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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα καρκινικά κύτταρα προσλαμβάνουν γλυκόζη σε μεγαλύτερους ρυθμούς από τα φυσιολογικά 

κύτταρα των ενήλικων ιστών και τείνουν να μετατρέπουν την γλυκόζη σε γαλακτικό οξύ 

ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητας οξυγόνου μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζετε αερόβια 

γλυκόλυση ή Warburg effect. Η αερόβια γλυκόλυση είναι σημαντική για την κυτταρική αύξηση γιατί 

δίνει την δυνατότητα σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό των μεταβολιτών της γλυκόζης να πάρουν μέρος 

στη σύνθεση μακρομορίων. Η ισομορφή Μ2 της κινάσης του πυροσταφυλικού, PKM2 είναι ένας 

ρυθμιστής του Warburg effect και  όταν η PKM2 βρίσκεται κυρίως στην διμερή μορφή της όλα τα 

γλυκολυτικά ενδιάμεσα πάνω από την κινάση του πυροσταφυλικού, συσσωρεύονται και είναι 

διαθέσιμα ως πρόδρομες ενώσεις  για την βιοσυνθετική διαδικασία. Ακόμα η PKM2 φαίνεται αν 

παίζει ρόλο την αντίσταση στη χημειοθεραπεία στον ορθοκολικό καρκίνο, στον καρκίνο του 

πνεύμονα και των οωθηκών αλλά ο ρόλος  της παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστος. Στην παρούσα 

εργασία έγινε η προσπάθεια να διευκρινιστεί ο ρόλος της στην απόκριση των κυττάρων από 

καρκινικές σειρές παχέος εντέρου. Επιτεύχθηκε καταστολή της ποσότητας της PKM2 μέσω 

παρεμβαλλόμενου siRNA και μελέτη της επιβίωσης των κυττάρων παρουσία oxaliplatin, 

Fluorouracil και Irinotecan. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μείωση της πρωτεΐνης της PKM2  

σχετίζεται με μείωση του ποσοστού επιβίωσης των κυττάρων παρουσία χημειοθεραπευτικών 

φαρμάκων. Παράλληλα έγινε η προσπάθεια δημιουργίας σταθερών κυτταρικών σειρών που να  

φέρουν το φορέα pEGFPxPKM2 για υπερέκφραση της πρωτεΐνης και μελέτη σε αντίστοιχα 

πειράματα επιβίωσης παρουσία χημειοθεραπευτικού. Η ανάκτηση αμιγών κλώνων κυττάρων που να 

φέρουν την υβριδική πρωτεΐνη δεν ήταν εφικτή. 

Ακόμα μελετήθηκε η έκφραση της PKM2 παρουσία αναστολέα της πρωτεΐνης BRAF στη 

μεταλλαγμένη για BRAF κυτταρική σειρά  HT29(V600E).  Το μονοπάτι της MAPK/ERK σχετίζεται 

με την ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα c-Myc ο οποίος με την σειρά του είναι 

υπεύθυνος για την έκφραση των HnRNPs που συνδέονται με το εναλλακτικό μάτισμα του 

πρόδρομου mRNA στο γονίδιο PKM. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα σε ανοσοαποτύπωση Western 

blot δεν έδειξαν συσχέτιση της αναστολής του μονοπατιού με την ποσότητα της πρωτεΐνης PKM2. 

Τέλος, ως επιπλέον τμήμα της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκαν πειράματα κυτταρικής 

επιβίωσης με συνδυασμό φαρμάκων που σχετίζονται με την χημειοθεραπεία στον ορθοκολικό 

καρκίνο παρουσία του αναστολέα της πρωτεΐνης BRAF. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως  η 

μεγαλύτερη πτώση του ποσοστού επιβίωσης παρατηρείται παρουσία oxaliplatin όταν γίνει διαδοχική 

επώαση με τον αναστολέα και συγκεκριμένα όταν ο αναστολέας έπεται της χημειοθεραπείας.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

1.1.1.Επιδημιολογία    
 Ο ορθοκολικός καρκίνος (ΟΚΚ, colorectal cancer- CRC) είναι από τις συχνότερες νεοπλασίες, 

αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% όλων των περιπτώσεων καρκίνου. Ο ΟΚΚ αποτελεί την τρίτη 

αιτία θανάτου από καρκίνο, τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες.  Η συχνότητά του είναι 

υψηλότερη στις ανεπτυγμένες χώρες
1
. Τα ποσοστά θνησιμότητας για τον ΟΚΚ έχουν μειωθεί και 

στους άνδρες και στις γυναίκες τις δυο τελευταίες δεκαετίες, με μεγαλύτερη μείωση πιο πρόσφατα 

(3,9% ανά έτος για τους άνδρες και 3,4% ανά έτος από το 2001-2006 για τις γυναίκες). Αυτή η 

μείωση αντανακλά την πτώση των ποσοστών επίπτωσης και την βελτίωση στην πρώιμη διάγνωση 

και θεραπεία. 

Ο ΟΚΚ είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου (colon) και του ορθού (rectum) (Εικ. 1). Οι 

περισσότεροι ορθοκολικοί καρκίνοι ξεκινούν ως καλοήθη αδενώματα ή πολύποδες τα οποία 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό επιθήλιο του παχέος εντέρου ή του ορθού. Αυτά τα αδενώματα 

επεκτείνονται πολύ αργά παίρνοντας 10-15 χρόνια ώστε να μετατραπούν σε καρκίνο. 

 

                                 

Εικόνα 1: Ορθοκολικός καρκίνος 

 

Οι παράγοντες κινδύνου για τον ΟΚΚ είναι, τόσο περιβαλλοντικοί, όσο και γενετικοί. Ο τρόπος 

εμφανίσεώς του ακολουθεί συνήθως ένα από τα ακόλουθα τρία πρότυπα: του σποραδικού, του 
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κληρονομούμενου και του οικογενούς, αναλόγως των παραγόντων κινδύνου οι οποίοι 

ενοχοποιούνται για κάθε μορφή
2
.  

Σποραδική μορφή 

Η σποραδική μορφή, αποτελεί περίπου στο 70% όλων των περιπτώσεων και δεν υπάρχει 

οικογενειακό ιστορικό. Κατά κανόνα, αφορά ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών. 

Διατροφικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση της νόσου.  

Κληρονομική μορφή 

Η κληρονομική μορφή αφορά περίπου το 5% των ασθενών και αυτές οι περιπτώσεις υποδιαιρούνται 

αναλόγως με τον αν η ανεύρεση πολυπόδων αποτελεί ή όχι την κύρια εκδήλωση της νόσου. Οι 

ασθένειες με πολυποδίαση περιλαμβάνουν τα οικογενή σύνδρομα αδενωματώδους πολυποδίασης 

(οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση, FAP: Familial Adenomatous Polyposis, το σύνδρομο 

Gardner και το σύνδρομο Turcot), καθώς και τα οικογενή σύνδρομα αμαρτωματώδους 

πολυποδίασης (Peutz-Jeghers, νεανική πολυποδίαση, νόσος Cowden)
3
. Η εμφάνιση 

κληρονομούμενου ΟΚΚ  χωρίς την ταυτόχρονη ανεύρεση πολλαπλών πολυπόδων αποτελεί διακριτή 

νοσολογική οντότητα, γνωστή ως κληρονομικός μη-πολυποσικός ΟΚΚ (Hereditary Non-Polyposis 

Colon Cancer, HNPCC ή σύνδρομο Lynch). Το σύνδρομο συνοδεύεται από υψηλό κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου, ενώ οι γενετικές μεταλλαγές, οι οποίες το χαρακτηρίζουν 

έχουν αναγνωριστεί. Τα οικογενή πολυποσικά σύνδρομα περιλαμβάνουν τα «οικογενή σύνδρομα 

αδενωματώδους πολυποδίασης» και τα «οικογενή σύνδρομα αμαρτωματώδους πολυποδίασης». 

Οικογενής μορφή 

Το λιγότερο κατανοητό πρότυπο ανάπτυξης ΟΚΚ είναι το οικογενές. Έως το 25% των περιπτώσεων 

υπάγεται σε αυτή την κατηγορία. Οι προσβεβλημένοι ασθενείς έχουν οικογενειακό ιστορικό ΟΚΚ, 

αλλά η μορφή δεν εντάσσεται σε κάποιο από τα κληρονομούμενα σύνδρομα, τα οποία έχουν ήδη 

αναφερθεί. Άτομα από τις συγκεκριμένες οικογένειες παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης 

καρκίνου του παχέος εντέρου, ο οποίος όμως είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον αντίστοιχο των 

κληρονομούμενων συνδρόμων. Η ύπαρξη ενός πρώτου βαθμού προσβεβλημένου συγγενή (π.χ. 

γονέα, παιδί ή αδελφό) συνεπάγεται αύξηση κινδύνου ανάπτυξης ΟΚΚ κατά 1,7 φορές, σε σύγκριση 

με 



Εισαγωγή 

 

4 

τον γενικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος αυξάνεται επιπλέον, εάν δύο συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν 

καρκίνο του παχέος εντέρου ή εάν το πρώτο περιστατικό στην οικογένεια έχει διαγνωστεί πριν από 

την ηλικία των 55 ετών.  

1.1.2.Mονοπάτια ενεργοποίησης 

Η διαδοχή αδενώματος - καρκινώματος  

Οι περισσότεροι καρκίνοι του παχέος εντέρου του ανθρώπου πιστεύεται ότι εκδηλώνονται από 

αδενώματα του εντέρου (αδενωματώδεις πολύποδες), τα οποία είναι δυσπλαστικά αλλά όχι κακοήθη 

(Εικ.2). Οι αδενωματώδεις πολύποδες σχηματίζονται στο κόλον, όταν οι φυσιολογικοί μηχανισμοί οι 

οποίοι ελέγχουν την επιθηλιακή ανανέωση απορυθμιστούν. Τα επιφανειακά κύτταρα κατά μήκος 

του εντέρου συνεχώς αποπίπτουν στον εντερικό σωλήνα και πρέπει συνεχώς να αντικαθίστανται. Ο 

πολλαπλασιασμός λαμβάνει χώρα αποκλειστικά στις κρύπτες. Καθώς τα κύτταρα προωθούνται στην 

επιφάνεια του αυλού, παύουν να πολλαπλασιάζονται και τελικώς διαφοροποιούνται. Αυτή η 

διαδικασία σταδιακά απορυθμίζεται, καθώς τα αδενώματα αυξάνουν σε μέγεθος, καθίστανται 

δυσπλαστικά και τελικά αποκτούν διηθητικό δυναμικό. 

                       

Εικόνα 2: Εξέλιξη αδενώματος- καρκινώματος 

 

Η υπόθεση ότι το διηθητικό νεόπλασμα αναπτύσσεται από ενδιάμεσες, προ-καρκινικές πρόδρομες 

μορφές στηρίζεται σε παθολογοανατομικά, επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα, τόσο σε 

ανθρώπινα, όσο και σε μοντέλα πειραματόζωων. Συνοπτικά:  
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 πρώιμοι καρκίνοι παρατηρούνται συχνά σε μεγάλους αδενωματώδεις πολύποδες, ενώ 

περιοχές αδενωματώδους αλλαγής συχνά ανευρίσκονται γύρω από τα διηθητικά 

νεοπλάσματα,  

 τα αδενώματα και τα καρκινώματα παρουσιάζουν παρόμοια κατανομή σε όλη την έκταση 

του εντέρου και αδενώματα τυπικώς ανευρίσκονται 10-15 χρόνια πριν από την εμφάνιση 

καρκίνου, τόσο της σποραδικής, όσο και της οικογενούς μορφής,  

 σε μοντέλα πειραματόζωων με καρκίνο παχέος εντέρου, αδενώματα αναπτύσσονται πριν από 

την ανάπτυξη καρκινωμάτων, τα οποία αναπτύσσονται ομοιόμορφα στον αδενωματώδη ιστό,  

 η σημαντική μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου μετά την 

αφαίρεση των πολυπόδων έχει αποδειχθεί σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε 

ανθρώπους . 

 

1.1.3.Η διαδικασία πολλαπλών βημάτων της καρκινογένεσης του παχέος εντέρου  
Πιστεύεται ότι συγκεκριμένες γενετικές αλλαγές οδηγούν στον μετασχηματισμό του φυσιολογικού 

επιθηλίου του παχέος εντέρου σε διηθητικό καρκίνο. Το 1990, οι Fearon και Vogelstein
4
 

περιέγραψαν τη μοριακή βάση ανάπτυξης του καρκίνου του παχέος εντέρου ως μία διαδικασία 

πολλαπλών βημάτων, στα οποία κάθε συσσωρευμένονο γενετικό συμβάν προσφέρει ένα επιλεκτικό 

πλεονέκτημα ανάπτυξης στο επιθηλιακό κύτταρο του παχέος εντέρου. Μεταγενέστερες μελέτες 

απαιτούνται για να επιβεβαιώσουν και να βελτιώσουν την ανωτέρω υπόθεση. 

Σύμφωνα με το μοντέλο Fearon και Vogelstein, απαιτούνται μεταλλάξεις του βασικού γενετικού 

υλικού ή σωματικές μεταλλάξεις για τον κακοήθη μετασχηματισμό, και είναι η συσσώρευση 

πολλαπλών γενετικών μεταλλάξεων παρά η ακολουθία τους, η οποία τελικώς καθορίζει τη βιολογική 

συμπεριφορά του όγκου (Εικόνα 3). Οι μεταλλάξεις του βασικού γενετικού υλικού χαρακτηρίζουν τα 

κοινά κληρονομικά σύνδρομα που αναφέρθηκαν παραπάνω ενώ οι σποραδικοί καρκίνοι προέρχονται 

από την σταδιακή συσσώρευση πολλαπλών σωματικών μεταλλάξεων. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο 

APC, οι οποίες είναι κοινό χαρακτηριστικό και στους κληρονομικούς και στους σποραδικούς 

όγκους, εμφανίζονται νωρίς στη διαδικασία  
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Μοντέλο Fearon-Vogelstein

Δυσπλαστική

Κρύπτη

Πρώιμο 

Αδένωμα

Φυσιολογικός 

Βλενογόννος

Ενδιάμεσο

Αδένωμα

Αδένωμα με 

Δυσπλασία

Καρκίνωμα

Ενεργοποίηση WNT
(APC, β-catenin )

KRAS SMAD 2/4 TP53

Μετάλλαξη

Γενετική Αστάθεια

Μετάλλαξη Μετάλλαξη
Απώλεια  

Ετεροζυγωτίας

Εικόνα 3. 

Γενετικό πρότυπο της ανάπτυξης του καρκίνου του παχέος εντέρου. 

 

της ογκογένεσης, ενώ οι μεταλλάξεις του κατασταλτικού γονιδίου p53 λαμβάνουν χώρα σε απώτερα 

στάδια της διαδικασίας (Πίν.1) 

Οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις, οι οποίες εμπλέκονται στην ανθρώπινη ογκογένεση, περιλαμβάνουν 

σημειακές μεταλλάξεις, αλλαγή της μεθυλιώσεως του DNA και γονιδιακές αναδιατάξεις, 

διπλασιασμούς και απαλείψεις (deletions). Αυτές οι μεταλλάξεις ομαδοποιούνται ανάλογα των 

γενετικών μοριακών τους συνεπειών:  

1. μεταλλάξεις απόκτησης λειτουργίας εμπλέκουν την ενεργοποίηση οδών οι οποίες προωθούν 

την κακοήθη εξαλλαγή του κυττάρου, συμπεριλαμβανομένης και της ενεργοποίησης των 

ογκογονιδίων, 

2. μεταλλάξεις απώλειας λειτουργίας, οι οποίες συνήθως εμπλέκουν ογκοκατασταλτικά γονίδια 

ή αποπτωτικές οδούς, 

3. επιγενετικές μεταβολές, όπως η μεθυλίωση του DNA και η απώλεια μεταγραφής, η οποία 

μπορεί να οδηγήσει στην απενεργοποίηση συγκεκριμένων γονιδίων μέσω της μεθυλίωσης 

των εκκινητών τους.  

Υπάρχουν ενδείξεις ότι και οι τρεις παραπάνω μηχανισμοί εμπλέκονται στην παθογένεση του 

καρκίνου του παχέος εντέρου. Η μεθυλίωση της περιοχής του εκκινητή μερικών γονιδίων 

επιδιόρθωσης βλαβών του DNA (MMR: mismatch repair) με αποτέλεσμα την απώλεια της 

έκφρασης αυτών των γονιδίων, θεωρείται ότι αποτελεί τη βάση ανάπτυξης του σποραδικού ΟΚΚ και 

μερικών περιπτώσεων HNPCC. 
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Πίνακας 1. Μεταλλάξεις γονιδίων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του καρκίνου του παχέος εντέρου. 

Τύπος μετάλλαξης Εμπλεκόμενα γονίδια Τύπος νόσου 

Γενετικός APC*, MMR** Οικογενής Αδενωματώδης Πολυποδίαση 

HNPCC*** (Σύνδρομο Lynch) 

Σωματικός Ογκογονίδια Σποραδικός 

 Myc, ras, src, erbB2  

 Ογκοκατασταλτικά  

 p53, DCC, APC  

 Γονίδια MMR  

 hMSH2, hMLH1, 

hPMS1, hPMS2, 

hMSH6, hMSH3 

 

*APC: Γονίδιο αδενωματώδους πολυποδίασης παχέος εντέρου 

**MMR: Γονίδια επιδιόρθωσης βλαβών του DNA 

***HNPCC: Κληρονομούμενος μη πολυποδιασιακός ορθοκολικός καρκίνος 

 

1.1.4.Γενετική αστάθεια και τα μονοπάτια της καρκινογένεσης στον ΟΚΚ  

Η συστηματική μελέτη των γενετικών και επιγενετικών μεταβολών που χαρακτηρίζουν τη νόσο 

υποδεικνύει ότι δεν μπορούμε πλέον να αναφερόμαστε στον ΟΚΚ σαν ενιαία νόσο. Έχουν 

χαρακτηριστεί έως σήμερα τουλάχιστον 3 υποομάδες, με διαφορετικούς μηχανισμούς έναρξης και 

ανάπτυξης της νεοπλασίας, οι οποίες συνοδεύονται με διακριτά κλινικο-εργαστηριακά 

χαρακτηριστικά και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην πρόληψη, τις στρατηγικές έγκαιρης 

διάγνωσης και τον θεραπευτικό σχεδιασμό της νόσου.  

Η γενετική αστάθεια είναι γνωστό ότι καθοδηγεί ποικίλες μοριακές μεταβολές που χαρακτηρίζουν 

την ανάπτυξη της νεοπλασίας και οι οποίες μέσω ενός Δαρβινικού μοντέλου επιλογής είναι 

υπεύθυνες για την έναρξη και την εξέλιξη της νεοπλασματικής μεταλλαγής. Ιδιαίτερα για τον ΟΚΚ 

είναι ξεκάθαρο ότι όλες οι περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από γενετική αστάθεια, χάρις σε 

πειραματικά δεδομένα αναφοράς που προήλθαν κυρίως από το εργαστήριο του Bert Vogelstein
4
. Η 

γενετική αυτή αστάθεια στην πλειονότητα (85-90%) των περιπτώσεων αφορά σε απώλεια μεγάλων 

τμημάτων κάποιων χρωμοσωμάτων (φαινόμενο το οποίο είναι γνωστό ως χρωμοσωμική αστάθεια, 

chromosomal instability – CIN) μέσω ενός αγνώστου μηχανισμού, ενώ στις υπόλοιπες (10-15%) 

περιπτώσεις αφορά σε αστάθεια των μικροδορυφόρων του DNA (που καλείται συνήθως 

μικροδορυφορική αστάθεια, microsatellite instability – MSI) και οφείλεται στην απώλεια 

λειτουργίας του mismatch repair (MMR) συστήματος
5
. Αυτό το γεγονός οδήγησε στο 

απλουστευμένο μοντέλο των δύο μονοπατιών που οδηγούν στην ανάπτυξη του ΟΚΚ: 
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α) το μονοπάτι της χρωμοσωμικής αστάθειας (CIN) με το μοντέλο της εξέλιξης από αδένωμα σε 

καρκίνωμα (γνωστό και ως «Volgegram») και 

β) το μονοπάτι της μικροδορυφορικής αστάθειας (MSI-H).  

Είναι γνωστό ότι οι γενετικές μεταλλαγές που χαρακτηρίζουν τον ΟΚΚ είναι πολύ καλά 

τεκμηριωμένες και οι συχνότερες από αυτές είναι οι μεταλλάξεις των APC, KRAS και TP53 

ακολουθούμενες σε συχνότητα από τις μεταλλαγές των PIK3CA και BRAF
6
. Παρ’ όλα αυτά, 

υπάρχει μεγάλη ετερογένεια ανάλογα με τον μηχανισμό που είναι υπεύθυνος για τη νεοπλασία. Οι 

περιπτώσεις με CIMP (CpG Island Methylator Phenotype- υπότυπος της νόσου με σημαντική 

υπερμεθυλίωση) χαρακτηρίζονται κυρίως από μεταλλάξεις του BRAF (έως και 50% των 

περιπτώσεων) και πολύ σπάνια των APC, K-ras, TP53. Αντιθέτως, οι όγκοι με CIN φέρουν στο 

σύνολό τους μία γενετική μεταβολή που οδηγεί σε ενεργοποίηση του μονοπατιού του Wnt 

(συνηθέστερα αδρανοποιό μετάλλαξη το APC) και πολύ συχνά μεταλλάξεις των KRAS και TP53, 

ενώ η μετάλλαξη του BRAF είναι εξαιρετικά σπάνιο γεγονός (<2%). Όπως έχει δειχθεί, οι 

μεταλλάξεις που παρατηρούνται στον πρωτοπαθή όγκο ανευρίσκονται κατά κανόνα και στη 

μετάσταση. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός τρίτου πιθανού 

μονοπατιού για την ανάπτυξη ΟΚΚ. Το τρίτο αυτό μονοπάτι χαρακτηρίζεται από διαφορετικά CIMP 

πρότυπα φέρει συχνά μεταλλαγές του KRAS και ενίοτε του BRAF, αλλά σχεδόν δεν ανευρίσκεται 

CIN. Έτσι, σήμερα τα δεδομένα συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης τριών διαφορετικών «Volgegrams» 

διαφορετικής αρχής και με διαφορετικά κλινικο-παθολογοανατομικά πρότυπα (Εικ. 4). 

                          

Εικόνα4:Μονοπάτια για την ανάπτυξη του ΟΚΚ. 
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I. Το μονοπάτι των οδοντωτών (serrated) αδενωμάτων που χαρακτηρίζεται από CIMP, MSI και 

μεταλλαγές του BRAF  

II. Το μονοπάτι των σωληνωδών αδενωμάτων που χαρακτηρίζεται από CIN, γενετικές 

μεταλλαγές που ενεργοποιούν το Wnt μονοπάτι (μεταλλάξεις APC, β-cateninκ.λπ.) και φέρει 

συχνά μεταλλάξεις των KRAS και TP53 και 

III. Το μονοπάτι των λαχνωτών αδενωμάτων που χαρακτηρίζεται από διαφορετικά πρότυπα 

CIMP και φέρει συχνά μεταλλάξεις του KRAS αλλά σχεδόν ποτέ CIN.  

 

1.1.5.Θεραπεία του ΟΚΚ 
 

Τα τελευταία χρόνια ο συνδυασμός της χειρουργικής, της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας 

έχει συμβάλλει στην βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ο ιδανικός 

τρόπος θεραπείας παραμένει πρόκληση για τους ογκολόγους. Η πρόγνωση σχετίζεται με τον βαθμό 

διήθησης μέσω των τοιχωμάτων του ορθού και την διήθηση των λεμφαδένων. Η χειρουργική εκτομή 

του πρωτοπαθούς όγκου του ορθού συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά τοπικών υποτροπών (10%-

60%), με μέσο χρόνο ως την υποτροπή περίπου 12 μήνες. Η ολική εκτομή του μεσορθού θεωρείται 

ως η ιδανική χειρουργική προσέγγιση, ωστόσο ο τρόπος εφαρμογής της μεθόδου διαφέρει από χώρα 

σε χώρα και από χειρουργό σε χειρουργό. 

Η ανάπτυξη συμπληρωματικών θεραπειών προκειμένου να βελτιωθεί η πρόγνωση, ξεκίνησε από το 

1969, όταν σε μία ανασκόπιση 830 ασθενών με καλά τεκμηριωμένη παρακολούθηση, διαπιστώθηκε 

ότι η πενταετής επιβίωση των ασθενών σταδίου Α, Β και C κατά Duke’s ήταν 79%, 25% και 6% 

αντίστοιχα.  

Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς θα υποτροπιάσουν παρά την αρχική θεραπεία και θα πρέπει 

να αντιμετωπισθεί η μεταστατική νόσος με χημειοθεραπεία. Για περισσότερα από 40 χρόνια η 

χημειοθεραπεία του OKK βασίσθηκε στην φθοριοουρακίλη (5-FU). Έχουν μελετηθεί διάφοροι 

τρόποι χορήγησης της φθοριοουρακίλης και φαίνεται ότι ο συνδυασμός της με το φολινικό οξύ είναι 

ο δραστικότερος. Νεώτερα φάρμακα όπως η ιρινοτεκάνη (CPT-11) και η οξαλιπλατίνη είναι επίσης 

δραστικά και δοκιμάζονται στην αντιμετώπιση της μεταστατικής νόσου. Η χημειοθεραπεία μπορεί 

να δράσει στα συμπτώματα, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών και να αυξήσει την μέση 

επιβίωση των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του ορθού
7
. 
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1.2.Ο ρόλος της PKM2 στην αερόβια γλυκόλυση, την καρκινογένεση και την 

απόκριση των κυττάρων σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες 

1.2.1.Warburg effect: ένα χαρακτηριστικό των καρκινικών κυττάρων 

 

Το 1924 ο Otto Warburg ανακάλυψε ότι τα καρκινικά κύτταρα προσλαμβάνουν γλυκόζη σε 

μεγαλύτερους ρυθμούς από τα φυσιολογικά κύτταρα  των ενήλικων ιστών αλλά χρησιμοποιούν ένα 

μικρότερο ποσοστό από την γλυκόζη για οξειδωτική φωσφορυλίωση ακόμα και σε παρουσία 

οξυγόνου. Παρουσία οξυγόνου τα περισσότερα διαφοροποιημένα κύτταρα μεταβολίζουν την 

γλυκόζη σε πυροσταφυλικό μέσω της διαδικασίας της γλυκόλυσης και στη συνέχεια οξειδώνουν 

πλήρως  το μεγαλύτερο ποσοστό του πυροσταφυλικού σε CO2  στα μιτοχόνδρια μέσω της 

διαδικασίας της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης με αποτέλεσμα τη μέγιστη παραγωγή ATP (~36mol 

ATP/mol γλυκόζης). Όταν τα επίπεδα οξυγόνου  στους διαφοροποιημένους ιστούς είναι χαμηλά, 

τότε  η γλυκόζη μεταβολίζεται σε γαλακτικό οξύ μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται αναερόβια 

γλυκόλυση με αποτέλεσμα  μικρότερη παραγωγή  ATP (~2 mol ATP/mol γλυκόζης) συγκριτικά με 

την οξειδωτική φωσφορυλίωση (Εικ. 1). Αντίθετα, τα καρκινικά κύτταρα τείνουν να μετατρέπουν 

την γλυκόζη σε γαλακτικό οξύ ανεξαρτήτως της διαθεσιμότητας οξυγόνου μέσω μιας διαδικασίας 

που ονομάζεται αερόβια γλυκόλυση ή Warburg effect 
8
. 

 

Εικ 1: Διαφορές στα μεταβολικά 

μονοπάτια για την παραγωγή 

ενέργειας υπό μορφή ATP  μεταξύ 

διαφοροποιημένων ιστών και  

εμβρυικών κυττάρων ή όγκων 

(Vander Heiden et al., Science 

2009) .                                                                                                          

 

 

 

Αυτή την ιδιότητα την έχουν και τα φυσιολογικά κύτταρα που πολλαπλασιάζονται όπως είναι  τα 

εμβρυικά κύτταρα. Στην αερόβια γλυκόλυση παράγονται 4 mol ATP ανά μόριο γλυκόζης (Εικ. 1). Το 

πλεονέκτημα που προσδίδει η αερόβια γλυκόλυση στα κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται είναι 

ότι επιτρέπει το μεγαλύτερο μέρος των μεταβολιτών της γλυκόζης να πάρουν μέρος στη σύνθεση  

μακρομορίων απαραίτητων για τη δημιουργία νέων κυττάρων, παρά να ‘καούν’ σε CO2
9

.  Τα 

μεταβολικά μονοπάτια που είναι ενεργά στα διαιρούμενα κύτταρα ελέγχονται άμεσα από μονοπάτια 
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σηματοδότησης που περιλαμβάνουν γνωστά ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια (PI3K/AKT 

και κινάσες τυροσίνης, Εικ. 2)
9
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

    

Εικ 2: Μεταβολικά μονοπάτια που είναι ενεργά στα διαιρούμενα κύτταρα ελέγχονται άμεσα από 

μονοπάτια σηματοδότησης που περιλαμβάνουν γνωστά ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια. 

(Vander Heiden et al., Science 2009) 

 

Ένας σημαντικός ρυθμιστής της ισορροπίας μεταξύ αναγέννησης της ενέργειας μέσω της 

γλυκόλυσης και βιοσύνθεσης μακρομορίων στα καρκινικά κύτταρα είναι το ισοένζυμο Μ2 της 

κινάσης του πυροσταφυλικού οξέος (PK-M2). 

 

1.2.2.PK-M2: ένας ρυθμιστής του Warburg effect 
Η κινάση του πυροσταφυλικού (ATP: pyruvate 2-O-phosphotransferase, EC 2.7.1.40) είναι ένα 

γλυκολυτικό ένζυμο που καταλύει τον σχηματισμό του πυροσταφυλικού οξέος και ATP από 

φωσφοενολοπυροσταφυλικό και ADP. Στα θηλαστικά η κινάση του πυροσταφυλικού κωδικοποιείται 

από δύο παράλογα γονίδια καθένα από τα οποία υπόκεινται σε εναλλακτικό μάτισμα έτσι ώστε 

τέσσερις ισομορφές του ενζύμου να εκφράζονται  ανάλογα τον ιστό και το στάδιο ανάπτυξης, 

έχοντας διαφορετικές βιοχημικές ιδιότητες, ενώ υπόκεινται και σε διαφορετικούς ρυθμιστικούς 

μηχανισμούς. Τα L και R ισοένζυμα, που προέρχονται από το γονίδιο PKLR, εκφράζονται στο  ήπαρ 

και στα ερυθρά αιμοσφαίρια αντίστοιχα
10

. Το γονίδιο PKM κωδικοποιεί τις ισομορφές M1 και Μ2.  

Αποτελείται από 12 εξώνια από τα οποία το 9 και το 10 παράγονται με εναλλακτικό μάτισμα κατά 
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ένα mutually exclucive τρόπο παράγοντας αντίστοιχα την PK-M1 και PK-M2 ισομορφή 

αντίστοιχα
11

. Τα εξώνια 9 και 10 διαφέρουν μόνο κατά 23 αμινοξέα μέσα σε ένα εύρος από 56 

αμινοξικά κατάλοιπα στο καρβοξυτελικό άκρο (Εικ. 3)
12

.  

 

 

 

     

 

 

Εικ3: Εναλλακτικό μάτισμα ανάμεσα στο εξώνιο 9 και 10 στο γονίδιο της PKM. 

                                                                                            

Εικ4: Η κίτρινη περιοχή στην πολυπεπτιδική 

αλυσίδα αναφέρεται στα αμινοξέα που 

διαφέρουν μεταξύ M1 και Μ2. Τα αμινοξέα 

που χρωματίζονται μπλε αποτελούν τα  

ενεργά αμινοξέα ενώ αυτά με κόκκινο 

αποτελούν θέσεις φωσφορυλίωσης. Θέση 

δέσμευσης της 1,6 διφωσφορικής 

φρουκτόζης  τα πράσινα . 

 

Η PK-M1  είναι χαρακτηριστική σε όλους τους ιστούς στους οποίους απαιτείται μεγάλη ποσότητα 

ενέργειας όπως είναι οι μύες και ο εγκέφαλος. Η PK-M2 εκφράζεται σε κάποιους 

διαφοροποιημένους ιστούς όπως στον πνεύμονα, στον αμφιβληστροειδή, στο πάγκρεας και στα 

λιποκύτταρα αλλά κυρίως είναι χαρακτηριστικό των ταχέως πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων των 

εμβρυικών ιστών και των καρκινικών όγκων
13

 (Εικ 5). Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την 

εμβρυογένεση λαμβάνει χώρα μια εναλλαγή από την PK-M2 στο αντίστοιχο ιστοειδικού τύπου 

ισοένζυμο (L, R, M2). Αντιστρόφως, κατά την ογκογένεση αυτοί οι ιστοειδικοί τύποι του ισοενζύμου 

χάνονται και ο τύπος Μ2 υπερεκφράζεται.  

Πρόσφατα δεδομένα από το εργαστήριο του Lewis Cantley υπογραμμίζουν την σημασία της 

αλλαγής αυτής στα καρκινικά κύτταρα. Καταστέλλοντας την έκφραση της PK-M2 ( knockdown) με 

shRNA και αντικατάσταση της με το τύπο Μ1  είχε σαν αποτέλεσμα  τη μειωμένη αύξηση  

ανθρώπινων κυτταρικών σειρών σαν ξενομόσχευμα σε ποντίκια (Εικ. 6). Επίσης, στην ίδια μελέτη η 

αντικατάσταση της ισομορφής Μ2 από την Μ1 οδηγεί σε αναστροφή του Warburg effect, κρίνοντας 

από την μειωμένη παραγωγή γαλακτικού οξέος και την αυξημένη κατανάλωση οξυγόνου
14

. 
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Εικ.5: Οι καρκινικοί ιστοί και οι κυτταρικές σειρές εκφράζουν αποκλειστικά την PKM2 (N, 

φυσιολογικός, Τ1-Τ4 καρκινικός ιστός,  Christofk et al., Nature 2008) 

 

                                    

 

Εικ.6: Η έκφραση της PKM1 μειώνει την ογκογένεση των καρκινικών κυττάρων πνεύμονα σε 

xenografts (Christofk et al., Nature 2008) 

 

Η PK-M2 μπορεί να υπάρχει σε δυο μορφές, είτε σαν  διμερής είτε σαν τετραμερής, σε αντίθεση με 

την PK-M1  η οποία υπάρχει μόνο στη τετραμερή μορφή (Εικ. 7). Η τετραμερής μορφή (ενεργός 

μορφή) χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγγένεια με το υπόστρωμα φωσφο-ενολοπυροσταφυλικό 

(PEP), ενώ η διμερής μορφή (ανενεργός μορφή) χαρακτηρίζεται από χαμηλή συγγένεια με το 

υπόστρωμα PEP (Εικ. 8)
15

. H αναλογία μεταξύ ενεργούς τετραμερούς μορφής και ανενεργούς 

διμερούς μορφής καθορίζει εάν οι άνθρακες της γλυκόζης θα οδηγηθούν στο μονοπάτι βιοσύνθεσης 

μακρομορίων ή θα χρησιμοποιηθούν για την γλυκολυτική παραγωγή ATP (Εικ. 9).   
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Εικ. 7: Μοριακά και κινητικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ισοενζύμων της κινάσης του 

πυροσταφυλικού. Η ισομορφή Μ2 είναι η μόνη που εμφανίζεται σε διμερή μορφή (Mazurek Int J 

Biochem Cell Biol, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ 8: Η διμερής μορφή είναι αποτέλεσμα ενδοκυτταρικής επαφής   μεταξύ των περιοχών Α (Domain 

A) των δύο μονομερών πολυπεπτιδικών αλυσίδων (χαμηλή συγγένεια σε PEP- ανενεργή μορφή). Η 

τετραμερής μορφή εμφανίζεται με την αλληλεπίδραση των καρβοξυτελικών περιοχών C  των δύο 

διμερών (υψηλή συγγένεια σε PEP- ενεργή μορφή 
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Εικ. 9: Η διμερής μορφή της PKM2  υπερισχύει στα καρκινικά κύτταρα και έχει χαμηλή συγγένεια με 

το φωσφοενολοπυροσταφυλικό (PEP) (Mazurek S Int J Biochem Cell Biol, 2010)  

 

Έτσι, όταν η PK-M2 βρίσκεται κυρίως στην  διμερή μορφή της όλα τα γλυκολυτικά ενδιάμεσα  

πάνω από  την κινάση του πυροσταφυλικού, συσσωρεύονται και είναι διαθέσιμα σαν πρόδρομες 

ενώσεις  για την βιοσυνθετική διαδικασία. Στα καρκινικά κύτταρα η διμερής μορφή υπερισχύει και 

αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την συσσώρευση  νουκλεοτιδίων, αμινοξέων και φωσφολιπιδίων  που 

είναι απαραίτητα για την αύξηση του όγκου (Εικ.9)
15, 16

.  

Πρόσδεση της PK-M2 σε ιογενής ογκοπρωτεΐνες (HPV-16  E7 and pp60v-src kinase ) μπορεί να 

πυροδοτήσουν τον διμερισμό της (Εικ.10). Σε αντίθεση με τον τύπο M1, η ενεργότητα του 

ισοενζύμου PK-M2  ελέγχεται αλλοστερικά απο την 1,6-διφωσφορική φρουκτόζη ( fructose-1,6-

biphosphate, FBP) και από την αλληλεπίδραση με φωσφορυλιωμένες πρωτεΐνες κινάσης- 

τυροσίνης
17

. 
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 Εικ 10: Πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με την PK-M2 και ο ρόλος τους.  

 

Χρησιμοποιώντας μια νέα μέθοδο πρωτεομικής σάρωσης για πρωτεΐνες που προσδένονται σε 

φωσφορυλιωμένα κατάλοιπα τυροσίνης,  οι Christofk et al. ανακάλυψαν  ότι η PK-M2 προσδένεται 

απευθείας σε πεπτίδια που έχουν φωσφορυλιωμένη τυροσίνη
17

. Η δέσμευση, της φωσφορυλιωμένης 

στο κατάλοιπο τυροσίνης πρωτεΐνης, λαμβάνει χώρα μέσα στην θήκη δέσμευσης της 1,6- 

διφωσφορικής φρουκτόζης (FBP) της PK-M2, η οποία οδηγεί στην απελευθέρωση της  FBP και κατ΄ 

επέκταση στην αναστολή της ενζυμικής ενεργότητας της PK-M2 (Εικ. 11). Αυτή η ρύθμιση μέσω 

φωσφορυλίωσης επιτρέπει στην PK-M2 να λειτουργεί σαν διακόπτης που ελέγχει την ροή άνθρακα 

σε βιοσυνθετικά μονοπάτια ενάντια στον πλήρη καταβολισμό του για παραγωγή  ενέργειας υπό την 

μορφή ATP
8
.  Άλλα ευρήματα προτείνουν ότι η φωσφορυλίωση στο κατάλοιπο τυροσίνης Tyr105 

ρυθμίζει την PK-M2 ώστε να παρέχει στα καρκινικά κύτταρα ένα μεταβολικό πλεονέκτημα και κατά 

συνέπεια  την αύξηση του όγκου
18

. Σε αυτή την έρευνα παρουσιάζεται ότι η ενεργοποιημένη μορφή 

του υποδοχέα αυξητικών παραγόντων FGFR1 (fibroblast growth factor receptor 1) φωσφορυλιώνει 

άμεσα το κατάλοιπο τυροσίνης Tyr105 της PK-M2 με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του 

σχηματισμού ενεργούς τετραμερούς μορφής PK-M2. Περεταίρω ανάλυση έδειξε ότι αυτό το 

κατάλοιπο τυροσίνης είναι συνήθως φωσφορυλιωμένο στα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα και ότι η 

παρουσία μεταλλαγμένης μορφής  
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Εικ. 11: Κοντινό πλάνο της αλλοστερικής θήκης της PKM2 που δείχνει με μπλε την μορφή που έχει 

προσδεμένο το FBP και με πράσινο τη μορφή χωρίς το FBP (Christofk et al., Nature 2008). 

 

Υ105F της PK-M2 σε καρκινικά κύτταρα οδηγεί σε μειωμένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό κάτω από 

υποξικές συνθήκες, αυξημένη οξειδωτική φωσφορυλίωση με μειωμένη παραγωγή γαλακτικού οξέος 

και μείωση του μεγέθους του όγκου σε xenografts
18 

.   

Το εναλλακτικό μάτισμα στο γονίδιο PKM παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του μεταβολικού 

φαινοτύπου των κυττάρων των θηλαστικών
19

. Πρόσφατα οι David et al. ανακάλυψαν πως τρεις 

ετερογενείς πυρηνικές ριβονουκλεοπρωτεΐνες hnRNPs (heterogeneous nuclear ribonucleoproteins), η 

PTB  (polypyrimidine tract binding protein, γνωστή ως hnRNPI), καθώς και οι hnRNPA1, 

hnRNPA2, προσδένονται κατασταλτικά στις αλληλουχίες γύρω από το εξώνιο 9, με αποτέλεσμα το 

εξώνιο 10 να συμπεριλαμβάνεται τελικά  στη αλληλουχία του ώριμου mRNA (Εικ. 12)
20

. 

Καταστολή της έκφρασης (knockdown ) των  hnRNPA1, hnRNPA2 και  PTB σε κυτταρικές σειρές, 

σχετίζεται με αυξημένη ποσότητα PK-M1 και μειωμένη ποσότητα PK-M2. Ανάλογα, η 

διαφοροποίηση κυτταρικής σειράς μυοβλάστη οδηγεί σε αύξηση της PK-M1  και μείωση της PK-

M2 που συνοδεύεται παράλληλα με μείωση των hnRNPA1 και PTB. Στην ίδια μελέτη 

παρουσιάζεται η σημασία του ογκογόνου μεταγραφικού παράγοντα  c-Myc, ο οποίος ρυθμίζει 

θετικά (upregulates) την μεταγραφή των  PTB, hnRNPA1 και  hnRNPA2  και αυτό μπορεί να 

ερμηνεύσει  προηγούμενα ευρήματα  ότι το c-Myc επάγει την έκφραση της PK-M2
20, 21

. Σε 

συμφωνία με την προηγούμενη μελέτη οι Clower et al. έδειξαν ότι οι hnRNPA1/hnRNPA2, μαζί με 

την  PTB, καταστέλει την χρήση του εξωνίου 9,  έτσι ώστε η καταστολή της έκφρασης τους 

(knockdown) επιτρέπει την έκφραση της PK-M1, συνδυαζόμενη με μείωση της παραγωγής   

γαλακτικού οξέος
22

. 
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Εικ. 12: Προτεινόμενο μοντέλο για το εναλλακτικό splicing στο γονίδιο PKM (Chen et al., Cancer Res 

2010). 

 

Πέρα από τον ρόλο της στην γλυκόλυση, έχουν προταθεί για την PK-M2 και άλλες λειτουργίες  

όπως η trans-ενεργοποίηση  του μεταγραφικού παράγοντα Oct-4. Η Oct-4 παίζει σημαντικό ρόλο 

στη διατήρηση του δυναμικού των εμβρυικών βλαστικών κυττάρων και μπορεί να καταστείλει την 

έκφραση γονιδίων τα οποία σχετίζονται με την κυτταρική διαφοροποίηση. Η αλληλεπίδραση μεταξύ 

αυτών των δύο  πρωτεϊνών λαμβάνει χώρα μέσω του καρβοξυτελικού άκρου (αμινοξέα 307-503) της 

PK-M2 και της  POU  DNA binding domain της Oct-4
23

. Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι  όταν τα 

κύτταρα επωάζονται με αποπτωτικούς παράγοντες (somatostatin analogue TT232, H2O2 or UV 

light), η PK-M2 μετατοπίζεται στον πυρήνα (Εικ. 13). Η πυρηνική μετατόπιση της PK-M2 είναι 

ικανή να οδηγήσει σε κυτταρικό θάνατο ο οποίος είναι ανεξάρτητος από κασπάσες (caspase 

independent), ισοενζυμικά ειδικός και ανεξάρτητος από την ενζυμική της ενεργότητα 
24

. 

 

 Εικ. 13: Η PK-M2 μετατοπίζεται στον πυρήνα παρουσία αποπτωτικών ερεθισμάτων(Stetak et 

al.,Cancer Res 2007). 
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Εικ 14: Μοντέλο που περιγράφει το ρόλο της PKM2 ως συνενργοποιητή του HIF1 (Luo et al., Cell 

2011). 

 

Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα προτείνουν ότι η PKM2 παίζει ρόλο μεταγραφικού παράγοντα για 

τη ρύθμιση του μεταβολισμού. Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο η PKM2 ενεργοποιείται 

μεταγραφικά από τον HIF1. Η PKM2 αλληλεπιδρά με την HIF1α υπομονάδα με αποτέλεσμα να 

ενισχύεται η πρόσδεση του HIF1 και του συνενεργοποιητή p300 σε response elements γονιδίων που 

επάγονται από τον HIF1
25

. Χαρακτηριστικό είναι ότι η αλληλεπίδραση της PKM2 με την propyl 

hydroxylase 3 (PHD3) ενισχύει την πρόσδεση της PKM2 στον HIF1 και την δράση της ως 

συνενεργοποιητή (Εικ. 14).  

Ένας άλλος μηχανισμός που προτείνεται για το ρόλο της PKM2 στην κυτταρική αύξηση του όγκου 

είναι μέσα από την μεταγραφική ενεργοποίηση σε απόκριση στον αυξητικό επιδερμικό παράγοντα 

(EGF). Οι Wang et al., έδειξαν ότι η ενεργοποίηση των κυττάρων με EGF επάγει τη μετατόπιση της 

PKM2 στον πυρήνα όπου το κατάλοιπο Κ433 της PKM2 συνδέεται με την φωσφορυλιωμένη Υ333 

της β-catenin.  Αυτή η αλληλεπίδραση είναι απαραίτητη ώστε οι δύο πρωτεΐνες να προσελκυθούν 

στον υποκινητή της κυκλίνης D1 και του c-MYC. Το σύμπλοκο PKM2-β-catenin προκαλεί την 

αποδέσμευση της HDAC3 από τον υποκινητή CCDN1 και την μεταγραφή της cyclin D1 και του c-

MYC (Εικ.15)
26

.  
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Εικ. 15: Μοντέλο που συνοψίζει το ρόλο της PKM2 ως μεταγραφικό συνενεργοποιητή (Harris et al., 

Cell Res 2011)
27

. 

 

1.2.3.Ο ρόλος της PK-M2 στη χημειοθεραπεία 

 
Η αντίσταση των καρκινικών κυττάρων στα χημειοθεραπευτικά φάρμακα είναι ένα μεγάλο εμπόδιο 

στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η αντίσταση στα αντικαρκινικά φάρμακα, είτε ενδογενής 

είτε επίκτητη, είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία στην οποία μπορεί να μεσολαβούν παράγοντες 

που ανήκουν στο εσωτερικό, στο εξωτερικό ή στην μεμβράνη του καρκινικού  κυττάρου. Τη 

τελευταία δεκαετία, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

χημειοθεραπείας μέσω της δημιουργίας μοριακών προφίλ για τον χαρακτηρισμό των όγκων δίνοντας 

ακριβή πρόβλεψη της έκβασης της θεραπείας. Τέτοιες μοριακές μελέτες εμπλέκουν μια ομάδα ή 

μικρές συγγενικές ομάδες προγνωστικών και προβλεπτικών δεικτών και έχουν εξελιχθεί σε 

αναλύσεις με μικροσυστοιχίες χιλιάδων γονιδίων σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων ιστών. 

Διάφορα πειραματικά δεδομένα δείχνουν πως η PK-M2 μπορεί  να χρησιμοποιηθεί ως προβλεπτικός 

δείκτης  ανταπόκρισης σε ασθενείς με καρκίνο οι οποίοι έχουν κάνει θεραπεία με cisplatin και 

παραγωγά της. Η cisplatin είναι το πρώτο πλατινούχο σκεύασμα το οποίο έχει εγκριθεί για την 

θεραπεία του καρκίνου και η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την θεραπεία  στερεών 

όγκων.  Η cisplatin και τα ανάλογά της, carboplatin και oxaliplatin, δρούν με το να προσδένονται 

στο DNA των  καρκινικών κυττάρων, προκαλώντας ενδο- κλωνικές και δια-κλωνικές ενώσεις 

προσθήκης (inter- and intra-strand adducts) προκαλώντας βλάβες στο DNA (Εικ. 16)
28

.  
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Εικ. 16: Το άτομο πλατίνας συνδέεται ομοιοπολικά σε Ν
7
 θέσεις πουρινών ώστε να σχηματιστούν 1,2 ή 

1,3 διακλωνικών και ενδοκλωνικών ενώσεων προσθήκης (Wang & Lippard Nat Rev Drug Discovery 

2005). 

 

Χαμηλά επίπεδα της πρωτεΐνης PK-M2 καθώς και της ενεργότητάς της σχετίζονται με 

ανθεκτικότητα σε cisplatin σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές γαστρεντερικού
29

. Συγκριτική 

πρωτεωμική μελέτη σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα που προέρχονται  από ανθεκτικές σε cisplatin 

κυτταρικές σειρές  και από γονικές γαστρικές κυτταρικές σειρές, αναγνώρισαν την PK-M2 σαν την 

πρωτεΐνη με την μεγαλύτερη μείωση στην έκφραση. Επίσης  η ενεργότητα της PK-M2 στα 

ανθεκτικά σε cisplatin κύτταρα ήταν σαφώς χαμηλότερη
30

. Ακόμα, καταστολή της έκφρασης 

(knockdown) της PK-M2 με αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια οδήγησε σε επίκτητη αντίσταση σε 

κυτταρικές σειρές γαστρεντερικού. Ο μηχανισμός με τον οποίο η χαμηλή ενεργότητα, τα χαμηλά 

επίπεδα πρωτεΐνης και mRNA οδηγεί τα κύτταρα σε ανθεκτικότητα σε cisplatin δεν είναι ακόμα 

γνωστός. Μια πιθανή εξήγηση είναι πως τα χαμηλά επίπεδα ενεργότητας της PK-M2 (πιθανώς λόγω 

διμερισμού και χαμηλά επίπεδα έκφρασης) μπορεί να οδηγούν σε συσσώρευση γλυκολυτικών 

φωσφομεταβολιτών upstream της PK-M2 και αυτοί οι μεταβολίτες να οδηγούν σε βιοσυνθετικές 

διαδικασίες προωθώντας τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και όχι τον προγραμματισμένο κυτταρικό 

θάνατο λόγω βλάβης στο γενετικό υλικό
31

. Επιπλέον, η PK-M2  μπορεί να οδηγήσει τους άνθρακες 

της γλυκόζης στο μονοπάτι της οξείδωσης των φωσφορικών πεντοζών (βιοσύνθεση νουκλεϊνικών 

οξέων) αυξάνοντας την συγκέντρωση NADPH+
H+ 

στο κύτταρο. Είναι γνωστό ότι η cisplatin 

απενεργοποιείται όταν προσδένεται με ομοιοπολικό δεσμό στη γλουταθειόνη (GSH) και το NADPH 
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ως συμπαράγοντας της αναγωγάσης της GSH  είναι απαραίτητο για την αναγωγή του GSSH σε 

GSH. Επιπλέον, η ανθεκτικότητα στην cisplatin σχετίζεται με την ενδοκυτταρική ενεργότητα του 

συστήματος θειορεδοξίνης (TRX) και έτσι τα υψηλά επίπεδα  NADPH μπορεί να ασκούν επιδράσεις 

στην ενεργοποίηση του  TRX συστήματος και να οδηγούν σε ανθεκτικότητα στην πλατίνα.  

Ομοίως, τα χαμηλά επίπεδα της PK-M2 έχουν συσχετιστεί με αντίσταση σε oxaliplatin σε 

καρκινικές κυτταρικές σειρές παχέος εντέρου. Οι Martinez-Balibrea et al., χρησιμοποίησαν μία 

προσέγγιση συγκριτικής πρωτεωμικής, συγκρίνοντας ευαίσθητες και ανθεκτικές σε oxaliplatin  

καρκινικές κυτταρικές σειρές παχέος εντέρου, για να  εντοπίσουν  πρωτεΐνες που σχετίζονται με την 

αντίσταση σε αυτό το φάρμακο. Η ανάλυση έδειξε πως τα χαμηλά επίπεδα πρωτεΐνης και mRNA της 

PK-M2 σχετίζονται με αντίσταση σε oxaliplatin. Επίσης, τα επίπεδα mRNA της PK-M2  

συσχετίστηκαν με την κλινική έκβαση σε oxaliplatin μαζί με 5FU (5 Fluorouracil) σε ασθενείς  με 

καρκίνο του παχέος εντέρου
30

. Είναι γνωστό ότι η έναρξη και η εξέλιξη της απόπτωσης εξαρτάται 

από την επαρκή ποσότητα ATP. Παρόλα αυτά, τα χαμηλά επίπεδα ATP που παράγονται κατά την 

παρουσία χαμηλής ποσότητας PK-M2  μπορεί να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην προστασία των 

ανθεκτικών καρκινικών κυττάρων εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την ενεργοποίηση αποπτωτικών 

μονοπατιών ως ανταπόκριση στην θεραπεία με oxaliplatin.  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω ευρήματα , άλλες μελέτες προτείνουν πως μείωση των επιπέδων της 

PK-M2, μέσω στόχευσης με παρεμβαλλόμενο RNA (RNA interfering targeting), μπορεί να αυξήσει 

την αποτελεσματικότητα στη χημειοθεραπεία με cisplatin ή docetaxel σε καρκινικές σειρές  

πνεύμονα και να μειώνει την ανάπτυξη του όγκου σε ξενομόσχευμα σε ποντίκια 
32, 33

. 
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Απόκριση των κυττάρων σε BRAF αναστολείς μαζί με χημειοθεραπεία 

Το μονοπάτι RAF- MEK – ERK 

Οι καταρράκτες των κινασών που ενεργοποιούνται από μιτογόνα (mitogen-activated protein kinase, 

MAPK) είναι  κεντρικά σηματοδοτικά μονοπάτια που  σχετίζονται με την φυσιολογική  ρύθμιση του 

κυτταρικού  πολλαπλασιασμού, της επιβίωσης και της διαφοροποίησης. Παρεκκλίνουσα  ρύθμιση 

του καταρράκτη συμβάλει στη δημιουργία καρκίνου και άλλων  νοσημάτων (Εικ.17). Πιο 

συγκεκριμένα  το ERK ( extracellular signal regulated  kinase) /MAPK  μονοπάτι  έχει κεντρίσει το 

ερευνητικό ενδιαφέρον οδηγώντας στην ανάπτυξη φαρμακευτικών αναστολέων για την θεραπεία 

του καρκίνου. Η ERK είναι καθοδικό στοιχείο του μονοπατιού η οποία ενεργοποιείται από  κινάσες 

σερίνης θρεονίνης (Raf).  H Raf ενεργοποιεί την MAPK/ERK κινάση (ΜΕΚ1/2) και αυτή με τη 

σειρά της την ΕΡΚ1/2. Η μεταλλαγμένη μορφή της Raf στον ανθρώπινο καρκίνο τονίζει την 

σπουδαιότητα του μονοπατιού στην ογκογένεση. Επιπλέον,  το Raf- MEK- ERK μονοπάτι βρίσκεται 

καθοδικά ,   υπό τον έλεγχο  της  Ras (GTPase)  η οποία  αποτελεί την πιο συνηθισμένη μεταλλαγή  

στον ανθρώπινο καρκίνο. Τέλος, η Ras  ελέγχεται από υποδοχείς αυξητικών παραγόντων (epidermal 

growth factor receptors ,EGFR)   οι οποίοι βρίσκονται συχνά σε μεταλλαγμένη μορφή και 

υπερεκφράζονται στον καρκίνο. Η ενεργοποίηση της ERK οδηγεί σε  υπερέκφραση των προσδετών 

(ligands)  δημιουργώντας έτσι  έναν  αυτοκρινή  τρόπο ρύθμισης απαραίτητο για την  κυτταρική 

αύξηση.
37

(Εικ.18) 

 

Εικ.17: Συχνότητα εμφάνισης μεταλλαγών στο μονοπάτι MAPK στα διάφορα είδη καρκίνου. 
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Εικ.18: Αποκρίσεις του μονοπατιού ERK. 

 

 

Μεταλλαγές του γονιδίου BRAF στον ανθρώπινο καρκίνο 

Περισσότερες από 30 σωματικές αντινοηματικές μεταλλάξεις του γονιδίου BRAF  έχουν 

ανακαλυφθεί  που σχετίζονται με  καρκίνο στον άνθρωπο και συνήθως οι μεταλλαγές εμφανίζονται 

στην επικράτεια (domain) κινάσης . Η συχνότητα εμφάνισης των μεταλλαγών διαφέρει στα διάφορα 

είδη καρκίνου. Στο μελάνωμα  εμφανίζεται  στο 50-70% των  περιπτώσεων ενώ σε άλλα είδη όπως 

στον ορθοκολικό καρκίνο εμφανίζεται στο 10%. Η πιο κοινή μεταλλαγή (90%) είναι η 

αντικατάσταση της θυμίνης από αδενίνη στο νουκλεοτίδιο 1799, με αποτέλεσμα η βαλίνη να 

μετατρέπεται σε γλουταμινικό οξύ στο κωδικόνιο 600 (V600E)
35

. Αυτό οδηγεί σε τροποποίηση της 

ενεργότητάς   της πρωτεΐνης με αποτέλεσμα να είναι συνεχώς στην ενεργό μορφή της και με αυτό 

τον τρόπο να προωθεί την φωσφορυλίωση στα καθοδικά στοιχεία του σηματοδοτικού μονοπατιού. 

Άλλες μεταλλαγές έχουν βρεθεί όπως οι R461I, I462S, G463E, G463V, G465A, G465E, G465V, 

G468A, G468E, N580S, E585K, D593V, F594L, G595R, L596V, T598I, V599D, V599E, V599K, 

V599R, K600E, A727V , με τις  περισσότερες να εντοπίζονται στην περιοχή   P loop (πλούσια σε 

γλυκίνη)  και στην περιοχή ενεργοποίησης (Εικ.19). Ανάλογα με τον τύπο της μεταλλαγής υπάρχει 
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και διαφορετική ενεργότητα κινάσης  απέναντι στη  ΜΕΚ. Η πλειονότητα των μεταλλαγών 

προωθούν την ενισχυμένη ενεργότητα  της Braf  με εκτεταμένη φωσφοριλύωση της ΜΕΚ αλλά 

υπάρχουν και μεταλλαγές  που προσδίδουν διαφορετικό μηχανισμό. Αν και μειώνεται η ενεργότητα 

προς την MEK ,  η Braf προσαρμόζει μια διαμόρφωση που ενεργοποιεί την αγρίου τύπου c-Raf  η 

οποία με την σειρά της  φωσφοριλυώνει την ERK 
37,38

. 

 

 
Εικ.19:Σχηματική απεικόνιση της πρωτοταγούς δομής της BRAF παρουσιάζοντας τις λειτουργικές 

περιοχές με τις 32 πιο γνωστές μεταλλαγές στον ανθρώπινο καρκίνο.  

 

Αναστολείς BRAF 

Σήμερα, ο πιο επιτυχημένος αναστολέας της BRAF  είναι το συνθετικό sorafenib  το οποίο έχει 

πάρει έγκριση για χρήση στον καρκίνο των νεφρών. Το sorafenib σχεδιάστηκε σαν αναστολέας της 

Raf -1  και  αργότερα βρέθηκε πως είχε ανασταλτική ικανότητα για αγρίου τύπου Braf και 

μεταλλαγμένου  τύπου Braf ( πχ V600E)  in vitro. Κρυσταλλογραφική ανάλυση έδειξε πως  το 

sorafenib προσδένεται σε θήκες  ATP (ATP binding pockets)  αναστέλλοντας την  καταλυτική 

δράση της κινάσης. Αργότερα βρέθηκε πως δρα και σε άλλες πρωτείνες όπως  VEGFR-2, VEGFR-

3, PDGFR-b, Flt-3, c-Kit και FGFR-1 τόσο in vitro όσο και in vivo. Έτσι, παρά τον συσχετισμό του 

με το μονοπάτι της ERK,  η αντικαρκινική δράση του sorafenib  μπορεί να  οφείλεται στην δράση 

του ως αγγειοκατασταλτικό 
37

. 

Όπως το sorafenib ένας άλλος αναστολέας της Braf είναι  ο RAF265  ο οποίος χρησιμοποιείται σε 

κλινικές δοκιμές φάσης I σε προχωρημένο ή μεταστατικό  μελάνωμα. Ο RAF265 αναστέλλει   της 3 

μορφές  της  Braf  και την μεταλλαγμένη . Επίσης έχει αγγειοκατασταλτική δράση μέσω της 
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αναστολής του VEGFR2. Αντίθετα, οι αναστολείς PLX4032 και SB590885 είναι ειδικοί προς την 

μεταλλαγμένη μορφή του Braf  και χρησιμοποιούνται  στη θεραπεία του   μελανώματος 
36

 . (Εικ.20) 

 

Εικ.20 : Η κρυσταλλική δομή δείχνει την πρόσδεση του SB590885 στην θήκη ATP  (ATP binding 

pocket) στην μεταλλαγμένη Braf (V600E).
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ΣΚΟΠΟΣ -ΥΠΟΘΕΣΗ 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν  να μελετήσει τον ρόλο της PKM2  στην αντίσταση  στη 

χημειοθεραπεία στις καρκινικές κυτταρικές σειρές παχέος εντέρου μέσα από gain και loss of 

function πειράματα. Ο ρόλος της PKM2 στην αντίσταση παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστος καθώς 

υπάρχουν δεδομένα πως υπάρχει  μειωμένη έκφραση της σε κυτταρικές σειρές παχέος εντέρου που  

παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε oxaliplatin όπως και σε cisplatin σε καρκινικές σειρές γαστρικού 

καρκινώματος 
29

 και καρκίνου των οωθηκών 
39

. Αντικρουόμενα ευρήματα αναφέρουν πως η  

στόχευση με siRNA και μείωση των επιπέδων της πρωτεΐνης PKM2 σχετίζεται με ευαισθησία σε  

cisplatin  και docetaxel  σε καρκινικά κύτταρα πνεύμονα  ως ξενομόσχευμα σε ποντίκια 
32,33

. Στο 

εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου ευρήματα αναφέρουν πως η χαμηλή έκφρασης της PKM2 σε 

επίπεδο mRNA σχετίζεται με καλή πρόγνωση ασθενών με ορθοκολικό καρκίνο (αδημοσίευτα 

αποτελέσματα). 

Παράλληλα, στο εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου ευρήματα αναφέρουν πως οι ασθενείς με 

ορθοκολικό καρκίνο που φέρουν τη  μετάλλαξη BRAF
V600E

 εμφανίζουν διπλάσια ποσότητα mRNA  

της PKM2  από τους ασθενείς που δε φέρουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Έτσι σκοπός της 

εργασίας ήταν να διαπιστώσει εάν μεταβάλλονται τα επίπεδα  έκφρασης της πρωτεΐνης PKM2  σε 

καρκινικές σειρές παχέος εντέρου που φέρουν την μεταλλαγή BRAF
V600E

 παρουσία του αναστολέα 

BRAF. 

Τέλος, ο αναστολέας BRAF χρησιμοποιείται στη θεραπεία του μελανώματος καθώς πάνω από 80% 

των ασθενών με μελάνωμα παρουσιάζουν μεταλλαγή στο γονίδιο του BRAF.  Πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα επιβίωσης για να διαπιστωθεί εάν ο συνδυασμός των καθιερωμένων χημειοθεραπευτικών 

παραγόντων μαζί με τον αναστολέα του BRAF οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού 

επιβίωσης κυτταρικής σειράς παχέος εντέρου που φέρει τη μεταλλαγή BRAF
V600E

 .
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

3.1  ΥΛΙΚΑ 

 

3. 1. 1 Αντιδραστήρια  
Για την πραγματοποίηση της παρούσας πτυχιακής χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

Θρεπτικά υλικά για τις κυτταροκαλλιέργειες (GIBCO) :  

1. Κύτταρα HT29 : RPMI 1640( L-Glutamine) + 10%FBS(Heat Inactivated)  + 1% P/S 

(Πενικιλίνη/Στρεπτομυκίνη : 5,000 Units /ml Penicillin , 5,000 μg/ml Streptomycin) 

2. Κύτταρα LOVO: Ham's F-12 K (L-Glutamine) + 1,5g/L Sodium Bicarbonate + 10% FBS 

+1% P/S 

3. Κύτταρα HeLa και CaCo2: DMEM (Glutamax- 4,5g/L D-Glycose)  + 10%FBS + 1% P/S 

4. Κύτταρα SKMES: MEM-aplha (-)Ribonucleosides ,(-) Deoxyribonucleosides ,+ 10%FBS + 

1% P/S 

5. Κύτταρα Colo :RPMI 1640( L-Glutamine) + 1,5g/L Sodium Bicarbonate +10mM Hepes + 

1mM Sodium Pyruvate + 4,5gr glycose + 10%FBS + 1% P/S 

Geneticin G418 sulphate, potency:701μg/mg, GIBCO  

 

Transfection Reagents:  

1. Lipofectamine 2000 (Invitrogen) 

2. SiIMPORTER (Millipore) 

 siRNAs: Thermo Scientific Dharmacon Luciferase GL2 Duplex Cat: D-001100-01-20 

20nmol  και siGENOME SMARTpool human PKM2 Cat: M-006781-02 10nmol 

 Πλασμίδιο pEGFP-C1 /PKM2wt, generated by: Attila Stetak 

Για την απομόνωση ολικής πρωτεΐνης από κυτταρικές σειρές: 

1. RIPA solution 

2. Inhibitors: Orthovanadate, Leupeptin(10mg/ml) , Aprotinin (10mg/ml) ,PMSF (100mM σε 

αιθανόλη) 

Αντισώματα :  

1. Antibody PKM2: anti-rabbit  38237 conc: 0,23 mg/ml (Abcam) 

2. Antibody PKM2: polyclonal anti-rabbit  #3198 (Cell signaling) 

3. Antibody Phospho-PKM2: polyclonal anti-rabbit  Tyr 105 # 3827S (Cell signaling) 

4. Antibody β-actin: clone C4 mouse monoclonal NG1738985 (Millipore) 

5. Antibody Phospho MAPK Th202/Tyr204 # 9101S (Cell Signaling) 
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6. HRP anti-mouse IgG (H&L)  # 7076 (Cell Signaling) 

7. HRP anti-rabbit  # 7074S Cell Signaling 

8. Antibody Alexa Fluor 555anti-rabbit 

Φασματομετρία Bradford:  Bradford reagent, Bio-rad Protein Assay 

Αντιδραστήρια για  Western blot analysis:  

1. 30% Acrylamide/ Bis Solution 29:1 (3,3% C) , Biorad # 161-0156 

2. PageRuler Prestained Protein Ladder, Fermentas 

3. ECL: Super Signal West Pico Chemiluminescent Substrate Thermo Scientific και Αmersham 

4. Developer-Fixer: Kodak Dental Readymatic 

 

 BSA minimun 93% electrophoresis Sigma-ALDRICH 

 APS Sigma-ALDRICH 

 Trizma baze Sigma 

 Glycine aminoacetic acid minimum 99% TLC Sigma 

 SDS Scharlau SD0010 

 Tween-20 Sigma 

 Triton x100 Sigma 

 Methanol Scharlau 

 NaCL Scharlau 

 PBS tablets Gibco 

 DMSO  Thermo Scientific 

 PFA Sigma -ALDRICH  

 2- mercaptoethanol  SIGMA  

 2-προπανόλη Scharlau 

 DAPI antifade reagent Invitrogen 

3.1.2  Αναλώσιμα Υλικά 
1. Γάντια  Fisher Scientific Medium 

2. Πιπέτες  5ml, 10ml, 25 ml  Stripette Disposable Serological Pipette Corning Inc. 

3. Biosphere Filter tips Type Gilson /Eppendorf 

4. Biosphere safe seal micro tubes SARSTEDT 

5. Plates (96-48-24-12-6 -well) Cell culture cluster  Corning Inc. 

6. 100mm Plate: tissue culture dish SARSTEDT 

7. Vials microtube 2ml,  SARSTEDT 
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8. Centrifuge tubes 15ml, 50ml Corning 

9. Φλάσκες καλλιέργειας T25 , Τ75 Nunclon Surface ,nunc 

10. Cell scraper  25cm  SARSTEDT 

11. Strips Thermowell Gold PCR 0,2 ml Corning 

12. Cuvettes SARSTEDT ref: 67742 

13. Films: Fuji Medical X-Ray film Super RX  13x18cm  Fujifilm 

14. Διαφανής μεμβράνη PVC 

15. Chromatography paper: 3MM CHR 20x20cm WHATMAN 

16. PVDF transfer membrane Amersham Hybond-P CE Healthcare 

3.1.3 Εργαστηριακός εξοπλισμός 
1. Απαγωγός BioAir Safemate 1.2 

2. Επωαστήρας Nafco 5300 

3. Υδατόλουτρο Techne TE-10D tempette 

4. Gilson Pipetman 

5. Φυγόκεντροι Eppendorf 5415R  και  Jouan B3.11 

6. Freezing Container: Nalgene Mr frosty  

7. Heat block Eppendorf thermomixer comfort 

8. Western device  Biorad 

9. Severin folio sealer 

10. Vortex Labnet Vx100 

11. Microplate reader Biorad Model 680 

12. Οπτικό μικροσκόπιο ( ανάστροφο): OLYMPUS LH50Α  

13. Μικροσκόπιο φθορισμού: Leica DFC490 

14. Ζυγαριά  Kern 440-47 

15. Hotplate magnetic stirrer 34532 Snijders 

16. AlphaImager, Alpha Innotech 

17. Spectophtometer Nanodrop ND-1000 

3.1 4  Φαρμακευτικές ουσίες και αναστολείς 
1. Oxaliplatin Generics 5mg/ml Mylan 

2. Fluorouracil (5FU) Pharmintraco 500mg/10ml 

3. Irinotecan (CPT) Generics 20mg/ml  Mylan 

4. BRAF αναστολείς  GSK2118436 Glaxo  και  Symansis 

5. UO126  MEK 1 / 2 inhibitor Cell signaling # 9903 
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3.2 ΜΕΘΟΔΟΙ 

3.2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA 
 

3.2.1.1 Μετασχματισμός χημειο-επιδεκτικών κυττάρων E. coli μετά από heat-shock 
1. Tα κύτταρα τα οποία φυλάσσονται στους -80

ο
C σε eppendorf,  ξεπαγώνουν σε πάγο. 

2. Σε 100μλ  βακτηρίων προστίθεται 1μl (10ng) πλασμιδιακού DNA και αφήνεται σε πάγο για 

45 λεπτά.  Ανακίνηση μετά την προσθήκη του DNΑ. 

3. Heat Shock :  τα βακτήρια τοποθετούνται σε υδατόλουτρο στους   42
ο 
C για 1 λεπτό. 

4. Προσθήκη 800μλ LB
*
   και τοποθέτηση  σε  Thermomixer στους   37

ο 
C για 45-60 λεπτά υπο 

ανάδευση. 

5. Φυγοκέντρηση στα 3000 rpm για 5 λεπτά. 

6. Αφαίρεση υπερκείμενου και επαναδιάλυση του ιζήματος των βακτηρίων σε LB. 

7. Άπλωμα των κυττάρων  σε τρυβλίο που περιέχει LB+ άγαρ και καναμυκίνη(50μg/ml) υπό 

φλόγα. 

8. Επώαση όλο το βράδυ (Ο/Ν) στους   37
ο 
C. 

*LB: 10gr Tryptone, 5gr yeast extract, 10gr NaCl για την παρασκευή 1 λίτρου 

 

3.2.1.2 Μετασχηματισμός ηλεκτρο-competent στελέχους E.coli (electroporation)  
Κυβέτα ξεπλένεται με ddH2 O και αφού στεγνώσει αποστειρώνεται σε υπεριώδη ακτινοβολία UV 

και στη συνέχεια τοποθετείται  για 5 λεπτά στον πάγο. 

1. Τα κύτταρα ξεπαγώνουν από τους - 80
 ο 

C σε πάγο. 

2. Σε 50 μl βακτηρίων προστίθεται 1μl (10ng) πλασμιδιακό DNA. 

3. Τα κύτταρα μεταφέρονται σε 0,2cm κυβέτα. 

4. Το electroporation πραγματοποιείται στα 1600 volts στον electroporator BTX ECM 399. 

5. Τα κύτταρα συλλέγονται μέσα από την κυβέτα με LB και μεταφέρονται σε eppendorf. 

6. Επώαση σε  Thermomixer στους   37
ο 
C για 45-60. 

7. Φυγοκέντρηση στις 3000 rpm για 5 λεπτά. 

8. Αφαίρεση υπερκείμενου και επαναδιάλυση του ιζήματος των βακτηρίων σε LB. 

9. Άπλωμα των κυττάρων  σε τρυβλίο που περιέχει LB+ άγαρ και καναμυκίνη(50μg/ml) υπό 

φλόγα. 

10. Επώαση Ο/Ν στους   37
ο 
C. 
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3.2.1.3 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα (mini-preps) 
Μετά την Ο/Ν επώαση, στο τρυβλίο θα πρέπει να εμφανίζονται αποικίες βακτηριακών κυττάρων. 

Με ένα tip μεταφέρεται μια αποικία σε ένα falcon το οποίο περιέχει  3 ml LB με καναμυκίνη( 1/200 

αραίωση δηλ., 15μλ για 3ml LB). H μεταφορά γίνεται υπό φλόγα. Επώαση στους 37
ο 

C υπό 

ανάδευση Ο/Ν. 

 

1. Ποσότητα κυττάρων μεταφέρεται απο τα falcons σε eppendorf  και ακολουθεί φυγοκέντρηση 

για 30 sec στις 12000 rpm. 

2. Στο ίζημα των κυττάρων προστίθενται 100μl ανά eppendorf από το διάλυμα 1 (P1) . 

3. Vortex για διαλυτοποίηση του ιζήματος των κυττάρων. 

4. Προσθήκη 200μl ανά  eppendorf από το διάλυμα 2 (P2) . Ήπια ανακίνηση και τοποθέτηση 

στον πάγο για 5 λεπτά. 

5. Προσθήκη 150μl ανά  eppendorf από το διάλυμα 3 (P3) . Ήπια ανακίνηση και τοποθέτηση 

στον πάγο για 5 λεπτά. 

6. Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 12000 στροφές  στους 4
ο 
C . 

7. Μεταφορά υπερκείμενου σε νέο eppendorf 

8. Προσθήκη στο ίζημα 2 όγκων αιθανόλης 100% δηλαδή 900μl ανά eppendorf.  

9.  Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 12000 στροφές  στους 4
ο 
C . 

10. Αφαίρεση υπερκείμενου μετά από τη φυγοκέντρηση. Επώαση  στους 37
ο 

C  για να εξατμιστεί 

τελείως η αιθανόλη. 

11. Προσθήκη 10 μλ ΤΕ διαλύματος και διαλυτοποίηση του ιζήματος. 

12. Διατήρηση του πλασμιδιακού DNA  στους -20
ο 

C . 

 

 P1, διαλυτοποίηση κυττάρων: 50mM Tris-Cl, pH 8.0, 10mM EDTA, 100μg/mL RNase A 

 P2, λύση κυττάρων: 200mM NaOH, 1% SDS 

 P3, κατακρήμνιση πρωτεινών ,λιπιδίων και γενωμικού DNA (πρέπει να ψυχθεί στους 4
ο 

C  

πριν τη χρήση του): 3.0M potassium acetate, pH 5.5 

 ΤΕ : 10mM Tris-HCL pH 7,5, 1mM EDTA 

3.2.1.4 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από E.coli (maxi- preps) με NucleoBond PC100 Kit 
1. Μετά από Ο/Ν καλλιέργεια τα κύτταρα μεταφέρονται από την φλάσκα σε falcons   και 

φυγοκεντρούνται για 15 λεπτά  στις 3500 rpm στους 4
ο 
C. 

2. Τοποθέτηση των  κυττάρων για 5 λεπτά στους -20
ο 
C . 

3. Προσθήκη  RNAase στο S1 Buffer σύμφωνα με το πρωτόκολλο. 

4. Προσθήκη  2,5 ml  N2 Buffer  για εξισορρόπηση (equilibration) της στήλης 
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5. Προσθήκη 4 ml S1 Buffer  σε κάθε falcon που περιέχει τα κύτταρα και επαναδιάλυση της 

πελέτας. 

6. Προσθήκη  4ml S2 Buffer  σε κάθε falcon και ήπια ανάδευση μέχρι το χρώμα του 

διαλύματος να αλλάξει.  

7. Μετά απο 3 λεπτά προστίθενται  4 ml από  το  S3 Buffer  το οποίο  πρέπει να είναι  κρύο (4
ο 

C ). 

8. Επώαση  των κυττάρων για 5 λεπτά στους 4
ο 
C  

9. Φιλτράρισμα του διαλύματος από κολώνες. 

10. Προσθήκη στις κολώνες  10 ml N3 Buffer  για έκπλυση αφού περάσει όλη η ποσότητα του 

διαλύματος των κυττάρων που έχουν λυθεί. 

11. Προσθήκη στις κολώνες 5ml Ν5 Buffer για έκλουση του προσδεδεμένου DNA σε νέα 

falcons. 

12. Προσθήκη  4 ml ισοπροπανόλης σε κάθε falcon και ήπια ανάδευση με αναποδογύρισμα του 

falcon. 

13. Φυγοκέντρηση για 30 λεπτά στα 3500 rpm  στους 4
ο 
C . 

14. Αφαίρεση υπερκειμένου και προσθήκη 2ml αιθανόλης 70%  σε κάθε falcon  για ξέπλυμα 

αλάτων. 

15. Φυγοκέτρηση για 10 λεπτά στα 3500rpm σε θερμοκρασία δωματίου. 

16. Αφαίρεση υπερκειμένου με πιπέτα και στέγνωμα σε θερμοκρασία δωματίου. 

17. Προσθήκη 50μλ ΤΕ Buffer και επαναδιάλυση της πελέτας 

18. Μεταφορά σε eppendorf tube και μέτρηση της ποσότητας του DNA σε Nanodrop.  

*Οι ποσότητες των Buffers αναφέρονται σε πλασμίδια high copied number. 

 

3.2.1.5 Ηλεκτροφόρηση πλασμιδιακού DNA σε πήκωμα αγαρόζης 
Η ηλεκτροφόρηση του πλασμιδιακού DNA πραγματοποιείται σε 1% ΤΑΕ πήκτωμα αγαρόζης. 100gr 

αγαρόζης θερμαίνονται σε φούρνο μικροκυμμάτων σε 98ml νερό και όταν κρυώσει προσθέτουμε 

2ml διαλύματος 50x TAE και 8μl χρωστικής Syber Safe Που καθιστά το DNA ορατό παρουσία 

υπεριώδους ακτινοβολίας 

3.2.2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

3.2.2.1 Σπάσιμο και πέρασμα προσκολλημένων κυττάρων 
1. Αφαίρεση θρεπτικού με πιπέτα Pasteur (aspiration) υπό φλόγα 

2. Έκπλυση των κυττάρων 2 φορές με PBS
*
 ( κατάλληλη ποσότητα για να καλυφθεί η 

επιφάνεια της φλάσκας). 
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3. Αφαίρεση PBS με πιπέτα Pasteur (aspiration) υπό φλόγα και προσθήκη trypsin για να 

ξεκολλήσουν τα κύτταρα από την επιφάνεια της φλάσκας. Για  T25 φλάσκα χρησιμοποιείται 

500μl  trypsin ενώ για T75 χρησιμοποιείται 1 ml  trypsin. 

4. Επώαση κυττάρων για 5 λεπτά στους 37
o  

C, σε 5% CO2,  στον επωαστήρα. Κατά την 

διάρκεια της επώασης τα κύτταρα παρατηρούνται στο οπτικό μικροσκόπιο για να 

διαπιστωθεί το ποσοστό των κυττάρων που έχουν ξεκολλήσει από την επιφάνεια. 

5. Προσθήκη θρεπτικού για απενεργοποίηση της trypsin. Σημαντικό είναι το καλό πιπετάρισμα 

για να σπάσουν τα συσσωματώματα μεταξύ των κυττάρων. 

6. Μεταφορά κυττάρων σε falcon (15ml) και φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 1200 rpm για να 

απομακρυνθεί η  trypsin. 

7. Αφαίρεση υπερκείμενου και επαναδιάλυση του ιζήματος των κυττάρων. 

8. Προσθήκη  θρεπτικού στο falcon  και πιπετάρισμα.  

9. Μεταφορά σε  φλάσκα  και επώαση κυττάρων  στους 37
o  

C  σε 5% CO2  στον επωαστήρα. 

Το πέρασμα (passage)  μεγαλώνει κατά ένα κάθε φορά που τα κύτταρα  μεταφέρονται σε μια νέα 

επιφάνεια ή παγώνουν. 

 *1x PBS: 8g NaCl, 0.2g of KCl, 0.2g of KCl, 0.24g of KH2PO4. 

3.2.2.2 Απόψηξη καρκινικών κυττάρων 
1. Μεταφορά του vial από τους – 80

 ο 
C σε υδατόλουτρο (37

 ο 
C) για γρήγορο ξεπάγωμα. 

2. Μεταφορά των κυττάρων σε  falcon 15ml που περιέχει θρεπτικό και φυγοκέντρηση για 5 

λεπτά στις 1200 rpm για να απομακρυνθεί το DMSO. 

3. Αφαίρεση υπερκείμενου και επαναδιάλυση του ιζήματος των κυττάρων. 

4. Προσθήκη θρεπτικού στο falcon  και πιπετάρισμα. 

5. Μεταφορά σε φλάσκα Τ25 και επώαση των κυττάρων στους 37
o
C  σε 5% CO2  στον 

επωαστήρα. 

3.2.2.3 Πάγωμα καρκινικών κυττάρων 
Μετά το σπάσιμο των κυττάρων και πριν την μεταφορά τους σε νέα φλάσκα   μέρος των κυττάρων 

μπορούν να παγώσουν προκειμένου να υπάρχει απόθεμα για μελλοντικά πειράματα του ιδίου 

passage. Αυτό γίνεται με την βοήθεια του θρεπτικού παγώματος (freezing medium)  το οποίο 

περιέχει διμεθυλοσουλφοξείδιο DMSO (Dimethyl sulfoxide ) το οποίο  προστατεύει τα κύτταρα από 

τον θάνατο κατά την διαδικασία του παγώματος. Η κρυοπροστατευτική αυτή ουσία είναι όμως 

τοξική για τα κύτταρα  σε καλλιέργεια για αυτό το λόγο απομακρύνεται από το θρεπτικό με 

φυγοκέντρηση όταν ξεπαγώνουν. 
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1. Τα κύτταρα αφού μετρηθούν μεταφέρονται σε ειδικά tubes (cryovials). Συνήθως 2,5x10
 6 

κύτταρα
 
ανά vial σε 1 ml θρεπτικού. 

2. Προσθήκη ίσου όγκου freezing medium και στάγδην στα κύτταρα μέσα στο cryovial. 

3. Τα cryovials  τοποθετούνται σε ένα ειδικό κουτί που στην βάση του περιέχει ισοπροπανόλη. 

Η ισοπροπανόλη βοηθά στην ομαλή πτώση της θερμοκρασίας 1
o 
C / λεπτό. 

4. Μεταφορά στους -80
o  

C  

2x Freezing medium: 

 60% θρεπτικό υλικό  

 20% FBS 

 20% DMSO 

 

3.2.3 ΔΙΑΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ LIPOFECTAMINE 2000 
H Lipofectamine είναι ένα κοινό μέσω διαμόλυνσης που χρησιμοποιείται στη μοριακή και κυτταρική 

βιολογία. Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πλασμιδιακού DNA ή siRNA  in vitro σε  κυτταρικές 

σειρές μεσω λιποσωμάτων. Σύμφωνα με αυτή την αρχή το αντιδραστήριο περιέχει λιπιδικές 

υπομονάδες οι οποίες σχηματίζουν λιποσώματα σε υδατικό περιβάλλον και έτσι εγκλωβίζουν το 

υλικό  (πλασμιδιακό DNA ή siRNA). Στη συνέχεια τα λιποσώματα  συγχωνεύονται με την 

πλασματική μεμβράνη των κυττάρων και το υλικό απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα και είναι 

διαθέσιμο για το κύτταρο. 

 

3.2.3.1 Διαμόλυνση πλασμιδιακού DNA σε καρκινικά κύτταρα με Lipofectamine 2000 
Μια μέρα  πριν την διαμόλυνση τα κύτταρα σπάνε και μετριούνται  με την δοκιμασία Trypan Blue 

(χρωστική που βάφει μόνο τα νεκρά κύτταρα). Τα κύτταρα αδενοκαρκινώματος ορθού ΗΤ29 και 

LoVo (2- 2,5 x 10 
6  

) απλώνονται σε 100mm plate σε θρεπτικό που δεν περιέχει αντιβιοτικά ( 

πενικιλίνη, στρεπτομυκίνη- P/S) και επωάζονται Ο/Ν στους 37
o
C, σε 5% CO2. Την επόμενη μέρα τα 

κύτταρα καλύπτουν το 50% της επιφάνειας του τρυβλίου, είναι στρογγυλά και δεν έχουν σχηματίσει 

μεγάλες αποικίες, παρ’όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν κύτταρα σαν συσσωματώματα. 

1. Αφαίρεση θρεπτικού με Pasteur  και προσθήκη 12ml θρεπτικού χωρίς P/S  

2. Αραίωση 24μg DNA (pEGFP x PKM2  ή pEGFP) σε 1,5 ml OPTI-MEM με ήπιο 

πιπετάρισμα 

3. Αραίωση 60μl  Lipofectamine σε 1,5 ml OPTI-MEM με ήπιο πιπετάρισμα και επώαση για 5 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

4. Αραιωμένο DNA  και  Lipofectamine   αναμειγνύονται με ήπιο πιπετάρισμα και επωάζονται 
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για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

5. Προσθήκη των 3 ml από το σύμπλεγμα  DNA  και  Lipofectamine, στάγδην, στο 100mm 

plate. 

6. Διαγώνια ανακίνηση του plate και επώαση κυττάρων  στους 37
o
C, σε 5% CO2. Αλλαγή 

θρεπτικού μετά από 6 ώρες.  

 

 

3.2.3.2 Διαμόλυνση καρκινικών σειρών με RNAi μέσω Lipofectamine 2000 
 

Αρχή της μεθόδου RNA παρεμβολή (RNA interference) 

Η RNA παρεμβολή (RNA interference)  θεωρούνταν  αρχικά χαρακτηριστικό των  κατώτερων 

ευκαρυωτών ως κυτταρική απόκριση στην εισαγωγή μεγάλων κομματιών dsRNAs ( natural pathway 

στην εικόνα). Μετά την εισαγωγή στο κύτταρο, το ένζυμο Dicer  αναγνωρίζει το dsRNA και 

προχωράει στο κόψιμο αυτού σε μικρά ολιγονουκλεοτίδια (21-23 κατάλοιπα) τα οποία ονομάζονται 

small interference RNAs (siRNAs). Στα κύτταρα των θηλαστικών η εισαγωγή  μεγάλου μήκους 

dsRNA  ενεργοποιεί το μονοπάτι interferon/PKR οδηγώντας σε καταστολή του πρωτεϊνοσυνθετικού 

μηχανισμού. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να παρακαμφθεί στα κύτταρα θηλαστικών εάν εισαχθεί στο 

κύτταρο siRNA ή short hairpin RNA (shRNA). Για το συνθετικό siRNA  δεν είναι απαραίτητη η 

παρουσία Dicer  σε αντίθεση με το shRNA. Η πρωτείνη Dicer χρησιμεύει σε αυτήν την περίπτωση 

για να απομακρύνει την λούπα του δίκλωνου shRNA για την δημιουργία siRNA. Στη συνέχεια το 

siRNA συνεργάζεται με πρωτείνες για την δημιουργία του RISC ( RNA- iduced silencing complex ). 

Με ένα ATP- εξαρτώμενο τρόπο, το σύμπλοκο RISC ξετυλίγει το δίκλωνο siRNA  και ο 

αντινοηματικός κλώνος  οδηγεί το ενεργοποιημένο  σύμπλοκο RISC- siRNA σε υβριδισμό με το 

συμπληρωματικό mRNA  και τελικά την αποδόμηση του mRNA στόχου. 
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Εικ.1 Απλοποιημένο μοντέλο που περιγράφει την παρεμβολή μέσω siRNA 

Πειραματική διαδικασία 

Μια μέρα  πριν την επιμόλυνση τα κύτταρα σπάνε και μετριούνται  με την δοκιμασία Trypan Blue. 

Τα κύτταρα καλλιεργούνται σε 24-well plate (25000 ή 50000/ well) σε θρεπτικό που δεν περιέχει P/S 

και επωάζονται στους 37
o  

C  σε 5% CO2. Την επόμενη μέρα τα κύτταρα  καλύπτουν το 50% της 

επιφάνειας. Αφαίρεση θρεπτικού με Pasteur  και προσθήκη 500μλ θρεπτικού χωρίς P/S 

(προαιρετικά)  

1. Αραίωση του siRNA (50nM ή100nM ή150nM )σε 50μl OPTI-MEM ανά πηγαδάκι με ήπιο 

πιπετάρισμα. Έκτός από το siRNA της PKM2 χρησιμοποιήθηκε και siRNA Luciferase ως 

αρνητικός μάρτυρας. Για κάθε συνθήκη χρησιμοποιήθηκαν τριπλέτες πηγαδιών στο 24-well 

plate. 

2. Αραίωση 10μl  Lipofectamine σε 50μl OPTI-MEM  ανά πηγαδάκι με ήπιο πιπετάρισμα και 

αφήνεται 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

3. Αραιωμένο siRNA  και  Lipofectamine   αναμειγνύονται με ήπιο πιπετάρισμα και αφήνονται 

20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

4. Προσθήκη  100μl/well από το σύμπλεγμα  siRNA  και  Lipofectamine στάγδην στο  24-well 

plate . 

5. Διαγώνια ανακίνηση του plate και επώαση κυττάρων  στους 37
o  

C  σε 5% CO2. 
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6. Αλλαγή θρεπτικού( + P/S 1%) μετά απο 4 ή 6 ή 8 ώρες.  

Διαμόλυνση siRNA  δύο κύκλων (2 rounds)  

H διαδικασία της διαμόλυνσης επαναλαμβάνεται  48 ώρες μετά την πρώτη διαμόλυνση με siRNA. 

Σημαντικό: το θρεπτικό πριν τη διαμόλυνση να μην περιέχει αντιβιοτικό. 

3.2.4 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 

Το πρώτο βήμα για την ανάλυση πρωτεϊνών για κάθε κυτταρική σειρά είναι η λύση των κυττάρων 

και η απομόνωση της ολικής πρωτεΐνης. Το plate με τα προσκολλημένα κύτταρα τοποθετείται στον 

πάγο και όλη  η διαδικασία γίνεται στον πάγο. 

1. Ξέπλυμα των κυττάρων με PBS 2 φορές.  

2. Προσθήκη κατάλληλης ποσότητας του διαλύματος RIPA(+ inhibitors) ανάλογα με την 

επιφάνεια  που αναπτύσσονται τα κύτταρα και το ποσοστό αυτής που έχουν καλύψει 

(Πίνακας 1) 

3. Αφήνεται 5 λεπτά σε πάγο 

4. Ξύσιμο κυττάρων με scraper και συλλογή με πιπέτα σε αποστειρωμένα eppendorfs 

5. Φυγοκέντρηση σε 12000rpm για 15 λεπτά στους 4
o
C.  

6. Μεταφορά υπερκειμένου σε eppendorfs. Ένα aliquot των 2 μl χρησιμοποιείται για 

ποσοτικοποίηση της πρωτεΐνης με τη μέθοδο Bradford. 

7. Διατήρηση στους – 80
o
C. 

Το διάλυμα λύσης RIPA περιέχει απορρυπαντικό για την αποδιάταξη των μεμβρανικών δομών. Σε 

αυτό προστίθενται αναστολείς:  

 Aprotinin 1,5λ/ml RIPA .Ενζυμικός αναστολέας πρωτεολυτικών ενζύμων και διαφόρων 

σερινοπρωτεασών. 

 Leupeptin 2,5λ/ml RIPA. Ενζυμικός αναστολέας  πρωτεασών όπως είναι οι πεπτιδάσες 

κυστείνης, θρεονίνης και σερίνης. 

 Orthovanadate 5λ/ml RIPA . Διατήρηση της φωσφορυλιωμένης μορφής των πρωτεινών στο 

εκχύλισμα αναστέλλοντας ενδογενείς φωσφατάσες. 

 PMSF 10λ/ml RIPA. Ενζυμικός αναστολέας διαφόρων σερινοπρωτεασών. Προστίθεται 

τελευταίος γιατί υδρολύεται μέσα σε 30 λεπτά μετά την προσθήκη του στο διάλυμα RIPA. 

Πίνακας 1. 

 

     ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ RIPA (μl) 

24-well 30 

6-well >70 

100mm  >150 
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3.2.5 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ BRADFORD 
 

Η μέτρηση της συγκέντρωσης της ολικής πρωτεΐνης στο διάλυμα RIPA γίνεται με την 

φασματοσκοπική μέθοδο Bradford. Η μέθοδος αυτή είναι χρωματομετρική και στηρίζεται σε αλλαγή 

στην απορρόφηση της χρωστικής Coomassie Brilliant Blue G-250. Η κόκκινη χρωστική 

μετατρέπεται σε  μπλε με την πρόσδεσή της στην πρωτεΐνη, έτσι η ποσότητα του συμπλόκου που 

είναι παρόν στο διάλυμα είναι ένα μέτρο της συγκέντρωσης της  ολικής πρωτεΐνης και μπορεί να 

εκτιμηθεί με χρήση φωτόμετρου. Η οπτική απορρόφηση του συμπλόκου μετριέται σε μήκος κύματος 

595nm. 

 

3.2.5.1 Πρότυπη καμπύλη Bovine Serum Albumin (BSA) 
 

Για την δημιουργία πρότυπης καμπύλης χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικές αραιώσεις BSA από αρχικό 

διάλυμα 1μg/μl (Πινακας 1). To BSA (1μg/μl) διατηρείται στους -20
o
C. Τα δείγματα γίνονται vortex 

και στη συνέχεια  παραμένουν για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια τα δείγματα 

μεταφέρονται από τα eppendorfs σε ειδικές cuvettes και η μέτρηση γίνεται σε φωτόμετρο αφού 

πρώτα τοποθετηθεί το τυφλό δείγμα που δεν περιέχει BSA και μηδενίζεται (zero) η οπτική 

απορρόφηση ώστε να παρθεί το τυφλό δείγμα ως δείγμα αναφοράς. Σύμφωνα με την οπτική 

απορρόφηση OD δημιουργείται η πρότυπη γραμμική καμπύλη (Εικ. 2). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

BSA(μl)              ddH2O(μl)             Coomassie(μl) 

0,0                        800                         200 

0,5                        799,5                      200 

1,0                        799                         200 

2,0                        798                         200 

5,0                        795                         200 

10,0                      790                         200 

15,0                      785                         200 

20,0                      780                         200                       *Τελικός όγκος 1 ml 
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Εικόνα 2. Πρότυπη καμπύλη BSA 

 

3.2.5.2 Μέτρηση Πρωτεϊνών 
Τα δείγματα ολικής πρωτεΐνης των κυττάρων που διατηρούνται στους  – 80

o
C ξεπαγώνουν αργά σε 

πάγο. Το aliquot που φυλάσσεται για την μέτρηση Bradford περιέχει 2μl δείγματος στο οποίο 

προστίθεται 798μl ddH2O και 200μl  Coomassie  και αφήνεται 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

Η μέτρηση γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Για τον υπολογισμό της ποσότητας 

της ολικής πρωτεΐνης  χρησιμοποιείται η συνάρτηση που προκύπτει από την πρότυπη καμπύλη. 

Όπου χ είναι η οπτική απορρόφηση ΟD  του δείγματος πρωτεΐνης και  ψ είναι τα μg  σε 2μλ 

δείγματος. 

3.2.6 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαμιδίου 

(SDS-PAGE Gel electrophoresis of proteins) 
Αρχή της μεθόδου 

 

Για τον διαχωρισμό των πρωτεϊνών με βάση το μοριακό βάρος χρησιμοποιούνται πηκτές 

πολυακρυλαμίδης. Το μέγεθος των πόρων εξαρτάται από την αναλογία συγκεντρώσεων μεταξύ 

ακρυλαμιδίου και μεθυλενοδισακρυλαμιδίου. Η αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαμιδίου 

αποτελείται από δύο τμήματα για καλύτερο διαχωρισμό. Το πρώτο τμήμα της πηκτής λέγεται 

πήκτωμα επιστοίβασης( stacking gel)  έχει μικρότερη συγκέντρωση ακρυλαμιδίου και μεγαλύτερο 

μέγεθος πόρων. Σε αυτό το τμήμα δημιουργούνται τα πηγαδάκια φορτώματος της πρωτεΐνης και 

επιτρέπει στις πρωτεΐνες να είναι καλά συμπυκνωμένες πριν προχωρήσουν στο επόμενο τμήμα. Το 

πήκτωμα διαχωρισμού (resolving gel)  επιτρέπει το διαχωρισμό των πρωτεϊνών ανάλογα με το 

μοριακό βάρος. Το μέγεθος των πόρων είναι αντιστρόφως ανάλογο με την συγκέντρωση του 

0,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 25,0000

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

f(x) = 0,0383x + 0,0444

R² = 0,9928

OD

Γραμμική 

παλινδρόμηση για 

OD

BSA(μλ) χ΄χ OD ψ'ψ

0,50 0,024

1,00 0,085

2,00 0,133

5,00 0,251

10,00 0,445

15,00 0,643

20,00 0,781
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πολυακρυλαμιδίου που χρησιμοποιείται. Για πρωτεΐνες μεγάλου μοριακού βάρους χρησιμοποιείται 

πήκτωμα με μικρό ποσοστό σε  πολυακρυλαμίδιο ενώ για μικρές πρωτεΐνες το αντίθετο. Τα 

σύμπλοκα SDS-αποδιαταγμένων πρωτεϊνών  τοποθετούνται στις ειδικές θέσεις φορτώματος στο 

stacking gel  και ηλεκτροφορούνται σε κατακόρυφη ηλεκτροφόρηση αρχικά στα 120V και στη 

συνέχεια όταν περάσουν στο resolving gel στα 150V. Όταν εφαρμοστεί ηλεκτρικό πεδίο, οι 

πρωτεΐνες μετακινούνται από πάνω προς τα κάτω  στο πήκτωμα διαχωρισμού ανάλογα με το μέγεθός 

τους όπου οι μικρότερες πρωτεΐνες κινούνται πιο γρήγορα και εντοπίζονται πιο κάτω στην πηκτή σε 

σχέση με τις μεγαλύτερες. Το κάτω μέρος είναι ο θετικός πόλος που έλκει τις πρωτεΐνες οι οποίες 

έχουν αποκτήσει το ίδιο αρνητικό φορτίο με την πρόσδεσή τους στο SDS. Η χρήση  δεικτών 

μοριακού βάρους που περιέχουν μίγμα πρωτεϊνών με γνωστά μοριακά βάρη χρησιμοποιούνται για 

τον προσδιορισμό του μεγέθους των πρωτεϊνών του δείγματος. 

  

Πειραματική διαδικασία 

 

Για την αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαμιδίου ετοιμάζεται πρώτα το πήκτωμα διαχωρισμού. 

Για δύο πηκτές διαχωρισμού 10% σε πολυακρυλαμίδιο (τελικός όγκος 20 ml) αναμιγνύονται με την 

ακόλουθη σειρά τα παρακάτω υλικά: 

Resolving Gel 

 7,9ml ddH2O 

 6,7ml μίγμα ακρυλαμιδίου 30% 

 5ml Tris Base 1,5M (pH 8,8) 

 200μl SDS 10% 

 192μl ammonium persulfate 10% 

 8 μl TEMED 

 

Το ακρυλαμίδιο είναι τοξικό μέχρι να πολυμεριστεί. Το ammonium persulfate (APS-υπερθειικό 

αμμώνιο) φτιάχνεται εκ νέου και δεν διατηρείται περισσότερο από μία μέρα. Το TEMED όσο και το 

APS  είναι καταλύτες πολυμερισμού και με την προσθήκη τους στο μίγμα επιταχύνουν τον 

πολυμερισμό της πηκτής. Το μίγμα τοποθετείται κάθετα ανάμεσα στα τζαμάκια μέχρι συγκεκριμένο 

ύψος και από πάνω προστίθεται περίπου 1 ml  ddH2O για ισοστάθμισμα.  Αφήνεται να πολυμεριστεί 

περίπου 30 λεπτά μέχρι να πήξει. Το  ddH2O αφαιρείται  με πιπέτα ή whatman μετά  τον 

πολυμερισμό. 

Για δύο πηκτώματα επιστοίβασης 10% σε πολυακρυλαμίδιο (τελικός όγκος 6 ml), αναμιγνύονται τα 

ακόλουθα υλικά: 
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Stacking Gel 

 4,2 ml ddH2O 

 1ml μίγμα ακρυλαμιδίου 30% 

 760 μl Tris Base 1M (pH 6,8) 

 60 μl SDS 10% 

 60 μl ammonium persulfate 10% 

 6 μl TEMED 

 

Το μίγμα τοποθετείται πάνω από το πήκτωμα διαχωρισμού που έχει ήδη πήξει και ταυτόχρονα 

προστίθενται το χτενάκι 15mm  για να σχηματιστούν οι θέσεις που θα φορτωθούν τα πρωτεϊνικά 

δείγματα. Στη συνέχεια το μίγμα αφήνεται 30 λεπτά μέχρι να πήξει. 

 

Προετοιμασία δειγμάτων ολικής πρωτεΐνης 

Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα  από τους -80
o  

C αφήνονται να ξεπαγώσουν σε πάγο. Η κατάλληλη 

ποσότητα πρωτεΐνης  η οποία θα μεταφερθεί σε νέο eppendorf για να φορτωθεί τελικά στην πηκτή 

υπολογίζεται με βάση την οπτική απορρόφηση και την πρότυπη καμπύλη BSA. Για 20 μg πρωτεΐνης 

ο όγκος που θα φορτωθεί σε μl είναι 2*20 /a, όπου a  είναι τα μg της πρωτεΐνης που έχουν 

υπολογιστεί για 2 μl πρωτεΐνης σύμφωνα με την εξίσωση που προκύπτει από την πρότυπη καμπύλη 

BSA. 

Για την αποδιάταξη των πρωτεϊνών χρησιμοποιείται διάλυμα 3xSDS και  β-µερκαπτοαιθανόλης η 

οποία προστίθεται  για να συντελέσει στη διάσπαση των δισουφλιδικών δεσµών στα µόρια των 

πρωτεϊνών και τελικά να καταλήξουν στην γραμμική μορφή τους με αρνητικό φορτίο λόγω του SDS. 

Η ποσότητα  β-µερκαπτοαιθανόλης που χρησιμοποιείται είναι 15% στο διάλυμα 3xSDS.  Η ολική 

ποσότητα του μίγματος αυτού  που θα προστεθεί στην πρωτεΐνη  είναι η μισή από την ποσότητα της 

πρωτεΐνης που θα φορτωθεί. 

1. Προσθήκη μίγματος 3xSDS- β-µερκαπτοαιθανόλης στα δείγματα πρωτεΐνης σε απαγωγό 

2. Vortex στα δείγματα πρωτεϊνών 

3. Τοποθέτηση δειγμάτων σε 100
o  

C στο Heating Block για 10 λεπτά 

4. Στιγμιαία φυγοκέντρηση στις 12000 rpm στους   4
o  

C 

Τα δείγματα είναι έτοιμα να φορτωθούν  η φυλάσσονται για την επομένη στους -20
o  

C. 

*Τα δείγματα πρωτεϊνών κατά την διαδικασία παραμένουν σε πάγο. 

Η πηκτή τοποθετείται στην συσκευή ηλεκτροφόρησης και προστίθεται το διάλυμα ηλεκτροφόρησης  

running buffer: 
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Running buffer 

 25mM Tris Base                        3gr 

 250mM glycine (pH8,3)         18,8gr 

 10% SDS                                 10 ml 

 Προσθήκη ddH2O  μέχρι τελικό όγκο 1 λίτρο 

Τα χτενάκια αφαιρούνται προσεκτικά από την πηκτή και αφαιρούνται επίσης οι φυσαλίδες. Ειδική 

σύριγγα Hamilton χρησιμοποιείται για να  φορτωθούν τα δείγματα των πρωτεϊνών  στην πηκτή και 

ηλεκτροφορούνται αρχικά στα 120V και στη συνέχεια στα 150V όταν οι πρωτεΐνες περάσουν στο  

resolving gel. Οι πρωτεΐνες ηλεκτροφορούνται  σε θερμοκρασία δωματίου  και σταματάνε 15 λεπτά 

αφότου η χρωστική  εγκαταλείψει την πηκτή. 

 

3.2.7 Στύπωμα κατά Western (Western Blotting) ή Ανοσοαποτύπωση (Immunoblotting) 

3.2.7.1 Αρχή της μεθόδου 
Ο όρος blotting δηλαδή στύπωμα αναφέρεται στη μεταφορά των βιολογικών  δειγμάτων από το 

πήκτωμα στη μεμβράνη και στην επακόλουθη ανίχνευσή τους στην επιφάνεια της μεμβράνης. 

Ονομάζεται επίσης και ανοσοαποτύπωση διότι χρησιμοποιείται αντίσωμα το οποίο ανιχνεύει ειδικά 

το αντιγόνο του. Η ειδικότητα της αλληλεπίδρασης αντισώματος- αντιγόνου δίνει τη δυνατότητα σε 

μία μόνο πρωτεΐνη να αναγνωριστεί από ένα σύνολο πρωτεϊνών και έτσι επιτυγχάνουμε ποιοτικά και 

ποσοτικά στοιχεία για αυτή την πρωτεΐνη. Μετά τον διαχωρισμό των πρωτεϊνών με την μέθοδο της 

ηλεκτροφόρησης σε αποδιατακτική πηκτή ακολουθεί η οριζόντια ηλεκτροφορητική μεταφορά ή  

στύπωμα των διαχωρισμένων πρωτεϊνικών μορίων από το πήκτωμα σε μεμβράνη PVDF 

(polyvinylidene fluoride membrane). Η μεταφορά γίνεται από το αρνητικό προς το θετικό πόλο  όταν 

εφαρμοστεί ηλεκτρικό πεδίο εκμεταλλευόμενοι την ηλεκτροφορητική κινητικότητα των πρωτεϊνών. 

Το επόμενο βήμα είναι το blocking  και αφορά την παρεμπόδιση της μη ειδικής σύνδεσης των 

αντισωμάτων στην επιφάνεια της μεμβράνης. Ακολουθεί η επώαση με το πρωτογενές αντίσωμα που 

ανιχνεύει το αντιγόνο που μας ενδιαφέρει. Μετά την επώαση ακολουθεί έκπλυση της μεμβράνης με 

TBST προκειμένου να απομακρύνουμε την περίσσεια του αντισώματος που δεν συνδέθηκε στο 

αντιγόνο. Ακολουθεί η επώαση με το δευτερογενές αντίσωμα, η επιλογή του οποίου εξαρτάται από 

το είδος του ζώου στο οποίο αναπτύχθηκε το πρωτογενές αντίσωμα. Τα δευτερογενή αντισώματα 

επιλέχθηκαν να έχουν σημανθεί με υπεροξειδάση του αγριοράπανου (Horseradish peroxidase, HRP). 

Ακολουθεί η έκπλυση της μεμβράνης με  TBST και η επώαση με το υπόστρωμα χημειοφωταύγειας. 

Όταν το υπόστρωμα χημειοφωταύγειας συνδυαστεί με το ένζυμο HRP παράγεται φως σαν 

υποπροϊόν της αντίδρασης. Η απόδοση του φωτός μπορεί να ταυτιστεί πάνω σε φιλμ  με την μέθοδο 
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της αυτοραδιογραφίας. Η ένταση του σήματος ή της ειδικής ζώνης σχετίζεται με την αφθονία του 

αντιγόνου πάνω στη μεμβράνη. Όσο μεγαλύτερη η ένταση του σήματος στο φιλμ τόσο μεγαλύτερη 

είναι η ποσότητα της πρωτεΐνης στη μεμβράνη. Η ειδικότητα της ζώνης ταυτοποιείται με το δείκτη 

των μοριακών βαρών δηλαδή η ειδική ζώνη  θα πρέπει να αντιστοιχεί στο αναμενόμενο μοριακό 

βάρος της πρωτεΐνης. Επίσης για να εξασφαλιστεί ασφαλές φόρτωμα σχετικά με την ποσότητα της 

πρωτεΐνης είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση πρωτογενούς αντισώματος που αναγνωρίζει την 

ακτίνη. 

3.2.7.2 Πειραματική διαδικασία 
Ηλεκτροφορητική μεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωμα στη μεμβράνη 

Η πηκτή απομακρύνεται από τα τζαμάκια της  κάθετης συσκευής ηλεκτροφόρησης και  επωάζεται 

για 5 λεπτά στο διάλυμα μεταφοράς ( transfer buffer) υπό ανάδευση. Παράλληλα η μεμβράνη PVDF  

επωάζεται για 10 δευτερόλεπτα σε 100% μεθανόλη και ξεπλένεται με ddH2O υπό ανάδευση σε 

rocking platform για 5 λεπτά. Δυο σφουγγαράκια και 2 whatman  εμβαπτίζονται στο transfer buffer 

και όλα μαζί πακετάρονται με την ακόλουθη σειρά. Στην βάση όπου αντιστοιχεί και ο αρνητικός 

πόλος τοποθετούνται: 

 σφουγγαράκι 

 Whatman 

 πηκτή 

 PVDF 

 Whatman 

 σφουγγαράκι 

Η μεμβράνη PVDF πριν τοποθετηθεί πάνω από την πηκτή θα πρέπει να εμβαπτιστεί και αυτή στο 

διάλυμα μεταφοράς. Οι  φυσαλίδες μεταξύ πηκτής και μεμβράνης PVDF  απομακρύνονται με την 

χρήση μίας πιπέτας 2ml  που λειτουργεί σαν πλάστης. Αφού το πακετάρισμα ολοκληρωθεί τότε το 

'σαντουιτς' τοποθετείται  στην οριζόντια συσκευή ηλεκτροφόρησης και ακολουθεί η προσθήκη μίας 

παγοκύστης και ενός μαγνήτη μέσα στη συσκευή. Το διάλυμα μεταφοράς που θα πρέπει μόλις να 

έχει βγει από τους 4
o 

 C καλύπτει την συσκευή μέχρι το απαιτούμενο όριο. Η μεταφορά γίνεται σε 

θερμοκρασία δωματίου σε magnetic stirrer  στα 100V  για μία ώρα. 

Transfer Buffer 

 192mM glycine                            14,4gr 

 250mM Tris Base                         3,03 gr 

 20% μεθανόλη                              200ml 

 Προσθήκη  ddH2O μέχρι τελικό όγκο 1 λίτρο 
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Παρεμπόδιση της μη ειδικής σύνδεσης των αντισωμάτων με τις πρωτεΐνες στην επιφάνεια της 

μεμβράνης PVDF (blocking) 

Το αποτέλεσμα της  ηλεκτροφορητικής μεταφοράς είναι ότι η μεμβράνη φέρει πλέον το πρότυπο 

των πρωτεϊνών που είχε η πηκτή. Η μεμβράνη επωάζεται σε blocking buffer το οποίο περιέχει άπαχο 

γάλα 5% σε TBST  για 60 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου με σκοπό να παρεμποδιστεί η μη ειδική 

σύνδεση των πρωτεϊνών. 

 

TBST ( 0,05% Tween-20): 

 Tris Base       2,42gr 

 NaCl              8,76gr 

 Τween-20      500μl 

 Προσθήκη ddH2O μέχρι τελικό όγκο 1 λίτρο 

 

Επώαση της μεμβράνης με πρωτογενές αντίσωμα 

Η μεμβράνη επωάζεται για όλο το βράδυ με το πρωτογενές αντίσωμα στους 4
ο  

C   υπό ανάδευση σε 

rocking platform. Το αντίσωμα της PKM2  αραιώνεται 1/1000 ή 1/2000 σε TBST (0,1% Tween) και 

5% BSA. To αντίσωμα της φωσφορυλιωμένης PKM2 1/500  σε TBST (0,1% Tween) και 5% BSA. 

Το αντίσωμα της ακτίνης αραιώνεται 1/1000 σε  TBST (0,05% Tween). To αντίσωμα της Phospho-

p44/42 MAPK (Erk1/2)  αραιώνεται 1/500 σε TBST (0,1% Tween) και 5% BSA. Μετά την επώαση, 

η μεμβράνη υφίσταται 3 διαδοχικές πλύσεις με TBST   για 5 λεπτά, σε θερμοκρασία δωματίου 

προκειμένου να απομακρυνθεί η περίσσεια του πρωτογενούς αντισώματος. 

 

Επώαση της μεμβράνης με δευτερογενές αντίσωμα που έχει σημανθεί με HRP rabbit ή HRP mouse 

Η  μεμβράνη επωάζεται με το δευτερογενές αντίσωμα σε θερμοκρασία δωματίου για 60 λεπτά. Για 

το αντίσωμα της PKM2  η αραίωση του HRP είναι 1/30000 σε TBST (0,1% Tween-20) και 2% γάλα. 

Για το αντίσωμα της φωσφορυλιωμένης PKM2  η αραίωση του HRP είναι 1/1000 σε TBST (0,1% 

Tween-20) και 2% γάλα. Για το αντίσωμα της ακτίνης η αραίωση του HRP είναι 1/5000 σε TBST 

(0,05% Tween-20) και 5% γάλα. 

Μετά την επώαση η μεμβράνη υφίσταται 3 διαδοχικές πλύσεις με TBST για 5 λεπτά, σε 

θερμοκρασία δωματίου προκειμένου να απορριφθεί η περίσσεια του δευτερογενούς αντισώματος. 

 

 Επώαση της μεμβράνης με υπόστρωμα χημειοφωταύγειας κα έκθεση της σε φιλμ 

Για το υπόστρωμα χημειοφωταύγειας αναμιγνύεται ίδια ποσότητα λουμινόλης- ενεργοποιητή και 



Υλικά και μέθοδοι 

 

46 

υπεροξειδίου του υδρογόνου. Η μεμβράνη επωάζεται για 5 λεπτά με το υπόστρωμα. Στη συνέχεια η 

μεμβράνη καλύπτεται με πλαστική μεμβράνη και ακολουθεί έκθεση σε φιλμ σε ειδική κασετίνα σε 

σκοτεινό θάλαμο για διάφορα χρονικά διαστήματα. 

 

Διαδικασία Εμφάνισης 

Η μεμβράνη PVDF τοποθετείται μετά τα  πλυσίματα σε πλαστικό μπανάκι  όπου επωάζεται για 5 

λεπτά με  το ECL.  Τα δύο συστατικά διαλύματα του ECL αναμιγνύονται 1 προς 1  (500μλ καθένα) 

και στη συνέχεια ανακινούνται μέσα στο μπανάκι που περιέχει τη μεμβράνη. Η διαδικασία λαμβάνει 

χώρα σε σκοτεινό δωμάτιο.  Στη συνέχεια η μεμβράνη στραγγίζεται σε  κοινό χαρτί και μεταφέρεται 

σε ζελατίνα μέσα σε ειδική κασετίνα εμφάνισης. Οι φυσαλίδες ανάμεσα στη μεμβράνη και στη 

ζελατίνα απομακρύνονται προσεκτικά με το χέρι. Το φιλμ τοποθετείται πάνω στη μεμβράνη και η 

κασετίνα σφραγίζει για την αποφυγή εισδοχής φωτός. Ο χρόνος έκθεσης κυμαίνεται ανάλογα με το 

αντίσωμα και την ποσότητα της πρωτεΐνης. Μετά από τη λήξη του χρόνου το φιλμ μεταφέρεται σε 

μπανάκι που περιέχει το υγρό εμφάνισης  Developer  για  70 δευτερόλεπτα.  Έπειτα  το φιλμ 

ξεπλένεται  σε  ddH2O και μεταφέρεται στο υγρό Fixer για 30-40 δευτερόλεπτα. Τέλος το φιλμ 

ξεπλένεται καλά σε   ddH2O και αφήνεται να στεγνώσει. 

Ο χρόνος εμφάνισης για την PKM2 για το αντίσωμα της Cell signaling με αραίωση 1/2000 και HRP 

anti-rabbit 1/30000 είναι 1 λεπτό για ολική  πρωτεΐνη συγκέντρωσης 20μg. Για την ακτίνη είναι 1-2 

λεπτά για αραίωση αντισώματος  1/1000  και HRP anti-mouse 1/5000, ενώ για την pMAPK είναι 2-3 

λεπτά για αραίωση αντισώματος 1/500 και ΗRP anti –rabbit 1/5000. 

 

 Μέθοδος αφαίρεσης αντισωμάτων από μεμβράνη PVDF (stripping) 

Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα  αντίσωμα ενάντια σε μια δεύτερη  πρωτεΐνη και 

αυτή η πρωτεΐνη εντοπίζεται στο ίδιο ύψος στη μεμβράνη (δηλαδή οι πρωτεΐνες έχουν  παρόμοιο 

μοριακό βάρος) τότε είναι απαραίτητη η αφαίρεση των  αντισωμάτων για την πρώτη πρωτεΐνη. Για 

να είναι αποτελεσματικό το διάλυμα και γενικότερα η μέθοδος της αφαίρεσης θα πρέπει να είναι 

ικανά να αποδιατάξουν τους δεσμούς συγγένειας μεταξύ των αντισωμάτων και του πρώτου 

αντισώματος με την πρωτεΐνη αλλά να  διατηρούνται ανέπαφες οι  αγκυροβολημένες στη μεμβράνη 

PVDF πρωτεΐνες.  

 

Stripping Buffer ( Για τελικό όγκο διαλύματος 500ml, pH 6.7): 

 3,75 gr Tris Base (62,5 mM) 

 10gr SDS (2%) 

 3,5 ml β-μερκαπτοαιθανόλη (100mM) 
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 Προσθήκη ddH2O  μέχρι τον τελικό όγκο 

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Ρύθμιση του φούρνου στους  50
o  

C. 

2. Εμβάπτιση των μεμβρανών στο stripping buffer σε γυάλινα μπανάκια  τα οποία κλείνουν 

αεροστεγώς σε απαγωγό. 

3. Τοποθέτηση στο φούρνο και επώαση στους 50
o  

C για 20 λεπτά. 

4. Έκπλυση των μεμβρανών με ddH2O  για 3 λεπτά σε απαγωγό, 3 φορές 

5. Επώαση των μεμβρανών σε  ddH2O για  60 λεπτά  σε θερμοκρασία δωματίου υπό ανάδευση 

σε rocking platform. 

6. Έκπλυση των μεμβρανών με TBST (0,05% Tween-20)  για 3 λεπτά υπό ανάδευση, 3 φορές 

7. Επώαση στο Blocking Buffer ( βλέπε πρωτόκολλο) 

 

Παρ' όλα αυτά, αν τα  αντισώματα των πρωτεϊνών προέρχονται από διαφορετικά ζώα δεν είναι 

απαραίτητη η  αφαίρεση του αντισώματος της  πρώτης πρωτεΐνης αλλά μόνο του HRP. Σε αυτή την 

περίπτωση η μεμβράνη επωάζεται για 30 λεπτά σε TBST (0,05% Tween-20) – 0,02% νατραζίδιο 

(NaN3  ) για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου υπό ανάδευση. Στη συνέχεια γίνεται η επώαση με 

το  πρώτο αντίσωμα για την δεύτερη πρωτεΐνη χωρίς να γίνει επώαση της μεμβράνης ξανά με 

Blocking Buffer. 

 

3.2.8 ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 
Ο ανοσοφθορισμός είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται από την οπτική μικροσκοπία με την 

χρήση  μικροσκοπίου φθορισμού για την παρατήρηση πρωτεϊνών σε βιολογικά δείγματα. Η τεχνική 

αυτή εκμεταλλεύεται την  ικανότητα των αντισωμάτων να αναγνωρίζουν ειδικά  το αντιγόνο και με 

την βοήθεια φθορίζουσων ουσιών να γίνεται οπτικοποίηση της κατανομής  της πρωτεΐνης που 

ερευνάται στο δείγμα. Ο ανοσοφθορισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τομές ιστών, σε 

μεμονωμένα κύτταρα ή σε κυτταρικές σειρές. 

Υπάρχουν δύο τύποι τεχνικών ανοσοφθορισμού: ο άμεσος και ο έμμεσος. Στον άμεσο, το αντίσωμα 

που αναγνωρίζει την επιθυμητή πρωτεΐνη φέρει και το φθοριόχρωμα. Στον έμμεσο, το πρώτο 

αντίσωμα που αναγνωρίζει την επιθυμητή πρωτεΐνη αναγνωρίζεται από ένα δεύτερο το οποίο είναι 

ειδικό για το πρώτο. Το δεύτερο αντίσωμα φέρει το φθοριόχρωμα σε αυτή τη περίπτωση. Αν και ο 

άμεσος τύπος  είναι λιγότερο χρονοβόρος και μειώνει τα επίπεδα του θορύβου (background) εξαιτίας 

της μη ειδικής πρόσδεσης, ο έμμεσος τύπος είναι πιο διαδεδομένος λόγω της έλλειψης πρωτευόντων 
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αντισωμάτων που  φέρουν φθοριόχρωμα. 

Ο ανοσοφθορισμός μπορεί να συνδυαστεί και με μεθόδους οι οποίες δεν χρησιμοποιούν αντισώματα 

για τον εντοπισμό βιολογικών μορίων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η χρώση του πυρηνικού  DNA  

με 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI). H DAPI είναι μία χρωστική η οποία προσδένεται στις 

πλούσιες σε Α-Τ περιοχές του DNA τόσο σε ζωντανά όσο και σε μονιμοποιημένα κύτταρα με 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα μονιμοποιημένα κύτταρα. 

Προκειμένου να λάβει χώρα η τεχνική του ανοσοφθορισμού τα κύτταρα θα πρέπει να 

μονιμοποιηθούν και  η κυτταρική τους μεμβράνη να γίνει διαπερατή. Οι μονιμοποιητικές ουσίες 

δρουν σχηματίζοντας ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ των πρωτεϊνών του κυττάρου και 

αγκυροβολώντας τις διαλυτές πρωτεΐνες πάνω στον κυτταροσκελετό. Με αυτό τον τρόπο 

αποφεύγεται η αυτόλυση των κυττάρων και τερματίζεται κάθε βιολογική διαδικασία ενώ παράλληλα 

διατηρείται η μορφολογία και αυξάνεται η αντοχή των κυττάρων σε μηχανική ρήξη. 

Μονιμοποιητικές ουσίες είναι κυρίως  η φορμαλδεΰδη (με την μορφή PFA), μεθανόλη, ακετόνη, 

αιθανόλη και οξικό οξύ. 

Πριν από την επώαση με τα αντισώματα απαραίτητη είναι η χρησιμοποίηση ενός blocking buffer για 

να αποφευχθεί η πρόσδεση του αντισώματος σε μη ειδικές θέσεις. 

 

Ανοσοφθοριμός με αντίσωμα της PKM2 (abcam)    

Τα κύτταρα HeLa ,LoVo ,HT29  καλλιεργήθηκαν σε  6-well plate με καλυπτρίδες για 24-48 ώρες. Οι 

καλυπτρίδες περάστηκαν από φλόγα αφού εμβαπτίστηκαν πρώτα σε αιθανόλη (75%) προκειμένου 

να αποστειρωθούν. Αρχικά  στρώθηκαν 2x10 
5   

κύτταρα ανά well  και το θρεπτικό δεν αλλάχθηκε 

μετά το στρώσιμο. Χρησιμοποιήθηκε θρεπτικό με όλα τα απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη 

και πολλαπλασιασμό των κυττάρων και για την αποφυγή μολύνσεων. Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν 

καθώς βρίσκονταν στην εκθετική φάση της ανάπτυξής τους.  

 

Πειραματική διαδικασία: 

1. Αφαίρεση θρεπτικού  με πιπέτα Pasteur. 

2. Έκπλυση των κυττάρων με 1xPBS (2x). 

3. Προσθήκη  4%PFA  για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου σε απαγωγό. 

4. Αφαίρεση PFA   με πιπέτα   και έκπλυση μία φορά με 1xPBS  σε απαγωγό. 

5. Προσθήκη Blocking Buffer: 1% BSA-10% FBS- 0,3 M glycine  σε PBST (0,1% Tween -20) 

για 60 λεπτά  σε θερμοκρασία δωματίου. 

6. Προσθήκη 100μλ αραιωμένου αντισώματος για την PKM2  σε parafilm και τοποθέτηση των 

καλυπτρίδων πάνω στο parafilm. Το parafilm είναι τοποθετημένο πάνω σε χαρτί το οποίο 
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εμβαπτίστηκε με ddH2O  πάνω σε ειδική κασετίνα (για διατήρηση της υγρασίας). 

7. Κλείσιμο και μεταφορά της κασετίνας στους  4
ο 
C  για επώαση 24 ώρες με το αντίσωμα. 

8. Μεταφορά των καλυπτρίδων πίσω στο plate και προσθήκη PBST για 10 λεπτά υπό ανάδευση 

σε rocking platform για την απομάκρυνση της περίσσειας του πρώτου αντίσωματος. Το 

πλύσιμο επαναλαμβάνεται 3 φορές 

9. Προσθήκη 100μλ αραιωμένου δεύτερου αντισώματος (goat anti-rabbit Alexa Fluor 488 ή 

555) σε parafilm και τοποθέτηση των καλυπτρίδων πάνω στο parafilm. Επώαση  για 45 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

10. Μεταφορά των καλυπτρίδων πίσω στο plate και προσθήκη PBST για 10 λεπτά υπό ανάδευση 

σε rocking platform για την απομάκρυνση της περίσσειας του δεύτερου αντίσωματος. Το 

πλύσιμο επαναλαμβάνεται 3 φορές  

11. Προσθήκη μίας σταγόνας DAPI anti-fade  πάνω σε αντικειμενοφόρες πλάκες και μεταφορά 

των καλυπτρίδων πάνω σε αυτές.  

12. Παρατήρηση σε μικροσκόπιο φθορισμού . 

*Για το πρώτο αντίσωμα χρησιμοποιήθηκαν οι εξής αραιώσεις ( αρχικό stock 1μg/ml): 

1/25, 1/50, 1/100, 1/200 , 1/500 

 Για το δεύτερο αντίσωμα χρησιμοποιήθηκαν οι εξής αραιώσεις : 

 1/500 , 1/1000 , 1/1500, 1/2000 

Η αραίωση των αντισωμάτων δοκιμάστηκε σε : 

 PBST(0,1% Tween -20) 

 PBS 

 5% FBS σε PBST(0,1% Tween -20) 

 5% FBS σε PBS 

Επίσης δοκιμάστηκαν και τα ακόλουθα Blocking Buffers: 

 1% BSA-10% FBS- 0,3 M glycine  σε PBS 

 1% BSA-10% FBS  σε PBST(0,1% Tween -20) 

 1% BSA-10% FBS σε PBS 

 10% FBS σε PBS 

Πρωτόκολλα που δοκιμάστηκαν με το αντίσωμα  για την PKM2 (abcam) :  

Ανοσοφθορισμός σε cytospins: 

1. Οι αντικειμενοφόρες πλάκες αποψύχονται από τους -80
ο 

C όπου φυλάσσονται και στη 

συνέχεια τοποθετούνται σε οριζόντια θέση μέσα σε κασετίνα και ενυδατώνονται κάνοντας 

πλύση με διάλυμα PBS (2% FBS) για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 
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2. Ακολούθως τα πλακάκια επωάζονται σε πλαστικό μπανάκι με παγωμένη (-20
ο 

C) μεθανόλη 

στους  -20
ο 
C για 7 λεπτά όπου γίνεται μονιμοποίηση. 

3. Προσθήκη PBS (2% FBS) στα μπανάκια για 3 λεπτά για έκπλυση σε θερμοκρασία δωματίου 

(3x). 

4. Προσθήκη ακετόνης   και επώαση στους -20
ο 
C για 3 λεπτά. Η μεμβράνη γίνεται διαπερατή. 

5. Προσθήκη PBS (2% FBS) στα μπανάκια για 3 λεπτά για έκπλυση σε θερμοκρασία 

δωματίου(3x). 

6. Συνέχεια από το βήμα (5) του πρωτοκόλλου Ανοσοφθοριμός με αντίσωμα της PKM2 

(abcam)   

 

*Δοκιμάστηκαν οι ίδιες συγκεντρώσεις και διαλύματα  με καλύτερες συνθήκες : 

 1% BSA-10% FBS- 0,3 M glycine  σε PBS για το Blocking Buffer. 

 5% FBS σε PBS για την αραίωση αντισώματος και ως διάλυμα πλύσης. 

 1/100 το πρώτο αντίσωμα 

 1/1000 το δεύτερο  goat anti-rabbit Alexa Fluor 555 

Πετυχημένο το 1% BSA-10% FBS- 0,3 M glycine  σε PBS για το Blocking Buffer, αραίωση 

αντισωμάτων σε PBS-5% FBS, βλέπε αποτελέσματα) 

 

Πρωτόκολλο ανοσοφθορισμού με το αντίσωμα για την PKM2 (cell signaling): 

1. Αφαίρεση θρεπτικού  με πιπέτα Pasteur. 

2. Έκπλυση των κυττάρων με 1xPBS(2x). 

3. Προσθήκη  4%  PFA για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου σε απαγωγό. 

4. Αφαίρεση PFA   με πιπέτα  και έκπλυση μία φορά με 1xPBS  σε απαγωγό. 

5. Προσθήκη Blocking Buffer: 5%FBS  σε PBST(0,3% Triton x100) για 60 λεπτά  σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

6. Προσθήκη 100μλ αραιωμένου πρώτου αντισώματος (1/100) μέσα στο πηγαδάκι. Το 

αντίσωμα αραιώθηκε στο antibody dilution buffer: 1% BSA σε PBST (0,3% Triton x100). 

Eπώαση 24 ώρες  στους 4
ο 
C. 

7. Έκπλυση με PBS ( 5%FBS)  για 5 λεπτά υπό ανάδευση σε rocking platform (3x). 

8. Προσθήκη 100μλ αραιωμένου δεύτερου αντισώματος (goat anti-rabbit Alexa Fluor 555, 

1/1000) στο πηγαδάκι και επώαση για 45 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Η αραίωση έγινε 

στο  antibody dilution buffer. 

9. Έκπλυση με PBS ( 5%FBS)  για 5 λεπτά υπό ανάδευση σε rocking platform (3x). 
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10. Προσθήκη DAPI μέσα στο πηγαδάκι και παρατήρηση σε μικροσκόπιο φθορισμού. 

*Τα κύτταρα LoVo και HT29 καλλιεργήθηκαν σε 24-well plate με καλυπτρίδες για 24-48 ώρες. 

Αρχικά  στρώθηκαν 0,5x10 
5   

κύτταρα ανά well  και το θρεπτικό δεν αλλάχθηκε μετά το στρώσιμο.  

 

Παρασκευή PFA 4% (Paraformaldehyde )  

H PFA είναι βασικά η στερεή μορφή της φορμαλδεΰδης και κατά συνέπεια έχει τις ίδιες χρήσεις με 

αυτή. Οι αλδεΰδες χρησιμοποιούνται συνήθως ως μονιμοποιητικά καθώς βοηθούν στην 

σταθεροποίηση των δομών των κυττάρων και των ιστών μέσω διαμοριακών δεσμών με τις 

πρωτεΐνες. Με αυτό τον τρόπο γίνεται η παρατήρηση των κυττάρων και των ιστών σε οπτικό, 

φθορισμού ή ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

Ποσότητες για 500ml διαλύματος PFA 

1. 20gr PFA σε σκόνη ζυγίζονται σε ζυγαριά που είναι τοποθετημένη σε απαγωγό. 

2. Μεταφορά σε γυάλινο δοχείο το οποίο έχει 450 ml 1xPBS και το στόμιο του καλύπτεται με 

parafilm. 

3. Ανάδευση σε stirrer υπό θέρμανση μέσα στον απαγωγό και προσθήκη μερικών σταγόνων 5Ν 

NaOH μέχρι να γίνει διαυγές. 

4. Προσθήκη κατάλληλης ποσότητας 5Ν NaOH προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό pH 

(7,5-8). Η μέτρηση του pH γίνεται με πεχαμετρικό χαρτί < PANPEHA> 

5. Τοποθέτηση σε ογκομετρικό σωλήνα και προσθήκη PBS μέχρι τελικό όγκο 500ml. 

6. Μεταφορά σε 50ml falcons και διατήρηση στους -20
 ο 

C.  

Η PFA όταν ξεπαγώσει διατηρείται για μία εβδομάδα στους  4
ο
C. 

 

Στρώσιμο κυττάρων σε αντικειμενοφόρες πλάκες με cytospins για ανοσοφθορισμό 

Κύτταρα σε καλλιέργεια μπορούν να στρωθούν σε αντικειμενοφόρες πλάκες και να φυλαχθούν 

στους  -80
ο 

C. Τα κύτταρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πειράματα ανοσοφθορισμού. Με 

την μέθοδο αυτή ακόμα και κύτταρα που δεν είναι προσκολλούμενα μπορούν να  μελετηθούν με  

την τεχνική του ανοσοφθορισμού. Στα κύτταρα, αφού φυγοκεντρηθούν και αφαιρεθεί το θρεπτικό 

τους, προστίθεται κατάλληλη ποσότητα PBS και φυγοκεντρούνται ξανά (βλ. Σπάσιμο κυττάρων). 

Αφού μετρηθούν προστίθεται κατάλληλη ποσότητα PBS (2% FBS) ώστε να υπάρχει ο επιθυμητός 

αριθμός κυττάρων ανά αντικειμενοφόρο πλάκα σε 500μλ τελικού όγκου ανά πλάκα. Οι πλάκες 
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τοποθετούνται μέσα σε ειδικές βάσεις και κλειδώνουν με  δακτύλιους στους οποίους μεταφέρονται 

τα κύτταρα (500μλ). Στη συνέχεια, οι βάσεις τοποθετούνται σε ειδική φυγόκεντρο και 

φυγοκεντρούνται για 3 λεπτά στα 800rpm σε θερμοκρασία δωματίου. Οι πλάκες αφαιρούνται από 

την βάση και τα κύτταρα έχουν προσκολλήσει με την βοήθεια του FBS ομοιόμορφα σε μία κυκλική 

επιφάνεια που ορίζεται από τον δακτύλιο. Τα κύτταρα αφήνονται να στεγνώσουν και την επόμενη 

μέρα φυλάσσονται στους -80
ο 
C. 

3.2.9. Μέτρηση επιβίωσης των κυττάρων ( Cell Viability Assay) 
Αρχή της μεθόδου 

Η μέτρηση της επιβίωσης κυττάρων  είναι μία δοκιμή για την διαπίστωση της ικανότητας των 

κυττάρων ή των ιστών να διατηρήσουν ή να επανακτήσουν την ζωτικότητά τους. Οι δοκιμές αυτές 

χρησιμοποιούνται ευρέως στην κυτταρική βιολογία για την μελέτη αυξητικών παραγόντων, 

κυτοκινών, κυτταροτοξικών παραγόντων και φαρμάκων. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον καθορισμό του αριθμού των κυττάρων σε μία δοκιμή. Αυτό 

μπορεί να γίνει  είτε άμεσα με την μέτρηση του αριθμού των κυττάρων με μικροσκόπιο είτε έμμεσα 

μετρώντας ενσωμάτωση ραδιενεργών πρόδρομων ουσιών, ή με την χρήση χρωμογόνων για 

ποσοτικοποίηση της ολικής πρωτεΐνης, ή μετρώντας την ενεργότητα μεταβολικών ενζύμων μέσα στο 

κύτταρο. 

Οι χρωστικές formazan είναι χρωμογόνες ουσίες οι οποίες είναι προϊόντα από την αναγωγή αλάτων 

τετραζολίου  από αφυδρογονάσες και αναγωγάσες. Το MTS (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3-

carboxymethoxyphenyl)-2-(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium), παρουσία phenazine methosulfate 

(PMS)  παράγει ένα προϊόν formazan το οποίο έχει μέγιστη απορρόφηση σε μήκος κύματος 490 nm. 

Η αναγωγή λαμβάνει χώρα μόνο όταν η αναγωγάση είναι ενεργή και αυτό είναι ένα μέτρο της 

επιβίωσης των κυττάρων. Η μεταβολή του χρώματος είναι απο κίτρικο σε μωβ , με το κίτρινο να 

αντιστοιχεί σε μικρότερο αριθμό κυττάρων και το μωβ σε μεγαλύτερο. Επίσης είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι  παράγοντες που επηρεάζουν τον μεταβολισμό των κυττάρων μπορεί να μεταβάλλουν 

την  μέτρηση MTS  ακόμα κι αν ο αριθμός των κυττάρων είναι σταθερός. 

 

Κυτταροτοξικές ουσίες και αναστολείς μονοπατιών κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

Η ικανότητα της χημειοθεραπείας  να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα εξαρτάται από την ικανότητά 

της να σταματήσει την κυτταρική διαίρεση. Συνήθως, τα φάρμακα δρουν καταστρέφοντας το RNA ή 

το DNA που υπαγορεύει στο κύτταρο πώς να αντιγράψει τον εαυτό του. Όσο πιο γρήγορα τα 

κύτταρα διαιρούνται, τόσο πιο πιθανό είναι ότι η χημειοθεραπεία θα σκοτώσει τα κύτταρα, με 

αποτέλεσμα ο όγκος να συρρικνώνεται. Μπορούν επίσης να προκαλέσουν  κυτταρικό θάνατο ή 
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απόπτωση. Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα που επηρεάζουν τα κύτταρα μόνο όταν είναι σε  

διαίρεση ονομάζονται ειδικά κυτταρικού κύκλου ενώ αυτά που επηρεάζουν τα κύτταρα όταν είναι σε 

κατάσταση ηρεμίας ονομάζονται μη ειδικά κυτταρικού κύκλου. Ο προγραμματισμός της 

χημειοθεραπείας έχει οριστεί με βάση τον τύπο των κυττάρων, το ρυθμό με τον οποίο διαιρούνται, 

και τον χρόνο κατά τον οποίο ένα συγκεκριμένο φάρμακο είναι πιθανό να είναι αποτελεσματικό. Για 

το λόγο αυτό η χημειοθεραπεία συνήθως δίνεται σε κύκλους.  

Στα πειράματα επιβίωσης  (cell viability assay) χρησιμοποιήθηκαν  οι εξής ουσίες : 

 

Oxaliplatin (Eloxatin):   

Η οξαλιπλατίνη (oxaliplatin) είναι μια αντινεοπλασματική δραστική ουσία που ανήκει σε μια νέα 

κατηγορία παραγώγων πλατίνας στα οποία το άτομο της πλατίνας δημιουργεί σύμπλοκα με το 1,2-

διαμινοκυκλοεξάνιο («DACH») και με μια οξαλική ομάδα. Τα ενυδατωμένα παράγωγα που 

προέρχονται από τη βιομετατροπή της οξαλιπλατίνας, αλληλεπιδρούν με το DNA σχηματίζοντας 

ενδο- και διακλωνικές διασταυρώσεις (inter- και intrastrand crosslinks), αναστέλλοντας με αυτό τον 

τρόπο τη σύνθεση του DNA, που έχει ως αποτέλεσμα την κυτταροτοξική και την αντικαρκινική  

δράση. Χρησιμοποιείται  μαζί με 5-fluorouracil  και leucovorin σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί 

και είναι σταδίου ΙΙΙ  καρκίνου παχέος εντέρου καθώς και σε μεταστατικό στάδιο. 

Fluorouracil (5 FU) 

Η φθοριοουρακίλη (fluorouracil) είναι ανάλογο της πυριμιδινικής ουρακίλης και δρα επομένως ως 

ανταγωνιστής της πυριμιδίνης, με αποτέλεσμα μείωση της σύνθεσης και της επιδιόρθωσης του DNA 

και τελικό αποτέλεσμα μείωση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Επομένως η φθοροουρακίλη 

ανήκει στην κατηγορία των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων γνωστών ως αντι-μεταβολίτες και είναι  

ειδικό κυτταρικού κύκλου φάρμακο. 

Irrinotecan (CPT) 

Η ιρινοτεκάνη εμποδίζει το ξεδίπλωμα της έλικας του DNA με το να αναστέλλει τη λειτουργία της 

τοποϊσομεράσης Ι. Πρόκειται για το φυσικό ανάλογο του αλκαλοειδούς καμπτοθεκίνη 

(camptothecin). Συνήθως χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του ορθοκολικού καρκίνου σε συνδυασμό 

με άλλους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες όπως με το 5FU και τη λευκοβορίνη. 

 

B-RAF inhibitor 

Οι αναστολείς της B-Raf (Glaxo και Symansis)  είναι σχεδιασμένοι να αντιστρέφουν την κατάσταση 

του V600E αλληλομόρφου από την ενεργό μορφή στη ανενεργό μορφή με αποτέλεσμα να 
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διακόπτουν την ροή του σηματοδοτικού μονοπατιού. Η πρωτεΐνη  MAPK  ως καθοδικό στοιχείο δεν 

φωσφορυλιώνεται με αποτέλεσμα να μην ανιχνεύεται η φωσφορυλιωμένη μορφή p42/p44MAPK  με 

την μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης Western Blot. 

 

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Τα κύτταρα αφού φυγοκεντρηθούν μετά από σπάσιμο (βλ. σπάσιμο κυττάρων) 

τοποθετούνται σε κατάλληλο όγκο θρεπτικού  έτσι ώστε  ο αριθμός των κυττάρων να είναι 

4000  σε 100μl  ανά πηγαδάκι. 

2. Μεταφορά των κυττάρων σε  100mm plate  από το οποίο με πολυπιπέτα θα μεταφερθούν στο 

96-well plate. Τα περιφερικά πηγαδάκια αφήνονται χωρίς κύτταρα αλλά προστίθεται PBS για 

την επιβράδυνση της εξάτμισης του θρεπτικού ώστε να αποφευχθεί τυχόν αλλαγή στις 

συγκεντρώσεις των συστατικών του. 

3. Επώαση στους 37
o  

C  σε 5% CO2  στον επωαστήρα για 24 ώρες. 

4. Ακολουθεί την επόμενη μέρα προετοιμασία των διαδοχικών αραιώσεων του φαρμάκου σε 

θρεπτικό υλικό 

5. Το θρεπτικό αφαιρείται από τα κύτταρα με πιπέτα Pasteur με αντλία 

6. 100 μl από την κάθε αραίωση μεταφέρονται σε πηγαδάκι σε 96-well plate. Για την ίδια 

συγκέντρωση χρησιμοποιούνται  3 πηγαδάκια. 

7. Επώαση των κυττάρων  στους 37
o  

C,  σε 5% CO2  στον επωαστήρα για 72 ώρες. 

8. Απόψυξη των διαλυμάτων MTS και PMS  από τους  -20
o  

C σε υδατόλουτρο. 

9. Μίξη MTS και PMS σε αναλογία 20 προς 1 . Δηλαδή 1900μl MTS  και 100 μl PMS. 

10. Προσθήκη 20μl από το μίγμα  σε κάθε πηγαδάκι με πολυπιπέτα. 

11. Επώαση στους 37
o  

C  σε 5% CO2  στον επωαστήρα για 4 ώρες. 

12. Μέτρηση της απορρόφησης σε microplate reader ELISA σε φίλτρο μήκους κύματος 490nm. 

 

Διαδοχική προσθήκη φαρμάκων: 

1. 24 ώρες μετά την προσθήκη του πρώτου φαρμάκου αφαιρείται το θρεπτικό από τα κύτταρα 

με πιπέτα Pasteur 

2. Έκπλυση  κυττάρων με PBS  με πολυπιπέτα. 

3. Προσθήκη του δεύτερου αραιωμένου φαρμάκου. 

4. Επώαση κυττάρων  στους 37
o  

C,  σε 5% CO2  στον επωαστήρα για 48 ώρες. 
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Αρχικές συγκεντρώσεις φαρμάκων και B-Raf inhibitors: 

 

 Oxaliplatin (Eloxatin)              12,6   mM              

 Fluorouracil (5 FU)                384,37 mM 

 Irinotecan (CPT)                      29,53 mM 

 B-Raf inhibitor Glaxo                5,35 mM 

 B-Raf inhibitor Symansis          2,20  mM    
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4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1.Απομόνωση πλασμιδιακού DNA (pEGFPxPKM2) από Escherichia coli 

Με σκοπό να δημιουργήσουμε κυτταρικές σειρές που θα εκφράζουν μόνιμα την PKM2, 

χρησιμοποιήσαμε για τη διαμόλυνση των κυττάρων τον πλασμιδιακό φορέα pEGFPxPKM2, ο 

οποίος κατασκευάστηκε στο εργαστήριο της A. Ulrich. Το γονίδιο της PKM2 κλωνοποιήθηκε με 

PCR από την επιδερμική σειρά καρκινώματος Α341 και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στον φορέα 

pEGFP-C1 (Clontech) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι στο ίδιο πλαίσιο ανάγνωσης με τη φθορίζουσα 

πρωτεΐνη GFP
1
. Ο χάρτης του πλασμιδίου  καθώς και η θέση του ενθέματος δίνεται παρακάτω. Το 

ένθεμα έχει μήκος 1610 ζεύγη βάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiple Cloning Site (MCS) 

 

 

 

Ακριβής 5' αλληλουχία: 

pEGFP-C1.. 

AGATCC.ACCTCAGCAGCCATGTCGAAGCCCCATAGTGAAGCCGGGACTGCCTTCATT... 

BglII 

Ακριβής 3' αλληλουχία:  

...CACCAACACCATGCGTGTTGTTCCTTGTGCCG.GAATTC.. pEGFP-C1 

EcoRI 

 

Εικόνα 1. Αλληλουχία του πλασμιδιακού φορέα pEGFP-C1 και η θέση ένθεσης του cDNA της PKM2. 

Αφού απομονώσαμε το πλασμιδιακό DNA μετά από minipreps, ταυτοποιήθηκε το μοριακό του 

Θέση Ενθέματος 
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βάρος μετά από πέψη με  EcoRI. To μήκος των ζευγών βάσεων που αντιστοιχεί στο πλασμίδιο είναι 

~6,3 kbp.  

 

 

 

 

Εικόνα 2. Ηλεκτροφόρηση του πλασμιδιακού φορέα pEGFPxPKM2 (αριστερά) και μετά από 

γραμμοποίηση με EcoRI (δεξιά) . 

 

Στη συνέχεια, έγινε απομόνωση του πλασμιδιακού DNA ύστερα από maxi-preps του  κλώνου που 

ταυτοποιήθηκε  πώς περιέχει τον πλασμιδιακό φορέα. Η συγκέντρωση του μετρήθηκε στη συσκευή 

φασματομετρίας Nanodrop και ήταν ίση με 3,4μg/ml σε τελικό όγκο 100μl. Μετά την απομόνωση 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης  χωρίς να γίνει πέψη με περιοριστική 

ενδονουκλεάση. 

Συνήθως το πλασμίδιο θα βρεθεί σε πολλές διαφορετικές υπερελικωμένες μορφές στα βακτήρια. 

Όταν απομονώνεται το πλασμίδιο από μια βακτηριακή καλλιέργεια, απομονώνονται όλες οι 

διαφορετικές μορφές  του πλασμιδίου, και το καθένα μεταναστεύει με διαφορετικό τρόπο στη πηκτή. 

Όταν αυτό το μίγμα πλασμιδίων κόβεται με ένα ένζυμο περιορισμού, οι διάφορες μορφές 

γραμμοποιούνται. Ο φορέας pEGFPxPKM2 εντοπίζεται πιο ψηλά σε σχέση με τον  φορέα που δεν 

έχει το ένθεμα της PKM2.  

 

4.2.Καθορισμός συγκέντρωσης G418 με viability test 

Ο πλασμιδιακός φορέας pEGFP-C1 φέρει το γονίδιο της νεομυκίνης  το οποίο χρησιμοποιείται για 

την θετική επιλογή δηλ. την επιλογή εκείνων των κυττάρων που έχουν ενσωματώσει το πλασμίδιο. 

Τα κύτταρα αυτά επιβιώνουν παρουσία του αντιβιοτικού G418. Για να είναι όμως επιτυχής η 

Lambda 

HindIII Ladder

1Kb DNA

Ladder
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επιλογή των κυττάρων που φέρουν το πλασμίδιο θα πρέπει πρώτα να καθοριστεί η συγκέντρωση του 

αντιβιοτικού για την οποία το 100% των πατρικών (parental) κυττάρων, όσων δηλαδή δεν έχουν 

ενσωματώσει το πλασμίδιο, πεθαίνουν. 

Τα κύτταρα έσπασαν και στρώθηκαν σε 12-well plate  με 10 
5  

κύτταρα ανά πηγαδάκι. Το θρεπτικό 

που χρησιμοποιήθηκε για το στρώσιμο για κάθε σειρά ήταν πλήρες. Μία μέρα μετά, αφαιρέθηκε το 

θρεπτικό και προστέθηκε πλήρες θρεπτικό με G418 σε διάφορες συγκεντρώσεις. Οι συγκεντρώσεις 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από 100μg/ml έως 1200 μg/ml με διαφορά 50 μg/ml μεταξύ των 

συγκεντρώσεων. H αρχική συγκέντρωση του αντιβιοτικού ήταν 100mg/ml. Η αλλαγή του θρεπτικού 

γινόταν κάθε 2 με 3 μέρες και η επιλογή διαρκούσε για 2 εβδομάδες. Viability test 

πραγματοποιήθηκε σε καρκινικές σειρές παχέος εντέρου και πνεύμονα. Η συγκέντρωση που 

επιλέχθηκε τελικά αναφέρεται στον Πίν. 1. 

Στις σειρές ΗΤ29 και LoVo έγινε και επιλογή των κυττάρων τα οποία είχαν λάβει το πλασμίδιο 

pEGFP. Τα κύτταρα έσπασαν και στρώθηκαν σε πηγαδάκια από 12-well plate  με 10 
5  

κύτταρα ανά 

πηγαδάκι. Το θρεπτικό που χρησιμοποιήθηκε για το στρώσιμο για κάθε σειρά ήταν πλήρες χωρίς 

πενικιλίνη και στρεπτομυκίνη. Έγινε διαμόλυνση σύμφωνα με το βελτιστοποιημένο πρωτόκολλο 

(βλ. διαμόλυνση κυττάρων) για την κάθε σειρά. Μία μέρα μετά την διαμόλυνση αφαιρέθηκε το 

θρεπτικό και προστέθηκε πλήρες θρεπτικό με G418 στις συγκεντρώσεις: 200μg/ml έως 1000μg/ml 

με διαφορά 100μg/ml  μεταξύ των συγκεντρώσεων. Σημειώθηκε η συγκέντρωση του G418 η οποία 

αντιστοιχεί  στο πηγαδάκι στο οποίο τα κύτταρα που φθορίζουν στο πράσινο είναι τα περισσότερα 

και τα κύτταρα που δεν φθορίζουν τα λιγότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις συγκεντρώσεις 

υπήρχαν κύτταρα τα οποία δεν φθόριζαν και είχαν σχηματίσει αποικίες στην περιφέρεια. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν ενσωματώσει στο γονιδίωμά τους το γονίδιο neomycin 

αλλά όχι το γονίδιο της GFP. Σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις G418 (600μg/ml - 1000μg/ml) τα GFP 

θετικά κύτταρα είναι λίγα σε αριθμό, μεμονωμένα χωρίς αποικίες.  

Πίνακας 1 

 

 

Colorectal

Colo205(V600E) 200μg/ml colonies

Caco2(WT) 400μg/ml colonies

LOVO(G13D) 400μg/ml no colonies

HT29(V660E) 500μg/ml no colonies

SKMES(SQUAMOUS) 1000μg/ml colonies     LUNG

A549(ADENO) 200μg/ml colonies
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4.3.Δημιουργία κυτταρικών σειρών που υπερεκφράζουν την PKM2 

Με σκοπό να διερευνήσουμε εάν τα κύτταρα που υπερεκφράζουν PKM2 είναι περισσότερο ή 

λιγότερο ανθεκτικά στην oxaliplatin προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κυτταρικές σειρές που 

εκφράζουν μόνιμα την PKM2 μετά από διαμόλυνση. Κατά τη διαμόλυνση μιας κυτταρικής σειράς με 

έναν πλασμιδιακό φορέα, το εξωγενές DNA ποτέ δεν ενσωματώνεται ακέραιο στο γονιδίωμα των 

κυττάρων. Έτσι μπορεί κάποια κύτταρα να φθορίζουν και να δίνουν θετικές στο GFP αποικίες αλλά 

να μην έχουν την πρωτεΐνη που θέλουμε να υπερεκφράσουμε. Επομένως το ποσοστό των κυττάρων 

που εκφράζουν την υβριδική πρωτεΐνη  είναι πάρα πολύ μικρό. Για τον πλασμιδιακό φορέα 

pEGFPxPKM2 η διαμόλυνση έγινε όπως περιγράφεται στις Μεθόδους. Το ποσοστό των κυττάρων 

που φθορίζουν την επόμενη μέρα της διαμόλυνσης κυμαίνεται από 30-70%, στα πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν (Εικ.3). Η θετική επιλογή διήρκησε 15-20 μέρες μέχρι να δούμε αποικίες 

αρκετά μεγάλες.  

 

 

Εικόνα 3: Κύτταρα ΗΤ29 μετά την διαμόλυνση με το πλασμίδιο pEGFPxPKM2. Υπάρχει 

κυτταροπλασματική εντόπιση της πρωτεΐνης GFP. Η αποτελεσματικότητα της διαμόλυνσης ήταν 

περίπου 30-70 % με αρκετά κύτταρα που φθορίζουν να έχουν κυτταροπλασματικό πρότυπο. 

 

4.3.1.Απομόνωση GFP θετικών αποικιών 

Μετά από 2 εβδομάδες επιλογής, απομονώθηκαν αποικίες κυττάρων τα οποία φθόριζαν στο πράσινο 

και είχαν κυτταροπλασματικό πρότυπο. Το πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν ότι σε 

όλα τα πειράματα διαμόλυνσης που πραγματοποιήσαμε, οι αποικίες ήταν μικτές αποτελούμενες δηλ. 

από GFP θετικά και GFP αρνητικά κύτταρα (Εικ. 4) με το μεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων να 

είναι GFP θετικά σε κάποιες από τις αποικίες. Οι αποικίες όταν συλλεχθούν με τον τρόπο ο οποίος 

περιγράφεται στις Μεθόδους, τοποθετούνται σε τρυβλίο 96-well το οποίο περιέχει θρεπτικό με 

G418. Οι κλώνοι στη συνέχεια μεταφέρονται σε κλιμακούμενα μεγαλύτερη επιφάνεια (48-well plate, 
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24-well plate, 6-well plate, T25 flask, 100mm plate) όπου δεν ήταν πλέον σε διαδικασία επιλογής με 

G418 (Εικ. 5).  

 

     
 

 

Εικόνα 4: Μικτή αποικία κυττάρων ΗΤ29 η οποία απομονώθηκε μετά από 2 εβδομάδες επιλογής 

στο αντιβιοτικό G418. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Θετικός GFP κλώνος κυττάρων HT29 ο οποίος απομονώθηκε μετά από δύο εβδομάδες 

επιλογής σε G418. Δεν βρίσκεται πλέον σε επιλογή αλλά σε καλλιέργεια πλήρους θρεπτικού μέσου σε 

24 -well plate. Ο παραπάνω κλώνος έχει το σωστό πρότυπο που δίνει η PKM2, δηλ. στο 

κυτταρόπλασμα. 
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Προκειμένου να παρθούν αμιγείς αποικίες έγινε η προσπάθεια να καλλιεργηθούν κύτταρα των 

κλώνων με το μεγαλύτερο ποσοστό GFP θετικών κυττάρων με τη μέθοδο του subcloning βάζοντας 

σε 96-well 3- 5 κύτταρα ανά πηγαδάκι. Στα περισσότερα πηγαδάκια δεν επιβίωναν τα κύτταρα. 

Υπήρχαν μικτές μικρές αποικίες οι οποίες όμως δεν είχαν προοπτική να δώσουν καθαρές αποικίες 

GFP θετικών κυττάρων. Μια άλλη προσέγγιση για να πάρουμε μόνο GFP κύτταρα ήταν κάνοντας 

cell sorting (ΙΜΒΒ). Παρόλο που κατά το sorting το ποσοστό εμπλουτισμού σε GFP θετικά κύτταρα 

έφτανε το 95%, εντούτοις μετά που καλλιεργούσαμε τα κύτταρα ο αριθμός τους μειωνόταν και 

τελικά επικρατούσαν τα κύτταρα που δεν ήταν GFP.  

 

4.4.Βελτιστοποίηση του ανοσοφθορισμού για τον εντοπισμό της PKM2                                        

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για το αντίσωμα της PKM2 (cell signaling ) έχει το λιγότερο 

background με ειδικό σήμα στο κυτταρόπλασμα (βλ. Μεθόδους, Εικ. 6). Το πρωτόκολλο αυτό δεν 

έχει δοκιμαστεί σε cytospins. Το αντίσωμα της Abcam στα cytospins φαίνεται να είχε ειδικό σήμα  

με το πρωτόκολλο (βλ. Μεθόδους). Με την μέθοδο των cytospins, τα κύτταρα δεν απλώνουν το 

κυτταρόπλασμά τους μετά το στρώσιμο στην αντικειμενοφόρο πλάκα (Εικ 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Ανοσοφθορισμός σε κύτταρα LoVo με το αντίσωμα της PKM2 (κυτταρόπλασμα) και 

χρώση DAPI (πυρήνας). Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν σε 24-well plate και η αραίωση που 

χρησιμοποιήθηκε για το αντίσωμα της PKM2 (cell singaling) ήταν 1/100 και 1/1000 το Alexa 

Fluor 555 anti-rabbit. 

 

 

 

PKM2 DAPI 
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Εικόνα 7: Aνοσοφθορισμός σε κύτταρα cytospins LoVo  με το αντίσωμα της PKM2 (κυτταρόπλασμα) 

και χρώση DAPI (πυρήνας). H αραίωση που χρησιμοποιήθηκε με το αντίσωμα της PKM2(abcam) 

ήταν 1/50 και 1/300  το Alexa Fluor 555 anti-rabbit. 

 

4.4.1.Μετατόπιση της PKM2 στον πυρήνα 

Με βάση τα αποτελέσματα των Stetak et al., η PKM2 μετατοπίζεται στον πυρήνα ως αποτέλεσμα  

αποπτωτικών ερεθισμάτων που δέχονται τα κύτταρα, όπως UV ακτινοβολία και H2O2. Δεν είναι 

γνωστό εάν έχει παρόμοια ιδιότητα και όταν τα κύτταρα επωάζονται με τον κυτταροτοξικό 

παράγοντα oxaliplatin. Για να διερευνήσουμε εάν η PKM2 μετατοπίζεται στον πυρήνα κυττάρων 

στα οποία προστίθεται oxaliplatin πραγματοποιήσαμε ανοσοφθορισμό μετά από επώαση των 

κυττάρων HT29 σε διάφορες συγκεντρώσεις oxaliplatin και σε διάφορες χρονικές στιγμές. 

Τα κύτταρα έσπασαν και στρώθηκαν σε 24-well plate και σε πλήρες θρεπτικό. Στρώθηκαν 5X10
4  

κύτταρα ανά πηγαδάκι. Μετά από 48 ώρες αφαιρέθηκε το θρεπτικό και προστέθηκε πλήρες θρεπτικό 

με oxaliplatin. Οι συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 1μΜ, 2μΜ, 4μΜ και10μΜ οι οποίες 

είναι κοντά στο IC50 των κυττάρων (το IC50 των HT29 είναι 2μΜ). Στη συνέχεια, τα κύτταρα 

μονιμοποιήθηκαν στις 8 ώρες, 24 ώρες και 48 ώρες με 4%PFA και φυλάχθηκαν στους -20
o
C. 

Πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός με το πρωτόκολλο του αντισώματος για την PKM2 (cell 

signaling). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει μετατόπιση της PKM2 στον πυρήνα ως 

αποτέλεσμα επαγωγής απόπτωσης με την δράση oxaliplatin για τις συνθήκες που μελετήθηκαν. 

Βρέθηκαν κύτταρα τα οποία είχαν αποπτωτικό πυρήνα με PKM2 σε όλη την έκταση του κυττάρου 

(Εικ. 8) αλλά δεν εντοπίστηκαν κύτταρα με ανέπαφο πυρήνα και μετατοπισμένη PKM2 σε αυτόν 

όπως θα ήταν το αναμενόμενο. Οι διαφορές που υπήρχαν σε διαφορετικές ώρες επώασης και 

συγκεντρώσεις  είναι στον αριθμό των κυττάρων που επιβιώνουν σε σχέση με τα κύτταρα ελέγχου 

όπου δεν έχει προστεθεί φάρμακο (βλέπε πειράματα κυτταρικής επιβίωσης). 

DAPI PKM2 
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Εικόνα 8: Ανοσοφθοριμός σε κύτταρα ΗΤ29 για PKM2, 24 ώρες μετά την προσθήκη Oxaliplatin 

2μΜ. Παρατήρηση ενός κυττάρου το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της απόπτωσης με την 

πρωτεΐνη PKM2 να εντοπίζεται σε όλη την έκταση του κυττάρου. 

 

4.5.Βελτιστοποίηση καταστολής της PKM2 με siRNA (siRNA targeting) σε κυτταρικές σειρές 

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τις συνθήκες που δοκιμάστηκαν στα διάφορα πειράματα για να 

επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή μείωση της ποσότητας της πρωτεΐνης PKM2 με siRNA στις δύο 

κυτταρικές σειρές, HT29 και LoVo.  

ΠΕΙΡΑΜΑ Κυτταρική σειρά  Αντιδραστήριο Αριθμόςκυττάρων 

1 ΗΤ29 Lipofectamine 2000 0,5X 10
5  

 

2 LoVo 
siIMPORTER και 
Lipofectamine2000 0,4X 10

5  
 

3 LoVo Lipofectamine 2000 0,4X 10
5  

 

4 LoVo Lipofectamine 2000 0,4X 10
5  

 

5 LoVo Lipofectamine 2000 0,4X 10
5  

 

6 LoVo Lipofectamine 2000 0,25X 10
5  

 

ΠΕΙΡΑΜΑ Συγκέντρωση siRNA Κύκλοι ΧρόνοςΕπώασης 
1 100nM  και 130nM 2 4hs 
2 50nM,100nM  και 150nM 1 4hs και 6 hs 
3 100nM   2 4hs 
4 100nM   2 6hs 
5 100nM και 130nM 2 6hs 
6 150nM 1 4hs και 8hs 

ΠΕΙΡΑΜΑ 
Χρόνος μέχρι λύση και απομόνωση ολικής 
πρωτεΐνης Αντίσωμα σε western blot ECL 

1 72 hs και  96 hs PKM2 (cell signaling) 1/1500 Amersham 
2 72hs PKM2 (abcam) 1/200 Amersham 
3 48hs , 72hs και 96hs PKM2 (cell signaling) 1/1000 Amersham 
4 72hs και 96hs PKM2 (cell signaling) 1/1000 Amersham 
5 72hs και 96hs PKM2 (cell signaling) 1/1000 Amersham 
6 48hs  PKM2 (cell signaling) 1/2000 PIERCE 

DAPI PKM2 
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Για την διαπίστωση της καταστολής πραγματοποιήθηκε Western Blot αφού πρώτα έγινε μέτρηση 

της συγκέντρωσης της ολικής πρωτεΐνης για τις διάφορες συνθήκες. Η ποσότητα της πρωτεΐνης που 

φορτώθηκε ήταν 20μg. Η μεμβράνη PVDF κόπηκε κάτω από την μπάντα των 56KDa της 

πρωτεΐνης- μάρτυρα . Το πάνω μέρος  επωάστηκε με το αντίσωμα της PKM2  (60KDa)  και το κάτω 

μέρος με το αντίσωμα της ακτίνης (42kDa) . 

Πείραμα 1
ο     

Western blot για την καταστολή της PKM2 στα ΗΤ29  για τις συγκεντρώσεις siRNA 100nM και 130nM 

για τις 72 και 96 ώρες 

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα: Αν και υπάρχει μία ελαφρά μείωση της ποσότητας της PKM2 στις 72 ώρες για 

συγκέντρωση siRNA 100nM ωστόσο δεν υπάρχει αισθητή μείωση  μετά την επίδραση με siRNA για 

τις συνθήκες που μελετήθηκαν. 

Πείραμα 2
ο     

Western blot για την καταστολή της PKM2 στα LoVo  με SiIMPORTER και Lipofectamine 2000 για τις 

72 ώρες. 

 

 

PKM2 1/1500 (HRP anti-rabbit 1/2000) 

Actin 1/1000   (HRP anti- mouse 

1/10000) 

PKM2 1/200 (Abcam) (HRP anti-

rabbit 1/2000) 

Actin 1/1000(HRP anti- mouse 

1/10000) 
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Αποτέλεσμα: Δεν υπάρχει αισθητή μείωση της ποσότητας της PKM2  μετά την επίδραση με siRNA 

για τις συνθήκες που μελετήθηκαν. 

Πείραμα 3
ο                                                                                  

Western blot για την καταστολή της PKM2 στα LoVo στις 48, 72 και 96 ώρες για σταθερή 

συγκέντρωση siRNA 100nM. 

 

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα: Αισθητή μείωση της ποσότητας της PKM2 (72%), 96 ώρες μετά την επώαση με 100 

nM siRNA της PKM2 υπό τις συνθήκες που μελετήθηκαν. 

Πείραμα 4
ο      

Western blot για την καταστολή της PKM2 στα LoVo  στις  72 και 96  ώρες για σταθερή συγκέντρωση 

siRNA 100nM. Ο χρόνος επώασης ήταν 6 ώρες. 

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα: Αισθητή μείωση της ποσότητας της PKM2. Υπάρχει μείωση 48% για τις 72  ώρες και 

38% για τις 96 ώρες μετά την επώαση με 100 nM siRNA της PKM2 για 6 ώρες υπό τις συνθήκες 

που μελετήθηκαν.
  

PKM2 1/1000 (HRP anti-rabbit 

1/2000) 

Actin 1/1000   (HRP anti- mouse 

1/10000) 

PKM2 1/1000 (HRP anti-rabbit 

1/2000)                           

Actin 1/1000 (HRP anti- mouse 

1/10000) 
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Πείραμα 5
ο      

Western blot για την καταστολή της PKM2 στα LoVo στις 72 και 96 ώρες για τις συγκεντρώσεις siRNA 

100nM και 130nM. Ο χρόνος επώασης ήταν 6 ώρες. 

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα: Στον Πίν.2 συνοψίζονται τα αποτελέσματα από τα πειράματα στόχευσης της PKM2 

και όπως διαπιστώνεται υπάρχει μια αισθητή μείωση της ποσότητας της PKM2 σε όλες τις 

συγκεντρώσεις που μελετήθηκαν. 

Πίνακας 2 

 

Πείραμα 6
ο     

 

Western blot για την καταστολή της PKM2 στα LoVo στις 48 ώρες για τις συγκεντρώσεις siRNA 

150nM. Ο χρόνος επώασης ήταν 4 και 8 ώρες. 

 

 

PKM2 1/1000 (HRP anti-

rabbit 1/2000) 

Actin 1/1000 (HRP anti- 

mouse 1/10000) 

 

PKM2 1/2000 (Cell signaling) 

(HRP anti-rabbit 1/30000)  

Actin 1/1000 (HRP anti- mouse 

1/5000) 

Συνθήκες % Μείωση

100nΜ 72hrs 59,37

130nΜ 72hrs 68,09

100nΜ 96hs 21,41

130nΜ 96hs 73,18
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Αποτέλεσμα: Αισθητή μείωση της ποσότητας της PKM2 και στις δύο συγκεντρώσεις που 

μελετήθηκαν, με τη μεγαλύτερη μείωση (79%) να παρουσιάζεται στην δεύτερη περίπτωση όπου η 

επώαση με  siRNA ήταν 8 ώρες. Φαίνεται λοιπόν ότι οι καλύτερες συνθήκες για την καταστολή της 

PKM2 στην κυτταρική σειρά LoVo είναι τα 150nM, 8 ώρες διαμόλυνση και 48 ώρες χρόνος 

καταστολής.  

Για να διαπιστώσουμε εάν οι κλώνοι που είναι GFP θετικοί (φθορισμός στο κυτταρόπλασμα) 

εκφράζουν και την PKM2 πραγματοποιήσαμε σύμφωνα με τις συνθήκες επιτυχούς καταστολής της 

PKM2  του πειράματος (6) για τη σειρά LoVo, επώαση με siRNA για 8 ώρες στα κύτταρα του 

κλώνου #9 από την σειρά ΗΤ29. Τα κύτταρα παρατηρήθηκαν σε μικροσκόπιο φθορισμού. 

 

 

Εικόνα 9. Φωτογραφία από την περιφέρεια του πηγαδιού ενός 24-well plate. Λιγότερα GFP θετικά 

κύτταρα και με χαμηλότερης έντασης φθορισμό μετά από siRNA στόχευση της PKM2. Τα κύτταρα 

παρατηρήθηκαν σε μικροσκόπιο φθορισμού 48 ώρες  μετά την επιμόλυνση. 

 

Για τον κλώνο #9 έχει γίνει Western Blot ανάλυση για να ταυτοποιηθεί εάν φέρει την υβριδική 

πρωτεΐνη GFP-PKM2. Δεν εντοπίστηκε μπάντα σε μοριακό βάρος 86kDa για ολική πρωτεΐνη 20μg 

σε χρόνο έκθεσης 30 λεπτών σε φιλμ αυτοραδιογραφίας. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι χρειάζεται 

περισσότερη πρωτεΐνη αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι κλώνοι δεν είναι αμιγώς GFP θετικοί.  
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4.6.Αναστολή της pMAPK p44/42 με Β-RAF inhibitor στην κυτταρική σειρά ΗΤ29(V600E) και 

προσδιορισμός της έκφρασης της PKM2. 

 

Σύμφωνα με αδημοσίευτα αποτελέσματα από το εργαστήριο Βιολογίας Καρκίνου σε μεταστατικούς 

ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου που φέρουν τη μετάλλαξη V600E στην πρωτεΐνη BRAF, η 

PKM2 έχει διπλάσια έκφραση σε σχέση με τους ασθενείς που δε φέρουν τη συγκεκριμένη 

μετάλλαξη. Για να διαπιστώσουμε εάν αυτό το εύρημα αποτελεί έναν επιπλέον μηχανισμό στη 

ρύθμιση της έκφρασης της PKM2 μέσω της ενεργοποίησης του BRAF, κύτταρα HT29 (φέρουν τη 

V600E) επωάστηκαν με αναστολέα που απενεργοποιεί τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη BRAF 

(BRAF
V600E

). Για το συγκεκριμένο πείραμα χρησιμοποιήσαμε αναστολείς από δύο διαφορετικές 

εταιρείες, της GLAXO και της Symansis. Και οι δύο έχουν την ικανότητα να αναστέλλουν τη 

φωσφορυλίωση της ERK ειδικά σε κυτταρικές σειρές που φέρουν τη BRAF
V600E 

 μετάλλαξη 

(Εικ.13). 

 2x10 
5 

κύτταρα ΗΤ29 στρώθηκαν σε 6 -well plate σε πλήρες θρεπτικό. Την επόμενη μέρα 

αφαιρέθηκε το θρεπτικό και προστέθηκε πλήρες θρεπτικό με Braf inhibitor σε συγκέντρωση 10μΜ. 

Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συνθήκες control με πλήρες θρεπτικό και vehicle όπου προστέθηκε 

πλήρες θρεπτικό με συγκέντρωση DMSO ανάλογη του όγκου του αναστολέα που χρησιμοποιήθηκε.  

Τα κύτταρα επωάστηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές πριν συλλεχθούν για απομόνωση ολικής 

πρωτεΐνης. Όμοιες συνθήκες ακολουθήθηκαν και για κύτταρα τα οποία καλλιεργήθηκαν σε 

συνθήκες έλλειψης ορού (serum starved). Μία μέρα αφότου στρώθηκαν, το πλήρες θρεπτικό 

αφαιρέθηκε και ακολούθησαν δύο πλύσεις με 1xPBS. Στη συνέχεια προστέθηκε θρεπτικό χωρίς 

FBS. Μετά από 24 ώρες τα κύτταρα επήλθαν σε φάση G1/G0 και η κυτταρική διαίρεση διακόπηκε. 

Το θρεπτικό αφαιρέθηκε και προστέθηκε πλήρες θρεπτικό με ΒRAF αναστολέα. 

Πραγματοποιήθηκε Western Blot αφού πρώτα έγινε μέτρηση της συγκέντρωσης της ολικής 

πρωτεΐνης για τις διάφορες συνθήκες. Η ποσότητα της πρωτεΐνης που φορτώθηκε ήταν 20μg. Η 

μεμβράνη PVDF κόπηκε κάτω από την μπάντα των 56KDa της πρωτεΐνης μάρτυρα και επωάστηκε 

με τα αντισώματα της PKM2 (cell signaling)  και της pMAPK (1/500). Στη μεμβράνη που 

επωάστηκε με το αντίσωμα της pMAPK έγινε αφαίρεση του δεύτερου αντισώματος και στη 

συνέχεια έγινε επώαση με το αντίσωμα της ακτίνης (1/1000) (Εικ.10). 
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Πείραμα 1
 ο  

Επώαση με BRAF αναστολέα της Symansis, συγκέντρωσης 10μΜ για 8, και 24 ώρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Western blot σε κύτταρα ΗΤ29 για διαπίστωση καταστολής της pMAPK και 

προσδιορισμός της ποσότητας της PKM2 μετά από επώαση με αναστολέα Braf (Symansis) κάτω από 

συνθήκες πλήρους θρεπτικού μέσου και θρεπτικού μέσου που στερείται ορού. 

 

Παρατηρούμε ότι ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι ορού στο θρεπτικό μέσο, η ενεργοποιημένη 

πρωτεΐνη BRAF είναι ο κύριος ενεργοποιητής της μίτωσης στα HT29 κύτταρα όπως φαίνεται από 

την παρουσία φωσφορυλιωμένης ERK στα πηγαδάκια που δεν έχει προστεθεί αναστολέας. Από την 

άλλη η παρουσία του BRAF αναστολέα δε φαίνεται να επιδρά στην έκφραση της PKM2. 

 

Πείραμα 2
 ο  

Επώαση με BRAF αναστολέα της Symansis και της Glaxo σε συγκέντρωση 10μΜ για 

8, 24 και 48 ώρες. 
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Εικόνα 11. Western blot σε κύτταρα ΗΤ29  για διαπίστωση καταστολής της pMAPK και προσδιορισμός 

της ποσότητας της PKM2 μετά από επώαση με αναστολέα BRAF Symansis και Glaxo κάτω από 

συνθήκες πλήρους θρεπτικού μέσου και θρεπτικού μέσου που στερείται ορού. 

 

Αποτέλεσμα: Μείωση της ποσότητας της pMAPK δεν φαίνεται να επηρεάζει αισθητά την έκφραση 

της PKM2 στις συνθήκες που μελετήθηκαν (Εικ. 11). Παρατηρείται επίσης μια αύξηση της pMAPK 

στις 48 ώρες σε σχέση  με τις 8 και 24 ώρες για τον αναστολέα της Symansis. Αυτή η αύξηση είναι 

μεγαλύτερη υπό συνθήκες έλλειψης ορού. Αντίθετα ο αναστολέας της Glaxo φαίνεται να διατηρεί 

την δράση του σε όλες τις συνθήκες. 

 

Πείραμα 3
 ο  

Επώαση με BRAF αναστολέα Symansis και Glaxo σε συγκέντρωση  50nM, 100nM, 1 

μM και 10μM για 24 ώρες (Εικ. 12).  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. Western blot σε κύτταρα ΗΤ29 για διαπίστωση της αναστολής της φωσφορυλίωσης της 

MAPK και προσδιορισμός της ποσότητας της PKM2 μετά από επώαση με αναστολέα BRAF της 

Symansis και της Glaxo.  

 

Αποτέλεσμα: Και οι δύο αναστολείς μειώνουν σημαντικά την ποσότητα της φωσφορυλιωμένης 

pMAPK σε χαμηλές συγκεντρώσεις (50nM-100nM) με πιο αποτελεσματική αναστολή να έχει ο 

αναστολέας της Glaxo. Μείωση της ποσότητας της pMAPK δεν φαίνεται να επηρεάζει αισθητά την 

έκφραση της PKM2 στις συνθήκες που μελετήθηκαν. 
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4.7.Επίδραση Β-Raf inhibitor στη κυτταρική σειρά LoVo(G13D), Caco2 (wt) και Α375( 

V600Ε) και προσδιορισμός της έκφρασης της PKM2 

Για να ελέγξουμε την ειδικότητα των 2 αναστολέων της μεταλλαγμένης BRAF πρωτεΐνης, 

ακολουθήσαμε την ίδια πειραματική διαδικασία για 2 κυτταρικές σειρές παχέος που δε φέρουν τη 

BRAF
V600E

 μετάλλαξη. Τα Caco2 κύτταρα είναι αγρίου τύπου, ενώ τα LoVo φέρουν τη μετάλλαξη 

KRAS
G13D

. Επίσης ως θετικό μάρτυρα χρησιμοποιήσαμε τη σειρά μελανώματος Α375 που φέρει τη 

BRAF
V600E

. Οι συνθήκες που ακολουθήσαμε ήταν για τις συγκεντρώσεις 0,1μΜ, 1μΜ και 10μΜ για 

24  ώρες (Εικ. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Western blot σε κύτταρα Caco2, LoVo και Α375 για διαπίστωση της  αναστολής της 

φωσφορυλίωσης της MAPK και προσδιορισμός της ποσότητας της PKM2 μετά από επώαση με 

αναστολέα BRAF της Symansis και της Glaxo.  
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Αποτέλεσμα: Οι δύο BRAF αναστολείς (GSK και Symansis) φαίνεται να έχουν επίδραση και σε 

κύτταρα που δεν φέρουν τη μεταλλαγμένη BRAF, σε μεγαλύτερες όμως συγκεντρώσεις (10μM) κάτι 

που περιγράφεται και στη σχετική βιβλιογραφία. Παρόλα αυτά η μείωση στα Α375 είναι πολύ πιο 

αισθητή και επιπλέον εντοπίζεται και σε μικρότερες συγκεντρώσεις του αναστολέα. Μείωση της 

ποσότητας της pMAPK δεν φαίνεται να επηρεάζει αισθητά την έκφραση της PKM2 στις συνθήκες 

που μελετήθηκαν. 

4.8.Μέτρηση του ποσοστού επιβίωσης σε κύτταρα LoVo, Caco2 και A375 μετά από επίδραση 

BRAF αναστολέα (GSK, Symansis)  

Η ειδικότητα του BRAF αναστολέα ελέχθηκε και με μέτρηση της επιβίωσης των παραπάνω 

κυτταρικών σειρών με MTS assay (Πίν. 3) 

Πίνακας 3 

 
Braf inhibitor 
GSK     

Concentration 0,0μΜ 0,1μΜ 1,0μΜ 10,0μΜ 20,0μΜ  

Viability % 100,00 97,20 94,31 71,75 67,94 Caco2 

 100,00 93,93 71,85 68,03 67,47 LOVO 

 100,00 68,67 63,81 57,42 16,15 A375 

       

 Braf inhibitor Symansis    

Concentration 0,0μΜ 0,1μΜ 1,0μΜ 10,0μΜ 20,0μΜ  

Viability % 100,00 97,13 104,65 112,67 154,34 Caco2 

 100,00 95,56 102,70 114,43 62,93 LOVO 

 100,00 63,81 57,42 68,67 16,15 A375 
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Εικόνα 14. Απόκριση των  κυττάρων Caco2, LoVo και Α375 σε διαδοχικές αραιώσεις BRAF 

αναστολέα 

Οι κυτταρικές σειρές Caco2 και LoVo οι οποίες είναι αγρίου τύπου για BRAF παρουσιάζουν 

μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης από την A375 (V600E) η οποία είναι μεταλλαγμένη. Το IC50 στις 

αγρίου τύπου σειρές δεν έχει επιτευχθεί στις συγκεντρώσεις που μελετήθηκαν (πιθανώς IC50> 

20μΜ), ενώ για τα Α375 το IC50 εντοπίζεται κοντά στη τιμή 1μΜ . 

 

4.9.Προσδιορισμός της συγκέντρωσης της φαρμακευτικής ουσίας για την οποία το 50% των 

κυττάρων επιβιώνει (IC50) 

Πραγματοποιήθηκε cell viability assay για την oxaliplatin σε διάφορες συγκεντρώσεις για τις 

κυτταρικές σειρές LoVo και ΗΤ29 για να προσδιορίσουμε το IC50 αυτών των κυττάρων (Εικ.15). Η 

μέτρηση στο φωτόμετρο έγινε 72 ώρες μετά την προσθήκη του φαρμάκου με την μέθοδο του MTS 

assay (Πίν.4). Το πείραμα αυτό επαναλήφθηκε 8 φορές για τα LoVo και 6 φορές για τα ΗΤ29. 

Πίνακας 4 
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Concentration 

BRaf  Inhibitor Symansis 

CaCo2 

LOVO 

A375 

Concentration 0,0μΜ 0,25μΜ 0,5μΜ 1,0μΜ 2,0μΜ   

Viability % 100,00 75,33 62,24 53,11 44,50 LOVO  

 100,00   71,91 58,29 45,65 HT29  

Concentration 4,0μΜ 8,0μΜ 10,0μΜ 21,0μΜ 24,0 μΜ 64,0μΜ  

Viability % 41,28 35,47   31,17 30,04   LOVO 

 40,29 36,67 30,70 24,82   18,58 HT29 
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Εικόνα 15. Απόκριση των LoVo και HT29 κυττάρων σε oxaliplatin 

Για τα LoVo η τιμή ΙC50 εντοπίζεται στη συγκέντρωση 1μΜ-2μM oxaliplatin. Φαίνεται να 

υπάρχει μια δραματική μείωση της επιβίωσης σε χαμηλές συγκεντρώσεις oxaliplatin. Το ποσοστό 

επιβίωσης, από την συγκέντρωση 0,25μΜ στη 0,5 μΜ, μειώνεται κατά 17,71%, ενώ από την 

συγκέντρωση 0,5μΜ στη 1μΜ, μειώνεται κατά 9,13%. Στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (2-24μΜ ) 

φαίνεται πιο ομαλή μείωση της επιβίωσης. Για τα ΗΤ29 η τιμή ΙC50 εντοπίζεται μεταξύ των 

συγκεντρώσεων 1μΜ και 2μΜ oxaliplatin. Φαίνεται να υπάρχει μια δραματική μείωση της 

επιβίωσης σε χαμηλές συγκεντρώσεις oxaliplatin. Το ποσοστό επιβίωσης, από την συγκέντρωση 

0,5μΜ στην 1μΜ μειώνεται κατά 13,62%, ενώ από την συγκέντρωση 1μΜ στη 2μΜ, μειώνεται 

κατά 12,64%. Στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (8-21μΜ ) φαίνεται πιο ομαλή μείωση της 

επιβίωσης. Τόσο τα LoVo όσο και τα ΗΤ29 παρουσιάζουν όμοια πρότυπα επιβίωσης σε 

αυξανόμενες συγκεντρώσεις oxaliplatin, με τα ΗΤ29 να παρουσιάζουν ελαφρά μεγαλύτερη 

ανθεκτικότητα σε μικρότερες συγκεντρώσεις (μέχρι 2μΜ). Η εύρεση του IC50 ήταν απαραίτητη 

ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δόση αναφοράς στην απόκριση των κυττάρων σε oxaliplatin στα οποία 

οποία έχει μεσολαβήσει καταστολή της έκφρασης της PKM2 με siRNA. 
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4.10.Επίδραση oxaliplatin σε κύτταρα LoVo τα οποία έχουν μειωμένη ποσότητα PKM2 μετά 

από καταστολή με siRNA 

Πείραμα 1
ο 
 

Τα κύτταρα LοVο, μετά τη διαμόλυνση τους με το siRNA από το 24-well plate, μεταφέρθηκαν σε 

96-well plate μετά από 48 ώρες από την επώασή τους με το siRNA. Παράλληλα στρώθηκαν σε 

πλήρες θρεπτικό μέσο parental κύτταρα της σειράς τα οποία διαμολύνονται με τις ίδιες συνθήκες και 

από τα οποία παίρνουμε πρωτεϊνικά extracts για να ελέγξουμε ότι έχει γίνει knockdown η πρωτεΐνη 

(Εικ.16Β). Την επόμενη μέρα το θρεπτικό αφαιρέθηκε και προστέθηκε πλήρες θρεπτικό με 

διαδοχικές αραιώσεις oxaliplatin (Εικ.16Α). Η μέτρηση στο φωτόμετρο έγινε 48 ώρες μετά την 

προσθήκη του φαρμάκου με την μέθοδο του MTS assay (Πίν 5). Το πείραμα αυτό δεν 

επαναλήφθηκε.  

Πίνακας 5 

 Oxaliplatin    

Concentration 2,0μΜ 4,0μΜ 8,0μΜ 16,0μΜ  

Viability% 81,82 71,57 73,28 64,35 Control 

 85,52 73,57 75,69 69,98 siPKM2 
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Εικόνα 16. Απόκριση των LoVo σε oxaliplatin μετά από καταστολή της PKM2 (A). Κύτταρα LoVo από 

24-well plate χρησιμοποιήθηκαν για απομόνωση ολικής πρωτεΐνης και διαπίστωση της καταστολής 

της PKM2 με Western blot. Επιτυχής μείωση της ποσότητας της πρωτεΐνης PKM2 (B). 

To control αναφέρεται στο μέσο όρο του Viability (%) μεταξύ parental κυττάρων και κυττάρων στα 

οποία έγινε επώαση με siLuciferase. Η Διαφορά στη γραφική παράσταση του control και στη 

γραφική παράσταση προσδιορισμού του IC50 οφείλεται στο γεγονός ότι τα κύτταρα επωάστηκαν 

στο φάρμακο για 48 ώρες και όχι για 72 ώρες. Αυτό έγινε για να μην χαθεί η καταστολή της PKM2 

μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρατηρούμε ότι στις παραπάνω συνθήκες δεν υπάρχουν 

αισθητές διαφορές μεταξύ control και κυττάρων που έγιναν knockdown για την PKM2 στις 

διάφορες συγκεντρώσεις oxaliplatin. 

Πείραμα 2
ο 
 

Τα κύτταρα διαμολύνονται με το siRNA της PKM2 κατευθείαν σε 96 well plate. Την επόμενη μέρα 

το θρεπτικό αφαιρέθηκε και προστέθηκε πλήρες θρεπτικό με διαδοχικές αραιώσεις oxaliplatin, CPT 

και 5FU(Εικ.17). Η μέτρηση στο φωτόμετρο έγινε 72 ώρες μετά την προσθήκη του φαρμάκου με 

την μέθοδο του MTS assay (Πίν.6) 

Πίνακας 6 

Oxaliplatin       

Concentration 1,0μΜ 2,0μΜ 4,0μΜ 8,0μΜ   

Viability% 81,47 74,34 68,06 61,89 SiLuciferase 

 51,90 47,46 39,45 38,04 SiPKM2   
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5FU       

Concentration 8,0μΜ 10,0μΜ 16,0μΜ 100,0μΜ   

Viability% 82,20 79,42 70,96 62,98 SiLuciferase 

 55,88 52,69 53,85 49,49 SiPKM2   

CPT       

Concentration 15,0μΜ 20,0μΜ 25,0μΜ 30,0μΜ   

Viability% 88,79 69,36 72,71 60,99 SiLuciferase 

 76,04 67,33 67,08 62,56 SiPKM2   
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Εικόνα 17. Απόκριση των LoVo σε oxaliplatin, 5FU και CPT,  μετά από καταστολή της PKM2 

Το ποσοστό μείωσης της PKM2 μετά από επιμόλυνση με siRNA αναμένεται να διαπιστωθεί με τη 

μέθοδο της Western Blot. Παρατηρούμε ότι τα κύτταρα με μειωμένη ποσότητα της PKM2 μέσω 

στόχευσης με siRNA παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία μετά από επώαση με oxaliplatin ή 5FU 

ενώ μικρότερη είναι η διαφορά όταν επωάζονται με CPT. Το πείραμα αυτό αξίζει να επαναληφθεί 

για την διαπίστωση της σχέσης μεταξύ κυττάρων που έχουν μειωμένη ποσότητα PKM2 και parental 

κυττάρων μετά από επώαση των φαρμάκων που μελετήθηκαν. 

 

4.11.Προσδιορισμός IC50 για BRAF αναστολέα (GSK), Irinotecan (CPT) και Fluorouracil 

(5FU) στα κύτταρα ΗΤ29 (V600E) 

Το αποτέλεσμα που έχει η δράση του BRAF αναστολέα σε συνδυασμό με τους καθιερωμένους για 

τη θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου χημειοθεραπευτικούς παράγοντες δεν έχει μέχρι τώρα 

μελετηθεί. Για αυτό το λόγο σχεδιάσαμε μια σειρά από πειράματα επιβίωσης των κυττάρων 

παρουσία BRAF αναστολέα (της εταιρείας GLAXO) και χημειοθεραπευτικών παραγόντων στα 

HT29 κύτταρα. Το πρώτο βήμα σε αυτή την υπόθεση ήταν να προσδιορίσουμε το IC50 των 

παραπάνω φαρμάκων (Εικ.18) σε αυτή την κυτταρική σειρά με MTS assay (Πίν.7) 
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Πίνακας 7 

 Braf inhibitor      

Concentration 0,0μΜ 0,05μΜ 0,1μΜ 1,0μΜ 2,0μΜ 5,0μΜ 10,0μΜ 

Viability % 100,00 64,71 56,61 54,38 51,03 44,83 34,54 
 

 Fluorouracil   

Concentration 0,0μΜ 1,0μΜ 2,0μΜ 4,0μΜ 

Viability% 100,00 80,29 67,25 56,87 

Concentration 8,0μΜ 20,0μΜ 40,0μΜ 100,0μΜ 

Viability% 49,45 40,59 36,35 34,93 
 

 Irinotecan    

Concentration 0,0μΜ 4,0μΜ 10,0μΜ 16,0μΜ 20,0μΜ 

Viability % 100,00 83,28 70,28 57,85 45,54 

Concentration 30,0μΜ 40,0μΜ 64,0μΜ 100,0μΜ  

Viability % 35,37 23,11 19,99 14,09  

 
Εικόνα 18. Απόκριση των HT29 κυττάρων σε διαδοχικές αραιώσεις oxaliplatin, 5FU, CPT kai BRAF 

αναστολέα 

 

Για τα ΗΤ29 η τιμή ΙC50 εντοπίζεται στη συγκέντρωση 1μΜ και 2μΜ του BRAF αναστολέα. 

Φαίνεται να υπάρχει μια δραματική μείωση της επιβίωσης σε χαμηλές συγκεντρώσεις (50nM-

100nM). Αντίθετα, αν και η συγκέντρωση δεκαπλασιάζεται 100nM-1μΜ ο αριθμός των κυττάρων 
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που επιβιώνουν δεν μεταβάλλεται αισθητά. Στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (2-10μΜ ) φαίνεται πιο 

ομαλή μείωση της επιβίωσης. H τιμή ΙC50 για το 5FU εντοπίζεται στη συγκέντρωση 8μΜ. Φαίνεται 

να υπάρχει μια δραματική μείωση της επιβίωσης σε χαμηλές συγκεντρώσεις 5FU. Το ποσοστό 

επιβίωσης σε μεγαλύτερες του IC50 συγκεντρώσεις (8-40μΜ) μειώνεται με μικρότερο ρυθμό. Σε 

μεγαλύτερη από 40μΜ (έως 100μΜ) φαίνεται να υπάρχει σταθερό ποσοστό επιβίωσης. Η τιμή ΙC50 

για το CPT εντοπίζεται μεταξύ των συγκεντρώσεων 16μΜ και 20μΜ.Φαίνεται να υπάρχει μια 

δραματική μείωση της επιβίωσης σε χαμηλές συγκεντρώσεις CPT. Το ποσοστό επιβίωσης σε 

μεγαλύτερες του IC50 συγκεντρώσεις (16-40μΜ) μειώνεται με μικρότερο ρυθμό. Σε μεγαλύτερη 

από 40μΜ (έως 100μΜ) φαίνεται να υπάρχει σταθερό ποσοστό επιβίωσης με μία μείωση στο εύρος 

αυτό που να αγγίζει το 10%. Η μείωση της ποσότητας της φωσφορυλιωμένης p42/44 MAPK μετά 

την επώαση με αναστολέα BRAF επιβεβαιώθηκε με Western Blot (βλ. αποτελέσματα). 

 

4.12.Συνδυασμός BRAF αναστολέα (GSK) και Oxaliplatin σε κύτταρα ΗΤ29(V600Ε) -Cell 

viability Assay 

Με σκοπό να διερευνήσουμε κατά πόσο ο συνδυασμός της oxaliplatin και της αναστολής της 

ενεργοποίησης της BRAF κινάσης έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα στην ευαισθησία των κυττάρων 

HT29 πραγματοποιήσαμε πειράματα επιβίωσης σε συγκέντρωση BRAF αναστολέα  που δίνει το 

IC50 και διαδοχικές αραιώσεις oxaliplatin. Τα σχήματα που χρησιμοποιήσαμε ήταν είτε και τα δύο 

φάρμακα μαζί για 72 ώρες, είτε πρώτα η oxaliplatin για 24 ώρες και μετά ο αναστολέας για άλλες 48 

ώρες, είτε τέλος πρώτα ο αναστολέας για 24 ώρες και μετά η oxaliplatin για 48 ώρες (Εικ.19). Πριν 

την επώαση με το επόμενο φάρμακο τα κύτταρα ξεπλένονται με PBS. Η μέτρηση στο φωτόμετρο 

έγινε 72 ώρες μετά την προσθήκη του πρώτου φαρμάκου με την μέθοδο του MTS assay (Πίν.8). 

Πίνακας 8 

 Oxaliplatin       

Concentration 0,0μΜ 0,5μΜ 1,0μΜ 2,0μΜ 5,0μΜ 10,0μΜ   

Viability% 100,00 71,91 58,29 45,65 40,29 36,67 Braf inh 0μΜ 

  60,88 52,97 54,37 52,02 48,80 Braf inh 1μΜ 

  50,68 47,84 50,18 48,28 45,74 Braf inh 1μΜ 1st 

  32,23 29,10 30,37 26,32 24,08 Braf inh 1μΜ 2nd 
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Εικόνα 19. Απόκριση των HT29 κυττάρων σε σταθερή συγκέντρωση BRAF αναστολέα σε συνδυασμό 

μει διαδοχικές αραιώσεις  oxaliplatin 

Παρατηρούμε ότι η προσθήκη πρώτα της χημειοθεραπείας(oxaliplatin) και μετά του αναστολέα έχει 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην μείωση του ποσοστού επιβίωσης απ' ότι όταν τα κύτταρα 

επωαστούν ταυτόχρονα με την oxaliplatin και τον αναστολέα ή διαδοχικά με πρώτα τον αναστολέα 

της πρωτεΐνης BRAF. Μάλιστα φαίνεται ότι όταν προστίθενται και τα δύο ταυτόχρονα φαίνεται να 

ανταγωνίζεται το ένα το άλλο. Τα παραπάνω αποτελέσματα αφορούν το μέσο όρο από 3 

διαφορετικά πειράματα. 

4.13.Συνδυασμός 5FU και αναστολέα της Braf (GSK) σε κύτταρα ΗΤ29-Cell viability Assay 

Για τον ίδιο σκοπό διερευνήσαμε και το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ο συνδυασμός του BRAF 

αναστολέα με το 5FU. Τα σχήματα που χρησιμοποιήσαμε ήταν είτε και τα δύο φάρμακα μαζί για 72 

ώρες, είτε πρώτα το 5FU για 24 ώρες και μετά ο αναστολέας για άλλες 48 ώρες, είτε τέλος πρώτα ο 

αναστολέας για 24 ώρες και μετά το 5FU για 48 ώρες (Εικ.20). Πριν την επώαση με το επόμενο 

φάρμακο τα κύτταρα ξεπλένονται με PBS. Η μέτρηση στο φωτόμετρο έγινε 72 ώρες μετά την 

προσθήκη του πρώτου φαρμάκου με την μέθοδο του MTS assay (Πίν.9). 
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Πίνακας 9 

 5FU        

Concentration 0,0μΜ 2,0μΜ 4,0μΜ 8,0μΜ 12,0μΜ    

Viability% 49,02 43,92 38,20 39,73 37,55 1μΜ Braf inhibitor 1st 

 49,02 46,34 39,73 38,29 33,23 1μΜ Braf inhibiitor 2nd 

 49,02   52,86 44,46   1μΜ Braf inhibitor together 

Concentration 16,0μΜ 24,0μΜ 32,0μΜ 48,0μΜ 64,0μΜ    

Viability%   36,94   34,39   1μΜ Braf inhibitor 1st 

   35,31   26,61   1μΜ Braf inhibiitor 2nd 

 47,22   40,70   42,69 1μΜ Braf inhibitor together 

 

  

Εικόνα 20. Απόκριση των HT29 κυττάρων σε σταθερή συγκέντρωση BRAF αναστολέα σε συνδυασμό 

μει διαδοχικές αραιώσεις 5FU 

Διαπιστώνουμε ότι η επώαση των κυττάρων με τον αναστολέα και το 5FU διαδοχικά έχει 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην μείωση του ποσοστού επιβίωσης απ' ότι όταν τα κύτταρα 

επωαστούν με το φάρμακο και τον αναστολέα ταυτόχρονα. 
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4.14.Συνδυασμός Irinotecan και BRAF αναστολέα σε κύτταρα ΗΤ29 -Cell viability Assay  

Ίδια προσέγγιση ακολουθήθηκε και για το συνδυασμό Irinotecan και BRAF αναστολέα. Η μέτρηση 

στο φωτόμετρο έγινε 72 ώρες μετά την προσθήκη του πρώτου φαρμάκου με την μέθοδο του MTS 

assay (Πίν.10). 

Πίνακας 10 

 CPT         

Concentration 5,0μΜ 8,0μΜ 10,0μΜ 16,0μΜ 20,0μΜ 24,0μΜ    

Viability% 48,27   45,92   35,69   
1,0μΜ Braf inhibitor 
together 

   47,07   36,67   38,37 1,0μΜ Braf inhibitor 2nd 

 30,0μΜ 32,0μΜ 60,0μΜ 64,0μΜ 120,0μΜ     

Concentration 28,72   16,62   10,40 
1,0μΜ Braf inhibitor 
together  

Viability%   38,37   34,25   1,0μΜ Braf inhibitor 2nd  

 

Εικόνα 21. Απόκριση των HT29 κυττάρων σε σταθερή συγκέντρωση BRAF αναστολέα σε συνδυασμό 

μει διαδοχικές αραιώσεις irinotecan 

Η επώαση των κυττάρων με τον αναστολέα και το irinotecan διαδοχικά έχει μικρότερη 

αποτελεσματικότητα στην μείωση του ποσοστού επιβίωσης απ' ότι όταν τα κύτταρα επωαστούν με 

το irinotecan και τον αναστολέα ταυτόχρονα.       
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5 . ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η PKM2 είναι ένα από τα μόρια κλειδιά στη ρύθμιση του μεταβολισμού των καρκινικών κυττάρων 

και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του όγκου (Christofk et al.). Όμως ο ρόλος της PKM2 στην 

απόκριση των καρκινικών κυττάρων σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες παραμένει αδιευκρίνιστος.  

Από την άλλη σύμφωνα με αδημοσίευτα αποτελέσματα από το Εργαστήριο Βιολογίας του 

Καρκίνου, οι ασθενείς με πρώιμο ορθοκολικό καρκίνο που λαμβάνουν θεραπεία με βάση την 

oxaliplatin και οι οποίοι έχουν χαμηλή έκφραση της PKM2 έχουν και μεγαλύτερο διάστημα 

ελεύθερο νόσου καθώς και μεγαλύτερη διάμεση επιβίωση. Με βάση αυτή την παρατήρηση 

επιδιώξαμε στα πλαίσια αυτής της εργασίας να διερευνήσουμε το ρόλο της PKM2 στην απόκριση 

κυτταρικών σειρών παχέος εντέρου στην oxaliplatin μέσα από gain- και loss-of-function πειράματα.  

Η σχετική βιβλιογραφία αφήνει αδιευκρίνιστο το ρόλο της PKM2 στη χημειοθεραπεία. Πιο 

συγκεκριμένα, πρωτεωμική ανάλυση συνδέει την μείωση στα επίπεδα έκφρασης της PKM2  με την 

αντίσταση σε oxaliplatin τόσο σε ασθενείς όσο και  σε καρκινικές κυτταρικές παχέος εντέρου 
30

. Σε 

κυτταρική σειρά πέντε φορές πιο ανθεκτική σε oxaliplatin από την πατρική της βρέθηκε αντίστροφη 

συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων έκφρασης της PKM2 και αντίστασης σε oxaliplatin. Παράλληλα, 

έκθεση των κυττάρων αυτών σε oxaliplatin οδήγησε σε αύξηση των επιπέδων mRNA της PKM2 και 

για τις δύο σειρές. Ακόμα, άλλα ευρήματα αναφέρουν πως η  επίκτητη αντίσταση σε cisplatin σε 

σειρές γαστρικού καρκινώματος
29

 και καρκίνου των ωοθηκών 
39

 συνδέεται με μείωση των επιπέδων 

έκφρασης της PKM2. Είναι γνωστό πως η cisplatin απενεργοποιείται με ομοιοπολικό δεσμό με 

GSH. Χαμηλές ποσότητες μορίων PKM2, οδηγούν σε αύξηση της παραγωγής NADPH   που είναι ο 

παράγοντας αναγωγής της οξειδωμένης GSH 
40

.  Και στις τρεις περιπτώσεις  υπάρχει ο ισχυρισμός 

πως τα χαμηλά επίπεδα της PKM2 στα ανθεκτικά κύτταρα αποτρέπουν το κύτταρο να οδηγηθεί σε 

προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο. Είναι γνωστό πως επαρκής ποσότητα ATP είναι απαραίτητη 

για να οδηγηθεί το κύτταρο σε απόπτωση  και η PKM2 είναι μια πρωτεΐνη σημαντική για την 

παραγωγή ενέργειας 
9
.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έρχονται σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα ευρήματα 

καθώς η πτώση των επιπέδων της πρωτεΐνης PKM2 στην καρκινική σειρά παχέος εντέρου LoVo, 

μετά από siRNA παρεμβολή, σχετίζεται με ευαισθησία σε oxaliplatin, Fluorouracil και Irinotecan 

(πείραμα 2). Παρόμοια  ευρήματα αναφέρουν πως η στόχευση με siRNA και μείωση των επιπέδων 

της πρωτεΐνης PKM2 σχετίζεται με ευαισθησία σε  cisplatin και docetaxel σε καρκινικά κύτταρα 
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πνεύμονα ως ξενομόσχευμα σε ποντίκια 
32,33

. Είναι γνωστό ότι μια μείωση στην ποσότητα του ΑΤP 

περίπου 25%-70% είναι αναγκαία για να παρατηρηθεί απόπτωση. Παράλληλα, υπάρχουν ισχυρισμοί 

ότι η καταστολή της γλυκόλυσης μπορεί να οδηγήσει τα κύτταρα σε απόπτωση λόγω της πτώσης 

των επιπέδων ATP. Παρόλα αυτά ο ακριβής μηχανισμός της πτώσης των επιπέδων ATP είναι ακόμα 

υπό διερεύνηση. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι η αύξηση της έκφρασης της PKM2 στα καρκινικά 

κύτταρα ακολουθείται από μία διαδοχή αλλαγών στα επίπεδα του πυροσταφυλικού, διφωσφορικής 

φρουκτόζης και άλλων μεταβολιτών ανοδικά του μονοπατιού της γλυκολυτικής πορείας που 

μεσολαβούν στην αλλαγή από την οξειδωτική φωσφορυλίωση στην αερόβια γλυκόλυση 
9
. Έτσι η 

πτώση των επιπέδων της PKM2  μπορεί να μην  αντιστρέφει αυτή την αλλαγή αλλά να μειώνει 

ακόμα περισσότερo την γλυκόλυση με αποτέλεσμα την παραγωγή λιγότερης ενέργειας υπό την 

μορφή ATP.  

Επιπλέον,  σύμφωνα με ευρήματα των Stetak et al., η μετατόπιση της PKM2  στον πυρήνα  μετά από 

επίδραση με ανάλογο σωματοστατίνης είναι ικανή και αναγκαία να οδηγήσει σε ανεξάρτητο από 

κασπάσες προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο. Μετατόπιση παρατηρήθηκε επίσης και μετά από 

προσθήκη στα κύτταρα H2O2 και επίδραση UV ακτινοβολίας 
24

. Έτσι μείωση των επιπέδων 

έκφρασης της πρωτεΐνης PKM2 σε κύτταρα ανθεκτικά σε oxaliplatin υποδεικνύει ένα πιθανό 

μηχανισμό αντίστασης στον κυτταρικό θάνατο που επάγεται από oxaliplatin 
30

. Στα  αποτελέσματα 

της παρούσας εργασίας  χρησιμοποιήθηκαν τα κύτταρα ΗΤ29 τα οποία είναι ευαίσθητα σε 

oxaliplatin  και παρατηρήθηκε η υποκυτταρική εντόπιση της PKM2 μετά από επώαση με oxaliplatin 

με την μέθοδο του ανοσοφθορισμού. Η PKM2 εντοπιζόταν στο κυτταρόπλασμα και δεν λάμβανε 

χώρα η μετατόπιση της στον πυρήνα. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται και σε in vivo 

πειράματα σε καρκινικά κύτταρα πνεύμονα όπου δεν παρατηρείται μετατόπιση ως αποτέλεσμα της 

δράσης της cisplatin 
32

. Είναι γνωστό ότι η M1 ισομορφή της PKM εμφανίζεται να παίζει ρόλο στη 

σταθερότητα των  μικροσωλινίσκων 
41

. Πιθανώς και η Μ2 ισομορφή να έχει αυτή την ιδιότητα. Οι 

τρεις αυτοί αποπτωτικοί παράγοντες (σωματοστατίνη, UV, H2O2 ) σχετίζονται με αστάθεια των 

μικροσωλινίσκων. Η oxaliplatin δεν είναι γνωστό εάν επηρεάζει την σταθερότητα των 

μικροσωλινίσκων και έτσι να μη παρατηρείται αυτή η μετατόπιση κάτω από ένα μη διευκρινισμένο 

μηχανισμό. 

Λόγω της μη επίτευξης δημιουργίας αμιγούς κυτταρικής σειράς που φέρει το pEGFPxPKM2 φορέα 

δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση πειραμάτων gain of function παρουσία χημειοθεραπευτικών 

παραγόντων. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος πρόκειται να επαναλάβουμε τα πειράματα 

cell sorting. Ακόμη ένας άλλος τρόπος θα ήταν την επόμενη μέρα της διαμόλυνσης τα κύτταρα να 

στρωθούν σε περισσότερα τρυβλία για την θετική επιλογή  
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Ευρήματα από το εργαστήριο Βιολογίας Καρκίνου σε ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο σχετίζουν 

την παρουσία BRAF
V600E

 μετάλλαξης με διπλάσια έκφραση του γονιδίου της PKM2 σε επίπεδο 

mRNA. Για το λόγο αυτό θελήσαμε να διερευνήσουμε in vitro το ρόλο της μεταλλαγμένης 

πρωτεΐνης ΒRAF  στην ρύθμιση της έκφρασης της PKM2. Για την μελέτη αυτή  χρησιμοποιήθηκε ο 

αναστολέας της πρωτεΐνης BRAF σε κυτταρικές σειρές που φέρουν την μετάλλαξη και σε 

κυτταρικές σειρές που είναι αγρίου τύπου  για τη συγκεκριμένη μετάλλαξη.  

Είναι γνωστό πως το εναλλακτικό μάτισμα  του πρόδρομου mRNA του γονιδίου PKM ελέγχεται από 

τις ετερογενείς πυρηνικές ριβονουκλεοπρωτείνες hnRNPI, hnRNPA1 και hnRNPA2. Οι 

ριβονουκλεοπρωτείνες αυτές δεσμεύονται κατασταλτικά στην περιοχή γύρω από το εξόνιο 9 

οδηγώντας στην εισαγωγή του εξονίου 10 με αποτέλεσμα την παραγωγή του ώριμου mRNA της 

PKM2 
22

. Επίσης αναφέρεται πως ο μεταγραφικός παράγοντας c-Myc ελέγχει τις hnRNPI, 

hnRNPA1 και hnRNPA2 και κατά συνέπεια την έκφραση της PKM2 
20

. Το μονοπάτι 

σηματοδότησης  της MAPK/ERK ξεκινά από την πρόσδεση του αυξητικού παράγοντα  (EGF) στον 

υποδοχέα κινάσης-τυροσίνης (EGFR) και καταλήγει μέσω ενός καταρράκτη φωσφορυλίωσης στην 

ενεργοποίηση διαφόρων μεταγραφικών παραγόντων ανάμεσά τους και ο c-Myc 
42

. Η πρωτεΐνη 

BRAF είναι μια ενδιάμεση πρωτεΐνη αυτού του μονοπατιού και η μεταλλαγμένη μορφή της (V600E) 

δίνει συνεχώς σήμα φωσφορυλίωσης ανεξάρτητα από τον έλεγχο των ανοδικών στο μονοπάτι 

πρωτεϊνών. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι η απενεργοποίηση της πρωτεΐνης BRAF μετά 

από επίδραση του αναστολέα της δεν επηρέασε τα επίπεδα της ποσότητας της πρωτεΐνης  PKM2 στα 

μεταλλαγμένα κύτταρα για BRAF. Το μονοπάτι MAPK/ERK φαίνεται να μην επηρεάζει αισθητά 

την έκφραση της PKM2. Αντίθετα, ίσως  η κύρια  μεταγραφική ρύθμιση της PKM2 να ελέγχεται 

θετικά από τον παράγοντα υποξίας HIF-1 
25

.  

Αν και δεν υπάρχει συσχέτιση των in vitro δεδομένων με τα κλινικά αποτελέσματα του εργαστηρίου 

Βιολογίας Καρκίνου, αναγκαία είναι η πραγματοποίηση επιπλέον πειραμάτων ανοσοαποτύπωσης 

για να διαπιστωθεί η εάν αλλάζει ποσότητα της πρωτεΐνης PKM2 σε κύτταρα με τη μετάλλαξη 

V600E μετά από την επίδραση αναστολέα της πρωτεΐνης BRAF. Πιθανώς να μην εμφανίζεται 

μείωση της πρωτεΐνης PKM2 μετά από επίδραση του αναστολέα ΒRAF στα ΗΤ29 (V600E), Α375( 

V600E) στις συνθήκες που μελετήθηκαν λόγω βραδείας αποδόμησης της πρωτεΐνης (μεγάλος 

χρόνος ημιζωής). Ακόμα, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθούν τα επίπεδα mRNA στα κύτταρα  μετά 

την προσθήκη του αναστολέα με την μέθοδο της ποσοτικής Real- Time PCR.  
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Τέλος, ο αναστολέας BRAF χρησιμοποιείται στην θεραπεία ασθενών με μελάνωμα. Περίπου το 80% 

των μελανωμάτων που ανιχνεύονται σε ασθενείς φέρουν μεταλλαγμένο BRAF. Στον ορθοκολικό 

καρκίνο το 10% των  ασθενών αναφέρεται να έχει την μετάλλαξη του BRAF. Στη παρούσα εργασία 

εξετάστηκε η ανταπόκριση που έχουν καρκινικές σειρές παχέος εντέρου  που φέρουν την μεταλλαγή 

του BRAF όταν χορηγηθεί BRAF  αναστολέας σε συνδυασμό με άλλα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, 

in vitro. Σε αυτό το πλαίσιο δοκιμάστηκαν διάφοροι συνδυασμοί φαρμάκων μαζί με αναστολέα 

BRAF  στη κυτταρική σειρά HT29 (V600E). 

Τα κύτταρα παρουσία Oxaliplatin και ΒRAF αναστολέα ταυτόχρονα εμφανίζουν μικρότερη 

επιβίωση σε μικρές συγκεντρώσεις σε σχέση με τα κύτταρα στα οποία θα προστεθεί μόνο του το 

φάρμακο oxaliplatin. Παρόλα αυτά σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις oxaliplatin, για σταθερή 

συγκέντρωση BRAF inhibitor ( IC50: 1μΜ), τα κύτταρα εμφανίζονται ανθεκτικά πιθανότατα λόγω 

ανταγωνισμού φαρμάκου και αναστολέα με αποτέλεσμα η βιωσιμότητα να διατηρείται σταθερή 

περίπου στο 50%. H διαδοχική προσθήκη όμως, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επίπτωση στην 

βιωσιμότητα των κυττάρων. Ακόμα και σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις από το IC50 (1μΜ) της 

oxaliplatin παρουσία BRAF αναστολέα (πριν ή μετά) το ποσοστό επιβίωσης των κυττάρων πέφτει 

δραματικά. Η προσθήκη πρώτα της χημειοθεραπείας και μετά του αναστολέα έχει ελαφρώς 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην μείωση του ποσοστού επιβίωσης από την προσθήκη πρώτα 

του αναστολέα. 

Ο συνδυασμός BRAF αναστολέα (1μΜ) και Fluorouracil (8μΜ) στις IC50 συγκεντρώσεις τους 

οδηγεί σε ένα ποσοστό επιβίωσης ~35-40% όταν γίνει διαδοχική επώαση των κυττάρων ΗΤ29. 

Ομοίως, ο συνδυασμός BRAF αναστολέα (1μΜ) και Irinotecan (16-20μΜ) στις IC50 συγκεντρώσεις  

τους οδηγεί σε ένα ποσοστό επιβίωσης ~ 35-40% όταν  γίνει διαδοχική επώαση.  

Τα παραπάνω πειράματα πρόκειται να συνεχιστούν με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς του 

BRAF αναστολέα με τους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες. Εάν η προσθήκη του BRAF αναστολέα 

στα καθιερωμένα χημειοθεραπευτικά σχήματα που χορηγούνται στους ασθενείς με ορθοκολικό 

καρκίνο μειώνει κι άλλο το ποσοστό επιβίωσης των κυττάρων, τότε αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει 

στο σχεδιασμό μιας κλινικής μελέτης. 
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Συμπερασματικά: 

1. H μείωση των επιπέδων PKM2 μετά από στόχευση με siRNA  σχετίζεται με ευαισθησία σε 

oxaliplatin, Fluorouracil  και Irinotecan στη κυτταρική σειρά LoVo. 

2. Δεν παρατηρείται μετατόπιση της PKM2 στον πυρήνα μετά από έκθεση των κυττάρων σε 

oxaliplatin για επαγωγή απόπτωσης. 

3. Η μείωση των επιπέδων της φωσφορυλιωμένης p42/44 MAPK μετά από επίδραση με 

αναστολέα ΒRAF σε κύτταρα με μεταλλαγή του BRAF δεν συσχετίζεται με πτώση των 

επιπέδων της πρωτεΐνης PKM2. 

4. Aπό τους συνδυασμούς των φαρμάκων με αναστολέα BRAF που μελετήθηκαν στην  

μεταλλαγμένη για BRAF κυτταρική σειρά παχέος εντέρου ΗΤ29 η μεγαλύτερη πτώση στο 

ποσοστό επιβίωσης παρατηρείται στο συνδυασμό Oxaliplatin και ΒRAF αναστολέα (~30%) 

όταν γίνει διαδοχική επώαση με πρώτη την προσθήκη της oxaliplatin.
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