρο έχει 

ως αποτέλεσµα την λειτουργία της πρωτεΐνης αυτής ως πρωτεΐνη δεµατοποίησης, 

αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου οδηγεί σε αλλαγή της δράσης της βιλλίνης, η 

οποία πλέον δρα ως πρωτεΐνη κατάτµησης των µικροϊνιδίων της ακτίνης. Αντίθετα µε 

το ασβέστιο δρουν τα φωσφοϊνισιτίδια (Papakonstanti et al. 2000).  

Υπάρχουν τέλος πρωτεΐνες κάλυψης των άκρων των µικροϊνιδίων (Capping, Severing 

proteins) Οι πρωτεΐνες αυτές αναστέλλουν τον πολυµερισµό των µικροϊνιδίων και 

δρουν ως πρωτεΐνες κατάτµησης. Στη κατηγορία αυτή των πρωτεϊνών ανήκουν η 

γκελσολίνη, η βιλλίνη, η φραγµίνη, η σεβερίνη,και η κοφιλίνη. 

Η γκελσολίνη είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα πρωτεΐνης κάλυψης-κατάτµησης 

(Matsudaira and Janmey 1988; McLaughlin et al. 1993; Weeds and Maciver 1993). 

Αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του ασβεστίου οδηγεί σε ενεργοποίηση 

της γκελσολίνης και κατάτµηση των µικροϊνιδίων µε σύνδεση της πρωτεΐνης στο 

αµβλύ άκρο του ινιδίου. Η λειτουργία αυτή της γκελσολίνης είναι σηµαντική στην 

περίπτωση σύντηξης µεµβρανών. Έτσι για παράδειγµα στα µακροφάγα κατά την 

διάρκεια φαγοκυττάρωσης κάποιου µικροοργανισµού η γκελσολίνη αποπολυµερίζει 

το δίκτυο των µικροϊνιδίων της ακτίνης, ώστε να καταστεί δυνατή η σύντηξη της 

µεµβράνης του λυσοσώµατος µε αυτήν του κυστίδιου που εµπεριέχει τον παθογόνο 

µικροοργανισµό.  

Η κοφιλίνη είναι επίσης παράγοντας αποπολυµερισµού της ακτίνη. Η δράση της 

οφείλεται στην µεγάλη χηµική της συγγένεια για την ADP-ακτίνη. Συνδέεται είτε µε 

µονοµερή ακτίνης, είτε µε µικροϊνίδια, επιταχύνοντας την αποµάκρυνση µονοµερών 

από το βραδέως αυξανόµενο άκρο (Carlier et al. 1999; Maciver 1998; Maciver et al. 

1998). Τα φωσφοινοσιτίδια αναστέλλουν την δράση της κοφιλίνης. 

Πρωτεΐνες συνδεόµενες µε την ακτίνη είναι και οι µυοσίνες (Cheney et al. 1993). 

Σύνδεση τους µε την ακτίνη επάγει την κυτταρική κίνηση. Οι µυοσίνες συνδεόµενες 

µε την ακτίνη υδρολύουν το ΑΤΡ και εξασφαλίζουν την ενέργεια για την κίνηση του 

κυττάρου. Η σκελετική µυοσίνη ανήκεί στην υπεροικογένεια της µυοσίνης ΙΙ, ενώ η 
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µικρότερη σε µέγεθος µυοσίνη Ι εντοπίζεται σε µη µυϊκά κύτταρα (Korn and Hammer 

1990; Pollard et al. 1991; Titus 1993). 

 

 

Μυοσίνες : Σκελετική (µυοσίνη ΙΙ) 
                          Μη µυϊκά κύτταρα (µυοσίνη Ι)

Γκελσολίνη (Ca+2,, σύντηξη µεµβρανών) 
Βιλλίνη 
Φραγµίνη 
Σεβερίνη 
Κοφιλίνη (ADP-ακτίνη, µικροϊνίδια) 
 

Κάλυψης-Κατάτµησης µικροϊνιδίων:  
(Capping, Severing proteins)  

α-ακτινίνη
(στρες) 

 Βιλλίνη 
έντερο, εγγύς εσπειραµένο
Ca+2, φωσφοϊνοσιτίδια 

Φιµπρίνη 
(φιλοπόδια, µικροακίδες)

∆ηµιουργία πλέγµατος µικροϊνιδίων ακτίνης
 φιλαµίνη  
Σταθεροποίησης µικροϊνιδίων σε δέσµες

 ∆ιασύνδεσης – ∆εµατοποίησης 
 (Cross linking, bundling proteins)  

Πρωτεΐνες συνδεόµενες µε την ακτίνη 

Εζρίνη 
Ραδιξίνη  
Μοεσίνη 

ERMΕστίες πρόσφυσης, µέσω ιντεγκρίνων 
Αλληλεπιδρούν µε VASP, ξυνίνη και παξιλλίνη

ταλίνη 
α-ακτινίνη 
βινκουλίνη

(Ερυθροκύτταρα) Πρόσδεσης στην πλασµατική µεµβράνη : σπεκτρίνη- αγκυρίνη
 (Membrane attachment proteins)  

Πρωτεΐνες που συνδέονται µε µονοµερή ακτίνης: Θυµοσίνη 5KDa αποπολυµερισµός 
(Actin monomer binding proteins)                                              Προφιλίνη 15KDa πολυµερισµός 
                                                                                                         Dnαση Ι 
                                                                                                         Συνδεόµενη µε την βιταµίνη D πρωτεΐνη 

Σχήµα 3. Απεικόνιση πρωτεϊνών συνδεόµενων µε την ακτίνη. 
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1.5 Εστίες πρόσφυσης των κυττάρων. Ο ρόλος της FAK και της 
βινκουλίνης στα κύτταρα. 

 

Η διατήρηση της οµοιόστασης του κυττάρου και εν γένει του οργανισµού 

προϋποθέτει τόσο την διακυτταρική επαφή, όσο και την επικοινωνία των κυττάρων 

µε την εξωκυττάρια ουσία. Υπάρχουν τρεις τύποι πρόσφυσης των κυττάρων στο 

υπόστρωµα ή σε άλλα γειτονικά κύτταρα (Goodenough and Revel 1970). 

Ο πρώτος αντιπροσωπεύει στενές συνδέσεις (tight junctions) που παρατηρούνται σε 

κάποια επιθηλιακά κύτταρα, όπως αυτά του εντέρου (Anderson et al. 1993; 

Schneeberger and Lynch 1992).  

Ο δεύτερος αφορά δηµιουργία εστιών πρόσφυσης (Anchoring junctions) των 

κυττάρων µεταξύ τους (cell to cell adherent junction) ή µε την µεσοκυττάρια ουσία 

(cell to matrix adherent junction) (Geiger and Ginsberg 1991; Turner and Burridge 

1991). Στην περίπτωση αυτή η πρόσφυση των κυττάρων λαµβάνει χώρα µε την 

συµµετοχή των µικροϊνιδίων της ακτίνης. Τα δεσµοσώµατα και ηµιδεσµοσώµατα 

ανήκουν επίσης στην δεύτερη κατηγορία εστιών πρόσφυσης, µόνο που στους 

σχηµατισµούς αυτούς δεν µετέχουν τα µικροϊνίδια της ακτίνης, αλλά τα ενδιάµεσα 

ινίδια του κυτταροσκελετού (Buxton et al. 1993).  

Τέλος τρίτος τρόπος διακυτταρικής επαφής, είναι οι συνδέσεις επικοινωνίας 

(communicating junctions). Σε αυτές περιλαµβάνονται οι πλασµοδέσµες των φυτών 

(plasmodesmata), οι χασµατοσυνδέσεις (gap junctions) (Bennett et al. 1991) και οι 

χηµικές συνάψεις όπως αυτές των νευρικών κυττάρων (chemical synapsis).  

Στην επικοινωνία των κυττάρων µε τα γειτονικά τους, πρωτεύοντα ρόλο παίζουν οι 

καντερίνες και οι ανοσοσφαιρίνες (CAMs). Οι καντερίνες αποτελούν 

ασβεστοεξαρτώµενες µεµβρανικές πρωτεΐνες (Geiger and Ayalon 1992). Αντίθετα η 

δράση των ανοσοσφαιρινών δεν εξαρτάται από την παρουσία ασβεστίου (Walsh and 

Doherty 1993). Σε κάθε κύτταρο υπάρχουν δέσµες µικροϊνιδίων ακτίνης που 

διατρέχουν την πλασµατική µεµβράνη και προσδένονται σε αυτή µέσω πρωτεϊνών 

όπως η α-β-γ κατενίνες, η α-ακτινίνη, και η βινκουλίνη.  

Η επικοινωνία των κυττάρων µε την εξωκυττάρια ουσία (focal contacts) γίνεται µέσω 

διαµεµβρανικών υποδοχέων που ονοµάζονται ιντεγρίνες. Πρωτεΐνες που προσδένουν 

την ακτίνη στην πλασµατική µεµβράνη σε αυτό τον τύπο πρόσδεσης είναι και πάλι η 

βινκουλίνη, η α-ακτινίνη καθώς και η ταλίνη. 
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Ενεργοποίηση των ιντεγρίνων από εξωκυττάρια σήµατα έχει ως αποτέλεσµα την 

φωσφορυλίωση συγκεκριµένων κινασών που µετέχουν στην δηµιουργία των εστιών 

πρόσφυσης. Τέτοιες πρωτεΐνες είναι η FAK (focal adhesion kinase) και η Src. 

Η FAK κινάση είναι µέλος της οικογένειας των κινασών που δεν διαθέτουν ιδιότητα 

υποδοχέα. Άλλα µέλη είναι η CAK-beta (cell adhesion kinase beta) και η CADTK 

(calsium dependent protein tyrosine kinase). Η κινάση αυτή φωσφορυλιώνεται στο 

αµινοξύ τυροσίνη στις θέσεις  Tyr397 (Calalb et al. 1995), Tyr 576 και Tyr 577 

(Owen et al. 1999). Επίσης φωσφορυλιώνεται και σε σερίνη στις θέσεις 722, 843, 846 

και 910. H φωσφορυλίωση στην θέση Tyr 397 είναι υπεύθυνη για την 

φωσφορυλίωση της παξιλλίνης και της πρωτεΐνης cas.  

Το καρβοξυτελικό άκρο της αποτελεί µη καταλυτική υποµονάδα µε πολλές 

πρωτεϊνικές δράσεις. Στο άκρο αυτό υπάρχει µία περιοχή 100 περίπου αµινοξέων 

(FAT), η οποία είναι υπεύθυνη για τον εντοπισµό της FAK στις εστίες πρόσφυσης 

(Shen and Schaller 1999; Sieg et al. 1999; Thomas et al. 1999), Στην FAT περιοχή 

προσδένεται η παξιλλίνη, η πρωτεΐνη αυτή φωσφορυλιώνεται από την FAK στην 

Tyr118 (Bellis et al. 1995). Στο καρβοξυτελικό άκρο υπάρχουν επίσης θέσεις 

πρόσδεσης για την πρωτεΐνη Cas. Άλλη θέση του καρβοξυτελικού άκρου της FAK 

κατευθύνει την πρόσδεση δύο πρωτεϊνών ενεργοποίησης GTPασών της GRAF 

(ενεργοποιεί την Rho) και της ASAP1 (ενεργοποιεί τις Arf1,6). 

Το αµινοτελικό άκρο της FAK αλληλεπιδρά µε ιντεγκρίνες και µε διαµεµβρανικές 

πρωτεΐνες. 

Ερεθίσµατα που ενεργοποιούν την FAΚ κινάση είναι νευροπεπτίδια (Seufferlein and 

Rozengurt 1995; Sinnett-Smith et al. 1993; Zachary et al. 1992; Zachary et al. 1993), 

αυξητικοί παράγοντες όπως ο PDGF (Rankin and Rozengurt 1994; Saito et al. 1996), 

ο EGF (Pichard et al. 2001; Tapia et al. 1999) ο ΗGF (Baron et al. 1998; Beviglia and 

Kramer 1999; Chen et al. 1998; Liu et al. 2002), ο ILGF-1(Casamassima and 

Rozengurt 1998; Gleeson et al. 2001) ο VEGF (Qi and Claesson-Welsh 2001; 

Rousseau et al. 2000; Takahashi et al. 1999), ορµόνες (Koukouritaki et al. 1999a; 

Papakonstanti et al. 2003), η θροµβίνη (Schaphorst et al. 1997), ο παράγοντας 

νέκρωσης καρκινικών κυττάρων (Koukouritaki et al. 1999b), βιοδραστικά λιπίδια 

όπως ο LPA (Hordijk et al. 1994; Kumagai et al. 1993; Seufferlein and Rozengurt 

1994) φωρφβολεστέρες και εξωκυττάριες πρωτεΐνες (Burridge et al. 1992; Guan and 

Shalloway 1992; Kornberg et al. 1992; Lipfert et al. 1992; Vuori and Ruoslahti 1993). 
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Φωσφορυλιώνεται επίσης από µιτογόνους παράγοντες, όπως ο SCP (Seufferlein and 

Rozengurt 1995) καθώς και από την ενεργοποίηση της κινάση pp60v-src  του ιού Rous, 

του σαρκώµατος. όπως παρατηρήθηκε σε µετασχηµατισµένα από τον ιό κύτταρα 

(Calalb et al. 1995; Petch et al. 1995; Rodina et al. 1999). Στα κύτταρα αυτά 

φωσφορυλιώνεται και µια άλλη πρωτεΐνη που αναφέρθηκε προηγουµένως, η 

βινκουλίνη.  

Τα µονοπάτια µετάδοσης σήµατος που ακολουθεί η ενεργοποίηση της FAK 

περιλαµβάνουν πολλές άλλες πρωτεΐνες και φωσφολιπίδια (Schlaepfer et al. 1999). Η 

φωσφορυλίωση της FAK ανάλογα µε τα εξωκυττάρια ερεθίσµατα µπορεί να 

σχετίζεται ή όχι µε την δράση των µικρών GTPασων. 

Είναι γνωστό πως η φωσφορυλίωση της FAK από το LPA, εξαρτάται από την Rho 

GTPαση (Clark et al. 1998). Οι Rho και Rac GTPάσες ρυθµίζουν της δηµιουργία του 

φωσφολιπιδίου PIP2 το οποίο µε την σειρά του ελέγχει την φωσφορυλίωση της FAK 

κινάσης. Η ενεργοποίηση όµως της FAK δεν προϋποθέτει πάντα τον σχηµατισµό 

ΡΙΡ2. Η δράση για παράδειγµα της ακετυλοχολίνης έχει ως αποτέλεσµα την 

φωσφορυλίωση της FAK, χωρίς την µεσολάβηση του φωσφολιπιδίου PIP2 (Linseman 

et al. 2000).  

Η ύπαρξη φιµπρονεκτίνης στο εξωκυττάριο περιβάλλον ενεργοποιεί την FAK κινάση 

ακολουθώντας διαφορετικά µονοπάτια µετάδοσης σήµατος. Είτε λοιπόν έχουµε 

άµεση ενεργοποίηση της FAK και της Src, είτε η ενεργοποίηση της FAK είναι 

αποτέλεσµα της δράσης της Rho GTPαση, µονοπάτι που στην συνέχεια οδηγεί στην 

φωσφορυλίωση της παξιλλίνης (Reif et al. 1996). Η φιµπρονεκτίνη ενεργοποιεί 

επίσης την Ras GTPαση, καθώς και την CDC42. To µονοπάτι της CDC42 οδηγεί 

στην φωσφορυλίωση της PI-3 κινάσης µέσω της οποίας ενεργοποιούνται οι Rac και 

Akt µε τελικό αποτέλεσµα την δηµιουργία µεµβρανικών αναδιπλώσεων. 

Η FAK και η βινκουλίνη συνεντοπίζονται στις εστίες πρόσφυσης και οδηγούν στην 

δέσµευση των µικροϊνιδίων της ακτίνης στην πλασµατική µεµβράνη. Στα νευρικά 

κύτταρα ο συνεντοπισµός αυτός ρυθµίζει την προεκβολή του κώνου ανάπτυξης 

(growth cone) και συµµετέχει στην πλαστικότητα και την µορφογένεση των νευρικών 

κυττάρων (Stevens et al. 1996).  

Η βινκουλίνη όπως προαναφέρθηκε παίζει ενεργό ρόλο, τόσο στην διακυτταρική 

επικοινωνία, όσο και στην επαφή του κυττάρου µε την εξωκυττάρια ουσία. 

Αποµονώθηκε αρχικά στο κοτόπουλο κατά τον καθαρισµό της α-ακτινίνης. Είναι µια 
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πρωτεΐνη 117KDa. Υπάρχει στο κύτταρο σε δύο δεξαµενές, µία κυτταροπλασµατική 

και µία µεµβρανική. Η συγκέντρωση της στις δύο αυτές δεξαµενές είναι σε δυναµική 

ισορροπία. Η µετατόπιση του µορίου προς την πλασµατική µεµβράνη ή προς το 

κυτταρόπλασµα εξαρτάται τόσο από τις ενδοκυττάριες συνθήκες, όσο και από τα 

εξωκυττάρια ερεθίσµατα.  

Υπάρχουν πολλές ισοµορφές της πρωτεΐνης. Η β και γ ισοµορφή εντοπίζεται στους 

µυς, όπου υπάρχει ένα επιπλέον µόριο βινκουλίνης που διαθέτει 68 επιπλέον 

αµινοξέα. Η α ισοµορφή φωσφορυλιώνεται από διάφορους παράγοντες. Η βινκουλίνη 

συνδέεται µε άλλες πρωτεΐνες, όπως η α-ακτινίνη, η ταλίνη, η παξιλλίνη, καθώς και 

µε τις πρωτεϊνικές οικογένειες VASP/Ena, Poesin/Arg BP52/βινεξίνη (Ziegler et al. 

2001).  

Η δοµή της περιλαµβάνει την κεφαλή που βρίσκεται στο αµινοτελικό άκρο της 

πρωτεΐνης και την ουρά που αποτελείται από 5 έλικες (Η1-Η5). Οι έλικες αυτές 

παρουσιάζουν αντιπαράλληλο προσανατολισµό µε το αµινοτελικό και το 

καρβοξυτελικό άκρο να βρίσκονται στην ίδια πλευρά της δέσµης. ∆ιαθέτει επίσης 

δύο θέσεις δέσµευσης φωσφολιπιδίων. Η µία είναι στην επιφάνεια των Η2-Η3 και η 

δεύτερη στο υδρόφοβο καρβοξυτελικό άκρο φουρκέτας. Οι θέσεις δέσµευσης της 

ταλίνης και της α-ακτινίνης βρίσκονται στην κεφαλή του µορίου, ενώ η F-ακτίνη 

προσδένεται στην ουρά. Oι VASP και οι υπόλοιπες πρωτεΐνες συνδέονται σε µία 

περιοχή που είναι πλούσια σε προλίνες και βρίσκεται µεταξύ κεφαλής και ουράς. Οι 

θέσεις δέσµευσης αυτών των πρωτεϊνών είναι καλυµµένες, η αποκάλυψη τους γίνεται 

µε την δέσµευση του φωσφολιπιδίου ΡΙΡ2 στο µόριο της βινκουλίνης, ακολουθεί 

φωσφορυλίωση της ουράς αλλαγή της στερεοδοµής της πρωτεΐνης και ανάδειξη των 

θέσεων δέσµευσης των υπόλοιπων πρωτεϊνών (Ziegler et al. 2001). 

Η βινκουλίνη φωσφορυλιώνεται τόσο σε κατάλοιπα τυροσίνης, όσο και σε σερίνη. 

¨Όπως αποδείχθηκε σε κύτταρα Hela τα οποία αναπτύχθηκαν παρουσία κολλαγόνου 

το φωσφολιπίδιο ΡΙΡ2 φωσφορυλιώνει σε σερίνη την βινκουλίνη. Η φωσφορυλίωση 

προάγει την σύνδεση της πρωτεϊνικής κινάσης C-άλφα (PKC-a) στο µόριο της 

βινκουλίνης, διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση µε άλλές πρωτεΐνες και την 

δηµιουργία εστιών πρόσφυσης (Ziegler et al. 2001).  

Η φωσφορυλίωση της βινκουλίνης σε κατάλοιπα τυροσίνης είναι απαραίτητη για την 

δηµιουργία λαµελλιποδίων και την οργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης σε 
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εµβρυϊκά καρκινικά κύτταρα. Η δράση της συνδέεται επίσης µε την ενεργοποίηση 

της Rac GTPασης (Goldmann and Ingber 2002). 

Η αναδιοργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης σε Swiss 3T3Η ινιβλάστες µετά την 

επίδραση του TGF-beta έχει ως αποτέλεσµα την ανακατανοµή και την αύξηση 

φωσφορυλίωσης της βινκουλίνης (Lee et al. 1999). 

Άλλοι παράγοντες που ενεργοποιούν την βινκουλίνη είναι οι εστέρες της φορβόλης 

Επίδραση τους στο κύτταρο οδηγεί σε δέσµευση της PKC στην βινκουλίνη µε 

αποτέλεσµα την φωσφορυλίωση και άλλων πρωτεϊνών που προσδένουν την ακτίνη 

στην πλασµατική µεµβράνη, µονοπάτι που οδηγεί στον αποπολυµερισµό της ακτίνης 

(Jaken et al. 1989).  

Η ταλίνη και η βινκουλίνη αποτελούν στόχο της FAK κινάσης. ∆ιάφοροι παράγοντες 

όπως οι κιτοκίνες επάγουν την φωσφορυλίωση και των δύο πρωτεϊνών της FAK και 

της βινκουλίνης. Η IL2 για παράδειγµα στα µετασχηµατισµένα κύτταρα BCR/AB L 

προκαλεί φωσφορυλίωση της βινκουλίνης, της FAK καθώς και άλλων πρωτεϊνών 

όπως της ταλίνης και της παξιλλίνης (Salgia et al. 1995). 

Στα καρκινικά κύτταρα τα επίπεδα έκφρασης της FAK, της α-ακτινίνης, της 

βινκουλίνης και της ταλίνης είναι σηµαντικά µειωµένα (Glukhova et al. 1995). 

Συγκεκριµένα στα MCF7 κύτταρα παρατηρείται µειωµένη έκφραση της VE 

καντενίνης και αλλαγές στην κατανοµή και την οργάνωση της βινκουλίνης (Lewalle 

et al. 1997).  

Είναι ενδιαφέρον πως συνεντοπισµός της FAK µε την ακτίνη στις εστίες πρόσφυσης 

µπορεί να είναι ανεξάρτητος από την κατάσταση φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης. 

Έτσι βρέθηκε σε µελανωµατικά κύτταρα CS-1 ότι ενεργοποίηση της άλφα ν βήτα 5 

οδηγεί σε αύξηση του συνεντοπισµού της FAK στις εστίες πρόσφυσης µε την ακτίνη, 

την τενσίνη την α-ακτινίνη και την ταλίνη, ενώ δεν αλλάζει την κατάσταση 

φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης (Lewis et al. 1996). 

 

1.6  Οι µικρές GTPασες της οικογένειας των Rho πρωτεϊνών. 
 

Στα θηλαστικά οι οικογένεια των Rho πρωτεϊνών περιλαµβάνει εφτά µέλη, Rho 

(A,B,C ισοµορφές), RhoD, RhoG, RhoE, TC10, την Rac (µε τις ισοµορφές 1 και 2) 

καθώς και την Cdc2 (µε τις ισοµορφές G25K. Cdc42Hs). Όπως όλες οι GTPασες τα 
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µέλη της οικογένειας Rho µεταπίπτουν από την ενεργή GTP-δεσµευµένη µορφή στην 

ανενεργή GDP-δεσµευµένη µορφή (Mackay and Hall 1998).  

Ενεργοποίηση των GTPασων προκαλούν οι GEFs (guanine nucleotide exchange 

factor) παράγοντες. Τα µόρια αυτά ενεργοποιούνται από µεµβρανικούς υποδοχείς 

(Kunda et al. 2001; Seipel et al. 2001). Στην οικογένεια των GEFs πρωτεϊνών 

ανήκουν ο Lbc που ενεργοποιεί την Rho, ο Tiam που ενεργοποιεί την Rac καθώς και 

ο Fgd1 που ενεργοποιεί την Cdc42. Οι GEFs παράγοντες διαθέτουν ΡΗ- οµόλογη 

περιοχή πλεκτρίνης που αλληλεπιδρά µε συγκεκριµένα λιπίδια και την DbI περιοχή 

που καταλύει την ανταλλαγή νουκλεοτιδίων. Η περιοχή ΡΗ είναι υπεύθυνη για την 

ενεργοποίηση της ΡΙ-3 κινάσης, ακολούθως την δηµιουργία ΡΙΡ3 και τέλος την 

ενεργοποίηση της Rac GTPασης.  

Παράγοντες που αναστέλλουν την δράση των Rho πρωτεϊνών είναι οι οικογένεια των 

πρωτεϊνών GAPs (GTPase activating proteins).  

Την ανενεργή, GDP-δεσµευµένη µορφή των GTPασων, σταθεροποιούν οι οικογένεια 

των GDIs  πρωτεϊνών (guanidine nucleotide dissociation inhibitors).Την 

αποδέσµευση του GDI παράγοντα επάγουν οι ERM πρωτεΐνες ενεργοποιώντας έτσι 

τις µικρές Rho GTPασες.  

Οι οικογένεια των Rho GTPασων επηρεάζει άµεσα την οργάνωση του 

κυτταροσκελετού. Συγκεκριµένα έχει αποδειχθεί πως ενεργοποίηση της Rho οδηγεί 

στην δηµιουργία ινιδίων του στρες, ενεργοποίηση της Rac επάγει την εµφάνιση 

λαµελλιποδίων, ενώ η Cdc42 είναι υπεύθυνη για την οργάνωση φιλοποδίων και 

µικροακίδων (Karnoub et al. 2001). Το γεγονός αυτό έχει αποδειχθεί σε πολλά 

κύτταρα όπως επιθηλιακά, ενδοθηλιακά, αστροκύτταρα, λεµφοκύτταρα, µαστικά 

κύτταρα και αιµοπετάλια (Hall 1998). 

Οι Rac και Cdc42 ελέγχουν κινάσες και µεταγραφικούς παράγοντες όπως είναι ο 

cJun, ο JNK, η ρ38MAP κινάση, ο SRF, και ο NFkB, ρυθµίζοντας, έτσι την 

µεταγραφή γονιδίων.  

Ελέγχουν επίσης την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου µετά την G1 φάση και αυτό 

λόγο της δράσης που ασκούν στον κυτταροσκελετό. Οι Rho πρωτεΐνες προάγουν την 

δηµιουργία ΡΙΡ2 λιπιδίων και παίζουν επίσης ρόλο κλειδί στην µεταβίβαση σήµατος 

από µεµβρανικούς υποδοχείς στον κυτταροσκελετό. H Rac µειώνει την δράση της 

οξειδάσης του NADPH σε διάφορους τύπους κυττάρων.  
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Οι GTPασες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους (σχήµα 5). Είναι γνωστό πως η Ras 

ενεργοποιεί την Rac, η Rac ενεργοποιεί την Rho, και η Cdc42 ενεργοποιεί την Rac 

µέσω της ΡΙ3-κινάσης. Οι Cdc42 και η Rac µπορούν και ενεργοποιούν την ΡΑΚ (ρ21 

activated kinase) κινάση µε αποτέλεσµα την δηµιουργία µεµβρανικών αναδιπλώσεων 

(Nobes et al. 1995). H ΡΑΚ κινάση θεωρείται ο ενδιάµεσος κρίκος της 

ενεργοποίησης των ΜΕΚ1, ΕRK και της MAPκινάσης, από τις Rac και Ras GTPασες 

(Bar-Sagi and Hall 2000). Άλλος στόχος της Rac είναι η POR1. Στόχοι της Rho είναι 

η κινάσες ΡΚΝ και ΡΟΚ (Reif et al. 1996).  

 

 

Αλληλεπιδράσεις GTPασών

Rac

Ras

Rac

Rac

Cdc42

Rac

Rho PAK

POR1 PKN

ROK

Rac

Cdc42

Rac

PAK
MEK, ERK, MAP

Rho

Ras

 

Σχήµα 4. Απεικόνιση αλληλεπιδράσεων των µικρών GTPασων µεταξύ τους, καθώς 

και µε άλλες κινάσες του κυτταρικού κύκλου.  

 

O ΤGF-β1 αυξάνει την έκφραση των RhoA και RhoB σε ινιβλάστες ΝΙΗ-3Τ3 

επιµολυσµένους µε το ογκογονίδιο Η-Ras, οδηγώντας έτσι στην αναδιοργάνωση των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης. Υποτονικές συνθήκες ενεργοποιούν την Rho GTPαση µε 

τελικό αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της FAK κινάσης στις εστίες πρόσφυσης 

(Moustakas and Stournaras 1999).  

Η ΡΙ-3κινάση όπως έγινε φανερό µετέχει στην αναδιοργάνωση των µικροϊνιδίων του 

κυτταροσκελετού µέσω της ενεργοποίησης µικρών GTPασων όπως η Rac. 
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Η κινάση αυτή αποτελείται από δύο υποµονάδες (Kapeller and Cantley 1994). Μία 

καταλυτική υποµονάδα 110 KDa και µια ρυθµιστική υποµονάδα 85 ΚDa, η οποία 

φωσφορυλιώνεται στις SH2 και SH3 περιοχές του µορίου. Μέσω αυτών των 

τµηµάτων σχηµατίζει σύµπλοκα µε άλλες πρωτεΐνες και έχει δράση κινάσης 

τυροσίνης (Itoh et al. 1996; Kapeller et al. 1994). Η 110 υποµονάδα διαθέτει δύο 

ιδιότητες, η µία αφορά δράση πρωτεϊνικής κινάσης, εξαρτάται από Mn+2 και είναι 

υπεύθυνη για την φωσφορυλίωση της Ρ85 υποµονάδας. Η άλλη ιδιότητα είναι         

Mn+2 –εξαρτώµενη δράση κινάσης λιπιδίων, µε την οποία φωσφορυλιώνει το ΡΙΡ2 

και δηµιουργεί ΡΙΡ3 φωσφολιπίδιο. Το ΡΙΡ3 συνδέεται µε την PLC-γ1 κινάση που 

έχει ως αποτέλεσµα την υδρόλυση του ΡΙΡ2 και οδηγεί στην δηµιουργία ΙΡ3 και 

δικυλγλυκερόλης (Bae et al. 1998). Η βινκουλίνη, η βιλλίνη, η προφιλίνη είναι 

γνωστό πως συνδέονται στο ΡΙΡ2 φωσφολιπίδιο και µεταβάλλουν την κατάσταση 

πολυµερισµού της ακτίνης (Fukami et al. 1994; Goldschmidt-Clermont et al. 1990).Η 

ενεργότητα της ως κινάσης λιπιδίων επάγεται από την δέσµευση της Ρ85 υποµονάδας 

µε την προφιλίνη και την γκελσολίνη Η ΡΙ-3κινάση µπορεί και από µόνη της να 

ξεκινά κυτταρική απόκριση σε εξωτερικά ερεθίσµατα.  

 

1.7 Ακτίνη και εωδοκυττάρια µετάδοση σήµατος σε µη 
νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα 

 

Σήµερα είναι γενικά αποδεκτό ότι ο κυτταροσκελετός δεν αποτελεί µόνο ένα καθαρά 

δοµικό στοιχείο που ο ρόλος του περιορίζεται στην διατήρηση του σχήµατος και των 

εσωτερικών δοµών του κυττάρου. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι εκτός από 

αυτήν την λειτουργία έχει να επιτελέσει και άλλες πολύ σηµαντικές, όπως η 

µεταφορά σηµάτων προς το εσωτερικό του κυττάρου, η µεταφορά µακροµορίων και 

οργανιδίων και τέλος η άµεση συµµετοχή του στην πρόσφυση του κυττάρου στο 

υπόστρωµα. Η ακτίνη µετέχει ακόµα στην ενδοκύτωση και την εξωκύτωση ουσιών 

(Aunis and Bader 1988; Burgess and Kelly 1987; Frantz et al. 2002; Lee and De 

Camilli 2002; Lewis et al. 2002; Sheff et al. 2002; Sugihara et al. 2002). 

Αλλαγή δυναµικού του κυττάρου µέσω ιόντων Cl-, Na+/H+ οδηγεί σε 

κυτταροσκελετική απόκριση και αύξηση του πολυµερισµού της ακτίνης, (Moustakas 

et al. 1998).  
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Η εξωκυττάρια µειωµένη συγκέντρωση φωσφόρου, έχει ως αποτέλεσµα τον γρήγορο 

αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης στα φυσιολογικά επιθηλιακά κύτταρα 

του εγγύς εσπειραµένου σωληναρίου (Papakonstanti et al. 1996). Το µονοπάτι 

µετάδοσης σήµατος που καταλήγει στην ακτίνη προλαµβάνει την ενεργοποίηση της 

PLC-γ1, και της ΡΙ3-κινάσης, που οδηγούν σε µεταβολή της ενεργότητας της 

βιλλίνης. (Papakonstanti et al. 2000) 

Οι ορµόνες επηρεάζουν την δυναµική ισορροπία του πολυµερισµού της ακτίνης. Τα 

γλυκοκορτικοειδή για παράδειγµα αυξάνουν τον πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της 

ακτίνης, µέσω της ενεργοποίησης πρωτεϊνών πρόσφυσης όπως η FAK και η 

παξιλλίνη (Koukouritaki et al. 1999a). Άλλες ορµόνες όπως η αντιδιουρητική 

επάγουν και αυτές τον πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης (Harris 1991).  

Αυξητικοί παράγοντες όπως ο PDGF,ο VEGF, ο FGF και ο EGF επηρεάζουν την 

δυναµική ισορροπία της ακτίνης αναδιοργανώνοντας τον κυτταροσκελετό (Cavallaro 

et al. 2001; Karnoub et al. 2001; Soga et al. 2001; Tidball and Spencer 1993). Η 

κατάσταση πολυµερισµού της ακτίνης σε µετασχηµατισµένους µε το ογκογονίδιο H-

ras ινοβλάστες, επηρεάζεται από αυξητικούς παράγοντες όπως ο TGF βήτα, που 

επάγει τον πολυµερισµό της, αυξάνοντας ταυτόχρονα την έκφραση των RhoA και 

RhoB. GTPασων. Ο TNF alpha είναι παράγοντας που επίσης αναδιοργανώνει τον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης σε επιθηλιακά νεφρικά ποδοκύτταρα. Στο µονοπάτι αυτό 

µετάδοσης σήµατος µετέχει η FAK και η παξιλλίνη (Koukouritaki et al. 1999b).  

Ο κυτταροσκελετός µετέχει επίσης στην ρύθµιση των ενζυµικών ενεργοτήτων της 

µεταγραφής και της µετάφρασης των πρωτεϊνών (Bassell and Singer 1997). Η ακτίνη 

όπως ήδη αναφέρθηκε δηµιουργεί σύµπλοκα µε µέλη των Arps πρωτεϊνών 

ρυθµίζοντας την αναδιοργάνωση της χρωµατίνης.  

Τέλος ελέγχει επίσης την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστικών ουσιών σε συνάψεις 

συγκεκριµένων νευρώνων (Doussau and Augustine 2000; Iannazzo 2001). 

Η συµµετοχή της ακτίνης σε όλες αυτές τις κυτταρικές διεργασίες µαρτυρεί τον 

καθοριστικό ρόλο του κυτταροσκελετού στην διατήρηση της οµοιόστασης του 

οργανισµού. Αλλαγές της φυσιολογίας του κυττάρου είναι φανερό πως επιδρούν 

άµεσα στο ευαίσθητο αισθητήριο του κυτταροσκελετού. Τα νεοπλασµατικά κύτταρα 

είναι κύτταρα µε διαταραγµένη οµοιόσταση και λειτουργία. Χαρακτηρίζονται από 

απώλεια ταυτότητας και απώλεια ζωτικών λειτουργιών για τον ιστό από τον οποίο 

     20



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

προέρχονται. Όσο δε πιο αδιαφοροποίητο είναι το νεοπλασµατικό κύτταρο, τόσο πιο 

επιθετική η µορφή του καρκίνου.  

Μελέτες που έγιναν στον κυτταροσκελετό φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων 

που αφορούν τον πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης και την γενικότερη 

οργάνωση του κυτταροσκελετού, έδειξαν πως ο λόγος µονοµερούς/ολική ακτίνη είναι 

στατιστικά αυξηµένος στα νεοπλασµατικά σε σχέση µε τα φυσιολογικά κύτταρα. Η 

δυναµική ισορροπία των µικροϊνιδίων της ακτίνης είναι µετατοπισµένη προς την 

πλευρά της µονοµερούς G-ακτίνης. 

 Έχει αποδειχθεί ότι σε λεµφοκύτταρα ασθενών µε οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία, η 

δυναµική ισορροπία της ακτίνης µετατοπίζεται περισσότερο προς την κατεύθυνση της 

µονοµερούς ακτίνης, σε σύγκριση µε κύτταρα ασθενών που πάσχουν από χρόνια 

µορφή λευχαιµίας, ενώ και στις δύο νεοπλασµατικές µορφές ο λόγος G/ολική ακτίνη 

είναι µεγαλύτερος σε σύγκριση µε φυσιολογικά λεµφοκύτταρα (Stournaras et al. 

1996). Αύξηση του αποπολυµερισµού των µικροϊνιδίων της ακτίνης έχει παρατηρηθεί 

και σε κερατινοκύτταρα, ακανθοκυτταρικού και βασεοκυτταρικού καρκινώµατος. 

(Katsantonis et al. 1994).  

Τα νεοπλασµατικά κύτταρα είναι επίσης πιο ευαίσθητα σε παράγοντες όπως οι 

κυτοχαλασίνες. Η δράση της κυτοχαλασίνης έχει να κάνει µε την δέσµευση της στο 

αµβλύ άκρο του µικροϊνιδίου γεγονός που αποτρέπει την αύξηση του.  

Άλλοι παράγοντες που δρουν στον κυτταροσκελετό της ακτίνης είναι οι 

λαντρακουλίνες (lantrunculins) που παρεµποδίζουν την οργάνωση του 

κυτταροσκελετού (Martin and Leder 2001). Μια άλλη ουσία που παράγεται από 

θαλάσσιους οργανισµούς είναι το jasplakinolide. ∆εσµεύεται στην ακτίνη 

σταθεροποιώντας τον κυτταροσκελετό της. ∆ρα δηλαδή µε διαφορετικό από τους 

προηγούµενους παράγοντες τρόπο. Άλλα παράγωγα θαλάσσιων οργανισµών που 

επιδρούν στον κυτταροσκελετό και οδηγούν στον αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων 

της ακτίνης είναι τα swinholideA και misakinolide (Jordan and Wilson 1998). Όλοι 

αυτοί οι παράγοντες πιθανόν να αποτελέσουν µια νέα γενιά αντινεοπλασµατικών 

φαρµάκων. 

Η αποδιοργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης που παρατηρείται σε νεοπλασµατικά 

κύτταρα, είναι αποτέλεσµα είτε της ενεργοποίησης ογκογενετικών µονοπατιών 

µετάδοσης σήµατος (Ras και Src) είτε της απενεργοποιήσης άλλων πρωτεϊνών όπως η 

γκελσολίνη, οι καντερίνες κτλ (Dosaka-Akita et al. 1998; Rao 2002).  
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Η αλλαγή της δυναµικής ισορροπίας του πολυµερισµού της ακτίνης στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα, έχει δραστικά αποτελέσµατα στον τρόπο απόκρισης του 

κυττάρου στα εξωκυττάρια ερθίσµατα. Λεµφοκύτταρα χρόνιας µυελογενούς 

λευχαιµίας για παράδειγµα, αδυνατούν να αποκριθούν σε χηµειοτακτικούς (fMLP) 

παράγοντες πινοκύττωσης και φαγοκύττωσης, γεγονός που οφείλεται στην 

παρατηρούµενη αποδιοργάνωση της F-ακτίνης των καρκινικών κυττάρων (Radhika et 

al. 2000). Ωστόσο δεν έχει αποσαφηνισθεί ποιοι µηχανισµοί και ποιες πρωτεΐνες 

µετέχουν στις διαδικασίες µεταβολής της δυναµικής ισορροπίας του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης στα καρκινικά κύτταρα. 

Η αναδιοργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα είναι 

µια περίπλοκη διαδικασία που ρυθµίζεται από διάφορες πρωτεΐνες και γονίδια 

(Feldner and Brandt 2002; Panagiotou et al. 1999). 

Νευροπεπτίδια (Demeure et al. 1990; Duncan et al. 1996; Scott and Cassidy 1998), 

ορµόνες (Banovac and Koren 2000; Huff et al. 2001) και αυξητικοί παράγοντες (Chan 

et al. 1998; Segall et al. 1996) µεταβάλλουν την οργάνωση του κυτταροσκελετού της 

ακτίνης στα εξαλλαγµένα νεοπλασµατικά κύτταρα.  

 

1.8  Ενδογενή οπιοειδή και υποδοχείς τους 
  

Τα οπιοειδή, είναι γνωστά ως αναλγητικά φάρµακα, έχουν όµως και ποικίλες άλλες 

φαρµακολογικές δράσεις, όπως συµµετοχή στην έκκριση ορµονών, την 

απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, τον αναπαραγωγικό έλεγχο, τη ρύθµιση της 

πίεσης, τη θρέψη και την αναπνευστική δραστηριότητα. Εκτός από τα παράγωγα του 

οπίου, υπάρχουν και τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια που εκκρίνονται από τον ίδιο τον 

οργανισµό και ενέχονται σε πολλές από τις παραπάνω δραστηριότητες. Ο εγκέφαλος 

είναι το καλύτερα µελετηµένο όργανο, όσο αφορά τη χρήση οπιοειδών, λόγω της 

γνωστής αναλγητικής και εξαρτησιογόνου επίδρασης τους στο νευρικό σύστηµα.  

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες οπιοειδών πεπτιδίων, οι ενδορφίνες, οι δυνορφίνες και οι 

εγκεφαλίνες. Όλα τα ενδογενή οπιοειδή προκύπτουν από πρόδροµα µόρια µε την 

επίδραση πρωτεολυτικών ενζύµων. 

Οι πρόδροµες πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα αντίστοιχα γονίδια είναι : Η 

προοπιοµελανοκορτίνη (proopiomelanocortin POMC) από την οποία ανάλογα την 

περιοχή του κεντρικού νευρικού συστήµατος προκύπτουν, η β ενδορφίνη, η β LPH, η 
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α,β,γ και γ3 µελανινοτρόπος ορµόνη MSH, καθώς και η αδενοκορτικοτρόπος ACTH 

ορµόνη. Η προοπιοµελανοκορτίνη βρίσκεται σε µεγαλύτερη συγκέντρωση στην 

υπόφυση που αποτελεί και τον κυριότερο αδένα του σώµατος (Drouin et al. 1985; 

Eipper and Mains 1980; Mains and Eipper 1980). 

Οι δυνορφίνη Α, η δυνορφίνη Β, η α νεοενδορφίνη και η β νεοενδορφίνη προκύπτουν 

από την προδυνορφίνη που υπάρχει σε µεγάλη συγκέντρωση στον υποθάλαµο του 

εγκεφάλου.  

Το τρίτο πρόδροµο µόριο είναι η προεγκεφαλίνη. Βρίσκεται στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα και στα επινεφρίδια από αυτή την πρωτείνη προκύπτουν η µεθειονίνη-

εγκεφαλίνη, η λευκίνη-εγκεφαλίνη-Arg-Ρhe και το πεπτίδιο Ε. 

Τα αλκαλοειδή οπιοειδή, και τα ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια δρουν µέσω 

διαµεµβρανικών υποδοχέων. Οι υποδοχείς αυτοί κατατάσσονται σε kappa, mu και 

delta υποδοχείς (Minami and Satoh 1995; Reisine and Bell 1993). Η µορφίνη και τα 

παράγωγα της δεσµεύονται κυρίως στους mu υποδοχείς, ενώ οι εγκεφαλίνες στους 

mu και delta υποδοχείς. Τέλος οι δυνορφίνες δεσµεύονται κυρίως στους kappa  

υποδοχείς.  

Οι υποδοχείς των οπιοειδών ανήκουν στην υπεροικογένεια επτάθηλων 

διαµεµβρανικών υποδοχέων (seven loop transmembrane receptor). Εµφανίζουν 50% 

οµολογία µεταξύ τους. Το αµινοτελικό άκρο του µορίου βρίσκεται εξωτερικά, ενώ το 

καρβοξυτελικό άκρο εσωτερικά. Το ενδοκυτταρικό τµήµα του υποδοχέα αλληλεπιδρά 

µε Gi πρωτεΐνες. Έχει επίσης αναφερθεί πως ως υποδοχείς οπιοειδών δρουν και οι 

υποδοχείς σωµατοστατίνης (Hatzoglou et al. 1995; Singh et al. 1997) καθώς και οι 

χολινεργικοί υποδοχείς (Maneckjee and Minna 1990). 

Τα οπιοειδή προκαλούν αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασµού σε διάφορους 

τύπους κυττάρων, όπως κύτταρα του µαστού (Panagiotou et al. 1999). του προστάτη 

(Kampa et al. 1997) καθώς και σε νεφρικά κύτταρα.  

Η κατανοµή των υποδοχέων οπιοειδών διαφέρει στους διάφορους τύπους 

νεοπλασµατικών κυττάρων (Sadee et al. 1987). (Hatzoglou et al. 1996). Στα κύτταρα 

Τ47D του µαστού υπάρχουν κυρίως οι kappa1, kappa 2 και kappa 3 υποδοχείς των 

οπιοειδών. Στα κύτταρα του µαστού υπάρχουν και υποδοχείς σωµατοστατίνης 

(SSTR2 και 3) (Hatzoglou et al. 2000) Τα οιστρογονοεξαρτώµενα νεοπλασµατικά 

κύτταρα της σειράς MCF7 έχουν kappa και σε µικρότερη συγκέντρωση delta και mu 

υποδοχείς οπιοειδών (Maneckjee et al. 1990)  
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Στα κύτταρα αυτά τα οπιοειδή προκαλούν αναστολή του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού. Στην νεοπλασµατική σειρά κυττάρων του µαστού Τ47D, τα 

οπιοειδή προκαλούν µε δοσοεξαρτώµενο τρόπο σταµάτηµα του κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού στην φάση G2/Μ του κυτταρικού κύκλου (Panagiotou et al. 1999). 

Η ύπαρξη kappa οπιοειδών και alpha-αδρενεργικών υποδοχέων στην καρδιά έχει 

συνδεθεί µε προστασία του µυοκαρδίου από ισχαιµικό επεισόδιο. Το γεγονός αυτό 

πιθανώς οφείλεται στην εξοικονόµηση ΑΤΡ για τον ιστό, λόγω µείωσης του κυκλικού 

ρυθµού ακτίνης-µυοσίνης κατά την λειτουργία του µυοκαρδίου. 

 

1.9 Οπιοειδή και ενδοκυττάρια µεταφορά σήµατος. 
 

Τα οπιοειδή µετέχουν σε πολλά µονοπάτια µετάδοσης σήµατος. Η µορφίνη 

ενεργοποιεί το µονοπάτι της ΜΑΡ κινάσης (Chuang et al. 1997)) αυξάνοντας την 

φωσφορυλίωση πρωτεϊνικών κινασών όπως οι ERK1 (44KDa) (extracellular signal 

regulated protein kinase), ERK2 (42KDa), ERK(54KDa), η MEK1(45KDa), και η 

MEKK (78KDa). Ενεργοποίηση των κινασών ERK1 και ERK2 συµβαίνει και σε 

νεφρικά κύτταρα πράσινου πιθήκου COS-7 έπειτα από χρήση οπιοειδών αγωνιστών 

για τους kappa, mu και delta υποδοχείς (Belcheva et al. 1998). Στα κύτταρα αυτά 

αρχικά παρατηρείται ενεργοποίηση της MAPK (mitiden-activated protein kinase 

signaling cascades) και ακολουθεί η ενεργοποίηση των ERΚ κινασών καθώς και της 

κινάσης που ενεργοποιείται από το στρες (stress-activated protein kinase) (Gutstein et 

al. 1997). Τέλος παρατηρείται ενεργοποίηση της p38-κινασης. Στο µονοπάτι 

ενεργοποίησης της ΜΑΡ κινάσης από οπιοειδή που δεσµεύονται σε mu υποδοχείς 

µετέχει η ΡΙ3-κινάση, ενώ δεν είναι πάντα απαραίτητη η συµµετοχή του µονοπατιού 

ΡΚΑ/cAMP (Ai et al. 1999). 

Χρόνια χρήση οπιοειδών προκαλεί αύξηση των επιπέδων της αδενυλικής κυκλάσης, 

του κυκλικού ΑΜΡ και των G πρωτεϊνικών υποµονάδων (Gi alpha, Go alpha) στον 

εγκέφαλο αρουραίου (Guitart and Nestler 1993).  

Έχει βρεθεί πως τα οπιοειδή που δεσµεύονται στον mu-υποδοχέα κατά την 

µορφογένεση του εγκεφάλου εµβρύου κότας, οδηγούν στην αύξηση της 

φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών FAK και βινκουλίνης που µετέχουν στην δηµιουργία 

των εστιών πρόσφυσης (Mangoura 1997).  
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Ο µηχανισµός εξάρτησης του νευρικού συστήµατος από τα οπιοειδή δεν είναι πλήρως 

αποσαφηνισµένος, πιστεύεται πάντως πως εµπλέκονται η πρωτεϊνική κινάση C, 

καθώς και οι κινάσες του κυκλικού cAMP και του κυκλικού cGMP (Tokuyama et al. 

1995).  

Η δράση των οπιοειδών σχετίζεται επίσης µε το σύστηµα έκκρισης του ΝΟ από τα 

κύτταρα του µαστού. Συγκεκριµένα η εθυλκετοκυκλαζοσίνη (ethylketocyclazocine), 

και η αs1 καζοµορφίνη (alpha(S1)-casomorphin) αναστέλλουν την ενεργότητα της 

ΝΟ συνθάσης (NOS) σε νεοπλασµατικά κύτταρα µαστού Τ47D (Kampa et al. 2001). 

Για την σχέση των οπιοειδών και του ΝΟ είναι επίσης γνωστό, πως η µορφίνη 

προστατεύει τα αστροκύτταρα της γλοίας µέσω της ενεργοποίησης της ΡΙ-3 κινάσης, 

από απόπτωση που επάγεται από το ΝΟ (Kim et al. 2001). Ανάλυση του µονοπατιού 

µετάδοσης σήµατος σε νευρώνες κινητικών πυρήνων έδειξαν πως η δράση της 

µορφίνης ενεργοποιεί την ΡΙ3-κινάση και ακολουθεί ενεργοποίηση της 

φωσφολιπάσης C (Narita et al. 2001). 

Τα οπιοειδή επιδρούν στην έκκριση TGF-beta1 από κύτταρα του ενδοµητρίου. Η 

έκκριση του αυξητικού παράγοντα αναστέλλεται από kappa-οπιοειδή µε δοσο- και 

χρόνο-εξαρτώµενο τρόπο (Chatzaki et al. 2000).  

Τέλος στα µακροφάγα κύτταρα τα οπιοειδή όπως η met-enkephalin, προάγει την 

δηµιουργία αναδιπλώσεων της πλασµατικής µεµβράνης, διευκολύνοντας έτσι την 

αµυντική λειτουργία της φαγοκυττάρωσης που επιτελούν τα λευκά αυτά αιµοσφαίρια 

(Petty and Martin 1989). 
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1.10 Ερευνητικός στόχος 
 

Με βάση τα προηγούµενα δεδοµένα είναι σαφές πως ο κυτταροσκελετός της ακτίνης 

αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο σύστηµα που αποκρίνεται στα εξωτερικά 

ερεθίσµατα και αντικατοπτρίζει την φυσική κατάσταση του κυττάρου. Μεταβολές 

στον βαθµό διαφοροποίησης του κυττάρου, οδηγούν σε µετατόπιση της δυναµικής 

ισορροπίας της ακτίνης. Η απόκριση ωστόσο των νεοπλασµατικών κυττάρων σε 

εξωγενή ερεθίσµατα όπως τα οπιοειδή, σε σχέση µε τον κυτταροσκελετό της ακτίνης 

δεν έχει πλήρως διερευνηθεί. Η µελέτη των ενδοκυττάριων µονοπατιών µετάδοσης 

σήµατος και οι πρωτεΐνες που εµπλέκονται και οδηγούν στον πολυµερισµό ή 

αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα αποτελεί 

αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, δεδοµένου ότι η ανίχνευση νέων µονοπατιών 

µεταγωγής ενδοκυττάριων ερεθισµάτων καθώς και η ανάλυση της δράσης και των 

αλληλεπιδράσεων των πρωτεϊνών που συµµετέχουν σε αυτά θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν νέους εξειδικευµένους στόχους διαγνωστικών ή θεραπευτικών 

προσεγγίσεων. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα οι ερευνητικοί στόχοι της παρούσης 

διατριβής ήταν : 

 

1. Η διερεύνηση της δυναµικής ισορροπίας πολυµερισµού της ακτίνης σε µη 

νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκε η σειρά νεοπλασµατικών κυττάρων µαστού MCF7 και η 

αντίστοιχη σειρά φυσιολογικών επιθηλιακών κυττάρων MCF12A. Τα κύτταρα 

της σειράς MCF12A προέρχονται από ασθενή που έχει υποστεί µείωση 

µαστού. 

 

2. Η διερεύνηση της επίδρασης των οπιοειδών πεπτιδίων και του TGF-β1 στην 

κατάσταση πολυµερισµού της ακτίνης στα νεοπλασµατικά MCF7 και στα 

αντίστοιχα µη νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα. Εξετάστηκε επίσης η 

µορφολογία των κυττάρων, καθώς και η ενδοκυττάρια οργάνωση των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης µετά την δράση των παραγόντων αυτών. 
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3. Ανίχνευση και διεξοδική ανάλυση του µονοπατιού ενδοκυττάριας µετάδοσης 

σήµατος που ενεργοποιείται κατά την επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων, στα 

νεοπλασµατικά MCF7 και στα µη νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα.  

 

4. Τέλος διερεύνηση της πιθανής ενεργοποίησης ίδιου  σηµατοδοτικού 

µονοπατιού σε νεοπλασµατικά κύτταρα διαφορετικής ιστολογικής 

προέλευσης όπως τα µελανωµατικά κύτταρα Α375.  
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2 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1  Βιολογικό υλικό 
 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω κυτταρικές 

σειρές: MCF7, MCF12A και A375.  

Τα MCF7 είναι επιθηλιακά κύτταρα από καλά διαφοροποιηµένο αδενοκαρκίνωµα του 

µαστού. Είναι οιστρογονοθετικά και προήλθαν από ασθενή 69 ετών της καυκασία 

φυλής. Η σειρά αυτή ανήκει στην συλλογή της ATCC (American type culture 

collection) και τα κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν από την 2ηέως και την 12η γενιά.  

Τα MCF12A κύτταρα είναι µη νεοπλασµατικά επιθηλιακά κύτταρα του µαστού. 

Πρόκειται για σειρά της ATCC. Προέρχονται από ασθενή 60 ετών που υπέστη 

µείωση µαστού. ∆ηµιουργήθηκαν µε παρατεταµένη καλλιέργεια των κυττάρων σε 

θρεπτικό υλικό χωρίς ορρό και µειωµένη συγκέντρωση Ca++. Είναι θετικά για 

κυτοκερατίνες επιθηλιακών κυττάρων που δεν προκαλούν όγκους (non tumorigenic). 

Χρησιµοποιήθηκαν από την 2η µέχρι την 20η γενιά. 

Τα κύτταρα της σειράς Α375 προήλθαν από ασθενή 54 ετών µε µελάνωµα. Είναι 

κύτταρα που προκαλούν όγκους σε ανοσοκατεσταλµένα ποντίκια. Πρόκειται για 

σειρά της ATCC. Χρησιµοποιήθηκαν από την 22η µέχρι την 30η γενιά. 

 

2.1.1 Καλλιέργεια κυττάρων  
 

Υλικά MCF7 κυττάρων 

 

DMEM/F12: Dulbeccos Modified Eagle Medium/Ham’s F12 1:1 (Biochrom K G, 

Berlin, Germany) 

Oρρός εµβρύου βοός: FBS 10% (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

L-γλουταµίνη: L-glutamine 2mM (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Όξινο ανθρακικό νάτριο: NaHCO3 30mM (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Ινσουλίνη 16ngr/ml (SIGMA, USA) 

Πενικιλλίνη/Στρεπτοµυκίνη: Penicilline/streptomycin 50 IU/ml, 50mg/ml (Gibco-

BRL Co, MD, USA) 
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Τρυψίνη : Trypsin 0.25% (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

EDTA 0.03% (Biochrom K G, Berlin, Germany) 

DMSO 5% (SIGMA, USA) 

Mικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Japan) 

 

Υλικά MCF12Α κυττάρων 

 

DMEM/F12: Dulbeccos Modified Eagle Medium/Ham’s F12 1:1 (Biochrom K G, 

Berlin, Germany) 

Oρρός αλόγου: Horse serum 5% (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Όξινο ανθρακικό νάτριο: NaHCO3 30mM (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Ινσουλίνη : insulin 10mg/ml (SIGMA, USA) 

Υδροκορτιζόνη : Hydrocortisone 500ng/ml (SIGMA, USA) 

Τοξίνη χολέρας : Cholera toxin 100ng/ml (SIGMA, USA) 

Επιδερµικός αυξητικός παράγοντας : EGF 20ng/ml 

Πενικιλλίνη/Στρεπτοµυκίνη: Penicilline/streptomycin 50 IU/ml, 50mg/ml (Gibco -

BRL Co, MD, USA) 

Τρυψίνη : Trypsin 0.25% (Gibco -BRL Co, MD, USA) 

EDTA 0.03% (Biochrom K G, Berlin, Germany) 

DMSO 5% (SIGMA, USA) 

Mικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Japan) 

 

Υλικά A375 κυττάρων 

 

DMEM: Dulbeccos Modified Eagle Medium 1:1 (Biochrom K G, Berlin, Germany) 

Oρρός εµβρύου βοός: FBS 10% (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

L-γλουταµίνη: L-glutamine 4mM (Gibco -BRL Co, MD, USA) 

Όξινο ανθρακικό νάτριο: NaHCO3 1.5 g/L (Gibco -BRL Co, MD, USA) 

Πενικιλλίνη/Στρεπτοµυκίνη: Penicilline/streptomycin 50 IU/ml, 50mg/ml (Gibco-

BRL Co, MD, USA) 

Τρυψίνη : Trypsin 0.25% (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

EDTA 0.03% (Biochrom K G, Berlin, Germany) 

DMSO 5% (SIGMA, USA) 

Mικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Japan) 
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Μέθοδος 

 

Όλα τα κύτταρα επωάζονται σε κλίβανο ρυθµιζόµενο σε θερµοκρασία 37οC, 95% 

υγρασία, και 5% CO2. Καλλιεργούνται για 48 ώρες σε κανονικό θρεπτικό υλικό και 

στην συνέχεια µεταφέρονται σε θρεπτικό υλικό που δεν περιέχει ορρό βοδιού 

(starvation) για 24 ώρες. Ακολουθεί επώαση µε τον αντίστοιχο για κάθε πείραµα 

παράγοντα. 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε φλάσκες που το µέγεθος τους εξαρτάται από το είδος 

του πειράµατος. Το θρεπτικό υλικό ανανεώνεται κάθε 2 ηµέρες. Υποκαλλιέργεια των 

κυττάρων γίνεται µε την βοήθεια ρυθµιστικού διαλύµατος τρυψίνης-EDTA σε 

διάλυµα φωσφορικών-φυσιολογικού ορρού. 

Προκειµένου να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιµα κύτταρα για καλλιέργεια, καταψύχεται 

µικρός αριθµός κυττάρων από όλες τις σειρές σε κάθε γενιά στους -80 οC. Τα κύτταρα 

αρχικά επωάζονται µε το διάλυµα τρυψίνης-EDTA. Σε 0,5ml κυτταρικού αιωρήµατος 

θρεπτικού υλικού που περιέχει 2*106΄κύτταρα/ml προστίθεται το µέσο ψύξης. Το 

διάλυµα εµπεριέχει 55% θρεπτικό υλικό, 25% ορρό βοός και 20% DMSO. 0.5ml 

εναιωρήµατος αναµειγνύεται µε 0.5ml διάλυµα ψύξης και τα κύτταρα µεταφέρονται 

στους 0 οC και καταλήγουν σε ψύξη -80 οC. 

Για την απόψυξη τα κύτταρα µεταφέρονται στους 37 οC και φυγοκεντρούνται µετά 

την προσθήκη 9ml θρεπτικού υλικού σε 1500rpm για 5 λεπτά. Το ίζηµα αραιώνεται 

σε θρεπτικό υλικό µετά την αποµάκρυνση του υπερκείµενου και µεταφέρονται σε 

φλάσκες καλλιέργειας. 

 

2.2 Προσδιορισµός της µονοµερούς και της ολικής ακτίνης µε την 
µέθοδο αναστολής της Dnase I. 

 

Υλικά 

 

Φλάσκες καλλιέργειας 25cm2 (Costar Europe LTD, Netherlands) 

DNA (SIGMA, USA) 

DNase I (SIGMA, USA) 

TritonX-100 (SIGMA, USA) 

Χλωριούχο κάλιο KCl (Gibco-BRL Co, MD, USA) 
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Άνυδρο διβασικό φωσφορικό κάλιο K2HPO4 (Merk Germany) 

Φθοριούχο νάτριο NaF (SIGMA, USA) 

Χλωριούχο µαγνήσιο MgCl2 (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Σουκρόζη (SIGMA, USA) 

EGTA (SIGMA, USA) 

DTT (SIGMA, USA) 

PMSF (SERVA, Germany) 

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, USA) 

ATP (SIGMA, USA) 

G-ακτίνη από µύες κουνελιού, αποµονώθηκε µε την µέθοδο Faulstich (Faulstich et al. 

1984) 

Υδροχλωρική γουανιδίνη (SIGMA, USA) 

MgSO4.7H2O (Merk, Germany) 

Οξικό νάτριο CH3COONa (Merk, Germany) 

Χλωριούχο ασβέστιο CaCl2 (SIGMA, USA) 

Φασµατοφωτόµετρο διπλής δέσµης (Perkin-Elmer Lamda 15) 

Υδατόλουτρο        

 

∆ιαλύµατα 

 

Ρυθµιστικό διάλυµα λύσης κυττάρων 

K2HPO4                                  10mM 

NaF                            100mM 

MgCl2                            2mM 

EGTA                            1mM 

KCL                             50mM 

DTT                             0.2mM 

TritonX-100                0.5% 

Σουκρόζη                        1M 

To pH ρυθµίζεται σε 7.00 και φυλάσσεται στους 40C 

 

∆ιάλυµα DNA                

DNA                                 40µg/ml  

Tris/HCl                          100mM 
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MgSO4                                                4mM 

CaCl2                                1.8mM 

To pH ρυθµίζεται σε 7.5 και φυλάσσεται στους 40C 

 

∆ιάλυµα DNase I 

DnaseI                                0.1 mg/ml 

Tris/HCl                             50 mM  

CaCl2                                                   0.5 mM 

PMSF                                 10 µM 

To pH ρυθµίζεται σε 7.5 και φυλάσσεται στους 200C 

 

∆ιάλυµα υδροχλωρικής γουανιδίνης 

Υδροχλωρική γουανιδίνη     1.5M 

CH3COONa                           1M 

CaCl2                                      1mM 

ATP                                        1mM 

Tris/HCl                                20mM 

Tο pΗ ρυθµίζεται σε 7.5 και χρησιµοποιείται µόνο για ένα πείραµα φυλασσόµενο σε 

πάγο. 

 

Μέθοδος 

 

Με την µέθοδο αυτή προσδιορίζεται το ποσό της µονοµερούς καθώς και της ολικής 

ακτίνης όπως καθιερώθηκε από τους Blikstad το 1978 (Blikstad et al. 1978). Η 

µονοµερής G-ακτίνη που υπάρχει στα κύτταρα δεσµεύεται στο µόριο του ενζύµου 

Dnase I και αναστέλλει την δράση του ως αποικοδοµητή του DNA. Μετρώντας την 

αναστολή αυτή µπορούµε να προσδιορίζουµε το ποσό την G-ακτίνης στα κύτταρα. 

Όσο µεγαλύτερη η αναστολή δράσης της Dnase I τόσο λιγότερο DNA τεµαχίζεται. 

Προκειµένου να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό της ακτίνης, χρησιµοποιείται 

πρότυπη καµπύλη που κατασκευάζεται µε δεδοµένες ποσότητες µονοµερούς ακτίνης. 

Συγκεκριµένα τα κύτταρα λύονται σε 300µl ρυθµιστικό διάλυµα λύσης. Από αυτά 

10µl αναµειγνύονται µε 10µl Dnase I και 1ml DNA. Η ενεργότητα του ενζύµου 

µετράται στα 260nm. Σε αυτό το µήκος κύµατος απορροφούν τα µονοµερή του DNA. 

Η καθαρή ενεργότητα του ενζύµου µε την οποία προσδιορίζεται και η αναστολή 
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ενεργότητας στα δείγµατα, µετράται µε προσθήκη 10µl Dnase I, 10 µl ρυθµιστικού 

διάλυµατος λύσης των κυττάρων και 1ml DNA. Στο δείγµα αυτό ελέγχου η 

ενεργότητα της Dnase I είναι µέγιστη.` Προκειµένου να προσδιοριστεί ποσοτικά η G-

ακτίνη, κατασκευάζεται πρότυπη καµπύλη µε γνωστές ποσότητες ακτίνης. H οπτική 

πυκνότητα που µετράται για κάθε δείγµα τοποθετείται στον άξονα των Υ, ενώ οι 

γνωστές ποσότητες καθαρής ακτίνης στον άξονα των Χ. Η σχέση είναι γραµµική για 

25%-70% ενεργότητα της Dnase I. Οι τιµές των δειγµάτων είναι αποδεκτές όταν 

βρίσκονται στο τµήµα της καµπύλης µεταξύ 30% και 60%. Σε περίπτωση που το 

δείγµα δίνει σε διαφορετικό εύρος της καµπύλης γίνονται οι αντίστοιχες αραιώσεις.  

Προκειµένου να προσδιοριστεί η ολική ακτίνη που υπάρχει στα δείγµατα 

αποπολυµερίζεται η F- ακτίνη. Αυτό γίνεται µε το διάλυµα υδροχλωρικής 

γουανιδίνης. 

Συγκεκριµένα το δείγµα αραιώνεται 2-3 φορές ανάλογα µε την πυκνότητα του. 

Ακολουθεί επώαση 10 λεπτών σε πάγο µε διάλυµα υδροχλωρικής γουανιδίνης. Η 

πολυµερής ακτίνη µετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήµατος έχει 

αποπολυµεριστεί. Στην συνέχεια µετράται και πάλι η ολική πλέον G-ακτίνη µε τον 

τρόπο που αναλύθηκε παραπάνω. Η F-ακτίνη προκύπτει από την ολική αν αφαιρεθεί 

το ποσό της G-ακτίνης.  

Η µέτρηση της ολικής πρωτεΐνης στηρίζεται στην µέθοδο Lowry. Η µονοµερής, η 

πολυµερής και η ολική ακτίνη εκφράζεται σε συνάρτηση µε την ολική πρωτεΐνη σε 

µg ακτίνης/mg ολικής πρωτεΐνης  

 

2.3  Μέτρηση ολικών πρωτεϊνών µετά την λύση των κυττάρων. 
 

Υλικά Συσκευές 

 

Αντιδραστήρια µέτρησης πρωτεϊνών : Bio-Rad DC (detergent-Compatible) Protein 

Assay Reagent (Bio-Rad Labs, USA) 

Αλβουµίνη ορού βοός : (BSA) (SIGMA, USA) 

Φωτόµετρο (Perkin-Elmer Lamda 15) 
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Μέθοδος 

 

Η µέθοδος βασίζεται στην τεχνική Lowry (Lowry et al 1951). Αρχικά 

κατασκευάζεται πρότυπη καµπύλη µε την χρήση γνωστών ποσοτήτων BSA (5, 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80  και 90µg). 

Για το προσδιορισµό ολικών πρωτεϊνών στα κυτταρικά εκχυλίσµατα ακολουθούνται 

τα παρακάτω βήµατα. 

10µl από κάθε δείγµα τοποθετούνται σε σωληνάρια eppendorf όπου προστίθενται 

190ml νερό. Τα δείγµατα φτιάχνονται εις διπλούν προκειµένου να γίνει ακριβέστερος 

υπολογισµός των ολικών πρωτεϊνών.  

Το τυφλό δείγµα περιλαµβάνει αντί της ποσότητα του κυτταρικού εκχυλίσµατος 10µl 

διαλύµατος λύσης. 

Προστίθεται ακολούθως 100ml από διάλυµα που περιλαµβάνει: 1ml Bio-Rad A+20µl 

Bio-Rad S 

Ακολούθως προστίθεται 800ml διάλυµα Bio-Rad C. Τα δείγµατα επωάζονται για 15 

λεπτά. 

Γίνεται µέτρηση της οπτικής πυκνότητας στο φωτόµετρο σε µήκος κύµατος 750nm. 

Οι τιµές της οπτικής πυκνότητας ανάγονται από την πρότυπη καµπύλη σε 

µικρογραµµάρια ολικής πρωτεΐνης. 

 

2.4  Western Blot ανάλυση ολικών πρωτεϊνών  
 

Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει αρχικά προετοιµασία των δειγµάτων και 

ηλεκτροφόρηση τους σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου σε συνθήκες SDS αποδιάταξης. 

Στο δεύτερο στάδιο λαµβάνει χώρα µεταφορά των πρωτεϊνών από την πηκτή 

πολυακρυλαµιδίου σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης και ακολουθεί υβριδοποίηση της µε 

το αντίστοιχα κάθε φορά αντισώµατα και ανίχνευση της εκάστοτε πρωτεΐνης µε 

σύστηµα χηµειοφωταύγειας ECL. 
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Ηλεκτροφόρηση ολικών πρωτεϊνών (SDS-Page) 

 

Υλικά – Συσκευές 

 

Hepes (SIGMA, USA) 

Χλωριούχο Nάτριο NaCl (Merk, Germany) 

Χλωριούχο µαγνήσιο MgCl2 (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

EGTA (SIGMA, USA) 

PMSF (SERVA, Germany) 

Απροτινίνη (SIGMA, USA) 

Λευπεπτίνη (Leupeptin) (SIGMA, USA) 

Ορθοβαναδικό Νάτριο (SIGMA, USA) 

TritonX-100 (SIGMA, USA) 

Ακρυλαµίδιο (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Bis-ακρυλαµίδιο : N,N’-µεθυλεν-δις-ακρυλαµίδιο (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Tris/HCl  (Bio-Rad Labs, USA) 

SDS  (Bio-Rad Labs, USA) 

Υπερθειΐκό αµµώνιο (ΑΡS) : (ΝΗ4)S2O8 (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

TEMED (SIGMA, USA) 

DTT (SIGMA, USA) 

Β- µερκαπτοαιθανόλη (SIGMA, USA) 

Γλυκερόλη (Merk, Germany) 

Κυανούν της βρωµοφαινόλης (SIGMA, USA) 

Γλυκίνη (Bio-Rad Labs, USA) 

Συσκευή ηλεκτροφόρησης  (Bio-Rad Labs, USA) 

Υδατόλουτρο  

 

∆ιαλύµατα 

 

∆ιάλυµα λύσης των κυττάρων 

Hepes                           50mM 

NaCl                             10mM 

Triton                               1% 

Γλυκερόλη                       10% 
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ΜgCl2                                           5mM 

EGTA                             1mM 

ΡΗ 7,4  

Πρίν την χρήση προστίθεται 2mM PMSF, 10µgr/ml Απροτινίνη, 10 µgr/ml 

λευπεπτίνη, 1mΜ Ορθοβαναδικό Νάτριο 

 

∆ιάλυµα ακρυλαµίδης 30% 

Ακρυλαµίδιο              29.2% 

Βis –ακρυλαµίδη        0.8% 

Το διάλυµα φιλτράρεται σε φίλτρο µε διάµετρο πόρων 0.2-0.4 µm και φυλάσσεται 

στους 40C 

 

∆ιάλυµα επιστοίβαξης 

Tris/HCl                    0.5M 

SDS                           0.4M 

Tο Tris/HCl και το SDS διαλύονται και ρυθµίζεται το ΡΗ 6.8. Το διάλυµα αφήνεται 

για µία ώρα περίπου και επαναλαµβάνεται η µέτρηση. Η ρύθµιση του ΡΗ γίνεται µε 

HCl ή µε NaOH. Φυλάσσεται αφού φιλτραριστεί σε φίλτρο µε διάµετρο πόρων 0.2-

0.4 µm στούς 40C 

 

∆ιάλυµα διαχωρισµού 

Τris/HCl                 1.5M 

SDS                         0.4% 

Tο Tris/HCl και το SDS διαλύονται και ρυθµίζεται το ΡΗ 8.8. Το διάλυµα αφήνεται 

για µία ώρα περίπου και επαναλαµβάνεται η µέτρηση. Η ρύθµιση του ΡΗ γίνεται µε 

HCl ή µε NaOH. Φυλάσσεται αφού φιλτραριστεί σε φίλτρο µε διάµετρο πόρων 0.2-

0.4 µm στους 40C 

∆ιάλυµα υπερθειΐκού αµµωνίου. (APS) 

(NH4)S2O8                       10% 

To υπερθειΐκό αµµώνιο διαλύεται σε 10 ml νερού και φυλάσσεται στους 4 0C 

 

∆ιάλυµα µετουσίωσης 2Χ (Sample buffer) 

Τris/HCl                 0.125M 

SDS                               4% 
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Β-µερκαπτοαιθανόλη                4% 

Γλυκερόλη                                4% 

Κυανούν βρωµοφαινόλης   0,02% 

Πρίν την προσθήκη του κυανούν της βρωµοφαινόλης το ΡΗ ρυθµίζεται σε 6,8 και το 

διάλυµα φυλάσσεται στους 4 0C. 

 

∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης 10Χ (1λίτρο) 

Τris/HCl                               30.3g 

Γλυκίνη                              144.2g 

SDS                                      10g 

Ρυθµίζεται ρο pΗ του διαλύµατος σε 8.3 και φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατιού 

                

Πήκτωµα επιστοίβαξης 10ml 

∆ιάλυµα ακρυλαµίδης 30%                        2.5 ml 

∆ιάλυµα επιστοίβαξης                                1.5 ml 

∆ισαπεσταγµένο νερό                                   6ml 

APS 10%                                                    100µl 

TEMED                                                       10µl 

 

∆ιάλυµα διαχωρισµού 30ml (10%) 

∆ιάλυµα ακρυλαµίδης 30%                        10ml 

∆ιάλυµα διαχωρισµού                                7.5ml 

∆ισαπιονισµένο νερό                               12.5ml 

APS 10%                                                   300µl 

TEMED                                                      15µl 

 

Μέθοδος 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαµβάνει τα στάδια παρασκευής της πηκτής 

πολυακρυλαµιδίου, την προετοιµασία και την ηλεκτροφόρηση των δειγµάτων, και 

την µεταφορά των πρωτεϊνών στην νιτροκυτταρίνη από την πηκτή 

πολυακρυλαµιδίου.  
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Στην συνέχεια ανάλογα µε την πρωτεΐνη που µελετάται η νιτροκυτταρίνη επωάζεται 

µε το αντίστοιχο πρώτο και δεύτερο αντίσωµα και τέλος ακολουθεί εµφάνιση σε φίλµ 

υψηλής ευαισθησίας. Όλα αυτά τα στάδια περιγράφονται λεπτοµερώς παρακάτω.  

 

2.4.1 Παρασκευή πηκτής πολυακρυλαµιδίου 
 

Η συσκευή ηλεκτροφόρησης που χρησιµοποιείται στηρίζεται στην µέθοδο (Laemmli 

1970). Η πηκτή πολιακρυλαµιδίου που κατασκευάζεται έχει διαστάσεις 

16cmX18cmX1.5mm. Αρχικά φτιάχνεται το διάλυµα διαχωρισµού το οποίο έχει ύψος 

10ml και αφήνεται να πήξει. Προστίθεται στην συνέχεια το διάλυµα επιστοίβαξης και 

τοποθετείται το κατάλληλο «χτένι» µε τον αντίστοιχο αριθµό εσοχών «πηγαδιών» 

όπου φορτώνονται τα δείγµατα των πρωτεϊνών, όταν έχει ολοκληρωθεί ο 

πολυµερισµός της πολυακρυλαµίδης.  

 

2.4.2  Προετοιµασία των δειγµάτων 
 

Τα κύτταρα επωάζονται µε τους αντίστοιχους για κάθε πείραµα παράγοντες και 

λαµβάνονται τα κυτταρικά εκχυλίσµατα. Ακολουθεί µέτρηση ολικών πρωτεϊνών µε 

την µέθοδο Lowry που προαναφέρθηκε. Προστίθεται στα δείγµατα ίσου όγκου 

διάλυµα µετουσίωσης 2Χ ή ¼ του όγκου διάλυµα µετουσίωσης 4Χ. Ακολουθεί 

βρασµός για 5 λεπτά σε 950C. Με την διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται αποδιάταξη της 

τριτοταγούς και δευτεροταγούς δοµής της πρωτεΐνης, ενώ διατηρείται µόνο η 

πρωτοταγής της δοµή. Τα δείγµατα τρέχουν µε βάση το µοριακό τους βάρος σε 

ηλεκτρικό πεδίο που εφαρµόζεται αρχικά 150V και µετά την διέλευση τους από το 

διάλυµα επιστοίβαξης στα 280V. 

Ως αποδιατακτικός παράγοντας χρησιµοποιείται το SDS το οποίο δεσµεύεται στην 

πρωτεΐνη και της προσδίδει αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο σχηµατίζοντας σύµπλοκα 

µαζί της σε καθορισµένη κατά βάρος αναλογία 14g SDS/g πρωτεΐνης. Η 

ηλεκτροφορητική κινητικότητα γίνεται µε βάση το µοριακό βάρος της πρωτεΐνης 

διότι το φορτίο/µονάδα µάζας είναι σταθερό. Η ηλεκτροφόρηση των δειγµάτων 

διαρκεί περίπου τρεις ώρες. 
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2.4.3  Μεταφορά των πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη.  
 

Υλικά - Συσκευές 

 

Συσκευή µεταφοράς πρωτεϊνών (Amersham USA)  

Μεµβράνη νιτροκυτταρίνης (Amersham USA) 

Χαρτί Wattman 3MM (Amersham USA) 

Μεθανόλη (Riedel de Haen Germany) 

 

∆ιαλύµατα 

 

∆ιάλυµα µεταφοράς πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη 

∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης 10Χ                500ml 

Μεθανόλη                                                1000ml 

Νερό                                                         3500ml 

 

Μέθοδος 

 

Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτροφορητική διαδικασία η πηκτή πολυακρυλαµιδίου 

αποµακρύνεται από την συσκευή. ∆ιαχωρίζεται η πηκτή επιστοίβαξης και λαµβάνεται 

µόνο η πηκτή διαχωρισµού που εµπεριέχει τις πρωτεΐνες που θα µελετηθούν. Στο 

διχτυωτό πλέγµα τοποθετείται αφού µουσκευτεί το σφουγγάρι της συσκευής, 

προστίθεται χαρτί wattman, η πηκτή πολυακρυλαµιδίου, η νιτροκυτταρίνη η οποία 

εφάπτεται µε την πηκτή, ένα ακόµη χαρτί wattman και το εξωτερικό σφουγγάρι του 

δικτυωτού πλέγµατος. Αφού σχηµατιστεί το «σάντουιτς» το πλέγµα τοποθετείται 

στην συσκευή µεταφοράς πρωτεϊνών.  

Οι πρωτεΐνες στην πηκτή πολυακρυλαµυδίου όπως αναφέρθηκε είναι αρνητικά 

φορτισµένες. Εφαρµόζεται ηλεκτρικό πεδίο 1Αmber για 1,5 ώρα στους 40C. Προς τον 

θετικό πόλο τοποθετείται η νιτροκυτταρίνη. Οι πρωτεΐνες λόγω του αρνητικού τους 

φορτίου µεταφέρονται από την πηκτή πολυακρυλαµιδίου στην νιτροκυτταρίνη. 
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2.4.4 Ανοσοπροσδιορισµός πρωτεϊνών µε υβριδοποίηση σε 
νιτροκυτταρίνη 

 

Υλικά Συσκευές 

 

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, USA) 

NaCl (Merk Germany) 

Tween-20 (Merk Germany) 

Ξηρό γάλα (Regilait) 

Πρώτο αντίσωµα για την πρωτεΐνη που θέλουµε να µελετήσουµε κάθε φορά 

∆εύτερο αντίσωµα επίµυ ή κουνελιού κατά του πρώτου αντισώµατος (IgG).   

Συστηµα χηµειοφωταύγιας ECL (Amersham USA)  

Φίλµ εµφάνισης υψηλής ευαισθησίας (Amersham USA)  

Κασέτα εµφάνισης φιλµ (Amersham USA)  

Υδατόλουτρο  

Ανάλυση εικόνας (Image analysis Inc. Canada) 

 

∆ιαλύµατα 

 

ΤΒS-T (ρυθµιστικό διάλυµα Τris/HCl µε Τween-20) 

Tris/HCl                 20mM 

NaCl                       137mM 

Tween-20                0.1% 

Το ΡΗ ρυθµίζεται στους 7.6 και φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατίου. 

 

Μέθοδος 

 

Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής : 

• Η νιτροκυτταρίνη επωάζεται µε ξηρό γάλα 5% για 1 ώρα σε θερµοκρασία 

δωµατίου ή για 24 ώρες στους 40C. Με τον τρόπο αυτό δεσµεύονται οι µη ειδικές 

θέσεις δέσµευσης της νιτροκυτταρίνης. 

• Ακολουθεί έκπλυση της µεµβράνης µε TBS-T µία φορά για 15 λεπτά και δύο 

φορές για 5 λεπτά 
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• Η νιτροκυτταρίνη επωάζεται µε µονοκλωνικό αντίσωµα για την πρωτεΐνη που 

επιθυµούµε κάθε φορά να µελετήσουµε συνήθως για µία ώρα σε θερµοκρασία 

δωµατίου (οι συνθήκες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αντίσωµα που 

χρησιµοποιείται). 

• Έκπλυση µία φορά µε ΤΒS-Τ για 15 λεπτά και από δύο φορές για 5 λεπτά.  

• Ακολουθεί επώαση µε το δεύτερο αντίσωµα για µία ώρα σε θερµοκρασία 

δωµατίου. 

• Έκπλυση µε TBS-T για 15 λεπτά µία φορά και για 5 λεπτά δύο φορές. 

• Επώαση µε το σύστηµα χηµειοφωταύγιας ECL για 1 λεπτό. 

• Ακολουθεί έκθεση στo φίλµ. Το χρονικό διάστηµα της έκθεσης ποικίλει ανάλογα 

µε την πρωτεΐνη. 

 

2.4.5 Αφαίρεση αντισωµάτων από την νιτροκυτταρίνη 
 

Υλικά, συσκευές 

 

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, USA) 

Β-µερκαπτοαιθανόλη (SIGMA, USA)         

SDS  (Bio-Rad Labs, USA) 

Επωαστήρας       

 

∆ιαλύµατα        

      

Stripping (διάλυµα αφαίρεσης πρωτεϊνών)  

Tris/HCl                               62.5mM  

Β-µερκαπτοαιθανόλη           100mM  

SDS                                        2% 

Το ΡΗ ρυθµίζεται στους 6,7 και φυλάσσεται στους 40C 

 

ΤΒS-T (ρυθµιστικό διάλυµα Τris/HCl µε Τween-20) 

Tris/HCl                 20mM 

NaCl                       137mM 

Tween-20                0.1% 
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Το ΡΗ ρυθµίζεται στους 7.6 και φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατίου. 

 

Μέθοδος 

 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο να γίνει ανίχνευση περισσότερων από µία 

πρωτεϊνών στην ίδια νιτροκυτταρίνη. Αυτό γίνεται µε επώαση της µεµβράνης για 30 

λεπτά στους 500C µε το διάλυµα αφαίρεσης (stripping). Ακολουθεί έκπλυση µε ΤΒS-

Τ για 15 λεπτά µία φορά και για 5 λεπτά δύο φορές. Αφού λοιπόν αφαιρεθούν τα  

προηγούµενα αντισώµατα, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω 

στον ανοσοπροσδιορισµό πρωτεϊνών µε υβριδισµό. 

 

2.5 ∆ιαχωρισµός του κυτταροσκελετού σε διαλυτό και αδιάλυτο στο 
TritonX-100 κλάσµα 

 

Υλικά, συσκευές 

 

TritonX-100 (SIGMA, USA) 

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, USA) 

EGTA (SIGMA USA) 

Σουκρόζη (Sucrose) (SIGMA, USA) 

PMSF (SERVA Germany) 

Λευπεπτίνη (Leupeptin) (SIGMA, USA) 

Φαλλοΐδίνη (Pholloidin) (SIGMA, USA) 

Υπερχλωρικό οξύ (PCA) (Merk, Germany) 

NaOH (Merk, Germany) 

Τρυβλία καλλιέργειας των 6 οπών (Costar Europe LTD, Netherlands) 

Ξύστρα κυττάρων (Costar Europe LTD, Netherlands) 

 

∆ιαλύµατα 

 

∆ιάλυµα εκχύλισης διαλυτών στο TritonX-100 πρωτεϊνών. 

ΤritonX-100                        0.3% 

Tris/HCl                             5mM 
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EGTA                                 2mM 

Σουκρόζη                         300mM 

PMSF                              400µM 

Λευπεπτίνη                       10µΜ 

Φαλλοϊδίνη                         2µΜ 

 

Μέθοδος 

 

Προκειµένου να µελετηθεί η κατάσταση πολυµερισµού της ακτίνης, γίνεται 

διαχωρισµός των κυτταρικών εκχυλισµάτων σε διαλυτά στο ΤritonX-100 κλάσµατα 

που περιλαµβάνουν την µονοµερή ακτίνη και σε αδιάλυτα σε ΤritonX-100 κυτταρικά 

κλάσµατα τα οποία περιλαµβάνουν την πολυµερή ακτίνη. 

Τα βήµατα που ακολουθούνται είναι τα εξης: 

• Τα κύτταρα επωάζονται µε 500µl διαλύµατος ΤritonX-100 για 5 λεπτά. Η 

επώαση γίνεται σε πάγο έτσι ώστε να µην παρατηρούνται αλλοιώσεις στην 

δοµή των πρωτεϊνών. Το υπερκείµενο κλάσµα που εµπεριέχει την µονοµερή 

G-ακτίνη µεταφέρεται σε σωλήνες eppendorf όπου κατακρηµνίζεται µε 500µl 

PCA 6%. 

• Στα αδιάλυτα στο ΤritonX-100 κλάσµατα που εµπεριέχουν την πολυµερή F-

ακτίνη προστίθεται 1000µl PCA 3% και µετά από µηχανική απόξεση 

µεταφέρονται σε eppendorf. 

• Τα διαλυτά και αδιάλυτα σε ΤritonX-100 κυτταρικά κλάσµατα 

φυγοκεντρούνται για 5 λεπτά σε 12000rpm.  

• Αποµακρύνεται το υπερκείµενο και τα δείγµατα διαλυτοποιούνται σε 100µl 

NaOH 0.1N. 

• Λαµβάνονται µετά την διάλυση των ιζηµάτων ίσοι όγκοι διαλύµατος από το 

διαλυτό και αδιάλυτο κλάσµα. 

• Τα δείγµατα αναµειγνύονται µε ίσο όγκο διαλύµατος µετουσίωσης 2Χ και 

θερµαίνονται για 5 λεπτά στους 950C. 

 

 

• Ακολουθεί όλη η διαδικασία ηλεκτροφόρησης που περιγράφηκε 

προηγουµένως. Η νιτροκυτταρίνη επωάζεται µε αντίσωµα κατά της ακτίνης 
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σε συγκέντρωση 1:400 για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου µε ήπια 

ανάδευση. Μετά από έκπλυση µε TBS-T ακολουθεί επώαση µε δεύτερο 

αντίσωµα κατά ανοσοσφαιρινών ΙgG επίµυ 1:10000 για µία ώρα σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Στην συνέχεια γίνεται επώαση µε το σύστηµα 

χηµειοφωταύγιας ECL και εµφάνιση του φιλµ. 

Η µέτρηση των πρωτεϊνικών κηλίδων που εµφανίζονται στην µεµβράνη γίνεται µε 

σύστηµα ανάλυσης εικόνας. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζονται οι λόγοι 

µονοµερούς/ολικής ακτίνης οι οποίοι προκύπτουν από τον λόγο                            

∆ιαλυτού κλάσµατος/Αδιάλυτου+∆ιαλυτού κλάσµατος : Ts/(Τs+Τi). 

 

2.6  Ανοσοκατακρήµνιση φωσφορυλιωµένων πρωτεϊνών 
 

Υλικά Συσκευές 

 

Μονοκλωνικό αντίσωµα κατά φωσφορυλιωµένων σε τυροσίνη πρωτεϊνών               

(Santa Cruz, USA) 

Αγαρόζη συνδεδεµένη µε πρωτεΐνη Α (Upstate Biotechnology Inc, USA) 

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, USA)                             

ΤritonX-100 (SIGMA USA)                        

∆εοξυχολικό νάτριο (Fluka Chemie AG, Switzerland) 

SDS (Bio-Rad Labs, USA) 

ΝaCl (Merk Germany) 

DTT (SIGMA USA) 

ΕDTA (SIGMA USA) 

Ορθοβαναδικό νάτριο (SIGMA USA) 

Φλάσκες καλλιέργειας (Costar Europe LTD, Netherlands) 

Ξύστρα κυττάρων (Costar Europe LTD, Netherlands) 

 

∆ιαλύµατα 

 

Ρυθµιστικό διάλυµα RIPA            

Tris/HCl                                         50mM  

ΤritonX-100                                        1% 
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∆εοξυχολικό νάτριο                            1% 

SDS                                                   0.1% 

ΝaCl                                                0.15% 

ΕDTA                                            1mM 

DTT                                               1mM 

Ορθοβαναδικό νάτριο                    1mM 

 

Μέθοδος 

 

Η µέθοδος στηρίζεται στην δέσµευση της πρωτεΐνης στόχου στο κατάλληλο 

αντίσωµα και την ανοσοκατακρήµνιση της µε σφαιρίδια αγαρόζης Α που 

δεσµεύονται σ’ αυτό. Τα σφαιρίδια διαχωρίζονται µε φυγοκέντρηση, αποµονώνεται η 

πρωτεΐνη, και γίνεται ηλεκτροφόρηση των δειγµάτων. 

Κύτταρα ελέγχου καθώς και κύτταρα που έχουν υποστεί θεραπεία επωάζονται µε 

0.5ml διαλύµατος RIPA. Ακολουθεί απόξεση και φυγοκεντρησή των δειγµάτων για 5 

λεπτά, σε 12000 rpm για αποµάκρυνση τυχόν στερεών υπολειµµάτων. Ίση ποσότητα 

ολικής πρωτεΐνης 800µg από κάθε κυτταρικό εκχύλισµα υφίσταται 

ανοσοκατακρήµνιση µε αντίσωµα κατά φωσφορυλιωµένων σε τυροσίνη πρωτεϊνών. 

Η επώαση των δειγµάτων µε το αντίσωµα διαρκεί 24 ώρες υπό ελαφρά ανάδευση 

στους 40C. Οι φωσφορυλιωµένες σε τυροσίνη πρωτεΐνες προσδένονται στο αντίσωµα. 

Την επόµενη ηµέρα προστίθενται σε κάθε σωλήνα 100µl 50% σφαιριδίων αγαρόζης 

συνδεδεµένα µε πρωτεΐνη Α για 2 ώρες στους 40C υπό ελαφρά ανάδευση. Η επώαση 

γίνεται προκειµένου η αγαρόζη να δεσµευτεί στο αντίσωµα φωσφοτυροσίνης στο 

οποίο έχει ήδη προσδεθεί η πρωτεΐνη-στόχος. Μετά την επώαση ακολουθεί 

φυγοκέντρηση σε 14000g για 5sec, αποµάκρυνση του υπερκείµενου και συλλογή των 

σφαιριδίων της αγαρόζης. 

Επαναλαµβάνονται 3 διαδοχικές φυγοκεντρήσεις µε ταυτόχρονη έκπλυση των 

σφαιριδίων της αγαρόζης µε διάλυµα RIPA. 

Τα σφαιρίδια συλλέγονται κατά την τελευταία φυγοκέντρηση αποµακρύνεται το 

υπερκείµενο και προστίθεται διάλυµα µετουσίωσης 100µl 1Χ. Tα δείγµατα βράζονται 

στους 950C για 10 λεπτά. Έτσι οι φωσφορυλιωµένες πρωτεΐνες αποµακρύνονται από 

τα σφαιρίδια αγαρόζης τα οποία διαχωρίζονται µε φυγοκέντρηση σε 14000g για 5”. 

Το υπερκείµενο επαναθερµαίνεται στους 950C για 5 λεπτά και ηλεκτροφορείται σε 

SDS πηκτή πολυακρυλαµιδίου. 
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2.6.1 Western blot ανάλυση των δειγµάτων ανοσοκατακρήµνισης. 
 

Υλικά  

 

Πολυκλωνικό αντίσωµα κατά της ΡΙ-3 κινάσης (Upstate Biotechnology Inc, USA) 

Μονοκλωνικό αντίσωµα FAK κινάσης (Transduction Laboratory,    Lexington KY) 

Μονοκλωνικό αντίσωµα βινκουλίνης (Transduction Laboratory,    Lexington KY) 

Μονοκλωνικό αντίσωµα παξιλλίνης (Transduction Laboratory, Lexington KY) 

Μονοκλωνικό αντίσωµα βιλλίνης (Transduction Laboratory, Lexington KY) 

∆εύτερο αντίσωµα κατά ανοσοσφαιρινών IgG επίµυος συνδεδεµένο µε υπεροξειδάση 

(Amersham USA) 

∆εύτερο αντίσωµα κατά ανοσοσφαιρινών IgG κουνελιού συνδεδεµένο µε 

υπεροξειδάση (Immunotech, USA) 

 

Μέθοδος 

 

Η µέθοδος που ακολουθείται για western blot ανάλυση των δειγµάτων είναι η ίδια 

που περιγράφηκε παραπάνω. 

Προκειµένου να διερευνηθεί η φωσφορυλίωση της FAK κινάσης η νιτροκυτταρίνη 

επωάζεται µε το µονοκλωνικό αντίσωµα κατά της FAK σε συγκέντρωση 1:1000           

(αρχική συγκέντρωση 250µg/ml) διαλυµένο σε TBS-T στο οποίο έχει προστεθεί 5% 

ξηρό γάλα µε χαµηλά λιπαρά για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθεί 

επώαση µε δεύτερο αντίσωµα κατά ανοσοσφαιρινών IgG (1:10000) επίµυος για µία 

ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου  

Για να διερευνηθεί η φωσφορυλίωση της βινκουλίνης η νιτροκυτταρίνη επωάζεται µε 

µονοκλωνικό αντίσωµα κατά της βινκουλίνης (1:1000) (αρχική συγκέντρωση 

250µg/ml) διαλυµένο σε TBS-T στο οποίο έχει προστεθεί 5% ξηρό γάλα µε χαµηλά 

λιπαρά για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθεί επώαση µε δεύτερο 

αντίσωµα κατά ανοσοσφαιρινών IgG (1:10000) επίµυος για µία ώρα σε θερµοκρασία 

δωµατίου. 

Για το µονοκλωνικό αντίσωµα της παξιλλίνης η νιτροκυτταρίνη επωάζεται µε το 

αντίσωµα σε συγκέντρωση 1:5000 (αρχική συγκέντρωση 250µg/ml) διαλυµένο σε 

TBS-T στο οποίο έχει προστεθεί 5% ξηρό γάλα µε χαµηλά λιπαρά για µία ώρα σε 
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θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθεί επώαση µε δεύτερο αντίσωµα κατά 

ανοσοσφαιρινών IgG (1:10000) επίµυος για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Για τον προσδιορισµό της φωσφορυλιωµένης ΡΙ-3 κινάσης η νιτροκυτταρίνη 

επωάζεται µε πολυκλωνικό αντίσωµα κατά της ΡΙ-3 κινάσης σε συγκέντρωση 2µg/ml 

διαλυµένο σε ΤBS-T στο οποίο έχει προστεθεί 5% ξηρό γάλα µε χαµηλά λιπαρά για 

µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθεί επώαση µε δεύτερο αντίσωµα κατά 

IgG ανοσοσφαιρινών κουνελιού σε συγκέντρωση 1:5000 σε θερµοκρασία δωµατίου 

για δύο ώρες.  

Τέλος για τον προσδιορισµό της βιλλίνης η νιτροκυτταρίνη επωάζεται µε το 

µονοκλωνικό αντίσωµα κατά της βιλλίνης σε συγκέντρωση 1:1000 (αρχική 

συγκέντρωση 250µg/ml) διαλυµένο σε ΤBS-T στο οποίο έχει προστεθεί 5% ξηρό 

γάλα µε χαµηλά λιπαρά για ένα βράδυ στους 40C. Ακολουθεί επώαση µε δεύτερο 

αντίσωµα κατά IgG ανοσοσφαιρινών επίµυος σε συγκέντρωση 1:10000 σε 

θερµοκρασία δωµατίου για µία ώρα.  

 

2.7 Σήµανση µε ροδαµίνη-φαλλοΐδινη των µικροϊνιδίων της ακτίνης 
 

Υλικά - Συσκευές 

 

Na2HPO4 (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

NaHPO4 (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

NaCl (Merk Germany) 

Ροδαµίνη –φαλλοιδίνη (Costar Europe LTD, Netherlands) 

Φορµαλδεΰδη 37% (Merk, Germany) 

Ακετόνη (Riedel de Haen, Germany) 

Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών-φυσιολογικού ορού ΡΒS  

Ορρός εµβρύου βοός FBS (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Γλυκερόλη (Merk Germany) 

Τρυβλία 6 οπών (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Καλυπτρίδες (Superior Marienfeld, Germany) 

Μικροσκόπιο φθορισµού (Leitz Dialux 2 OEB) 
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∆ιαλύµατα 

 

∆ιάλυµα φωσφορικών-φυσιολογικού ορού (PBS) 

Na2HPO4                       80mM 

NaHPO4                         20mM 

NaCl                      100mM 

ΡΗ 7,4 φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατίου. 

 

∆ιάλυµα έκπλυσης των κυττάρων 

∆ιάλυµα φωσφορικών φυσιολογικού ορού (PBS) 

Ορός εµβρύου βοός                                 1.5% 

 

Μέθοδος 

 

Με την µέθοδο αυτή σηµαίνονται τα µικροϊνίδια ακτίνης. Συγκεκριµένα η φαλλοϊδινη 

δεσµεύεται σε πολυµερή µόρια ακτίνης, ενώ η ροδαµίνη είναι η χρωστική που 

φθορίζει προσδίδοντας κόκκινο χρώµα στα ινίδια. Τα στάδια που ακολουθούνται 

είναι τα εξής : 

• Η καλλιέργεια γίνεται σε τρυβλία 6 οπών. Σε κάθε οπή προστίθεται µία 

αποστειρωµένη καλυπτρίδα. Ακολούθως µεταφέρονται τα κύτταρα τα οποία 

καλλιεργούνται σε πλήρες θρεπτικό υλικό για 24 ώρες. 

• Στην συνέχεια αφού τοποθετηθούν τα κύτταρα για 24 ώρες σε συνθήκες 

πείνας (starvation), επωάζονται µε 10-8 Μ αs1 καζοµορφίνη. Αποµακρύνεται το 

θρεπτικό υλικό και ακολουθεί έκπλυση µία φορά µε το αντίστοιχο διάλυµα 

(2ml/οπή), το οποίο εµπεριέχει ορό εµβρύου βοός προκειµένου να δεσµευτούν 

οι πρωτεΐνες του ορού στις µη ειδικές θέσεις δέσµευσης. 

• Τα κύτταρα µονιµοποιούνται µε διάλυµα 3.7% φορµαλδεΰδης σε PBS για 5 

λεπτά (2ml/οπή), σε θερµοκρασία δωµατίου. 

• Ακολουθεί έκπλυση των κυττάρων 3 φορές για 3 λεπτά µε το αντίστοιχο 

διάλυµα.  

• Αποµακρύνεται το διάλυµα και προστίθεται ψυχρή ακετόνη (-20oC) για 4 

λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Η µεµβράνη µε την επίδραση της ακετόνης 
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καθίσταται περατή, έτσι ώστε να εισέλθει το διάλυµα ροδαµίνης φαλλοϊδίνης 

στο εσωτερικό των κυττάρων. 

• Ακολουθεί και πάλι έκπλυση των κυττάρων µε το αντίστοιχο διάλυµα 3 φορές 

για 3 λεπτά, έτσι ώστε να αποµακρυνθούν τα υπολείµµατα ακετόνης. 

• Στην συνέχεια τα κύτταρα επωάζονται µε ροδαµίνη φαλλοϊδίνη (1:100) σε 

διάλυµα έκπλυσης για 45 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και σκοτάδι. 

• Αποµακρύνεται η ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη και τα κύτταρα ξεπλένονται µε 

διάλυµα έκπλυσης 3 φορές για 3 λεπτά η καθεµία.  

• Μετά την αποµάκρυνση διαλύµατος έκπλυσης οι καλυπτρίδες µεταφέρονται 

από το τρυβλίο σε αντικειµενοφόρους πλάκες όπου έχουν τοποθετηθεί 20µl 

διαλύµατος γλυκερόλης 50% σε PBS. 

Τα κύτταρα µπορούν να παρατηρηθούν σε µικροσκόπιο φθορισµού το οποίο διαθέτει 

το αντίστοιχο φίλτρο (πράσινο) για παρατήρηση κόκκινων υπεριωδών ακτιοβολιών. 

Η φωτογράφηση γίνεται µε κάµερα Kodak 3200 ASA. 

 

2.8 ∆ιπλός ανοσοφθορισµός: παρατήρηση ενδοκυττάριας κατανοµής 
της FAK κινάσης και των µικροϊνιδίων της ακτίνης. 

 

Υλικά συσκευές 

 

Na2HPO4 (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

NaHPO4 (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

NaCl (Merk Germany) 

Ροδαµίνη –φαλλοιδίνη (Costar Europe LTD, Netherlands) 

Μονοκλωνικό αντίσωµα κατά της FAK κινάσης (Transduction Laboratory, Lexington 

KY) 

∆εύτερο αντίσωµα κατά IgG ανοσοσφαιρινών επίµυος σηµασµένων µε φλουρεσκίνη 

(FITC), από ορρό αίγας (Molecular Probes Inc., USA) 

Φορµαλδεΰδη 37% (Merk Germany) 

Ακετόνη (Riedel de Haen, Germany) 

Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών-φυσιολογικού ορού ΡΒS  

Ορρός εµβρύου βοός FBS (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Γλυκερόλη (Merk Germany) 
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Τρυβλία 6 οπών (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Καλυπτρίδες (Superior Marienfeld, Germany) 

Μικροσκόπιο φθορισµού (Leitz Dialux 2 OEB) 

Μικροκόπιο συνεστίασης (Leica) 

 

Μέθοδος 

 

Η διαδικασία µοιάζει µε αυτή του άµεσου φθορισµού. Τα βήµατα είναι τα ακόλουθα: 

• Γίνεται καλλιέργεια των κυττάρων σε τριβλία 6 οπών για 24 ώρες. Σε κάθε 

οπή έχει προηγουµένως προστεθεί στείρα καλυπτρίδα.  

• Στην συνέχεια αφού τοποθετηθούν για 24 ώρες σε συνθήκες πείνας 

(starvation), επωάζονται µε 10-8 Μ αs1 καζοµορφίνη. Αποµακρύνεται το 

θρεπτικό υλικό και ακολουθεί έκπλυση µία φορά µε το αντίστοιχο διάλυµα 

(2ml/οπή), το οποίο εµπεριέχει ορό εµβρύου βοός προκειµένου να δεσµευτούν 

οι πρωτεΐνες του ορού στις µη ειδικές θέσεις δέσµευσης των κυττάρων. 

• Μονιµοποίηση των κυττάρων µε διάλυµα 3.7% φορµαλδεΰδης σε PBS για 5 

λεπτά (2ml/οπή), σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

• Έκπλυση των δειγµάτων 3 φορές από 3 λεπτά µε το αντίστοιχο διάλυµα. 

• Αποµάκρυνση του διαλύµατος και προσθήκη ψυχρής ακετόνης (-20oC) για 4 

λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Η µεµβράνη καθίσταται περατή µε την 

επίδραση της ακετόνης έτσι ώστε να εισέλθει το διάλυµα ροδαµίνης –

φαλλοϊδίνης στο εσωτερικό των κυττάρων. 

• Ακολουθεί έκπλυση µε το αντίστοιχο διάλυµα 3 φορές από 3 λεπτά η καθεµία. 

• Επώαση µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη 1:100 σε διάλυµα έκπλυσης, για 45 λεπτά 

στο σκοτάδι σε θερµοκρασία δωµατίου. 

• Έκπλυση των δειγµάτων 3 φορές από 3 λεπτά η καθεµία σε θερµοκρασία 

δωµατίου, προκειµένου να αποµακρυνθούν τα υπολείµµατα ροδαµίνης.  

• Επώαση µε µονοκλωνικό αντίσωµα για την FAK κινάση (60µl/οπή) 1: 50 

(αρχική συγκέντρωση 250µgr/ml) για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. 

• Τα κύτταρα ξεπλένονται (3 φορές από 3 λεπτά) µε διάλυµα έκπλυσης. 

• Επώαση µε δεύτερο αντίσωµα κατά IgG ανοσοσφαιρινών συνδεµένων µε 

φλουρεσκίνη (FITC). Το αντίσωµα αυτό θα δεσµευτεί στο πρώτο 
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µονοκλωνικό αντίσωµα της FAKκινάσης. Η επώαση διαρκεί µία ώρα και 

γίνεται στο σκοτάδι σε θερµοκρασία δωµατίου. 

• Έκπλυση των κυττάρων 3 φορές από 3 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. 

• Ακολουθεί αποµάκρυνση του διαλύµατος έκπλυσης, µεταφορά των 

καλυπτρίδων από τα τριβλία σε αντικειµενοφόρους πλάκες όπου έχει 

τοποθετηθεί 20µl διαλύµατος γλυκερόλης 50% σε PBS. 

Τα κύτταρα µπορούν να παρατηρηθούν σε απλό µικροσκόπιο φθορισµού καθώς και 

µικροσκόπιο συνεστίασης. Η FAK κινάση φαίνεται µε πράσινο χρώµα, ενώ τα 

µικροϊνίδια ακτίνης διακρίνονται µε κόκκινο χρώµα. Η περιοχές όπου 

συνεντοπίζονται οι δύο πρωτεΐνες φαίνονται µε κίτρινο. 

 

2.9  Μικροσκοπία συνεστίασης 
 

Η προηγούµενη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση µικροσκοπίας 

συνεστίασης, όπου µε την βοήθεια ακτινών Laser, γίνεται παρατήρηση των κυττάρων 

σε διαφορετικά επίπεδα ξεκινώντας από το επίπεδο προσκόλλησης του στην 

καλυπτρίδα προς την εξωτερική του επιφάνεια. Το µικροσκόπιο που χρησιµοποιείται 

είναι Leica DMRE.  

Με την µικροσκοπία συνεστίασης καθίσταται δυνατή η παρατήρηση της 

ενδοκυττάριας κατανοµής των µικροϊνιδίων της ακτίνης καθώς και των πρωτεϊνών 

FAK και βινκουλίνης στην περίπτωση διπλού ανοσοφθορισµού. Μελετώνται επίσης 

µεταβολές της ενδοκυττάριας κατανοµής των πρωτεϊνών αυτών από την επίδραση 

συγκεκριµένων παραγόντων όπως τα οπιοειδή πεπτίδια. 

 

2.10 ∆ιπλός ανοσοφθορισµός: µελέτη ενδοκυττάριας κατανοµής της 
Βινκουλίνης και των µικροϊνιδίων της ακτίνης. 
 

Υλικά συσκευές 

Na2HPO4 (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

NaHPO4 (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

NaCl (Merk, Germany) 

Ροδαµίνη –φαλλοϊδίνη (Costar Europe LTD, Netherlands) 
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Μονοκλωνικό αντίσωµα κατά της βινκουλίνης (Transduction Laboratory, Lexington 

KY). 

∆εύτερο αντίσωµα κατά IgG ανοσοσφαιρινών επίµυος σηµασµένων µε φλουρεσκίνη 

(FITC), από ορό αίγας (Molecular Probes Inc., USA). 

Φορµαλδεΰδη 37% (Merk Germany) 

Ακετόνη (Riedel de Haen, Germany) 

Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών-φυσιολογικού ορού ΡΒS  

Ορρός εµβρύου βοός FBS (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Γλυκερόλη (Merk Germany) 

Τρυβλία 6 οπών (Gibco-BRL Co, MD, USA) 

Καλυπτρίδες (Superior Marienfeld, Germany) 

Μικροσκόπιο φθορισµού (Leitz Dialux 2 OEB) 

Μικροκόπιο συνεστίασης (Leica) 

 

Μέθοδος 

 

Η µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι η ίδια που περιγράφηκε προηγουµένως στον 

διπλό ανοσοφθορισµό της FAK κινάσης και των µικροϊνιδίων της ακτίνης. 

Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται αντί για το µονοκλωνικό αντίσωµα κατά της 

FAK, µονοκλωνικό αντίσωµα κατά της βινκουλίνης (αρχική συγκέντρωση 

250µgr/ml). Η τελική συγκέντρωση είναι 1:50 (60µl/οπή) και η επώαση διαρκεί µία 

ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Η βινκουλίνη χρωµατίζεται και πάλι πράσινη και είναι ορατή µε το µπλε φίλτρο 

µικροσκοπίου φθορισµού. Τα µικροϊνίδια ακτίνης φαίνονται κόκκινα και 

διακρίνονται µε πράσινο φίλτρο, ενώ η περιοχές συνεντοπισµού των δύο πρωτεϊνών 

φαίνονται µε κίτρινο χρώµα. 

 

2.9 Προσδιορισµός ενεργοποίησης της Rac-GTPάσης 
 
Υλικά  

 

PAK-1 PBD (Rac/cdc42 assay reagent), agarose (Upstate Biotechnology Inc, USA)  

Hepes (SIGMA, USA) 
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NaCl (Merk, Germany) 

NοnidetP-40 (SIGMA, USA) 

∆εοξυχολικό νάτριο : (Fluka Chemie AG, Switzerland) 

Γλυκερόλη (Merk, Germany) 

Φθοριούχο νάριο : NaF (SIGMA, USA) 

Χλωριούχο µαγνήσιο : MgCl2 (Merk, Germany) 

EDTA (SIGMA, USA) 

Oρθοβαναδικό νάτριο (SIGMA, USA) 

Λευπεπτίνη (SIGMA, USA) 

Απροτινίνη (SIGMA, USA) 

Φιάλες 25cm2 (Costar Europe LTD, Netherlands) 

Ξύστρα κυττάρων (Costar Europe LTD, Netherlands) 

 

∆ιαλύµατα 

 

∆ιάλυµα ΜLB 

Hepes                                                     25mM PH7.5 

NaCl                                                       150mM 

NοnidetP-40                                           1% 

∆εοξυχολικό νάτριο :                             0.25% 

Γλυκερόλη                                             10% 

Φθοριούχο νάριο                                    25mM 

Χλωριούχο µαγνήσιο                             10mM 

EDTA                                                    1mM 

Oρθοβαναδικό νάτριο                            1mM 

Λευπεπτίνη                                             10µM 

Απροτινίνη                                             10µΜ 

 

Μέθοδος 

 

Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην δέσµευση των ενεργών µορφών της Rac και της 

Cdc42 σε τµήµα της PAK πρωτεΐνης. Το τµήµα αυτό της ΡΑΚ (PAK-1 PBD) είναι 

επίσης προσδεµένο σε σφαιρίδια αγαρόζης. Η διαδικασία λοιπόν που ακολουθείται 

περιλαµβάνει δέσµευση των ενεργών GTPασων στα σφαιρίδια της αγαρόζης, 
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αποµόνωση τους µε φυγοκέντρηση και επεξεργασία των δειγµάτων µε western blot 

ανάλυση. 

 Τα βήµατα είναι τα εξής: 

• Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό χωρίς ορρό για 24 ώρες. Αφού 

επωαστούν µε τον αντίστοιχο παράγοντα (10-8Μ αs1 καζοµορφίνη ή 100nM 

βορτµανίνη), λύονται σε 400µl διαλύµατος MLB. 

• Μέτρηση ολικών πρωτεϊνών µε την µέθοδο που περιγράφηκε προηγουµένως. 

Λαµβάνονται από κάθε δείγµα ίσες ποσότητες ολικής (500µg) πρωτεΐνης. 

• Προστίθενται 10µl/σωλήνα PAK-1 PBD (Rac/cdc42 assay reagent), agarose  

• Επώαση των δειγµάτων για 60 λεπτά στους 4οC, υπό ελαφρά ανάδευση. 

• Τα σφαιρίδια αγαρόζης όπου έχουν δεσµευτεί οι ενεργές Rac και Cdc42 

αποµονώνονται µε φυγοκέντρηση για 5 δευτερόλεπτα σε 14000g. 

• Τα δείγµατα πλένονται τρεις φορές µε διάλυµα MBL. 

• Ακολούθως προστίθενται 20µl/σωλήνα διάλυµα µετουσίωσης 2Χ. 

• Τα δείγµατα βράζονται στους 95 οC για 5 λεπτά. 

• Τα σφαιρίδια αγαρόζης αποµακρύνονται µε φυγοκέντρηση για 5 

δευτερόλεπτα σε 14000g. 

• Ακολουθεί ηλεκτροφόρηση των υπερκείµενων και western blot ανάλυση. 

 

2.9.1 Western blot ανάλυσης των δειγµάτων κατακρήµνισης ενεργών 
GTPασων. 

 

Υλικά  

 

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, USA) 

NaCl (Merk, Germany) 

Tween-20 (Merk, Germany) 

Ξηρό γάλα (Regilait) 

Συστηµα χηµειοφωταύγιας ECL (Amersham, USA)  

Φίλµ εµφάνισης υψηλής ευαισθησίας (Amersham, USA)  

Κασέτα εµφάνισης φιλµ (Amersham USA)  

Πολυκλωνικό αντίσωµα κατά της Rac GTPασης (Santa cruz, USA) 

Πολυκλωνικό αντίσωµα κατά της cdc42 GTPασης (Santa cruz, USA) 
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∆εύτερο αντίσωµα κατά ανοσοσφαιρινών IgG κουνελιού συνδεδεµένο µε 

υπεροξειδάση (Immunotech, USA) 

 

Μέθοδος 

 

Η µέθοδος που ακολουθείται για την western blot ανάλυση των δειγµάτων είναι η 

ίδια µε αυτή που περιγράφηκε παραπάνω. 

Προκειµένου να διερευνηθεί η ενεργοποίηση της Rac GTPασης, η νιτροκυτταρίνη 

επωάζεται µε πολυκλωνικό αντίσωµα κατά της Rac σε συγκέντρωση 1:1000           

διαλυµένο σε TBS-Τ στο οποίο έχει προστεθεί ξηρό γάλα µε χαµηλά λιπαρά 5%. Η 

επώαση διαρκεί µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου υπό ελαφρά ανάδευση. 

Ακολουθεί επώαση µε δεύτερο αντίσωµα IgG ανοσοσφαιρινών κουνελιού για µία 

ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου 1:3000, υπό ελαφρά ανάδευση. Στην συνέχεια µε το 

σύστηµα χηµειοφωταύγιας ECL εµφανίζονται οι ζώνες της ενεργοποιηµένης Rac 

πρωτεΐνης σε φιλµ υψηλής ευαισθησίας. 

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή το τµήµα της ΡΑΚ πρωτεΐνης που χρησιµοποιείται 

προκειµένου να κατακρηµνισθεί η ενεργή Rac δεσµεύει και την ενεργή Cdc42. 

Προκειµένου να διερευνηθεί η πιθανή ενεργοποίηση της πρωτεΐνης αυτής 

επαναλαµβάνεται η ίδια διαδικασία. Η νιτροκυτταρίνη επωάζεται µε πολυκλωνικό 

αντίσωµα κατά της Cdc42 σε TBS-T συγκέντρωση 1:1000 µε την προσθήκη ξηρού 

γάλακτος χαµηλών λιπαρών 5% Η επώαση διαρκεί µία ώρα σε θερµοκρασία 

δωµατίου. 

Στην συνέχεια η νιτροκυτταρίνη επωάζεται µε αντίσωµα IgG ανοσοσφαιρινών 

κουνελιού για µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου 1:3000, υπό ελαφρά ανάδευση.  

 

2.10 Προσδιορισµός ενεργοποίησης της ΡΙ-3 κινάσης 
 

Υλικά 

 

Tris/HCl (Bio-Rad Labs, USA) 

NaCl (Merk, Germany) 

EDTA (Biochrom K G, Berlin, Germany) 

Oρθοβαναδικό νάτριο (SIGMA USA) 
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LiCl ( Ferak Laborat GMBH Berlin Germany) 

Nonidet P-40 (SIGMA USA)  
32[P]ATP (∆ηµόκριτος-Αθήνα) 

ATP (SIGMA, USA) 

∆ιφωσφορικό4,5 ινοσιτίδιο (ΡΙ-4,5-Ρ2) 

Χλωριούχο µαγνήσιο : MgCl2 (Merk, Germany) 

Μεµβράνη χρωµατογραφίας λεπτής στιβάδας (TLC) 

Μεθανόλη (Riedel de Haen Germany) 

Χλωροφόρµιο (Merk, Germany) 

Οξαλικό οξύ (SIGMA USA) 

Υδροχλωρικό οξύ (Bio-Rad Labs, USA) 

Μονοκλωνικό αντίσωµα κατά φωσφορυλιωµένων σε τυροσίνη πρωτεϊνών  

(Santa cruz USA) 

Αγαρόζη συνδεδεµένη µε πρωτεΐνη Α (Upstate Biotechnology Inc, USA) 

∆ιάλυµα φωσφορικών-φυσιολογικού ορού (PBS) 

 

∆ιαλύµατα 

 

∆ιάλυµα Α : Tris                20 mM pH 7.4,  

                    NaCl,             137 mM 

                    CaCl2,             1 mM 

                     MgCl2,           1 mM 

                   Nonidet P-40    1%   

                     Na3VO4          0.1mM 

 

∆ιάλυµα ΤΝΕ : Tris            10 mM  pH 7.4  

                          NaCl          150 mM 

                          EDTA            5 mM 

                          Na3VO4         0.1 mM 

 

LiCl  5 mM σε Tris 0.1 M (pH 7.4) 

PI-4,5-P2                              0.2 mg/ml 

ATP,                                      58 µM 

[γ-32P]ATP                            10 µCi από (5000 Ci/mmol) 
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MgCl2                                                     14m M 

Μεθανόλη/Χλωροφόρµιο      1/1   

Υδροχλωρικό οξύ HCl           1M 

PBS                                         1X 

Οξαλικό οξύ                           10%κ.β. 

 

Μέθοδος 

 

Τα MCF7 και MCF12A κύτταρα επωάζονται µε αs1 καζοµορφίνη για 15 και 30 

λεπτά, ακολουθεί έκπλυση των κυττάρων τρεις φορές µε παγωµένο PBS, µεταφορά 

και λύση τους σε διάλυµα Α. Ίση ποσότητα ολικής πρωτεΐνης ανοσοκατακρηµνίζεται 

µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και τα δείγµατα επωάζονται 12 ώρες, υπό συνεχή 

ανάδευση στους 40C. Ακολούθως προστίθενται σφαιρίδια αγαρόζης προσδεµένα µε 

πρωτεΐνη Α. Γίνεται έκπλυση των δειγµάτων τρεις φορές µε διάλυµα Α, τρις φορές µε 

διάλυµα LiCl  5 mM σε Tris 0.1 M (pH 7.4) και δύο φορές µε διάλυµα ΤΝΕ. 

Ακολουθεί επαναδιάλυση των δειγµάτων σε 50µl ΤΝΕ µε 10 µl PI-4,5-P2 0,2mg/ml 

ως υπόστρωµα, παρουσία 5 µl ATP 58µΜ, 10 µl MgCl2 14mM και 1µl [γ-32P]ATP                            

10 µCi από (5000 Ci/mmol) και επωάζονται για 10 λεπτά στους 370C. Η αντίδραση 

σταµατάει προσθέτοντας 50 µl 1Μ HCl και 160 µl 1M Μεθανόλη/Χλωροφόρµιο 1/1 

Ακολουθεί ανάδευση και διαχωρισµός των φάσεων µε φυγοκέντρηση των δειγµάτων 

για 10 λεπτά. Λαµβάνεται η κάτω φάση όπου υπάρχουν διαλυµένα τα φωσφολιπίδια.  

 

2.12.1 Χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας 
 

Η µεµβράνη χρωµατογραφίας εµποτίζεται µε 10% οξαλικό οξύ, τοποθετείται στον 

απαγωγό, έτσι ώστε να εξατµιστεί το διάλυµα και µεταφέρεται σε φούρνο στους 

1400C για 10 λεπτά. Τα δείγµατα εξατµίζονται στον απαγωγό έτσι ώστε να 

παραµείνει ποσότητα υγρού διαλύµατος περίπου 10 µl. Ακολουθεί µεταφορά τους σε 

προσηµασµένες θέσεις στην µεµβράνη χρωµατογραφίας λεπτής στιβάδας TLC σε 

διαλύτη CHCl3:MeOH:H2O:NH4OH (60:47:11.3:2) 
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2.11 Μελέτη της κινητικότητας φυσιολογικών και νεοπλασµατικών 
κυττάρων. 

 

Υλικά  

 

Πετρί καλλιέργειας 25cm2 (Costar Europe LTD, Netherlands) 

Mικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Japan) 

Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή (Sony DSC P9) 

Ρύγχη κίτρινα (Costar Europe LTD, Netherlands) 

 

Μέθοδος 

 

Ακολουθείται η µέθοδος επούλωσης τραύµατος (wound healing) για την µέτρηση της 

µεταναστευτικής ικανότητας των κυττάρων στο υπόστρωµα (Dumont et al. 2003). Οι 

δύο κυτταρικές σειρές MCF7 και MCF12A καλλιεργούνται για 48 ώρες σε τριβλία 

60mm µέχρι 95% πληρότητα των κυττάρων. Ακολούθως µε κίτρινο ρύγχος πιπέτας 

χαράζεται γραµµή στην επιφάνεια καλλιέργειας. Αλλάζεται το θρεπτικό υλικό και 

προστίθεται 10-8 Μ αs1 καζοµορφίνη σε κάθε τριβλίο εκτός των κυττάρων ελέγχου. 

Το πλάτος της γραµµής φωτογραφίζεται και µετράται, µε την βοήθεια 

διαγραµµισµένης αντικειµενοφόρου πλάκας, για διαδοχικά χρονικά διαστήµατα 0, 12 

και 24 ωρών. Ακολουθεί στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων
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3  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1 Η δυναµική ισορροπία του κυτταροσκελετού της ακτίνης σε µη 
νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά επιθηλιακά κύτταρα του 
µαστού. 

 
Προκειµένου να διερευνηθεί η κατάσταση πολυµερισµού των µικροϊνιδίων της 

ακτίνης, φυσιολογικών και νεοπλασµατικών κυττάρων προσδιορίσθηκε ο λόγος 

µονοµερούς/ολικής ακτίνης µε δύο διαφορετικές µεθόδους: µε western blot ανάλυση 

σε Triton X-100 διαλυτά και αδιάλυτα κυτταρικά κλάσµατα, καθώς και µε την 

µέθοδο εξειδικευµένης αναστολής της DNασης Ι. 

Η µελέτη έγινε σε δύο κυτταρικές σειρές µαστού την MCF7 και την MCF12A. Τα  

MCF7 κύτταρα είναι επιθηλιακά νεοπλασµατικά κύτταρα µαστού. Τα MCF12A είναι 

φυσιολογικής προέλευσης κύτταρα, που αθανατοποιήθηκαν µε παρατεταµένη 

καλλιέργεια και προήλθαν από ασθενή που υπεβλήθη σε µείωση µαστού.  

 

3.1.1 Προσδιορισµός του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης σε µη 
νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού. 

 

Πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονη καλλιέργεια των δύο κυτταρικών σειρών MCF7 και 

MCF12A και ακολούθησε western blot ανάλυση µε διαχωρισµό των διαλυτών σε 

Triton X-100 κλασµάτων (Τs), που εµπεριέχουν τη µονοµερή G-ακτίνη και 

αδιάλυτων σε Triton X-100 κυτταρικών κλασµάτων που εµπεριέχουν την πολυµερή 

F-ακτίνη (Ti). 

Παρατηρήθηκε πως στα φυσιολογικής προέλευσης κύτταρα MCF12A η δυναµική 

ισορροπία του πολυµερισµού της ακτίνης είναι µετατοπισµένη προς την πλευρά της 

πολυµερούς F-ακτίνης σε σχέση µε τα αντίστοιχα νεοπλασµατικά MCF7 κύτταρα. 

Συγκεκριµένα ο λόγος µονοµερούς/ολικής ακτίνης (Ts/Ts+Ti) στα νεοπλασµατικά 

κύτταρα είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε τα µη νεοπλασµατικά κατά 53.7% και η 

διαφορά είναι στατιστικώς σηµαντική. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον  πίνακα 1. 

που ακολουθεί.  
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Πίνακας 1. Προσδιορισµός του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης (Τs/Ts+TI) 

καθώς και του λόγου πολυµερούς/ολικής ακτίνης (Ti/Ts+Ti) στα MCF7 και 

MCF12A κύτταρα. 

 

Ν=6 Ts/Ts+Ti Ti/Ts+Ti 

MCF7 0.63±0.14* 0.38±0.14* 

MCF12A 0.41±0.04 0.59±0.04 

 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε t-test. Επίπεδο εµπιστοσύνης Ρ<0,01. Ν: ο αριθµός των 

πειραµάτων και * υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Στην εικόνα φαίνεται η ενδοκυττάρια κατανοµή της ακτίνης στα κύτταρα του µαστού 

που µελετήθηκαν. Όπως παρατηρείται η ακτίνη στα φυσιολογικής προέλευσης 

κύτταρα σε αντίθεση µε τα νεοπλασµατικά, κατανέµεται κατά κύριο λόγο στο 

αδιάλυτο κλάσµα που περιλαµβάνει την πολυµερή µορφή της πρωτεΐνης 

 

MCF7 κύτταρα MCF12Α κύτταρα

Αδιάλυτο ∆ιαλυτό  ∆ιαλυτό  Αδιάλυτο 

 

Εικόνα 1. Κατανοµή της µονοµερούς (διαλυτό κλάσµα) και πολυµερούς (αδιάλυτο
κλάσµα) ακτίνης σε νεοπλασµατικά (MCF7) και φυσιολογικά (MCF12A) κύτταρα
µαστού. 
 

 

 

 

     60



 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Μελέτη της δυναµικής ισορροπίας του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης στα MCF7 

και MCF12A κύτταρα µε την µέθοδο αναστολής DNασης I, επιβεβαίωσε τα 

προηγούµενα αποτελέσµατα.  

Συγκεκριµένα µε την µέθοδο αυτή γίνεται µέτρηση της αναστολής δράσης του 

ενζύµου DNαση I, το οποίο δεσµεύεται στην µονοµερή G-ακτίνη. Ακολούθως το 

σύνολο της ακτίνης του κυττάρου, αποπολυµερίζεται µε υδροχλωρική γουανιδίνη και 

προσδιορίζεται η ολική ακτίνη. Από την διαφορά των δύο τιµών υπολογίζεται η 

συνολική ποσότητα πολυµερούς ακτίνης. Ο λόγος G/ολική ακτίνη που προέκυψε 

είναι στατιστικώς σηµαντικά αυξηµένος στα νεοπλασµατικά κύτταρα. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

 

Πίνακα 2. Προσδιορισµός των λόγων µονοµερούς ακτίνης/ολικής πρωτεΐνης 

(G/oλική πρωτεΐνη) πολυµερούς ακτίνης/ολικής πρωτεΐνης (F/ολική πρωτεΐνη) 

καθώς και του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης (G/ολική ακτίνη) στα MCF7 

και MCF12A κύτταρα µε την µέθοδο αναστολής της DNασης I. 

 

Ν=4 G/ολική 

πρωτεΐνη 

F/ολική 

πρωτεΐνη 

G/ολική ακτίνη 

MCF7 13,75±4,98 5,43±4,27* 0,75±0,07* 

MCF12A 9,44±2,24 18,40±2,11 0,34±0,05 

  

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε t-test. Επίπεδο εµπιστοσύνης Ρ<0,01. Ν: ο αριθµός των 

πειραµάτων και * υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά  

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν το γεγονός πως στα νεοπλασµατικά 

κύτταρα µαστού η δυναµική ισορροπία του πολυµερισµού της ακτίνης είναι 

µετατοπισµένη προς την πλευρά της µονοµερούς G-ακτίνης σε σύγκριση µε τα 

αντίστοιχα µη νεοπλασµατικά, όπως έχει προσδιορισθεί στο παρελθόν για διάφορες 

άλλες κατηγορίες νεοπλασµατικών κυττάρων (Katsantonis et al. 1994; Stournaras et 

al. 1996). 

 

     61



 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1.2 Μελέτη της ενδοκυττάριας κατανοµής των µικροϊνιδίων της 
ακτίνης µε πειράµατα άµεσου φθορισµού 

 
Ποιοτική ανάλυση της σταθερότητας των µικροϊνιδίων σε µη νεοπλασµατικά και 

νεοπλασµατικά κύτταρα, µε µορφολογικά πειράµατα και χρώση των ινιδίων µε 

ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη, επιβεβαίωσε τα αποτελέσµατα των δύο προηγούµενων 

µεθόδων.  

Συγκεκριµένα τα φυσιολογικής προέλευσης MCF12A κύτταρα παρουσιάζουν πολύ 

καλή οργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης, µε τα ινίδια του στρες να 

κατανέµονται οµοιόµορφα σε όλο το κυτταρικό σώµα. 

Στα νεοπλασµατική σειρά ΜCF7 ο κυτταροσκελετός είναι λιγότερο οργανωµένος, µε 

µικρό αριθµό ινιδίων του στρες στο εσωτερικό του κυττάρου. Το ινιδιακό πλέγµα 

εντοπίζεται εσωτερικά της πλασµατικής µεµβράνης, δηµιουργώντας ένα δακτύλιο 

µικροϊνιδίων ακτίνης που είναι χαρακτηριστικός και σε άλλα καρκινικά κύτταρα 

όπως αυτά της νεοπλασµατικής µαστικής σειράς ΝΤ21 (εικόνα 2). 

 

         NT                          MCF7                    MCF12A 

 
 

Εικόνα 2 Ενδοκυττάρια κατανοµή των µικροϊνιδίων της ακτίνης σε νεοπλασµατικά 

(MCF7, ΝΤ) και µη νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού (MCF12A). 

Χρώση µε ροδαµίνη –φαλλοϊδίνη των ΝΤ, MCF7 και MCF12A, κυττάρων του µαστού. 
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3.2 Επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων στην κατάσταση πολυµερισµού 
της ακτίνης φυσιολογικών και νεοπλασµατικών επιθηλιακών 
κυττάρων µαστού. 

 

Είναι γνωστό πως διάφορα οπιοειδή πεπτίδια αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό 

πολλών νεοπλασµατικών κυττάρων, όπως µαστού, προστάτη, πνεύµονα, λαιµού, 

εγκεφάλου και αµφιβληστροειδούς µε δοσο-εξαρτώµενο και αναστρέψιµο τρόπο 

(Panagiotou et al. 1998), ωστόσο ο µηχανισµός δράσης τους στην οργάνωση του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης νεοπλασµατικών κυττάρων παραµένει άγνωστος.  

Προκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων στην ισορροπία 

πολυµερισµού της ακτίνης, χρησιµοποιήθηκε αs1 καζοµορφίνη σε συγκέντρωση         

10-8Μ [(ενδεδειγµένη από προηγούµενες εργασίες (Papakonstanti et al. 1998)]. 

Πρόκειται για παράγωγο της ανθρώπινης αs1-καζεΐνης του γάλακτος µε σηµαντική 

επίδραση στον πολλαπλασιασµό των κυττάρων διάφορων ιστών όπως µαστού, 

προστάτη και νεφρού. Οι καζοµορφίνες αποτελούν ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια του 

µαστού. Έχουν βρεθεί στο αίµα και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό θηλαζόντων µητέρων. 

Πιστεύεται ότι κατά την διάρκεια δηµιουργίας όγκων παράγονται από πεπτιδάσες της 

καζεΐνης και αποτελούν τοπικούς αναστολείς ανάπτυξης των νεοπλασµατικών 

κυττάρων (Kampa et al. 1996). 

Η αs1 καζοµορφίνη δεσµεύεται µε µεγάλη χηµική συγγένεια στους κάππα 1, κάππα 2, 

και κάππα 3 υποδοχείς των οπιοειδών και µε µικρότερη χηµική συγγένεια στους 

δέλτα και µι υποδοχείς. 

Για την µελέτη της επίδρασης των οπιοειδών πεπτιδίων στην κατάσταση 

πολυµερισµού της ακτίνης φυσιολογικών και νεοπλασµατικών κυττάρων του µαστού 

χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι: western blot και εξειδικευµένη αναστολή της        

DNασης Ι.  

 

 

 

 

 

 

     63



 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.2.1 Μελέτη της επίδρασης αs1 καζοµορφίνης στην δυναµική ισορροπία 
του πολυµερισµού της ακτίνης φυσιολογικών και νεοπλασµατικών 
επιθηλιακών κυττάρων µαστού. 

 

Τα φυσιολογικής προέλευσης (MCF12A) καθώς και τα νεοπλασµατικά (MCF7) 

επιθηλιακά κύτταρα του µαστού επωάστηκαν για 15 και 30 λεπτά µε αs1 καζοµορφίνη 

10-8Μ. Ακολούθως όπως προηγουµένως, διαχωρίστηκε το διαλυτό στο Triton X-100 

(Ts) κλάσµα που εµπεριέχει την G ακτίνη, και το αδιάλυτο στο Triton X-100 κλάσµα 

που εµπεριέχει την πολυµερή F ακτίνη (Ti).  

Ο προσδιορισµός του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης (Ts/Ts+Ti) στην 

νεοπλασµατική σειρά MCF7, έδειξε στατιστικώς σηµαντική µείωση, µετά από 15 και 

30 λεπτά έκθεσης στο οπιοειδές πεπτίδιο.  

Στα µη νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα παρατηρείται στατιστικώς σηµαντική 

αύξηση του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης µετά από 15 λεπτά επώασης. Η 

κατάσταση πολυµερισµού των µικροϊνιδίων της ακτίνης και του λόγου 

µονοµερούς/ολικής ακτίνης επανέρχεται στα επίπεδα των κυττάρων ελέγχου µετά την 

πάροδο 30 λεπτών επώασης εικόνα 3. 

Επίδραση λοιπόν του οπιοειδούς αγωνιστή στα νεοπλασµατικά κύτταρα έχει ως 

αποτέλεσµα την µετατόπιση της δυναµικής ισορροπίας του πολυµερισµού της 

ακτίνης, προς την πλευρά της πολυµερούς πρωτεΐνης.  

 

Πίνακας 3 Επίδραση αs1 καζοµορφίνης στο λόγο µονοµερούς/ολικής ακτίνης 

(Ts/Ts+Ti) σε νεοπλασµατικά (MCF7) και µη νεοπλασµατικά (MCF12A) 

κύτταρα µαστού. 

 

Τs/Ts+Ti Κύτταρα έλεγχου 15 λεπτά  

αs1 καζοµορφίνη 

30 λεπτα  

αs1 καζοµορφίνη 

MCF7 0.65±0.02 N=11 0.48±0.00* N=7 0.49±0.01* N=5 

MCF12A 0.42±0.02 N=13 0.48±0.01* N=4 0.46±0.05 N=6 

 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε t-test. Επίπεδο εµπιστοσύνης Ρ<0,05. Ν ο αριθµός των 

πειραµάτων.* Υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά. 
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MCF7 κύτταρα ελέγχου MCF7 15 min αs1 καζοµορφίνη MCF7 30 min αs1 καζοµορφίνη 

 

Αδιά∆ιαλυτό  λυτο Αδιάλυτο ∆ιαλυτό  Αδιάλυτο ∆ιαλυτό  

MCF12Α 30 min αs1 καζοµορφίνηMCF12Α κύτταρα ελέγχου  MCF12Α 15 min αs1καζοµορφίνη 

Αδιάλυτο∆ιαλυτό  ∆ιαλυτό  Αδιάλυτο ∆ιαλυτό  Αδιάλυτο 

Εικόνα 3. Επίδραση αs1 καζοµορφίνης για 15 και 30 λεπτά στα MCF7 και MCF12A κύτταρα. 
Στα νεοπλασµατικά MCF7 κύτταρα η αs1 καζοµορφίνη οδηγεί σε πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της
ακτίνης µετά από 15 και 30 λεπτά έκθεσης και αύξηση της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης στο αδιάλυτο
κλάσµα που εµπεριέχει την πολυµερή F ακτίνη.Στα φυσιολογικά MCF12A κύτταρα επίδραση για 15
λεπτά αs1 καζοµορφίνης προκαλεί αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης και αύξηση της
συγκέντρωσης της πρωτεΐνης στο διαλυτό κλάσµα που εµπεριέχει την µονοµερή G ακτίνη.  
 

Η επίδραση αs1 καζοµορφίνης στα νεοπλασµατικά (MCF7) και µη νεοπλασµατικά 

κύτταρα (MCF12A) του µαστού επιβεβαιώθηκε και µε την µέθοδο εξειδικευµένης 

αναστολής της DNασης Ι. 

Οι δύο κυτταρικές σειρές επωάστηκαν για 15 και 30 λεπτά σε θρεπτικό υλικό που 

περιέχει 10-8M αs1 καζοµορφίνη. Ακολούθησε προσδιορισµός των επιπέδων της G-

ακτίνης, της πολυµερούς F ακτίνης καθώς και του λόγου G/ολική ακτίνη όπως 

περιγράφηκε προηγουµένως. 

∆ιαπιστώθηκε πως στα νεοπλασµατικά επιθηλιακά κύτταρα του µαστού το οπιοειδές 

πεπτίδιο προκαλεί αύξηση του πολυµερισµού της ακτίνης µετά την πάροδο 15 λεπτών 

έκθεσης. Η αύξηση αυτή του πολυµερισµού συνεχίζεται και µετά από 30 λεπτά 

επώασης µε το φάρµακο.  

Συγκεκριµένα από 15 λεπτά επώασης µε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη παρατηρείται 

µείωση του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης της τάξης του 30% περίπου, ενώ µετά 

την πάροδο 30 λεπτών η µείωση ανέρχεται στο 49%. 
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Αντίθετα επίδραση του οπιοειδή αγωνιστή στα µη νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα 

οδηγεί σε παροδικό αποπολυµερισµό της ακτίνης µετά από 15 λεπτά έκθεσης. 

Παρατεταµένη έκθεση των φυσιολογικών κυττάρων στο οπιοειδές πεπτίδιο για 

µεγαλύτερο των 30 λεπτών χρονικό διάστηµα δεν επηρεάζει τον βαθµό πολυµερισµού 

της ακτίνης. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα πως το φυσιολογικό κύτταρο 

διαθέτει µηχανισµούς εξισορρόπησης των µεταβολών που προκαλούνται από τα 

οπιοειδή και για τον λόγο αυτό επανέρχεται πολύ σύντοµα στο αρχικό σηµείο 

ισορροπίας, όσο αφορά την κατάσταση πολυµερισµού της ακτίνης. Τα αποτελέσµατα 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4 Επίδραση αs1 καζοµορφίνης στο λόγο µονοµερούς/ολικής ακτίνης 

(G/ολική ακτίνη) σε νεοπλασµατικά (MCF7) και µη νεοπλασµατικά (MCF12A) 

κύτταρα µαστού.  

 

G/ολική ακτίνη 

N=5 

Κύτταρα έλεγχου 15 λεπτά 

αs1 καζοµορφίνη 

30 λεπτά 

αs1 καζοµορφίνη 

MCF7 0.70±0.02 0.54±0.02* 0.41±0.08* 

MCF12A 0.38±0.04 0.53±0.03* 0.40±0.04 

 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε t-test. Επίπεδο εµπιστοσύνης Ρ<0,05. Ν ο αριθµός των 

πειραµάτων και * υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

Επιβεβαιώνεται λοιπόν και µε την µέθοδο αυτή, ο πολυµερισµός των µικροϊνιδίων 

της ακτίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα από την επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων. 

Παράλληλα επιβεβαιώνεται και ο παροδικός αποπολυµερισµός των µικροϊνιδίων της 

ακτίνης των φυσιολογικών κυττάρων. 
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3.2.2 Μελέτη της δυναµικής ισορροπίας του πολυµερισµού φυσιολογικών 
και νεοπλασµατικών κυττάρων µετά από παρατεταµένη έκθεση για 
2 h, 6 h και 24 h σε αs1 καζοµορφίνη. 

 
Ακολούθως διερευνήθηκε η κατάσταση πολυµερισµού της ακτίνης φυσιολογικών και 

νεοπλασµατικών κυττάρων, µετά από παρατεταµένη έκθεση στο οπιοειδές πεπτίδιο, 

µε πειράµατα western blot ανάλυσης.  

Οι δύο κυτταρικές σειρές MCF12A και MCF7 επωάστηκαν µε 10-8M                             

αs1 καζοµορφίνη για 2 h, 6 h και 24 h και ακολούθησε διαχωρισµός των διαλυτών και 

αδιάλυτων στο Triton X-100 κλασµάτων. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων έδειξαν στατιστικώς σηµαντική µείωση του 

λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης σε όλα τα χρονικά διαστήµατα που µελετήθηκαν 

στα MCF7 κύτταρα. Αυτό σηµαίνει πως η επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα δεν είναι παροδικό φαινόµενο, αλλά ο παρατηρούµενος 

πολυµερισµός των µικροϊνιδίων της ακτίνης συνεχίζεται ακόµα και 24 ώρες µετά την 

έκθεση σε ας1 καζοµορφίνη. 

Αντίθετα στα φυσιολογικής προέλευσης κύτταρα του µαστού η κατάσταση 

πολυµερισµού των µικροϊνιδίων της ακτίνης και εποµένως ο λόγος 

µονοµερούς/ολικής ακτίνης δεν αλλάζει µετά από παρατεταµένη για 2 h, 6 h και      

24 h έκθεση στο οπιοειδές πεπτίδιο. Στον πίνακας 5 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα 

αυτών των πειραµάτων. 

 

Πίνακας 5 Επίδραση αs1 καζοµορφίνης στο λόγο µονοµερούς/ολικής ακτίνης 

µετά από επώαση 2 h, 6 h και 24 h των MCF7 και MCF12A κυττάρων. 

 

Τs/Ts+Ti Κύτταρα 

ελέγχου 

2 h 

αs1καζοµορφίνη 

6 h 

αs1καζοµορφίνη 

24 h 

αs1καζοµορφίνη 

MCF7 0.65±0.02 

Ν=18 

0,49±0,03*  

Ν=7 

0,48±0,02* 

 Ν=6 

0,50±0,03* 

 Ν=6 

MCF12A 0.42±0.02 

Ν=18 

0,41±0,03  

Ν=3 

0,47±0,05  

Ν=6 

0,40±0,02 

 Ν=5 

 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε t-test. Επίπεδο εµπιστοσύνης Ρ<0,05. Ν ο αριθµός των 

πειραµάτων, * υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά. 
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Εικόνα 4 Επίδραση αs1 καζοµορφίνης στην κατάσταση πολυµερισµού των µικροϊνιδίων 

της ακτίνης στα MCF12A και MCF7 κύτταρα. 

Τα κύτταρα επωάστηκαν για 15 λεπτά, 30 λεπτά, 2, 6 και 24 ώρες µε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη. 

Ο προσδιορισµός του λόγου G/ολική ακτίνη έγινε µε western blot ανάλυση και* υποδηλώνει 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά.  

 

3.2.3 Μορφολογική ανάλυση της δράσης των οπιοειδών πεπτιδίων σε µη 
νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα µαστού µε 
µικροσκοπία συνεστίασης 

 
Η µορφολογική µελέτη των µεταβολών στην οργάνωση του κυτταροσκελετού της 

ακτίνης σε µη νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα έγινε µε πειράµατα 

µικροσκοπίας συνεστίασης.  

Συγκεκριµένα τα MCF7 και MCF12A κύτταρα επωάστηκαν για 15 και 30 λεπτά µε 

10-8Μ αs1 καζοµορφίνη. Ακολούθησε άµεσος φθορισµός µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη.  

Στα νεοπλασµατικά κύτταρα παρατηρείται αναδιοργάνωση των µικροϊνιδίων της 

ακτίνης µε ταυτόχρονη δηµιουργία λαµελλιποδίων, φιλοποδίων και ινιδίων του στρες. 

Τα κύτταρα εµφανίζουν µεµβρανικές προεκβολές µε τις οποίες έρχονται σε επαφή µε 

τα γειτονικά τους. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τον παρατηρούµενο 

πολυµερισµό της ακτίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα, ο οποίος διαπιστώθηκε από 

τις προηγούµενες µεθόδους (εικόνα 5). 
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Στα µη νεοπλασµατικά επιθηλιακά κύτταρα του µαστού παρατηρείται 

αποπολυµερισµός των µικροϊνιδίων της ακτίνης στα πρώτα 15 λεπτά έκθεσης στο 

φάρµακο. Τα ινίδια του στρες µειώνονται και η κατανοµή τους στο κυτταρόπλασµα 

γίνεται ακανόνιστη. Μετά την πάροδο 30 λεπτών επώασης αρχίζει η αναδιοργάνωση 

του κυτταροσκελετού µε επανεµφάνιση των ινιδίων του στρες στο εσωτερικό του 

κυττάρου (εικόνα 5). 
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3.3 ∆ιερεύνηση του ενδοκυττάριου µηχανισµού δράσης των 
οπιοειδών πεπτιδίων που οδηγεί στον πολυµερισµό των 
µικροϊνιδίων της ακτίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα. 

 
Σύµφωνα µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα η επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων 

προκαλεί αύξηση του πολυµερισµού των µικροϊνιδίων της ακτίνης στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα. Είναι γνωστό πως ο πολυµερισµός των µικροϊνιδίων της 

ακτίνης ως αποτέλεσµα της επίδρασης παραγόντων όπως ο TNF, SRF, IGF, TGF και 

τα γλυκοκορτικοειδή (Cheng et al. 2000; Koukouritaki et al. 1999a; Koukouritaki et 

al. 1999b; Lee et al. 1999; Schratt et al. 2002) συνδέεται µε την φωσφορυλίωση 

πρωτεϊνών που εντοπίζονται στις εστίες πρόσφυσης. Τέτοιες πρωτεΐνες είναι η 

παξιλλίνη, η βινκουλίνη, η α-ακτινίνη και η FAK κινάση. Η φωσφορυλίωση αυτών 

των πρωτεϊνών σχετίζεται άµεσα µε την ενεργοποίηση των µορίων τους. Είναι 

γνωστό για παράδειγµα πως η φωσφορυλίωση σε τυροσίνη της βινκουλίνης είναι 

απαραίτητη για την δηµιουργία λαµελλιποδίων κατά τον πολυµερισµό των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης (Goldmann and Ingber 2002). 

∆ιερευνήθηκε λοιπόν η συµµετοχή αυτών των πρωτεϊνών στο ενδοκυττάριο µονοπάτι 

µετάδοσης σήµατος των οπιοειδών πεπτιδίων. Πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης µε 

αντίσωµα φωσφοτυροσίνης  και western blot ανάλυση µε το ίδιο αντίσωµα έδειξαν 

αύξηση φωσφορυλίωσης πρωτεϊνών µε µοριακά βάρη περίπου 125KDa, 117KDa και 

85KDa που πιθανώς αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες όπως η FAK κινάση, η βινκουλίνη και 

η Ρ85 υποµονάδα της ΡΙ-3 κινάσης όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. 
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IP: P-Tyr

 

Κύτταρα  
ελέγχου 

15min 30min 

150
150

FAK  ? 
Βινκουλίνη ? 100

100
P85 ? 75

IB: P-Tyr
75

MCF7 
Παξιλλίνη ? 50

50
35

35

25

25

 

Εικόνα 6. Αύξηση φωσφορυλίωσης πρωτεϊνών µε µοριακά βάρη 125KDa, 117KDa και 

85KDa από την επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων στα MCF7 κύτταρα. 

MCF7 κύτταρα εκτέθηκαν σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη για 15 λεπτά και 30 λεπτά, ακολούθησε 

ανοσοκατακρήµνιση (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

το ίδιο αντίσωµα (ΙΒ). Παρατηρήθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης πρωτεϊνών µε µοριακά βάρη 

περίπου 125KDa, 117KDa και 85KDa, που είναι πιθανό να αντιστοιχούν στην FAK, την 

βινκουλίνη και την ΡΙ-3 κινάση, ενώ υπάρχει πρωτεΐνη περίπου 68 ΚDa (παξιλλίνη) της 

οποίας δεν µεταβάλλεται η φωσφορυλίωση της. 
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3.3.1 Ενεργοποίηση της FAK πρωτεϊνικής κινάσης από την δράση των 
οπιοειδών πεπτιδίων στα νεοπλασµατικά κύτταρα. 

 
Με βάση τις ενδείξεις που προέκυψαν από το προηγούµενο πείραµα, εξετάστηκε 

αρχικά η συµµετοχή της FAK κινάσης στην δράση των οπιοειδών πεπτιδίων στα µη 

νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα. 

Τα MCF12A και MCF7 κύτταρα επωάστηκαν για 15 και 30 λεπτά µε 10-8Μ αs1 

καζοµορφίνη και ακολούθησε ανοσοκατακρήµνιση του κυτταρικού εκχυλίσµατος µε 

αντίσωµα φωσφοτυροσίνης. Στην συνέχεια έγινε western blot ανάλυση των 

δειγµάτων και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε µονοκλωνικό αντίσωµα για την FAΚ 

κινάση. 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών φαίνονται στην εικόνα 7. Στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων έδειξε πως υπάρχει αύξηση της φωσφορυλίωσης 

της FAK µετά από 15 λεπτά επώασης µε αs1 καζοµορφίνη η οποία γίνεται 

στατιστικώς σηµαντική µετά την πάροδο 30 λεπτών έκθεσης στο φάρµακο (εικόνα 8). 

                  

                                    

 
IP: P-Tyr

 

                      Κύτταρα   15min     30min 
                       ελέγχου   
 

 IB: FAK
 

 

Εικόνα 7. Επίδραση αs1 καζοµορφίνης αυξάνει την φωσφορυλίωση της FAK κινάσης 

στα MCF7 κύτταρα.  

Τα κύτταρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε 

ανοσοκατακρήµνιση (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

µονοκλωνικό αντίσωµα για την FAK κινάση (ΙΒ). Παρατηρήθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης 

της πρωτεΐνης µετά από 15 και 30 λεπτά επώασης µε το οπιοειδές πεπτίδιο.  
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Φωσφορυλίωση της FAK στα MCF7 κύτταρα

0

50

100

150

200

250

%
 φ
ω
σφ

ορ
υλ
ίω
ση

 Κύτταρα ελέγχου         15 min αs1 καζ.       30 min αs1 καζ.

*

                                                           
 

Εικόνα 8. Αύξηση φωσφορυλίωσης της FAK κινάσης στα MCF7 κύτταρα από την 

δράση αs1 καζοµορφίνης.  

MCF7 κύτταρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη και κατόπιν µε 

ανοσοκατακρήµνιση και western blot ανάλυση προσδιορίστηκε ο βαθµός φωσφορυλίωσης 

της FAK πρωτεΐνης. Τα κύτταρα ελέγχου θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν το 100% της 

φωσφορυλίωσης. Η στατιστική έγινε µε ttest, Ρ<0.05 Ν≥6 και βρέθηκε στατιστικώς 

σηµαντική αύξηση φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης µετά 30 λεπτά επώασης. 
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3.3.2 Η φωσφορυλίωση της FAK κινάσης δεν µεταβάλλεται στα µη 
νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα µετά από επίδραση                          
αs1 καζοµορφίνης. 

 

Πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης φωσφορυλιωµένων σε τυροσίνη πρωτεϊνών έδειξαν 

πως επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού δεν 

µεταβάλλει την φωσφορυλίωση της FAΚ κινάσης. 

Στην εικόνα 9 φαίνεται πως στα φυσιολογικής προέλευσης επιθηλιακά κύτταρα του 

µαστού (MCF12A), δεν παρατηρείται ενεργοποίηση της FAK κινάσης, αντίθετα µε 

ότι συµβαίνει στα νεοπλασµατικά κύτταρα. Το φαινόµενο αυτό προφανώς σχετίζεται 

µε την διαφορετική επίδραση της αs1 καζοµορφίνης, στον κυτταροσκελετό 

φυσιολογικών και νεοπλασµατικών κυττάρων.  

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων φαίνεται στην εικόνα 10 που 

ακολουθεί. 

                                               
 
                                     

IP: P-Tyr

 
  

 

 IB: FAK
 

 

Εικόνα 9. Ε

της FAK στ

 

Τα κύτταρα

ανοσοκατακρ

µονοκλωνικό

κατάσταση φ

 

 

 

 

Κύτταρα   15min     30min
 ελέγχου 
πίδραση αs1 καζοµορφίνης δεν µεταβάλλει την κατάσταση φωσφορυλίωσης 

α MCF12Α κύτταρα.  

 εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε 

ήµνιση (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

 αντίσωµα για την FAK κινάση (ΙΒ). ∆εν παρατηρήθηκε αλλαγή στην 

ωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης µετά από επώαση µε το οπιοειδές πεπτίδιο. 
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Φωσφορυλίωση της FAK στα MCF12A κύττρα
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Εικόνα 10. Η κατάσταση φωσφορυλίωσης της FAK κινάσης δεν παρουσιάζει 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά µετά από έκθεση 15 και 30 λεπτών σε αs1 καζοµορφίνης 

των MCF12Α κυττάρων.  

 

MCF12Α κύτταρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη και κατόπιν µε 

ανοσοκατακρήµνιση και western blot ανάλυση προσδιορίστηκε ο βαθµός φωσφορυλίωσης 

της FAK πρωτείνης. Τα κύτταρα ελέγχου θεωρούνται ότι έχουν 100% φωσφορυλίωση. Η 

στατιστική έγινε µε t test, Ρ<0.05 Ν≥5. 

 

3.3.3 Η ενδοκυττάρια κατανοµή της ολικής FAK κινάσης µεταβάλλεται 
από την  δράση αs1 καζοµορφίνης στα νεοπλασµατικά MCF7 
κύτταρα. 

 

Όπως αποδείχθηκε µε τα προηγούµενα πειράµατα η FAK κινάση φωσφορυλιώνεται 

από την δράση των οπιοειδών πεπτιδίων στα νεοπλασµατικά MCF7 κύτταρα. Με 

δεδοµένο τη συµµετοχή της πρωτεΐνης στην δηµιουργία εστιών πρόσφυσης στην 

πλασµατική µεµβράνη, διερευνήθηκε πιθανή αλλαγή της ενδοκυττάριας κατανοµής 

της FAK από την δράση των οπιοειδών πεπτιδίων στην σειρά MCF7 µε πειράµατα 

διπλού ανοσοφθορισµού. 

Τα κύτταρα αρχικά εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε θρεπτικό που περιείχε              

10-8Μ αs1 καζοµορφίνη, ακολούθησε επώαση αρχικά µε µονοκλωνικό αντίσωµα κατά 

της FAK κινάσης και στη συνέχεια µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη, ώστε να σηµανθούν τα 

µικροϊνίδια της ακτίνης. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων έδειξαν, πως επίδραση αs1 καζοµορφίνης 

στα νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού, αυξάνει τον συνεντοπισµό της πρωτεΐνης 

µε την F-ακτίνη στην πλασµατική µεµβράνη. Στην εικόνα 11 φαίνονται οι θέσεις 
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συνεντοπισµού ακτίνης και FAK κινάσης οι οποίες έχουν κίτρινο χρώµα. Είναι 

φανερό πως οι θέσεις συνεντοπισµού των δύο πρωτεϊνών είναι σαφώς αυξηµένες 

στην εσωτερική πλευρά της πλασµατικής µεµβράνης, στην περιοχή δηµιουργίας 

λαµελλιποδίων. Η αύξηση αυτή παρατηρείται τόσο µετά από 15, όσο και µετά 30 

λεπτά επώασης, σε σύγκριση µε τα κύτταρα ελέγχου που δεν έχουν εκτεθεί στο 

φάρµακο. 

Τα αποτελέσµατα λοιπόν αυτού του πειράµατος επιβεβαιώνουν την συµµετοχή της 

FAK στο ενδοκυττάριο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος των οπιοειδών πεπτιδίων. Η 

δράση της αs1 καζοµορφίνης έχει ως αποτέλεσµα τoν συνεντοπισµό της FAK µε τα 

µικροϊνίδια της ακτίνης στις εστίες πρόσφυσης προς την πλασµατική µεµβράνη, µε 

τελικό αποτέλεσµα την δηµιουργία λαµελλιποδίων και φιλοποδίων. 
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Α Β Γ

∆ Ε Ζ

Η Θ Ι

 

Εικόνα 11. Μικροσκοπία συνεστίασης MCF7 κυττάρων µετά από διπλή χρώση των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη (κόκκινο) και της FAK κινάσης µε 

φλουορεσκίνη (πρασινο). (Χ600) (Α-Γ): κύτταρα ελέγχου, (∆-Ζ): µετά από 15 λεπτά 

επώασης µε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη. (Η-Ι): µετά από 30 λεπτά επώασης µε 10-8Μ αs1 

καζοµορφίνη. Οι εικόνες αντιπροσωπεύουν τοµές σάρωσης από την κυτταροπλασµατική 

περιοχή προς την βασική πλευρά προσκόλλησης στο υπόστρωµα. Το βήµα της έλικας είναι 

0.8µM. 
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3.3.4 Στα φυσιολογικής προέλευσης MCF12A κύτταρα δεν παρατηρείται 
αύξηση του συνεντοπισµού της FAK κινάσης µε την F-ακτίνη από 
την επίδραση αs1 καζοµορφίνης. 

 

Στην συνέχεια µελετήθηκε η ενδοκυττάρια κατανοµή της FAK στα µη 

νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα, µε πειράµατα συνεστίασης διπλής χρώσης. 

Αρχικά τα κύτταρα εκτέθηκαν και πάλι για 15 και 30 λεπτά σε θρεπτικό υλικό που 

περιείχε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη. Ακολούθησε επώαση µε αντίσωµα για την FAK 

κινάση και χρώση της F-ακτίνης µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων έδειξαν πως στα µη νεοπλασµατικά 

κύτταρα δεν παρατηρείται η δηµιουργία εστιών πρόσφυσης, όπου συνεντοπίζεται η 

πολυµερής ακτίνη µε την FAK κινάση. Η περιοχές που βάφονται µε κίτρινο χρώµα 

λόγω του συνεντοπισµού των δύο πρωτεϊνών είναι περιορισµένες και δεν διαφέρουν 

από αυτές των κυττάρων ελέγχου.  

Εποµένως η µορφολογική µελέτη των MCF12A κυττάρων επιβεβαιώνει τη µη 

συµµετοχή της πρωτεΐνης αυτής στην επίδράση των οπιοειδών πεπτιδίων στα µη 

νεοπλασµατικά κύτταρα (εικόνα 12). 
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Εικόνα 12. Μικροσκοπία συνεστίασης MCF12Α κυττάρων µετά από διπλή χρώση των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη (κόκκινο) και της FAK κινάσης µε 

φλουορεσκίνη (πρασινο). (Χ600) (Α-Γ): κύτταρα ελέγχου, (∆-Ζ): µετά από 15 λεπτά 

επώασης µε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη. (Η-Ι): µετά από 30 λεπτά επώασης µε 10-8Μ αs1 

καζοµορφίνη. Οι εικόνες αντιπροσωπεύουν τοµές σάρωσης από την κυτταροπλασµατική 

περιοχή προς την βασική πλευρά προσκόλλησης στο υπόστρωµα. Το βήµα της έλικας είναι 

0.8µM. 
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3.3.5 Η έκφραση της FAK δεν µεταβάλλεται σε µη νεοπλασµατικά και 
νεοπλασµατικά κύτταρα από την δράση αs1 καζοµορφίνης. 

 

Ο προσδιορισµός των συνολικών πρωτεϊνικών επιπέδων της FAK στα νεοπλασµατικά 

κύτταρα έγινε προκειµένου να διαπιστωθεί εάν εκτός από την παρατηρούµενη 

αύξηση φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης, µετά από επίδραση αs1 καζοµορφίνης, 

συµβαίνει ταυτόχρονα και αύξηση της πρωτεϊνοσύνθεσης της. 

Πραγµατοποιήθηκαν επίσης πειράµατα µέτρησης των συνολικών επιπέδων της FAK 

στα µη νεοπλασµατικά επιθηλιακά κύτταρα του µαστού MCF12A, προκειµένου να 

διαπιστωθεί εάν η δράση αs1 καζοµορφίνης µεταβάλλει την συνολική πρωτεϊνική της 

έκφραση. 

Για τον προσδιορισµό της ολικής πρωτεΐνης, στις σειρές MCF7 και MCF12A, τα 

κύτταρα επωάζονται για 15 και 30 λεπτά µε τον οπιοειδή αγωνιστή. Ακολουθεί 

µέτρηση ολικών πρωτεϊνών στα κυτταρικά εκχυλίσµατα µε την µέθοδο Lowry. Στην 

συνέχεια γίνεται western blot ανάλυση ίσης ποσότητας ολικής πρωτείνης από κάθε 

κυτταρικό κλάσµα.  

Επώαση της νιτροκυτταρίνης µε αντισώµατα για την FAK κινάση, έδειξε πως τα 

συνολικά πρωτεϊνικά επίπεδα έκφρασης της FAK δεν µεταβάλλονται από την δράση 

αs1 καζοµορφίνης στα MCF7 και MCF12A κύτταρα.  

Εποµένως είναι σαφές πως η συνολική αύξηση φωσφορυλίωσης της κινάσης που 

παρατηρείται στα νεοπλασµατικά κύτταρα από την δράση των οπιοειδών πεπτιδίων, 

δεν σχετίζεται µε ταυτόχρονη αύξηση της πρωτεϊνικής της έκφρασης. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στην εικόνα 13. 
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 ελέγχου 
   

Η συνολικ

s1 καζοµο

αρα. 

εκτέθηκαν

η ίσης π

 αντίσωµ

ετά από 

. 
ΙΒ:FAK      
MCF12A       
MCF7            
ή πρωτεϊνική έκφραση της FAK κινάσης δεν µεταβάλλεται από 

ρφίνης στα µη νεοπλασµατικά MCF12A και στα νεοπλασµατικά 

 για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε western 

οσότητας ολικής πρωτεΐνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

α για την FAK κινάση. ∆εν παρατηρήθηκε αλλαγή της πρωτεϊνικής 

επώαση µε το οπιοειδές πεπτίδιο, στις κυτταρικές σειρές που 
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3.4 Συµµετοχή της βινκουλίνης στο ενδοκυττάριο µονοπάτι 
µετάδοσης σήµατος των οπιοειδών πεπτιδίων. 

 

Η βινκουλίνη εντοπίζεται στις εστίες πρόσφυσης των κυττάρων. Συµµετέχει στην 

πρόσδεση της ακτίνης στην πλασµατική µεµβράνη και αποτελεί στόχο της FAK 

κινάσης (Salgia et al. 1995). Για το λόγο αυτό εξετάστηκε η πιθανή συµµετοχή της 

στην δράση της αs1 καζοµορφίνης στα ΜCF7, MCF12A και Α375 κύτταρα. 

 

3.4.1 Η βινκουλίνη φωσφορυλιώνεται στα νεοπλασµατικά MCF7 
κύτταρα από την δράση αs1 καζοµορφίνης. 

 

Τα νεοπλασµατικά MCF7 κύτταρα επωάστηκαν για 15 και 30 λεπτά µε 10-8Μ         

αs1 καζοµορφίνη και ακολούθησε ανοσοκατακρήµνιση ίσης ποσότητας ολικής 

πρωτεΐνης µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και western blot ανάλυση. 

∆ιαπιστώθηκε αύξηση της φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης, µετά την πάροδο 30 

λεπτών έκθεσης στο φάρµακο. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στην εικόνα 14. Η 

στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων φαίνεται στην εικόνα 15. 

 

 
IP: P-Tyr       

     Κύτταρα   15min     30min 
 ελέγχου  

 

 
IB:βινκουλίνη 

 

 

Εικόνα 14. Επίδραση αs1 καζοµορφίνης αυξάνει την φωσφορυλίωση της βινκουλίνης στα 

MCF7 κύτταρα.  

Τα κύτταρα εκτίθενται για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολουθεί 

ανοσοκατακρήµνιση (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

µονοκλωνικό αντίσωµα για την βινκουλίνη (ΙΒ). Παρατηρείται αύξηση φωσφορυλίωσης της 

πρωτεΐνης µετά από 30 λεπτά επώασης µε το οπιοειδές πεπτίδιο.  
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Φωσφορυλίωση βινκουλίνης στα MCF7 κύτταρα
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*

 

 

Εικόνα 15. Αύξηση της φωσφορυλίωσης της βινκουλίνης στα MCF7 κύτταρα από την 

δράση αs1 καζοµορφίνης µετά 30 λεπτά έκθεσης στο φάρµακο.  

MCF7 κύτταρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη και κατόπιν µε 

ανοσοκατακρήµνιση και western blot ανάλυση προσδιορίστηκε ο βαθµός φωσφορυλίωσης 

της βινκουλίνης. Τα κύτταρα ελέγχου θεωρούνται ότι έχουν 100% φωσφορυλίωση. Η 

στατιστική έγινε µε t test, Ρ<0.05 Ν≥6. Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική αύξηση της 

φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης µετά 30 λεπτά επώασης. 

 
 

3.4.2 H βινκουλίνη δεν φωσφορυλιώνεται από την επίδραση αs1 
καζοµορφίνη στα µη νεοπλασµατικά επιθηλιακά κύτταρα µαστού 
MCF12A. 

 

Τα µη νεοπλασµατικά κύτταρα επωάζονται µε αs1καζοµορφίνη για 15 και 30 λεπτά. 

Ακολουθεί ανοσοκατακρήµνιση µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και western blot 

ανάλυση µε µονοκλωνικό αντίσωµα βινκουλίνης εικόνα 16.  

Όπως φαίνεται µε στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων δεν παρατηρείται αύξηση 

φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης από την δράση οπιοειδών πεπτιδίων, όπως συµβαίνει 

στα νεοπλασµατικά κύτταρα µαστού. 

Το αποτέλεσµα αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός πως η αs1καζοµορφίνη 

παρουσιάζει αντίθετη δράση σε σχέση µε τον κυτταροσκελετό της ακτίνης σε µη 

νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα µαστού. 
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Στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων φαίνεται στην εικόνα 17 που ακολουθεί.  

 

                                                                                                                                             
IP: P-Tyr

 
  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16. Ε
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Εικόνα 17. Η φ

διαφορά στα MC

MCF12Α κύτταρ

ανοσοκατακρήµν

της βινκουλίνης

 

Κύτταρα   15min     30min
 ελέγχου 
IB:βινκουλίνη    
πίδραση οπιοειδών πεπτιδίων δεν µεταβάλει την κατάσταση 

ς της βινκουλίνης στα MCF12Α  κύτταρα.  

τίθενται για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολουθεί 

ιση (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

τίσωµα βινκουλίνης (ΙΒ). ∆εν παρατηρήθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης της 

πό έκθεση στο οπιοειδές πεπτίδιο.  

σφορυλίωση της βινκουλίνης στα MCF12A 
κύτταρα

ύτταρα ελέγχου      15 min αs1 καζ.           30 min αs1 καζ.

 
ωσφορυλίωση της βινκουλίνης δεν παρουσιάζει στατιστικώς σηµαντική 

F12Α κύτταρα, µετά από επίδραση αs1 καζοµορφίνης.  

α εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη και κατόπιν µε 

ιση και western blot ανάλυση προσδιορίστηκε ο βαθµός φωσφορυλίωσης 

. Τα κύτταρα ελέγχου θεωρούνται ότι έχουν 100% φωσφορυλίωση. Η 
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στατιστική έγινε µε t test, Ρ<0.05 Ν≥5. Στατιστικώς σηµαντική αύξηση της φωσφορυλίωσης 

από τη δράση αs1καζοµορφίνης δεν παρατηρείται. 

 

3.4.3 Ο ενδοκυττάριος εντοπισµός της βινκουλίνης µεταβάλλεται από την 
δράση της αs1 καζοµορφίνης στα MCF7 νεοπλασµατικά κύτταρα. 

 

Η βινκουλίνη φωσφορυλιώνεται από την δράση της αs1 καζοµορφίνης στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα. Είναι γνωστό πως η πρωτεΐνη αυτή µετέχει άµεσα στην 

πρόσδεση της ακτίνης στην πλασµατική µεµβράνη και στην δηµιουργία 

λαµελλιποδίων (Goldmann and Ingber 2002). Βρίσκεται στο κύτταρο σε δύο 

δεξαµενές, µία κυτταροπλασµατική και µία εσωτερικά της πλασµατικής µεµβράνης. 

Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ο πολυµερισµός της ακτίνης που παρατηρείται στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα από την δράση αs1καζοµορφίνης, σχετίζεται µε αλλαγή στην 

ενδοκυττάρια κατανοµή της βινκουλίνης, έγιναν πειράµατα διπλού ανοσοφθορισµού. 

Κύτταρα της σειράς MCF7 επωάστηκαν για 15 και 30 λεπτά µε 10-8Μ αs1 

καζοµορφίνη, ακολούθησε χρώση της πρωτεΐνης µε µονοκλωνικό αντίσωµα 

βινκουλίνης και δεύτερο αντίσωµα φλουορεσκίνης καθώς και των µικροϊνιδίων της 

ακτίνης µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων έδειξαν αύξηση του συνεντοπισµού της 

βινκουλίνης µε την ακτίνη, µετά από 15 και 30 λεπτά επώασης µε το οπιοειδές 

πεπτίδιο. Όπως φαίνεται στην εικόνα 18 οι θέσεις συνεντοπισµού της πρωτεΐνης 

βάφονται µε κίτρινο χρώµα και αυξάνονται σηµαντικά µετά την επίδραση αs1 

καζοµορφίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου. 

Συµπεραίνεται ότι τα οπιοειδή πεπτίδια προκαλούν αλλαγή της ενδοκυττάριας 

κατανοµής της βινκουλίνης, που ακολουθείται από αύξηση της φωσφορυλίωσης της 

πρωτεΐνης στις εστίες πρόσφυσης µε τελικό αποτέλεσµα την δηµιουργία 

λαµελλιποδίων και φιλοποδίων. 
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Εικόνα 18. Μικροσκοπία συνεστίασης MCF7 κυττάρων µετά από διπλή χρώση των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη (κόκκινο) και της βινκουλίνης µε 

φλουορεσκίνη (πρασινο). (Χ600) (Α-Γ): κύτταρα ελέγχου, (∆-Ζ): µετά από 15 λεπτά 

επώασης µε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη, (Η-Ι): µετά από 30 λεπτά επώασης µε 10-8Μ                  

αs1 καζοµορφίνη. Οι εικόνες αντιπροσωπεύουν τοµές σάρωσης από την κυτταροπλασµατική 

περιοχή προς την βασική πλευρά προσκόλλησης στο υπόστρωµα. Το βήµα της έλικας είναι 

0.8µM. 
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3.4.4 Η ενδοκυττάρια κατανοµή της βινκουλίνης δεν µεταβάλλεται στα 
µη νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα από την δράση οπιοειδών 
πεπτιδίων. 

 

Ακολούθως διερευνήθηκε πιθανή µετατόπιση της ενδοκυττάριας κατανοµής της 

ολικής βινκουλίνης στα µη νεοπλασµατικά επιθηλιακά κύτταρα µαστού MCF12A, µε 

επανάληψη των παραπάνω πειραµάτων. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η αύξηση του συνεντοπισµού που παρατηρείται στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα από την δράση αs1 καζοµορφίνης δεν φαίνεται στα µη 

νεοπλασµατικά κύτταρα, όπου άλλωστε λαµβάνει χώρα αποπολυµερισµός των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης. Το κίτρινο χρώµα του συνεντοπισµού των δύο πρωτεϊνών 

όπως φαίνεται στην εικόνα 19 δεν αυξάνεται από την δράση οπιοειδών πεπτιδίων σε 

σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου. Η ενδοκυττάρια λοιπόν κατανοµή της συνολικής 

βινκουλίνης δεν µεταβάλλεται, όπως δεν µεταβάλλεται και η φωσφορυλίωση της 

πρωτεΐνης στα φυσιολογικής προέλευσης MCF12A κύτταρα. 
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Εικόνα 19. Μικροσκοπία συνεστίασης MCF12Α κυττάρων µετά από διπλή χρώση των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη (κόκκινο) και της βινκουλίνης µε 

φλουορεσκίνη (πρασινο). (Χ600) (Α-Γ): κύτταρα ελέγχου, (∆-Ζ): µετά από 15 λεπτά 

επώασης µε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη, (Η-Ι): µετά από 30 λεπτά επώασης µε 10-8Μ αs1 

καζοµορφίνη. Οι εικόνες αντιπροσωπεύουν τοµές σάρωσης από την κυτταροπλασµατική 

περιοχή προς την βασική πλευρά προσκόλλησης στο υπόστρωµα. Το βήµα της έλικας είναι 

0.8µM. 
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3.4.5 Η έκφραση της βινκουλίνης δεν µεταβάλλεται στα νεοπλασµατικά 
και στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα από την δράση αs1 
καζοµορφίνης. 

 

Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ταυτόχρονα µε τις παρατηρούµενες µεταβολές στην 

κατάσταση φωσφορυλίωσης της βινκουλίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα, συµβαίνει 

και αύξηση των συνολικών επιπέδων της πρωτεΐνης, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 

western blot ανάλυσης ίσων ποσοτήτων ολικών πρωτεϊνών.  

Επώαση της νιτροκυτταρίνης µε µονοκλωνικό αντίσωµα βινκουλίνης, έδειξε πως τα 

επίπεδα έκφρασης αυτής της πρωτεΐνης δεν µεταβάλλονται µετά από έκθεση 15 και 

30 λεπτών στο οπιοειδές πεπτίδιο. 

Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται στην εικόνα 20. Συµπεραίνεται λοιπόν πως τα 

οπιοειδή πεπτίδια δεν αλλάζουν τα πρωτεϊνικά επίπεδα έκφρασης του µορίου στα 

νεοπλασµατικά επιθηλιακά κύτταρα µαστού. Εποµένως η αύξηση φωσφορυλίωσης 

της βινκουλίνης δεν σχετίζεται µε την αύξηση της πρωτεϊνικής έκφρασης. 

Επανάληψη των παραπάνω πειραµάτων προκειµένου να διαπιστωθεί τυχόν αλλαγή 

στην έκφραση της βινκουλίνης στα µη νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα, έδειξαν 

πως και σε αυτή την περίπτωση, η επίδραση αs1 καζοµορφίνης δεν µεταβάλλει τα 

συνολικά πρωτεϊνικά επίπεδα της βινκουλίνης. 
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Εικόνα 20. Η

αs1 καζοµορφ

κύτταρα. 

Τα κύτταρα εκ

blot ανάλυση 

µονοκλωνικό α

µετά από επώα

 

3.5 Η φωσ
δράση
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περιγραφεί ότ

σε διάφορου
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κυττάρων µε 

αύξηση φωσφ
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κυττάρων σε 

 

        
Κύτταρα   15min     30min
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ντίσωµα

ση µε το
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ι η πρω

ς ιστού
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 διερευ

 των φ

10-8Μ 
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σης τω

πως δε

αs1 καζο
IB:βινκουλίνη    
      
MCF12A       
 
MCF7            
νική έκφραση της βινκουλίνης δεν µεταβάλλεται από την δράση    

α νεοπλασµατικά MCF7 και στα µη νεοπλασµατικά MCF12A 

 για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε western 

οσότητας ολικής πρωτεΐνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

 βινκουλίνης. ∆εν παρατηρήθηκε αλλαγή της πρωτεϊνικής έκφρασης, 

 οπιοειδές πεπτίδιο, στις κυτταρικές σειρές που µελετήθηκαν. 

ίωση της παξιλλίνης δεν µεταβάλλεται από την 
ζοµορφίνης στα MCF7 και MCF12A κύτταρα. 

α άλλη πρωτεΐνη που εντοπίζεται στις εστίες πρόσφυσης. Έχει 

τεΐνη αυτή ενεργοποιείται µέσω φωσφορυλίωσης από την FAK 

ς αποτελώντας έτσι µόριο στόχο σε µονοπάτια µεταγωγής 

 κυτταροσκελετό της ακτίνης. (Koukouritaki et al. 1999a). Η 

νήθηκε στα υπό µελέτη κυτταρικά µοντέλα. 

υσιολογικών MCF12A όσο και των νεοπλασµατικών MCF7 

αs1 καζοµορφίνη για 15 και 30 λεπτά, έδειξε πως δεν υπάρχει 

σης της πρωτεΐνης από την δράση του οπιοειδούς πεπτιδίου.  

ν συνολικών πρωτεϊνικών επιπέδων και στις δύο κυτταρικές 

ν µεταβάλλεται η έκφραση της παξιλλίνης µετά από έκθεση των 

µορφίνη.  
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Φαίνεται λοιπόν πως αντίθετα µε άλλα µονοπάτια µετάδοσης σήµατος στην 

περίπτωση της αs1 καζοµορφίνης η ενεργοποίηση της FAK κινάσης δεν έχει ως 

αποτέλεσµα την φωσφορυλίωση της παξιλλίνης. 

Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται στην εικόνα 21 που ακολουθεί. 

 
 

  

                                      IP: P-Tyr Ολικές πρωτεΐνες
 

 Κύτταρα   15min  30min 
 ελέγχου 

Κύτταρα   15min    30min 
 ελέγχου    

 MCF7 

 

       

 
MCF12A 

   
ΙΒ:παξιλλίνη       

 

                                                                                                         

Εικόνα 21. Επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων δεν αυξάνει την φωσφορυλίωση της 

παξιλλίνης στα MCF12Α και MCF7  κύτταρα.  

Τα κύτταρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε 

ανοσοκατακρήµνιση (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

µονοκλωνικό αντίσωµα παξιλλίνης (ΙΒ).  
Προκειµένου να διερευνηθεί η συνολική πρωτεϊνική έκφραση τα κύτταρα εκτέθηκαν και πάλι 

για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε western blot ανάλυση ίσης 

ποσότητας ολικής πρωτεΐνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε µονοκλωνικό αντίσωµα 

παξιλλίνης. ∆εν παρατηρήθηκε µεταβολή της φωσφορυλίωσης, και της πρωτεϊνικής 

έκφρασης µετά από επώαση µε το οπιοειδές πεπτίδιο, στις κυτταρικές σειρές που 

µελετήθηκαν. 
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3.6 Συµµετοχή της ΡΙ-3 κινάσης στο ενδοκυττάριο µονοπάτι 
µετάδοσης σήµατος των οπιοειδών πεπτιδίων. 

 
 
Η ΡΙ-3 κινάση µετέχει σε πολλά ενδοκυττάρια µονοπάτια µετάδοσης σήµατος όπου 

παρατηρείται αναδιοργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης. Η  ενεργοποίηση της 

σχετίζεται µε την FAK κινάση και συµβαίνει πριν ή και µετά την φωσφορυλίωση της 

τελευταίας, από την επίδραση αυξητικών παραγόντων όπως ο EGF, ο VEGF και ο 

IGF-I (Cheng et al. 2000; Qi and Claesson-Welsh 2001; Tapia et al. 1999). Επίσης η 

δηµιουργία ινιδίων του στρες και λαµελλιποδίων από τις µικρές Rac και Rho  

GTPασες εξαρτάται άµεσα ή έµµεσα από την ενεργοποίηση της ΡΙ-3 κινάσης 

(Mackay and Hall 1998).  

 

3.6.1 Ενεργοποίηση της ΡΙ-3 κινάσης από την δράση οπιοειδών πεπτιδίων 
στα νεοπλασµατικά κύτταρα. 

 

Για να διαπιστωθεί αν η πρωτεΐνη αυτή µετέχει στον ενδοκυττάριο µονοπάτι 

µετάδοσης σήµατος της αs1 καζοµορφίνης έγιναν πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης 

φωσφορυλιωµένων πρωτεϊνών στα νεοπλασµατικά MCF7 κύτταρα του µαστού. 

Συγκεκριµένα τα κύτταρα επωάστηκαν για 15 και 30 λεπτά µε 10-8Μ                           

αs1 καζοµορφίνη. Σε ίση ποσότητα συνολικών πρωτεϊνών έγινε ανοσοκατακρήµνιση 

µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης. Ακολούθησε western blot ανάλυση και επώαση της 

νιτροκυτταρίνης µε αντίσωµα για την ΡI-3 κινάση. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως η φωσφορυλίωση της ΡΙ-3 κινάση ξεκινά από τα 

πρώτα 15 λεπτά, µε µέγιστο ενεργοποίησης στα 30 λεπτά επώασης µε το οπιοειδές 

πεπτίδιο (εικόνα 26).  

 Στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων φαίνεται στην εικόνα 27.  
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 IP: P-Tyr
 

      

 

 
 

 

 

Εικόνα 26. Επίδρασ

στα MCF7 κύτταρα

Τα κύτταρα εκτέθη

ανοσοκατακρήµνιση

µονοκλωνικό αντίσω

της πρωτεΐνης µετά α

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύτταρα   15min  30min
 ελέγχου 
ΙΒ:ΡΙ-3 κινάση   
η οπιοειδών πεπτιδίων αυξάνει την φωσφορυλίωση της ΡΙ-3 κινάσης 

.  

καν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε 

 (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

µα για την ΡΙ-3 κινάση (ΙΒ). Παρατηρήθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης 

πό 15 και 30 λεπτά επώασης µε το οπιοειδές πεπτίδιο.  
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Φωσφορυλίωση της ΡΙ-3 κινάσης
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Εικόνα 27. Η φωσφορυλίωση της ΡΙ-3 κινάσης αυξάνεται στα MCF7 κύτταρα από την 

δράση αs1 καζοµορφίνης.  

MCF7 κύτταρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη και κατόπιν µε 

ανοσοκατακρήµνιση και western blot ανάλυση προσδιορίστηκε ο βαθµός ενεργοποίησης της 

ΡΙ-3 κινάσης. Τα κύτταρα ελέγχου θεωρούνται ότι έχουν 100% φωσφορυλίωση. Η 

στατιστική έγινε µε t test, Ρ<0.05,  Ν≥4. στατιστικώς σηµαντική αύξηση της φωσφορυλίωσης 

της ΡΙ-3 κινάσης παρατηρείται στα πρώτα 30 λεπτά έκθεσης στο οπιοειδές πεπτίδιο. 

 

3.6.2 Η αs1 καζοµορφίνη δεν µεταβάλλει τα επίπεδα φωσφορυλίωσης της 
ΡΙ-3 κινάσης στα MCF12A κύτταρα. 

 

Στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα επαναλήφθηκαν τα ίδια πειράµατα προκειµένου να 

διαπιστωθεί εάν ο παρατηρούµενος αποπολυµερισµός των µικροϊνιδίων της ακτίνης 

στα κύτταρα αυτά σχετίζεται µε την φωσφορυλίωση σε τυροσίνη της ΡΙ-3 κινάσης, 

όπως συµβαίνει στα νεοπλασµατικά κύτταρα.  

Έκθεση των φυσιολογικών κυττάρων του µαστού MCF12A σε αs1 καζοµορφίνη για 

15 και 30 λεπτά, δεν έδειξε αλλαγές στα επίπεδα φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης σε 

κανένα από τα χρονικά διαστήµατα που µελετήθηκαν. 

Είναι φανερό λοιπόν πως στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού το µονοπάτι 

ενδοκυττάριας µετάδοσης σήµατος που οδηγεί στον παρατηρούµενο αποπολυµερισµό 

των µικροϊνιδίων της ακτίνης δεν περιλαµβάνει την ενεργοποίηση της ΡΙ-3 κινάσης 

(εικόνα 28).  
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        IP: P-Tyr
 

                      
 

                               
 
 

Εικόνα 28. Επίδρασ

3 κινάσης στα MCF

Τα κύτταρα εκτέθη

ανοσοκατακρήµνιση

µονοκλωνικό αντίσω

πρωτεΐνης µετά από 

 

3.6.3 Τα οπιοειδ
κινάσης στ

 

Είναι γνωστό πω

προκαλώντας φωσ

διαπιστωθεί πιθαν

πειράµατα ανοσοκ

φωσφοτυροσίνης κ

µέτρηση του ΡΙΡ3

λιπίδιο ΡΙΡ2, καθώ

δειγµάτων µε χρωµ

Τα αποτελέσµατα 

κινάσης στα MCF

καζοµορφίνη. Στα

ενεργοποίηση της π

 

                               

 

  

 

Κύτταρα   15min  30min
 ελέγχου 
ΙΒ:ΡΙ-3 κινάση   

       

η οπιοειδών δεν µεταβάλλει την κατάσταση φωσφορυλίωσης της ΡΙ-

12A κύτταρα.  

καν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε 

 (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

µα ΡΙ-3 κινάσης (ΙΒ). ∆εν παρατηρήθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης της 

έκθεση στο οπιοειδές πεπτίδιο.  

ή επάγουν ενεργοποίηση της λιπιδικής δράσης της ΡΙ-3 
α νεοπλασµατικά κύτταρα 

ς η ΡΙ-3 εκτός από πρωτεϊνική είναι και λιπιδική κινάση 

φορυλίωση του λιπιδίου ΡΙΡ2 σε ΡΙΡ3. Προκειµένου να 

ή ενεργοποίηση της λιπιδίκης δράσης της κινάσης έγιναν 

ατακρήµνισης ίσης ποσότητα ολικής πρωτείνης µε αντίσωµα 

αι στις δύο κυτταρικές σειρές (MCF7, MCF12A). Ακολούθησε 

 λιπιδίου που προκύπτει, χρησιµοποιώντας ως υπόστρωµα το 

ς και ραδιενεργό [32P]ATP. Στην συνέχεια έγινε διαχωρισµός των 

ατογραφία λεπτής στοιβάδας (ΤLC).  

του πειράµατος έδειξαν αύξηση της ενεργοποίησης της ΡΙ-3 

7 κύτταρα µετά από 30 λεπτά επώασης των κυττάρων µε αs1 

 MCF12A κύτταρα δεν παρατηρήθηκε όπως αναµένονταν 

ρωτεΐνης (εικόνα 29). 
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                                         MCF7                              MCF12A 

 

 

                            

ΡΙΡ3 

                      

Εικόνα 29. Επίδρ

κύτταρα.  

Τα κύτταρα εκτέθ

ανοσοκατακρήµνισ

διαχωρισµός του λ

χρωµατογραφία λε

         

3.6.4 Η ολική 
από την 
νεοπλασµ

 

∆ιερεύνηση των 

σειρές MCF7 

αs1 καζοµορφίνη 

Τα αποτελέσµατα

µεταβάλλεται από

νεοπλασµατικά 

φωσφορυλίωσης 

MCF7 κύτταρα δ

 

 

Κύτταρα 15min  30min 
 ελέγχου 
                                    
 

αση οπιοειδών πεπτιδίων ε

ηκαν για 15 και 30 λεπτά

η ίσης ποσότητας ολικής πρ

ιπιδίου ΡΙΡ3 που δηµιουργήθη

πτής στιβάδας. 

πρωτεϊνική έκφραση της
δράση αs1 καζοµορφίνης
ατικά κύτταρα 

συνολικών πρωτεϊνικών επ

και MCF12A έγινε µε 

και western blot ανάλυση ίσ

 έδειξαν πως η ολική πρω

 την επίδραση οπιοειδών π

κύτταρα που µελετήθηκα

της κινάσης που παρατηρεί

εν οφείλεται σε αύξηση των

 

Κύτταρα 15min  30min 
 ελέγχου 
                                     
                                        

νεργοποιεί την ΡΙ-3 κινάση στα MCF7 

 σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε 

ωτεΐνης µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και 

κε µε υπόστρωµα το ΡΙΡ2 φωσφολιπίδιο, µε 

 ΡΙ-3 κινάσης δεν µεταβάλλεται 
 σε µη νεοπλασµατικά και 

ίπεδων έκφρασης της ΡΙ-3 κινάσης στις 

επώαση των κυττάρων µε 10-8Μ                              

ων ποσοτήτων συνολικής πρωτεΐνης.  

τεϊνική έκφραση της ΡΙ-3 κινάσης δεν 

επτιδίων στα µη νεοπλασµατικά και στα 

ν (εικόνα 30). Εποµένως η αύξηση 

ται από την δράση αs1καζοµορφίνης στα 

 επιπέδων της πρωτεΐνης. 
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Εικόνα 30. Η συν

δράση αs1 καζο

MCF7 κύτταρα

Τα κύτταρα εκτέ

blot ανάλυση ί

µονοκλωνικό αντ

µετά από επώαση

 

3.6.5 Αναστο
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των πρ
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Κύτταρα   15min     30min
 ελέγχου 
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θηκαν
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να 

 που

 οι 

ΡΙ-3 κ

τα νε

κολο
IB:ΡΙ-3 κινάση   
MCF12A       
MCF7            
 πρωτεϊνική έκφραση της ΡΙ-3 κινάσης δεν µεταβάλλεται από την 

ίνης στα µη νεοπλασµατικά MCF12A και στα νεοπλασµατικά 

 για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε western 

οσότητας ολικής πρωτεΐνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

 ΡΙ-3 κινάσης. ∆εν παρατηρήθηκε αλλαγή της πρωτεϊνικής έκφρασης, 

 οπιοειδές πεπτίδιο, στις κυτταρικές σειρές που µελετήθηκαν. 

νεργοποίησης της ΡΙ-3 κινάσης, δεν επηρεάζει την 
ενη από τα οπιοειδή πεπτίδια, αύξηση φωσφορυλίωσης 
ών FAK και βινκουλίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα. 

 αναστολέας της ΡΙ-3 κινάσης. Σε πολλές περιπτώσεις όπως 

οποίηση της κινάσης σχετίζεται µε την φωσφορυλίωση των 

πίζονται στις εστίες πρόσφυσης, όπως είναι η FAK και η 

laesson-Welsh 2001; Tapia et al. 1999).  

πιστωθεί εάν η φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών αυτών στην 

ειδών πεπτιδίων εξαρτάται από την ενεργοποίηση της ΡΙ-3 

διερευνηθεί έτσι η πιθανή αλληλουχία του µονοπατιού 

 ενεργοποιείται από την δράση των οπιοειδών πεπτιδίων, 

ίδιες σειρές πειραµάτων παρουσία βορτµανίνης ως ειδικού 

ινάσης. 

οπλασµατικά κύτταρα επωάστηκαν για 30 λεπτά µε 100nM 

ύθησε έκθεση για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη. 
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Ίση ποσότητα ολικής πρωτεΐνης από τα κυτταρικά εκχυλίσµατα 

ανοσοκατακρηµνίστηκε µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης. Western blot ανάλυση των 

δειγµάτων και επώαση µε µονοκλωνικό αντίσωµα για την FAK κινάση, έδειξε πως η 

αύξηση φωσφορυλίωσης της FAK που παρατηρείται στα νεοπλασµατικά κύτταρα, 

δεν επηρεάζεται από την δράση του αναστολέα της ΡΙ-3 κινάσης.  

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την βινκουλίνη, από την οποία προέκυψε πως 

η αύξηση φωσφορυλίωσης της βινκουλίνης από τα οπιοειδή πεπτίδια στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα, δεν επηρεάζεται άµεσα από την αναστολή της ΡΙ-3 κινάσης. 

Συµπεραίνουµε λοιπόν πως η φωσφορυλίωση των δύο παραπάνω πρωτεϊνών δεν 

εξαρτάται άµεσα από την ΡΙ-3 κινάσης (εικόνα 31), άρα θα µπορούσε η 

φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών αυτών να συµβαίνει πριν από την ενεργοποίηση της 

ΡΙ-3 κινάσης στο ενδοκυττάριο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος που ενεργοποιείται στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα από την δράση οπιοειδών πεπτιδίων. 

   

 
IP: P-Tyr

 

 
                  Κύτταρα     15min   15min      30min    30min 
                    ελέγχου                      +                             + 
                                                     βορτµ.                    βορτµ. 

 

 

ΙΒ:FAK κινάση 

 

ΙΒ:Βινκουλίνη 

 

ΙΒ:ΡΙ-3 κινάση 
 

Εικόνα 31. Επίδραση βορτµανίνης στα MCF7 κύτταρα δεν επηρεάζει την αύξηση 

φωσφορυλίωσης της FAK και της βινκουλίνης από την δράση αs1 καζοµορφίνης 

Τα νεοπλασµατικά MCF7 κύτταρα επωάστηκαν για 15 και 30 λεπτά µε 10-8Μ αs1 

καζοµορφίνη. Πριν την επώαση µε αs1 καζοµορφίνη MCF7 κύτταρα εκτέθηκαν για 30 λεπτά 

σε 100 nΜ βορτµανίνη. Ακολούθησε ανοσοκατακρήµνιση ίσης ποσότητας ολικών πρωτεϊνών 

µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης (Ρ-Τyr) και western blot ανάλυση µε αντισώµατα για την 

FAK, την βινκουλίνη και την ΡΙ-3 κινάση. ∆εν παρατηρήθηκε αναστολή της επαγόµενης από 

τα οπιοειδή φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών FAK και βινκουλίνης, από την δράση 

βορτµανίνης.  

     99



 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.6.6 Τα οπιοειδή επάγουν την αλληλεπίδραση της ΡΙ-3 µε την FAK 
κινάση στα νεοπλασµατικά κύτταρα.  

 

Ακολούθως διερευνήθηκε η πιθανή σύνδεση της FAK µε την ΡΙ-3 κινάση µετά την 

ενεργοποίηση της πρώτης από τα οπιοειδή πεπτίδια. Τα MCF7 κύτταρα επωάστηκαν 

για 15 και 30 λεπτά µε αs1 καζοµορφίνη και ίση ποσότητα ολικής πρωτεΐνης 

ανοσοκατακρηµνίστηκε µε µονοκλωνικό αντίσωµα για την FAK κινάση. Western 

blot ανάλυση των δειγµάτων µε αντίσωµα για την ΡΙ-3 κινάση έδειξε αύξηση της 

σύνδεσης των δύο πρωτεϊνών µετά από επίδραση µε το οπιοειδές πεπτίδιο.  

Τα αποτελέσµατα αυτού του πειράµατος σε συνδυασµό µε τα προηγούµενα 

πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν µε επίδραση βορτµανίνης δείχνουν πως η ΡΙ-3 

κινάση ενεργοποιείται µετά την φωσφορυλίωση της FAK πρωτεΐνης στο 

ενδοκυττάριο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος που λαµβάνει χώρα µε την επίδραση του 

οπιοειδών πεπτιδίων. 

Το ίδιο πείραµα πραγµατοποιήθηκε και στα MCF12A κύτταρα, όπου δεν 

παρατηρείται αύξηση της αλληλεπίδρασης της FAK µε την ΡΙ-3 κινάση. Τα 

αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων φαίνονται στην εικόνα 32 που ακολουθεί.  
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IP: FAK

 

                               

                               

                  
       
    MCF7                

 

 
                               
                               
                               
                               
 

 

                              
     MCF12A          

 

 

     

                               

 

Εικόνα 32. Η αλληλ

οπιοειδών πεπτιδίω

Τα κύτταρα επωάστ

ανοσκατακρήµνισης 

µε αντίσωµα για τ

αντίσωµα για  FAK 

µε την ΡΙ-3 κινάσ

MCF7κύτταρα.  

 

 

 

 

 

 

     

          
Κύτταρα   15min     30min
 ελέγχου 
         IB: αντι-PI-3 κινάση 

                 
              
             
              IB: αντι-FAK 

 
            IB: αντι-PI-3 κινάση 

               IB: αντι-FAK    

επίδραση της ΡΙ-3 κινάσης µε την FAK αυξάνεται µετά την δράση 

ν στα MCF7 κύτταρα. 

ηκαν για 15 και 30 λεπτά µε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη. Ακολούθησε 

(ΙΡ) ίσης ποσότητας ολικών πρωτεϊνών από κάθε κυτταρικό εκχύλισµα 

ην FAK κινάση και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε µονοκλωνικό 

και ΡΙ-3 κινάση (ΙΒ). Παρατηρήθηκε συνανοσοκατακρήµνιση της FAK 

η µετά από επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων στα νεοπλασµατικά 
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3.7 Συµµετοχή των µικρών GTΡασων στο ενδοκυττάριο µονοπάτι 
µετάδοσης σήµατος των οπιοειδών πεπτιδίων. 

 

Οι µικρές GTPασες αποκρινόµενες σε εξωτερικά ερεθίσµατα µετέχουν στον 

πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης και την αναδιοργάνωση του 

κυτταροσκελετού. Συγκεκριµένα η Rho GTPαση σχετίζεται µε την δηµιουργία 

ινιδίων του στρες, ενώ η Rac και η CDC42 µε την δηµιουργία λαµελλιποδίων και 

φιλοποδίων αντίστοιχα (Mackay and Hall 1998). 

Αλληλεπιδρούν επίσης µε την FAK και την ΡΙ-3 κινάση σε διάφορα σηµατοδοτικά 

µονοπάτια (Bar-Sagi and Hall 2000; Clark et al. 1998) Στα νεοπλασµατικά MCF7 

κύτταρα παρατηρήθηκε αύξηση της δηµιουργίας προεκβολών της πλασµατικής 

µεµβράνης, καθώς επίσης και ενεργοποίηση των κινασών FAK και ΡΙ-3 από την 

δράση αs1 καζοµορφίνης, για τον λόγο αυτό διερευνήθηκε η πιθανότητα συµµετοχής 

της Rac GTPασης στο ενδοκυττάριο µονοπάτι που ενεργοποιείται από τα οπιοειδή 

πεπτίδια στα κύτταρα αυτά. 

 

3.7.1 Ενεργοποίηση της µικρής Rac GTPασης από την δράση αs1 
καζοµορφίνης στα νεοπλασµατικά MCF7 κύτταρα. 

 

Εξετάστηκε λοιπόν η συµµετοχή της Rac GTPασης στο µονοπάτι ενδοκυττάριας 

µετάδοσης σήµατος των οπιοειδών πεπτιδίων στα νεοπλασµατικά κύτταρα µε 

πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης της ενεργής µορφής της πρωτεΐνης. 

Συγκεκριµένα τα νεοπλασµατικά κύτταρα της σειράς MCF7 επωάστηκαν για 15 και 

30 λεπτά µε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη. Από τα κυτταρικά εκχυλίσµατα ελήφθη ίση 

ποσότητα συνολικής πρωτεΐνης. Ακολούθησε κατακρήµνιση της Rac GTPασης µε 

τµήµα της ΡΑΚ κινάσης, που δεσµεύει µόνο την ενεργή µορφή της πρωτεΐνης.  

Western blot ανάλυση και επώαση µε αντίσωµα για την Rac GTPαση, έδειξε πως η 

πρωτεΐνη αυτή ενεργοποιείται πολύ νωρίς κατά την επίδραση αs1 καζοµορφίνης στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα (εικόνα 22).  

Συγκεκριµένα παρατηρείται ενεργοποίηση της πρωτεΐνης µετά από τα πρώτα 15 

λεπτά χορήγησης του οπιοειδούς στα κύτταρα, η οποία αυξάνεται µετά την πάροδο 

30 λεπτών επώασης. Επεξεργασία των αποτελεσµάτων φαίνεται στην εικόνα 23. 
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Εικόνα 23. Η 

δράση αs1 καζο

MCF7 κύτταρα
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έγινε µε t test, 

15, όσο και µετ

 

Κύτταρα   15min  30min
 ελέγχου 
ΙΒ:Rac    
ενερ

ά έκ

κτέθ

(ΑΡ
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της π

ενερ

µορ

 εκ

µνισ

κύτ

Ρ<0

ά τη
ΑP: GST-PBD
γοποίηση της Rac GTPασης αυξάνεται στα ΜCF7 κύτταρα µετά από 

θεσης σε αs1 καζοµορφίνη. 

ηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε 

) της ενεργής Rac µε αντίσωµα τµήµα της ΡΑΚ πρωτεΐνης και επώαση της 

ε µονοκλωνικό αντίσωµα για την Rac GTPαση (ΙΒ). Παρατηρήθηκε 

ρωτεΐνης µετά από 15 και 30 λεπτά επώασης µε το οπιοειδές πεπτίδιο 

Ενεργοποίηση της Rac GTPασης

Κύτταρα ελέγχου   15 λεπτά αs1 καζ.     30 λεπτά αs1 καζ.

*

*

 
γοποίηση της Rac GTPασης αυξάνεται στα MCF7 κύτταρα από την 

φίνης, µετά την πάροδο 15 και 30 λεπτών έκθεσης στο φάρµακο. 

τέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη και κατόπιν µε 

η και western blot ανάλυση προσδιορίστηκε ο βαθµός ενεργοποίησης της 

ταρα ελέγχου θεωρούνται ότι έχουν 100% ενεργοποίηση. Η στατιστική 

.05 Ν≥4. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά υπάρχει τόσο µετά την πάροδο 

ν πάροδο 30 λεπτών επώασης µε το οπιοειδές πεπτίδιο. 
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3.7.2 Στα µη νεοπλασµατικά MCF12A δεν παρατηρείται ενεργοποίηση 
της Rac GTPασης από την δράση αs1 καζοµορφίνης. 

 

Μελετήθηκε ακολούθως η πιθανή ενεργοποίηση της µικρής αυτής GTPασης στα µη 

νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού µε επανάληψη της παραπάνω διαδικασία. Τα 

κύτταρα επωάζονται για 15 και 30 λεπτά µε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη και ακολουθεί 

κατακρήµνιση της ενεργής µορφής της πρωτεΐνης. 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών έδειξαν πως δεν παρατηρείται αύξηση της 

ενεργοποίησης της Rac GTPασης από την δράση των οπιοειδών στα φυσιολογικής 

προέλευσης επιθηλιακά κύτταρα του µαστού MCF12A, σε κανένα από τα χρονικά 

διαστήµατα που µελετήθηκαν. 

Η µη ενεργοποίηση της Rac ήταν αναµενόµενη δεδοµένου ότι τα οπιοειδή προκαλούν 

στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα, αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης 

αντίθετα µε ότι συµβαίνει στα νεοπλασµατικά. 

Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται στην εικόνα 24. 

 

 
ΑP: GST-PBD  

 
Κύτταρα   15min  30min 
 ελέγχου       

     
 ΙΒ:Rac    

 

 

Εικόνα 24. Η ενεργοποίηση της Rac GTPασης δεν µεταβάλλεται στα ΜCF12Α κύτταρα 

µετά από 15 και 30 λεπτά έκθεσης σε αs1 καζοµορφίνη. 

Τα κύτταρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε 

κατακρήµνιση (ΑΡ) της ενεργής Rac µε τµήµα της ΡΑΚ πρωτεΐνης και επώαση της 

νιτροκυτταρίνης µε µονοκλωνικό αντίσωµα για την Rac GTPαση (ΙΒ). ∆εν παρατηρήθηκε 

ενεργοποίηση της πρωτεΐνης στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού MCF12A. 
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3.7.3 Η συνολική πρωτεϊνική έκφραση της Rac GTPασης δεν 
µεταβάλλεται από την δράση αs1 καζοµορφίνης, στα µη 
νεοπλασµατικά και στα νεοπλασµατικά κύτταρα. 

 

Προκειµένου να διερευνηθεί πιθανή µεταβολή στην πρωτεϊνική έκφραση της Rac 

GTPασης στα µη νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα που να σχετίζεται µε τη 

δράση οπιοειδών πεπτιδίων, τα κύτταρα των σειρών MCF7 και MCF12A 

επωάστηκαν για 15 και 30 λεπτά µε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη. Ίση ποσότητα ολικής 

πρωτείνης µεταφέρονται για SDS ηλεκτροφόρηση και western blot ανάλυση. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 25 που ακολουθεί δεν παρατηρείται αλλαγή των 

συνολικών πρωτεϊνικών επιπέδων της Rac GTPασης από τη δράση του οπιοειδούς 

πεπτιδίου. 

 

 Κύτταρα   15min   30min 
 ελέγχου  

 MCF7            
 

 

  MCF12A       

      

IB:Rac GTP αση             

 

    

Εικόνα 25. Η συνολική πρωτεϊνική έκφραση της Rac GTPασης δεν µεταβάλλεται από 

την δράση αs1 καζοµορφίνης στα µη νεοπλασµατικά MCF12A και στα νεοπλασµατικά 

MCF7 κύτταρα. 

Τα κύτταρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε western 

blot ανάλυση ίσης ποσότητας ολικής πρωτεΐνης και επώαση (ΙΒ) της νιτροκυτταρίνης µε 

µονοκλωνικό αντίσωµα για την Rac GTPαση. ∆εν παρατηρήθηκε αλλαγή της πρωτεϊνικής 

έκφρασης, µετά από επώαση µε το οπιοειδές πεπτίδιο, στις κυτταρικές σειρές που 

µελετήθηκαν. 
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3.7.4 Η ενεργοποίηση της Rac GTPασης εξαρτάται από την 
φωσφορυλίωση της ΡΙ-3 κινάσης. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω πειράµατα, η Rac GTPαση ενεργοποιείται από την δράση 

αs1 καζοµορφίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα ελέγχοντας τον πολυµερισµό της 

ακτίνης και την δηµιουργία λαµελλιποδίων. Το ερώτηµα που τίθεται είναι πως 

ενεργοποιείται η µικρή αυτή GTPαση και αν η ενεργοποίηση της συνδέεται άµεσα µε 

την δράση της ΡΙ-3 κινάσης. 

Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν αναστολή της ενεργοποίησης της ΡΙ-3 κινάσης 

µπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονα και αναστολή ενεργοποίησης της Rac 

χρησιµοποιήθηκε και πάλι η βορτµανίνη ως εξειδικευµένος αναστολέας της 

πρωτεΐνης. 

Τα MCF7 κύτταρα επωάστηκαν µε βορτµανίνη για χρονικό διάστηµα 30 λεπτών. 

Στην συνέχεια εκτέθηκαν σε αs1 καζοµορφίνη για 15 και 30 λεπτά, ακολούθησε 

κατακρήµνιση ίσης ποσότητας ολικής πρωτείνης µε τµήµα της ΡΑΚ πρωτεΐνης που 

δεσµεύει την ενεργή Rac GTPαση.  

Western blot ανάλυση έδειξε πως αναστολή της ΡΙ-3 κινάσης, προκαλεί ταυτόχρονα 

και αναστολή ενεργοποίησης της Rac GTPασης. Αυτό παρατηρείται και στα δύο 

χρονικά διαστήµατα που µελετήθηκαν. 

Η ενεργοποίηση λοιπόν της Rac εξαρτάται άµεσα από την ενεργοποίηση της ΡΙ-3 

κινάσης, άρα οι δύο αυτές πρωτεΐνες βρίσκονται στο ίδιο ενδοκυττάριο µονοπάτι 

µετάδοσης σήµατος των οπιοειδών πεπτιδίων (εικόνα 33). 
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                                                                                  Κύτταρα     15min   15min      30min    30min 
                    ελέγχου                      +                             + 
                                                     βορτµ.                    βορτµ.
: Rac

 33. Η ενεργοποίηση της Rac GTPασης από την δραση αs1 καζοµορφίνης στα 

, κύτταρα αναστέλλεται από την δράση βορτµανίνης. 

οπλασµατικά MCF7 κύτταρα επωάστηκαν για 15 και 30 λεπτά µε 10-8Μ αs1 

ρφίνη. Πριν την επώαση µε αs1 καζοµορφίνη MCF7 κύτταρα εκτέθηκαν για 30 λεπτά 

 nΜ βορτµανίνη. Ακολούθησε κατακρήµνιση (ΑΡ) της ενεργής Rac µε τµήµα της ΡΑΚ 

νης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε µονοκλωνικό αντίσωµα για την Rac GTPαση 

Παρατηρήθηκε αναστολή της επαγόµενης από τα οπιοειδή ενεργοποίηση  της 

νης, από την δράση βορτµανίνης.  

Αναστολή της ΡΙ-3 κινάσης έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή του 
πολυµερισµού των µικροϊνιδίων της ακτίνης από την δράση 
οπιοειδών πεπτιδίων. 

ιµένου να διαπιστωθεί εάν αναστολή της ΡΙ-3 κινάσης οδηγεί και σε αναστολή 

του ενδοκυττάριου µονοπατιού που ενεργοποιείται από την δράση οπιοειδών 

ίων και καταλήγει στον πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης, έγιναν 

ατα επίδρασης αs1 καζοµορφίνης στα MCF7 κύτταρα παρουσία του αναστολέα 

Ι-3 κινάσης βορτµανίνη.  

τώθηκε πως αναστολή της ενεργοποίησης της κινάσης στα νεοπλασµατικά 

α είχε ως αποτέλεσµα την µείωση του παρατηρούµενου από τα οπιοειδή 

ερισµού των µικροϊνιδίων της ακτίνης.  

αιώνεται έτσι πως το µονοπάτι δράσης των οπιοειδών που ξεκινά από την 

ποίηση της ΡΙ-3 κινάσης καταλήγει τελικά στην παρατηρούµενη αύξηση του 

 µονοµερούς/ολικής ακτίνης. Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται στον πίνακα 

ολουθεί. 
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Πίνακας 6 . Επίδραση αs1 καζοµορφίνης στον πολυµερισµό της ακτίνης στα 

MCF7 κύτταρα παρουσία του αναστολέα της ΡΙ-3 κινάσης βορτµανίνη 

 
Τs/Ts+Ti 

Ν=4 

Κύτταρα 

ελέγχου 

15 λεπτά 

αs1 καζοµορφίνη 

30 λεπτά 

αs1 καζοµορφίνη 

 

MCF7 

 

0.65±0.02 

 

0.48±0.00* 

 

0.49±0.01* 

MCF7 

+ Βορτµανίνη 

0.63±0.02 0.59±0.01 0.58±0.05 

 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε t-test. Επίπεδο εµπιστοσύνης ρ<0,05. Ν ο αριθµός 

των πειραµάτων, *υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

 

3.9 Τα οπιοειδή αναστέλλουν την µετανάστευση των νεοπλασµατικών 
κυττάρων του µαστού. 

 

Χαρακτηριστικό των νεοπλασµατικών κυττάρων είναι η έντονη µεταναστευτική τους 

ικανότητα. Τα οπιοειδή προκαλούν πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης στα 

MCF7 κύτταρα ενεργοποιώντας ταυτόχρονα την Rac GTPαση. Προκειµένου να 

διαπιστωθεί πιθανή επίδραση της αs1καζοµορφίνης στην ικανότητα µετακίνησης 

νεοπλασµατικών και φυσιολογικών κυττάρων του µαστού, πραγµατοποιήθηκαν 

πειράµατα επούλωσης τραύµατος (wound-healing).   

Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή χαράζεται γραµµή στο τρυβλίο καλλιέργειας των 

κυττάρων όπως περιγράφεται στην µεθοδολογία και ακολούθως τα κύτταρα 

φωτογραφίζονται σε διαδοχικά χρονικά διαστήµατα. 

Τα αποτελέσµατα των παραπάνω πειραµάτων έδειξαν πως η κινητικότητα των 

νεοπλασµατικών MCF7 κυττάρων επηρεάζεται άµεσα από την δράση                            

αs1 καζοµορφίνης. Συγκεκριµένα το πλάτος της γραµµής στα MCF7 κύτταρα ελέγχου 

και στα κύτταρα που επωάστηκαν µε αs1καζοµορφίνη την ώρα µηδέν ήταν 770±20 

µm και 720±20 µm αντίστοιχα. Μετά από 24 ώρες το πλάτος έγινε 470±34 µm και 

670±20 µm. Επίδραση βορτµανίνης που αναστέλλει το µονοπάτι ενεργοποίησης της 
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ΡΙ-3 κινάσης και της Rac GTPασης έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

κινητικότητας των κυττάρων που έχουν εκτεθεί σε αs1καζοµορφίνη όπως φαίνεται και 

στην εικόνα 34 που ακολουθεί. 

Στην MCF12A σειρά το αρχικό πλάτος στα κύτταρα ελέγχου ήταν 500±1µm και στα 

θεραπευµένα 492±5 µm. Μετά από επώαση 24 ωρών η αποστάσεις γίνονται 

400±24µm and 390±10 µm αντίστοιχα. Στην εικόνα 34Β φαίνεται η στατιστική 

ανάλυση των πειραµάτων.  

Με τα παραπάνω αποτελέσµατα γίνεται σαφές πως η κινητικότητα των 

νεοπλασµατικών κυττάρων µειώνεται στατιστικώς σηµαντικά µετά από επίδραση του 

οπιοειδούς πεπτιδίου. Στα φυσιολογικής προέλευσης MCF12A κύτταρα του µαστού 

δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόµενο.  

Είναι εποµένως ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός πως η αναδιοργάνωση του 

κυτταροσκελετού που παρατηρείται στα νεοπλασµατικά κύτταρα συνοδεύεται από 

ταυτόχρονη µείωση της µεταναστευτικής ικανότητας των κυττάρων αυτών.  
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Εικόνα 34. Η µεταναστευτική ικανότητα των νεοπλασµατικών κυττάρων µειώνεται 

παρουσία αs1 καζοµορφίνης. 

Α. Τα τρυβλία καλλιέργειας των MCF7 και MCF12A κύτταρα χαράσσονται µε αιχµηρό 

ρύγχος και ακολούθως προστίθεται αs1 καζοµορφίνη και βορτµανίνη. Το κλείσιµο της 

γραµµής φωτογραφίζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Β. Στατιστική επεξεργασία της 

επίδρασης αs1 καζοµορφίνης στα MCF7 και MCF12Α κύτταρα. 
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3.10 Αύξηση φωσφορυλίωσης της βιλλίνης στα MCF12A κύτταρα. 
 

Το ενδοκυττάριο µονοπάτι που ενεργοποιείται στα νεοπλασµατικά κύτταρα του 

µαστού από την δράση οπιοειδών πεπτιδίων, δεν συµµετέχει στα φυσιολογικής 

προέλευσης MCF12A κύτταρα. Το γεγονός αυτό είναι αναµενόµενο δεδοµένης της 

διαφορετικής επίδρασης τους στον κυτταροσκελετό της ακτίνης των φυσιολογικών 

κυττάρων.  

Συγκεκριµένα όπως αναφέρθηκε επίδραση αs1 καζοµορφίνης στα MCF12A κύτταρα 

έχει ως αποτέλεσµα την παροδική αποδιοργάνωση του κυτταροσκελετού. Έγινε 

λοιπόν προσπάθεια εντοπισµού µορίων τα οποία ενέχονται στον παρατηρούµενο 

αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης. 

Η βιλλίνη είναι µια πρωτεΐνη 95 KDa η οποία µπορεί να δράσει και ως πρωτεΐνη 

κατάτµησης των µικροϊνιδίων της ακτίνης (Zhai et al. 2001). ∆ιερευνήθηκε λοιπόν η 

πιθανή συµµετοχή της πρωτεΐνης στο ενδοκυττάριο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος 

που ενεργοποιείται στα φυσιολογικής προέλευσης MCF12A κύτταρα µετά από 

επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων.  

Τα κύτταρα εκτέθηκαν σε αs1 καζοµορφίνη και ακολούθησε ανοσοκατακρήµνιση µε 

αντίσωµα φωσφοτυροσίνης. Παρατηρήθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης 

µετά από 15 και 30 λεπτά επίδράσης του οπιοειδούς, όπως φαίνεται στην εικόνα 35 

που ακολουθεί. Επιπλέον η συνολική πρωτεϊνική έκφραση της βιλλίνης δεν 

µεταβάλλεται στα MCF12A κύτταρα από την επίδραση καζοµορφίνης. 

Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν πως η επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων στα 

φυσιολογικής προέλευσης κύτταρα έχει ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της 

βιλλίνης µε φωσφορυλίωση του µορίου της, η οποία τελικά οδηγεί στον 

παρατηρούµενο αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης.  
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IP: P-Tyr Ολικές πρωτεΐνες  

 
  

 

 

              

 

 

Εικόνα 3

την δράσ

Τα κύττ

ανοσοκα

µονοκλω

Προκειµ

για 15 κ

ποσότητα

παξιλλίν

επίδραση

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύτταρα     15min       30min
 ελέγχου 
                                                        

5. Η βιλλίνη φωσφορυλιώνεται στα µη νεο

η αs1 καζοµορφίνης. 

αρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 1

τακρήµνιση (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνη

νικό αντίσωµα βιλλίνης (ΙΒ).  
ένου να διερευνηθεί η συνολική πρωτεϊνική έκ

αι 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακο

ς ολικής πρωτεΐνης και επώαση της νιτροκ

ης. Παρατηρήθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης τη

ς οπιοειδών πεπτιδίων στα µη νεοπλασµατικά 

 

 Κύτταρα     15min        30min
  ελέγχου 
 MCF12A
ΙΒ: βιλλίνη
πλασµατικά MCF12A κύτταρα από 

0-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε 

ς και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

φραση τα κύτταρα εκτέθηκαν και πάλι 

λούθησε western blot ανάλυση ίσης 

υτταρίνης µε µονοκλωνικό αντίσωµα 

ς πρωτεΐνης µετά από 15 και 30 λεπτά 

MCF12A κύτταρα. 
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3.11  Μελέτη της δυναµικής ισορροπίας του πολυµερισµού της ακτίνης 
µελανωµατικών κυττάρων.  

 
Όπως έδειξαν τα προηγούµενα αποτελέσµατα, επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων στα 

επιθηλιακά νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού, έχει ως αποτέλεσµα τον 

πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης µε ταυτόχρονη δηµιουργία λαµελλιποδίων 

και φιλοποδίων. Η επίδραση αυτή ρυθµίζεται από ένα εξειδικευµένο µονοπάτι 

µεταγωγής σήµατος που αναλύθηκε διεξοδικά. 

Το επόµενο ερώτηµα ήταν κατά πόσο το φαινόµενό αυτό παρατηρείται και σε 

διαφορετικής ιστολογικής προέλευσης νεοπλασµατικά κύτταρα. 

 

3.11.1 Επίδραση αs1 καζοµορφίνης στα µελανωµατικά κύτταρα της σειράς 
Α375 οδηγεί σε πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης 

 

Οι µεταβολές στην δυναµική ισορροπία του πολυµερισµού της ακτίνης αναλύθηκαν 

και σε κύτταρα µελανώµατος της σειράς Α375, µετά από επώαση µε αs1 καζοµορφίνη 

σε διαδοχικά χρονικά διαστήµατα. 

Συγκεκριµένα τα κύτταρα εκτέθηκαν σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη για 15 λεπτά, 30 

λεπτά, 2 ώρες, 6 ώρες και 24 ώρες. ∆ιαπιστώθηκε πως επίδραση του οπιοειδούς 

πεπτιδίου στα µελανωµατικά κύτταρα προκαλεί πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της 

ακτίνης, όπως συµβαίνει και στα νεοπλασµατικά κύτταρα της σειράς MCF7, µε 

ταυτόχρονη µείωση του λόγου G/ολική ακτίνη Πίνακας 7.  

Η µελέτη έγινε µε western blot ανάλυση. Η διαφορά που παρατηρείται στο λόγο 

µονοµερούς/ολικής ακτίνης είναι στατιστικώς σηµαντική, µε επίπεδο σηµαντικότητας 

Ρ<0,05 σε όλα τα χρονικά διαστήµατα µετά την πάροδο 30 λεπτών έκθεσης στο 

οπιοειδές πεπτίδιο. 
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Πίνακας 7 Επίδραση αs1 καζοµορφίνης στο λόγο µονοµερούς/ολικής ακτίνης των 

Α375 κυττάρων. 

 

Τs/Ts+Ti 

Ν=4 

Κύτταρα 

ελέγχου 

15 min 

αs1 καζ. 

30 min 

αs1 καζ. 

2h 

αs1 καζ. 

6h 

αs1 καζ. 

24h 

αs1 καζ. 

Α375 0,44±0,02 0,48±0,12 0,36±0,01* 0.37±0.02* 0,39±0,01* 0,39±0,03* 

  

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε t-test. Επίπεδο εµπιστοσύνης Ρ<0,05. Ν ο αριθµός των 

πειραµάτων, *υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά. 

 

Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν µια γενικευµένη επίδραση των οπιοειδών στην 

οργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης των νεοπλασµατικών κύτταρων, µε 

αποτέλεσµα την καλύτερη οργάνωση του κυτταροσκελετού (εκόνα 36). 
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Κύτταρα  
ελέγχου 

 2h 6h 24h 15 min 30 min 

∆ιαλ. ∆ιαλ. Αδιάλ. ∆ιαλ. Αδιάλ. ∆ιαλ. Αδιάλ. ∆ιαλ. Αδιάλ.  ∆ιαλ. Αδιάλ. Αδιάλ. 

 

 
 

 

Εικόνα 36. Επίδραση αs1 καζοµορφίνης στα µελανωµατικά Α375 κύτταρα. 

Προσδιορίστηκε η ενδοκυττάρια κατανοµή της ακτίνης στα Α375 κύτταρα µε Western blot 
ανάλυση σε διαλυτά στο Triton X-100 (G-ακτίνη) και αδιάλυτα στο Triton X-100 ( F-ακτίνη) 
κυτταρικά κλάσµατα. Eπίδραση για 15min, 30min, 2h, 6h και 24h µε αs1 καζοµορφίνη 
προκαλεί πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης και αύξηση της συγκέντρωσης της 
πρωτεΐνης στο αδιαλυτό κλάσµα που εµπεριέχει την πολυµερή F ακτίνη.  
 

3.11.2 Μορφολογική µελέτη της δράσης των οπιοειδών πεπτιδίων στα 
A375 κύτταρα µε µικροσκοπία συνεστίασης. 

 

Πειράµατα άµεσου φθορισµού επιβεβαίωσαν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε 

western blot ανάλυση. Στα κύτταρα της σειράς Α375 ο σκελετός της ακτίνης οµοιάζει 

µε αυτόν άλλων νεοπλασµατικών κυττάρων που µελετήθηκαν, εν τούτοις δεν 

εµφανίζεται ο χαρακτηριστικός δακτύλιος των µικροϊνιδίων της ακτίνης που υπάρχει 

εσωτερικά της πλασµατικής µεµβράνης στα ΜCF7 κύτταρα.  

Συγκεκριµένα υπάρχουν ινίδια του στρες τα οποία δεν είναι οµοιόµορφα 

κατανεµηµένα στο ενδοκυττάριο περιβάλλον όπως συµβαίνει στα µη νεοπλασµατικά 

κύτταρα. 

Προκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων στον κυτταροσκελετό 

της ακτίνης, τα µελανωµατικά κύτταρα της σειράς Α375 επωάζονται για 15 λεπτά, 30 

λεπτά, 2 ώρες, 6 ώρες και 24 ώρες µε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη. Ακολουθεί χρώση των 

µικροϊνιδίων της πολυµερούς ακτίνης µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη. 

Τα πειράµατα αυτά έδειξαν αύξηση του πολυµερισµού των µικροϊνιδίων της ακτίνης 

στο κυτταρόπλασµα των Α375 κυττάρων, µε ταυτόχρονη δηµιουργία λαµελλιποδίων 

και φιλοποδίων. Είναι φανερό λοιπόν πως η αs1 καζοµορφίνη προκαλεί ανακατανοµή 

των µικροϊνιδίων της ακτίνης µε ταυτόχρονη αύξηση του µήκους και του πάχους των 
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ινιδίων του στρες. Στην εικόνα 37 φαίνεται η επίδραση αs1 καζοµορφίνης στα Α375 

κύτταρα µετά από επώαση 30 λεπτών. 

 

 

Ε ΘΖ 

Α Β Γ ∆

Η

Εικόνα 37. Επίδραση ας1 καζοµορφίνης σε µελανωµατικά Α375 κύτταρα.  

Μικροσκοπία συνεστίασης µετά από χρώση µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη (Χ200) (Α-∆): Α375 

κύτταρα ελέγχου. (Ε-Θ): Α375 κύτταρα µετά επίδραση 30 λεπτών ας1 καζοµορφίνης Οι 

εικόνες αντιπροσωπεύουν τοµές σάρωσης από την κυτταροπλασµατική περιοχή προς την 

βασική πλευρά προσκόλλησης στο υπόστρωµα. Το βήµα της έλικας είναι 0.8µM. 

 

3.11.3 Στα µελανωµατικά κύτταρα Α375 η αs1 καζοµορφίνη προκαλεί 
αύξηση φωσφορυλίωσης της FAK κινάσης. 

 

Η αύξηση του πολυµερισµού της ακτίνης που παρατηρείται στα Α375 νεοπλασµατικά 

κύτταρα από την δράση οπιοειδών πεπτιδίων, οδηγεί στο ερώτηµα εάν ενεργοποιείται 

το ίδιο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος µε αυτό των MCF7 κυττάρων. 

Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η αύξηση της φωσφορυλίωσης της FAK κινάσης 

που παρατηρήθηκε στη νεοπλασµατική σειρά MCF7, συµβαίνει και στην Α375, τα 

κύτταρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη. Ακολούθησε 

ανοσοκατακρήµνιση ίσης ποσότητας ολικής πρωτεΐνης από τα κυτταρικά 

εκχυλίσµατα, µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης. Με western blot ανάλυση και επώαση 

της νιτροκυτταρίνης µε µονοκλωνικό αντίσωµα για την FAK κινάση, παρατηρήθηκαν 

τα επίπεδα φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης (εικόνα 38). 
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Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων έδειξαν πως η επίδραση οπιοειδών 

πεπτιδίων οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων φωσφορυλίωσης της FAK κινάσης στα 

Α375 κύτταρα όπως άλλωστε συµβαίνει και στα νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού 

(MCF7).  

Συγκεκριµένα επώαση των µελανωµατικών κυττάρων για 15 και 30 λεπτά µε 10-8Μ 

αs1 καζοµορφίνη αυξάνει στατιστικώς σηµαντικά την φωσφορυλίωση της 

πρωτεϊνικής κινάσης όπως φαίνεται και στην εικόνα 39. 

 

 

 
IP: P-Tyr 

 
       

                         
                         
 

Εικόνα 38. Επίδ

Α375  κύτταρα. 

Τα κύτταρα εκτ

ανοσοκατακρήµν

µονοκλωνικό αν

της πρωτεΐνης µε
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύτταρα   15min     30min
 ελέγχου 
IB:FAK

  
                       

ραση οπιοειδών πεπτιδίων αυξάνει την φωσφορυλίωση της FAK στα 

 

έθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε 

ιση (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

τίσωµα για την FAK κινάση (ΙΒ). Παρατηρήθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης 

τά από 15 και 30 λεπτά επώασης µε το οπιοειδές πεπτίδιο.  
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Φωσφορυλίωση της FAK στα Α375 κύτταρα
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Εικόνα 39. Η φωσφορυλίωση της FAK αυξάνεται στατιστικώς σηµαντικά στα Α375 

κύτταρα, µετά από έκθεση 15 και 30 λεπτών σε αs1 καζοµορφίνη.  

Α375 κύτταρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη και κατόπιν µε 

ανοσοκατακρήµνιση και western blot ανάλυση προσδιορίστηκε ο βαθµός φωσφορυλίωσης 

της FAK πρωτείνης. Τα κύτταρα ελέγχου θεωρούνται ότι έχουν 100% φωσφορυλίωση. Η 

στατιστική ανάλυση έγινε µε  t test, Ρ<0.05 Ν≥4. Στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

παρατηρείται και στα δύο χρονικά διαστήµατα που µελετήθηκαν . 

 

3.11.4 Η βινκουλίνη ενεργοποιείται στα µελανωµατικά κύτταρα της σειράς 
Α375. 

 

Στα Α375 κύτταρα του µελανώµατος παρατηρήθηκε πολυµερισµός των µικροϊνιδίων 

της ακτίνης από την επίδραση αs1 καζοµορφίνης και φωσφορυλίωση της FAK 

κινάσης. ∆ιερευνήθηκε στην συνέχεια η πιθανή συµµετοχή της βινκουλίνης στο 

ενδοκυττάριο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος της αs1 καζοµορφίνης, όπως άλλωστε 

συµβαίνει στα νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού.  

Για το σκοπό αυτό τα µελανοκύτταρα της σειράς A375 επωάστηκαν µε 10-8Μ          

αs1 καζοµορφίνη για 15 και 30 λεπτά, ακολούθησε ανοσοκατακρήµνιση µε αντίσωµα 

φωσφοτυροσίνης και western blot ανάλυση των δειγµάτων.  

Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως επίδραση αs1 καζοµορφίνης για 30 λεπτά στα 

µελανωµατικά κύτταρα του δέρµατος, οδηγεί σε αύξηση φωσφορυλίωσης της 
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βινκουλίνης, όπως άλλωστε συµβαίνει και στα νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού. 

Είναι λοιπόν πιθανό η δράση των οπιοειδών πεπτιδίων να ακολουθεί κοινό 

ενδοκυττάριο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος και σε µη επιθηλιακής προέλευσης 

νεοπλασµατικά κύτταρα (εικόνα 40). ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των αποτελεσµάτων 

φαίνεται στην εικόνα 41. 

 

 

 
IP: P-Tyr 

     
 

 

 
 

                            

 

Εικόνα 40. Επίδρα

βινκουλίνης στα Α

Τα κύτταρα εκτέθ

ανοσοκατακρήµνισ

µονοκλωνικό αντίσ

πρωτεΐνης µετά απ

 

 

 

 

 

 

Κύτταρα   15min  30min
 ελέγχου 
 IB:βινκουλίνη
                       

ση οπιοειδών πεπτιδίων αυξάνει την κατάσταση φωσφορυλίωσης της 

375  κύτταρα.  

ηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε  

η (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

ωµα για την βινκουλίνη (ΙΒ). Παρατηρήθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης της 

ό 30 λεπτά επώασης µε το οπιοειδές πεπτίδιο.  
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Φωσφορυλίωση της βινκουλίνης στα Α375 
κύτταρα
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Εικόνα 41 Η κατάσταση φωσφορυλίωσης της βινκουλίνης παρουσιάζει στατιστικώς 

σηµαντική αύξηση µετά από 30 λεπτά έκθεσης των Α375 κυττάρων, σε αs1 καζοµορφίνη. 

Α375 κύτταρα εκτέθηκαν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ αs1 καζοµορφίνη και κατόπιν µε 

ανοσοκατακρήµνιση και western blot ανάλυση προσδιορίστηκε ο βαθµός φωσφορυλίωσης 

της βινκουλίνης. Τα κύτταρα ελέγχου θεωρούνται ότι έχουν 100% φωσφορυλίωση. Η 

στατιστική ανάλυση έγινε µε t test, Ρ<0.05 Ν≥3. Στατιστικώς σηµαντική αύξηση της 

φωσφορυλίωσης από τη δράση αs1 καζοµορφίνης παρατηρείται µετά 30 λεπτά δράσης του 

οπιοειδούς πεπτιδίου. 
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3.11.5 Ενεργοποίηση της ΡΙ-3 κινάσης στα µελανωµατικά κύτταρα της 
σειράς Α375. 

 
Η ΡΙ-3 κινάση όπως φάνηκε από τα προηγούµενα αποτελέσµατα, εµπλέκεται στο 

ενδοκυττάριο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος των οπιοειδών πεπτιδίων στα 

νεοπλασµατικά MCF7 κύτταρα, ενώ δεν ενεργοποιείται στα αντίστοιχα µη 

νεοπλασµατικά MCF12A επιθηλιακά κύτταρα του µαστού.  

Στα µελανωµατικά κύτταρα, όπου φαίνεται να ακολουθείται το ίδιο ενδοκυττάριο 

µονοπάτι που οδηγεί τελικά στον πολυµερισµό τον µικροϊνιδίων της ακτίνης, έγιναν 

πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και western blot 

ανάλυση της νιτροκυτταρίνης µε αντίσωµα για την ΡΙ-3 κινάση. ∆ιαπιστώθηκε 

ενεργοποίηση της πρωτεΐνης µετά από 15 και 30 λεπτά έκθεσης σε αs1 καζοµορφίνη    

(εικόνα 42). 
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Εικόνα 42. Επίδρασ

στα Α375  κύτταρα.

Τα κύτταρα εκτέθη

ανοσοκατακρήµνιση

µονοκλωνικό αντίσω

της πρωτεΐνης µετά α

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύτταρα   15min  30min
 ελέγχου 
 

η οπιοειδών πεπτιδίων αυξάνει την φωσφορυλίωση της ΡΙ-3 κινάσης 

  

καν για 15 και 30 λεπτά σε 10-8Μ ας1 καζοµορφίνη, ακολούθησε 

 (ΙΡ) µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και επώαση της νιτροκυτταρίνης µε 

µα για την ΡΙ-3 κινάση (ΙΒ). Παρατηρήθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης 

πό 30 λεπτά επώασης µε το οπιοειδές πεπτίδιο.  
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3.12 Μελέτη της επιβίωσης φυσιολογικών και νεοπλασµατικών 
κυττάρων µετά από επίδραση αs1 καζοµορφίνης. 

 
Ακολούθως µελετήθηκε η επίδραση του οπιοειδή αγωνιστή στην επιβίωση των 

MCF12A, MCF7 και Α375 κυτταρικών σειρών. Πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα 

µέτρησης ζωντανών κυττάρων µετά από επίδραση αs1 καζοµορφίνης σε διαδοχικά 

χρονικά διαστήµατα µε την µέθοδο ΜΤΤ. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

 Ίσος αριθµός κυττάρων εκτίθεται σε αs1 καζοµορφίνη για διαδοχικά χρονικά 

διαστήµατα. Στην συνέχεια προστίθεται ΜΤΤ (3-(4,5-dimethylthiazole-2yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide) το οποίο χρωµατίζει µόνο τα ζωντανά κύτταρα και 

µετράται η οπτική πυκνότητα των δειγµάτων.  

Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων έδειξαν πως σε όλες τις κυτταρικές σειρές η 

επιβίωση (η οπτική πυκνότητα) µειώνεται στατιστικώς σηµαντικά µετά από 48 ώρες 

επώασης όπως φαίνεται στην εικόνα 43. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 min 30min 24h 48h 

Χρόνος έκθεσης

O
D 

(6
00

nm
)

*

*

*MCF7

MCF12A

A375

 
Εικόνα 43. Επίδραση 10-8M αs1 καζοµορφίνης στην επιβίωση των MCF12A, Α375 και 

MCF7 κυττάρων.  

Η κυτταρική επιβίωση µετρήθηκε µε ΜΤΤ µέθοδο P<0.05, N≥ 4. 
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3.13 Επίδραση του TGF- β1 στον κυτταροσκελετό της ακτίνης των 
νεοπλασµατικών MCF7 κυττάρων οδηγεί σε πολυµερισµό των 
µικροϊνιδίων της ακτίνης. 

 

Ο TGF-β1 αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό πολλών επιθηλιακών κυττάρων 

συµπεριλαµβανοµένης της νεοπλασµατικής µαστικής σειράς MCF7 (Dannecker et al. 

1996; Inagaki et al. 1993; Zugmaier et al. 1989). Ενεργοποιεί επίσης ενδοκυττάρια 

µονοπάτια µετάδοσης σήµατος, τόσο στα επιθηλιακά, όσο και στα µεσεγχυµατικά 

κύτταρα. Παίζει σηµαντικό ρόλο στην µορφογένεση ιστών και οργάνων, όπως στη 

δηµιουργία πνευµόνων, µαστικού αδένα, και νεφρών. Τέλος µετέχει σε ενδοκυττάρια 

µονοπάτια µετάδοσης σήµατος κατά την διαδικασία της ογκογένεσης. 

Υπάρχουν δεδοµένα που υποστηρίζουν την συµµετοχή του παράγοντα αυτού στην 

οργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης (Piek et al. 1999). Είναι γνωστό για 

παράδειγµα, πως ο TGF-β1 προκαλεί αναδιοργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης 

σε µετασχηµατισµένους ινοβλάστες (Moustakas and Stournaras 1999).  

Ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να διερευνηθεί η επίδραση του στην ισορροπία του 

πολυµερισµού της ακτίνης στο κυτταρικό µοντέλο που µελετήθηκε, προκειµένου να 

διαπιστωθεί αν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιβίωση των 

νεοπλασµατικών κυττάρων, εκτός των οπιοειδών πεπτιδίων, µπορούν να έχουν την 

ίδια επίδραση στην δοµή του κυτταροσκελετού της ακτίνης. 

 

3.13.1 Ο TGF-β1 προκαλεί πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης στα 
νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού. 

 

Ως µοντέλο χρησιµοποιήθηκε και πάλι η νεοπλασµατική επιθηλιακή σειρά του 

µαστού MCF7 και η φυσιολογικής προέλευσης σειρά MCF12A.  

Τα κύτταρα επωάστηκαν µε TGF-β1 για 24 ώρες και στην συνέχεια προσδιορίστηκε 

ο λόγος µονοµερούς/ολικής ακτίνης µε western blot ανάλυση σε διαλυτά και 

αδιάλυτα σε Triton Χ-100 κυτταρικά κλάσµατα. 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 9  

Επίδραση του TGF-β1 στον λόγο µονοµερούς/ολικής ακτίνης (Ts/Ts+Ti), στα 

MCF7 και MCF12A κύτταρα, µετά από επώαση 24 ωρών  

 

Ts/Ts+Ti Κύτταρα ελέγχου 24 ώρες TGF-β1 

MCF7  0,69±0,09  N=4 0,48±0,08* N=3 

MCF12A 0.40±0.02 N=5 0.52±0.04* N=5 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε t-test. Επίπεδο εµπιστοσύνης Ρ<0,05. Ν ο αριθµός 

των πειραµάτων,* υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά. 

 

Όπως µπορεί να διαπιστωθεί ο κυτταροσκελετός της ακτίνης επηρεάζεται άµεσα από 

τον παράγοντα TGF-β1 . Η επίδραση όµως αυτή είναι διαφορετική σε µη 

νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα. 

Συγκεκριµένα στα νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού ο παράγοντας TGF-β1 

προκαλεί αύξηση του πολυµερισµού των µικροϊνιδίων της ακτίνης. Ο λόγος 

µονοµερούς/ολικής ακτίνης όπως φαίνεται από τα πειράµατα που προηγήθηκαν 

µειώνεται στατιστικώς σηµαντικά κατά 30.43% µετά την επώαση µε TGF-β1. Τα 

αποτελέσµατα αυτά δείχνουν µετατόπιση της δυναµικής ισορροπίας προς την πλευρά 

της πολυµερούς ακτίνης. 

Στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα παρατηρείται το αντίθετο φαινόµενο, δηλαδή ο TGF-

β1 προκαλεί αύξηση του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης. Το γεγονός αυτό οδηγεί 

στον συµπέρασµα πως στα µη νεοπλασµατικά επιθηλιακά κύτταρα του µαστού 

παρατηρείται αποπολυµερισµός των µικροϊνιδίων του κυτταροσκελετού. 

Η επίδραση του TGF-β1 στον κυτταροσκελετό της ακτίνης φυσιολογικών και 

νεοπλασµατικών κυττάρων µαστού διερευνήθηκε και µε την µέθοδο της αναστολής 

της DNασης Ι.  

Τα αποτελέσµατα της µεθόδου αυτής επιβεβαίωσαν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

µε western blot ανάλυση στα MCF12A και ΜCF7 κύτταρα.  

Ο λόγος µονοµερούς/ολικής ακτίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού 

µειώνεται στατιστικώς σηµαντικά κατά 30.36% µετά την επίδραση 24 ωρών µε τον 

TGF-β1 (πίνακας 10). Με την µέθοδο αναστολής της DNασης I παρατηρείται λοιπόν 

αύξηση του πολυµερισµού των µικροϊνιδίων της ακτίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα 

ανάλογη µε αυτήν που παρατηρήθηκε µε western blot ανάλυση.  

     124



 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στα µη νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα παρατηρείται µείωση του λόγου 

µονοµερούς/ολικής ακτίνης. Εποµένως ο TGF-β1 προκαλεί αποπολυµερισµό των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης στα κύτταρα αυτά, όπως ακριβώς παρατηρήθηκε και µε την 

προηγούµενη µέθοδο µελέτης. 

Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί 

(πίνακας 10). 

Η δράση λοιπόν του TGF-β1 σε νεοπλασµατικά κύτταρα όσο αφορά τον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φαινόµενο, 

δεδοµένης της δράσης του στην αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης 

που παρατηρείται στα κύτταρα αυτά.  

 

Πίνακας 10  

Προσδιορισµός του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης (G/ολική ακτίνη) µε την 

µέθοδο αναστολής της DNΑase I, στα MCF7 και MCF12A κύτταρα µετά από 

επώαση 24 ωρών µε τον TGF-β1     

 

G/ολική ακτίνη Κύτταρα ελέγχου 24 ώρες TGF-β1 

MCF7 0,56±0,06 Ν=4 0,39±0,02* Ν=3  

MCF12A 0,34±0,03 Ν=4 0,44±0,02* Ν=3 

 

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε t-test. Επίπεδο εµπιστοσύνης Ρ<0,05. Ν ο αριθµός 

των πειραµάτων,* υποδηλώνει στατιστικώς σηµαντική διαφορά. 
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3.13.2 Μορφολογική ανάλυση της δράσης του TGF-β1 σε µη 
νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα µαστού. 

 

Προκειµένου να διαπιστωθούν οι πιθανές µορφολογικές µεταβολές που 

παρατηρούνται σε µη νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα από την δράση του  

TGF-β1 έγιναν πειράµατα άµεσου φθορισµού µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη. 

Τα κύτταρα επωάζονται για 24 ώρες µε TGF-β1. Ακολουθεί αποµάκρυνση του 

θρεπτικού και µονιµοποίηση των παρασκευασµάτων. Στην συνέχεια µε επίδραση 

ροδαµίνης-φαλλοϊδίνης σηµαίνονται τα µικροϊνίδια ακτίνης. 

Η οργάνωση του κυτταροσκελετού στα νεοπλασµατικά MCF7 κύτταρα όπως 

παρατηρήθηκε και σε προηγούµενα πειράµατα διαφέρει από αυτή των φυσιολογικών 

κυττάρων. Τα µικροϊνίδια της ακτίνης δεν παρουσιάζουν οργανωµένη δοµή και 

εντοπίζονται κυρίως στην εσωτερική επιφάνεια της πλασµατικής µεµβράνης. 

Επίδραση του TGF-β1 στα νεοπλασµατικά κύτταρα οδηγεί σε αύξηση των 

φιλοποδίων της πλασµατικής µεµβράνης στην περιφέρεια του κυττάρου, ενώ 

ταυτόχρονα αυξάνονται τα µικροϊνίδια του στρες στον ενδοκυττάριο περιβάλλον 

(εικόνα 44). 

Στα µη νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα υπάρχει καλή οργάνωση των µικροϊνιδίων 

του κυτταροσκελετού στο εσωτερικό του κυττάρου και καλή πρόσφυση της F ακτίνης 

στην πλασµατική µεµβράνη. Επίδραση του TGF-β1 για 24 ώρες οδηγεί σε µερικό 

αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης. 
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Α     Β  

 

Γ     ∆      

               

Εικόνα 44 Επίδραση TGF-β1 στα MCF7 και MCF12A κύτταρα.  

(X400) Α: MCF7 κύτταρα ελέγχου. Β. MCF7 που έχουν εκτεθεί για 24 ώρες σε TGF-β1 

(10ngr/ml) Γ: ΜCF12Aκύτταρα ελέγχου. ∆: ΜCF12A κύτταρα που έχουν εκτεθεί για 24 

ώρες σε TGF-β1 (10ngr/ml).  
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Η εξαλλαγή ενός φυσιολογικού κυττάρου σε νεοπλασµατικό αποτελεί µια 

πολυπαραγοντική διαδικασία, που περιλαµβάνει αλλαγές τόσο στο γενετικό επίπεδο 

όσο και στην έκφραση της γενετικής πληροφορίας (Weinberg 1983). Στην περίπτωση 

που τα κύτταρα είναι καλά διαφοροποιηµένα και παραµένουν ενωµένα δηµιουργώντας 

ένα συµπαγή όγκο τότε αυτός χαρακτηρίζεται καλοήθης. Στην περίπτωση όµως που τα 

κύτταρα παρουσιάζουν έντονη µεταστατική δράση και διείσδυση στο υπόστρωµα τότε 

όγκος χαρακτηρίζεται κακοήθης.  

Οι όγκοι κατατάσσονται ανάλογα µε τον ιστό από τον οποίο προέρχονται σε τρεις 

κατηγορίες. Αν τα κύτταρα είναι επιθηλιακής προέλευσης τότε χαρακτηρίζονται ως 

καρκινώµατα που είναι και οι πιο συνηθισµένοι τύποι νεοπλασιών (Parkin et al. 1988). 

Όγκοι που περιλαµβάνουν κύτταρα προερχόµενα από συνδετικό ή µυϊκό ιστό 

χαρακτηρίζονται ως σαρκώµατα. Τέλος η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει όλους τους 

άλλους τύπους καρκίνου που δεν εντάσσονται σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες, 

όπως είναι οι λευχαιµίες και οι νεοπλασίες του νευρικού ιστού.  

Η δηµιουργία νεοπλασµατικών κυττάρων είναι γνωστό πως σχετίζεται µε µετατροπή 

πρωτοογκογονιδίων σε ογκογονίδια. καθώς και µε την απώλεια φυσιολογικής 

λειτουργίας ογκοκατασταλτικών γονιδίων (Cantley et al. 1991; Downward et al. 1984; 

Varmus 1984). Όλες αυτές οι µεταβολές στο γενετικό υλικό έχουν ως αποτέλεσµα την 

αλλαγή στην µορφή και τον µεταβολισµό του κυττάρου. Το νεοπλασµατικό λοιπόν 

κύτταρο παρουσιάζει αλλαγές στην ανάπτυξη και την κυτταρική διαίρεση, αλλαγές 

στην ικανότατα µεταφοράς πρωτεϊνών και άλλων µεταβολιτών από το εξωκυττάριο 

περιβάλλον στο εσωτερικό του κυττάρου και τέλος αλλαγές στον κυτταροσκελετό και 

την µορφολογία του (Bernal and Stahel 1985). Τα νεοπλασµατικά κύτταρα έχουν 

συνήθως κυκλικό σχήµα, παρουσιάζουν κακή πρόσφυση στο υπόστρωµα και έντονο 

αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων της F-ακτίνης. (Assoian and Zhu 1997; Ben-Ze'ev 

1999; Stournaras et al. 1996).  

Συγκεκριµένα είναι γνωστό πως νεοπλασµατικά κύτταρα βασικοκυτταρικού και 

ακανθοκυτταρικού καρκινώµατος παρουσιάζουν αυξηµένο λόγο µονµερούς/ολικής 

ακτίνης σε σχέση µε τα αντίστοιχα µη νεοπλασµατικά κερατινοκύτταρα (Katsantonis et 

al. 1994). Παρόµοια µελέτη σε κύτταρα ασθενών µε χρόνια και µε οξεία 

λεµφοβλαστική λευχαιµία σε σύγκριση µε µη νεοπλασµατικά λεµφοκύτταρα, έδειξε 
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µειωµένο πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα και 

στατιστικώς σηµαντικά αυξηµένο λόγο µονοµερούς/ολικής ακτίνης. Η ίδια αύξηση του 

λόγου ακτίνης παρατηρείται στην περίπτωση φυσιολογικών και νεοπλασµατικών 

κυττάρων του ενδοµητρίου. Επίσης όσο πιο επιθετική είναι η µορφή του καρκίνου και 

εποµένως όσο ποιο αδιαφοροποίητο είναι το νεοπλασµατικό κύτταρο, τόσο 

µεγαλύτερος ο αποπολυµερισµός των µικροϊνιδίων της ακτίνης (Stournaras et al. 1996). 

Το πρώτο ερώτηµα που τέθηκε στην παρούσα διδακτορική διατριβή ήταν η διερεύνηση 

της ισορροπίας πολυµερισµού της ακτίνης σε κυτταρικά µοντέλα φυσιολογικών και 

νεοπλασµατικών κυττάρων που δεν έχουν µελετηθεί έως σήµερα, όπως τα επιθηλιακά 

κύτταρα του µαστού, προκειµένου να διαπιστωθεί αν ο λόγος µονοµερούς/ολικής 

ακτίνης µπορεί να αποτελέσει δείκτη εξαλλαγής του κυττάρου. Στην συνέχεια 

διερευνήθηκε η πιθανότητα µεταβολής της δυναµικής αυτής ισορροπίας του 

πολυµερισµού των µικροϊνιδίων του κυτταροσκελετού στα νεοπλασµατικά κύτταρα 

από την επίδραση µορίων, όπως είναι τα οπιοειδή πεπτίδια. Μελετήθηκε επίσης ο 

ρόλος τους στην επιβίωση και την µεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων. Τέλος 

εξετάστηκε διεξοδικά το ενδοκυττάριο µονοπάτι µεταγωγής σήµατος που 

ενεργοποιείται στα κύτταρα αυτά, καθώς και η πιθανή συµµετοχή του σε διαφορετικής 

ιστολογικής προέλευσης καρκινικά κύτταρα. 

Η κατάσταση πολυµερισµού της ακτίνης µελετήθηκε λοιπόν σε επιθηλιακά 

νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού της σειράς MCF7, καθώς και σε επιθηλιακά 

φυσιολογικής προέλευσης κύτταρα µαστού της σειράς MCF12Α τα οποία προέρχονται 

από ασθενή που έχει υποστεί µείωση µαστού. Από τα αποτελέσµατα προσδιορισµού 

του λόγου G/ολική ακτίνη συνάγεται το συµπέρασµα πως στα MCF7 κύτταρα η 

δυναµική ισορροπία του πολυµερισµού της ακτίνης είναι µετατοπισµένη προς την 

µονοµερή G-ακτίνη σε σχέση µε τα αντίστοιχα φυσιολογικής προέλευσης κύτταρα. 

Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε πως ο λόγος µονοµερούς/ολικής ακτίνης αποτελεί 

έναν ευαίσθητο δείκτη της φυσιολογίας του κυττάρου.  

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε τα προηγούµενα βιβλιογραφικά δεδοµένα 

που αναφέρθηκαν. Υπάρχει εποµένως σαφής αποπολυµερισµός των µικροϊνιδίων στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα µη νεοπλασµατικά, ενώ µε 

µορφολογικές µελέτες του κυτταροσκελετού, παρατηρείται αποδιοργάνωση των 

ινιδίων του στρες στο κυτταρόπλασµα και εµφάνιση µικροϊνιδιακού δακτυλίου ακτίνης 

στην περιφέρεια του κυττάρου.  
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∆ιερευνήθηκαν στη συνέχεια οι πιθανές µεταβολές που µπορούν να συµβούν στην 

δυναµική ισορροπία του πολυµερισµού της ακτίνης, από την επίδραση µορίων όπως τα 

οπιοειδή πεπτίδια και οι επιδράσεις αυτών των αλλαγών στην φυσιολογία των 

νεοπλασµατικών κυττάρων.  

Τα οπιοειδή επιλέχθηκαν διότι  είναι ενώσεις που έχουν βρεθεί σε µία µεγάλη ποικιλία 

όγκων µεταξύ των οποίων και σε νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού, όπου µε 

διαφορετικές τεχνικές έχουν εντοπιστεί ενδογενή οπιοειδή πεπτίδια (Chatikhine et al. 

1994) .  

Είναι γνωστό επίσης πως οι ενώσεις αυτές αλληλεπιδρούν µε πρωτεΐνες και µε 

κυτταροσκελετικά στοιχεία σε όργανα όπως ο µαστός, ο νεφρός και ο προστάτης 

(Panagiotou et al. 1999; Papakonstanti et al. 1998; Papakonstanti and Stournaras 2002) 

Τα οπιοειδή ακόµα, αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό πολλών νεοπλασµατικών 

κυττάρων µε δοσο-εξαρτώµενο και αναστρέψιµο τρόπο, συµπεριλαµβανοµένων και 

επιθηλιακών κυττάρων του µαστού. (Panagiotou et al. 1998), ωστόσο ο µηχανισµός 

δράσης τους στην οργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης στα κύτταρα αυτά 

παραµένει άγνωστος.  

Μελετήθηκε λοιπόν σε βάθος η αλληλεπίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων µε τον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης, καθώς και το ενδοκυττάριο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος 

που ενεργοποιείται στα νεοπλασµατικά κύτταρα. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε 

το οπιοειδές πεπτιδίο αs1 καζοµορφίνη.  

Η αs1 καζοµορφίνη είναι προϊόν της καζεΐνης του γάλακτος. Αναστέλλει τον 

πολλαπλασιασµό νεοπλασµατικών κυττάρων και δεσµεύεται σε όλους τους τύπους των 

kappa οπιοειδών υποδοχέων ενώ µε µικρότερη χηµική συγγένεια δεσµεύεται στους 

delta και mu υποδοχείς. Θεωρείται πιθανό πως κατά την δηµιουργία όγκων στον 

µαστό, συντίθενται πρωτεάσες που µετατρέπουν την καζεΐνη σε καζοµορφίνες οι 

οποίες δρουν ως τοπικοί αναστολείς των κυτταρικών όγκων (Kampa et al. 1996).  

Τα MCF7 κύτταρα διαθέτουν kappa και σε µικρότερη συγκέντρωση mu και delta 

οπιοειδείς υποδοχείς. Στα φυσιολογικής προέλευσης MCF12A υπάρχουν kappa και 

περισσότεροι mu υποδοχείς (Kallergi et al. 2003). Ταυτόχρονα ο πολλαπλασιασµός και 

των δύο κυττάρων σειρών αναστέλλεται µετά από παρατεταµένη έκθεση στο οπιοειδές 

πεπτίδιο.  

Μελέτη του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης, έδειξε πως τα οπιοειδή έχουν 

διαφορετική δράση στα µη νεοπλασµατικά σε σχέση µε τα νεοπλασµατικά κύτταρα. 

Συγκεκριµένα επώαση των MCF12A κυττάρων για 15 λεπτά µε αs1 καζοµορφίνη 
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οδηγεί σε αποδιοργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης µε ταυτόχρονη αύξηση του 

λόγου G/ολική ακτίνη. Περαιτέρω όµως επίδραση του οπιοειδούς έχει ως αποτέλεσµα 

τον επαναπολυµερισµό της ακτίνης στα αρχικά επίπεδα των κυττάρων ελέγχου. 

Επιπλέον µελέτες των µικροϊνιδίων της ακτίνης µε την µέθοδο άµεσου φθορισµού µε 

ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη έδειξαν παροδική αποδιοργάνωση των µικροϊνιδίων του στρες 

στο εσωτερικό του κυττάρου η οποία γίνεται αντιληπτή από τα πρώτα 15min έκθεσης 

στο φάρµακο. Το φαινόµενο αυτό έχει διαπιστωθεί και σε άλλα είδη φυσιολογικών 

κυττάρων όπως είναι τα επιθηλιακά κύτταρα του εγγύς εσπειραµένου σωληναρίου 

(Papakonstanti et al. 1998), οδηγώντας στον συµπέρασµα πως η δράση αυτή των 

οπιοειδών µπορεί να είναι γενικευµένη στα φυσιολογικής προέλευσης επιθηλιακά 

κύτταρα.  

Στα νεοπλασµατικά κύτταρα παρατηρείται το αντίθετο ακριβώς φαινόµενο. Επίδραση 

αs1 καζοµορφίνης έχει ως αποτέλεσµα τον πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης. 

Το φαινόµενο αυτό λαµβάνει χώρα πολύ νωρίς, µόλις 15min µετά την επίδραση του 

φαρµάκου. Η στατιστικώς σηµαντική µείωση του λόγου G/ολική ακτίνη, όπως 

διαπιστώθηκε µε western blot ανάλυση, συνεχίζεται ακόµη και 24 ώρες µετά την 

επίδραση του οπιοειδούς. Πειράµατα άµεσου φθορισµού έδειξαν πως ο πολυµερισµός 

των µικροϊνιδίων της ακτίνης που λαµβάνει χώρα στα νεοπλασµατικά κύτταρα 

συνοδεύεται από την δηµιουργία ινιδίων του στρες και κυρίως λαµελλιποδίων, και 

φιλοποδίων στην επιφάνεια της πλασµατικής τους µεµβράνης. Επίσης τα κύτταρα 

αποκτούν γέφυρες επικοινωνίας µεταξύ τους, συνδεόµενα µέσω µεµβρανικών 

προεκβολών. 

Όπως αναφέρθηκε είναι γεγονός πως όσο πιο αδιαφοροποίητο είναι το κύτταρο τόσο η 

δυναµική ισορροπία της ακτίνης µετατοπίζεται προς την µονοµερή G ακτίνη 

(Stournaras et al. 1996) µε αποδιοργάνωση των µικροϊνίδιων του κυτταροσκελετού 

µεταβάλλοντας έτσι την µορφολογία του νεοπλασµατικού κυττάρου (Janmey and 

Chaponnier 1995; Kakunaga 1984; Katsantonis et al. 1994; Stournaras et al. 1996). Η 

µετατόπιση λοιπόν της δυναµικής ισορροπίας του πολυµερισµού της ακτίνης προς την 

πολυµερή µορφή µε αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού, που παρατηρείται στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα από τα οπιοειδή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον φαινόµενο.  

Υπάρχουν άλλωστε ενώσεις όπως το jasplakinοlide το οποίο προέρχεται από 

θαλάσσιους οργανισµούς, που προκαλούν αύξηση του πολυµερισµού της ακτίνης, ενώ 

ταυτόχρονα αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό νεοπλασµατικών κυττάρων και έχουν 

προταθεί ως αντινεοπλασµατικά φάρµακα. (Brackman et al. 1992; Bubb et al. 1994; 
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Jordan and Wilson 1998). Αντικαρκινικές ενώσεις επίσης που χρησιµοποιούνται 

σήµερα έχει αποδειχθεί πως έχουν παρόµοια δράση στον κυτταροσκελετό. 

Συγκεκριµένα το taxotere και η ταξόλη είναι ευρύτατα χρησιµοποιούµενα 

αντικαρκινικά φάρµακα και έχουν έντονη κυτταροσκελετική δράση. Συγκεκριµένα 

αποτρέπουν τον αποπολυµερισµό των µικροσωληνίσκων και αναδιοργανώνουν το 

δίκτυο των µικροϊνιδίων της ακτίνης (Rosenblum and Shivers 2000). Ο πολυµερισµός 

της ακτίνης είναι τελικά δυνατό να αναστέλλει τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, 

προκαλώντας καλύτερη οργάνωση του κυτταροσκελετού, αποτρέποντας έτσι το 

κύτταρο να εισέλθει στην µιτωτική διαδικασία. Στην κατηγορία των φαρµάκων αυτών 

έρχονται να προστεθούν τώρα και τα οπιοειδή πεπτίδια όπως η αs1 καζοµορφίνη. 

Προκειµένου να διαπιστωθεί πιθανή παρόµοια δράση των οπιοειδών πεπτιδίων και σε 

άλλα µη επιθηλιακής προέλευσης νεοπλασµατικά κύτταρα, µελετήθηκε η επίδραση αs1 

καζοµορφίνης σε µελανωµατικά κύτταρα της σειράς Α375. ∆ιαπιστώθηκε πως η 

αύξηση του πολυµερισµού της ακτίνης που παρατηρείται στα επιθηλιακά 

νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού, συµβαίνει και στα Α375, µε στατιστικώς 

σηµαντική µείωση του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης µετά από 30 λεπτά επώασης, 

η οποία συνεχίζεται µέχρι και 24 ώρες µετά την έκθεση στο φάρµακο. Μορφολογική 

ανάλυση της επίδρασης του οπιοειδούς πεπτιδίου στα µελανωµατικά κύτταρα έδειξε 

δηµιουργία νέων ινιδίων του στρες, καθώς και µερική αύξηση του αριθµού 

λαµελλιποδίων και φιλοδίων στην περιφέρεια του κυττάρου. 

Η παρόµοια επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων και σε µη επιθηλιακής προέλευσης 

νεοπλασµατικά κύτταρα, αποτελεί πιθανώς ένδειξη αντίστοιχης δράσης των φαρµάκων 

αυτών και σε άλλους τύπους καρκινικών κυττάρων. Στην διαπίστωση αυτή 

συνηγορούν προηγούµενες µελέτες που αφορούν την σταθεροποίηση των µικροϊνιδίων 

του κυτταροσκελετού νεοπλασµατικών κυττάρων από επινεφρίδια αρουραίου, µε 

ταυτόχρονη αναστολή έκκρισης κατεχολαµινών από τα κύτταρα αυτά (Dermitzaki et 

al. 2001). Ο παρατηρούµενος πολυµερισµός της ακτίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα 

συνοδεύεται είτε µε την δηµιουργία ινιδίων του στρες είτε µε την εµφάνιση 

λαµελλιποδίων και φιλοποδίων στην πλασµατική µεµβράνη. 

Συµπεραίνεται πως στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα τα οπιοειδή πεπτίδια εµφανίζουν 

παροδική και αντίθετη δράση από αυτή που έχουν στα αντίστοιχα νεοπλασµατικά, 

γεγονός ιδιαίτερα ενδιαφέρον δεδοµένου πως η δράση τους στα καρκινικά είναι 

παρατεταµένη και ταυτίζεται µε αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού και µείωση των 

επίπεδων του λόγου G/ολική ακτίνη σε τιµές αντίστοιχες των φυσιολογικών κυττάρων, 
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επαναφέροντας το νεοπλασµατικό κύτταρο σε µια «φυσιολογικότερη» κατάσταση 

οργάνωσης του κυτταροσκελετού του. 

 

Το επόµενο ερώτηµα ήταν ποιο ενδοκυττάριο µονοπάτι ενεργοποιείται από την δράση 

των οπιοειδών πεπτιδίων σε µη νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα και οδηγεί 

στις παρατηρούµενες αυτές µεταβολές του κυτταροσκελετού. Η δηµιουργία 

λαµελλιποδίων και φιλοποδίων στα νεοπλασµατικά κύτταρα µετά την χορήγηση αs1 

καζοµορφίνης οδήγησε στην διερεύνηση πρωτεϊνών που µετέχουν στην πρόσδεση των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης στην πλασµατική µεµβράνη, καθώς και σε πρωτεϊνικές 

κινάσες που ενέχονται στους µηχανισµούς πρόσδεσης και δηµιουργίας των εστιών 

πρόσφυσης (Parsons et al. 2000; Rosenfeldt et al. 2001). Πολλές από αυτές τις 

πρωτεΐνες ενεργοποιούνται µε φωσφορυλίωση τους σε τυροσίνη. Ανοσοκατακρήµνιση 

κυτταρικών κλασµάτων µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και western blot ανάλυση των 

δειγµάτων µε το ίδιο αντίσωµα, έδειξε αύξηση φωσφορυλίωσης δύο πρωτεϊνών των 

οποίων τα µοριακά βάρη ήταν από 100ΚDa έως 150 ΚDa και µίας πρωτεΐνης µοριακού 

βάρους µεταξύ 75 ΚDa και 100 ΚDa.  

Η FAK είναι πρωτεϊνική κινάση τυροσίνης µοριακού βάρους 125 ΚDa, η οποία δεν 

εµφανίζει δράση υποδοχέα και εντοπίζεται στις εστίες πρόσφυσης των κυττάρων. 

Μεγάλη ποικιλία από εξωκυττάρια σήµατα όπως αυξητικοί παράγοντες, στεροειδείς 

ορµόνες κυτοκίνες και νευροπεπτίδια επάγουν την ενεργοποίηση µέσω 

φωσφορυλίωσης του µορίου της   (Schaller 2001, (Koukouritaki et al. 1999a; 

Koukouritaki et al. 1999b; Papakonstanti et al. 2003). Λαµβάνει επίσης µέρος σε 

µηχανισµούς δηµιουργίας λαµελλιποδίων έπειτα από επίδραση διαφορετικών µορίων 

(Kabir-Salmani et al. 2003; Rosenfeldt et al. 2001; Schaller 2001). Υπάρχουν µελέτες 

που υποστηρίζουν πως ενεργοποίηση της FAK προάγει την ανάπτυξη κυτταρικών 

όγκων, ενώ άλλα βιβλιογραφικά δεδοµένα συνηγορούν στην άποψη πως η δηµιουργία 

εστιών πρόσφυσης στην οποία µετέχει η πρωτεϊνική κινάση βοηθά στην καλύτερη 

σύνδεση του νεοπλασµατικού κυττάρου στο υπόστρωµα και την µείωση της 

µεταστατικής του ικανότητας (Jones et al. 2000; Nakagawa et al. 1998; Tremblay et al. 

1996; Withers et al. 1996).  

∆ιερευνήθηκε λοιπόν η συµµετοχή της στο ενδοκυττάριο µονοπάτι δράσης των 

οπιοειδών πεπτιδίων. Πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης, έδειξαν πως η FAK 

φωσφορυλιώνεται στα νεοπλασµατικά κύτταρα µετά από 30 λεπτά επώασης µε αs1 

καζοµορφίνη. Η ενεργοποίηση αυτή της FAK κινάσης παρατηρείται µόνο στα MCF7 
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και όχι στα µη νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα, γεγονός αναµενόµενο µια και η 

δράση των οπιοειδών στον σκελετό της ακτίνης των κυττάρων αυτών, είναι αντίθετη µε 

την δράση τους στα νεοπλασµατικά κύτταρα. 

Στόχοι της FAK κινάσης αποτελούν πρωτεΐνες πρόσδεσης της ακτίνης στην 

πλασµατική µεµβράνη που µετέχουν στις εστίες πρόσφυσης, όπως είναι η παξιλλίνη 

και η βινκουλίνη (Shen and Schaller 1999). Η βινκουλίνη είναι πρωτεΐνη µοριακού 

βάρους 117 ΚDa, η οποία διαθέτει θέσεις πρόσδεσης της πολυµερούς F- ακτίνης στην 

ουρά του µορίου της.  

∆ιαπιστώθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης της βινκουλίνης στα νεοπλασµατικά κύτταρα. 

γεγονός που συµφωνεί µε προηγούµενες µελέτες που έχουν αποδείξει πως 

φωσφορυλίωση της βινκουλίνης σε τυροσίνη σχετίζεται µε την δηµιουργία 

λαµελλιποδίων (Kabir-Salmani et al. 2002), η οποία παρατηρείται και στα 

νεοπλασµατικά MCF7 κύτταρα που µελετήθηκαν.  

Στα µη νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα δεν παρατηρήθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης 

των πρωτεϊνών FAK και βινκουλίνη. 

Η παξιλλίνη που αποτελεί επίσης σε πολλές περιπτώσεις στόχο της πρωτεϊνικής 

κινάσης FAK (Koukouritaki et al. 1999a) δεν βρέθηκε να ενεργοποιείται από την 

δράση της αs1 καζοµορφίνης, στα κύτταρα που µελετήθηκαν.  

Μελέτη των συνολικών πρωτεϊνικών επιπέδων της FAK, της βινκουλίνης και της 

παξιλλίνης στα MCF12Α και MCF7 κύτταρα, έδειξε πως δεν υπάρχει µεταβολή στην 

συνολική έκφραση των παραπάνω πρωτεϊνών. Το γεγονός αυτό µαρτυρεί πως η 

παρατηρούµενη αύξηση φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών από την δράση οπιοειδών δεν 

σχετίζεται µε αυξηµένη πρωτεϊνοσύνθεση στα νεοπλασµατικά κύτταρα. 

Οι δύο αυτές πρωτεΐνες που εµπλέκονται στο µονοπάτι δράσης των οπιοειδών στα 

MCF7 κύτταρα, βρίσκονται είτε προσδεµένες στην πλασµατική µεµβράνη είτε 

υπάρχουν ελεύθερες στο κυτταρόπλασµα. Με πειράµατα διπλού ανοσοφθορισµού µε 

την χρήση ροδαµίνης-φαλλοϊδίνης και αντισώµατος φλουρεσκίνης για την FAK και τη 

βινκουλίνη, παρατηρήθηκε αύξηση του συνεντοπισµού και των δύο πρωτεϊνών µε την 

πολυµερή ακτίνη στα νεοπλασµατικά κύτταρα. Οι θέσεις συνεντοπισµού αυξάνονται 

στις µεµβρανικές προεκβολές που εµφανίζονται στην περιφέρεια του κυττάρου. 

Σύµφωνα άλλωστε µε προηγούµενες µελέτες ο πολυµερισµός της ακτίνης, ο οποίος 

παρατηρείται και στα νεοπλασµατικά κύτταρα που µελετήθηκαν, σχετίζεται µε τη 

φωσφορυλίωση και την αύξηση του συνεντοπισµού της FAK κινάσης µε την ακτίνη 

στις µεµβρανικές προσεκβολές (Ray et al. 2001).  
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Στα µη νεοπλασµατικά µαστικά κύτταρα δεν παρατηρείται αύξηση του συνεντοπισµού 

των παραπάνω µορίων γεγονός αναµενόµενο, διότι δεν λαµβάνει χώρα ενεργοποίηση 

της FAK ή της βινκουλίνης και δεν παρατηρείται πολυµερισµός των µικροϊνιδίων της 

ακτίνης µετά από δράση ας1 καζοµορφίνης, εποµένως δεν µεταβάλλεται και η 

ενδοκυττάρια κατανοµή των δύο πρωτεϊνών. 

Η ΡΙ-3 είναι γνωστή πρωτεϊνική κινάση η οποία σχετίζεται µε την δράση των µικρών 

GTPασων και ενέχεται στην αναδιοργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης από την 

επίδραση µορίων όπως ο PDGF και άλλοι αυξητικοί παράγοντες (Carpenter et al. 

1997). Η κινάση αυτή µπορεί επίσης να ενεργοποιείται πριν ή και µετά την FAK, σε 

διάφορα ενδοκυττάρια µονοπάτια µετάδοσης σήµατος (Chen et al. 1996; Lymn et al. 

1999). Φωσφορυλιώνεται σε τυροσίνη και ενεργοποιείται από διαµεµβρανικούς 

υποδοχείς της οικογένειας στην οποία ανήκουν και οι υποδοχείς των οπιοειδών 

πεπτιδίων (Tang et al. 2002).  

Η ΡΙ-3 κινάση αποτελείται όπως είναι γνωστό από µία ρυθµιστική υποµονάδα την p85 

και µία καταλυτική την p110 η οποία παρουσιάζει λιπιδική δράση (Maier et al. 1999). 

Ανοσοκατακρήµνιση µε αντίσωµα φωσφοτυροσίνης και western blot ανάλυση έδειξε 

αύξηση φωσφορυλίωσης της ΡΙ-3 κινάσης (p85 υποµονάδα) πολύ σύντοµα µετά από 

έκθεση σε αs1 καζοµορφίνη των νεοπλασµατικών κυττάρων. Όπως ήταν αναµενόµενο 

στα µη νεοπλασµατικά MCF12A κύτταρα δεν παρατηρείται αύξηση φωσφορυλίωσης 

της πρωτεΐνης µετά την επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων.  

Παρατηρήθηκε επίσης ενεργοποίηση της καταλυτικής (p110) υποµονάδας στα MCF7 

κύτταρα, µε πειράµατα προσδιορισµού της φωσφολιπιδικής της δράσης  και µέτρηση 

του µορίου ΡΙΡ3 που σχηµατίζεται µε χρήση σηµασµένου [γ-32Ρ]ΑΤΡ. 

 Επίδραση λοιπόν των οπιοειδών πεπτιδίων στα νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού 

έχει ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση και των δύο υποµονάδων του µορίου της ΡΙ-3 

κινάσης, γεγονός που σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα µπορεί να οδηγήσει στην 

ενεργοποίηση µικρών GTPασων (Bar-Sagi and Hall 2000).  

Με πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης παρατηρήθηκε επίσης αύξηση σύνδεσης της FAK 

µε την ΡΙ-3 κινάση έπειτα από επίδραση οπιοειδών στα MCF7 κύτταρα Έχει 

αποδειχθεί επίσης πως η σύνδεση FAK-ΡΙ-3 κινάσης είναι σηµαντική για τον 

εντοπισµό της τελευταίας στις µεµβρανικές προσεκβολές (Shen and Guan 2001). Η 

αλληλεπίδραση αυτή παρατηρείται και κατά την επίδραση BSA-τεστοστερόνης σε 

νεοπλασµατικά κύτταρα του προστάτη, µονοπάτι που οδηγεί και αυτό στον 

πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης (Papakonstanti et al. 2003). 
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Η δηµιουργία λαµελλιποδίων, φιλοποδίων και ινιδίων του στρες, συνδέεται άµεσα µε 

την ενεργοποίηση των µικρών GTPασων : Rac, CDC42 και Rho αντίστοιχα. (Hall 

1998; Karnoub et al. 2001). Επίδραση των οπιοειδών πεπτιδίων στα νεοπλασµατικά 

MCF7 κύτταρα, έχει ως αποτέλεσµα την έντονη εµφάνιση λαµελλιποδίων στην 

πλασµατική τους µεµβράνη. Είναι επίσης γνωστό πως η δράση των µικρών GTPασων 

όπως η Rac αναστέλλει την µετανάστευση και την διείσδυση των κυττάρων σε 

νεοπλασµατικά επιθηλιακά κύτταρα (Hordijk et al. 1997; Stam et al. 1998), ενώ έχει το 

ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα σε άλλους τύπους κυττάρων όπως τα Τ-λεµφοκύτταρα 

(Stam et al. 1998). Ήταν λοιπόν ενδιαφέρον η διερεύνηση της πιθανής συµµετοχής της 

Rac GTPασης στη δράση των οπιοειδών στα επιθηλιακά νεοπλασµατικά κύτταρα του 

µαστού.  

Βρέθηκε πως η πρωτεΐνη αυτή ενεργοποιείται πολύ σύντοµα µετά την επίδραση 

αs1καζοµορφίνης στα νεοπλασµατικά MCF7 κύτταρα, ενώ αντίθετα δεν παρατηρείται 

ενεργοποίηση της στα µη νεοπλασµατικά MCF12Α κύτταρα. Ωστόσο δεν αλλάζει η 

συνολική πρωτεϊνική έκφραση της Rac σε µη νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά 

κύτταρα από την δράση οπιοειδών.  

Το χρονικό διάστηµα ενεργοποίησης της ΡΙ-3 κινάσης συµπίπτει µε αυτό της 

ενεργοποίησης της Rac GTPασης. Η διερεύνηση της σχέσης της ΡΙ-3 κινάσης µε την 

Rac στα συγκεκριµένα κύτταρα έγινε µε την χρήση ενός εξειδικευµένου αναστολέα της 

πρωτεΐνης, τη βορτµανίνη. Επώαση των MCF7 κυττάρων µε βορτµανίνη και οπιοειδή 

έχει άµεση επίδραση στην ενεργοποίηση της Rac GTPασης. Συγκεκριµένα 

παρατηρείται αναστολή της προκαλούµενης από οπιοειδή ενεργοποίησης της 

πρωτεΐνης µετά από 15 και 30 λεπτά επώασης των κυττάρων. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει πως η δράση της µικρής αυτής GTPασης εξαρτάται άµεσα από την 

ενεργοποίηση της ΡΙ-3 κινάσης.  

Η ενεργοποίηση άλλωστε της Rac σε ορισµένες περιπτώσεις προαπαιτεί την 

ενεργοποίηση της ΡΙ-3κινάσης. Συγκεκριµένα η πρωτεΐνη αλληλεπιδρά µε την Rac 

GTPαση είτε άµεσα µέσω της p85 υποµονάδας του µορίου της, είτε µέσω της 

δηµιουργίας ΡΙΡ3 λιπιδίου από την ενεργοποίηση της καταλυτικής p110 υποµονάδας 

της (Bar-Sagi and Hall 2000). Η ενεργοποίηση λοιπόν όπως αποδείχθηκε και των δύο 

υποµονάδων του µορίου της ΡΙ-3 κινάσης, από την αs1 καζοµορφίνη έχει ως 

αποτέλεσµα την περαιτέρω ενεργοποίηση της µικρής Rac GTPασης.  

Αντίθετα η αύξηση φωσφορυλίωσης της FAK και της βινκουλίνης που παρατηρείται 

στα νεοπλασµατικά κύτταρα µετά την επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων, δεν 
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αναστέλλεται από την δράση της βορτµανίνης. Η ενεργοποίηση λοιπόν της FAK και 

της βινκουλίνης είναι ανεξάρτητη από την ΡΙ-3 κινάση. Ωστόσο όπως αναφέρθηκε 

παρατηρείται αύξηση του συνεντοπισµού της FAK µε την ΡΙ-3 κινάση στα MCF7 

κύτταρα, γεγονός που µαρτυρεί πως η ενεργοποίηση της ΡΙ-3 κινάσης έπεται της FAK 

στο ενδοκυττάριο µονοπάτι δράσης της αs1 καζοµορφίνης.  

Επίσης αναστολή ενεργοποίησης της ΡΙ-3 κινάσης από βορτµανίνη έχει ως αποτέλεσµα 

την αναστολή της δράσης της αs1 καζοµορφίνης στον κυτταροσκελετό της ακτίνης στα 

MCF7 κύτταρα. Εποµένως το ενδοκυττάριο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος που 

ενεργοποιείται από τα οπιοειδή και οδηγεί σε αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού 

της ακτίνης σταµατά αν απενεργοποιηθεί η ΡΙ-3 κινάση.  

 

Χαρακτηριστικό των νεοπλασµατικών κύτταρων είναι ο ανεξέλεγκτος 

πολλαπλασιασµός και η µετανάστευση τους σε άλλους ιστούς και όργανα γεγονός που 

οδηγεί σε µεταστάσεις. ∆ιερευνήθηκε λοιπόν εάν οι µεταβολές αυτές του 

κυτταροσκελετού που παρατηρήθηκαν από την επίδραση οπιοειδών πεπτιδίων 

επηρεάζουν την φυσιολογία του νεοπλασµατικού κυττάρου. Πειράµατα µελέτης του 

κυτταρικού πολλαπλασιασµού στις δύο σειρές ΜCF7 και MCF12A, έδειξαν πως µετά 

από 48 ώρες επώασης ο αριθµός των κυττάρων µειώνεται και στους δύο πληθυσµούς. 

Μελέτες επίσης µε την µέθοδο επούλωσης τραύµατος (wound healing) έδειξαν πως στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα επίδραση των οπιοειδών έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της 

κινητικότητας τους σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου. Στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα 

το φαινόµενο αυτό δεν λαµβάνει χώρα στον ίδιο βαθµό και δεν παρατηρείται 

στατιστικώς σηµαντική µείωση της µεταναστευτικής ικανότητας των κυττάρων.  

Το αποτέλεσµα αυτό ενισχύει την πεποίθηση πως η αύξηση του πολυµερισµού των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης που παρατηρείται στα νεοπλασµατικά κύτταρα έπειτα από 

επώαση µε αs1 καζοµορφίνη, οδηγεί σε καλύτερη πρόσφυση τους στο υπόστρωµα και 

στα γειτονικά τους κύτταρα, µε αποτέλεσµα την µείωση της µεταναστευτικής τους 

ικανότητας. Εάν αυτό το γεγονός επιβεβαιωθεί µε in vivo πειράµατα αποτελεί µια 

ενδιαφέρουσα προσέγγιση της αντιµετώπισης της µεταναστευτικής ικανότητας των 

νεοπλασµατικών κυττάρων. 

Όπως είδαµε προηγουµένως το ενδοκυττάριο µονοπάτι που ενεργοποιείται από τα 

οπιοειδή στα νεοπλασµατικά κύτταρα, παραµένει ανενεργό στα φυσιολογικής 

προέλευσης MCF12A κύτταρα. Το γεγονός αυτό είναι αναµενόµενο διότι τα οπιοειδή 

έχουν αντίθετη και παροδική δράση στην ισορροπία του πολυµερισµού της ακτίνης 
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αυτών των κυττάρων. Περαιτέρω έρευνα έδειξε πως στα MCF12A κύτταρα 

ενεργοποιείται µε φωσφορυλίωση σε τυροσίνη µία πρωτεΐνη που σχετίζεται µε τον 

αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης, η βιλλίνη. Είναι γνωστό άλλωστε πως 

φωσφορυλίωση της βιλλίνης, έχει ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της ως πρωτεΐνη 

κατάτµησης των µικροϊνιδίων της ακτίνης (Papakonstanti et al. 2000). Το µονοπάτι 

λοιπόν που ενεργοποιείται στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα είναι πιθανό να περνά από 

την δράση αυτού του µορίου και να οδηγεί στον παροδικό αποπολυµερισµό των ινιδίων 

του στρες. Στα νεοπλασµατικά κύτταρα δεν παρατηρείται αυτή η πρωτεΐνη. 

Προσπαθώντας να διερευνηθεί αν ακολουθείται το προηγούµενο µονοπάτι µετάδοσης 

σήµατος στα µελανωµατικά Α375 κύτταρα, διαπιστώθηκε και σε αυτήν την περίπτωση 

φωσφορυλιώση της FAK, της βινκουλίνης και της ΡΙ-3 κινάσης, µετά από επίδραση 30 

λεπτών µε το οπιοειδές πεπτίδιο. Υπάρχουν ακόµα ενδείξεις ενεργοποίησης και της 

µικρής Rac GTPασης. O άµεσος φθορισµός µε ροδαµίνη-φαλλοϊδίνη έδειξε σηµαντική 

αύξηση των λαµελλιποδίων στην περιφέρεια του κυττάρου καθώς και των ινιδίων του 

στρες στο κυτταρόπλασµά τους. 

Το µονοπάτι λοιπόν ενδοκυττάριας µετάδοσης σήµατος που ακολουθείται από τα 

οπιοειδή, είναι πιθανώς το ίδιο σε επιθηλιακά και σε µη επιθηλιακής προέλευσης 

νεοπλασµατικά κύτταρα. Ενεργοποίηση επίσης των ίδιων πρωτεϊνών παρατηρείται σε 

νεοπλασµατικά κύτταρα του προστάτη, µετά από επίδραση στεροειδών ορµονών 

(Papakonstanti et al. 2003), γεγονός που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πιθανά πρόκειται 

για ένα µονοπάτι µεταγωγής σήµατος που υπάρχει στα νεοπλασµατικά, ενώ απουσιάζει 

από τα αντίστοιχα µη νεοπλασµατικά κύτταρα και οδηγεί στην αναδιοργάνωση των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι τα οπιοειδή πεπτίδια ενεργοποιούν δύο 

ανεξάρτητα µονοπάτια µετάδοσης σήµατος. Στα νεοπλασµατικά κύτταρα παρατηρείται 

φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών FAK και βινκουλίνης, οι οποίες εντοπίζονται στις 

µεµβρανικές προεκβολές και ενέχονται στην πρόσδεση των µικροϊνιδίων της ακτίνης 

στην πλασµατική µεµβράνη. Ακολούθως αυξάνεται η πρόσδεση της FAK µε την ΡΙ-3 

κινάση και η τελευταία φωσφορυλιώνεται, ενεργοποιώντας την Rac GTPαση η οποία 

µετέχει στον πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης και εποµένως στην δηµιουργία 

των παρατηρούµενων προσεκβολών της κυτταρικής µεµβράνης. Η επίδραση των 

οπιοειδών έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του κυτταρικού πολλαπλασιασµού, ενώ ο 

πολυµερισµός της ακτίνης στα MCF7 κύτταρα οδηγεί ταυτόχρονα στην µείωση της 

κινητικότητας των κυττάρων (Kallergi et al. 2003).  

     138



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το γεγονός αυτό µπορεί να παρέχει µία νέα προσέγγιση στον χειρισµό των 

µεταστατικών νεοπλασµατικών κυττάρων, δεδοµένου ότι το µονοπάτι που 

ενεργοποιείται στα νεοπλασµατικά κύτταρα παραµένει ανενεργό στα αντίστοιχα µη 

νεοπλασµατικά στα οποία δεν παρατηρείται αναδιοργάνωση και πολυµερισµός των 

µικροϊνιδίων του κυτταροσκελετού. 

 

Επίδραση του TGF-β1 σε νεοπλασµατικά και µη νεοπλασµατικά κύτταρα του 

µαστού 

 

Ο TGF-β1 προκαλεί αύξηση του πολυµερισµού της ακτίνης σε διάφορούς τύπους 

κυττάρων όπως για παράδειγµα σε µετασχηµατισµένους µε το ογκογονίδιο H-ras 

ινοβλάστες (Lee et al. 1999; Loganadane et al. 1999; Moustakas and Stournaras 

1999), δεσµεύεται στους υποδοχείς ΤβR-I/ALK-5 και ΤβR-II και φωσφορυλιώνει 

ισχυρά την Smad2 πρωτεΐνη.Η δράση του οδηγεί στην ενεργοποίηση κινασών όπως η 

πρωτεϊνική κινάση του στρες SAPK, και η c-jun πρωτεινική κινάση JNK.  

Προκειµένου να διαπιστωθεί η επίδραση αυξητικών παραγόντων όπως ο TGF στον 

κυτταροσκελετό νεοπλασµατικών και φυσιολογικών κυττάρων του µαστού 

διενεργήθηκαν πειράµατα µελέτης του πολυµερισµού της ακτίνης, όπως και στην 

περίπτωση των οπιοειδών πεπτιδίων.  

∆ιαπιστώθηκε αύξηση του πολυµερισµού της ακτίνης στα νεοπλασµατικά MCF7 

κύτταρα µετά από επώαση 24 ωρών µε τον αυξητικό παράγοντα. Το γεγονός αυτό 

είναι ενδιαφέρον, δεδοµένου πως ο TGFβ1 προκαλεί και αυτός αναστολή του 

πολλαπλασιασµού πολλών νεοπλασµατικών κυττάρων (Dannecker et al. 1996; 

Inagaki et al. 1993; Zugmaier et al. 1989). Όσο αφορά τα κύτταρα του µαστού ο   

TGF-β1 προκαλεί αναστολή της ανάπτυξης οιστρογονο-θετικών και οιστρογονο-

αρνητικών νεοπλασµατικών σειρών του µαστού συµπεριλαµβανοµένου και της 

σειράς MCF7 που µελετήθηκε όπου προκαλείται 50% αναστολή της ανάπτυξης. 

(Sovak et al. 1999; Zugmaier et al. 1989; Zugmaier and Lippman 1990).  

Η δράση λοιπόν του παράγοντα αυτού στον κυτταροσκελετό της ακτίνης 

προσοµοιάζει της δράσης άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό, όπως συµβαίνει µε τα οπιοειδή πεπτίδια.  Η παρατηρούµενη 

αναδιοργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης και στις δύο περιπτώσεις εµποδίζει 

πιθανώς το κύτταρο να εισέρχεται ανεξέλεγκτα σε συνεχείς µιτωτικές διαιρέσεις, ενώ 

ταυτόχρονα οδηγεί σε καλύτερη πρόσφυση του στο υπόστρωµα.  
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Τα αποτελέσµατα αυτά βρίσκονται σε συµφωνία µε προηγούµενα πειράµατα που 

έχουν γίνει σε νεοπλασµατικά κύτταρα µαστού της κυτταρικής σειράς MDA-MB-231 

όπου η αναδιοργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης που παρατηρήθηκε 

συνοδεύτηκε και από ποσοτικές αλλαγές στις ιντεγκρίνες της πλασµατικής 

µεµβράνης (Loganadane et al. 1999).  

Στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα MCF12A ο TGF-β1 φαίνεται να προκαλεί αύξηση 

του αποπολυµερισµού της ακτίνης.  

Είναι γνωστό πως η αναδιοργάνωση από τον παράγοντα TGF-β1, των µικροϊνιδίων 

της ακτίνης µετασχηµατισµένων Swiss 3T3 ινιβλάστων, περιλαµβάνει την αύξηση 

της φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών FAK και βινκουλίνης (Lee et al. 1999), 

φαινόµενο που παρατηρήθηκε και κατά την αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού 

της ακτίνης από τα οπιοειδή πεπτίδια. Το µονοπάτι λοιπόν µετάδοσης σήµατος που 

ακολουθείται κατά την δράση του TGF στα νεοπλασµατικά κύτταρα µένει να 

διερευνηθεί στο µέλλον.  
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Από την παρούσα διδακτορική διατριβή συνάγεται το συµπέρασµα πως η δυναµική 

ισορροπία της ακτίνης η οποία στα νεοπλασµατικά κύτταρα είναι µετατοπισµένη 

προς τη µονοµερή µορφή της πρωτεΐνης, µπορεί να αποτελέσει στόχο µορίων που 

σχετίζονται µε τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό όπως τα οπιοειδή πεπτίδια µε 

αποτέλεσµα την αναδιοργάνωση των µικροϊνιδίων του κυτταροσκελετού και την 

ενεργοποίηση ενδοκυττάριου µονοπατιού που περιλαµβάνει πρωτεΐνες οι οποίες 

µετέχουν στην δηµιουργία εστιών πρόσφυσης και στην πρόσδεση των µικροϊνιδίων 

της ακτίνης στην πλασµατική µεµβράνη, όπως η FAK και η βινκουλίνη. 

Ενεργοποιούνται επίσης η ΡΙ-3 κινάση και η µικρή Rac GTPαση. Το αποτέλεσµα 

αυτής της ενδοκυττάριας µεταγωγής σήµατος είναι η αλλαγή της φυσιολογίας του 

νεοπλασµατικού κυττάρου µε µείωση της κυτταρικής επιβίωσης και της 

µεταναστευτικής του ικανότητας. 

Συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα που προκύπτουν είναι τα εξής: 

 

 

• Η οργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης διαφέρει σε µη 

νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα. Ο λόγος µονοµερούς/ολικής 

ακτίνης αποτελεί δείκτη εξαλλαγής του κυττάρου και είναι στατιστικώς 

σηµαντικά αυξηµένος στα νεοπλασµατικά σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα µη 

νεοπλασµατικά κύτταρα. 

 

• Τα οπιοειδή πεπτίδια ενεργοποιούν δύο διαφορετικά µονοπάτια µετάδοσης 

σήµατος σε νεοπλασµατικά και µη νεοπλασµατικά κύτταρα του µαστού µε 

τελικό αποτέλεσµα τον παρατεταµένο πολυµερισµό της ακτίνης στα 

καρκινικά και τον παροδικό αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων του στρες στα 

µη νεοπλασµατικά κύτταρα. 

 

Το ενδοκυττάριο µονοπάτι στα νεοπλασµατικά κύτταρα περιλαµβάνει 

δέσµευση του οπιοειδούς πεπτιδίου στον υποδοχέα του, ενεργοποίηση µε 

φωσφορυλίωση της FAK κινάσης, η οποία προσδένεται στην ΡΙ-3 κινάση µε 

αποτέλεσµα τη φωσφορυλίωση της ρ85 ρυθµιστικής υποµονάδας της, καθώς 
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επίσης και ενεργοποίηση της καταλυτικής ρ110 υποµονάδας του µορίου και 

δηµιουργία του λιπιδίου ΡΙΡ3. Η Rac GTPαση στην συνέχεια ενεργοποιείται 

άµεσα ή έµµεσα µέσω του φωσφολιπιδίου ΡΙΡ3 από την ΡΙ-3 κινάση. Το 

µονοπάτι οδηγεί στον πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης, τα οποία 

προσδένονται στην πλασµατική µεµβράνη µέσω ενεργοποίησης της 

βινκουλίνης και µετατόπιση του µορίου της προς την περιφέρεια του 

κυττάρου µε τελικό αποτέλεσµα την δηµιουργία µεµβρανικών προεκβολών 

(εικόνα 43). 

 

• Το ίδιο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος εντοπίζεται και σε διαφορετικής 

ιστολογικής προέλευσης νεοπλασµατικά κύτταρα, όπως τα µελανωµατικά 

κύτταρα της σειράς Α375. Συµπεραίνεται λοιπόν πως πρόκειται για ένα 

ευρύτατα διαδεδοµένο ενδοκυττάριο µονοπάτι που ενεργοποιείται µόνο στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα, ενώ απουσιάζει από τα αντίστοιχα µη 

νεοπλασµατικά, όταν παρατηρείται αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της 

ακτίνης από ενώσεις όπως είναι τα οπιοειδή πεπτίδια.  

 

 

• Στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα το µονοπάτι που ενεργοποιείται και οδηγεί 

στον παροδικό αποπολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης περιλαµβάνει 

µία άλλη πρωτεΐνη που δεν υπάρχει στα MCF7 νεοπλασµατικά κύτταρα, τη 

βιλλίνη, της οποίας η φωσφορυλίωση σχετίζεται µε την ενεργοποίηση της ως 

πρωτεΐνη κατάτµησης των µικροϊνιδίων. 

 

• Η παρατηρούµενη αναδιοργάνωση των µικροϊνιδίων της ακτίνης                        

νεοπλασµατικών κυττάρων από τα οπιοειδή πεπτίδια,                              

οδηγεί τελικά σε µείωση της επιβίωσης και της ικανότητας                      

µετακίνησης τους, γεγονός ιδιαίτερα ενδιαφέρον µία και το κύριο 

χαρακτηριστικό των κυττάρων αυτών είναι η έντονη µιτωτική και                              

µεταστατική τους δράση. Η καλύτερη οργάνωση του κυτταροσκελετού              

που προκαλείται από παράγοντες όπως η αs1 καζοµορφίνη µπορεί                              

να  θεωρηθεί ως σηµείο κλειδί στην αντιµετώπιση της µεταναστευτικής 

ικανότητας των νεοπλασµατικών κυττάρων, πιθανότατα λόγω της δηµιουργίας  
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 µεµβρανικών προεκβολών που βοηθούν στην καλύτερη επικοινωνία µε τα          

γειτονικά τους κύτταρα.  

 

• Ο πολυµερισµός της ακτίνης στα καρκινινικά κύτταρα, ο οποίος όπως έγινε 

φανερό παίζει σηµαντικό ρόλο στην δοµή και την φυσιολογία του 

νεοπλασµατικού κυττάρου, επιτυγχάνεται και µε άλλους παράγοντες εκτός 

των οπιοειδών πεπτιδίων όπως είναι ο TGF-β1, ο οποίος προκαλεί 

στατιστικώς σηµαντική µείωση του λόγου µονοµερούς/ολικής ακτίνης, 

οδηγώντας το κύτταρο σε οργάνωση των µικροϊνιδίων του κυτταροσκελετού 

που οµοιάζει αυτή του φυσιολογικού κυττάρου.  

 

• Η χρήση αντινεοπλασµατικών ουσιών µε στόχο τον κυτταροσκελετό της 

ακτίνης αποτελεί πολλά υποσχόµενο τρόπο αντιµετώπισης των καρκινικών 

κυττάρων. Η σταθεροποίηση του κυτταροσκελετού και η καλύτερη οργάνωση 

του, αναστέλλει την έντονη µιτωτική δραστηριότητα του κυττάρου, ενώ 

ταυτόχρονα µειώνει την µεταναστευτική του ικανότητα. Στις ενώσεις αυτές 

έρχονται δυνητικά να προστεθούν µε την παρούσα µελέτη και τα οπιοειδή 

πεπτίδια. Η διαφορετική δράση αυτών των ουσιών στα µη νεοπλασµατικά και 

καρκινικά κύτταρα πιθανό να αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο χειρισµού των 

νεοπλασµατικών κυττάρων. 
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Υποδοχέας του 
οπιοειδούς 

αs1 καζοµορφίνη 

FAK

Ρ ΡΙΡ2
ΡΙ3-κινάση 

Ρ
Ρ ΡΡΡ βινκουλίνη ΡΙΡ3 

Rac 
Ακτίνη 

Εικόνα 44 ∆έσµευση αs1 καζοµορφίνης στον υποδοχέα της, ενεργοποιεί µε φωσφορυλίωση την FAK κινάση, η οποία προσδένεται στην ΡΙ-3 κινάση µε 

φωσφορυλίωση της p85 ρυθµιστική υποµονάδα της τελευταίας, καθώς επίσης και ενεργοποίηση της καταλυτικής p110 υποµονάδας του µορίου και 

δηµιουργία λιπιδίου ΡΙΡ3. Η RacGTPαση στην συνέχεια ενεργοποιείται άµεσα από την ΡΙ-3 κινάση ή και έµµεσα µέσω του φωσφολιπιδίου ΡΙΡ3. Το 

µονοπάτι οδηγεί στον πολυµερισµό των µικροϊνιδίων της ακτίνης η προσδένεται στην πλασµατική µεµβράνη µε την βοήθεία της βινκουλίνης και τελικό 

αποτέλεσµα την δηµιουργία µεµβρανικών προεκβολών.
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6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Τα µικροϊνίδια της ακτίνης έχουν σηµαντικό δοµικό και λειτουργικό ρόλο για το 

κύτταρο. Η δυναµική ισορροπία µεταξύ µονοµερούς (G) και πολυµερούς (F) ακτίνης  

σχετίζεται άµεσα µε την φυσιολογία του κυττάρου. Έχει παρατηρηθεί πως στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα υπάρχει µετατόπιση της δυναµικής αυτής ισορροπίας προς την 

πλευρά των µονοµερών.  

Προκειµένου να µελετηθεί η κατάσταση πολυµερισµού της ακτίνης σε µη 

νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα, καθώς και οι µεταβολές που 

πραγµατοποιούνται από την επίδραση παραγόντων όπως τα οπιοειδή πεπτίδια και ο TGF 

χρησιµοποιήθηκαν ως µοντέλο δύο κυτταρικές σειρές, η MCF12A που περιλαµβάνει 

φυσιολογικής προέλευσης επιθηλιακά κύτταρα του µαστού και η νεοπλασµατική σειρά 

MCF7. Μορφολογικές µελέτες απέδειξαν πως τα φυσιολογικής προέλευσης κύτταρα 

διαθέτουν καλά οργανωµένο κυτταροσκελετό, ενώ στα αντίστοιχα καρκινικά τα 

µικροϊνίδια της ακτίνης εντοπίζονται κυρίως περιφερικά του κυττάρου, δηµιουργώντας 

ένα χαρακτηριστικό δακτύλιο µικροϊνιδίων ακτίνης εσωτερικά της πλασµατικής 

µεµβράνης.  

Ακολούθως διερευνήθηκε η δράση των οπιοειδών σε µη νεοπλασµατικά και 

νεοπλασµατικά κύτταρα. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε το οπιοειδές πεπτίδιο αs1 

καζοµορφίνη, το οποίο αποτελεί παράγωγο της καζεΐνης του γάλακτος. Τα αποτελέσµατα 

αυτών των πειραµάτων κατέδειξαν ότι στα MCF7 κύτταρα παρατηρείται µείωση του 

λόγου G/ολική ακτίνη που διατηρείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα µέχρι και 24 ώρες 

µετά την επίδραση του οπιοειδούς. Στα µη νεοπλασµατικά κύτταρα ο λόγος αυτός 

αυξάνεται µετά τα πρώτα 15min δράσης του φαρµάκου και στην συνέχεια επανέρχεται 

σε µη νεοπλασµατικά επίπεδα. Μορφολογικές µελέτες έδειξαν το σχηµατισµό 

λαµελλιποδίων και φιλοποδίων µε αποτέλεσµα την δηµιουργία γεφυρών επικοινωνίας 

µεταξύ των καρκινικών κυττάρων. Το φαινόµενο της αύξησης του πολυµερισµού της 

ακτίνης µε την επίδραση οπιοειδών παρατηρήθηκε και στα µελανωµατικά κύτταρα της 

σειράς Α375. Στην συνέχεια µελετήθηκε η επίδραση άλλων παραγόντων όπως ο TGF-β1 

στον κυτταροσκελετό των MCF7και MCF12A κυττάρων. Βρέθηκε πως ο TGF-β1 

προκαλεί και αυτός αύξηση του πολυµερισµού της ακτίνης των νεοπλασµατικών ΜCF7 
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κυττάρων ενώ έχει αντίθετη δράση στον κυτταροσκελετό των φυσιολογικών µαστικών 

κυττάρων (MCF12A). 

Περαιτέρω διερεύνηση των µονοπατιών δράσης των οπιοειδών απέδειξε πως στα 

καρκινικά κύτταρα έχουµε την ενεργοποίηση µέσω φωσφορυλίωσης δύο πρωτεϊνών της 

FAK και της βινκουλίνης. Οι πρωτείνες αυτές χαρακτηρίζονται ως πρωτεΐνες πρόσδεσης 

(cytoskeletal anchor proteins) αµέσως ή εµµέσως των µικροϊνιδίων της ακτίνης στην 

πλασµατική µεµβράνη. Μορφολογικές µελέτες έδειξαν αύξηση του συνεντοπισµού των 

δύο αυτών πρωτεϊνών µε την ακτίνη, στα σχηµατιζόµενα από την δράση των οπιοειδών 

λαµελλιπόδια και φιλοπόδια της πλασµατικής µεµβράνης. 

Ενεργοποιείται επίσης η ΡΙ-3 κινάση µέσω φωσφορυλίωσης της Ρ85 υποµονάδας της, 

ενώ µελέτες της δράσης της ως λιπιδική κινάση κατέδειξαν ενεργοποίηση της από τα 

πρώτα 30 λεπτά µετά την έκθεση των κυττάρων στο οπιοειδές πεπτίδιο. Έπίσης µελέτες 

της σύνδεσης της ΡΙ- 3 κινάσης µε την FAK πρωτεΐνη έδειξαν αύξηση της 

συνανοσοκατακρήµνισης των δύο πρωτεϊνών µετά από έκθεση σε αs1 καζοµορφίνη. 

Επίδραση όµως µε αναστολέα της ΡΙ-3 κινάσης (wortmannin) δεν επηρεάζει την 

προκαλούµενη από τα οπιοειδή φωσφορυλίωση της FAKκινάσης. Τα αποτελέσµατα αυτά 

οδηγούν στο συµπέρασµα πως στο ενδοκυττάριο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος αρχικά 

συµβαίνει ενεργοποίηση της FAKκαι κατόπιν της ΡΙ-3 κινάσης. 

Η µικρή Rac GTPαση ενεργοποιείται µε την δέσµευση στο µόριο της του νουκλεοτιδίου 

GTP. Η πρωτεΐνη αυτή ενέχεται στο πολυµερισµό της ακτίνης και το σχηµατισµό 

µεµβρανικών προεκβολών. Επίδραση µε αναστολείς της PI-3 κινάσης (wortmannin) 

απέδειξαν πως το µονοπάτι της ενεργοποίησης της Rac εξαρτάται από την δράση της PI-

3 κινάσης.  

Μελέτες της κινητικότητας των κυττάρων σε σχέση µε την επίδραση των οπιοειδών 

πεπτιδίων στα µη νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα κατέδειξε πως έκθεση των 

MCF7 κυττάρων σε αs1 καζοµορφίνη µειώνει την ικανότητα µετακίνησης τους στο 

υπόστρωµα σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου που δεν έχουν εκτεθεί στο φάρµακο, το 

αντίστοιχο φαινόµενο παρατηρείται σε πολύ µικρότερη κλίµακα στα MCF12Α κύτταρα. 

Στα φυσιολογικής προέλευσης MCF12A επιθηλιακά κύτταρα του µαστού, δεν φαίνεται 

να ενεργοποιείται το αντίστοιχο µονοπάτι, αντίθετα βρέθηκε αύξηση φωσφορυλίωσης 

της βιλλίνης, µία πρωτεΐνη η οποία µετέχει σε ενδοκυττάρια µονοπάτια κατάτµησης των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης και δεν εντοπίστηκε στα αντίστοιχα νεοπλασµατικά κύτταρα.   
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Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να πούµε πως κατά την επίδραση των οπιοειδών σε 

µη νεοπλασµατικά και νεοπλασµατικά κύτταρα ενεργοποιούνται δύο διαφορετικά 

ενδοκυττάρια µονοπάτια µετάδοσης σήµατος. Στα φυσιολογικής προέλευσης κύτταρα 

αυτό οδηγεί σε φωσφορυλίωση της βιλλίνης και παροδικό αποπολυµερισµό των 

µικροϊνιδίων της ακτίνης.  

Στα αντίστοιχα νεοπλασµατικά κύτταρα ενεργοποιούνται αρχικά η βινκουλίνη και η FAK 

πρωτεϊνική κινάση. Ακολούθως η αλληλεπίδραση της FΑΚ µε την ΡΙ-3 κινάση αυξάνεται 

µε αποτέλεσµα την περαιτέρω ενεργοποίηση της τελευταίας. Το µονοπάτι καταλήγει σε 

ενεργοποίηση της µικρής Rac GTP-ασης που οδηγεί σε πολυµερισµό των µικροϊνιδίων 

της ακτίνης και δηµιουργία µεµβρανικών προσεκβολών οι οποίες αυξάνουν την 

διακυτταρική επαφή και αποτρέπουν την µετανάστευση των νεοπλασµατικών κυττάρων. 

Ενεργοποίηση του ίδιου µονοπατιού µε αύξηση φωσφορυλίωσης της FAK και της 

βινκουλίνης παρατηρήθηκε επίσης και στα νεοπλασµατικά µελανοκύτταρα της σειράς 

Α375. 
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7 SUMMARY 
 
The dynamic state of actin cytoskeleton is strongly correlated with the expression of 

malignant phenotype. Indeed, the actin polymerization dynamics may characterize 

malignant transformation, since quantitative determinations of the sensitive dynamic 

equilibrium of G- to F-actin in various malignant cell types revealed important 

modifications of the actin cytoskeleton. In particular these modifications include 

decreased F- and total actin content, increased G/total actin ratio and impaired 

microfilament organization and stability. Several extracellular signals, including 

hormones, neuropeptides and growth factors, were shown to modify actin 

polymerization and microfilament reorganization in malignant cells, indicating a 

potentially important role of actin dynamics in regulating cell phenotype during 

malignant transformation. 

The cellular models used in the present study were the non-malignant (MCF12A) and 

the malignant (MCF7) human breast epithelial cell lines. Triton soluble –insoluble 

experiments and DNase I inhition assay, showed differential actin polymerization 

state in these cell lines. In particular G/total actin ratio is signiffiantly increased in 

MCF7 compared to MCF12A cells. Stress fibers are evenly distributed in the 

cytoplasm of non malignant mammary cells, while actin microfilaments are localized 

mainly in the periphery of the cell creating a ring attached to the plasma membrane. 

The mechanisms through which opioids regulate the activity of malignant breast 

epithelial cells are currently unknown. In the present study we report the differential 

actin cytoskeleton reorganization induced by opioids in malignant (MCF7) and non-

malignant (MCF12A) breast epithelial cells. Exposure of MCF7 cells to the opioid 

agonist αs1 casomorphin induced important actin assembly and reorganization, 
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including the formation of filopodia and lamellipodia. In contrary, incubation of 

MCF12A cells with αs1 casomorphin revealed a partial but transient disassembly of 

actin microfilaments. Immunoprecipitation and immunoblot analysis showed rapid 

phosphorylation of the focal adhesion kinase (FAK) and vinculin in opioid treated 

MCF7 cells. Moreover, FAK associates with phosphatidylinositol-3 (PI-3 kinase), the 

latter being subsequently phosphorylated and activated. In addition, a substantial 

activation of the small GTPase Rac1 was observed. Pre-treatment of MCF7 cell with 

the specific PI 3-kinase inhibitor wortmannin abolished both, the activation of Rac 1 

and the actin reorganization, while the opioid induced phosphorylation of FAK and 

vinculin remained unaffected. Interestingly, in opioid treated MCF12A cells this 

signaling cascade remained inactive, while we identified rapid phosphorylation of the 

actin regulating protein villin. Finally, wound healing assay showed that opioids affect 

differentially cell motility in each cell line. Incubation of MCF7 cells with αs1 

casomorphin inhibites cell motility to the substratum compaired to control cells, while 

in MCF12A cells this effect is elimineted.  

Actin polymerimerization induced by opioids was observed also in melanoma A375 

cell line. Additionally FAK kinase, vinculin and PI-3 kinase are phoshorylated after 

opioid treatment, suggesting that the same pathway is also activated in other cancer 

cells beside epithelial mammary cells.   

These data suggest a distinct, opioid induced, signaling pathway activated in 

malignant breast epithelial cells, leading to important actin reorganization. These 

findings may indicate a potential antineoplastic role of opiates, based on the activation 

of differential signaling mechanisms. 
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