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ABSTRACT 

 

Melanoma is an aggressive cancer, deriving from malignant transformation of 

melanocytes. Melanocytes are attached on to the basal membrane-containing 

keratinocytes and produce melanin. Extracellular matrix and melanoma cell 

interactions are important regulators of melanoma progression and their study 

becomes essential because of the increased frequency and poor prognosis at the early 

stages of melanoma stages. 

 Proteoglycans (PGs) are complex macromolecules consisting of 

glycosaminoglycans (GAGs) - covalently attached on to the protein core. They are 

divided into different isoforms according to their location, in extracellular, cell 

membrane and intracellular PGs. Heparan sulplhate proteoglycans (HSPGs) act as 

coreceptors on the cell surface. These receptors may affect many cellular events, 

including cell proliferation, cell adhesion and differentiation, by inducing intracellular 

signals. Melanoma cells interact with their surrounding environment through cell -cell 

contact, producing numerous molecules. Autocrine growth factors such as FGF-2 

produced by melanoma cells stimulate cell proliferation, whereas paracrine growth 

factors such as PDGF and VEGF, regulate tumour cell growth and cell invasion by 

inducing changes in the environment. Growth factors expressed by melanoma cells 

including PDGF, FGF-2, VEGF, and TGFb, stimulate radial (RGP) or vertical growth 

phase (VGP) formation, indicating a key role in cancer progression. FGF-2, TGFb 

and PDGF are overexpressed either in VGP or in metastatic melanoma cells. 

Fibroblast growth factor-2 (FGF-2), the most abundant growth factor produced 

by melanoma cells but not by normal melanocytes, is an important regulator of cell 

proliferation, migration and differentiation. In this study we show that M5 human 

metastatic melanoma cells’ ability to migrate is significantly enhanced by 

exogenously added FGF-2 while, neutralization of endogenous FGF-2 stimulates their 

adhesion. Previously, we have demonstrated that FGF-2 distinctly modulates the 

synthesis of individual (GAGs/PGs) subclasses, changing both their amounts and 

distribution in M5 cells. Here, treatment with FGF-2 strongly reduces the expression 

levels of the heparan sulphate containing proteoglycan, syndecan-4. Syndecan-4 is a 

focal adhesion component in a range of cell types, adherent to several different matrix 

molecules, including fibronectin (FN). The reduction in syndecan- 4 expression by 
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utilizing specific siRNA discriminately increased melanoma cell motility and 

decreased their attachment on FN, demonstrating a regulatory role of syndecan-4 on 

these cell functions. Syndecan-4 has previously been demonstrated to regulate focal 

adhesion kinase (FAK) phosphorylation. In this study FGF-2 was shown to 

downregulate FAK Y397-phosphorylation during FN-mediated M5 cell adhesion, 

promoting their migration. The observed decrease in FAK Y397 activation was 

correlated to syndecan-4 expression levels. Thus, a balance in syndecan-4 expression 

perpetrated by FGF-2 may be required for optimal M5 cell migration.  

            Heparin and its various derivatives affect cancer progression in humans. In 

this study, we show that heparin uptaken intracellularly by melanoma cells activated a 

signaling cascade, which in turn inhibited melanoma cell adhesion and migration. The 

reduced ability of M5 cells to adhere onto the FN substrate was directly correlated to 

a decrease in the expression of focal adhesion kinase (FAK), which is a key regulator 

of melanoma motility. Cell treatment with heparin caused a marked downregulation in 

FAK expression (P <0.01). This is followed by an analogous inhibition of both 

constitutive and FN-induced FAK Y397-phosphorylation (P< 0.01). Moreover, 

heparin stimulated the P53 expression (P <0.001) of M5 cells and its increased 

accumulation in the nucleus. This favours a decrease in FAK promoter activation and 

explains the reduced FAK transcript and protein levels. In conclusion, the results of 

this study clearly demonstrate that the action of heparin in the regulation of melanoma 

cell adhesion and migration involves a P53/FAK/signaling pathway. 

Low molecular weight heparin (LMWH) has significant antimetastatic 

capabilities and affects cancer progression in humans. However, the mechanism by 

which LMWH affects cancer cell behavior is not known. Here we evaluated its 

activity at the intracellular level and how it is correlated with melanoma cell adhesion 

and migration. Treatment of M5 melanoma cells with LMWH caused a marked down 

regulation of constitutive phosphorylation as well as the FN-induced phosphorylation 

(p≤0,01) in protein kinase alpha (PKCa), as demonstrated by confocal microscopy 

and western blotting, LMWH treatment altered the distribution of pPKCa between the 

cytoplasm and nuclear region with a profound decrease in the cytoplasmic pPKCa (p≤ 

0,05) and a simultaneous enhancement of nuclear pPKCa localization (p≤ 0,01). A 

significant decrease in the levels of pJNK (p≤0,01), which is a downstream effector of 

PKCa, was also demonstrated in the LMWH-treated cells. The lineage activation of 

PKCa-JNK / p38 and their correlation to M5 cell adhesion was confirmed with the 
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utilization of specific inhibitors. The reduced ability of the LMWH-treated M5 

melanoma cells to adhere onto the fibronectin (FN) substrate (p≤0,01) was directly 

correlated to a decrease in the activation of PKCa which is an important regulator of 

cell motility. LMWH-treated cells had disorganized actin stress fibers with a diffuse 

distribution of non-polymerized actin correlated to a strong decrease in cell – 

substratum interface area (p≤0,05) and altered morphology. It is postulated that 

LMWH through the downregulation of pPKCa and redistribution to nuclear region 

attenuates JNK activation, which in turn induces cytoskeleton changes correlated to 

M5 cell decreased adhesion / migration. Conclusively, we show that the action of 

LMWH in the regulation of melanoma cell adhesion and migration involves a PKCa/ 

JNK/ actin signalling pathway, which may be of paramount importance in the 

pharmacological targeting of melanoma. 

In conclusion we described important information regarding the mechanisms 

involved in the regulation of HSPGs and their biological behavior in human 

melanoma cells. Melanoma is one of the most aggressive skin cancers, and there is no 

prognosis available in the early stages of cancer. Thus continuous studies of the 

mechanisms involved in the development of melanoma, may offer candidate 

molecules and markers to aid melanoma prognosis and treatment. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το µελάνωµα είναι ένας διαρκώς αυξανόµενος και ιδιαίτερα επιθετικός όγκος 

που προέρχεται από την κακοήθη εξαλλαγή των µελανοκυττάρων. Τα µελανοκύτταρα 

παράγουν µελανίνη και προσφύονται στη βασική µεµβράνη ανάµεσα στα κύτταρα 

της βασικής στoιβάδας των κερατινοκυττάρων. Κατά την εξέλιξη τους, ενδέχεται να 

παρουσιάσουν ένα µη φυσιολογικό µετασχηµατισµό, γεγονός που οδηγεί στην 

δηµιουργία και στην ανάπτυξη όγκου. Η ανάπτυξη του µελανώµατος φαίνεται να 

επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν µεταξύ των νεοπλασµατικών και 

των παρακείµενων φυσιολογικών κυττάρων του δέρµατος, όπως είναι τα κύτταρα της 

δερµίδας. Επίσης, η ποιότητα και η ακεραιότητα της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας, 

µπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη και την ανάπτυξη του µελανώµατος. Η εµφάνιση 

και η βιολογική συµπεριφορά του µελανώµατος τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει 

ενδιαφέρον τόσο λόγω της αυξηµένης συχνότητας και της φτωχής πρόγνωσης του. 

Οι πρωτεογλυκάνες (PGs) είναι σύµπλοκα µακροµόρια που αποτελούνται από 

ένα πρωτεϊνικό κορµό πάνω στον οποίο συνδέονται οµοιοπολικά µία ή περισσότερες 

αλυσίδες γλυκοζαµινογλυκανών. Ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις, ανάλογα µε τον 

εντοπισµό τους ως προς το κύτταρο (εξωκυττάριες, µεµβρανικές και ενδοκυττάριες), 

ανάλογα µε το είδος των γλυκοζαµινογκυκανών (GAGs) που περιέχουν, καθώς και 

ανάλογα µε την πρωτογενή δοµή του πρωτεϊνικού τους κορµού. Οι PGs, έχουν 

εξαιρετική ποικιλότητα ως προς το µέγεθος, το σχήµα και τη χηµεία τους. Εκτός από 

το ότι παρέχουν ενυδατωµένο χώρο γύρω από τα κύτταρα, οι πρωτεογλυκάνες 

επιτελούν πολλές περίτεχνες λειτουργίες. Μπορούν να σχηµατίσουν πηκτές µε 

ποικίλη πυκνότητα φορτίων και µέγεθος πόρων, που δρουν ως ηθµοί για να 

ρυθµίζουν τη δίοδο µορίων διαµέσου του εξωκυττάριου χώρου. Σε συνδυασµό µε τις 

κολλαγόνες ίνες προσδίδουν ισχύ και ανθεκτικότητα σε διάφορες δοµές (µύτη, αυτιά, 

κ.ά.). Τα µέλη των πρωτεογλυκανών της οικογένειας κυρίως της θειικής ηπαράνης, 

λειτουργούν στην κυτταρική επιφάνεια ως υποδοχείς. Οι υποδοχείς αυτοί 

µεταβιβάζουν πληροφορίες στο εσωτερικό των κυττάρων που επιφέρουν αλλαγές στη 

µορφή, κινητικότητα, προσκόλληση, αύξηση και διαφοροποίησή τους. Τα κύτταρα 

του µελανώµατος αντιδρούν µε το µικροπεριβάλλον τους µέσω  της απελευθέρωσης 

εκκρινόµενων ουσιών και µέσω της άµεσης κύτταρο µε κύτταρο επαφής. Αυτοκρινείς 

αυξητικοί παράγοντες όπως ο FGF-2 που παράγεται από τα κύτταρα του 
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µελανώµατος, διεγείρει τον πολλαπλασιασµό των ίδιων των αρχέγονων κυττάρων  

και παρακρινείς αυξητικοί παράγοντες όπως ο PDGF και ο VEGF ρυθµίζουν το 

µικροπεριβάλλον προάγοντας την ανάπτυξη του όγκου και την διήθηση του. Οι 

παρακρινικές επιδράσεις περιλαµβάνουν τον πολλαπλασιασµό των ινοβλαστών, την 

ίνωση και την αγγειογέννεση. Έχει αναφερθεί ότι η παραγωγή αυξητικών 

παραγόντων από τα κύτταρα του µελανώµατος είναι η κινητήριος δύναµη για την 

εξέλιξη του ακτινωτού (RGP) σε κατακόρυφο (VGP) µελάνωµα, διότι ελέγχουν εκτός 

από την ανάπτυξη του όγκου και τον σχηµατισµό του στρώµατος. Οι τέσσερεις, από 

το µελάνωµα παραγόµενοι, αυξητικοί παράγοντες µε δυνατότητα επαγωγής του 

στρώµατος είναι ο FGF-2, ο PDGF, ο VEGF και ο TGFb.  Οι FGF-2, TGFb και ο 

PDGF εκφράζονται από το πρωτοπαθές κατακόρυφα αναπτυσσόµενο µελάνωµα και 

από τα µεταστατικά κύτταρα του µελανώµατος. 

Ένας από τους πιο σηµαντικούς αυξητικούς παράγοντες που όπως ειπώθηκε 

προηγουµένως, προέρχονται από τα κύτταρα του µελανώµατος αλλά όχι από τα 

φυσιολογικά µελλανοκύτταρα είναι ο FGF-2, ο οποίος θεωρείται ότι είναι σηµαντικός 

ρυθµιστής του κυτταρικού πολλαπλασιασµού, της µετανάστευσης και της 

διαφοροποίησης. Στη µελέτη µας δείχνουµε ότι η κυτταρική µετανάστευση στα 

ανθρώπινα Μ5 µεταστατικής ικανότητας κύτταρα µελανώµατος αυξάνεται από τον 

εξωγενώς προστιθέµενο FGF-2, ενώ η ουδετεροποίηση του ενδογενή FGF-2 µε τη 

χρήση ειδικού προς τον FGF-2 αντισώµατος διεγείρει την κυτταρική προσκόλληση. 

Επίσης σε παλαιότερες µελέτες µας  δείξαµε ότι ο FGF-2 επηρεάζει την κατανοµή και 

την ποσότητα έκφρασης των γλυκοσαµινογλυκανών/πρωτεογλυκανών στα Μ5 

κύτταρα. Στη µελέτη µας φαίνεται ότι ο FGF-2 µειώνει την έκφραση της 

πρωτεογλυκάνης θειικής ηπαράνης-συνδεκάνη 4. Η συνδεκάνη 4 σε πολλές 

κυτταρικές σειρές, είναι ένα κύριο συστατικό για την εστιακή προσκόλληση αφού 

έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά µε πολλά µόρια της εξωκυττάριας θεµέλιας 

ουσίας, όπως την ινονεκτίνη (FN). Χρησιµοποιήσαµε ειδικές αλληλουχίες siRNA 

προκειµένου να µπλοκάρουµε τη σύνθεση της ενδογενής συνδεκάνης 4. Η µείωση 

της συνδεκάνης 4 αύξησε την κινητικότητα των κυττάρων µελανώµατος και 

συγχρόνως µείωσε την κυτταρική προσκόλληση στο ειδικό υπόστρωµα FΝ, γεγονός 

που µας δείχνει το σηµαντικό ρόλο της  συνδεκάνης 4 στη ρύθµιση των 

συγκεκριµένων κυτταρικών λειτουργιών. Προηγούµενες µελέτες έδειξαν ότι η 

συνδεκάνη 4 ρυθµίζει την φωσφορυλίωση της κινάσης εστιακής προσκόλλησης 

(focal adhesion kinase-FAK).  
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Στις γλυκοζαµινογλυκάνες θειικής ηπαράνης ανήκει και η ηπαρίνη η οποία 

αλληλεπιδρά µε τους αυξητικούς παράγοντες και µόρια της εξωκυττάριας θεµέλιας 

ουσίας. Μελέτες δείχνουν οτι η ηπαρίνη και τα παράγωγα της επηρεάζουν την 

εξέλιξη του καρκίνου. Στη µελέτη µας δείχνουµε ότι η ηπαρίνη  µε µοριακό βάρος 

15-30kDa (unfractioned heparin-UFH) απορροφάται από τα κύτταρα και αναστέλλει 

την κυτταρική µετανάστευση και προσκόλληση επηρεάζοντας συγκεκριµένα 

σηµατοδοτικά µονοπάτια. Η µειωµένη ικανότητα των κυττάρων να προσκολληθούν 

στο υπόστρωµα FN φαίνεται ότι συνδέεται µε την µειωµένη έκφραση της FAK. Η 

εξωγενώς προστιθέµενη ηπαρίνη ανέστειλε σηµαντικά την έκφραση τόσο της FAK 

όσο και τη φωσφορυλίωση της FAK που επάγεται από τη προσκόλληση στη FN. 

Επίσης, η ηπαρίνη φαίνεται να αυξάνει την έκφραση του P53 (p≤0.001) και συνεπώς 

τη συσσώρευσή του στον πυρήνα, γεγονός που αναστέλλει την διέγερση του 

ενεργοποιητή της FAK  και τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης της FAK. Από τα 

αποτελέσµατα αυτά είναι ξεκάθαρο οτι η δράση της ηπαρίνης στη ρύθµιση της 

κυτταρικής προσκόλλησης και µετανάστευσης συνδέεται µε τα P53/FAK 

σηµατοδοτικά µονοπάτια που πιθανόν θα µπορούσαν να αποτελέσουν στόχο για τη 

θεραπεία του µελανώµατος.  

Παρά την αντιµεταστατική δράσης της, η UFH δεν απορροφάται εύκολα από 

το έντερο και έχει δειχθεί ότι η µακροχρόνια χρήση της επιφέρει παρενέργειες στον 

οργανισµό. Θεωρήσαµε λοιπόν σηµαντικό να εξετάσουµε την ηπαρινη µικρού 

µοριακού βάρους 5kDa (low molecular weight heparin-LMWH) και να 

διερευνήσουµε τις πιθανές κυτταρικές λειτουργίες της. Η LMWH παίζει 

προστατευτικό ρόλο στον καρκίνο. Ωστόσο, ο µηχανισµός µέσω του οποίου LMWH 

επηρεάζει την κυτταρική συµπεριφορά δεν είναι γνωστή. Μελετήσαµε τη δράση της 

σε ενδοκυτταρικό επίπεδο, και τον τρόπο που συµµετέχει στην κυτταρική 

προσκόλληση και τη µετανάστευση. Η χορήγηση της LMWH στα M5 κύτταρα 

προκάλεσε µείωση της ενεργοποίησης (p ≤ 0,01) της πρωτεϊνικής κινάσης  (PKCa) 

ενώ επηρέασε και την κατανοµή της pPKCa στο κύτταρο, προκαλώντας µείωση της 

pPKCa (p ≤ 0,05) στο κυτταρόπλασµα και ταυτόχρονα αύξηση στον πυρήνα (p ≤ 

0,01). Η µείωση της προσκόλλησης και µετανάστευσης που παρατηρήθηκε από τη 

χορήγηση της LMWH, συνδέεται άµεσα µε τη µείωση της ενεργοποίησης της PKCa. 

Επίσης η LMWH επηρέασε τη µορφολογία των κυττάρων και την οργάνωση των 

ινιδίων της ακτίνης, που όπως φάνηκε συνδέεται µε τη µείωση ενός µορίου που 

ανήκει στην οικογένεια των ΜΑΡΚs, της pJNK (p ≤ 0,01).  
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Από τα παραπάνω φαίνεται ο προστατευτικός ρόλος των HSPGs/HSGAGs 

στο µελάνωµα. Λάβαµε σηµαντικές πληροφορίες  όσον αφορά τη ρύθµιση της 

δράσης τους στη βιολογική συµπεριφορά κυττάρων ανθρώπινου µελανώµατος και 

τους εµπλεκόµενους  µηχανισµούς δράσης τους. Το µελάνωµα αποτελεί έναν από 

τους πιο επιθετικούς καρκίνους του δέρµατος και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου 

είναι µεγάλης σηµασίας. Η δε µελέτη των µηχανισµών που εµπλέκονται στην εξέλιξη 

του µελάνωµατος αποσκοπεί στην άντληση βασικών πληροφοριών ικανών να 

οδηγήσουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση του µελανώµατος. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 1. 1 MΕΛΑΝΩΜΑ  

 

1.1.1 ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 

Το δέρµα αποτελεί ένα εκτεταµένο όργανο που επενδύει ολόκληρη την 

εξωτερική επιφάνεια του σώµατος. Η δοµή του διαφέρει ανάλογα µε τη θέση και τη 

λειτουργία που επιτελεί, όπως είναι η προστασία από εξωτερικούς παράγοντες, η 

εξυπηρέτηση των αισθήσεων (αφής, θερµοκρασίας) και η έκκριση λιπιδίων µε 

προστατευτική λειτουργία. Αποτελείται από τρεις στιβάδες: την επιδερµίδα, η οποία 

αποτελείται από ένα πολύστιβο επιθήλιο και περιλαµβάνει τη βασική, την ακανθωτή, 

και την κοκκιώδη στιβάδα. Στο παχύ δέρµα παρατηρείται παχιά στιβάδα πυκνής 

ακυτταρικής κερατίνης. Η δερµίδα ή χόριο είναι η µεσαία στηρικτική στιβάδα η 

οποία διακρίνεται σε άνω στενή θηλώδη δερµίδα και σε πυκνότερη δικτυωτή δερµίδα 

που περιέχει ινοβλάστες, ινοκύτταρα, κολλαγόνες, ελαστικές, δικτυωτές ίνες και 

µικρό αριθµό µακροφάγων, λεµφοκυττάρων και σιτευτικών κυττάρων.  Τέλος η 

υποδερµίδα ή υποδόριο είναι η βαθύτερη στιβάδα που ποικίλλει σε µέγεθος και 

περιεχόµενο, περιέχει το κύριο δίκτυο των αρτηριών και φλεβών από το οποίο 

χορηγούνται µικρότερα αγγεία που πορεύονται προς τη δερµίδα, δίνοντας κλάδους 

προς τα εξαρτήµατα του δέρµατος. 

 

 

1.1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟN ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 

Ο καρκίνος του δέρµατος προέρχεται κυρίως από τα κερατινοκύτταρα της 

επιδερµίδας και τα εξαρτήµατα του δέρµατος (ιδρωτοποιούς αδένες, θύλακες τριχών 

και νύχια). Οι κύριες µορφές καρκινώµατος διακρίνονται σε βασικοκυτταρικό, 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα και µελάνωµα.  Το µελάνωµα, προέρχεται από τον µη 

ελεγχόµενο πολλαπλασιασµό των  µελανινοκυττάρων της επιδερµίδας. Στον πίνακα 

1.1 αναφέρονται όλοι οι τύποι µελανωµάτων. 
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Πίνακας 1.1Τύποι µελανωµάτων. 

Κακοήθες µελάνωµα Πρόδροµοι του µελανώµατος 

 

Συχνότερες µορφές :                                         

-Μελάνωµα αναπτυσσόµενο επι δυσπλαστικού 

µελανινοκυτταρικού σπίλου                              

-Μελάνωµα in situ                                                                                                                   

-Επιφανειακώς επεκτεινόµενο µελάνωµα                                                      

-Οζώδες µελάνωµα                                                                                                               

-Μελάνωµα αναπτυσσόµενο επί κακοήθους 

φακής    

Λιγότερο συχνές-σπάνιες : 

-Μελάνωµα των άκρων τύπου εφηλίδας           

-Μελάνωµα των βλενογόννων                             

-Μελάνωµα αναπτυσσόµενο επί συγγενούς 

µελανινοκυτταρικού σπίλου                                

-∆εσµοπλαστικό µελάνωµα 

 

 

-Συγγενής µελανινοκυτταρικός σπίλος              

-δυσπλαστικός µελανινοκυτταρικός σπίλος 

του Clark 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα, οι πιο συχνοί τύποι µελανωµάτων είναι το µελάνωµα in 

situ, το επιφανειακώς επεκτεινόµενο µελάνωµα, το οζώδες και  το µελάνωµα αναπτυσσόµενο 

επι κακοήθους φακής. Στην εικόνα 1.1 φαίνεται η µορφολογία τους. 

 

 

Εικόνα 1.1. Μορφολογία των συχνότερων µελανωµάτων (Fitzpatrick et al., 2001). Α) 

Μελάνωµα in situ. Β) Επιφανειακώς επεκτεινόµενο µελάνωµα. C) Οζώδες µελάνωµα. D) 

Μελάνωµα αναπτυσσόµενο από κακοήθη φακή. 

 

 

Το µελάνωµα in situ χαρακτηρίζεται από την παρουσία άτυπων, 

υπερπλαστικών µελανοκυττάρων µε διασπορά οµοιάζουσα µε αυτή της νόσου Paget 

που διαταράσσει τη δοµή της επιδερµίδας. Η βλάβη εµφανίζεται σαν µια κηλίδα µε 

ακανόνιστα όρια και έντονο καστανό ή µαύρο χρώµα (Εικόνα 1.1 Α).    

Ο συχνότερος τύπος µελανώµατος είναι το επιφανειακώς επεκτεινόµενο 

µελάνωµα (superficial spreading type) που εµφανίζεται κυρίως σε άτοµα λευκού 

δέρµατος (70% των περιπτώσεων). Πιο συχνά εµφανίζεται στην ανώτερη ράχη για 

τους άνδρες και στην κνήµη για τις γυναίκες και φαίνεται να σχετίζεται µε την 

υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Το επιφανειακώς επεκτεινόµενο µελάνωµα 

εµφανίζεται συνήθως σε προϋπάρχουσα   µελαγχρωµατική βλάβη (δυσπλαστικός 
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σπίλος, συγγενής µελανινοκυτταρικός σπίλος) στην οποία παρατηρείται αλλαγή στο 

χρώµα, στη διάµετρο και στην παρυφή του η οποία γίνεται ακανόνιστη. Αν δεν 

θεραπευτεί έγκαιρα, µέσα σε λίγους µήνες ή έτη µπορεί να µετατραπεί σε διηθητικό 

(κάθετη φάση) µελάνωµα  (Εικόνα 1.1 Β).  

Ο δεύτερος σε συχνότητα τύπος, µετά το επιφανειακώς επεκτεινόµενο 

µελάνωµα, είναι το  οζώδες µελάνωµα (nodular melanoma) που εκδηλώνεται σε 

άτοµα µέσης ηλικίας µε λευκό δέρµα και σε περιοχές λιγότερο εκτεθειµένες στον 

ήλιο. Όπως το επιφανειακώς αναπτυσσόµενο µελάνωµα, έτσι και το οζώδες, 

αναπτύσσεται στην ανώτερη ράχη στους άνδρες και στην κνήµη στις γυναίκες. Ο 

όγκος βρίσκεται σε κάθετη φάση ανάπτυξης και είναι ο τύπος πρωτοπαθούς 

µελανώµατος που αναπτύσσεται εντός 4 µηνών ή 2 χρόνων. Μπορεί να εµφανιστεί 

είτε σε φυσιολογικό δέρµα είτε σε µελανινοκυτταρικό σπίλο. Τα κακοήθη 

µελανοκύτταρα εµφανίζουν µια οριζόντια ανάπτυξη εντός και κάτω από την 

επιδερµίδα, εισβάλλοντας κατακόρυφα στο χόριο και στο υποδόριο λίπος (Εικόνα 1.1 

Γ).  

Λιγότερο συχνός τύπος είναι το µελάνωµα που αναπτύσσεται  από κακοήθη 

φακή (lentigo malignant melanoma) και εµφανίζεται σε άτοµα µεγάλης ηλικίας και σε 

περιοχές εκτεθειµένες στον ήλιο, όπως είναι το πρόσωπο και τα χέρια. Η πρόδροµη  

µορφή του είναι η κακοήθης φακή η οποία εξελίσσεται προς µελάνωµα σε µια µακρά 

περίοδο έως και 20 χρόνων. Όπως και µε το οζώδες µελάνωµα, τα άτυπα 

µελανοκύτταρα εισβάλλουν στο χόριο (κάθετη φάση ανάπτυξης) και επεκτείνονται 

κατακόρυφα στους ιστούς (Εικόνα 1.1 ∆). 

Η συχνότητα εµφάνισης είναι µεγαλύτερη στο επιφανειακώς επεκτεινόµενο 

µελάνωµα µε ποσοστό 50% των περιπτώσεων, ακολουθεί το οζώδες µελάνωµα µε 

ποσοστό που κυµαίνεται από 15%–35% και τέλος ακολουθούν τα µελανώµατα που 

αναπτύσσονται από κακοήθη φακή και τα µελάνωµα από φακίδες  που 

παρατηρούνται στα άκρα (acral lentiginous melanoma) µε ποσοστά εµφάνισης  5%–

15% και  5%–10% αντίστοιχα (Fitzpatrick et al., 2001). 
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 1.1.3 ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 

Το κακοήθες µελάνωµα εµφανίζεται σε ποσοστό µικρότερο του 5% σε σχέση 

µε τους υπόλοιπους καρκίνους του δέρµατος, ωστόσο το 60% των νεοπλασιών είναι 

θανατηφόροι (Radovic-Kovacevic et al., 1997). Στις ΗΠΑ µέχρι το 2008 

διαγνώστηκαν περίπου 62.000 ασθενείς µε κακόηθες µελάνωµα. Η διάγνωση στα 

αρχικά στάδια της νόσου, αύξησε σηµαντικά τα ποσοστά της πενταετούς και πλέον 

επιβίωσης των ασθενών στο 90% των περιπτώσεων, ενώ σε πιο προχωρηµένα στάδια 

το ποσοστό επιβίωσης ήταν χαµηλότερο από το 2% (Tawbi and Nimmagadda, 2009). 

Στην Ελλάδα δεν έχει µελετηθεί αρκετά η επίπτωση του µελανώµατος. Ωστόσο, κατά 

την περίοδο 1999-2002 διαγνώστηκαν 102 ασθενείς µε πρωτοπαθές µελάνωµα στο 

νησί της Κρήτης, αριθµός µεγαλύτερος από αυτόν που εµφανίστηκε  στην υπόλοιπη 

Ελλάδα και ίδιος µε αυτόν που παρατηρείται στις νοτιοευρωπαικές χώρες 

(Lasithiotakis et al., 2006). Η επίπτωση του µελανώµατος είναι πιο χαµηλή στα άτοµα 

µε σκούρο δέρµα,  ενώ αντίθετα αυξάνεται σηµαντικά στα άτοµα µε λευκό δέρµα 

(Chuang et al., 1999; Hall et al., 1999; Mac Lennan et al., 1992; Van Der Rhee, 

1999). Η συχνότητα εµφάνισης του είναι µεγαλύτερη στους άνδρες από ότι στις 

γυναίκες και παρουσιάζεται κυρίως σε µεγάλες ηλικίες, περίπου 40 χρόνων τόσο 

στους άνδρες όσο στις γυναίκες, ενώ είναι εξαιρετικά σπάνιο στα παιδιά. Τα πιο 

κοινά σηµεία εµφάνισης του είναι στο θώρακα, στα άκρα και στο κεφάλι /λαιµό, µε  

ποσοστό που κυµαίνεται στα 43%, 34% και 11% αντίστοιχα (Radovic-Kovacevic et 

al., 1997). Στους άνδρες, ηλικίας 30-49 χρόνων είναι ο δεύτερος σε συχνότητα 

καρκίνος µετά τον καρκίνο των όρχεων, ενώ στους άνδρες ηλικίας 50-59 είναι ο 

τέταρτος µετά τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, του πνεύµονα και του ορθού.  

Παρά την αυξανόµενη θνησιµότητα σηµειώθηκε µια σηµαντική αύξηση της πρώιµης 

διάγνωσης του µελανώµατος η οποία είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της επιβίωσης 

των ασθενών. Φαίνεται δηλαδή ότι η έγκαιρη διάγνωση του µελανώµατος αποτελεί 

σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη του µελανώµατος.  

 

 

1.1.4 ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 

Περίπου το 65% των µελανωµάτων εξαρτώνται από την επίδραση των 

περιβαλλοντικών παραγόντων  (Beral et al., 1983; Katsambas and Nicolaidou, 1996; 
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Whiteman and Green, 1999). Η χρήση σολάριουµ, η χηµική έκθεση ή η τάση 

υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο που προκαλούν εγκαύµατα κατά τη διάρκεια ζωής 

ενός ατόµου αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο εµφάνισης µελανώµατος. Σηµαντικό 

ρόλο όµως παίζει ο φωτότυπος του ατόµου, δηλαδή όπως ειπώθηκε προηγουµένως, 

το ανοιχτό χρώµα του δέρµατος και το ανοιχτό χρώµα µαλλιών ή µατιών, αυξάνουν 

το ποσοστό εµφάνισης του µελανώµατος, σε σχέση µε τα σκουρόχρωµα άτοµα στα 

οποία εµφανίζεται πιο σπάνια. Επίσης ο κίνδυνος ανάπτυξης µελανώµατος είναι 

µεγαλύτερος σε ανθρώπους που παρουσιάζουν  περισσότερους από 5 δυσπλαστικούς 

σπίλους ή σπίλους µεγαλύτερους από 5mm (Naldi et al., 2000; Newton et al., 1993; 

Schneider et al., 1994). Τέλος όπως δείχνουν πολλές µελέτες σηµαντικός παράγοντας 

εµφάνισης µελανώµατος είναι η κληρονοµικότητα. Οι µεταλλάξεις στο CDKN2A 

γονίδιο για παράδειγµα αποτελούν το 8-12% των µελανωµάτων που εµφανίζουν 

οικογενειακό ιστορικό (Grange et al., 1995; Greene et al., 1983).  

 

 

1.1.5 ∆ΙΑΓΝΩΣΗ KAI ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 

Το κακοήθες µελάνωµα συνήθως έχει ιδιαίτερη  µορφολογία και 

αναγνωρίζεται από την ασυµµετρία,   τα ακανόνιστα όρια, το χρώµα, τη διάµετρό του 

και αν είναι µεγαλύτερο από 6mm (ABCD). Αν και η χρήση δερµατοσκοπίας 

φαίνεται χρήσιµη για τη διάγνωση του µελανώµατος,  σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 

να γίνεται βιοψία προκειµένου να διαγνωστεί ο βαθµός κακοήθειας (Dolianitis et al., 

2005). 

Περίπου το 30% των µελανωµάτων αναπτύσσονται σε ήδη υπάρχουσα 

µελανινοκυτταρική βλάβη ενώ το 70% αναπτύσσεται σε φυσιολογικό δέρµα. Αρχικά 

η ανάπτυξη του όγκου περιορίζεται µόνο στην επιφάνεια της επιδερµίδας (melanoma 

in situ), ενώ αργότερα εξαπλώνεται σε πρώτο στάδιο στην επιφάνεια της θηλώδους 

δερµίδας, ακτινική φάση ανάπτυξης (RGD) και έπειτα αρχίζει να διεισδύει και στα 

κατώτερα στρώµατα του χορίου και της υποδερµίδας, κατακόρυφη φάση ανάπτυξης 

(VGP) (Guerry  et al., 1993). Η οριζόντια φάση είναι ενδοεπιδερµική και ελάχιστα 

διηθητική, ενώ η κάθετη αναπτύσσεται εντός του χορίου όπου βρίσκονται τα αγγεία 

που λειτουργούν ως οδοί µετάστασης. ∆ιακρίνονται διάφορα στάδια του 

µελανώµατος: κατά Clark ανάλογα µε το που βρίσκονται τα κύτταρα του 
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µελανώµατος και κατά Breslow ανάλογα µε το πάχος της βλάβης (πίνακας 1.2). Τα 

στάδια Ι και ΙΙ µπορούν να οδηγήσουν σε µετάσταση στο 15-25% των περιπτώσεων. 

Το µελάνωµα εξαπλώνεται βαθµιαία οδηγώντας αρχικά σε τοπικές µεταστάσεις και 

τελικά σε αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Το 83% των ασθενών επιβιώνουν 

τουλάχιστον για 5 χρόνια µετά την εµφάνιση τοπικής µετάστασης. Σηµαντικοί 

δείκτες µεταστατικού µελανώµατος είναι η ύπαρξη κακοήθων κυττάρων στους 

επιχώριους λεµφαδένες και το πάχος της βλάβης κατά Breslow.  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. Στάδια του µελανώµατος κατά Breslow και Clark. Τα στάδια κατά Clark 

διακρίνονται σύµφωνα µε τον εντοπισµό των κυττάρων, ενώ κατά Breslow σύµφωνα µε το 

πάχος της βλάβης (Fitzpatrick et al., 2001). 

                        

         

1.1.6 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 

Για τη θεραπεία του µελανώµατος συνήθως γίνεται  χειρουργική αφαίρεση, 

χρήση ακτινοβολίας ή χηµειοθεραπεία. Όπως έχει δειχθεί, η χρήση ιντερφερόνης 

(interferon alpha 2b-IFNa2b) που χρησιµοποιείται για τη θεραπεία του µελανώµατος 

αυξάνει το ποσοστό επιβίωσης σε πολλούς ασθενείς. Επίσης πολλές φορές γίνεται 

χρήση χηµειοθεραπευτικών σκευασµάτων σε συνδυασµό µε άλλα ή µόνα τους  (π.χ. 

Dacarbazin και interleukin 2). Πρόσφατα µελέτησαν τη χρήση κάποιων νέων 

φαρµάκων  σε ασθενείς µε µελάνωµα και όπως φαίνεται στον πίνακα 1.3 επηρεάζουν 

σηµαντικά τα σηµατοδοτικά µονοπάτια που εµπλέκονται στην εξέλιξη του όγκου. Τα 

περισσότερα από αυτά χρησιµοποιήθηκαν σε συνδυασµό µε τα ήδη υπάρχοντα και 
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όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσµατα σε πολλούς ασθενείς σταθεροποιήθηκε η 

εξέλιξη του όγκου για αρκετούς µήνες (Tawbi and Nimmagadda, 2009). 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3.Σκευάσµατα που χορηγούνται για την αντιµετώπιση του µελανώµατος και 

σηµεία δράσης τους (Tawbi and Nimmagadda, 2009) 

  

 

1.2  ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑΣ  ΘΕΜΕΛΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ  

ΜΕ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ  

Η εξωκυττάρια θεµέλια ουσία (ECM) αποτελεί ένα δίκτυο µακροµορίων, 

σηµαντικό για την αρχιτεκτονική των ιστών. Είναι πλούσια σε δοµικές πρωτεΐνες, 

όπως κολλαγόνο και ελαστίνη, δοµικά και λειτουργικά σύµπλοκα µακροµόρια, όπως 

οι πρωτεογλυκάνες (PGs), καθώς και δοµικές γλυκοπρωτεΐνες, όπως η λαµινίνη και η 

ινονεκτίνη. Τα µακροµόρια αυτά αλληλεπιδρούν µε τα κύτταρα επηρεάζοντας έτσι 

σηµαντικές κυτταρικές λειτουργίες, όπως η κυτταρική προσκόλληση, η 

µετανάστευση, ο πολλαπλασιασµός, η διαφοροποίηση και η απόπτωση. Η 

προσκόλληση των κυττάρων στην ΕCM, εξαρτάται από τους υποδοχείς 

προσκόλλησης που υπάρχουν στην επιφάνεια των κυττάρων, όπως για παράδειγµα 
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είναι οι ιντεγκρίνες. Υπάρχουν 24 υποδοχείς ιντεγκρινών προερχόµενοι από τους 

διαφορετικούς δεσµούς των α και β υποµονάδων τους, που προσδίδει ποικίλες 

ιδιότητες στις ιντεγκρίνες, καθώς επίσης και διαφορετική ικανότητα πρόσδεσης στα  

µόρια της ECM και στις πρωτεΐνες της κυτταρικής επιφάνειας ή τους υποδοχείς των 

αυξητικών παραγόντων  (Miranti and Brugge, 2002; Luo et al., 2007). Η δράση των 

ιντεγκρινών δεν περιορίζεται µόνο στο εκτεθειµένο προς την ECM τµήµα της, αλλά 

και στον ενδοκυττάριο χώρο στον οποίο σχηµατίζει πολυµοριακά σύµπλοκα τόσο µε 

πρωτεΐνες που συµµετέχουν στα σηµατοδοτικά µονοπάτια όσο και µε πρωτεΐνες 

διασυνδετικής προσαρµογής (adaptor proteins) που συνδέονται στον κυτταροσκελετό 

(Hynes, 2002). Με την προσκόλληση των κυττάρων στην ECM, µεταφέρονται 

πληροφορίες από το εξωκυττάριο τµήµα στο εσωτερικό του κυττάρου µέσω των 

ιντεγκρινών, ρυθµίζοντας σηµατοδοτικά µονοπάτια που εµπλέκονται στη 

µετανάστευση. Συγκεκριµένα, ενεργοποιούνται οι κινάσες της τυροσίνης όπως η 

κινάση εστιακής προσκόλλησης (focal adhesion kinase, FAK), κινάσες 

σερίνης/θρεονίνης όπως η πρωτεϊνική κινάση C  (protein kinase C, PKC), λιπιδική 

κινάση (lipid kinase) όπως PI3-κινάση  και τέλος η φωσφατάση (phosphatase) όπως η 

RPTPα. Οι κινάσες µε τη σειρά τους διαφοροποιούν τα µόρια που βρίσκονται 

(downstream) στη σηµατοδοτική αλυσίδα, ελέγχοντας µε αυτό τον τρόπο την 

οργάνωση του κυτταροσκελετού, την έκφραση των γονιδίων και τις κυτταρικές 

λειτουργίες (Hervy et al., 2006). Ο κυτταροσκελετός περιλαµβάνει τρεις ινιδικές 

δοµές, την F-ακτίνη, τα ενδιάµεσα ινίδια και τους µικροσωλινίσκους, η οργάνωση 

των οποίων συµβάλει στη ρύθµιση της µετανάστευσης και των µεµβρανικών 

προεξοχών (membrane protrusions). Ο ρυθµός µετανάστευσης εξαρτάται τόσο από τη 

δηµιουργία της προσκόλλησης των κυττάρων στην ECM όσο και από τις κύτταρο µε 

κύτταρο επαφές. Στην εικόνα 1.2 φαίνονται όλα τα στάδια που οδηγούν  στη 

µετανάστευση των κυττάρων και όλα τα µόρια που εµπλέκονται σε αυτή.  
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ΕΙΚΟΝΑ 1.2. Μετανάστευση κυττάρων αποτελούµενη από διάφορα στάδια. Στάδιο1: 

∆ηµιουργία φιλοπόδιων και ψευδοπόδιων. Στάδιο 2: Αλληλεπιδράσεις κυττάρων µε την 

ECM και δηµιουργία εστιακών επαφών. Στάδιο 3: Πρωτεόλυση. Στάδιο 4: Συστολή 

Ακτοµυοσίνης και στάδιο 5: Αποκόλληση της µιας πλευράς του κυττάρου (Friedl and Wolf, 

2003). 

 

 

Στο πρώτο στάδιο δηµιουργούνται τα φιλοπόδια και επεκτείνονται τα 

ψευδοπόδια. Συγκεκριµένα, τα ινίδια της ακτίνης  προσδένονται σε πρωτεΐνες 

διασυνδετικής προσαρµογής (adaptor proteins) και σπρώχνουν τη µεµβράνη προς το 

εξωτερικό. Πολυµερίζεται η ακτίνη και συγχρόνως δηµιουργείται το σύµπλοκο 
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ARP2/3/WASP το οποίο προσδένεται στο εσωτερικό της µεµβράνης µέσω 

συµπλεγµάτων φωσφοϊνοσιτών (PIPs). Τα PIPs προσδένονται και  ενεργοποιούν τους 

εναλλακτικούς παράγοντες των νουκλεοτιδίων γουανίνης  (GEFs) τα οποία µε τη 

σειρά τους, ρυθµίζουν την ενεργοποίηση µικρών GTPases RAC, CD42, RHO  που 

συµµετέχουν στη δηµιουργία των φιλοποδίων.  

Το επόµενο στάδιο χαρακτηρίζεται από τις αλληλεπιδράσεις των κυττάρων µε 

την ECM καθώς και από τη δηµιουργία εστιακών επαφών. Οι ιντεγκρίνες 

αλληλεπιδρούν µε µόρια της ECM και δηµιουργούν συµπλέγµατα στην επιφάνεια της 

µεµβράνης. Τα ενδοκυττάρια τµήµατα των συµπλεγµάτων ιντεγκρίνης ρυθµίζουν την 

ενεργοποίηση πρωτεϊνών διασυνδετικής προσαρµογής και σηµατοδοτικών 

µονοπατιών µέσω φωσφωρυλίωσης ή αποφωσφωρυλίωσης (outside-in signaling). Το 

κυτταροπλασµατικό τµήµα των ιντεγκρινών αλληλεπιδρά µε τις α-ακτίνη, ταλίνη, 

FAK και τενσίνη  οι οποίες προσδένονται µέσω των πρωτεϊνών διασυνδετικής 

προσαρµογής (adaptor proteins) στις εστιακές επαφές (focal contacts). Η δηµιουργία 

των εστιακών επαφών ρυθµίζεται από τα σηµατοδοτικά  µονοπάτια όπως είναι τα   

PI3k, PKC και RHO GTPases (inside-out signaling).  

Μετά τη δηµιουργία των εστιακών επαφών ενεργοποιούνται οι πρωτεάσες 

προκειµένου να διασπάσουν µόρια  της ECM όπως το κολλαγόνο, την ινονεκτίνη και 

τη λαµινίνη.  

Στη συνέχεια η µυοσίνη II προσδένεται σε ινίδια της ακτίνης προκαλώντας τη 

συστολή της ακτινοµυοσίνης. Η αποσυναρµολόγηση των εστιακών επαφών αποτελεί 

το τελευταίο στάδιο λίγο πριν ξεκολλήσει το ένα άκρο του κυττάρου και εξαρτάται 

από τις φωσφατάσες που δρούν είτε περιορίζοντας τις κυτταροσκελετικές πρωτεϊνες, 

είτε διαχωρίζοντας τα µόρια των εστιακών επαφών (ιντεγκρίνες, ταλίνη) (Friedl  and 

Wolf, 2003). Η µεταστατική ικανότητα ενός καρκινικού κυττάρου εξαρτάται από την 

ικανότητα του να µεταναστεύει και να διεισδύει στους ιστούς και στα όργανα και από 

την ικανότητα των κυττάρων να προσκολλώνται σε υπόστρωµα.   
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1.3 ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΕΣ 

 

1.3.1 ΓΕΝΙΚΑ   

Οι γλυκοζαµινογλυκάνες (GAGs) είναι πολυµερή, τα οποία αποτελούνται από  

επαναλαµβανόµενες δισακχαριτικές µονάδες. Οι µονάδες αυτές περιλαµβάνουν ένα 

ουρονικό οξύ (D-γλυκουρονικό ή L-ιδουρονικό οξύ ή D-γαλακτόζη) και µια 

εξοζαµίνη/αµινοσάκχαρο, (D-γαλακτοζαµίνη ή D-γλυκοζαµίνη) ενώ στη 

δισακχαριτική τους µονάδα εντοπίζονται Ν-ακέτυλο, Ο- ή Ν-θειικές οµάδες (Gandhi 

and Mancera, 2008; Salmivirta et al., 1996; Turnbull et al., 2001). Σχηµατίζεται ενας 

γλυκοζιτικός δεσµός µεταξύ της εξοζαµίνης και του ουρονικού οξέως. Ο αριθµός των 

δισακχαριτικών µονάδων που αποτελούν µια γλυκοζαµινική αλυσίδα, κυµαίνεται 

συνήθως στους 50 δισακχαρίτες. Οι GAGs διαφέρουν ως προς τον τύπο της 

εξοζαµίνης, της εξόζης ή του ουρονικού οξέος, καθώς και στη γεωµετρία του 

γλυκοζιτικού δεσµού µεταξύ των µονάδων αυτών. Είναι θειωµένα και συνεπώς 

υψηλά αρνητικά φορτισµένα µόρια που εντοπίζονται στη φύση, έχοντας ανά 

δισακχαριτική µονάδα ένα αρνητικό φορτίο από το οξικό ανιόν (COO¯  ) και έως 

τέσσερα από τη θειική ρίζα (SO4 ¯  ). Βρίσκονται είτε ελεύθερες στην ECM είτε 

συνδεδεµένες (σχηµατίζοντας οµοιοπολικό δεσµό) στην επιφάνεια των κυττάρων. 

Συµµετέχουν σε φυσιολογικές και παθολογικές κυτταρικές λειτουργίες-γεγονότα, 

όπως η διαφοροποίηση, η αγγειογένεση, ο πολλαπλασιασµός, η µετανάστευση και η 

προσκόλληση, αφού έχουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν µε πολλά µόρια. 

∆ιακρίνονται σε δύο κύριους τύπους, τις µη θειωµένες όπου κατατάσσεται το 

υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) και τις θειωµένες GAGs που περιλαµβάνουν τις θειική 

χονδροϊτίνη (CS), θειική δερµατάνη (DS), θειική κερατάνη (KS), θειική ηπαράνη 

(HS) και ηπαρίνη (Heparin). Στην εικόνα 1.3 φαίνονται οι δοµές των GAGs. Οι 

περισσότερες GAGs συνδέονται οµοιοπολικά µε πρωτεϊνικούς κορµούς εκτός από το 

HA, το οποίο βρίσκεται ελεύθερο αλλά  αλληλεπιδρά µε τις υπόλοιπες πρωτεΐνες, 

οργανώνοντας  έτσι τον εξωκυττάριο χώρο. Εντοπίζονται σχεδόν σε όλους τους 

ιστούς, αν και µια GAG µπορεί να είναι πιο άφθονη σε έναν ιστό σε σχέση µε µια 

άλλη και να επηρεάσει συγκεκριµένες λειτουργίες. Ο αριθµός  των δισακχαριτών, ο 

βαθµός θείωσης και η δοµή γενικότερα των GAGs ποικίλουν, ανάλογα µε τον ιστό 
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προέλευσης, τις συνθήκες και τις λειτουργίες που εκτελούν, τόσο σε φυσιολογικές 

όσο και σε παθολογικές καταστάσεις (Mankin and Lippiello, 1971; Plaas et al., 1998; 

Lewis et al., 1999).   

 

 

 

Εικόνα 1.3. ∆οµή γλυκοζαµινογλυκανικών αλυσίδων. Οι δισακχαριτικές µονάδες των  GAGs 

περιλαµβάνουν ένα ουρονικό οξύ συνδεδεµένο γλυκοζιτικά µε µια εξοζαµίνη (Gandhi et al., 

2008). 

 

 

1.3.1.α ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ (ΗΑ) 

Το υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) αποτελείται από επαναλαµβανόµενες 

δισακχαριτικές µονάδες β-D-γλυκουρονικού οξέος και Ν-ακετυλο-D-γλυκοζαµίνης 

(DGlcA-β1,3-D-GlcNAc-β1,4), οι οποίες συνδέονται αποκλειστικά µε β-

γλυκοζιτικούς δεσµούς (Girish and Kemparaju, 2007; Kogan et al., 2007; Stern et al., 

2006; Tammi et al., 2008). Ο αριθµός των δισακχαριτών ποικίλει από 2000 έως 



  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

14 

 

25000 µονάδες και διαφέρει ανάλογα µε τον ιστό προέλευσης (Τοοle, 2002; Tammi et 

al., 2008). Το ΗΑ δεν φέρει θειικές οµάδες και δεν συνδέεται οµοιοπολικά µε τον 

πρωτεϊνικό κορµό. Εντοπίζεται σε όλους σχεδόν τους ιστούς του ανθρώπινου 

σώµατος, καθώς και σε άλλα σπονδυλωτά, ενώ είναι πιο άφθονο στην ECM του 

συνδετικού ιστού των µαλακών µορίων (Girish and Kemparaju, 2007; Kogan et al., 

2007). Το ΗΑ αλληλεπιδρά µε πρωτεογλυκάνες και µε άλλες πρωτεΐνες 

οργανώνοντας το περικυττάριο και τον εξωκυττάριο χώρο (Laurent and Fraser, 1992; 

Tammi et al., 2008). Επίσης παρά την απλή του δοµή επηρεάζει φυσιολογικές και µη, 

κυτταρικές λειτουργίες και συµµετέχει στην οµοιόσταση των ιστών (Toole et al., 

2002; Kogan et al., 2007). Ρυθµίζει την ενυδάτωση και τις φυσικές ιδιότητες των 

ιστών χάρις στην ικανότητά του να προσδένει µεγάλα ποσά νερού έως και περίπου 

1000 φορές το βάρος του. Το ΗΑ ενεργοποιεί ενδοκυτταρικά µονοπάτια και 

επηρεάζει την κυτταρική συµπεριφορά µέσω της δέσµευσης και της αλληλεπίδρασής 

του µε υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας, όπως τους CD44, RHAMM, LYVE-1, 

HARE, LEC και TLR-4 (Girish and Kemparaju, 2007). Μετά από πρόσφατες µελέτες 

αναγνωρίζεται ο σηµαντικός ρόλος του ΗΑ στην εµβρυογένεση, στην κυτταρική 

προσκόλληση, διαφοροποίηση, µετανάστευση και στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό.  

 

 

1.3.1.β ΘΕΙΚΗ ΧΟΝ∆ΡΟΪΤΙΝΗ (CS) 

Η  θειική χονδροϊτίνη (CS) αποτελείται από το β-D-γλυκουρονικό οξύ και D-

Ν ακετυλο-γαλακτοζαµίνη (D-GlcA-β1,3-D-GalNAc-β1,4), αλλά µπορεί να 

τροποποιηθεί από τις θειικές οµάδες, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στις θέσεις C-4 

και/ή C-6 της γαλακτοζαµίνης και/ή στις θέσεις C-2 ή C-3 του γλυκουρονικού οξέος. 

Η CS προσδένεται στις υποµονάδες της σερίνης των πρωτεϊνικών κορµών µέσω ενός 

γλυκοζιτικού δεσµού τεσσάρων σακχάρων που αποτελείται από ξυλόζη, δύο µόρια 

γαλακτόζης και γλυκουρονικό οξύ (Asimakopoulou et al., 2008; Lamari and 

Κaramanos, 2006; Lauder, 2009). Οι αλυσίδες CS εντοπίζονται στον άνθρωπο, αλλά 

και σε πολλά άλλα θηλαστικά ασπόνδυλα. Αποτελεί κύριο δοµικό στοιχείο του 

αρθρικού χόνδρου παρέχοντάς του ελαστικότητα. (Lauder, 2009). ∆οµικές αλλαγές 

των CS αλυσίδων επηρεάζουν τις βιολογικές ιδιότητες των CSPGs. Μελέτες δείχνουν 

ότι οι CS επηρεάζουν τον πολλαπλασιασµό των φυσιολογικών αλλά και των 
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καρκινικών κυττάρων, καθώς επίσης την κινητικότητα, την προσκόλληση και την 

µεταναστευτική τους ικανότητα (Aguiar et al., 2005; Fthenou et al., 2007; Nikitovic 

et al., 2007; Sirko et al., 2007; Zou et al., 2004). 

 

 

1.3.1.γ ΘΕΙΙΚΗ ∆ΕΡΜΑΤΑΝΗ (DS)  

Η DS είναι ένας γραµµικός πολυσακχαρίτης του οποίου οι δισακχαριτικές 

οµάδες αποτελούνται από µια Ν-ακετυλο-γαλακτοζαµίνη και ένα ουρονικό οξύ, και 

µπορεί να βρίσκεται είτε µε τη µορφή γλυκουρονικού οξέος, είτε ιδουρονικού οξέος 

(L-IdoU-α1,3-D-GalNAc-β1,4) (Rosenberg et al., 1985; Choi et al., 1989). Η DS 

εντοπίζεται σε πολλούς ιστούς του ανθρώπινου σώµατος αλλά κυρίως στο δέρµα. 

Απελευθερώνεται σε µεγάλες ποσότητες κατά την επούλωση των πληγών, ενώ 

συµµετέχει τόσο σε φυσιολογικές όσο και παθολογικές αποκρίσεις, όπως στην πήξη 

του αίµατος, στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, στις µολύνσεις και στην 

καρκινογένεση (Trowbridge and Gallo, 2002; Denholm et al., 2000; Westergren-

Thorsson et al., 1993; Daidouji et al., 2002). Μελέτες αναφέρουν ότι αλλαγές στις DS 

αλυσίδες, που αφορούν το µέγεθος, τη σύνθεση των δισακχαριτών και τη θείωση, 

καθορίζουν την ικανότητα πρόσδεσής της και ελέγχουν λειτουργικές 

αλληλεπιδράσεις µε πιθανά πρωτεϊνικά µόρια- προσδέτες.  

 

 

1.3.1.δ ΘΕΙΚΗ ΚΕΡΑΤΑΝΗ (ΚS) 

            Η θειική κερατάνη (ΚS) αποτελείται από επαναλαµβανόµενες 

δισακχαριτικές µονάδες γαλακτόζης και Ν-ακετυλο-γλυκοζαµίνης ενωµένες µε β1→4 

γλυκοζιτικό δεσµό (D-Gal-β1,4-D-GlcNAc-β1,3). Υπάρχουν εστεροποιηµένες θειικές 

οµάδες στη θέση C-6 της γαλακτόζης και/ή της γλυκοζαµίνης. Το µέγεθος της 

ανθρακικής της αλυσίδας της KS, καθώς επίσης και ο βαθµός θείωσής της ποικίλουν, 

µε αποτέλεσµα το µοριακό της βάρος να κυµαίνεται από 4-20 kDa (Hascall and 

Riolo, 1972; Murata and Yokoyama, 1987). Η KS εντοπίζεται κυρίως στον 

κερατοειδή χιτώνα του µατιού, στο χόνδρο και στον εγκέφαλο. Η παρουσία µεγάλης 

ποσότητας KS στον κερατοειδή χιτώνα σχετίζεται µε τη διατήρηση της ενυδάτωσης 

του ιστού, που είναι κρίσιµη για τη διαφάνεια του κερατοειδούς. Στους άλλους 
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ιστούς, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην κυτταρική αναγνώριση των πρωτεϊνών που 

λειτουργούν ως προσδέτες και στην κινητικότητα των κυττάρων (Funderburgh, 

2000). 

 

 

1.3.1.ε ΘΕΙΚΗ ΗΠΑΡΑΝΗ (HS) ΚΑΙ ΗΠΑΡΙΝΗ (heparin) 

           Η ηπαρίνη και η θειική ηπαράνη (HS) είναι γραµµικοί και αρνητικά 

φορτισµένοι πολυσακχαρίτες. Η επαναλαµβανόµενη δισακχαριτική µονάδα 

αποτελείται από Ν-ακετυλο-γλυκοζαµίνη και ουρονικό οξύ, είτε µε τη µορφή 

γλυκουρονικού οξέος, είτε του επιµερούς του στη θέση C-5 ιδουρονικού οξέος 

(DGlcA-β1,4-D-GlcNAc-α1,4 ή L-IdοΑ-α1,4-D-GlcN-α1,4). Εστεροποιηµένες Ο-

θειικές οµάδες µπορούν να υπάρξουν στη θέση C-6 της γλυκοζαµίνης και στη θέση 

C-2 του ουρονικού οξέος. Επίσης, δεν είναι τόσο σπάνια η Ο-θείωση στον C-2 του 

ουρονικού οξέος και του C-3 της Ν-θειωµένης γλυκοζαµίνης. Η γλυκοζαµίνη µπορεί 

να είναι Ν-ακετυλιωµένη ή Ν-θειωµένη, γεγονός που δηµιουργεί περιοχές υποψήφιες 

για περαιτέρω δοµικές τροποποιήσεις στην αλυσίδα (Skidmore et al., 2008). Στον 

πίνακα 1.4 φαίνονται οι διαφορές µεταξύ της ηπαρίνης και της θειικής ηπαρίνης. Στα 

Μ5 κύτταρα µετά από HPLC ανάλυση και µετά τη χορήγηση ηπαριτινάσης, βρέθηκε 

να περιέχουν υψηλής, ολικής περιεκτικότητας Ν-θειωµένων2S ολιγοσακχαριτών, ενώ 

το ποσοστό των HS που εκκρίνεται από το κύτταρο, δεν διαφέρει από εκείνο που 

εντοπίζεται µέσα στο κύτταρο ή επάνω στην επιφάνεια του κυττάρου (Nikitovic et al., 

2007). 
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Πίνακας 1.4.∆ιαφορές µεταξύ ηπαρίνης και θεικής ηπαράνης  (Gandhi and Mancera, 2008) 

 

 

Οι αλυσίδες HS περιέχουν µεγαλύτερο ποσοστό ακετυλιωµένης 

γλυκοζαµίνης, είναι λιγότερο θειωµένες και παρουσιάζουν µεγαλύτερη δοµική 

ποικιλία σε σχέση µε την ηπαρίνη. Το ιδουρονικό οξύ εντοπίζεται σε υψηλότερα 

επίπεδα στην ηπαρίνη, γεγονός που την καθιστά έντονα θειωµένη και περισσότερο 

αρνητικά φορτισµένη (Turnbull and Gallagher, 1991; Mulloy and Forster, 2000; 

Salmivirta et al., 1996; Skidmore et al., 2008; Gandhi and Mancera, 2008).  

H ηπαρίνη συντίθεται και αποθηκεύεται στα σιτευτικά κύτταρα του 

συνδετικού ιστού, εντοπίζεται στο ήπαρ, στους µύες, στο δέρµα, στο έντερο, στους 

λεµφαδένες και στους πνεύµονες, ενώ η HS εκφράζεται στην κυτταρική επιφάνεια 

όλων σχεδόν των κυττάρων των θηλαστικών και στην ECM µε πρωτεογλυκανική 

µορφή (Skidmore et al., 2008; Gandhi and Mancera, 2008; Middeldorp, 2008). 

Για πολλές δεκαετίες η ηπαρίνη χρησιµοποιείται ως αντιπηκτικό για τη 

θεραπεία και την πρόληψη της θρόµβωσης, λόγω της ικανότητας πρόσδεσης της στην 

αντιθροµβίνη ΙΙΙ. Αρχικά δεσµεύει την αντιθροµβίνη ΙΙΙ αλλάζοντας έτσι τη 

στερεοδιάταξή της και αυτή µε τη σειρά της αναστέλλει τη θροµβίνη και άλλες 

πρωτεάσες που συµµετέχουν στην πήξη του αίµατος, όπως ο παράγοντας Χα 

(Middeldorp, 2008). Μελέτες έδειξαν ότι η ηπαρίνη και οι αλυσίδες HS 

αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη δράση ενζύµων, κυτοκινών, µορίων της ECM 

(ινονεκτίνη, λαµινίνη), µορίων προσκόλλησης (ιντεγκρίνες, σελεκτίνες) και 
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µεµβρανικών πρωτεϊνών (Powell et al., 2004; Taylor et al., 2006; Pelosi et al., 2007). 

Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι οι HS και η ηπαρίνη αλληλεπιδρούν µε ποικίλους 

αυξητικούς παράγοντες (FGF2, HGF, VEGF, PDGF-AA, µέλη της EGF οικογένειας) 

και/ή µε τους υποδοχείς τους συµµετέχοντας µε τον τρόπο αυτό στη ρύθµιση των 

ενδοκυτταρικών σηµατοδοτικών µονοπατιών και κατ’επέκταση σε πολλές βιολογικές 

λειτουργίες, όπως η εµβρυογένεση, η απόπτωση, η ανάπτυξη, η µετανάστευση και ο 

κυτταρικός πολλαπλασιασµός (Skidmore et al., 2008; Taylor et al., 2006; Αguiar et 

al., 2005; Flint et al., 1994; Wu et al., 2006; Sasaki et al., 2000; Forsten et al., 2000). 

Επίσης, συµµετέχουν στην εξέλιξη του µελανώµατος παίζοντας ανασταλτικό ρόλο 

στην προσκόλληση και στη µετανάστευση των µελανοκυττάρων (Bobek and Kovarik, 

2004). Μελέτες δείχνουν, ότι η ηπαρίνη αναστέλλει τις σελεκτίνες στα αρχικά στάδια 

της µεταστατικής διαδικασίας, γεγονός που αποδεικνύει την αντιµεταστατική δράση 

της (Varki and Varki, 2001; Engelberg, 1999). Επίσης πολλές µελέτες επισηµαίνουν 

την ανασταλτική δράση της ηπαρίνης στον in vitro πολλαπλασιασµό ποικίλων 

κυτταρικών σειρών, όπως των λείων µυικών κυττάρων των αγγείων, των 

φυσιολογικών ινοβλαστών, των οστεοβλαστών και των κυττάρων ανθρώπινου 

οστεοσαρκώµατος (Au et al., 1993; Ferrao and Mason, 1993; Westergren-Thorsson 

and Persson, 1993; Nikitovic et al., 2005; Hausser and Brenner, 2004; Flint et al., 

1994). Η  ανασταλτική επίδραση της ηπαρίνης στον πολλαπλασιασµό των λείων 

µυικών κυττάρων των αγγείων των αρουραίων έχει επίσης συσχετιστεί µε την 

αναστολή της δράσης των πρωτεϊνικών κινασών που ενεργοποιούνται από µιτογόνα 

(MAPKs). 
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1.4 ΠΡΩΤΕΟΓΛΥΚΑΝΕΣ (PGs) 

Οι πρωτεογλυκάνες (PGs) είναι σύµπλοκα µακροµόρια που αποτελούνται από 

µία ή περισσότερες γραµµικές αλυσίδες GAGs, οµοιοπολικά συνδεδεµένες στον 

πρωτεϊνικό κορµό. Το µοριακό τους µέγεθος εξαρτάται από τον πρωτεϊνικό κορµό 

και τον αριθµό των αλυσίδων GAG, προσδίδοντας τους βιολογικές και 

φυσικοχηµικές ιδιότητες (Kjellen et al.,1991; Kolset et al., 2004; Wegrowski and 

Maquart, 2004). Η παρουσία υψηλού αρνητικού φορτίου τις καθιστά υπεύθυνες για 

τη διατήρηση του νερού στους ιστούς. Βρίσκονται είτε ελεύθερες στην ECM είτε 

προσδεµένες στην κυτταρική επιφάνεια ενώ υπάρχουν και ενδοκυττάριες. Έχουν την 

ικανότητα να αλληλεπιδρούν µε αυξητικούς παράγοντες, µε τους υποδοχείς τους και 

µε µόρια προσκόλλησης επηρεάζοντας σηµαντικές κυτταρικές λειτουργίες. ∆ιαφορά 

στην έκφραση των PGs έχει δειχθεί ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την 

εξέλιξη πολλών τύπων καρκίνου αφού επηρεάζουν κυτταρικές λειτουργίες όπως τη 

κυτταρική µετανάστευση, αγγειογένεση και τον πολλαπλασιασµό (Wegrowski and 

Maquart, 2004; Fjeldstad and Kolset, 2005). Παρακάτω αναφέρονται όλοι οι τύποι 

PGs ανάλογα µε τον εντοπισµό τους και τη δοµή τους. 

 

 

1.4.1 ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΕΣ  PGs 

Στις εξωκυττάριες ανήκουν οι υαλεκτάνες βερσικάνη (versican),  αγγρικάνη 

(aggrecan), νουροκάνη (neurocan) και πρεβικάνη (brevican), οι µικρού µοριακού 

βάρους PGs πλούσιες σε λευκίνη διγλυκάνη (biclycan), διακοσµιτίνη (decorin), 

ινοµοδουλίνη (fibromodulin), λουµικάνη (lumican), κερατοκάνη (keratocan), PRELP, 

οστεοχυρίνη (osteodherin), επιφυκάνη (epiphycan), οστεογλυκίνη (osteoglycin) και 

οπτικίνη (opticin) και οι PGs της βασικής µεµβράνης περλεκάνη (perlecan), 

µπαµακάνη (bamacan) και αργινίνη (agrin). 

 

 

1.4.1.1 ΥΑΛΕΚΤΑΝΕΣ  

Οι υαλεκτάνες αποτελούν µια οικογένεια πρωτεογλυκανών που 

αλληλεπιδρούν µε το υαλουρονικό οξύ και τις λεκτίνες. Η οικογένεια των 

υαλεκτανών αποτελείται από τέσσερα µέλη τα οποία εµφανίζουν κοινά δοµικά και 
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λειτουργικά χαρακτηριστικά σε γονιδιακό και πρωτεϊνικό επίπεδο (Iozzo, 1998). Οι 

κυριότερες υαλεκτάνες είναι η αγγρικάνη (aggrecan), η βερσικάνη (versican), η 

νευρικάνη (neurocan) και η µπρεβικάνη (brevican). Μερικοί τύποι κολλαγόνου 

µπορούν να ενσωµατωθούν σε αυτή τη κατηγορία (Iozzo, 1998). Οι υαλεκτάνες 

έχουν κοινά χαρακτηρικά όσον αφορά τη πρωτεϊνική τους δοµή. Αποτελούνται από 

τρεις περιοχές, το Ν-τελικό άκρο που αποτελεί τη περιοχή δέσµευσης του 

υαλουρονικού οξέος, το κεντρικό τµήµα που φέρει τις αλυσίδες των GAGs και το C-

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

ρόλο των υαλεκτανών στις αλληλεπιδράσεις του κυττάρου µε την εξωκυττάρια 

θεµέλια ουσία. 

 

 

1.4.1.1.α ΑΓΓΡΙΚΑΝΗ 

H αγγρικάνη είναι η κύρια πρωτεογλυκάνη του χόνδρου. Αποτελείται από 

πρωτεϊνικούς κορµούς ποικίλου µήκους και µε διαφορετικές αλυσίδες GAGs 

συνδεδεµένες πάνω σε αυτούς. Το µοριακό της βάρος ποικίλει, ανάλογα µε τον τύπο 

του ιστού που βρίσκεται, και κυµαίνεται από 1-3,5 MDa. Μαζί µε το υαλουρονικό 

οξύ συνιστούν µεγαλοµοριακά συσσωµατώµατα, µοριακού βάρους έως και 800 MDa. 

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

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

τέσσερις υποµονάδες που προσοµοιάζουν µε τη συζευκτική πρωτεΐνη και 

σχηµατίζουν δύο σφαιρικά τµήµατα τα G1 και G2 (Doege et al., 1991). Μεταξύ των 

G1 και G2 τµηµάτων έχουν βρεθεί περιοχές που συµµετέχουν στην αποικοδόµηση 

της αγγρικάνης. Στη περιοχή ΙΙ βρίσκονται οι θέσεις πρόσδεσης των GAGs που 

µπορεί να φέρουν µέχρι και 100 αλυσίδες (Doege et al., 1997). Η περιοχή ΙΙΙ 

αποτελείται από επαναλαµβανόµενα δοµικά µοτίβα όµοια µε εκείνο του EGF, ένα 

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

ρυθµιστική πρωτεΐνη του συµπληρώµατος (Fulop et al., 1993). Μέσω του τµήµατος 

που µοιάζει µε τον C-τύπο λεκτίνης, η αγγρικάνη εµπλέκεται µε τρόπο εξαρτώµενο 

από τα ιόντα Ca2+ στη δέσµευση σακχάρων, µε αποτέλεσµα να παίζει σηµαντικό 

ρόλο στις αλληλεπιδράσεις του εξωκυττάριου χώρου µε τη κυτταρική επιφάνεια 

(Iozzo, 1998). 
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1.4.1.1.β ΒΕΡΣΙΚΑΝΗ 

Η βερσικάνη, µια πρωτεογλυκάνη θειϊκής χονδροϊτίνης, αρχικά αποµονώθηκε 

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

κερατινοκύτταρα, τα λεία µυϊκά κύτταρα των τοιχωµάτων των αγγείων, στον 

εγκέφαλο και τους χόνδρους (Iozzo, 1998). Στα θηλαστικά υπάρχουν τέσσερα 

πρωτεϊνικά προϊόντα εναλλακτικού µατίσµατος του γονιδίου της βερσικάνης. Αυτές 

οι ισοµορφές είναι η βερσικάνη 0, 1, 2 και 3 (Iozzo, 1998). Ο πρωτεϊνικός της κορµός 

αποτελείται από τρεις περιοχές τις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η περιοχή Ι βρίσκεται στο Ν-τελικό 

άκρο της και αποτελείται από µια αλληλουχία που µοιάζει µε ανοσοσφαιρίνη και δύο 

υποµονάδες που µοιάζουν µε τη συζευκτική πρωτεΐνη και εµπλέκονται στη πρόσδεση 

του υαλουρονικού οξέος. Η περιοχή ΙΙ περιέχει τις GAG-α και GAG-β υποµονάδες οι 

οποίες είναι υπεύθυνες για τη πρόσδεση έως και 30 αλυσίδων θειϊκής 

χονδροϊτίνης/δερµατάνης καθώς και Ν- και Ο-ολιγοσακχαριτών. Τέλος, η περιοχή ΙΙΙ 

αποτελείται από µια σειρά από επαναλαµβανόµενα δοµικά µοτίβα όµοια µε αυτά του 

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

τη ρυθµιστική πρωτεΐνη του συµπληρώµατος (Iozzo, 1998; Aspberg et al., 1995). Οι 

ισοµορφές της βερσικάνης παίζουν σηµαντικό ρόλο στη συµπεριφορά του κυττάρου. 

 

 

1.4.1.2 ΜΙΚΡΕΣ PGs ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΛΕΥΚΙΝΗ 

Οι µικρές PGs πλούσιες σε λευκίνη (SLRPs) αποτελούν µια µεγάλη 

οικογένεια PGs που απαρτίζεται από τρεις κατηγορίες. Η κατηγορία Ι περιλαµβάνει 

την διακοσµιτίνη (decorin) και τη διγλυκάνη (biglycan), η κατηγορία ΙΙ την 

ινοµοδουλίνη (fibromodulin), τη λουµικάνη (lumican), την PRELP, την κερατοκάνη 

(keratocan) και (osteoadherin), ενώ στην κατηγορία ΙΙΙ ανήκουν η επιφυκάνη 

(epiphycan) και  η οστεογλυκίνη/µιµεκάνη (osteoglycin/mimecan) (Blochberger et al., 

1992; Sommarin et al., 1998; Friedman et al., 2000). Επίσης, πρόσφατα έχουν 

ανακαλυφτεί η οπτικίνη (opticin) και η ασπορίνη (asporin) (Reardon et al., 2000; 

Lorenzo et al., 2001; Henry et al., 2001). Το µοριακό βάρος του πρωτεϊνικού τους 

κορµού κυµαίνεται από 36-40 kDa έχοντας όµοια αλληλουχία των αµινοξέων 

(Krusius et al., 1986; Day et al., 1987; Fisher et al., 1989; Oldberg et al., 1989; 

Blochberger et al., 1992; Shinomura et al., 1992). Οι πρωτεϊνικοί τους κορµοί έχουν 
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πλούσια σε λευκίνη µοτίβα, τα οποία επαναλαµβάνονται 9-10 φορές στο C-τελικό 

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

αλληλουχία των αµινοξέων, όσο και στο βαθµό γλυκοζυλίωσης. Αυτές οι περιοχές 

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

κύτταρου και της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας (Neame et al., 1989; Iozzo, 1998). 

 

 

1.4.1.2.α ∆ΙΑΚΟΣΜΙΤΙΝΗ 

Η διακοσµιτίνη έχει πάρει το όνοµα της από την εικόνα της στο ηλεκτρονικό 

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

et al., 1980; Scott et al., 1981). Το Ν-τελικό άκρο του πρωτεϊνικού της κορµού (36 

kDa) φέρει ένα σηµείο πρόσδεσης για µια αλυσίδα θειικής χονδροϊτίνης/δερµατάνης 

(Choi et al., 1989; Iozzo, 1998). Τόσο η διακοσµιτίνη όσο και η διγλυκάνη 

παρουσιάζονται και σε µη γλυκοζυλιωµένη µορφή (Roughley et al., 1993). Ο βαθµός 

γλυκοζυλίωσης και το είδος της γλυκοζαµινογλυκάνης φαίνεται να παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην οστεογένεση και τη χονδρογένεση (Rada et al., 2000). Αρχικά η 

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

και σε πολλούς άλλους ιστούς όπως στους τένοντες και το δέρµα (Rosenberg et al., 

1985; Fisher et al., 1983; Iozzo, 1998; Rada et al., 2000). Μελέτες παρουσιάζουν τη 

διακοσµιτίνη σαν ένα οδοντωτό µόριο που προσδένεται σε δύο παράλληλα γειτονικά 

µόρια κολλαγόνου, µε αποτέλεσµα τη σταθεροποίηση και τον 

προσανατολισµό/κατεύθυνση των ινών κολλαγόνου (Vogel et al., 1984). 

 

 

1.4.1.2.β ∆ΙΓΛΥΚΑΝΗ 

Η διγλυκάνη, όπως και η διακοσµιτίνη, βρέθηκε πρώτα στον χόνδρο και στα 

οστά µε την αλληλουχία των αµινοξέων της σε υψηλή οµολογία (Fisher et al., 1983; 

Rosenberg et al., 1985). Οι διαφορές στην δοµή της εντοπίζονται στον πρωτεϊνικό της 

κορµό (38 kDa) που έχει δύο σηµεία πρόσδεσης της γλυκοζαµινογλυκάνης στο Ν-

τελικό της άκρο (Choi et al., 1989; Morgelin et al., 1989). Κατά τη διάρκεια της 

οστεογένεσης η διγλυκάνη φαίνεται να έχει αλυσίδες θειικής χονδροϊτίνης, ενώ στον 

χόνδρο έχει αλυσίδες θειικής δερµατάνης (Rada et al., 2000). Η διγλυκάνη 
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εντοπίζεται στα µεσεγχυµατικά, ενδοθηλιακά και επιθηλιακά κύτταρα (Iozzo, 1998). 

Τόσο στη διακοσµιτίνη όσο και στη διγλυκάνη µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερις 

περιοχές την Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Η περιοχή Ι περιλαµβάνει το πεπτιδικό σήµα και ένα 

προπεπτίδιο, η λειτουργία του οποίου δεν είναι πλήρως γνωστή (Fisher et al., 1989). 

Στην περιοχή ΙΙ εντοπίζονται τα σηµεία πρόσδεσης των GAGs και τέσσερα 

κατάλοιπα κυστεΐνης (Iozzo, 1998; Neame, et al., 1989). Η περιοχή ΙΙΙ αποτελείται 

από 10 επαναλαµβανόµενες περιοχές πλούσιες σε λευκίνη, η κύρια λειτουργία της 

οποίας είναι η δέσµευση και η αλληλεπίδραση µε ίνες κολλαγόνου και άλλες 

πρωτεΐνες (Iozzo, 1997). Τέλος, στη περιοχή IV εντοπίζονται δύο κατάλοιπα 

κυστεΐνης και το C-τελικό άκρο (Iozzo, 1998; Iozzo, 1997). 

 

 

1.4.1.2.γ ΛΟΥΜΙΚΑΝΗ 

 Η λουµικάνη αποτελείται κυρίως από αλυσίδες θειικής κερατάνης και 

θεωρείται ότι παίζει ανασταλτικό ρόλο στην εξέλιξη του όγκου. Εκφράζεται σε 

πολλούς τύπους καρκίνου και η αναστολή του σε ορισµένες περιπτώσεις προκαλεί 

αύξηση του πολλαπλασιασµού. Πρόσφατα µελέτησαν συνθετικά (recombinant) 

παραγόµενα πεπτίδια λουµικάνης, προκειµένου να διαπιστωθεί το σηµείο στη δοµή 

της λουµικάνης, που επιδρά ανασταλτικά στη µετανάστευση κυττάρων µελανώµατος 

(Zeltz et al., 2009). Επίσης η χορήγηση πεπτιδίων λουµικάνης σε κύτταρα 

µελανώµατος B16F1 έχει δειχθεί ότι εµποδίζει την εξέλιξη του όγκου. (Vuillermoz  et 

al.,  2004) 

 

 

1.4.1.3 PGs ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 

Στις PGs της βασικής µεµβράνης περιλαµβάνονται κυρίως η περλεκάνη, η 

αγκρίνη (agrin) και η µπακανάνη (bacanan) που εντοπίζονται ως επί το πλείστον στις 

επιθηλιακές και αγγειακές βασικές µεµβράνες. 
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1.4.1.3.α ΠΕΡΛΕΚΑΝΗ 

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

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

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

που συνδέονται µεταξύ τους µέσω ραβδόµορφων τµηµάτων (Olsen et al., 1999; 

Noonan et al., 1993). Ο πρωτεϊνικός της κορµός είναι περίπου 400 kDa, στο Ν-άκρο 

του οποίου συνδέονται 2-3 γλυκοζαµινογλυκανικές αλυσίδες κυρίως θειικής 

ηπαράνης µε µοριακό βάρος περίπου 40-60 kDa (Noonan et al., 1991). 

Περιστασιακά, έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη αλυσίδων θειικής ηπαράνης και θειικής 

χονδροϊτίνης/δερµατάνης στον πρωτεϊνικό κορµό της περλεκάνης (Isemura et al., 

1987; Danielson et al., 1992). Στον κερατοειδή χιτώνα η περλεκάνη εµφανίζεται µόνο 

µε αλυσίδες θειικής χονδροϊτίνης (Hascall et al., 1992). Η βιολογική σπουδαιότητα 

της περλεκάνης δεν είναι ακόµα γνωστή, ωστόσο βάση της δοµής της έχει προταθεί 

ότι µπορεί να αλληλεπιδρά µε συστατικά της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας όπως 

είναι οι αυξητικοί παράγοντες (Iozzo, 1998). Έρευνες επίσης δείχνουν τη πιθανή 

συµµετοχή της στην κυτταρική προσκόλληση µέσω της αλληλεπίδρασή της µε την 

ινονεκτίνη (Singer et al., 1987). 

 

 

1.4.1.3.β ΑΓΡΙΝΗ 

H αγρίνη είναι µια εξωκυττάρια πρωτεογλυκάνη θειϊκής ηπαράνης µεγάλου 

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

200 kDa (Cole et al., 1996; Iozzo, 1998). Η πρωτεϊνική της δοµή αποτελείται από 

εννέα περιοχές, οµόλογες του αναστολέα των πρωτεασών, ένα τµήµα όµοιο στη 

περιοχή ΙΙΙ της λαµινίνης και τέσσερις επαναλήψεις του EGF (Iozzo, 1998). Η αγρίνη 

είναι ένα µόριο που παίζει σηµαντικό ρόλο στη συσσώρευση υποδοχέων 

ακετυλοχολίνης, στη διαδικασία ανάπτυξης των νευροµυϊκών συνδέσµων στην 

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

Επίσης η αγρίνη φαίνεται να προσδένει αυξητικούς παράγοντες όπως είναι ο TGF και 

ο PDGF (Patthy et al., 1993; Iozzo, 1998). 
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1.4.1.3.γ ΜΠΑΚΑΝΑΝΗ 

H µπακανάνη είναι µία πρωτεογλυκάνη θειικής χονδροϊτίνης. Η αλληλουχία 

του γονιδίου της είναι γνωστή. Ο πρωτεϊνικός της κορµός έχει µοριακό βάρος 138 

kDa και αποτελείται από πέντε σχηµατισµούς κεφαλή-ράβδος-ουρά (head-rod-tail 

configuration) που φαίνεται να καθορίζουν τη συµπεριφορά της πρωτεογλυκάνης. Η 

κεφαλή και η ουρά είναι σφαιρικά τµήµατα µε το κεντρικό τους µέρος να εµφανίζει 

ελικοειδή δοµή (Wu et al., 1997; Couchman et al., 1996). Το ελικοειδές τµήµα της 

περιέχει τις περιοχές γλυκοζυλίωσης (Iozzo, 1998). Όσον αφορά τη βιολογική της 

λειτουργία έχει δειχθεί ότι παίρνει µέρος στη διαφοροποίηση των φυσιολογικών 

ινοβλαστών (Ghiselli. et al., 2000).  

             

 

1.4.2 PGs ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ /ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΕΣ 

Οι PGs της κυτταρικής επιφάνειας απαρτίζουν ποικίλες οµάδες µορίων µε 

πολλές και διαφορετικές βιολογικές λειτουργίες. Αυτές είναι: οι συνδεκάνες 

(syndecans), γλυπικάνες (glypicans), οι σεργιλίνες (sergylins), η µπεταγλυκάνη 

(beatglycan) και η οικογένεια των CD44. 

 

 

1.4.2.α ΣΥΝ∆ΕΚΑΝΕΣ 

Οι συνδεκάνες ανήκουν στην οικογένεια των πρωτεογλυκανών θειικής 

ηπαράνης. Η οικογένεια των συνδεκανών περιλαµβάνει κυρίως τέσσερα µέλη 

(συνδεκάνη -1, -2, -3, -4 ) αποτελούµενα από τα εξής τµήµατα: την εξωκυτταρική 

περιοχή που είναι διαφορετική για κάθε συνδεκάνη, το διαµεµβρανικό τµήµα το 

οποίο διατηρείται σε όλες τις συνδεκάνες και ένα µικρό κυτταροπλασµατικό τµήµα 

(εικόνα 1.4). Στο κυτταροπλασµατικό τµήµα διακρίνονται δύο περιοχές, η πρώτη 

κοντά στη µεµβράνη (C1) και η δεύτερη πιο αποµακρισµένη από τη µεµβράνη (C2), 

τις οποίες τις συναντάµε σε όλες τις συνδεκάνες. Ανάµεσα σε αυτές τις δύο 

εντοπίζεται άλλη µια περιοχή χαρακτηριστική για κάθε συνδεκάνη (V). Στο 

εξωκυττάριο τµήµα (ectodomain), εντοπίζονται ειδικές περιοχές στις οποίες 

προσδένονται οι GAGs (Beauvais and Rapraeger, 2004; Couchman, 2003). Η δοµή 
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τους είναι πολύ σηµαντική αφού όπως θα δούµε και παρακάτω κάθε τµήµα της έχει 

διαφορετική λειτουργία. 

 

 

 

Εικόνα 1.4. ∆οµή των HSPGs. Οι HSPGs χαρακτηρίζονται από ένα µεγάλο εξωκυττάριο 

τµήµα. Στο ενδοκυττάριο τµήµα των συνδεκανών διακρίνονται οι σταθερές περιοχές- C1 C2 

καθώς και µια µεταβλητή περιοχή- V, που δεν παρατηρούνται στις γλυπικάνες  (Tumova et 

al., 2000). 

 

 

Οι συνδεκάνες σε πολλές περιπτώσεις δρουν ως αναστολείς της εξέλιξης του όγκου. 

Όπως φάνηκε σε πρόσφατη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στα οστεοσαρκώµατα, 

αναστέλλουν την εξέλιξη του όγκου  ενεργοποιώντας την απόπτωση. (Modrowski,  

2005). 

Πιο συγκεκριµένα, η συνδεκάνη -1 εκφράζεται κυρίως στο επιθήλιο και στα 

πλασµoκύτταρα  και  η δοµή της αποτελείται εκτός από HS και από CS-GAG 

(Hinkes, 1993; Seftaglioglu and Karakus, 2003; Rapraeger et al., 1985). Η έκφρασή 

της συνδέεται µε τον καρκίνο και υπερεκφράζεται µόνο σε ορισµένους τύπους 
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καρκίνου. Πρόσφατα σε in vitro και in vivo πειράµατα που έγιναν στον καρκίνο του 

µαστού έδειξαν ότι η συνδεκάνη -1 συµµετέχει σε σηµαντικές κυτταρικές λειτουργίες 

που επηρεάζουν την εξέλιξη του καρκίνου, όπως είναι η προσκόλληση (Beauvais and 

Rapraeger, 2003), ο πολλαπλασιασµός (Maeda et al., 2004) και η αγγειογένεση. 

Ωστόσο έχει σηµειωθεί µία σηµαντική µείωση της έκφρασης και ανασταλτική 

λειτουργία της συνδεκάνη -1 σε άλλες περιπτώσεις καρκίνου όπως στον πνεύµονα, 

στον τράχηλο και στο κόλον (Shinyo  et al., 2005; Anttonen  et al., 2001; Fujiya et al., 

2001; Inki  et al., 1994; Lundin et al., 2005; Miturski et al., 1998; Numa et al., 2002).  

Η έκφραση της επίσης µπορεί να εξαρτάται και από το στάδιο του καρκίνου όπως 

φαίνεται για παράδειγµα στον καρκίνο του προστάτη (Zellweger et al., 2003; Chen et 

al., 2004; Zellweger  et al., 2005). 

Η συνδεκάνη -2 εκφράζεται περισσότερο στους ινοβλάστες και στα 

µεσεγχυµατικής αρχής κύτταρα (Couchman, 2003; Fears and Woods, 2006) και όπως 

η συνδεκάνη -1 έτσι και η -2 συµµετέχει στον πολλαπλασιασµό, την κυτταρική 

προσκόλληση και την αγγειογένεση (Fears et al., 2006; Han et al., 2004; Klass et al., 

2000; Kusano et al., 2004; Munesue et al., 2002). Φαίνεται να εκφράζεται σε πολλές 

περιπτώσεις κακοήθων όγκων, όπως στο οστεοσάρκωµα, στον καρκίνο του 

πνεύµονα, του εγκεφάλου και του παχέος εντέρου (Park et al., 2002; Fears et al., 

2006; Munesue et al., 2002). Επίσης φαίνεται να συµµετέχει και στην οργάνωση της 

εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας αφού αλληλεπιδρά µε την ινονεκτίνη και τη λαµινίνη 

(Klass et al., 2000).  

H συνδεκάνη -3  είναι όµοια µε την -1 όσον αφορά τη δοµή και εκφράζεται 

κυρίως στον εγκέφαλο (Gould et al., 1995). Παίζει σηµαντικό ρόλο τόσο στο 

σχηµατισµό των νευρικών συνδέσεων (neuronal connections), όσο και στην µυϊκή 

αναγέννηση κατά τη ανάπτυξη του σκελετού (skeletal development muscle 

regeneration) (Cornelison et al., 2001; Gould et al., 1992; Goutebroze et al., 2003; 

Kosher, 1998).  

Η συνδεκάνη-4 παίζει σηµαντικό ρόλο σε πολλά κυτταρικά γεγονότα εξαιτίας 

της δοµής της. Μέσω των αλυσίδων της HS, δρα ως συνυποδοχέας  στους αυξητικούς 

παράγοντες, αυξάνοντας την ικανότητα πρόσδεσης στον υποδοχέα του, 

ενεργοποιώντας µε τον τρόπο αυτό τα σηµατοδοτικά µονοπάτια. Είναι η πιο 

σηµαντική πρωτεογλυκάνη που συµµετέχει στην προσκόλληση των κυττάρων. 



  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

28 

 

Προσδένεται µέσω των HS αλυσίδων της,  στα συστατικά της ECM (όπως την FN), 

στις ειδικές θέσεις πρόσδεσης. Επίσης συµµετέχει στο σχηµατισµό της εστιακής 

προσκόλλησης αφού το µεταβλητό κυτταροπλασµατικό τµήµα της προσδένεται στην 

(protein kinase C) PKCa µέσω του PIP2. Σε ένα µεταναστευτικό κύτταρο, όπου 

εντοπίζεται η οργάνωση των νηµατίων της ακτίνης σε ένα ελασµατοπόδιο 

(lamellipodium), η συνδεκάνη -4 ενεργοποιεί το Rac και το κατευθύνει στο οδηγό 

άκρο (leading edge) του κυττάρου,  ενώ έπειτα ενεργοποιεί την PKCa (Tkachenko et 

al., 2006; Keum et al., 2004). Μελέτες δείχνουν ότι εκτός από την PKCa ενεργοποιεί 

και την επίσης σηµαντική για την προσκόλληση, (focal adhesion kinase)  FAK. Έχει 

δειχθεί ότι η αναστολή της έκφρασης της συνδεκάνης -4 στους ινοβλάστες, µειώνει 

την ενεργοποίηση της FAK γεγονός που αποδεικνύει τη σύνδεση της µε το µονοπάτι 

της FAK (Wilcox Adelman et al., 2002). Επίσης συνεργάζεται µε την ιντεγκρίνη 

α5β1 προκειµένου να σχηµατιστούν τα ινίδια έντασης (stress fibers), και η απουσία 

της εµποδίζει τη δράση της συγκεκριµένης ιντεγκρίνης (Saoncella et al., 1999). Όπως 

έχει αποδειχθεί εκτός από το εξωκυττάριο τµήµα της όπου προσδένονται οι HS και ο 

πρωτεϊνικός κορµός αρκεί για τη δηµιουργία των ινιδίων έντασης εστιακής 

προσκόλλησης (Echtermeyer, 1999). Επίσης η συνδεκάνη -4 έχει επίδραση στη 

διασπορά του καρκίνου του µαστού (Beauvais and Rapraeger, 2003). Μελέτες στα 

ποντίκια αλλά και σε ανθρώπους έδειξαν ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία 

ινώδους ουλής (wound healing) και παρατηρήθηκε ότι η έκφραση της αυξάνεται κατά 

τη διαδικασία  ιστικής επανόρθωσης (tissue repair) (Gallo et al., 1996). 

 

 

1.4.2.β ΓΛΥΠΙΚΑΝΕΣ 

Τα µέλη των γλυπικανών (glypican -1, -2, -3, -4, -5, -6) διαθέτουν µια 

εξωκυττάρια περιοχή µε σηµεία πρόσδεσης γλυκοζαµινογλυκανών και ένα C τελικό 

άκρο glycosylphosphatidylinositol (εικόνα 1.4). Τα µέλη της οικογένειας των 

γλυπικανών εκφράζονται σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων. Η γλυπικάνη -3 παίζει 

σηµαντικό ρόλο στο µελάνωµα αφού η παρουσία της θα µπορούσε να συνδεθεί µε 

αυτό και µάλιστα να χρησιµοποιηθεί ως καρκινικός δείκτης στα πρώιµα στάδια του 

όγκου που δεν έχουν µεταστατικές ιδιότητες (Nakatsura et al., 2004). Επίσης η 

γλυπικάνη -3 εκφράζεται και στo ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα, αλλά δεν εκφράζεται 
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σε άλλους τύπους καρκίνων όπως αυτοί του πνεύµονα, µαστού, οισοφάγου και 

παχέος εντέρου (Nakatsura et al., 2003). Στον καρκίνο του µαστού φαίνεται ότι  η 

µείωση της έκφρασης οφείλεται στην υπερµεθυλίωση του επαγωγέα της γλυπικάνης 

(Xiang et al., 2001). 

Αντίθετα µε την -3, η γλυπικάνη -1 υπερεκφράζεται στον καρκίνο του µαστού 

ενώ µειώνεται στα φυσιολογικά κύτταρα. Η έκφραση της γλυπικάνης -1 συσχετίζεται 

µε αυτή της συνδεκάνης -1 αφού και η συνδεκάνη υπερεκφράζεται στον καρκίνο του 

µαστού. Παρατηρείται επίσης µια µικρή αύξηση και της γλυπικάνης -4 ενώ δεν 

παρατηρούνται µεγάλες διαφορές µεταξύ καρκινικών και φυσιολογικών κυττάρων 

όσον αφορά την έκφραση της γλυπικάνης -2 και της γλυπικάνης -5. Όπως οι 

συνδεκάνες έτσι και οι γλυπικάνες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση της 

δραστικότητας των αυξητικών παραγόντων που προσδένονται µε την ηπαρίνη 

(heparin binding growth factors) όπως τον FGF (Matsuda et al., 2001). 

 

 

1.4.2γ CD-44.  

Το CD-44 υπάρχει είτε µε την µορφή πρωτεογλυκάνης είτε µε µή-

πρωτεογλυκανική µορφή. Οι γλυκοζαµινογλυκανικές αλυσίδες που προσδένονται 

είναι θειική χονδροϊτίνη ή θειική ηπαράνη. Θεωρείται ότι είναι ο κυρίως κυτταρικός 

υποδοχέας του υαλουρονικού οξέος (Miyake et al., 1990). Αποτελείται από ένα µικρό 

ενδοκυττάριο τµήµα, ένα C-τελικό άκρο καλά διατηρηµένο και ένα µεγάλο 

εξωκυττάριο τµήµα (Jalkanen et al., 1987). Μέσω του εναλλακτικού µατίσµατος 

δηµιουργούνται διαφορετικές ισοµορφές που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

σηµατοδότηση του κυττάρου. 
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1.5 ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ 

Τα κύτταρα του µελανώµατος αντιδρούν µε το µικροπεριβάλλον τους µέσω  

της απελευθέρωσης εκκρινόµενων ουσιών και µέσω της άµεσης κύτταρο µε κύτταρο 

επαφής (Iida et al., 2001; Herlyn, 2001; Lazar-Molnar, et al., 2000; Halaban, 1996). 

Τα κύτταρα του µελανώµατος παράγουν αυτοκρινείς αυξητικούς παράγοντες όπως 

τον αυξητικό παράγοντα των ινοβλαστών (bFGF) και τους παρακρινείς αυξητικούς 

παράγοντες όπως τους PDGF και VEGF οι οποίοι ρυθµίζουν την εξέλιξη του όγκου.  

Η παραγωγή αυξητικών παραγόντων από τα κύτταρα του µελανώµατος είναι η 

κινητήριος δύναµη για την εξέλιξη του ακτινωτού (RGP) σε κατακόρυφο (VGP) 

µελάνωµα, διότι ελέγχουν εκτός από την ανάπτυξη του όγκου και το σχηµατισµό του 

στρώµατος. Οι τέσσερεις από το µελάνωµα παραγόµενοι αυξητικοί παράγοντες, ο 

bFGF, PDGF, VEGF και ο TGFb µε δυνατότητα επαγωγής του στρώµατος, 

εκφράζονται από το πρωτοπαθές κατακόρυφα αναπτυσσόµενο µελάνωµα και από τα 

µεταστατικά κύτταρα του µελανώµατος.   

Οι PDGF και VEGF ρυθµίζουν το µικροπεριβάλλον προάγοντας την 

ανάπτυξη και την διήθηση του όγκου (Lazar-Molnar et al., 2000; Halaban, 1996). 

Συγκεκριµένα, ο PDGF δρα ως ένας ‘παράγον διατήρησης και επιβίωσης’ στην 

εξέλιξη του µελανώµατος, βοηθά τον όγκο να οργανώνει το στρώµα, 

συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας. Οι ισοµορφές 

PDGF-Α και PDGF-Β εκφράζονται αµφότεροι από τα κύτταρα του µελανώµατος µε 

τον PDGF-Α να είναι πιο δραστικός (Albino et al., 1991). Είτε ο PDGF-Α είτε ο 

PDGF-Β µπορεί να συµµετέχουν στην αυτοκρινή διέγερση των κυττάρων του 

µελανώµατος και αυτό σχετίζεται µε την παρουσία του PDGF-α υποδοχέα ενώ ο 

PDGF-β υποδοχέας δεν έχει ανιχνευτεί (Barnhill et al., 1996). Ο PDGF παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην αγγειογένεση και στο σχηµατισµό του στρώµατος και επίσης 

έχει χηµειοπροσελκιστική (chemoattractant) δραστηριότητα για τους ινοβλάστες 

(Albino et al., 1991). Στην εξέλιξη του ακτινωτού σε κατακόρυφο µελάνωµα ο VEGF 

φαίνεται να είναι σηµαντικός σαν ‘παράγοντας εξάπλωσης και διήθησης’ λόγω των 

ισχυρών αγγειογενετικών του ιδιοτήτων (Dvorak et al., 1995).   

Ο  TGF-β εκφράζεται από την πλειοψηφία των κυττάρων του µελανώµατος. 

Τα κύτταρα του µελανώµατος και τα µελανοκύτταρα µπορεί να εκφράζουν  TGF-β1 

και TGF-β3 αλλά µόνο τα µελανώµατα συνθέτουν και τον TGF-β2 αντίγραφο. Η 
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έκφραση του TGF-β2 σχετιζόµενη µε την έκφραση του TGF-β τύπου ΙΙΙ υποδοχέα 

(TGFR III)  µπορεί να είναι βιολογικός δείκτης της εξέλιξης του in situ µελανώµατος, 

υποδηλώνοντας την πιθανότητα αυτοκρινούς δράσης του. Ο TGF-β προάγει επίσης 

την εξέλιξη του µελανώµατος in vivo µέσω της παρακρινικής λειτουργίας, ρυθµίζει 

την µελανογένεση, προκαλεί αγγειογένεση και ενισχύει την αγγειογενετική δράση 

του  FGF-2 (Moretti et al., 1997). Στα κύτταρα του στρώµατος προάγει τον 

σχηµατισµό της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας διεγείροντας την έκφραση των 

µορίων προσκόλλησης και αυξάνοντας την δραστηριότητα των αναστολέων των 

πρωτεϊνασών (Nakatsura et al., 2003). Ο TGF-β µπορεί να παίζει ρόλο στη 

µετάσταση του µελανώµατος,  αλλά και άλλων καρκινικών κυττάρων. 

Η οικογένεια των FGFs περιλαµβάνει 22 ισοµορφές, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από την ικανότητα αλληλεπίδρασης τους µε την ηπαρίνη καθώς 

επίσης και την ικανότητα να προσδένονται στους υποδοχείς τους (FGFRs). Η 

πρόσδεση του FGF στον υποδοχέα του προκαλεί τον διµερισµό του υποδοχέα και την 

ενεργοποίηση του που στη συνέχεια επάγει την ενεργοποίηση ποικίλων 

σηµατοδοτικών µονοπατιών, όπως το MAPK, PLC/Ca και PI3 kinase/Akt µονοπάτι 

(Bottcher and Niehrs, 2005). Στην εικόνα 1.5 φαίνεται αναλυτικά η ενεργοποίηση των 

σηµατοδοτικών µονοπατιών από τους FGFRs. Ο FGF-2 φαίνεται ότι δρα σε 

λειτουργική συνέργεια µε άλλους αυξητικούς παράγοντες που παράγονται από το 

µελάνωµα (Herlyn, 2001).  Είναι ο πιο σταθερά εκφραζόµενος από τα κύτταρα του 

µελανώµατος αυξητικός παράγον, όχι όµως από τα φυσιολογικά µελανοκύτταρα 

(Halaban et al., 1988). Αµφότερα, φυσιολογικά µελανοκύτταρα και κύτταρα του 

µελανώµατος, εκφράζουν υψηλή συγγένεια για τους µεµβρανικούς υποδοχείς του 

bFGF, κυρίως τον FGF-R1, ενώ τα κακοήθη κύτταρα µπορεί να εκφράζουν επίσης 

και τον FGF-R4 (Aviezer et al., 1997). Ο FGF εµπλέκεται σε πολλές κυτταρικές 

λειτουργίες όπως ο κυτταρικός πολλαπλασιασµός, η κυτταρική µετανάστευση, η 

διαφοροποίηση και η απόπτωση. Πρόσφατα µελετήθηκε η δράση του FGF-2 στον 

πολλαπλασιασµό του µελανώµατος και από τα αποτελέσµατα φάνηκε η 

αλληλεπίδραση του FGF-2 µε τις CS/DS αλυσίδες που είχε σαν αποτέλεσµα την 

αύξηση του πολλαπλασιασµού των κυττάρων (Nikitovic et al., 2007).  Αναφορικά µε 

τις παρακρινικές λειτουργίες του, ο FGF-2 έχει γνωστές αγγειογενετικές ιδιότητες και 
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µιτογόνο επίδραση σε διάφορους τύπους κυττάρων, συµπεριλαµβανοµένων των 

κερατινοκυττάρων, των ινοβλαστών και των ενδοθηλιακών κυττάρων.  

 

 

 

Εικόνα  1.5. Ενεργοποίηση των σηµατοδοτικών µονοπατιών από τους FGFRs. Ο FGF 

προκαλεί την ενεργοποίηση του υποδοχέα του και την ενεργοποίηση σηµατοδοτικών 

µονοπατιών, όπως το MAPK, PLC/Ca και PI3 kinase/Akt (Bottcher and Niehrs, 

2005). 
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1.6 ΣΚΟΠΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο ρυθµός ανάπτυξης των µελανινοκυττάρων 

καθορίζεται από τα κερατινοκύτταρα και επηρεάζεται εν µέρη, από τις 

αλληλεπιδράσεις των κυττάρων µεταξύ τους ή µε την ECM καθώς και από τη δράση 

των αυξητικών παραγόντων. Η διατάραξη της οµοιόστασης των κυττάρων θα 

µπορούσε να οδηγήσει σε έναν µη φυσιολογικό πολλαπλασιασµό των 

µελανινοκυττάρων που θα είχε σαν αποτέλεσµα ακόµα και την ανάπτυξη του 

µελανώµατος (Haass et al., 2005). Στο µελάνωµα δεν είναι αρκετά γνωστός ο 

µοριακός µηχανισµός που οδηγεί στην απώλεια του ελέγχου πολλαπλασισµού και 

διαφοροποίησης των µελανοκυττάρων. 

Στην προσκολλητική ικανότητα των κυττάρων, συµµετέχουν οι HSPGs αφού 

αλληλεπιδρούν µέσω των HSGAGs αλυσίδων τους µε τα συστατικά της ECM, τους 

αυξητικούς παράγοντες (FGF-2, HGF, VEGF) καθώς και µε τους υποδοχείς τους 

(FGFR), δηµιουργώντας έτσι ένα σύµπλοκο το οποίο ενεργοποιεί τα σηµατοδοτικά 

µονοπάτια που καθορίζουν τις βιολογικές λειτουργίες του κυττάρου (Eswarakumar et 

al., 2005; Jaye et al., 1992). Μελέτες δείχνουν ότι τόσο η συνδεκάνη -1 όσο και η 

συνδεκάνη -4 συµµετέχουν στην κυτταρική µετανάστευση ενώ η συνδεκάνη -4, 

θεωρείται η πιο σηµαντική από τα HSPGs που συµµετέχει στη δηµιουργία της 

εστιακής προσκόλλησης. Η αντιµεταστατική δράση της ηπαρίνης, (µιας  HSGAG), 

είναι ήδη γνωστή. Κατά τον κακοήθη µετασχηµατισµό φαίνεται να µειώνεται η 

βιοσύνθεση καθώς και η θείωση των παραγόµενων HSGAGs στους περισσότερους 

τύπους καρκίνων, παρουσιάζοντας έτσι έναν προστατευτικό ρόλο των HSGAGs για 

τα κύτταρα   (lozzo et al., 1988). Αν και υπάρχουν αρκετές µελέτες, γύρω από το 

ρόλο των HSGAGs στις λειτουργίες των κυττάρων, εντούτοις δεν είναι σαφής ο 

τρόπος µε τον οποίο επηρεάζουν τη µεταστατική ικανότητα των κυττάρων του 

µελανώµατος.  

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν να µελετήσουµε τους µηχανισµούς 

που εµπλέκονται στη ρύθµιση των HSGAGs/HSPGs, και να διερευνήσουµε πιο 

αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο εµπλέκονται στις κυτταρικές λειτουργίες του 

µεταστατικού µελανώµατος. Εστιάσαµε το ενδιαφέρον µας κυρίως στους 

ενδοκυττάριους µηχανισµούς δράσης τους προκειµένου να κατανοήσουµε   πλήρως 

τον προστατευτικό ρόλο αυτών των HSGAGs στη µεταστατική ικανότητα του 
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µελανώµατος. Η κατανόηση  των µηχανισµών και ο τρόπος µε τον οποίο ρυθµίζονται 

θα µπορούσε πιθανόν να αποτελέσει µέρος µιας στοχευµένης θεραπευτικής 

αντιµετώπισης για µια πιο αποτελεσµατική θεραπεία του µελανώµατος. 
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2 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

2.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

 Στη συγκεκριµένη διατριβή χρησιµοποιήθηκαν κυτταρικές σειρές 

ανθρώπινου µελανώµατος, Α375 και M5 (Liao et al., 1975), οι οποίες 

καλλιεργήθηκαν σε ειδικές φλάσκες καλλιέργειας ή τριβλία στους 37°C και σε CO2 

5% (v/v). Το θρεπτικό µέσο καλλιέργειας που χρησιµοποιήθηκε ήταν το  RPMI-1640 

(GIBCO, UK) παρουσία 10% (v/v) ορού _fetal bovine serum (FBS) (GIBCO, UK) 

και αντιβιοτικού, 1% πενικιλλίνη/στρεπταµυκίνη (GIBCO, UK) ή 0,5% ζενταµυκίνη 

(GIBCO, UK)  για τα Α375 και τα Μ5 αντίστοιχα. 2 φορές την εβδοµάδα γινόταν 

αλλαγή της φλάσκας µετά από αποκόλληση των κυττάρων. Τα κύτταρα ξεκολλούσαν 

είτε µετά από την ενζυµική κατεργασία µε 0.25% τρυψίνη σε PBS 0.1% (w/v) 

Na2EDTA, (GIBCO, UK) είτε µετά από PBS/EDTA pH7,7 για 5 λεπτά. Στη 

συνέχεια, ακολουθούσε απενεργοποίηση µε 10 ml θρεπτικό, φυγοκέντρηση των 

κυττάρων για 10 λεπτά στα 1500 rpm και η επαναδιάλυσή τους σε 2-5 ml θρεπτικού. 

Συνήθως, 1/6 αραίωση των κυττάρων ήταν αρκετή για 48h καλλιέργειας σε 10% 

θρεπτικό καλλιέργειας ή 1/10 για πάνω από 72h καλλιέργειας σε 10%. Για τη  

µέτρηση των κυττάρων χρησιµοποιήθηκε neubauer hemocytometer αφού 

προηγουµένως αραιώθηκαν τα κύτταρα σε 0,25% trypan blue. Μετά τη µέτρηση των 

κυττάρων γινόταν η κατάλληλη αραίωση στις νέες φλάσκες ή τριβλία, ή πιάτα. Ο 

κατάλληλος αριθµός κυττάρων επιλέχτηκε  ανάλογα µε τη διάµετρο του πιάτου που 

χρησιµοποίηθηκε για ένα πείραµα, την ειδική επεξεργασία, τις επωάσεις και τους 

χρόνους επωάσεων και αναφέρονται παρακάτω για κάθε πείραµα ξεχωριστά. 

 

 

2.1.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ 

Σε πιάτο 24 οπών καλλιεργήθηκαν 105 κύτταρα  παρουσία ορού για 24 h και 

έπειτα σε συνθήκες έλλειψης FBS για άλλες 24 ώρες. Στην περίπτωση που 

χρησιµοποιήθηκε φλάσκα, τα κύτταρα ήταν 1/10 αραιωµένα, ενώ στην περίπτωση 

όπου χρησιµοποιήθηκε πιάτο 6 οπών  στρώθηκαν περίπου 2x105. Στη συνέχεια, τα 

κύτταρα επωάστηκαν µε τους παράγοντες που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη αυτή, 

για ακόµα 48 h. Μετά από 48h, τα κύτταρα αποκολλήθηκαν µε το PBS/EDTA pH 7,7  

και 104 κύτταρα στρώθηκαν σε πιάτο καλλιέργειας 96 οπών για 30min. Μετά από 

30min αφαιρέθηκε το υπερκείµενο και ακολούθησε µια πλύση µε RPMI. Ο αριθµός 
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των κυττάρων που έµεινε στο πιάτο µετρήθηκε µε το CyQUANT cell proliferation 

Assay Kit (Molecular Probes) σύµφωνα µε τις οδηγίες του καστευαστή. 

Σε όλα τα πειράµατα προσκόλλησης χρησιµοποιήθηκε πίατο που  είχε 

επωαστεί προηγουµένως µε (5 µg/ cm2) ινονεκτίνη (FN) σε 100 µl PBS για 1h στους 

37οC. Μετά την επώαση µε την FN, οι ελεύθερες περιοχές του πιάτου δεσµεύτηκαν 

µε 1% ΒSA σε 200 µl PBS (blocking) για 30min σε RT, το οποίο είχε φιλτραριστεί 

και βραστεί στους 100oC για 3min. 

 

 

2.1.2 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  

Η ικανότητα των κυττάρων να µεταναστεύσουν µελετήθηκε χρησιµοποιώντας 

την κυτταρική χηµειοταξία και το wound healing assay. Η καλλιέργεια των κυττάρων 

και ο αρχικός αριθµός των κυττάρων που χρησιµοποιήθηκε, έγινε σύµφωνα µε την 

2.1.1 παράγραφο. Στο τέλος της επώασης µε τους παράγοντες και αφού 

αποκολλήθηκαν µε PBS/EDTA, 5x104 κύτταρα σε τελικό όγκο 300µl RPMI 0% 

τοποθετήθηκαν στο πάνω µέρος της µεµβράνης ενός πιάτου καλλιέργειας µε 24 οπές, 

(Chemicon QCMTM, ECM508 ) ενώ στο κάτω µέρος χρησιµοποιήθηκε ινονεκτίνη 

(10 µg/ml) σαν χηµοτακτική ουσία, σε 500 µl RPMI 0%. Μετά από 6 ώρες, 

µετρήθηκαν τα κύτταρα που πέρασαν από την ηµιδιαπερατή µεµβράνη µε το 

CyQUANT cell proliferation Assay Kit (Molecular Probes) σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του καστευαστή. 

Επίσης, µια άλλη µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να µετρηθεί η 

ικανότητα των κυττάρων να κινούνται ήταν η δοκιµασία επούλωσης της πληγής                   

(wound healing assay). Τα  κύτταρα (2x105) στρώθηκαν σε πιάτο 24 οπών, στρωµένο 

αρχικά µε FN. Στο τέλος της επώασης µε τους παράγοντες για 48 h δηµιουργήσαµε 

ένα wound µε ένα ρύγχος των 10µl κατά µήκος της επιφάνειας καλλιέργειας. 

Ακολούθησαν 2 πλύσεις µε PBS προκειµένου να αποµακρυνθούν τα ξεκολληµένα 

κύτταρα, και προστέθηκε πάλι RPMI. Η κινητικότητα, µετρήθηκε αναλύοντας την 

ικανότητα των κυττάρων να κλείσουν το wound µε την πάροδο του χρόνου 0h, 6h 

12h, 24h. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα  image J και µετρήσαµε 

το κλείσιµο του wound. 
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2.1.3 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΜΕ siRNA (transfection) 

Στη συγκεκριµένη διατριβή χρειάστηκε να γίνει η καταστολή έκφρασης των 

γονιδίων της συνδεκάνης -4, ή της FAK η οποία ακολούθησε ως εξής: Τα siRNA 

(100 pmol) και η LipofectamineTM 2000 (Invitrogen) (1 µl) διαλύθηκαν σε 50µl 

OptiMEM I (Invitrogen) και έµειναν 5 λεπτά. Έπειτα τα διαλύµατα αυτά ενώθηκαν, 

έµειναν για 20 min σε RT και τοποθετήθηκαν στα πιάτα καλλιέργειας 24 θέσεων (100 

µl). Στη συνέχεια προστέθηκαν τα κύτταρα (8 x 104) αφού προηγουµένως είχαν 

διαλυθεί σε θρεπτικό χωρίς FBS και χωρίς αντιβιοτικά. Μετά από 6 ώρες επώασης 

αφαιρέθηκε το θρεπτικό µε το siRNA και προστέθηκε φρέσκο RPMI 0% µε 

αντιβιοτικά. Η έκφραση των γονιδίων της συνδεκάνης-4 και της FAK µετρήθηκε σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήµατα (24, 48 και 72 ώρες) µε τη µέθοδο Real- Time PCR, 

ενώ χρησιµοποιήθηκε το western blot προκειµένου να διαπιστώσουµε τη µείωση της 

έκφρασης της πρωτεΐνης. Χρησιµοποιήθηκε σαν αρνητικό control της τεχνικής το 

siSCr, δηλαδή ένα siRNA που δεν αντιστοιχεί σε κανένα γονίδιο. Η αλληλουχία της 

FAK που χρησιµοποιήθηκε ήταν η εξής: sense: GAGAAGGCUCAGCAAGAAGdT, 

antisense: CUUCUUGCUGAGCCUUCUCdTdT, ενώ το SiScr που χρησιµοποιήθηκε 

ήταν:sense:UUCUCCGAACGUGUCACGUdTdT,antisense:ACGUGACACGUUCG

GAGAAdTdT. Μετά την ένωση των αλληλουχιών (sense- antisense) ακολούθησε 

βράσιµο για 3 min στους 90oC και έπειτα συνέχισε το transfection όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. 

 

 

2.2  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ RNA ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ - ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Μετά από 48 ώρες επώασης των κυττάρων µε τους παράγοντες ακολούθησε 

αποµόνωση του RNA. Αρχικά αφαιρέθηκε το υπερκείµενο και προστέθηκε στα 

προσκολληµένα κύτταρα 1 ml TRIZOL, το οποίο είναι ένα µονοφασικό διάλυµµα 

φαινόλης και ισοθειοκυανική γουανιδίνη, που διαλυτοποιεί τα κυτταρικά συστατικά 

χωρίς να επηρεάζει το RNA και διασπά τις κυτταρικές µεµβράνες ελευθερώνοντας 

έτσι το γενετικό υλικό. Ακολούθησε η εκχύλιση µε χλωροφόρµιο και  η 

κατακρήµνιση του RNA χρησιµοποιώντας ισοπροπανόλη. Στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε καθαρισµός µε αιθανόλη (75%) και τέλος επαναδιάλυση του 

ιζήµατος σε 10-20 µl DEPC RNase/DNase free water. Η ποσότητα και η καθαρότητα 

του RNA που αποµονώθηκε µετρήθηκε µε φωτοµέτρηση στα 260nm και 260/280nm 

αντίστοιχα και στη συνέχεια αποθηκεύτηκε στους -80oC µέχρι να αναλυθεί.  
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2.2.1 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 

1 µg του συνολικού RNA χρησιµοποιήθηκε από κάθε δείγµα για τη σύνθεση 

του συµπληρωµατικού DNA (cDNA) παρουσία τυχαίων εκκινητών (random 

hexamers) και του ενζύµου αντίστροφη µεταγραφάση Thermoscript. Αρχικά, 1 µg 

του συνολικού RNA µαζί µε τους εκκινητές, τα ολιγονουκλεοτίδια (dNTPs) και το 

ειδικό διάλυµα αλάτων θερµαίνονται στους 65°C. Στη συνέχεια προστίθεται η 

Thermoscript στους 27°C για 10 λεπτά και η αντίστροφη µεταγραφή τελείται στους 

55°C για 50 λεπτά. Τέλος, προστίθεται το ένζυµο RNAase H που καταστρέφει τα 

υπολείµµατα του RNA. Το cDNA αποθηκεύτηκε στους  -200C. 

 

 

2.2.2 ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ  

ΧΡΟΝΟΥ(Real-Time PCR)  

Η µέθοδος της Real- Time PCR χρησιµοποιήθηκε για τον ποσοτικό 

προσδιορισµό της έκφρασης του mRNA των γονιδίων που µελετήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή. Η ανίχνευση των προϊόντων της Real- Time PCR έγινε µε τη 

χρήση SYBR Green σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του κατασκευαστή. Αρχικά έγινε 

προσδιορισµός των βέλτιστων συνθηκών της Real- Time PCR, όπως η συγκέντρωση 

των εκκινητών και η θερµοκρασία πρόσδεσής τους στο cDNA, όπου είναι οι 

παρακάτω: 1x SYBR Green Master Mix, 300 nM εκκινητές (primers) και 100 ng 

cDNA σε τελικό όγκο 20 µl. Οι αντιδράσεις πραγµατοποιήθηκαν στο Mx3000 Real 

Time Thermal Cycler (Stratagene) µε το παρακάτω πρόγραµµα: αρχική θέρµανση 

των δειγµάτων στους 95°C για 10 λεπτά για την αποδιάταξη των δειγµάτων και την 

ενεργοποίηση της πολυµεράσης, 35 κύκλοι µε θέρµανση στου 95°C για 30 

δευτερόλεπτα, θερµοκρασία αναδιάταξης των εκκινητών (annealing temperature) 

55°C για 30 δευτερόλεπτα και πολυµερισµός (extension) των προϊόντων της PCR 

αντίδρασης στους 72°C για 30 δευτερόλεπτα. Έπειτα, προσδιορίστηκε η καµπύλη 

αποδιάταξης (melting curve), όπου τα δείγµατα υποβλήθηκαν σε σταδιακή αύξηση 

της θερµοκρασίας από τους 55°C έως τους 95°C. Ώς γονίδιο ελέγχου 

χρησιµοποιήθηκε το γονίδιο της GAPDH ή της ACTIN. Η ποσοτικοποίηση των 

γονιδίων στόχων πραγµατοποιήθηκε µε καµπύλη έκφρασης (αντίγραφα/Ct). Στη 

συνέχεια, τα δείγµατα κανονικοποιήθηκαν µε βάση τα επίπεδα έκφρασης του 

γονιδίου αναφοράς και υπολογίστηκε ο µέσος όρος τους. 
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2.2.3 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

 

Gapdh  F_5′--GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA-3′, 

 R_5′-GTCATTGATGGCAACAATATCC ACT-3′, 

Syndecan_1F_5′- TCTGACAACTTCTCCGGCTC-3′, 

R_5′- CCACTTCTGGCAGGACTACA-3′, 

Syndecan-2 F_5′- GAGTGTATCCTATTGATGACGATGACTAC-3′, 

R_5′- CTCTGGACTCTCTACATCCTCATCAG-3′, 

Syndecan-4 F_5′- CCATGATCGGCCCTGAAG-3′, 

R_5′- TGCCCTCTCAGGGATATGGTT-3′, 

Glypican 1 F_5′- CGCCGAGTGGAGGAACCT-3′, 

R_5′- GACACTCTCCACACCCGATGTAC-3′, 

Glypican3 F_5′- ATGGAGCTCAAGTTCTTAATTATTCAG-3′, 

R_5′- CATGGCGAACAACAATTTCAA-3′, 

Glypican 6 F_5′- TGTCAATTTCCAGGACACAAGTG-3′, 

R_5′- CCGTGGGACACACGTCATC-3′, 

CD44  F_5′- GGTCCTATAAGGACACCCCAAAT-3′, 

 R_5′- AATCAAAGCCAAGGCCAAGA-3′. 

FAK  F_5′- GTGCTCTTGGTTCAAGCTGGAT 

R_5′- ACTTGAGTGAAGTCAGCAAGATGTGT 

B-Actin F_5′- CGGCATCGTCACCAACTG 

R_5′- GGCACACGCAGCTCATTG 

P53  F_5′- GTGAGCGCTTCGAGATGTTC 

R_5′- ATGGCGGGAGGTAGACTGAC 

 

 

2.3 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

Οι πρωτεΐνες που  περιέχονται στα κύτταρα αποµονώθηκαν µε τη χρήση ενός 

διαλύµατος RIPA (παράγραφος 2.3.3). Πριν τη χορήγηση RIPA τα νεκρά κύτταρα 

αποµακρύνθηκαν µε µια πλύση PBS και έπειτα προστέθηκε το RIPA µαζί µε 

αναστολείς πρωτεασών (1/200) για 5 min περίπου. Τα κύτταρα µαζεύτηκαν και 
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αποθηκεύτηκαν στους -80 oC. Σε ορισµένα πειράµατα θελήσαµε να αποµονώσουµε 

πρωτεΐνες ξεχωριστά από το κυτταρόπλασµα και από τον πυρήνα των κυττάρων. Σε 

αυτήν την περίπτωση, τα κύτταρα στο τέλος της επώασης µε τους παράγοντες 

αποκολλήθηκαν µε PBS/EDTA, και µετά απο φυγοκέντρηση, το ίζηµα 

επαναδιαλύθηκε στο διάλυµα Α (παράγραφος 2.3.3) (100µl για 106 κύτταρα) όπου 

έµεινε στον αναδευτήρα για 15 min στους 4oC. Μετά από φυγοκέντρηση το 

υπερκείµενο που αποµονώθηκε αντιστοιχούσε στο κυτταρόπλασµα ενώ το ίζηµα 

στους πυρήνες. Στους πυρήνες προστέθηκαν 20µl από το διάλυµα C (παράγραφος 

2.3.3) και έµεινε για 30min στον πάγο. Ακολούθησε φυγοκέντρηση και διαχωρισµός 

του ιζήµατος από το υπερκείµενο. Το ίζηµα αντιστοιχεί στις µεµβράνες, ενώ το 

υπερκείµενο αντιστοιχεί στους πυρήνες. Στους πυρήνες προστέθηκαν 10µl από το 

διάλυµα D (παράγραφος 2.3.3)  και όλο µαζί αποθηκεύτηκε στους -800C 

(Papakonstanti et al., 2007). Το ποσοστό πρωτεϊνών που περιείχαν τα δείγµατα 

µετρήθηκε µε τη µέθοδο Bradford στα 620nm 

 

 

2.3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (SDS PAGE) ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  

ΚΑΤΑ WESTERN (Western Blot) 

Οι πρωτεΐνες διαχωρίστηκαν σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου 8%, το οποίο 

περιλαµβάνει το πήκτωµα επιστοίβαξης των πρωτεϊνών (stacking gel) και το 

πήκτωµα διαχωρισµού (separating gel). Το stacking gel εξασφαλίζει την οµοιόµορφη 

εισαγωγή των δειγµάτων στο separating gel. 25 µg συνολικής πρωτεΐνης από κάθε 

δείγµα αναµείχθηκε µε ειδικό διάλυµα αποδιάταξης και µετά από 10 λεπτά βρασµού 

το µείγµα φορτώθηκε στο πήκτωµα ακρυλαµιδίου και ηλεκτροφορήθηκε στα 200 V 

για 1-2 ώρες (ανάλογα το µοριακό µέγεθος της υπό µελέτη πρωτεΐνης).  Μετά την 

ηλεκτροφόρηση, οι πρωτεϊνες µεταφέρθηκαν στη µεµβράνη νιτροκυτταρίνης µε τη 

βοήθεια ειδικής συσκευής ηλεκτροφόρησης και κατάλληλου ρυθµιστικού διαλύµατος 

(CAPs 1x, pH 11). Η µεταφορά πραγµατοποιήθηκε για 2-3 ώρες (ανάλογα µε το 

µοριακό βάρος της πρωτεΐνης) στα 15 V. Στη συνέχεια, οι ελεύθερες πρωτεϊνικές 

περιοχές της µεµβράνης δεσµεύτηκαν (blocking) µέσω επώασης της µεµβράνης µε 

5% (w/v) αποβουτυρωµένου γάλακτος σε PBS/Tween για 1 ώρα σε θερµοκρασία 

δωµατίου ή στους 4°C για 16-20 ώρες. Έπειτα, ακλούθησαν πλύσεις της µεµβράνης 

για µισή ώρα µε PBS/Tween (10 λεπτά η καθεµιά). Κατόπιν, προστέθηκε διάλυµα 

ειδικής αραίωσης του πρώτου αντισώµατος σε διάλυµα PBS/Tween που περιείχε 1% 
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γάλα και επώαση της µεµβράνης για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθησαν 

τρεις πλύσεις µε PBS/Tween και στη συνέχεια η προσθήκη του αντίστοιχου δεύτερου 

αντισώµατος σε συγκεκριµένη συγκέντρωση και επώαση της µεµβράνης για 1 ώρα σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Η µεµβράνη στη συνέχεια πλύθηκε χρησιµοποιώντας 

PBS/Tween όπως και προηγουµένως. Τέλος, η µεµβράνη, µετά την επώασή της για 5 

λεπτά µε το διάλυµα εµφάνισης ECL, εκτέθηκε σε φωτογραφικό φιλµ όπου 

αποτυπώθηκε η εκποµπή χηµειοφωταύγειας από τις πρωτεΐνες. Στη συνέχεια τα φιλµ 

εµφανίστηκαν σε ειδικό µηχάνηµα της Kodak. Η πυκνότητα των ζωνών 

χρησιµοποιήθηκε ως ποσοτική παράµετρος και υπολογίστηκε αναλύοντας τη 

ψηφιακή εικόνα µε το πρόγραµµα J image. Η ηµιποσοτικοποίηση των προϊόντων 

πραγµατοποιήθηκε µε τον υπολογισµό του λόγου της πυκνότητας της ζώνης της 

πρωτεΐνης στόχου προς την πυκνότητα της ζώνης της β-ακτίνης που 

χρησιµοποιήθηκε ως πρωτεΐνη αναφοράς. 

 

 

2.3.2 ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ 

105 κύτταρα στρώθηκαν σε ειδικές καλυπτρίδες ενός 24 οπών πιάτου  και στο 

τέλος της επώασης τους, ξεκίνησε η διαδικασία του ανοσοφθορισµού αφού πρώτα 

αποµακρύνθηκαν τα νεκρά κύτταρα µε µια πλύση PBS. Ακολούθησε το fixation 

(παράγραφος 2.3.3) των κυττάρων για 10 min και έπειτα µια πλύση σε PBS. Η 

επόµενη φάση ήταν το permeabilization χρησιµοποιώντας το ειδικό διάλυµα 

(παράγραφος 2.3.3)  για 10 min. Μετά από µια πλύση σε PBS ακολούθησε η επώαση 

µε τα αντισώµατα, που έγινε για µια ώρα σε 1%FBS/PBS. Η αραίωση που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν 1/50 για τα πρώτα και 1/200 για τα δεύτερα αντισώµατα. Τα 

ινίδια της ακτίνης βάφτηκαν χρησιµοποιώντας τη Phaloidin/Rhodamine, 1/200 

αραιωµένη σε PBS για 40min. Μετά τις πλύσεις µε PBS έγινε η χρώση των πυρήνων 

χρησιµοποιώντας είτε το (1/1000) TO-PRO3 είτε τη Hoetch  χρώση για 10 min. Στο 

τέλος χρησιµοποιήθηκε το Glycerol (DACO) προκειµένου να µονιµοποιηθεί η 

καλυπτρίδα στο slide. Για την ανάλυση των εικόνων χρησιµοποιήθηκε είτε το 

confocal είτε το fluorescence µικροσκόπιο. 
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2.3.3 ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ  

ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

 

Όνοµα 
∆ιαλύµατος 

Συνταγή Εφαρµογή 

 

Separating gel 

 

                 1,5M Tris/HCl pH 8,8 

 

WB 

 Stacking gel 1M Tris/HCl pH 6,8 WB 

      RIPA 

                                                                                

   

Running buffer                     

                                    

CAPs 10x 

                      

Buffer A 

Buffer C         

                        

Buffer D                     

        

Permeabilization 

 Fixation  

Tris/HCL 50 mM, EDTA 0.5 M, Triton X-100 1%, NaCl 

0.1%, and protease/phosphatase inhibitors (PMSF 1 mM, 

NEM 5 mM, benzamidin 5 mM, sodium cholate 1%, 

orthovanadate 1 mM) 

 

24.2 gr Tris (MB121.14), 115.3gr glycine, 8gr SDS, 2lt 

H2O, pH 8.3 

 

         11.05 gr Caps, 500ml H2O,   pH11 

 

0.01M Hepes pH 7.9, 0.01M KCl, 0.002M MgCl2, 

0.0001M EDTA, 0.5% NP-40, 1/200 protease inhibitor  

0.02M Hepes pH 7.9, 0.0015M MgCl2, NaCl 0.42M, 

0.0002M EDTA, 25% glycerol,, 1/200 protease Inhibitor 

0.02M Hepes pH7.9, 0.05M KCl, 0.0002M EDTA, 20% 

glycerol, 1/200 protease inhibitor 

1% Triton in PBS                                                                                              

       0.4gr sucrose, 5% formaldehyde, in 20ml PBS 

 PE 

 

 

 

 

WB 

 

 

WB 

 

NE 

      

     

      NE 

 

NE 

 

IF 

        

       IF 

WB: western blot, IF:immunofluorescence, NE: nuclear extraction, PE: protein 

extraction 
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2.3.4 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  

 

Όνοµα Εταιρεία Αραίωση Μοριακό 
βάρος 

 

Syndecan - 4 (Mouse) 

 

Santa Cruz Biochemicals 

 

1:200 

 

22kDa 

Syndecan-1 

 

Actin (Goat) 

Santa Cruz Biochemicals 

 

Santa Cruz Biochemicals  

 

1:200 

 

1:200 

92kDa 

 

43kDa 

PKCa (Mouse) Santa Cruz Biochemicals 1:200 80kDa 

    

pPKCa (Rabbit) 

 

FAK 

 

pFAK 

 

NFKβ 

 

P53 

 

Tubulin B (Mouse) 

 

Lamin B (Goat) 

 

JNK 

 

pJNK 

Santa Cruz Biochemicals  

 

Chemicon 

 

Chemicon 

 

Santa Cruz Biochemicals 

 

Santa Cruz Biochemicals 

 

Sigma 

 

Santa Cruz Biochemicals 

 

Chemicon 

 

Chemicon 

1:200 

 

1:50 και 1:200 

 

1:200 

 

1:200 

 

1:200 

 

1:1000 

 

1:200 

 

1:200 

 

1:200 

80kDa 

 

120kDa 

 

120kDa 

 

65kDa 

 

53kDa 

 

55kDa 

 

90kDa 

 

48kDa 

 

55kDa 
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3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1   O   FGF-2 ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΚΑΝΗΣ -4 ΣΤΑ M5 

ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 

 

3.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο FGF-2 συµµετέχει στη ρύθµιση πολλών κυτταρικών λειτουργιών όπως είναι 

ο κυτταρικός πολλαπλασιασµός, η µετανάστευση, η διαφοροποίηση και η 

χηµειοταξία (Bottcher and Niehrs, 2005). Προσδένεται στους ειδικούς υποδοχείς του 

(FGFR -1, 2, 3, 4) και στις HSPGs δηµιουργώντας έτσι ένα σύµπλοκο αποτελούµενο 

από τους FGF-2, FGFR  και τις HSPGs, που ενεργοποιούν τα σηµατοδοτικά 

µονοπάτια (Eswarakumar et al., 2005; Jaye et al.,1992). Ο FGF-2 και οι αντίστοιχοι 

υποδοχείς του αποτελούν σηµαντικό σηµατοδοτικό µονοπάτι για την εξέλιξη του 

µελανώµατος (Rodeck et al., 1991; Rodeck, 1993; Yamanishi et al., 1992; Lazar-

Molnar et al., 2000). Η υπερέκφραση του FGF-2  από τα µελανοκύτταρα, επάγει την 

ανάπτυξη της RGD φάσης του µελανώµατος και  επηρεάζει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό και τη µετανάστευση (Meier et al., 2003).  

Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ καρκινικών κυττάρων και ECM, επηρεάζουν την 

ικανότητα των κυττάρων να προσκολλώνται και να µεταναστεύουν, καθορίζοντας µε 

αυτό τον τρόπο το διηθητικό τους φαινότυπο (Cavallaro and Christofori, 2001). Η 

ενεργοποίηση των µονοπατιών προσκόλλησης επηρεάζεται από τους ειδικούς 

υποδοχείς για την προσκόλληση (όπως, οι ιντεγκρίνες και οι PGs), από την οργάνωση 

του κυτταροσκελετού της ακτίνης, και την συνάθροιση των σηµατοδοτικών 

διαβιβαστών και ενζύµων σε ειδικές δοµές (εστιακή προσκόλληση, εστιακό 

σύµπλεγµα, και ινίδια προσκόλλησης) (Yamada and Geiger, 1997). Αλλαγές  στις 

δοµές προσκόλλησης φαίνεται ότι επηρεάζουν την εξέλιξη του πρωτοπαθούς 

µελανώµατος (Satyamoorthy and Herlyn, 2002). 

Η συνδεκάνη-4 αποτελεί µέλος των µεµβρανικών πρωτεογλυκανών (PGs) 

(συνδεκάνες 1-4) οι οποίες περιέχουν αλυσίδες HS και αποτελούνται από το 

µεµβρανικό, το εξωκυττάριο και ένα µικρό κυτταροπλασµατικό τµήµα, που περιέχει 
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µια µεταβλητή περιοχή µοναδική για κάθε µέλος της οικογένειας (Simons and 

Horowitz, 2001). Όπως έχει αποδειχτεί, η συνδεκάνη-4 είναι ένα σηµαντικό µόριο  

για την προσκόλληση, το µοναδικό ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας των 

συνδεκανών, που εντοπίζεται στις θέσεις εστιακής προσκόλλησης του κυττάρου 

(Woods and Couchman, 1994, 2001; Couchman and Woods, 1999; Petit and Thiery, 

2000). Oι αλυσίδες HS  της συνδεκάνης-4 προσδένονται στις ειδικές για τις HS 

θέσεις στην ινονεκτίνη (FN), επηρεάζοντας το σχηµατισµό των εστιών 

προσκόλλησης το οποίο στη συνέχεια ρυθµίζει την µετανάστευση των κυττάρων 

(Midwood et al., 2006). Η FN, η οποία επιλέχθηκε ως ειδικό υπόστρωµα 

προσκόλλησης, είναι γλυκοπρωτεϊνη υψηλού µοριακού βάρους της ECM (Pankov 

2002),  που περιέχει πολλαπλές θέσεις πρόσδεσης για τις θειωµένες GAGs και τους 

επιφανειακούς υποδοχείς των ιντεγκρινών. Η έκφραση της έχει συσχετιστεί µε την 

εξέλιξη του µελανώµατος (Jaeger et al., 2007). Επίσης, έχει αναφερθεί ότι η έκφραση 

της FN ρυθµίζεται από τη σηµατοδότηση της κινάσης ERK/MAP δείχνοντας ότι η 

αυτόνοµη παραγωγή της FN µπορεί να προάγει τη διήθηση των κυττάρων του 

µελανώµατος (Gaggioli et al., 2007). 

 Ο FGF-2 θεωρείται ότι είναι ειδικός ρυθµιστής της εξέλιξης του 

µελανώµατος, ωστόσο η δράση του στην προσκόλληση και στην µετανάστευση των 

κυττάρων δεν είναι αρκετά γνωστή. Ο σκοπός στη παρούσα ερευνητική µας εργασία 

ήταν, να µελετήσουµε την πιθανή συνεργιστική δράση του FGF-2 και HSPGs στην 

µεταστατική ικανότητα του µελανώµατος, εξετάζοντας την κυτταρική προσκόλληση, 

την “επούλωση της πληγής” (wound healing) και τη χηµειοταξία των Μ5 κυττάρων 

του µελανώµατος.  

 

 

3.1.2 ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΩΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΗΝ  

ΙΝΟΝΕΚΤΙΝΗ 

Στην µελέτη µας χρησιµοποιήθηκαν τα πτωχής διαφοροποίησης Μ5 κύτταρα 

ανθρώπινου µεταστατικού µελανώµατος. Σε προηγούµενη µελέτη βρέθηκε ότι τα Μ5 

κύτταρα εκφράζουν τον παράγοντα FGF-2  και τους αντίστοιχους υποδοχείς του 

FGFR1-3  και επιπλέον ότι επηρεάζονται από τη  σηµατοδότηση του FGF-2 

(Nikitovic et al., 2008). Μελετήσαµε την κινητική προσκόλλησης των Μ5 κυττάρων 
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µετά την αποκόλλησή τους είτε µε τρυψίνη είτε µε PBS-EDTA.  Έχει ήδη βρεθεί ότι 

η τρυψίνη κόβει  τις GAGs που βρίσκονται στο εξωτερικό τµήµα των µεµβρανικών 

PGs καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό αδύνατη την πρόσδεση των αλυσίδων HS των 

κυττάρων στις ειδικές θέσεις πρόσδεσης τους στην ινονεκτίνη  (Saunders et al., 

1988). Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.1 Α και Β το χρονικό σηµείο που παρατηρήσαµε 

βέλτιστη προσκόλληση ήταν 30 λεπτά µετά την αποκόλληση των κυττάρων µε  PBS-

EDTA και 180 λεπτά µετά την αποκόλληση µε τρυψίνη αντίστοιχα. Όταν 

χρησιµοποιήσαµε την ινονεκτίνη ως υπόστρωµα, παρατηρήθηκε υψηλή 

προσκόλληση των Μ5 κυττάρων µε άθικτες τις µεµβρανικές τους δοµές (εικόνα 3.1 

C), σε αντίθεση µε τα κύτταρα µε αποκοµµένες µεµβρανικές GAGs λόγω της τρυψίνη 

που χρησιµοποιήσαµε για την συλλογή τους. Για το λόγο αυτό σε όλα τα πειράµατα 

προσκόλλησης χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα που αποκολλήθηκαν µε  PBS-EDTA.   
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Εικόνα 3.1. Ο χρόνος του βέλτιστου σηµείου προσκόλλησης για τα Μ5 κύτταρα και η ειδική 

προσκόλληση στο υπόστρωµα  FN. Τα Μ5 κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό χωρίς 

ορό αποκολλήθηκαν χορηγώντας (Α) τρυψίνη [Τ] ή (Β) PBS-EDTA [Ε] και µετά από 30 min 

προσκόλλησης µετρήθηκε ο αριθµός των προσκολληµένων κυττάρων σε διαφορετικούς 

χρόνους. Σε υπόστρωµα µε FN και σε δείγµατα ελέγχου µε BSA η προσκόλληση µετρήθηκε 

χρησιµοποιώντας για την αποκόλληση των κυττάρων τρυψίνη ή  PBS-EDTA (C). Τα 

αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσω όρο πέντε ξεχωριστών πειραµάτων σε τριπλέτες. Μέσος 

όρος ± S.E.M. φαίνεται στο διάγραµµα. 
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3.1.3 ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ FGF-2  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ    

Για τον έλεγχο του ρόλου του FGF-2 στην ικανότητα των Μ5 κυττάρων να 

προσκολλώνται στην ινονεκτίνη χορηγήθηκαν 10 ng/ml FGF-2 στα κύτταρα για 48 

ώρες. Η χορήγηση του FGF-2 ανέστειλε στο 50% την προσκόλληση των Μ5 

κυττάρων στην FN (εικόνα 3.2). Για τη µελέτη της επίδρασης του ενδογενώς 

παραγόµενου FGF-2 χορηγήσαµε αντίσωµα (anti-FGF-2) 0.5µg/ml και όπως φαίνεται 

στην εικόνα 3.2 η χορήγηση του αντισώµατος διέγειρε την προσκόλληση των Μ5 

κυττάρων αποδεικνύοντας ότι FGF-2 µειώνει την ικανότητα των κυττάρων να 

προσκολλώνται. Αντίστοιχα πειράµατα σε πλαστικό, για τον έλεγχο της δράσης του 

FGF-2 στην προσκολλητική ικανότητα των Μ5 κυττάρων δεν είχαν κάποιο 

αποτέλεσµα, υποδεικνύοντας την ειδική ρύθµιση που έχει FGF-2 στη προσκόλληση 

των κυττάρων στην FN. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2. Η δράση του FGF-2 στην εξαρτώµενη από την FN προσκόλληση των Μ5 

κυττάρων. Στα Μ5 κύτταρα χορηγήθηκε FGF-2 (10ng/ml) ή anti-FGF-2 (0.5 µg/ml) για 48 

ώρες πριν ξεκολληθούν µε PBS/EDTA και µείνουν 30 λεπτά σε πιάτα 96 θέσεων (105 

κύτταρα) επικαλυµένα µε FN (5 µg/cm2). O αριθµός των προσκολληµένων κυττάρων 

µετρήθηκε στα 30 λεπτά προσκόλλησης, χρησιµοποιώντας το CyQUANT proliferation Assay 

Kit (Molecular Probes). Ως δείγµα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα που καλλιεργήθηκαν 

σε 0% FBS(0%). Τα αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσο όρο πέντε ξεχωριστών πειραµάτων 

σε τριπλέτες. Στατιστική σηµασία:*p<0.05; ***p<0.001. 

 

 



  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

49 

3.1.4 Η ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ FGF-2 ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ FN, ΤΩΝ Μ5 ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 Ο έλεγχος της επίδρασης του FGF-2 στην κινητικότητα των κυττάρων του 

µελανώµατος στην FN µελετήθηκε µε τη µέθοδο “επούλωσης της πληγής”. Eχει ήδη 

αναφερθεί, οτι ο FGF-2 επηρεάζει την κινητικότητα των κυττάρων, συµµετέχοντας 

στην αλληλεπίδραση µεταξύ των κυττάρων και της FN του µικροπεριβάλοντος 

(Kanda et al., 2004). Στα Μ5 κύτταρα που τους είχε χορηγηθεί FGF-2, παρατηρήθηκε 

κλείσιµο της ουλής στο  40%, σε σχέση µε το  15% στα δείγµατα ελέγχου στις 24 

ώρες δείχνοντας ότι ο FGF-2 διεγείρει τη µετανάστευση αυτών των κυττάρων 

(εικόνες 3.3 Α και Β). Η χορήγηση του anti-FGF-2 αντισώµατος για την 

εξουδετέρωση του FGF-2 δεν επηρέασε σηµαντικά την κινητικότητα των Μ5 

κυττάρων (εικόνα 3.3 Α).  
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Εικόνα 3.3.  H δράση του FGF-2  στην κινητικότητα των Μ5 κυττάρων. Στα Μ5 κύτταρα (Α 

και Β) χορηγήθηκε FGF-2 (10ng/ml) η anti-FGF-2 (0.5 µg/ml) για 48 ώρες όπου και 

συλλέχθηκαν. Στα κύτταρα έγινε µια ουλή µε αποστειρωµένο ρύγχος των 10 µl  και η 

επιφάνεια του κλεισίµατος της ουλής µετρήθηκε στις ώρες 0, 6, 12 και 24 ώρες. Ως δείγµα 

ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε 0% FBS (0%). Τα 

αποτελέσµατα εκφράστηκαν σε % περιοχή επιφάνειας τραύµατος στην ώρα 0 και 

παριστάνουν το µέσο όρο πέντε ξεχωριστών πειραµάτων σε τριπλέτες. Στατιστική 

σηµασία:*p<0.05; **p<0.01 µεταξύ των κυττάρων που χορηγήθηκε FGF-2  και του 
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δείγµατος ελέγχου. (B) Oι φωτογραφίες αναπαριστούν το κλείσιµο του τραύµατος στο δείγµα 

ελέγχου (0%) (1και 2) και κατά τη χορήγηση του FGF-2 (3 και 4) στις ώρες 0 και 24.  

 

 

Επίσης, η χηµειοτακτική µετανάστευση αυτής της κυτταρικής σειράς 

µελετήθηκε σε πιάτα 24 θέσεων στα οποία είχε προστεθεί FN (5 µg/cm2) ως 

χηµειοτακτικός παράγοντας. Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η χορήγηση του FGF-

2  στα Μ5 κύτταρα, διέγειρε τη χηµειοταξία τους προς την FN στο 95% (p≥0.01), ενώ 

η εξουδετέρωση της δράσης του ενδογενούς FGF-2 µε τη χορήγηση αντισώµατος, 

ανέστειλε αυτή τη λειτουργία των M5 κυττάρων (p≥0.01) (εικόνα 3.4). Από τα 

αποτελέσµατα συµπεραίνεται ότι ο FGF-2  ρυθµίζει την ικανότητα των Μ5 κυττάρων 

για µετανάστευση.  

Εικόνα 3.4. Η δράση του FGF-2 στην εξαρτώµενη από την FN χηµειοτακτική 

µετανάστευση. 50.000 Μ5 κύτταρα που τους είχε χορηγηθεί FGF-2 (10ng/ml)  η anti-

FGF-2 (0.5 µg/ml) για 48 ώρες συλλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν στο πάνω µέρος 

πολυκαρβονικής µεµβράνης (διαµέτρου 6.5 mm µε διάµετρο πόρων 8µm) ενός 

πιάτου καλλιέργειας για 6 ώρες στους 37οC χρησιµοποιώντας την FN ως 

χηµειοτακτικό παράγοντα στο κάτω µέρος της µεµβράνης. Ως δείγµα ελέγχου  

χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε 0% FBS (0%). O αριθµός των 

κυττάρων που µετανάστευσαν µετρήθηκε χρησιµοποιώντας το CyQUANT 
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proliferation Assay Kit (Molecular Probes) όπως αναφέρεται παραπάνω. Τα 

αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσω όρο πέντε ξεχωριστών πειραµάτων σε τριπλέτες. 

Στατιστική σηµασία:*p<0.05; **p<0.01, µεταξύ των κυττάρων που χορηγήθηκε FGF-

2 σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου. 

 

 

3.1.5 Η ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΣΙ∆ΑΣΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ  

FGF-2 ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ  

Είναι γνωστή η συµµετοχή των µεµβρανικών γλυκοζυλιωµένων πρωτεϊνών 

στην προσκόλληση των κυττάρων. Για το σκοπό αυτό αναλύσαµε το ρόλο των 

ειδικών αλυσίδων GAGs στην προσκόλληση των Μ5 κυττάρων µε τη χορήγηση 

ηπαριτινάσης και χονδροïτινάσης ABC (Nikitovic et al., 2008; Chatzinikolaou et al., 

2008). Η χορήγηση του ενζύµου  χονδροïτινάση ABC προκαλεί πέψη των αλυσίδων 

CS και DS στα κύτταρα,  ενώ η ηπαριτινάση αποµακρύνει ειδικά τις HS αλυσίδες. Η  

ηπαριτινάση προκαλεί µια σηµαντική µείωση στην ικανότητα προσκόλλησης των Μ5 

κυττάρων (εικόνα 3.5 Α) ενώ η πέψη των κυτταρικών CS/DS δεν επηρεάζει 

σηµαντικά την προσκόλληση τους στην FN (εικόνα 3.5 Α). Σε πειράµατα ελέγχου  

βρέθηκε ότι η προσκόλληση των Μ5 κυττάρων δεν επηρεάστηκε από την παρουσία 

αδρανοποιηµένων ενζύµων. Επίσης, µε τη µέθοδο της χηµειοταξίας παρατηρήθηκε 

ότι τα κύτταρα που δεν έχουν HS αλυσίδες έχουν κατά 42%  αυξηµένη ικανότητα να 

µεταναστεύουν προς την FN  σε σύγκριση µε τα δείγµατα ελέγχου (p≥0.01) (εικόνα 

3.5 Β).       
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Εικόνα 3. 5. Η δράση των γλυκοσιδασών στην προσκόλληση και την εξαρτώµενη από τη FN 

χηµειοτακτική µετανάστευση. (Α) Στα Μ5 κύτταρα χορηγήθηκε ηπαριτινάση (0.001µg/ml) ή  

χονδροïτινάση ABC  (0.1µg/ml) για 48 ώρες και αφού συλλέχθηκαν στρώθηκαν (104 

κύτταρα)  σε πιάτο καλλιέργειας 96 θέσεων  επικαλυµµένο µε FN (5 µg/cm2) για 30 λεπτά. 

Στη συνέχεια τα µη προσκολληµένα κύτταρα αφαιρέθηκαν και τα προσκολληµένα κύτταρα 

στην επιφάνεια της ινονεκτίνης µετρήθηκαν. (Β) Κατά τη χηµειοταξία 5x104 κύτταρα, στα 

οποία έγιναν ενζυµικές πέψεις, συλλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν για 6 ώρες στο πάνω µέρος 

πολυκαρβονικής µεµβράνης (διαµέτρου 6.5 mm µε διάµετρο πόρων 8µm) ενός πιάτου 

καλλιέργειας  χρησιµοποιώντας την FN (5 µg/cm2)  ως χηµειοτακτικό παράγοντα στο κάτω 

µέρος της µεµβράνης. Ως δείγµα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα που καλλιεργήθηκαν 

σε 0% FBS (0%). O αριθµός των κυττάρων που µετανάστευσαν µετρήθηκε όπως αναφέρεται 

στο κεφάλαιο 2. Τα αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραµάτων 

σε τριπλέτες. Στατιστική σηµασία: **p<0.01, µεταξύ των κυττάρων που χορηγήθηκαν ένζυµα 

σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου. 
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3.1.6 Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΟΓΛΥΚΑΝΩΝ ΣΤΑ  Μ5  

ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ Η ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ   FGF-2   

     Σε προηγούµενη µελέτη βρέθηκε ότι ο FGF-2  ρυθµίζει την παραγωγή 

των  HS και CS/DS. Υποθέσαµε ότι µε την αλλαγή της έκφρασης PGs/GAGs o   

FGF-2 επηρεάζει την κυτταρική προσκόλληση και µετανάστευση των Μ5 κυττάρων. 

H σχετική έκφραση των κύριων µεµβρανικών πρωτεογλυκανών φαίνεται στον πίνακα 

3.1. Τα Μ5 φάνηκε να εκφράζουν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις τις συνδεκάνες -1, 

-2, και -4, γλυπικάνες -1, -3, και -6 καθώς και το CD44. 

 

PGs 0% FGF 

 Arbitrary units SEM Arbitrary units SEM 

Syn-1 1.233 0.02438 0.760 0.0438 

Syn-2 0.0004 0.0000026 0.0001 0.00000068 

Glyp-1 0.174 0.0147 0.049 0.0032 

Glyp-3 0.0000065 0.00000057 0.00000021 0.00000004 

Glyp-6 0.055 0.002 0.022 0.0018 

CD44 0.09 0.08 0.00000012 0.0000001 

Πίνακας 3.1 Έκφραση των  µεµβρανικών HSPGs µετά από Real time PCR. 

 

 Στη συνέχεια εξετάστηκε η δράση του FGF-2 στην έκφραση αυτών των 

πρωτεογλυκανών. Η ανάλυση Real-time PCR  έδειξε ότι η έκφραση του m RNA  της 

συνδεκάνης-4 που είναι ένα σηµαντικό µόριο προσκόλλησης, µειώνεται κατά 50% µε 

τη χορήγηση του FGF-2 (εικόνα 3.6 Α). Η ανάλυση western blotς Western blot σε 

πρωτεϊνικό επίπεδο επιβεβαίωσε τη δράση του  FGF-2 στη συνδεκάνη-4  (3 fold)  

(εικόνα 3.6 Β και C). 
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Εικόνα 3.6. Η δράση του FGF-2 στην έκφραση της συνδεκάνης-4 σε επίπεδο m RNA  

και πρωτεΐνης. (Α) Η έκφραση του m RNA  της συνδεκάνης-4 στα Μ5 κύτταρα µετά 

από τη χορήγηση FGF-2 (10 ng/ml) ή anti-FGF-2 ( 0.5 ng/ml) για 48 ώρες όπως 

ερµηνεύτηκε µε  ανάλυση Real-time PCR  µε τη χρήση ειδικών εκκινητών για τη 

συνδεκάνη-4  και τη χρήση της GAPDH ως γονίδιο αναφοράς. (Β) Η έκφραση της 

συνδεκάνης-4 σε επίπεδο πρωτεΐνης σε κύτταρα στα οποία έχει χορηγηθεί FGF-2  και 

σε δείγµατα ελέγχου µε ανάλυση Western blot χρησιµοποιώντας το αντίσωµα anti-

syn-4. (C) Μέτρηση της πυκνότητας των ζωνών της συνδεκάνης-4. Τα αποτελέσµατα 
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παριστάνουν το µέσο όρο πέντε ξεχωριστών πειραµάτων. Αντιπροσωπευτικές εικόνες 

παρουσιάζονται. 

 

 

3.1.7 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΚΑΝΗΣ-4  ΣΕ   

ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΤΑ ΑΠΟ TRANSFECTION ME 

siRNA ΕΙ∆ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΚΑΝΗ -4  

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η συνδεκάνη-4  είναι ένα σηµαντικό µόριο 

προσκόλλησης, εξετάσαµε την πιθανή συµµετοχή αυτής της PG στην ικανότητα 

µετανάστευσης και προσκόλλησης των Μ5 κυττάρων. Στα Μ5 κύτταρα χορηγήθηκε 

siRNA ειδικό για τη συνδεκάνη-4, siSyn-4 ( τις µορφές 94, 95, 96). Η αναστολή της 

έκφρασης του m RNA  της συνδεκάνης-4 επιβεβαιώθηκε µε  Real-time PCR (εικόνα 

3.7 Α). Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.7 Α, η χορήγηση στα Μ5 κύτταρα του  si Syn-4 

για 48 ώρες είχε ως αποτέλεσµα την αναστολή στο 85% στην περίπτωση του πιο 

δραστικού si RNA (si95) σε σύγκριση µε τα κύτταρα  του δείγµατος ελέγχου µε το µη 

ειδικό si RNA (siScr). Στη συνέχεια το  si Syn-4 (95) χρησιµοποιήθηκε σε όλα τα 

πειράµατα. Η αναστολή έκφρασης του γονιδίου της συνδεκάνης-4 από τη siSyn-4 

(95) είχε ως επακόλουθο τη σηµαντική µείωση της έκφρασης της πρωτεΐνης της 

συνδεκάνης-4 (4 fold) (εικόνα 3.7 B και C).   
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Εικόνα 3.7. Τransfection µε si RNA. Στα Μ5 κύτταρα χορηγήθηκαν si RNA (94.95.96) ειδικά 

για τη συνδεκάνη-4 και τη χρήση RNA (siScr) ως δείγµα ελέγχου. (Α) Η αναστολή της 

έκφρασης του m RNA  της συνδεκάνης-4 επαληθεύτηκε µε  Real-time PCR σε σύγκριση µε  

το δείγµα ελέγχου siScr. Τα αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσο όρο τριών ξεχωριστών 

πειραµάτων σε τριπλέτες Στατιστική σηµασία:**p<0.01; ***p<0.01; σε σχέση µε control. (Β) 

∆είγµατα πρωτεΐνης και ανάλυση κατά western blot χρησιµοποιώντας το αντίσωµα ειδικό για 

τη συνδεκάνη -4 µετά από τη χορήγηση siScr (σειρά 1) και si Syn-4 (95) (σειρά 2) (D) 

Μέτρηση της πυκνότητας των ζωνών της συνδεκάνης-4. 
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3.1.8 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΚΑΝΗΣ-4 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 

 Η αναστολή της συνδεκάνης-4 µετά από χορήγηση si RNA της συνδεκάνης-4 

στα Μ5 κύτταρα µείωσε κατά 40% την ικανότητά τους για προσκόλληση σε 

σύγκριση µε τα κύτταρα στα οποία χορηγήθηκε το µη ειδικό si RNA (p≥0.001) 

(εικόνα 3.8 Α). Αντίθετα η µειωµένη έκφραση της συνδεκάνης-4 από το si RNA 

εναντίον της συνδεκάνης-4 διέγειρε κατά 25% και 32% αντίστοιχα την κινητικότητά 

τους και τη χηµειοτακτική τους µετανάστευση (p≥0.01)  (εικόνες 3.8 B και C). Τα 

αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν το σηµαντικό ρόλο της συνδεκάνης-4 στη 

µετανάστευση των Μ5 κυττάρων και οδηγούν στην υπόθεση ότι ο FGF-2 

ρυθµίζοντας τα επίπεδα της έκφρασης αυτής της PG πιθανό να ρυθµίζει την 

ικανότητα προσκόλλησης και µετανάστευσης των Μ5 κυττάρων στο υπόστρωµα της 

FN.  

 

Εικόνα 3.8.  Η δράση του siRNA της συνδεκάνης-4 στην κυτταρική προσκόλληση, 

χηµειοτακτική µετανάστευση και κινητικότητα. (Α) 48 ώρες µετά το transfection τα κύτταρα 

Μ5 (105) µε (siSyn4) και µε (siScr) τοποθετήθηκαν για 30 λεπτά σε πιάτα 96 θέσεων 
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επικαλυµένα µε FN (5 µg/cm2). Ο αριθµός των προσκολληµένων κυττάρων µετρήθηκε µε το 

CyQUANT Assay kit. Τα αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσο όρο τριών ξεχωριστών 

πειραµάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σηµασία:**p<0.01, µεταξύ της συνδεκάνης-4 και µη 

ειδικού SiRNA (B) 5x104 κύτταρα µε siSyn4 και µε µη ειδικό siScr συλλέχθηκαν και 

αφέθηκαν  να µεταναστεύσουν για 6 ώρες στους 37οC χρησιµοποιώντας FN (5 µg/cm2) ως 

χηµειοτακτικό παράγοντα. Τα αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσο όρο τριών ξεχωριστών 

πειραµάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σηµασία:**p<0.05, µεταξύ της Si Synd-4 και SiScr 

κύτταρα. (C) Στα κύτταρα Μ5 µε (siSyn4) και µε  (siScr) έγινε τραύµα µε αποστειρωµένο 

ρύγχος 10 µl  και η επιφάνεια του τραύµατος µετρήθηκε στις ώρες 0, 6, 12, and 24. Τα 

αποτελέσµατα εκφράστηκαν σε % περιοχή επιφάνειας τραύµατος στην ώρα 0 και 

παριστάνουν το µέσο όρο τριών ξεχωριστών πειραµάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σηµασία: 

**p<0.05 µεταξύ της SiSynd4 και SiScr κύτταρα. 

 

 

3.1.9 Ο FGF-2 ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ FAK   

H FAK, ένα συστατικό των εστιακών προσκολλητικών συµπλεγµάτων, 

χρησιµεύει ως ένας από τους κύριους αγωγούς σηµατοδότησης µεταξύ του 

κυτταροσκελετού της ακτίνης και του περιβάλλοντος γύρω από τα κύτταρα (Petit et 

al., 2000; Burridge et al., 1996; Zamir et al., 2001). Είναι γνωστό ότι η ενεργοποίηση 

της FAK  σχετίζεται µε το επίπεδο της φωσφορυλίωσης στη Υ 397 θέση. Για να 

διευκρινίσουµε το ρόλο του FGF-2  στη δραστηριοποίηση της FAK, τα κύτταρα  

παρέµειναν σε πιάτο µε επίστρωση FN, για 30 λεπτά προκειµένου να µελετηθεί η 

προσκόλληση και η επαγωγή από τον FGF-2 της φωσφορυλίωσης της FAK Y 397 

(εικόνα 3.9 Α). Τα Μ5 κύτταρα που τους είχε χορηγηθεί FGF-2  βρέθηκαν να έχουν 

χαµηλότερα επίπεδα  φωσφορυλίωσης της FAK Y 397 σε σύγκριση µε το δείγµα 

ελέγχου (εικόνα 3.9 Α), αποδεικνύοντας έτσι  ότι ο FGF-2 µειώνει την ενεργοποίηση 

της FAK  στην κυτταρική σειρά Μ5 του µελανώµατος. Αυτό δεν σχετίστηκε µε 

αλλαγές στα επίπεδα της έκφρασης της FAK διότι η χορήγηση του FGF-2 δεν 

ανέστειλε τη συνολική περιεκτικότητα της FAK  πρωτεΐνης. (εικόνα 3.9 Α) Στα Μ5 

κύτταρα όπου έγινε αναστολή έκφρασης της συνδεκάνης-4 βρέθηκε να έχουν 

χαµηλότερα επίπεδα  φωσφορυλίωσης της FAK (4 fold) γεγονός που αποδεικνύει ότι 

συνδέεται άµεσα η συνδεκάνη-4 µε την ενεργοποίηση της FAK  στα Μ5 κύτταρα.  
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Εικόνα 3.9. Η δράση του FGF-2  και της  SiSynd4 στη  φωσφορυλίωση της FAK Y 397. (A) 

Tα κύτταρα Μ5 που τους είχε χορηγηθεί FGF-2  για 48 ώρες συλλέχθηκαν και ίσα ποσά 

πρωτεΐνης κυτταρικού εκχυλίσµατος χρησιµοποιήθηκαν για western blot µε ειδικά 

αντισώµατα κατά της φωσφορυλιωµένης FAK (Y 397) (p FAK) και της ολικής FAK  (FAK). 

(Β) SiSyn4 ή  SiScr  κύτταρα συλλέχθηκαν και ίσα ποσά πρωτεΐνης κυτταρικού 

εκχυλίσµατος χρησιµοποιήθηκαν για western blot µε ειδικά αντισώµατα κατά της 

φωσφορυλιωµένης FAK (Y 397) (p FAK) και της ολικής FAK  (FAK). Η πυκνότητα των 

ζωνών των p FAK και  FAK αναλύθηκε και κανονικοποιήθηκε χρησιµοποιώντας ως 

πρωτεΐνη αναφοράς την ακτίνη.   
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3.1.10 Η ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ FGF-2  ΣΤΗΝ  PKCa  

Έχει βρεθεί ότι η ενεργοποίηση της PKCa σχετίζεται µε την προσκόλληση 

των κυττάρων µέσω της FN (Vuori et al., 1993) και ότι επηρεάζεται από τη δράση 

του FGF-2 και τα επίπεδα έκφρασης της συνδεκάνης-4 (Horowitz et al., 2002). Η 

φωσφορυλίωση της PKCa κατά την προσκόλληση των Μ5 κυττάρων σε FN 

επαληθεύτηκε µε τη χρήση αντισώµατος anti-pPKCa (εικόνα 3.10). Η χορήγηση του 

FGF-2  δεν άλλαξε σηµαντικά τη φωσφορυλίωση της PKCa σε σχέση µε το δείγµα 

ελέγχου. Παροµοίως η χορήγηση του  FGF-2 δεν ρυθµίζει το ολικό περιεχόµενο της 

πρωτεΐνης PKCa (εικόνα 3.10 Α). Στα κύτταρα µε µειωµένη έκφραση της συνδεκάνη-

4 παρατηρήθηκε µείωση της ενεργοποίησης της PKCa το οποίο συµφωνεί µε 

προηγούµενες αναφορές. 
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Εικόνα 3.10. Η δράση του FGF-2  και της συνδεκάνης-4  στην φωσφορυλίωση της PKCa των 

Μ5 κυττάρων. (Α) Tα κύτταρα Μ5 που τους είχε χορηγηθεί FGF-2 για 48 ώρες συλλέχθηκαν 

και ίσα ποσά πρωτεΐνης κυτταρικού εκχυλίσµατος χρησιµοποιήθηκαν για western blot µε 

ειδικά αντισώµατα κατά της φωσφορυλιωµένης PKCa  (pPKCa) και της ολικής PKCa 

(PKCa). Η πυκνότητα των ζωνών των pPKCa και PKCa αναλύθηκε και κανονικοποιήθηκε 
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χρησιµοποιώντας ως πρωτεΐνη αναφοράς την ακτίνη. Τα αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσο 

όρο πέντε ξεχωριστών πειραµάτων. Αντιπροσωπευτικές εικόνες παρουσιάζονται. 

 

 

3.1.11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν την ανασταλτική επίδραση του FGF-2 στην 

κυτταρική προσκόλληση και την διεγερτική στη µετανάστευση. Ο FGF-2 φαίνεται οτι 

επηρεάζει τη µεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων µέσω της ρύθµισης της 

συνδεκάνη-4, µιας PG απαραίτητης για την προσκόλληση, χρησιµοποιώντας το 

σηµατοδοτικό µονοπάτι της FAK. 
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3.2 Η ΗΠΑΡΙΝΗ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ P53/FAK 

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

3.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο βαθµός κακοήθειας του καρκίνου εξαρτάται από την ικανότητα των 

κυττάρων να εξαπλώνονται  στο σώµα και να οδηγούν σε µεταστάσεις. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να “δραπετεύσουν” τα κύτταρα από τον πρωτοπαθή όγκο και να 

διηθήσουν τους γύρω ιστούς και την ECM (Kofstein and Christofori, 2006). Η 

ηπαρίνη είναι ένας φυσικός αντιπηκτικός παράγοντας, βρίσκεται και εκκρίνεται από 

τα σιτευτικά κύτταρα και  ανήκει στην οικογένεια των ετεροπολυσακχαριτών  των 

GAGs. Περιέχει Ν- και Ο- θειικές οµάδες και  αποτελείται από εναλλασσόµενες 

δισακχαριτικές µονάδες D-γλυκουρονικού/L-ιδουρονικού οξέος (Sugahara K and 

Kitagawa, H., 2002). Η χορήγηση της σε καρκινοπαθείς γίνεται για την αντιµετώπιση 

της θρόµβωσης, ενώ έχει αναφερθεί και η ανασταλτική επίδραση της στην ανάπτυξη 

του καρκίνου (Kragh and Loechel, 2005; Smorenburg and Van Noorden, 2001). 

Επίσης, η ηπαρίνη καθώς και παρασκευάσµατα όµοια της ηπαρίνης, έχουν 

χρησιµοποιηθεί σε διάφορα µοντέλα ζώων προκειµένου να µελετηθεί ο ανασταλτικός 

ρόλος της στον καρκίνο (Kragh and Loechel, 2005; Bereczky et al., 2005). Η ηπαρίνη 

αναστέλλει την προσκολλητική/µεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων 

εµποδίζοντας τη δηµιουργία των µεταστάσεων (Bereczky et al., 2005; Lever and Page 

2002; Ludwig, 2009). Κατά τη µετάσταση τα κύτταρα του µελανώµατος 

αλληλεπιδρούν µε τα συστατικά της ECM µέσω των ειδικών υποδοχέων (Hess and 

Hendrix, 2006) Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, αλλαγές στην έκφραση ή τη 

λειτουργία των µορίων προσκόλλησης επηρεάζουν τις µεταναστευτικές ιδιότητες των 

κυττάρων και συνδέονται µε την εξέλιξη του µελανώµατος (Chalkiadaki et al., 2009; 

Bogenriender and Herlyn, 2002; Satyamoorthy and Herlyn, 2002). Επίσης η έκφραση 

της FN όπως έχει ήδη αποδειχθεί επηρεάζει την προσκόλληση και συνδέεται άµεσα 

µε την επιθετικότητα του µελανώµατος (Pankov and Yamada, 2002; Jaeger et al., 

2007). 
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 Στόχος µας ήταν η µελέτη της δράση της ηπαρίνης στη κυτταρική 

προσκόλληση και µετανάστευση στην FN των κυττάρων του µεταστατικού 

µελανώµατος, και η διερεύνηση του µηχανισµού δράσης της στα ενδοκυττάρια 

σηµατοδοτικά µονοπάτια.  

 

 

3.2.2 Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.11 η χορήγηση της ηπαρίνης στο µελάνωµα 

ανέστειλε σηµαντικά την ικανότητα προσκόλλησης, τόσο των Μ5 όσο και των Α375 

κυττάρων. Η ανασταλτική δράση της ηπαρίνης ήταν εµφανής στη χορήγηση 30µg/ml 

στα Μ5 και σε χαµηλότερη δόση στα Α375 κύτταρα, ενώ ήταν µέγιστη η δράση της 

στα 100µg/ml. Επίσης όπως φαίνεται στην εικόνα 3.11.Β η ηπαρίνη είχε ανασταλτική 

δράση στην µετανάστευση τόσο των Μ5 όσο και των Α375 κυττάρων στις 

συγκεντρώσεις 30 µg/ml (p<0,001) και 10 µg/ml (p<0,05) αντίστοιχα. Όταν όµως η 

ηπαρίνη προστέθηκε τη στιγµή της προσκόλλησης και όχι για 48h δεν υπήρχε 

διαφορά σε αυτές τις κυτταρικές λειτουργίες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η δράση 

της δεν ανταγωνίζεται µε τη δράση των υποδοχέων προσκόλλησης. Για να 

αποκλείσουµε την περίπτωση ύπαρξης αυξητικών παραγόντων ή άλλων ενεργών 

µορίων στο παρασκεύασµα της ηπαρίνης, το σκεύασµα θερµάνθηκε χωρίς όµως να 

επηρεαστεί η δράση της ηπαρίνης στην προσκόλληση και µετανάστευση των 

κυττάρων. 
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Εικόνα 3.11. Η δράση της ηπαρίνης στα Μ5  και Α375 στην προσκόλληση και µετανάστευση 

στην FN. A) Τα Μ5 και Α375 στα οποία προστέθηκε ηπαρίνη για 48h, αποκολλήθηκαν και 

χρησιµοποιήθηκαν για προσκόλληση για 30 min. B) Tα κύτταρα αφού αποκολλήθηκαν  

προστέθηκαν στο πιάτο και ακολούθησε µετανάστευση για 6 h. Τα κύτταρα µετρήθηκαν µε 

το CyQUANT proliferation kit. Στατιστική σηµασία:p*<0,05, p**<0,01, p***<0,001 για τα 

κύτταρα µε ηπαρίνη σε σχέση µε τα Μ5 και p+<0,05 p++<0,01, p+++<0,001 για τα κύτταρα µε 

ηπαρίνη σε σχέση µε τα A375. 
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3.2.3 Η ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΑΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ FAK 

Για τον έλεγχο της συµµετοχής της FAK στην εξαρτώµενη από την ηπαρίνη 

προσκόλληση, χρησιµοποιήσαµε siRNA ειδικό για την αναστολή της έκφρασης της 

FAK (Hong et al., 2006). Στην εικόνα 3.12 φαίνεται η αναστολή της FAK µετά από 

48h transfection, σε γονιδιακό αλλά και σε πρωτεϊνικό επίπεδο  p<0,01. Αφού 

επιβεβαιώθηκε η λειτουργία του siFAK, µελετήθηκε στη συνέχεια η δράση της στην 

προσκόλληση. Όπως φάνηκε η αναστολή έκφρασης της FAK µείωσε κατά 76% την 

ικανότητα προσκόλλησης σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου siScr (εικόνα 3.12 D). 

Επίσης, η  προσθήκη της ηπαρίνης στα κύτταρα µε siFAK δεν έδειξε περαιτέρω 

ανασταλτική δράση στην προσκόλληση των κυττάρων αποδεικνύοντας µε τον τρόπο 

αυτό, ότι η ανασταλτική δράση της ηπαρίνης στα κύτταρα του µελανώµατος 

εξαρτάται από την παρουσία και την ενεργοποίηση της FAK (εικόνα 3.12 D).  Για να 

αποκλείσουµε τη µη ειδική δράση του PBS/EDTA στην ενεργοποίηση της FAK, τα 

κύτταρα που αποκολλήθηκαν µε το PBS/EDTA αναλύθηκαν κατά western blot µε 

αντισώµατα εναντίον της FAK και pFAK και αποδείχτηκε ότι δεν επηρεάζει την 

ενεργοποίηση της FAK.     
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Εικόνα 3.12. Ο ρόλος της FAK στη  δράση της ηπαρίνης κατά την προσκόλληση των Μ5 

κυττάρων. Α) Στα Μ5 χορηγήθηκε siFAK, και η αναστολή της έκφρασης τη FAK 

επιβεβαιώθηκε µε Real time PCR. Τα αποτελέσµατα προέρχονται από 3 διαφορετικά 

πειράµατα Β) Η αναστολή έκφρασης FAK σε πρωτεϊνικό επίπεδο επιβεβαιώθηκε µε western 

blot χρησιµοποιώντας το αντίσωµα εναντίον της FAK. C) Aνάλυση της πυκνότητας των 

ζωνών σε σχέση µε την ακτίνη. Στατιστική σηµασία: p**<0,01 D)Μετά από 48 h επώασης µε 

το siFAK και το  siScr, τα κύτταρα αποκολλήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν για το πείραµα 

της προσκόλλησης στην FN. Στατιστική σηµασία:p**<0,01 και p***<0,001. 

 

 

3.2.4 Η ΗΠΑΡIΝΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ FAK ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ FN ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

Για να βεβαιωθούµε αν πράγµατι η ηπαρίνη συνδέεται µε την έκφραση και 

την ενεργοποίηση της FAK,  πραγµατοποιήθηκε western blot για τη FAK και τη 

pFAK στα επωασµένα µε ηπαρίνη κύτταρα. Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι 

η ηπαρίνη µείωσε κατά 61% τα επίπεδα έκφρασης της ολικής FAK και κατά 30% της  

pFAK. Η real time PCR επιβεβαίωσε τα παραπάνω ευρήµατα και σε γονιδιακό 

επίπεδο (71%) Εικόνα 3.13.  
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Εικόνα 3.13. Η δράση της ηπαρίνης (Η) στην ολική FAK σε mRNA και πρωτεϊνικό επίπεδο 

τόσο βασικό  όσο και επαγόµενο από την FN. Α) Western blot εναντίον των αντισωµάτων 

FAK,  pFAK στα κύτταρα επωασµένα µε την ηπαρίνη για 48h B) ανάλυση της πυκνότητας 

των ζωνών σε σχέση µε την ακτίνη. Τα αποτελέσµατα προέρχονται από 3 διαφορετικά 

πειράµατα. C) Real time PCR ανάλυση για τα επίπεδα έκφρασης mRNA για τη FAK σε 

σχέση µε την ακτίνη. Στατιστική σηµασία: p**<0,01 και p*<0,05 ηπαρίνης σε σχέση µε τα 

κύτταρα ελέγχου. 
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Επίσης, 4 x 105 
κύτταρα στρώθηκαν για 30 min σε πιάτο µε επίστρωση FN και 

έπειτα αποµονώθηκαν οι πρωτεΐνες των κυττάρων που είχαν κολλήσει στο πιάτο. Το  

western blot έδειξε ότι τα κύτταρα παρουσίασαν µια σηµαντική µείωση της 

ενεργοποίησης της pFAK Y397 που εξαρτάται από την FN αλλά και της ολικής FAK 

(εικόνα 3.14). Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η ηπαρίνη µειώνει τόσο την ολική 

όσο και την επαγόµενη από τη FN ενεργοποίηση της FAK.    

 

 

 

Εικόνα 3.14. ∆ράση της ηπαρίνης στην επαγόµενη από την FN ενεργοποίηση της FAK 

(Y397). Τα κύτταρα, επωασµένα µε ηπαρίνη, αφού αποκολλήθηκαν στρώθηκαν στο πιάτο 

για 30min και οι πρωτεΐνες των προσκολληµένων κυττάρων χρησιµοποιήθηκαν στο western 

blot  εναντίον των pFAK, FAK. Β) Ανάλυση της πυκνότητας των ζωνών που αντιστοιχούν 

στη pFAK, FAK σε σχέση µε την ακτίνη. Στατιστική σηµασία : p**<0,01. 
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3.2.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ FAK 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Ρ53 και το NF-kΒ επηρεάζουν τη µεταγραφή της 

FAK (Golubovskaya et al., 2008; Golubovskaya et al., 2004) και για το λόγο αυτό 

εξετάσαµε αν αυτές οι πρωτεΐνες συµµετέχουν στη µείωση της FAK που προκάλεσε 

η παρουσία της ηπαρίνης. Παρατηρήσαµε µια αύξηση στα επίπεδα έκφρασης του p53 

στα επωασµένα µε την ηπαρίνη κύτταρα (100 µg/ml), τόσο σε γονιδιακό (55%) όσο 

και σε πρωτεϊνικό επίπεδο (79%) (Εικόνα 3.15 A, B, C)  υποδηλώνοντας ότι η 

ηπαρίνη εµποδίζει τη µεταγραφή του γονιδίου της FAK µέσω της αύξησης της 

έκφρασης του P53. Από την άλλη µεριά φάνηκε οτι η ηπαρίνη δεν επηρεάζει την 

έκφραση του NF-kB ούτε στον πυρήνα αλλά ούτε στο κυτταρόπλασµα (εικόνα 3.15 

D), γεγονός που εισηγείται τη µη συµµετοχή του στη δράση της ηπαρίνης.  

 

 

 

Εικόνα 3.15. O µηχανισµός µείωσης των επιπέδων της FAK. A) Western blot µετά την 

προσθήκη ηπαρίνης στα κύτταρα χρησιµοποιώντας το αντίσωµα εναντίον του Ρ53 Β) 

Ανάλυση πυκνότητας των ζωνών που αντιστοιχούν στο Ρ53. Στατιστική σηµασία: p<0,01. C) 

Real time PCR χρησιµοποιώντας εκκινητές ειδικούς για το Ρ53 Στατιστική σηµασία: 

p***<0,001. D) Αποµονώθηκαν οι  πρωτεϊνες που περιέχονται στο κυτταρόπλασµα και στους 

πυρήνες και πραγµατοποιήθηκε western blot για το NF-kΒ (Ρ65). Ε) Ανάλυση των ζωνών 
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που αντιστοιχούν στο NF-kb(Ρ65) σε σχέση µε την tubulin και τη Lamin B. Σαν θετικό 

δείγµα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα επωασµένα µε το ΡΜΑ που ενεργοποιεί το NF-

kb στον πυρήνα. 

 

  

3.2.6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΑ M5 ΚΥΤΤΑΡΑ 

Η ικανότητα των κυττάρων να απορροφούν την ηπαρίνη έχει ήδη αποδειχτεί 

σε άλλες κυτταρικές σειρές (Castellot et al., 1985; Barzu et al., 1996). Υποθέσαµε ότι 

η ηπαρίνη απορροφάται από τα κύτταρα προκειµένου να επηρεάσει την έκφραση του 

Ρ53. Χρησιµοποιήσαµε φθορίζουσα υψηλού µοριακού βάρους ηπαρίνη (10, 30 και 

100 µg/ml)  και µελετήσαµε την απορρόφηση της από τα κύτταρα, στις 6, 24 και 48h 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η χρώση της ηπαρίνης (100 µg/ml) εντοπίστηκε στο 

εσωτερικό του κυττάρου από τις 6h, ενώ ήταν πιο εµφανής στις 24 και µέγιστη στις 

48h (Εικόνα 3.16). Εντοπίστηκε  τόσο στο κυτταρόπλασµα όσο και στον πυρήνα των 

κυττάρων. Στις µικρότερες συγκεντρώσεις (10, 30 µg/ml) η χρώση ήταν ελάχιστα 

εµφανής. 
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Εικόνα 3.16. Απορρόφηση της φθορίζουσας ηπαρίνης από τα κύτταρα στα 100µg/ml µετά 

από (Β, Β1) 24h (C, C1) 48h. Τα κύτταρα που βρίσκονται σε 0% θρεπτικό  (Α, Α1) 

χρησιµοποιήθηκαν σαν αρνητικά  

 

 



  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

75 

3.2.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα αποτελέσµατα συµπεραίνεται ότι η ηπαρίνη UFH αφου απορροφηθεί 

από τα κύτταρα, αυξάνει το Ρ53 (µεταγραφικό παράγοντα και ειδικό αναστολέα της 

FAK), µέσω του οποίου ρυθµίζει την έκφραση και ενεργοποίηση της FAK. Τα 

παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα τη µειωµένη προσκολλητική και µεταναστευτική 

ικανότητα που παρατηρείται µε την παρουσία της ηπαρίνης. 



  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

76 

 

3.3 Η ΗΠΑΡΙΝΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΕΛΕΙ ΤΗΝ  

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ  

PKCA/JNK ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ  

 

3.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ηπαρίνη είναι ένας συνδυασµός αποτελούµενος από γραµµικές αλυσίδες 

GAGs, που προσφέρουν σηµαντικές βιολογικές λειτουργίες, κυρίως ως αντιπηκτικοί 

παράγοντες  (Linhardt et al., 2003). Η βιοχηµική τροποποίηση της, δηµιουργεί τα 

παράγωγα της ηπαρίνης όπως είναι η υψηλού µοριακού βάρους ηπαρίνη (UFH), η 

ηπαρίνη µικρού µοριακού βάρους (LMWH) και οι ηπαρίνες µε διαφορετικές 

αντιπηκτικές δράσεις (Borsig, 2010; Smorenburg and Cornelis, 2001). Η ηπαρίνη και 

τα παράγωγα της παρουσιάζουν αντιπηκτικές και αντιµεταστατικές ιδιότητες. Οι 

εµπλεκόµενοι µηχανισµοί στη δράση της ηπαρίνης, περιλαµβάνουν την αναστολή της 

πρόσδεσης στην P- και στην L- σελεκτίνη, τη ρύθµιση των αυξητικών παραγόντων 

και γενικότερα τη δράση των κιτοκινών, την αναστολή της ηπαρινάσης, της 

αγγειογένεσης καθώς και της τροποποίησης της δράσης των πρωτεασών  που 

µεταβάλουν  µε τον τρόπο αυτό τη σύνθεση της ECM (Smorenburg 2001; Varki and 

Varki, 2002; Maraveyas, 2010; Engelberg, 1999; Folkman, 1992). Στο προηγούµενο 

κεφάλαιο 3.2 δείξαµε ότι η UFH µέσω του Ρ53/ FAK σηµατοδοτικού µονοπατιού 

είχε ανασταλτική δράση στην κυτταρική προσκόλληση και µετανάστευση των 

κυττάρων (Chalkiadaki et al., 2011).  Αν και πολλές µελέτες αναφέρουν ότι η χρόνια 

λήψη της UFH εµποδίζει την εξέλιξη του όγκου, εντούτοις οι θεραπευτικές της 

ιδιότητες είναι περιορισµένες διότι δεν απορροφάται εύκολα από το έντερο και 

αποδοµείται γρήγορα από τα ενδοθηλιακά κύτταρα που είναι υπεύθυνα για το 

καθαρισµό της ηπαρίνης. Για το λόγο αυτό, προτιµάται η LMWH λόγω της 

µεγαλύτερου χρόνου ηµιζωής της αλλά και λόγω των παρόµοιων δράσεων της µε την 

UFH (Young et al., 1999). Μελέτες δείχνουν ότι η χορήγηση της LMWH αυξάνει 

σηµαντικά την επιβίωση των καρκινοπαθών, κυρίως µέσω της ικανότητας τους να 

αναστέλουν την αγγειογένεση (Borsig 2010; Klas Norrby, 2006).  
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Σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης, ήταν να εξετάσουµε τη δράση αλλά και 

τους ενδοκυττάριους µηχανισµούς που εµπλέκονται στη δράση της LMWH στην 

προσκόλληση και µετανάστευση των κυττάρων του µελανώµατος. 

 

 

3.3.2 H LMWH ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Μ5 

Στο κεφάλαιο 3.2 δείξαµε ότι η ανασταλτική δράση της ηπαρίνης στην 

εξαρτώµενη από την ινονεκτίνη προσκόλληση και µετανάστευση, εµπλέκει το 

P53/FAK σηµατοδοτικό µονοπάτι (Chalkiadaki et al., 2011). Στην παρούσα φάση, 

µελετήσαµε τη δράση µιας µικρού µοριακού βάρους ηπαρίνης της ενοξαπαρίνης 

(enoxaparin). Όπως φαίνεται στην εικόνα  3.17 Α η χορήγηση 100 µg / ml LMWH 

προκάλεσε σηµαντική αναστολή στην προσκόλληση των Μ5 κυττάρων (p<0.05). 

Επίσης η χορήγηση της LMWH µείωσε την ικανότητα µετανάστευσης των κυττάρων, 

ακόµα και στην πιο χαµηλή συγκέντρωση των 10 µg / ml (p<0.05) (εικόνα 3.17 Β). 

Όταν η LMWH προστέθηκε τη στιγµή της προσκόλλησης (30 min) δεν επηρέασε 

καθόλου την προσκόλληση, αποδεικνύοντας ότι δεν επηρεάζει τη δράση των 

υποδοχέων προσκόλλησης.  
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3.17. ∆ράση της LMWH  στην προσκόλληση Α) και µετανάστευση Β) των Μ5 κυττάρων  

µετά από επώαση µε LMWH (10, 30 ,100 µg/ml) για 48h. 

 

 

3.3.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ PKCa ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ 

ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ- ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ LMWH 

Πολλές µελέτες δείχνουν ότι στην ρυθµιζόµενη από την ηπαρίνη/θειική 

ηπαράνη προσκόλληση συµµετέχει η FAK και PKC σηµατοδότηση. Προηγουµένως 

δείξαµε ότι η UFH αναστέλλει την έκφραση της FAK η οποία ρυθµίζει την 

προσκόλληση στο µελάνωµα,  τόσο σε πρωτεινικό όσο και γονιδιακό επίπεδο. Για το 

λόγο αυτό µελετήσαµε τη συµµετοχή της FAK στην ρυθµιζόµενη από τη LMWH 

προσκόλληση, χρησιµοποιώντας το siFAK. Όταν σε αυτά τα κύτταρα προστέθηκε η 

LMWH, παρατηρήθηκε µείωση στην προσκόλληση σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου 
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(εικόνα 3.18), αποδεικνύοντας ότι η δράση της LMWH στην προσκόλληση δεν 

εξαρτάται από την παρουσία της FAK. 

 

 

Εικόνα 3.18.  Προσκόλληση των κυττάρων Μ5 µετά από την αναστολή έκφρασης της FAK 

και την επώαση µε την LMWH. Στατιστική σηµασία *p<0,05 SiSCR/LMWH σε σχέση µε 

την SiFAK/LMWH, p**<0,01 SiSCR σε σχέση µε την SiFAK. 

 

 

Ακολούθως µελετήσαµε τη συµµετοχή της PKCa στην ρυθµιζόµενη από τη 

LMWH δράση. Στα κύτταρα προστέθηκε ο ειδικός αναστολέας της PKCa, G06976 (5 

µM) και ακολούθησε ο έλεγχος προσκόλληση στην FN. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

αναστολή κατά 70% της προσκόλλησης τόσο στις 24 όσο και τις 48 ώρες (εικόνα 

3.19), που υποδεικνύει ότι το συγκεκριµένο µονοπάτι είναι σηµαντικό για την 

προσκόλληση. Στην εικόνα 3.19 Β, C φαίνεται η αναστολή της φωσφορυλίωσης της 

PKCa (55%) µετά από τη χορήγηση του ειδικού αναστολέα G06976.  
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Εικόνα 3.19. ∆ράση της PKCa στην προσκόλληση. Α) Προσκόλληση των Μ5 µετά από 24, 

48h επώαση µε τον G06976 –ειδικό αναστολέα της PKCa. B, C) Μετα από 48 h επώαση µε 

τον  G06976 αποµονώθηκαν οι πρωτεϊνες και µελετήθηκε η αναστολή έκφρασης της pPKCa 

µε western blot ανάλυση. Στατιστική σηµασία p*<0,05, p**<0,01. 

  

Προκειµένου να µελετήσουµε τη δράση της LMWH στην ενεργοποίηση της 

PKCa, πραγµατοποιήθηκε western blot εναντίον της pKCa στα κύτταρα που 

επωάσθηκαν µε τη LMWH είτε πριν την προσκόλληση είτε κατά τη διάρκεια των 30 

min προσκόλλησης στην FN. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η LMWH µείωσε την 

ενεργοποίηση της PKCa πριν αλλά και µετά την προσκόλληση (p≤0.05) (εικόνα 3.20)  
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Εικόνα 3.20. ∆ράση της LMWH στην ενεργοποίηση της pPKCa. Η δράση της LMWH τόσο 

στη βασική Α,Β)  όσο και επαγόµενη από την FN  ενεργοποίηση της pPKCa C, D). Τα 

αποτελέσµατα προέρχονται από 3 διαφορετικά πειράµατα. Στατιστική σηµασία: και p*<0,05 

ηπαρίνης σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου. 

 

 

3.3.4 Η LMWH ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ pPKCa ΚΑΙ ΤΗΝ  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ Μ5 ΚΥΤΤΑΡΑ 

Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι η ρύθµιση της ενεργοποίησης της  

PKCa εξαρτάται από την κατανοµή της στο κύτταρο. Η φωσφορυλίωση  της στην 

σερίνη και τη θρεονίνη είναι απαραίτητη για την καταλυτική ικανότητα της και την 

ρύθµιση της θέσης της µεταξύ της κυτταρικής µεµβράνης και του ενδοκυττάριου 

χώρου (Woods, 1992).  Ακολούθησε ανοσοφθορισµός προκειµένου να διαπιστωθεί η 

θέση της PKCa µετά τη χορήγηση της LMWH. Όταν προστέθηκε το αντίσωµα έναντι 
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της pPKCa στα κύτταρα ελέγχου, η χρώση ήταν οµοιόµορφα κατανεµηµένη στο 

κυτταρόπλασµα (εικόνα 3.21). Tα κύτταρα όµως που είχαν επωαστεί προηγουµένως 

µε την LMWH, είχαν µια χρώση λιγότερο έντονη στην περιφέρεια του κυττάρου και 

περισσότερο εµφανή στον πυρήνα, σε σχέση µε τη χρώση που παρατηρήθηκε στα 

κύτταρα ελέγχου. Ακολούθησε η αποµόνωση των πρωτεϊνών που περιέχονται στο 

κυτταροπλάσµα και στον πυρήνα και η εξέταση του western blot επιβεβαίωσε τα 

παραπάνω που αφορούν την κανανοµή της pPKCa στο κύτταρο  (εικόνα 3.21 Β, C). 

Απο τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η  LMWH ρυθµίζει τόσο την ενεργοποίηση της 

pPKCa όσο και την κατανοµή της, διότι προκαλεί τη µετακίνηση της pPKCa από τη 

κυτταρική µεµβράνη/κυτταρόπλασµα (p≤ 0,05) στον πυρήνα (p≤ 0,001). 
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Εικόνα 3.21. Επίδραση της LMWH στην κατανοµή της pPKCa όπως φαίνεται κατά τον 

ανοσοφθορισµό. Α) Μετά από 48h επώασης µε τη LMWH ακολούθησε χρώση των κυττάρων 

χρησιµοποιώντας φθορίζον αντίσωµα εναντίον της pPKCa (Alexa 488) (πράσινη χρώση). Για 
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τους πυρήνες χρησιµοποιήθηκε χρώση µε το TO-PRO3 (µπλε χρώση) B) western blot  µε 

πρωτεϊνες αποµονωµένες από το κυτταροπλάσµα και τον πυρήνα, των κυττάρων που 

χορηγήθηκε LMWH και  των κυττάρων ελέγχου. 

 

 

3.3.5 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ LMWH ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΗΣ 

ΑΚΤΙΝΗΣ   

Ειδική χρώση µε φαλοϊδίνη χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση της ακτίνης. 

Η χρώση αυτή έδειξε αλλαγή στη µορφολογία των κυττάρων αλλά και µια σηµαντική 

µείωση της επιφάνειας επαφής του κυττάρου µε το υπόστρωµα. Τα κύτταρα ελέγχου 

ήταν περισσότερο τεντωµένα λόγω της παρουσίας των ινιδίων της ακτίνης και µε 

έναν φαινότυπο που χαρακτηρίζει τα κύτταρα προσκόλλησης (εικόνα 3.22). Η 

LMWH προκαλεί την αποδιοργάνωση των ινιδίων της ακτίνης που χαρακτηρίζεται 

από µια πιο διάχυτη κατανοµή µη πολυµερισµένης ακτίνης. Έπειτα αναλύθηκαν οι 

εικόνες κυττάρων LMWH σε τρία διαφορετικά οπτικά πεδία χρησιµοποιώντας το 

πρόγραµµα image J, όπου παρατηρήθηκε µια σηµαντική µείωση της επαφής των 

κυττάρων µε το υποστρώµατο. Απο τα αποτελέσµατά µας φαίνεται ότι η LMMW 

επηρεάζει την ενεργοποίηση και την κατανοµή της PKCa στα κύτταρα γεγονός που 

οδηγεί στην αποδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης και της αλλοίωσης 

της µορφολογίας των κυττάρων του µελανώµατος. 
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Εικόνα 3.22.  Επίδραση της LMWH στον κυτταροσκελετό της ακτίνης όπως φαίνεται κατά 

τον ανοσοφθορισµό. Α) Μετά από 48h επώασης µε τη LMWH ακολούθησε χρώση των 

κυττάρων χρησιµοποιώντας τη φαλοιδίνη για 1h (κόκκινη χρώση). Για τους πυρήνες 

χρησιµοποιήθηκε χρώση µε το TO-PRO3 (µπλε χρώση). Β) Επιλέχθηκαν 10 διαφορετικά 

πεδία, η περιοχή (πυκνότητα) των οποίων  αναλύθηκε χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα J 

image. Στατιστική ανάλυση p*<0,05 ηπαρίνης σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου. 
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3.3.6 Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ LMWH ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΡΚs ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑ  

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

Τα ενδοκυττάρια µονοπάτια των ΜΑΡΚs  που περιλαµβάνουν το Ρ38 το c-jun 

NH2 terminal kinase  (JNK) και το extracellular signal- regulated kinase (ERK) είναι 

σηµαντικά για την κυτταρική προσκόλληση (Huang et al., 2004) και συσχετίζονται µε 

την εξέλιξη του µελανώµατος (Fecher et al., 2008). Ορισµένες  µελέτες δείχνουν ότι 

οι ΜΑΡΚs επηρεάζουν την ενεργοποίηση της PKCa (Nomura, 2007). Εξετάσαµε την 

πιθανή συµµετοχή των  ΜΑΡΚs στη ρυθµιζόµενη από τη LMWH προσκόλληση, 

χρησιµοποιώντας ειδικούς αναστολείς των ΜΑΡΚs. Ο SP60012 που είναι ειδικός 

αναστολέας της pJNK και ο SB203580 που είναι ειδικός αναστολέας του pP38, 

χρησιµοποιήθηκαν σε συγκεντρώσεις που δεν ήταν τοξικές για τα κύτταρα και δεν 

επηρέαζαν τη µορφολογία των κυττάρων. Η χορήγηση των συγκεκριµένων 

αναστολέων προκάλεσε µια σηµαντική µείωση στην προσκόλληση (p<0.01) όπως 

δείχνει η εικόνα 3.23 Α Β. Ο συνδιασµός της  LMWH τόσο µε τον SP600125 όσο και 

µε τον SB203580 ανέστειλε τη δράση της LMWH στην προσκόλληση, γεγονός που 

αποδεικνύει τη σηµασία αυτών των δύο αναστολέων στη ρύθµιση της LMWH στην 

προσκόλληση. 
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Εικόνα 3.23. Συµµετοχή των MAPKs στην προσκόλληση των Μ5 κυττάρων A, B, C) 

Αναστολή έκφρασης των pJNK,  pΡ38 χρησιµοποιώντας τους ειδικούς αναστολείς SP600125 

και SB203580 για 48h αντίστοιχα. D) Προσκόλληση των κυττάρων µετά από επώαση µε τους 

αντίστοιχους αναστολείς. Η  LMWH χορηγήθηκε στα κύτταρα µια ώρα µετά τη χορήγηση 
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των αναστολέων και έπειτα συνέχισε η επώαση για 48h. Στατιστική ανάλυση p*<0,05 

ηπαρίνης σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου. 

 

 

3.3.7 Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ JNK ΑΠΟ ΤΗ LMWH 

Το JNK συµµετέχει στη διαφοροποίηση, στην απόπτωση, καθώς και στην 

κυτταρική µετανάστευση (Barr and Bogoyevitch, 2001). Ο SP600125 όπως και σε 

άλλες µελέτες (Huang et al., 2004), ανέστειλε τη µετανάστευση των κυττάρων του 

µελανώµατος. Μελετήθηκαν τα βασικά επίπεδα ενεργοποίησης και τα εξαρτώµενα 

από την προσκόλληση επίπεδα ενεργοποίησης της JNK µε το Western blot 

χρησιµοποιώντας ειδικά αντισώµατα για την JNK. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 

LMWH µειώνει τα βασικά επίπεδα ενεργοποίησης και τα εξαρτώµενα από την 

προσκόλληση επίπεδα ενεργοποίησης της JNK χωρίς να επηρεάζει τα επίπεδα 

έκφρασης της JNK (εικόνα 3.24).  
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Εικόνα 3.24. ∆ράση της LMWH στην ενεργοποίηση της JNK. Α, Β) Κύτταρα επωασµένα µε 

ηπαρίνη αφού αποκολλήθηκαν στρώθηκαν στο πιάτο για 30min και οι πρωτεΐνες των 

προσκολληµένων κυττάρων χρησιµοποιήθηκαν για τον εντοπισµό των pJNK και JNK. Β) 

ανάλυση της πυκνότητας των ζωνών που αντιστοιχούν στη pJNK, JNK σε σχέση µε την 

ακτίνη. C, D) Οι πρωτεϊνες των κύττάρων που επωάστηκαν µε ηπαρίνη αποµονώθηκαν και 

χρησιµοποιήθηκαν για τον εντοπισµό των pJNK και JNK. D) Ανάλυση της πυκνότητας των 

ζωνών που αντιστοιχούν στη pJNK, JNK σε σχέση µε την ακτίνη. Στατιστική ανάλυση 

p*<0,05 ηπαρίνης σε σχέση µε τα κύτταρα ελέγχου. 
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Αντιθέτως η LMWH δεν επηρέασε ούτε την ενεργοποίηση ούτε την έκφραση του 

Ρ38. Σε πειράµατα ελέγχου όπου έγινε αναστολή της δράσης των  MAPKs, φάνηκε 

ότι η ακολουθία  δράσης της LMWH ήταν διαδοχικά µέσω των PKCa– JNK / p38 

(εικόνα 3.25). 

 

Εικόνα 3.25. Επίδραση των αναστολέων των ΜΑΡΚs στην ενεργοποίησης της PKCa. A,B) 

Western blot για την pPKCa µετά τη χορήγηση στα κύτταρα, του αναστολέα του P38 -

SB203580 C, D) Western blot µετά τη χορήγηση στα κύτταρα, του αναστολέα της JNK- SP 

600125. 
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Για να ελέξουµε αν η  ενεργοποίηση του JNK εξαρτάται από το µοριακό 

βάρος της ηπαρίνης χρησιµοποιήσαµε εκτός από τη LMWH και τη UFH. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι το JNK είναι απαραίτητο στην ρύθµιση της προσκόλληση 

των κυττάρων του µελανώµατος και από τις δύο µορφές ηπαρίνης. Επίσης τα βασικά 

επίπεδα ενεργοποίησης και τα εξαρτώµενα από την προσκόλληση επίπεδα 

ενεργοποίησης της JNK µειώθηκαν στα κύτταρα που τους χορηγήθηκε η UFH, 

γεγονός που αποδεικνύει ότι η ενεργοποίηση του JNK επηρεάζεται από την ηπαρίνη 

ανεξαρτητα από το µοριακό της βάρος. (εικόνα 3.26). 

 

 

Εικόνα 3.26. ∆ράση της UFH στην ενεργοποίηση του JNK. Α) Προσκόλληση των κυττάρων 

στα οποία είχαν χορηγηθεί οι αναστολείς των JNK και p38 για 1 h προτού χορηγηθεί η 
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ηπαρίνη για 48h. Τα αποτελέσµατα δείχνουν την % καθαρή δράση της ηπαρίνης αφαιρώντας 

από τα κύτταρα ελεγχου το συνδιασµό της (0%-UFH, SP-UFH/SP, SB-UFH/SB). Β, C) 

Western blot για τον εντοπισµό των pJNK,  JNK µετά από προσκόλληση των κυττάρων µε ή 

χωρίς ηπαρίνη. 

 

 

3.3.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι η LMWH επηρεάζει την κατανοµή της 

PKCa στο κύτταρο. Επίσης µειώνει την προσκόλληση και µετανάστευση των 

κυττάρων µέσω της ρύθµισης των µονοπατιών PKCa –JNK που επάγουν µε τη σειρά 

τους αλλαγές στον κυτταροσκελετό της ακτίνης και στη µορφολογία των κυττάρων. 

Η εικόνα 3.27 συνοψίζει το µηχανισµό δράσης της LMWH. 

 

 

 

Εικόνα 3.27. Μηχανισµός δράσης της LMWH. H LMWH µειώνει την ενεργοποιήση της 

PKCa και φαίνεται να συγκεντρώνεται περισσότερο στον πυρήνα. Αυτή µε τη σειρά της 

επηρεάζει την pJNK. H ρύθµιση των µονοπατιών PKCa/JNK επιφέρουν αλλαγές στον 

κυτταροσκελετό της ακτίνης και στη µορφολογία των κυττάρων που συσχετίζονται µε τη 

µειωµένη προσκόλληση και µετανάστευση που παρατηρήθηκε µετά την επώαση µε την 

LMWH. 
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4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1   O   FGF-2 ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ  

ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΚΑΝΗΣ-4 ΣΤΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ 

Ο FGF-2 είναι ένας αυξητικός παράγοντας που παράγεται σε µεγάλες 

ποσότητες από τα κύτταρα του µελανώµατος αλλά όχι από τα φυσιολογικά 

µελανοκύτταρα (Lazar-Molnar et al., 2000) και παίζει σηµαντικό ρόλο στον 

κυτταρικό πολλαπλασιασµό, στη µετανάστευση και στη διαφοροποίηση. Στην 

παρούσα µελέτη δείχνουµε ότι η ικανότητα µετανάστευσης και προσκόλλησης των 

Μ5 κυττάρων του µεταστατικού µελανώµατος επηρεάζεται σηµαντικά από τον 

ενδογενή αλλά και από τον εξωγενώς προστιθέµενο FGF-2. 

O ρόλος του FGF-2 στην ανάπτυξη των κυττάρων του µελανώµατος έχει 

µελετηθεί αρκετά (Rodeck et al., 1991; Rodeck 1993; Lazar Molnar et al., 2000), ενώ 

λίγα είναι γνωστά για τη λειτουργία αυτού του παράγοντα στην προσκόλληση και στη 

µετανάστευση αυτών των κυττάρων. Η µετανάστευση των κυττάρων του όγκου είναι 

ένα σηµαντικό βήµα στην εξέλιξη της µετάστασης. To κακόηθες µελάνωµα του 

δέρµατος χαρακτηρίζεται από υψηλή διηθητική και µεταστατική ικανότητα (Haass et 

al., 2005). Η αλληλεπίδραση των κυττάρων του µελανώµατος µε την ινονεκτίνη (FN) 

του µικροπεριβάλλοντός του είναι ουσιώδης για την µετακίνησή τους (Jaeger et al., 

2007; Litynska et al., 2006). Στην παρούσα µελέτη, η προσθήκη του FGF-2 µείωσε 

την ικανότητα προσκόλλησης των Μ5 κυττάρων στην FN, αλλά αύξησε την 

µεταναστευτική τους ικανότητα προς την FN. Αντίθετα, η αναστολή της δράσης του 

ενδογενούς FGF-2, διέγειρε την προσκόλληση των Μ5 κυττάρων επαληθεύοντας τα 

παραπάνω ευρήµατα. Προηγούµενες µελέτες σε µοσχεύµατα ανθρώπινου δέρµατος, 

όπου το φυσιολογικό περιβάλλον αναδηµιουργείται  in vitro,  η υπερέκφραση του 

FGF-2 στα µελανοκύτταρα σηµείωσε σηµαντική άνοδο στη µετανάστευση, 

υποδηλώνοντας ότι ο FGF-2 διέγειρε άµεσα την µετανάστευσή τους που είναι και το 

χαρακτηριστικό της πρώιµης οριζόντιας φάσης ανάπτυξης του µελανώµατος (Meier 

et al., 2003). Μελέτες σε άλλα µοντέλα, έδειξαν την ικανότητα του FGF-2  να 

ρυθµίζει την προσκόλληση/µετανάστευση µεταξύ κυττάρων διαφορετικής 
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προέλευσης (Kanda et al., 2004;  Kanda et al., 2000; Kanda et al., 2006; Shono et al., 

2001). 

Η µορφή της γλυκοζυλίωσης της κυτταρικής µεµβράνης αποδείχτηκε 

ουσιαστική στη ρύθµιση της ικανότητας των κυττάρων του µελανώµατος να 

µεταναστεύουν (Litynska et al., 2006; Gu et al., 2004). Στη µελέτη µας αυτή, όπως 

και σε προηγούµενες µελέτες αποδείχτηκε η ξεχωριστή συµµετοχή των αλυσίδων των 

κυτταρικών GAGs, στις ικανότητες προσκόλλησης και µετανάστευσης των κυττάρων 

(Engbring et al., 2002; Moyano et al., 2003; Rivera et al., 2008). Με τη χορήγηση της 

ηπαριτινάσης, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση στην πρόσδεση των κυττάρων στην 

FN, ενώ µε τη χορήγηση της χονδροïτινάσης ABC,  δεν σηµειώθηκε κάποια δράση 

δείχνοντας τον ειδικό ρόλο των αλυσίδων HS στις ικανότητες 

προσκόλλησης/µετανάστευσης των κυττάρων του µελανώµατος. Τα αποτελέσµατα 

αυτά υποδεικνύουν την ειδική συµµετοχή των PGs που περιέχουν HS αλυσίδες στην  

επαγόµενη από την FN προσκόλληση των Μ5 κυττάρων. Επίσης έχουµε ήδη δείξει 

ότι ο FGF-2  επηρεάζει τη σύνθεση των κάθε υποοµάδων GAGs, αλλάζοντας την 

ποσότητα και την κατανοµή τους στα Μ5 κύτταρα (Nikitovic et al., 2008). 

Προηγούµενες µελέτες σε άλλες κυτταρικές σειρές επιβεβαιώνουν αυτή τη δράση του 

FGF-2 (Tzanakakis et al., 1995; Tzanakakis et al., 1997). Από τη µελέτη µας 

προέκυψε ότι η χορήγηση του FGF-2 µείωσε σηµαντικά τα επίπεδα έκφρασης της 

συνδεκάνης-4. Η συνδεκάνη-4 είναι ένα συστατικό του σηµείου προσκόλλησης 

διαφόρων κυττάρων που αλληλεπιδρούν µε µόρια του εξωκυττάριου χώρου 

συµπεριλαµβανόµενης της FN (Woods and Couchman 1994, 2001). Η πρόσδεση του 

µορίου της συνδεκάνης-4 στη θέση ΙΙ της ηπαρίνης στην FN, οδηγεί στην 

ενδοκυτταρική σηµατοδότηση που περιλαµβάνει τη δραστηριοποίηση των PKCa και 

FAK προάγοντας το σχηµατισµό της προσκόλλησης (Rapraeger 2000; Woods et al., 

2000).  

Επίσης για να εξετάσουµε τη συµµετοχή της συνδεκάνης-4 στην επαγόµενη 

από τον FGF-2 προσκόλληση και µετανάστευση των κυττάρων, µειώσαµε την 

έκφραση της συνδεκάνης-4 µε τη χρήση siRNA. Η µείωση στην έκφραση της 

συνδεκάνης-4, αύξησε σηµαντικά τη µετανάστευση των κυττάρων του µελανώµατος 

ενώ µείωσε την προσκόλληση στην FN,  δείχνοντας το ρυθµιστικό ρόλο της 

συνδεκάνης-4 σε αυτές τις κυτταρικές λειτουργίες. Επίσης όπως έχει ήδη αποδειχτεί, 
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η συνδεκάνη-4 ρυθµίζει τη φωσφορυλίωση της FAK κατά την προσκόλληση στην FN 

(Wilcox-Adelman et al., 2002). Η κυτταρική µετανάστευση  που επάγεται από τη 

FAK εξαρτάται από τη φωσφορυλίωση της τυροσίνης 397 FAK (Υ397) (Cary et al., 

1996). Αυτές οι κυτταρικές λειτουργίες ρυθµίζονται από τη µικρή  GTPase Rho, και 

σε απουσία συνδεκάνης-4, τα κυτταρικά επίπεδα της προσδεµένης GTPase Rho 

µειώνονται, εµπλέκοντας τη συνδεκάνη-4 στη ρύθµιση της µικρής GTPase (Saoncella 

et al., 1999). Επίσης, τα κύτταρα χωρίς συνδεκάνη-4 δεν µπορούν να 

δραστηριοποιήσουν την Rho και να φωσφοριλιώσουν την FAK και έτσι δείχνουν 

µειωµένη ικανότητα για µετανάστευση (Wilcox-Adelman et al., 2002; Saoncella et 

al., 1999). Από την άλλη πλευρά, η υπερέκφραση της συνδεκάνης-4 έχει σαν 

αποτέλεσµα, τον σχηµατισµό µεγαλύτερων και πυκνότερων εστιών προσκόλλησης, 

που σχετίζονται µε δυνατότερη πρόσδεση και µειωµένη κυτταρική µετανάστευση, 

υποδεικνύοντας ότι η άµεση οµοιόσταση στα επίπεδα της συνδεκάνης-4  υποστηρίζει 

τη βέλτιστη µετανάστευση (Longley et al., 1999). Στη µελέτη µας, ο FGF-2 φάνηκε 

να µειώνει  τη φωσφορυλίωση της FAK Υ397 κατά την  προσκόλληση των Μ5 

κυττάρων στην FN, προάγοντας τη µετανάστευσή τους. Ο FGF-2  µέσω ενός 

µηχανισµού εξαρτώµενου από τη FAK βρέθηκε να προάγει την αποδιοργάνωση των 

εστιών προσκόλλησης µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο χρόνος αναδόµησής τους και 

να διεγείρεται η χηµειοταξία των ΙΒΕ  κυττάρων (Kanda et al., 2004; Kanda et al., 

2006). Η παρατηρούµενη µείωση στη δραστηριοποίηση της FAK Υ397, στη µελέτη 

µας, σχετίστηκε µε την έκφραση των επιπέδων της συνδεκάνης-4 δείχνοντας ότι ο 

FGF-2 επηρεάζοντας την έκφραση της συνδεκάνη-4, είναι απαραίτητος για τη 

βέλτιστη µετανάστευση των Μ5 κυττάρων. O ρόλος της συνδεκάνης-4 στην 

εξαρτώµενη από το FAK µετανάστευση, έχει επίσης αποδειχτεί σε κυτταρικό 

µοντέλο ινοβλαστών. Η έλλειψη της συνδεκάνης-4, επάγει ένα φαινότυπο στον οποίο 

τα σηµατοδοτικά µονοπάτια της FAK και Rho αναστέλλονται και τα φιλοπόδια 

επεκτείνονται (Midwood et al., 2006).  Επίσης γνωστό µονοπάτι δράσης της 

συνδεκάνης-4, θεωρείται η ρύθµιση της ενεργοποίησης της PKCa που εµπλέκεται 

στην κυτταρική διασπορά και στο σχηµατισµό της εστιακής προσκόλλησης (Beauvais 

et al., 2004). Ειδικότερα, το κυτταροπλασµατικό τµήµα της συνδεκάνης-4 συνδέεται 

και δραστηριοποιεί εν µέρει την καταλυτική δοµή της PKCa, ενώ η V 

κυτταροπλασµατική περιοχή της συνδεκάνης-4 ενώνεται µε τη διφωσφορική 
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φωσφατιδιλνοσιτόλη 4,5 (PIP2), επιτυγχάνοντας έτσι την υπερδραστηριότητα της 

PKCa (Oh et al., 1997). Είναι ενδιαφέρον ότι η συνδεκάνη-4 µέσω ενός µηχανισµού 

που σχετίζεται µε την PKCa, φάνηκε να µεσολαβεί στις δράσεις του FGF-2 στην 

κυτταρική διασπορά και µετανάστευση (Horowitz et al., 2002). Αυτή η δράση του 

FGF-2  βρέθηκε να είναι ανεξάρτητη από τη σηµατοδότηση της FAK. Ο FGF-2 

µειώνει τη φωσφορυλίωση του κυτταροπλασµατικού τµήµατος της συνδεκάνης-4,  

και αυξάνει την ικανότητά της να προσδένει την PKC προάγοντας έτσι τη 

φωσφορυλίωση της PKC (Horowitz et al., 2002). Στην παρούσα µελέτη η χορήγηση 

του FGF-2 δεν φάνηκε να ρυθµίζει τη δραστηριοποίηση της PKCa κατά την 

προσκόλληση στην FN. Ωστόσο, η δράση του FGF-2 θα µπορούσε να είναι το 

αποτέλεσµα της συνεργικής του δράσης τόσο στην έκφραση της συνδεκάνης-4, όσο 

και στα επίπεδα φωσφορυλίωσης που έχουν αντίθετες βασικές λειτουργίες. Έτσι δεν 

µπορούµε να αποκλείσουµε τη συµµετοχή της PKCa στη ρύθµιση της µετανάστευσης 

των κυττάρων του µελανώµατος από τον FGF-2. 

Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης δείχνουν ότι ο FGF-2 µέσω της ρύθµισης 

της συνδεκάνης-4, από την οποία επηρεάζεται το µονοπάτι της FAK, εµπλέκεται 

στην ικανότητα των κυττάρων του µελανώµατος να µεταναστεύουν. Στην εικόνα 4.1 

απεικονίζεται ο µηχανισµός δράσης του FGF-2 και ο τρόπος µε τον οποίο ρυθµίζει 

την έκφραση της συνδεκάνης -4. Εφόσον η µετανάστευση θεωρείται απαραίτητη για 

τη µετάσταση, η ρύθµιση της συνδεκάνης -4 θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως 

αποτελεσµατικό µέσο για τη θεραπεία του µελανώµατος. Σε in vitro µελέτες έχει 

επιτευχθεί η χρήση FIRE (growth factor inducible-regulatory element ) για τη 

ρύθµιση της έκφρασης της συνδεκάνης -1 (Jaakola et al., 1998, 2000), κάτι ανάλογο 

θα µπορούσε να επιτευχθεί και µε την έκφραση της συνδεκάνης -4 που να 

λειτουργούσε ως θεραπευτικό µέσο για την αντιµετώπιση του µελανώµατος. 
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Εικόνα 4.1. Μηχανισµός δράσης του FGF-2. A) O FGF-2 αρχικά αλληλεπιδρά µε τους 

ειδικούς υποδοχείς του FGFR και τις HS του εξωκυττάριου τµήµατος των Συνδεκανών-4. Β) 

H πρόσδεση του FGF-2 στον υποδοχέα του ενεργοποιεί σηµατοδοτικά µονοπάτια που 
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οδηγούν  στη µείωση του γονιδίου της συνδεκάνης -4 (1), και κατά συνέπεια και της 

πρωτεϊνης (2). C) H µείωση της συνδεκάνης -4 επάγει µείωση στην ενεργοποίηση της FAK, 

η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει την ικανότητα προσκόλλησης των κυττάρων. 

 

 

4.2 Η ΗΠΑΡΙΝΗ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ P53/FAK 

ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Μελέτες που έχουν γίνει σε µοντέλα ζώων αποδεικνύουν ότι η ηπαρίνη είναι 

ένας ειδικός αναστολέας της µετάστασης (Smorenburg and Van Noorden, 2001) και 

εµποδίζει το σχηµατισµό αποικιών των καρκινικών κυττάρων. Η ηπαρίνη και τα 

παρασκευάσµατα της χρησιµοποιούνται ως αντιπηκτικά στη θεραπεία των 

καρκινοπαθών που υποφέρουν από θρόµβωση (Ornstein and Zacharski, 1999). 

Επίσης µελέτες έχουν δείξει ότι ακόµα και τα σκευάσµατα ηπαρίνης που δεν έχουν 

αντιπηκτικές ιδιότητες, έχουν την ικανότητα να µειώσουν τη µετάσταση στα ποντίκια 

(Kragh and Loechel, 2005; Smorenburg and Van Noorden, 2001). Στην παρούσα 

ερευνητική µας εργασία, µελετήσαµε το µηχανισµό δράσης της ηπαρίνης τόσο σε 

κυτταρικό όσο και µοριακό επίπεδο. Παρατηρήσαµε ότι η ηπαρίνη εισχωρεί στο 

εσωτερικό των κυττάρων, επηρεάζοντας τις µεταναστευτικές και προσκολλητικές 

ιδιότητες των κυττάρων του µελανώµατος µέσω του P53/FAK µηχανισµού. Οι 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των κυττάρων του µελανώµατος µε την FN του 

µικροπεριβάλλοντος είναι σηµαντικές για τη διάχυση και τη διήθηση των κυττάρων 

(Jaeger et al., 2007; Litynska et al., 2006). ∆είξαµε ότι η ηπαρίνη µειώνει σηµαντικά 

την ικανότητα των κυττάρων για µετανάστευση και προσκόλληση στην ινονεκτίνη. 

Είναι γνωστό από προηγούµενες µελέτες ότι η πρόσδεση των ιντεγκρινών στην FN, 

οδηγεί στη δηµιουργία συµπλόκων FAK (Moyano et al., 2003) που ακολουθείται από 

τη φωσφορυλίωση της στο Tyr397. Μετά τη φωσφορυλίωση της  τυροσίνης, ξεκινά η 

δηµιουργία ώριµων συµπλόκων κινασών προσκόλλησης (Hauck et al., 2002). Όπως 

έχει δειχθεί, η ηπαρίνη ρυθµίζει τη λειτουργία των ιντεγκρινών κατά την 

προσκόλληση, που είναι εξαρτώµενη από τη σελεκτίνη ή τη VCAM-1 στα κύτταρα 

του µελανώµατος (Fritzsche  et al., 2008; Zhang et al., 2009). Υποθέσαµε λοιπόν, ότι 

η ηπαρίνη θα µπορούσε να επηρεάζει τη δράση της FAK, ένα από τα πιο βασικά 
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µόρια της προσκόλλησης, επιδρώντας µε τον τρόπο αυτό στην προσκόλληση και την 

µετανάστευση (Akasaka, 1995). H αναστολή έκφρασης της FAK που µελετήσαµε στο 

µελάνωµα, µείωσε   σηµαντικά την προσκόλληση στην FN, γεγονός που συµφωνεί µε 

προηγούµενες µελέτες (Kragh et al., 2005; Akasaka, 1995). Η εξωγενώς  

προστιθέµενη ηπαρίνη σε αυτά τα κύτταρα, µπλόκαρε τη δράση της FAK στην 

προσκόλληση, γεγονός που αποδεικνύει ότι η συµµετοχή της FAK είναι απαραίτητη 

για τη δράση της ηπαρίνης. Παρατηρήθηκε µια σηµαντική µείωση της έκφρασης της 

FAK µετά την προσθήκη της ηπαρίνης, τόσο σε πρωτεϊνικό όσο και σε γονιδιακό 

επίπεδο. Σε καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου παρατηρήθηκε ότι η 

υπερέκφραση του Ρ53 προκαλεί αναστολή του mRNA και της πρωτεΐνης της FAK 

(Golubovskaya et al., 2004).   Εκτός από το Ρ53 φαίνεται ότι και το NF kB επηρεάζει 

την ενεργοποίηση της FAK. (Hong et al., 2006). Από προηγούµενες µελέτες έχει 

δειχθεί ότι η ηπαρίνη συσχετίζεται µε την έκφραση του P53 και αναστέλλει τη 

µετακίνηση του NFkB  από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα. (Dudas et al., 2000). Η 

ηπαρίνη, όπως φαίνεται έχει αντιµεταστατική και αντιπροσκολλητική δράση, είτε 

προσδένοντας τα κύτταρα είτε εισχωρώντας στο εσωτερικό των κυττάρων. Η 

ικανότητα της ηπαρίνης να απορροφάται από τα κύτταρα έχει ήδη διαπιστωθεί  και σε 

προηγούµενες µελέτες, σε κύτταρα SMC (Castellot et al., 1985) σε ενδοθηλιακά 

(Barzu et al., 1996) και σε νευρώνες αρουραίου (Lafont et al., 1994). Επίσης έχει ήδη 

δειχθεί, ότι η ηπαρίνη προσδένεται σε µόρια προσκόλλησης που βρίσκονται στην 

κυτταρική επιφάνεια όπως οι ιντεγκρίνες, επηρεάζοντας έτσι την προσκολλητική 

ικανότητα πολλών κυτταρικών σειρών  (Schlesinge et al., 2010; Zhang et al., 2009). 

Η µελέτη µας δείχνει ότι τα κύτταρα του µελανώµατος απορροφούν την ηπαρίνη η 

οποία εντοπίζεται τόσο στο κυτταρόπλασµα όσο στον πυρήνα. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα µας, η ενδοκυττάρια ηπαρίνη διεγείρει την έκφραση του Ρ53 στα Μ5 

και αυξάνει τη συσσώρευση του Ρ53 στον πυρήνα το οποίο µε τη σειρά του µειώνει 

την ενεργοποίηση του προαγωγέα (promoter) της FAK, εξηγώντας έτσι τη µείωση 

της FAK τόσο σε γονιδιακό όσο και πρωτεϊνικό επίπεδο 48h µετά την προσθήκη της 

ηπαρίνης. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην έκφραση του NFkB από την  

ηπαρίνη. Επίσης παρατηρήθηκε µια σηµαντική µείωση της φωσφορυλίωση της FAK 

που επάγεται από την FN κατά την προσκόλληση παρουσία ηπαρίνης, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η ηπαρίνη συσχετίζεται µε τη µειωµένη ικανότητα   των κυττάρων να 
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προσκολληθούν στη FN. Προηγούµενες µελέτες δείχνουν ότι η µείωση της 

ενεργοποίησης της FAK, χρησιµοποιώντας ειδικούς αναστολείς όπως FRNK, είχε ως 

αποτέλεσµα τη µείωση της µετανάστευσης κατά 90% σε κύτταρα µελανώµατος (Li et 

al., 2001). Οµοίως, έχει δειχθεί ότι η µείωση της pFAK είχε σαν αποτέλεσµα τη 

µείωση του µεταστατικού δυναµικού των κυττάρων του µελανώµατος (Hess and 

Hendrix, 2006) ή όπως φαίνεται σε ποντίκια που έχουν µελάνωµα αυξάνει την 

επιβίωση τους (Li et al., 2007). Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα της µελέτης µας, 

αποδεικνύουν έναν ενδογενή µηχανισµό δράσης της ηπαρίνης στην κυτταρική 

προσκόλληση και µετανάστευση των κυττάρων του µελανώµατος, µέσω της 

p53/FAK. Όλα τα παραπάνω µας παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τη θεραπεία 

του µελανώµατος από τη χρήση της ηπαρίνης. Στην εικόνα 4.2 απεικονίζεται ο 

µηχανισµός δράσης της ηπαρίνης στην µεταστατική ικανότητα του µελανώµατος. 
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Εικόνα 4.2. Μηχανισµός δράσης της UFH. Α) Η UFH προστίθεται στα κύτταρα. Β) Μετά 

από 48h απορροφάται από τα κύτταρα και διεγείρει την έκφραση του Ρ53 στον πυρήνα το 

οποίο µε τη σειρά του αναστέλλει την έκφραση του γονιδίου της FAK. C) Η µείωση του 

γονιδίου της FAK µειώνει τη συνολική έκφραση της πρωτεϊνης της FAK προκαλώντας  

µείωση στην κυτταρική προσκόλληση και µετανάστευση.  

 

 

4.3 Η ΗΠΑΡΙΝΗ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΕΛΕΙ ΤΗ  

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ  

PKCα/JNK ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ  

Στη µελέτη αυτή, αποδεικνύουµε ότι  η LMWH, αναστέλλει την κυτταρική 

µετανάστευση και προσκόλληση και συσχετίζεται µε τις αλλαγές στην ενεργοποίηση 

/κατανοµή της PKCa, στη φωσφορυλίωση της JNK, την οργάνωση της ακτίνης, τη 

µορφολογία των κυττάρων και τη µείωση της επιφάνειας προσκόλλησης του 

κυττάρου µε το υπόστρωµα. Πολλές µελέτες συσχετίζουν τη FAK και την PKCα µε 

την προσκόλληση που εξαρτάται  από την ηπαρίνη και τις HS. Η PKCa ανήκει στην 

οικογένεια των κινασών σερίνης/θρεονίνης και αποτελείται από 12 διαφορετικά 

ισοένζυµα τα οποία µεταφέρουν τις πληροφορίες µέσω της υδρόλυσης των 

φωσφολιπιδίων σαν αποτέλεσµα της ενεργοποίησης των πρωτεϊνών G, καθώς και των 

υποδοχέων των κινασών τυροσίνης και θρεονίνης (Newton, 2001).   Αποδείξαµε ότι η 

LMWH ρυθµίζει τα βασικά και τα επαγόµενα  από τη προσκόλληση στην FN επίπεδα 

φωσφορυλίωσης  της PKCa. Σε προηγούµενες µελέτες έχει αναφερθεί ότι η ηπαρίνη 

αναστέλλει την ενεργοποίηση της PKCa µέσω του υποδοχέα inositol 1,4,5-

triphosphate (Murthy, 1992) ή της ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης του Ca2+ (Tanabe, 

1996). Επίσης η δράση της PKCa συσχετίζεται µε την κατανοµή της στο κύτταρο. 

Εντοπίζεται κυρίως στο κυτταρόπλασµα σε µια απενεργοποιηµένη µορφή και αφού 

ενεργοποιηθεί µεταφέρεται στην κυτταρική µεµβράνη ή σε ενδοκυττάριες 

οργανιδιακές µεµβράνες (Newton, 2001). Επίσης έχει δειχθεί ότι µεταφέρεται πολλές 

φορές από το κυτταρόπλασµα στον πυρήνα όπου ρυθµίζει κυτταρικές λειτουργίες 

(Martelli et al., 1999). Εκτός όµως από το ρυθµιστικό ρόλο της LMWH στην 

ενεργοποίηση της PKCa, φάνηκε να ρυθµίζει και την κατανοµή της, κάτι που 

συµβαίνει και στα φυσιολογικά και φλεγµονώδη ηπατικά κύτταρα (Aoyagi, 2003). 
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Όπως φάνηκε στη µελέτη µας, η pPKCa εντοπίζεται στο κυτταρόπλασµα, στην 

περιφέρεια του πυρήνα και στη µεµβράνη, ενώ η χορήγηση της LMWH προκαλεί τη 

συσσώρευση της  pPKCa στον πυρήνα. Επίσης, προκάλεσε αλλαγές στη µορφολογία 

των κυττάρων και στον κυτταροσκελετό της ακτίνης. Ο πολυµερισµός της ακτίνης 

είναι αποτέλεσµα της δηµιουργίας των ινιδίων έντασης (stress fibers) της ακτίνης, 

που είναι απαραίτητα για την προσκόλληση και µετανάστευση. Η αλληλεπίδραση 

των ινιδίων της ακτίνης µε τις ιντεγκρίνες οδηγούν στην κατανοµή των ιντεγκρινών 

στην κυτταρική επιφάνεια και τη συσσώρευση τους στην εστία προσκόλλησης όπου 

εντοπίζονται οι βινκουλίνη (vinculin), ταλίνη (talin), α-ακτινίνη (a-actinin), και  

παξιλίνη (paxillin) (Burridgeet al., 1988; Jockusch et al., 1995). Η LMWH µείωσε τη 

δηµιουργία των ινιδίων ακτίνης και προκάλεσε τη διάχυτη κατανοµή µη 

πολυµερισµένης ακτίνης. Είναι δεδοµένο ότι η PKCα διεγείρει την F-ακτίνη 

προκειµένου να δηµιουργηθούν οι εστίες προσκόλλησης (Larson, 2005; Berrier and 

Yamada, 2007). Συνεπώς η ρύθµιση της pPKCa από τη LMWH συσχετίζεται µε τη 

µείωση των ινιδίων ακτίνης, που παρατηρήθηκε στη µελέτη µας. Η PKCa επίσης 

εντοπίζεται στα σηµεία των ινιδίων έντασης και µετά την ενεργοποίηση της 

συµµετέχει στη ρύθµιση και οργάνωση των πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού 

(Larsson, 2005).  Ο εντοπισµός της  pPKCa µαζί µε τα ινίδια της ακτίνης µειώθηκε 

σηµαντικά µετά τη χορήγηση της LMWH στο µελάνωµα που είναι συµβατό µε τη 

µειωµένη προσκόλληση και µετανάστευση των Μ5 κυττάρων. Η PKCa επηρεάζει την 

µετανάστευση και την προσκόλληση µέσω των MAPKs  (ERK, JNK, p38) οι οποίες 

ως γνωστό παίζουν σηµαντικό ρόλο στην µετανάστευση (Huang, 2004).  Οι  Nomura 

et al., έδειξαν ότι το PMA που ενεργοποιεί την PKCa, αύξησε σηµαντικά την 

µετανάστευση των ινοβλαστών, µέσω της ενεργοποίησης των JNK,  p38 (Nomura et 

al., 2007). Στη µελέτη µας, η αναστολή των JNK και  p38 µε τη χρήση των 

αντίστοιχων αναστολέων τους, προκάλεσε µια σηµαντική µείωση της προσκόλλησης. 

Όταν προστέθηκε σε αυτά τα κύτταρα η  LMWH δεν φάνηκε να έχει δράση στην 

προσκόλληση, γεγονός που αποδεικνύει ότι η δράση της επηρεάζεται από την 

παρουσία των JNK,  p38. Για παράδειγµα το p38 είναι σηµαντικό για την κατεύθυνση 

της µετανάστευσης µέσω της φωσφορυλίωσης της MAPK-ενεργοποιηµένης 

πρωτεϊνικής κινάσης 2/3 (MAPKAP 2/3), ενώ το JNK ρυθµίζει τη µετανάστευση 

µέσω της φωσφορυλίωσης της παξιλίνης (paxillin), c-Jun και των πρωτεϊνών που 
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σχετίζονται µε µικροσωληνίσκους  (microtubule- associated proteins) (Huang and 

Schaller, 2004). Η κυτταρική µετανάστευση συνδέεται µε την αύξηση της 

ενεργοποιηµένης JNK σε πολλές κυτταρικές σειρές. Στη µελέτη µας παρατηρήθηκε 

µείωση της ενεργοποιηµένης JNK στα κύτταρα στα οποία χορηγήθηκε η LMWH. Σε 

άλλες µελέτες φαίνεται ότι η ενεργοποίηση της PKCa και η µεταφορά της στην 

µεµβράνη διεγείρει την φωσφορυλίωση της JNK ή της JNK και της p38 µε τρόπο που 

συσχετίζεται µε την αύξηση της µετανάστευσης των ινοβλαστών (Nomura et al., 

2007). Η ενεργοποίηση µε τη σειρά PKC-JNK / p38 αποδείχτηκε χρησιµοποιώντας 

τους ειδικούς αναστολείς. Προηγούµενες µελέτες έδειξαν ότι η ενεργοποίηση της 

JNK είναι απαραίτητη για τον πολυµερισµό της F-ακτίνης (Huang, 2003; Karin, 

2005). Στη δική µας µελέτη φάνηκε ότι η  LMWH µειώνει την ενεργοποίηση της 

JNK, µέσω της µείωσης της pPKCa και τη συσσώρευση της στον πυρήνα, και αυτό 

είχε σαν αποτέλεσµα αλλαγές του κυτταροσκελετού που συνδέονταν µε τη µειωµένη 

µετανάστευση και προσκόλληση των Μ5 κυττάρων. Ο ακριβής µηχανισµός µέσω του 

οποίου η LMWH επηρεάζει την ενεργοποίηση και την κατανοµή της pPKCa δεν είναι 

εντελώς γνωστός. Πρόσφατα αποδείχτηκε ότι η δράση της PKCα ρυθµίζεται από την 

πρωτεογλυκάνη θειικής ηπαράνης συνδεκάνη-4 (Kuriyama, 2009). Πιθανόν η 

LMWH αλληλεπιδρώντας µε τις αλυσίδες HS της συνδεκάνης -4  επηρεάζει το 

σύµπλεγµα και την ενεργοποίηση της PKCa. Η χορήγηση της LMWH σε 

καρκινοπαθείς δείχνει θετικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τη UFH (Maraveyas et al., 

2010). Η χρόνια χορήγηση της UFH συνδέεται µε παρενέργειες, όπως δυσλειτουργία 

των αιµοπεταλίων, διαφορές στα λιπίδια και θροµβοκυτταροπενία (Salzman et al., 

1980; Saltissi et al., 1999; Teraoka et al., 1982; Kelton, 1986). Αυτές οι παρενέργειες 

µειώνονται όταν χρησιµοποιείται η LMWH η οποία προσδένεται λιγότερο στο 

ενδοθήλιο και δεν προκαλεί διέγερση της λιπάσης του πλάσµατος (plasma lipase) 

(Street and McPherson, 1996). Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα αυτής της φάσης 

της µελέτης µας εισηγούνται το µηχανισµό δράσης µέσω των µονοπατιών PKCa/ 

JNK της LMWH (εικόνα 4.3) στην προσκόλληση και µετανάστευση των κυττάρων 

του µελανώµατος που επηρεάζει τη  µορφολογία τους και πιθανόν να σχετίζεται µε 

την εξέλιξη και την θεραπεία της νόσου. 
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Εικόνα 4.3. Μηχανισµός δράσης της LMWH. Α) Προστίθεται η LMWH στα κύτταρα για 

48h. Β) Απορροφάται από τα κύτταρα και µειώνει την pPKCa στο κυτταρόπλασµα ενώ την 

αυξάνει στον πυρήνα (1) Αλλαγές στην ενεργοποίηση και στην κατανοµή της pPKCa 

επηρεάζουν την ενεργοποίηση του JNK. (2) C) H µείωση της ενεργοποίησης του pJNK 

συσχετίζεται µε τις αλλαγές του κυυταροσκελετού της ακτίνης και της µορφοποίησης των 

κυττάρων και κατά συνέπεια της  µετανάστευσης και προσκόλλησης των κυττάρων. 

 

 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αναδείχθηκαν σηµαντικές πληροφορίες 

όσον αφορά τη ρύθµιση της δράσης των HSPGs/HSGAGs, καθώς και οι 

εµπλεκόµενοι  µηχανισµοί στη βιολογική συµπεριφορά κυττάρων ανθρώπινου 

µελανώµατος. ∆είξαµε επίσης ότι η έκφραση της συνδεκάνης 4, η οποία σχετίζεται µε 

σηµαντικές κυτταρικές λειτουργίες στο µελάνωµα, ρυθµίζεται από ένα σηµαντικό 

παράγοντα της εξέλιξης του µελανώµατος, τον FGF-2 (Chalkiadaki et al., 2009; 

Nikitovic et al., 2008). Εξετάσαµε επίσης τη δράση της ηπαρίνης στην κυτταρική 

προσκόλληση και µετανάστευση καθώς και τους µηχανισµούς δράσης της 

προκειµένου να διευκρινιστεί η πιθανή αντιµεταστατική δράση της στο µελάνωµα. 

Τέλος παρατηρήσαµε τον τρόπο συµµετοχής των FAK και PKC και των 

εµπλεκόµενων σηµατοδοτικών µονοπατιών JNK και P38 στις κυτταρικές λειτουργίες 

του µελανώµατος. 

Το µελάνωµα αποτελεί έναν από τους πιο επιθετικούς καρκίνους του 

δέρµατος. Στην εξέλιξη του όγκου παίζουν σηµαντικό ρόλο οι αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των καρκινικών κυττάρων, της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας και των γύρω 

από αυτά φυσιολογικών κυττάρων, που ρυθµίζουν σηµαντικές κυτταρικές λειτουργίες 

όπως ο πολλαπλασιασµό και η προσκόλληση. Η συνεχής µελέτη των µηχανισµών 

που εµπλέκονται στην εξέλιξη του µελάνωµατος αποσκοπεί στην άντληση βασικών 

πληροφοριών ικανών να οδηγήσουν σε στοχευµένη και αποτελεσµατική θεραπεία του 

µελανώµατος. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ερευνητική εργασία που βρίσκεται υπό προετοιµασία: Participation of 

cell surface receptors in the regulation of heparin uptake by melanoma cells. 
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a b s t r a c t

Fibroblast growth factor-2 (FGF-2), the most abundant growth factor produced by melanoma cells but
not by normal melanocytes, is an important regulator of cell proliferation, migration and differentia-
tion. In this study we show that M5 human metastatic melanoma cells’ ability to migrate is significantly
enhanced by exogenously added FGF-2 while, neutralization of endogenous FGF-2 stimulates their adhe-
sion. Previously, we have demonstrated that FGF-2 distinctly modulates the synthesis of individual
glycosaminoglycans/proteoglycans (GAGs/PGs) subclasses, changing both their amounts and distribution
in M5 cells. Here, treatment with FGF-2 strongly reduces the expression levels of the heparan sulfate-
containing proteoglycan, syndecan-4. Syndecan-4 is a focal adhesion component in a range of cell types,
adherent to several different matrix molecules, including fibronectin (FN). The reduction in syndecan-
4 expression by utilizing specific siRNA discriminately increased melanoma cell motility and decreased
their attachment on FN, demonstrating a regulatory role of syndecan-4 on these cell functions. Syndecan-4

has previously been demonstrated to regulate focal adhesion kinase (FAK) phosphorylation. In this study
FGF-2 was shown to downregulate FAK Y397-phosphorylation during FN-mediated M5 cell adhesion,
promoting their migration. The observed decrease in FAK Y397 activation was correlated to syndecan-4
expression levels. Thus, a balance in syndecan-4 expression perpetrated by FGF-2 may be required for
optimal M5 cell migration.

These results suggest that essential in melanoma progression FGF-2, specifically regulates melanoma
ough
cell ability to migrate thr

. Introduction

Basic fibroblast growth factor (FGF-2) mediates a variety of
ellular events including cell proliferation, cell migration, chemo-
axis and differentiation (Bottcher and Niehrs, 2005). The binding
f FGF-2 to the high affinity FGF receptors (FGFR1–FGFR4) and
o heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) leads to the formation
f a ternary complex between FGFR, FGF and HSPGs which ini-
iates its signaling cascade (Eswarakumar et al., 2005; Jaye et al.,
992). In human melanomas FGF-2 is the growth factor most uni-
Please cite this article in press as: Chalkiadaki G, et al. Fibroblast growt
syndecan-4-dependent mechanism. Int J Biochem Cell Biol (2009), doi:10.1

ormly constitutively expressed (Rodeck et al., 1991), and since
elanoma cells simultaneously express high affinity membrane

eceptors for FGF-2, it induces their autocrine growth stimulation
Rodeck et al., 1991; Rodeck, 1993; Yamanishi et al., 1992; Lazar-

∗ Corresponding author. Tel.: +30 2810 394719.
E-mail address: tzanakak@med.uoc.gr (G.N. Tzanakakis).

357-2725/$ – see front matter © 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
oi:10.1016/j.biocel.2008.11.008
a syndecan-4-dependent mechanism.
© 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Molnar et al., 2000). FGF-2-overexpressing melanocytes exhibit
marked proliferation, upwards migration, cluster formation and
type IV collagen expression within the epidermal compartment,
stimulating early radial growth phase melanoma, demonstrating
that FGF-2 signaling is essential in melanoma progression (Meier
et al., 2003).

The interactions between the extracellular matrix (ECM) and the
cancer cells regulate their adhesive/migratory properties and thus
define their invasive phenotypes (Cavallaro and Christofori, 2001).
These adhesion-dependent signals are mediated by clustering of
adhesion receptors such as integrins and cell surface proteogly-
cans (PGs), organization of the actin cytoskeleton, and congregation
of signaling adaptors and enzymes into specialized morphological
h factor-2 modulates melanoma adhesion and migration through a
016/j.biocel.2008.11.008

structures, including focal adhesions, focal complexes, and fibrillar
adhesions (Yamada and Geiger, 1997). Importantly, changes in the
expression or function of these adhesion molecules have been doc-
umented in the progression of primary melanoma (Satyamoorthy
and Herlyn, 2002).

dx.doi.org/10.1016/j.biocel.2008.11.008
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13572725
http://www.elsevier.com/locate/biocel
mailto:tzanakak@med.uoc.gr
dx.doi.org/10.1016/j.biocel.2008.11.008
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Table 1
Sequences of primers utilized for Real-time PCR analysis.

Name of genes Sequences of primers

Syndecan-1 TCTGACAACTTCTCCGGCTC-CCACTTCTGGCAGGACTACA
Syndecan-2 GAGTGTATCCTATTGATGACGATGACTAC-

CTCTGGACTCTCTACATCCTCATCAG
Syndecan-4 CCATGATCGGCCCTGAAG-TGCCCTCTCAGGGATATGGTT
Glypican 1 CGCCGAGTGGAGGAACCT-GACACTCTCCACACCCGATGTAC
Glypican 3 ATGGAGCTCAAGTTCTTAATTATTCAG-

CATGGCGAACAACAATTTCAA
Glypican 6 TGTCAATTTCCAGGACACAAGTG-CCGTGGGACACACGTCATC
CD44 GGTCCTATAAGGACACCCCAAAT-
ARTICLEG Model
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Syndecan-4 is a member of a family of HS-containing trans-
embrane proteoglycans (syndecans 1–4), that are characterized

y short cytoplasmic domains containing a variable region that
s unique for each family member and divergent extracellular
omains (Simons and Horowitz, 2001). This PG has been estab-

ished as a key adhesion molecule, unique among the syndecan
amily members to localize to sites of cell-matrix adhesions, includ-
ng focal adhesions (Woods and Couchman, 1994, 2001; Couchman
nd Woods, 1999; Petit and Thiery, 2000). The HS chains of
yndecan-4 specifically attach to the heparin-binding site of FN,
ffecting focal adhesion formation on this substrate, which in turn
egulates cell migration (Midwood et al., 2006).

FN, high molecular weight multidomain glycoprotein of the ECM
Pankov and Yamada, 2002) which contains multiple binding sites
ncluding those for sulphated GAGs and cell surface integrin recep-
ors was chosen as the specific adhesion substrate. Expression of
N has been correlated to melanoma progression (Jaeger et al.,
007) and specific regulation of tumor FN expression by consti-
utive ERK/MAP kinase signaling has been shown, indicating that
elf-production of this matrix component may promote melanoma
ell invasion (Gaggioli and Sahai, 2007).

FGF-2 is established as a key modulator of melanoma progres-
ion however, its effects on melanoma cell adhesion and migration
apabilities are not well known. In this study we examined the
nfluence of FGF-2 on melanoma cell adhesion, wound healing and
hemotactic migration on FN and focused on potential mechanisms
f its action.

. Materials and methods

.1. Materials

Basic fibroblast growth factor (FGF-2) and the anti FGF-2 anti-
ody were obtained from R&D diagnostics. Cell culture reagents
ere obtained from Gibco (UK). Monoclonal antibodies against

yndecan-4, PKCa, p-PKCa as well as the anti-mouse and anti-
oat HRP conjugated secondary antibodies were purchased from
anta Cruz Biochemicals (USA). Anti-FAK was purchased from BD
ransduction Laboratories whereas anti-p-FAK (Y397) was pur-
hased from Chemicon. Chondroitinase ABC was purchased from
igma. FN and heparitinase (flavobacterium heparinum) were
btained from Chemicon (USA) and Seigakaku (Tokyo, Japan)
espectively. All other chemicals used were of the best available
rade.

.2. Cell cultures

M5 epithelioid-like lymph node melanoma cell line (Liao et al.,
975) was grown at 37 ◦C in a humidified atmosphere of 5% (v/v)
O2 in RPMI 1640 supplemented with 10% FBS, and gentamycine.
ultures were performed in 75 cm2 tissue culture flasks and the cul-
ure medium was changed every other day. Confluent cultures, after
eing washed with phosphate buffered saline (PBS), were harvested
ith 0.23% (w/v) trypsin in PBS containing 0.1% (w/v) Na2EDTA for
min at 37 ◦C and 1 vol. of medium was added to terminate enzy-
atic activity. Cells were collected by centrifugation at 1500 rpm for

0 min, and their number was measured by suspension in Hanks’
alanced solution, using a Coulter particle-counter (Hialeah, FL,
SA). 1 × 106 cells were seeded in 75 cm2 tissue culture flasks and
Please cite this article in press as: Chalkiadaki G, et al. Fibroblast growt
syndecan-4-dependent mechanism. Int J Biochem Cell Biol (2009), doi:10.1

llowed to rest overnight in 10% FCS medium. Prior to stimulation
ith growth factor the cells were serum starved for 24 h. FGF-2

final concentration 10 ng/ml selected after dose response experi-
ents) was added to serum free medium. Prior to RNA extraction

he cells were treated with FGF-2 during 24 h or during 48 h for PG
nalysis.
AATCAAAGCCAAGGCCAAGA
Gapdh GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA-

GTCATTGATGGCAACAATATCCACT

2.3. RNA isolation and real-time PCR

Total RNA was isolated using TRIzol (Gibco) according to the
manufacturer’s instructions. 1 �g of total RNA was used for cDNA
synthesis using the ThermoScriptTM RT-PCRSystem (Invitrogen)
according to the manufacturer’s instructions. PCR reaction was
performed using GoTaq Flexi DNA polymerase (Promega) and the
conditions used for amplification were: 94 ◦C for 15 min, then 40
cycles at 94 ◦C for 20 s, 55 ◦C for 30 s, 72 ◦C for 30 s, followed by 72 ◦C
for 10 min. Primers were mRNA specific to avoid traces of DNA con-
tamination (Table 1). For semi-quantification of the genes of interest
we utilized the QuantiTech SYBR Green master mix (Qiagen) per-
forming real-time PCR reactions in an Mx3000P cycler. Standard
curves were run in each optimized assay which produced a linear
plot of threshold cycle (Ct) against log (dilution). The amount of
each target was quantified based on the concentration of the stan-
dard curve and was presented as arbitrary units. The quantity of
each target was normalised against the quantity of GAPDH.

2.4. Western blot analysis

Cells were incubated with FGF-2 on T75 flasks for 48 h and cell
extracts were prepared utilizing (RIPA). The samples were elec-
trophoresed on 8% polyacrylamide Tris/Glycine gels and transferred
to nitrocellulose membranes in 10 mM CAPS, pH 11, containing 10%
methanol. Membranes were blocked for 12 h with PBS contain-
ing 0.1% Tween-20 (PBS-T) and 5% (w/v) low-fat milk powder, and
incubated for 1 h at room temperature with the primary antibod-
ies, mouse monoclonal anti-syndecan-4 (1:200), anti-PKCa (1:200),
anti-p-PKC (1:200), anti-FAK (1:1000), anti-p-FAK (Y397) (1:1000),
in PBS containing 0.1% Tween-20 (PBS-T) and 1% (w/v) low-fat
milk powder. The immune complexes were detected after incuba-
tion with peroxidase-conjugated anti-mouse antibody (Santa Cruz
Biotechnology), diluted (1:2000) in PBS-T, 1% low-fat milk and using
the SuperSignalWest Pico Chemiluminescent substrate (Pierce),
according to the manufacturer’s instructions.

2.5. Transfection with siRNA

For transfection experiments the cells were detached from the
culture plate by treatment with trypsin-EDTA and in continuation
washed in RPMI containing 10% FBS to inactivate trypsin activ-
ity. This was followed by a wash and resuspension in serum and
antibiotics-free RPMI. Short interfering RNA (siRNA) specific for
syndecan-4 (variant 94, 95 and 96) was purchased from Invitro-
gen. To provide for optimal transfection siRNA (Invitrogen) and
h factor-2 modulates melanoma adhesion and migration through a
016/j.biocel.2008.11.008

LipofectamineTM2000 (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) were diluted
in Opti-MEM© I Reduced Serum Medium (Invitrogen). After 5 min
incubation diluted LipofectamineTM2000 (1 �l/50 �l medium) was
mixed with diluted siRNA (100 nM/50 �l medium) in 24-well plates
during 20 min at RT to allow siRNA–liposome complexes to form.

dx.doi.org/10.1016/j.biocel.2008.11.008
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3.2. Effect of FGF-2 on M5 cell adhesion

In order to examine the putative role of FGF-2 on M5 cell ability
to adhere to FN these cells were pretreated with exogenous FGF-2
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ells (80,000/well) resuspended in serum and antibiotics-free RPMI
ere added to wells and shaken gently. Medium containing siRNA

pecific for syndecan-4 or control scramble siRNA were removed
rom cultures after 6 h of incubation and replaced with fresh

edium containing gentamycin and incubation continued for 24,
8 or 72 h. At these time points the cells were harvested and
NA extracted. The optimal transfection protocol conditions were
hosen after pilot experiments in which three different siRNA
equences and amounts were tested. All transfection experiments
ere repeated at least three times and performed in triplicates.

.6. Cell attachment assay

96-well plates used were coated with FN (5 �g/cm2) for 1 h
t 37 ◦C. The non-specific binding sites were blocked with 1%
ovine serum albumin (BSA) for 30 min at room temperature. The
ells were detached with either PBS-EDTA 5 mM or trypsin-EDTA.
05 cells were seeded onto the coated 96-well plates. The time
oints were chosen after preliminary experiments as described

n the results section. M5 cells were serum starved for 24 h and
hen treated with FGF-2 (10 ng/ml), antibody specific for FGF-2
0.5 �g/ml), heparitinase 0.001 �g/ml or chondroitinase ABC 0.1
/ml for 48 h. Some experiments were performed by using trans-

ected cells with siRNA specific for syndecan-4 (siSyn-4) or control
cramble (siScr). Non-adherent cells were removed by performing
wo washes using serum free medium. The number of adher-
nt cells was calculated using the CyQUANT fluorometric assay
Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) according to the

anufacturer’s instructions. Fluorescence was measured in a Flu-
rometer (Biotek) using the 480/520 nm excitation and emission
lters. For converting sample fluorescence values into cell num-
ers, a reference standard curve was created, using serial dilutions
f known cell number. All adhesion experiments were repeated at
east five times and performed in triplicates.

.7. Cell chemotaxis assay

Chemotactic motility of melanoma cells was investigated using
he 24-well Transwell inserts (Corning, Costar, USA). 5 × 104 cells
reviously treated during 48 h with FGF-2 (10 ng/ml), heparitinase
r chondroitinase ABC, were detached with PBS-EDTA, seeded on
o the upper insert (6.5 mm diameter and 8 �m pore size, polycar-
onate membrane) and allowed to migrate for 6 h at 37 ◦C using FN
10 �g/ml) as a chemotaxis agent in the lower chamber. In other
xperiments cells were previously transfected with siRNA spe-
ific for syndecan-4 or siScr. After 48 h the transfected and control
ells were harvested and added to the upper chamber allowed to
igrate towards FN. The number of migrated cells was determined

s described above. All chemotaxis experiments were repeated at
east five times and performed in triplicates.

.8. Wound healing assay

M5 cells (2 × 105 cells/well) were seeded onto 24-well plates
oated with FN (5 �g/cm2), in the presence of 10% FCS for 12 h. The
ells were treated during 48 h with FGF-2 or anti FGF-2 in serum free
edium. At this point the cells were confluent. The cell layer was
ounded by scratching with a sterile 10 �l pipette tip. Detached

ells were removed by washing the cell layer two times with fresh
Please cite this article in press as: Chalkiadaki G, et al. Fibroblast growt
syndecan-4-dependent mechanism. Int J Biochem Cell Biol (2009), doi:10.1

edium. The wound closure was monitored at 0, 6, 12 and 24 h by
sing a digital image processor connected to a microscope, at six
ifferent positions across the wound. The cell motility was quan-
ified utilizing image analysis (ImageJ 1.4.3.67 Launcher Symmetry
oftware). All wound healing assays were repeated at least three
imes and performed in triplicates.
 PRESS
ochemistry & Cell Biology xxx (2009) xxx–xxx 3

2.9. Statistical analysis

Statistical significance was evaluated by one-way ANOVA with
Tukey’s multiple comparison post test, using GraphPad Prism (ver-
sion 4.0) software.

3. Results

3.1. M5 melanoma cells specifically adhere to FN

M5 epitheloid-like lymph node metastatic melanoma cells of
dedifferentiated phenotype was utilized as a model system in this
study. M5 cells were previously determined to express FGF-2 and
its respective receptors FGFR1–3 and to be responsive to FGF-2 sig-
naling (Nikitovic et al., 2008). The ability of M5 melanoma cells to
adhere to FN was measured in an in vitro adhesion assay. We stud-
ied the adhesion kinetics of M5 cells detached with both trypsin
and PBS-EDTA. Previously it has been established that trypsin may
cleave GAG containing ectodomains of membrane PGs thus dis-
abling binding of cell HS chains to the heparin-binding domain
of FN (Saunders and Bernfield, 1988). As shown in Fig. 1A and B
the optimal adhesion time points (middle of exponential adhesion
phase) were 30 min and 180 min for PBS-EDTA and trypsin detached
cells, respectively. M5 cells with intact membrane structures show
specific adhesion to FN coated surfaces (Fig. 1C). Therefore, in all
adhesion experiments we utilized cells detached with PBS/EDTA.
h factor-2 modulates melanoma adhesion and migration through a
016/j.biocel.2008.11.008

Fig. 1. The optimal time points for M5 cell adhesion. M5 cell harvested with trypsin
(T) (A) or PBS/EDTA (E) (B) were seeded and number of attached cells measured
at various time points. The FN-dependent and control BSA cell adhesion was mea-
sured utilizing cell detached with trypsin or PBS/EDTA (C). The results represent the
average of five separate experiments in triplicate. Means ± S.E.M. plotted.

dx.doi.org/10.1016/j.biocel.2008.11.008
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Fig. 2. The effect of FGF-2 on FN-dependent M5 cell adhesion. M5 cells were treated
with FGF-2 (10 ng/ml) or anti-FGF-2 (0.5 �g/ml) during 48 before harvesting and
seeding (105 cells) for 30 min on 96-well plates coated with FN (5 �g/cm2). The num-
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Fig. 3. The effect of FGF-2 on M5 cell motility. M5 cells (A and B) with treated with
FGF-2 (10 ng/ml) or anti-FGF-2 (0.5 �g/ml) during 48 h at which point they were
confluent. Cell layer was “scratched” with a 10 �l sterile pipette tip and the “wound”
surface area was measured at the 0, 6, 12 and 24 h points. Cell grown in 0% FBS (0%)
were utilized as control. The results are expressed as % of wound surface area at

affect the adhesive/migratory capabilities of M5 cells by modulat-
ing their membrane GAG/PG components. The relative expression
of main membrane PGs transcripts in M5 cells is shown in Table 2.
Proteoglycan transcripts that were detected in various amounts

Fig. 4. Effect of FGF-2 on FN-dependent chemotactic migration. M5 cells
(5 × 104 cells/well) treated with FGF-2 (10 ng/ml) or anti-FGF-2 (0.5 �g/ml) dur-
ing 48 h were seeded on to the upper insert (6.5 mm diameter and 8 �m pore
er of attached cells was determined at 30 min using fluorometric CyQUANT Assay
it (Molecular Probes). Cell grown in 0% FBS (0%) were utilized as control. The results
epresent the average of five separate experiments in triplicate. Means ± S.E.M. plot-
ed; statistical significance: *p < 0.05; ***p < 0.001; treatment compared to control.

10 ng/ml) during 48 h. Pretreatment with FGF-2 strongly (50%)
nhibited M5 cell adhesion to FN (p ≥ 0.001) (Fig. 2). To study the
ffect of endogenous FGF-2, a neutralizing anti-FGF-2 antibody
as utilized (0.5 �g/ml). As shown in Fig. 2, treatment with the

nti-FGF-2 antibody stimulated M5 cell adhesion suggesting that
his growth factor decreases M5 cell ability to adhere (p ≥ 0.05).
ontrol experiments demonstrated that M5 cell adhesion to plastic
as not affected by FGF-2 treatments further indicating that FGF-2

pecifically regulates the ability of these cells to adhere to FN.

.3. Effect of FGF-2 on melanoma cell motility and chemotaxis
owards FN

The effect of FGF-2 on melanoma cell motility on FN-coated
urfaces was determined utilizing a “wound healing” assay. FGF-2
as previously been suggested to affect cell motility by modulating
he cell–FN matrix interaction of cells (Kanda et al., 2004). FGF-
-treated M5 cells closed 40% of the inflicted wound, relative to
5% closure of the control cells at the 24 h time point, demon-
trating that FGF-2 significantly supports the migration of these
ells (p ≥ 0.01) ((Fig. 3A and B). The chemotactic migration of this
ell line was investigated by a 24-well chemotaxis assay using FN
10 �g/ml) as a chemotactic agent. Our results demonstrated that
GF-2 treatment of M5 cells stimulated up to 95% their chemotaxis
owards FN (p ≥ 0.01), whereas the neutralization of endogenously
ecreted FGF-2 by the blocking antibody inhibited this M5 cell func-
ion (p ≥ 0.01) (Fig. 4). Therefore, these results collectively suggest
hat FGF-2 modulates the M5 cells’ abilities to migrate.

.4. Effect of glycosidase treatment on FGF-2 adhesion regulating
ctivity

Since the participation of membrane protein glycosylation pat-
erns on cell adhesion has been well documented, we analyzed
he role of specific GAG chain substitutions on M5 cell adhesion,
mploying pretreatments with heparitinase) and chondroitinase
BC as previously described (Nikitovic et al., 2008; Chatzinikolaou
t al., 2008). The enzymic treatment of the cells with chondroitinase
BC causes the cleavage of CS and DS chains, while that with hepar-

tinase specifically removes HS chains. Heparitinase caused a strong
ecrease (125%) in M5 cell ability to adhere (Fig. 5A). The cleavage
f cell-associated CS/DS did not significantly affect M5 cell ability to
dhere (Fig. 5A). In control experiments M5 cell adhesion was found
Please cite this article in press as: Chalkiadaki G, et al. Fibroblast growt
syndecan-4-dependent mechanism. Int J Biochem Cell Biol (2009), doi:10.1

ot to be affected by heat-inactivated enzymes (data not shown).
ikewise, the chemotactic migration of the enzymically treated cells
as examined. The chemotactic assay demonstrated that cells lack-

ng HS chains had an enhanced up to 42% capability to migrate
owards FN, as compared to control M5 cells (p ≥ 0.01) (Fig. 5B).
the 0 h point and represent the average of three separate experiments in triplicate.
Means ± S.E.M. plotted; Statistical significance: *p < 0.05; **p < 0.01, among the FGF-
2-treated and control cells. (B) Representative photographs of control (0%) (1 and 2)
and FGF-2 treated cells (FGF-2) (3 and 4) “wound closure” at 0 and 24 h points.

3.5. Expression pattern of M5 cell membrane PGs-effect of FGF-2

The above data suggest the involvement of a HS-dependent
mechanism in the regulation of the adhesive/migratory capabili-
ties of M5 cells. In our previous study FGF-2 was found to distinctly
modulate the production of HS and CS/DS as well as to regulate
the overall balance of sulfated GAGs by this melanoma cell line
(Nikitovic et al., 2008). Therefore, we hypothesized that FGF-2 may
h factor-2 modulates melanoma adhesion and migration through a
016/j.biocel.2008.11.008

size, polycarbonate membrane) and allowed to migrate for 6 h at 37 ◦C using FN
(5 �g/cm2) as a chemotaxis agent in the lower chamber. Cells grown in 0% FCS
medium (0%) were used as control. Number of migrated cells was determined as
described above. The results represent the average of five separate experiments in
triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical significance: *p < 0.05; **p < 0.01, among
the treated and control cells.

dx.doi.org/10.1016/j.biocel.2008.11.008
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Fig. 5. Effect of enzymic digestions on M5 cell adhesion and FN-dependent
chemotactic migration. (A) M5 cells treated with heparitinase 0.001 �g/ml or chon-
droitinase ABC 0.1 u/ml for 48 h were harvested and allowed to attach (105 cells) for
30 min on 96-well plates coated with FN (5 �g/cm2) for 1 h at 37 ◦C. (B) In chemo-
taxis assay 5 × 104 cells of treated cells were seeded on to the upper insert (6.5 mm
diameter and 8 �m pore size, polycarbonate membrane) and allowed to migrate for
6 h at 37 ◦C using FN (5 �g/cm2) as a chemotaxis agent in the lower chamber. Cells
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Fig. 6. Effect of FGF-2 on syndecan-4 expression at the mRNA and protein level. (A)
Syndecan-4 mRNA expression in M5 cells treated with FGF-2 (10 ng/ml) or anti-FGF-
2 (0.5 �g/ml) during 48 h as determined by real-time PCR using primers specific for
the syndecan-4 gene and normalized against GAPDH as the “housekeeping” gene.
rown in 0% FCS medium (0%) were used as control. The migrated cell number was
etermined as described above. The results represent the average of three separate
xperiments in triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical significance: **p < 0.01,
mong the treated and control cells.

ncluded syndecan-1, -2 and -4, glypican-1, -3 and -6 as well as
D44. In continuation, the effect of FGF-2 on the expression of these
Gs was examined. Real-time PCR demonstrated that the mRNA
xpression of syndecan-4, an important adhesive molecule was
trongly downregulated (50%) by FGF-2 treatment (Fig. 6A) while,

estern blot analysis showed that this effect of FGF-2 was even
ore pronounced (three-fold) at the syndecan-4 protein level (the

pecific 22 kDa band) (Fig. 6B and C).

.6. Syndecan-4 mRNA levels were efficiently downregulated
ollowing transfection with siRNA
Please cite this article in press as: Chalkiadaki G, et al. Fibroblast growt
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Taking into account that syndecan-4 is a key adhesion molecule
e addressed the possible participation of this PG on M5 cell adhe-

ive/migratory capabilities.

able 2
elative expression of membrane-associated HSPGs mRNA in M5 cells.

Gs 0% FGF

Arbitrary units S.E.M. Arbitrary units S.E.M.

yn-1 1.233 0.02438 0.760 0.0438
yn-2 0.0004 0.0000026 0.0001 0.00000068
lyp-1 0.174 0.0147 0.049 0.0032
lyp-3 0.0000065 0.00000057 0.00000021 0.00000004
lyp-6 0.055 0.002 0.022 0.0018
D44 0.09 0.08 0.00000012 0.0000001

he results are expressed as arbitrary units and represent the average of three sep-
rate experiments.
(B) Expression of syndecan-4 protein of treated and control M5 cells as determined
by Western analysis utilizing the anti-syn-4 protein. (C) Densitrometric analysis of
the syndecan-4 protein bands. The results represent the average of five separate
experiments. Representative blots are presented.

M5 cells were transfected with syndecan-4 siRNA (siSyn-4).
The 94, 95 and 96 siSyn-4 variants were utilized. The inhibition
of syndecan-4 mRNA expression was verified by real-time PCR
(Fig. 7A). As shown in Fig. 7A treatment of M5 cells with siSyn-4 for
48 h resulted in up to 85% inhibition, in the case of the most efficient
(siRNA-95), relative to cells treated with the control scramble siScr.
The downregulation of syndecan-4 transcripts by siSyn4 (95) was
followed by a significant four-fold decrease in syndecan-4 protein
expression (Fig. 7B and C).

3.7. The role of syndecan-4 on melanoma cell adhesion/migration

The inhibition of syndecan-4 synthesis following treatment
of M5 cells with syndecan-4 siRNA significantly (40%) decreased
their adhesion capability as compared to cells treated with scram-
ble siRNA (p ≥ 0.001) (Fig. 8A). In contrast, the downregulation
of syndecan-4 expression stimulated their chemotactic migration
(32%) and motility (25%) (p ≥ 0.01) (Fig. 8B and C). These results
point to a key role of syndecan-4 on M5 cell motility and suggest
that FGF-2 by regulating this PG expression levels may modulate
the adhesion/migration capabilities of M5 melanoma cells on the
FN substrate.

3.8. FGF-2 regulates focal adhesion kinase phosphorylation at
tyrosine 397
h factor-2 modulates melanoma adhesion and migration through a
016/j.biocel.2008.11.008

Focal adhesion kinase (FAK), a component of the focal adhesion
complexes, serves as one of the main signaling pathways between
the actin cytoskeleton and the surrounding environment of the
cell (Burridge and Chrzanowska-Wodnicka, 1996; Petit and Thiery,

dx.doi.org/10.1016/j.biocel.2008.11.008
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Fig. 7. Transfection with siRNA. M5 cells were transfected with syndecan-4 short
interfering RNA (94, 95 and 96 variants) utilizing scramble interfering RNA (siScr)
as control. (A) Inhibition of syndecan-4 mRNA expression was verified by real-time
PCR as compared to siScr control and expressed as % of the siScr control at 48 h
point. The results represent the average of three separate experiments in tripli-
cate, and are expressed as mean% ± S.E.M. plotted; statistical significance: **p < 0.01;
*
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tactic migration. In contrast, neutralization of endogenous FGF-2
stimulated M5 cell adhesion thus, verifying above findings. Previ-
ously, in human skin reconstructs, where the physiological milieu
is recreated in vitro, FGF-2-overexpressing melanocytes exhibited
marked upwards migration suggesting that FGF-2 stimulates their

Fig. 8. Effect of syndecan-4-siRNA on cell adhesion, chemotactic migration and
motility. (A) 48 h after transfection, M5 syndecan-4 (siSyn-4) and scramble (siScr)
transfected cells were harvested and seeded (105 cells) for 30 min on 96-well plates
coated with FN (5 �g/cm2). The number of attached cells was determined using flu-
orometric CyQUANT Assay kit. The results represent the average of three separate
experiments in triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical significance: **p < 0.01,
among the syndecan-4 and scramble siRNA transfected cells. (B) 5 × 104 of syndecan-
4 (siSyn-4) and scramble (siScr) transfected cells were seeded on to the upper
insert and allowed to migrate for 6 h at 37 ◦C using FN (5 �g/cm2) as a chemo-
taxis agent in the lower chamber. The migrated cell number was determined as
described above. The results represent the average of three separate experiments
in triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical significance: **p < 0.05, among the
among the syndecan-4 and scramble siRNA transfected cells. (C) Confluent M5 cells
**p < 0.01, compared to control. (B) Equal amounts of protein were extracted from
oth siScr (lane 1) and siSyn-4 (95) (lane 2) cells and in continuation blotted against
he anti-syndecan-4 antibody. (D) Densitrometric analysis of specific syndecan-4
rotein bands.

000; Zamir and Geiger, 2001). FAK activation is known to be cor-
elated to the level of autophosphorylation at the Y397 site. To
lucidate the role of FGF-2 on FAK activation, FGF-2 treated cells
ere allowed to plate for 30 min on the FN substrate to induce FAK
357 phosphorylation (Fig. 9A). FGF-2 treated M5 cells were found
o have three-fold lower FAK Y397 phosphorylation levels as com-
ared to control (Fig. 9A), demonstrating that FGF-2 downregulates
AK activation in M5 melanoma cell line. This was not correlated
o changes in FAK expression levels as FGF-2 treatment did not
lter total FAK protein content (Fig. 9A). Syndecan-4-defficient M5
ells in control experiments were found to have four-fold lower FAK
hosphorylation, thus directly linking syndecan-4 to FAK activation

n these melanoma cells (Fig. 9B).

.9. The effect of FGF-2 on PKCa phosphorylation

PKCa activation has been demonstrated to correlate with FN-
ediated cell adhesion (Vuori and Ruoslahti, 1993) and to be

ependent on FGF-2 and syndecan-4 (Horowitz et al., 2002). The
hosphorylation of PKCa upon adhesion of M5 cells to FN was veri-
ed with the utilization of the anti-p-PKCa antibody (Fig. 10). FGF-2
reatment did not significantly change net PKCa phosphorylation as
ompared to control cells (Fig. 10A). Likewise, FGF-2 treatment did
ot modulate PKCa total protein content (Fig. 10A).
Please cite this article in press as: Chalkiadaki G, et al. Fibroblast growt
syndecan-4-dependent mechanism. Int J Biochem Cell Biol (2009), doi:10.1

. Discussion

FGF-2, the most abundant growth factor produced by melanoma
ells but not by normal melanocytes (Lazar-Molnar et al., 2000) is an
 PRESS
ochemistry & Cell Biology xxx (2009) xxx–xxx

important regulator of cell proliferation, migration and differenti-
ation. In this study, we show that M5 human metastatic melanoma
cells’ ability to adhere and migrate is significantly affected by both
endogenous and exogenously added FGF-2.

The role of FGF-2 on melanoma cell growth has been exten-
sively studied (Rodeck et al., 1991; Rodeck, 1993; Lazar-Molnar et
al., 2000) whereas, the information on the function of this growth
factor on melanoma cells’ adhesion/migration is limited. Migra-
tion of tumor cells is an important step in the process of tumor
metastasis and malignant cutaneous melanoma is characterized
by its high invasive and metastatic potential (Haass et al., 2005).
The interaction of melanoma cells with the FN component of its
microenvironment is thought to be crucial for their movement
(Jaeger et al., 2007; Litynska et al., 2006,). In this study, exogenously
added FGF-2 was shown to decrease M5 cell ability to adhere to FN
but stimulated these cells’ motility on FN and FN-mediated chemo-
h factor-2 modulates melanoma adhesion and migration through a
016/j.biocel.2008.11.008

transfected with syndecan-4 (siSyn-4) or scramble siRNA (Scr) were “scratched”
with a 10 �l sterile pipette tip. The “wound” surface area was measured at the
0, 6, 12 and 24 h points. The results are expressed as % of wound surface area at
the 0 h point and represent the average of three separate experiments in triplicate.
Means ± S.E.M. plotted; statistical significance: **p < 0.05, among the syndecan-4 and
scramble siRNA transfected cells.

dx.doi.org/10.1016/j.biocel.2008.11.008
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Fig. 9. Effect of FGF-2 and syndecan-4 siRNA on M5 cell FAK (Y397) phosphoryla-
tion. (A) M5 cell treated with FGF-2 for 48 h were harvested and equal amounts of
cell extract protein blotted against posporylated FAK (Y397) (pFAK) and total FAK
(FAK) utilizing specific antibodies. (B) M5 cells transfected with syndecan-4 (siSyn-
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2002; Saoncella et al., 1999). On the other hand syndecan-4 over-
expressing cells form larger and denser focal adhesions, correlated
to stronger attachment and decreased cell migration, suggesting
that a directed homeostasis in syndecan-4 levels supports optimal
migration (Longley et al., 1999). In this study, FGF-2 was shown to
) or scramble siRNA (Scr) were harvested and equal amounts of cell extract protein
lotted against posporylated FAK (Y397) (pFAK) and total FAK (FAK) utilizing specific
ntibodies. Specific pFAK and FAK protein bands were densitrometrically analyzed
nd adjusted against actin. The results represent the average of five separate exper-
ments. Representative blots are presented.

irectional migration, characteristic of early radial growth phase
elanoma (Meier et al., 2003). Studies on other model systems

emonstrate the ability of FGF-2 to regulate adhesion/migration
mong cells of different origin (Kanda et al., 2000, 2004, 2006;
hono et al., 2001).

Cell membrane glycosylation pattern is well established to cru-
ially regulate melanoma cell ability to migrate (Gu and Taniguchi,
004; Litynska et al., 2006). In this study, in accordance with pre-
ious, discriminative participation of cell-associated GAG chains
Please cite this article in press as: Chalkiadaki G, et al. Fibroblast growt
syndecan-4-dependent mechanism. Int J Biochem Cell Biol (2009), doi:10.1

n melanoma cell adhesion/migration capabilities is demonstrated
Engbring et al., 2002; Moyano et al., 2003; Rivera et al., 2008). A
trong decrease in cell attachment to FN was detected in response
o heparitinase treatment, whereas, chondroitinase ABC treat-

ent had no effect thus, demonstrating a specific role of GAG
 PRESS
ochemistry & Cell Biology xxx (2009) xxx–xxx 7

chains on melanoma cell adhesion/migration abilities. These results
therefore, suggest a specific involvement of HS-containing PGs on
FN-mediated M5 cell adhesion. FGF-2 has earlier been shown by
us to distinctly affect the synthesis of individual GAGs/PGs sub-
classes, changing both their amounts and distribution in M5 cells
(Nikitovic et al., 2008). Previous reports on other cell lines cor-
roborate this effect of FGF-2 (Tzanakakis et al., 1995a,b, 1997).
Careful examination of M5 cells PGs’ profile demonstrated that
FGF-2 treatment strongly reduces the expression levels of the
HS-containing syndecan-4. Syndecan-4 is a focal adhesion compo-
nent in a range of cell types, adherent to several different matrix
molecules, including FN (Woods and Couchman, 1994, 2001). The
attachment of syndecan-4 molecules to the heparin-binding site II
of FN drive them to cluster, which in turn initiates intracellular sig-
naling including protein kinase C-alpha (PKCa) and focal adhesion
kinase activation, to promote focal adhesion formation (Rapraeger,
2000; Woods et al., 2000).

Therefore, to examine the participation of syndecan-4 on FGF-2-
mediated effects on melanoma cell adhesion and/or migration the
expression of syndecan-4 was downregulated utilizing siRNA trans-
fection. The reduction in syndecan-4 expression discriminately
increased melanoma cell motility and decreased their attach-
ment on FN, demonstrating a regulatory role of syndecan-4 on
these cell functions. Syndecan-4 has previously been demonstrated
to regulate FAK phosphorylation during FN-mediated adhesion
(Wilcox-Adelman et al., 2002). FAK-mediated cell migration is
dependent on the phophorylation of FAK tyrosine 397 (Y397) (Cary
et al., 1996). These cellular events are regulated by the small
GTPase Rho, and in the absence of syndecan-4 ligation, cellular
levels of GTP-bound Rho are decreased implicating syndecan-4 in
the regulation of the small GTPases (Saoncella et al., 1999). Thus,
syndecan-4 null cells are deficient in active Rho and phosphory-
lated FAK and show impaired cell migration (Wilcox-Adelman et al.,
h factor-2 modulates melanoma adhesion and migration through a
016/j.biocel.2008.11.008

Fig. 10. Effect of FGF-2 and syndecan-4 siRNA on M5 cell PKCa phosphorylation. (A)
M5 cell treated with FGF-2 for 48 h were harvested and equal amounts of cell extract
protein blotted against phosphorylated PKCa (p-PKCa) and total PKCa (PKCa) utilizing
specific antibodies. The results represent the average of five separate experiments.
Representative blots are presented.

dx.doi.org/10.1016/j.biocel.2008.11.008
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ownregulate FAK Y397-phosphorylation during FN-mediated M5
ell adhesion, promoting their migration. Previously, FGF-2 through
FAK-dependent mechanism was found to promote disassembly

f focal adhesions, resulting in increased focal adhesion turnover
hich in turn stimulated IBE cell chemotaxis (Kanda et al., 2004,

006). The observed decrease in FAK Y397 activation in our study
as correlated to syndecan-4 expression levels suggesting that a

GF-2-directed balance in syndecan-4 expression may be required
or optimal M5 cell migration. The key role of syndecan-4 on FAK-
ependent-migration has also been demonstrated in a fibroblast
otility model. Lack of syndecan-4 engagement, promotes a motile

broblast phenotype where FAK and Rho signaling are downregu-
ated and filopodia are extended (Midwood et al., 2006).

The other established pathway of syndecan-4 action is the mod-
lation of the PKCa activation C (PKCa) which is involved in cell
preading and focal adhesion formation (Beauvais and Rapraeger,
004). Specifically, the cytoplasmic domain of syndecan-4 directly
inds and partially activates the catalytic domain of protein kinase
(PKCa) (Lim et al., 2003), and/or the V cytoplasmic region of

yndecan-4 binds to phosphatidylinositol 4,5-biphosphate (PIP2)
resenting it to PKCa and achieving its superactivation (Oh et
l., 1997). Importantly, syndecan-4 through a PKCa-associated
echanism was shown to mediate the effects of FGF-2 on cell

preading and migration (Horowitz et al., 2002). This effect of FGF-
was found to be independent on FAK signaling. Namely, FGF-2

ownregulates the phosphorylation of the syndecan-4 cytoplas-
ic domain, increasing its affinity to bind PKCa which in turn

romotes PKC phosphorylation (Horowitz et al., 2002). In this
tudy FGF-2 treatment did not appear to modulate PKCa activa-
ion upon FN-mediated adhesion. However, the net FGF-2 effect
ould result from its synergistic action on both syndecan-4 expres-

ion and phosphorylation levels, which have opposite intrinsic
ffects. Therefore, we cannot exclude the participation of PKCa-
ependent signaling in the FGF-2 regulation of melanoma cell
igration.
The results of this study show that FGF-2 through a syndecan-4-

ependent mechanism specifically regulates melanoma cell ability
o migrate. Syndecan-4-dependent modulation of melanoma cell

igration was found to be primarily perpetrated through the reg-
lation of the key FAK pathway. Since, cancer cell migration is
n obligatory step of the metastatic cascade, controlled modula-
ion of syndecan-4 expression could be applied as a therapeutic
pproach. In vitro studies have previously shown the feasibility of
sing FIRE, a growth factor inducible-regulatory element, as a tool
or transcriptional targeting of adenovirus-mediated syndecan-1
ene expression (Jaakkola et al., 1998, 2000). Thus, a new thera-
eutic strategy for melanoma could be the development of precisely
argeted and controlled syndecan-4 transgenes.

In conclusion, our results suggest that essential in melanoma
rogression FGF-2, specifically regulates melanoma cell ability to
igrate through a syndecan-4-dependent mechanism.
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Heparin Plays a Key Regulatory Role via a p53/FAK-Dependent
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Summary

Heparin and its various derivatives affect cancer progression
in humans. In this study, we show that heparin uptaken intra-
cellularly by melanoma cells activated a signaling cascade,
which in turn inhibited melanoma cell adhesion and migration.
The reduced ability of M5 cells to adhere onto the fibronectin
(FN) substrate was directly correlated to a decrease in the
expression of focal adhesion kinase (FAK), which is a key regu-
lator of melanoma motility. Cell treatment with heparin caused
a marked downregulation in FAK expression (P � 0.01). This is
followed by an analogous inhibition of both constitutive and
FN-induced FAK Y397-phosphorylation (P � 0.01). Moreover,
heparin stimulated the p53 expression (P � 0.001) of M5 cells
and its increased accumulation in the nucleus. This favors a
decrease in FAK promoter activation and explains the reduced
FAK transcript and protein levels. In conclusion, the results of
this study clearly demonstrate that the action of heparin in the
regulation of melanoma cell adhesion and migration involves a
p53/FAK/signaling pathway, which may be of importance in
molecular targeted therapy of the disease. � 2011 IUBMB

IUBMB Life, 00: 000–000, 2011

Keywords heparin; melanoma cell adhesion; migration; FAK; p53.

Abbreviations GAGs, glycosaminoglycans; PGs, proteoglycans; FN,

fibronectin; FAK, focal adhesion kinase

INTRODUCTION

The malignancy of cancer is rooted in the ability of tumor

cells to spread to distant locations in the body and to form me-

tastases. Prerequisite in the metastatic process is the breaking

away of the cells from the primary tumor and their subsequent

invasion through the surrounding tissue and extracellular matrix

(ECM) (1).

Heparin is a natural anticoagulation agent that chemically

belongs to the family of heteropolysaccharides known as

glycosaminoglycans (GAGs). It contains a varying number of

critically positioned N- and O-sulfated esterified groups and is

constructed by alternating disaccharide units composed of glu-

cosamine and D-glucuronic/L-iduronic acid (2). Physiologically,

heparin is found only in mast cells. Clinically, exogenous hepa-

rin is used to prevent thromboembolism in cancer patients. In

addition, heparin and its various derivatives have been tested in

many different animal models for their potential anticancer ac-

tivity (3, 4). Heparins were repeatedly shown to effect cancer

progression, while their effect on tumor growth is rather limited

(3, 5). It has been suggested that tumor cell colonization, which

largely depends on their adhesive/migratory capabilities, is

inhibited by heparin treatment (4) and an antitumor effect of

heparin was therefore proposed (6, 7).

During the metastatic process melanoma cells acquire the

ability to recognize and interact with matrix components by

ectopically expressing different receptors (8). Importantly,

changes in the expression or function of adhesion molecules

upgrade melanoma cell migratory capabilities (9) and have been

correlated with melanoma progression (10, 11). Likewise, the

expression of FN, an extracellular matrix component known to

affect tumor cell adhesion (12), has been directly connected to

aggressive, malignant melanoma progression (13). In the present

study, we, therefore, investigate the effects of heparin on meta-

static melanoma cell adhesion and migration on the FN sub-

strate, putative early events in the metastatic cascade, and focus
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on its mechanism of action at the intracellular signaling level.

We found that heparin uptaken by melanoma cells and localized

to cytoplasmic and nuclear regions is a potential inhibitor of

these cells’ adhesion and migration and that p53 /FAK signaling

pathway is involved in such a critical process.

MATERIALS AND METHODS

Reagents

Cell culture reagents were obtained from Gibco (Paisley).AQ1 Pri-

mary antibodies raised against FAK and p-FAK(Y-397) were

purchased from Chemicon (Temecula) whereas anti-NFKb (p65

subunit), anti-p53, anti-lamin B, and anti-actin were purchased

from Santa Cruz Biochemicals (Santa Cruz, CA). Anti-mouse,

anti-rabbit, and anti-goat HRP-conjugated secondary antibodies

were obtained from Santa Cruz (Santa Cruz, CA). FN was

obtained from Chemicon (Temecula). Anti-tubulin B and heparin

(H3933) were obtained from Sigma (St Louis). Heparin prepara-

tion used in this study has previously been analytically character-

ized, determined to be contaminant free, with the major disaccha-

ride being the trisulfated di-tri (2,6,N)S (68%) (14). Fluorescein-

conjugated unfractionated heparin (FITC-heparin) was obtained

from Invitrogen (H-7284; Carlsbad, CA).

Cell Cultures

M5 epithelioid-like lymph node melanoma cell line (15) and

A375 human malignant melanoma cells (ATCC) were main-

tained in RPMI 1640 medium supplemented with 10% fetal bo-

vine serum (FBS) and gentamycine as previously described (9).

RNA Isolation and Real-Time PCR

Prior to RNA extraction, the cells were treated with heparin

(100 lg/ml) during 48 h. Total RNA was isolated using TRIzol

(Gibco) according to the manufacturer’s instructions and 1 lg

of total RNA was used for cDNA synthesis. cDNA synthesis

was performed using the ThermoScriptTM RT-PCRSystem

(Invitrogen, Carlasbad, CA). Real time quantitative PCR was

performed using QuantiTech SYBR Green master mix (Qiagen,

Valencia, CA) in an Mx3000P cycler as previously described

(9). Utilized primers are presented in TableT1 1.

Western Blot Analysis

The cells were treated with heparin (100 lg/ml) for 48 h. Cell

extracts were prepared utilizing RIPA buffer (Tris-HCl 50mM,

Triton X-100 1%, SDS 0.1%, NaCl 0.15 M, EDTA 1mM,

Na3VO4 1%) (9). Cytoplasmic or nuclear proteins were prepared

according to Papakonstanti et al. (16). Electrophoresis and trans-

fer to a nitrocellulose membrane was carried out as previously

described (9). The membrane was immunoblotted with the fol-

lowing primary antibodies, anti-FAK (1:50), anti-p-FAK (Y397)

(1:200), anti-NFK-b (1:200), anti-P53 (1:200), anti-actin (1:200),

anti-tubulin B (1:1000), and anti-lamin B (1:200) in PBS-Tween

and 1% (w/v) low-fat milk powder. b-Actin antibody was used to

ensure equal protein content. The immune complexes were

detected after incubation with peroxidase-conjugated anti-goat,

anti-mouse, or anti-rabbit antibodies (Santa Cruz Biotechnology),

diluted (1:2000) using the SuperSignalWest Pico Chemilumines-

cent substrate (Pierce, Rockford, IL).

Transfection with Short Interfering RNA (siRNA)

Prior to siRNA transfection the cells were detached with

trypsin-EDTA and resuspended in serum and antibiotics-free

RPMI. 3x105 cells were seeded onto 6-well plates. siRNA spe-

cific for FAK was designed according to (17) (Table T22). The

transfection protocol has previously been described in detail (9).

After 48 h of incubation, the cells were harvested and RNA

extracted. All transfection experiments were repeated at least

three times and performed in triplicates.

Cell Attachment Assay

Prior to cell adhesion assay the cells were treated with hepa-

rin (1, 10, 30, or 100 lg/ml) during 48 h. The cells were

detached with PBS/EDTA 5 mM and 104 were seeded onto 96-

well plates, precoated with FN (5 lg/cm2) for 1 h at 378C. The

non specific binding sites were blocked with 1% BSA for 30

min at room temperature. The cells were allowed to adhere for

30 min (9). In some experiments, cells cultured in RPMI (0%

FCS) for 48 h were treated with heparin (100 lg/ml) during the

adhesion assay (30 min). Some experiments were performed

using cells transfected with siRNA specific for siFAK or siScr

(9). Briefly, transfection performed as in (9) was allowed to

take place during 6 h when the medium was replaced with just

fresh RPMI 0% or RPMI containing 100 lg/ml heparin and the

incubation period continued for 48 h. At this time point, the
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Table 1

Sequences of target genes

Name of genes Sequence of primer

FAK GTGCTCTTGGTTCAAGCTGGAT

ACTTGAGTGAAGTCAGCAAGATGTGT

B-ACTIN CGGCATCGTCACCAACTG

GGCACACGCAGCTCATTG

P53 GTGAGCGCTTCGAGATGTTC

ATGGCGGGAGGTAGACTGAC

Table 2

Sequences of siRNAs

siRNA type Sequence of siRNA

siFAK Sense:GAGAAGGCUCAGCAAGAAGdT

Antisense:CUUCUUGCUGAGCCUUCUCdTdT

siScr Sense:UUCUCCGAACGUGUCACGUdTdT

Antisence: ACGUGACACGUUCGGAGAAdTdT
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cells were harvested and adhesion assay performed. The number

of adherent cells was calculated using the CyQuant fluorometric

assay (Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad, CA) according

to the manufacturer’s instructions.

Cell Migration Assay

Cell motility was investigated using the 24-well Transwell

inserts (Corning, Costar, Santa Clara, CA). Cells (5 3 104) pre-

viously treated with heparin as described above were seeded on

to the upper insert (6.5 mm diameter and 8 lm pore size, poly-

carbonate membrane) and allowed to migrate for 6 h at 378C.

This timepoint was chosen after preliminary experiments (9).

The number of migrating cells was determined as in the previ-

ous section.

Heparin Internalization assay

M5 cells (1.5 3 103) were seeded onto 96-well plates in

RPMI supplemented with 10% FBS during 24 h, at which point

fluorescein-labeled heparin (FITC-heparin) (H7284, Invitrogen)

was added at the concentration of 1, 10, and 100 lg/ml in

serum free RPMI (0% FCS). At 6, 24, and 48 h, FITC-heparin

was removed and cells were gently washed with RPMI (0%

FCS). FITC-heparin internalization was visualized by fluores-

cence microscopy utilizing LEICA DM2500 and photographs

taken with a fitted DFC490 digital camera.

RESULTS

Heparin Inhibits in a Dose-Dependent Mode Melanoma
Cell Migration and Adhesion

As shown in Fig.F1 1A, pretreatment of melanoma cells with

heparin significantly inhibits the ability of both M5 and A375

cell to adhere. The inhibitory effect of heparin is evident at

30 lg/ml (P \ 0.01) for M5 cells and even from the lower con-

centration used (10 lg/ml, P \ 0.05) for A375 (Fig. 1A). More-

over, heparin pretreatment negatively regulates M5 and A375

cells’ abilities to migrate. This inhibitory effect was also evident

from the dose of 10 lg/ml (P \ 0.05) for A375 cells and at

30 lg/ml (P � 0.001) for M5 cells (Fig. 1B). Control experi-

ments where heparin treatment (100 lg/ml) was applied during

the adhesion assay (30 min) showed that the simultaneous pres-

ence of heparin did not affect M5 and A375 cells’ adhesion

capabilities (Supporting Information data A) thus, excluding a

competitive heparin effect on adhesion receptors’ activity. To

exclude the possibility that the utilized heparin preparation con-

tained active heparin-binding growth factors heat treatment was

applied. Heat treatment did not affect the activity of heparin on

the cells’ adhesion/migration (data not shown).

Heparin-Induced Inhibition of Melanoma Cells Adhesion
Depends on the Presence and Activation of FAK

To examine the putative participation of FAK signaling on

the heparin-dependent adhesion, we used M5 cells for transfec-

tion with FAK siRNA (siFAK) designed according to Hong

et al. (17) and demonstrated to be specific for the FAK gene

(17). As shown in Fig. F22A–2C, treatment of M5 cells with

siFAK for 48 h resulted in the inhibition of FAK at both the

mRNA and protein levels (P � 0.01). M5 cells treated with

siFAK for 48 h were harvested and their adhesion ability eval-

uated. The inhibition of FAK expression strongly decreases

(76%) their adhesion capability as compared to cells treated

with scramble siRNA (P � 0.001) (Fig. 2D). Notably,

exogenous heparin had no effect on the adhesion capability of

FAK-deficient cells (P 5 NS), indicating that the inhibitory

effect that heparin exerts on melanoma cells depends on the
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Figure 1. The effect of heparin on FN-dependent M5 and A375

cell adhesion and migration. A: M5 and A375 cells were treated

with heparin (H) during 48 h before harvesting and seeding for

30 min on FN. Cells grown in 0% FBS (0%) were utilized as

control. B: M5 and A375 cells treated with heparin during 48 h

were seeded on to the upper insert (6.5 mm diameter and 8 lm

pore size, polycarbonate membrane) and allowed to migrate for

6h at 378C. Cells grown in 0% FCS medium (0%) were used as

control. Cell number was determined using fluorometric

CyQUANT Assay kit. The results represent the average of five

independent experiments in triplicate. Means 6 SEM plotted;

Statistical significance: *P \ 0.05; **P \ 0.01, ***P \ 0.001,

among the heparin treated and control M5 cells; 1P \ 0.01,
**P \ 0.05; ***P \ 0.001, among the heparin treated and con-

trol A375 cells.
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presence and activation of FAK (Fig. 2D). To exclude an

unspecific effect of PBS/EDTA on FAK activation M% cells

were harvested in parallel by PBS/EDTA and probed against

FAK and pFAK (Supporting Information data B), verifying that

PBS/EDTA does not exert unspecific effects on pFAK activa-

tion of M5 cells.

Heparin Modulates FAK Expression and Constitutive as
well as FN-dependent Activation

To evaluate whether heparin is directly related with FAK

expression and activation, heparin-treated M5 cells were har-

vested and cell extracts probed against FAK and phosphorylated

FAK (pFAK) to determine FAK expression and basal level acti-

vation. Heparin-treated M5 cells exhibited a significantly lower

total FAK protein expression (61%, P � 0.01) as well as FAK

Y397 phosphorylation levels (30% decrease, P � 0.05) when

compared with control cells (Fig. F33A and 3B). Real-time PCR

analysis showed that the observed decrease in FAK protein cor-

relates to the transcriptional downregulation of FAK mRNA

(71% decrease, P � 0.001) (Fig. 3C). Alternatively, harvested

cells were seeded and allowed to plate for 30 min on the FN

substrate to induce FN-dependent FAK Y357 phosphorylation

and consequently probed against pFAK. When cells pretreated

with heparin for 48 h were allowed to adhere during 30 min,

their FN-dependent activation was also significantly decreased

(62%, P � 0.01) (Fig. F44A and 4B). These findings clearly

demonstrate that heparin downregulates FAK expression and

both constitutive and FN-induced Y397 phosphorylation in M5

melanoma cells.

Mechanism of FAK Downregulation

It has been previously demonstrated (18, 19) that NF-kB and

p53 modulate human FAK transcript levels. Therefore, we exam-

ined whether these two intracellular proteins are involved in the

heparin-induced FAK activation. Interestingly, when M5 cells

were incubated with heparin (100 lg/ml) for 48 h, p53 was signif-

icantly upregulated at both mRNA (55 %) (P � 0.001) and pro-

tein (79%; P � 0.001) expression levels (Fig. F55A–5C). Probing

against the p65 subunit of NF-kB with a specific antibody demon-

strated that heparin does not affect the ratio between cytoplasmic
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Figure 2. The role of FAK on the heparin-induced decrease of

melanoma cell adhesion. A: M5 cells were transfected with FAK

short interfering RNA (siFAK) utilizing scramble interfering

RNA (siScr) as control. Inhibition of FAK mRNA expression

was verified by real time PCR as compared to siScr control and

expressed as % of the siScr control at 48-h point. The results rep-

resent the average of three independent experiments in triplicate,

and are expressed as mean arbitrary units 6 SEM plotted; Statis-

tical significance: **P \ 0.01; among SiScr and SiFAK cells (B)

Equal amounts of protein were extracted from Control (0%)

(lane1), siScr (lane 2) and siFAK (lane 3) cells and in continua-

tion blotted against the anti-FAK antibody. Representative blots

are presented. C: Specific pFAK and FAK protein bands were

densitrometrically analyzed and adjusted against b-actin. The

results represent the average of three independent experiments.

Means 6 SEM plotted; Statistical significance: **P \ 0.01,

among SiScr and SiFAK cells. D: After transfection for 48 h, M5

FAK (siFAK) and scramble (siScr) transfected cells, transfected

cells treated with heparin during 48 h (siFAK/H) and (siScr/H)

and control (0%) and heparin treated (H) cells were harvested

and seeded on FN. The results represent the average of three sep-

arate experiments in triplicate. Means 6 SEM plotted; Statistical

significance: **P \ 0.01, among the H and control 0% cells,

***P \ 0.001, among the siFAK and siScr.
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and nuclear p65 fractions (Fig. 5D and 5E) suggesting that this

pathway is not involved in the observed heparin effects. Taking

into account these data it is plausible to suggest that heparin

uptaken by melanoma cells may block the FAK promoter activity

through the stimulation of the p53 expression.

Internalization of FITC-Labeled Heparin

The ability of cells to internalize heparin has previously

been demonstrated on other cell lines (20, 21). We hypothesized

therefore, that heparin is uptaken by melanoma cells to exert its

influence on p53 transcription and/or stabilization. Florescein

conjugated unfractionated heparin (FITC-heparin) (Invitrogen;

100 lg/ml) was utilized to investigate the heparin internaliza-

tion of melanoma cells at 6, 24, and 48 h. Under culture condi-

tions identical to that used for the adhesion assay, fluorescent

staining of the cells increased in a time-dependent manner. Hep-

arin uptake was visible from the 6-h time point, more prominent

at the 24-h point (Fig. F66B and 6B0) whereas at the 48-h time

point, the majority of cells showed strong fluorescent staining

(Fig. 6C and 6C0). FITC-heparin presence was apparent into

cytoplasmic structures and in the nuclear region (Fig. 6B and

6C). Control experiments with lower concentrations of FITC-

heparin (1 and 10 lg/ml) likewise demonstrated intracellular

localization of FITC-heparin at the 48 h point (data not shown).
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Figure 3. Effect of heparin (H) on M5 cell total FAK mRNA

and protein expression and basal and FN-induced FAK (Y397)

phosphorylation. A: M5 cell treated with heparin for 48 h were

harvested and equal amounts of cell extract protein blotted

against phosphorylated FAK (Y397) (pFAK) and total FAK

(FAK). Representative blots are presented. B: Specific pFAK

and FAK protein bands were densitrometrically analyzed and

adjusted against b-actin. The results represent the average of

three independent experiments. Means 6 SEM plotted; Statisti-

cal significance: *P \ 0.01, **P \ 0.01, among the H treated

and control cells. C: FAK mRNA expression in M5 cells treated

with heparin during 48 h as determined by real-time PCR using

primers specific for the FAK gene and normalized against b-

actin as the‘‘housekeeping’’ gene. The results represent the aver-

age of three independent experiments in triplicate, and are

expressed as arbitrary units. Means 6 SEM plotted; Statistical

significance: **P \ 0.01 among the H-treated and control cells.

Figure 4. Effect of heparin (H) on M5 cell FN-induced FAK

(Y397) phosphorylation. A: M5 cells treated with heparin for

48 h were harvested and allowed to attach for 30 min on FN.

Equal amounts of adhered cell extract protein were blotted

against phosphorylated FAK (Y397) (pFAK) and total FAK

(FAK). Representative blots are presented. B: Specific pFAK

and FAK protein bands were densitrometrically analyzed and

adjusted against b-actin. The results represent the average of

three independent experiments. Means 6 SEM plotted; Statisti-

cal significance: **P \ 0.01, among the H-treated and control

cells.
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DISCUSSION

Data from various animal models increasingly confirm that

heparin is a specific inhibitor of metastasis (5). Heparin and its

derivatives are used primarily as anticoagulants in the treatment

of cancer patients suffering from thrombosis (22). Experimental

evidence has, however, indicated that heparin derivatives with

no anticoagulant activity likewise reduce metastasis in mice (3,

5). Therefore, it has been suggested that heparin treatment

inhibits colonization of cancer cells. For a deeper understanding

of such an effect, we examined the mechanism of heparin

action at cellular and molecular levels. In this study, we clearly

demonstrate that uptaken intracellularly heparin may negatively

modulate adhesive/migratory capabilities of melanoma cells

through a p53/FAK mechanism.

The interaction of melanoma cells with the FN component

of their microenvironment is thought to be crucial for dissemi-

nation and early invasion (13, 23). In this study, heparin pre-

treatment was shown to strongly decrease M5 cell ability to

adhere onto FN and to migrate. Binding of integrin receptors to

FN triggers FAK clustering (24); this results in the phosphoryla-

tion on Tyr397, the major FAK autophosphorylation site. Phos-

phorylation of this tyrosine initiates a cascade of signal trans-

duction events that renders the molecule a fully active kinase,

able to initiate the formation of mature focal kinase complexes

and capable adhesion (25). Heparin is previously shown to

interfere with the function of integrin adhesion receptors during

the selectin or VCAM-1 dependent attachment of melanoma

cells (26, 27). We hypothesized that heparin may affect the

adhesive/migratory functions of FAK (28), the other major com-

ponent of the focal kinase complexes.

Experiments with siRNA demonstrated that FAK-deficient

M5 cells have a severely decreased ability to adhere onto FN,

in accordance with previous data (3, 28). Noteworthy, exoge-

nous heparin was determined not to affect the adhesion of

FAK-deficient cells suggesting that FAK-participation is obliga-

tory on the heparin effect.

Surprisingly, heparin pretreatment caused downregulation of

FAK total protein expression in M5 melanoma cells. Concomi-

tant decrease in FAK transcript levels suggests that heparin

exerts transcriptional downregulation of FAK mRNA. Recently,

it was shown that the overexpression of p53 decreases FAK

mRNA and protein levels in colon carcinoma cells (18) On the
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Figure 5. Mechanism of FAK downregulation. A: M5 cell treated with heparin (H) for 48 h were harvested and equal amounts of

cell extract protein blotted against p53 utilizing specific antibody. Representative blots are presented. B: Specific total p53 bands

were densitrometrically analyzed and adjusted against actin. The results represent the average of three separate experiments. Means

6 SEM plotted; Statistical significance: **P \ 0.01, among H and control cells. C: p53 mRNA expression in M5 cells treated

with H (100 lg/ml) during 48 h as determined by real-time PCR using primers specific for the p53 gene and normalized against b-

actin as the‘‘housekeeping’’ gene. The results represent the average of three separate experiments in triplicate and are expressed as

arbitrary units. Means 6 SEM plotted; Statistical significance: **P \ 0.01 among the H-treated and control cells. D: M5 cell

treated with H for 48 h were harvested and cytoplasmic and nuclear fractions separated. Equal amounts of cytoplasmic and nuclear

extract proteins were blotted against p65 or tubulin B or laminin proteins, respectively. E: Specific p65 bands were densitrometri-

cally analyzed and adjusted against tubulin B and lamini. PMA-treated cells were used as a positive control of p65 activation and

nuclear relocation. The results represent the average of three independent experiments. Representative blots are presented.
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other hand, nuclear transcription factor-kB (NF-kB) was demon-

strated to stimulate FAK promoter activation and consequent

upregulation of its expression (17). Heparin and its derivatives

have previously been suggested to modulate p53 expression

(29–31) or to inhibit NF-kB translocation to nucleus and conse-

quently its transcriptional activity (32).

Establishing that melanoma cells bind or take up heparin is a

prerequisite to support the cellular mechanism for the antiadhe-

sive and antimigratory activity of heparin. In fact, previous

studies, performed with radioactive or fluorescent heparin deriv-

atives showed that these compounds were bound and internal-

ized by SMC (20), human endothelial cells (21) and rat neurons

(33). Other reports show that heparin binds to specific cell sur-

face adhesion molecules, for example, integrins to modulate the

adhesive capabilities of different cell lines (34, 35). The present

study clearly demonstrates that M5 melanoma cells uptake hep-

arin which results in its cytoplasmic and nuclear localization.

Consequently, intracellular heparin is suggested to stimulate the
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Figure 6. Internalization of FITC-labeled heparin M5 melanoma cells were incubated with 100 lg/ml FITC-labeled heparin and

heparin internalization was visualized at 24h (B, B1) and 48h (C,C1) using 320 magnification. Cells incubated in 0% RPMI (A)

and cell-free RPMI (A1) were utilized as negative controls.
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p53 expression of M5 cells and its increased accumulation in

the nucleus, which favors a decrease in FAK promoter activa-

tion and explains the reduction of FAK transcript and protein

levels. In contrast, no effect of heparin on NF-kB signaling was

observed.

The decrease in FAK expression was followed by an analo-

gous inhibition of constitutive Tyr397 phosphorylation levels

(36). Furthermore, FN-induced p-FAK activation on adhesion

was strongly decreased by heparin treatment. Therefore, these

novel findings demonstrate that the heparin-induced decrease in

FAK expression/phosphorylation was directly correlated to the

reduced ability of M5 cells to adhere onto the FN substrate.

Our data correlates well with previous showing that the expres-

sion of the FAK inhibitor, FRNK resulted in a decrease in FAK

phosphorylation on Tyr397 concomitant with a 90% decrease in

the migration capability of melanoma cells (37). Likewise, it

was demonstrated that the disruption of FAK-mediated signal

transduction pathways, results in an inhibition of the metastatic

melanoma phenotype (8) or prolongs the survival of the mela-

noma-bearing mice (38).

In conclusion, the results of this study reveal a novel intracel-

lular mechanism of heparin action involving p53/FAK signaling

to inhibit melanoma cell adhesion and migration, thus providing

new insights into possible therapeutic intervention strategies.
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Abstract 

 

 Low molecular weight heparin (LMWH) has significant antimetastatic capabilities 

and affects cancer progression in humans through, not fully defined mechanisms. 

Here we evaluated its activity at the intracellular level and how it is correlated with 

melanoma cell adhesion and migration. Treatment of M5 melanoma cells with 

LMWH caused a marked down regulation of constitutive as well as the FN-induced 

phosphorylation (p≤0,01) of protein kinase alpha (PKCa). This was associated with a 

profound decrease in the cytoplasmic pPKCa (p≤ 0,05) and a simultaneous 

enhancement of nuclear pPKCa localization (p≤ 0,01). A significant decrease in the 

levels of pJNK (p≤0,01), which is a downstream effector of PKCa, was also 

demonstrated in the LMWH-treated cells. Furthermore, LMWH-treated cells had 

disorganized actin stress fibers correlated to a strong decrease in cell-substratum 

interface area (p≤0,05) and altered morphology. The decrease in the activation of 

PKCa, which is an important regulator of cell motility, was directly correlated to the 

reduced ability of the LMWH-treated melanoma cells to adhere onto and migrate 

towards the fibronectin (FN) substrate (p≤0,01). The lineage activation of PKCa-JNK 

/ p38 and their correlation to M5 cell adhesion was confirmed with the utilization of 

specific inhibitors. In conclusion, LMWH through the downregulation of pPKCa and 

redistribution to nuclear region attenuates JNK activation, which in turn induces 

cytoskeleton changes correlated to M5 cell decreased adhesion / migration. This may 

provide clues for the pharmacological targeting of melanoma.  

Page 3 of 35 Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

 4 

Introduction 

Heparin is a complex mixture of natural polyanionic, polydisperse, linear 

glycosaminoglycan (GAG) chains, which perform a variety of critical biological 

functions and have been extensively employed as anticoagulative agents [1-2]. 

Biochemical modifications of heparin produce a wide range of heparin derivatives 

including unfractionated heparin (UFH), low molecular weight heparin (LMWH) and 

modified heparins with different anticoagulant activities [3-4]. There is accumulating 

evidence that heparin and its derivatives, apart from their anticoagulant activity, have 

significant antimetastatic capabilities. Implicated pathways of UFH action are the 

blocking of P- and L-selectin binding [4-6], modulation of growth factors and 

cytokines activities [7], inhibition of heparanase and angiogenesis [7-9] as well as the 

alteration of protease activity resulting in changes of extracellular matrix composition 

[10]. Recent advances have demonstrated an inhibitory effect of UFH on melanoma 

cell attachment and migration, steps important in early metastatic cascade, through a 

novel p53 / FAK / signalling pathway [11].  Even though, a multitude of studies 

suggest that cancer progression can be prevented by chronic administration of UFH 

therapeutic approaches based on UFH are limited due to a relatively low uptake of 

heparin in the intestine and to its rapid internalization and degradation by endothelial 

cells, which are responsible for heparin clearance [12]. For this reason the therapeutic 

use of low molecular weight heparin (LMWH) with a significantly longer half life 

(t1/2), but with similar effects to those of UFH is preferred [12]. Furthermore, clinical 

studies indicate that treatment with LMWH induces a superior increase of survival 

time in cancer patients, mostly through its ability to inhibit cell - cell interactions and 

angiogenesis [3], [13]. However, the mechanisms by which LMWH affects 

intracellular signaling and how it is correlated with the various functional cell 
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properties, such as adhesion and migration, are not fully elicited. Therefore, in this 

study we focused on the effect of LMWH on cell adhesion and migration and 

investigated mechanisms involved. The obtained data clearly demonstrate that the 

inhibitory effect of LMWH on cell adhesion and migration is driven by protein kinase 

c alpha (PKCa) / JNK signaling pathway-dependent cytoskeleton modifications with 

cell morphology changes. This opens a new era in the pharmacological targeting of 

the disease and introduces novel for role for LMWH in the treatment of melanoma. 
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Materials and methods  

Materials 

Primary antibodies against pPKCa, Actin and PKC and secondary antibodies 

were obtained from Santa Cruz Biochemicals (USA) whereas antibodies against JNK, 

pJNK, and fibronectin were purchased from Chemicon (USA). Cell culture reagents 

were obtained from Gibco (UK). P38 inhibitor (SB203580) and a polyclonal antibody 

against phospho P38 (pP38) were supplied from Calbiochem (La Jolla, CA, USA) and 

Cell Signaling Technology (Beverly, MA, USA) respectively. Unfractionated heparin 

(UFH) (H3933), low molecular weight heparin (enaxaparin) (LMWH), fibrοnectin 

(FN) and a specific JNK inhibitor (SP600125), were obtained from Sigma (St Louis, 

MO), whereas phaloidin and TO-PRO-3 were purchased from Molecular Probes, 

(Eugene OR) and Invitrogen, respectively. 

Cell culture 

M5 epithelioid like lymph node melanoma cells were cultured in RPMI 

medium supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS) and 0.5% Gentamycin. 

After a 24 h serum starvation, cells were incubated with LMWH (10, 30 and 100 µg / 

ml) or UFH (100 µg  /ml) for 48 h. For the adhesion assay, M5 cells (104) were 

detached with PBS/EDTA pH 7.7 and seeded on to 96 well plates pre-coated with FN 

5 µg / cm2 for 1h as previously described [14]. For the migration assay 5x104 cells 

were seeded on to upper insert of the 24 well transwell inserts (Corning Costar,USA) 

and allowed to migrate for 6 h according to Chalkiadaki et al., 2011 [14]. Some 

experiments were performed by incubating the cells with G06976 for 48 h or with 
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MAPKs inhibitors for 1h prior to LMWH addition and then in continuation for further 

48 h. 

Transfection 

 Cells (8x104) resuspended in serum and antibiotics free medium, were seeded 

on to 24 well plates and incubated with siRNA (100nM) specific for the FAK gene 

[11]. Specific siRNA was previously diluted in LipofectaminTM 2000 to allow the 

formation of liposome – siRNA complexes as described in [14]. FAK mRNA 

expression was evaluated after 48 h as described previously [11]. 

Western blot 

Cell proteins were extracted using RIPA buffer and electrophoresed on 8% 

polyacrylamide gel. Consecutively, separated protein bands were transferred to 

nitrocellulose membranes which were blocked with PBS containing 0.1% Tween 20 

and 5% low fat milk powder. Respective membranes were incubated with the primary 

antibodies diluted in PBS containing 0.1% Tween 20 and 1% powder milk, for 1h at 

RT. In this study, the following primary antibodies were utilized: pPKC, Actin, pJNK, 

JNK, pP38, Lamin B diluted 1/200 and Tubulin diluted 1/500. After three washes 

with PBS 0.1% Tween 20, the membranes were incubated with the secondary HRP 

conjugated antibody for 1h at RT. After three washes, the blots were detected using 

the SuperSignal West Pico Chemiluminescent substrate (Pierce). Nuclear and 

cytoplasmic proteins were extracted as described by Papakostanti et al., 2007 [15]. 

Immunofluorescence and confocal microscopy 

Usually, 7x 104 cells were seeded on to round coverslips placed in 24-well plates and  

incubated in RPMI supplemented with 10% FBS. After 24 h serum starvation, the 
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cells were treated with LMWH for 48 h. The cells were then fixed for 10 min at room 

temperature with 5% formaldehyde and 2% sucrose in PBS and were consecutively 

incubated with the antibody raised against pPKC 1/50 in PBS containing 1% FBS in 

the dark. After three washes with PBS-1% FBS the coverslips were incubated with 

FITC-Streptavidin (Zymed). Actin filaments were detected using fluorescent 

phaloidin diluted 1/200 in PBS for 40 min. After three washes with PBS, nuclear 

staining was applied for 5 min using a TO-PRO-3 diluted 1:1000 in de-ionised H2O. 

The coverslips were then placed onto slides using glycerol as a mountant and 

visualised using confocal microscopy. 

 

Results  

LMWH inhibits M5 melanoma cell adhesion and migration  

Recently, an inhibitory role of UFH through a p53 / FAK / signalling pathway 

on melanoma cell FN-dependent attachment and migration was demonstrated [11]. In 

the present study, we investigated the effects of enoxaparin, a low molecular 

derivative of heparin in melanoma cell adhesion and migration. As shown in Figure 

1A, pre-treatment of melanoma cells with LMWH significantly inhibit in a dose 

dependent manner the ability of M5 cells to adhere (Fig. 1A). Moreover, pre-

treatment with enoxaparin negatively regulates M5 cells’ ability to migrate. This 

inhibitory effect was evident even from the dose of 10 µg / ml (p≤0,05) (Fig. 1B). 

Control experiments where LMWH treatment (10, 30 and 100 µg / ml), was applied 

just during the cell seeding (30 min) showed that the presence of LMWH did not 
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affect M5 cells’ adhesion capabilities (supplementary data A) thus, excluding a  

possible competitive LMWH effect on adhesion receptors’ activity.  

The role of PKCa on melanoma cell adhesion-effect of LMWH  

Numerous studies have implicated FAK and PKCa signaling on heparin / 

heparan sulphate dependent cell adhesion. Recently, we have shown [11] that UFH 

causes a downregulation of FAK expression, both at the mRNA and protein levels, to 

regulate melanoma cell adhesion. Therefore, we investigated the participation of FAK 

on LMWH–induced inhibition on cell adhesion, by utilizing FAK-deficient cells 

generated through siRNA transfection. FAK expression was previously shown to 

modulate M5 cell adhesion [14]. When FAK-deficient cells were treated with LMWH 

a further decrease in M5 cell adhesion, as compared with the respective control cells 

(siScr in combination with LMWH), was demonstrated (Fig. 2). These results suggest 

that LMWH modulates cell adhesion in a manner independent of FAK participation. 

Consecutively, we examined the putative participation of the PKCa pathway on the 

LMWH induced effect. An adhesion assay performed with M5 cells incubated during 

24 h or 48 h with the PKCa inhibitor, G06976 (5 µM) showed  a strong inhibition of 

FN-dependent M5 cell adhesion (ca 70%) (Fig. 3A). These data demonstrate that the 

PKCa pathway is essential for M5 cell attachment (Fig. 3A). Western blotting 

performed with an antibody specific for pPKCa, on control and PKCa inhibitor-

treated cell extracts showed that G06976 causes a 55% inhibition of PKCa 

phosphorylation, as illustrated (Fig. 3B and C).  In order to detect a possible effect of 

LMWH on PKCa activation, M5 cells incubated with LMWH were harvested and 

extracted using RIPA solution or reseeded on to FN for 30 min and then extracted 

using RIPA. Western blot analysis utilizing specific pPKCa antibody indicated that 
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LMWH decreases both basal (p≤0,01) (Figs. 4A and B) and FN-dependent PKCa 

activation (p≤0,05) (Figs. 4C and D).  

LMWH regulates pPKCa cellular distribution in M5 melanoma cells   

Previous studies have demonstrated that modulation of PKCa activation is 

correlated to its cellular distribution [16]. Phosphorylation of PKCa on conserved 

serine and threonine residues of the catalytic domain is necessary for catalytic 

competence and proper intracellular localization [17].  To clarify this point in respect 

to the action of LMWH, an immunofluorescence study of pPKCa distribution was 

conducted. When an anti-pPKCa peptide was applied to control cells the pPKCa 

specific signal was found to be distributed uniformly throughout the cytoplasm with a 

moderate accumulation in the perinuclear region (Figs.5A.1 and 5A.3). LMWH 

treatment attenuated the total pPKCa specific signal, inducing cellular redistribution 

with the signal being diminished at the cell periphery, and enhanced in the nuclear 

region (Figs. 5A.4 and 5A.6). In order to confirm the observed results, cytoplasmic 

and nuclear protein fractions of cells treated with LMWH were separated and a 

western blot analysis of the prepared samples performed. Western blotting confirmed 

that LMWH treatment altered the distribution of pPKCa between the cytoplasm and 

nuclear region (Figs. 5B and C). This was due to a decrease in cytoplasmic pPKCa 

(p≤ 0,05) followed by a simultaneous enhancement of nuclear pPKCa localization (p≤ 

0,01). These results demonstrate that LMWH treatment regulates both pPKCa 

activation and cellular distribution. (Figs. 5A, B and C). Lamin B and tubulin were 

utilized as nuclear and cytosolic protein markers respectively, (Fig. 5B).  The 

cytosolic protein, tubulin, was not recognized by specific antibody in nuclear fractions 

used for PKC redistribution experiments indicating that there was no cytosolic 
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contamination of nuclear lysates. Likewise no band was detected after probing for 

lamin B against the cytosolic fraction indicating that there was no nuclear 

contamination of cytosolic protein fraction (data not shown). 

 

LMWH affects melanoma cell morphology and organization of actin 

cytoskeleton  

Rhodamine conjugated phaloiidin staining was used for F-actin detection. 

Confocal miscroscopy demonstrates that M5 cell morphology was altered, with a 

strong decrease in cell – substratum interface. Untreated M5 cells were found to have 

the fully spread, adhesive phenotype with the cells being stretched by the tensile 

forces of actin stress fibers (Fig. 6A.3). In contrast, cells treated with LMWH had 

disorganized actin stress fibers with a diffuse distribution of non-polymerized actin 

(Fig. 6A.6). When cell – substratum interface area of LMWH treated and control cells 

was analyzed at 3 different optical fields, utilizing the Image J programme, a strong 

decrease in cell – substratum interface area of LMMW-treated cells (p≤0,05 ) was 

found (Fig. 6B). In conclusion, LMWH affects PKCa activation and distribution 

which leads to a disorganization of the actin cytoskeleton and altered melanoma cell 

morphology.  

 

LMWH-induced effect is perpetrated through the MAPK pathway 

Mitogen activated protein kinases (MAPKs) intracellular pathways, which 

include P38, c-jun NH2 terminal kinase (JNK) and extracellular signal-regulated 

kinase (ERK) pathways are crucial in the regulation of cell migration [18] and 

implicated in melanoma progression [19]. Moreover, MAPK intracellular pathways 
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have been identified as important PKCa downstream effectors [20-21]. We, therefore, 

examined the participation of the MAPK cascade on LMWH-induced melanoma cell 

adhesion using specific MAPK cascade inhibitors. SP600125, a specific inhibitor of 

pJNK, as well as SB203580, a specific inhibitor of pP38, were utilized in 

concentrations that were not toxic and did not affect cells’ morphology. As illustrated 

in Figure 7(D), inhibitor utilization caused a significant inhibition (SP600125 

(p≤0,001) and SB203580 (p≤0,01) of M5 cell adhesion. Control experiments verified 

that, under the described conditions, SP600125, causes a significant inhibition of 

pJNK activation (p≤0,05) (Figs. 7A and B), whereas SB203580 blocks pP38 

phosphorylation (p≤0,01) (Figs. 7A and C). DMSO vehicle controls did not affect 

adhesion of M5 cells (data not shown). When M5 cells were treated with LMWH in 

the presence of the JNK inhibitor, SP600125, no additional effect of LMWH was 

observed (p=NS) (Fig. 7D). Likewise, the presence of SB203580 (p≤ 0,01) did not 

have an additive effect on LMWH-induced downregulation of M5 cell attachment, 

suggesting that both P38 and JNK signaling pathways participate in the LMWH- 

induced effect.  

Regulation of JNK activation by LMWH 

 JNK signaling is implicated in inflammation, differentiation and apoptosis 

processes as well as in cell migration [22]. The JNK inhibitor, SP600125, was 

previously demonstrated to inhibit melanoma cell migration [23]. This has been also 

confirmed in this study (supplementary data B). In order to investigate whether 

LMWH affects the activation of MAPK signaling pathways during cell attachment, 

LMWH treated cells were detached and allowed to reattach on to FN during 30 min. 

Activation of JNK was examined using western blot analysis. Western blot analysis 

Page 12 of 35Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

 13 

utilizing specific pJNK antibody indicated that LMWH decreases both basal (p≤0,01) 

(Figs. 8A and B) and FN-dependent pJNK activation (p≤0,01) (Figs. 8C and D) 

without altering the total JNK protein levels. In contrast, P38 activation was not 

affected by LMWH treatment (supplementary data C). Control experiments where 

JNK and p38 signaling was blocked by utilizing specific respective inhibitors 

demonstrated that pPKCa activation levels were not affected (p=NS) (Figs. 9A, B, C 

and D). These data show that the lineage activity in LMWH-dependent effect was 

PKCa– JNK / p38. 

 

Discussion 

 

In this study, we demonstrate that LMWH inhibits M5 melanoma cell migration and 

adhesion which was correlated to changes in pPKCa activation / distribution, pJNK 

phosphorylation, actin organization, cell morphology and decreased cell-substratum 

surface area.  

Numerous studies have implicated FAK and PKC alpha signaling on heparin / 

heparan sulphate dependent adhesion. The PKC family of serine-threonine kinases 

encompasses 12 different isozymes that have been shown to transduce a myriad of 

signals mediated by phospholipid hydrolysis as a consequence of the activation of G 

protein-coupled receptors, tyrosine kinase receptors, and nonreceptor tyrosine kinases 

[16].   In the present study, we show that LMWH negatively regulates the levels of 

both basal and FN-dependent pPKCa phosphorylation. Heparin was earlier reported to 

inhibit PKC activation, through a inositol 1,4,5-triphosphate receptor mechanism [24] 

or in an intracellular Ca2+ concentration dependent manner [25]. The activity of PKCa 
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is known to correlate to its cellular distribution pattern. PKCa localizes to the 

cytoplasm in an inactive form and after activation (phosphorylation) migrates to the 

cell membrane or to different subcellular membrane locations [16]. Furthermore, 

activated PKCa was reported to translocate from the cytoplasm to the nucleus where it 

may mediate various cellular events [26]. In addition, to its phosphorylation-

regulatory role LMWH was also found to regulate the cellular distribution of PKCa in 

normal and inflammatory hepatocytes [27]. In this study, we demonstrate that in 

untreated cells, pPKCa was localized to the membrane, ubiquitously distributed in the 

cytoplasm and to the nuclear periphery, whereas in LMWH treated cells pPKCa was 

found to accumulate in the nuclear region. Therefore, LMWH affects pPKCa 

distribution in melanoma cells.  

LMWH was also demonstrated to induce morphological changes of the actin 

cytoskeleton and cell shape. Actin polymerization results in the formation of the actin 

stress fibers which are obligatory for functional cell adhesion and migration. The 

interaction of actin filaments and integrins leads to integrin redistribution at the cell 

surface and to their clustering in focal adhesions where vinculin, talin, a-actinin, and 

paxillin are specifically localized [28-29]. LMWH treatment of melanoma cells 

attenuated the formation of actin filaments and caused a diffuse distribution of 

unpolymerized actin. It is established that PKC stimulates F-actin cytoskeleton 

organization, to induce the formation of mature focal adhesions [30-31]. Therefore, in 

this study we demonstrate that LMWH-dependent downregulation of pPKCa 

activation is directly correlated to the attenuation of actin filament formation.  PKCa 

is known to localize to stress fibbers after its activation and to participate in the 

regulation and organization of other cytoskeletal proteins, [31].  Because of this 

linkage across the plasma membrane, the cytoskeleton can anchor to the extracellular 
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environment and control the tensional forces necessary for cell movement, cell–cell 

interactions, and organization in tissues [28].  Importantly, colocalization of pPKCa 

and actin filaments was strongly downregulated after LMWH treatment of melanoma 

cells which is also suggested to contribute to altered adhesive and migratory abilities 

of M5 cells.  

In addition to its direct affects on actin filament organization PKCa is demonstrated to 

affect cell adhesion and migration through the mitogen-activated protein kinase 

(MAPK) signalling pathways. Recent studies have demonstrated that MAPK 

including the extracellular-signal-regulated protein kinase (ERK), c-jun N-terminal 

kinase (JNK), and p38MAPK play a crucial role in cell migration [18].  Recently, 

Nomura et al., 2007 [21] demonstrated that, PMA-activated PKCa induced fibroblast 

migration via JNK as well as p38 MAPK activation. In our study, inhibition of JNK 

by SP600125 and of p38 by SB203580, causes a strong inhibition of M5 cell 

adhesion. When LMWH was added to cells whose JNK and p38 signaling was 

blocked no additive effect on M5 cell adhesion was evident, suggesting that the 

LMWH effect was mediated at least partly via JNK and p38 signaling pathways. 

Specifically, p38 and JNK were previously found to modulate cell migration by 

distinct mechanisms. Thus, p38 is essential for the directionality of migration, through 

the phosphorylation of MAPK-activated protein kinase 2/3 (MAPKAP 2/3), whereas 

JNK regulates cell migration by phosphorylating paxillin, c-Jun and microtubule- 

associated proteins [23]. Enhanced cell migration is correlated with increased JNK 

activation in several cell types. In this study, a decrease in the activation of JNK in 

cells treated with LMWH was demonstrated. Previously, activation of PKCa and its 

translocation to the plasma membrane were found to stimulate JNK phosphorylation 

[32] or to induce both JNK and p38 actvation in a manner correlated to enhanced 
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fibroblast migration [21]. In our study, the lineage activation of PKC-JNK / p38 was 

confirmed with the utilization of specific inhibitors. Since it has previously been 

demonstrated that JNK activation is required for F-actin polymerization, [33-34], it is 

postulated that LMWH through the significant downregulation of PKCa 

phosphorylation and its redistribution to nuclear region reduces JNK activation which 

is in turn translated into cytoskeleton changes correlated to M5 cell decreased 

adhesion / migration. 

The exact mechanism through which LMWH attenuates pPKCa activation and causes 

its redistribution is currently being investigated. Recently, PKCα activity was found to 

be regulated by interactions with heparan sulphate-containing membrane 

proteoglycan, syndecan 4 in a neural induction model [35], which could be relevant 

taking into consideration melanoma cells’ neural crest origin. Thus, LMWH may, by 

interacting with the heparan sulphate chains of syndecan-4 disturb its membrane 

clustering and consecutive activation of PKC alpha [36]. Alternatively, UFH and 

LMWH have been demonstrated to be uptaken endocellulartly by various cell types 

[37-38], including melanoma [11], to affect different cell functions. 

Administration of LMWH in cancer patients indicates beneficial effects in 

comparison with UFH. Furthermore, long-term use of UFH is associated with 

numerous complications including platelet dysfunction [39-40], changes in lipid 

patterns [41] and thrombocytopenia [42]. These complications are reduced when 

LMWH is utilized since it binds with lower affinity to the endothelium and does not 

stimulate plasma lipase [43]. 

Summarizing, a novel mechanism responsible for LMWH-induced effect on 

melanoma cell adhesion and migration has been revealed in this study (Fig. 10). It 
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involves a PKC alpha/ JNK signalling pathway, which mediates alterations in cell 

morphology and may be of significance in molecular targeted therapy of the disease.  
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Legends to figures 

Fig. 1. The effect of LMWH on FN-dependent M5 cell adhesion and migration. (A), 

M5 cells were treated with LMWH during 48 h before harvesting and seeding for 30 

min onto 96 well plates pre-coated with FN. Cells grown in 0% FBS (0%) were 

utilized as control. (B), M5 cells treated with heparin during 48 h were seeded on to 

the upper insert (6.5 mm diameter and 8 µm pore size, polycarbonate membrane) and 

allowed to migrate for 6 h at 37ºC. Cells grown in 0% FCS medium were used as 

control. Cell number was determined using fluorometric CyQUANT Assay kit. The 

results represent the average of five independent experiments in triplicate. 

Means ± S.E.M. plotted; Statistical significance: *p ≤0,05; **p ≤ 0,01 among the 

LMWH treated and control M5 cells. 

 

Fig. 2. LMWH does not affect FAK signaling pathway.  48 h after transfection, M5 

FAK (siFAK) and scramble (siScr) transfected cells as well as transfected cells treated 

with LMWH during 48 h (siFAK/LMWH) and (siScr/LMWH) and control (M5) and 

heparin treated (LMWH) cells  were harvested and seeded onto FN. The results 

represent the average of three separate experiments in triplicate. Means ± S.E.M. 

plotted; Statistical significance: **p ≤ 0,01, between the LMWH and control M5 

cells, ***p ≤ 0,001, between the siFAK and siScr cells; p=NS between the siFAK and 

siFAK/LMWH cells.   

 

Fig. 3. The role of PKCa on M5 cell adhesion. (A), M5 cells were treated with 

G06976 during 24 or 48 h before harvesting and seeding for 30 min onto 96 well 
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plates pre-coated with FN. Cells grown in 0% FBS (0 h) were utilized as control. 

Statistical significance: *p ≤ 0,01 between the LMWH treated and control cells. (B), 

Cells treated with G06976 for 48 h were harvested and equal amounts of cell extract 

protein blotted against phosphorylated PKCa (pPKCa). Representative blots are 

presented. (C), Specific pPKCa protein bands were densitrometrically analysed and 

adjusted against β-actin. The results represent the average of three independent 

experiments. Means ± S.E.M. plotted; Statistical significance: *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01,  

between the LMWH treated and control cells. 

 

Fig. 4. Effect of LMWH on PKCa basal and FN-induced phosphorylation. (A), M5 

cells treated with LMWH for 48 h were harvested. Equal amounts of cell extract 

protein were blotted against phosphorylated pPKCa. Representative blots are 

presented. (B), Specific pPKCa protein bands were densitrometrically analysed and 

adjusted against β-actin. The results represent the average of three independent 

experiments. Means ± S.E.M. plotted; Statistical significance: **p ≤ 0,01, among the 

LMWH-treated and control cells. (C), M5 cell treated with LMWH for 48 h were 

harvested and allowed to attach for 30 min on FN. Equal amounts of adhered cell 

extract protein were blotted against phosphorylated PKCa. Representative blots are 

presented. (D), Specific pFAK and FAK protein bands were densitrometrically 

analysed and adjusted against β-actin. The results represent the average of three 

independent experiments. Means ± S.E.M. plotted; Statistical significance: *p ≤ 0,05; 

**p ≤ 0,01,  among the LMWH-treated and control cells. 
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Fig. 5. LMWH affects pPKCa activation levels and cellular distribution. (A), 7x104 

cells treated or not with LMWH were seeded onto round coverslips, fixed, 

permeabilized and then incubated with anti-pPKC (Fig.A.1 and A.3). The nuclei were 

stained using TO-PRO 3 (Fig.A.2 and A.4).The slides were visualized using confocal 

microscopy with a 63X magnification. (B), Nuclear and cytoplasmic protein extracts 

were prepared and equal amounts were blotted against pPKCa  .Representative blots 

are presented. (C), Specific bands were analyzed and adjusted against tubulin for the 

cytoplasmic proteins and against lamin B for the nuclear proteins. Statistical 

significance: p*≤0,05; p*≤0,01 among LMWH-treated and control cells 

 

Fig. 6. LMWH affects actin polymerization and cellular distribution. (A), 7x104 cells 

treated or not with LMWH were seeded onto round coverslips, fixed, permeabilized 

and then stained using phaloidin (Fig.A.3 and A.6) to visualize actin filaments. The 

nuclei were stained using TO-PRO 3 (A.2 and A.5). The signals against pPKCa, 

phaloidin and TO-PRO 3 were superimposed (Fig.A.1 and A.4). The slides were 

visualized using confocal microscopy with a 63X magnification. (B). Cell substratum 

surface area was measured utilizing Image J programme and expressed as arbitrary 

units. Mean ±SD are presented. Statistical significance: p*≤0,05 among LMWH 

treated and control cells 

 

Fig. 7. JNK and P38 participation in M5 cell adhesion-the effect of LMWH. (A), M5 

cells treated with SB203580 or SP600125 for 48 h were harvested. Equal amounts of 

cell extract protein were blotted against pP38 or pJNK. Representative blots are 

presented. (B), Specific pP38 protein bands were densitrometrically analysed and 

Page 23 of 35 Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

 24 

adjusted against β-actin. Means ± S.E.M are presented; Statistical significance: 

*p ≤ 0,05, among the SB203580-treated and control cells. (C) Specific pJNK protein 

bands were densitrometrically analysed and adjusted against β-actin. The results 

represent the average of three independent experiments. Means ± S.E.M. plotted; 

Statistical significance: **p ≤0,01, among the SP600125-treated and control cells. 

(D), M5 cells were treated with SP600125, SP600125/ LMWH, SB203580 and 

SB203580/LMWH during 48 h before harvesting and seeding for 30 min onto 96 well 

plates pre-coated with FN. Cells grown in 0% FBS (0%) were utilized as control Cell 

number was determined using fluorometric CyQUANT Assay kit. Statistical 

significance: p***≤0,001 between SP600125 and control (0%) cells; p=NS between 

SP600125 and SP600125/ LMWH treated cells; p**≤.0,01 between SB203580 and 

control (0%) cells; p=NS between SB203580 and SB203580/LMWH treated cells. 

 

Fig. 8.  Effect of LMWH on JNK basal and FN-induced phosphorylation. (A), M5 

cell treated with LMWH for 48 h were harvested. Equal amounts of cell extract 

protein were blotted against JNK and phosphorylated JNK (pJNK). Representative 

blots are presented. (B), Specific JNK and pJNK protein bands were 

densitrometrically analysed and adjusted against β-actin. The results represent the 

average of three independent experiments. Means ± S.E.M. plotted; Statistical 

significance: **p ≤ 0,01, among the LMWH-treated and control cells. (C), M5 cell 

treated with LMWH for 48 h were harvested and allowed to attach for 30 min on FN. 

After 30 min adhered cells were harvested and extracted. Equal amounts of adhered 

cell extract protein were blotted against JNK and pJNK. Representative blots are 

presented. (D), Specific JNK and pJNK protein bands were densitrometrically 

analysed and adjusted against β-actin. The results represent the average of three 
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independent experiments. Means ± S.E.M. plotted; Statistical significance: *p ≤ 0,05; 

**p ≤ 0,01, among the LMWH-treated and control cells. 

Fig. 9. JNK and P38 do not affect PKCa phosphorylation. (A), M5 cell treated with 

SB203580 for 48 h were harvested. Equal amounts of cell extract protein were blotted 

against phosphorylated pPKCa. Representative blots are presented. (B), Specific 

pPKCa protein bands were densitrometrically analysed and adjusted against β-actin. 

The results represent the average of three independent experiments. Means ± S.E.M. 

plotted; Statistical significance: p=NS between the SB203580-treated and control 

cells. (C), M5 cell treated with SP600125 for 48 h were harvested. Equal amounts of 

cell extract protein were blotted against phosphorylated PKCa. Representative blots 

are presented. (D), Specific pPKCa protein bands were densitrometrically analysed 

and adjusted against β-actin. The results represent the average of three independent 

experiments. Means ± S.E.M. plotted; Statistical significance: p=NS between the 

SP600125-treated and control cells. 

Fig. 10. Postulated mechanism of the action of LMWH to modulate melanoma cell 

adhesion and migration. LMWH downregulates pPKCa and causes its redistribution 

to nuclear region, which in turn attenuates JNK activation. Modifications of these 

intracellular signalling pathways initiate cytoskeleton changes which are correlated to 

M5 cell decreased adhesion / migration. 

 

 

Page 25 of 35 Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

  

 

 
 
 

Page 26 of 35Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

  

 

 
 
 

Page 27 of 35 Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

  

 

 
 
 

Page 28 of 35Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

  

 

 
 
 

Page 29 of 35 Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

  

 

 
 
 

Page 30 of 35Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

  

 

 
 
 

Page 31 of 35 Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

  

 

 
 
 

Page 32 of 35Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

  

 

 
 
 

Page 33 of 35 Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

  

 

 
 
 

Page 34 of 35Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



For Peer Review

  

 

 
 
 

Page 35 of 35 Journal of Cellular and Molecular Medicine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60


	14_paper.pdf
	14_paper.pdf
	Fibroblast growth factor-2 modulates melanoma adhesion and migration through a syndecan-4-dependent mechanism
	Introduction
	Materials and methods
	Materials
	Cell cultures
	RNA isolation and real-time PCR
	Western blot analysis
	Transfection with siRNA
	Cell attachment assay
	Cell chemotaxis assay
	Wound healing assay
	Statistical analysis

	Results
	M5 melanoma cells specifically adhere to FN
	Effect of FGF-2 on M5 cell adhesion
	Effect of FGF-2 on melanoma cell motility and chemotaxis towards FN
	Effect of glycosidase treatment on FGF-2 adhesion regulating activity
	Expression pattern of M5 cell membrane PGs-effect of FGF-2
	Syndecan-4 mRNA levels were efficiently downregulated following transfection with siRNA
	The role of syndecan-4 on melanoma cell adhesion/migration
	FGF-2 regulates focal adhesion kinase phosphorylation at tyrosine 397
	The effect of FGF-2 on PKCa phosphorylation

	Discussion
	References






