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Θ ζγκριςθ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ από το Λατρικό Τµιµα τθσ Σχολισ Επιςτθµϊν 

Υγείασ του Ρανεπιςτθµίου Κριτθσ δε ςθµαίνει και αποδοχι των απόψεων του 

ςυγγραωζα. 

(Ν. 5343/1932, άρκρο 202) 
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Φτάνοντασ ςτο τζλοσ αυτοφ του κφκλου ηωισ, είναι αναπόωευκτθ θ αναδρομι ςτθν 

«πολυτάραχθ» περιπλάνθςι μου ςτον κόςμο τθσ γνϊςθσ και τθν πραγματοποίθςθ του 

παιδικοφ μου ονείρου, να βιϊςω το μεγαλείο τθσ Λατρικισ. Ανακαλϊ τθν πρϊτθ ςτιγμι 

που βρζκθκα ςτο Τμιμα αυτό, και τα ρίγθ ςυγκίνθςθσ που αιςκάνκθκα ςτζκοντασ ςτο  

προαφλιο τθσ Σχολισ... Ψυχανεμίςτθκα αυτά που ακολουκοφςαν, χωρίσ να μπορϊ να τα 

προςδιορίςω... Αναλογίςτθκα ότι αυτό το τοπίο δεν είναι τυχαίο. Τα χρόνια πζραςαν  και 

οι αλλαγζσ, αλλά και οι εναλλαγζσ ςυναιςκθμάτων, πολλζσ ωορζσ πιο ζντονεσ απ’ όςο 

νόμιηα ότι μπορϊ να αντζξω, δεν με άωθςαν ανεπθρζαςτθ. Το τοπίο παραμζνει όμωσ το 

ίδιο, και πλζον γνωρίηω ότι αντικατοπτρίηει αυτό που κλικθκα να υπθρετιςω: 

μεγαλειϊδεσ και δφςβατο ςαν το χιονιςμζνο Ψθλορείτθ, απζραντο ςαν το γαλάηιο του 

Κρθτικοφ Ρελάγουσ, και ςυνάμα αιςιόδοξο, όπωσ οι ανκιςμζνεσ αμυγδαλιζσ του 

Φλεβάρθ…  

Αν και ωαντάηει τυπικό, κα ικελα να ευχαριςτιςω και να εκωράςω δθμόςια τθν 

ευγνωμοςφνθ μου ςε όλουσ αυτοφσ που με βοικθςαν, με ςτιριξαν, με πίςτεψαν και με 

ενζπνευςαν. 

Καταρχιν, κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον επιβλζποντά μου Κακθγθτι κ. Θλία 

Καςτανά. Με δάκρυα ξεκίνθςε το κοινό μασ ταξίδι. Τόςο ιταν το δζοσ που ζνιωκα. Με 

πιρε από το χζρι και μου ζδειξε το δρόμο για το όνειρό μου. Αυτό που δεν τολμοφςα να 

ομολογιςω. Ρίςτεψε ςε μζνα, όταν θ αυτοπεποίκθςι μου ιταν ςτο Ναδίρ. Αωιζρωςε 

χρόνο και ςκζψθ. Μοιράςτθκε γνϊςεισ, ιδζεσ, ενζργεια. Ιταν πάντα εκεί. Γνϊριςα ζνα 

μεγάλο δάςκαλο, ζναν υπζροχο, πολυδιάςτατο άνκρωπο, πραγματικό homo universalis. 

Στοχαςτισ, δωρικόσ και ονειροπόλοσ. Απαιτθτικόσ, καινοτόμοσ, ςχολαςτικόσ και 

ςτοργικόσ. Ζνα μοναδικό κράμα αρχαίου Σπαρτιάτθ, Descartes και Δον Κιχϊτθ. Σαν από 

μθχανισ κεόσ, ζβριςκε πάντα τθ λφςθ, νιϊκοντασ υπόχρεοσ απζναντι ςτουσ νζουσ 

ανκρϊπουσ που του εμπιςτεφκθκαν τα όνειρά τουσ. Μου χάριςε ζναν μαγικό, δφςκολο 

δρόμο. Τον ευχαριςτϊ, γιατί πάνω απϋ όλα, ζκανε το παν, για να γίνω καλφτεροσ 

άνκρωποσ. Αναγνϊριςε τθ δίψα μου και «μεκόδευςε» τθν ζκρθξθ… «D’ une Médecine à l’ 

autre». Τϊρα κατάλαβα- πάλι με δάκρυα, ςυγκίνθςθσ και αγάπθσ, αυτι τθ ωορά. «Chef, 

Maître et Patron» ελπίηω να ωανϊ αντάξια!  

Κα ικελα να εκωράςω ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτον Αν. Κακθγθτι και Αρχιπλοίαρχο ε.α κ. 

Ευςτάκιο Στακόπουλο. Με καλωςόριςε ωσ «δόκιμο» ςτο Εργαςτιριο Ρακολογικισ 

Ανατομικισ, με ςτιριξε ερευνθτικά, γεμάτοσ προςδοκίεσ, ςτα πρϊτα μου δειλά βιματα.  

Συνζχιςε να είναι εκεί, υπομονετικόσ, διδακτικόσ, απλόχεροσ. Ανταποκρίκθκε κερμά ςε 

κάκε κάλεςμα. Ρρότυπο θκικισ και ευγζνειασ. Να λοιπόν που θ δόκιμοσ επιςτρζωει, ςε 

κοινι γραμμι πλεφςθσ, για νζουσ και πιο κελκτικοφσ προοριςμοφσ.  

Οωείλω ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτον Επ. Κακθγθτι κ. Θλία Σανιδά, γιατί με εμπιςτεφκθκε 

και με τίμθςε με τθν ανάκεςθ αυτοφ το ζργου, βγάηοντάσ με από τθν ανζμελθ ωοιτθτικι 

ηωι και ανοίγοντάσ μου καινοφριουσ δρόμουσ. Λάτρθσ τθσ τελειότθτοσ και αυςτθρόσ 

κριτισ, ςυνετζλεςε ςθμαντικά ςτθ μορωοποίθςθ τθσ ιατρικισ μου αντίλθψθσ. Τον 

ευχαριςτϊ κερμά και γιατί κάκε ωορά που χρειάςτθκα τθ βοικεια ι τθ ςυμβουλι του, 

ιταν πάντα εκεί. 
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Από βάκουσ καρδίασ κα ικελα να ευχαριςτιςω τον Κακθγθτι κ. Δθμιτρθ Τςιωτςι, ζναν 

από τουσ κφριουσ εμπνευςτζσ αυτισ τθσ μελζτθσ. Θ επιςτθμονικι του αρτιότθτα, θ 

διορατικότθτα, ο ενκουςιαςμόσ και θ οργανωτικι του επιδεξιότθτα, με ϊκθςαν να 

ςυνειδθτοποιιςω, από τθν πρϊτθ ςτιγμι που βρζκθκα, ωσ ωοιτιτρια, ςτθν Κλινικι 

Χειρουργικισ Ογκολογίασ, το βαρφ και πολυδιάςτατο ωορτίο που οωείλω να ωζρω ωσ  

ιατρόσ. Ζκεςε πολφ ψθλά τον πιχθ και τον ευγνωμονϊ. Μα πάνω απ’ όλα τον ευχαριςτϊ 

για τθν εμπιςτοςφνθ και τθν αγάπθ του, ακόμθ κι όταν απαρνικθκα τθ Χειρουργικι που 

χάρθ ς’ αυτόν, είχα ταχκεί να ακολουκιςω. 

Λδιαίτερα κα ικελα να ευχαριςτιςω τον Dr. Ανδρζα Τςαπι, Directeur de Récherches, 

INSERM, διότι χωρίσ τθν πολφτιμθ βοικειά του, δε κα ιταν δυνατι θ ολοκλιρωςθ αυτισ 

τθσ μελζτθσ. Μοιράςτθκε γενναιόδωρα τισ ερευνθτικζσ του ανθςυχίεσ, γνϊςεισ, 

πολφτιμα υλικά, τεχνικζσ και βιβλιογραωία. Τον ευχαριςτϊ για τθν εγκάρδια ωιλοξενία 

ςτο Ραρίςι. Με ςτιριξε ερευνθτικά και θκικά. Μα πάνω απ’ όλα, τον ευχαριςτϊ, διότι 

χωρίσ να το αντιλθωκεί, ςυνζβαλε καταλυτικά ςτον «καταρράκτθ αντιδράςεων» που με 

οδιγθςαν να αλλάξω πορεία, ςυνεχίηοντασ  τθν περιπλάνθςι μου  ςτουσ αβζβαιουσ και 

ςυνάμα γοθτευτικοφσ δρόμουσ τθσ  ερευνθτικισ αναηιτθςθσ. Τον ευχαριςτϊ κερμά, γιατί 

εξακολουκεί να με ςτθρίηει, ςτο νζο μου ξεκίνθμα, δίνοντάσ μου τθν ευκαιρία να ανοίξω 

τα ωτερά μου.  

Ευχαριςτϊ τον Κακθγθτι κ. Αχιλλζα Γραβάνθ, για τθ ςθμαντικι και διακριτικι του 

παρουςία και τισ πολφτιμεσ επιςτθμονικζσ του παρατθριςεισ. Τον ευχαριςτϊ ιδιαιτζρωσ 

για το ςυγκινθτικό του ενδιαωζρον και τισ καίριεσ παρεμβάςεισ, παρά τον ελάχιςτο του 

ελεφκερο χρόνο, ςτισ πιο δφςκολεσ, ίςωσ, αποωάςεισ τθσ ηωισ μου. Είναι αωοπλιςτικόσ ο 

τρόποσ που αγκαλιάηει και πιςτεφει ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ.  

Ευχαριςτϊ κερμά τα μζλθ τθσ Επταμελοφσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ, τθν Επ. Κακθγιτρια κ. 

Μαρία Τηαρδι και τον Επ. Κακθγθτι κ. Ραναγιϊτθ Κεοδωρόπουλο για τον πολφτιμο 

χρόνο τουσ κακϊσ και για τισ καίριεσ και χριςιμεσ παρατθριςεισ τουσ, τθ διακεςιμότθτά 

τουσ και τθν καλοςφνθ τουσ.  

Χρωςτάω ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτισ «αδελωζσ» μου, ςτο Εργαςτιριο Εργαςτθριακισ 

Ενδοκρινολογίασ, χωρίσ τθ βοικεια και τθ ςτιριξθ των οποίων, δεν κα μποροφςε να 

ολοκλθρωκεί αυτι μελζτθ:  Τθ Μαριλζνα Καμπά, για τθν οποία ειλικρινά δε βρίςκω 

λόγια. Τθν ευχαριςτϊ, γιατί με δίδαξε, με βοικθςε, με ςτιριξε, με διόρκωςε, πάντα με 

τθν αξιοκαφμαςτθ γλυκφτθτα και ςτωικότθτα και παράλλθλα επιμονι που τθ 

διακατζχουν. Τθ Φοίβθ Νιωλι, που με μφθςε ςτα μυςτικά τθσ μοριακισ βιολογίασ και 

περάςαμε ευχάριςτα ατελείωτεσ και κουραςτικζσ μζρεσ και νφχτεσ. Τθ Χριςτίνα Κόγια, 

αγαπθμζνθ ωίλθ και ςυνοδοιπόρο, εδϊ και τόςα χρόνια. Τθ Στακοφλα Μπακογιϊργου, 

τθ Δζςποινα Βάςςου και  τθ Μαριάννα Ραναγιωτοποφλου για τθν αγαςτι ςυνεργαςία 

μασ και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν πειραματικι διαδικαςία. Τθν αγαπθμζνθ και πιςτι μου 

ωίλθ, ςυμπαραςτάτρια και «ακρογωνιαίο λίκο» του Εργαςτθρίου μασ, Ειρινθ Κυπράκθ 

για τθν αγάπθ και τθ βοικειά τθσ.  
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Ευχαριςτϊ τουσ αγαπθμζνουσ μου νεαροφσ ςυναδζλωουσ Κατερίνα Κεοδωροποφλου και 

Κωνςταντίνο Σταυρουλάκθ, γιατί με τον αυκορμθτιςμό και τθ λαχτάρα τουσ για μάκθςθ, 

ζδωςαν χρϊμα ςτα πειράματα που ωζραμε εισ πζρασ μαηί. 

Τθν Κατερίνα Δαριβιανάκθ για τθν πολφτιμθ βοικειά τθσ και τισ «επί πάγκου» 

καλλιτεχνίεσ τθσ. 

Τθ Μαρία Καωοφςθ, για τθν προςωορά δεδομζνων και τθν άμεςθ πάντα, ανταπόκριςι 

τθσ. 

Το ςυναγωνιςτι και αγαπθμζνο ωίλο, Κωνςταντίνο Καναβοφρα, όχι μόνο για τθ βοικειά 

του ςτισ ωωτομετριςεισ, αλλά και γιατί με τθν ειλικρινι ωιλία και τθν πλθκωρικι του 

παρουςία, ζκανε το χρόνο να κυλά ευχάριςτα όλα αυτά τα χρόνια, εντόσ και εκτόσ «τθσ 

ωραίασ μασ Σχολισ». 

Ευχαριςτϊ για τθν αγάπθ, τθν θκικι ςυμπαράςταςθ, τθν αωοςίωςθ και τθν κατανόθςι 

τουσ, τισ ωίλεσ μου Αωροδίτθ Τοφρκα, Ντόρα Κάππου, Ρζπθ Δάλπα, Κφρα Υωαντοποφλου 

και Μαρία Κανδεράκθ. 

Τζλοσ, αυτι θ διατριβι  δεν κα ιταν δυνατό να εκπονθκεί, χωρίσ τθν αμζριςτθ 

ςυμπαράςταςθ τθσ οικογζνειάσ μου. Τουσ ευχαριςτϊ για τθν αγάπθ, τθν υπομονι, τθν 

αντοχι, τθν κατανόθςθ και τθ ςτιριξι τουσ και τουσ τθν αφιερϊνω. Αυτοί απετζλεςαν 

τουσ αωανείσ ιρωεσ αυτισ τθσ προςπάκειασ. Με ενκάρρυναν ςε κάκε νζο μου βιμα, με  

ςτιριηαν κάκε ωορά που ζπεωτα. Αυτοί εξoμάλυναν τα «ωςτικά κφματα» τθσ 

απογοιτευςθσ, τθσ αγωνίασ και του εκνευριςμοφ μου. Ράνω απ’ όλα, θ τρυωερι και 

προςτατευτικι τουσ αγκαλιά, δεν ζπνιξε ποτζ τισ επιλογζσ μου, όςο ανατρεπτικζσ κι αν 

ιταν. 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΧΧΗΗ  
 

Θ ερυκροποιθτίνθ (ΕΟ) είναι μια πλειοτροπικι κυτταροκίνθ, θ οποία επιδρά ςτθν κυτταρικι επιβίωςθ, 
τον πολλαπλαςιαςμό, τθ διαωοροποίθςθ και τθν αγγειογζνεςθ. Ρζραν του ορμονικοφ τθσ χαρακτιρα, 
τελευταία αναδείχκθκε και θ αυτοκρινισ/παρακρινισ τθσ λειτουργία ςε πλικοσ ωυςιολογικϊν και 
νεοπλαςματικϊν ιςτϊν. Ρρόςωατα όμωσ κλινικά δεδομζνα, εγείρουν ερωτθματικά για τθν αςωάλεια τθσ 
χοριγθςισ τθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αναιμίασ αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ. Εντοφτοισ, θ βιολογικι 
ςθμαςία και θ ρφκμιςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ (EPOR), δεν ζχει αποςαωθνιςτεί ςτθ 
νεοπλαςία αυτι.  

Στθν παροφςα μελζτθ προςεγγίςαμε ςε παραςκευάςματα ιςτϊν και ςε κυτταρικά μοντζλα, τθν ζκωραςθ 
και τθ ρφκμιςθ τθσ ΕΟ και των υποδοχζων τθσ (EPOR), ςυςχετίηοντάσ τθν με τα 
κλινικοπακολογοανατομικά χαρακτθριςτικά των όγκων, κακϊσ και βιολογικϊν παραγόντων που 
εκωράηονται και δρουν ςτο νεόπλαςμα αυτό, με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ πικανισ 
προγνωςτικισ/προβλεπτικισ αξίασ τθσ. Ραράλλθλα, μελετιςαμε τουσ μθχανιςμοφσ μζςω των οποίων, το 
ςφςτθμα ΕΟ/ EPOR επθρεάηει τθ βιολογικι ςυμπεριωορά του καρκίνου του μαςτοφ, ςυνεξετάηοντασ τθ 
λειτουργικότθτα των υποδοχζων και τθ δυνατότθτα τθσ αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ να εγείρει 
βιολογικζσ δράςεισ.  

Διαπιςτϊςαμε ότι θ ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ ακολουκεί τθ βαρφτθτα τθσ 
νόςου και ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ ανκεκτικότερων και επικετικότερων κλϊνων. Αν και το ςφςτθμα 
ΕΟ/ EPOR εμωανίηει αρνθτικι ςυςχζτιςθ με τθν επιβίωςθ, δεν αποτελεί ανεξάρτθτο προγνωςτικό δείκτθ, 
λόγω τθσ ςτενισ ςχζςθσ του με άλλουσ βιολογικοφσ δείκτεσ, όπωσ τουσ ενδοκυττάριουσ υποδοχείσ 
οιςτρογόνων με τουσ οποίουσ ςχετίηεται αρνθτικά.  

Χρθςιμοποιϊντασ αναςυνδυαςμζνθ ερυκροποιθτίνθ ςε δόςεισ παρόμοιεσ με αυτζσ που χρθςιμοποιοφνται 
ςτθν κλινικι πράξθ, αναδείξαμε τθν ενεργότθτα του μορίου, αλλά και τθ λειτουργικότθτα των υποδοχζων 
τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςε κυτταρικά μοντζλα καρκίνου του μαςτοφ. Ρράγματι, θ ερυκροποιθτίνθ, 
επιδρϊντασ ςε πολλαπλά ςθματοδοτικά μονοπάτια, προάγει τθν επιβίωςθ και τθν επικετικότθτα των 
νεοπλαςματικϊν κυττάρων επιδρϊντασ ςε πολλαπλά επίπεδα: αναςτζλλει τθν απόπτωςθ, προκαλεί 
αναδιοργάνωςθ του κυτταροςκελετοφ, ενιςχφει τθ διθκθτικι/μεταναςτευτικι δυναμικι των κυττάρων και 
επθρεάηει τθ μεταγραωικι δραςτθριότθτα. 

 Στο πλαίςιο αυτό, μείηονα ρόλο ωαίνεται ότι κατζχει θ αλλθλεπίδραςθ του ςυςτιματοσ ΕΟ/EPOR με τθ 
ςθματοδότθςθ που προζρχεται από μεμβρανικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ ςτεροειδϊν ορμονϊν του ωφλου 
(ανδρογόνα, οιςτρογόνα), οι οποίεσ επιτείνουν τισ βιολογικζσ δράςεισ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και 
αναγνωρίηονται ωσ εναλλακτικόσ μθχανιςμόσ ανάπτυξθσ αντοχισ ςτθν ορμονοκεραπεία. Ραράλλθλα, ο 
μθχανιςμόσ αυτόσ εμπλζκεται, πζραν τθσ υποξίασ, ςτθ ρφκμιςθ του γονιδίου του EPOR. 

Θ ευρφτθτα του ρόλου που κατζχει το ςφςτθμα ΕΟ/EPOR ςτον καρκίνο του μαςτοφ, υποδθλϊνεται επίςθσ 
από τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με ωλεγμονϊδεισ κυτταροκίνεσ τθσ οικογζνειασ ΤΝF (BAFF, APRIL, TWEAK), οι 
οποίεσ επιδροφν με τθ ςειρά τουσ ςτθν κυτταρικι ομοιόςταςθ και ςυνδζονται με τθ βιολογικι 
ςυμπεριωορά των όγκων. 

Θ εκδιλωςθ των δράςεων, των αλλθλεπιδράςεων και τθν ζνταςθ των ωαινομζνων που παρατθριςαμε, 
κακορίηεται από τθ ςυγκζντρωςθ, τθ διάρκεια τθσ επίδραςθσ, τθν κυτταρικι ςτοιχειομετρία και τθ χρονικι 
αλλθλουχία των ςθματοδοτικϊν οδϊν που ενεργοποιοφνται. 

Οι παρατθριςεισ μασ υποδεικνφουν τον πολυποίκιλο ρυκμιςτικό ρόλο τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτον 
κακοριςμό τθσ τφχθσ των κυττάρων και τθ δυνθτικι τθσ επαγωγικι δράςθ ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Οι 
ιδιότθτεσ αυτζσ, αυτζσ κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν ςε κλινικό επίπεδο ςτο πλαίςιο ςτοχευμζνων και 
εξατομικευμζνων κεραπειϊν τθσ εν λόγω νεοπλαςίασ, αλλά και άλλων πακολογικϊν καταςτάςεων. 
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SSUUMMMMAARRYY  
 

Erythropoietin (EPO) is a pleiotropic cytokine, acting on cell survival, proliferation, differentiation and 
angiogenesis. In addition to EPO’s endocrine properties, recently its autocrine/paracrine effects have been 
identified in a number of normal and neoplastic tissues, including breast cancer. Emerging clinical data 
question the safety of recombinant EPO administration for the treatment of cancer-related anemia, in 
breast cancer patients. Nevertheless, the biological significance and the regulation of EPO and its cognitive 
receptors (EPOR) expression in breast cancer remain mainly controversial. 

In the present study we examined EPO/EPOR system expression and regulation, in tissue specimens and 
breast cancer cell models. In order to clarify its biological significance and possible prognostic/predictive 
value, we have correlated its expression with clinicopathological data and biological characteristics of breast 
neoplasia,. Moreover, we assayed EPOR functionality and possible mechanisms of action, in an attempt to 
clarify the role of endogenous or recombinant EPO in breast cancer biology.   

Our findings suggest that EPO/EPOR expression follows breast cancer evolution and is strongly associated 
with promotion and selection of resistant and aggressive phenotype. Despite negative correlation with 
patient survival (overall and disease free), EPO andEPOR are not independent prognostic markers, as their 
expression strongly correlates with other established prognostic/predictive biological markers. 

We have revealed EPOR functionality in breast cancer cell models, using low doses of recombinant EPO, 
compatible with those used in clinical practice: EPO triggers multiple signaling pathways mediating anti-
apoptotic effects, actin cytoskeleton rearrangements, enhancing invasive/migratory potency and 
transcriptional modifications. In addition, we report an interaction with membrane initiated steroid 
(androgen, estrogen) signaling, a mechanism recognized as a promoter of endocrine resistance, potentiating 
the biological effects of EPO and regulating EPOR gene transcription.  

EPO’s interrelation with Tumor Necrosis Family (TNF) members (BAFF, APRIL, TWEAK) and their cognitive 
receptors, reflects the flexibility and the broadness of EPO/EPOR system in breast cancer biology, 
integrating inflammatory cytokines in regulating breast cancer cellular homeostasis, survivsal, 
differentiation and proliferation. Leading ultimately to modulation of the biological behavior of tumors.  
These actions relate on the concentration, time and duration of action, the cell type involved and the 
intracellular signaling cascade activated by the agent. 

Our findings suggest the multifaceted role of EPO in cell fate regulation and its possible involvement in 
breast cancer promotion. These properties could be of relevant therapeutic value, in view of tailored 
therapies in breast cancer, or other pathologies.  
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ΤΤΝΝΣΣΜΜΗΗΕΕΙΙ  

ADAM (A Disintegrin And Metalloproteinase Domain) 

APRIL (Α Proliferation Inducing Ligand) 

AR (Androgen Receptor) 

ARNT (Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator, ι HIF-1β) 

ATCC (American Type Culture Collection) 

BAD (Bcl-2-Αssociated Death promoter) 

BAFF (B-cell Activating Factor of the TNF Family) 

BAFF-R (BAFF Receptor) 

Bcl-xL   

BCMA (B-Cell Maturation Antigen) 

BSA (Bovine Serum Albumin) 

cAMP (Cyclic adenosine monophosphate) 

c-fos (proto-oncogene) 

c-jun (proto-oncogene) 

 c-myb (proto-oncogene) 

 c-myc (proto-oncogene) 

CRD (Cystein Rich Domain) 

DD (Death Domain) 

DFS (Disease Free Survival) 

DNA (DeoxyriboNucleic Acid) 

E2 (estradiol) 

EGF (Epidermal Growth Factor) 

EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) 

EPO (Erythropoietin) 

EPOR (Erythropoietin Receptor) 

ER (Estrogen Receptor) 

ERK (Extracellular signal-Regulated Kinases) 

ERα (Estrogen Receptor alpha) 

ERβ (Estrogen Receptor beta) 

EST (Expressed Sequence Tag) 

FADD (Fas Associated Death Domain) 

FAK (Focal Adhesion Kinase) 

FasL (Fas Ligand) 

FBS (foetal bovine serum) 

FDA (Food and Drug Administration) 

FERM (Four-point-one, Ezrin, Radixin, Moesin) 

FGF (Fibroblast growth factors) 

Fn14 (Fibroblast growth factor-inducible 14) 

gadd45b (growth arrest and DNA-damage-inducible, beta gene) 

GLUT-1 (Glucose Transporter-1) 

GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor) 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-oncogene
http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-oncogene
http://en.wikipedia.org/wiki/Proto-oncogene
http://en.wikipedia.org/wiki/Focal_Adhesion_Kinase


xviii 
 

GPCR (G-Protein Coupled Receptors) 

GPR30 (G-Protein coupled Receptor 30) 

GSK-3β (Glycogen Synthase Kinase-3β) 

HER2/neu (ErbB-2, ERBB2,EGFR family) 

HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor-1 α) 

HIV (Human immunodeficiency virus) 

HRE (Hypoxia Response Elements) 

HREs (Hormone Response Elements) 

Hsp70 (Heat Shock Protein 70) 

IAP- (Inhibitor of Apoptosis Protein) 

IC50 (50%) inhibitory concentration 

IFN (Interferon) 

IGF (Insulin Growth Factor) 

IGFR (Insulin Growth Factor Receptor) 

IL (InterLeukine) 

iNOS (inducible Nitric Oxide Synthase) 

JAK (Janus kinase) 

JNK (c-Jun N-terminal kinase) 

kb (kilobases) 

Kd (dissociation constant) 

kDa (kilo Dalton) 

LPS (LipoPolySaccharide endotoxin) 

LT-β (LymphoΤoxin-β) 

mAR (membrane Androgen Receptor) 

MAK (Mitogen Activated Protein Kinases) 

MEK (Μitogenic Εxtracellular Μatrix) 

mER (membrane Estrogen Receptor) 

MISS (Membrane Initiated Steroid Signaling) 

MNAR (Modulator of Nongenomic Activity of ER) 

mPR (membrane Progesterone Receptor) 

mRNA (messenger Ribonucleic Acid) 

mSR (membrane Steroid Receptors) 

mTOR (Μammalian Τarget Οf Rapamycin) 

MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] 

NFκB (nuclear factor-kappa B) 

NISS (Nuclear Initiated Steroid Signaling) 

OS (Overall Survival) 

p38 (κινάςθ τθσ οικογζνειασ ΜΑΚ) 

PCR (Polymerase Chain Reaction) 

PDGF (Platelet-derived growth factor) 

PGRMC1 (Progesterone Receptor Membrane Component-1) 

PKB/Akt (Protein Kinase B ι Akt) 

PKCδ (Protein Kinase C-δ) 
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PLCγ (Phosphoinositide phospholipase γ) 

PR (Progesterone Receptor) 

RANKL (Receptor Activator for Nuclear Factor κ B Ligand) 

RNA (Ribonucleic Acid) 

RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) 

SH2 (Src Homology 2 domain) 

SHBG (Steroid Hormone Binding Globulin) 

SMAD (Small Mothers Against Decapentaplegic) 

SRC (Steroid Receptor Coactivator)  

SRE (Steroid Responsive Elements) 

STAT  (Signal Transducers and Activators of Transcription) 

TACE (TNF-Alpha Converting Enzyme) 

TACI (Transmembrane Activator and CAML Interactor) 

TCF (T-cell factor) 

TGF (Transforming growth factor ι Tumor growth factor) 

THD (TNF Homology Domain) 

TIM (TRAF Interacting MotIf) 

TNF (Tumor Necrosis Factor) 

TNFR (TNF Receptor) 

TNM (Classification of Malignant Tumours, T=Tumor size, N=  lymph Node, 

M=Metastases) 

TRADD (TNFR Αssociated DD) 

TRAF (TNF Receptor Associated Factor) 

TRAIL (TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand) 

TWEAK (TNF-related weak inducer of apoptosis) 

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) 

VEGFR (Vascular Endothelial Growth Factor Receptor) 

WHO (World Health Organization) 

WNT (Wingless and Int gene) 

 XIAP (X-linked Inhibitor of Apoptosis Protein) 

β-CR (β-Common Receptor) 

Λ3Κ (Phosphatidyl Inositol-3 Kinase) 
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 1.1 ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΝΗ 

1.1.1 Ειςαγωγή 

Θ ερυκροποιθτίνθ είναι μια ορμόνθ γλυκοπρωτεϊνικισ ωφςεωσ με ςθμαντικό ρυκμιςτικό 

ρόλο ςτθν ερυκροποίθςθ, όπου οωείλει και τθν ονομαςία τθσ (Cindric et al., 2006). 

Ανικει ςτθν οικογζνεια των κυτταροκινϊν τάξεωσ Λ. Ο Paul Bert, μακθτισ του Claude 

Bernard, ιταν ο πρϊτοσ που αναγνϊριςε, κατά τθ διάρκεια ενόσ ταξιδιοφ του ςτο Ρεροφ,  

τθν επίδραςθ τθσ πίεςθσ του ατμοςωαιρικοφ οξυγόνου ςτον αρικμό των 

ερυκροκυττάρων (Fandrey, 2004).  Από τισ αρχζσ του προθγοφμενου αιϊνα, οι Carnot και 

Deflandre είχαν διατυπϊςει υποκζςεισ ςχετικά με τθν φπαρξθ μιασ «αιμοποιθτίνθσ», 

όμωσ πζραςαν αρκετζσ δεκαετίεσ μζχρι να επιβεβαιωκοφν. Ρράγματι, το 1977, θ 

ερυκροποιθτίνθ αποτζλεςε τον πρϊτο αιμοποιθτικό παράγοντα που απομονϊκθκε από 

οφρα αςκενϊν με απλαςτικι αναιμία (Miyake et al., 1977). Θ κλωνοποίθςι τθσ οδιγθςε 

ςτθ ςφνκεςθ αναςυνδυαςμζνθσ πρωτεΐνθσ, θ οποία χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ πολλϊν μορωϊν αναιμίασ. Θ ιατρικι κοινότθτα υποδζχτθκε με μεγάλθ 

ανακοφωιςθ τθν εωαρμογι του αιμοποιθτικοφ παραγοντα ςτθν κακθμερινι πρακτικι, ο 

οποίοσ περιόριςε τισ μεταγγίςεισ αίματοσ, ιδίωσ ςε μια εποχι, όπου επικρατοφςε μεγάλθ 

ανθςυχία για τον κίνδυνο μετάδοςθσ μολυςματικϊν νόςων, όπωσ θ λοίμωξθ από HIV.  

Τα τελευταία χρόνια, θ ανίχνευςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ, αλλά και του υποδοχζα τθσ, του 

ονομαηόμενου EPOR, ςε πλικοσ μθ-αιμοποιθτικϊν ιςτϊν, νεοπλαςματικϊν και  μθ, 

ανζδειξαν τον επιπλζον πικανό αυτοκρινι/παρακρινι ρόλο του ςυςτιματοσ .  

1.1.2 Δομή τησ ερυθροποιητίνησ και του υποδοχέα τησ  

1.1.2.1 Δομή τησ ερυθροποιητίνησ (EPO) 

Το γονίδιο τθσ ερυκροποιθτίνθσ εντοπίηεται ςτο χρωμόςωμα 7q11-22 (Watowich et al., 

1992), αποτελείται από πζντε εξϊνια και κωδικοποιεί ζνα πρόδρομο μόριο 193 

αμινοξζων. Το τελικό μόριο, είναι μια γλυκοπρωτεΐνθ μεγζκουσ 30,4 kDa, θ οποία 

απαρτίηεται από 165 αμινοξζα (Lacombe and Mayeux, 1999). Θ ερυκροποιθτίνθ περιζχει 

τζςςερισ γλυκοηυλιωμζνεσ αλυςίδεσ (τρεισ Ν-  και μια Ο-) ολιγοςακχαριτικοφ οξζοσ. Οι 

αλυςίδεσ αυτζσ είναι απαραίτθτεσ για τθ βιολογικι δραςτικότθτα τθσ πρωτεΐνθσ, ενϊ 

παράλλθλα τθν προςτατεφουν από τθ δράςθ οξειδωτικϊν ριηϊν. Θ φπαρξθ ςιαλικοφ 

οξζοσ κακυςτερεί τθν κάκαρςι τθσ και επομζνωσ παρατείνει τθ δράςθ τθσ ςτα κφτταρα-
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ςτόχουσ. Σθμαντικό ρόλο ςτθ λειτουργικότθτα τθσ πρωτεΐνθσ κατζχουν επίςθσ δυο 

διςουλωιδικοί δεςμοί μεταξφ αμινοξζων κυςτεΐνθσ  (Maiese et al., 2005). Αυτι τθ ςτιγμι 

είναι διακζςιμοι τρεισ τφποι αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ: θ ερυκροποιθτίνθ-

άλωα (Procrit®/EPREX® Johnson & Johnson και Epogen®, Amgen), θ ερυκροποιθτίνθ-βιτα 

(NeoRecormon®, Roche) και θ δαρβοποιθτίνθ-άλωα (Aranesp®, Amgen). Mοιράηονται τθν 

ίδια αλλθλουχία αμινοξζων, αλλά διαωζρουν ςτθν περιεκτικότθτα υδατανκράκων. Θ 

δαρβοποιθτίνθ-άλωα περιζχει επιπλζον πολυςακχαριτικζσ  αλυςίδεσ, οι οποίεσ 

επιμθκφνουν τθν θμίςεια ηωι του μορίου και υποπενταπλαςιάηουν τθ χθμικι ςυγγζνεια 

των υποδοχζων, ςε ςχζςθ με τθν ερυκροποιθτίνθ-άλωα. Πλεσ οι παραπάνω μορωζσ 

αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ αναωζρονται ςυνολικά ωσ «ερυκροποιθτίνθ» (Blau, 

2007). 

 

1.1.2.2 Ο υποδοχέασ τησ ερυθροποιητίνησ 

EPOR 

Θ μεταγωγι του ςιματοσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτο 

εςωτερικό το κυττάρου, γίνεται μζςω του ειδικοφ 

μεμβρανικοφ τθσ υποδοχζα EPOR. Θ μελζτθ του EPOR δεν 

ξεκίνθςε παρά μόνο μετά τθν κλωνοποίθςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ, λόγω των πολφ μικρϊν ςυγκεντρϊςεων 

τθσ πρωτεΐνθσ ςτο πλάςμα και ςτα οφρα και τθσ δφςκολθσ 

απομόνωςισ τθσ (Broudy et al., 1988; D'Andrea and Zon, 

1990). Το γονίδιο του EPOR εντοπίηεται ςτο χρωμόςωμα 19.  

Ρεριζχει οχτϊ εξόνια και αποτελείται από περίπου 6.000 βάςεισ (Noguchi et al., 1991).  

 

Ο λειτουργικόσ EPOR εντοπίηεται ςτθν κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ, υπό μορωι 

διμεροφσ. Οι δυο μονάδεσ του υποδοχζα, παρουςιάηουν μεγάλθ διαωορά ςτθ ςτακερά 

Εικόνα 1.1 Κρυςταλλογραωικι απεικόνιςθ τθσ ΕΟ 
κατά τθ ςφνδεςθ ςτον υποδοχζα τθσ (Sheridan, 2007) 

Εικόνα 1.2.  Ο EPOR ωσ 
ομοδιμερζσ (Lappin, 2003). 



 

5 
 

πρόςδεςθσ (1 μM και 1 nM). Επίςθσ, προσ διαλεφκανςθ παραμζνει το αν ο υποδοχζασ 

εμωανίηεται αποκλειςτικά ωσ ομοδιμερζσ ι, αναλόγωσ με τον κυτταρικό τφπο, όπου 

εκωράηεται, μπορεί να ςυνδεκεί και με άλλουσ υποδοχείσ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν 

περίπτωςθ του νευρικοφ ςυςτιματοσ, όπου αναωζρεται ο ςχθματιςμόσ ετεροδιμερϊν 

(Brines and Cerami, 2005; Sytkowski, 2007; Watowich et al., 1992)  

Ο υποδοχζασ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ανικει ςτθν οικογζνεια των υποδοχζων 

κυτταροκινϊν, τάξεωσ Λ. Στθν ίδια οικογζνεια ανικουν οι υποδοχείσ για τθν αυξθτικι 

ορμόνθ, τθν προλακτίνθ, τον GM-CSF, τθν ογκοςτατίνθ-Μ και αρκετζσ ιντερλευκίνεσ, 

όπωσ θ IL-6 (Lappin, 2003; Rossert and Eckardt, 2005; Sinclair et al., 2007). 

Χαρακτθριςτικά των υποδοχζων αυτισ τθσ οικογζνειασ είναι: 

  ο εξωκυττάριοσ τομζασ περιζχει δυο ηεφγθ κυςτεΐνθσ και μια ςτακερι πρότυπθ 

υδρόωοβθ ακολουκία WSXWS, θ οποία εντοπίηεται κοντά ςτο διαμεμβρανικό 

τομζα. 

  Ο ενδοκυττάριοσ τομζασ  δε διακζτει δράςθ τυροςινικισ κινάςθσ. 

 Θ ζναρξθ τθσ μεταγωγισ του ςιματοσ οωείλεται ςτθ ςθματοδοτικι οδό JAK-STAT  

Θ ςθματοδοτικι οδόσ των STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription) 

επιδρά άμεςα ςτθ γονιδιακι ζκωραςθ (Klipp and Liebermeister, 2006). Οι κινάςεσ JAK ι 

JNK (Janus Kinases), λόγω του ότι κεωροφνται πφλεσ ςθματοδότθςθσ, ονομάςτθκαν ζτςι 

χάριν του Λανοφ, δθλαδι τθσ ελλθνικισ διπρόςωπθσ κεότθτασ. Στθ ςθματοδότθςθ των 

υποδοχζων αιμοποιθτικϊν παραγόντων ςυμμετζχει θ JAK-2. Οι JAK βρίςκονται πλθςίον 

του ενδοκυττάριου τμιματοσ του EPOR και προςδζνονται ς’ αυτό, μζςω του τμιματοσ 

FERM (Four-point-one, Ezrin, Radixin, Moesin) (Bennett and Stroncek, 2006).  Οι δυο 

υπομονάδεσ του αδζςμευτου υποδοχζα απζχουν μεταξφ τουσ κατά 73 Å. Θ πρόςδεςθ 

του μορίου τθσ EPO, προκαλεί αλλαγζσ ςτθ χωροδιάταξθ, οι οποίεσ ελαττϊνουν τθν 

απόςταςθ των υπομονάδων ςτα 39 Å. Ωσ εκ τοφτου ςυμπλθςιάηουν τα μόρια των JAK-2  

και ενεργοποιοφνται αμοιβαία μζςω ωωςωορυλίωςθσ. Στθ ςυνζχεια, θ ενεργοποιθμζνθ 

πλζον, κινάςθ JAK-2 ωωςωορυλιϊνει τον υποδοχζα, μζςω του τομζα JH1. Κατϋαυτόν τον 

τρόπο προςωζρει τα κατάλλθλα υποςτρϊματα για τουσ STAT, αλλά και για τα 

ςθματοδοτικά μόρια που ακολουκοφν.  

Εκτόσ από τον τομζα FERM, θ JAK2 περιλαμβάνει ακόμθ δυο τομείσ: τουσ JH1 and JH2. Ο 

JH1 εντοπίηεται ςτο καρβόξυ-τελικό άκρο. Θ δράςθ του JH1 παρακωλφεται από τον JH2. 
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H αναςτολι τθσ δράςθσ του JH1 αίρεται από τισ χωροτακτικζσ αλλαγζσ που προκαλεί θ 

πρόςδεςθ τθσ ΕΟ. 

Οι παραπάνω μεταβολζσ ωαίνονται ςχθματικά ςτισ εικόνεσ που ακολουκοφν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Η ερυθροποιητίνη ωσ αιμοποιητικόσ παράγοντασ 

1.1.3.1 Η (φυςιολογική) ερυθροποίηςη 

Θ Epo είναι ο κφριοσ ρυκμιςτισ τθσ ερυκροποίθςθσ ςτο μυελό των οςτϊν. Ρροάγει τον 

πολλαπλαςιαςμό, τθ διαφοροποίθςθ και τθν επιβίωςθ των προγονικϊν προβακμίδων 

τθσ ερυκράσ ςειράσ.  

Θ ερυκροποίθςθ είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία ςτθν οποία πρϊιμα προγονικά κφτταρα 

τθσ ερυκράσ ςειράσ πολλαπλαςιάηονται και διαωοροποιοφνται προσ μια ςτακερι μάηα 

ϊριμων ερυκροκυττάρων (Spivak, 2005). Ουςιαςτικά, ςτο πλαίςιο τθσ ερυκροποίθςθσ 

εντάςςονται τζςςερισ διαωορετικζσ διαδικαςίεσ: 

 Θ πολλαπλαςιαςτικι δυναμικι του μυελοφ των οςτϊν 

 Θ ζνταςθ του ερεκίςματοσ τθσ ερυκροποίθςθσ 

 Θ διακεςιμότθτα κρεπτικϊν ουςιϊν (με ςθμαντικότερο το ςίδθρο) 

Εικόνα 1.4 Θ πρόςδεςθ τθσ ΕΟ προκαλεί 
αλλαγζσ ςτθ χωροδιάταξθ των υπομονάδων 
του ΕΟR, και ενεργοποιεί το μεταγωγικό 
μονοπάτι των JAK/STAT (Klipp and 
Liebermeister, 2006) 

Εικόνα 1.3. Ενεργοποίθςθ των JAK κατά 
τθν πρόςδεςθ τθσ ΕΟ (Bennett and 
Stroncek, 2006) 
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 Θ επιβίωςθ των κυττάρων (μεταβλθτι ςε περίπτωςθ αιμορραγίασ ι καταςτροωισ 

των ερυκροκυττάρων ςτο κυκλοωορικό ςφςτθμα) 

Με βάςθ τα παραπάνω, δυο ωαινομενικά αντίκετεσ διαδικαςίεσ, ο πολλαπλαςιαςμόσ 

και θ διαφοροποίθςθ βρίςκονται ςε μια δυναμικι ιςορροπία και προςαρμόηονται κατά 

περίπτωςθ.  

Θ ερυκροποίθςθ είναι μια αυςτθρά ιεραρχθμζνθ διαδικαςία, με τθν οποία  ο  αρικμόσ 

των EPOR και θ δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ εναρμονίηονται απόλυτα (βλ. εικόνα 1.5). 

Ξεκινϊντασ από τισ προγονικζσ προβακμίδεσ και ωτάνοντασ ςτα δικτυοερυκροκφτταρα, 

μεταβάλλουν τθ μιτογόνο, διαωοροποιθτικι ι/και  προαποπτωτικι δράςθ τουσ, κατά 

περίπτωςθ και ςε ςυνεργαςία με άλλουσ αυξθτικοφσ παράγοντεσ (Spivak, 2005).  

 

 

1.1.3.2 Ρύθμιςη τησ ερυθροποίηςησ  

Οι περιςςότεροι αιμοποιθτικοί παράγοντεσ παράγονται και δρουν τοπικά ςτα 

αιμοποιθτικά όργανα. Θ ερυκροποιθτίνθ (όπωσ και θ κρομβοποιθτίνθ) ωςτόςο, είναι μια 

ορμόνθ με ςαωι ενδοκρινι ρόλο. Στθν εμβρυικι ωάςθ εκκρίνεται από το ιπαρ, ενϊ 

ςτουσ ενιλικεσ κατά 90% από τα περιςωλθναριακά κφτταρα του νεωροφ και κατά 10% 

από τα θπατικά κφτταρα. Μζςω τθσ κυκλοωορίασ δρα ςτο κφριο όργανο ςτόχο τθσ, το 

μυελό των οςτϊν (Jelkmann, 2001). Ο ρόλοσ ςτον οποίο καλείται να ανταποκρικεί, είναι 

θ προςαρμογι τθσ παραγωγισ ερυκρϊν κυττάρων, ςφμωωνα με τισ ιςτικζσ ανάγκεσ για 

οξυγόνο. Ομολογουμζνωσ, πρόκειται για ζναν ιςχυρό αιμοποιθτικό παράγοντα. Αν και ςε 

πολφ χαμθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ ςτο πλάςμα, από οποιαδιποτε άλλθ ορμόνθ (0.8-4.0 

pM/l), ελζγχει τθν παραγωγι περίπου 2.3x106 κυττάρων/δευτερόλεπτο. Θ ρφκμιςθ τθσ 

διαδικαςίασ παραγωγισ ερυκροποιθτίνθσ ελζγχεται από ζνα μεταγραωικό παράγοντα, 

ιδιαίτερα ευαίςκθτο ςτισ μεταβολζσ του οξυγόνου, τον HIF-1α (Hypoxia Inducible Factor-

1 α) (Farrell and Lee, 2004; Stockmann and Fandrey, 2006).  

Εικόνα 1.5. Θ ζκωραςθ των ΕΟR μεταβάλλεται κατά τθ διάρκεια τθσ αιμοποίθςθσ (Spivak, 2005) 
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Ο HIF-1α είναι επαγόμενοσ και αποτελεί υπομονάδα του μεταγραωικοφ παράγοντα HIF-1 

(Ke and Costa, 2006). Ο τελευταίοσ είναι ζνα ετεροδιμερζσ (HIF-1α – Aryl Hydrocarbon 

Receptor Nuclear Translocator, ι ARNT, ι HIF-1β), άμεςα ελεγχόμενοσ από τθν υποξία, ο 

οποίοσ εκτόσ από τθν ερυκροποιθτίνθ ελζγχει και άλλα γονίδια, όπωσ  του VEGF 

(Vascular Endothelial Growth Factor), του GLUT-1 (Glucose Transporter-1), τθσ 

τρανςωερρίνθσ, τθσ επαγόμενθσ ςυνκάςθσ νιτρικοφ οξζοσ (iNOS) και τθσ οξειδάςθσ τθσ 

αίμθσ (Kaur et al., 2005; Lacombe and Mayeux, 1999; Said et al., 2007; Stockmann and 

Fandrey, 2006). Οι προαναωερκείςεσ πρωτεΐνεσ ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του οξειδωτικοφ stress. Από τθν άλλθ, ο ARNT ι HIF-1β, είναι ςυςταςιακόσ 

παράγοντασ και ςυνδζεται με τον AhR (Aryl Hydrocarbon Receptor)(Kallio et al., 1997; 

Pugh et al., 1997; Semenza et al., 1997), ζναν  πυρθνικό μεταγραωικό παράγοντα που 

όπωσ αναωζρεται ομο- ι ετεροδιμερίηεται και με τον υποδοχζα οιςτρογόνων (Liu et al., 

2006; Matthews and Gustafsson, 2006; Mortensen and Arukwe, 2008; Ruegg et al., 2008).  

Πταν θ οξυγόνωςθ των κυττάρων επαρκεί, ο HIF-1α  υδροξυλιϊνεται και μζςω του 

ςυμπλζγματοσ ubiquitin-VHL (Von Hippel Lindau) (Stolze et al., 2006) αποδομείται ςτα 

πρωτεαςϊματα (Brahimi-Horn and Pouyssegur, 2005; Dery et al., 2005; Lee et al., 2004; 

Mole et al., 2001). Αντίκετα, ςε ςυνκικεσ υποξίασ, ο HIF-1α δε διαςπάται, αλλά 

διμερίηεται με τον ARNT, μεταωζρεται ςτον πυρινα και ςτθ ςυνζχεια, ενεργοποιεί 

γονίδια- ςτόχουσ, μζςω των HRE (Hypoxia Response Elements) (Fujishiro et al., 2004; 

Zagorska and Dulak, 2004).  

Σε αντίκεςθ με ότι γνωρίηουμε για τθν ερυκροποιθτίνθ, δεν υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία 

για τθ ρφκμιςθ του υποδοχζα τθσ EPOR. Το γεγονόσ ότι βρίςκεται ςε διαωορετικό 

χρωμόςωμα από αυτό τθσ ερυκροποιθτίνθσ, πικανό να ςθμαίνει ότι οι δυο πρωτεΐνεσ 

δεν υπάγονται ςε κοινι ρφκμιςθ. Το γονίδιο που κωδικοποιεί τον EPOR δεν ωαίνεται να 

ελζγχεται από τον HIF-1. Υπάρχουν ενδείξεισ ότι ο αρικμόσ των υποδοχζων που 

εντοπίηονται ςτθ μεμβράνθ ρυκμίηεται  μζςω ενδοκφττωςθσ και περαιτζρω διάςπαςθσ 

ςτα πρωτεαςϊματα (Gross and Lodish, 2006; Sawyer and Hankins, 1993; Verdier et al., 

2000). Επίςθσ ςε πειραματικά μοντζλα, διάωορεσ κυτταροκίνεσ που ςχετίηονται με τθ 

ωλεγμονι, ωαίνεται να επθρεάηουν τθν ζκωραςι του (Nagai et al., 2001; Spivak, 2005).   
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1.1.3.3 Ρύθμιςη παραγωγήσ ενδοκρινούσ ερυθροποιητίνησ και 

μεταβολιςμόσ 

Θ ρφκμιςθ τθσ παραγωγισ τθσ ερυκροποιθτίνθσ γίνεται ςε επίπεδο μεταγραωισ.  Θ 

υποξία αποτελεί τον κφριο ωυςιολογικό ρυκμιςτι τθσ ζκωραςθσ του γονιδίου (βλ. πίνακα 

1.1 για ρφκμιςθ από χθμικοφσ παράγοντεσ). Ραρουςιάηει ενδιαωζρον θ 

αποκλειςτικότθτα τθσ παραγωγισ ενδογενοφσ ερυκροποιθτίνθσ ςτουσ νεωροφσ και ςτο 

ιπαρ, παρά τθν εν δυνάμει επαγωγι του γονιδίου τθσ και ςε άλλα κφτταρα που τελοφν 

υπό ςυνκικεσ υποξίασ.  Θ παραγωγι ΕΟ ςτουσ νεωροφσ είναι ςυςταςιακι, ενϊ δεν 

υπάρχουν ενδοκυττάριεσ δεξαμενζσ (Ebert and Bunn, 1999).  

Υπό ςυνκικεσ υποξίασ, το ενεργοποιθμζνο ςφμπλοκο HIF-1α-ARNT, ειςζρχεται ςτον 

πυρινα εντόσ δυο λεπτϊν και επάγει το γονίδιο τθσ EPO (εικόνα 1.6).  

 

Ρίνακασ 1.1. Ραράγοντεσ που επθρεάηουν το γονίδιο τθσ ΕΟ 
 

Ραραπομπζσ 

Επαγωγι  in vivo και  in vitro  

Υποξία  

Μζταλλα μεταπτϊςεωσ: Co, Ni, Mn (Goldberg et al., 1988), (Goldwasser et al., 1958) 

Χθλικζσ ςιδθροδεςμευτικζσ ενϊςεισ: δεςωεριοξαμίνθ (Wang and Semenza, 1993a) 

  

Άρςθ τθσ επαγωγισ ςε κφτταρα Hep3B and HepG2  

CO (Huang et al., 1999), (Eckardt et al., 1993) 

NO, Νιτροπρωςςικό Νάτριο (Huang et al., 1999) 

Θ2Ο2 
(Huang et al., 1996), (Fandrey et al., 1994) 

Φλεγμονϊδεισ κυτταροκίνεσ: TNF-a, IL-1 (Faquin et al., 1992), (Jelkmann et al., 1992) 

Φορμπολεςτζρεσ: ωορςκολίνθ (Eckardt et al., 1993), (Jelkmann et al., 1991), (Kurtz et al., 
1992), (Faquin et al., 1993) 

Αναςτολείσ πρωτεϊνικισ ςφνκεςθσ: κυκλοεξιμίδθ (Wang and Semenza, 1993b), (Goldberg et al., 1988) 

  

Εικόνα 1.6. Δομι του γονιδίου τθσ ΕΟ. Τα εξϊνια 
παρουςιάηονται ωσ μαφρα παραλλθλόγραμμα. Με 
κόκκινο χρϊμα υποδεικνφονται οι περιοχζσ που 
επάγονται από τθν υποξία (Ebert and Bunn, 1999) 
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Κατόπιν τθσ πρόςδεςισ τθσ ςτουσ υποδοχείσ, ενδοκυττϊνεται και υωίςταται διάςπαςθ 

ςτα πρωτεαςϊματα και τα λυςοςϊματα. Το ωαινόμενο αυτό ςυμβαίνει πολφ γριγορα,  

εξαρτάται από τθ δράςθ των JAK και εξθγεί τθν παροδικι δράςθ  του HIF ςτα κφτταρα 

(Walrafen et al., 2005). 

Ωςτόςο, ςε αναιμίεσ χρόνιων νόςων, όπωσ ςτισ χρόνιεσ λοιμϊξεισ, ωλεγμονϊδεισ 

καταςτάςεισ και νεοπλαςίεσ παρατθρείται ελλιπισ ζκκριςθ ερυκροποιθτίνθσ, αλλά και 

περιοριςμζνθ ανταπόκριςθ του μυελοφ ςτισ διακζςιμεσ ςυγκεντρϊςεισ τθσ.  Στισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ, πιςτεφεται ότι οι κυτταροκίνεσ που ςχετίηονται με τθ ωλεγμονι IL-1, 

IL-6, IFN-γ και TNF-α, ςυνεπικουροφν με τθν υποξία και μεταβάλλουν τθ ςφνκεςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ, επιδρϊντασ ςτθ μεταγραωι και τθ ςτακερότθτα του mRNA (Faquin et 

al., 1992; Jelkmann, 1998; Spivak, 2005). Επιπλζον, θ καταςταλτικι δράςθ των 

κυτταροκινϊν αυτϊν, πιςτεφεται ότι δεν αςκείται άμεςα ςτον HIF, αλλά μζςω του 

μεταγραωικοφ παράγοντα NF-κB (Spivak, 2005).  

1.1.3.4 ηματοδοτικά μονοπάτια 

Οι ωωςωορυλιωμζνεσ JAK ενεργοποιοφν το STAT5, ο οποίοσ μετακινείται προσ τον 

πυρινα και ενεργοποιεί γονίδια ςτόχουσ (κυρίωσ το αντιαποπτωτικό γονίδιο Bcl-xL και το 

γονίδιο τθσ κυκλίνθσ-D1). Θ ενεργοποίθςθ  του STAT5 ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αναςτολι 

τθσ απόπτωςθσ και τθ βιοςφνκεςθ αίμθσ, ενϊ παράλλθλα επιδρά και ςτθ 

διαωοροποίθςθ των κυττάρων (Constantinescu et al., 1999; Hoshino and Fujii, 2007; 

Konstantinopoulos et al., 2007).  Ρρόςωατεσ μελζτεσ ςε κυτταρικζσ ςειρζσ, αναωζρουν 

ότι ςτθ μεταγωγι του ςιματοσ τθσ ΕΟ, ςυμμετζχουν και οι STAT1 και STAT3, οι οποίοι 

επάγουν τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό. Ωςτόςο, δεν ζχει αποςαωθνιςτεί θ ςυμμετοχι 

των μορίων αυτϊν ςτθ μεταγωγι του ςιματοσ, ςτθ ωυςιολογικι ερυκροποίθςθ (Kirito et 

al., 2002; Watowich et al., 2000). Εκτόσ από το STAT, ενεργοποιοφνται και οι 

ςθματοδοτικζσ οδοί  Ras-MAPK, μζςω διαωόρων μθχανιςμϊν. Ο πρϊτοσ εξ’ αυτϊν  

αωορά ςτθ Ras, θ οποία ενιςχφει τθ δραςτθριότθτα τθσ κινάςθσ Raf-1 και αυτι με τθ 

ςειρά τθσ ενεργοποιεί διαδοχικά τισ ΜΑΚ (Carroll et al., 1991). Τα γονίδια που 

ενεργοποιοφνται από αυτό το ςθματοδοτικό μονοπάτι είναι τα c-fos, c-myc, c-myb και c-

jun. Θ ερυκροποιθτίνθ ενεργοποιεί και τουσ τρεισ τφπουσ ΜΑΚ, δθλαδι τισ ERK 

(Extracellular signal-Regulated Kinases), τισ JNK (Jun N-terminal Kinases) και τθν p38. Οι 
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ERK ςχετίηονται με τθ διαωοροποίθςθ και τον  πολλαπλαςιαςμό, ενϊ οι JNK και p38, με 

τθ ρφκμιςθ τθσ απόπτωςθσ και τθν παραγωγι αίμθσ.  

Επιπλζον, οι JAK2, ωωςωορυλιϊνουν και ενεργοποιοφν τθ ςθματοδοτικι οδό τθσ Λ3Κ 

(Phosphatidyl Inositol-3 Kinase) . Εν ςυνεχεία, θ Λ3Κ ενεργοποιεί τθν πρωτεϊνικι κινάςθ 

Β (ΚΒ) ι αλλιϊσ Akt. H Akt αναςτζλλει τθν απόπτωςθ, δρϊντασ καταςταλτικά ςτισ 

προαποπττικζσ πρωτεΐνεσ caspase-3, caspase-9, BAD (Bcl-2-Αssociated Death promoter) 

και τθ GSK-3β (Glycogen Synthase Kinase-3β). Θ πρωτεΐνθ BAD, είναι μζλοσ τθσ 

οικογζνειασ Bcl-2 και ςχθματίηει ετεροδιμερι με άλλεσ πρωτεΐνεσ, όπωσ θ Bcl-xL  

(Janumyan et al., 2003; Kitada et al., 1998; Yang and Korsmeyer, 1996; Yang et al., 1995). 

Επιπλζον, θ Λ3Κ αναςτζλλει τθ μεταγραωι των προαποπττικϊν γονιδίων bim, p27, Fas 

Ligand  και TRAIL. Ακόμθ, θ ερυκροποιθτίνθ, αναςτζλλει τθν απόπτωςθ μζςω τθσ Akt, 

προκαλϊντασ τθ διάςπαςθ του  IκB (Λnhibitory κB) και τθν ακόλουκθ μετακίνθςθ προσ 

τον πυρινα του NF-κB (Νuclear Factor-κB). Θ πυρθνικι εντόπιςθ του NF-κB ενεργοποιεί 

τα αντιαποπτωτικά γονίδια c-IAP1, c-IAP2, XIAP και gadd45b (Sae-Ung et al., 2005).  

Συμπεραςματικά, θ ερυκροποιθτίνθ αποτελεί ζναν ιςχυρό αντιαποπτωτικό παράγοντα, 

ενϊ παράλλθλα διαςταυρϊνει διάωορα ςθματοδοτικά μονοπάτια που αωοροφν ςτθν 

απόπτωςθ, τθ διαωοροποίθςθ και τον πολλαπλαςιαςμό (βλ. εικόνα 1.7).  

  

Εικόνα 1.7. Τα ςθμαντικότερα 
ςθματοδοτικά μονοπάτια που 
ενεργοποιοφνται από τθν ΕΟ ςτισ 
προγονικζσ βακμίδεσ τθσ ερυκράσ ςειράσ 
(Spivak, 2005). Σθμειϊνουμε το ρόλο των 
STAT, Akt, ΜΑΚ και ERK ςτθ 
διαωοροποίθςθ και τθν απόπτωςθ. 
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1.1.4 Η ερυθροποιητίνη ωσ παρακρινήσ/αυτοκρινήσ παράγοντασ-

Πλειοτροπικέσ δράςεισ 

Για πολλά χρόνια, θ ΕΟ εκεωρείτο μόνον ωσ αιμοποιθτικόσ παράγοντασ, με 

αποκλειςτικι δράςθ ςτο μυελό των οςτϊν.  Το 1990, θ ανακάλυψθ λειτουργικϊν EPOR 

ςε ενδοκθλιακά κφτταρα από τθν ερευνθτικι ομάδα του Αναγνϊςτου, κακϊσ και  θ 

ανίχνευςθ γονιδιακισ ζκωραςθσ τθσ ΕΟ ςε όρχεισ και ςτο ςπλινα, ανζτρεψαν τα 

δεδομζνα (Anagnostou et al., 1990; Tan et al., 1991). Οι ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ 

αντιμετωπίςτθκαν με δυςπιςτία. Τα επόμενα χρόνια όμωσ πλικυναν οι μελζτεσ ςχετικά 

με τθν ζκωραςθ του ςυςτιματοσ ΕΟ/ΕΟR ςε κφτταρα και ιςτοφσ που δεν ςχετίηονταν 

με τθν αιμοποίθςθ (βλ. πίνακα 1.2). Ωσ εκ τοφτου, αναδείχκθκε και ο πικανόσ 

αυτοκρινισ/παρακρινισ  ρόλοσ τθσ ΕΟ, ο οποίοσ είναι ανεξάρτθτοσ  τθσ ορμονικισ τθσ 

δράςθσ ςτθν αιμοποίθςθ (Buemi et al., 2006; Jelkmann and Wagner, 2004; Lappin et al., 

2002). Ρράγματι, ςιμερα θ ΕΟ κεωρείται μια πλειοτροπικι κυτταροκίνθ, με 

προςτατευτικι δράςθ ςτουσ ιςτοφσ, θ οποία προάγει τθν επιβίωςθ των κυττάρων. Οι 

ιδιότθτεσ αυτζσ, αν αναλογιςτεί κανείσ ότι θ ΕΟ παρουςιάηει ςθμαντικι ομολογία με 

αυξθτικοφσ και ωλεγμονϊδεισ παράγοντεσ (Erbayraktar et al., 2003; Konstantinopoulos et 

al., 2007). Τα δυο ςυςτιματα, ςτα οποία ζχει περιγραωεί εκτενϊσ ο  πολλαπλόσ 

προςτατευτικόσ ρόλοσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ είναι το κεντρικό νευρικό και το 

κυκλοωορικό ςφςτθμα, ενϊ, όπωσ ωαίνεται και από τον κατωτζρω πίνακα ζχει επίςθσ 

ανιχνευκεί ςε μιά πλθκϊρα ιςτϊν και κυττάρων.  

 
Ρίνακασ 1.2. Ζκφραςθ ΕΟ/ΕPOR από φυςιολογικά κφτταρα εκτόσ αιμοποίθςθσ (Maiese et al., 2005). 
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1.1.4.1 Αυτοκρινήσ/ παρακρινήσ δράςη ςε φυςιολογικά κύτταρα 

Οι δράζεις ηης ασηοκρινούς/παρακρινούς ερσθροποιηηίνης ζσνοψίζονηαι ζηην εικόνα 1.8  
 

 
 

1.1.4.2 Αγγειογένεςη 

Θ ανίχνευςθ των υποδοχζων EPOR ςτα ενδοκθλιακά κφτταρα, εκτόσ από τθν παρακρινι 

δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ, ζδωςε ςαωείσ ενδείξεισ και για το ρόλο τθσ ςτθν  

αγγειογζνεςθ. Άλλωςτε, το γονίδιο του  αγγειογενετικοφ αυξθτικοφ παράγοντα VEGF 

(Vascular Endothelial Growth Factor) αποτελεί επίςθσ γονίδιο-ςτόχο του HIF-1α. Θ 

ερυκροποιθτίνθ όμωσ, ωαίνεται ότι λειτουργεί αυτόνομα ωσ αγγειογενετικόσ 

παράγοντασ, δρϊντασ ςε πολλαπλό επίπεδο  (Nakano et al., 2007; Ribatti et al., 1999; 

Ribatti et al., 2003; Zwezdaryk et al., 2007), όπωσ ωαίνεται ςτθν εικόνα 1.9. 

 

 

 

Θ αγγειογζνεςθ είναι μια διαδικαςία ιδιαίτερα ενεργι κατά τθν εμβρυικι ανάπτυξθ, θ 

οποία όμωσ, ςτουσ ενιλικεσ υποςτρζωει. Κατ’ αντιςτοιχία,, θ ζκωραςθ των EPOR, είναι 

ιδιαίτερα αυξθμζνθ ςτον πλακοφντα, αλλά και ςτα εμβρυα. Στθν ενιλικθ ηωι, αντίκετα, 

Μιτογόνοσ

Αντιαποπτωτικι

Αγγειογενετικι

Μεταναςτευτικι

Αντιωλεγμονϊδθσ

Χθμειοτακτικι

ΕΟ 
αγγειογζνεςθ

(+) μιτϊςεισ 
ενδοκθλιακϊν 

κυττάρων

(+) 
μετανάςτευςθ
ενδοκθλιακϊν 

κυττάρων

(+)  
διαφοροποίθςθ 
ενδοκθλιακϊν 

κυττάρων

(+) ζκκριςθ 
ενδοκθλίνθσ-1

(+) ζκκριςθ 
ΜΜ

(+) 
ενδοκυττάριου 

αςβεςτίου

(+) VEGF

Εικόνα 1.8. Aυτοκρινείσ/παρακρινείσ δράςεισ 
τθσ ΕΟ 

Εικόνα 1.9. Θ ΕΟ είναι ιςχυρόσ 
αγγειογενετικόσ παράγοντασ  
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υπό ωυςιολογικζσ ςυνκικεσ, θ δθμιουργία νζων αγγείων περιορίηεται ςτισ κυκλικζσ 

μεταβολζσ του ενδομθτρίου και ςτθν εποφλωςθ ιςτικισ βλάβθσ. Και ςτισ δυο 

περιπτϊςεισ το ςφςτθμα ΕΟ/ΕΟR, κατζχει ιδιαίτερο ρόλο (Haroon et al., 2003; Sayan et 

al., 2006; Yasuda et al., 2001; Yokomizo et al., 2002).  

1.1.4.3 Αντιαποπτωτική δράςη  

Θ ΕΟ αςκεί ιςχυρι αντιαποπτωτικι δράςθ ςε νευρϊνεσ (Brines and Cerami, 2005; 

Cerami et al., 2001; Fiordaliso et al., 2005; Ghezzi and Brines, 2004; Grasso et al., 2005; 

Schouten, 2007), κφτταρα του μυοκαρδίου (Calvillo et al., 2003; Fu and Arcasoy, 2007; 

Gao et al., 2007; Nishiya et al., 2006; Tramontano et al., 2003) και ενδοκθλιακά κφτταρα 

(Akimoto et al., 2000; Carlini et al., 1999). Ραράλλθλα ωαίνεται ότι θ ΕΟ αποτελεί 

ιςχυρό νευροπροςτατευτικό αντιαποπτωτικό παράγοντα ςε υποξικζσ, τραυματικζσ, 

ωλεγμονϊδεισ και ςχετιηόμενεσ με νευρικι διζγερςθ βλάβεσ (εικόνα 1.10). Αντίςτοιχοι 

μθχανιςμοί δράςθσ είναι επίςθσ θ τροποποίθςθ τθσ ςυνκζςεωσ ΝΟ, και τθσ 

απελευκζρωςθσ νευροδιαβιβαςτϊν,  κακϊσ και ο ανταγωνιςμόσ τθσ αυξθμζνθσ 

διαπερατότθτοσ του αιματοεγκεωαλικοφ ωραγμοφ που προκαλείται από τον VEGF  ι τθ 

ωλεγμονι. Σε αντίκεςθ με τθν ΕΟ, θ ζκωραςθ του EPOR δεν ωαίνεται να εξαρτάται από 

τθν ιςχαιμία, αλλά από ζναν αρικμό παραγόντων όπωσ θ ίδια θ ερυκροποιθτίνθ, 

κυτταροκίνεσ που ςχετίηονται με τθ ωλεγμονι, όπωσ ο TNF και θ ιντερλευκίνθ-1 ) και 

πικανϊσ, άλλουσ παράγοντεσ οι οποίοι δεν ζχουν ταυτοποιθκεί μζχρισ ςιμερα (Brines 

and Cerami, 2005; Chin et al., 2000). 

 

1.1.4.4 Ρύθμιςη τησ έκφραςησ ερυθροποιητίνησ/ΕΡΟR  

Ρζραν του πλειοτροπιςμοφ των δράςεων τθσ αυτοκρινοφσ/παρακρινοφσ ΕΟ, πιςτεφεται 

ότι και θ ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ εξειδικεφεται ανά ιςτό ι ανά ςφςτθμα. Οι ιςτικζσ 

βλάβεσ, θ τοπικι ωλεγμονι και το οξειδωτικό stress πικανολογείται ότι αποτελοφν τουσ 

τοπικοφσ ρυκμιςτζσ τθσ ενεργοποίθςθσ του HIF, ο οποίοσ αυξάνει τθν ζκωραςθ τθσ ΕΟ 

ςε τοπικό επίπεδο. Θ ελάττωςθ τθσ ιςτικισ βλάβθσ από τθν ερυκροποιθτίνθ οωείλεται ςε 

(Fandrey, 2004): 
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 Αναςτολι τθσ απόπτωςθσ 

 Μείωςθ επιπζδων προωλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν 

 Διατιρθςθ αιματικισ ροισ μζςω τθσ επαγωγισ τθσ ςυνκάςθσ του νιτρικοφ 

οξειδίου (NOS) 

Ραράλλθλα, ενϊ θ ζκωραςθ των EPO/EPOR διεγείρεται από τθν υποξία ςε ιςτοφσ, όπωσ 

το ιπαρ και οι νεωροί, θ χρονικι αλλθλουχία τθσ ενεργοποίθςθσ είναι διαωορετικι 

(Chikuma et al., 2000; Stockmann and Fandrey, 2006). Ετςι, ενϊ θ ζκωραςθ τθσ ορμόνθσ 

είναι παροδικι ςε υποξικό ιπαρ και νεωροφσ, και μζγιςτθ ςε 6-24 ϊρεσ in vivo, 

ςυναρτϊμενθ με τθ βαρφτθτα τθσ υποξίασ (Jelkmann, 1992), και 6 ϊρεσ in vitro (Fandrey 

and Bunn, 1993), ςτον εγκζωαλο, το mRNA τθσ EPO παραμζνει υψθλό ςε όλθ τθ διάρκεια 

τθσ υποξίασ, απόλυτθσ (Chikuma et al., 2000) ι ςχετικισ (Morita et al., 2003), 

υποδθλϊνοντασ ότι θ προςτατευτικι  παρακρινισ δράςθ απαιτεί τθ ςυνεχι τθσ 

παρουςία κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποξίασ (Sasaki et al., 2001). Δεν υπάρχει επομζνωσ 

αμωιβολία ότι το οξειδωτικό stress αποτελεί κοινό παρονομαςτι τθσ ρφκμιςθσ του 

ςυςτιματοσ ΕΟ/ΕΟR ςτουσ ιςτοφσ όπου εκωράηεται. Κατά ςυνζπεια, ο HIF 

παρουςιάηεται ωσ ο κφριοσ ρυκμιςτισ τθσ ζκωραςθσ  τθσ τοπικά παραγόμενθσ 

ερυκροποιθτίνθσ.  

Εικόνα 1.10. Ο πικανόσ μθχανιςμόσ 
κυτταροπροςταςίασ τθσ ΕΟ απζναντι ςτθν 
απόπτωςθ και τθ ωλεγμονι (Maiese et al., 
2005).  
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Τα όργανα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ ωαίνεται ότι δεν ακολουκοφν τθν  

παραπάνω κεϊρθςθ. Ρράγματι, κατά τθν αναπαραγωγικι θλικία, θ ζκωραςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ ςτο ενδομιτριο μεταβάλλεται κυκλικά, 

ακολουκϊντασ τισ μεταβολζσ των οιςτρογόνων (Yasuda et al., 1998; Yokomizo et al., 

2002). Το εφρθμα αυτό, κα μποροφςε να αποδοκεί, ςτθν προκλθτι ιςχαιμία και τθν 

ανάγκθ δθμιουργίασ νζων αγγείων. Ωςτόςο, ωαίνεται ότι τόςο ςτο ενδομιτριο, όςο και 

ςε άλλα όργανα, όπωσ οι ωοκικεσ και  οι ςάλπιγγεσ, τα ςτεροειδι πικανό να αποτελοφν 

ζναν ακόμα κφριο ρυκμιςτικό παράγοντα, πζραν τθσ υποξίασ (Acs et al., 2004b; Masuda 

et al., 2000; Sasaki et al., 2001; Yasuda et al., 2001). Στθν περίπτωςθ των αμνιωτικϊν 

επικθλιακϊν κυττάρων, κφριοσ ρυκμιςτισ τθσ ζκωραςθσ EPOR μοιάηει να είναι θ 

προγεςτερόνθ (Ogawa et al., 2003).  Από τθν άλλθ πλευρά, ςτουσ όρχεισ, θ 

ερυκροποιθτίνθ επάγει τθ βιοςφνκεςθ και ζκκριςθ τεςτοςτερόνθσ (Fandrey, 2004). Ραρά 

τισ ςαωείσ αυτζσ ενδείξεισ, θ ςχζςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ με τα ςτεροειδι, δεν ζχει 

πλιρωσ εξακριβωκεί μζχρι ςτιγμισ. Επίςθσ, ςτο μαςτό, ζχει αναωερκεί ζκωραςθ 

ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ, κατά τθν κφθςθ και τθ γαλουχία, ενϊ θ ΕΟ 

εκκρίνεται και ςτο γάλα (Acs et al., 2002; Juul et al., 2000; Kling, 2002). Το ωαινόμενο 

αυτό, μπορεί να οωείλεται ςτισ αυξθμζνεσ μεταβολικζσ ανάγκεσ του ταχζωσ 

αναπτυςςόμενου μαςτοφ, αλλά παραμζνει αναπάντθτο το ερϊτθμα τθσ ςχζςθσ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ με  τουσ αυξθτικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν αυτό το κατ’ εξοχιν 

ορμονοευαίςκθτο όργανο.  

Στο κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, το τελικό αποτζλεςμα τθσ ιςτικισ βλάβθσ εξαρτάται από 

το ιςοηφγιο μεταξφ των ςθμάτων που προζρχονται από τα κφτταρα τα οποία πάςχουν και 

τα ωλεγμονϊδθ κφτταρα που διθκοφν τθν περιοχι. Θ ερυκροποιθτίνθ αναωζρεται ότι 

αναςτζλλει τθν απόπτωςθ πζριξ τθσ βλάβθσ, ενϊ παράλλθλα περιορίηει τθ διικθςθ από 

ωλεγμονϊδθ κφτταρα. Σε in vivo μελζτεσ, προςτατεφει τουσ νευρϊνεσ από τθν ιςχαιμικι 

απόπτωςθ, ενϊ ςε in vitro μελζτεσ, ςε νευρικά κφτταρα αναωζρεται ότι οι ιντερλευκίνεσ-

1 (IL-1) και -6 (IL-6), κακϊσ και ο TNF-α περιορίηουν τθν ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ, 

αλλά αυξάνουν τθν ζκωραςθ του EPOR (Nagai et al., 2001). Επιπλζον, ςτθ ρφκμιςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ, ενδεχομζνωσ να εμπλζκεται ο IGF (Insulin Growth Factor) (Brines and 

Cerami, 2005; Masuda et al., 1997). Οι ςθματοδοτικζσ οδοί που ενεργοποιοφνται από τθν 

τοπικά παραγόμενθ ερυκροποιθτίνθ, παρουςιάηουν ομοιότθτεσ, αλλά και διαωορζσ με 

αυτζσ τθσ αιμοποίθςθσ (βλ. εικόνεσ 1.11 και 1.12). Στο πλαίςιο αυτό, αναωζρεται ότι ςτο 
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κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, ο υποδοχζασ EPOR ςχθματίηει ετεροδιμερι (ι και 

ετεροτριμερι) με τον β-CR (β-Common Receptor). Ρρόκειται για ζναν υποδοχζα κοινό για 

τισ ιντερλευκίνεσ-3 (IL-3) και -5 (IL-5),  αλλά και τον παράγοντα GM-CSF (Granulocyte-

Macrophage Colony Stimulating Factor) (Brines and Cerami, 2005; Konstantinopoulos et 

al., 2007). 

 

 

 

 

Ζχουν διεξαχκεί αρκετζσ μελζτεσ οφτωσ ϊςτε να αποςαωθνιςτεί θ διάκριςθ μεταξφ τθσ 

ερυκροποιθτικισ και κυτταροπροςτευτικισ δράςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και πϊσ αυτι 

επιτυγχάνεται από διαωορετικοφσ τφπουσ κυττάρων (Konstantinopoulos et al., 2007; 

Spivak, 2005).  Οι κεωρίεσ που ζχουν προτακεί είναι οι κάτωκι: 

Εικόνα 1.11 Ο ΕPOR ςχθματίηει ετερομερι 
με τον β-CR ςτο κεντρικό νευρικό ςφςτθμα 
(Brines and Cerami, 2005)  

 

Εικόνα 1.12 Θ ιςτικι βλάβθ 
αποτελεί μείηον ερζκιςμα για τθν 
τοπικϊσ παραγόμενθ ΕΟ. Στο 
πλαίςιο αυτό πιςτεφεται ότι 
αλλθλεπιδρά με άλλεσ κυτταροκίνεσ 
και ότι ενδεχομζνωσ ο HIF δεν είναι 
ο αποκλειςτικόσ ρυκμιςτισ τθσ 
ζκωραςισ τθσ (Brines and Cerami, 
2005). 
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 Θ ορμόνθ ερυκροποιθτίνθ ζχει διαωορετικι ςφςταςθ από τθν 

ενδοκρινι/παρακρινι ουςία 

 Οι υποδοχείσ ςτο μυελό των οςτϊν είναι διαωορετικοί από αυτοφσ των 

υπολοίπων οργάνων 

 Εναλλακτικά, οι υποδοχείσ είναι οι ίδιοι, αλλά ζχουν διαωορετικι χθμικι 

ςυγγζνεια για το ςυνδζτθ 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ ετεροδιμερϊν 

Συνοψίηοντασ, θ αυτοκρινισ/παρακρινισ ερυκροποιθτίνθ και οι υποδοχείσ τθσ 

πικανολογείται ότι ρυκμίηονται από διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ ςτεροειδι και 

κυτταροκίνεσ που ςχετίηονται με τθ φλεγμονι. Ωςτόςο οι μθχανιςμοί  δεν ζχουν 

αποςαφθνιςτεί. Στθν περίπτωςθ  του μαςτοφ, δεν υπάρχουν δεδομζνα.  

 

1.1.5 Ερυθροποιητίνη και νεοπλαςίεσ 

1.1.5.1 Προκλινικέσ μελέτεσ 

Θ εντόπιςθ ερυκροποιθτίνθσ και λειτουργικϊν υποδοχζων τθσ ςε ποικίλουσ ιςτοφσ, 

κακϊσ και θ αντιαποπτωτικι, μιτογόνοσ και αγγειογενετικι τθσ δράςθ, δθμιοφργθςαν 

υποκζςεισ για τθν πικανό ρόλο του ςυςτιματοσ αυτοφ ςτθν ανάπτυξθ και εξζλιξθ 

νεοπλαςιϊν. Ρράγματι, ερυκροποιθτίνθ και EPOR ανιχνεφτθκαν τόςο ςε νεοπλάςματα 

του αιμοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, όςο και ςε ςυμπαγείσ όγκουσ (Farrell and Lee, 2004; 

Hardee et al., 2006a; Osterborg et al., 2007; Yasuda et al., 2003). Τα ευριματα αυτά, 

ζκεςαν πολλά ερωτθματικά ωσ προσ τθν αςωαλι χοριγθςθ  αναςυνδυαςμζνθσ 

ερυκροποιθτίνθσ ςε ογκολογικοφσ αςκενείσ (Khuri, 2007; Sinclair et al., 2007; Steinbrook, 

2007). 

1.1.5.1.1 Αυτοκρινήσ/παρακρινήσ δράςη 

Τθν τελευταία δεκαετία, πλικοσ μελετϊν αναωζρουν τθν ανίχνευςθ ερυκροποιθτίνθσ και 

τον υποδοχζων τθσ ςε καρκινικζσ κυτταρικζσ ςειρζσ, αλλά και ςε όγκουσ (βλ. πίνακεσ 1.3-

1.5) (Hardee et al., 2006a; Osterborg et al., 2007; Yasuda et al., 2003). Ρράγματι,  

πρωτεΐνθ ι/και mRNA ερυκροποιθτίνθσ και του υποδοχζα τθσ ζχουν εντοπιςτεί, μεταξφ 

άλλων, ςε καρκίνωμα μαςτοφ (Acs et al., 2001; Acs et al., 2002; Arcasoy et al., 2002; 

Pelekanou et al., 2007) θπατοκαρκίνωμα, καρκίνωμα του νεωροφ (Westenfelder and 
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Baranowski, 2000), μελάνωμα (Kumar et al., 2006), ςε όγκουσ του γυναικείου 

αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ (Jeong et al., 2008; Yasuda et al., 2002), ςε καρκίνωμα 

προςτάτου (Arcasoy et al., 2005b; Feldman et al., 2006), αλλά και ςε νεοπλαςίεσ κεωαλισ 

και τραχιλου (Arcasoy et al., 2005a; Hoogsteen et al., 2005; Lai et al., 2005). Αξίηει να 

ςθμειωκεί, ότι ςε μελζτεσ χειρουργικϊν παραςκευαςμάτων από ογκολογικοφσ αςκενείσ, 

παρατθρικθκε ότι θ ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ι/και των υποδοχζων τθσ, είναι πολφ 

υψθλότερθ ςτουσ όγκουσ, απ’ ό,τι ςτον πζριξ του νεοπλάςματοσ μθ καρκινικό ιςτό. Το 

εφρθμα αυτό, υποδεικνφει τον πικανό ρόλο τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

νεοπλαςίασ (Acs et al., 2001; Acs et al., 2004b; Acs et al., 2003; Arcasoy et al., 2005b). 

Επίςθσ, ςε in vitro και ιn vivo μελζτεσ, αναωζρεται ότι και τα αγγεία των όγκων 

υπερεκωράηουν υποδοχείσ ερυκροποιθτίνθσ (Arcasoy et al., 2002; Farrell and Lee, 2004; 

Hardee et al., 2006a; Hardee et al., 2007; Krieg et al., 1998). Ωσ εκ τοφτου, αναδεικνφεται 

θ αυτοκρινισ και παρακρινισ δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και ςτο πλαίςιο νεοπλαςιϊν. Θ 

κεωρία που ζχει αναπτυχκεί από πολλοφσ ερευνθτζσ, είναι ότι θ ερυκροποιθτίνθ 

προςωζρει διπλό πλεονζκτθμα ςτουσ όγκουσ: εξαςωαλίηει τθν επιβίωςθ και τθν 

ανάπτυξι τουσ, δρϊντασ άμεςα ςε αυτοφσ, ενϊ παράλλθλα αυξάνει τθν αγγείωςθ, 

βελτιϊνοντασ τθν οξυγόνωςθ και τθν παροχι κρεπτικϊν υλικϊν. Ωσ εκ τοφτου, προάγει 

τθν επιβίωςθ και τθν ανεξαρτθτοποίθςθ από τισ δυςμενείσ ςυνκικεσ που επικρατοφν 

ςτο μικροπεριβάλλον των όγκων. Εν τοφτοισ, πολλζσ μελζτεσ είναι αντικρουόμενεσ, όςον 

αωορά ςτθν ευοδωτικι επίδραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτουσ όγκουσ (Agarwal et al., 

2007; Jelkmann and Laugsch, 2007; Osterborg et al., 2007; Sinclair et al., 2007; Sytkowski, 

2007).  
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Ρίνακασ 1.3. Ζκωραςθ των EPO/EPOR ςε όγκουσ και  καρκινικζσ κυτταρικζσ ςειρζσ (Hardee et al., 2006a) 
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Ρίνακασ 1.3. Ζκωραςθ των EPO/EPOR ςε όγκουσ και  καρκινικζσ κυτταρικζσ ςειρζσ (Hardee et al., 2006a) 
(ςυνζχεια) 
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Ρίνακασ 1.4 Σφνοψθ προκλινικϊν μελετϊν όπου αναωζρεται ζκωραςθ ΕPΟR ςε καρκινικά κφτταρα και πικανζσ άμεςεσ 
δράςεισ τθσ αναςυνδυαςμζνθσ ΕΟ ςε αυτά (Osterborg et al., 2007) 

 

 

 

Ρίνακασ 1.5 Σφνοψθ προκλινικϊν μελετϊν που ςυςχετίηουν τθ χοριγθςθ αναςυνδυαςμζνθσ ΕΟ  με τθν υποξία και 
τθν αγγειογζνεςθ, κακϊσ και τθν ανταπόκριςθ ςτθ χθμειο-/ακτινοκεραπεία (Osterborg et al., 2007) 
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1.1.5.1.2 χέςη με τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό 

Ραρά τθν φπαρξθ υποδοχζων ερυκροποιθτίνθσ ςε πολλζσ κυτταρικζσ ςειρζσ, τα 

αποτελζςματα από τισ in vitro και in vivo μελζτεσ (βλ. πίνακα 1.4) δεν παρζχουν ιςχυρζσ 

ενδείξεισ για τθ ςχζςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ με τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό 

(Osterborg et al., 2007).  

Αωενόσ, υπάρχουν μελζτεσ που αποδεικνφουν ότι θ εξωγενισ χοριγθςθ 

ερυκροποιθτίνθσ αυξάνει τισ κυτταρικζσ μιτϊςεισ και τθ μάηα νεοπλαςμάτων του 

μαςτοφ, των νεωρϊν, του προςτάτου και του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ, κατά 

τρόπο ανάλογο με τθ ςυγκζντρωςθ του παράγοντα (Acs et al., 2001; Arcasoy et al., 2002; 

Feldman et al., 2006; Westenfelder and Baranowski, 2000; Yin et al., 2007). Επιπλζον, θ 

χριςθ ειδικϊν αντιςωμάτων κατά EPOR, τα οποία εμποδίηουν τθ μεταγωγι του ςιματοσ 

τθσ ερυκροποιθτίνθσ, οδθγεί ςε υποςτροωι όγκων του μαςτοφ ςε μοντζλα ηϊων και 

περιοριςμό των μιτϊςεων ςε κυτταρικζσ ςειρεσ (Jeong et al., 2008; Yasuda et al., 2002; 

Yasuda et al., 2003).  

Αωετζρου, υπάρχουν κάποιεσ αναωορζσ, όπου θ ερυκροποιθτίνθ δεν είχε επίδραςθ ςτον 

κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό (LaMontagne et al., 2006), και άλλεσ, όπου ςτατιςτικϊσ 

ςθμαντικά αποτελζςματα παρατθρικθκαν ςε πολφ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ, οι οποίεσ 

απζχουν κατά πολφ από τθν ενδογενι ζκκριςθ των όγκων, αλλά και από τθ δοςολογία 

που χορθγείται θ αναςυνδυαςμζνθ ορμόνθ ςτα κεραπευτικά ςχιματα κατά τθσ αναιμίασ  

(Belda-Iniesta et al., 2007; Laugsch et al., 2008; Sinclair et al., 2007). Στθ μελζτθ των Lai  

και ςυνεργατϊν, ςε καρκινικζσ ςειρζσ από όγκουσ κεωαλισ και τραχιλου, δεν 

παρατθρείται ςθμαντικι αφξθςθ του πολλαπλαςιαςμοφ, αλλά ενιςχφεται θ 

διθκθτικότθτα των κυττάρων (Lai et al., 2005). 

Συμπεραςματικά, θ ςχζςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ με τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό δεν 

ζχει διευκρινιςτεί. Τα ευριματα είναι αντικρουόμενα. Ενδεχομζνωσ, θ επίδραςθ τθσ ΕΟ 

ςτον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό να μθν αποτελεί τθν κφρια δράςθ τθσ ορμόνθσ ςτα 

νεοπλάςματα ι να μθν ςχετίηεται πάντα με αυτι. Το κζμα αυτό χριηει περαιτζρω 

διερφνθςθσ. 
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1.1.5.1.3 χέςη με την απόπτωςη 

Σε αντίκεςθ με τα αντικροφμενα ευριματα που αωοροφν ςτον κυτταρικό 

πολλαπλαςιαςμό, θ αντιαποπτωτικι δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτα νεοπλαςματικά 

κφτταρα, δεν αποτελεί αντικείμενο αμωιςβιτθςθσ. Θ χοριγθςθ αναςυνδυαςμζνθσ 

ερυκροποιθτίνθσ ςε κυτταρικζσ ςειρζσ μαςτοφ οδθγεί ςε ςθμαντικι αναςτολι τθσ 

απόπτωςθσ, μζςω ενεργοποίθςθσ τθσ ςθματοδοτικισ οδου PI3Κ/Akt και των γονιδίων 

bcl-2 and bcl-XL (Acs et al., 2004a; Hardee et al., 2006b; Li et al., 2007). Σθμαντικι 

αναςτολι τθσ απόπτωςθσ, μζςω του STAT5 περιγράωεται και ςτθ μελζτθ τθσ ερευνθτικισ 

ομάδασ του Yasuda, ςε 24 καρκινικζσ κυτταρικζσ (Yasuda et al., 2003). Θ  μεταγωγι του 

ςιματοσ του EPOR ςε καρκινικά κφτταρα, ενιςχφει τον NF-κB, και τθ δθμιουργία νζων 

κλϊνων, αλλά, παραδόξωσ, δεν επθρεάηει τθν ευαιςκθςία ςτθν ακτινοβολία (Pajonk et 

al., 2004). Αντίκετα, θ μακροχρόνια ζκκεςθ κυτταρικϊν ςειρϊν ωοκθκϊν ςε 

ερυκροποιθτίνθ, οδθγεί ςε ανάπτυξθ αντοχισ ςτθν πακλιταξζλθ, ο οποίοσ ςυνοδεφεται 

από ενιςχυμζνθ δραςτθριότθτα των κιναςϊν ERK1/2 (Solar et al., 2008). Επιπλζον, 

αναωζρεται αντοχι ςτθν ζκκεςθ ςε υπεριϊδθ ακτινοβολία και τθ cis-πλατίνθ (Belenkov 

et al., 2004). Σε κυτταρικζσ ςειρζσ καρκινϊματοσ μαςτοφ, θ ερυκροποιθτίνθ αναςτζλλει 

τθν απόπτωςθ που προκαλεί θ cis-πλατίνθ, μζςω τθσ πρωτεϊνικισ κινάςθσ C (Li et al., 

2007).  

Η εμπλοκι τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτθ δράςθ των χθμειοκεραπευτικϊν παραγόντων και θ 

ιςχυρι αντιαποπτωτικι δράςθ που αςκεί ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα, ςε προκλινικζσ 

μελζτεσ, ζχει δθμιουργιςει ζντονο προβλθματιςμό για τθν αςφάλεια χοριγθςθσ 

αιμοποιθτικϊν παραγόντων ςε ογκολογικοφσ αςκενείσ.  

1.1.5.1.4 χέςη με την αγγειογένεςη 

Ππωσ αναωζρκθκε νωρίτερα, θ ερυκροποιθτίνθ αςκεί αγγειογενετικι δράςθ ςε 

ωυςιολογικοφσ ιςτοφσ. Θ ιδιότθτά τθσ αυτι διατθρείται και ςτισ νεοπλαςίεσ. Σε 

πειραματικά μοντζλα επιμυϊν με καρκινικά κφτταρα προερχόμενα από μαςτό, θ 

χοριγθςθ ερυκροποιθτίνθσ αυξάνει τθ δθμιουργία νζων αγγείων (Hardee et al., 2007). Θ 

αναςτολι του ςιματοσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ, με ανταγωνιςτζσ του μορίου ι αντιςϊματα 

κατά των υποδοχζων, οδθγεί ςε απϊλεια τθσ αγγείωςθσ και υποςτροωι του όγκου  

(Yasuda et al., 2002).  



 

25 
 

1.1.5.1.5 χέςη με τη μετανάςτευςη/διηθητικότητα 

Σε in vitro μελζτθ ςε κφτταρα καρκίνου του τραχιλου, θ ερυκροποιθτίνθ προάγει τθ 

μετανάςτευςθ, ενεργοποιϊντασ τθν πρωτεΐνθ Rho GTP-ase και τθν οδό ΜΑΚ 

(Hamadmad and Hohl, 2007). Στθν κυτταρικι ςειρά MCF-7, θ ενίςχυςθ τθσ κυτταρικισ 

μετανάςτευςθσ που προκαλείται από τθν ενδογενι, αλλά και τθν εξωγενϊσ χορθγοφμενθ 

ερυκροποιθτίνθ, επιτυγχάνεται μζςω τθσ ERK (Lester et al., 2005).  

1.1.5.1.6 Μελέτεσ ςε κλινικά παραςκευάςματα-χέςη με κλινικά και 

παθολογοανατομικά χαρακτηριςτικά 

Με βάςθ τα ευριματα ςε κυτταρικζσ ςειρζσ και ςε μοντζλα ηϊων, διεξιχκθςαν αρκετζσ 

μελζτεσ ςε χειρουργικά παραςκευάςματα αςκενϊν. Τα βαςικά ερωτιματα ςτα οποία 

κλικθκαν να απαντιςουν ιταν: 

 Ζκωραςθ ι μθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και του υποδοχζα τθσ ςτο νεόπλαςμα 

 Ζκωραςθ ςτον πζριξ του νεοπλάςματοσ ιςτό και ςτα αγγεία 

 Σχζςθ με τθ ςταδιοποίθςθ του νεοπλάςματοσ 

 Σχζςθ με τθ διαωοροποίθςθ του νεοπλάςματοσ 

 Ο ρόλοσ τθσ υποξίασ 

 Συςχζτιςθ με γνωςτοφσ προγνωςτικοφσ δείκτεσ και άλλουσ βιολογικοφσ 

παράγοντεσ 

 Σχζςθ με τθ κεραπευτικι αγωγι 

 Ρικανι προγνωςτικι/προβλεπτικι αξία 

Κοινό χαρακτθριςτικό των ιςτϊν που ζχουν μελετθκεί, είναι ότι θ ζκωραςθ (ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ) είναι υψθλότερθ εντόσ ςτα νεοπλαςμάτα, ςε ςχζςθ με τον 

πζριξ ιςτό. Ο μθ νεοπλαςματικόσ ιςτόσ, άλλοτε είναι αρνθτικόσ, κι άλλοτε εμωανίηει 

αςκενι ζκωραςθ. Ρολλοί ςυγγραωείσ χρθςιμοποιοφν τον όρο «ωυςιολογικόσ» για τθν 

περιγραωι του πζριξ του νεοπλάςματοσ ιςτοφ. Ριςτεφεται όμωσ, ότι ο πλζον δόκιμοσ 

όροσ είναι «μθ νεοπλαςματικόσ». Ρράγματι, το περιβάλλον του νεοπλάςματοσ, ακόμθ 

και ςτθν περίπτωςθ που απαρτίηεται από ωυςιολογικά κφτταρα, επθρεάηεται από τισ 

μεταβολζσ και το ζντονο stress που προκαλεί θ ογκογζνεςθ. Θ ερυκροποιθτίνθ 

ανιχνεφεται εντόσ κυτταροπλάςματοσ, δίκθν ςτικτϊν κοκκίων. Ο EPOR αντίκετα, 

εμωανίηει μεμβρανικι ι/και κυτταροπλαςματικι χρϊςθ.  
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Σε νεοπλαςίεσ κεωαλισ και τραχιλου, τα αποτελζςματα είναι αντικρουόμενα. Θ  

ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ, αλλά ςυγχρόνωσ και του υποδοχζα τθσ, επιβεβαιϊνουν 

τθν αυτοκρινι/παρακρινι δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ, θ οποία ζχει περιγραωεί ςε 

κυτταρικζσ ςειρζσ (Arcasoy et al., 2005a; Hoogsteen et al., 2005). Στθν περίπτωςθ όμωσ 

τθσ μελζτθσ των Arcasoy και ςυνεργατϊν, δε βρζκθκε ςυςχζτιςθ με τθν υποξία, το 

μζγεκοσ του όγκου, τθ διικθςθ λεμωαδζνων και τισ απομακρυςμζνεσ μεταςτάςεισ. 

Εκωράηονται όμωσ, αμωιβολίεσ για τθν επάρκεια του δείγματοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

μελζτθσ (Hoogsteen et al., 2007).  

Αντίκετα, ςε μονιμοποιθμζνουσ ιςτοφσ γλοιοβλαςτωμάτων, ο EPOR εμωάνιςε αντίκετθ 

ςυςχζτιςθ με το βακμό διαωοροποίθςθσ των όγκων (grade), ενϊ ςφμωωνα με τθν κατά 

Kaplan-Meier ανάλυςθ τθσ επιβίωςθσ, ο EPOR, ωαίνεται να παρατείνει το προςδόκιμο 

των αςκενϊν (Hoogsteen et al., 2007; Mittelbronn et al., 2007).  

Λδιαίτερο ενδιαωζρον παρουςιάηουν οι μελζτεσ ςε ορμονοεξαρτϊμενα καρκινϊματα, 

όπωσ του ενδομθτρίου, του τραχιλου τθσ μιτρασ και του μαςτοφ. Θ ζκωραςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και του υποδοχζα τθσ ακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ νεοπλαςίασ. 

Σθμαντικι κετικι ςυςχζτιςθ όμωσ, με το ςτάδιο τθσ νόςου, το βακμό διαωοροποιιςθσ, 

τθ διικθςθ λεμωαγγείων και  τθν φπαρξθ λεμωαδενικϊν μεταςτάςεων αναωζρεται μόνο 

για τον EPOR (Acs et al., 2004b; Acs et al., 2003; Acs et al., 2002; Arcasoy et al., 2002). 

Στακερά αυξθμζνθ ωαίνεται θ ζκωραςθ του υποδοχζα ςτα αγγεία. Το γεγονόσ αυτό 

ςυνάδει με τα ευριματα ςε κυτταρικζσ ςειρζσ, όπου, όπωσ αναωζρκθκε και παραπάνω, 

θ αγγειογενετικι δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ είναι αυξθμζνθ.  

Από τισ ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ, δθμιουργικθκαν ερωτθματικά ωσ προσ τθ ρφκμιςθ του 

ςυςτιματοσ. Θ υποξία και ο HIF-1, ωαίνεται ότι κατζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ρφκμιςθ 

τθσ ζκωραςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ, αλλά δεν ταυτίηονται πάντα. Αντίκετα, δεν 

υπάρχουν ςτοιχεία τθσ όποιασ ςχζςθσ  του HIF-1 με τον EPOR. Σε μελζτεσ νεοπλαςμάτων 

μαςτοφ, θ ερυκροποιθτίνθ πικανό να ςχετίηεται με απϊλεια των υποδοχζων ςτεροειδϊν, 

ενϊ ςτο ενδομιτριο αντίςτοιχθ ςυςχζτιςθ παρουςιάηει ο EPOR (Acs et al., 2004b). Σε 

ωυςιολογικό ενδομιτριο, θ ζκωραςθ των υποδοχζων βρζκθκε να ακολουκεί τισ κυκλικζσ 

μεταβολζσ των ςτεροειδϊν, χωρίσ ςαωείσ ενδείξεισ για τθν εμπλοκι του HIF (Acs et al., 

2004b). 
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Συνοψίηοντασ, τα ευριματα από μονιποποιθμζνουσ όγκουσ  προςφζρουν ενδείξεισ για 

διαφοροποίθςθ τθσ ζκφραςθσ, αλλά και τθσ ςθμαςίασ για τθν εξζλιξθ τθσ νεοπλαςίασ, 

τθσ ζκφραςθσ του ςυςτιματοσ EPO/EPOR, ανάλογα με τθν ιδιαιτερότθτα του ιςτοφ απ’ 

όπου προζρχεται. Χρειάηεται περαιτζρω διερεφνθςθ για τθ ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ ςτισ 

νεοπλαςίεσ και ιδίωσ τον πικανό ρόλο που διαδραματίηουν οι ςτεροειδείσ ορμόνεσ. 

Ανοιχτό παραμζνει και το ερϊτθμα τθσ προγνωςτικισ ςθμαςίασ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και 

του υποδοχζα τθσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ.  

1.1.5.2 Κλινικέσ μελέτεσ 

Θ αναιμία ςυναντάται πολφ ςυχνά επί εδάωουσ νεοπλαςιϊν (Spivak, 2005). Τα αίτια 

ποικίλλουν και ςυνικωσ δρουν ςυνεργικά. Θ αναιμία ςτον καρκίνο αποτελεί ανεξάρτθτο 

προγνωςτικό δείκτθ, γι’ αυτό και θ διόρκωςι τθσ αποτελεί βαςικι κεραπευτικι 

προτεραιότθτα. Επιπλζον, πζραν τθσ άμεςθσ αρνθτικισ επίδραςισ τθσ ςτθν επιβίωςθ, 

τθν ανταπόκριςθ ςτθ χθμειο/ακτινοκεραπεία, θ αναιμία επθρεάηει και τθν ποιότθτα 

ηωισ των αςκενϊν (Spivak, 2005). Τθν τελευταία δεκαετία, θ ερυκροποιθτίνθ χορθγείται 

ευρζωσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αναιμίασ. Πςον αωορά ςτθν επίδραςθ ςτθν επιβίωςθ 

των αςκενϊν και τθν ανταπόκριςθ ςτθ χορθγοφμενθ κεραπεία, τα ευριματα είναι 

αντικρουόμενα. Ραράλλθλα, εκωράηονται αρκετζσ αμωιβολίεσ για τθν 

αποτελεςματικότθτά τθσ ςτθ διόρκωςθ τθσ αναιμίασ και τθν υπεροχι τθσ ςε ςχζςθ με τισ 

μεταγγίςεισ. Επιπλζον, το γεγονόσ ότι ακόμθ, δεν ζχει υπάρξει consensus για τα 

δοςολογικά ςχιματα χοριγθςθσ αιμοποιθτικϊν παραγόντων, δυςχεραίνει τθν ανάλυςθ 

των κλινικϊν δοκιμϊν (2008; Aapro et al., 2008; Steinbrook, 2007).  

Τα ςυρρζοντα δεδομζνα που αωοροφν ςτθ βιολογικι ςυμεριωορά τθσ ερυκροποιθτίνθσ 

ςτισ νεοπλαςίεσ  ζχουν δθμιουργιςει ζντονο προβλθματιςμό ςτθν ιατρικι κοινότθτα. Τα 

αποτελζςματα από in vitro μελζτεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν πρόωρθ διακοπι κλινικϊν 

δοκιμϊν (βλζπε πίνακα 1.6) λόγω αρνθτικισ ςυςχζτιςθσ με τθν επιβίωςθ των αςκενϊν 

(μεταξφ των οποίων και μια πολυκεντρικι κλινικι δοκιμι ςε αςκενείσ με καρκίνο 

μαςτοφ), οδιγθςαν τον Αμερικανικό Οργανιςμό Φαρμάκων (FDA) να κροφςει τον 

κϊδωνα του κινδφνου ςτθν αλόγιςτθ χριςθ του ωαρμακευτικοφ παράγοντα (Khuri, 

2007). 

 

Ρίνακασ 1.6 Σφνοψθ κλινικϊν δοκιμϊν με αρνθτικι επίπτωςθ ςτθν επιβίωςθ και τθν τοπικι υποτροπι τθσ 
νεοπλαςματικισ νόςου. Τροποποιθμζνοσ από (Khuri, 2007) 
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Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα ευριματα από τισ κλινικζσ δοκιμζσ, αλλά και τα ςτοιχεία που 

προκφπτουν από προκλινικζσ μελζτεσ, κρίνεται ςκόπιμθ θ ενδελεχισ διερεφνθςθ του 

πικανοφ ρόλου τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ, κακϊσ και άλλων 

βιολογικϊν παραγόντων που ςυμβάλλουν ςτθν ιδιαιτερότθτα του νεοπλάςματοσ αυτοφ. 

 

 

 

 

Εικόνα 1.13. Οι βιολογικζσ δράςεισ τθσ ΕΟ δθμιουργοφν ερωτθματικά για τθν αςωαλι χοριγθςι τθσ ςε 

ογκολογικοφσ αςκενείσ.   
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1.2 ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΔΡΑΗ ΣΕΡΟΕΙΔΨΝ 

1.2.1 Ειςαγωγή 

Οι ςτεροειδείσ ορμόνεσ αποτελοφν μια ομάδα ωυςικϊν ενϊςεων, προερχομζνων από τθ 

χολεςτερόλθ, με κοινό χαρακτθριςτικό το δακτφλιο κυκλοπεντανοωαινανκρενίου, και οι 

οποίεσ ελζγχουν ποικίλεσ βιολογικζσ διαδικαςίεσ όπωσ ο κυτταρικόσ πολλαπλαςιαςμόσ, 

θ μορωογζνεςθ, θ κυτταρικι διαωοροποίθςθ, ο προγραμματιςμζνοσ κυτταρικόσ κάνατοσ 

(απόπτωςθ) και θ κυτταρικι ομοιόςταςθ. Με βάςθ τθ βιολογικι τουσ ςυμεριωορά, 

διακρίνονται ςε τρεισ κατθγορίεσ: τα κορτικοςτεροειδι (κορτιηόλθ, αλδοςτερόνθ), τα 

ωυλετικά ςτεροειδι (οιςτρογόνα, προγεςταγόνα, ανδρογόνα) και τθν καλςιτριόλθ.  

Θ λιπόωυλθ ωφςθ και το ουδζτερο ωορτίο τουσ, υποβοθκοφν τθ διάχυςι τουσ από τθν 

κυτταρικι μεμβράνθ. Θ πρϊτθ αναωορά για τον πικανό μθχανιςμό δράςθσ των 

ςτεροειδϊν ζγινε το 1962, όταν ο Jensen ανακάλυψε ενδοκυττάριουσ υποδοχείσ που 

δεςμεφουν ειδικά τα ςτεροειδι ςε κφτταρα ςτόχουσ, ενϊ μερικά χρόνια αργότερα, οι 

ερευνθτικζσ ομάδεσ των Chamness και Edwards  απζδειξαν τθν πυρθνικι εντόπιςι τουσ 

(Chamness et al., 1973; Edwards et al., 1980). Είκοςι περίπου χρόνια αργότερα, θ 

μοριακι κλωνοποιιςθ των υποδοχζων, ανζδειξε τουσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν ορμονϊν, 

ωσ μεταγραωικοφσ παράγοντεσ. Οι ενδοκυττάριοι υποδοχείσ, μετά τθν πρόςδεςθ του 

ςυνδζτθ, υωίςτανται ςτερεοδομικι αναδιάταξθ και εν ςυνεχεία αλλθλεπιδροφν με 

ειδικζσ αλλθλουχίεσ του DNA, οι οποίεσ εντοπίηονται ςτθν περιοχι των υποκινθτϊν τθσ 

μεταγραωισ και καλοφνται SRE (Steroid Responsive Elements). Οι υποδοχείσ ςτεροειδϊν 

του ωφλου, ζχοντασ πλζον κλωνοποιθκεί και χαρακτθριςτεί, διακρίνονται ςε δυο 

διαωορετικοφσ  τφπουσ υποδοχζων οιςτρογόνων (ERα και ERβ), δυο ιςομορωζσ 

υποδοχζων προγεςτερόνθσ (PRA και PRB και μια μθ ενεργό ιςομορωι PRC) και τζλοσ 

ζναν υποδοχζα ανδρογόνων AR (Lange et al., 2007; Wierman, 2007). Ριςτεφεται ότι οι 

υποδοχείσ υπό μορωι ομο- ι ετεροδιμερϊν και ζχοντασ πλζον δεςμεφςει τθν αντίςτοιχθ 

ορμόνθ, ελζγχουν τθ γονιδιακι ζκωραςθ δρϊντασ ςε παλίνδρομεσ αλλθλουχίεσ.  

Με βάςθ τα παραπάνω, είναι εφλογο, ότι αυτι θ διαδικαςία, απαιτεί τθ μεςολάβθςθ 

ενόσ χρονικοφ διαςτιματοσ αρκετϊν ωρϊν (τουλάχιςτον δυο) και περιγράωεται ςτο 
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ςφνολό τθσ, ωσ «γενωμικι δράςθ ςτεροειδϊν» (Kumar and Tindall, 1998; Mangelsdorf et 

al., 1995; McKenna et al., 1999).   

 Πμωσ, από τα μζςα του προθγοφμενου αιϊνα, ιταν ιδθ γνωςτό ότι οι κατεχολαμίνεσ 

και τα γλυκοκορτικοςτεροειδι, ρυκμίηουν τθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςτο stress (Selye, 

1950). Λίγα χρόνια αργότερα, το 1967, οι Szego και Davis περιγράωουν για πρϊτθ ωορά 

τθν ταχεία δράςθ τθσ 17-β-οιςτραδιόλθσ (Ε2), θ οποία, χορθγοφμενθ ενδοωλεβίωσ ςε 

ωυςιολογικζσ δόςεισ, ςε επίμυεσ που είχαν υποςτεί ωοκθκεκτομι, οδθγεί  ςε ταχεία 

άνοδο του cAMP ςτο ενδομιτριο (εντόσ 15 sec) (Szego and Davis, 1967). Θ χρονικι 

αλλθλουχία του ςυγκεκριμζνου ωαινομζνου απζχει μακράν από τθ γνωςτι γενωμικι 

δράςθ των ςτεροειδϊν, μια και θ ταχφτθτα τθσ δράςθσ δε μπορεί να αποδοκεί ςτθν 

τροποποίθςθ τθσ μεταγραωισ από τουσ υποδοχείσ οιςτρογόνων. Στθν επόμενθ δεκαετία, 

ακολοφκθςε μια ςειρά από αναωορζσ ςχετικζσ με ταχεία δράςθ των ςτεροειδϊν, με 

ςθμείο εκκίνθςθσ τθν κυτταρικι μεμβράνθ, μετά από πρόςδεςι των ςτεροειδϊν ςε αυτι 

(Baulieu, 1978; Diez et al., 1984; Milgrom et al., 1973; Pietras and Szego, 1977; Suyemitsu 

and Terayama, 1975).  Λίγο πριν το τζλοσ του περαςμζνου αιϊνα, κατζςτθ  πλζον ςαωισ 

θ φπαρξθ των  «ταχειϊν ι μθ γενωμικϊν δράςεων» των ςτεροειδϊν, οι οποίεσ μάλιςτα 

είναι εντονότερεσ ςε ιςτοφσ που δεν ςυγκαταλζγονται ςτουσ κατεξοχιν 

ςτεροειδοεξαρτϊμενουσ (βλζπε Kampa and Castanas, 2006, για αναςκόπθςθ του 

πεδίου). Με βάςθ αυτό το νζο μθχανιςμό, οι ςτεροειδείσ ορμόνεσ επθρεάηουν τθν 

κυτταρικι ομοιόςταςθ δρϊντασ και ωσ αυξθτικοί παράγοντεσ, πζραν τθσ μεταγραωικισ 

τουσ δυναμικισ, τροποποιϊντασ τον κυτταροςκελετό τθσ ακτίνθσ, τθν κινθτοποίθςθ 

ιόντων και τθ ωωςωορυλίωςθ διαωόρων κιναςϊν.  

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν το εφροσ και τθν ανομοιογζνεια που διζπει τισ παραπάνω 

δράςεισ, το 1998 ορίςτθκαν τα ονομαηόμενα «Κριτιρια του Mannheim», ςε μια 

προςπάκεια διευκόλυνςθσ τθσ προςζγγιςισ τουσ (Falkenstein et al., 2000). Σφμωωνα με 

τθν εν λόγω ταξινόμθςθ, το αποτζλεςμα μιασ μθ γενωμικισ δράςθσ: 

 απαιτεί ελάχιςτο χρόνο (δευτερόλεπτα εϊσ λεπτά)  

 εμωανίηεται ςε χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςτεροειδοφσ (≤μΜ), αποωεφγοντασ ζτςι 

μθ ειδικζσ δράςεισ, λόγω μεταβολϊν τθσ ρευςτότθτασ τθσ μεμβράνθσ.  
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 παραμζνει ανεπθρζαςτο από τθ χριςθ αναςτολζων τθσ μεταγραωισ ι τθσ 

μετάωραςθσ, θ οποία ελζγχεται από τθν κλαςικι δράςθ των ςτεροειδϊν 

ορμονϊν.  

Ωσ εκ τοφτου,  αρχικά τουλάχιςτον, θ μθ γενωμικι δράςθ των ςτεροειδϊν 

αναγνωρίςτθκε και περιγράωτθκε εφκολα ςε κφτταρα με ςυμπυκνωμζνθ χρωματίνθ και 

ελάχιςτθ μεταγραωικι δραςτθριότθτα, όπωσ π.χ τα ςπερματοηωάρια (Baldi et al., 1998), 

κακϊσ και ςε κφτταρα που δεν εκωράηουν τουσ αντίςτοιχουσ πυρθνικοφσ-

ενδοκυττάριουσ υποδοχείσ ι, ςτθν περίπτωςθ που τουσ εκωράηουν, είναι μεταλλαγμζνοι 

ι μεταγραωικά ανενεργοί.  

  

 

Πςο εντείνονταν οι εςτιαςμζνεσ μελζτεσ ςτουσ μθχανιςμοφσ δράςθσ των ςτεροειδϊν 

ορμονϊν,  ωάνθκε ότι οι μεμβρανικοί και οι ενδοκυττάριοι υποδοχείσ, είναι πικανό να 

μοιράηονται κοινά ςθματοδοτικά μονοπάτια. Ρράγματι, αωενόσ οι μεμβρανικοί 

υποδοχείσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επθρεάηουν τον πυρινα, αωετζρου, οι πυρθνικοί 

υποδοχείσ, μεταξφ άλλων, επθρεάηουν πρωτεΐνεσ τθσ μεμβράνθσ, ι ςφμωωνα με 

πρόςωατα δεδομζνα,  με ι χωρίσ τθν πρόςδεςθ ορμόνθσ, μποροφν να επθρεάςουν 

ενδοκυττάρια ςυςτιματα μεταγωγισ ςιματοσ (Brann et al., 1995; Levin, 2005; Whitfield 

et al., 1999; Wierman, 2007). Επιπλζον, οι ενδοκυττάριοι υποδοχείσ δεν περιορίηονται 

ςτον πυρινα, αλλά εντοπίηονται και ςτα μιτοχόνδρια (Chen et al., 2007; Gavrilova-Jordan 

and Price, 2007; Lee et al., 2007; Levin, 2005; Pedram et al., 2006b; Psarra and Sekeris, 

2008; Yager and Chen, 2007). Κατά ςυνζπεια, θ διάκριςθ ςε γενωμικζσ/μθ γενωμικζσ 

δράςεισ κατά πολλοφσ ερευνθτζσ δεν είναι πλζον δόκιμθ. Αντ’ αυτισ προτείνεται μια νζα 

διάκριςθ που δε βαςίηεται ςτο τελικό αποτζλεςμα ςτον πυρινα, αλλά διαχωρίηει τισ 

 
Εικόνα 1.14: Ανάλυςθ των δράςεων των ςτεροειδϊν ορμονϊν (Falkenstein et al., 2000). 
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δράςεισ των ςτεροειδϊν ςφμωωνα με τθν εντόπιςθ των υποδοχζων και τθν ζναρξθ 

μεταγωγισ ςιματοσ (Hammes and Levin, 2007; Nemere et al., 2003), ςε: 

 ΝΙSS (Nuclear Initiated Steroid Signaling) προερχόμενεσ δθλαδι από τον πυρινα 

  ςε αντιπαραβολι με τα ςθματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιοφνται από τθ 

μεμβράνθ, δθλαδι MISS (Membrane Initiated Steroid Signaling), τα οποία 

αναλφονται ςτο ακόλουκο κεωάλαιο που αωορά ςτουσ μθχανιςμοφσ δράςθσ.  

 

 

1.2.2 Ανίχνευςη και δομή μεμβρανικών θέςεων πρόςδεςησ 

φυλετικών ςτεροειδών 

Οι μεμβρανικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ των ςτεροειδϊν ζχουν εντοπιςτεί ςε πλικοσ 

ωυςιολογικϊν και νεοπλαςματικϊν κυττάρων διαωορετικισ προζλευςθσ. Για τθν 

ταυτοποίθςθ των μεμβρανικϊν κζςεων πρόςδεςθσ ςτεροειδϊν, αξιοποιικθκαν δυο 

χαρακτθριςτικζσ τουσ ιδιότθτεσ:  

α) Θ μθ γενωμικι δράςθ των ςτεροειδϊν παραμζνει ανεπθρζαςτθ από τθ χριςθ 

αναςτολζων τθσ μεταγραωισ ι τθσ μετάωραςθσ που ελζγχονται από τθν κλαςικι 

δράςθ των ορμονϊν αυτϊν (Baldi et al., 1998). 

 β) Δεδομζνθσ τθσ διάχυςθσ των ςτεροειδϊν μζςω τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ, θ 

χριςθ μεγαλομοριακϊν ςυμπλόκων ςτεροειδϊν (ωκοριηόντων ι μθ), 

ςυηευγμζνων με πρωτεΐνεσ, όπωσ για παράδειγμα, θ αλβουμίνθ βοείου οροφ 

(BSA), αναδείχκθκε ωσ ζνα πολφ χριςιμο πειραματικό εργαλείο μια και 

Εικόνα 1.15: Γενωμικι (αριςτερά) και μθ γενωμικι 
δράςθ (δεξιά) των ςτεροειδϊν ορμονϊν (Wierman, 
2007). 



 

33 
 

αποτρζπει τθν είςοδο των ςτεροειδϊν ςτον ενδοκυττάριο χϊρο και κατά 

ςυνζπεια τθν πρόςδεςι τουσ με τουσ εκεί εντοπιςμζνουσ υποδοχείσ.     

Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι θ δομι των μορίων που προςδζνουν τα ςτεροειδι ςτο πλαίςιο 

των ταχειϊν δράςεϊν τουσ, δεν ζχει ακόμα αποςαωθνιςτεί.  Αυτό οωείλεται ςτο γεγονόσ 

ότι ικανότθτα πρόςδεςθσ  παρουςιάηουν  τόςο κλαςικοί, όςο και πρόςωατα 

περιγεγραμμζνοι «εναλλακτικοί» υποδοχείσ (βλζπε Kampa et al., 2008, γιά αναςκόπθςθ 

του πεδίου), ενϊ παράλλθλα οι κζςεισ πρόςδεςθσ ζχουν εντοπιςκεί τόςο ςτθν 

κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ και τον περιμεμβρανικό χϊρο, όςο και ςτο 

κυτταρόπλαςμα, αλλά και τα μιτοχόνδρια (Pedram et al., 2006b; Psarra and Sekeris, 

2008). Υπάρχουν επομζνωσ αρκετζσ μελζτεσ που αναωζρουν υποδοχείσ κλαςικοφ τφπου, 

οι οποίοι εντοπίηονται ςτθν κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ, εντόσ πτυχϊν που 

καλφπτονται από καβεολίνθ (caveolae) και αλλθλεπιδροφν με τισ εκεί δομζσ (Kampa and 

Castanas, 2006; Simoncini and Genazzani, 2003). Θ παλμιτοχλίωςθ των δεςμευτικϊν 

περιοχϊν των υποδοχζων προτείνεται ωσ απαραίτθτοσ μθχανιςμόσ για τθ μετανάςτευςθ 

των ενδοκυττάριων υποδοχζων ςτθ μεμβράνθ (Pedram et al., 2007). Άλλοι ερευνθτζσ 

αναωζρουν τθν φπαρξθ ενόσ διακριτοφ υποδοχζα, με διαωορετικι δομι από αυτι των 

ενδοκυττάριων (Fernandes et al., 2008; Filardo et al., 2006; Kampa and Castanas, 2006; 

Kampa et al., 2008; Krietsch et al., 2006; Lange, 2008; Lösel et al., 2008). Επιπλζον, θ μθ 

γενωμικι δράςθ των ςτεροειδϊν κα μποροφςε να διαβιβάηεται μζςω τθσ πρόςδεςισ 

τουσ ςτθν SHBG (Steroid Hormone Binding  Globulin), θ οποία ςυνδζεται με  G-πρωτεΐνεσ 

και εντοπίηεται ςτθν κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ επικθλιακϊν κυττάρων, οργάνων, 

όπωσ ο μαςτόσ, οι όρχεισ, ο προςτάτθσ και το ιπαρ (Fazzari et al., 2001; Fortunati, 1999; 

Fortunati et al., 1999).  Σε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ, ζχει δειχκεί ότι, ςε υψθλζσ 

ςυγκεντρϊςεισ, οι ταχείεσ δράςεισ των ςτεροειδϊν μποροφν να εκλυκοφν απουςία 

υποδοχζα, μζςω μεταβολισ τθσ ρευςτότθτασ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ. Συνικωσ όμωσ, 

θ παρουςία χολεςτερόλθσ ι/και άλλων ςυςτατικϊν τθσ μεμβράνθσ, αποτρζπουν αυτι τθ 

μθ ειδικι δράςθ (Brann et al., 1995). Λδιαίτερο ενδιαωζρον, παρουςιάηουν επίςθσ 

πρόςωατεσ αναωορζσ, ςφμωωνα με τισ οποίεσ τα ςτεροειδι προςδζνονται ειδικά ςε 

πρωτεογλυκάνεσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ, επάγοντασ ταχείεσ ςθματοδοτικζσ δράςεισ 

(Borgenstrom et al., 2001).  

Συνοψίηοντασ τισ κεωρίεσ που αναπτφχκθκαν,  καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα, ότι οι 

κζςεισ πρόςδεςθσ των ςτεροειδϊν ορμονϊν ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ παρουςιάηουν 
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μεγάλθ ετερογζνεια, θ οποία όμωσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν κυτταρικι 

ςτοιχειομετρία και τουσ μθχανιςμοφσ που ενεργοποιοφνται κατά περίπτωςθ. Επομζνωσ, 

πζραν τθσ ταυτοποίθςθσ των δομϊν αυτϊν, που χρειάηονται περαιτζρω διερεφνθςθ, τα 

παραπάνω ευριματα δεν είναι αντικρουόμενα, αν μελετιςουμε τισ μεμβρανικζσ κζςεισ 

πρόςδεςθσ ωσ λειτουργικζσ μονάδεσ, ςτο πλαίςιο μιασ περιςςότερο ολιςτικισ και 

μθχανιςτικισ προςζγγιςθσ.   

1.2.2.1 Μεμβρανικέσ θέςεισ πρόςδεςησ ανδρογόνων 

Μεμβρανικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ ανδρογόνων (mAR) ζχουν εντοπιςτεί ςε 

ςπερματοηωάρια, ςε κφτταρα Sertoli  (Lieberherr and Grosse, 1994), ςε κφτταρα 

επιδιδυμίδασ και προςτάτου αρουραίων (Felden et al., 1992), ςε ωάρια και 

οςτεοβλάςτεσ αρουραίων (Armen and Gay, 2000), ςε μακροωάγα και Τ -λεμωοκφτταρα 

(Benten et al., 1999a; Benten et al., 1999b), ςε κφτταρα του Κεντρικοφ νευρικοφ 

ςυςτιματοσ (Gatson and Singh, 2007), λεία μυϊκά κφτταρα αγγείων και γραμμωτοφσ μφεσ 

(Estrada et al., 2003), κακϊσ και ςε κφτταρα του κυκλοωορικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ μυικά 

κφτταρα του μυοκαρδίου και ενδοκθλιακά κφτταρα (Rahman and Christian, 2007). 

Επιπλζον, μεμβρανικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ ανδρογόνων ζχουν αναγνωριςτεί τόςο ςε 

ολόκλθρα κφτταρα, όςο και ςε απομονωμζνεσ μεμβράνεσ τθσ ανκρϊπινθσ κυτταρικισ 

ςειράσ μαςτοφ Τ47D (Kampa et al., 2005), ςτισ καρκινικζσ ςειρζσ προςτάτου LNCaP 

(Kampa et al., 2002)και DU-145 (Hatzoglou et al., 2005), κακϊσ και ςε ανκρϊπινα 

ιςτολογικά παραςκευάςματα μαςτοφ (Kampa et al., 2005; Pelekanou et al., 2007) και 

προςτάτου (Dambaki et al., 2005). Θ ζκωραςι τουσ ωαίνεται άρρθκτα ςυνυωαςμζνθ με 

τθ βιολογικι ςυμεριωορά των νεοπλαςματικϊν κυττάρων. Ρράγματι, ςε κφτταρα που 

απομονϊκθκαν από βιοψίεσ προςτάτου, αλλά και ςε τομζσ από μονιμοποιθμζνα 

χειρουργικά παραςκευάςματα καρκινϊματοσ προςτάτου, ωαίνεται ότι οι μεμβρανικοί 

υποδοχείσ ανδρογόνων εκωράηονται κατά προτίμθςθ ςε νεοπλαςματικά ςε ςχζςθ με τα 

πζριξ του νεοπλάςματοσ μθ νεοπλαςματικά ι υπερπλαςτικά κφτταρα (Stathopoulos et 

al., 2003) και ότι θ παρουςία τουσ ςυςχετίηεται με τθ βαρφτθτα τθσ νόςου, όπωσ αυτι 

εκωράηεται από το βακμό διαωοροποίθςθσ και τθ ςταδιοποίθςθ τθσ νόςου κατά Gleason 

(Dambaki et al., 2005).  

Οι ταχείεσ δράςεισ των ανδρογόνων εξαςωαλίηονται από τθν πρόςδεςθ ςε κλαςικό 

υποδοχζα AR, ο οποίοσ προζρχεται από δεξαμενι ενδοκυττάριων υποδοχζων και 
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κατόπιν παλμιτοχλίωςθσ, εγκακίςταται εντόσ μεμβρανικϊν πτυχϊν καλυμμζνων με 

καβεολίνθ (Pedram et al., 2007; Rahman and Christian, 2007), μολονότι θ κεωρία αυτι 

δεν ωαίνεται να εωαρμόηεται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ και ιδιαίτερα ςε κφτταρα τα οποία 

δεν εκωράηουν ενδοκυττάριουσ υποδοχείσ ανδρογόνων. Σε επίρρωςθ του ανωτζρω, ο 

μεμβρανικόσ αυτόσ υποδοχζασ δεν αναγνωρίηεται απόλυτα από αντιςϊματα ζναντι του 

αμινο- ι του καρβοξυτελικοφ άκρου του κλαςικοφ υποδοχζα ανδρογόνων (Kampa et al., 

2005), ενϊ πρόδρομα (μθ δθμοςιευμζνα) αποτελζςματα του εργαςτθρίου μασ 

ανευρίςκουν μία πρωτεϊνικι μορωι, ςυνδζουςα τα ανδρογόνα, με μοριακι μάηα 

διαωορετικι από αυτι του κλαςικοφ υποδοχζα. Ετςι, ςυνάγεται ότι ο μεμβρανικόσ αυτόσ 

υποδοχζασ κα μποροφςε να αποτελεί μία εντελϊσ διακριτι πρωτεϊνικι μορφι, θ οποία 

δεςμεφει τα ανδρογόνα, μόνο ςτο επίπεδο τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ. Επίςθσ, 

πλθκαίνουν οι αναωορζσ ςχετικά με τθν φπαρξθ υποδοχζων SHBG. Θ ωφςθ τουσ δεν ζχει 

ταυτοποιθκεί. Εικάηεται ότι πρόκειται για πρωτεΐνθ τθσ οικογζνειασ GPCR ι δομικά 

ςυνδεδεμζνθ με αυτι (Nakhla et al., 1990; Nakhla et al., 1999). Τα ανδρογόνα, όμωσ, 

μποροφν να δράςουν και μζςω τθσ πρόςδεςισ τουσ ςε γλυκοηαμινογλυκάνεσ, όπωσ θ 

κειικι θπαράνθ  ςε κφτταρα καρκίνου μαςτοφ επιμυϊν (Borgenstrom et al., 2001).  

1.2.2.2 Μεμβρανικέσ θέςεισ πρόςδεςησ οιςτρογόνων 

Οι μεμβρανικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ οιςτρογόνων (mER) ζχουν με τθ ςειρά τουσ εντοπιςτεί 

ςε πλικοσ κυττάρων και αποτελοφν τουσ πλζον μελετθμζνουσ εκπροςϊπουσ των 

μεμβρανικϊν υποδοχζων. Ζχουν ταυτοποιθκεί ςε μιτρα κονίκλων (Monje and Boland, 

1999), ςτον υποκάλαμο και  νευρϊνεσ (Ronnekleiv et al., 2007; Vasudevan and Pfaff, 

2007), ςτον ιππόκαμπο (Alexaki et al., 2004) και ςε ςπερματοηωάρια (Baldi et al., 2000; 

Luconi et al., 2001). Κατ’ αντιςτοιχία μεμβρανικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ οιςτρογόνων (mER) 

ζχουν περιγραωεί ςτισ καρκινικζσ κυτταρικζσ ςειρζσ ωαιοχρωμοκυττϊματοσ PC12 

(Alexaki et al., 2004), μαςτοφ MCF-7, MDA-MB-231 (Berthois et al., 1986), και τελευταία 

ςτισ ςειρζσ SKBR-3 (Pedram et al., 2006a) και Τ47D (Kampa et al., 2005).  

Στθν περίπτωςθ των οιςτρογόνων, ωαίνεται ότι κυρίαρχο ρόλο κατζχουν οι υποδοχείσ 

κλαςικοφ τφπου, ERα και ERβ, που εντοπίηονται ςτθ μεμβράνθ. Στισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ ςχθματίηουν ομοδιμερι μεμβρανικά ςφμπλοκα, ενϊ ςπανιότερα  

παρατθροφνται και ετεροδιμερι, ιδίωσ όταν υπερκωράηονται οι ERβ, τα οποία 

πιςτεφεται ότι εξαςωαλίηουν αλλθλεπιδράςεισ με άλλα διαμεμβρανικά μόρια (Razandi et 
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al., 2004). Θ μετανάςτευςθ των υποδοχζων από τισ ενδοκυττάριεσ δεξαμενζσ προσ τθ 

μεμβράνθ και θ εκεί παραμονι τουσ, αναωζρεται ότι εξαρτάται από τα οιςτρογόνα, αλλά 

και τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με τθν καβεολίνθ (Acconcia et al., 2005; Acconcia et al., 

2004; Acconcia et al., 2006b; Razandi et al., 2002). Μια ακόμα πρωτεΐνθ που επθρεάηει τθ 

μετακίνθςθ των ERα είναι θ ςτριατίνθ, θ οποία χρθςιμεφει ωσ ικρίωμα για το ςχθματιςμό 

ςυμπλόκων ERα-G πρωτεϊνϊν (Gai complex) (Lu et al., 2004). Ραρά ταφτα, προσ 

διευκρίνιςθ παραμζνει θ προςδετικι ικανότθτα των οιςτρογόνων απουςία 

ενδοκυττάριων υποδοχζων. Σε διαγονιδιακοφσ επίμυεσ που δεν εξζωραηαν 

οιςτρογονικοφσ υποδοχείσ, δεν ανιχκεφκθκε πρόςδεςθ οιςτρογόνων ςε μεμβρανικζσ 

κζςεισ (Filardo et al., 2000). Ωςτόςο, αναωζρεται ειδικι πρόςδεςθ οιςτρογόνων, αλλά με 

μικρότερθ χθμικι ςυγγζνεια ςε ςχζςθ με άλλεσ κυτταρικζσ ςειρζσ, ςε ορμονοάντοχα 

καρκινικά κφτταρα μαςτοφ MDA-MB-231 (Berthois et al., 1986).  

Εναλλακτικά, ωσ μεμβρανικι κζςθ πρόςδεςθσ οιςτρογόνων , προτείνεται ο GPR30, μζλοσ 

τθσ υπεροικογζνειασ των υποδοχζων που ςυνδζονται με τισ πρωτεΐνεσ G (GPCR). Ραρά το 

γεγονόσ ότι ζχει εντοπιςτεί ςε διάωορεσ κυτταρικζσ ςειρζσ δζρματοσ, ενδομθτρίου και 

μαςτοφ, τα ευριματα ςχετικά με τθ δεςμευτικι του ικανότθτα, αλλά και τθ δυναμικι του 

ςτθν ζκλυςθ ταχειϊν δράςεων τελοφν ακόμα υπό αμωιςβιτθςθ, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ 

που δεν ςυνυπάρχουν κλαςικοί υποδοχείσ (Pedram et al., 2006a; Thomas et al., 2005).  Σε 

πρόςωατθ μελζτθ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ του Filardo, o GPR30 εκωράηεται ςτο 

ωυςιολογικό μαηικό αδζνα, ενϊ ςε καρκίνωμα μαςτοφ ςυςχετίηεται με το μζγεκοσ του 

όγκου, τθν ζκωραςθ του  Her2 και τθν φπαρξθ μεταςτάςεων (Filardo et al., 2006). Ο 

GPR30 παρουςιάηει διαωορετικό πρότυπο ζκωραςθσ από τουσ ενδοκυττάριουσ 

υποδοχείσ. Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι εξωπυρθνικοί υποδοχείσ οιςτρογόνων 

εντοπίηονται, πζραν τθσ κυτταροπλαςματικισ μεμβράνθσ και ςτα μιτοχόνδρια (Chen et 

al., 2007; Gavrilova-Jordan and Price, 2007; Lee et al., 2007; Levin, 2005; Pedram et al., 

2006b; Yager and Chen, 2007).  

1.2.2.3 Μεμβρανικέσ θέςεισ πρόςδεςησ προγεςτερόνησ 

Οι κζςεισ πρόςδεςθσ προγεςτερόνθσ ζχουν μελετθκεί πολφ λιγότερο, ςυγκριτικά με τουσ 

υποδοχείσ άλλων ςτεροειδϊν. Ενδεχομζνωσ αυτό να οωείλεται ςτο γεγονόσ ότι είναι 

ςχετικά δφςκολο να διακρικοφν οι δράςεισ τθσ προγεςτερόνθσ από αυτζσ των 

οιςτρογόνων (Baldi et al., 2000; Lange et al., 2007; Thomas et al., 2007). Σε γενικζσ 
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γραμμζσ, οι in vitro μελζτεσ ανζδειξαν κλαςικζσ ιςομορωζσ υποδοχζων προγεςτερόνθσ 

(PR) εντοπιςμζνεσ ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ ςπερματοκυττάρων (Tesarik et al., 1993), 

οςτεοβλαςτϊν (Grosse et al., 2000), διαωοροποιθμζνων κοκκοειδϊν (granulosa) 

καρκινικϊν κυττάρων ωοκθκϊν (Machelon et al., 1996), και καρκινικϊν κυτταρικϊν 

ςειρϊν μαςτοφ (Faivre and Lange, 2007). Εντοφτοισ, ζχει ταυτοποιθκεί ζνασ 

διαμεμβρανικόσ PR, ςυνδεμζνοσ με πρωτεΐνθ G, ο οποίοσ κωδικοποιείται από 

διαωορετικό γονίδιο από αυτό του κλαςικοφ PR. Ρρωτοανακαλφωκθκε από τθν 

ερευνθτικι ομάδα του  Thomas ςε ωοκφτταρα ιχκφοσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια βρζκθκαν 

ομόλογά του ςε ςπονδυλωτά και ςτον άνκρωπο (Baldi et al., 1999; El-Hefnawy et al., 

2000; Thomas et al., 2007; Zhu et al., 2003a; Zhu et al., 2003b). Σιμερα, γνωρίηουμε τρεισ 

ιςομορωζσ αυτοφ του υποδοχζα, τισ mPRα, mPRβ και mPRγ.  Θ κατανομι των τριϊν 

ιςομορωϊν διαωοροποιείται ανά ιςτό, με ςαωι υπεροχι του mPRα. Συγκεκριμζνα, 

αυτόσ κυριαρχεί ςτα όργανα αναπαραγωγισ, ενϊ ο mPRβ εντοπίηεται κυρίωσ ςτο 

νευρικό ςφςτθμα και ο mPRγ ςτουσ νεωροφσ και τον πεπτικό ςωλινα. Σε πρόςωατεσ 

μελζτεσ ςε καρκινϊματα μαςτοφ, ο mPRα εκωράηεται κυρίωσ ςτουσ όγκουσ, παρά ςτον 

παρακείμενο παρζγχυμα, δίνοντασ ενδείξεισ για πικανι ανάμειξι του ςτθν ανάπτυξθ 

νεοπλάςματοσ αυτοφ (Dressing and Thomas, 2007; Pelekanou et al., 2007). 

Το 1996 απομονϊκθκε ακόμθ μια μεμβρανικι πρωτεΐνθ με ικανότθτα πρόςδεςθσ τθσ 

προγεςτερόνθσ (Falkenstein et al., 1996). Θ πρωτεΐνθ ονομάςτθκε PGRMC1 

(Progesterone Receptor Membrane Component-1) και δεν ςχετίηεται με τουσ 

μεμβρανικοφσ υποδοχείσ που προαναωζρκθκαν, οφτε ςε δομικό, αλλά οφτε και ςε 

λειτουργικό επίπεδο (Lösel et al., 2008). Συνικωσ αποτελεί μζροσ ςυμπλόκων μορίων τθσ 

κυτταρικισ μεμβράνθσ (Peluso et al., 2007). Ζχει ανιχνευκεί ςε προκαρυωτικά και 

ευκαρυωτικά κφτταρα, ενϊ ςτον άνκρωπο εντοπίηεται κυρίωσ ςτο ιπαρ και ςτα όργανα 

αναπαραγωγισ. Επίςθσ, θ ζκωραςι τθσ εντείνεται ςε νεοπλαςματικά κφτταρα (Peluso, 

2007). Μάλιςτα, ςε καρκινικζσ ςειρζσ μαςτοφ MCF-7 και ωοκθκϊν Ovcar-3, πιςτεφεται 

ότι προωκεί τθν αντοχι ςε χθμειοκεραπευτικοφσ παράγοντεσ (Lösel et al., 2008).  Ρζραν 

τθσ προγεςτερόνθσ δεςμεφει και άλλα ςτεροειδι, όπωσ θ κορτιηόλθ, και θ χθμικι τθσ 

ςυγγζνεια για κάκε ςυνδζτθ εξαρτάται από το κφτταρο όπου εκωράηεται. Θ ρφκμιςθ τθσ 

PGRMC1 αποδίδεται, μεταξφ άλλων, ςτθν προγεςτερόνθ, αλλά και ςτο επίπεδο 

οξυγόνωςθσ (Hughes et al., 2007; Krebs et al., 2000). Σε γενικζσ γραμμζσ, μποροφμε να 
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ποφμε ότι πρόκειται για ζνα ευπροςάρμοςτο και  πολφπλοκο μόριο, για το οποίο όμωσ, 

υπολείπονται αρκετά ςτοιχεία.  

Συνοψίηοντασ, θ ζκωραςθ και θ ρφκμιςθ των μεμβρανικϊν κζςεων πρόςδεςθσ 

προγεςτερόνθσ παρουςιάηει μεγάλθ ετερογζνεια, ανάμεςα ςτα διάωορα είδθ όπου 

ζχουν αναγνωριςτεί και προσ το παρόν θ προςζγγιςι τουσ κεωρείται  δφςκολθ 

(Fernandes et al., 2008). Λδιαίτεροσ προβλθματιςμόσ ζχει επικρατιςει ςχετικά με τθ 

μοριακι τουσ δομι και τθν εντόπιςι τουσ ςτο εςωτερικό των κυττάρων (θ οποία ςε 

οριςμζνουσ τφπουσ κυττάρων επικρατεί ζναντι τθσ  εντόπιςθσ ςτθν κυτταροπλαςματικι 

μεμβράνθ), αλλά και τθν ειδικότθτα πρόςδεςθσ τθσ προγεςτερόνθσ και αναλόγων τθσ 

(Krietsch et al., 2006), αμωιςβθτϊντασ τθν αντικειμενικότθτα των μεκόδων που ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί εϊσ ςιμερα. 

1.2.3 Δράςεισ και ςηματοδότηςη μεμβρανικών υποδοχέων 

Οι δράςεισ που αποδίδονται ςτισ μεμβρανικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ των ςτεροειδϊν 

επθρεάηουν ςθμαντικζσ κυτταρικζσ λειτουργίεσ, όπωσ θ απόπτωςθ, ο πολλαπλαςιαςμόσ, 

θ μετανάςτευςθ και θ εκκριτικι ικανότθτα (Kampa et al., 2006). Οι ταχείεσ δράςεισ 

ςυνικωσ μεταβιβάηονται μζςω διαδοχικϊν ενεργοποιιςεων ενδιάμεςων μεςολαβθτικϊν 

μορίων και ουςιαςτικά αντιπροςωπεφουν ζναν εναλλακτικό τρόπο δράςθσ των 

ςτεροειδϊν, μζςω του οποίου παρεμβαίνουν ςτο επίπεδο δραςτικότθτασ και τθν 

ποςότθτα, ιόντων, λιπιδίων, ενηφμων και πρωτεϊνικϊν ςυμπλόκων (Watson and Lange, 

2005). Ζνα άλλο ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό, είναι ότι θ ενεργοποίθςθ αυτϊν των 

ςθματοδοτικϊν οδϊν μπορεί να επιτευχκεί και ανεξαρτθτα από τθν φπαρξθ ςυνδζτθ, μια 

και οι υποδοχείσ ςτεροειδϊν μποροφν να ενεργοποιθκοφν επίςθσ από τουσ υποδοχείσ 

αυξθτικϊν παραγόντων (Pietras and Marquez-Garban, 2007).  

Οι μεμβρανικζσ δράςεισ των ςτεροειδϊν ςυνοψίηονται ςτα εξισ: 

 

 Ενεργοποίθςθ δεφτερων μεταβιβαςτϊν 

 Άμεςθ και ζμμεςθ ενεργοποίθςθ πρωτεϊνικϊν και λιπιδικϊν κιναςϊν  

 φκμιςθ ιοντικϊν διαφλων και αντλιϊν 

 Σφηευξθ με πρωτεΐνεσ G 

 Επίδραςθ ςτον κυτταρικό κφκλο 

 Τροποποίθςθ μεταγραωικισ δραςτθριότθτασ (γενωμικι δράςθ) 
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 Αλλθλεπίδραςθ με υποδοχείσ αυξθτικϊν παραγόντων 

1.2.3.1 ηματοδοτικά μονοπάτια και ρύθμιςη δράςεων 

Τα ςθματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιοφνται εξαρτϊνται από τθ ωφςθ του 

υποδοχζα, τθν παρουςία (ι όχι) ςυνδζτθ, τθν φπαρξθ κλαςικϊν ενδοκυττάριων 

υποδοχζων, τθ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με άλλουσ παράγοντεσ ςτθν κυτταρικι 

μεμβράνθ, και τισ τυχόν τροποποιιςεισ που ζχει υποςτεί ο υποδοχζασ. Σε γενικζσ 

γραμμζσ, οι μεμβρανικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ ςτεροειδϊν ενεργοποιοφν  πρωτεϊνικζσ και 

λιπιδικζσ κινάςεσ.  

 Θ κινάςθ Src αποτελεί ζναν από τουσ βαςικότερουσ μεταγωγοφσ του ςιματοσ, 

τόςο των κλαςικϊν, όςο και των εναλλακτικϊν μεβρανικϊν κζςεων πρόςδεςθσ των 

ςτεροειδϊν.  Εντοπίηεται ςε λθκαργικι κατάςταςθ, ςτθν εςωτερικι πλευρά τθσ 

μεμβράνθσ μζςω των περιοχϊν SH2 και SH3 (Src Homology) και ενεργοποιείται κατά τθν 

αλλθλεπίδραςι τουσ με υποδοχείσ ανδρογόνων (Falkenstein et al., 2000), οιςτρογόνων 

(ERα και ERβ) (Migliaccio et al., 2000; Migliaccio et al., 1996) ι προγεςτερόνθσ (Migliaccio 

et al., 1998). Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν ενεργοποίθςι τθσ από τα ανδρογόνα και τα 

οιςτρογόνα είναι τθσ τάξεωσ του ενόσ λεπτοφ (Alexaki et al., 2006; Migliaccio et al., 2000). 

Θ ενεργοποίθςθ τθσ Src από τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ εκλφει ζναν καταρράκτθ 

αντιδράςεων, με κυρίαρχα ςθματοδοτικά μόρια τισ κινάςεσ Ras, Raf, MEK, ERK και 

ΜΑΚ (Kampa and Castanas, 2006).  

Θ Src, ενεργοποιϊντασ τισ κινάςεσ ΜΑΚ, ρυκμίηει τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό, τθ 

διαωοροποίθςθ, τθ μετανάςτευςθ και τον κυτταρικό κφκλο (Migliaccio et al., 2000). Ο 

κεμελιϊδθσ ρόλοσ των  ΜΑΚ ςτισ νεοπλαςίεσ αποδίδεται, μεταξφ άλλων, ςτθ ςτενι 

ςφνδεςι τουσ με υποδοχείσ αυξθτικϊν παραγόντων. Οι αυξθτικοί παράγοντεσ EGF και 

IGF μποροφν πράγματι, μζςω των ΜΑΚ να ενεργοποιιςουν τουσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν 

ανεξάρτθτα από τθν παρουςία ςυνδζτθ (Kato et al., 1995; Lange et al., 2007) (βλζπε 

εικόνα 1.16). Επιπλζον, αυτι θ ςθματοδοτικι οδόσ μπορεί να ενεργοποιθκεί ζμμεςα  

μζςω των πρωτεϊνϊν G και τθσ ενδιάμεςθσ ενεργοποίθςθσ του EGFR (Filardo et al., 

2000). Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι θ αφξθςθ τθσ δραςτθριότθτασ των ΜΑΚ αποτελεί 

ςυνικωσ ιςχυρό ερζκιςμα επιβίωςθσ και πολλαπλαςιαςμοφ ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα 

του μαςτοφ, ιδίωσ λόγω τθσ ςτενισ ςφνδεςισ τουσ με τουσ αυξθτικοφσ παράγοντεσ EGFR 
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και Her2 (Santen et al., 2002), μολονότι πρόςωατα δεδομζνα ςυςχετίηουν τθν 

ενεργοποίθςθ αυτισ τθσ οδοφ και με προαποπτωτικά ωαινόμενα.   

 

Μια ακόμα κινάςθ που ρυκμίηεται από τα ςτεροειδι είναι θ JNK (c-Jun N-terminal 

kinase). Θ δράςθ των οιςτρογόνων  επί τθσ JNK διαωοροποείται ανάλογα με τον τφπο του 

υποδοχζα τουσ και κατ’ αντιςτοιχία θ επίδραςι τουσ ςτθν απόπτωςθ μζςω τθσ bcl-2 

(Razandi et al., 2000).  

 Εκτόσ όμωσ, από τισ πρωτεϊνικζσ, τα ςτεροειδι ενεργοποιοφν και λιπιδικζσ 

κινάςεσ, όπωσ θ κινάςθ τθσ τριωωςωορικισ ινοςιτόλθσ Ι3Κ. Άμεςοσ ςτόχοσ τθσ Λ3Κ 

είναι θ Akt ι αλλιϊσ πρωτεϊνικι κινάςθ Β. Το μονοπάτι αυτό ελζγχει μεταξφ άλλων: 

 τον κυτταρικό κφκλο, και ιδίωσ τθν κυκλίνθ D1, μζςω τθσ p85 και τθσ Src.  

 τθ βιοςφνκεςθ τθσ ςυνκάςθσ του νιτρικοφ οξζοσ  eNOS (Alexaki et al., 2004; 

Simoncini et al., 2000).  

  τθν πολικότθτα τθσ μεμβράνθσ μζςω τθσ αντλίασ Κ+/ΑΤ.  

 Τα επίπεδα ενδοκυττάριου αςβεςτίου (Baldi et al., 1998; Baldi et al., 1999; Baldi 

et al., 2000).  

Οι μεταβολζσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του ενδοκυττάριου αςβεςτίου προκαλοφν: 

αναδιοργάνωςθ ςτον κυτταροςκελετό τθσ ακτίνθσ, κακϊσ και μεταβολζσ  τθσ  εκκριτικισ 

ικανότθτασ των επικθλιακϊν κυττάρων, τθσ μεταγραωικισ δραςτθριότθτασ και των 

επιπζδων κυκλικοφ ΑΜ.   

Εικόνα 1.16: Σχθματικι αναπαράςταςθ 
ςθματοδοτικϊν οδϊν που ενεργοποιοφνται 
από τα οιςτρογόνα ςε νεοπλαςματικά κφτταρα 
(Pietras and Marquez-Garban, 2007). 
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Οι επιδράςεισ των ανδρογόνων ςτον κυτταροςκελετό διαμεςολαβοφνται από τθν κινάςθ 

FAK (Focal Adhesion Kinase) (Papakonstanti et al., 2003), θ οποία αυξάνεται ςτον καρκίνο 

και επθρεάηει τθ διθκθτικότθτα των νεοπλαςματικϊν κυττάρων και τθ δθμιουργία 

μεταςτάςεων (Kallergi et al., 2007). Θ μακροχρόνια ενεργοποίθςθ των μεμβρανικϊν 

υποδοχζων ανδρογόνων, δρα ςυνεργικά με χθμειοκεραπευτικοφσ παράγοντεσ που 

επιδροφν ςτον κυτταροςκελετό, όπωσ θ πακλιταξζλθ, με αποτζλεςμα τθ μείωςθ του 

μεγζκουσ των όγκων προςτάτου ςε ακυμικά ποντίκια (Kampa et al., 2006). Τα 

οιςτρογόνα, αντικζτωσ, τροποποιϊντασ τον κυτταροςκελετό, προάγουν τθ  

μετανάςτευςθ και τθ διθκθτικότθτα των καρκινικϊν κυττάρων (Acconcia et al., 2006a; 

Baldi et al., 2000).  

Θ τροποποίθςθ τθσ εκκριτικισ ικανότθτασ των επικθλιακϊν κυττάρων περιγράωεται 

χαρακτθριςτικά ςε κφτταρα προςτάτου LNCaP και ςε κφτταρα PC12, όπου θ πρόςδεςθ 

ανδρογόνων ςε μεμβρανικοφσ υποδοχείσ οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ ζκκριςθσ του ειδικοφ 

προςτατικοφ αντιγόνου PSA (Kampa et al., 2002), κακϊσ και νευροπροςτατευτικϊν 

κατεχολαμινϊν  (Charalampopoulos et al., 2006), αντίςτοιχα.  

Ακόμθ, οι μεταβολζσ του  ενδοκυττάριου αςβεςτίου ωαίνεται να επθρεάηουν και τθν 

ζκωραςθ υποδοχζων ανδρογόνων (Gong et al., 1995), ενϊ αντίκετα, ενεργοποίθςθ των 

μεμβρανικϊν αυτϊν κζςεων οδθγεί ςε αφξθςθ του ενδοκυτταρίου αςβεςτίου, με 

χαρακτθριςτικά κφματα ζκλυςισ του, τόςο από το ενδοπλαςματικό δίκτυο, όςο και από 

τον εξωκυττάριο χϊρο (Alexaki et al., 2004). Θ μεταβολι του ενδοκυττάριου αςβεςτίου 

επιδρά και ςτα επίπεδα κυκλικοφ ΑΜ (Lester et al., 2005; Sutter-Dub, 2002). Επιπλζον, 

το cAMP, ςτθν περίπτωςθ των υποδοχζων που ςυνδζονται με πρωτεΐνεσ G, αυξάνεται 

άμεςα και ενεργοποιεί τθν πρωτεϊνικι κινάςθ Α (Fortunati, 1999; Fortunati et al., 1999; 

Fortunati et al., 1996; Nakhla et al., 1997).  

Συμπεραςματικά, θ απόπτωςθ επθρεάηεται άμεςα και ζμμεςα από τισ ταχείεσ δράςεισ 

των ςτεροειδϊν. Στθ διαδικαςία αυτι ςυμμετζχουν οι ςθματοδοτικζσ οδοί ξεχωριςτά 

(PKB/Akt, Src/ERK, MAPK/ERK, JNK) ι μζςω των μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεων. Επίςθσ, 

το τελικό προ- ι αντιαποπτωτικό αποτζλεςμα φαίνεται ότι εξαρτάται από τθ ςχετικι 

ςυγκζντρωςθ του εκάςτοτε ςυνδζτθ, αλλά και τθν πυκνότθτα των υποδοχζων ςτθν 

κυτταρικι μεμβράνθ (Kampa et al., 2005).  
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Σθμαντικό ρόλο ςτθ ρφκμιςθ των ταχειϊν δράςεων των μεμβρανικϊν υποδοχζων 

ωαίνεται ότι κατζχουν και οι δομικζσ  πρωτεΐνεσ τθσ μεμβράνθσ. Ρράγματι, θ πρόςδεςθ 

των οιςτρογόνων ςτον ERα επιδρά ςτθν καβεολίνθ-1 και -2, ενϊ θ υπερζκωραςθ τθσ 

καβεολίνθσ-1 αυξάνει τθ μετατόπιςθ των ERα  προσ  τθν κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ 

(Razandi et al., 2002).  

Ζνα ακόμα ςτοιχείο που επθρεάηει τθ δράςθ των κλαςικϊν υποδοχζων που εδρεφουν 

ςτθ μεμβράνθ, είναι θ παλμιτοχλίωςι τουσ. Εκτόσ του ότι εξαςωαλίηει τθ μετακίνθςθ 

από τον πυρινα και τθν εγκατάςταςι τουσ ςτθν κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ, ωαίνεται 

ότι ελζγχει και τθ δραςτικότθτά τουσ. Κατόπιν τθσ  πρόςδεςθσ του ςυνδζτθ, οι υποδοχείσ 

αποπαλμιτοχλιϊνονται ςταδιακά. Ο απόθχοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ, διαωοροποιείται 

ανάλογα με τον υποδοχζα. Ρράγματι, ο ERα ζχει πλζον τθ δυνατότθτα να μετακινθκεί επί 

τθσ μεμβράνθσ και να αλλθλεπιδράςει με τθ MNAR (Modulator of Nongenomic Activity of 

ER) και τθ Src, ενεργοποιϊντασ ςτθ ςυνζχεια ςθματοδοτικά μονοπάτια (ERK, Akt) που 

προάγουν τον πολλαπλαςιαςμό, και τθν επιβίωςθ των κυττάρων. Αντικζτωσ, ο ERβ, μετά 

τθν αποπαλμιτοχλίωςθ παραμζνει ςτθ μεμβράνθ, ςυνδζεται με περιςςότερα μόρια 

καβεολίνθσ και ενεργοποιεί τθν προαπoπτωτικι κινάςθ p38 (Marino and Ascenzi, 2008).  

 

 

 

 

Συνοψίηοντασ, τα ςτεροειδι πζραν τθσ μεταγραφικισ τουσ δυναμικισ, ζχουν τθ 

δυνατότθτα μζςω των ταχειϊν δράςεων και των πολφπλοκων ςθματοδοτικϊν κόμβων 

που αυτζσ προάγουν εντόσ του κυττάρου, να αφομοιϊνουν διάφορα ερεκίςματα και να 

επιδροφν ςε πολλαπλό επίπεδο (βλ.εικόνα 1.18). Ο πλειοτροπιςμόσ που παρουςιάηουν, 

ζχει αποκτιςει ιδιαίτερο ενδιαφζρον, ιδίωσ ςτο πλαίςιο τθσ ενδεχόμενθσ κεραπευτικισ 

εφαρμογισ τουσ ςτθ νεοπλαςματικι νόςο. Ωςτόςο, τα μζχρι ςιμερα δεδομζνα είναι 

αντικρουόμενα. Η πολλαπλι ταυτότθτα των υποδοχζων, οι μεταξφ τουσ αλλθλεπιδράςεισ 

και θ εξάρτθςι τουσ από τθ δυναμικι των κυττάρων κακιςτοφν δφςκολθ τθν προςζγγιςι 

τουσ και απαιτοφν περαιτζρω διερεφνθςθ.  

Εικόνα 1.17: Μοντζλο τθσ μεμβρανικισ 
δράςεωσ των οιςτρογόνων, μζςω 
παλμιποχλίωςισ των ενδοκυτταρίων 
υποδοχζων τουσ (Marino and Ascenzi, 
2008). 
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1.2.3.2 Αλληλεπίδραςη μεμβρανικά δρώντων ςτεροειδών με 

αυξητικούσ παράγοντεσ 

Θ αλλθλεπίδραςθ των ςτεροειδϊν με αυξθτικοφσ παράγοντεσ αποτελεί ςιμερα τθν 

αιχμι του δόρατοσ ςτθν προςπάκεια κατανόθςθσ των μθχανιςμϊν που προάγουν τθν 

ανάπτυξθ και τθν επικετικότθτα των ορμονοεξαρτϊμενων νεοπλαςιϊν (Kampa et al., 

2008; Massarweh and Schiff, 2007; Silva and Shupnik, 2007; Yue et al., 2007). Μολαταφτα, 

δεν είναι καινοτόμοσ ωσ γνϊςθ. Είναι ευρζωσ αποδεκτό ότι οι πυρθνικοί υποδοχείσ 

δρουν ωσ δζκτεσ ςθμάτων που προζρχονται από αυξθτικοφσ παράγοντεσ. 

Χαρακτθριςτικά, ςτο ωυςιολογικό μαςτό θ δράςθ του EGF, αποτελεί ικανι και αναγκαία 

ςυνκικθ για τθν επαγωγι των ιςομορωϊν των PR από τα οιςτρογόνα (Hovey et al., 

2002). Ωσ εκ τοφτου,  θ διαλεφκανςθ των πολφπλοκων μθχανιςμϊν που τθ διζπουν 

εκτιμάται ότι κα αποβεί ιδιαιτζρωσ επωφελισ, ιδίωσ εν όψει τθσ γενικεφςεωσ των 

εξατομικευμζνων κεραπειϊν (Leary et al., 2007).  

Ρολλζσ κεωρίεσ ζχουν αναπτυχκεί για το εν λόγω μθχανιςμό. Ανάμεςά τουσ ξεχωρίηει 

αυτι που προτάκθκε τελευταία από τουσ  Hammes και Levin, ςτθν οποία ειςάγουν τθν 

ζννοια των «ςθματοδοτικϊν ςωματιδίων» (signalsomes). Οι ςυγγραωείσ αποδζχονται τθ 

ςυνφπαρξθ, ςε επίπεδο κυτταρικισ μεμβράνθσ, τόςο των υποδοχζων ςτεροειδϊν 

κλαςικοφ τφπου, όςο και των εναλλακτικϊν «ορωανϊν υποδοχζων» GPCRs, κακϊσ και 

υποδοχζων αυξθτικϊν παραγόντων, ςε ςυνδυαςμό με τυροςινικζσ κινάςεσ, αλλά και 

Εικόνα 1.18: Σχθματικι ςφνοψθ των ςθμαντικότερων ςθματοδοτικϊν οδϊν και βιολογικϊν δράςεων 
που εκλφονται από τισ μεμβρανικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ ςτεροειδϊν  (Kampa and Castanas, 2006). 
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μόρια με ςυηευκτικό ρόλο, όπωσ θ ςτριατίνθ και θ MNAR (Modulator of Nongenomic 

Activity of ER). Επομζνωσ, κατά τουσ ςυγγραωείσ, όλοι οι προαναωερκζντεσ παράγοντεσ 

δρουν ωσ ζνα ενιαίο λειτουργικό ςφνολο, και είναι ακριβϊσ αυτι θ ςυνφπαρξι τουσ ςε 

μια κακοριςμζνθ περιοχι τθσ μεμβράνθσ που επιτείνει τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ 

πρωτεϊνϊν (Hammes and Levin, 2007). Ο ςχθματιςμόσ αυτϊν των ςυμπλόκων προάγεται 

ςε πτυχϊςεισ τθσ κυτταροπλαςματικισ μεμβράνθσ που επενδφονται από τθν καβεολίνθ  

(Pietras et al., 2005; Razandi et al., 2002). Ραραμζνει προσ απάντθςθ το κατά πόςον οι 

αυξθτικοί παράγοντεσ και τα ςτεροειδι ςυνεργοφν ζτςι ϊςτε τα κφτταρα να ζχουν ςτθ 

διάκεςι τουσ ζνα ςθμαντικό ποςοςτό ςθματοδοτικϊν μορίων ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 

επιβίωςι τουσ ι απλϊσ ενεργοποιοφν κοινά και ςυμπλθρωματικά ςθματοδοτικά 

μονοπάτια, όπωσ οι ΜΑΚ (Μitogen Activating Protein Kinases), οι PI3/Akt/mTOR, οι 

IKK/IκB/NFκB, PKCδ και PLCγ, όπωσ επίςθσ οι STAT  (Signal Transducers and Activators of 

Transcription) και οι πρωτεΐνεσ Ras (Beeram et al., 2007; Faivre and Lange, 2007; Lange et 

al., 2007; Silva and Shupnik, 2007).  

1.2.3.2.1 Αλληλεπίδραςη υποδοχέων οιςτρογόνων και αυξητικών 

παραγόντων 

Ζχει αναωερκεί θ αμοιβαία ενεργοποίθςθ των μεμβρανικϊν υποδοχζων οιςτρογόνων 

(mER) και των υποδοχζων αυξθτικϊν παραγόντων EGFR, IGFR-1, VEGFR και Her2 (Lange 

et al., 2007; Santen et al., 2002; Silva and Shupnik, 2007). Θ μεταγωγι ςιματοσ από τθν 

κυτταρικι μεμβράνθ (MISS) μζςω των μεμβρανικϊν υποδοχζων οιςτρογόνων ενιςχφεται 

κατά τθ διάρκεια τθσ ογκογζνεςθσ και μάλιςτα ακολουκεί τθν εξζλιξθ τθσ νεοπλαςτικισ 

νόςου, ζτςι ϊςτε ςε προχωρθμζνα ςτάδια να υπερνικά τθ ςθματοδότθςθ που 

προζρχεται από πυρθνικοφσ υποδοχείσ κλαςικοφ τφπου (NISS) (Hammes and Levin, 

2007).  

Ρειραματικά και κλινικά δεδομζνα ςτον καρκίνο του μαςτοφ, ςυνθγοροφν ςτο ότι θ 

αυξθμζνθ ζκωραςθ υποδοχζων αυξθτικϊν παραγόντων, όπωσ ο  EGFR και ο Her2 

ςχετίηεται με τθν προοδευτικι απϊλεια των ενδοκυττάριων υποδοχζων οιςτρογόνων 

(Dihge et al., 2007), αλλά και τθν ανάπτυξθ αντοχισ ςτθν ορμονοκεραπεία, ιδίωσ με 

επιλεκτικοφσ τροποποιθτζσ των υποδοχζων οιςτρογόνων, τουσ λεγόμενουσ SERMs 

(Selective Estrogen Receptor Modulators), όπωσ θ ταμοξιωαίνθ (De Laurentiis et al., 2005; 
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Huynh and Pollak, 1993). Θ αντοχι ςτθ κεραπεία με ταμοξιωαίνθ αποδίδεται, ωσ ζνα 

βακμό, ςτο ότι θ αποκλειςτικι τθσ δράςθ ςτουσ κλαςικοφσ πυρθνικοφσ υποδοχείσ 

οιςτρογόνων, προάγει ςθματοδοτικά μονοπάτια που ζχουν ωσ αωετθρία μεμβρανικοφσ 

υποδοχείσ, αλλά και τθν υπερζκωραςθ υποδοχζων αυξθτικϊν παραγόντων. Σε 

πειραματικό μοντζλο ανάπτυξθσ αντοχισ ςτθν ταμοξιωαίνθ, ςτθν καρκινικι ςειρά 

μαςτοφ  MCF-7, παρατθρικθκε ενίςχυςθ των μθ γενωμικϊν δράςεων και τθσ 

αγωνιςτικισ δράςθσ τθσ ταμοξιωαίνθσ, οι οποίεσ οδιγθςαν ςε αυξθμζνθ δραςτθριότθτα 

των κιναςϊν ERK1/2 και MAPK, μζςω του παράγοντα AF-1 (Activator Function 1) (Shou et 

al., 2004; Yue et al., 2007). Κατά πολλοφσ ερευνθτζσ, θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

υποδοχζων οιςτρογόνων και αυξθτικϊν παραγόντων επιτυγχάνεται χωρίσ ςυνοδό 

μεταβολι τθσ μεταγραωισ των υποδοχζων. Θ άποψθ αυτι, ενιςχφεται από το ότι ςε 

κφτταρα ανκεκτικά ςτθν ταμοξιωαίνθ παρατθρείται αυξθμζνθ μετανάςτευςθ των 

πυρθνικϊν υποδοχζων ςτθ μεμβράνθ, θ οποία όμωσ, ςε ςυνκικεσ ςτζρθςθσ 

οιςτρογόνων δεν υωίςταται (Yue et al., 2007). Ωςτόςο, θ επίταςθ των μθ γενωμικϊν 

δράςεων δε μπορεί να αποδοκεί αποκλειςτικά ςτθ μετανάςτευςθ των υποδοχζων, χωρίσ 

να λθωκοφν υπ’ όψιν οι μεταβολζσ που παρατθροφνται ςε μόρια που ςυνεπικουροφν ςε 

αυτά τα ωαινόμενα, όπωσ θ c-Src, θ FAK, θ MNAR και θ ςτριατίνθ. Ρράγματι, θ αναςτολι 

των μορίων αυτϊν, επαναωζρει τθν ευαιςκθςία ςτθν ταμοξιωαίνθ. Επιπλζον, και ςτθν 

περίπτωςθ του εναλλακτικοφ υποδοχζα οιςτρογόνων GPR30, θ υδροξυ-ταμοξιωαίνθ 

(μεταβολίτθσ τθσ ταμοξιωαίνθσ) δεν προάγει τον  πολλαπλαςιαςμό κυττάρων καρκίνου 

του ενδομθτρίου, χωρίσ τθν παράλλθλθ δραςτθριοποίθςθ τθσ  Src, του EGFR, και των 

ςθματοδοτικϊν οδϊν ERK1/2 και PI3/Akt (Vivacqua et al., 2006).  

Ο GPR30, ωζρεται άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ με τον EGFR ςτο μαςτό. Συγκεκριμζνα, ζχει τθ  

δυνατότθτα, όπωσ και άλλεσ πρωτεΐνεσ με επτά διαμεμβρανικζσ ζλικεσ, να  

απελευκερϊςει  τον προςδζτθ (EGF) από τθν κυτταρικι μεμβράνθ, ςτθν οποία ςυνδζεται 

μζςω των κειικϊν θπαρανϊν (πρωτεογλυκάνεσ, βλζπε και εικόνα 1.19) (Wierman, 2007). 

Το  ελεφκερο πλζον μόριο του EGF, προςδζνεται ςτον υποδοχζα του και τον ενεργοποιεί 

(Filardo, 2002; Filardo et al., 2000; Filardo and Thomas, 2005). Ο μθχανιςμόσ αυτόσ κα  

μποροφςε να εξθγιςει τθ μθ ανταπόκριςθ ςτισ κλαςικζσ κεραπείεσ, όγκων του μαςτοφ 

που δε διακζτουν  ενδοκυττάριουσ υποδοχείσ οιςτρογόνων. Θ αλλθλεπίδραςθ του 

GPR30 με τον EGFR και με μόρια τθσ  εξωκυττάριασ ουςίασ, προτείνεται ωσ ζνασ ιςχυρόσ 

μθχανιςμόσ για τθν επιβίωςθ και τθν αυξθμζνθ διθκθτικι ικανότθτα των  
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νεοπλαςματικϊν κυττάρων του μαςτοφ (Filardo et al., 2008). Θ κεωρία αυτι, 

επιβεβαιϊνεται και ςε χειρουργικά  παραςκευάςματα, όπου θ παρουςία του GPR30 

εμωανίηει κετικι ςυςχζτιςθ με τθν φπαρξθ μεταςτάςεων, του μεγζκουσ των όγκων και 

τθν ζκωραςθ του Her2 (Filardo et al., 2006). 

 

 

Από προκλινικζσ και κλινικζσ μελζτεσ προκφπτει ότι οι αναςτολείσ τθσ αρωματάςθσ και οι 

αμιγείσ ανταγωνιςτζσ οιςτρογόνων αναςτζλλουν τόςο τισ πυρθνικζσ, όςο και τισ 

μεμβρανικζσ δράςεισ των οιςτρογόνων. Με γνϊμονα τα παραπάνω και υπό το ωωσ τθσ 

προθγμζνθσ ζκκριςθσ αρωματάςθσ, που παρατθρείται λόγω αυξθμζνθσ ωωςωορυλίωςθσ 

τθσ, μπορεί να δοκεί μια εξιγθςθ για τθν αποτελεςματικότθτα των αναςτολζων 

αρωματάςθσ ςε αςκενείσ με καρκίνο μαςτοφ χωρίσ κλαςικοφσ υποδοχείσ οιςτρογόνων, 

όπωσ αυτι προκφπτει από τα αποτελζςματα τθσ κλινικισ μελζτθσ ATAC (Kim et al., 2006). 

Από τθν ίδια μελζτθ προκφπτει ότι ςε αςκενείσ με κετικοφσ υποδοχείσ οιςτρογόνων, οι 

αναςτολείσ αρωματάςθσ παρζχουν μεγαλφτερθ προςταςία ωσ προσ τισ υποτροπζσ και τισ 

μεταςτάςεισ απ’ ό,τι θ ταμοξιωαίνθ, χωρίσ όμωσ ςτατιςτιςτικά ςθμαντικι διαωορά ςτθν 

ολικι επιβίωςθ (Forbes et al., 2008). Θ διπλι αναςταλτικι δράςθ τθσ ςτζρθςθσ 

οιςτρογόνων ωαίνεται ότι είναι παροδικι, ενδεχομζνωσ λόγω αφξθςθσ του ςιματοσ των 

EGFR και Her2, θ οποία κα μποροφςε να αποδοκεί, μεταξφ άλλων, και ςτον GPR30, όπωσ 

αναωζρεται παραπάνω (Filardo et al., 2006). Από τθν άλλθ πλευρά, ο IGF-1, ο οποίοσ 

κεωρείται ο πιο δραςτικόσ μιτογόνοσ παράγοντασ ςε καρκινικά κφτταρα μαςτοφ με 

κετικοφσ ER, προάγει τον πολλαπλαςιαςμό, αλλθλεπιδρϊντασ και με τουσ μεμβρανικοφσ 

υποδοχείσ οιςτρογόνων, μζςω τθσ PI3Κ/Akt (Dhar et al., 2007). Κατά ςυνζπεια, θ 

ςυνδυαςμζνθ κεραπεία με αναςτολείσ των αυξθτικϊν παραγόντων και των ςτεροειδϊν, 

θ οποία βρίςκεται ιδθ ςε επίπεδο κλινικϊν δοκιμϊν, φαίνεται αρκετά ελπιδοφόροσ για 

τθ βελτιςτοποίθςθ του κεραπευτικοφ αποτελζςματοσ (Massarweh and Schiff, 2007).  

Εικόνα 1.19: Απελευκζρωςθ του EGF από τουσ GPCR και ενεργοποίθςθ του EGFR (Wierman, 2007) 
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1.2.3.2.2 Αλληλεπίδραςη υποδοχέων προγεςτερόνησ και αυξητικών 

παραγόντων 

Θ αναγκαιότθτα τθσ ςυνφπαρξθσ του EGF με τα οιςτρογόνα για τθν επαγωγι των  

ιςομορωϊν των υποδοχζων προγεςτερόνθσ ςτο ωυςιολογικό μαςτό, αποτελεί 

αντιπροςωπευτικό παράδειγμα τθσ ςτενισ ςχζςθσ μεταξφ των υποδοχζων 

προγεςτερόνθσ και αυξθτικϊν παραγόντων (Ankrapp et al., 1998). Θ ενεργοποίθςθ τθσ c-

Src, τόςο από τουσ υποδοχείσ προγεςτερόνθσ, όςο και από τουσ υποδοχείσ αυξθτικϊν 

παραγόντων, επάγει τισ MAPΚ, και καταλιγει ςε κετικι ανάδραςθ ςτουσ υποδοχείσ 

προγεςτερόνθσ (άμεςθ ωωςωορυλίωςθ των υποδοχζων ι ρυκμιςτικϊν πρωτεϊνϊν) ι  

των γονιδίων που ελζγχονται από αυτοφσ. Το αποτζλεςμα αυτό δεν εξαρτάται από τθν 

παρουςία προγεςτερόνθσ. Επιπλζον, θ ενεργοποίθςθ τθσ c-Src, δεν προχποκζτει τθν 

παρουςία τθσ MNAR. Ρρόςωατα, ςτθν καρκινικι ςειρά μαςτοφ Τ47D περιγράωθκε ζνασ 

νζοσ μθχανιςμόσ ενεργοποίθςθσ του EGFR και τθσ πρωτεΐνθσ Wnt (Wingless Int), από το 

ςφμπλοκο PRB-προγεςτερόνθ μζςω ERK1/2 και c-Src (Faivre and Lange, 2007), ενϊ ςτο 

ςφνολο των ςθματοδοτικϊν μορίων που επάγουν τθν αλλθλεπίδραςθ των υποδοχζων 

προγεςτερόνθσ με τουσ αυξθτικοφσ παράγοντεσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ 

ςυγκαταλζγονται και οι STAT3 και STAT5 (Proietti et al., 2005). Τζλοσ, ζνασ ακόμα 

αυξθτικόσ παράγοντασ, ο VEGF, ενεργοποιείται από το PGRMC1 (membrane associated 

progesterone receptor component 1), ςυνοδό μόριο του μεμβρανικοφ υποδοχζα 

προγεςτερόνθσ, μζςω τθσ πρωτεϊνικισ κινάςθσ C (PKC) (Lange, 2007; 2008; Swiatek-De 

Lange et al., 2007). Στθν εικόνα που ακολουκεί απεικονίηονται κάποιεσ από τισ 

ςθματοδοτικζσ οδοφσ που ενεργοποιοφνται κατά τθν αλλθλεπίδραςθ των υποδοχζων 

προγεςτερόνθσ με αυξθτικοφσ παράγοντεσ. 

  
Εικόνα 1.20: Μοντζλο δράςθσ 
των υποδοχζων προγεςτερόνθσ 
(Lange, 2008) 
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1.2.3.2.3 Αλληλεπίδραςη υποδοχέων ανδρογόνων και αυξητικών 

παραγόντων 

Ο υποδοχζασ ανδρογόνων δεν περιορίηεται ςτον ζλεγχο τθσ μεταγραωικισ 

δραςτθριότθτασ, αλλά παράλλθλα κατζχει κομβικό ρόλο ανάμεςα ςε πολλαπλζσ 

ςθματοδοτικζσ οδοφσ. Στθν περίπτωςθ του καρκίνου του προςτάτου, οι ιδιότθτεσ αυτζσ 

κα μποροφςαν να αιτιολογιςουν τθ μετάβαςθ από τον εντοπιςμζνο και ανδρογονο-

εξαρτϊμενο όγκο προσ τθ διάχυτθ και ορμονοάντοχθ, νεοπλαςματικι νόςο. 

Αναλυτικότερα, ο υποδοχζασ ανδρογόνων μπορεί να ωωςωορυλιωκεί άμεςα από 

κινάςεσ (JNK, MAPK) προερχόμενεσ από άλλεσ ςθματοδοτικζσ οδοφσ, μεταβάλλοντασ 

κατ’ αυτό τον τρόπο τθ μεταγραωικι του δραςτθριότθτα. Από τθν άλλθ πλευρά, κινάςεσ 

που μετζχουν ςτθ μεταγωγι ςιματοσ αυξθτικϊν παραγόντων, ελζγχουν τθν 

ωωςωορυλίωςθ-ενεργότθτα πρωτεϊνϊν που αποτελοφν διάμεςα ςθματοδοτικά μόρια 

των υποδοχζων ανδρογόνων (Lange, 2008), όπωσ για παράδειγμα οι Ras. Ακόμθ, ο AR 

αλλθλεπιδρά απευκείασ με πρωτεΐνεσ άλλων ςθματοδικϊν οδϊν, όπωσ θ β-

catenin/WNT/TCF ι TGF-β/SMAD (Lange et al., 2007). Ζνα ακομθ ενδιαωζρον ςτοιχείο, 

είναι θ αλλθλεπίδραςθ του υποδοχζα ανδρογόνων με τισ c-Src και ΜΝΑR και το ςιμα 

που μεταβιβάηεται από αυτι ςτον καρκίνο του προςτάτου. Συγκεκριμζνα, ενϊ θ 

μεταγωγι του ςιματοσ αυτοφ είναι ςτακερι ςε κφτταρα που διατθροφν τθν ευαιςκθςία 

τουσ ςτα ανδρογόνα, επάγεται μόνο κατόπιν πρόςδεςθσ αυτϊν ςτον υποδοχζα τουσ.  

Ερωτθματικά ζχουν προκφψει για τθν αλλθλεπίδραςθ του υποδοχζα ανδρογόνων, με τον 

EGFR. Ενϊ ςε κφτταρα καρκίνου του προςτάτου ο μεμβρανικόσ υποδοχζασ ανδρογόνων 

περιορίηει τθ ωωςωορυλίωςθ τθσ Λ3Κ/Αkt που επάγεται από τον EGFR, και κατ’ 

επζκταςθ περιορίηει τθ διθκθτικότθτα του νεοπλάςματοσ, ςε ωυςιολογικά κφτταρα 

Sertoli ενεργοποιεί τον εν λόγω υποδοχζα μζςω τθσ Src (Bonaccorsi et al., 2004; Rahman 

and Christian, 2007).  

 

Εν κατακλείδι, θ ποικιλία ςτισ δράςεισ, τα διαφορετικά επίπεδα ζκφραςθσ, οι διαφορζσ 

ςτθν πρόςδεςθ,  τα ςθματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιοφνται, θ δυνατότθτα 

αλλαγισ εντόπιςθσ  και τα τελικά αποτελζςματα ςε κυτταρικό επίπεδο κακιςτοφν τισ 

μεμβρανικζσ-ταχείεσ δράςεισ των ςτεροειδϊν δφςκολεσ προσ μελζτθ, αλλά παράλλθλα, 

αποδεικνφουν πωσ θ κυτταρικι ςτοιχειομετρία και το κυτταρικό μικροπεριβάλλον 

αποτελοφν βαςικοφσ ρυκμιςτζσ  αυτϊν των βιολογικϊν φαινομζνων. Ανοιχτό και προσ 
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απάντθςθ παραμζνει το ερϊτθμα τθσ πικανισ προγνωςτικισ  και κεραπευτικισ αξίασ των 

μεμβρανικϊν υποδοχζων ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Ακόμθ, θ πολλαπλι αλλθλεπίδραςθ 

με υποδοχείσ αυξθτικοφσ παραγόντων αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ βιολογικισ 

τουσ ςυμπεριφοράσ και φαίνεται ότι ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ αντοχισ ςτθν 

ορμονοκεραπεία. Επιπλζον, θ ανάδειξθ νζων αυξθτικϊν παραγόντων που αλλθλεπιδροφν 

με τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ και θ ενδελεχισ μελζτθ των μθχανιςμϊν που 

ενεργοποιοφνται, αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ νζων ςτοχευμζνων και 

ςυνδυαςτικϊν κεραπειϊν, προςαρμοςμζνων ςτο βιολογικό προφίλ του νεοπλάςματοσ 

κάκε αςκενοφσ. 
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1.3 Η ΤΠΕΡ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ TNF 

 

1.3.1 Ειςαγωγή 

Ο όροσ TNF (Tumor Necrosis Factor) εμωανίςτθκε για πρϊτθ ωορά ςτθν παγκόςμια 

βιβλιογραωία το 1975, για να περιγράψει μια ουςία, θ οποία είναι ςε κζςθ in vitro να 

προκαλζςει τον κυτταρικό κάνατο εξαλλαγμζνων κυττάρων (Carswell et al., 1975). 

Χρειάςτθκαν δζκα χρόνια μζχρι τον προςδιοριςμό του ανκρϊπινου γονιδίου του TNF  και 

τθν απομόνωςι του (Aggarwal et al., 1985). Ρρόκειται για μια πλειοτροπικι κυτταροκίνθ, 

θ οποία ςυντίκεται από τα ενεργοποιθμζνα μακροωάγα, τα μονοκφτταρα, κακϊσ επίςθσ 

και από τα Β- και Τ- λεμωοκφτταρα και τουσ ινοβλάςτεσ. Ο TNF ι αλλιϊσ TNF-α ι 

καχεκτίνθ, είναι ο πρϊτοσ εκπρόςωποσ μιασ  μεγάλθσ οικογζνειασ πρωτεϊνϊν, τθσ υπερ-

οικογζνειασ TNF. 

Θ υπερ-οικογζνεια των κυτταροκινϊν TNF ελζγχει ςθματοδοτικά μονοπάτια που 

ρυκμίηουν τθν κυτταρικι επιβίωςθ, τον κυτταρικό κάνατο και τθ διαωοροποίθςθ. 

Επομζνωσ κατζχουν κεμελιϊδθ ρόλο ςτθν ανάπτυξθ, τθν οργάνωςθ και τθν ομοιόςταςθ 

ποικίλων  ιςτϊν, όπωσ ο λεμωικόσ, ο νευρικόσ, ο εκτοδερμικόσ ιςτόσ, κακϊσ και ο μαηικόσ 

αδζνασ (Ware, 2003). Οι κυτταροκίνεσ αυτζσ, άλλοτε εκκρίνονται και άλλοτε εντοπίηονται 

προςκολλθμζνεσ ςτθν κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ και δρουν μζςω ειδικϊν 

υποδοχζων, οι οποίοι ανικουν ςτθν οικογζνεια TNFR (TNF Receptors). Θ υπερ-οικογζνεια 

TNF παρουςιάηει μεγάλθ ετερογζνεια. Ρεριλαμβάνει 19 προςδζτεσ και 29 υποδοχείσ, 

ενϊ θ ομολογία των αλλθλουχιϊν τουσ δεν ξεπερνά το 30% (Dillon et al., 2006). Κάκε 

ηεφγοσ ςυνδζτθ-υποδοχζα εκλαμβάνεται ωσ ανεξάρτθτο ςφςτθμα δράςθσ και μζχρισ 

ςιμερα ζχουν αναγνωριςτεί 40 τζτοια ςυςτιματα (βλ.εικόνα 1.21).  
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 Είναι εφλογο ότι θ κατάξθ και θ ονοματολογία όλων αυτϊν των μελϊν, ζχει 

δθμιουργιςει αρκετι ςφγχυςθ. Σε μια προςπάκεια απλοφςτευςθσ τθσ προςζγγιςθσ 

αυτισ τθσ ετερογενοφσ υπερ-οικογζνειασ, ο Ware προτείνει τθ διάκριςθ ςε υπο-

οικογζνειεσ με γνϊμονα τισ ομολογίεσ των αλλθλουχιϊν και των δομϊν των 

μεταωραηομζνων αλλθλουχιϊν των προςδετϊν και των υποδοχζων (Ware, 2003) (βλ. 

πίνακα 1.7). 

 

Εικόνα 1.21: Θ υπεροικογζνεια των προςδετϊν και των υποδοχζων του TNF (Ware, 2003).  
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1.3.1.1 Ιδιαίτερα  χαρακτηριςτικά  

Οι ςυνδζτεσ τθσ οικογζνειασ  TNF είναι γλυκοηυλιωμζνεσ πρωτεΐνεσ τφπου ΛΛ, οι οποίεσ 

παρουςιάηουν τον χαρακτθριςτικό εξωκυττάριο τομζα THD (TNF Homology Domain) 

(Bodmer et al., 2002; Gruss, 1996). Θ χωροδιάταξθ και αναδίπλωςθ του THD 

παρομοιάηεται με το ιικό καψίδιο. Σχεδόν όλοι οι ςυνδζτεσ ςυντίκενται ωσ μεμβρανικζσ 

πρωτεΐνεσ,  οι οποίεσ εντοφτοισ μποροφν να απελευκερωκοφν κατόπιν περιοριςμζνθσ 

πρωτεόλυςθσ. Οι υπεφκυνεσ πρωτεάςεσ διαωοροποιοφνται ανάλογα με το ςυνδζτθ: 

Ρίνακασ 1.7: Ονοματολογία υποδοχζων και προςδετϊν τθσ υπεροικογζνειασ του TNF (Ware, 2003). 
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μεταλλοπρωτεϊνάςεσ ADAM (A Disintegrin And Metalloproteinase Domain) και 

μεταλλοπρωτεϊνάςθ TACE (TNF-Alpha Converting Enzyme) για τουσ TNF  και RANKL  

(Black et al., 1997), ματριλυηίνθ για το FasL (Fas Ligand) και τζλοσ ωουρίνεσ για τουσ BAFF, 

APRIL, TWEAK και EDA (Schneider et al., 1999). Οι ςυνδζτεσ λοιπόν, ζχουν τθ δυνατότθτα 

να δράςουν τοπικά, όντασ εγκατεςτθμζνοι ςτθν κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ, ι ςε 

απόςταςθ, μετά από τθν απελευκζρωςι τουσ. Επομζνωσ, θ πρωτεόλυςθ και 

απελευκζρωςι τουσ ςτον διακυτταρικό χϊρο ζχει κεμελιϊδθ ςθμαςία για τθ βιολογικι 

ςυμπεριωορά και κακορίηει τθν ζνταςθ των βιολογικϊν δράςεων. Υπάρχουν 

περιπτϊςεισ, όπωσ του CD95, όπου ο ίδιοσ ςυνδζτθσ ςε διαλυτι μορωι, αςκεί αντίκετθ 

δράςθ απϋό,τι όταν βρίςκεται ςυνδεδεμζνοσ ςτθ μεμβράνθ (Suda et al., 1997).  

Από τθν άλλθ πλευρά, οι υποδοχείσ τθσ οικογζνειασ TNFR, ζχουν ωσ κοινό 

χαρακτθριςτικό τθν παρουςία ενόσ τομζα πλοφςιου ςε κυςτεΐνθ, του λεγόμενου CRD 

(Cystein Rich Domain), ο οποίοσ εντοπίηεται ςτο εξωκυττάριο τμιμα τουσ. Ωσ επί το 

πλείςτον, υπάγονται ςτισ πρωτεΐνεσ τφπου Λ, με εξαίρεςθ τουσ BCMA, TACI, BAFF-R  και 

XEDAR που υπάγονται ςτισ πρωτεΐνεσ τφπου ΛΛΛ (Aggarwal, 2003; Bodmer et al., 2002). 

Διακρίνονται ςε τρεισ κατθγορίεσ:  

 Υποδοχείσ με «τομζα κανάτου» (Death Domain Receptors) 

 Υποδοχείσ με μοτίω TIM (TRAF Interacting MotIf) 

 Ραραπλανθτικοί υποδοχείσ (decoy Receptors) 

Θ πρϊτθ κατθγορία περιλαμβάνει τουσ Fas, TNF-R1, DR3, TRAIL-R1, TRAIL-R2, και DR6. Οι 

υποδοχείσ αυτοί προςδζνουν τροποποιθτζσ, όπωσ οι FADD (Fas Associated Death 

Domain) και TRADD (TNFR Αssociated Death Domain), οι οποίοι ενεργοποιϊντασ τισ 

καςπάςεσ, οδθγοφν τα κφτταρα ςε απόπτωςθ (βλ. εικόνεσ 1.22 και 1.23). Από τθν άλλθ 

πλευρά, οι υποδοχείσ τθσ δεφτερθσ ομάδασ, όπου μεταξφ άλλων αναγνωρίηουμε και τουσ 

υποδοχείσ των BAFF, APRIL και TWEAK, ενεργοποιϊντασ τα ςθματοδοτικά μονοπάτια των 

NF-κB, JNK, p38, ERK  και PI3K, μζςω των TRAF, πιςτεφεται ότι προάγουν τθν κυτταρικι 

επιβίωςθ, τθ διαωοροποίθςθ ι τον κυτταρικό πολλαλαςιαςμό. Τζλοσ, θ τρίτθ ομάδα, 

κεωρείται ωσ εξιςορροπιςτισ τθσ δράςθσ των άλλων δυο ομάδων, χωρίσ, μζχρι ςτιγμισ, 

να ωαίνεται ότι ενεργοποιεί κάποιο ςυγκεκριμζνο μονοπάτι (Dempsey et al., 2003).  
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Εικόνα 1.22: Σφνδεςθ προςδζτθ-υποδοχζα και διαβίβαςθ ςιματοσ για τθν υπεροικογζνεια του TNF 
(Dempsey et al., 2003) 
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Ωςτόςο, δεν είναι εφκολο να προβλζψει κανείσ το τελικό αποτζλεςμα τθσ ενεργοποίθςθσ 

των υποδοχζων ςτθν κυτταρικι ομοιόςταςθ (Aggarwal, 2003). Τοφτο ςυμβαίνει, διότι: 

 οι ςυνδζτεσ προςδζνονται ςε περιςςότερουσ από ζναν υποδοχείσ  

 κάκε υποδοχζασ ενδζχεται να ενεργοποιεί διαωορετικά ςθματοδοτικά 

μονοπάτια 

 πζραν των κλαςςικϊν υποδοχζων TNFR, υπάρχουν και εναλλακτικοί (π.χ. 

πρωτεογλυκάνεσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ) 

 θ ζλλειψθ μεγάλθσ ομολογίασ που παρατθρείται ανάμεςα ςτα μζλθ τθ υπερ-

οικογζνειασ ενιςχφει τθν ποικιλομορωία των δράςεων 

 το τελικό αποτζλεςμα εξαρτάται από τθν κυτταρικι ςτοιχειομετρία, δθλαδι από 

το πλικοσ και το είδοσ των υποδοχζων 

 Οριςμζνοι ςυνδζτεσ ςχθματίηουν ετερομερι 

 Τζλοσ, όςον αωορά τον TNFR1 ζχει αναωερκεί ότι κατά τθ ςφνδεςθ του προςδζτθ 

του, μετατοπίηεται ςτθν κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ, και εντόσ των 

πτυχϊςεϊν τθσ, είναι ςε κζςθ να αλλθλεπιδράςει με τισ TRADD, TRAF και τθν Src, 

Εικόνα 1.23: Σφνδεςθ προςδζτθ-υποδοχζα και διαβίβαςθ ςιματοσ για τθν υπεροικογζνεια του TNF 
(Mocellin et al., 2005) 
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ςχθματίηοντασ ζτςι ςθματοδοτικά ςφμπλοκα. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ (τον οποίο 

ςυναντιςαμε και ςτουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν) πιςτεφεται ότι 

αποτελεί κακοριςτικό ρυκμιςτι των ςθματοδοτικϊν οδϊν που ενεργοποιοφνται 

και τθσ τελικισ ζκβαςθσ για το κφτταρο (Legler et al., 2003). Δεν αποκλείεται, να 

επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ και με άλλουσ αυξθτικοφσ παράγοντεσ ςτθν 

κυτταρικι μεμβράνθ. Η ρφκμιςθ επομζνωσ του πολφπλοκου ςυςτιματοσ 

παραμζνει αδιευκρίνιςτθ.  

 

1.3.1.2 Βιολογικέσ δράςεισ των TNF 

Θ ετερογζνεια και θ ποικιλότθτα των μελϊν τθσ οικογζνειασ TNF, κακϊσ και το πλικοσ 

των ςθματοδοτικϊν μορίων που ενεργοποιοφν, κακιςτοφν τισ εν λόγω κυτταροκίνεσ 

κεμελιϊδεισ ςτθ ωυςιολογικι λειτουργία και ανάπτυξθ των οργάνων και ςυςτθμάτων. 

Επιπρόςκετα, θ διαταραγμζνθ ζκωραςι τουσ εμπλζκεται ςε πλικοσ πακολογικϊν 

καταςτάςεων (Aggarwal, 2003).  Κάποιεσ από τισ δράςεισ αυτζσ ςυνοψίηονται ςτθν 

εικόνα 1.25. Το ευρφ πεδίο των βιολογικϊν δράςεων των TNF αποτελεί αντικείμενο 

επιςταμζνθσ ζρευνασ ςτο πλαίςιο εωαρμογισ εξειδικευμζνων ανοςοκεραπειϊν ςε 

νεοπλάςματα και αυτοάνοςα νοςιματα, ενϊ ςτθν περίπτωςθ των ςαρκωμάτων, του 

μελανϊματοσ, τθσ νόςου του Crohn και τθσ ρευματοειδοφσ αρκρίτιδασ, ιδθ 

ωαρμακευτικά ανάλογα εωαρμόηονται με αρκετι επιτυχία ςτθν κλινικι πράξθ (Couriel et 

al., 2000; Eggermont et al., 2003; Feldmann and Maini, 2001; Lans et al., 2001; Suenaert 

et al., 2002). 

Εικόνα 1.24: Οι δράςεισ τθσ 
υπεροικογζνειασ του TNF ςτθν κυτταρικι 
επιβίωςθ/κάνατο εξαρτϊνται από τα 
ςθματοδοτικά μόρια που ενεργοποιοφνται 
(Aggarwal, 2003) 
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1.3.2 ύςτημα BAFF, APRIL/BCMA, TACI, BAFF-R 

1.3.2.1 Ειςαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ςτθ μακρά λίςτα των μελϊν τθσ υπεροικογζνειασ TNF προςτζκθκαν 

δυο νζα μόρια, τα οποία ανακαλφωκθκαν κατά τθν αναηιτθςθ βάςεων δεδομζνων EST 

(Expressed Sequence Tag) (Hahne et al., 1998; Kelly et al., 2000). Ρολφ ςφντομα 

ςυγκζντρωςαν το ενδιαωζρον αρκετϊν επιςτθμονικϊν ομάδων. Ρρόκειται για τον APRIL 

(A PRoliferation Inducing Ligand) και το BAFF (B-cell Activating Factor of the TNF Family) 

(βλζπε και Ρίνακα 1.7 για εναλλακτικά ονόματα με τα οποία οι προςδζτεσ αυτοί, κακϊσ 

και οι υποδοχείσ τουσ, ζχουν αναωερκεί ςτθ βιβλιογραωία). Οι εξωκυττάριοι τομείσ τουσ 

παρουςιάηουν ομολογία ~35%, ποςοςτό αρκετά υψθλότερο από το μζςο όρο ομολογίασ 

(20%) των λοιπϊν μελϊν τθσ οικογζνειασ TNF (Shu et al., 1999). Συντίκενται ωσ 

πρόδρομα μόρια, από τθ διάςπαςθ των οποίων προκφπτουν οι διαλυτζσ μορωζσ τουσ 

(Mackay and Ambrose, 2003). Τα μόρια αυτά μοιράηονται από κοινοφ τουσ υποδοχείσ  

TACI (Transmembrane Activator and CAML Interactor) και  BCMA (B-Cell Maturation 

Antigen) (Gras et al., 1995; Gross et al., 2000; von Bulow and Bram, 1997). Επί πλζον, ο 

Εικόνα 1.25: Δράςεισ τθσ υπεροικογζνειασ του TNF (Mocellin et al., 2005) 
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BAFF προςδζνεται ειδικά ςτον υποδοχζα BAFF-R, ο οποίοσ ανικει επίςθσ ςτθν υπερ-

οικογζνεια TNFR (Thompson et al., 2001; Yan et al., 2001). Από τθν άλλθ πλευρά, ο APRIL 

ςυνδζεται ειδικά με τισ πρωτεογλυκάνεσ κειικισ θπαράνθσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ 

(Hendriks et al., 2005; Ingold et al., 2005; Sakurai et al., 2007). Το πολφπλοκο αυτό 

ςφςτθμα ωαίνεται ότι εμπλζκεται ςε διάωορεσ βιολογικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ θ ωρίμανςθ 

των λεμωοκυττάρων, αλλά και θ προϊκθςθ διαωόρων νεοπλαςμάτων (Dillon et al., 

2006). 

 

 

1.3.2.2 Δομή, έκφραςη και ρύθμιςη των APRIL, BAFF και των 

υποδοχέων τουσ 

1.3.2.2.1Δομή APRIL και BAFF 

Ο APRIL (βλ. πίνακα 1.8 για εναλλακτικζσ ονομαςίεσ) περιγράωθκε για πρϊτθ ωορά από 

τθν ερευνθτικι ομάδα του  Hahne  το 1998 κατά τθ μελζτθ βάςεων δεδομζνων 

γονιδιακϊν αλλθλουχιϊν (Hahne et al., 1998; Kelly et al., 2000; Shu et al., 1999). 

   BAFF 

Εικόνα 1.26: Το ςφςτθμα προςδετϊν και υποδοχζων BAFF/APRIL (Dillon et al., 2006) 
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Το υπεφκυνο γονίδιο εντοπίηεται ςτο χρωμόςωμα 17p13, πλθςίον ενόσ άλλου μζλουσ τθσ 

οικογζνειασ TNF, του TWEAK (TNF-related Weak inducer of apoptosis) (Pradet-Balade et 

al., 2002). Θ αλλθλουχία που αντιςτοιχεί ςτον εξωκυττάριο τομζα του παρουςιάηει 

ομολογία με τον Fas-L (21%), τον TNF-α (20%), τθ LT-β, κακϊσ και με τουσ TWEAK, TRAIL 

και TRANCE. Τθ μεγαλφτερθ ομολογία όμωσ παρουςιάηει με τον BAFF (Hahne et al., 1998) 

(βλ. εικόνα 1.27). 

 

 

Το γονίδιο του APRIL περιλαμβάνει ζξι εξϊνια, από το εναλλακτικό μάτιςμα των οποίων 

προκφπτουν τρία μεταγραωιματα mRNA 2,1 kb, 2,4 kb και 1,8 kb (Hahne et al., 1998). H 

πρόδρομθ πρωτεΐνθ του APRIL αποτελείται από 250 αμινοξζα και περιλαμβάνει ζναν 

ενδοκυττάριο τομζα (28 αμινοξζα), ζναν ενδομεμβρανικό τομζα, και ζναν εξωκυττάριο 

τομζα (201 αμινοξζα), ο οποίοσ περιζχει ζναν μίςχο και ζναν τομζα THD (TNF Homology 

Domain) (Wallweber et al., 2004). 

Ρίνακασ 1.8: Εναλλακτικζσ 
ονομαςίεσ των μελϊν του 
ςυςτιματοσ BAFF/APRIL 
(Dillon et al., 2006). 

Εικόνα 1.27: Ομολογία προςδετϊν του ςυςτιματοσ BAFF/APRIL με άλλα μόρια τθσ υπεροικογζνειασ του TNF 
(Hahne et al., 1998). 
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Το πρόδρομο μόριο διαςπάται ςτο οργανίδιο Golgi, μεταξφ των αμινοξζων 101-104 

(RKRR αλλθλουχία) από μια κονβερτάςθ ωουρίνθσ. Θ διάςπαςθ αυτι είναι απαραίτθτθ 

για τθν ζκκριςθ τθσ ενεργοφ, ϊριμθσ, διαλυτισ πρωτεΐνθσ (63 kDa). Θ ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία ωρίμανςθσ είναι  μοναδικι ςτθν οικογζνεια TNF (Dillon et al., 2006; Lopez-

Fraga et al., 2001). Θ ζκκριςθ τθσ ϊριμθσ πλζον πρωτεΐνθσ γίνεται μζςω εκκριτικϊν 

κοκκίων. 

Το γονίδιο του BAFF από τθν άλλθ πλευρά, εντοπίηεται ςτο χρωμόςωμα 13q32-34 και 

κωδικοποιεί μια πρωτεΐνθ τφπου ΛΛ, 285 αμινοξζων. Απαρτίηεται από ζναν ενδοκυττάριο 

τομζα 46 αμινοξζων, μια υδρόωοβθ ενδομεμβρανικι περιοχι και ζναν εξωκυττάριο 

τομζα 218 αμινοξζων, ο οποίοσ περιζχει δυο κζςεισ πικανισ Ν-γλυκοηυλίωςθσ. Θ 

ενδοκυττάρια πρωτεΐνθ του BAFF ζχει μοριακό βάροσ 30-32 kDa, ενϊ θ διαλυτι 18 kDa. 

Ζχει τθ δυνατότθτα επίςθσ να ςχθματίηει ολιγομερι, τα οποία παρουςιάηουν 

χαρακτθριςτικι  κρυςταλλικι  δομι δίκθν «ιικοφ ωακζλου» (Bossen et al., 2008; Liu et al., 

2003; Liu et al., 2002)  

 

 

Οι BAFF και APRIL ςυνικωσ ςχθματίηουν ομοτριμερι, απαραίτθτα γιά τθ δράςθ τουσ. 

Ραράλλθλα, ζχουν τθ δυνατότθτα να ςχθματίςουν μεταξφ τουσ ενεργά ετεροτριμερι, 

χωρίσ όμωσ να ζχει ταυτοποιθκεί μζχρισ ςιμερα θ ςτοιχειομετρία τουσ. Ακόμθ, κατά το 

εναλλακτικό μάτιςμα ςτον κοινό γονιδιακό τόπο των TWEAK/APRIL (οι οποίοι βρίςκονται 

όπωσ αναωζραμε ςε γειτονικζσ περιοχζσ του ιδίου χρωμοςϊματοσ), προκφπτει ζνα 

υβριδικό μόριο, το TWE-PRIL, το οποίο ωαίνεται ότι ζχει επίςθσ βιολογικι δραςτθριότθτα 

(Pradet-Balade et al., 2002). Ο βιολογικόσ ρόλοσ των ωσ ανωτζρω ετερομερϊν δεν ζχει 

διαλευκανκεί. 

Εικόνα 1.28: Τριτοταγισ δομι ολιγο- 
πολυμερϊν BAFF (Liu et al., 2003).  



 

62 
 

1.3.2.2.2 Οι υποδοχείσ των APRIL, BAFF 

Οι BAFF και APRIL μοιράηονται από κοινοφ τουσ υποδοχείσ TACI και BCMA, ενϊ ο BAFF 

προςδζνεται επίςθσ ειδικά και ςτον BAFF-R (Gross et al., 2000; Marsters et al., 2000; 

Thompson et al., 2001; Yan et al., 2001; Yan et al., 2000; Yu et al., 2000). Οι παραπάνω 

υποδοχείσ διαωζρουν δομικά από τουσ υπόλοιπουσ υποδοχείσ TNF και θ χθμικι 

ςυγγζνεια με τθν οποία προςδζνουν τουσ ςυνδζτεσ τουσ δεν ζχει ακόμα αποςαωθνιςτεί 

(Dillon et al., 2006).  

Ρρόςωατα, από μελζτεσ ςε καρκινικζσ κυτταρικζσ ςειρζσ, προζκυψαν ενδείξεισ ότι και ο 

APRIL διακζτει ζναν επιπλζον αποκλειςτικό υποδοχζα. Τοφτο προκφπτει από το γεγονόσ 

ότι ςτισ ςειρζσ που δεν εκωράηουν BCMA ι TACI, o APRIL είναι βιολογικά δραςτικόσ, ςε 

αντίκεςθ με τον BAFF. Φαίνεται ότι ρόλο υποδοχζα παίηουν οι πρωτεογλυκάνεσ κειικισ 

θπαράνθσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ, ςτισ οποίεσ ο APRIL προςδζνεται μζςω μιασ 

διαωορετικισ περιοχισ από αυτι που ςυνδζεται με τουσ άλλουσ υποδοχείσ (Hendriks et 

al., 2005; Mhawech-Fauceglia et al., 2006; Sakurai et al., 2007). Θ ςθμαςία αυτοφ του 

ωαινομζνου δεν ζχει αποςαωθνιςτεί (Bossen and Schneider, 2006).  Είναι όμωσ ευρζωσ 

αποδεκτό ότι οι πρωτεογλυκάνεσ δεςμεφοντασ αυξθτικοφσ παράγοντεσ επθρεάηουν τθν 

κυτταρικι ομοιόςταςθ, ενϊ παράλλθλα τροποποιοφν το μικροπεριβάλλον των κυττάρων 

(βλ. εικόνα 1.29) (Bishop et al., 2007). Αν και το ςφςτθμα δεν ζχει μελετθκεί αρκετά, 

αυτόσ ο εναλλακτικόσ τρόποσ πρόςδεςθσ εντοπίηεται και ςε μονιμοποιθμζνουσ όγκουσ 

(Mhawech-Fauceglia et al., 2006). 

  

Εικόνα 1.29: Σθματοδότθςθ 
μζςω πρωτεογλυκανϊν τθσ 
κυτταρικισ μεμβράνθσ 
(Bishop et al., 2007) 
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1.3.2.2.3 Έκφραςη και ρύθμιςη των APRIL, BAFF και των υποδοχέων τουσ 

Τόςο ο APRIL, όςο και ο BAFF, εκωράηονται κατ’ εξοχιν ςτα κφτταρα του ανοςοποιθτικοφ 

ςυςτιματοσ, όπωσ μακροωάγα, δενδριτικά κφτταρα και λεμωοκφτταρα. Μζχρι ςτιγμισ 

ωσ ρυκμιςτζσ τθσ μεταγραωισ των γονιδίων τουσ, αναωζρονται οι ιντερωερόνεσ-α και –γ, 

το CD40L  κακϊσ και  άλλεσ κυτταροκίνεσ, ανάλογα με τον κυτταρικό τφπο (Dillon et al., 

2006; Mackay and Ambrose, 2003; Ng et al., 2005). Ωςτόςο,  οι εκπρόςωποι αυτοί, τθσ 

οικογζνειασ TNF παρουςιάηουν αυξθμζνθ ζκωραςθ και ςτισ νεοπλαςίεσ του 

αιμοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν τα ϊριμα Β 

λεμωοκφτταρα, τα οποία υπό ωυςιολογικζσ ςυνκικεσ δεν εκωράηουν BAFF ι APRIL. Κατά 

τθν εξαλλαγι τουσ όμωσ, παρατθρείται αυξθμζνθ ζκωραςθ. Επίςθσ, πρόςωατεσ μελζτεσ 

αναωζρουν αυξθμζνθ ζκωραςθ του APRIL ςε όγκουσ ςυμπαγϊν οργάνων (Hahne et al., 

1998; Mhawech-Fauceglia et al., 2006). Οωείλουμε όμωσ να ςθμειϊςουμε, ότι θ 

ανίχνευςθ αυτι ζχει επιτευχκεί ςε επίπεδο cDNA ι μζςω γονιδιακϊν βάςεων 

δεδομζνων, και κρίνεται απαραίτθτθ θ εντόπιςθ του τελικοφ προϊόντοσ (πρωτεΐνθ) για 

τθν εξαγωγι αςωαλϊν ςυμπεραςμάτων. Μζχρισ ςτιγμισ δεν υπάρχουν πειςτικζσ 

ενδείξεισ για τουσ ρυκμιςτζσ του ςυςτιματοσ ςτισ νεοπλαςίεσ.  

1.3.2.3 Βιολογικέσ δράςεισ του ςυςτήματοσ APRIL/BAFF 

1.3.2.3.1 Υυςιολογικέσ δράςεισ ςτο ανοςοποιητικό ςύςτημα 

Μελζτεσ in vivo και in vitro αναδεικνφουν το κεμελιϊδθ ρόλο των BAFF και APRIL ςτθ 

ρφκμιςθ τθσ ωλεγμονισ και τθσ λειτουργίασ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. Ωςτόςο, θ 

μελζτθ των βιολογικϊν δράςεων του APRIL είναι περιοριςμζνθ, ςε ςχζςθ με του BAFF, 

λόγω τθσ αδυναμίασ ςφνκεςθσ βιολογικά ενεργοφ αναςυνδυαςμζνου μορίου (Dillon et 

al., 2006).  

Τα δυο μόρια αποτελοφν βαςικοφσ ρυκμιςτζσ τθσ χυμικισ και κυτταρικισ ανοςίασ. 

Εκκρίνονται από ενεργοποιθμζνα μακροωάγα, ουδετερόωιλα, μονοκφτταρα και 

δενδριτικά κφτταρα και επιδροφν ςτον πολλαπλαςιαςμό, τθν επιβίωςθ και τθν ωρίμανςθ 

των Β- και Τ-λεμωοκυττάρων (Mackay and Ambrose, 2003; Ng et al., 2005; Scapini et al., 

2007). Ρροάγουν τθν επιβίωςθ των πλαςματοκυττάρων και των ϊριμων Β-

λεμωοκυττάρων, επάγοντασ αντιαποπτωτικά γονίδια, όπωσ το bcl-2 (Amanna et al., 2003; 
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Do and Chen-Kiang, 2002). Επίςθσ παρεμβαίνουν και ςτθν ωρίμανςθ των Β-

λεμωοκυττάρων.  Αντικζτωσ, ο ρόλοσ τουσ ςτθ διαωοροποίθςθ των Β-λεμωοκυττάρων 

δεν ζχει αποςαωθνιςτεί. Ο APRIL   επάγει τα αντιγονο-παρουςιαςτικά Β κφτταρα ιδίωσ 

μζςω του BCMA (Yang et al., 2005). Ακόμθ, ο BAFF ςυμβάλλει ςτο ςχθματιςμό ςτακερϊν 

βλαςτικϊν κζντρων (Do et al., 2000; Rahman et al., 2003; Yan et al., 2000), ενϊ 

παράλλθλα, ςε ςυνεργαςία με τον APRIL, ρυκμίηει τθν ζκκριςθ ανοςοςωαιρινϊν και τισ 

υπερμεταλλάξεισ  των βαρζων και ελαωρϊν αλυςίδων (Bird, 2007; Castigli et al., 2005; 

Litinskiy et al., 2002; Macpherson et al., 2008). Τζλοσ, ςε πρόςωατθ μελζτθ τθσ 

ερευνθτικισ μασ ομάδασ, διαπιςτϊκθκε ότι ο BAFF, αλλά όχι ο APRIL, επάγει τον 

χθμειοτακτιςμό των Β-κυττάρων, ενεργοποιϊντασ τα ςθματοδοτικά μονοπάτια PI3K/AKT, 

NF-kB και p38MAPK (Badr et al., 2008) 

Ανάλογα με το ςτάδιο διαωοροποίθςθσ, θ ζκωραςθ των υποδοχζων αναπροςαρμόηεται, 

χωρίσ όμωσ να υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία για τθ ρφκμιςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ (Treml 

et al., 2006). Ο BCMA ανιχνεφεται ςτα όψιμα ςτάδια διαωοροποίθςθσ και μζςω των 

οδϊν MAPK, Akt και NF-κB,  προάγει τθν επιβίωςθ των πλαςματοκυττάρων, επάγοντασ 

τισ αντιαποπτωτικζσ πρωτεΐνεσ Bcl-2 και Mcl-1 (O'Connor et al., 2004). Από τθν άλλθ 

πλευρά, θ επίδραςθ του TACI ςτθν επιβίωςθ των πλαςματοκυττάρων και των 

ενεργοποιθμζνων Β-λεμωοκυττάρων, άλλοτε αναωζρεται ωσ αρνθτικι (Seshasayee et al., 

2003; Yan et al., 2001), και άλλοτε κετικι, ανάλογα με το επίπεδο ολιγομεριςμοφ των  

APRIL και BAFF (Bossen et al., 2008).  

Πςον αωορά ςτα Τ-λεμωοκφτταρα, τα δεδομζνα τθσ βιβλιογραωίασ εςτιάηουν κυρίωσ ςτο 

ρόλο του BAFF, ο οποίοσ ενεργοποιεί τα προςτατεφει από τθν απόπτωςθ, ενϊ 

παράλλθλα προάγει τον πολλαπλαςιαςμό τουσ (Mackay and Leung, 2006). 

 Στθν ακόλουκθ εικόνα, ςυνοψίηονται οι δράςεισ του APRIL ςτο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα: 
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1.3.2.3.2 Ρόλοσ ςε αυτοάνοςα νοςήματα και άλλεσ παθολογικέσ 

καταςτάςεισ του ανοςοποιητικού ςυςτήματοσ 

Ζχοντασ υπ’ όψιν τον καταλυτικό ρόλο των BAFF και APRIL ςτθν ομοιόςταςθ των 

κυττάρων του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ και τθν ανοςολογικι απάντθςθ, όπωσ αυτόσ 

προκφπτει από τισ προκλινικζσ μελζτεσ που αναωζραμε, το ενδιαωζρον τθσ 

επιςτθμονικισ κοινότθτασ ςτράωθκε προσ τθ διερεφνθςθ τθσ πικανισ εμπλοκισ των 

μορίων αυτϊν ςτθν πακοωυςιολογία τθσ ανοςίασ.  

Ρράγματι, ολοζνα και περιςςότερεσ μελζτεσ αναωζρουν τουσ BAFF και APRIL ςε 

αυτοάνοςεσ πακολογικζσ καταςτάςεισ, όπωσ ο Συςτθματικόσ Ερυκυματϊδθσ Λφκοσ, θ 

ευματοειδισ Αρκρίτιδα, το Σφνδρομο Sjogren και θ Σκλιρυνςθ κατά πλάκασ. Τα 

επίπεδα των μορίων αυτϊν βρζκθκαν αυξθμζνα, ςτον ορό αςκενϊν, και κυρίωσ ςτισ 

ωλεγμαίνουςεσ περιοχζσ, χωρίσ όμωσ να ζχει αποςαωθνιςτεί θ ςυςχζτιςι τουσ με τα 

επίπεδα αυτοαντιςωμάτων και τθ βαρφτθτα τθσ νόςου (Dillon et al., 2006). Θ αναςτολι 

τθσ μεταγωγισ του ςιματοσ, με τθ χοριγθςθ ειδικϊν αντιςωμάτων ζναντι των 

υποδοχζων TACI, τόςο in vivo, όςο και ςε κλινικζσ μελζτεσ, οδιγθςε ςε φωεςθ τθσ 

ςυμπτωματολογίασ (Wang et al., 2001). Ακόμθ, ενδιαωζρον ζχει προκαλζςει το γεγονόσ 

ότι ςτον ορό αςκενϊν με αυτοάνοςα νοςιματα, ανιχνεφτθκαν υψθλά επίπεδα 

Εικόνα 1.30  Δράςεισ του APRIL ςτο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα (Dillon et al., 2006). 
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ετεροτριμερϊν BAFF-APRIL, τα οποία εξουδετερϊνονται κατά τθ χοριγθςθ 

ανοςοςωαιρίνθσ αντι-TACI (Roschke et al., 2002). 

 Θ ανοςολογικι ανοχι αποτρζπει τθν εμωάνιςθ των ανωτζρω αυτοάνοςων πακιςεων.  

Ωςτόςο, θ ποικιλία υποδοχζων ζναντι αντιγόνων, προκφπτει από τυχαίουσ 

αναςυνδυαςμοφσ, με αποτζλεςμα θ παραγωγι αυτοαντιςωμάτων να είναι 

αναπόωευκτθ. Μάλιςτα, ςε πρόςωατθ μελζτθ αναωζρεται ότι το 75% των πρϊιμων B-

κυττάρων που παράγονται κακθμερινά, διακζτουν χαρακτθριςτικά αυτοανοςίασ και θ 

ζγκυρθ απομάκρυνςι τουσ είναι κρίςιμθ (Wardemann et al., 2003). Στο πλαίςιο αυτό, θ 

κακυςτεριμενθ ζκωραςθ των υποδοχζων BAFF-R (βλ. εικόνα 1.31), πιςτεφεται ότι 

περιορίηει τθν αντιαποπτωτικι δράςθ του BAFF ςτα λιγότερο διαωοροποιθμζνα, 

επομζνωσ πιο επιρρεπι κφτταρα ςτθν εμωάνιςθ χαρακτθριςτικϊν αυτοανοςίασ (Brink, 

2006).  

 

1.3.2.3.3 Ρόλοσ ςτισ νεοπλαςίεσ 

Αν και το πρϊτο μζλοσ τθσ οικογζνειασ TNF αναγνωρίςτθκε ωσ μια κυτταροκίνθ με 

ογκοςτατικζσ ιδιότθτεσ, ςιμερα γνωρίηουμε οι TNF ςυμβάλλουν επίςθσ ςτθν 

ογκογζνεςθ, προάγοντασ τθν επιβίωςθ, τον πολλαπλαςιαςμό και τθ διθκθτικότθτα των 

νεοπλαςματικϊν κυττάρων. Ππωσ προκφπτει από τθ βιβλιογραωία, οι BAFF και APRIL δεν 

αποτελοφν τθν εξαίρεςθ ςτθν «οικογενειακι παράδοςθ». Ρράγματι, τα μόρια αυτά 

παρουςιάηουν αυξθμζνθ ζκωραςθ ςτισ νεοπλαςίεσ του αιμοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. 

Αυξθμζνα επίπεδα BAFF ανιχνεφκθκαν ςτο αίμα αςκενϊν με μθ-Hodgkin λζμωωμα, Β-

χρόνια λεμωοκυτταρικι αναιμία και πολλαπλοφν μυζλωμα (Briones et al., 2002; He et al., 

2004; Kern et al., 2004; Moreaux et al., 2004; Planelles et al., 2007). Στισ ίδιεσ μελζτεσ 

ωαίνεται ότι τόςο τα απομονωμζνα εξαλλαγμζνα Β κφτταρα, όςο και κυτταρικζσ ςειρζσ 

Εικόνα 1.32: BAFF και αυτοανοςία (Brink, 2006) 
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Β-λεμωωμάτων παρουςιάηουν υψθλι ζκωραςθ BAFF και APRIL.  Θ αυτοκρινισ δράςθ 

αυτϊν των μελϊν TNF, αναςτζλλει τθν απόπτωςθ και προςτατεφει τα νεοπλαςματικά 

κφτταρα από τισ αντινεοπλαςματικζσ κεραπείεσ  (Kern et al., 2004; Moreaux et al., 2004; 

Novak et al., 2002). Ραράλλθλα, θ ζκωραςθ BAFF και APRIL ενιςχφει τον 

πολλαπλαςιαςμό των εξαλλαγμζνων κυττάρων (Hahne et al., 1998; Novak et al., 2004), 

ενϊ παρατθρείται αυξθμζνθ ζκωραςθ των υποδοχζων τουσ, θ οποία οδθγεί ςε αναςτολι 

τθσ απόπτωςθσ, μζςω του NF-κΒ, bcl-2, bcl-xl (Chiu et al., 2007; Endo et al., 2007; Fu et 

al., 2006). 

 

 

Το μεγαλφτερο όμωσ ενδιαωζρον παρουςιάηουν νεοπλαςματικά κφτταρα και όγκοι που 

δεν ςχετίηονται με το αιμοποιθτικό ςφςτθμα. Δεν υπάρχουν μζχρι ςτιγμισ ςτοιχεία για 

τον BAFF, αν και θ πρϊτθ εντόπιςι του πζραν του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ ιταν ςτο 

ωυςιολογικό μαςτό (Jung et al., 2004). Στθν περίπτωςθ του APRIL όμωσ, είναι 

εντυπωςιακό το ότι ανιχνεφεται αφξθςθ του mRNA του ςε κφτταρα όγκων ςυμπαγϊν 

οργάνων (βλζπε εικόνα 1.33 και πίνακα 1.9), ςε αντίκεςθ με ό,τι παρατθρείται ςτα 

ωυςιολογικά κφτταρα (Hahne et al., 1998; Kelly et al., 2000; Mhawech-Fauceglia et al., 

2006). Τα αποτελζςματα αυτά αναδεικνφουν τον πικανό ρόλο του APRIL ςτθν προϊκθςθ 

τθσ νεοπλαςματικισ εξεργαςίασ. Θ μζγιςτθ ζκωραςθ παρατθρείται ςε όγκουσ 

επικθλιακισ προζλευςθσ. Εντοφτοισ, ο αυτοκρινισ/παρακρινισ ρόλοσ του μορίου ςτουσ 

Εικόνα 1.32: Αυτοκρινισ/παρακρινισ δράςθ BAFF/APRIL ςε νεοπλαςίεσ (Dillon et al., 2006). 
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ςυμπαγείσ όγκουσ  δεν ζχει ακόμθ αποςαωθνιςτεί και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ τα 

αποτελζςματα είναι αντικρουόμενα.  

 

 

 

 

Οωείλουμε να ςθμειϊςουμε, ότι θ ανίχνευςθ, ςτθν πλειοψθωία των μελετϊν, ζγινε με 

RT-PCR και μελζτθ μικροςυςτοιχιϊν (microarrays), οι οποίεσ εντοπίηουν μεν μετάγραωα 

του γονιδίου, αλλά δεν προςωζρουν πλιρθ εικόνα για το τελικό προϊόν, ενϊ υπάρχει 

πάντα θ πικανότθτα επιμόλυνςθσ, όπωσ ςχολιάηουν και οι ίδιοι οι ςυγγραωείσ. 

Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ ςχετικά με τθν ζκωραςθ και τθν εντόπιςθ τθσ πρωτεΐνθσ κα 

μποροφςαμε να αντλιςουμε με ανοςοϊςτοχθμικό ζλεγχο. Στθ μελζτθ τθσ ομάδασ του 

Mhawech-Fauceglia, ωαίνεται για παράδειγμα ότι θ κφρια πθγι εκκρινόμενου APRIL είναι 

τα ουδετερόωιλα που διθκοφν τον πζριξ του νεοπλάςματοσ ςυνδετικό ιςτό. Τοφτο 

υποδεικνφει τον παρακρινι ρόλο τθσ πρωτεΐνθσ. Δε μποροφμε όμωσ να αποκλείςουμε  

Εικόνα 1.33: Εκωραςθ του APRIL ςε ωυςιολογικοφσ και νεοπλαςματικοφσ ιςτοφσ (Kelly et al., 2000). 
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τθν αυτοκρινι δράςθ, δεδομζνου ότι ανοςοχρϊςθ εωαρμόςτθκε ςε περιοριςμζνο  

αρικμό όγκων και ενδεχομζνωσ, όπωσ προτείνουν και οι ερευνθτζσ, θ βιολογικι  

 

 

 

 

 

Ρίνακασ 1.9: Εκωραςθ του APRIL ςε ωυςιολογικοφσ και νεοπλαςματικοφσ ιςτοφσ. Σχζςθ όγκου/ ςτρϊματοσ 

(Mhawech-Fauceglia et al., 2006). 
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ςυμπεριωορά του μορίου να εξαρτάται από τον τφπο των κυττάρων (Mhawech-Fauceglia 

et al., 2006). Ανοιχτό και προσ απάντθςθ λοιπόν, παραμζνει το ερϊτθμα τθσ αυξθμζνθσ 

μεταγραωισ του γονιδίου του APRIL κακϊσ και των ρυκμιςτϊν αυτισ ςε νεοπλάςματα 

που δεν ςχετίηονται με το αιμοποιθτικό ςφςτθμα.  

Από τθν άλλθ πλευρά, αντικρουόμενα είναι τα ευριματα από τισ in vitro και in vivo 

μελζτεσ ωσ προσ τισ βιολογικζσ δράςεισ του μορίου ςτα εξαλλαγμζνα κφτταρα και ιδίωσ 

ωσ προσ τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό και τθν επιβίωςθ (βλ. πίνακα 1.10). Στα κφτταρα 

Jurkat, για παράδειγμα ο APRIL αναωζρεται ότι προάγει τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό 

in vivo και in vitro (Hahne et al., 1998), ενϊ ςε άλλθ μελζτθ αναωζρεται ότι επάγει 

απόπτωςθ (Kelly et al., 2000). Επίςθσ, ςε κυτταρικζσ ςειρζσ γλοιοβλαςτωμάτων, τόςο τα 

αποτελζςματα τθσ ερευνθτικισ μασ ομάδασ (Deshayes et al., 2004), όςο και άλλων (Roth 

et al., 2001), υποδεικνφουν ότι θ επίδραςθ του APRIL ςτον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό 

μεταβάλλεται ανάλογα με τθν κυτταρικι ςειρά. Ενδεχομζνωσ, θ ποικιλομορωία των 

βιολογικϊν δράςεων του μορίου να εξαρτάται από τουσ υποδοχείσ που εκωράηονται ανά 

κυτταρικι ςειρά, αλλά και άλλα μόρια τα οποία επθρεάηουν τθν κυτταρικι ομοιόςταςθ 

ανά περίπτωςθ. 

 
 

 Ρολλαπλαςιαςμόσ Απόπτωςθ 

Κφτταρα/όγκοι (+) (-) 0 (+) (-) 0 

Jurkat  (Hahne et al., 1998)   (Kelly et al., 
2000) 

  

Ραχφ ζντερο       

ΘΤ29 (Deshayes et al., 2004),(Rennert 
et al., 2000) 

     

Γλοιοβλαςτϊματα 

U118MG (Deshayes et al., 2004)      

CB193 (Deshayes et al., 2004)      

T98G (Deshayes et al., 2004)      

U399MG (Deshayes et al., 2004)      

SF126, SNB19, 
U373MG 

  (Deshayes et al., 2004),(Roth 
et al., 2001) 

   

SKMG12  (Deshayes et al., 
2004) 

    

LN-18, LN-229, U373   (Roth et al., 2001)  (Roth et al., 
2001) 

 

Ινοβλάςτεσ       

NIH-3T3 (Hahne et al., 1998)      

Μαςτόσ 

MCF-7   (Hahne et al., 1998)    

Ρνεφμονασ       

Α459 (Rennert et al., 2000)      

Μελανοκφτταρα       

Μελάνωμα (Hahne et al., 1998)      

Ρίνακασ 1.10: Δράςεισ του APRIL ςε καρκινικζσ κυτταρικζσ ςειρζσ. 
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1.3.3 TWEAK και Fn14 

1.3.3.1 Ειςαγωγή 

Το 1997, θ ερευνθτικι ομάδα του Chicheroportiche, ςτθν προςπάκεια αναηιτθςθσ RNA 

που να ςχετίηεται με τθν ερυκροποιθτίνθ, εντόπιςε ζναν κλϊνο mRNA από μακροωάγα 

επιμυϊν, ο οποίοσ αναγνωρίςτθκε ωσ νζο μζλοσ τθσ οικογζνειασ TNF  και ονομάςτθκε 

TWEAK (TNF related WEAK inducer of apoptosis) (Chicheportiche et al., 1997). Ρρόκειται 

για μια γλυκοπρωτεΐνθ τφπου ΛΛ, θ οποία εντοπίηεται ςε διαλυτι και μεμβρανικι μορωι 

και ςχθματίηει ομοτριμερι. Το 2001 ανιχνεφτθκε και ο ειδικόσ υποδοχζασ Fn14, ο οποίοσ 

είναι ο μικρότεροσ ςε μάηα ςε ςφγκριςθ με τουσ άλλουσ υποδοχείσ τθσ οικογζνειασ, από 

τουσ οποίουσ διαωοροποιείται διότι διακζτει ζνα μόνο χαρακτθριςτικό τομζα CRD (Wiley 

et al., 2001; Wiley and Winkles, 2003). Ραραμζνει ανοιχτό το ερϊτθμα τθσ ενδεχόμενθσ 

φπαρξθσ και άλλου υποδοχζα ειδικοφ για τον TWEAK. Θ διατιρθςθ τθσ αλλθλουχίασ των 

TWEAK/Fn14 κατά τθν εξελικτικι διαδικαςία είναι ενδεικτικι τθσ βιολογικισ τουσ 

ςθμαςίασ (Burkly et al., 2007).  

1.3.3.2 Ρύθμιςη τησ έκφραςησ  

Θ ζκωραςθ των TWEAK/Fn14 ωαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτθ ςε ρυκμιςτικοφσ 

μθχανιςμοφσ. Τοφτο προκφπτει από τθ διαωοροποίθςθ τθσ ζκωραςθσ, ανάλογα με τον 

κυτταρικό τφπο, αλλά και από τθν τροποποίθςθ που παρατθρείται ωσ  απάντθςθ ςε 

εξωτερικά ερεκίςματα.  

1.3.3.2.1 Έκφραςη του TWEAK 

Θ διαλυτι μορωι του TWEAK δυςχεραίνει τον προςδιοριςμό των κυττάρων που τον 

παράγουν.  Μεταγραωιματα του μορίου ζχουν εντοπιςτεί ςε μακροωάγα, 

αςτροκφτταρα, μικρογλοία, ενδοκθλιακά κφτταρα και προγονικζσ βακμίδεσ τθσ ερυκράσ 

ςειράσ, αλλά και ςτθν καρδιά, τον εγκζωαλο, τουσ μφεσ, τον πλακοφντα και το πάγκρεασ 

(Wiley and Winkles, 2003). Από τθν άλλθ πλευρά, ςε επίπεδο πρωτεΐνθσ ο TWEAK ζχει 

ανιχνευκεί ςε μονοκφτταρα, Τ-κφτταρα, δενδριτικά κφτταρα και καρκινικζσ κυτταρικζσ 

ςειρζσ. Επιπλζον, θ ερευνθτικι ομάδα τθσ Burckly αναωζρει ότι αυξθμζνα επίπεδα τθσ 

πρωτεΐνθσ βρζκθκαν και ςτον ορό αςκενϊν με αυτοάνοςα νοςιματα (Burkly et al., 

2007). Ελλειπι παραμζνουν τα ςτοιχεία για τθν πρωτεΐνθ TWE-PRIL (Dillon et al., 2006). 
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Θ ρφκμιςθ του γονιδίου δεν ζχει αποςαωθνιςτεί. Ανάμεςα ςτουσ ωερόμενουσ ωσ 

ρυκμιςτζσ του, διακρίνουμε τθν IFNγ και το LPS (Chicheportiche et al., 1997).  

1.3.3.2.2 Έκφραςη του Fn14 

O υποδοχζασ Fn14 εκωράηεται ςε ποικίλουσ κυτταρικοφσ τφπουσ. Ανάμεςά τουσ 

διακρίνουμε επικθλιακά (Michaelson et al., 2005), μεςεγχυματικά (Girgenrath et al., 

2006; Perper et al., 2006) και ενδοκθλιακά κφτταρα (Wiley et al., 2001), κακϊσ επίςθσ και 

κφτταρα του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ (Desplat-Jego et al., 2002; Potrovita et al., 

2004; Tanabe et al., 2003).  Λδιαίτερο ενδιαωζρον παρουςιάηει θ ζκωραςθ του υποδοχζα 

ςε προγονικζσ κυτταρικζσ βακμίδεσ τθσ ερυκράσ ςειράσ (Felli et al., 2005), του ιπατοσ 

(Jakubowski et al., 2005), κακϊσ και ςε εμβρυικά βλαςτικά κφτταρα (Ramalho-Santos et 

al., 2002). Ππωσ και ο ςυνδζτθσ του, ο Fn14 εκωράηεται εντονότερα ςε όγκουσ, ςε ςχζςθ 

με τουσ αντίςτοιχουσ ωυςιολογικοφσ ιςτοφσ (Vince and Silke, 2006). 

Το γονίδιο του Fn14 επθρεάηεται από αυξθτικοφσ παράγοντεσ, όπωσ ο FGF, PDGF 

(Meighan-Mantha et al., 1999) και ο VEGF (Donohue et al., 2003).  

Τόςο θ ζκωραςθ του TWEAK, όςο και του υποδοχζα του είναι ςχετικά χαμθλι ςε 

ωυςιολογικοφσ ιςτοφσ, αλλά αυξάνεται δραματικά κατά τθν ιςτικι βλάβθ.  

1.3.3.3 Βιολογικέσ  δράςεισ 

Ππωσ  υποδθλϊνει το όνομά του (WEAK inducer of apoptosis), o TWEAK αρχικά 

περιγράωθκε ωσ αςκενισ επαγωγζασ τθσ απόπτωςθσ (Chicheportiche et al., 1997). 

Σιμερα, ωςτόςο, κεωρείται ωσ μια πλειοτροπικι κυτταροκίνθ, θ οποία ρυκμίηει ποικίλεσ 

κυτταρικζσ λειτουργίεσ. Ο αγγειογενετικόσ  και αυξθτικόσ του χαρακτιρασ, υποδθλϊνουν 

τθν ςθμαςία του ςτθ ωλεγμονι και τισ νεοπλαςίεσ (βλζπε πίνακα 1.11). Επίςθσ, 

πρόςωατα αναωζρεται και ωσ ρυκμιςτισ του προςανατολιςμοφ προγονικϊν κυτταρικϊν 

βακμίδων. Από in vivo μελζτεσ αναδεικνφεται ο ωυςιολογικόσ προςτατευτικόσ του ρόλοσ 

ςτθν ιςτικι αναδόμθςθ επί εδάωουσ οξείασ ωλεγμονισ. Αντικζτωσ, ςε μοντζλα χρονίων 

ωλεγμονωδϊν νόςων, θ επιςταμζνθ ενεργοποίθςθ των TWEAK/Fn14 ενιςχφει τθ 

ωλεγμονι και δρα ωσ τροχοπζδθ ςτουσ ενδογενείσ μθχανιςμοφσ αποκατάςταςθσ των 

ιςτϊν (Burkly et al., 2007) 
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 Ωςτόςο, ςθμείο ζντονου προβλθματιςμοφ, αποτελεί θ επιλεκτικι αντι- ι προαποπτωτικι 

δράςθ του TWEAK, ανάλογα με τον κυτταρικό τφπο που μελετάται. 

 1.3.3.3.1 Ρόλοσ ςτισ νεοπλαςίεσ 

Θ νεοπλαςματικι νόςοσ χαρακτθρίηεται από τθν ικανότθτα των εξαλλαγμζνων κυττάρων 

να πολλαπλαςιάηονται, να διθκοφν και να επιβιϊνουν εντόσ ωυςιολογικϊν ιςτϊν, να 

τροποποιοφν το νεοπλαςματικό μικροπεριβάλλον προσ όωελόσ τουσ, 

ςυμπεριλαμβάνοντασ τα ωλεγμονϊδθ κφτταρα και το ςχθματιςμό νζων αγγείων. Ρολλζσ 

από τισ δραςτθριότθτεσ που αποδίδονται ςτον TWEAK, όπωσ θ ευόδωςθ του 

πολλαπλαςιαςμοφ, τθσ επιβίωςθσ, τθσ διθκθτικότθτασ και τθσ αγγειογζνεςθσ, ςυνάδουν 

με τα χαρακτθριςτικά των νεοπλαςματικϊν κυττάρων και του περινεοπλαςματικοφ 

μικροπεριβάλλοντοσ. 

Ρράγματι θ ζκωραςθ των TWEAK/Fn14 βρίςκεται αυξθμζνθ ςε ποικίλα νεοπλάςματα, 

ενϊ παράλλθλα εντοπίηονται και ςτον περινεοπλαςματικό ιςτό αλλά, και ςτα αγγεία 

(Michaelson et al., 2005). Ο Fn14 εμωανίηει ςτατιςτιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ με το 

βακμό κακοικειασ γλοιοβλαςτωμάτων και τθν πρόγνωςθ των αςκενϊν (Tran et al., 2003; 

Ρίνακασ 1.11: Δράςεισ του TWEAK ςε ανκρϊπινεσ κυτταρικζσ ςειρζσ (Burkly et al., 2007). 
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Tran et al., 2006).  Επίςθσ ςχετίηεται με το βακμό διαωοροποίθςθσ του 

αδενοκαρκινϊματοσ του οιςοωάγου (Wang et al., 2006).  Στον καρκίνο του μαςτοφ από 

τθν άλλθ πλευρά, δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τθν πικανι ςχζςθ με το βακμό κακοικειασ 

ι τθν επιβίωςθ, όμωσ, ωαίνεται ότι ο TWEAK εκωράηεται περιςςότερο ςτο λοβιακό παρά 

ςτο πορογενζσ διθκθτικό καρκίνωμα (Zhao et al., 2004). Στα γλοιοβλαςτϊματα προωκεί 

τθν κυτταρικι επιβίωςθ επάγοντασ αντιαποπτωτικά γονίδια, όπωσ το bcl-2 (Tran et al., 

2005), ενϊ παράλλθλα προάγει τθν κυτταρικι μετανάςτευςθ και τθ διθκθτικι ικανότθτα 

(Tran et al., 2003; Tran et al., 2006). Ενδεχομζνωσ ςτο ωαινόμενο αυτό να ςυμβάλλει θ 

επαγωγι των μεταλλοπρωτεϊναςϊν ΜΜ-9 (Winkles et al., 2006). Ζνασ ακόμθ 

μθχανιςμόσ, μζςω του οποίου ο TWEAK ωαίνεται να προάγει τα νεοπλάςματα, είναι θ 

ενίςχυςθ του κυτταρικοφ πολλαπλαςιαςμοφ (Kawakita et al., 2004), αλλά ακόμθ τα 

ςτοιχεία είναι περιοριςμζνα (Michaelson et al., 2005). Σε επικθλιακά κφτταρα μαςτοφ, θ 

χοριγθςθ TWEAK, αναωζρεται ότι αναςτζλλει τθ διαωοροποίθςθ (Michaelson et al., 

2005), μθχανιςμόσ που κα μποροφςε επίςθσ να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ 

ανκεκτικότερων κλϊνων. Τζλοσ, θ αγγειογενετικι δράςθ του TWEAK  ςε κυτταρικά 

μοντζλα, ςυμπλθρϊνει το ωάςμα των προ-ογκογενετικϊν του χαρακτθριςτικϊν.  

Από τθν άλλθ πλευρά, υπάρχουν μελζτεσ που αποδεικνφουν ότι ο TWEAK  λειτουργεί ωσ 

προαποπτωτικόσ παράγοντασ, είτε άμεςα, είτε επάγοντασ μόρια, όπωσ ο TNFα που 

τελικά οδθγοφν τα νεοπλαςματικά κφτταρα ςτο κάνατο (Burkly et al., 2007; 

Chicheportiche et al., 1997; Winkles et al., 2006). 

Η διςχιδισ επομζνωσ δράςθ του ςυγκεκριμζνου μορίου ςτθν επιβίωςθ/κάνατο των 

νεοπλαςματικϊν κυττάρων χρειάηεται περαιτζρω διερεφνθςθ και γεννά το ερϊτθμα του 

κατά πόςον ο Fn14 είναι ο μοναδικόσ υποδοχζασ του TWEAK.  

 

Συνοψίηοντασ, θ ζκωραςθ των ανωτζρω μελϊν τθσ οικογζνειασ TNF από νεοπλαςματικά 

κφτταρα και θ ενδεχόμενθ αυτοκρινισ/παρακρινισ τουσ δράςθ, ανοίγει νζουσ ορίηοντεσ 

ςτθν πολφπλοκθ ςχζςθ μεταξφ ωλεγμονισ και καρκίνου. Θ ζκωραςθ και οι βιολογικζσ 

τουσ δράςεισ ςε πλικοσ κυττάρων διαωορετικισ προζλευςθσ, εγείρει ερωτθματικά για 

τουσ ρυκμιςτζσ τουσ, πζραν των κυτταροκινϊν του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. Θ κατ’ 

επιλογιν αφξθςθ τθσ ζκωραςθσ του APRIL ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα και τα 

αντικρουόμενα ευριματα ωσ προσ τθ βιολογικι του ςυμπεριωορά, γεννοφν ερωτθματικά 
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για το ρόλο που διαδραματίηει. Ακόμθ, κρίνεται ςκόπιμθ θ διερεφνθςθ τθσ ςθμαςίασ του 

BAFF ςε όγκουσ που δεν ςχετίηονται με τθν αιμοποίθςθ, για τουσ οποίουσ μζχρισ ςτιγμισ 

δεν υπάρχουν ςτοιχεία. Επιπλζον, οι BAFF και APRIL ωσ κυτταροκίνεσ που ςχετίηονται με 

τθν αιμοποίθςθ, αλλά και τισ νεοπλαςίεσ, κα λζγαμε ότι ακολουκοφν «παράλλθλουσ 

βίουσ» με τθν ερυκροποιθτίνθ. Στθν περίπτωςθ δε του TWEAK, ο οποίοσ υπενκυμίηουμε 

ότι ανακαλφωκθκε κατά τθν αναηιτθςθ κλϊνων ερυκροποιθτίνθσ, ο αγγειογενετικόσ του 

χαρακτιρασ, θ ςχζςθ του με τθν κυτταρικι επιβίωςθ και τα γονίδια-ςτόχοι που 

ενεργοποιεί, αντικατοπτρίηουν τα ςθμεία τομισ με τθν ερυκροποιθτίνθ και εγείρουν 

ερωτθματικά για τθν ενδεχόμενθ αλλθλεπίδραςθ των δυο ςυςτθμάτων. Από τθ 

διαλεφκανςθ των μθχανιςμϊν που διζπουν τα ωσ άνω ςυςτιματα και τθσ ενδεχόμενθσ 

αλλθλεπίδραςθσ με αυξθτικοφσ παράγοντεσ, πικανό να προκφψουν νζοι κεραπευτικοί  

ςτόχοι ςτο πλαίςιο προθγμζνων αντινεοπλαςματικϊν ανοςοκεραπειϊν. 
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22  ΚΚΟΟΠΠΟΟ  ΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΣΣΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΣΣΡΡΙΙΒΒΗΗ  
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Θ ερυκροποιθτίνθ αποτελεί μια πλειοτροπικι κυτταροπροςτατευτικι κυτταροκίνθ, θ 

οποία εκωράηεται και επιδρά ςε πλικοσ ωυςιολογικϊν και νεοπλαςματικϊν ιςτϊν, 

προάγοντασ τθν κυτταρικι επιβίωςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, ωσ ορμόνθ, αποτελεί ιςχυρό 

αιμοποιθτικό παράγοντα και ωσ εκ τοφτου χορθγείται ωσ αναςυνδυαςμζνθ πρωτεΐνθ για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αναιμίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςχετιηόμενθσ με τισ 

νεοπλαςίεσ. Οι αναδυόμενεσ και παράλλθλα, εξειδικευμζνεσ ανά νεόπλαςμα, βιολογικζσ 

τισ δράςεισ, ςε ςυνδυαςμό με τισ πρόςωατεσ ανακοινϊςεισ αποτελεςμάτων κλινικϊν 

δοκιμϊν με δυςμενι ζκβαςθ ςτθν επιβίωςθ των αςκενϊν με καρκίνο του μαςτοφ, όπου 

χορθγικθκε εξωγενϊσ, εγείρουν ερωτθματικά για τθν αςωάλεια τθσ εωαρμογισ τθσ ςτθν 

Ογκολογία, και παράλλθλα κακιςτοφν επιτακτικι τθ διαλεφκανςθ των μθχανιςμϊν που 

διζπουν το εκ των νεοπλαςμάτων εκωραηόμενο ςφςτθμα τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των 

υποδοχζων τθσ.  

Σκοπόσ τθσ παροφςασ Διδακτορικισ Διατριβισ είναι θ μελζτθ τθσ ζκωραςθσ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ, θ ανάδειξθ του 

πικανοφ τουσ ρόλου ςτθν κυτταρικι ομοιόςταςθ, τουσ μθχανιςμοφσ αντοχισ και τθν 

επιβίωςθ των αςκενϊν και θ ανεφρεςθ πικανϊν ρυκμιςτϊν του ςυςτιματοσ ςτον 

καρκίνο του μαςτοφ. 

Αναλυτικότερα, ςτο παρόν πρωτόκολλο δόκθκε ζμωαςθ:  

 ςτο πρότυπο ζκωραςθσ 

 τθν πικανι προγνωςτικι/προβλεπτικι/κεραπευτικι αξία 

 τθ λειτουργικότθτα των υποδοχζων τθσ ερυκροποιθτίνθσ 

 τθ ςθματοδότθςθ 

 τον κακοριςμό των βιολογικϊν παραγόντων που ςχετίηονται με το ςφςτθμα αυτό, 

κακϊσ και τθν αλλθλεπίδραςι του, ςε δομικό ι λειτουργικό επίπεδο, με άλλουσ 

αναδυόμενουσ ρυκμιςτζσ του νεοπλαςματικοφ κυττάρου 

 τουσ ρυκμιςτζσ του ςυςτιματοσ 

 και τθ δυνατότθτα του αναςυνδυαςμζνου μορίου να εγείρει βιολογικζσ δράςεισ 

ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα του μαηικοφ αδζνα    

Λόγω τθσ πολυπλοκότθτοσ των δράςεων τθσ ερυκροποιθτίνθσ, αλλά και τθσ 

ιδιαιτερότθτοσ του ορμονοεξαρτϊμενου καρκινϊματοσ του μαςτοφ, θ μελζτθ μασ 

πραγματοποιικθκε ςε ιςτικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο.  
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Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ κατανόθςθ των κυτταρικϊν και 

μοριακϊν μθχανιςμϊν δράςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ που κα μποροφςαν να αναδείξουν 

τθ ςθμαςία τθσ ςτθν επιβίωςθ των αςκενϊν του ςυχνότερου νεοπλάςματοσ του 

γυναικείου πλθκυςμοφ και θ ενδεχόμενθ αξιοποίθςι τουσ ωσ μελλοντικϊν, ςτοχευμζνων 

και εξατομικευμζνων κεραπευτικϊν ςτόχων. 
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33..  ΤΤΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΘΘΟΟΔΔΟΟΙΙ  
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3.1 ΑΘΕΝΕΙ 

 

Για το ςκοπό τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ,  εξετάςκθκε  ωυςιολογικόσ μαηικόσ ιςτόσ και 

καρκινικόσ ιςτόσ από 61 γυναίκεσ με ιςτολογικι ταυτοποίθςθ αδενοκαρκινϊματοσ 

μαςτοφ,  θλικίασ 26 ζωσ 77 ετϊν (μζςθ θλικία 56, διάμεςοσ 58). Πλεσ οι αςκενείσ 

υποβλικθκαν ςε επζμβαςθ ςτθν Κλινικι Χειρουργικισ Ογκολογίασ του Ρανεπιςτθμίου 

Κριτθσ, κατά τθ χρονικι περίοδο 1998-2004. Σε 48 αςκενείσ (79%) αςκενείσ διεγνϊςκθ 

διθκθτικό πορογενζσ, ςε 9 (15%) διθκθτικό λοβιακό και ςτισ λοιπζσ 4 (6%) μεικτοφ τφπου 

καρκίνωμα. Ρενιντα πζντε (89.9%) αςκενείσ είχαν λάβει προεγχειρθτικι 

χθμειοκεραπεία. Κατά τθ μετεγχειρθτικι περίοδο όλεσ (εκτόσ μίασ) αςκενείσ ζλαβαν 

χθμειοκεραπεία, 60 υποβλικθκαν ςε ακτινοκεραπεία και 42 αςκενείσ ζλαβαν 

ςυμπλθρωματικι ορμονοκεραπεία. Το ελεφκερο νόςου διάςτθμα κυμαίνεται από 1-69 

μινεσ (μζςθ τιμι 41,5), ενϊ θ ολικι επιβίωςθ από 2-69 μινεσ (μζςθ τιμι 44,5 μινεσ). 

Πλα τα κλινικά δεδομζνα αντλικθκαν από τθ βάςθ δεδομζνων του Τμιματοσ  

Χειρουργικισ Ογκολογίασ. Θ μελζτθ εγκρίκθκε από το Επιςτθμονικό Συμβοφλιο του 

Ρανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου Θρακλείου. Στον πίνακα 3.1 ςυνοψίηονται τα 

κλινικοπακολογοανατομικά χαρακτθριςτικά των περιπτϊςεων καρκινϊματοσ μαςτοφ 

που μελετιςαμε. 

Ραράλλθλα, εξετάςκθκαν 28 γλοιϊματα από το αρχείο του Εργαςτθρίου Ρακολογικισ 

Ανατομικισ Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ. Τρεισ περιπτϊςεισ ταυτοποιικθκαν ωσ καλά 

διαωοροποιθμζνα αςτροκυττϊματα (δυο grade Λ και ζνα grade ΛΛ, κατά WHO (Nakazato, 

2005)), πζντε ωσ αναπλαςτικά αςτροκυττϊματα (WHO grade III) και τζλοσ, είκοςι 

περιπτϊςεισ ωσ πολφμορωα γλοιοβλαςτϊματα (WHO Grade IV). Δυςτυχϊσ, δεν είχαμε 

ςτθ διάκεςι μασ τα κλινικά δεδομζνα των αςκενϊν, οι οποίοι υποβλικθκαν ςε 

επζμβαςθ κατά τθ χρονικι περίοδο 1998-2004. 
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Ρίνακασ 3.1. Βαςικά κλινικοπακολογοανατομικά χαρακτθριςτικά των περιπτϊςεων 
καρκίνου του μαςτοφ. 

 Mζςθ Διάμεςοσ Ελάχιςτθ Μζγιςτθ No Ρεριπτϊςεων 

Θλικία 56,24 58 26 77  

Διάμετροσ 3,0 2,5 0,8 9,5  

Grade 2,18 2 1 3  

DFS (μινεσ) 41,51 46 1 69  

OS (μινεσ) 44,5 46 2 69  

Στάδιο TNM      

T1N0M0     3 

T1N1M0     25 

T1N1M1     1 

T1N2M0     1 

T2N0M0     3 

T2N1M0     42 

T2N1M1     2 

T2N2M0     2 

T3N1M0     8 

T4N1M0     2 

ER+     50 (82%) 

PR+     54 (89%) 

Her2+     17 (28%) 

HIF1α     53 (87%) 

. 

3.2 ΤΛΙΚΑ-ΤΚΕΤΕ 

Διάλυμα κρυψίνθσ/EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid, αικυλενοδιαμινοτετραοξικό 
οξφ) (Invitrogen,Life Technologies, Paisley, UK) 
AG490 (αναςτολζασ JAK2) 
APOPercentage Apoptosis Assay Kit (Biocolor Ltd., Belfast, N. Ireland) 
Aπαγωγόσ νθματικισ ροισ (Faracet S.A.R.L. 94230 CACHAN, France) 
Bis-ακρυλαµίδιο : N,N’-µεκυλεν-δισ-ακρυλαµίδιο (Gibco-BRL Co, MD, USA) Tris/HCl (Bio-
Rad Labs, USA)  
BSA-FITC (Sigma, USA) 
CaCl2 (Merck, Germany)                               
DiD Vybrant (Molecular Probes Leiden, The Netherlands) 
Dimethylsulfoxide, DMSO (Sigma, USA) 
DNA ladder (Invitrogen, Carisbad, CA) 
DTT (SIGMA, USA)  
EGTA (SIGMA, USA) 
Eprex® (Recombinant Human) Epoetinum alfa 40.000 IU (Janssen-Cilag, Switzerland) 
Estradiol 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA-FITC (Sigma, USA) 
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DMEM: F12(1:1) GIBCO™ Dulbecco’s Modified Eagle Medium, (1:1) (Invitrogen,Life 
Technologies, Paisley, UK)  
GIBCO™ Leibovitz's L-15 Medium (1X) liquid (Invitrogen,Life Technologies, Paisley, UK)  
GIBCO™ RPMI 1640 Medium (Invitrogen,Life Technologies, Paisley, UK) 
HEPES (Merck, Germany) 
Hepes (SIGMA, USA)  
HoTStarTaq Polymerase (Qiagen, Courtaboeuf, France ) 
KCl (Merck, Germany)                                
LiCl (αναςτολζασ  
NaCl (Merck, Germany) 
NaHCO3 (Merck, Germany) 
NaOH (Merck, Germany) 
Phosphate Buffer Saline, PBS (Corning & Costar)  
PMSF (SERVA, Germany) 
Primus 96® Advanced Gradient (PeqLab-Biotechnologie, Erlangen, Germany) 
Progesterone 3--(O-carboxymethyl)oxime-BSA-FITC (Sigma, USA) 
SB203580 (αναςτολζασ p38) 
SDS (Bio-Rad Labs, USA)  
Software προγράμματα CELLQuest (Beckton-Dickinson) και ModFit LT (Verify Software, 
Topsham, MN) 
TEMED (SIGMA, USA)  
Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime-BSA-FITC (Sigma, USA) 
Thermo-Script RT-PCR System (Invitrogen) 
Transwell (Corning, Costar) 
TritonX-100 (SIGMA, USA)  
TRIZOL Reagent (Invitrogen)  
TWEAK, Soluble human recombinant (ALEXIS Corp., Switzerland) 
Wortmannin (αναςτολζασ PI3K) 
Ακρυλαµίδιο (Gibco-BRL Co, MD, USA)  
Αντικειμενοωόρεσ πλάκεσ 76 mm x 26mm (Glassex, Germany) 
Απροτινίνθ (SIGMA, USA) 
Β- µερκαπτοαικανόλθ (SIGMA, USA)  
Γλυκερόλθ (Merk, Germany)  
Γλυκίνθ (Bio-Rad Labs, USA)  
Δοχεία καλλιεργειϊν, λοιπά αναλϊςιμα (Corning & Costar, USA) 
Επωαςτιρασ κυτταροκαλλιζργειασ (NAPCO 5300, Controlled Invironment) 
Ηελατίνθ από δζρμα ιχκφοσ: gelatine from cold water fish skin (Sigma, USA) 
Λmage J program (Version 1.6, based on ImageJ Release 1.28, National Institute of Mental 
Health, Bethesda, Maryland, USA) 
Καλυπτρίδεσ 22 mm x 22mm (Superior, Germany) 
Κυανοφν τθσ βρωµοωαινόλθσ (SIGMA, USA)  
Κυτταρικι ςειρά MCF-7: American Type Culture Collection (Manassas, USA) (ATCC No: 
HTB-22) 
Κυτταρικι ςειρά MDA-MB-231: American Type Culture Collection (Manassas, USA) (ATCC 
No: HTB-26) 
Κυτταρικι ςειρά Τ47D : European Collection of Cell Cultures (Salisbury, UK) 
Κυτταρικοί «ξφςτεσ» : cell scrapers (Corning & Costar) 
Κυτταρομετρθτισ Beckton-Dickinson FACSArray (Beckton-Dickinson, Franklin Lakes, NJ) 
Λευπεπτίνθ (Leupeptin) (SIGMA, USA) 
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Μζςο προςταςίασ ωκοριςμοφ : antifade fluid (Flukafrom BioChemica) 
Ορκοβαναδικό Νάτριο (SIGMA, USA)  
Ορόσ εμβρφου βοόσ : Fetal Bovine Serum, FBS (Invitrogen,Life Technologies, Paisley, UK) 
Ραραωορμαλδεχδθ (Merck, Germany) 
Ρλάκα αιματοκυτταρομετρίασ Malassez 
Ρολφ-L-λυςίνθ (Poly-L-lysine) (Sigma, USA) 
ροδαμίνθ-ωαλλοϊδίνθ, (Molecular Probes, Leiden, NL) 
Συνεςτιακό Μικροςκόπιο Σάρωςθσ Laser: Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM; 
Leica TCS-NT) 
Συςκευι θλεκτροωόρθςθσ (Bio-Rad Labs, USA)  
Υδατόλουτρο  
Υπερκειϊκό αμμϊνιο (Ammonium PerSulfate): (NH4)S2O8 ((InVitrogen, MD, USA) 
Υπερκαταψφκτθσ  (Bio-Freezer 8517, Forma Scientific, Inc USA) 
Φτόμετρο πλακϊν (Dynatech MicroElisa reader Chantilly, VA) 
Φυγόκεντροσ (Jouan CR422, France) 
Φωςωορικό ρυκμιςτικό διάλυμα : Phosphate Buffer Saline, PBS (Invitrogen,Life 
Technologies, Paisley, UK) 
Φωτονικό μικροςκόπιο (Olympus, Japan) 
Φωτονικό μικροςκόπιο Labovert Ernst Leitz Wetzlar GMBH Germany 
Χλωριοφχο µαγνιςιο MgCl2 (Gibco-BRL Co, MD, USA) 
Χλωριοφχο Nάτριο NaCl (Merk, Germany)  
Χρωςτικι Trypan Blue (Invitrogen,Life Technologies, Paisley, UK) 
Χλωροωόρμιο 
Κυτταρομετρθτισ ροισ Luminex 100 (Austin, TX) 
 

3.3 ΜΕΘΟΔΟΙ 

3.3.1 Κυτταροκαλλιέργειεσ 

3.3.1.1 Μέθοδοι 

Χρθςιμοποιικθκαν οι κυτταρικζσ ςειρζσ του Ρίνακα 3.2. Καλλιεργικθκαν ςε ςτείρεσ 

ςυνκικεσ, ςτο απαιτοφμενο κρεπτικό μζςο, ςε κάλαμο κορεςμζνο ςε υγραςία, 37οC, 5% 

CO2 (εκτόσ τθσ MDA-MB-231), μζχρι να καλφψουν το 80 % τθσ επιωάνειασ των 

τρυβλίων/ωλαςκϊν. Ρροκειμζνου τα κφτταρα να μεταωερκοφν ςε νζο δοχείο, 

αωαιροφνταν το υπερκείμενο κρεπτικό, τα κφτταρα ξεπλζνονταν με κρεπτικό μζςο χωρίσ 

ορό, επωάηονταν για 5 min (μζχρι να αποκολλθκοφν) με διάλυμα 0,2% κρυψίνθ/EDTA, 

απουςία  Mg2+ και Ca2 και ςυλλζγονταν ςε κρεπτικό με ορό (FBS, Invitrogen Life 

Technologies, Paisley,UK). Κατόπιν, το εναιϊρθμα ωυγοκεντροφνταν (x 1200 rpm ), το 

ίηθμα (κφτταρα) επαναδιαλυόταν ςε ωρζςκο κρεπτικό μζςο με ορό και μεταωερόταν ςε  

νζεσ ωλάςκεσ. 
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Τα κφτταρα κάκε κυτταρικισ ςειράσ προςωζρουν τθ δυνατότθτα διατιρθςθσ για μεγάλα 

διαςτιματα (ζωσ 3-5 ζτθ) ςε πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (-80C). Για τθ διαδικαςία 

παγϊματοσ χρθςιμοποιείται κατάλλθλο υλικό καταψφξεωσ, με ςφςταςθ 70% κρεπτικό, 

20% FBS και 10% DMSO. Το διάλυμα αυτό (10 όγκοι) προςτίκεται αργά ςτα κφτταρα, τα 

οποία βρίςκονται διαλυμζνα ςε ωυςιολογικό κρεπτικό μζςο ςε μεγάλθ ςυγκζντρωςθ (50 

x 106 κφτταρα/ml). Ακολουκεί ακαριαία μεταωορά ςε πολφ χαμθλι κερμοκραςία (-

196C, κερμοκραςία υγροφ αηϊτου) κι ζπειτα ωφλαξθ ςτουσ -80C. Θ επαναωορά των 

κυττάρων ςε ςυνκικεσ καλλιζργειασ γίνεται με μια γριγορθ διαδικαςία αποψφξεωσ ςε 

υδατόλουτρο 37C και τθν ακόλουκθ άμεςθ προςκικθ κρεπτικοφ υλικοφ. Αωοφ 

ξεπλυκοφν τα κφτταρα 2-3 ωορζσ με κρεπτικό υλικό επιςτρϊνονται ςε μεγάλθ αρχικι 

ςυγκζντρωςθ (106 κφτταρα/ml). 

Οι τρεισ κυτταρικζσ ςειρζσ επιλζγθςαν, λόγω τθσ διαωοράσ που παρουςιάηουν ςτα 

επίπεδα υποδοχζων ςτεροειδϊν και το βακμό διαωοροποίθςθσ.  

Ο κατωτζρω πίνακασ ςυνοψίηει τα χαρακτθριςτικά κάκε ςειράσ: 
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Κυτταρικι Σειρά MDA-MB-231 (ATCC No: HTB-26) 

Ρροζλευςθ-
περιγραωι 

όργανο: μαςτόσ (ανκρϊπινοσ) 
Κυτταρικόσ Τφποσ: επικθλιακό 
Νόςοσ: διθκθτικό πορογενζσ αδενοκαρκίνωμα 
Μετάςταςθ από τθν οποία προζρχεται: πλευρικό υγρό 

Υποδοχείσ EGF (Εpidermal growth factor ), TGF alpha (transforming growth factor 
alpha ) 
ΔΕΝ ΕΚΦΑΗΕΛ ΥΡΟΔΟΧΕΛΣ ΣΤΕΟΕΛΔΩΝ (ενδοκυττάριουσ) 

Ογκογενετικι 
Λκανότθτα 

Ναι ςε ακυμικά ποντίκια => χαμθλισ διαωοροποίθςθσ αδενοκαρκίνωμα 
(grade III) 

Καρυότυποσ Ανευπλοειδισ, ςχεδόν τριπλοειδισ.Απουςία των ωυςιολογικϊν 
χρωμοςωμάτων N8 και N15  
Αρικμόσ χρωμοςωμάτων: 52-68 

Θλικία 51 

Φφλο Κιλυ 

Εκνικότθτα Καυκάςια 

Συνκικεσ 
Εκπτφξεωσ 

Κρεπτικό Υλικό: Leibovitz's L-15 Medium, Catalog No. 30-2008 +10% FBS 
ΑΡΟΥΣΛΑ CO2 

Αλλαγι Κρεπτικοφ: 2-3 ωορζσ/εβδομάδα 
Ανακαλλιζργεια: 7 θμζρεσ 
Λόγοσ Αραίωςθσ: 1/5 ζωσ 1/7 

Βιβλιογραωία (Cailleau et al., 1978) 

Μορωολογία  

 
 

 

 

  

Ρίνακασ  3.2. Κυτταρικζσ ςειρζσ  
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Κυτταρικι Σειρά MCF-7 (ATCC No: HTB-22) 

Ρροζλευςθ-περιγραωι όργανο: μαςτόσ (ανκρϊπινοσ) 
Κυτταρικόσ Τφποσ: επικθλιακό 
Νόςοσ: διθκθτικό πορογενζσ αδενοκαρκίνωμα  
Μετάςταςθ από τθν οποία προζρχεται: πλευρικό υγρό 

Υποδοχείσ ενδοκυττάριουσ ςτεροειδϊν ( προγεςταγόνων, οιςτρογόνων),  

Ογκογενετικι Λκανότθτα Ναι  

Καρυότυποσ Υπερτριπλοειδισ ζωσ υπερτετραπλοειδισ 
 

Θλικία 69 

Φφλο Κιλυ 

Εκνικότθτα Καυκάςια 

Συνκικεσ Εκπτφξεωσ Κρεπτικό Υλικό: DMEM:F-12 +10% FBS + 10 mg/l ινςουλίνθ 
Αλλαγι Κρεπτικοφ: 2-3 ωορζσ/εβδομάδα 
Ανακαλλιζργεια: 7 θμζρεσ 
Λόγοσ Αραίωςθσ: 1/3 ζωσ 1/6 

Χρόνοσ Διπλαςιαςμοφ 29 ϊρεσ 

Βιβλιογραωία (Soule et al., 1973) 
 

Μορωολογία  

 
 

Ρίνακασ 3.2 Κυτταρικζσ ςειρζσ (ςυνζχεια) 
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Κυτταρικι Σειρά T47D (ATCC No: HTB-133) 

Ρροζλευςθ-
περιγραωι 

όργανο: μαςτόσ (ανκρϊπινοσ) 
Κυτταρικόσ Τφποσ: επικθλιακό 
Νόςοσ: διθκθτικό πορογενζσ αδενοκαρκίνωμα  
Μετάςταςθ από τθν οποία προζρχεται: πλευρικό υγρό 

Υποδοχείσ Καλςιτονίνθσ, ενδοκυττάριουσ ςτεροειδϊν (ανδρογόνων, προγεςταγόνων, 
οιςτρογόνων), προλακτίνθσ, γλυκοκορτικοςτεροειδϊν 

Ογκογενετικι 
Λκανότθτα 

Ναι  

Καρυότυποσ Υποτριπλοειδισ (πολυπλοειδία 0,8%), απουςία χρωμοςωμάτων N7, N9, και 
N10, ενϊ το N11 ςε 4 αντίγραωα  
Αρικμόσ χρωμοςωμάτων: 65 

Θλικία 54 

Φφλο Κιλυ 

Εκνικότθτα Καυκάςια 

Συνκικεσ 
Εκπτφξεωσ 

Κρεπτικό Υλικό: RPMI 1640 +10% FBS 
Αλλαγι Κρεπτικοφ: 2-3 ωορζσ/εβδομάδα 
Ανακαλλιζργεια: 7 θμζρεσ 
Λόγοσ Αραίωςθσ: 1/5  

Χρόνοσ 
Διπλαςιαςμοφ 

32 ϊρεσ 

Βιβλιογραωία (Keydar et al., 1979) 

Μορωολογία  

 
 

 

  

Ρίνακασ 3.2. Κυτταρικζσ ςειρζσ (ςυνζχεια) 
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3.3.2 Κυτταρικόσ πολλαπλαςιαςμόσ 

Ρροκειμζνου να μελετθκεί θ επίδραςθ ςτον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό, τα κφτταρα 

επιςτρϊκθκαν ςε πλάκεσ 24 οπϊν ςε πυκνότθτα 2 x 104 κφτταρα/οπι. Μία θμζρα 

αργότερα (πειραματικι θμζρα 0), προςτζκθκε ςτα κφτταρα θ προσ μελζτθ ουςία ι ο 

αντίςτοιχοσ μάρτυρασ. Τα κφτταρα καλλιεργικθκαν κατά περίπτωςθ από 2-6 θμζρεσ και 

ακολοφκθςε ο υπολογιςμόσ του αρικμοφ των κυττάρων με τθ μζκοδο ΜΤΤ.  

3.3.2.1 Μέθοδοσ ΜΣΣ 

Ο προςδιοριςμόσ του κυτταρικοφ πολλαπλαςιαςμοφ με τθ μζκοδο ΜΤΤ βαςίηεται ςτθν 

ικανότθτα των αωυδρογοναςϊν των μιτοχονδρίων ηϊντων κυττάρων να μεταβολίηουν το 

άλασ του τετραηολίου *3- (4,5 dimethylthiazol-2yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide+. Οι 

παραγόμενοι από τθν αντίδραςθ μπλε κρφςταλλοι είναι υδροωοβικισ ωφςεωσ και 

διαλφονται ςε οργανικό διαλφτθ (προπανόλθ-1) (Denizot and Lang, 1986; Mosmann, 

1983). Τα κφτταρα καλλιεργοφνται ςε πλάκεσ με επίπεδο πυκμζνα. Θ ςυγκζντρωςι τουσ 

εξαρτάται από τον τφπο τθσ κυτταρικισ ςειράσ, τθ διάρκεια και τον τφπο του πειράματοσ. 

Στο τζλοσ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ, αωαιρείται το υπερκείμενο, τα κφτταρα 

ξεπλζνονται και προςτίκεται διάλυμα ΜΤΤ (0,5 mg/ml ςε κρεπτικό μζςο χωρίσ ορό). Τα 

κφτταρα τοποκετοφνται ξανά ςτον επωαςτιρα για 3-4 h και κατόπιν προςτίκεται ίςωσ 

όγκοσ προπανόλθσ-1. Το περιεχόμενο κάκε οπισ αναδεφεται μζχρι τθν πλιρθ διάλυςθ 

των κρυςτάλλων και υπολογίηεται θ οπτικι του πυκνότθτα ςτα 595 nm. Οι αντιδράςεισ 

γίνονται εισ τριπλοφν. 

3.3.3 Εκτίμηςη τησ κυτταρικήσ μετανάςτευςησ 

Ρροκειμζνου να υπολογιςκεί θ μεταναςτευτικι ικανότθτα των κυττάρων παρουςία 

ουςιϊν, τα κφτταρα καλλιεργικθκαν ςε πλάκεσ 6 οπϊν. Στθ ςυνζχεια, δθμιουργικθκε με 

τθ βοικεια ενόσ ακροωυςίου μία λεπτι αςυνζχεια ςτθ ςτοιβάδα των κυττάρων και 

προςτζκθκε νζο κρεπτικό υλικό που περιείχε τισ πρισ μελζτθ ουςίεσ ι το μάρτυρα. Με τθ 

βοικεια ανάςτροωου μικροςκοπίου ωωτογραωικθκε θ «εποφλωςθ» τθσ αςυνζχειασ τισ 

επόμενεσ 2-24 h και υπολογίςκθκε το εφροσ τθσ με τθ βοικεια του λογιςμικοφ Image J 

(ΝΛΘ, Bethesda, Maryland, USA) (ΝΛΘ, Bethesda, MD, USA). 
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3.3.4 Μέτρηςη αποπτωτικών δεικτών 

3.3.4.1 ApoPercentage Assay 

Το APOPercentage Apoptosis Assay Kit (Biocolor Ltd., Belfast, N. Ireland) βαςίηεται ςτθν 

αναςτροωι των λιπιδίων τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ κατά τθν ζναρξθ τθσ απόπτωςθσ. Θ 

χρωςτικι που περιζχεται ςτο kit ειςζρχεται ςτα κφτταρα κατά τθ διάρκεια τθσ 

μετατόπιςθσ (flip-flop) των λιπιδίων. Τα κεχρωςμζνα κφτταρα μποροφν να 

παρατθρθκοφν ςε ανάςτροωο μικροςκόπιο. Για τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ αποπτϊςεωσ, θ 

προςδεδεμζνθ χρωςτικι εκλοφεται με το παρεχόμενο διάλυμα και μετράται θ οπτικι 

απορρόωθςθ ςτα 540 nm/620nm ςε ωωτόμετρο πλακϊν (Dynatech MicroElisa reader 

Chantilly, VA). 

3.3.5 υνεςτιακή μικροςκοπία 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνταν θ χριςθ ςυνεςτιακισ μικροςκοπίασ, τα 

κφτταρα καλλιεργικθκαν ςε καλυπτρίδεσ επικαλυμμζνεσ με πολυ-L-λυςίνθ, εντόσ 

πλακϊν 6 οπϊν. Κατά περίπτωςθ, τα κφτταρα επωάηονται με τουσ προσ μελζτθ 

παράγοντεσ, μονιμοποιοφνται ι «βάωονται» και τοποκετοφνται ανάποδα ςε 

αντικειμενοωόρουσ με μία ςταγόνα αντι- αποχρωματιςτικοφ παράγοντα Mowiol. Τα 

κφτταρα παρατθροφνται κατόπιν ςε ςφςτθμα ςυνεςτιακοφ μικροςκοπίου (Leica TCS SP 

confocal scanner system, Leica Lasertechnik, Heidelberg GmbH, Germany) με τθ βοικεια 

καταδυτικοφ ωακοφ (40x ι 63x) και μετά από μονοχωματικι διζγερςθ με Laser Ar-Kr ςτα 

488 ι 568 nm λαμβάνονται ωωτογραωίεσ ςτο παράκυρο επιλογισ και βιμα 0,5μm. 

3.3.6 Ωμεςη χρώςη του κυτταροςκελετού ακτίνησ 

Θ χρϊςθ ςτθρίηεται ςτθν ιδιότθτα τθσ ωαλλοϊδίνθσ να προςδζνεται ειδικά ςτα ινίδια τθσ 

ακτίνθσ. Για τον λόγο αυτό, διατίκενται ςτο εμπόριo ςυνκετικά ςφμπλοκα ωκορίηοντα 

μόρια ωαλλοϊδίνθσ και χρωμοωόρου. Μετά τισ επιδράςεισ με ερυκροποιθτίνθ, 

οιςτραδιόλθ-BSA, τεςτοςτερόνθ-BSA και τουσ ςυνδυαςμοφσ τουσ, τα κφτταρα 

μονιμοποίθκθκαν με 3,7% ωορμαλδεχδθ (5 min) και κατόπιν με ακετόνθ (-20oC, 3 min). 

Ακολοφκθςε ενυδάτωςθ με PBS και επϊαςθ με ροδαμίνθ-ωαλλοϊδίνθ, 1u/οπι 

(Molecular Probes, Leiden, NL) για 40 min ςε κερμοκραςία δωματίου. Τα κφτταρα 

παρατθρικθκαν ςτθ ςυνζχεια ςε ςυνεςτιακό μικροςκόπιο.  
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3.3.7 Ανίχνευςη και χαρακτηριςμόσ υποδοχέων ςτεροειδών  

3.3.7.1 Ανίχνευςη μεμβρανικών υποδοχέων ςτεροειδών με 

κυτταρομετρία ροήσ 

Με τθ μζκοδο τθσ κυτταρομετρίασ ροισ επιτυγχάνεται θ μζτρθςθ και ομαδοποίθςθ των 

κυττάρων ανάλογα με το μζγεκοσ και τθ μορωι τθσ κυτταρικισ επιωανείασ. Επιπλζον, 

είναι δυνατι θ ςιμανςθ των κυττάρων με ωκορίηοντα αντιςϊματα, χρωςτικζσ ι ουςίεσ 

με εκλεκτικι δυνατότθτα δζςμευςθσ  ςε πρωτεΐνεσ του κυτταροπλάςματοσ ι τθσ 

κυτταρικισ μεμβράνθσ ι ςτο DNA, προςκζτοντασ ζτςι μια επιπλζον παράμετρο 

διαχωριςμοφ και ανιχνεφςεωσ ςτθν κυτταρομετρία ροισ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω τθσ 

διελεφςεϊσ τουσ μζςω μίασ ςχιςμισ και τθσ διεγζρςεϊσ τουσ  από μία δζςμθ laser. Θ 

προκαλοφμενθ ςκζδαςθ του ωωτόσ, κακϊσ και θ ειδικά εκπεμπόμενθ ακτινοβολία, 

αναλφεται, δίνοντασ πλθροωορίεσ για μορωολογικά χαρακτθριςτικά των κυττάρων 

(μζγεκοσ, κοκκίωςθ) και για τθ χρϊςθ τουσ με τισ εξεταηόμενεσ ωκορίηουςεσ ουςίεσ.  

Για τθν ανίχνευςθ κζςεων ςφνδεςθσ για τα ανδρογόνα, τα οιςτρογόνα ςτθν κυτταρικι 

μεμβράνθ χρθςιμοποιικθκαν τα ςτεροειδι αυτά ςυνδεδεμζνα με αλβουμίνθ ορροφ 

βοόσ (BSA) (θ οποία τα κακιςτά ανίκανα να διαπεράςουν τθν κυτταρικι μεμβράνθ) και 

με ιςοκειοκυανιοφχο ωλουοροςκεΐνθ (fluorescence isothiocyanate, FITC), θ οποία 

επιτρζπει τθν ανίχνευςθ των ςθμαςμζνων κυττάρων, λόγω εκπομπισ ωκοριςμοφ. Για τθν 

εκτζλεςθ του πειράματοσ, τα κφτταρα αποκολλϊνται από τα δοχεία καλλιζργειασ με 

ανακίνθςθ ι απόξεςθ και μετά από μία ζκπλυςθ με PBS αναδιαλφονται ςτο PBS ςε 

ςυγκζντρωςθ 106 κφτταρα/ml. Ο κυτταρικόσ πλθκυςμόσ ανιχνεφκθκε ςε δείγμα 

κυττάρων με βάςθ τθν προσ τα εμπρόσ και προσ τα πλάγια ςκζδαςθ τθσ οδθγοφ δζςμθσ 

laser (forward and side scatter). Οι άξονεσ x , y τθσ γραωικισ αναπαράςταςθσ των 

forward και side scatter, από τθν οποία γίνεται θ επιλογι του κυτταρικοφ πλθκυςμοφ, 

είναι ςε γραμμικι κλίμακα (Εικόνα 3.1). 
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Ακολουκεί επϊαςθ με τα ςτεροειδι-BSA-FITC και BSA-FITC. Θ τεςτοςτερόνθ- BSA-FITC  (4 

μόρια τεςτοςτερόνθσ ανά μόριο BSA, 4 μόρια FITC ανά μόριο BSA), θ οιςτραδιόλθ-BSA-

FITC (6,7 μόρια οιςτραδιόλθσ ανά μόριο BSA, 4,2 μόρια FITC ανά μόριο BSA) και θ 

προγεςτερόνθ-BSA-FITC (4 μόρια προγεςτερόνθσ ανά μόριο BSA, 4 μόρια FITC ανά μόριο 

BSA)  χρθςιμοποιοφνται ςε ςυγκζντρωςθ 10-7 M, ενϊ θ  BSA-FITC (12 μόρια FITC ανά 

μόριο BSA) ςε ςυγκζντρωςθ 3 x 10-8 M, ϊςτε να επιτυγχάνεται ίδια ζνταςθ ωκοριςμοφ. 

Ρριν από κάκε πείραμα, τα ςτεροειδι-BSA-FITC επωάηονται για 30 λεπτά ςτουσ 4°C με 

ζνα μείγμα ενεργοφ άνκρακα (ςυςτάςεωσ  3% άνκρακα, 0,3% δεξτράνθσ). Θ επίδραςθ με 

ενεργό άνκρακα εξαςωαλίηει τθν απομάκρυνςθ ελεφκερων μορίων ςτεροειδοφσ ι FITC, 

χάρθ ςτθν ιδιότθτα του άνκρακα να δεςμεφει μόρια μοριακοφ βάρουσ μικρότερου από 

3000kDa. Ακολουκεί ωυγοκζντρθςθ ςτα 3000g για 5 λεπτά ςτουσ 4°C και το προκφπτον 

υπερκείμενο χρθςιμοποιείται άμεςα για τθ χρϊςθ των κυττάρων. Τα κφτταρα 

επωάηονται για διαδοχικά χρονικά διαςτιματα (0-60 λεπτά) ςτο ςκοτάδι για τον 

προςδιοριςμό τθσ ολικισ και μθ ειδικισ δζςμευςθσ. Για κάκε δείγμα εξετάηονται 10.000 

κφτταρα με τθ χριςθ δζςμθσ  argon-ion laser ςτα 488nm για τθ διζγερςθ τθσ χρωςτικισ 

FITC (με μζγιςτο μικοσ κφματοσ διζγερςθσ τα 495nm κι εκπομπισ τα 520 nm).  

 

 

 

 

Τα 

Εικόνα 3.2 Ανίχνευςθ μεμβρανικϊν κζςεων 
οιςτρογόνων ςε κφτταρα T47D. 
Ραρατθρείται μιά προσ τα δεξιά 
μετατόπιςθ τθσ καμπφλθσ παρουςία 
οιςτραδιόλθσ-BSA, ενδεικτικι τθσ ειδικισ 
χρϊςεωσ. Ο άξονασ των Χ παρατθρείςτε ότι 
είναι ςε λογαρικμικι κλίμακα 

Εικόνα 3.1.  Θ γραωικι αναπαράςταςθ των  forward 

και side scatter ενόσ κυτταρικοφ πλθκυςμοφ. FSC-H 

προσ τα εμπρόσ, και SSC-H προσ τα πλάγια ςκζδαςθ 
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αποτελζςματα προκφπτουν με τθ μορωι ιςτογραμμάτων (εικόνα 2.2), ςτα οποία ο 

άξονασ των y αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των εξεταηόμενων κυττάρων και ο άξονασ των x 

εκωράηει τθν ζνταςθ του ωκοριςμοφ ςε λογαρικμικι κλίμακα, ςυνικωσ.  

Θ BSA-FITC χρθςιμοποιείται ωσ   αρνθτικόσ μάρτυρασ, εωόςον θ δζςμευςθ τθσ  BSA-FITC 

οωείλεται ςε ωυςικοχθμικζσ αλλθλεπιδράςεισ του μορίου τθσ BSA κυρίωσ με τα λιπίδια 

τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ, και όχι ςτθν ειδικι αλλθλεπίδραςθ με κζςεισ δζςμευςθσ ι 

υποδοχείσ. Εκ τθσ αωαιρζςεωσ τθσ μθ ειδικισ δζςμευςθσ από τθν ολικι, προκφπτει θ 

ειδικι δζςμευςθ. Επομζνωσ ςυγκρίνονται τα ιςτογράμματα τθσ BSA-FITC και του 

ςτεροειδοφσ-BSA-FITC κι εωόςον υπάρχει κετικι μετατόπιςθ τθσ ζνταςθσ ωκοριςμοφ 

κεωρείται ότι υπάρχει ειδικι δζςμευςθ. Στθν εικόνα 3.2 θ αριςτερι καμπφλθ είναι 

καμπφλθ ωκοριςμοφ τθσ BSA-FITC, ενϊ θ δεξιά είναι θ καμπφλθ ωκοριςμοφ του 

ςτεροειδοφσ-BSA-FITC. Για τθν εξζταςθ τθσ χρονο-εξαρτϊμενθσ δζςμευςθσ 

προςδιορίηεται για κάκε χρονικι ςτιγμι θ ειδικι δζςμευςθ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν μόνο 

τισ  μζςεσ τιμζσ μζγιςτθσ ζνταςθσ (κορυωι) κάκε ιςτογράμματοσ, και τα αποτελζςματα 

ειδικισ δζςμευςθσ εκωράηονται ςυναρτιςει του χρόνου.  

3.3.7.2 Ανίχνευςη μεμβρανικών υποδοχέων ςτεροειδών με 

υνεςτιακή Μικροςκοπία άρωςησ Laser 

Για τθν ανίχνευςθ μεμβρανικϊν υποδοχζων ςτεροειδϊν γίνεται χριςθ των ςυμπλόκων 

των ςτεροειδϊν, ςυνδεδεμζνων με BSA-FITC, ϊςτε να κακίςταται αδφνατθ θ είςοδόσ 

τουσ ςτο κφτταρα, λόγω του μεγζκουσ το μορίου τθσ BSA, και επιπλζον να κακίςταται 

δυνατι θ ανίχνευςι τουσ, λόγω εκπομπισ ωκοριςμοφ του μορίου FITC. Θ χριςθ του 

μικροςκοπίου ςαρωτικισ ςυνεςτίαςθσ επιτρζπει τθ λιψθ οπτικϊν τομϊν των κυττάρων 

βιματοσ ~ 0,4μm.  

3.3.7.2.1 Κύτταρα 

Τα κφτταρα καλλιεργοφνται ςε καλυπτρίδεσ, οι οποίεσ ζχουν προθγουμζνωσ επιςτρωκεί 

με πολφ-L-λυςίνθ (με επϊαςθ 5 λεπτϊν με 0,1mg/ml διαλφματοσ πολφ-L-λυςίνθσ κι 

ζκπλυςθ δφο ωορζσ με PBS) για 24 ϊρεσ ςε ςυγκζντρωςθ 250.000 – 300.000 

κφτταρα/καλυπτρίδα.  
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3.3.7.2.2 Ιςτοί 

Οι τομζσ των ιςτϊν (3μm) ςε αντικειμενοωόρεσ πλάκεσ αρνθτικό ωορτίο ϊςτε να 

επιτυγχάνεται θ καλφτερθ πρόςδεςθ του ιςτοφ (Superfrost Plus), αποπαραωινϊκθκαν 

ιπια ςτουσ 45οC, για μια νφχτα και ςτθ ςυνζχεια εκπλφκθκαν τρεισ ωορζσ ςε απόλυτθ 

ξυλόλθ, ενυδατϊκθκαν διαδοχικά ςε μειοφμενεσ ςυγκεντρϊςεισ απολφτου αικανόλθσ, 

και ςτθ ςυνζχεια εκπλφκθκαν με ρυκμιςτικό διάλυμα κιτρικοφ και ςτθ ςυνζχεια TBS. Θ 

ιπια αυτι αποπαραωίνωςθ και θ αποωυγι χριςεωσ ωοφρνου μικροκυμάτων κρίκθκε 

απαραίτθτθ προκειμζνου να προςτατευτεί θ τριτοταγισ δομι των (μεμβρανικϊν) 

πρωτεϊνϊν, απαραίτθτο ςτοιχείο για τθ ςφνδεςθ προςδζτου-υποδοχζα. 

3.3.7.2.3 Μέθοδοσ 

Τθν θμζρα του πειράματοσ γίνεται ζκπλυςθ των κυττάρων με PBS. Ρροκειμζνου να 

αναςταλεί θ μθ ειδικι αλλθλεπίδραςθ τθσ BSA με ςτοιχεία τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ, 

γίνεται επϊαςθ για 15 λεπτά ςε κερμοκραςία δωματίου με 1% ηελατίνθ (fish gelatine, ςε 

PBS), θ οποία ακολουκείται από δφο εκπλφςεισ με PBS. Ακολοφκωσ γίνονται οι επωάςεισ 

με τα ςτεροειδι-BSA-FITC ςε τελικι ςυγκζντρωςθ 10-6M (ςε PBS) ι BSA-FITC ςε 

ςυγκζντρωςθ 3 x 10-7 M, για 30 λεπτά ςτουσ 37°C ςτο ςκοτάδι. Θ αναλογία των 

ςυγκεντρϊςεων BSA-FITC  και ςτεροειδϊν-BSA-FITC πρζπει να είναι 1:3, εωόςον ςτο 

ςφμπολοκο BSA-FITC θ αναλογία μορίων FITC προσ μόριο BSA είναι τριπλάςια 

ςυγκρινόμενθ με τθν αντίςτοιχθ αναλογία ςτα ςφμπλοκα ςτεροειδϊν-BSA-FITC. 

Μετά τθ χρϊςθ των κυττάρων, ακολουκεί ζκπλυςθ με PBS, και τα κφτταρα είτε 

παρατθροφνται άμεςα, είτε μονιμοποιοφνται για 15 λεπτά με διάλυμα 4% 

ωορμαλδεψδθσ (ςε PBS) ςε κερμοκραςία δωματίου. Ρροςτίκεται διάλυμα προςταςίασ 

ωκοριςμοφ και τα δείγματα ωυλάςςονται ςτουσ -20C μζχρι τθν παρατιρθςι τουσ ςτο 

μικροςκόπιο ςυνεςτίαςθσ. Λαμβάνονται ςειριακζσ ι μθ, ωωτογραωίεσ με χριςθ των 

ωακϊν μεγεκφνςεωσ 40x ι 60x και του λογιςμικοφ software του Συνεςτιακοφ 

Μικροςκοπίου.  

3.3.7.2.4 Ανάλυςη αποτελεςμάτων 

Βελτιςτοποίθςθ τθσ ωωτεινότθτασ και  τθσ αντίκεςθσ των εικόνων γίνεται με τθ χριςθ 

του προγράμματοσ software Adobe Photoshop 7.0.  Για τθν ανάλυςθ των εικόνων 

χρθςιμοποιείται το πρόγραμμα Image J (ΝΛΘ, Bethesda, Maryland, USA).  
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3.3.8 Ανοςοχημική μελέτη πρωτεΰνών-υποδοχέων 

3.3.8.1 Εκχύλιςη πρωτεΰνών 

Θ απομόνωςθ ολικϊν πρωτεϊνϊν ζγινε με τθν άμεςθ προςκικθ ςτα κφτταρα διαλφματοσ 

Laemmli’s. Εναλλακτικά, τα κφτταρα διαλυτοποιικθκαν ςε διάλυμα RIPA (1% Nonidet P-

40, 20 mM Tris pH 7,4, 137 mM NaCl, 1 mM PMSF, 10 μg/ml leupeptin, 20 μg/ml 

aprotinin, 1 mM Na3VO4 και 50 mM NaF). 

3.3.8.2 Ανοςοκατακρήμνιςη πρωτεΰνών 

3.3.8.3 Μέθοδοσ προςδιοριςμού ςυγκέντρωςησ πρωτεΰνών κατά 

Bradford 

O προςδιοριςμόσ τθσ ςυγκεντρϊςεωσ των πρωτεϊνϊν ςε ζνα διάλυμα με τθ μζκοδο κατά 

Bradford (Bradford, 1976) βαςίηεται ςτθν αντίδραςθ τθσ χρωςτικισ Coomassie Brilliant 

Βlue G-250 με τισ πρωτονιωμζνεσ αμινομάδεσ των αμινοξζων τθσ πολυπεπτιδικισ 

αλυςίδασ, με αποτζλεςμα τθ μετατροπι τθσ χρωςτικισ από κόκκινθ ςε μπλε και μζγιςτο 

απορροωιςεωσ τα 595nm. Θ ποςοτικι εκτίμθςθ των πρωτεϊνϊν κάκε δείγματοσ γίνεται 

με τθ χριςθ πρότυπθσ καμπφλθσ BSA 5-100 μg/ml. Το προσ εκτίμθςθ δείγμα (160 μl) 

τοποκετείται ςε πλάκα 96 οπϊν τφπου ELISA και προςτίκενται 40μl του διαλφματοσ 

χρωςτικισ (Bio-Rad Life Technologies). Μετά τθν ανάδευςθ τουσ τα δείγματα 

ωωτομετρϊνται ςτα 595nm, ςε ωωτόμετρο πλακϊν τφπου ELISA (Dynatech MicroElisa 

reader Chantilly, VA). Για μεγαλφτερθ ακρίβεια οι αντιδράςεισ γίνονται εισ τριπλοφν.  

3.3.8.4 Ηλεκτροφόρηςη πρωτεΰνών (PAGE) – Ανοςοεντύπωμα 

(Western) 

Ο διαχωριςμόσ των πρωτεϊνϊν ανάλογα με το μοριακό τουσ βάροσ γίνεται ςυνικωσ υπό 

αποδιατακτικζσ (denaturing και reducing) ςυνκικεσ. Ανεξάρτθτα από το διάλυμα ςτο 

οποίο ςυλλζγονται οι πρωτεΐνεσ, πριν τθν θλεκτροωόρθςθ υπό αποδιατακτικζσ 

ςυνκικεσ, προςτίκεται διάλυμα μετουςίωςθσ (ι Laemmli’s, 5x , 312,5 mM Tris, 10 % SDS, 

10% β-μερκαπτοαικανόλθ, 25% γλυκερόλθ και 0,05% κυανοφν τθσ βρωμοωανόλθσ, pH 

6,8). Εναλλακτικά, θ β-μερκαπτοαικανόλθ είναι δυνατόν να αντικαταςτακεί με DTT 

τελικισ ςυγκζντρωςθσ 100 mM, το οποίο όμωσ προςτίκεται λίγο πριν τθν χριςθ του 

διαλφματοσ. Τα δείγματα βράηονται για 5 min, με ςκοπό τθν πλιρθ αποδιάταξθ των 
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πρωτεΐνϊν και διαχωρίηονται ςε πθκτι ακρυλαμίδθσ (200 Volt), αρχικά μζςα από τθν 

πθκτι επιςτοίβαξθσ και κατόπιν ςτθν πθκτι διαχωριςμοφ, ςε ςυςκευι κατακόρυωθσ 

θλεκτροωόρθςθσ (Biorad, Hercules, CA). Θ επιλογι τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ πθκτισ 

διαχωριςμοφ ςε ακρυλαμίδθ κακορίηει και τον βζλτιςτο διαχωριςμό πρωτεϊνϊν με 

ςυγγενζσ μοριακό βάροσ (Rodbard and Chrambach, 1971). Στθν περίπτωςθ όπου είναι 

αναγκαίο να διατθριςουν οι πρωτεΐνεσ τθν αρχικι τουσ διαμόρωωςθ, δεν 

χρθςιμοποιοφνται αποδιατακτικζσ ςυνκικεσ και αποωεφγεται θ χριςθ SDS, 

μερκαπτοαικανόλθσ και DTT ςε όλα τα ςτάδια τθσ απομονϊςεωσ και θλεκτροωοριςεϊσ 

τουσ. Για το ανοςοεντφπωμα, μετά των διαχωριςμό τουσ, οι πρωτεΐνεσ μεταωζρονται 

παρουςία θλεκτρικοφ πεδίου (100 Volt/350 mA, 1h) ςε μεμβράνθ νιτροκυτταρίνθσ. Οι 

μεμβράνεσ επωάηονται αρχικά με διάλυμα πρωτεΐνθσ (5% καηεΐνθ-πρωτεΐνθ 

αποβουτυρωμζνου γάλακτοσ ι 2% αλβουμίνθ ι 1% ηελατίνθ χονδριχκφοσ), για μία ϊρα 

τουλάχιςτον ςε κερμοκραςία δωματίου, ϊςτε να αποωευχκεί θ μθ ειδικι πρςδεςθ των 

αντιςωμάτων. Στθ ςυνζχεια, προςτίκεται το κατάλλθλο πρωτογενζσ (primary) αντίςωμα 

ςτθν ενδεικνυόμενθ αραίωςθ για 3 h ςε κερμοκραςία δωματίου (εναλλακτικά O/N, 4oC) 

και κατόπιν ζνα δεφτερο, το οποίο αναγνωρίηει τισ ςτακερζσ (ειδικζσ για το είδοσ από το 

οποίο προζρχεται) περιοχζσ του πρϊτου, για 1 h ςε κερμοκραςία δωματίου. Τα δεφτερα 

αντιςϊματα που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα μελζτθ είναι ςφμπλοκα μόρια με 

υπεροξειδάςθ horse radish (HRP). Σε όλθ τθ διάρκεια του πειράματοσ οι μεμβράνεσ 

παραμζνουν υγρζσ και κάκε αντιδραςτιριο διαλφεται ςε TBS-T (20 mM Tris pH 7,6, 137 

mM NaCl, 0,05% Tween- 20). Θ ανίχνευςθ των προςδεδεμζνων αντιςωμάτων γίνεται με 

χθμειοωωταφγεια, όπου το μόριο τθσ HRP καταλφει το υπόςτρωμα ECL (Amersham 

Biosciences, Bucks, UK) και παράγει ωωτόνια. Θ τοποκζτθςθ ενόσ ωιλμ (Kodak X-Omat 

AR, Rochester, NY) επάνω ςτθ μεμβράνθ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αμαφρωςθ ηωνϊν ςτισ 

ειδικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ των αντιςωμάτων, οι οποίεσ μετρϊνται με το πρόγραμμα Bio-

Rad Imaging System. 

Ρροκειμζνου να υπολογιςκοφν οι ποςοτικζσ μεταβολζσ ςτθν ζκωραςθ ι τθν 

ωωςωορυλίωςθ των πρωτεϊνϊν κάκε δείγματοσ, αωαιρείται το προςδεδεμζνο ςφμπλοκο 

των αντιςωμάτων με διάλυμα stripping (Chemicon, Temecula, CA) και οι μεμβράνεσ 

επανχβριδοποιοφνται με αντίςωμα ενάντια ςε ςυςτατικι πρωτεΐνθ (ακτίνθ) ι ςε μθ 

ενεργοποιθμζνα μόρια αντιςτοίχωσ και ακολουκεί κανονικοποίθςθ. 
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3.3.9 Μέθοδοσ ύγχρονησ Ανιχνεύςεωσ ηματοδοτικών Μορίων 

(Luminex xMAP Multiplex Assay) 

Θ τεχνολογία τθσ πολλαπλισ ςυγχρόνου ανιχνεφςεωσ ςυγκεκριμζνων πρωτεινϊν με τθν 

τεχνολογία xMAP τθσ εταιρειασ Luminex βαςίηεται ςτθ χριςθ μικροςωαιριδίων 

πολυςτυρενίου, οι οποίεσ ωζρουν ζναν ενδογενι ωκοριςμό ςτθν περιοχι του ερυκροφ 

και του υπερφκρου. Οι μικροςωαίρεσ ζχουν ςυγκεκριμζνθ διάμετρο 5,6 μm. Στισ 

μικροςωαίρεσ αυτζσ προςδζνονται χθμικά μονοκλωνικά αντιςϊματα εναντίον μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ πρωτεΐνθσ. Μετά τθ ςφνδεςθ τθσ πρωτεΐνθσ ςτο αντίςωμα, 

χρθςιμοποιείται ζνα δεφτερο μονοκλωνικό αντίςωμα εναντίον διαωορετικοφ επιτόπου, 

που ωζρει ωκοριόχρωμα που ωκορίηει ςε διαωορετικό μικοσ κφματοσ, όταν διεγερκεί με 

κόκκινο και πράςινο laser. Θ τεχνικι αυτι, από πλευράσ ανοςοχθμείασ, είναι ίδια με τθν 

τεχνικι sandwich, όπωσ χρθςιμοποιείται ςε μια κλαςικι ELISA. Θ διζλευςθ των 

μικροςωαιριδίων από ζνα κυτταρομετρθτι ροισ με ςφγχρονθ διζγερςθ από κόκκινο και 

πράςινο laser παράγει (λόγω τθσ διεγζρςεωσ των δυο χρωμοωοωόρων) εκπεμπόμενθ 

ακτινοβολία ςε ςυγκεκριμζνο μικοσ κφματοσ, ανάλογθ τθσ ςυγκεντρϊςεωσ του 

αντιγόνου. Χρθςιμοποιϊντασ το ςτακερό μικοσ κφματοσ εκπομπισ τθσ μικροςωαίρασ και 

το μεταβαλλόμενο του δευτζρου αντιςϊματοσ, μποροφμε κεωρθτικά, να μετριςουμε 

370 μεταβολίτεσ ςτθν περιοχι του ορατοφ ωωτόσ (400-770 nm) με διαχωριςτικι 

ικανότθτα 1 nm. Στθν πράξθ βζβαια, και λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ πρακτικζσ αποκλίςεισ 

των ςυγχρόνων ωωτομζτρων, ο αρικμόσ των ουςιϊν που μποροφμε να μετριςουμε είναι 

πολφ μικρότεροσ. Θ καταςκευάςτρια εταιρεία (Luminex Corp, www.luminexcorp.com), 

αναωζρει δυνατότθτα μετριςεωσ 100 ουςιϊν με το όργανο Luminex 100, και 200 ουςιϊν 

με το όργανο Luminex 200. Θ τεχνολογία αυτι προςωζρεται από τθν εταιρεία Luminex ς’ 

ζναν αρικμό άλλων εταιρειϊν, παραγωγϊν αντιςωμάτων, οι οποίεσ ζχουν διακζςει ιδθ 

ςτθν παγκόςμια αγορά διαγνωςτικά ι ερευνθτικά ςυςτιματα (kits) για τθ ςφγχρονθ 

μζτρθςθ ορμονϊν, αυξθτικϊν παραγόντων, κυτταροκινϊν, ςθματοδοτικϊν μορίων κλπ. 

Ραραλλαγι τθσ ανωτζρου μεκόδου με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων ιχνθκετϊν, 

χρθςιμοποιείται για τθ ςφγχρονθ μζτρθςθ προιόντων PCR ι RT-PCR, τόςο διαγνωςτικά 

(π.χ. μζτρθςθ αντιγόνων ιςτοςυμβατότθτοσ), όςο και ερευνθτικά.  

Τα κφτταρα T47D επωάςτθκαν με τεςτοςτερόνθ-, οιςτραδιόλθ-BSA ι/και ερυκροποιθτίνθ 

για διάωορουσ χρόνουσ, όπωσ αναωζρεται ςτα αποτελζςματα και ςτθ ςυνζχεια λφκθκαν 

με τθ χριςθ  Universal lysis buffer ι lysis buffer A, ςφμωωνα με το πρωτόκολλο του 
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καταςκευαςτοφ (Upstate, NY, USA). Θ μζτρθςθ των ςθματοδοτικϊν μορίων 

πραγματοποιικθκε χρθςιμοποιϊντασ τα ςυςτιματα (kits) high-throuput Beadlyte Cell 

Signaling Buffer kit και Cell Signaling Universal Buffer kit (Upstate, NY, USA) και το όργανο 

Luminex 100 (Austin, TX).   Τα ακόλουκα ωωςωορυλιωμζνα και ολικά ςθματοδοτικά 

μόρια μετρικθκαν ςφγχρονα: total και phospho Akt kinase (Ser473), total και phospho 

ERK/MAP kinase 1/2 (Thr185/Tyr187), total ολικι phospho STAT3 (Tyr705), total και 

phospho STAT5 (Ser727), total και phospho IκΒ-α (Ser32), total και phospho CREB 

(Ser133), total και phospho p38 kinase (Thr180/Tyr182), total και phospho JNK kinase 

(Thr183/Tyr185), phospho c-jun (Ser73) και active β-catenin. 

Εν ςυντομία, 25 μl κάκε δείγματοσ, που περιείχε 25 μg πρωτεΐνθσ επωάςτθκαν ολονφχτια 

ςτουσ 4oC ςε μια πλάκα 96 οπϊν με ςυηευγμζνα ςε μικροςωαιρίδια αντιςϊματα. Στθ 

ςυνζχεια εκπλφκθκαν και επωάςτθκαν ωκοριωμζνα δεφτερα αντιςϊματα ςφμωωνα με 

τθν τεχνολογία xMAP, όπωσ αναλφκθκε ανωτζρω. Θ μζτρθςθ ζγινε ςε κυτταρομετρθτι 

ροισ Luminex 100, και τα αποτελζςματα εκωράηονται ωσ Median Fluorescence Intensity 

(MFI). 

3.3.10 Ανάλυςη όγκων 

Πλοι οι ιςτοί που εξετάςαμε ιταν  μονιμοποιθμζνοι ςε ωορμόλθ και εγκλειςμζνοι ςε 

κφβουσ παραωίνθσ. Από κάκε ςκθνωμζνο ςε παραωίνθ ιςτοτεμάχιο (block), ελιωκθςαν 

διαδοχικζσ τομζσ, πάχουσ 3μm. Ακολοφκθςε χρϊςθ με αιματοξυλίνθ-θωςίνθ ςε μια τομι 

από κάκε ιςτοτεμάχιο και οι λοιπζσ τομζσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν ιςτοχθμικι 

ανίχνευςθ των προσ μελζτθ μορίων. Οι τομζσ μελετικθκαν και αξιολογικθκαν από δυο 

ανεξάρτθτουσ ερευνθτζσ, και τυωλά ωσ προσ τα κλινικοπακολογοανατομικά δεδομζνα. 

Σε περίπτωςθ αςυμωωνίασ μεταξφ των ερευνθτϊν, οι τομζσ εξετάςτθκαν ςε μικροςκόπιο 

διπλισ παρατιρθςθσ. Οι ιςτοπακολογικζσ και κλινικζσ παράμετροι (μζγεκοσ και βακμόσ 

διαωοροποίθςθσ των όγκων, ςταδιοποίθςθ κατά ΤΝΜ, ολικι και ελεφκερθ νόςου 

επιβίωςθ, κεραπευτικι αγωγι) ελιωκθςαν από τισ βάςεισ δεδομζνων του Εργαςτθρίου 

Ρακολογικισ Ανατομικισ και τθσ Κλινικισ  Χειρουργικισ Ογκολογίασ του Ρανεπιςτθμίου 

Κριτθσ.  
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Ιςτοχημικέσ Μέθοδοι 

Ανοςοΰςτοχημεία & Ανοςοφθοριςμόσ   

Θ αρχι τθσ ανοςοϊςτοχθμικισ ανιχνεφςεωσ ενόσ αντιγόνου, βαςίηεται:  

(1) ςτθ ςφνδεςθ του αντιγόνου με ζνα ειδικό (μονοκλωνικό αντίςωμα ι πολυκλωνικό 

αντιορό).  

(2) ςτθ ςφνδεςθ ενόσ δευτζρου αντιςϊματοσ, το οποίο αναγνωρίηει τθν Fab περιοχι 

του πρϊτου αντιςϊματοσ.  

Το δεφτερο αυτό αντίςωμα είναι προςδεδεμζνο ςε ζνα μόριο αλκαλικισ ωωςωατάςθσ, 

υπεροξειδάςθσ ι ωκοριοχρϊματοσ. Θ προςκικθ του αντιςτοίχου υποςτρϊματοσ ςτισ 

δφο πρϊτεσ περιπτϊςεισ ι θ παρατιρθςθ ςε ςυγκεκριμζνο μικοσ κφματοσ διεγζρςεωσ 

ςτθ δεφτερθ, παράγει ειδικό χρϊμα, το οποίο είναι ανάλογο τθσ ςυγκεντρϊςεωσ του 

πρϊτου αντιςϊματοσ και κατά ςυνζπεια του αντιγόνου. Οι τομζσ, ςτισ περιςότερεσ 

περιπτϊςεισ βάωονται μετά το πζρασ τθσ πρϊτθσ χρϊςεωσ με αιματοξυλίνθ για τθν 

ανίχνευςθ τθσ δομισ του ιςτοφ (αντίχρωςθ, counterstaining). 

Αναλυτικότερα, οι τομζσ κερμαίνονται ςτουσ 42,5°C για 20 ϊρεσ, ϊςτε να επιτευχκεί 

ιπια ρευςτοποίθςθ του υλικοφ ζγκλειςθσ. Μετά τθν αποπαραωίνωςθ με ξυλόλθ και 

επανυδάτωςθ των ιςτϊν ςε μειοφμενεσ ςυγκεντρϊςεισ αικανόλθσ, οι τομζσ εκπλζνονται 

με απεςταγμζνο νερό και ακολουκοφν τρεισ κφκλοι επϊαςθσ (5 min, ζκαςτοσ) ςε 

ρυκμιςτικό διάλυμα κιτρικοφ οξζοσ (0,01 M, pH 6,0) εντόσ κλιβάνου μικροκυμάτων (500 

W) με προςκικθ υπεροξειδίου υδρογόνου για 15 min, για τθν ανάδειξθ των αντιγονικϊν 

επιτόπων. Στθ ςυνζχεια, επωάηονται με τα αντίςτοιχα αντιςϊματα ςτισ κατάλλθλεσ κατά 

περίπτωςθ αραιϊςεισ (παρουςιάηονται ςτον πίνακα 3.3). Για τθν ανοςοανίχνευαςθ 

χρθςιμοποιιςαμε το ςφςτθμα UltraVision LP Detection System (TL-060-AL, Lab Vision Co, 

Fremont, USA) με χρωμογόνο Fast Red.  
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Αντιγόνο Αντίςωμα Αραίωςη Προέλευςη 

EPO SC-7956, Santa Cruz Biotechnology, 

CA,  

1:100 Santa Cruz Biotechnology, 

CA 

EPOR SC 695, Santa Cruz Biotechnology, CA,  1:150 Santa Cruz Biotechnology, 

CA 

BAFF 804-131-C100 monoclonal 

antibody/Buffy-2 clone 

1:200 Alexis Co, Lausen, 

Switzerland 

APRL (hAprily-8 mouse monoclonal 

antibody, ALX-804-149 

1:100 Alexis Co, Lausen, 

Switzerland 

BCMA Vicky-1 rat monoclonal antibody, 

ALX-804-151 

1:100 Alexis Co, Lausen, 

Switzerland 

TACI IMG-249 rabbit polyclonal antibody 1:100 Imgenex, San Diego, CA, 

USA 

BAFF-R AF1162, goat polyclonal antibody 1:100 R&D Systems, Minneapolis, 

MN, USA 

 

Σε όλεσ τισ τομζσ, ελζγχκθκαν: (1) τμιματα του όγκου, αποκλειωμζνων των νεκρωτικϊν 

περιοχϊν. (2) το αυξθτικό όριο του όγκου, (3) όπου ιταν δυνατόν, ελζγχκθκαν επίςθσ 

άλλεσ περιοχζσ του μαηικοφ παρεγχφματοσ, εκτόσ των ορίων του όγκου, και 

ςυγκεκριμζνα: περιοχζσ ενδοεπικθλιακοφ καρκινϊματοσ (in situ ductal carcinoma, DCIS), 

υπερπλαςτικοί (με ι χωρίσ ατυπία) ι όχι πόροι και λόβια, αγγεία και λιπϊδθσ ιςτόσ. Τα 

αποτελζςματα εκωράηονται με τον υπολογιςμό του θμι-ποςοτικοφ δείκτθ H-score 

(McCarty et al., 1985) που αντιπροςωπεφει το ποςοςτό τθσ δομισ που βάωεται επί τθν 

ζνταςθ τθσ χρϊςεωσ (ςε κλίμακα 1-3), ςφμωωνα με τον τφπο: %*1+ %*2+%*3.  

3.3.11 Μελέτη των μεμβρανικών θέςεων ςυνδέςεωσ  

 Οι τομζσ κερμαίνονται ςτουσ 42,5°C για 20 ϊρεσ, ϊςτε να επιτευχκεί ιπια 

ρευςτοποίθςθ του υλικοφ ζγκλειςθσ. Μετά τθν αποπαραωίνωςθ με ξυλζνιο και 

επανυδάτωςθ των ιςτϊν ςε μειοφμενεσ ςυγκεντρϊςεισ αικανόλθσ, οι τομζσ εκπλζνονται 

με απεςταγμζνο νερό για 20 λεπτά και επωάηονται ςε ρυκμιςτικό διάλυμα κιτρικοφ 

οξζοσ 0,01 M (pH 6,2) για 2 ϊρεσ. Ακολοφκωσ, μεταωζρονται ςε ρυκμιςτικό διάλυμα TBS 

(Tris Buffer Saline, ςυςτάςεωσ 10 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,4) και επωάηονται με 3% 

Ρίνακασ 3.3 Αντιςϊματα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανοςοϊςτοχθμικι ανίχνευςθ 
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BSA για 40 λεπτά, ϊςτε να αναςταλεί θ μθ ειδικι δζςμευςθ τθσ BSA. Ακολουκεί ζκπλυςθ 

με διάλυμα ΤBS και τελικά τα δείγματα επωάηονται μία ϊρα ςτο ςκοτάδι με 10-6 M 

οιςτραδιόλθ-, προγεςτερόνθ- ι τεςτοςτερόνθ-BSA-FITC (4 μόρια FITC και 8-12 μόρια 

ςτεροειδοφσ/μόριο BSA, για τθν ειδικι πρόςδεςθ) ι με 10-6 M BSA-FITC (μθ ειδικι 

πρόςδεςθ, 12 μόρια FITC/ανά μόριο BSA, όλα από τθ Sigma-Hellas, Ακινα, ) ςε TBS. Για 

τθν αποωυγι τθσ δζςμευςθσ των ςυηευγμζνων μορίων ςε ενδοκυττάριουσ ςτεροειδείσ 

υποδοχείσ ER, PR ι AR (λόγω τθσ φπαρξθσ διατετμθμζνων κυττάρων ςτισ 

αντικειμενοωόρεσ πλάκεσ) ςυμπεριλαμβάνουμε ςτο διάλυμα επϊαςθσ και τουσ 

αντίςτοιχουσ αναςτολείσ των ενδοκυττάριων υποδοχζων, 10-4M ICI-182780 (Tocris, 

Bristol, UK), RU-486 και cyproterone acetate (Sigma-Hellas, Athens, GR). Ζπειτα οι τομζσ 

εκπλζνονται ςε TBS, καλφπτονται με πολυβινυλ-αλκοόλθ Polyvinyl Alcohol Mounting 

Medium και μζςο προςταςίασ του ωκοριςμοφ Dabco Antifading (Fluka Biochemika) , και 

αωοφ τοποκετθκεί μία καλυπτρίδα, είναι δυνατι θ παρατιρθςι τουσ ςτο Συνεςτιακό 

Μικροςκόπιο Σάρωςθσ Laser (Leica TCS SP). Φωτογραωίηουμε κάκε τομι (τουλάχιςτον ςε 

5 διαωορετικά πεδία). Για τθν αντικειμενικότερθ εκτίμθςθ τθσ χρϊςθσ εωαρμόηουμε ζνα 

πλζγμα τυχαίων 25 ςθμείων (Chalkley array Chalkley and Hunter, 1975) ςτισ εικόνεσ που 

λαμβάνονται υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ με ςυνεςτιακι μικροςκοπία. 

3.3.12 Μελέτη γονιδιακήσ έκφραςησ 

3.3.12.1 Εκχύλιςη ολικού RNA 

Για τθν απομόνωςθ ολικοφ RNA χρθςιμοποίθςαμε TRIZOL® Reagent (Invitrogen,Life 

Technologies, Paisley, UK). Ρρόκειται για ζνα μονοωαςικό διάλυμα ωαινόλθσ και 

ιςοκειοκυανιοφχου γουανιδίνθσ, το οποίο βαςίηεται ςτθ μζκοδο απομόνωςθσ RNA που 

ανζπτυξαν οι Chomczynski and Sacchi (Chomczynski and Sacchi, 1987). Το διάλυμα αυτό 

διατθρεί τθν ακεραιότθτα του RNA κατά τθν ομογενοποίθςθ ι λφςθ του δείγματοσ. Στθ 

ςυνζχεια, θ προςκικθ χλωροωορμίου και θ ακόλουκθ ωυγοκζντρθςθ, ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα το ςχθματιςμό μιασ οργανικισ και μιασ υδάτινθσ ωάςθσ. Στθν πρϊτθ 

ςυγκρατοφνται πρωτεΐνεσ και DNA, ενϊ το  RNA παραμζνει αποκλειςτικά ςτθν υδάτινθ 

ωάςθ, θ οποία μεταωζρεται ςε άλλο ςωλθνάριο. Ακολουκεί κατακριμνιςθ του RNA με 

τθν προςκικθ ιςοπροπυλικισ αλκοόλθσ, ωυγοκζντρθςθ και ζκπλυςθ με αικανόλθ 75%. 

Το υλικό ωυγοκεντρείται εκ νζου και  αωαιρείται το υπερκείμενο. Τζλοσ, το RNA 

επαναδιαλφεται και ωυλάςςεται ςτουσ – 80ο C. Για τον προςδιοριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ 
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και τθσ κακαρότθτασ του εκχυλίςματοσ γίνεται ωωτομζτρθςθ ςτα 260 και 280 nm, ςτθν 

περιοχι του υπεριϊδουσ.  

3.3.12.2 Αλυςιδωτή αντίδραςη πολυμεράςησ (Polymerase Chain 

Reaction) 

3.3.12.2.1 Αρχή τησ μεθόδου 

Θ αλυςιδωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ (PCR), ειναι μια τεχνικι που χρθςιμοποιείται 

ευρζωσ ςτθ μοριακι βιολογία. Αναπτυχκθκε το 1983 απο τον Kary Mullis, ο οποίοσ 

κζρδιςε το βραβείο Νόμπελ Χθμείασ (1993) για τθν εργαςία του αυτι. Αντλεί το όνομά 

τθσ από μια απο τισ βαςικζσ τθσ ςυνιςτϊςεσ, το ζνηυμο DNA πολυμεράςθ το οποίο 

χρθςιμοποιείται για να αντιγράψει πιςτά  και να μεγεκφνει επαναλθπτικά ενα κομμάτι 

DNA μζςω ενηυματικισ in vitro αντιγραωισ. Κακϊσ θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται, οι 

νεοςφςτατοι κλϊνοι με τθ ςειρά τουσ χρθςιμοποιοφνται ωσ εκμαγεία για τθν in vitro 

ςφνκεςθ νζου DNA. Μετά από μερικοφσ κφκλουσ, το επικρατζσ προϊόν είναι ζνα 

κραφςμα DNA, το μζγεκοσ του οποίου αντιςτοιχεί ςτθ μεταξφ των δφο αρχικϊν 

εκκινθτϊν απόςταςθ. Στθν πράξθ 20 με 35 κφκλοι τθσ αντίδραςθσ είναι αρκετοί για τθν 

αποτελεςματικι ενίςχυςθ του DNA κραφςμα. Σε κάκε κφκλο που διαρκεί περίπου πζντε 

λεπτά θ ποςότθτα του DNA διπλαςιάηεται. Θ όλθ διαδικαςία κλωνοποίθςθσ ενόσ 

κραφςματοσ DNA ς’ ζνα in vitro ςφςτθμα (χωρίσ κφτταρα) διαρκεί μερικζσ ϊρεσ, ςε 

ςχζςθ με τισ μερικζσ μζρεσ που απαιτοφνται για τισ in vivo διαδικαςίεσ κλωνοποίθςθσ. 

Με τθ μζκοδο αυτι, είναι δυνατόν να ενιςχυκοφν ζνα θ περιςςότερα  (multiplex) 

αντίγραωα από ζνα κομμάτι DNA ςε αρκετζσ τάξεισ μεγζκουσ. Σχεδόν όλεσ οι εωαρμογζσ 

PCR πραγματοποιοφνται με μια κερμικά ςτακερι πολυμεράςθ του DNA, οπωσ ειναι θ 

Taq πολυμεράςθ, ζνα ζνηυμο που προζρχεται απο το βακτιριο Thermus aquaticus. Το 

ζνηυμο ςυναρμολογεί ζνα νζο ςκζλοσ του DNA απο το εκμαγείο DNA, χρθςιμοποιϊντασ 

ςυνκετικά ολιγονουκλεοτίδια, τουσ ονομαηόμενουσ εκκινθτζσ (primers), που απαιτοφνται 

για τθν ζναρξθ ςφνκεςθσ του DNA και κακορίηουν τα άκρα του προσ ενίςχυςθ DNA 

κραφςματοσ. Θ αντοχι του ενηφμου αυτοφ κακιςτά δυνατι τθν πρόςδεςθ ςε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ, γεγονόσ που αυξάνει τθν ειδικότθτα τθσ αντίδραςθσ. 

Στθ ςυντριπτικι πλειοψθωία των μεκόδων PCR χρθςιμοποιείται κερμικι κυκλοποίθςθ, 

δθλαδι, εναλλάξ, κζρμανςθ και ψφξθ του δειγματοσ PCR ςε μια κακοριςμζνθ ςειρά 

βθμάτων εναλλαγισ κερμοκραςίασ. Ζνασ πλιρθσ κφκλοσ μιασ αντίδραςθσ PCR 
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περιλαμβάνει τρία ςτάδια: αποδιάταξθ του DNA (denaturation), προςαρμογι των 

εκκινθτϊν ςτο DNA εκμαγείο (annealing), και τζλοσ επιμικυνςθ των εκκινθτϊν 

(extension). Θ ειδικότθτα και θ ιςχφσ τθσ αντίδραςθσ κατά κφριο λόγο εξαςωαλίηονται 

από τθ ςωςτι επιλογι του ηεφγουσ των εκκινθτϊν, οι οποίοι οωείλουν να είναι άκρωσ 

ςυμπλθρωματικοί ςτθν  προσ ενίςχυςθ περιοχι του DNA, κακϊσ και από τισ ςυνκθκεσ 

που χρθςιμοποιοφνται. Από τθν άλλθ πλευρά, ζχουν αναπτυχκεί αρκετζσ τεχνικζσ που 

βελτιςτοποιοφν τθν ειδικότθτα τθσ αντίδραςθσ. Ανάμεςά τουσ, διακρίνουμε τθν  Hot-

Start PCR ι PCR κερμισ εκκίνθςθσ (τθν οποία χρθςιμοποιιςαμε ςτθν παροφςα μελζτθ). 

Ρρόκειται για μια τεχνικι που περιορίηει τθ μθ ειδικι ενίςχυςθ αλλθλουχιϊν κατά τα 

αρχικά ςτάδια τθσ PCR. Θ τεχνικι αυτι μπορεί να εκτελεςτεί κερμαίνοντασ το μείγμα τθσ 

αντίδραςθσ ςε κερμοκραςία τιξθσ (π.χ. 95οC) πριν από τθν προςκικθ τθσ πολυμεράςθσ. 

Ζχουν αναπτυχκεί εξειδικευμζνα ενηυμικά ςυςτιματα που αναςτζλλουν τθ 

δραςτθριότθτα τθσ πολυμεράςθσ ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, είτε με τθ δζςμευςθ 

ενόσ αντιςϊματοσ ι λόγω τθσ παρουςίασ αναςτολζων που δεςμεφονται ομοιοπολικά, 

και δε διαχωρίηονται από το ζνηυμο παρά μόνο μετά τθ μεςολάβθςθ ενόσ αρχικοφ 

βιματοσ κερμικισ ενεργοποίθςθσ. Θ PCR ειναι εξαιρετικά επιλεκτικι και ευαίςκθτθ 

μζκοδοσ, θ οποία χρθςιμοποιείται ευρζωσ πλζον ςτθ βιοϊατρικι ζρευνα, με πλικοσ 

εωαρμογϊν και ςτθ διαγνωςτικι.  

Θ αλυςιδωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ αντίςτροφθσ μεταγραφισ (Reverse 

Transcription Polymerase Chain Reaction ι RT-PCR), αποτελεί μια παραλλαγι τθσ 

κλαςικισ τεχνικισ που περιγράψαμε παραπάνω, θ οποία προςωζρει τθ δυνατότθτα 

ενίςχυςθσ RNA. Απαιτεί τθν προκαταρκτικι αντίςτροωθ μεταγραωι ενόσ κλϊνου RNA 

προσ το ςυμπθρωματικό του δεοξυριβονουκλεϊκό οξφ (cDNA), το οποίο λειτουργεί ςτθ 

ςυνζχεια ωσ εκμαγείο για τθν PCR. Θ όλθ διαδικαςία μπορεί να επιτευχκεί ςε ζναν ι δυο 

χρόνουσ. Κατά το αρχικό ςτάδιο, ωσ εκμαγείο χρθςιμοποείται το RNA, μεςω μιασ RNA-

εξαρτϊμενθσ DNA πολυμεράςθσ, τθσ αντίςτροφθσ μεταγραφάςθσ. Θ ςυγκεκριμζνθ 

μζκοδοσ χρθςιμοποιείται  

3.3.12.2.2 Ημιποςοτικόσ προςδιοριςμόσ γονιδιακήσ έκφραςησ με RT-PCR 

Για τον θμιποςοτικό υπολογιςμό τθσ ζκωραςθσ των γονιδίων του Ρίνακα 3.4. 

χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction). 

Τα κφτταρα επωάςτθκαν με τισ προσ μελζτθ ουςίεσ για διάωορα χρονικά διαςτιματα και 
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ςυλλζγχκθκε το ολικό RNA μζςω διαλυτοποίθςισ τουσ ςε TRIzol® (Invitrogen, Carisbad 

CA, USA). Θ εκχφλιςθ του RNA ζγινε βάςει του πρωτοκόλλου του καταςκευαςτι με μία 

επιπλζον ζκπλυςθ με 70% αικανόλθ και το ίηθμα επαναδιαλφκθκε ςε ςυγκζντρωςθ 

1μg/μl . Θ κακαρότθτα του RNA ελζγχκθκε με ωωτομζτρθςθ ςτα 260 nm/280 nm 

(απαιτοφμενοσ λόγοσ 1,8-2). Στθ ςυνζχεια ςυντζκθκε το ςυμπλθρωματικό DNA (cDNA): i) 

1 μg ολικοφ RNA επωάςτθκε με DNase I amplification grade (InvitrogenTM,, Carisbad, CA) 

για 30 min ςτουσ 25oC, προκειμζνου να απομακρυνκοφν τα υπολείμματα DNA, και το 

ζνηυμο απενεργοποιικθκε για 10 min ςτουσ 65oC, ii) ακολοφκθςε θ προςκικθ 

SuperScriptTM II RNA Hreverse trascriptase (InvitrogenTM, Carisbad, CA), 5μΜ poly d(T) 

(Amersham Pharmacia Biotech, Buckinghamshire, UK) και 1μl αναςτολζα 

ριβονουκλεαςϊν rRNasin® (Promega, Madison, WI), ςε ςυνολικό όγκο 20 μl, για 1 h 

ςτουσ 42oC και θ αντίδραςθ τερματίςκθκε με επϊαςθ για 5 min ςτουσ 95oC. 

Χρθςιμοποιϊντασ ωσ μιτρα το cDNA, ελζγξαμε τα επίπεδα ζκωραςθσ των γονιδίων με 

PCR: 200ng από το προϊόν τθσ αντίςτροωθσ μεταγραωισ (εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ 

G3PDH όπου χρθςιμοποιιςαμε 100 ng) επωάςκθκε με 5μM εκκινθτϊν DNA κατά 

περίπτωςθ (DNA primers),  0,4 mM dNTPs (InvitrogenTM, Carisbad, CA), 2,5 U HoTStarTaq 

QIAGEN Polymerase, 10X Taq PCR buffer και 1.65 mM MgCl2 (όλα από τθν  Qiagen, 

Courtaboeuf, France) ςε ςυνολικό όγκο 20μl. Θ αντίδραςθ περιλάμβανε ζνα αρχικό 

ςτάδιο αποδιάταξθσ (94οC, 15 min) για τθν ενεργοποίθςθ τθσ πολυμεράςθσ, και κατόπιν 

35 κφκλουσ ςυνεχοφσ αποδιάταξθσ, πρόςδεςθσ και επιμικυνςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ 

G3PDH πραγματοποιικθκαν 30 κφκλοι. Πλεσ οι αντιδράςεισ τερματίςτθκαν με ζνα τελικό 

ςτάδιο επιμικυνςθσ διάρκειασ 7 min ςτουσ 72οC. Θ αλυςιδωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ 

πραγαματοποιικθκε ςε κυκλοποιθτι Primus 96® Advanced Gradient (PeqLab-

Biotechnologie, Erlangen, Germany). Τα ηεφγθ των εκκινθτϊν και οι ςυνκικεσ που 

χρθςιμοποιιςαμε ανά γονίδιο παρουςιάηονται ςτον πίνακα 3.4. Το προϊόν 

θλεκτροωορικθκε ςε πθκτι αγαρόηθσ 2% και βρωμιοφχου εκιδίου. Θ ζνταςθ των ηωνϊν 

που αντιςτοιχοφςαν ςε κάκε γονίδιο ςε ςχζςθ με το γονίδιο αναωοράσ (G3PDH) 

υπολογίςκθκε, με τθ βοικεια του λογιςμικοφ Image J (ΝΛΘ, Bethesda, Maryland, USA) 

(ΝΛΘ, Bethesda, Maryland, USA).  
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Ρίνακασ 3.4. Κατάλογοσ των ειδικϊν εκκινθτϊν (primers) και των ςυνκθκϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τον 
θμιποςοτικό προςδιοριςμό τθσ ζκωραςθσ των ακολοφκων γονιδίων. 

Γονίδιο Αλλθλουχία Εκκινθτϊν Θερμοκραςία 
Ρρόςδεςθσ 

Αποδιάταξθ Ρρόςδεςθ Επιμικυνςθ 

G3PDH Forward5’-TCCACCACCCTGTTGCTGTA-3’ 60°C 94°C 30sec 60°C 30sec 74°C 1min 
Reverse 5’-ACCACAGTCCATGCCATCAC-3’ 

EPOR Forward5’5’- GCT GAC GCC TAG CGA CCT-
3’ 

 58°C' 
 

94°C 1min 
 

58°C 1min 
 

72°C 1min 

Reverse 5’’- AGC CAC AGC TGG AAG TTA 
CC-3’ 

TWEAK Forward5’-GAGGAATTCTCAGCCACTGC-3’ 62°C 94°C 1min 62°C 1min 72°C 1min 
 Reverse 5’-TCCGAAGTAGGTGAGGAAGG-

3’ 
Fn14 Forward5’-CGCAGGACGTGCACTATG-3’ 55°C 94°C 30sec 

 
55°C 30sec 72°C 1min 

Reverse 5’-CAGTCCATGCACTTGTCCAG-3’ 
BCMA Forward5’-TGCGATTCTCTGGACCTGTTT-3’  57°C 

 
94°C 1 min 

 
57°C 1min 

 
72°C 1min 

 Reverse 5’-TTCTCTATCTCCGTAGCACTC-3’ 
BAFF-R Forward5’-AACTGGTGACCACCAAGACG-3’ 60°C 

 
94°C 1min 60°C 1min 72°C 1min 

Reverse 5’-AGTGTCTGTGCTTCTGCAGG-3’ 
TACI Forward5’-AGTGAACCTTCCACCAGAGC-3’ 60°C 

 
94°C 1min 

 
60°C 1min 

 
72°C 1min 

Reverse 5’-CTCTTCTTGAGGAAGCAGGC-3’ 
APRIL Forward5’-AGGAGAGGGAATGTGCAGGA-

3’ 
60°C 94°C 30sec 

 
60°C 30sec 

 
72°C 1min 

 
Reverse 5’ACACACACGCAAGAATTCGG-3’ 

BAFF Forward5’-GTCACGCCTTACTTCTTGCC-3’ 55°C 
 

94°C 1min 
 

55°C 1min 
 

72°C 1min 
 Reverse 5’-TGACTGGAGTTGCCTTCTCC-3’ 

 

3.3.12.3 Ηλεκτροφόρηςη δεοξυριβονουκλεΰκών οξέων ςε πηκτή 

αγαρόζησ 

Τα νουκλεϊκά οξζα διαχωρίηονται ανάλογα με το μοριακό τουσ βάροσ ςε πθκτι αγαρόηθσ 

(2% αγαρόηθ, 2,5 mg/l EtBr), ςε διάλυμα TBE (44 mM Tris-base, 44 mM βορικό οξφ, 1 mM 

EDTA, pH 8), υπό τάςθ 100 V (250 mA) ςε ςυςκευι οριηόντιασ θλεκτροωόρθςθσ (Horizon® 

11-14, Life Technologies, Gibco BRL, Goettingen, Germany). Για τον ακριβι υπολογιςμό 

του μοριακοφ τουσ βάρουσ χρθςιμοποιοφνται εμπορικοί μάρτυρεσ (100 bp DNA ladder, 

Invitrogen, Carisbad, CA). Για τθν ωόρτωςθ των δειγμάτων ςτθν πθκτι, ςτα δείγματα 

προςτίκεται διάλυμα (6Χ: 10mM Tris, pH 7.6, 0,15% orange G, 60% γλυκερόλθ, 60mM 

EDTA). Στο τζλοσ τθσ θλεκτροωόρθςθσ οι πθκτζσ εκτίκενται ςτο υπεριϊδεσ και 

ωωτογραωίηονται. Θ ανάλυςθ των εικόνων γίνεται με τθ βοικεια του λογιςμικοφ Image J 

(ΝΛΘ, Bethesda, Maryland, USA). 

3.4 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ζγινε με τα αναγραωόμενα ανα περίπτωςθ 

παραμετρικζσ ι μθ παραμετρικζσ δοκιμαςίεσ, με τθν χριςθ του προγράμματοσ SPOSS for 
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Windows, v 15 (SPSS Inc, Chicago, IL). Θ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα γιά κάκε περίπτωςθ 

υπολογίηεται για p <0.05. 
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44..  ΑΑΠΠΟΟΣΣΕΕΛΛΕΕΜΜΑΑΣΣΑΑ  
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4.1 ΑΝΟΟΪΣΟΦΗΜΙΚΗ ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΝΗ ΚΑΙ 

ΑΤΞΗΣΙΚΨΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΨΝ Ε ΒΙΟΧΙΕ ΚΑΡΚΙΝΨΜΑΣΟ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ 

4.1.1 Ειςαγωγή 

Το καρκίνωμα του μαςτοφ αποτελεί τθ ςυχνότερθ νεοπλαςία ςτθν γυναίκα (Sotiriou and 

Piccart, 2007). Ραρά τθ μεγάλθ πρόοδο θ οποία ζχει επιτελεςκεί ςτθν κατανόθςθ τθσ 

βιολογίασ του καρκινικοφ κυττάρου, μόλισ τα τελευταία χρόνια επιλκε μια ςτατιςτικά 

ςθμαντικι πρόοδοσ ςτθν επιβίωςθ των αςκενϊν (Dinh et al., 2007; Sotiriou and Piccart, 

2007), όπωσ ωαίνεται ςτθν εικόνα 4.1. 

 

Θ πρόοδοσ αυτι οωείλεται: 

 Στθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ βιολογίασ του καρκινικοφ κυττάρου, και τθν 

κατανόθςθ ουςιαςτικϊν μεταβολϊν τθσ ογκογζνεςθσ 

 Στθν επιδθμιολογικι αρχικά, και βιολογικι ςτθ ςυνζχεια, ανίχνευςθ και 

κακιζρωςθ ενόσ αρικμοφ κυτταρικϊν ι μοριακϊν «υπογραωϊν» του καρκινικοφ 

κυττάρου, και τθν κακιζρωςθ ενόσ αρικμοφ βιολογικϊν (Her2/neu, c-myc,) ι 

Εικόνα 4.1 Τάςεισ τθσ πενταετοφσ επιβίωςθσ 
των ςυχνότερων νεοπλαςμάτων τθν περίοδο 
1975-1999. Ο καρκίνοσ του μαςτοφ (μπλε) 
παρουςιάηει ανοδικι τάςθ. Γράωθμα από το 
National Cancer Institute 
(www.progressreport.cancer.gov) 



 

112 
 

λειτουργικϊν (υποδοχείσ ςτεροειδϊν ορμονϊν) προγνωςτικϊν ι κεραπευτικϊν 

δεικτϊν, οι οποίοι κακιζρωςαν νζεσ κεραπείεσ,  

 Στθν πρϊιμθ και εγκυρότερθ διάγνωςθ, θ οποία οδθγεί ςε ταχφτερθ κεραπεία και 

αντιμετϊπιςθ ςε πρϊιμα ςτάδια τθσ νόςου 

 Στθν πρόοδο τθσ χειρουργικισ αντιμετϊπιςθσ του καρκίνου του μαςτοφ 

 Στθν εωαρμογι νζων, ςτοχευμζνων (anti-Her2/neu αντιςϊματα, αντιοιςτρογόνα) 

και εξατομικευμζνων βιολογικϊν κεραπειϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου. 

 Στθν κακιζρωςθ ειδικϊν κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων και τθν εωαρμογι νζων 

κεραπειϊν 

 Στθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ παρενεργειϊν τθσ κεραπείασ του καρκίνου. Στο 

τελευταίο αυτό πλαίςιο εντάςςεται και θ χοριγθςθ ερυκροποιθτίνθσ ςτουσ 

αςκενείσ υπό (χθμειο/ακτινο) κεραπεία, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υπό των 

ωαρμάκων προκαλοφμενθσ αναιμίασ. 

Θ ερυκροποιθτίνθ, όμωσ, όπωσ προκφπτει από προκλινικζσ μελζτεσ (βλζπε Γενικό Μζροσ-

Ερυκροποιθτίνθ), εκτόσ από ιςχυρόσ αιμοποιθτικόσ παράγοντασ (και ωσ εκ τοφτου 

χριςιμοσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αναιμίασ ςτον καρκίνο), είναι και ζνασ γενικόσ 

αυξθτικόσ παράγων, ο οποίοσ μπορεί να ωκιςει τα κφτταρα προσ τθν επιλογι 

ανκεκτικότερων και επικετικότερων κλϊνων, και ωσ εκ τοφτου να αποτελζςει αρνθτικό 

προγνωςτικό παράγοντα για τθν επιβιϊςθ  των αςκενϊν. Στο πλαίςιο αυτό, διάωορεσ 

κλινικζσ μελζτεσ ςε καρκίνο του μαςτοφ, κεωαλισ και τραχιλου, πνεφμονοσ, κακϊσ και 

νεοπλαςίεσ του αιμοποιθτικοφ ςυςτιματοσ ζδειξαν μειωμζνθ επιβίωςθ των αςκενϊν 

υπό ερυκροποιθτίνθ και οριςμζνεσ εξ αυτϊν διεκόπθςαν (Khuri, 2007; Sytkowski, 2007). 

Θ επιςτθμονικι κοινότθτα βρζκθκε αντιμζτωπθ με το εξισ παράδοξο: ζνασ 

αιμοποιθτικόσ παράγοντασ που χορθγείται για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ αρνθτικοφ  

προγνωςτικοφ δείκτθ, δθλαδι τθσ αναιμίασ, ωζρεται να ςχετίηεται με μειωμζνθ επιβίωςθ 

και προϊκθςθ των όγκων. Μάλιςτα, θ πρϊτθ πολυκεντρικι, τυχαιοποιθμζνθ, διπλι- 

τυωλι μελζτθ που ςχεδιάςτθκε με ςτόχο τθν επίδραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτθν 

επιβίωςθ, αωοροφςε αςκενείσ με καρκίνο μαςτοφ (the Breast Cancer Erythropoietin 

Survival Trial-BEST) και διακόπθκε  πρόωρα λόγω μεγάλθσ διαωοράσ με τθν ομάδα 

ελζγχου (Leyland-Jones, 2003). Ωσ εκ τοφτου, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ Διδακτορικισ 

Διατριβισ, μελετικθκε ανοςο-ιςτοχθμικά θ φπαρξθ ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων 
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τθσ, ςτθ μεγαλφτερθ μζχρισ ςιμερα ςειρά καρκινϊματοσ του μαςτοφ που αναωζρεται 

ςτθν παγκόςμια βιβλιογραωία.  

Είναι γνωςτό ότι εκτόσ από τον HIF, θ ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων 

τουσ, ς’ζνα αρικμό ιςτϊν εξαρτάται από τθν φπαρξθ και τθν ενεργοποίθςθ ςτεροειδϊν 

υποδοχζων και των ορμονικϊν τουσ προςδετϊν (Masuda et al., 2000; Yasuda et al., 2002; 

Yasuda et al., 2001). Ρρόςωατεσ μελζτεσ του εργαςτθρίου μασ, κακϊσ και άλλων 

ερευνθτικϊν ομάδων ζχουν επεκτείνει τα ςτεροειδοδεςμευτικά μόρια (υποδοχείσ) και 

ςτα μεμβρανικά μζλθ τουσ, τα οποία επενεργοφν μζςω διαφλων ιόντων (αςβεςτίου) και 

τθσ ενεργοποιιςεωσ ειδικϊν ενδοκυτταρίων  ςθματοδοτικϊν μονοπατιϊν, ενεχόμενα 

ςτισ μθ γενωμικζσ δράςεισ των ςτεροειδϊν (Papakonstanti et al., 2003). Το εργαςτιριό 

μασ εξ άλλου, απζδειξε ότι οι υποδοχείσ ανδρογόνων ενζχονται ςτθ δραςτικι μείωςθ 

των όγκων, δρϊντασ προαποπτωτικά, ενϊ θ ενεργοποίθςθ των υποδοχζων οιςτρογόνων 

τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ οδϊνει τθν επιβίωςθ καρκινικϊν κυττάρων, με άλλα λόγια 

εμωανίηεται δράςθ αυξθτικοφ παράγοντα (Hatzoglou et al., 2005; Kampa et al., 2005). 

Στο πλαίςιο αυτό, δεδομζνθσ τθσ πλιρουσ απουςίασ δεδομζνων ςτον καρκίνο του 

μαςτοφ, ερευνιςαμε τθν ζκωραςθ των μεμβρανικϊν αυτϊν υποδοχζων ςτεροειδϊν και 

προςπακιςαμε να τουσ ςυςχετίςουμε με τθν ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ. 

Ο υποδοχζασ τθσ  ερυκροποιθτίνθσ παρουςιάηει εξ άλλου μία μεγάλθ αναλογία με μζλθ 

τθσ υπεροικογενείασ των κυτταροκινϊν και των υποδοχζων του TNF (TNFRSF). Είναι 

χαρακτθριςτικό, ότι οριςμζνα μζλθ τθσ υπεροικογενείασ αυτισ ανιχνεφκθκαν ςτθν 

προςπάκεια ταυτοποίθςθσ του υποδοχζα τθσ ερυκροποιθτίνθσ (Chicheportiche et al., 

1997; Wiley and Winkles, 2003). Άλλωςτε, υπάρχουν αναωορζσ ςχετικά με τθν επίδραςθ 

κυτταροκινϊν, μεταξφ των οποίων και ο TNFα, ςτθ ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ EPO/EPOR. 

Στθ μελζτθ μασ επικεντρωκικαμε ςτθν ανίχνευςθ ενόσ υποςυνόλου τθν υπεροικογενείασ 

αυτισ (των προςδετϊν BAFF, APRIL και των υποδοχζων τουσ  BAFFR, TACI, BCMA) οι 

οποίοι ζχουν αναωερκεί ότι επιτείνουν τον πολλαπλαςιαςμό και τθν επιβίωςθ διαωόρων 

καρκινικϊν κυττάρων και ζχουν ανιχνευκεί ςε οριςμζνα νεοπλάςματα (Deshayes et al., 

2004; Dillon et al., 2006; Mackay and Ambrose, 2003; Mhawech-Fauceglia et al., 2006). 

Σθμειωτζον ότι θ ανίχνευςθ αυτι γίνεται γιά πρϊτθ φορά παγκόςμια ςε ιςτολογικά 

παραςκευάςματα καρκινϊματοσ μαςτοφ. 
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4.1.2 Ανίχνευςη Ερυθροποιητίνησ και αυξητικών παραγόντων ςε 

ιςτολογικά παραςκευάςματα καρκινώματοσ μαςτου. 

4.1.2.1 Ανίχνευςη Ερυθροποιητίνησ και των υποδοχέων τησ 

4.1.2.1.1 Ερυθροποιητίνη (EPO) 

Θ ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ εξετάςκθκε ςε ιςτολογικά παραςκευάςματα 61 

αςκενϊν με καρκίνωμα του μαςτοφ. Εξ αυτϊν, 49 όγκοι παρουςίαηαν κετικότθτα ςτθν 

ανίχνευςθ τθσ ορμόνθσ, ενϊ ςτουσ υπόλοιπουσ (12) δεν εντοπίςτθκε θ ΕΟ. Στθν εικόνα 

4.2 παρουςιάηεται μία αρνθτικι (Α) και μία κετικι (3+) περίπτωςθ (Β), ςφμωωνα με το 

πρότυπο που περιγράωουμε ςτθ μεκοδολογία. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ ζκωραςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ ιταν διάχυτθ ενδοκυττάρια, ςυμβατι με τον τρόπο ςφνκεςθσ τθσ 

ορμόνθσ (εικόνα 4.2 Β και D). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το παρακείμενο μαηικό παρζγχυμα 

ιταν ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ (93%) αρνθτικό ωσ προσ τθν ανοςοϊςτοχθμικι 

ανίχνευςθ ερυκροποιθτίνθσ (βλζπε εικόνα 4.2 B,C και D). 

  

Το μζτωπο ανάπτυξθσ του όγκου (αυξθτικό μζτωπο, growing edge) παρουςίαηε μία 

πλζον ζντονθ χρϊςθ ςε 47 περιπτϊςεισ (77%) ςε ςχζςθ με τθ μάηα του όγκου, πικανϊσ 

λόγω των αυξθμζνων αναγκϊν των κυττάρων ςε οξυγόνο και τθν επακόλουκθ ςχετικι 

υποξία (εικόνα 4.3 D). Στα αιμοωόρα αγγεία δεν εντοπίςτθκε ΕΟ. Αξίηει επίςθσ να 

ςθμειωκεί ότι ςε 14 περιπτϊςεισ με ςυνφπαρξθ εςτιϊν πορογενοφσ ενδοεπικθλιακοφ 

καρκινϊματοσ (DCIS; Ductal Carcinoma In Situ), παρατθρικθκε ζκωραςθ 

ερυκροποιθτίνθσ, ενϊ οι υπερπλαςτικοί (με ατυπία ι άνευ) πόροι εμωάνιηαν μία ελαωρά 

κετικότθτα (1+) (εικόνα 4.3 Α και Β αντίςτοιχα).  

A B

DC

Εικόνα 2.4. Ανίχνευςθ ΕΟ ςε χειρουργικά 
παραςκευάςματα καρκίνου μαςτοφ 
Α. Αρνθτικόσ πόροσ. Β. Χαρακτθριςτικι 
κετικι περίπτωςθ ζκωραςθσ ςε διθκθτικό 
πορογενζσ καρκίνωμα. C. Διθκθτικό 
καρκίνωμα δεξιά και υπερπλαςτικόσ πόροσ 
αριςτερά. D. Χαρακτθριςτικι διάχυτθ 
κυτταροπλαςματικι χρϊςθ ςε μεγαλφτερθ 
μεγζκυνςθ. Α και C. Το παρακείμενο 
μαηικό παρζγχυμα δεν εκωράηει ΕΟ. 
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4.1.2.1.2 Τποδοχείσ ερυθροποιητίνησ (EPOR) 

Θ ζκωραςθ των υποδοχζων ερυκροποιθτίνθσ ανιχνεφτθκε ςε 50/62 (82%) των 

περιπτϊςεων που εξετάςτθκαν. Ρεριπτϊςεισ αρνθτικοφ και κετικοφ όγκου 

παρουςιάηεται ςτθν εικόνα 4.4.  

  

Σε όλεσ τισ κετικζσ περιπτϊςεισ, το αυξθτικό όριο υπερζκωραηε τουσ EPOR από τθ μάηα 

του όγκου (εικόνα 4.5 D). O γφρω μαηικόσ ιςτόσ ιταν πάντοτε αρνθτικόσ (βλ. εικόνα 4.5), 

εκτόσ μιασ περιπτϊςεωσ. Στο 50% των αρνθτικϊν περιπτϊςεων ςυνεντοπίςτθκε θ 

ζκωραςθ τθσ ΕΟ. 

Θ ζκωραςθ των υποδοχζων ερυκροποιθτίνθσ παρουςιάηει ζνα πρότυπο, διαωορετικό 

από αυτό τθσ ερυκροποιθτίνθσ: Εμωανίηει ελαωρά διάχυτθ κυτταροπλαςματικι 

εντόπιςθ, ενϊ το κυρίαρχο ςτοιχείο είναι θ κοκκιϊδθσ μεμβρανικι ζκωραςθ, ςυμβατι με 

το μεμβρανικό χαρακτιρα των υποδοχζων (εικόνα 4.5 G). Επίςθσ, κετικότθτα εντοπίςαμε 

ςε 8 περιπτϊςεισ ςτουσ πόρουσ και ςε 7 περιπτϊςεισ DCIS (εικόνα 4.5 Α και Β). Τα 

αιμοωόρα αγγεία εκωράηουν πάντοτε τουσ υποδοχείσ ερυκροποιθτίνθσ (εικόνα 4.5 D, 

τόξα). 

Εικόνα 4.3. Η ζκφραςθ τθσ ΕΟ ςτον καρκίνο του μαςτοφ ακολουκεί τθν εξζλιξθ τθσ νόςου. 
Α. Αςκενισ ζκωραςθ ςε υπερπλαςτικό πόρο. Β. Υψθλι ζκωραςθ ςε DCIS και C-D. ςε διθκθτικό πορογενζσ 
καρκίνωμα. Θ ζκωραςθ μεγιςτοποιείται ςτο αυξθτικό μζτωπο του όγκου D. 

Εικόνα 4.4. Χαρακτθριςτικι αρνθτικι Α. και 
κετικι Β. περίπτωςθ EPOR  
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Θ κετικότθτα ωσ προσ τθν χρϊςθ ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ ςτα δείγματά 

μασ περιγράωεται ςυνοπτικά ςτθν εικόνα 4.6. Αξίηει να ςθμειωκεί, τζλοσ, ότι θ ζκωραςθ 

των υποδοχζων ερυκροποιθτίνθσ ιταν μεγαλφτερθ (μζςο H-score 225) από ό,τι αυτι τθσ 

ορμόνθσ (μζςο H-score 150). 

 

4.1.2.1.3υςχέτιςη ερυθροποιητίνησ και των υποδοχέων τησ με την 

ιςτολογική κατάταξη των όγκων 

Θ εικόνα 4.6 παρουςιάηει τθν ζνταςθ τθσ ανοςοανίχνευςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των 

υποδοχζων τθσ ωσ προσ τα διάωορα ςθμεία των όγκων: ζτςι, ωαίνεται ότι αωενόσ μεν 

υπάρχει ζνασ παραλλθλιςμόσ μεταξφ τθσ ζκωραςθσ των δφο αυτϊν παραμζτρων, 

Εικόνα 4.5 Ανοςοϊςτοχθμικι ανίχνευςθ EPOR ςε χειρουργικά παραςκευάςματα καρκίνου του μαςτοφ 
Α. Κετικοί υπερπλαςτικοί πόροι. Β.  Ζντονθ κετικότθτα ςε DCIS. C.  και D. Χαρακτθριςτικι ζντονθ ζκωραςθ ςε 
διθκθτικό πορογενζσ καρκίνωμα. Σθμειϊνουμε τθν ζντονθ κετικότθτα ςτο αυξθτικό μζτωπο του όγκου D. 
κακϊσ και τα κετικά αγγεία πζριξ του νεοπλάςματοσ (με βζλθ). In situ-comedo καρκίνωμα Ε. και F. Σε 
μεγαλφτερθ μεγζκυνςθ παρουςιάηεται θ χαρακτθριςτικι ςτικτι κοκκιϊδθσ μεμβρανικι ζκωραςθ G. 

Εικόνα 4.6. Κατανομι τθσ ζνταςθσ 
τθσ χρϊςθσ τθσ ΕΟ και του ΕΟR 
(Θ-score) 
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αωετζρου δε μποροφμε να μιλιςουμε για πραγματικι ςυςχζτιςθ. Το πζριξ του 

νεοπλάςματοσ μαηικό παρζγχυμα παρουςιάηει ιπια κετικότθτα, θ οποία βαίνει 

αυξανόμενθ όςο περνάμε από υπερπλαςτικπόρουσ και λόβια προσ το διθκθτικό 

καρκίνωμα. Με λίγα λόγια, θ ζνταςθ τθσ χρϊςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και του υποδοχζα 

τθσ, ακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ νεοπλαςματικισ νόςου. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το DCIS 

ιταν πάντοτε εντόνωσ κετικό για EPO, ενϊ μόνον οι μιςζσ περιπτϊςεισ ιταν κετικζσ για 

EPOR.  

Στθν εικόνα 4.7 διαωαίνεται θ επίδραςθ τθσ προεγχειρθτικισ χθμειοκεραπείασ ςτθν 

ζκωραςθ ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων. Ραρατθρείται μία ςχετικι μείωςθ ςτθ 

μζςθ ζκωραςθ των παραμζτρων μετά από χθμειοκεραπεία. Ραρά ταφτα, κα πρζπει να 

είμαςτε προςεκτικοί ςτα εξαγόμενα ςυμπεράςματα από τα αποτελζςματα αυτά, 

δεδομζνου ότι μόνον λίγεσ αςκενείσ δεν ζλαβαν προεγχειρθτικι χθμειοκεραπεία (6/62) 

και χρειάηονται μεγαλφτερεσ ςειρζσ για αςωαλείσ εκτιμιςεισ.  
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4.1.2.2 Ανίχνευςη μεμβρανικών ςτεροειδών υποδοχέων 

Οπωσ αναωζρκθκε και ςτο προθγοφμενο κεωάλαιο (Υλικά και Μζκοδοι), λόγω του 

γεγονότοσ ότι θ μοριακι δομι των μεμβρανικϊν υποδοχζων ςτεροειδϊν δεν ζχει 

απόλυτα διευκρινιςκεί, θ ανίχνευςι τουσ, τόςο ςε κφτταρα, όςο και ςε ιςτολογικά 

παραςκευάςματα, γίνεται μζςω τθσ ςφνδεςθσ ειδικϊν προςδετϊν. Ρροθγοφμενεσ 

μελζτεσ του εργαςτθρίου μασ ζδειξαν ότι, ςε ιςτολογικά παραςκευάςματα, χριςθ 

ειδικϊν αντι-οιςτρογόνων (ICI-182780), αντι-προγεςτινϊν (RU-486) ι αντι-ανδρογόνων 

(flutamide) επιτρζπει το μθδενιςμό τθσ ςφνδεςθσ του προςδζτθ ςε αυτοφσ, και τθν 

Εικόνα 4.7. Επίδραςθ τθσ προεγχειρθτικισ 
χθμειοκεραπείασ ςτθν ενταςθ χρϊςεωσ 
ερυκροποιθτίνθσ (μαφρεσ ςτιλεσ) και του υποδοχζα 
τθσ (EPOR, κόκκινεσ ςτιλεσ). Θ ζνταςθ τθσ χρϊςεωσ 
υπολογίηεται με τον υπολογιςμό του H-score 
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ανίχνευςθ μόνον των μεμβρανικϊν υποδοχζων, οι οποίοι δεν είναι ευαίςκθτοι ςτθν 

πρόςδεςθ αντι-ορμονϊν. Το γεγονόσ αυτό επιτρζπει μία πρϊτθ ςκζψθ για τθ 

διαωορετικι μοριακι δομι των μεμβρανικϊν αυτϊν κζςεων. Ο προςδζτθσ τον οποίο 

χρθςιμοποιιςαμε είναι ζνα ςτεροειδζσ (οιςτρογόνο, ανδρογόνο ι προγεςτερόνθ) 

ςυνδεδεμζνο με αλβουμίνθ βοόσ (BSA) για να μθν είςερχεται ςτο εςωτερικό των 

κυττάρων και ωλουορεςκεΐνθ (FITC), γεγονόσ που προςδιορίηει τον ωκοριςμό και 

παρζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςισ τουσ με ςυνεςτιακι μικροςκοπία ωκοριςμοφ. 

Δεδομζνθσ όμωσ τθσ λεπτότθτοσ των τομϊν (3 μm), οι οποίεσ είναι πολφ μικρότερεσ από 

το πάχοσ ενόσ κυττάρου (~20 μm), ο προςδζτθσ κα μποροφςε να ςυνδεκεί ςε 

ενδοκυτταρίουσ υποδοχείσ, γεγονόσ που κακιςτά απαραίτθτθ τθν χριςθ αντι-ορμόνθσ. 

Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα από τα αποτελζςματα του εργαςτθρίου ςε καρκίνο 

προςτάτου, χωρίσ και με τθ χριςθ αντι-ανδρογόνου, ωαίνεται ςτθν εικόνα 4.8.  

 

 

 

 

 

Ενα επί πλζον μεκοδολογικό πρόβλθμα το οποίο αντιμετωπίςαμε, είναι θ διαωορετικι 

ςιμανςθ του ςυμπλόκου ςτεροειδζσ-BSA με τθν FITC, οδθγϊντασ ςε διαωορετικι ζνταςθ 

ωκοριςμοφ του κάκε μορίου. Οι δυνατότθτεσ αντιμετωπίςεωσ του ωαινομζνου αυτοφ, 

είναι οι ακόλουκεσ: 

 Τροποποιείται θ ςυγκζντρωςθ του προςδζτθ ϊςτε να επιτυγχάνεται ίςοσ 

ωκοριςμόσ του κάκε μορίου. Σε περίπτωςθ μικρϊν διαωορϊν, θ μζκοδοσ αυτι 

μπορεί να εωαρμοςκεί, επιτρζποντασ τθν αξιολόγθςθ τθσ ζνταςθσ του 

ωκοριςμοφ, και επομζνωσ τθσ ςυγκζντρωςθσ των υπο εξζταςθ μορίων. Σε 

Εικόνα 4.8. Επίδραςθ τθσ οξεικισ κυπροτερόνθσ ςτθν χρϊςθ 
των μεμβρανικϊν υποδοχζων ανδρογόνων.  
Θ χριςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA-FITC ςε τομζσ ιςτϊν, λόγω του 
τεμαχιςμοφ των κυττάρων, οδθγεί ςε χρϊςθ τόςο των 
μεμβρανικϊν όςο και των κυτταροπλαςματικϊν/πυρθνικϊν 
ανδρογονικϊν υποδοχζων. Θ ςφγχρονθ επϊαςθ με οξεικι 
κυπροτερόνθ (αντιανδρογόνο που ανταγωνίηεται τθν 
τεςτοςτερόνθ γιά ςφνδεςθ μόνο ςτισ ενδοκυττάριεσ κζςεισ, 
οδθγεί ςε καλφτερθ ανίχνευςθ των μεμβρανικϊν κζςεων 
(Dambaki et al., 2005). 
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περίπτωςθ όμωσ μεγάλων διαωορϊν, όπωσ ςτα  ωκοριομζνα ςφμπλοκα που 

χρθςιμοποιιςαμε, αλλαγι των ςυγκεντρϊςεων, οδθγεί ςε τροποποίθςθ τθσ 

ςτοιχειομετρίασ τθσ αντιδράςθσ, με επακόλουκθ τθν πικανι εξαγωγι 

λανκαςμζνων ςυμπεραςμάτων. 

 Εωαρμογι ςε κάκε θλεκτρονικι εικόνα (μετά από χρϊςθ με ίςθ ςυγκζντρωςθ 

προςδζτθ) μιασ μάςκασ με τυχαία κατανεμθμζνα ςθμεία μετριςεωσ (Chalkey 

count, εικόνα 4.9). Στθν περίπτωςθ αυτι, κεωροφνται κετικζσ οι μετριςεισ (ςτθν 

περίπτωςθ των μεμβρανικϊν υποδοχζων) όταν ζνα από τα τυχαία κατανεμθμζνα 

ςθμεία μετριςεωσ βρίςκεται ςτθ μεμβράνθ του κυττάρου και είναι κετικό για τον 

προσ εξζταςθ παράγοντα. Θ ζνταςθ τθσ χρϊςθσ επομζνωσ, είναι ςυνάρτθςθ του 

αρικμοφ των κετικϊν ςυνεντοπίςεων. Θ τεχνικι αυτι εωαρμόςκθκε ςτθν 

παροφςα μελζτθ. 

Θ ανίχνευςθ των μεμβρανικϊν ςτεροειδϊν υποδοχζων ςε 61 περιπτϊςεισ καρκινϊματοσ 

του μαςτοφ  ζδωςε 58, 57, και 57 περιπτϊςεισ κετικζσ για υποδοχείσ οιςτρογόνων, 

προγεςτερόνθσ και ανδρογόνων αντίςτοιχα. Τα ενδοεπικθλιακά πορογενι καρκινϊματα 

(DCIS) ιταν ςτακερά κετικά. Χαρακτθριςτικζσ κετικζσ περιπτϊςεισ για υποδοχείσ 

οιςτρογόνων, προγεςτερόνθσ και ανδρογόνων παρουςιάηονται ςτθν εικόνα 4.9.  

 

 Ραρατθρείται ότι θ χρϊςθ για τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ παρουςιάηει μία 

χαρακτθριςτικι περιμεμβρανικι εντόπιςθ, ενϊ γενικά το κυτταρόπλαςμα ελζγχεται ωσ 

Εικόνα 4.9. Ανίχνευςθ 
μεμβρανικϊν κζςεων 
οιςτρογόνων (ER ), ανδρογόνων 
(AR) και προγεςταγόνων (PR). Θ 
εικόνα επίςθσ παρουςιάηει τθ μτθ 
μι ειδικι χρϊςθ (BSA) κακϊσ και 
τθ μάςκα με τισ τυχαία 
κατανεμθμζνεσ κουκίδεσ που 
χρθςιμοποιικθκε για τον 
υπολογιςμό των μεμβρανικϊν 
κζςεων ςφνδεςθσ (Chalkey count). 
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αρνθτικό. Το γεγονόσ αυτό αποδίδεται ςτθ χριςθ αντιςτοίχων αντι-ορμονϊν οι οποίεσ 

καλφπτουν τουσ ενδοκυττάριουσ υποδοχείσ. Ραράλλθλα υποδθλϊνουν τθ διαωορετικι 

βιοχθμικι ωφςθ μεμβρανικϊν και ενδοκυτταρίων υποδοχζων, δεδομζνου ότι οι 

τελευταίοι δεν ανταγωνίηονται για ςφνδεςθ το ςτεροειδζσ που χρθςιμοποιικθκε και τθν 

αντι-ορμόνθ. Ο περικυτταρικόσ μθ καρκινικόσ ιςτόσ ιταν μόνιμα αρνθτικόσ για 

μεμβρανικοφσ ςτεροειδείσ υποδοχείσ, κακιςτϊντασ ζτςι τθν ανίχνευςι τουσ 

χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ καρκινικισ βλάβθσ, ζνα γεγονόσ το οποίο επίςθσ 

παρατθρικθκε από τθν ερευνθτικι μασ ομάδα και ςτον καρκίνο του προςτάτου (Kampa 

et al., 2006; Kampa et al., 2002; Stathopoulos et al., 2003). Ραράλλθλα, θ προ-εγχειρθτικι 

κεραπεία των αςκενϊν μειϊνει ελαωρά τθν κετικότθτα των όγκων ςε μεμβρανικοφσ 

ςτεροειδείσ υποδοχείσ προγεςτερόνθσ και ανδρογόνων ενϊ αυξάνει ελαωρά τουσ 

μεμβρανικοφσ οιςτρογονικοφσ υποδοχείσ (εικόνα 4.10), από 7.3±1.7 ςε 9.3±0.5 γιά τουσ 

mER, από 10.0±2.0 ςε 8.0±0.5 για τουσ mPR, και από 10.6±1.6 ςε 8.8±0.5 για τουσ mAR. 

Στθν περίπτωςθ αυτι επίςθσ, όπωσ ςυηθτικθκε και πιο πάνω για τουσ υποδοχείσ 

ερυκροποιθτίνθσ και για τθν ορμόνθ, δεδομζνου ότι οι περιπτϊςεισ αςκενϊν χωρίσ 

προεγχειρθτικι κεραπεία ιταν λίγεσ (6), τα αποτελζςματά μασ κα πρζπει να 

επαλθκευτοφν ςε μεγαλφτερεσ ςειρζσ. 

 

 

4.1.2.3 Ανίχνευςη δεςμευτών τησ υπεροικογενείασ του TNF (BAFF, 

APRIL) και των υποδοχέων τουσ (BAFFR, TACI, BCMA) 

Οπωσ αναωζρκθκε και ςτο Γενικό Μζροσ, θ υπεροικογζνεια του TNF απαρτίηεται από 19 

προςδζτεσ και 29 υποδοχείσ  (Ware, 2003). Τα νεότερα μζλθ αυτισ τθσ υπεροικογζνειασ 

από πλευράσ προςδζτθ είναι οι BAFF και APRIL, ουςίεσ οι οποίεσ αρχικά ανιχνεφτθκαν ωσ 
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Εικόνα 4.10. Επίδραςθ τθσ 
προεγχειρθτικισ χθμειοκεραπείασ 
ςτθν ενταςθ χρϊςεωσ μεμβρανικϊν 
υποδοχζων οιςτρογόνων (ER), 
προγεςταγόνων (PR) και 
ανδρογόνων (AR), ςε περιπτϊςεισ 
χωρίσ (μαφρεσ ςτιλεσ) και με 
προεγχειρθτικι χθμειοκεραπεία 
(κόκκινεσ ςτιλεσ). Θ ζνταςθ τθσ 
χρϊςεωσ παρουςιάηεται με τθν 
κετικότθτα του Chalkey count. 
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αυξθτικοί και παράγοντεσ διαωοροποιιςεωσ των λεμωοκυττάρων, κακιςτϊντασ τουσ εν 

μζρει, ανάλογουσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ. Οι προςδζτεσ αυτοί ςυνδζονται ςε τρείσ 

τουλάχιςτον ειδικοφσ υποδοχείσ (BCMA, BAFFR και TACI), ενϊ πρόςωατα ανιχνεφκθκε 

και πρόςδεςθ ςτθ ςυνδεκάνθ- 1, μιά ειδικι πρωτεογλυκάνθ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ. 

Θ τελευταία αυτι ςφνδεςθ περιγράωεται από οριςμζνουσ ςυγγραωείσ ωσ μθ ειδικι. Στθν 

περίπτωςθ όμωσ του APRIL, πιςτεφεται ότι είναι ειδικι, και μάλιςτα, ζχουν περιγραωεί 

ειδικά ενδοκυττάρια ςθματοδοτικά μονοπάτια που διεγείρονται (Belnoue et al., 2008; 

Hendriks et al., 2005; Mhawech-Fauceglia et al., 2006; Sakurai et al., 2007).  

Το ςφςτθμα αυτό των δφο προςδετϊν και των τριϊν ειδικϊν υποδοχζων, όπωσ και το 

ςφςτθμα EPO/EPOR, ανιχνεφκθκε πρόςωατα και ςε εξωλεμωικοφσ ιςτοφσ, όπωσ ςε 

καρκίνωμα του παχζοσ εντζρου και ςε κυτταρικζσ ςειρζσ γλοιωμάτων. Ενεργοποίθςι του 

προκαλεί γενικά κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό και διαωοροποίθςθ, ενϊ αναςτζλλει τθν 

απόπτωςθ, παρουςιάηοντασ ζνα επί πλζον ςτοιχείο ομοιότθτοσ με το ςφςτθμα 

EPO/EPOR. Ραρά ταφτα μεχρισ ςιμερα  μόνο μία μελζτθ ζχει εξετάςει τθν ενδεχόμενθ 

βιολογικι δράςθ ςτο καρκίνωμα του μαςτοφ (Hahne et al., 1998). Ετςι, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ, μελετιςαμε τθν ανίχνευςθ του ςυςτιματοσ αυτοφ ςε 

53 περιπτϊςεισ καρκινϊματοσ του μαςτοφ, αλλά και 28 περιπτϊςεισ γλοιϊματοσ  

χρθςιμοποιϊντασ ανοςοϊςτοχθμικζσ μεκόδουσ μετριςεωσ. 

4.1.2.3.1 ε καρκινώματα  μαςτού 

Οι τρεισ υποδοχείσ (BCMA, BAFFR και TACI) δεν ανιχνεφτθκαν ςε καμία από τισ 

περιπτϊςεισ που εξετάςαμε, τόςο ςτον καρκινικό, όςο και ςτο πζριξ του νεοπλάςματοσ 

μαηικό παρζγχυμα. Αντίκετα, οι αντίςτοιχοι ςυνδζτεσ, BAFF και APRIL, εντοπίηονται, αλλά 

ακολουκοφν διαωορετικό πρότυπο ζκωραςθσ. Αναλυτικότερα, ο BAFF, ελζγχκθκε κετικόσ 

ςε 52/53 περιπτϊςεισ. Το μζςο H-score ιταν 145, με διακφμανςθ από 30 ζωσ 288. Ολεσ 

οι περιπτϊςεισ DCIS ιταν επίςθσ κετικζσ για BAFF (μζςο H-score=163, διακφμανςθ 44-

200). Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο, το οποίο περιγράωεται για πρϊτθ ωορά, ιταν θ 

κετικότθτα ςτα περιβάλλοντα τθ βλάβθ λιποκφτταρα. Σε αυτά, θ κετικότθτα περιορίηεται 

ςτο κυτταρόπλαςμα, ενϊ το περιεχόμενο λιποςωαιρίδιο ιταν αρνθτικό. Τυπικζσ 

περιπτϊςεισ τθσ ανωτζρω εντόπιςθσ παρουςιάηονται ςτθν εικόνα 4.11. Ο BAFF, όπωσ 

ζχει ιδθ αναωερκεί, είναι μια πρωτεΐνθ θ οποία ςυντίκεται ενδοκυτταρικά, προωκείται 

ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ όπου προςδζνεται, και ςτθ ςυνζχεια, απελευκερϊνεται μετά 
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από δράςθ πεπτιδαςϊν. Συμβατά με τθν ανωτζρω ωυςιολογία του μορίου ιταν και τα 

αποτελζςματά μασ. Ππωσ παρουςιάηεται ςτθν εικόνα 4.11, ο BAFF εντοπίηεται ςτο 

κυτταρόπλαςμα των καρκινικϊν κυττάρων , ενϊ ςε μερικζσ περιπτϊςεισ παρατθρείται 

μια εντονότερθ περιπυρθνικι ζκωραςθ. Χαρακτθριςτικι όμωσ είναι θ ζντονθ μεμβρανικι 

εντόπιςθ, θ οποία εμωανίηεται ωσ ςτικτι κοκκιϊδθσ, ςυμβατι με τθ μεμβρανικι ωφςθ 

του μορίου. 

 

 

Σε αντίκεςθ με τον BAFF, ο APRIL παρουςιάηει μιά κετικι ανοςοχρϊςθ ςε 39/53 

περιπτϊςεισ καρκινϊματοσ του μαςτοφ. Θ ζκωραςθ είναι γενικά χαμθλότερθ από αυτι 

του BAFF (μζςο H-score=60, διακφμανςθ 2-282). Κετικότθτα για APRIL εμωάνιςαν 13/15 

περιπτϊςεισ DCIS (μζςο H-score=92, διακφμανςθ range 6-255), ενϊ 7/8 περιπτϊςεισ 

ωυςιολογικϊν πόρων (μζςο H-score 215, διακφμανςθ 110-300) και 5/5 ωυςιολογικοί 

λοβοί παρουςίαηαν επίςθσ κετικι χρϊςθ (μζςο H-score=171, διακφμανςθ 56-300) 

(εικόνα 4.13). Σε αντίκεςθ με τον BAFF, ο APRIL ςυντίκεται ςτο κυτταρόπλαςμα και 

Εικόνα 4.11. Ανοςοϊςτοχθμικι χρϊςθ BAFF ςε καρκινϊματα μαςτοφ. Α. Διθκθτικό καρκίνωμα μαςτοφ. Το βζλοσ 
δείχνει τθ κετικι χρϊςθ ςτα λιποκφτταρα που περιβάλλουν το καρκίνωμα. Β. Ρερίπτωςθ καρκινϊματοσ με 
ςυνφπαρξθ DCIS. C. Υπερπλαςτικόσ πόροσ (βζλοσ) και μθ καρκινικό λόβιο (αιχμι βζλουσ). D. Μεγαλφτερθ 
μεγζκυνςθ καρκινικϊν κυττάρων. Θ αιχμι του βζλουσ υποδεικνφει τθν εντονότερθ μεμβρανικι εντόπιςθ. Ε. 
Αρνθτικι χρϊςθ. 
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απελευκερϊνεται (υπό τθ μορωι εκκριτικϊν κοκκίων) κατ’ ευκείαν ςτον εξωκυττάριο 

χϊρο. Θ ιςτολογικι εικόνα που παρατθρικθκε (εικόνα 4.12) είναι ςυμβατι με τθν 

ανωτζρω εκκριτικι πορεία του μορίου. Το κυτταρόπλαςμα των κετικϊν κυττάρων είναι 

αςκενϊσ κετικό, ενϊ θ κοκκιϊδθσ παρατθροφμενθ χρϊςθ είναι ςυμβατι με τθ ςφνκεςθ 

και τθν ζκκριςθ του μορίου (εικόνα 4.12).  

 

 

Θ εικόνα 4.13 παρουςιάηει τθ διακφμανςθ τθσ ζκωραςθσ των BAFF και APRIL ανάλογα με 

τισ δομζσ ςτισ οποίεσ ανιχνεφκθκε. Οπωσ ωαίνεται, ο BAFF εκωράηεται ςχεδόν ςτακερά 

ςε όλεσ τισ δομζσ (καρκινικζσ και μθ), ςυμπεριλαμβανομζνων και των λιποκυττάρων του 

μαςτοφ. Αντίκετα, ο APRIL εκωράηεται κυρίωσ ςε μθ καρκινικζσ περιοχζσ, περιορίηεται 

ςτο DCIS και ελαχιςτοποιείται ςτο καρκίνωμα. Τα ευριματα αυτά είναι ενδεικτικά τθσ 

διαωοροποίθςθσ των δράςεων και τθσ ςθμαςίασ των δυο παραγόντων ςτον καρκίνο του 

μαςτοφ: ο BAFF πικανό να αποτελεί βαςικό τροωικό παράγοντα του μαηικοφ αδζνα, ενϊ 

θ ελάττωςθ τθσ ζκωραςθσ του APRIL ςυμβαδίηει με τθν αποδιαωοροποίθςθ των 

Εικόνα 4.12 Ανοςοϊςτοχθμικι χρϊςθ γιά APRIL, ςε καρκινϊματα μαςτοφ. Α. Διθκθτικό καρκίνωμα. Β. Κετικι 
περίπτωςθ DCIS. C. Κετικότθτα ςε υπερπλαςτικό πόρο (βζλοσ) και λόβιο (αιχμι βζλουσ). D Μεγζκυνςθ κετικϊν 
καρκινικϊν κυττάρων, όπου διακρίνεται θ κοκκιϊδθσ κυτταροπλαςματικι εντόπιςθ του APRIL. E. Αρνθτικι 
περίπτωςθ. 
 



 

124 
 

κυττάρων. Τοφτο υποςτθρίηεται περαιτζρω από τθν αρνθτικι ςυςχζτιςθ τθσ ζκωραςθσ 

του APRIL με το βακμό κακοικειασ του καρκινϊματοσ (βακμόσ-grade του όγκου, 4.13 C). 

Τζλοσ, παρατθρείται αυξθμζνθ ζκωραςθ του APRIL ςε όγκουσ, με διθκθμζνουσ 

λεμωαδζνεσ ςε ςχζςθ με όγκουσ Ν0, θ οποία κα μποροφςε να αποδοκεί ςτον τροωικό 

ρόλο του APRIL ςτο λεμωικό ιςτό (εικόνα 4.13 B). Οωείλουμε να ςθμειϊςουμε ότι ςτισ 

μζχρι ςιμερα μελζτεσ, θ ζκωραςθ των μορίων αυτϊν αποδίδεται ςτθ λεμωοκυτταρικι 

διικθςθ και το χθμειοτακτιςμό μακροωάγων ςτον πζριξ του νεοπλάςματοσ ςυνδετικό 

ιςτό (Mhawech-Fauceglia et al., 2006). Στθν παροφςα μελζτθ όμωσ, ο μθ καρκινικόσ ιςτόσ 

ιταν αρνθτικόσ. Επομζνωσ, θ ςφνκεςθ των μορίων αυτϊν προζρχεται από τα 

νεοπλαςματικά κφτταρα του μαςτοφ per se και όχι από κάποιον εξωγενι παράγοντα ι 

άλλο κφτταρο.  

  

 

Θ μελζτθ μασ, αποτελεί τθν πρϊτθ παγκοςμίωσ ςε χειρουργικά παραςκευάςματα 

καρκίνου μαςτοφ.  Μζχρι πρότινοσ, θ άντλθςθ πλθροωοριϊν γινόταν αποκλειςτικά από 

κυτταρικά πειραματικά μοντζλα. Σε όλεσ τισ αναωορζσ που βρίςκουμε ςτθ βιβλιογραωία, 

οι APRIL και BAFF παρουςιάηουν κοινι βιολογικι ςυμπεριωορά. Λόγω του ότι, 

αναωζρουμε για πρϊτθ ωορά πικανό διαχωριςμό των δράςεων των μορίων αυτϊν, 

κρίναμε ςκόπιμθ τθ μελζτθ τουσ και ςε άλλουσ μονιμοποιθμζνουσ ιςτοφσ.  

4.1.2.3.2 ε γλοιώματα 

Θ διακφμανςθ τθσ ζκωραςθσ του APRIL ιδίωσ, αλλά και του BAFF ςτα καρκινϊματα του 

μαςτοφ, (βλζπε εικόνα 4.13) δεν ςυμβαδίηει με προθγοφμενα αποτελζςματα, ςε άλλεσ 

καρκινικζσ εντοπίςεισ. Ρράγματι, ςτον καρκίνο του παχζοσ εντζρου,του δζρματοσ και τθσ 

Εικόνα 4.13. Διακφμανςθ ζκωραςθσ APRIL (μαφρεσ ςτιλεσ) και BAFF (γκρίηεσ ςτιλεσ) (Α), ςε περιπτϊςεισ με 
κετικοφσ ι αρνθτικοφσ λεμωαδζνεσ (Β) και ςε ςχζςθ με τον βακμό διαωοροποίθςθσ του όγκου. Τα αποτελζςματα 
εκωράηονται με τον θμιποςοτικό δείκτθ H-score. Στο γράωθμα Β, εμωανίηεται μόνον θ διαωορά του APRIL, 
δεδομζνθσ τθσ ςτακερισ εκωράςεωσ του BAFF. 
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ουροδόχου κφςτεοσ (Hahne et al., 1998; Mhawech-Fauceglia et al., 2006; Rennert et al., 

2000) παρατθρείται μία αφξθςθ τθσ ζκωραςθσ των δφο αυτϊν προςδετϊν, θ οποία 

αυξάνει με τθν αποδιαωοροποίθςθ του καρκινικοφ κυττάρου, ςε αντίκεςθ με ό,τι 

αναωζρκθκε ανωτζρω ςτο μαςτό. Ετςι, για να ελζγξουμε εάν το γεγονόσ αυτό αποτελεί 

χαρακτθριςτικό του μαςτοφ, προςδιορίςαμε τθν ζκωραςθ των δφο αυτϊν παραγόντων 

(BAFF, APRIL) και των υποδοχζων τουσ (BCMA, TACI, BAFFR) ςε μία ςειρά γλοιωμάτων. Ο 

ιςτόσ αυτόσ επελζγθ για δφο λόγουσ: 

1. Ρροθγοφμενεσ μελζτεσ τθσ ερευνθτικισ μασ ομάδασ ζδειξαν ότι κυτταρικζσ 

ςειρζσ από ανκρϊπινα γλοιοβλαςτϊματα ςυνκζτουν και εκκρίνουν BAFF και 

APRIL, ενϊ εμωανίηουν επίςθσ ζκωραςθ των αντιςτοίχων υποδοχζων, 

επθρεάηοντασ τον πολλαπλαςιαςμό των καρκινικϊν κυττάρων (Deshayes et al., 

2004). 

2. Οι όγκοι αυτοί του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ ςυνκζτουν και εκκρίνουν 

ερυκροποιθτίνθ, θ οποία δρά, μζςω των EPOR ωσ κυτταροπροςτατευτικόσ/ 

αυξθτικόσ παράγοντασ (Kaur et al., 2005; Krieg et al., 1998; Mittelbronn et al., 

2007; Said et al., 2007; Yin et al., 2007).  

Επομζνωσ υπάρχει μια ομολογία ζκωραςθσ  μεταξφ των δφο ςυςτθμάτων τα οποία 

μελετιςαμε. Ελζχκθςαν ςυνολικά 28 γλοιοβλαςτϊματα. Εξ αυτϊν, τρία ιταν 

αςτροκυττϊματα (WHO grade I-II), πζντε ιταν αναπλαςτικά ολιγοδενδρογλοιϊματα  

(WHO grade III), ενϊ 20 ιταν πολυμορωικά γλοιοβλαςτϊματα (WHO Grade IV).  

Από τισ 28 περιπτϊςεισ, θ ανοςοχρϊςθ για APRIL ιταν επιτυχισ ςε 26. Ολεσ ιταν κετικζσ 

για τον προςδζτθ, με εξαίρεςθ ζνα καλά διαωοροποιθμζνο αςτροκφττωμα. Θ χρϊςθ 

είναι κυτταροπλαςματικι, ςτικτι, κοκκιϊδθσ και προζχει ςτα μεγάλα κφτταρα των όγκων 

(βλ. εικόνα 4.14). Οι νευρϊνεσ εμωάνιηαν αςκενι χρϊςθ, ενϊ τα αγγεία ιταν πάντοτε 

αρνθτικά. Θ ζνταςθ τθσ  χρϊςθσ ακολουκοφςε το βακμό κακοικειασ του όγκου (αφξθςθ 

του grade), όπωσ ωαίνεται ςτθν εικόνα 4.16 

Πςον αωορά ςτον BAFF, ελζγχκθκαν 25 από τισ 28 περιπτϊςεισ, λόγω ανεπάρκειασ 

υλικοφ. Κετικι χρϊςθ εμωάνιςαν όλοι οι όγκοι (βλ. εικόνα 4.14). Θ ζκωραςθ ιταν 

διάχυτθ κυτταροπλαςματικι, και πλζον ζντονθ ςτισ κυτταρικζσ μεμβράνεσ, ςε ςυμωωνία 

με τθν μεμβρανικι πρόςδεςθ του μορίου. Οπωσ και ςτθν περίπτωςθ του APRIL, ο BAFF 

εκωράηονταν κυρίωσ ςε λιγότερο διαωοροποιθμζνουσ όγκουσ, μολονότι κετικότθτα 
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παρουςίαηαν και ωυςιολογικοί νευρϊνεσ Τα αγγεία εξζωραηαν BAFF, εκτόσ μιασ 

περίπτωςθσ, όπου δεν εντοπίςτθκε. Θ κατανομι τθσ ζκωραςθσ του BAFF ανά ςτάδιο του 

όγκου παρουςιάηεται ςτθν εικόνα 4.16.  

Θ ανίχνευςθ των υποδοχζων TACI, BCMA και BAFFR, απζβθ αρνθτικι ςε όλα τα 

νεοπλάςματα που εξετάςαμε. Το γεγονόσ αυτό υποδθλϊνει μία πικανι πρόςδεςθ των 

BAFF/APRIL ςε πρωτεογλυκάνεσ τθσ κυτταροπλαςματικισ μεμβράνθσ, όπωσ ζχει 

περιγραωεί και ςε μελζτεσ ςε κυτταρικά μοντζλα (Dillon et al., 2006; Mhawech-Fauceglia 

et al., 2006). 

 

 

 Από τθν άλλθ πλευρά, 24/28 περιπτϊςεισ εκωράηουν ερυκροποιθτίνθ (βλ. εικόνα 4.15). 

Θ χρϊςθ τθσ ΕΟ ιταν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κοκκιϊδθσ κυτταροπλαςματικι, ςυμβατι 

με τθ βιοςφνκεςθ του μορίου, το οποίο ςυντίκεται και εκκρίνεται υπό μορωιν 

εκκριτικϊν κοκκίων. Θ ζκωραςθ τθσ ΕΟ είναι ανάλογθ τθσ διαωοροποίθςθσ του 

νεοπλάςματοσ. Οι ωυςιολογικοί νευρϊνεσ εκωράηουν επίςθσ τθν ορμόνθ, ενϊ όλα τα 

αιμοωόρα αγγεία ιταν αρνθτικά. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ τεράςτιεσ απαιτιςεισ των 

γλοιοβλάςτωμάτων για οξυγόνο (γεγονόσ το οποίο ςυχνά οδθγεί ςτθν εμωάνιςθ 

νεκρωτικϊν περιοχϊν), θ αυξθμζνθ ςφνκεςθ ΕΟ αντανακλά τθν προςπάκεια του όγκου 

Εικόνα 4.14 Ανοςοϊςτοχθμικι χρϊςθ APRIL (A-C) και BAFF (D-F) ςε γλοιοβλαςτϊματα. A και D, περίπτωςθ 
κακοικουσ γλοιοβλαςτϊματοσ (grade IV). Τα βζλθ δείχνουν ωυςιολογικοφσ νευρϊνεσ, ενϊ οι αιχμζσ μικρά 
κακοικθ κφτταρα. Β και Ε, δείχνουν αιμοωόρα αγγεία. C και F δείχνουν μία περίπτωςθ καλά  
διαωοροποιθμζνου αςτροκυττϊματοσ. 
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για αυξθμζνθ προςωορά Ο2, θ οποία επιτυγχάνεται, ζωσ ζνα βακμό, από τθν 

αγγειογζνεςθ που επάγεται από τθν ΕΟ.  

Οι υποδοχείσ ΕΟ παρουςιάηουν κετικότθτα ςτισ 27/28 περιπτϊςεισ. Στα grade IV 

πολφμορωα γλοιοβλαςτϊματα κυρίωσ, ςτα οποία παρατθρείται μιά ποικιλομορωία 

κυττάρων, οι EPOR ανιχνεφονται τόςο ςτα μεγάλα, όςο και ςτα μικρά, με υψθλότερθ 

ζκωραςθ ςτα λιγότερο διαωοροποιθμζνα, μεγάλου μεγζκουσ κφτταρα. Ζκωραςθ των 

EPOR ανιχνεφςαμε επίςθσ ςε ωυςιολογικοφσ νευρϊνεσ, όςο και ςε αιμοωόρα αγγεία. Θ 

ζνταςθ τθσ χρϊςεωσ ςυμβαδίηει επίςθσ με τθν αποδιαωοροποίθςθ του όγκου. Ετςι, ςε 

καλά διαωοροποιθμζνα αςτροκυττϊματα (grade I-II), μόνο τα λιγότερο 

διαωοροποιθμζνα μεγαλφτερα κφτταρα εκωράηουν EPOR (βλ. εικόνα 4.15). 

 

Οπωσ ανεωζρκθ, θ ζνταςθ τθσ χρϊςθσ για ΕΟ ιταν αντιςτρόωωσ ανάλογθ του βακμοφ 

διαωοροποίθςθσ (grade) των κυττάρων τθσ γλοίασ. Αντίκετα, θ χρϊςθ για EPOR 

ακολουκεί μια αντίςτροωθ πορεία, με μεγαλφτερθ ζνταςθ ςε χαμθλισ διαωοροποίθςθσ 

νεοπλάςματα από κφτταρα τθσ γλοίασ (grade IV), εκωράηοντασ ίςωσ τισ μεγαλφτερεσ 

ανάγκεσ τουσ για τροωικοφσ παράγοντεσ ι Ο2 (βλ. εικόνα 4.16).  

Εικόνα 4.15. Ανοςοϊςτοχθμικι χρϊςθ EPO (A-D) EPOR (E-I) ςε γλοιοβλαςτϊματα. Στα πεδία A και F, τα βζλθ και 
οι αιχμζσ των βελϊν εμωανίηουν τα μικρά και μεγάλα κακοικθ κφτταρα αντίςτοιχα. Στισ εικόνεσ Β, και G, 
παρουςιάηονται νευρικά κφτταρα κετικά για ΕPΟ και EPOR αντίςτοιχα. Τα πεδία C και H δείχνουν αγγεία, αρνθτικά 
για ΕΟ και κετικά για EPOR. Τα πεδία D και I εμωανίηουν ζνα καλά διαωοροποιθμζνο αςτροκφττωμα. 
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Στα περιςτατικά επομζνωσ γλοιοβλαςτωμάτων που μελετιςαμε, παρατθροφμε ότι όςο 

αυξάνεται ο βακμόσ κακοικειασ (grade) θ ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ μειϊνεται, ενϊ 

αντίκετα, του υποδοχζα αυξάνεται. Επίςθσ, εκωράηουν BAFF και APRIL ανάλογα με τθν 

εξζλιξθ τθσ νόςου. Αντίκετα, ςτον καρκίνο του μαςτοφ, τα μόρια αυτά παρουςιάηουν 

εντελϊσ διαωορετικό πρότυπο ζκωραςθσ (βλζπε Εικόνεσ 4.6 και 4.13): θ ελάττωςθ τθσ 

ζκωραςθσ του APRIL κα μποροφςε να αντανακλά τον περιοριςμό τθσ ςφνκεςθσ/ζκκριςθσ 

του μορίου, ενϊ ο BAFF παρουςιάηει ςτακερά ςτακερά υψθλι ζκωραςθ. Θ 

διαωοροποίθςθ τθσ ζκωραςθσ ενδεχομζνωσ αντανακλά το διαωορετικό βιολογικό ρόλο 

των μορίων, αλλά και τθν πολυπλοκότθτα του εκάςτοτε νεοπλαςματικοφ 

μικροπεριβάλλοντοσ (βλ. πίνακα 4.1).  

Βακμόσ Διαφοροποίθςθσ (Grade) 

 Καρκίνωμα Μαςτοφ Γλοιοβλάςτωμα 

EPO Ακολουκεί το πρότυπο Αντιςτρόωωσ ανάλογθ 

EPOR Ακολουκεί το πρότυπο Ανάλογθ 

BAFF Στακερι Ανάλογθ 

APRIL Αντιςτρόωωσ ανάλογθ Ανάλογθ 

 Ρίνακασ 4.1 Σφγκριςθ καρκινωμάτων μαςτοφ και γλοιβλαςτωμάτων, ωσ προσ τθν ανίχνευςθ EPO/EPOR και 
BAFF/APRIL 

4.1.2.4 υςχέτιςη ιςτολογικών αποτελεςμάτων με άλλουσ 

προγνωςτικούσ παράγοντεσ ςτον καρκίνο του μαςτού 

Οι όγκοι τουσ οποίουσ μελετιςαμε είχαν ιδθ αναλυκεί και τα βιολογικά και κλινικά 

ςτοιχεία των αςκενϊν παρουςιάηονται ςτον  πίνακα 4.2. 

Εικόνα 4.16 Κατανομι των EPO/EPOR και 
BAFF/APRIL, ςτισ περιπτϊςεισ 
γλοιοβλαςτωμάτων που μελετιςαμε, 
ανάλογα με το βακμό διαωοροποίθςθσ. 
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 Mean Median Minimum Maximum  
No of Cases 

Age 56.24 58 26 77  

Mean Diameter  
3.0 

 
2.5 

 
0.8 

 
9.5 

 

Grade 2.18 2 1 3  

DFS (months) 41.51 46 1 69  

OS (months) 44.08 46 2 69  

ER +     50 (82%) 

PR +     54 (89%) 

Her2 +     17 (28%) 

HIF1α     53 (87%) 
Ρίνακασ 4.2 Βιολογικά ςτοιχεία των όγκων μαςτοφ που μελετιςαμε. 

Ετςι, μελετιςαμε τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ των παραμζτρων που μελετιςαμε και των 

υπολοίπων βιολογικϊν δεικτϊν. Τα αποτελζςματά μασ δείχνουν ότι (βλ.εικόνα 4.18): 

 Δεν παρατθρείται ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ οιαςδιποτε παραμζτρου με 

το grade του όγκου. 

 Θ πολυπλοκότθτα των αλλθλεπιδράςεων ακολουκεί τθν αφξθςθ του ςταδίου 

κατά ΤΝΜ, γεγονόσ το οποίο υποδθλϊνει τθν επιτεινόμενθ δράςθ μιάσ πλειάδασ 

βιολογικϊν παραγόντων ςτθ βιολογία του καρκίνου. 

 Υπάρχει αλλθλοςυςχζτιςθ μεταξφ ηευγϊν μεμβρανικϊν υποδοχζων, δθλωτικι 

μιασ πικανισ κοινισ γονιδιακισ ρφκμιςισ τουσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ κακϊσ 

και ςυςχζτιςθ μεταξφ των μεμβρανικϊν και των ενδοκυτταρίων ςτεροειδϊν 

υποδοχζων. 

 Θ αρνθτικι ςυςχζτιςθ Her2/neu και EPOR, υποδθλϊνει τον αντίςτροωο ρόλο των 

παραγόντων αυτϊν ςτον καρκίνο του μαςτοφ. 

 Τζλοσ, θ ΕΟ ςχετίηεται αρνθτικά με τουσ κλαςικοφσ ςτεροειδείσ υποδοχείσ και 

κετικά με τον HIF1α και τουσ EPOR. 

 

Θ ιεραρχικι κατάταξθ(clustering) των παραμζτρων αυτϊν, παρουςιάηεται ςτθν εικόνα 

4.17. Τρείσ ομάδεσ παραμζτρων διαωοροποιοφνται:  

o Αυτι των ςτεροειδϊν υποδοχζων και του Her2/neu, 

o Αυτι του HIF1α, 

o Αυτι του ηεφγουσ EPO/EPOR. Οι ευκλείδειεσ αποςτάςεισ μεταξφ των 

ηευγϊν, και θ μεγάλθ απόςταςθ των δφο τελευταίων, υποδθλϊνει ότι, 
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στον  καρκίνο  του  μαστού,  η  ρύθμιση  του  ζεύγους  EPO/EPOR 

ενδεχομένως  εξαρτάται  και  από  άλλους  παράγοντες,  διαφορετικούς 

από την υποξία και την αυξημένη πυρηνική εντόπιση του HIF1α.  

 

 

• Η  προσθήκη  των  παραμέτρων BAFF  και APRIL  αυξάνει  την  πολυπλοκότητα  των 

αλληλεπιδράσεων, όπου  παρατηρείται: 

o απουσία  συσχετίσεως  του  ζεύγους  BAFF/APRIL  με  προγνωστικούς 

παράγοντες όπως ER, PR και HER2. 

o συσχέτιση EPOR/APRIL.  

o αρνητική συσχέτιση mER/BAFF και HIF1α/BAFF. 

 

 

Τα  ανωτέρω  αποτελέσματα  συνηγορούν  υπέρ  μιας  δυναμικής  αλληλεπίδρασης 

μεμβρανικών  στεροειδών  υποδοχέων,  ερυθροποιητίνης  και  των  υποδοχέων  της  στον 

καρκίνο του μαστού  

mER mPR EPORmAR HER2

ER PR EPO

HIF1α

Εικόνα  4.18  Συσχετίσεις  των  βιολογικών  παραμέτρων  που  μελετήσαμε  στο  καρκίνωμα  του 
μαστού. Οι μπλε γραμμές δείχνουν θετική, ενώ οι κόκκινες αρνητική συσχέτιση.

Εικόνα  4.17.  Ιεραρχική  ομαδοποίηση  (hierarchical 
clustering)    των  βιολογικών  παραμέτρων  στο 
καρκίνωμα του μαστού. 
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4.1.2.5 υςχέτιςη ιςτολογικών αποτελεςμάτων με την επιβίωςη 

των αςθενών 

Θ ανεφρεςθ των βιολογικϊν παραμζτρων που μελετιςαμε και θ αλλθλεπίδραςι τουσ με 

άλλουσ προγνωςτικοφσ παράγοντεσ γεννά το ερϊτθμα εάν ςχετίηονται με τθν επιβίωςθ 

των αςκενϊν. Στθ ςειρά τθν οποία μελετιςαμε, θ επιβίωςθ των αςκενϊν, όπωσ ωαίνεται 

ςτον πίνακα 4.3 κυμαίνεται από 2-69 μινεσ, ενϊ το ελεφκερο νόςου διάςτθμα από 1-69 

μινεσ. Ορίηοντασ τα ςθμεία κετικότθτοσ κάκε μίασ παραμζτρου από τθ μεγιςτοποίθςθ 

τθσ κετικισ πικανότθτασ (maximum likelihood) μζςω μιασ ανάλυςθσ ROC (mER 6.5; mPR 

6; mAR 7.5; EPO 160.5; EPOR 217.5), πραγματοποιιςαμε αναλφςεισ επιβίωςθσ κατά 

Kaplan-Meier. Θ εικόνα 4.19 και ο πίνακασ 4.3 παρουςιάηουν τα ςτατιςτικά 

αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ. Οπωσ ωαίνεται, θ αυξθμζνθ ζκωραςθ EPO, EPOR και mAR 

αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα ωσ πρόσ το ελεφκερο νόςου διάςτθμα. Το τελευταίο 

αυτό γεγονόσ αποτελεί ζνα παράδοξο, δεδομζνθσ τθσ προαποπτωτικισ δράςθσ των 

μεμβρανικϊν ςτεροειδϊν υποδοχζων ςε διάφορα ςυςτιματα, ςυμπεριλαμβανομζνου 

και του καρκίνου του μαςτοφ και χριηει περαιτζρω βιολογικισ διερεφνθςθσ. 

 

 

 

 
Parameter 

Disease-free survival Overall survival 

Log-rank p Log-rank p 

mER 24.3 0.143 26.6 0.085 

mPR 8.5 0.933 16.1 0.444 

mAR 27.7 0.023 45.5 0.0001 

EPO 97.4 0.0001 88.7 0.0001 

EPOR 58.6 0.0001 13.1 0.0001 
 

Ρίνακασ 4.3. Συςχζτιςθ των βιολογικϊν παραγόντων που μελετιςαμε ςτθν επιβίωςθ και το ελεφκερο νόςου διάςτθμα, 
ςτο καρκίνωμα του μαςτοφ. Με αδρά ςτοιχεία παρουςιάηονται οι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ τιμζσ. 

Εικόνα 4.19. Καμπφλεσ επιβίωςθσ κατά Kaplan-Meier για το ελεφκερο νόςου διάςτθμα για τθν ΕΟ (πεδίο 1), τον 
EPOR (πεδίο 2) και τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ ανδρογόνων (πεδίο 3). 
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Από τθν άλλθ πλευρά, θ ζκωραςθ τόςο του BAFF όςο και του APRIL δεν ςχετίηονται οφτε 

με τθν ολικι επιβίωςθ, οφτε με το ελεφκερο νόςου διάςτθμα. 

Ραρά τα ςτατιςτικά ςθμαντικά αποτελζςματα αναωορικά με τθν ζκωραςθ των EPO, 

EPOR και mAR, ωσ προσ τθ ςυνολικι επιβίωςθ και το ελεφκερο νόςου διάςτθμα, μια 

πολυπαραγοντικι ανάλυςθ (Cox-Regression), θ οποία παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 4.4 

δείχνει ότι καμία από τισ εξεταςκείςεσ παραμζτρουσ δεν παραμζνει ςτο μοντζλο τθσ 

μονοπαραγοντικισ ανάλυςθσ που παρουςιάηουμε ςτον πίνακα 4.3. Ετςι, μποροφμε να 

ςυμπεράνουμε ότι οι βιολογικζσ παράμετροι, οι οποίεσ μελετικθκαν δεν αποτελοφν 

ανεξάρτθτουσ προγνωςτικοφσ παράγοντεσ, αλλά κα μποροφςαν να αποτελζςουν 

ςτοιχεία τθσ βιολογίασ του καρκίνου του μαςτοφ και πικανϊσ ςτόχουσ νζων 

ςτοχευμζνων βιολογικϊν παρεμβάςεων. 

 
 Ρίνακασ 4.4. Αποτελζςματα πολυπαραγοντικϊν μοντζλων ςτον καρκίνο του μαςτοφ, αναωορικά με τθ ςυνολικι 
επιβίωςθ και το ελεφκερο νόςου διάςτθμα. Με αδρά ςτοιχεία, παρουςιάηονται οι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ τιμζσ. 
 
 Overall Survival Disease-free survival 

  B SE Sig. B SE Sig. 

mER 4.575 2.008 .023 3.901 1.896 .040 

mPR 3.608 1.573 .022 3.059 1.460 .036 

mAR -1.578 .787 .045 -1.364 .749 .069 

ER -27.638 11.387 .015 -23.395 10.517 .026 

PR 6.906 5.576 .216 6.889 5.526 .213 

Her2 -3.734 2.018 .064 -4.029 2.024 .047 

EPO .446 .218 .041 .378 .207 .068 

EPOR .087 .045 .055 .076 .043 .081 

 

4.1.3 υζήτηςη, υμπεράςματα 

Θ ερυκροποιθτίνθ αποτελεί μια πλειοτροπικι κυτταροκίνθ, θ οποία παρζχει ςτα κφτταρα 

προςταςία απζναντι ςτο οξειδωτικό stress, αλλά και άλλουσ παράγοντεσ. Θ ιδιότθτα 

αυτι δεν περιορίηεται ςτα ωυςιολογικά κφτταρα, αλλά παρατθρείται επίςθσ και ςε 

κφτταρα όγκων. Ρράγματι, πρόςωατεσ μελζτεσ αναγνωρίηουν ότι θ ΕΟ, ενζχεται ςτθν 

ογκογζνεςθ, και δρα οδωτικά ςτθν επιλογι ανκεκτικότερων και επικετικότερων 

νεοπλαςματικϊν κλϊνων.  

Θ ΕΟ χρθςιμοποιείται επίςθσ ευρζωσ, ωσ ιςχυρόσ αιμοποιθτικόσ παράγοντασ, ςτθν 

Ογκολογία, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αναιμίασ που ςχετίηεται με τισ νεοπλαςίεσ (Spivak, 
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2005). Θ ιατρικι κοινότθτα, βαςιηόμενθ ςτθν κφρια αιμοποιθτικι δράςθ τθσ ορμόνθσ, 

προςδοκοφςε ότι θ χριςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ κα διόρκωνε τθν αναιμία, περιορίηοντασ 

τθν ανάγκθ μεταγγίςεων, ενϊ παράλλθλα κα βελτίωνε τθν ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν 

και τθν επιβίωςθ. Ρράγματι θ αναιμία αποτελεί αρνθτικό προγνωςτικό παράγοντα 

επιβίωςθσ των αςκενϊν. Θ ελλιπισ  παροχι οξυγόνου, τθν οποία ουςιαςτικά αντανακλά, 

ζχει ςυνδεκεί με περιοριςμζνθ ανταπόκριςθ ςτθν άκτινο- και χθμειοκεραπεία. Τα 

δεδομζνα, όμωσ, δζκα χρόνια μετά, είναι αντικρουόμενα, και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, 

απογοθτευτικά. Οι ευεργετικζσ δράςεισ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ωσ προσ τον περιοριςμό 

των μεταγγίςεων και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τελοφν υπό αμωιςβιτθςθ. 

Επιπλζον, θ ανθςυχία για τθν εμπλοκι τθσ ςτθν ελάττωςθ τθσ επιβίωςθσ και τθν τοπικι 

υποτροπι τθσ νεοπλαςματικισ νόςου εντείνεται (2008; Sinclair et al., 2007; Sytkowski, 

2007; Tefferi, 2007). Τουσ τελευταίουσ οχτϊ μινεσ ο Αμερικανικόσ Οργανιςμόσ 

Φαρμάκων εξζδωςε τζςςερισ προειδοποιιςεισ προσ τουσ επαγγελματίεσ υγείασ (FDA 

Alert. Information for healthcare professionals: erythropoiesis stimulating agents (ESA) 

[Aranesp (darbepoetin), Epogen (epoetin alfa), and Procrit (epoetin alfa)]. Rockville, MD: 

Food and Drug Administation, March 9, 2007.Accessed May 25, 2007, at 

http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/ HCP/RHE2007HCP.htm.) 

 Κάνοντασ μια αναςκόπθςθ ςτισ κλινικζσ μελζτεσ που ζχουν ανακοινωκεί, παρατθροφμε 

ότι τα αποτελζςματα ωσ προσ τθν επιβίωςθ των αςκενϊν είναι αντικρουόμενα:  Ανάμεςά 

τουσ ξεχωρίςαμε ζξι μελζτεσ με ςαωείσ ενδείξεισ για τθν αρνθτικι επίδραςθ τθσ 

αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ ςε ογκολογικοφσ αςκενείσ. Δυο εξ αυτϊν, 

διακόπθκαν πρόωρα λόγω τθσ  μεγάλθσ διαωοράσ ςτθν επιβίωςθ ςε ςχζςθ με τθν ομάδα 

ελζγχου (placebo) (Henke et al., 2003; Leyland-Jones, 2003). Θ μια μάλιςτα από τισ 

μελζτεσ αυτζσ, αωοροφςε αςκενείσ με καρκίνο μαςτοφ (δοκιμι BEST). Στθν τελευταία 

ανακοίνωςθ του Αμερικανικοφ Οργανιςμοφ Φαρμάκων (Λανουάριοσ 2008) 

ανακοινϊκθκαν άλλεσ δυο πολυκεντρικζσ μελζτεσ, ςε αςκενείσ με καρκίνο μαςτοφ (the 

Preoperative Epirubicin Paclitaxel Aranesp study PREPARE) και τραχιλου τθσ μιτρασ (the 

US National Cancer Institute Gynecologic Oncology Group-191 study GOG) αντίςτοιχα, οι 

οποίεσ διακόπθκαν πρόωρα λόγω τθσ διαωαινόμενθσ αρνθτικισ επίδραςθσ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ (http://www.fda.gov/cder/drug/early_comm/ESA.htm) Ραράλλθλα, τα 

δεδομζνα τθσ βαςικισ ζρευνασ υποδεικνφουν τθν ευοδωτικι δράςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ ςτθν προϊκθςθ των νεοπλαςιϊν, αλλά οι μθχανιςμοί με τουσ οποίουσ 

http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/%20HCP/RHE2007HCP.htm
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επιτυγχάνεται αυτό, παραμζνουν αςαωείσ. Υπό αυτό το πρίςμα, κελιςαμε να ελζγξουμε 

τθν ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και του υποδοχζα τθσ, ςτθ μεγαλφτερθ μζχρι ςιμερα 

ςειρά νεοπλαςμάτων του μαςτοφ, ςε μια προςπάκεια να διαλευκάνουμε τθν επίπτωςι 

τθσ ςτθν επιβίωςθ και τθν πρόγνωςθ των αςκενϊν. Κατά δεφτερο λόγο, ελζγξαμε τθν 

πικανι ςυςχζτιςι τθσ με άλλουσ βιολογικοφσ δείκτεσ, για να αναδείξουμε το ρόλο τθσ 

ςτθν κυτταρικι ομοιόςταςθ των νεοπλαςτικϊν κυττάρων του μαςτοφ.  

Από τον ανοςοϊςτοχθμικό ζλεγχο προκφπτει ότι τόςο θ ερυκροποιθτίνθ, όςο και ο 

υποδοχζασ τθσ εκωράηονται ςτον καρκίνο του μαςτοφ, υποδθλϊνοντασ τον αυτοκρινι 

τθσ ρόλο. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ο πζριξ του νεοπλάςματοσ, μθ καρκινικόσ ιςτόσ 

ιταν αρνθτικόσ. Επιπλζον, θ υψθλι ζκωραςθ του EPOR ςτα αγγεία ωανερϊνει και τθν 

παρακρινι δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ.  

Ρριν προχωριςουμε ςτθν περαιτζρω ανάλυςθ των αποτελεςμάτων μασ, οωείλουμε να 

τονίςουμε ότι θ εγκυρότθτα των μελετϊν που ςχετίηονται με τθν ανίχνευςθ των 

υποδοχζων ερυκροποιθτίνθσ ςε νεοπλάςματα, αποτελεί αντικείμενο προβλθματιςμοφ 

και, κατά καιροφσ, διαμάχθσ ανάμεςα ςε διάωορεσ ερευνθτικζσ ομάδεσ (Agarwal et al., 

2007; Elliott et al., 2006; Henke et al., 2006b; Jelkmann and Laugsch, 2007; Verdier et al., 

2006). Σθμείο τριβισ αποτελεί θ ειδικότθτα των εμπορικά διακζςιμων αντιςωμάτων 

κατά των EPOR. Ειδικότερα για τον αντιορό που χρθςιμοποιιςαμε ςτθ μελζτθ μασ αλλά 

και ςε προθγοφμενεσ μελζτεσ από άλλεσ ερευνθτικζσ ομάδεσ (EPOR ι C-20, κατά του 

ενδοκυττάριου καρβοξυ-τελικοφ άκρου του πλιρουσ μικουσ EPOR) ζχει αναωερκεί ότι 

αναγνωρίηει ποικίλλεσ πρωτεΐνεσ που δεν ςχετίηονται με τον EPOR, και κυρίωσ μζλθ τθσ 

οικογζνειασ Hsp70 (Heat Shock Protein 70) (Elliott et al., 2006; Henke et al., 2006a). Αυτι 

θ ζλλειψθ πλιρουσ ειδικότθτασ (αναμενόμενθ ςε πολυκλωνικό αντιορό) ευκφνεται και 

για κάποια μθ ειδικι χρϊςθ που είχαμε και ςτθ μελζτθ μασ. Ρράγματι όπωσ ωαίνεται και 

ςτθν εικόνα 4.5, θ ανοςοχρϊςθ του EPOR εμωανίηεται με δυο διαωορετικά πρότυπα: ζνα 

διάχυτο κυτταροπλαςματικό, το οποίο, όντωσ κα μποροφςε να μθν είναι ειδικό, κι ζνα 

μεμβρανικό, ςτικτό, κοκκιϊδεσ, το οποίο κα μποροφςε να αντιςτοιχεί ςτθν ζκωραςθ  του 

EPOR, ςφμωωνα με τα ακόλουκα κριτιρια:  

 Ο EPOR είναι μια ενδογενισ μεμβρανικι πρωτεΐνθ. Ππωσ ωαίνεται και ςτθν 

εικόνα, θ ςτικτι ανοςοχρϊςθ, είναι ςυμβατι με μεμβρανικι πρωτεΐνθ. Ραρά το 

ότι κα μποροφςαν να ανιχνευτοφν και οι Hsp70 (Heat Shock Proteins 70), λόγω 
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ιδιότθτασ (ςτακεροποιθτζσ αναδίπλωςθσ ενδοκυττάριων πρωτεϊνϊν), κα 

αναμζναμε μια διάχυτθ χρϊςθ. Επιπρόςκετα, επί εδάωουσ νεοπλαςιϊν, οι Hsp70 

επάγονται και μποροφν ακόμθ και να εκκρικοφν (Calderwood et al., 2007). 

Ωςτόςο, θ ζλλειψθ κετικότθτασ ςτον περικυττάριο χϊρο, μασ επιβεβαιϊνει για 

τθν ειδικι χρϊςθ EPOR.  

 Θ απομόνωςθ RNA από οριςμζνα δείγματα και θ ακόλουκθ PCR ανάςτροωθσ 

μεταγραωισ (RT-PCR), επιβεβαίωςαν τθν φπαρξθ μεταγράωων EPOR ςτα 

δείγματα αυτά. 

 Θ ζκωραςθ ςτα αγγεία τθσ περιοχισ, ςυνθγορεί υπζρ τθσ ειδικότθτασ των 

αντιςωμάτων που χρθςιμοποιιςαμε.  

H απρόςμενθ διακοπι τθσ πολυκεντρικισ μελζτθσ ςε αςκενείσ με νεοπλαςίεσ κεωαλισ 

και τραχιλου ςτουσ οποίουσ χορθγικθκε αναςυνδυαςμζνθ ερυκροποιθτίνθ, οδιγθςε 

τθν ερευνθτικι ομάδα του Henke να επανεξετάςει τουσ ιςτοφσ των αςκενϊν ωσ προσ τθν 

ζκωραςθ υποδοχζων ερυκροποιθτίνθσ. Από τον ανοςοϊςτοχθμικό ζλεγχο, ςτον οποίο 

χρθςιμοποιικθκε το ωσ ανωτζρω αντίςωμα, προζκυψε ότι οι αςκενείσ, ςτουσ οποίουσ 

εκωράηονται οι υποδοχείσ, είχαν τθ χειρότερθ πρόγνωςθ (Henke et al., 2006a). Θ μελζτθ 

αυτι ςυνθγορεί προσ τθν ειδικότθτα τθσ μεκόδου που χρθςιμοποίθςε θ ομάδα μασ. 

Ππωσ ωαίνεται ςτθν εικόνα 4.20, τα αποτελζςματά μασ δείχνουν ότι θ ζκωραςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και του υποδοχζα τθσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ ακολουκεί τθν εξζλιξθ 

τθσ νόςου: 

 

Φυςιολογικό

•μθδενικι 
ζκωραςθ

Υπερπλαςία

•Ενδιάμεςθ 
ζκωραςθ ςε 
υπερπλαςτικοφσ 
πόρουσ και λόβια

DCIS

•Ζντονθ 
ζκωραςθ

Διθκθτικό

•Μζγιςτθ 
ζκωραςθ

Εικόνα 4.20. Σχθματικι απεικόνιςθ τθσ 
ζκωραςθσ τθσ ΕΟ και του EPOR ςτο 
καρκίνωμα του μαςτοφ 
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Αυτό το εφρθμα κα μποροφςε να αντιπροςωπεφει τον τροωικό ρόλο τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ ςτα αναπτυςςόμενα  νεοπλαςματικά κφτταρα του μαςτοφ ι, 

αντικζτωσ, να αποτελεί ςυνζπεια τθσ αγγειογενετικισ δράςθσ τθσ ΕΟ με ςτόχο τθν 

αυξθμζνθ παροχι των αναγκαίων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν και οξυγόνου. Θ υπόκεςθ αυτι 

ενιςχφεται και από τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ζκωραςθσ ςτο αυξθτικό μζτωπο (growing edge) 

του όγκου. Αξίηει να ςθμειϊςουμε, ότι ςε παλαιότερεσ μελζτεσ, ζχει ανακοινωκεί ότι ο 

υπερπλαςτικόσ μαςτόσ, κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ και τθσ γαλουχίασ, εκωράηει 

ερυκροποιθτίνθ, θ οποία μάλιςτα, εκκρίνεται ςτο γάλα (Juul et al., 2000; Kling, 2002).   

Στθ ςυνζχεια μελετιςαμε τουσ πικανοφσ παράγοντεσ που κα μποροφςαν να επθρεάηουν 

το ςφςτθμα ΕΟ/ΕΟR. Τα δεδομζνα που είχαμε ςτθ διάκεςι μασ ιταν:  

 Θ υποξία μζςω του μεταγραωικοφ παράγοντα HIF-1α αναωζρεται ωσ ο κφριοσ 

ρυκμιςτισ του γονιδίου τθσ ερυκροποιθτίνθσ (Farrell and Lee, 2004; Stockmann 

and Fandrey, 2006).   

 Δεν υπάρχουν ςτοιχεία για τθ ρφκμιςθ του γονιδίου του EPOR από το HIF 

(Hoogsteen et al., 2005).  

 Στα όργανα αναπαραγωγισ αναωζρεται επιπλζον ρφκμιςθ του γονιδίου από τα 

ςτεροειδι (Chikuma et al., 2000; Masuda et al., 2000; Ogawa et al., 2003; Yasuda 

et al., 2001; Yasuda et al., 1998; Yokomizo et al., 2002). 

 Ο καρκίνοσ του μαςτοφ  αποτελεί κατ’ εξοχιν ορμονοευαίςκθτο νεόπλαςμα 

(Lange, 2007; Lanigan et al., 2007; Levin et al., 1997).  

 Τα ςτοιχεία από προθγοφμενεσ μελζτεσ ωσ προσ τθν ζκωραςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων ςτεροειδϊν ςτον καρκίνο του μαςτοφ, είναι 

αντικρουόμενα (Acs et al., 2001; Acs et al., 2002; Arcasoy et al., 2002). 

 Σε οριςμζνουσ ιςτοφσ, ζχει βρεκεί αλλθλεπίδραςθ με κυτταροκίνεσ τθσ 

οικογζνειασ TNF  που ςχετίηονται με τθ ωλεγμονι (Faquin et al., 1992; Jelkmann, 

1998). 

Κελιςαμε επομζνωσ να ελζγξουμε τθν πικανι ςυςχζτιςθ τθσ ζκωραςθσ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και του υποδοχζα τθσ με τον HIF-1α, τουσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν, 

κακϊσ και με δυο νζα μόρια τθσ υπεροικογζνειασ  TNF, δθλαδι τουσ APRIL και BAFF και 

τουσ ειδικοφσ υποδοχείσ τουσ.   
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Ρράγματι, ο HIF-1α ςυςχετίηεται με τθν ερυκροποιθτίνθ, επιβεβαιϊνοντασ το ρυκμιςτικό 

του ρόλο. Δε βρζκθκε όμωσ ςυςχζτιςθ με τον EPOR, ςυμωωνϊντασ με προθγοφμενα 

αποτελζςματα περί του μι ρυκμιςτικοφ ρόλου του HIF-1α ςτθν ρφκμιςθ του γονιδίου 

του EPOR (Arcasoy et al., 2002; Hoogsteen et al., 2005).  

Επιπλζον, θ ΕΟ εμωανίηει αρνθτικι ςυςχζτιςθ με τουσ κλαςικοφσ υποδοχείσ 

οιςτρογόνων ER. Το εφρθμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαωζρον, λόγω του ότι οι ER 

αποτελοφν προγνωςτικό δείκτθ του καρκίνου του μαςτοφ. Θ απϊλειά τουσ μασ οδθγεί 

ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςχετίηεται με τθν επιλογι λιγότερο 

διαωοροποιθμζνων, και κατ’ επζκταςθ, επικετικότερων κλϊνων.  Ακόμθ, το εφρθμα αυτό 

πικανϊσ ςυςχετίηει τθν ζκωραςθ τθσ ΕΟ με τθν ανάπτυξθ αντοχισ ςτθν 

ορμονοκεραπεία. Θ πρόςωατθ όμωσ ανακάλυψθ των ταχειϊν δράςεων των ςτεροειδϊν, 

μζςω μεμβρανικϊν υποδοχζων και θ αλλθλεπίδραςι τουσ με υποδοχείσ αυξθτικϊν 

παραγόντων, μασ ϊκθςε να μελετιςουμε επίςθσ τθν ζκωραςθ των νζων αυτϊν 

υποδοχζων ςτα παραςκευάςματά μασ (Kampa et al., 2008).  

Ρράγματι, ανιχνεφςαμε μεμβρανικοφσ υποδοχείσ οιςτρογόνων, προγεςτερόνθσ και 

ανδρογόνων. Οι υποδοχείσ αυτοί παρουςιάηουν ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ, γεγονόσ που κα 

μποροφςε να αντανακλά τθν κοινι γονιδιακι τουσ ρφκμιςθ. Εμωανίηονται αποκλειςτικά 

ςτο νεοπλαςματικό ιςτό και όχι ςτον ωυςιολογικό και υπερπλαςτικό ιςτό.  Από τθ 

ςτατιςτικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων μασ, προζκυψαν δυο ενδιαωζροντα ευριματα: 

 O EPOR εμωανίηει αρνθτικι ςυςχζτιςθ με τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ 

ανδρογόνων 

 Θ ΕΟ ςχετίηεται με τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ οιςτρογόνων 

Αυτι είναι θ πρϊτθ αναφορά ςτθν παγκόςμια βιβλιογραφία θ οποία εντάςςει τθν 

ερυκροποιθτίνθ ςτουσ αυξθτικοφσ παράγοντεσ που ςχετίηονται με τουσ μεμβρανικοφσ 

υποδοχείσ ςτεροειδϊν. Κα πρζπει βζβαια, για να διερευνθκεί θ πικανι βιολογικι 

ςθμαςία τθσ παρατθριςεωσ αυτισ να αποςαωθνιςτεί εάν υπάρχει αλλθλεπίδραςθ ςε 

επίπεδο υποδοχζων ι/και μεταγραωισ των αντίςτοιχων γονιδίων και να διαλευκανκοφν 

οι απορρζουςεσ δράςεισ ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Οι παραπάνω προτεραιότθτεσ, δεν 

είναι ςθμαντικζσ μόνο από πλευράσ επιςτθμονικοφ ενδιαωζροντοσ. ενδεχομζνωσ να 

προκφψουν ςτοιχεία με άμεςεσ επιπτϊςεισ ςτθν επιβίωςθ των αςκενϊν, αλλά και τθν 

τροποποίθςθ τθσ υπάρχουςασ κεραπευτικισ αγωγισ. Τα αντι-οιςτρογόνα, οι 
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τροποποιθτζσ των υποδοχζων οιςτρογόνων και οι αναςτολείσ τθσ αρωματάςθσ, 

αποτελοφν αυτι τθ ςτιγμι τθν αιχμι του δόρατοσ ςτθν ορμονοκεραπεία του καρκίνου 

του μαςτοφ (Aapro et al., 2008; Dinh et al., 2007; Forbes et al., 2008; Leary et al., 2007; 

Massarweh and Schiff, 2007). Θ ςχζςθ επομζνωσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ με τουσ 

μεμβρανικοφσ υποδοχείσ, οδθγεί ςε οριςμζνα ςυμπεράςματα, με πικαν’εσ προεκτάςεισ 

ςτθν κεραπεία των αςκενϊν: Για παράδειγμα, θ ςυγχοριγθςθ αναςυνδυαςμζνθσ 

ερυκροποιθτίνθσ με αναςτολείσ τθσ αρωματάςθσ ι αντι-οιςτρογόνα, κα μποροφςε να 

οδθγιςει ςε μθ επικυμθτά αποτελζςματα, όπωσ π.χ. τθν επιβίωςθ καρκινικϊν 

κυτταρικϊν κλϊνων. Για τθ διαλεφκανςθ οριςμζνων από αυτά τα ερωτιματα, 

προχωριςαμε ςε βιολογικζσ μελζτεσ ςε κυτταρικζσ ςειρζσ μαςτοφ, όπωσ αναπτφςεται 

ςτθν επόμενθ ενότθτα.  

Αναηθτϊντασ «υποψιωιουσ» βιολογικοφσ παράγοντεσ που ενδεχομζνωσ ςχετίηονται με 

τθν ερυκροποιθτίνθ και τουσ υποδοχείσ τθσ, εςτιάςαμε ςε δυο νζα μόρια τθσ οικογζνειασ 

TNF, τουσ BAFF  και APRIL. Κατά τθ μελζτθ άλλων ςυςτθμάτων, όπωσ το κεντρικό 

νευρικό, προζκυψε ότι κυτταροκίνεσ που ςχετίηονται με τθ ωλεγμονι, όπωσ ο TNFα 

επθρεάηουν τθν ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και του υποδοχζα τθσ (Faquin et al., 1992; 

Jelkmann, 1998; Nagai et al., 2001). Ραλαιότερεσ μελζτεσ τθσ ερευνθτικισ μασ ομάδασ, 

ανζδειξαν τθν ζκωραςθ αυτϊν των μορίων, κακϊσ και των υποδοχζων τουσ BAFFR, TACI 

και BCMA, ςε κυτταρικζσ ςειρζσ γλοιοβλαςτωμάτων (Deshayes et al., 2004). Μελετιςαμε 

λοιπόν τθν ζκωραςθ των μορίων αυτϊν ςε ςχζςθ με τθν ερυκροποιθτίνθ και τον 

υποδοχζα τθσ ςτον καρκίνο μαςτοφ. Δεδομζνου ότι αυτι είναι θ πρϊτθ απόπειρα 

μελζτθσ των μορίων αυτϊν ςτον καρκίνο του μαςτοφ και ιδιαίτερα ςε χειρουργικά 

παραςκευάςματα, ςυνεξετάςαμε και μια ςειρά γλοιοβλαςτωμάτων, για τα οποία 

υπάρχουν αρκετά δεδομζνα ςτθ βιβλιογραωία και για τα δυο προαναωερκζντα 

ςυςτιματα. Ζτςι, ανιχνεφςαμε για πρϊτθ ωορά τθν ζκωραςθ των APRIL και BAFF ςτον 

καρκίνο του μαςτοφ.  

Θ ςφνδεςθ μεταξφ καρκίνου και ωλεγμονισ ζγινε για πρϊτθ ωορά από τον Rudolf 

Virchow το 1863, όταν παρατιρθςε λεμωοκυτταρικι διικθςθ ςε νεοπλαςίεσ επί 

εδάωουσ χρόνιασ ωλεγμονισ. Εν προκειμζνω τα νεοπλαςματικά κφτταρα του μαςτοφ 

εκωράηουν κυτταροκίνεσ που ςχετίηονται με τθ ωλεγμονι, και οι οποίεσ ζχουν ςυνδεκεί 

με τθν αφξθςθ του πολλαπλαςιαςμοφ και τθν επιβίωςι τουσ. Ωςτόςο, ωαίνεται ότι ςτο 

μαςτό τα μόρια αυτά δεν ακολουκοφν τα πρότυπα που ζχουν περιγραωεί ςε κυτταρικζσ 
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ςειρζσ προερχόμενεσ από άλλα όργανα (βλ. εικόνα 4.21). Αωενόσ, θ ζντονθ χρϊςθ του 

BAFF ςε νεοπλαςματικά και μθ κφτταρα, κακϊσ επίςθσ και θ ανίχνευςι του ςτα 

λιποκφτταρα του μαηικοφ αδζνα, υποδθλϊνει ζναν ενδεχόμενο τροωικό ρόλο του μορίου 

αυτοφ ςτο μαςτό. Αωετζρου, θ ελάττωςθ τθσ ζκωραςθσ του APRIL κατά τθν εξζλιξθ τθσ 

νεοπλαςματικισ νόςου τον ςυνδζει με τθν αποδιαωοροποίθςθ του νεοπλαςματικοφ 

κυττάρου. Θ υπόκεςθ αυτι επιβεβαιϊκθκε από τθν αρνθτικι ςυςχζτιςθ του APRIL με το 

grade των νεοπλαςμάτων. Ραράλλθλα, ωαίνεται ότι διατθρεί τθ ςτενι ςχζςθ του με τα 

λεμωοκφτταρα μιασ και θ ζκωραςι του ςυνδζεται με λεμωαδενικζσ μεταςτάςεισ.  

 

 

Τα χαρακτθριςτικά αυτά ωαίνεται ότι εκωράηονται κατ’ αποκλειςτικότθτα ςτο μαςτό και 

ζρχονται ςε αντίκεςθ με όςα αναωζρονται ςτθ βιβλιογραωία για τθ βιολογικι 

ςυμπεριωορά των μορίων αυτϊν (Bossen and Schneider, 2006; Dillon et al., 2006; Mackay 

and Ambrose, 2003). Θ ιδιαιτερότθτα του μαςτοφ αποδείχκθκε και από τθ ςειρά των 

γλοιοβλαςτωμάτων τθν οποία ςυνεξετάςαμε: Στουσ ιςτοφσ αυτοφσ, τα ευριματα 

επαλθκεφουν όςα ζχουν περιγραωεί ςτισ αντίςτοιχεσ κυτταρικζσ ςειρζσ, δθλαδι τθν 

αυξθμζνθ ζκωραςθ των μορίων ςε λιγότερο διαωοροποιθμζνουσ όγκουσ. Το γεγονόσ ότι 

δεν ανιχνεφςαμε τουσ υποδοχείσ BCMA, TACI, BAFF-R, πικανό να ςθμαίνει ςφνδεςθ των 

μορίων αυτϊν με πρωτεογλυκάνεσ τθσ κυτταροπλαςματικισ μεμβράνθσ (Dillon et al., 

2006; Sakurai et al., 2007).  

Πςον αωορά ςτθν αρχικι μασ υπόκεςθ περί πικανισ ςυςχζτιςθσ των μορίων αυτϊν τθσ 

οικογζνειασ των TNF με τθν ερυκροποιθτίνθ, αυτι επιβεβαιϊκθκε μόνο για τον APRIL. 

Ρράγματι, ο EPOR εμωανίηει ςυςχζτιςθ με τον APRIL ςτα νεοπλάςματα μαςτοφ τα οποία 

εξετάςαμε. Για τθν ανάλυςθ του ευριματοσ αυτοφ, ανατρζξαμε και πάλι ςτα 

γλοιοβλαςτϊματα. Ραρατθριςαμε λοιπόν, ότι θ υψθλι ζκωραςθ των BAFF/APRIL ςτα 

Εικόνα 4.21. Σχθματικι απεικόνιςθ τθσ εκωράςεωσ BAFF και APRIL ςτα καρκινϊματα του μαςτοφ 
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γλοιοβλαςτϊματα, ςυνδζεται με αυξθμζνα επίπεδα ζκωραςθσ του EPOR και ελάττωςθ 

τθσ εντάςεωσ χρϊςεωσ  τθσ ερυκροποιθτίνθσ, όπωσ ακριβϊσ ζχει αναωερκεί και για ζνα 

άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ TNF, τον TNFα. Στο μαςτό αντικζτωσ, θ χαμθλι  ζκωραςθ του 

APRIL ςυμβαδίηει με υψθλά επίπεδα του EPOR. Σε παλαιότερθ μελζτθ αναωζρεται, ότι τα 

νεολαςματικά κφτταρα εκκρίνουν APRIL αντιδρϊντασ ςε κάποιον εξωγενι παράγοντα 

(Mhawech-Fauceglia et al., 2006). Στα δείγματά μασ όμωσ, δεν υπάρχει τζτοια ζνδειξθ. 

Ενδεχομζνωσ, θ αυξθμζνθ ςφνκεςθ ερυκροποιθτίνθσ αςκεί κυτταροπροςτατευτικι 

δράςθ και περιορίηει τθν ανάγκθ ςφνκεςθσ APRIL. Επιπλζον, ο BAFF, ωαίνεται ότι 

ςχετίηεται με τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ οιςτρογόνων. Κα μποροφςαμε ίςωσ να 

υποκζςουμε ότι το ορμονικό περιβάλλον του καρκίνου μαςτοφ επθρεάηει τθ ςχζςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και των μορίων TNF. Ωςτόςο, χρειάηονται μελζτεσ ςε κυτταρικά 

μοντζλα για τθ μελζτθ τθσ πικανισ αλλθλεπίδραςθσ, όπωσ παρουςιάηονται ςτθν 

επόμενθ ενότθτα. 

Βαςικό ερϊτθμα προσ απάντθςθ είναι το κατά πόςο οι βιολογικοί παράγοντεσ που 

ανιχνεφςαμε ζχουν προγνωςτικι αξία ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Για να το απαντιςουμε 

ςυνεξετάςαμε τουσ παράγοντεσ αυτοφσ με τα ιςτολογικά χαρακτθριςτικά των όγκων, 

τουσ υπάρχοντεσ προγνωςτικοφσ δείκτεσ και τα κλινικά δεδομζνα ωσ προσ τθ κεραπεία 

και τθν επιβίωςθ των αςκενϊν.  

Από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προκφπτει ότι τόςο θ ερυκροποιθτίνθ, όςο και ο 

υποδοχζασ τθσ ςχετίηονται αρνθτικά με τθ ςυνολικι επιβίωςθ και το ελεφκερο νόςου 

διάςτθμα των αςκενϊν. Θ παρατιρθςθ αυτι κα μποροφςε να εξθγιςει τα «απρόςμενα» 

αρνθτικά αποτελζςματα προθγοφμενων κλινικϊν δοκιμϊν (BEST, PREPARE) ςε αςκενείσ 

με καρκίνο μαςτοφ, ςτισ οποίεσ χορθγικθκε αναςυνδυαςμζνθ ερυκροποιθτίνθ (Blau, 

2007; Leyland-Jones, 2003; Steinbrook, 2007).  

Οι υπεφκυνεσ ερευνθτικζσ ομάδεσ των κλινικϊν αυτϊν δοκιμϊν απζδωςαν τθν αρνθτικι 

επίδραςθ ςτθν επιβίωςθ ςε κακι τυχαιοποίθςθ των αςκενϊν, αλλά και ςε παρενζργειεσ 

του αιμοποιθτικοφ παράγοντα που δεν ςχετίηονται με τθν ογκογζνεςθ, όπωσ θ 

κρομβοωλεβίτιδα. Ωςτόςο, από τθν παροφςα μελζτθ, προκφπτει ότι θ 

αυτοκρινισ/παρακρινισ λειτουργία τθσ ερυκροποιθτίνθσ, ςτον καρκίνο του μαςτοφ, 

αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ βιολογίασ του, το οποίο πικανϊσ επιδρά ςτθν 

επιβίωςθ των αςκενϊν. Ραράλλθλα, ωαίνεται ότι παρά τισ όποιεσ αμωιβολίεσ, τα 
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νεοπλαςματικά κφτταρα ωαίνονται να εκωράηουν λειτουργικοφσ EPOR, οι οποίοι εκτόσ 

τθσ ενδογενοφσ ερυκροποιθτίνθσ, δεςμεφουν και τθν αναςυνδυαςμζνθ και 

ενεργοποιοφν ενδοκυττάριουσ μθχανιςμοφσ επιβίωςθσ, όπωσ αναλφεται και ςτο επόμενο 

κεωάλαιο. Επιπλζον, θ ζκωραςθ των EPOR ςυνδζεται με τθν απϊλεια των ενδοκυττάριων 

υποδοχζων ςτεροειδϊν. Το γεγονόσ αυτό υποδθλϊνει ότι οι υποδοχείσ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ αυξάνονται ςε λιγότερο διαωοροποιθμζνα και ανκεκτικότερα 

νεοπλάςματα ι ωκοφν τα νεοπλάςματα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Επιπρόςκετα, κζτει 

ερωτθματικά για τθν εμπλοκι τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτουσ μθχανιςμοφσ αντοχισ  ςτθν 

ορμονοκεραπεία. Θ υπόκεςθ αυτι ενιςχφεται και από τθ ςχζςθ τθσ με τουσ 

μεμβρανικοφσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν. Το ότι δε βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ 

με το μζγεκοσ του όγκου, πικανό να ςθμαίνει ότι δεν επθρεάηει άμεςα τον κυτταρικό 

πολλαπλαςιαςμό, αλλά ενεργοποιεί άλλουσ μθχανιςμοφσ, όπωσ θ αναςτολι τθσ 

απόπτωςθσ.   

Κατά τον McGuire (McGuire, 1991) ζνασ ανεξάρτθτοσ προγνωςτικόσ δείκτθσ οωείλει να 

προςκζτει ανεξάρτθτεσ πλθροφορίεσ ςε ιδθ εφαρμοςμζνεσ παραμζτρουσ, οι οποίεσ να 

προςφζρουν ςτθ διάγνωςθ, τθν πρόγνωςθ, τθν πρόβλεψθ ι/και τθν επιλογι κεραπείασ. 

Επομζνωσ, με γνϊμονα τα κριτιρια αυτά, αλλά και τισ ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ με άλλουσ 

προγνωςτικοφσ δείκτεσ, θ ερυκροποιθτίνθ και ο υποδοχζασ τθσ δε μοιάηει να αποτελοφν 

ανεξάρτθτουσ προγνωςτικοφσ δείκτεσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Τοφτο βζβαια, δεν 

περιορίηει τθν αξία τθσ ανίχνευςισ τουσ, ιδιαίτερα πριν από τθ χοριγθςθ 

αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ. Ρζραν όμωσ τθσ αςωαλοφσ διόρκωςθσ τθσ 

αναιμίασ, θ αποκάλυψθ τθσ ςυςχζτιςθσ με υποδοχείσ ςτεροειδϊν (ενδοκυττάριουσ και 

μεμβρανικοφσ) επεκτείνει τθν πικανι χρθςιμότθτα του ςυςτιματοσ ΕΟ/ΕΟR  και ςτθν 

επιλογι τθσ κατάλλθλθσ ι τθν τροποποίθςθ τθσ χορθγοφμενθσ ορμονοκεραπείασ. Θ 

προοπτικι αυτι όμωσ, απαιτεί τθ μελζτθ τθσ ςχζςθσ αυτισ ςε κυτταρικό και μοριακό 

επίπεδο, όπωσ αναωζρεται ςτο επόμενο κεωάλαιο. Τζλοσ, πικανόν οι ίδιοι οι υποδοχείσ 

ερυκροποιθτίνθσ να αποτελζςουν κεραπευτικοφσ ςτόχουσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, οι μεμβρανικοί υποδοχείσ ςτεροειδϊν παρουςιάηουν ςυςχζτιςθ 

μεταξφ τουσ, αλλά και με τουσ κλαςικοφσ ενδοκυττάριουσ υποδοχείσ. Αυτό αντανακλά 

τθν πικανι κοινι ρφκμιςι τουσ. Θ πλιρθσ απουςία τουσ από το μθ καρκινικό ιςτό 

ωανερϊνει τθν άμεςθ εμπλοκι τουσ ςτθ διαδικαςία τθσ ογκογζνεςθσ, ι τθσ 

αποδιαωοροποίθςθσ του καρκινικοφ κυττάρου. Επιπλζον, οι μεμβρανικοί υποδοχείσ 
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οιςτρογόνων και προγεςτερόνθσ ςχετίηονται κετικά με τον Her2/neu. Κατά ςυνζπεια, 

παρά τθ ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ με τθν επιβίωςθ και το ελεφκερο νόςου 

διάςτθμα δε μποροφμε να κεωριςουμε τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ ωσ ανεξάρτθτουσ 

προγνωςτικοφσ δείκτεσ. Εντοφτοισ, οωείλουμε να λάβουμε υπ’ όψιν τθ δυνατότθτα των 

μεμβρανικϊν υποδοχζων να αλλθλεπιδροφν μεταξφ άλλων, με υποδοχείσ αυξθτικϊν 

παραγόντων. Κατϋαυτό τον τρόπο, παρζχουν ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα εναλλακτικοφσ 

μθχανιςμοφσ επιβίωςθσ, και ενδεχομζνωσ αντίςταςθσ ςτθν ορμονοκεραπεία. Τοφτο 

ωανερϊνεται από τθ κετικι ςυςχζτιςθ με τον Her2/neu, αλλά και με το ςφςτθμα 

ερυκροποιθτίνθσ/EPOR. Ακόμθ, δθμιουργεί προβλθματιςμό θ μθ αναμενόμενθ αρνθτικι 

ςυςχζτιςθ των μεμβρανικϊν υποδοχζων ανδρογόνων με τθν επιβίωςθ. Σε προθγοφμενθ 

μελζτθ τθσ ομάδασ μασ ςε κυτταρικά μοντζλα, ωάνθκε ότι θ ενεργοποίθςθ των 

υποδοχζων αυτϊν επάγει προαποπτωτικά μονοπάτια. Κατά ςυνζπεια, κα περίμενε 

κανείσ, θ ζκωραςι τουσ να επιδρά κετικά ςτθν πρόγνωςθ των αςκενϊν, δεδομζνου ότι 

κα ζπρεπε να οδθγοφν τα νεοπλαςματικά κφτταρα προσ απόπτωςθ. Θ χοριγθςθ 

αναςτολζων τθσ αρωματάςθσ, οι οποίοι αυξάνουν τοπικά τα επίπεδα ανδρογόνων, 

προςδίδει ακόμθ μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτο εφρθμα αυτό και κακιςτά αναγκαία τθ 

διερφνθςθ των ςθματοδοτικϊν οδϊν και των μορίων που εμπλζκονται.  

Τζλοσ, τα μόρια τθσ οικογζνειασ TNF, APRIL και BAFF δεν ζχουν επίςθσ προγνωςτικι αξία. 

Θ παρουςία τουσ όμωσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ είναι ιδιαίτερα ενδιαωζρουςα. Θ 

ςτακερι παρουςία του BAFF και θ μείωςθ τθσ ζκωραςθσ του APRIL κατά τθ 

νεοπλαςματικι εξαλλαγι προςδίνουν νζεσ προοπτικζσ ςτθν ιδιαίτερθ ςχζςθ μεταξφ 

καρκίνου και ωλεγμονισ. Θ διαωαινόμενθ διαωοροποίθςθ τθσ βιολογικισ τουσ 

ςυμπεριωοράσ ςτο μαςτό ςε ςχζςθ με άλλα όργανα ςτα οποία ζχουν μελετθκεί, κα 

μποροφςε να αποβεί χριςιμθ, ιδίωσ εν όψει νζων ανοςοκεραπειϊν. Εντοφτοισ, 

χρειάηεται ενδελεχισ μελζτθ των βιολογικϊν τουσ δράςεων.  

Τα ερωτιματα επομζνωσ, τα οποία γεννϊνται από τθν ανάλυςθ ανάλυςθ των 

αποτελεςμάτων μασ και τα οποία αποτελοφν περαιτζρω ερευνθτικοφσ ςτόχουσ, είναι: 

1. Ροια είναι θ βιολογικι ςθμαςία τθσ ςυνζκωραςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και του 

υποδοχζα τθσ με τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν και τα μζλθ τθσ 

οικογζνειασ  TNF, APRIL και BAFF; 

2. Υπάρχουν κοινζσ δράςεισ  και ποιό είναι το τελικό αποτζλεςμά τουσ; 

3. Ρϊσ τροποποιείται θ απόπτωςθ/επιβίωςθ των κυττάρων; 
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4. Ροιοι είναι οι μθχανιςμοί δράςθσ των παραγόντων αυτϊν; 

5. Υπάρχει αλλθλεπίδραςθ και ςε ποιό επίπεδο; 

6. Ρϊσ ρυκμίηεται το ςφςτθμα; 

Οριςμζνα από αυτά τα ερωτιματα κελιςαμε να αναλφςουμε περαιτζρω, 

χρθςιμοποιϊντασ κυτταρικά μοντζλα καρκίνου του μαςτοφ. 
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4.2 ΜΕΛΕΣΗ ΔΡΑΕΨΝ  ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΕΣΨΝ 

ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΔΟΦΕΨΝ ΣΕΡΟΕΙΔΨΝ Ε ΚΤΣΣΑΡΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ 

4.2.1 Ειςαγωγή 

Ρροσ απάντθςθ οριςμζνων από τα ερωτιματα που ανεωφθςαν από τθ μελζτθ 

ιςτολογικϊν παραςκευαςμάτων και παρουςιάςκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, 

κεωριςαμε ςκόπιμθ τθν χρθςιμοποίθςθ απλουςτζρων ςυςτθμάτων, όπωσ ςυςτθμάτων 

ομολόγων καλλιεργειϊν κυτταρικϊν ςειρϊν καρκίνου του μαςτοφ. Αςωαλϊσ, θ χριςθ 

κυτταρικϊν ςειρϊν in vitro δε μπορεί να υποκαταςτιςει πλιρωσ τθ μελζτθ 

παραςκευαςμάτων και ιςτϊν από αςκενείσ. Ραρά ταφτα, θ μελζτθ κυτταρικϊν ςειρϊν 

επιτρζπει τθν ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ βαςικϊν μθχανιςμϊν οι οποίοι ςχετίηονται με 

τισ άμεςεσ δράςεισ ενόσ ι περιςςοτζρων παραγόντων. 

Εχοντασ υπ’ όψιν τα ανωτζρω, χρθςιμοποιιςαμε για τθ μελζτθ μασ κυτταρικζσ ςειρζσ 

ανκρϊπινου καρκίνου του μαςτοφ και ςυγκεκριμζνα τισ ςειρζσ MCF7, T47D και MDA-

MB-231. Εξ αυτϊν, θ πρϊτθ πλθςιάηει περιςςότερο το ωυςιολογικό επικθλιακό κφτταρο 

του μαςτοφ, εκωράηοντασ «ωυςιολογικά» επίπεδα ενδοκυτταρίων υποδοχζων 

οιςτρογόνων και προγεςτερόνθσ. Θ δεφτερθ ςειρά εκωράηει «κανονικά» επίπεδα 

υποδοχζων οιςτρογόνων και υψθλά επίπεδα υποδοχζων προγεςτερόνθσ. Οι δφο αυτζσ 

ςειρζσ, όπωσ αναμζνεται, διατθροφν τθν ευαιςκθςία τουσ ςτα ςτεροειδι (Zhang et al., 

1993). Αντίκετα θ κυτταρικι ςειρά MDA-MB-231 ζχει απωλζςει τθν ορμονοευαιςκθςία 

τθσ, αωοφ ςτερείται ςτεροειδϊν υποδοχζων (Cailleau et al., 1978). Οι ςειρζσ αυτζσ, 

ςφμωωνα με τθν ιδθ δθμοςιευμζνθ βιβλιογραωία εκωράηουν ΕΟ και τουσ υποδοχείσ 

τθσ (Acs et al., 2001; Ameri et al., 2002; LaMontagne et al., 2006), αποτελϊντασ ζνα 

ενδιαωζρον μοντζλο για τθν προςζγγιςθ των βιολογικϊν δράςεων του μορίου. 

Σε μια πρϊτθ προςζγγιςθ, μελετιςαμε τθν φπαρξθ μεμβρανικϊν υποδοχζων 

ςτεροειδϊν. Ρροθγοφμενεσ μελζτεσ ςε κφτταρα T47D και MCF7 ζδειξαν τθν φπαρξθ 

υποδοχζων οιςτρογόνων και ανδρογόνων (Kallergi et al., 2007; Kampa et al., 2005). Ετςι, 

ςτο πλαίςιο τθσ παροφςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ, ελζγξαμε τθν φπαρξθ και τθ δράςθ 

μεμβρανικϊν κζςεων ςφνδεςθσ ςτεροειδϊν του ωφλου, ςτθριηόμενοι ςτθν ιδθ 

δθμοςιευμζνθ από τθν ερευνθτικι μασ ομάδα αντι- και προαποπτωτικισ δράςθ των 

μεμβρανικά δρϊντων οιςτρογόνων και ανδρογόνων αντίςτοιχα. Ραράλλθλα μελετιςαμε 

τθν αντιαποπτωτικι δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςε κυτταρικζσ ςειρζσ μαςτοφ.  



 

146 
 

Σε μια δεφτερθ προςζγγιςθ μελετιςαμε τθν αλλθλεπίδραςθ μεμβρανικά δρϊντων 

οιςτρογόνων και ανδρογόνων και ερυκροποιθτίνθσ. Ρράγματι, ιδθ δθμοςιευμζνα 

αποτελζςματα δείχνουν ότι τα μεμβρανικά δρϊντα ςτεροειδι αλλθλεπιδροφν με ζναν 

αρικμό μεμβρανικϊν αυξθτικϊν παραγόντων και τουσ υποδοχείσ τουσ (Hammes and 

Levin, 2007; Kampa et al., 2008). Ρροκειμζνου επομζνωσ να διερευνιςουμε εάν θ 

ερυκροποιθτίνθ αποτελεί μζλοσ των αυξθτικϊν παραγόντων που αλλθλεπιδροφν με τα 

μεμβρανικά ςτεροειδι, ελζγχκθκε θ αλλθλεπίδραςι τθσ ςτον ζλεγχο τθσ κυτταρικισ 

απόπτωςθσ και τθσ κυτταρικισ μετανάςτευςθσ. Ρροτιμιςαμε να εςτιάςουμε ςτθν 

απόπτωςθ παρά ςτον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό, δεδομζνου ότι θ πρϊτθ είναι πολφ 

πιό ευαίςκθτοσ δείκτθσ τθσ δράςθσ των ουςιϊν που μελετιςαμε και λόγω των ιδθ 

δθμοςιευμζνων αποτελεςμάτων άλλων εργαςτθρίων που επιβεβαιϊκθκαν ςε ζνα αρχικό 

ςτάδιο και από εμάσ, τα οποία αναωζρουν ότι θ δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτον 

κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό καρκινικϊν ςειρϊν μαςτοφ είναι περιοριςμζνθ (LaMontagne 

et al., 2006) και αδθμοςίευτεσ μελζτεσ τθσ ερευνθτικισ μασ ομάδοσ). 

Τζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ μελζτθσ μασ, διερευνιςαμε το επίπεδο ςτο οποίο κα μποροφςε 

να ςυμβεί  μιά αλλθλεπίδραςθ ΕΟ-μεμβρανικϊν υποδοχζων ςτεροειδϊν. Ρράγματι, μιά 

τζτοια αλλθλεπίδραςθ μπορεί να ςυμβαίνει τόςο ςε επίπεδο κυτταρικισ μεμβράνθσ 

(άμεςθ αλλθλεπίδραςθ υποδοχζων) όςο και ςε ενδοκυττάριο επίπεδο μεταγωγισ του 

ςιματοσ, μζςω κοινϊν ςθματοδοτικϊν οδϊν. 

4.2.2 Επίδραςη ςτην απόπτωςη 

4.2.2.1 Η ερυθροποιητίνη αςκεί αντιαποπτωτική δράςη ςτα 

κύτταρα καρκίνου του μαςτού  

Θ αωαίρεςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν και αυξθτικϊν παραγόντων από το μζςο 

καλλιζργειασ, ωκεί τα κφτταρα προσ απόπτωςθ και χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτθν 

εργαςτθριακι πρακτικι ωσ πρότυπο. Ρράγματι, θ ςτζρθςθ οροφ αποτελεί ιςχυρό 

προαποπτωτικό ερζκιςμα για τα κφτταρα και, μποροφμε να ποφμε ότι προςομοιϊνει ςε 

ικανοποιθτικό βακμό τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο μικροπεριβάλλον του όγκου , 

λόγω τθσ ελλατωμζνθσ αιματϊςεωσ. Ωσ εκ τοφτου, θ υποβολι των κυττάρων Τ47D ςε 

ςτζρθςθ οροφ, είχε ωσ αποτζλεςμα τθν απόπτωςι τουσ, κατά τρόπο ανάλογο με τθ 

διάρκεια ζκκεςισ τουσ ςε αυτι (βλ. εικόνα 4.22). 
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Από τθν άλλθ πλευρά, ςε παλαιότερεσ μελζτεσ του εργαςτθρίου μασ, ζχουμε δείξει ότι θ 

ενεργοποίθςθ των μεμβρανικϊν υποδοχζων ανδρογόνων, εγείρει προαποπτωτικι 

αντίδραςθ ςτα κφτταρα Τ47D, κατά τρόπο ανάλογο με τθ χρονικι διάρκεια και τθ 

ςυγκζντρωςθ του ςυνδζτθ (τεςτοςτερόνθ-BSA) (Alexaki et al., 2006; Kampa et al., 2005). 

Οι μεμβρανικοί υποδοχείσ οιςτρογόνων αντικζτωσ, αναςτζλλουν τθν απόπτωςθ που 

προκαλείται από τθ ςτζρθςθ οροφ, αλλά και από τα ςυηευγμζνα ανδρογόνα. Θ αντίκετθ 

δράςθ των μεμβρανικϊν αγωνιςτϊν οιςτρογόνων και ανδρογόνων παρουςιάηεται ςτθν 

εικόνα 4.23. 

  

Ρροκειμζνου λοιπόν να εξετάςουμε τθν εμβζλεια τθσ αντιαποπτωτικισ δράςθσ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και τθν πικανι αλλθλεπίδραςι τθσ με τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ, 

υποβάλλαμε τα κφτταρα ςε προαποπτωτικά ερεκίςματα (ςτζρθςθ οροφ, τεςτοςτερόνθ-

BSA) και ςυγκρίναμε τθν αντιαποπτωτικι δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και τθσ 

οιςτραδιόλθσ-BSA (ςυνδζτθσ των μεμβρανικϊν υποδοχζων οιςτρογόνων) ξεχωριςτά, 

αλλά και ςε ςυνδυαςμό.  

Εικόνα 4.23. Αντικετικι δράςθ μεμβρανικά 
δρϊντων οιςτρογόνων και ανδρογόνων 
ςτθν κυτταρικι ςειρά T47D. Τα πρϊτα 
προςτατεφουν τα κφτταρα από τθν 
απόπτωςθ απουςία οροφ, ενϊ τα δεφτερα 
τθν επάγουν παρουςία οροφ (Kampa et al., 
2005). 

Εικόνα 4.22.  Χρονοεξαρτϊμενθ απόπτωςθ 
κυττάρων T47D από ςτζρθςθ οροφ. 
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Τόςο θ ερυκροποιθτίνθ, όςο και θ οιςταδιόλθ-BSA, αναςτζλλουν μερικϊσ τθν απόπτωςθ 

που προκαλείται από τθν απουςία οροφ. Το ωαινόμενο αυτό είναι χρονο- και 

δοςοεξαρτϊμενο, όπωσ ωαίνεται και ςτθν εικόνα 4.24. Θ κυτταροπροςτατευτικι δράςθ 

μεγιςτοποιείται ςε μικροφσ χρόνουσ επϊαςθσ (6 ϊρεσ) ελαττϊνοντασ τθν απόπτωςθ 

κατά 35%, ςτθ ςυνζχεια περιορίηεται ςτο 20% (12 ϊρεσ) και αυξάνεται εκ νζου ςτισ 24 

ϊρεσ (περίπου 35% για τθν ερυκροποιθτίνθ και 40% για τθν οιςτραδιόλθ-BSA). Ο 

περιοριςμόσ τθσ κυτταροπροςτατευτικισ δράςθσ που παρατθρείται ςτισ 6 ϊρεσ 

επϊαςθσ, μπορεί να εξθγθκεί από το γεγονόσ ότι, οι υποδοχείσ τισ ερυκροποιθτίνθσ, 

ζχοντασ προςδζςει το ςυνδζτθ, ενδοκυττϊνονται εντόσ 30 λεπτϊν (Gross and Lodish, 

2006; Sawyer and Hankins, 1993; Verdier et al., 2000; Walrafen et al., 2005). Επομζνωσ, 

απαιτείται de novo ςφνκεςθ EPOR και μετακίνθςι τουσ προσ τθ μεμβράνθ (διαδικαςία 

που απαιτεί > 3 ϊρεσ). Θ αντίςτοιχθ ελάττωςθ τθσ αντιαποπτωτικισ δράςθσ που 

παρατθρείται και ςτθν οιςτραδιόλθ-BSA, είναι δφςκολο να αναλυκεί. Κι αυτό διότι 

αωενόσ γνωρίηουμε ότι το μόριο αυτό δεν ενδοκυττϊνεται, αωετζρου, δεν υπάρχουν 

ςαωι ςτοιχεία για τθ ωφςθ και τθ δομι τθσ μεμβρανικισ κζςθσ πρόςδεςθσ οιςτρογόνων.  

Ραρά ταφτα, κα μποροφςαμε να εικάςουμε ότι θ ταφτιςθ αποτελζςματοσ υπό τισ ίδιεσ 

ςυνκικεσ, υποδεικνφει ζναν παρόμοιο μθχανιςμό  για τα οιςτρογόνα ςτο επίπεδο τθσ 

κυτταροπλαςματικισ μεμβράνθσ (δζςμευςθ ςε ομόλογο ι ετερόλογο υποδοχζα, 

ενδοκφττωςθ και διάςπαςθ, de novo ςφνκεςθ και μετακίνθςθ προσ τθ μεμβράνθ). 

Οωείλουμε να ςθμειϊςουμε ότι θ προςκικθ 

 

ICI182780, ανταγωνιςτι των ενδοκυττάριων υποδοχζων οιςτρογόνων, δεν τροποποιεί τθ 

δράςθ τθσ οιςτραδιόλθσ-BSA (Alexaki et al., 2006). Το εφρθμα αυτό υποδθλϊνει ότι οι 

μεμβρανικζσ και οι ενδοκυττάριεσ κζςεισ πρόςδεςθσ οιςτρογόνων δρουν μζςω 

διαωορετικϊν μορίων. Λδιαίτερο ενδιαωζρον παρουςιάηει θ ακροιςτικι αναςτολι τθσ 

Εικόνα 4.24. Ακροιςτικι 
δράςθ ΕΟ και μεμβρανικϊσ 
δρϊντων οιςτρογόνων ςτθν 
πρόλθψθ τθσ αποπτωτικισ 
δράςεωσ που προκαλεί θ 
απουςία οροφ. Σθμειϊςτε ότι 
θ καμπφλθ ςε ςχζςθ με τον 
χρόνο (αριςτερό πεδίο) είναι 
ςιγμοειδισ, υποδθλϊνοντασ 
περιόδουσ διαωορετικισ 
ευαιςκθςίασ. 
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απόπτωςθσ  (ελάττωςθ κατά 75% ςτισ 24 ϊρεσ) που παρατθρικθκε κατά τθ 

ςυγχοριγθςθ των δυο παραγόντων (ερυκροποιθτίνθσ και οιςτραδιόλθσ-BSA) ςε 

ιςομοριακζσ ςυγκεντρϊςεισ (βλ. εικόνα 4.25) και μάλιςτα, ςε πολφ μικρότερεσ 

ςυγκεντρϊςεισ (IC50: 2.9x10-11M για τθν  EPO και 4.8x10-10M για τθν  οιςτραδιόλθ-BSA) 

από αυτζσ που απαιτοφνται κατά τθν επίδραςθ με κάκε παράγοντα ξεχωριςτά. 

Χορθγϊντασ διάωορεσ ςυγκεντρϊςεισ ερυκροποιθτίνθσ υπό ςτακερι ςυγκζντρωςθ 

οιςτραδιόλθσ-BSA (10-7M), παρατθριςαμε ότι θ αντιαποπτωτικι δράςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ υπερδεκαπλαςιάςτθκε (IC50 1.2x10-12M). Το ωαινόμενο αυτό είναι 

ενδεικτικό τθσ ςυνεργικισ αντιαποπτωτικισ δράςθσ των δυο ςυςτθμάτων.  

 

 Στθ ςυνζχεια, επωάςαμε τθν κυτταρικι ςειρά T47D παρουςία οροφ (βλ. εικόνα 4.26). Θ 

προςκικθ τεςτοςτερόνθσ-BSA (ειδικόσ ςυνδζτθσ για τισ μεμβρανικζσ κζςθσ πρόςδεςθσ 

ανδρογόνων) οδιγθςε τα κφτταρα προσ απόπτωςθ κατά τρόπο ανάλογο προσ τθ 

ςυγκζντρωςθ του προςδζτθ (Εικόνα 4.26Β) και τθσ διάρκειασ επϊαςθσ (Εικόνα 4.26C), 

ςφμωωνα με παλαιότερα ευριματα τθσ ερευνθτικισ μασ ομάδασ (IC50 0.7 nM) (Kampa 

and Castanas, 2006; Kampa et al., 2006; Kampa et al., 2005). Θ χοριγθςθ 

ερυκροποιθτίνθσ ανζςτρεψε πλιρωσ τθν απόπτωςθ που προκαλείται από τθν 

τεςτοςτερόνθ-BSA. Θ ερυκροποιθτίνθ, εν προκειμζνω, ανταγωνίηεται πλιρωσ τθν 

απόπτωςθ (αναςτολι κατά 91%), αναλόγωσ με τθ χορθγοφμενθ δόςθ (IC50 0.73 nM). 

Ραραδόξωσ, θ προςκικθ μόνον ερυκροποιθτίνθσ ςε κρεπτικό παρουςία οροφ δεν είχε 

κανζνα αποτζλεςμα (Εικόνα 4.26Β), δθλωτικό πικανϊσ ότι θ ερυκροποιθτίνθ δεν αςκεί 

αντιαποπτωτικι δράςθ per se, αλλά προαπαιτεί κάποιον εξωγενι παράγοντα stress.  

Εικόνα 4.25. Σχθματικι 
παράςταςθ τθσ 
χρονοεξαρτϊμενθσ 
αντιαποπτωτικισ δράςεωσ ΕΟ, 
E2-BSA και του ςυνδυαςμοφ 
τουσ, ςε κφτταρα T47D, που 
επωάςκθκαν χωρίσ ορό.  
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4.2.2.2 Επίδραςη τησ ΕΡΟ ςτον κυτταροςκελετό και την κυτταρική 

μετανάςτευςη 

4.2.2.2.1 Η ερυθροποιητίνη αναςτρέφει την επίδραςη τησ τεςτοςτερόνησ  

Ρροθγοφμενεσ μελζτεσ τθσ ερευνθτικισ μασ ομάδασ ζδειξαν ότι θ τεςτοςτερόνθ-BSA, 

εκτόσ από τθν επιβίωςθ, επθρεάηει και τθν κυτταρικι μετανάςτευςθ (Hatzoglou et al., 

2005). Ρράγματι, και ςτθν παροφςα μελζτθ, επωάηοντασ τα κφτταρα T47D με 

τεςτοςτερόνθ-BSA (10-7M) παρατθριςαμε ότι θ κυτταρικι μετανάςτευςθ ελαττϊκθκε 

(βλ. εικόνα 4.27).  Θ προςκικθ ιςομοριακισ ποςότθτασ ερυκροποιθτίνθσ, ανζςτρεψε τθν 

επίδραςθ αυτι. Ραραδόξωσ, επωάηοντασ τα κφτταρα μόνο με ερυκροποιθτίνθ, δεν 

παρατθριςαμε ςθμαντικι τροποποίθςθ τθσ κυτταρικισ μετανάςτευςθσ.  

Εικόνα 4.26. Θ ΕΟ, θ οποία δεν παρουςιάηει ουδεμία δράςθ παρουςία οροφ, αναςτρζωει πλιρωσ τθν 
προαποπτωτικι δράςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA. 
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Θ κυτταρικι κινθτικότθτα ελζγχεται από τθ δυναμικι των ινιδίων ακτίνθσ. Θ 

τεςτοςτερόνθ-BSA επθρεάηει τθν υπομεμβρανικι ακτίνθ, ςφμωωνα και με παλαιότερα 

ευριματα τθσ ομάδασ μασ (Kampa et al., 2006; Kampa et al., 2002; Papakonstanti et al., 

2003). Θ ερυκροποιθτίνθ τροποποιεί αυτι τθ δυναμικι, εγείροντασ το ςχθματιςμό 

λαμελλιποδίων, ενϊ ο ςυνδυαςμόσ ερυκροποιθτίνθσ με το ανάλογο ανδρογόνων οδθγεί 

ςτο ςχθματιςμό λαμελλιποδίων και ωιλοποδίων, απαραιτιτων δομϊν για τθν κυτταρικι 

πρόςδεςθ αλλά και τθν κυτταρικι μετανάςτευςθ (βλ. εικόνα 4.28).  

.  

 

4.2.2.2.2 Η ερυθροποιητίνη επιτείνει την επίδραςη τησ οιςτραδιόλησ 

Μολονότι θ προςκικθ οιςτραδιόλθσ οδθγεί ςτθν εμωάνιςθ λαμελλιποδίων, τόςο θ 

προςκικθ ΕΟ, όςο και θ ςφγχρονθ χοριγθςθ ΕΟ+Ε2-BSA οδθγεί κυρίωσ ςτθ 

δθμιουργία ωιλοποδίων, και τον επαναπροςδιοριςμό τθσ υποκυτταρικισ ακτίνθσ, ςτουσ 

δφο πόλουσ του κυττάρου. Ραράλλθλα, τα κφτταρα τροποποιοφν το ςχιμα τουσ, όπωσ 

ωαίνεται ςτθν εικόνα 4.29. 

Εικόνα 4.27. Επίδραςθ τθσ 
ΕΟ, τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA 
και του ςυνδυαςμοφ τουσ 
ςτθν κυτταρικι 
μετανάςτευςθ. Μζςεσ τιμζσ 
±SEM τεςςάρων 
διαωορετικϊν πειραμάτων, 
εισ τριπλοφν. *=p<0.05. 

Εικόνα 4.28. Αναδιοργάνωςθ του κυτταροςκελετοφ τθσ ακτίνθσ παρουςία τεςτοςτερόνθσ-BSA, 
ερυκροποιθτίνθσ και του ςυνδυαςμοφ τουσ ςτα κφτταρα Τ47D.  
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4.2.3 Ανίχνευςη επιπέδου επίδραςησ  

4.2.3.1 Η ερυθροποιητίνη και οι αγωνιςτέσ υποδοχέων ανδρογόνων 

δεν αλληλεπιδρούν ςε επίπεδο υποδοχέα 

Τα ευριματα που περιγράψαμε παραπάνω υποδεικνφουν μια λειτουργικι 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ ερυκροποιθτίνθσ και τεςτοςτερόνθσ-BSA, θ οποία κα μποροφςε 

να λαμβάνει χϊρα είτε ςε επίπεδο υποδοχζα (αλλθλεπίδραςθ των προςδετϊν με 

ετερόλογουσ υποδοχείσ, π.χ. πρόςδεςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτον υποδοχζα 

ανδρογόνων και ανίςτροωα, όπωσ ζχει περιγραωεί για άλλουσ αυξθτικοφσ παράγοντεσ), 

είτε  ςε υπομεμβρανικό επίπεδο, μεταβάλλοντασ  ςθματοδοτικά μονοπάτια. Θ πικανι 

αλλθλεπίδραςθ ςε επίπεδο υποδοχζα  ελζγχκθκε με δυο διαωορετικζσ μεκόδουσ: 

 Κυτταρομετρία ροισ ςε κφτταρα ςθμαςμζνα με ωκορίηουςα τεςτοςτερόνθ-BSA 

(testosterone-BSA-FITC) για τον ζλεγχο πικανισ διαςταυροφμενθσ δζςμευςθσ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ ι τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA ςτουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ 

ανδρογόνων ι ςτουσ EPOR. Ραρατθριςαμε ότι θ ερυκροποιθτίνθ δεν 

ανταγωνίηεται τθν πρόςδεςθ τεςτοςτερόνθσ, υποδεικνφοντασ ότι τα δυο μόρια 

δεν προςδζνονται ςτον ίδιο υποδοχζα.  

 Ανοςοκατακριμνιςθ για τον ζλεγχο πικανοφ ετεροδιμεριςμοφ του EPOR και του 

μεμβρανικοφ υποδοχζα ανδρογόνων (mAR). Θ ίδια μζκοδοσ ζχει χρθςιμοποιθκεί 

και παλαιότερα για τθ μελζτθ του ετεροδιμεροφσ μεταξφ EGFR και τθσ 

μεμβρανικισ κζςθσ πρόςδεςθσ των ανδρογόνων (Bonaccorsi et al., 2004). Στα 

κφτταρα T47D, ο mAR αναγνωρίηεται μερικϊσ από ζνα Ν-τελικό αντίςωμα ζναντι 

του υποδοχζα ανδρογόνων (Kampa et al., 2005). Θ επϊαςθ των κυττάρων με 

ερυκροποιθτίνθ, τεςτοςτερόνθ-BSA ι το ςυνδυαςμό τουσ, δεν ωανζρωςε τθ 

Εικόνα 4.29. Αναδιοργάνωςθ του κυτταροςκελετοφ τθσ ακτίνθσ παρουςία οιςτραδιόλθσ-BSA, 
ερυκροποιθτίνθσ και του ςυνδυαςμοφ τουσ ςτα κφτταρα Τ47D.  
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δυνατότθτα ςχθματιςμοφ ετεροδιμερϊν (βλ. εικόνα 4.30). Καταλιξαμε επομζνωσ 

ςτο ςυμπζραςμα ότι οι αλλθλεπιδράςεισ που παρατθριςαμε ςτθν απόπτωςθ, 

τθν κυτταρικι μετανάςτευςθ και τισ τροποποιιςεισ ςτον κυτταροςκελετό τθσ 

ακτίνθσ, δεν ςχετίηονται με τον ςχθματιςμό ςυμπλόκου EPOR-mAR. 

 

Το εφρθμα αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό. Τοφτο, διότι μζχρισ ςτιγμισ γίνεται ιδιαίτεροσ 

λόγοσ για τθν πικανότθτα ςχθματιςμοφ ςυμπλόκων του EPOR με άλλουσ υποδοχείσ ςε 

νεοπλαςματικά κφτταρα. Αν και υπάρχουν αναωορζσ περί λειτουργικϊν ετεροδιμερϊν 

ςτο κεντρικό νευρικό ςφςτθμα (Brines and Cerami, 2006), από τθ μελζτθ μασ δεν 

προκφπτει κάτι τζτοιο ςτον καρκίνο του μαςτοφ. 

 

 

 

 

 

4.2.3.2 Η ερυθροποιητίνη και οι αγωνιςτέσ υποδοχέων ανδρογόνων 

αλληλεπιδρούν τροποποιώντασ ςηματοδοτικά μονοπάτια 

Ζχοντασ αποκλείςει πλζον τθν αλλθλεπίδραςθ ςτο επίπεδο των υποδοχζων τουσ, 

προχωριςαμε ςτθ διερεφνθςθ τθσ πικανισ ενεργοποίθςθσ κοινϊν ςθματοδοτικϊν οδϊν. 

Για το ςκοπό αυτό, επωάςαμε τα κφτταρα Τ47D με ιςομοριακζσ ςυγκεντρϊςεισ (10-7M) 

ερυκροποιθτίνθσ, τεςτοςτερόνθσ-BSA και του ςυνδυαςμοφ των δυο. Κατόπιν 

μελετιςαμε ςε διαωορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ τθν φπαρξθ ωωςωορυλιωμζνων 

ςθματοδοτικϊν μορίων, τα οποία είναι χαρακτθριςτικά των οδϊν που ενεργοποιοφνται 

από τουσ EPOR και τισ μεμβρανικζσ κζςεισ ανδρογόνων.  

Θ ενεργοποίθςθ του EPOR οδιγθςε ςε ταχεία ωωςωορυλίωςθ των STAT3,  Jnk and p38 

MAPK, ακολουκοφμενθ από ενεργοποίθςθ του c-Jun (5- 15 λεπτά). Επιπλζον, ςτα 15 

λεπτά παρατθριςαμε μαηικι ενεργοποίθςθ του STAT3 και παρατεταμζνθ 

Εικόνα 4.30. Ανοςοκατακριμνιςθ με AR (N-20) και ανοςοεντφπωμα με EPOR (H-194)  αντίςωμα (Α). 
Ανοςοκατακριμνιςθ με EPOR (H-194) και ανοςοεντφπωμα με AR (N-20) (Β).  Οι λωρίδεσ ςτα  εντυπϊματα είναι: 1: 
IgG; 2: T47D cell lysate 3: LNCaP cell lysate; 4: κφτταρα T47D που επωάςτθκαν με  Testo-BSA+Epo; 5: κφτταρα T47D 
που επωάςτθκαν με  Testo-BSA; 6: κφτταρα T47D που επωάςτθκαν EΟ; 7: Μάρτυρεσ T47D  
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ωωςωορυλίωςθ τθσ Akt. Αντικζτωσ, θ ωωςωορυλίωςθ των Erk, p38 MAPK και Jnk/c-Jun 

ελαττϊνεται (εικόνα 4.31 Α).  Θ χριςθ ειδικϊν αναςτολζων κατά των κιναςϊν PI3K, 

p38MAPK and JAK2 (wortmannin, SB203580 και AG490 αντίςτοιχα), είχε ωσ αποτζλεςμα 

τθν αφξθςθ τθσ απόπτωςθσ κατά 29, 20 και 40% αντίςτοιχα, υποδθλϊνοντασ τθ 

ςυμματοχι των πρωτεϊνϊν αυτϊν ςτθν αντιαποπτωτικι δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ 

(εικόνα 4.31Β). Ωςτόςο, ωσ κυρίαρχθ αντιαποπτωτικι οδό τθσ ερυκροποιθτίνθσ 

αναγνωρίςαμε αυτι των  STAT, ςε ςυμωωνία και με προθγοφμενεσ εργαςίεσ (Farrell and 

Lee, 2004).  

 

 

 

 

Από τθν άλλθ πλευρά, θ πρόςδεςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA (εικόνα 4.32 Α) επζτεινε τθ 

ωωςωορυλίωςθ τθσ  p38 MAPK (εντόσ 2-20 λεπτϊν) και τθσ Akt (10-60 λεπτά). Ακόμθ, 

ανιχνεφςαμε μια αδρι αφξθςθ τθσ p-IκB και τθσ Jnk (από 2-15 και από 20-60 λεπτά 

αντίςτοιχα). Οωείλουμε να ςθμειϊςουμε ότι θ πρόςδεςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA, μζςω 

των p38 MAPK και  JNK,  οδθγεί τα κφτταρά μασ προσ απόπτωςθ, όπωσ ακριβϊσ ζχει 

περιγραωεί και ςε άλλα κυτταρικά ςυςτιματα (Bae and Song, 2003; Wolfman et al., 

2002) (όπωσ αναςκοπείται επίςθσ από τουσ Bradham and McClay, 2006; Zhou et al., 

2007). Τοφτο ενιςχφεται και από τθ χριςθ ειδικϊν αναςτολζων: θ αναςτολι τθσ p38 

MAPK περιορίηει τθν απόπτωςθ που οωείλεται ςτθν τεςτοςτερόνθ-BSA κατά 40%, ενϊ θ 
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Εικόνα 4.31. Σθματοδότθςθ τθσ ΕΟ ςε κφτταρα T47D 
 A. Γραωικι αναπαράςταςθ των ενεργοποιθμζνων ςθματοδοτικϊν μορίων (μαφρεσ ράβδοι) ι των 
ανεςταλμζνων (γκρι ράβδοι) μετά από επϊαςθ των κυττάρων με EPO (10

-7
M ) για τισ χρονικζσ περιόδουσ 

που δείχνουμε. Ραρουςιάηονται μόνο τα μόρια που παρουςιάηουν ςθμαντικζσ μεταβολζσ. Το πάχοσ των 
ράβδων υποδεικνφει το εφροσ τθσ μεταβολισ για κάκε μόριο. B. Τα κφτταρα T47D επωάςτθκαν για 24 ϊρεσ 
παρουςία και ειδικϊν αναςτολζων PI3K, p38MAPK, JAK2 και GSK3β (wortmannin 0.1M, SB203580 25 μM, 
AG490 10 μM και LiCl 1 μM, αντίςτοιχα). Στθ ςυνζχεια μετρικθκε θ απόπτωςθ, τθν οποία παρακζτουμε ωσ 
ποςοςτιαία μεταβολι, διορκωμζνθ ωσ προσ τουσ μάρτυρεσ C. Σχθματικι αναπαράςταςθ τθσ μεμβρανικισ 
δράςθσ τθσ ΕΟ και τθσ ςθματοδότθςθσ ςτα κφτταρα T47D.  
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βορτμανίνθ και ο  AG490 ελαττϊνουν τθν απόπτωςθ κατά 27 και 10%, αντίςτοιχα.  Στθν 

εικόνα 4.32 ςυνοψίηουμε τα ςθματοδοτικά μονοπάτια τθσ τεςτοςτερόνθσ, βαςιηόμενοι 

ςε ευριματα τθσ παροφςθσ μελζτθσ, ςε ςυνδυαςμό με παλαιότερα: ταχεία 

αναδιοργάνωςθ του κυτταροςκελετοφ μζςω των PI3K/Akt και προαποπτωτικά ςιματα τα 

οποία διαβιβάηονται μζςω των p38 MAPK and JΝΚ (εικόνα 4.32 C).  

  

 

Ο ςυνδυαςμόσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ με τθν τεςτοςτερόνθ-BSA, προκαλεί δραματικζσ 

αλλαγζσ ςτθν ενδοκυττάρια  ςθματοδότθςθ, όπωσ ωαίνεται και ςτθν εικόνα 4.33: Ταχεια 

ωωςωορυλίωςθ τθσ p38 MAPK (2-10 λεπτά), θ οποία ακολουκείται από παρατεταμζνθ 

ενεργοποίθςθ τθσ Akt (10-60 λεπτά). Επίςθσ παρατθροφμε παροδικι ενεργοποίθςθ των 

JNK, c-jun, STAT3 και 5 (10-15 και 10-20 λεπτά). Ωςτόςο, θ πιο εντυπωςιακι αλλαγι που 

παρατθροφμε, είναι ομολογουμζνωσ, θ μαηικι ενεργοποίθςθ τθσ β-κατενίνθσ (20-60 

λεπτά), θ οποία ωανερϊνει τθ ςθματοδοτικι μεταςτροωι που λαμβάνει χϊρα κατά τθ 

ςυνδυαςμζνθ δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ με τθν τεςτοςτερόνθ-BSA.  

Χορθγϊντασ ειδικοφσ αναςτολείσ (βλ. εικόνα 4.33 Β), επιβεβαίωςαμε τα ωσ άνωκεν 

ευριματα: o SB203580 αυξάνει τθν απόπτωςθ 2,5 ωορζσ, αποδεικνφοντασ ότι πλζον θ 
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Εικόνα 4.32.  Σθματοδότθςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA ςε κφτταρα T47D 
 A. Γραωικι αναπαράςταςθ των ενεργοποιθμζνων ςθματοδοτικϊν μορίων (μαφρεσ ράβδοι) ι των 
ανεςταλμζνων (γκρι ράβδοι) μετά από επϊαςθ των κυττάρων με τεςτοςτερόνθ-BSA (10-7M ) για τισ 
χρονικζσ περιόδουσ που δείχνουμε. Ραρουςιάηονται μόνο τα μόρια που παρουςιάηουν ςθμαντικζσ 
μεταβολζσ. Το πάχοσ των ράβδων υποδεικνφει το εφροσ τθσ μεταβολισ για κάκε μόριο. B. Τα κφτταρα 
T47D επωάςτθκαν για 24 ϊρεσ παρουςία και ειδικϊν αναςτολζων PI3K, p38MAPK, JAK2 και GSK3β 
(wortmannin 0.1M, SB203580 25 μM, AG490 10 μM και LiCl 1 μM, αντίςτοιχα). Στθ ςυνζχεια μετρικθκε θ 
απόπτωςθ, τθν οποία παρακζτουμε ωσ ποςοςτιαία μεταβολι, διορκωμζνθ ωσ προσ τουσ μάρτυρεσ C. 
Σχθματικι αναπαράςταςθ τθσ μεμβρανικισ δράςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA και τθσ ςθματοδότθςθσ ςτα 
κφτταρα T47D.  
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p38 μεταβιβάηει αντιαποπτωτικό ςιμα. Επίςθσ, επιτείνεται θ αναςταλτικι δράςθ τθσ 

wortmannin και του AG490 (αφξθςθ τθσ απόπτωςθσ κατά 3,1 και 3,5 ωορζσ). Ωσ εκ 

τοφτου, διαωαίνεται θ ςθμαςία των οδϊν PI3/Akt και  JAK. Τζλοσ, επιβεβαιϊςαμε τον 

κυρίαρχο ρόλο τθσ β-κατενίνθσ, χορθγϊντασ χλωριοφχο λίκιο (LiCl), αναςτολζα τθσ GSK-

3β, αυξάνοντασ τθν απόπτωςθ κατά 340%.  Στθν εικόνα 4.33 ςυνοψίηουμε τισ 

ςθματοδοτικζσ οδοφσ, επιςθμαίνοντασ τον κομβικό ρόλο των STAT και β-κατενίνθσ. 

 

 

4.2.3.3 Η ερυθροποιητίνη και οι αγωνιςτέσ υποδοχέων οιςτρογόνων 

δεν αλληλεπιδρούν ςε επίπεδο υποδοχέα 

Θ επίταςθ τθσ αντιαποπτωτικισ δράςθσ που περιγράψαμε παραπάνω κατά τθν 

ταυτόχρονθ χοριγθςθ ερυκροποιθτίνθσ και οιςτραδιόλθσ-BSA υποδεικνφει τθν 

αλλθλεπίδραςθ των δυο παραγόντων. Για να ελζγξουμε το ενδεχόμενο αλλθλεπίδραςθσ 

ςε επίπεδο υποδοχζα, χρθςιμοποιιςαμε τισ μεκόδουσ κυτταρομετρίασ ροισ και 

ανοςοκατακριμνιςθσ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA.  

Στθν κυτταρομετρία ροισ επωάςαμε κφτταρα T47D, ςθμαςμζνα με ωκορίηουςα 

οιςτραδιόλθ-BSA (E2-BSA-FITC) με οιςτραδιόλθ-BSA ι με ερυκροποιθτίνθ. Στθν πρϊτθ 
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Εικόνα 2.33 Σθματοδότθςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA+ΕΟ ςε κφτταρα T47D 
 A. Γραωικι αναπαράςταςθ των ενεργοποιθμζνων ςθματοδοτικϊν μορίων (μαφρεσ ράβδοι) ι των ανεςταλμζνων (γκρι ράβδοι) 
μετά από επϊαςθ των κυττάρων με τεςτοςτερόνθ-BSA+ΕΟ (ςε ιςομοριακζσ ςυγκεντρϊςεισ 10

-7
M) για τισ χρονικζσ περιόδουσ 

που δείχνουμε. Ραρουςιάηονται μόνο τα μόρια που παρουςιάηουν ςθμαντικζσ μεταβολζσ. Το πάχοσ των ράβδων υποδεικνφει το 
εφροσ τθσ μεταβολισ για κάκε μόριο. B. Τα κφτταρα T47D επωάςτθκαν για 24 ϊρεσ παρουςία και ειδικϊν αναςτολζων PI3K, 
p38MAPK, JAK2 και GSK3β (wortmannin 0.1M, SB203580 25 μM, AG490 10 μM και LiCl 1 μM, αντίςτοιχα). Στθ ςυνζχεια 
μετρικθκε θ απόπτωςθ, τθν οποία παρακζτουμε ωσ ποςοςτιαία μεταβολι, διορκωμζνθ ωσ προσ τουσ μάρτυρεσ C. Σχθματικι 
αναπαράςταςθ τθσ μεμβρανικισ δράςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA και τθσ ΕΟ και τθσ ςθματοδότθςθσ ςτα κφτταρα T47D.  
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περίπτωςθ περιορίςτθκε θ ειδικι εκπομπι ωκοριςμοφ. Αντικζτωσ, θ επϊαςθ με 

ερυκροποιθτίνθ δεν είχε καμια επίδραςθ. Από αυτό μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι δεν 

υπάρχει ανταγωνιςμόσ μεταξφ ερυκροποιθτίνθσ και οιςτραδιόλθσ ωσ προσ ετερόλογο 

υποδοχζα.  

Δυςτυχϊσ όμωσ, δεν κατζςτθ δυνατι μιά ανάλογθ μελζτθ με ςυν-ανοςοκατακριμνιςθ, 

δεδομζνου ότι θ μοριακι μάηα τόςο των υποδοχζων τθσ ΕΟ όςο και αυτϊν των 

οιςτρογόνων είναι παρόμοια (~65 kD).  

4.2.3.4 Η ερυθροποιητίνη και οι μεμβρανικοί υποδοχείσ 

οιςτρογόνων αλληλεπιδρούν τροποποιώντασ ςηματοδοτικά 

μονοπάτια 

Ππωσ αναωζραμε και νωρίτερα, θ ερυκροποιθτίνθ και θ οιςτραδιόλθ-BSA προςτατεφουν 

τα κφτταρα T47D από το προαποπτωτικό stress ςτα οποία τα υποβάλλει θ ςτζρθςθ οροφ. 

Για να μελετιςουμε τα ςθματοδοτικά μονοπάτια, επωάςαμε τα κφτταρα, άνευ οροφ, 

παρουςία ιςομοριακϊν ςυγκεντρϊςεων (10-7Μ) του κάκε παράγοντα ξεχωριςτά 

(ερυκροποιθτίνθ ι οιςτραδιόλθ-BSA), αλλά και ςε ςυνδυαςμό. Τα ςθματοδοτικά 

μονοπάτια που ενεργοποιοφνται ςυνοψίηονται ςτισ  εικόνεσ 4.31 (ΕΟ), 4.34 (Ε2-BSA) και 

4.35 (ΕΟ+ Ε2-BSA).  

Σε προθγοφμενθ μελζτθ, θ ομάδα μασ, περιζγραψε τα ςθματοδοτικά μονοπάτια που 

ενεργοποιεί θ οιςτραδιόλθ-BSA ςτθν κυτταρικι ςειρά ωαιοχρωμοκυττϊματοσ αρουραίων 

PC12 (Alexaki et al., 2006). Στθν παροφςα μελζτθ, ςτθν ανκρϊπινθ καρκινικι ςειρά 

μαςτοφ Τ47D, είχαμε ανάλογα ευριματα, ωσ προσ τα ςθματοδοτικά μόρια που διεγείρει 

θ μεμβρανικι δζςμευςθ τθσ οιςτραδιόλθσ-BSA. Ειδικότερα, παρατθροφμε ταχεία 

ενεργοποίθςθ των  Jnk, c-Jun, CREB, STAT3, STAT5, Erk και p38 MAPK ςτα πρϊτα 15 

λεπτά. Στθ ςυνζχεια, όμωσ, περιορίηεται θ ωωςωορυλίωςθ των Jnk, p38 και Erk. 

Αντικζτωσ, οι STAT3, c-Jun και CREB παραμζνουν ενεργοποιθμζνοι, ενϊ παράλλθλα 

παρατθροφμε διαρκι ενεργοποίθςθ τθσ β-κατενίνθσ και τθσ Akt.  
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ίχνοντασ μια προςεκτικι ματιά ςτα αποτελζςματά μασ (βλ. εικόνεσ 4.31 και 4.34), 

παρατθροφμε ότι θ ερυκροποιθτίνθ και θ οιςτραδιόλθ-BSA, μοιράηονται κοινά 

ςθματοδοτικά μονοπάτια. Ωςτόςο, διαωοροποιοφνται χρονικά ωσ προσ τθν ζναρξθ και τθ 

διάρκεια ενεργοποίθςθσ.  

Κατά το ςυνδυαςμό ερυκροποιθτίνθσ και οιςτραδιόλθσ-BSA, τα μόρια ενεργοποιοφνται 

κατά το πρότυπο τθσ οιςτραδιόλθσ-BSA (βλ. εικόνα 4.35). Οωείλουμε όμωσ να τονίςουμε, 

ότι STAT5 και JNK, ενεργοποιοφνται παροδικά, αλλά ςε μεγαλφτερθ ζκταςθ. Επίςθσ, θ β-

κατενίνθ ενεργοποιείται μόλισ ςτα 2 λεπτά και παραμζνει ςε εξαιρετικά υψθλά επίπεδα 

ςτα πρϊτα 15 λεπτά. Επιπλζον, παρατθροφμε μαηικι ενεργοποίθςθ των STAT3 και 5. 
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Εικόνα 4.34. Σθματοδότθςθ τθσ οιςτραδιόλθσ-BSA ςε κφτταρα T47D 
 A. Γραωικι αναπαράςταςθ των ενεργοποιθμζνων ςθματοδοτικϊν μορίων (μαφρεσ ράβδοι) ι των 
ανεςταλμζνων (γκρίηεσ ράβδοι) μετά από επϊαςθ των κυττάρων με Ε2-BSA (10-7M) για τισ χρονικζσ 
περιόδουσ που δείχνουμε. Ραρουςιάηονται μόνο τα μόρια που παρουςιάηουν ςθμαντικζσ μεταβολζσ. Το 
πάχοσ των ράβδων υποδεικνφει το εφροσ τθσ μεταβολισ για κάκε μόριο. B. Τα κφτταρα T47D επωάςτθκαν 
για 24 ϊρεσ παρουςία και ειδικϊν αναςτολζων PI3K, p38MAPK, JAK2 και GSK3β (wortmannin 0.1M, 
SB203580 25 μM, AG490 10 μM και LiCl 1 μM, αντίςτοιχα). Στθ ςυνζχεια μετρικθκε θ απόπτωςθ, τθν οποία 
παρακζτουμε ωσ ποςοςτιαία μεταβολι, διορκωμζνθ ωσ προσ τουσ μάρτυρεσ C. Σχθματικι αναπαράςταςθ 
τθσ μεμβρανικισ δράςθ τθσ οιςτραδιόλθσ-BSA και τθσ μεταγωγισ ςιματοσ ςτα κφτταρα T47D.  
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Στθν εικόνα 4.35 παρουςιάηονται ςχθματικά οι ςθματοδοτικζσ οδοί που 

ενεργοποιοφνται. Αν και οι πλθροωορίεσ που παρακζτουμε είναι αμιγϊσ ποιοτικζσ, είναι 

εμωανζσ ότι τόςο ξεχωριςτά, όςο και ςυνδυαςμζνεσ, θ ερυκροποιθτίνθ και θ 

οιςτραδιόλθ-BSA αναςτζλλουν τθν απόπτωςθ, ενεργοποιϊντασ ςθμαντικζσ 

αντιαποπτωτικζσ οδοφσ. Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να διευκρινίςουμε ότι τα ςθματοδοτικά 

μονοπάτια που περιγράψαμε, ταυτοποιικθκαν κατά τθν πρϊτθ ϊρα κατόπιν τθσ 

επίδραςθσ με τον εκάςτοτε παράγοντα, ενϊ θ αναςτολι τθσ απόπτωςθσ, όπωσ 

παρατθριςαμε, παραμζνει επί 24ϊρου. Ωσ εκ τοφτου, για να εξακριβϊςουμε το κατά 

πόςο τα ςυγκεκριμζνα μονοπάτια παραμζνουν ενεργά για μεγαλφτερα χρονικά 

διαςτιματα, επωάςαμε τα κφτταρα με ειδικοφσ αναςτολείσ, επιβεβαιϊνοντασ τθν 

ενεργοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων οδϊν (βλ. εικόνα 4.35 Β).  

4.2.4 υζήτηςη-υμπεράςματα-Προοπτικέσ 

Θ ερυκροποιθτίνθ αποτελεί μια πλειοτροπικι κυτταροκίνθ. Ολοζνα και περιςςότερεσ in 

vitro και in vivo μελζτεσ κάνουν λόγο για τισ δράςεισ τθσ ςτθν απόπτωςθ, τον 
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Εικόνα 4.35.  Σθματοδότθςθ τθσ Ε2-BSA+ΕΟ ςε κφτταρα T47D 
 A. Γραωικι αναπαράςταςθ των ενεργοποιθμζνων ςθματοδοτικϊν μορίων (μαφρεσ ράβδοι) ι των 
ανεςταλμζνων (γκρίηεσ ράβδοι) μετά από επϊαςθ των κυττάρων με Ε2-BSA+ΕΟ (ςε ιςομοριακζσ 
ςυγκεντρϊςεισ 10-7M) για τισ χρονικζσ περιόδουσ που δείχνουμε. Ραρουςιάηονται μόνο τα μόρια που 
παρουςιάηουν ςθμαντικζσ μεταβολζσ. Το πάχοσ των ράβδων υποδεικνφει το εφροσ τθσ μεταβολισ για 
κάκε μόριο. B. Τα κφτταρα T47D επωάςτθκαν για 24 ϊρεσ παρουςία και ειδικϊν αναςτολζων PI3K, 
p38MAPK, JAK2 και GSK3β (wortmannin 0.1M, SB203580 25 μM, AG490 10 μM και LiCl 1 μM, 
αντίςτοιχα). Στθ ςυνζχεια μετρικθκε θ απόπτωςθ, τθν οποία παρακζτουμε ωσ ποςοςτιαία μεταβολι, 
διορκωμζνθ ωσ προσ τουσ μάρτυρεσ C. Σχθματικι αναπαράςταςθ τθσ μεμβρανικισ δράςθ τθσ 
οιςτραδιόλθσ-BSA και ΕΟ και τθσ ςθματοδότθςθσ ςτα κφτταρα T47D.  
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πολλαπλαςιαςμό και τθν κυτταρικι μετανάςτευςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ ιατρικι 

κοινότθτα ςτζκεται αμιχανα μπροςτά ςτα αποτελζςματα κλινικϊν δοκιμϊν που 

υποδεικνφουν τθν πικανι ςυμμετοχι τθσ αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτθν 

επιβίωςθ των ογκολογικϊν αςκενϊν. Ανάμεςά τουσ, διακρίνουμε δυο πολυκεντρικζσ 

μελζτεσ ςε αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ. Στον κατάλογο αυτό, προςκζτουμε και τθ 

μελζτθ που παρουςιάηεται ςτθ Διδακτορικι αυτι Διατριβι, ςε χειρουργικά 

παραςκευάςματα καρκίνου του μαςτοφ και ςυνδζει τθν ζκωραςθ του ςυςτιματοσ 

ερυκροποιθτίνθσ/EPOR με ελαττωμζνθ επιβίωςθ των αςκενϊν και περιοριςμζνο 

ελεφκερο νόςου διάςτθμα (Pelekanou et al., 2007). Με τθ μελζτθ κυτταρικϊν μοντζλων 

καρκίνου μαςτοφ, παρζχουμε ςτοιχεία για τουσ μθχανιςμοφσ που ενεργοποιεί θ 

ερυκροποιθτίνθ, οι οποίοι οδθγοφν ςτθν ανάπτυξθ ανκεκτικότερων κλϊνων.  

Κατ’ αρχιν, θ ερυκροποιθτίνθ προςτατεφει τα κφτταρα από το stress που τουσ προκαλεί 

θ ςτζρθςθ οροφ και αναςτζλλει τθν απόπτωςθ. Θ επϊαςθ των κυττάρων άνευ οροφ, 

επομζνωσ, θ αποςτζρθςθ αυξθτικϊν παραγόντων, μιμείται τρόπον τινά το 

μικροπεριβάλλον του όγκου, ςτο οποίο θ αιματικι παροχι είναι χαμθλι. Υπό αυτζσ τισ 

ςυνκικεσ, χαμθλζσ δόςεισ ερυκροποιθτίνθσ μποροφν να επαναωζρουν τθν αναπτυξιακι 

δυναμικι των καρκινικϊν κυττάρων. Ωσ εκ τοφτου, ουςιαςτικά καταρρίπτεται ο «μφκοσ» 

ότι θ αυξθμζνθ παροχι οξυγόνου μζςω τθσ ΕΟ κα μποροφςε να βελτιϊςει τθν 

ανταπόκριςθ ςτισ χορθγοφμενεσ κεραπείεσ (Farrell and Lee, 2004), διότι τελικά, όπωσ 

αποδεικνφουμε, θ ΕΟ αποτρζπει τθν απόπτωςθ των υποξικϊν νεοπλαςματικϊν 

κυττάρων. Ακόμθ, παρουςία οροφ, θ ερυκροποιθτίνθ δεν ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν 

απόπτωςθ, γεγονόσ που κακιςτά ικανι και αναγκαία ςυνκικθ για τθ δράςθ τθσ, τθ 

ςυνφπαρξθ ενόσ παράγοντα stress.  

Σθμειϊνουμε ότι θ IC50 τθσ αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ που χρθςιμοποιιςαμε, 

υπό ςτζρθςθ οροφ, είναι τθσ τάξεωσ των 0,24 nM, ςυγκρίςιμθ δθλαδι με τθν KD του 

EPOR (0,167 nM) (Mayeux et al., 1987), και ςυμβατι με τισ ςυγκεντρϊςεισ που 

παρατθροφνται ςτα βιολογικά υγρά αςκενϊν που λαμβάνουν αναςυνδυαςμζνθ 

ερυκροποιθτίνθ. Το εφρθμα αυτό αποτελεί ιςχυρό επιχείρθμα απζναντι ςτουσ επικριτζσ 

των in vitro μελετϊν τθσ ερυκροποιθτίνθσ, οι οποίοι αωενόσ υποςτθρίηουν ότι οι 

ςυγκεντρϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται ξεπερνοφν κατά πολφ τισ χορθγοφμενεσ ςτθν 

κλινικι πράξθ, και αωετζρου, διατείνονται ότι οι EPOR των νεοπλαςματικϊν κυττάρων 

δεν είναι λειτουργικοί (Agarwal et al., 2007; Henke et al., 2006a; Henke et al., 2006b; 
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Jelkmann and Laugsch, 2007; Laugsch et al., 2008; Sinclair et al., 2007). Ακόμθ, 

υπενκυμίηουμε ότι θ αντιαποπτωτικι δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ υπό αυτζσ τισ 

ςυνκικεσ είναι χρονο- και δοςο-εξαρτϊμενθ. Το γεγονόσ αυτό κακιςτά αναγκαία τθ 

κζςπιςθ ενόσ αυςτθροφ consensus ωσ προσ το χορθγοφμενο δοςολογικό ςχιμα ςτουσ 

ογκολογικοφσ αςκενείσ, και τον επαναπροςδιοριςμό των χορθγουμζνων δόςεων.  

Ζνα ακόμα ενδιαωζρον ςθμείο, αωορά ςτισ αλλθλεπιδράςεισ που εμωανίηει θ 

ερυκροποιθτίνθ με άλλα ςυςτιματα ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Ππωσ παρατθριςαμε 

κατά τθν ανοςοϊςτοχθμικι μελζτθ ςε χειρουργικά παραςκευάςματα (βλζπε κεωάλαιο 

4.1), θ ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςχετίηεται με τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ 

ςτεροειδϊν του ωφλου. Ανάμεςα ςτισ κεωρίεσ που ζχουν αναπτυχκεί για να εξθγιςουν 

τα ςθματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιοφνται από τισ μεμβρανικζσ κζςεισ των 

ςτεροειδϊν, θ πλζον πειςτικι είναι αυτι των ςθματοδοτικϊν ςωματιδίων (signalosomes) 

(Hammes and Levin, 2007). Θ ςυγκεκριμζνθ  κεωρία προωκεί τθν ζννοια τθσ ςυνφπαρξθσ 

ςτον περιοριςμζνο χϊρο τθσ κυτταροπλαςματικισ μεμβράνθσ, υποδοχζων ςτεροειδϊν, 

υποδοχζων αυξθτικϊν παραγόντων, μθ τυροςινικϊν κιναςϊν, ορωανϊν υποδοχζων που 

ςυνδζονται με τισ πρωτεΐνεσ G, και ςυνδετικϊν πρωτεϊνϊν, όπωσ θ MNAR και θ 

ςτριατίνθ. Ρράγματι, προσ αυτι τθ κεϊρθςθ, ςυγκλίνουν αρκετζσ μελζτεσ ςχετικά με 

τουσ υποδοχείσ ανδρογόνων και οιςτρογόνων (Kampa et al., 2008; Pedram et al., 2006a; 

Thomas et al., 2007). Επομζνωσ, παρά τθ μθ ανεφρεςθ ωυςικισ αλλθλεπίδραςθσ ςε 

επίπεδο υποδοχζων, θ παροφςα μελζτθ εντάςςει τθν ερυκροποιθτίνθ ςτουσ αυξθτικοφσ 

παράγοντεσ που αλλθλεπιδροφν ζμμεςα με τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν 

και ενεργοποιοφν ςθμαντικά ςθματοδοτικά μονοπάτια για τθν κυτταρικι επιβίωςθ. Ωσ 

εκ τοφτου, παρζχουμε περαιτζρω πλθροωορίεσ για τθ βιολογικι ςθμαςία τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ και τθν πικανι εμπλοκι τθσ ςτθν ανάπτυξθ 

αντοχισ ςτθν ορμονοκεραπεία.  

Μεμβρανικζσ κζςεισ ανδρογόνων ζχουν περιγραωεί ςτον καρκίνο του μαςτοφ και του 

προςτάτου και αναωζρεται ότι κατευκφνουν τα νεοπλαςματικά κφτταρα προσ τθν 

απόπτωςθ, κινθτοποιϊντασ το ενδοκυττάριο αςβζςτιο, προκαλϊντασ αναπροςαρμογι 

του κυτταροςκελετοφ μζςω των πρωτεϊνϊν FAK/PI3K/Akt/Rak/Actin (Kallergi et al., 2007; 

Kampa et al., 2002). Τα αποτελζςματά μασ προςωζρουν νζα δεδομζνα ωσ προσ τα 

ςθματοδοτικά μόρια που ςυμμετζχουν ςτο μθχανιςμό αυτό, υποδεικνφοντασ τθν άμεςθ 

ενεργοποίθςθ των κιναςϊν p38 και Jnk ωσ κφριο μθχανιςμό για τθν επαγωγι τθσ 
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απόπτωςθσ. Ρράγματι, παρά τθν καλά περιγεγραμμζνθ αντιαποπτωτικι λειτουργία των 

μορίων αυτϊν, πρόςωατα, προζκυψαν αναωορζσ που υποδεικνφουν και τθν 

προαποπτωτικι τουσ δράςθ (Bae and Song, 2003; Bradham and McClay, 2006; Wolfman 

et al., 2002; Zhou et al., 2007). Τα αποτελζςματά μασ επεκτείνουν αυτι τθ γνϊςθ: 

αναςτζλλοντασ τισ κινάςεσ αυτζσ, περιορίηεται θ απόπτωςθ που επάγεται από τθν 

τεςτοςτερόνθ.  

Ακόμθ, τόςο ςε κφτταρα καρκίνου του μαςτοφ, όςο και του προςτάτου, τα ανδρογόνα 

επθρεάηουν τον κυτταροςκελετό  τθσ ακτίνθσ, τροποποιϊντασ τθν κυτταρικι πρόςδεςθ 

και κατ’ επζκταςθ περιορίηουν τθ μεταναςτευτικι δραςτθριότθτα (αναςκόπθςθ ςτθν 

Kampa and Castanas, 2006), όπωσ ακριβϊσ παρατθριςαμε και ςτθν  παροφςα μελζτθ. 

Αυτζσ οι τροποποιιςεισ του κυτταροςκελετοφ, ζχουν εξεταςκεί, in vitro και in vivo και 

ωαίνεται ότι ενιςχφουν τθν προαποπτωτικι δραςτθριότθτα. Εν προκειμζνω, 

διαπιςτϊςαμε ότι θ ερυκροποιθτίνθ αναςτρζωει αυτι τθ δράςθ και επαναωζρει τθ 

μεταναςτευτικι δυναμικι των κυττάρων.  

Το πλζον εντυπωςιακό εφρθμα, ςτο πλαίςιο τθσ αλλθλεπίδραςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ 

με τα ανδρογόνα, είναι θ ενίςχυςθ τθσ αντιαποπτωτικισ δράςθσ τθσ πρϊτθσ, παρουςία 

τεςτοςτερόνθσ-BSA. Ρράγματι, αν και οι IC50 δεν απζχουν πολφ (0.46 nM άνευ και 0.73 

nM παρουςία τεςτοςτερόνθσ-BSA), θ μζγιςτθ αντιαποπτωτικι δραςτθριότθτα 

υπερδιπλαςιάηεται κατά τον ςυνδυαςμό των δυο παραγόντων (42% ζναντι 91%). Θ 

μθχανιςτικι προςζγγιςθ που προτείνουμε για να εξθγιςουμε αυτό το εφρθμα, ζχει ωσ 

εξισ: 

1. Ραρουςία τθσ ερυκροποιθτίνθσ παρατθροφμε μεταςτροωι των δράςεων των  p38 

και JNK κιναςϊν από προ- ςε αντιαποπτωτικζσ  

2. Θ κατά προτίμθςθ μεταγωγι του ςιματοσ από τθ β-κατενίνθ και τθν Akt, ςε 

αντιπαραβολι από τθν ενεργοποίθςθ των STAT που παρατθροφμε ςτθν ΕΟ 

μεμονωμζνα. 

Τα δφο αυτά ςθμαντικά ωαινόμενα αναπαρίςτανται γραωικά ςτΛσ εικόνεσ 4.36 και 4.37. 

Θ τροποποίθςθ τθσ ςυμπεριωοράσ των ανδρογόνων παρουςία ερυκροποιθτίνθσ, ωσ προσ 

τθν απόπτωςθ, κα μποροφςε να εξθγιςει τθ ωαινομενικά παράδοξθ αρνθτικι ςυςχζτιςθ 

των μεμβρανικϊν υποδοχζων ανδρογόνων με τθν επιβίωςθ των αςκενϊν με καρκίνο του 

μαςτοφ που παρατθριςαμε ςτθν ανοςοϊςτοχθμικι μελζτθ των χειρουργικϊν 
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παραςκευαςμάτων (Pelekanou et al., 2007)(βλ. Ειδικό Μζροσ- 4.1).   

 

 

 

 

 

 

Τα πρϊιμα αυτά αποτελζςματα, οωείλουν να διερευνθκοφν ςε βάκοσ, διότι ενδεχομζνωσ 

να προκφψουν ςθμαντικά ςτοιχεία ωσ προσ τθν αρνθτικι επίδραςθ τθσ ενδογενοφσ ι/και 

τθσ αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτθν ορμονοκεραπεία και κυρίωσ κατά τθ 

χοριγθςθ αναςτολζων τθσ αρωματάςθσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, ο ςυνδυαςμόσ ερυκροποιθτίνθσ με τουσ μεμβρανικοφσ αγωνιςτζσ 

οιςτρογόνων επιτείνει τθν αντιαποπτωτικι δράςθ των δυο παραγόντων.  Κατά τθ 

ςυνζργεια τθσ ερυκροποιθτίνθσ με τθν οιςτραδιόλθ, ςε αντίκεςθ με ό,τι ςυμβαίνει με τα 

ανδρογόνα, δεν ενεργοποιοφνται διαωορετικά ςθματοδοτικά μονοπάτια. Ωςτόςο, 

διαωοροποιοφνται χρονικά ωσ προσ τθν ζναρξθ και τθ διάρκεια ενεργοποίθςθσ. 

Ραρατθρϊντασ προςεκτικά τισ ςθματοδοτικζσ οδοφσ, ωαίνεται ότι ςυνδυάηοντασ τουσ 

δυο παράγοντεσ, θ ςυνιςταμζνθ των ςθματοδοτικϊν μορίων που ενεργοποιοφνται, 

Εικόνα  4.36. Μεταβολι των 
αποτελεςμάτων τθσ 
ςθματοδοτιςεωσ p38 & JNK, από 
τθν χοριγθςθ τεςτοςτερόνθσ-BSA 
χωρίσ ι με τθ ςτθ ςτθ ςτθ 
ςφγχρονθ χοριγθςθ ΕΟ (βλζπε 
κείμενο για λεπτομζρειεσ). 

Εικόνα 4.37.  Σθματοδοτικζσ οδοί 
που ενερεγοποιοφνται από τθ ςτθ 
ςτθ ςτθ ςφγχρονθ χοριγθςθ 
τεςτοςτερόνθσ-BSA+ΕΟ. 
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κυμίηει περιςςότερο το προωίλ τθσ οιςτραδιόλθσ-BSA.  Αυτό μπορεί να ςθμαίνει ότι θ 

ερυκροποιθτίνθ είναι ςε κζςθ να ενιςχφςει τισ ταχείεσ δράςεισ των μεμβρανικϊν 

υποδοχζων οιςτρογόνων, ακόμα και ςε περιβάλλον χαμθλισ ςυγκζντρωςθσ 

οιςτρογόνων, όπωσ για παράδειγμα κατά τθ χοριγθςθ αντι-οιςτρογόνων ςε αςκενείσ με 

καρκίνο μαςτοφ.  

Τζλοσ, ζνα ερϊτθμα το οποίο παραμζνει προσ διερεφνθςθ, είναι το κατά πόςο οι EPOR 

ςτα νεοπλάςματα, εμωανίηονται ωσ ομοδιμερι ι ετεροδιμερίηονται με άλλουσ υποδοχείσ 

αυξθτικϊν παραγόντων, όπωσ για παράδειγμα ςυμβαίνει με τον β-CR ςτο κεντρικό 

νευρικό ςφςτθμα (Brines and Cerami, 2006; Sytkowski, 2007) (βλ. εικόνα 4.38).  

 

 

Στθν περίπτωςθ τθσ κυτταρικισ ςειράσ που εξετάςαμε, ωαίνεται ότι δεν ςυμβαίνει κάτι 

τζτοιο, τουλάχιςτον, όςον αωορά τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ οιςτρογόνων και 

ανδρογόνων.  

Συνοψίηοντασ, τα αποτελζςματά μασ δείχνουν ότι: 

Εικόνα  4.38. Σχθματικι αναπαράςταςθ των διμερϊν του EPOR: ομοδιμερζσ ςτισ προγονικζσ βακμίδεσ τθσ 
ερυκράσ ςειράσ, ετεροδιμερζσ με τον υποδοχζα β-CR ςε νευρικά κφτταρα, ενϊ ςτα  καρκινικά κφτταρα 
παραμζνει προσ διευκρίνθςθ ο ομο- ι ετεροδιμεριςμόσ (Sytkowski, 2007). 
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 Θ ερυκροποιθτίνθ εντάςςεται ςτουσ αυξθτικοφσ παράγοντεσ που αλλθλεπιδροφν 

με τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν, παρεμβαίνοντασ ςτισ ταχείεσ 

δράςεισ που αυτοί μεταβιβάηουν 

 Θ ςφνδεςθ με τουσ υποδοχείσ οιςτρογόνων και ανδρογόνων είναι λειτουργικι 

 Κατά τθν αλλθλεπίδραςθ ενεργοποιοφνται νζα (ανδρογόνα) ι ενιςχφονται κοινά 

(οιςτρογόνα) ςθματοδοτικά μονοπάτια τα οποία αναςτζλλουν τθν απόπτωςθ  

 Ρζραν τθσ κυτταρικισ ςτοιχειομετρίασ που επθρεάηει τισ αλλθλεπιδράςεισ, 

κεμελιϊδθ ρόλο ςτο τελικό αποτζλεςμα κατζχει θ χρονικι αλλθλουχία  και θ 

διάρκεια ενεργοποίθςθσ των ςθματοδοτικϊν μορίων 

Βζβαια, πολλά ερωτιματα παραμζνουν, που αποτελοφν και ερευνθτικοφσ μασ ςτόχουσ 

για το προςεχζσ διάςτθμα, όπωσ: 

 Ροιοσ ο ρόλοσ των αλλθλεπιδράςεων αυτϊν ςτθν ανάπτυξθ αντοχισ ςτθν 

ορμονοκεραπεία; 

 Υπάρχει επίδραςθ ςε επίπεδο μεταγραωισ; 

 Θ ζκωραςθ του υποδοχζα EPOR επθρεάηεται από τουσ μεμβρανικοφσ αγωνιςτζσ 

ςτεροειδϊν ςτον καρκίνο του μαςτοφ; 

 Ροια άλλα μόρια εμπλζκονται ςτισ αλλθλεπιδράςεισ αυτζσ; 

 Οι αλλθλεπιδράςεισ αυτζσ επθρεάηονται από τθν φπαρξθ κλαςικϊν υποδοχζων 

ςτεροειδϊν, ςτον καρκίνο του μαςτοφ; 

 Ροια θ δυνατότθτα τθσ κεραπευτικισ χριςθσ του ςυςτιματοσ ερυκροποιθτίνθσ-

μεμβρανικϊν υποδοχζων ςτερειδϊν ςε ορμονοευαίαςκθτουσ, αλλά και 

ορμονοάντοχουσ καρκίνουσ; 

Σε οριςμζνα από αυτά τα ερωτιματα απαντάμε ςτο επόμενο κεωάλαιο. 
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4.3 ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΔΡΑΗ ΣΗ ΕΡΤΘΡΟΠΟΙΗΣΙΝΗ ΚΑΙ 

ΣΨΝ ΑΓΨΝΙΣΨΝ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΨΝ ΘΕΕΨΝ ΣΕΡΟΕΙΔΨΝ ΣΗ 

ΜΕΣΑΓΡΑΥΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

4.3.1 Ειςαγωγή  

Στα προθγοφμενα τμιματα τθσ Διδακτορικισ αυτισ Διατριβισ είδαμε ότι όγκοι του 

μαςτοφ εκωράηουν ΕΟ και τουσ υποδοχείσ τθσ, μεμβρανικοφσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν 

ορμονϊν του ωφλου, όςο και τα μζλθ τθσ υπεροικογζνειασ του TNF, BAFF και APRIL. 

Ραράλλθλα, βρικαμε ότι θ δράςθ τθσ ΕΟ ςε κυτταρικζσ ςειρζσ μαςτοφ, επάγεται από 

τθν αλλθλεπίδραςι τθσ με προςδζτεσ μεμβρανικϊν ςτεροειδϊν υποδοχζων. Ετςι, ςτο 

παρόν τμιμα, παρουςιάηονται οριςμζνα πρόδρομα αποτελζςματα, τα οποία 

πραγματεφονται τθν ολοκλιρωςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ςυςτθμάτων αυτϊν ςτον 

καρκίνο του μαςτοφ ςε επίπεδο κυτταρικισ βιολογίασ και γονιδιακισ ρφκμιςθσ, ςε μια 

προςπάκεια κατανόθςθσ και απάντθςθσ ςτα ερωτιματα που προκφπτουν από τα 

ευριματά μασ, όςο και από ανακοινϊςεισ τθσ βιβλιογραωίασ. 

Συγκεκριμζνα, προςπακιςαμε να απαντιςουμε ςτα ακόλουκα ερωτιματα: 

1. Το ςφςτθμα ΕΟ/EPOR, το οποιο βρικαμε να αλλθλεπιδρά με αυτό των 

μεμβρανικϊν υποδοχζων οιςτρογόνων και ανδρογόνων ςε επίπεδο 

μεταγωγισ ςιματοσ, ρυκμίηεται επίςθσ και ςε επίπεδο μεταγραφισ; Το 

γεγονόσ ότι θ ΕΟ δρα ωσ αντιαποπτωτικόσ παράγοντασ ςε κφτταρα του μαςτοφ 

και παράλλθλα θ ζκωραςι τθσ  αποτελεί αρνθτικό προγνωςτικό δείκτθ (όχι 

όμωσ ανεξάρτθτο) (Pelekanou et al., 2007), κακϊσ και θ τροποποίθςθ 

μεταγραωικϊν παραγόντων, τόςο από τθν ΕΟ, όςο και παρουςία ςυνδετϊν των 

μεμβρανικϊν ςτεροειδϊν υποδοχζων του ωφλου, μασ δίδει ενδείξεισ για μια 

πικανι ρφκμιςθ ςε επίπεδο γονιδίου. 

2. Ρϊσ διαφοροποιείται θ γονιδιακι ζκφραςθ  των μελϊν τθσ οικογζνειασ TNF 

(APRIL, BCMA, TACI) ςτα καρκινικά κφτταρα μαςτοφ; Σε βιοψίεσ μαςτοφ, 

βρικαμε ότι θ ζκωραςθ του APRIL εμωανίηει αντιςτρόωωσ ανάλογθ ςχζςθ με το 

βακμό  διαωοροποίθςθσ (grade), ενϊ τθν υψθλότερθ ζκωραςθ ςε επίπεδο 

πρωτεΐνθσ, ανιχνεφςαμε ςε μθ νεοπλαςματικό μαηικό παρζγχυμα. Από τθν άλλθ 

πλευρά, δεν ανιχνεφςαμε τουσ ειδικοφσ υποδοχείσ BCMA και TACI. Ετςι, 

ελζγξαμε τα μεταγραωιματα των ωσ ανωτζρω παραγόντων ςε διαωορετικζσ 
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κυτταρικζσ ςειρζσ μαςτοφ με προϊοφςα αποδιαωοροποίθςθ. Ρράγματι, θ 

ζκωραςθ των ανωτζρω μελϊν τθσ οικογζνειασ TNF από νεοπλαςματικά κφτταρα 

και θ ενδεχόμενθ αυτοκρινισ/παρακρινισ τουσ δράςθ, ανοίγει νζουσ ορίηοντεσ 

ςτθν πολφπλοκθ ςχζςθ μεταξφ ωλεγμονισ και καρκίνου.  

3. Ροιοσ ο βιολογικόσ ρόλοσ τθσ ζκφραςθσ του TWEAK και του υποδοχζα του, 

από καρκινικά κφτταρα μαςτοφ; Οπωσ ανεωζρκθ και ανωτζρω (βλζπε 

Κεωάλαιο 1.3.3.1), ζνα ακόμθ μζλοσ τθσ οικογζνειασ ΤΝF, ο TWEAK, ο οποίοσ 

εντοπίηεται ςτο ίδιο γονίδιο με τον APRIL, ανακαλφωκθκε κατά τθν αναηιτθςθ 

κλϊνων ερυκροποιθτίνθσ (Wiley et al., 2001; Wiley and Winkles, 2003). Επίςθσ, ο 

αγγειογενετικόσ του χαρακτιρασ, θ προαγωγι τθσ κυτταρικισ επιβίωςθσ και τα 

γονίδια ςτόχοι που ενεργοποιεί (Winkles et al., 2007), αντικατοπτρίηουν κοινά 

ςτοιχεία με τθν ερυκροποιθτίνθ. Από τθν άλλθ πλευρά, είναι γνωςτό, ότι τόςο ο 

TWEAK, όςο και ο υποδοχζασ του Fn14, είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτοι ςε 

ερεκίςματα που προζρχονται από αυξθτικοφσ παράγοντεσ και ςτο γνϊριςμα 

αυτό αποδίδεται μερικϊσ θ εναλλακτικότθτα των δράςεϊν τουσ (De et al., 2006; 

Dogra et al., 2007; Vince and Silke, 2006; Winkles et al., 2006; Winkles et al., 

2007). Ετςι, κελιςαμε να απαντιςουμε ςτο ερϊτθμα τθσ πικανισ ενδεχόμενθσ 

αλλθλεπίδραςθσ και ρφκμιςισ τουσ, τόςο από τθν ΕΟ όςο και από τουσ 

μεμβρανικοφσ ςτεροειδείσ υποδοχείσ. Ρράγματι, είναι πικανόν, τα δφο αυτά 

ςυςτιματα να υωίςτανται παράλλθλθ ρφκμιςθ και επόμζνωσ να εμωανίηουν 

ανάλογεσ δράςεισ. Ετςι, μελετιςαμε τόςο τθν επίδραςθ ΕΟ και προςδετϊν των 

μεμβρανικϊν ςτεροειδϊν υποδοχζων ςτθν ζκωραςθ του μεταγραωιματοσ του 

TWEAK και του υποδοχζα του (Fn14) και ελζγξαμε τθ δράςθ του ςτον 

πολλαπλαςιαςμό και τθν απόπτωςθ καρκινικϊν κυττάρων, παραλλθλίηοντάσ το 

με αυτι τθσ ΕΟ. 

4.3.2 Γονιδιακή ρύθμιςη του EPOR ςτον καρκίνο του μαςτού 

Οι παράγοντεσ που διζπουν τθ ρφκμιςθ του γονιδίου του EPOR δεν ζχουν 

αποςαωθνιςτεί. Για να διερευνιςουμε τθν ενδεχόμενθ ρφκμιςθ τθσ μεταγραωικισ 

δραςτθριότθτασ από τθν ερυκροποιθτίνθ και τουσ  αγωνιςτζσ των μεμβρανικϊν 

υποδοχζων ςτεροειδϊν, ανατρζξαμε ςε τρεισ κυτταρικζσ ςειρζσ καρκίνου μαςτοφ  (T47D, 

MCF-7και MDA-MB-231), με διαωορετικό πρότυπο ζκωραςθσ κλαςικϊν υποδοχζων 
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ςτεροειδϊν και προϊοφςα αποδιαωοροποίθςθ. Τα κφτταρα MCF7 προςομοιάηουν από 

πλευράσ ορμονικισ ρυκμίςεωσ ςτα ωυςιολογικά κφτταρα του μαςτοφ, εκωράηοντασ 

«ωυςιολογικά» επίπεδα ςτεροειδϊν υποδοχζων, τα κφτταρα T47D εμωανίηουν 

ωυςιολογικά επιπεδα ER αλλά πολφ υψθλά επίπεδα PR (Horwitz et al., 1982; Mockus et 

al., 1982), ενϊ τα κφτταρα MDA-MB-231 δεν εκωράηουν υποδοχείσ οιςτρογόνων και 

προγεςτερόνθσ και χαρακτθρίηονται ωσ ορμονοάντοχα (Roos et al., 1986). 

Θ ζκωραςθ λειτουργικϊν μεμβρανικϊν υποδοχζων ςτεροειδϊν ςτισ τρεισ κυτταρικζσ 

ςειρζσ ελζγκθκε  με κυτταρομετρία ροισ, χρθςιμοποιϊντασ ςφμπλοκα αγωνιςτϊν- 

(οιςτραδιόλθ, τεςτοςτερόνθ, προγεςτερόνθ) BSA-FITC. Τα αποτελζςματά μασ δείχνουν 

ότι και οι τρείσ κυτταρικζσ ςειρζσ εκωράηουν μεμβρανικζσ κζςεισ ςυνδζςεωσ τόςο για τα 

οιςτρογόνα, όςο και για τα ανδρογόνα (δεν παρουςιάηεται), γεγονόσ το οποίο 

φποδθλϊνει τθν πικανι διαωορετικι ωφςθ μεμβρανικϊν και ενδοκυτταρίων υποδοχζων.  

Για τθ μελζτθ τθσ μεταγραωικισ ρφκμιςθσ υπό τθν επίδραςθ ΕΟ και ςτεροειδϊν του 

ωφλου, τα κφτταρα επωάςτθκαν ςε διαωορετικά χρονικά διαςτιματα (3, 6 και 12 ϊρεσ)  

παρουςία και απουςία οροφ, ενϊ ςτο κρεπτικό υλικό τουσ προςκζςαμε ερυκροποιθτίνθ 

και οιςτραδιόλθ/τεςτοςτερόνθ –BSA, μεμονωμζνα και ςε ςυνδυαςμό, ςε ςυγκζντρωςθ 

10-7Μ. Θ ςυγκζντρωςθ αυτι είναι εκατονταπλάςια τθσ ςυγγενείασ (affinity) των 

ςτεροειδϊν για τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ τουσ. Στθ ςυνζχεια, απομονϊςαμε ολικό 

RNA και με τθ μζκοδο τθσ RT-PCR εξετάςαμε τθν επίδραςθ των παραπάνω παραγόντων 

ςτο μεταγράωθμα του EPOR.  

Υπό βαςικζσ ςυνκικεσ (παρουςία οροφ), το μεταγράωθμα του EPOR εμωανίηεται και ςτισ 

τρεισ κυτταρικζσ ςειρζσ. Τα επίπεδα ζκωραςθσ είναι περίπου τα ίδια για τισ ςειρζσ T47D 

και MCF-7, ενϊ θ ςειρά MDA-MB-231 υπολείπεται κατά 20% (βλ. εικόνα 4.39).   
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4.3.2.1 Η ςτέρηςη ορού επιδρά ςτη μεταγραφή του EPOR 

Στθν προθγοφμενθ ενότθτα, αναωζραμε ότι θ ςτζρθςθ οροφ προάγει τον 

προγραμματιςμζνο κυτταρικό κάνατο (απόπτωςθ) και ότι θ ερυκροποιθτίνθ αναςτζλλει 

αυτι τθ διαδικαςία κατά χρόνο- και δοςοεξαρτϊμενο τρόπο. Εδϊ, διαπιςτϊνουμε ότι θ 

ςτζρθςθ οροφ επθρεάηει τθ μεταγραωι του EPOR, ανάλογα με τθν κυτταρικι ςειρά και 

τθ διάρκεια επϊαςθσ, όπωσ ωαίνεται και ςτθν εικόνα που ακολουκεί.  

 

Ππωσ ωαίνεται και ςτο εικόνα 4.40, ςτα κφτταρα MCF-7 δεν παρατθροφμε ςθμαντικι 

μεταβολι. Τοφτο μπορεί να ςθμαίνει, ότι ςτα κφτταρα αυτά θ υποξία λόγω ςτζρθςθσ 

οροφ δεν αρκεί για τθ μεταγραωικι ρφκμιςθ του γονιδίου του EPOR και ότι ενδεχομζνωσ 

απαιτοφνται και άλλοι παράγοντεσ με ρυκμιςτικό ρόλο. Από τθν άλλθ πλευρά, τα 

κφτταρα MDA-MB-231 και T47D ακολουκοφν αντίκετθ πορεία (επαγωγι και ελάττωςθ 

τθσ μεταγραωισ αντίςτοιχα). Στισ πρϊτεσ τρεισ ϊρεσ παρατθρείται ταχεία μεταβολι τθσ 

μεταγραωισ. Μετά το πζρασ των ζξι ωρϊν, ςτα κφτταρα T47D θ μεταγραωι του γονιδίου 

τείνει προσ τα βαςικά επίπεδα. Αντίκετα, ςτα MDA-MB-231, το γονίδιο παραμζνει 

ενεργοποιθμζνο. Στθν περίπτωςθ των κυττάρων Τ47D,  ο περιοριςμόσ τθσ μεταγραωισ 

του γονιδίου, ενδεχομζνωσ αντικατοπτρίηει τουσ προαποπτωτικοφσ μθχανιςμοφσ που 

εγείρει θ ςτζρθςθ οροφ, όπωσ είδαμε και ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Από τθν άλλθ 

πλευρά, ςτα κφτταρα MDA-MB-231, θ επαγωγι του γονιδίου του EPOR κα μποροφςε να 

οωείλεται ςτθν ανάγκθ ςφνκεςθσ νεϊν υποδοχζων (δεδομζνθσ τθσ υςτζρθςθσ τθσ εν 

λόγω κυτταρικισ ςειράσ). Ωςτόςο, θ ςυγκεκριμζνθ κυτταρικι ςειρά ςτερείται 

ενδοκυττάριων υποδοχζων ςτεροειδϊν και θ αντίκετθ αντίδραςθ ςε ςχζςθ με τα T47D, 

ςτο προαποπτωτικό ερζκιςμα, γεννά το ερϊτθμα του κατά πόςον οι διαωορζσ ςτθ 
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κανονικοποιθμζνεσ ωσ προσ το γονίδιο αναωοράσ 
(G3PDH) 
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μεταγραωικι δραςτθριότθτα των κυττάρων του μαςτοφ οωείλονται ςτθ διαωοροποίθςι 

τουσ ωσ προσ τα επίπεδα υποδοχζων ςτεροειδϊν (κλαςικϊν και μεμβρανικϊν).  

4.3.2.2 Η ερυθροποιητίνη ρυθμίζει τη μεταγραφή του EPOR 

Στθ ςυνζχεια ελζγξαμε τθν επίδραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτθ μεταγραωι του υποδοχζα 

τθσ, παρουςία και απουςία οροφ. Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ, διατθρείται γενικά το 

πρότυπο που παρατθριςαμε κατά τθν αποςτζρθςθ οροφ, ιδίωσ ςτα κφτταρα MDA-MB-

231 και T47D, όπωσ παρατθρείται ςτθν εικόνα 4.41 Α και Β.  

 

 

Ραρουςία οροφ (εικόνα 4.41Α), κα μποροφςαμε να αποδϊςουμε τθν ελάττωςθ τθσ 

μεταγραωισ που παρατθροφμε κατά το πρϊτο τρίωρο ςτθν κυτταρικι ςειρά Τ47D, ςτθν 

ενδοκφττωςθ των υποδοχζων που δζςμευςαν τθν ερυκροποιθτίνθ, όπωσ ζχει 

περιγραωεί και ςε άλλεσ μελζτεσ (Sawyer and Hankins, 1993; Verdier et al., 2000; 

Walrafen et al., 2005). Στα κφτταρα MDA-MB-231, αν και παρατθρείται θ αντίκετθ 

διαδικαςία (επαγωγι του γονιδίου), μπορεί να οωείλεται ςτον ίδιο μθχανιςμό: Θ 

παρουςία του ςυνδζτθ και πρόςδεςι του ςτουσ ιδθ υπάρχοντεσ υποδοχείσ ςτθ 

μεμβράνθ (οι οποίοι είναι λιγότεροι ςε ςχζςθ με αυτοφσ των T47D, και πικανόν να μθν 

επαρκοφν), προάγει τθ  de novo ςφνκεςθ υποδοχζων. Ρράγματι, το χρονικό διάςτθμα 

κατά το οποίο επάγεταιτθσ θ μεταγραωι (3 ϊρεσ), είναι ςυμβατό με το χρόνο που 

0 2 4 6 8 10 12

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

%
 C

h
a

n
g

e
 v

s
 C

o
n

tr
o

l 
(S

)

Time (hours)

 MCF7

 T47D

 MDA-MB-231Serum-Free

D

0 2 4 6 8 10 12

0

1

2

3

4

5

6

F
o

ld
-c

h
a

n
g

e
 v

s
 C

o
n

tr
o

l 
(S

F
)

Time (hours)

 MCF7

 T47D

 MDA-MB-231

EPO Serum-Free
normalized

C

0 2 4 6 8 10 12

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

%
 C

h
a

n
g

e
 v

s
 C

o
n

tr
o

l 
(S

)

Time (hours)

 MCF7

 T47D

 MDA-MB-231

EPO Serum-Free

B

0 2 4 6 8 10 12

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

%
 C

h
a

n
g

e
 v

s
 C

o
n

tr
o

l 
(S

)

Time (hours)

 MCF7

 T47D

 MDA-MB-231

EPO Serum

A

Εικόνα 4.41.  Επίδραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτθ μεταγραφι του ΕPOR 
(Α) Επίδραςθ ερυκροποιθτίνθσ παρουςία και (Β) απουςία οροφ, (C) διορκωμζνθ επίδραςθ ερυκροποιθτίνθσ 
απουςία οροφ και (D) επίδραςθ ςτζρθςθσ οροφ. Πλα τα αποτελζςματα είναι κανονικοποιθμζνα ωσ προσ το 
γονίδιο αναωοράσ (G3PDH) 
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απαιτείται για τθν ενδοκφττωςθ του ςυμπλόκου, τθν καταςτροωι του ςτα λυςοςωμάτια 

ι/και τα πρωτεαςϊματα και τθν εκ νζου μεταγραωι μορίων του υποδοχζα και 

επακόλουκθ πρωτεϊνοςφνκεςθ, όπωσ ζχει ιδθ περιγραωεί (Gross and Lodish, 2006). Θ 

ελάττωςθ τθσ μεταγραωικισ δραςτθριότθτασ, ενδεχομζνωσ αντιςτοιχεί ςτθν 

ενδοκφττωςθ των υποδοχζων. Από τθν άλλθ  πλευρά, ςτα κφτταρα MCF-7 θ 

ερυκροποιθτίνθ ρυκμίηει τθ μεταγραωι του γονιδίου, επάγοντάσ το εντόνωσ, μετά το 

πζρασ των τριϊν ωρϊν, ακολουκϊντασ ενεδεχομζνωσ το μθχανιςμό ενδοκφττωςθσ που 

αναωζρκθκε ανωτζρω.  

Σε ςυνκικεσ ζλλειψθσ οροφ για να ζχουμε μια πιο αντικειμενικι εικόνα τθσ δράςθσ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ, εκωράςαμε τισ μεταβολζσ που οωείλονταν ςτθν ορμόνθ (εικόνα 4.41C) 

ωσ προσ αυτζσ τθσ  αποςτζρθςθσ οροφ.  Βρικαμε ότι και ςε ςυνκικεσ ςτζρθςθσ οροφ, θ 

ερυκροποιθτίνθ επάγει τθ μεταγραωι του EPOR. Ομολογουμζνωσ, το εφρθμα ιταν 

αναμενόμενο, λόγω τθσ κυτταροπροςτατευτικισ δράςθσ τθσ ορμόνθσ. Ωςτόςο, 

ενδιαωζρον προκαλεί θ μεγάλθ μεταβολι που παρατθροφμε ςτα κφτταρα MCF-7. 

Συνοψίηοντασ, θ ερυκροποιθτίνθ ρυκμίηει τθν ζκφραςθ του EPOR, αλλά θ δράςθ τθσ 

διαφοροποιείται ανάλογα με τθν κυτταρικι ςειρά. Στα κφτταρα που εκφράηουν αρκετοφσ 

υποδοχείσ ςτθ μεμβράνθ, παρουςία οροφ, ρυκμίηει το γονίδιο πικανόν μζςω τθσ 

ενδοκφττωςθσ των δεςμευμζνων υποδοχζων. Παρουςία οροφ, ο μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ 

του γονιδίου πικανϊσ ςχετίηεται με τθν ενδοκφττωςθ του ςυμπλζγματοσ EPO/EPOR. 

Αντίκετα, απουςία οροφ ωκεί τα κφτταρα προσ τθ βιοςφνκεςθ νζων υποδοχζων.  

4.3.2.3 Οι αγωνιςτέσ μεμβρανικών υποδοχέων ςτεροειδών 

ρυθμίζουν τον EPOR  

4.3.2.3.1 Σεςτοςτερόνη-BSA 

Επωάςαμε τισ τρεισ κυτταρικζσ ςειρζσ παρουςία οροφ, προςκζτοντασ ςτο κρεπτικό 

τεςτοςτερόνθ-BSA (10-7Μ). Ραρατθροφμε ότι και οι τρεισ κυτταρικζσ ςειρζσ 

ανταποκρίκθκαν ςτο ερζκιςμα τθσ τεςτοςτερόνθσ (βλ. εικόνα 4.42). Ππωσ αναωζραμε 

και ςτο προθγοφμενο κεωάλαιο, θ τεςτοςτερόνθ-BSA επάγει τθν απόπτωςθ ςτα κφτταρα 

T47D κατά δοςο- και χρονο-εξαρτϊμενο τρόπο. Στα κφτταρα T47D, παρατθροφμε ότι 

περιορίηει τθ μεταγραωι του EPOR, όπωσ και θ ςτζρθςθ οροφ, θ οποία επίςθσ προκαλεί 

απόπτωςθ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ, θ μζγιςτθ μεταβολι παρατθρείται ςτισ ζξι ϊρεσ, 
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αλλά με βραδφτερο ρυκμό απ’ ότι ςτθν αποςτζρθςθ οροφ. Στα κφτταρα MCF-7 και MDA-

MB-231 αντίκετα, θ τεςτοςτερόνθ-BSA επάγει εντυπωςιακά τον EPOR κατά το πρϊτο 

τρίωρο (μεταβολι κατά 80% και 170% αντίςτοιχα). Στθ ςυνζχεια, όμωσ θ μεταγραωικι 

δραςτθριότθτα των δυο κυτταρικϊν ςειρϊν διαωοροποιείται. Ζτςι λοιπόν, ςτα μεν MCF-

7 διατθρεί αφξουςα πορεία, ενϊ ςτα MDA-MB-231  ελαττϊνεται.  

 

 

 Σθμειϊνουμε ότι ςτα κφτταρα T47D και MDA-MB-231 θ επίδραςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ ςτο 

γονίδιο του EPOR, ακολουκεί το πρότυπο τθσ επίδραςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ. Στα MDA-

MB-231, τα οποία υπενκυμίηουμε ότι δε διακζτουν ενδοκυττάριουσ υποδοχείσ 

οιςτρογόνων, θ τεςτοτερόνθ-BSA προκαλεί τθ μεγαλφτερθ μεταβολι.   

4.3.2.3.2 Οιςτραδιόλη-BSA 

Για να ελζγξουμε τθν επίδραςθ τθσ οιςτραδιόλθσ-BSA(10-7Μ), επωάςαμε τισ τρεισ 

κυτταρικζσ ςειρζσ απουςία οροφ κι αυτό, διότι ο αγωνιςτισ των μεμβρανικϊν κζςεων 

οιςτρογόνων αποτελεί παράγοντα επιβίωςθσ ςτα κφτταρα Τ47D και αναςτζλλει τθν 

απόπτωςθ (βλ. Ειδικό Μζροσ-4.2). Ραρατθροφμε ότι και ςτισ τρεισ κυτταρικζσ ςειρζσ θ 

οιςτραδιόλθ-BSA μεταβάλλει τθ μεταγραωι του EPOR και ακολουκεί το πρότυπο τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ (εικόνα 4.43) 

Εικόνα 4.42. Επίδραςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA και τθσ ΕΟ ςτθ μεταγραφι του EPOR, παρουςία οροφ. Θ 
τεςτοςτερόνθ-BSA (10-7Μ) (κόκκινο), επθρεάηει τθ μεταγραωι του EPOR μεμονωμζνα και αλλθλεπιδρά με τθν ΕΟ 
(10-7Μ) (μπλε) ςτισ τρεισ κυτταρικζσ ςειρζσ. Θ δράςθ τθσ ΕΟ (10-7Μ) παρουςιάηεται με μαφρο χρϊμα. 
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Στθν εικόνα 4.43, εμωανίηονται οι μεταβολζσ τθσ μεταγραωισ,  εκωραςμζνεσ ωσ προσ τθν 

επίδραςθ τθσ αποςτζρθςθσ οροφ. Συγκρίνοντασ τισ δράςεισ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και τθσ 

οιςτραδιόλθσ-BSA, παρατθροφμε ότι ςτισ κυτταρικζσ ςειρζσ MCF-7  και T47D, οι οποίεσ 

διακζτουν περίπου ίδια επίπεδα ενδοκυττάριων υποδοχζων οιςτρογόνων (τα T47D 

εκωράηουν δεκαπλάςια ποςοςτά υποδοχζων προγεςταγόνων), δεν παρατθρείται 

ουςιαςτικι διαωορά ωσ προσ τθν ζνταςθ του αποτελζςματοσ (ιδίωσ ςτα κφτταρα Τ47D). 

Στθν περίπτωςθ των MCF-7, θ οιςτραδιόλθ-BSA εμωανίηει τθ μζγιςτθ μεταβολι ςτισ 3 

ϊρεσ, δθλαδι πολφ πιο γριγορα απ’ ό,τι θ ερυκροποιθτίνθ (6 ϊρεσ). Από τθν άλλθ 

πλευρά, ενδιαωζρον παρουςιάηει θ κυτταρικι ςειρά MDA-MB-231, θ οποία ςτερείται 

ενδοκυττάριων υποδοχζων, τόςο οιςτρογόνων, όςο και προγεςτερόνθσ. Ραρατθροφμε 

ότι θ γενωμικι δράςθ των μεμβρανικϊσ δρϊντων οιςτρογόνων είναι ζντονθ και 

ουςιαςτικά ταυτίηεται με αυτι των μεμβρανικϊν κζςεων ανδρογόνων (βλζπε εικόνα 

4.42 με δράςεισ τεςτοςτερόνθσ-BSA). Οι μεταβολζσ ςτθ μεταγραωι που οωείλονται ςτισ 

μεμβρανικζσ κζςεισ οιςτρογόνων είναι εντονότερεσ, αλλά κακυςτερθμζνεσ χρονικά, ςε 

ςχζςθ με αυτζσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ. 

Εικόνα 4.43. Μεταβολζσ του γονιδίου του EPOR από τθν ΕΟ (μαφτθ καμπφλθ), τθν οιςτραδιόλθσ-BSA (κόκκινθ 
καμπφλθ) και το ςυνδυαςμό τουσ (μπλζ καμπφλθ) ςε κφτταρα T47D, απουςία οροφ. Θ οιςτραδιόλθ-BSA (10-7Μ) 
(κόκκινο), επθρεάηει τθ μεταγραωι του EPOR μεμονωμζνα και αλλθλεπιδρά με τθν ΕΟ (10-7Μ) (μπλε) ςτισ τρεισ 
κυτταρικζσ ςειρζσ. Οι μεταβολζσ ζχουν διορκωκεί ωσ προσ τισ μεταβολζσ που προκαλεί θ ςτζρθςθ οροφ. 
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4.3.2.4 Η ερυθροποιητίνη αλληλεπιδρά με τουσ αγωνιςτέσ 

μεμβρανικών υποδοχέων ςτεροειδών ςε επίπεδο μεταγραφήσ 

Στθν προθγοφμενθ ενότθτα δείξαμε ότι οι ερυκροποιθτίνθ και οι αγωνιςτζσ μεμβρανικϊν 

κζςεων ςτεροειδϊν του ωφλου αλλθλεπιδροφν ςε επίπεδο ςθματοδοτικϊν οδϊν. Ππωσ 

περιγράψαμε παραπάνω, ςτισ κυτταρικζσ ςειρζσ καρκίνου μαςτοφ που εξετάςαμε, το 

γονίδιο του EPOR επθρεάηεται από τθν ερυκροποιθτίνθ και τουσ αγωνιςτζσ των 

μεμβρανικϊν κζςεων ςτεροειδϊν. Σε γενικζσ γραμμζσ (με εξαίρεςθ τθ δράςθ τθσ 

τεςτοςτερόνθσ-BSA ςτα κφτταρα MCF-7), παρατθριςαμε ότι θ ερυκροποιθτίνθ και τα 

ςτεροειδι ζχουν παρόμοια επίδραςθ ςτθ μεταγραωι του EPOR. Τα ευριματα αυτά, 

υποδεικνφουν τθν πικανι αλλθλεπίδραςθ των παραγόντων αυτϊν και ςε επίπεδο 

μεταγραωισ. Για να εξετάςουμε το ενδεχόμενο αυτό, επωάςαμε τισ κυτταρικζσ ςειρζσ, 

ςυνδυάηοντασ τθν ερυκροποιθτίνθ με τθν οιςτραδιόλθ- και τεςτοςτερόνθ-BSA ςε 

ιςομοριακζσ ςυγκεντρϊςεισ (10-7Μ), απουςία και παρουςία οροφ αντίςτοιχα.  Ρράγματι, 

όπωσ ωαίνεται και ςτισ εικόνεσ 4.42 και 4.43, θ ερυκροποιθτίνθ και οι αγωνιςτζσ 

μεμβρανικϊν υποδοχζων ςτεροειδϊν αλλθλεπιδροφν και ςε επίπεδο μεταγραωισ του 

υποδοχζα EPOR ςε όλεσ τισ κυτταρικζσ ςειρζσ που εξετάςαμε.  

4.3.2.4.1 Αλληλεπίδραςη τεςτοςτερόνησ-BSA και ερυθροποιητίνησ  

Στισ τρεισ κυτταρικζσ ςειρζσ το αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ ερυκροποιθτίνθσ και 

τεςτοςτερόνθσ-BSA αποτελεί τθ ςυνιςταμζνθ των επιμζρουσ δράςεων των παραγόντων 

αυτϊν όταν χορθγοφνται μεμονωμζνα (Εικόνα 4.42).  

Αναλυτικότερα, ςτα κφτταρα Τ47D ςτισ πρϊτεσ τρεισ ϊρεσ, περιορίηεται θ μεταγραωι 

του γονιδίου, ακολοφκωσ παραμζνει ςτακερι μζχρι τισ ζξι ϊρεσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια 

παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ προσ  τα αρχικά επίπεδα μεταγραωισ. Κατά το πρϊτο 

τρίωρο, θ επίδραςθ του ςυνδυαςμοφ των δφο παραγόντων ταυτίηεται με αυτι τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ, δθλαδι παρατθροφμε ταχεία μείωςθ τθσ μεταγραωισ του γονιδίου 

(ενϊ ςτθν τεςτοςτερόνθ-BSA απαιτοφνται ζξι ϊρεσ). Ρρακτικά, θ ελάττωςθ αυτι 

αντανακλά τθν ενδοκφττωςθ των υποδοχζων που δζςμευςαν τθν ερυκροποιθτίνθ. 

Αντίκετα, ανάμεςα ςτισ τρεισ και ζξι ϊρεσ ςυνεπίδραςθσ, θ μεταγραωι παραμζνει 

αμετάβλθτθ  και ςτθ ςυνζχεια τείνει προσ τα αρχικά επίπεδα. Τοφτο ενδεχομζνωσ 

οωείλεται ςτθν επίδραςθ τθσ τεςτοςτερόνθσ-BSA, θ οποία κατά το δεφτερο τρίωρο 

περιορίηει ταχζωσ τθ μεταγραωι. Θ ακόλουκθ επαναωορά τθσ μεταγραωισ ςτα αρχικά 
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επίπεδα πικανό αντικατοπτρίηει τθ ςφνκεςθ νζων υποδοχζων προκειμζνου τα κφτταρα  

να υπερκεράςουν τθν ενδοκφττωςθ των υποδοχζων, παρουςία του προαποπτωτικοφ 

ερεκίςματοσ (τεςτοςτερόνθ-BSA), το οποίο παραμζνει. Άλλωςτε, από τθ μελζτθ των 

ςθματοδοτικϊν μονοπατιϊν, παρατθριςαμε ότι θ ςυγχοριγθςθ των δυο παραγόντων, 

ενιςχφει τθν αντιαποπτωτικι δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, ςτα κφτταρα MCF-7 ο ςυνδυαςμόσ ερυκροποιθτίνθσ-

τεςτοςτερόνθσ-BSA κατά τισ πρϊτεσ ζξι ϊρεσ, πρακτικά δεν ζχει καμία επίδραςθ ςτθ 

μεταγραωι. Δεδομζνου ότι ςτο χρονικό διάςτθμα των τριϊν πρϊτων ωρϊν, οι δυο 

παράγοντεσ ζχουν αντίκετθ δράςθ, ςυμπεραίνουμε ότι οι δράςεισ τουσ ςτθ μεταγραωι 

αλλθλοεξουδετερϊνονται ςτο πρϊτο εξάωρο.  

Τζλοσ, ςτθν κυτταρικι ςειρά MDA-MB-231, θ ςυγχοριγθςθ ερυκροποιθτίνθσ και του 

αγωνιςτι των μεμβρανικϊν κζςεων ανδρογόνων, ακολουκεί το πρότυπο δράςθσ των 

επιμζρουσ παραγόντων με ενδιάμεςθσ ζνταςθσ  μεταβολζσ ςτθ μεταγραωι του γονιδίου 

του EPOR. Ρροσ διευκρίνθςθ παραμζνει θ μθ ακροιςτικι δράςθ των δυο παραγόντων 

ςτθ μεταγραωι, τθν οποία αναμζναμε με βάςθ τα κφτταρα Τ47D.  

4.3.2.4.2 Αλληλεπίδραςη οιςτραδιόλησ-BSA και ερυθροποιητίνησ  

Συγκρίνοντασ τισ μεταβολζσ ςτθ εκωραςθ του EPOR που παρατθροφνται κατά το 

ςυνδυαςμό ερυκροποιθτίνθσ και οιςτραδιόλθσ-BSA ςε κρεπτικό υλικό άνευ οροφ (εικόνα 

4.43), παρατθροφμε ότι και ςτισ τρεισ κυτταρικζσ ςειρζσ ακολουκείται το πρότυπο 

δράςθσ των επιμζρουσ παραγόντων. Θ ερυκροποιθτίνθ, ςυγχορθγοφμενθ με τθν 

οιςτραδιόλθ-BSA, επάγει το γονίδιο του EPOR. Το εφρθμα αυτό δεν μασ εκπλιςςει, 

δεδομζνου ότι και οι δυο παράγοντεσ προάγουν τθν κυτταρικι επιβίωςθ.  Ωςτόςο, ο 

ρυκμόσ, θ ζνταςθ και θ διάρκεια τθσ μεταβολισ εξαρτϊνται από τθν κυτταρικι ςειρά. 

Αναλυτικότερα, παρατθροφμε ότι: 

 Στα κφτταρα MCF-7, το γονίδιο επάγεται κατά τισ πρϊτεσ ζξι ϊρεσ (κατά το 

πρότυπο τθσ μεμονωμζνθσ επίδραςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ), ενϊ ςτο πζρασ των 

δϊδεκα ωρϊν θ μεταγραωικι δραςτθριότθτα είναι μικρότερθ απ’ ότι 

παρατθρείται ςτθν ερυκροποιθτίνθ και τθν οιςτραδιόλθ, πικανϊσ λόγω τθσ 

ολοκλιρωςθσ τθσ αντιαποπτωτικθσ δράςθσ των δφο παραγόντων.  
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 Στθν κυτταρικι ςειρά Τ47D, ςτο πρϊτο εξάωρο εμωανίηεται ακροιςτικι επαγωγι 

του γονιδίου. Στισ δϊδεκα ϊρεσ επϊαςθσ, θ μεταγραωικι δραςτθριότθτα 

κορυωϊνεται και ςυμπίπτει με αυτι τθσ μεμονωμζνθσ χοριγθςθσ 

ερυκροποιθτίνθσ. 

 Τζλοσ, ςτα κφτταρα MDA-MB-231, θ μεταγραωι του γονιδίου του EPOR ταυτίηεται 

με τα αποτελζςματα που είχαμε όταν χορθγιςαμε τθν οιςτραδιόλθ ξεχωριςτά, 

δθλαδι, κορυωϊνεται ςτισ ζξι ϊρεσ και ςτθ ςυνζχεια ελαττϊνεται βραδζωσ. 

Τα ευριματα αυτά βρίςκονται ςε απόλυτθ ςυμωωνία με τα αποτελζςματά μασ κατά τθ 

μελζτθ των ςθματοδοτικϊν οδϊν, όπωσ αναπτφχκθκε ςε προθγοφμενο κεωάλαιο. 

Ρράγματι, παρατθροφμε τισ κοινζσ δράςεισ, οι οποίεσ όμωσ διαωοροποιοφνται ωσ προσ 

τθν ζνταςθ και τθ χρονικι διάρκεια, ενδεχομζνωσ λόγω διαωορετικισ χρονικισ 

ενεργοποίθςθσ των ςθματοδοτικϊν οδϊν. 

4.3.3 υζήτηςη-υμπεράςματα 

Από τθν προθγοφμενθ ςειρά πειραμάτων, όπωσ αναωζρκθκε ςτο προθγοφμενο τμιμα 

αυτισ τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ (Ειδικό Μζροσ-4.2), βρικαμε ότι θ ερυκροποιθτίνθ, θ 

οιςτραδιόλθ-BSA και θ τεςτοςτερόνθ-BSA, κακϊσ και οι ςυνδυαςμοί τουσ επθρεάηουν 

τθν απόπτωςθ και τθν κυτταρικι μετανάςτευςθ ςτθν κυτταρικι ςειρά καρκίνου του 

μαςτοφ Τ47D, υποδεικνφοντασ τθν αλλθλεπίδραςθ των ςυςτθμάτων αυτϊν. Δείξαμε ότι 

θ αλλθλεπίδραςθ δεν αωορά ςτουσ υποδοχείσ, αλλά επιτυγχάνεται με τθ τροποποίθςθ 

ςυγκεκριμζνων ςθματοδοτικϊν οδϊν. Ωςτόςο, παρζμενε ανοιχτό και προσ απάντθςθ το 

ερϊτθμα τθσ πικανισ αλλθλεπίδραςθσ των παραγόντων αυτϊν ςε επίπεδο μεταγραωισ.  

Για να το απαντιςουμε, εςτιάςαμε ςτθ μεταγραωι του γονιδίου του EPOR. Τοφτο, διότι 

αωενόσ, ανατρζχοντασ ςτθ βιβλιογραωία, πολφ λίγα ςτοιχεία είναι γνωςτά, 

ςυγκρινόμενα με τθ ρφκμιςθ του γονιδίου τθσ ερυκροποιθτίνθσ (Stockmann and 

Fandrey, 2006). Αωετζρου, θ ωφςθ των μεμβρανικϊν κζςεων πρόςδεςθσ των ςτεροειδϊν 

ορμονϊν δεν ζχει αποςαωθνιςτεί, επομζνωσ θ προςζγγιςι τουσ ςε επίπεδο μεταγραωισ 

είναι δφςκολθ (βλζπε και Γενικό μζροσ, Υποδοχείσ ςτεροειδϊν τθσ κυτταρικισ 

μεμβράνθσ).  

Σε ςυνζχεια τθσ πρόςδεςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ, ο υποδοχζασ ενδοκυττϊνεται και 

διαςπάται ςτα πρωτεαςϊματα (Gross and Lodish, 2006; Sawyer and Hankins, 1993; 
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Verdier et al., 2000). Ο μθχανιςμόσ αυτόσ ενδεχομζνωσ επιδρά ςτθ μεταγραωι του EPOR 

και κατ’ επζκταςθ ςτισ βιολογικζσ δράςεισ τθσ ερυκροποιθτίνθσ. Ραρά το γεγονόσ ότι θ 

υποξία ζχει ςυνδεκεί με τθ ρφκμιςθ του γονιδίου του EPOR, πιςτεφεται ότι δεν αποτελεί 

το μοναδικό ρυκμιςτι του υποδοχζα, ιδίωσ όςον αωορά ςτουσ ιςτοφσ που δε ςχετίηονται  

με τθν αιμοποίθςθ. Ρράγματι, ςτο κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, οι ιντερλευκίνεσ-1 (IL-1) 

και -6 (IL-6), κακϊσ και ο TNF-α περιορίηουν τθν ζκωραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ, αλλά 

αυξάνουν τθν ζκωραςθ του EPOR (Brines and Cerami, 2005; Konstantinopoulos et al., 

2007; Nagai et al., 2001).  

Λδιαίτερο ενδιαωζρον παρουςιάηει θ ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ ςτα όργανα 

αναπαραγωγισ. Στο ενδομιτριο κθλζων αναπαραγωγικισ θλικίασ, θ ζκωραςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ μεταβάλλονται κυκλικά, ακολουκϊντασ τισ 

μεταβολζσ των οιςτρογόνων (Yasuda et al., 1998; Yokomizo et al., 2002). Το εφρθμα 

αυτό, αποδόκθκε αρχικά, ςτθν προκλθτι ιςχαιμία και τθν ανάγκθ δθμιουργίασ νζων 

αγγείων. Ωςτόςο, από πλικοσ αναωορϊν ενιςχφεται θ υπόκεςθ του πικανοφ 

ρυκμιςτικοφ ρόλου των ςτεροειδϊν ςτο ςφςτθμα ΕΟ/EPOR (Acs et al., 2004b; Masuda 

et al., 2000; Ogawa et al., 2003; Sasaki et al., 2001; Yasuda et al., 2001). Από τθν άλλθ 

πλευρά, θ ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ ςτο μαςτό παραμζνει αδιευκρίνιςτθ. Θ ανίχνευςθ  

όμωσ, τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ, κατά τθν κφθςθ και τθ γαλουχία, 

δθμιουργεί ερωτθματικά για τισ πικανζσ αλλθλεπιδράςεισ τουσ με άλλουσ ρυκμιςτικοφσ 

παράγοντεσ (Acs et al., 2002; Juul et al., 2000; Kling, 2002). 

Στα πειράματα που περιγράψαμε ς’ αυτι τθν ενότθτα εξετάςαμε ςε τρεισ κυτταρικζσ 

ςειρζσ καρκίνου μαςτοφ (Τ47D, MCF-7 και MDA-MB-231) το ρόλο του οξειδωτικοφ stress 

(ζμμεςα, προκαλοφμενο από τθ ςτζρθςθ οροφ), τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των αγωνιςτϊν 

μεμβρανικϊν κζςεων οιςτρογόνων και ανδρογόνων (οιςτραδιόλθ- και τεςτοςτερόνθ-BSA 

αντίςτοιχα), μεμονωμζνα και ςε ςυνδυαςμό, ςτθ ρφκμιςθ του γονιδίου του EPOR.  

Αρχικά εξετάςαμε τθ βαςικι ζκωραςθ του γονιδίου του EPOR ςτισ τρεισ κυτταρικζσ 

ςειρζσ, δθλαδι ςε κρεπτικό υλικό παρουςία οροφ και χωρίσ καμια περαιτζρω επίδραςθ. 

Ππωσ αναωζραμε παραπάνω, οι κυτταρικζσ ςειρζσ Τ47D και MCF-7 ζχουν  ανάλογα 

επίπεδα ζκωραςθσ του γονιδίου, ενϊ τα κφτταρα MDA-MB-231 υπολείπονται κατά 20% 

περίπου.  
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Υποβάλλοντασ τα κφτταρα ςτο stress που προκαλεί θ ςτζρθςθ οροφ, ςχθματίςαμε μια 

πρϊτθ εικόνα για τθ ρφκμιςθ του γονιδίου του EPOR. Ρράγματι, οι τρεισ κυτταρικζσ 

ςειρζσ αντζδραςαν διαωορετικά. Αναλυτικότερα, ςτα κφτταρα T47D παρατθριςαμε 

ταχεία ελάττωςθ τθσ μεταγραωισ ςτισ πρϊτεσ τρεισ ϊρεσ, θ οποία ςυνεχίηεται με 

βραδφτερο ρυκμό ζωσ τισ ζξι ϊρεσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια το μεταγράωθμα επανζρχεται ςτα 

βαςικά επίπεδα. Το εφρθμα αυτό, ςυμβαδίηει με τισ δοκιμαςίεσ που περιγράψαμε ςτθν 

προθγοφμενθ ενότθτα, όπωσ για παράδειγμα θ απόπτωςθ που προκαλείται από τθ 

ςτζρθςθ οροφ. Θ επαναωορά τθσ μεταγραωισ του EPOR μετά τισ ζξι ϊρεσ, ενδεχομζνωσ 

αντικατοπτρίηει τθν προςπάκεια των κυττάρων να υπερκεράςουν τα προαποπτωτικά 

ερεκίςματα. Από τθν άλλθ πλευρά, θ επαγωγι που παρατθρείται ςτα κφτταρα MDA-MB-

231 πικανό να οωείλεται ςτο ότι εκωράηουν χαμθλότερα επίπεδα του υποδοχζα και για 

να ανταπεξζλκουν ςτο οξειδωτικό ερζκιςμα, ενιςχφουν τθ μεταγραωι οφτωσ ϊςτε να 

εξαςωαλίςουν τθ ςφνκεςθ επιπλζον υποδοχζων. Αντίκετα, θ μθ ανταπόκριςθ των 

κυττάρων MCF-7 ενδεχομζνωσ υποδθλϊνει είτε ότι θ υποξία (τουλάχιςτον 

προκαλοφμενθ από τθ ςτζρθςθ οροφ όπωσ ςτισ πειραματικζσ ςυνκικεσ που 

χρθςιμοποιιςαμε) δεν επαρκεί για τθν επαγωγι τθσ μεταγραωισ του EPOR, είτε ότι τα 

κφτταρα αυτά είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτα ςτθν αποςτζρθςθ οροφ και αδυνατοφν να 

ενεργοποιιςουν τθ μεταγραωικι τουσ δραςτθριότθτα.  

Επομζνωσ, θ ςτζρθςθ οροφ (υποξία) επθρεάηει τθ ρφκμιςθ του γονιδίου του EPOR ςτον 

καρκίνο του μαςτοφ. Η ζνταςθ τθσ επίδραςθσ και θ τελικι ζκβαςθ ςτθ μεταγραφι 

φαίνεται ότι κακορίηεται από τθν ζκφραςθ του υποδοχζα per se , αλλά και τθν κυτταρικι 

ςτοιχειομετρία εν γζνει.  

Στθ ςυνζχεια, δείξαμε ότι θ ερυκροποιθτίνθ αποτελεί ζναν ακόμθ ρυκμιςτι τθσ 

γονιδιακισ ζκωραςθσ του EPOR ςτισ κυτταρικζσ ςειρζσ που εξετάςαμε, παρουςία και 

απουςία οροφ. Στα κφτταρα Τ47D και MCF-7 θ ερυκροποιθτίνθ αρχικά (τρεισ ϊρεσ) 

περιορίηει τθ μεταγραωι του EPOR, χρονικό πλαίςιο που ςυμβαδίηει με τισ αναωορζσ 

περί ενδοκφττωςθσ των δεςμευμζνων υποδοχζων (Gross and Lodish, 2006; Sawyer and 

Hankins, 1993; Verdier et al., 2000) και τθ ςφνκεςθ νζου mRNA. Σε μεγαλφτερουσ 

χρόνουσ επϊαςθσ επάγει τθ μεταγραωι του γονιδίου. Ωςτόςο, θ καμπφλθ τθσ 

απόπτωςθσ ςτα κφτταρα Τ47D είναι ςιγμοειδισ (βλ. εικόνα 4.24, κεωάλαιο 4.2.2.1), 

υποδεικνφοντασ ότι θ χρόνια επίδραςθ του ςυνδζτθ εγείρει ωάςεισ χαμθλισ και υψθλισ 

ανταπόκριςθσ. Σθμειϊνουμε επίςθσ, ότι τα κφτταρα MCF-7, ανταποκρίνονται 
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περιςςότερο ςτθν ερυκροποιθτίνθ απ’ ό,τι τα Τ47D.  Επίςθσ παρατθροφμε ότι ςτα 

κφτταρα αυτά, θ ερυκροποιθτίνθ επάγει εντόνωσ το γονίδιο του EPOR, ςε αντίκεςθ με τθ 

ςτζρθςθ οροφ, θ οποία δεν ζχει καμία επίδραςθ ςτθ μεταγραωι του γονιδίου. Απουςία 

οροφ, θ ερυκροποιθτίνθ διεγείρει τθ μεταγραωι του γονιδίου και ςτισ τρεισ κυτταρικζσ 

ςειρζσ, αλλά με διαωορετικό πρότυπο.  

Συμπεραςματικά, θ ερυκροποιθτίνθ ρυκμίηει τθν ζκφραςθ του γονιδίου του υποδοχζα 

τθσ ςτισ κυτταρικζσ ςειρζσ που εξετάςαμε. Η μεταγραφικι τθσ δυναμικι αποδίδεται ςτο 

πλικοσ των υποδοχζων που διακζτουν τα κφτταρα, τθ διάρκεια επίδραςθσ και τθν 

παρουςία άλλων προαποπτωτικϊν ερεκιςμάτων.  

Για πρϊτθ φορά αναωζρουμε γονιδιακι ρφκμιςθ του EPOR από τουσ αγωνιςτζσ των 

μεμβρανικϊν κζςεων πρόςδεςθσ οιςτρογόνων και ανδρογόνων ςτον καρκίνο του 

μαςτοφ.   

Ρράγματι, θ θ προςκικθ τεςτοςτερόνθσ-BSA ςτο κρεπτικό υλικό των κυττάρων, προκαλεί 

παρατεταμζνθ ελάττωςθ τθσ μεταγραωισ του EPOR, ςυμβατι με τθν προαποπτωτικι 

δράςθ του αναλόγου ανδρογόνων που περιγράψαμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα 

(Κεωάλαιο 4.2.2.1, Εικόνα 4.23). Στα κφτταρα MCF-7, αντίκετα, θ τεςτοςτερόνθ-BSA 

επάγει τθ μεταγραωι του γονιδίου του EPOR και μάλιςτα εντονότερα και ταχφτερα απ’ 

ό,τι θ ερυκροποιθτίνθ. Τοφτο κα μποροφςε να αντανακλά τθ μεγάλθ ευαιςκθςία των 

κυττάρων αυτϊν ςτο προαποπτωτικό ερζκιςμα τθσ τεςτοςτερόνθσ ι τθ μεγαλφτερθ 

πυκνότθτα των μεμβρανικϊν κζςεων πρόςδεςθσ ανδρογόνων (τρζχον αντικείμενο 

ερευνθτικισ μελζτθσ μασ). Στα κφτταρα MDA-MB-231, θ επαγωγικι δράςθ τθσ 

τεςτοςτερόνθσ-BSA (όπωσ και τθσ  οιςτραδιόλθ-BSA) είναι ιδιαίτερα ζκδθλθ. Θ 

παρατιρθςθ αυτι ςυμβαδίηει με αναωορζσ περί αυξθμζνθσ ενεργότθτασ των 

μεμβρανικϊν υποδοχζων ςε νεοπλαςματικά κφτταρα που ςτεροφνται ενδοκυττάριων 

υποδοχζων (Hammes and Levin, 2007).  

Από τθν άλλθ πλευρά, θ οιςτραδιόλθ επάγει τον υποδοχζα EPOR, απουςία οροφ, 

ακολουκϊντασ ζνα πρότυπο που μοιάηει με αυτό τθσ ερυκροποιθτίνθσ, επιβεβαιϊνοντασ  

ζτςι τα προθγοφμενα ευριματά μασ για τθν αντιαποπτωτικι δράςθ του αναλόγου 

οιςτρογόνων, θ οποία ςυμβαδίηει με αυτι τθσ ΕΟ. Τα ςθματοδοτικά μονοπάτια που 

ενεργοποιοφνται από τθν ερυκροποιθτίνθ και τθν οιςτραδιόλθ-BSA είναι κοινά 

(τουλάχιςτον ςτθν κυτταρικι ςειρά T47D που εξετάςαμε), αλλά διαωζρουν ωσ προσ τθν 
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ζναρξθ και τθ διάρκεια τθσ ενεργοποίθςισ τουσ και κατ’ επζκταςθ τθν ζνταςθ των 

βιολογικϊν τουσ δράςεων. Ωσ εκ τοφτου, και ςε επίπεδο μεταγραωικισ δραςτθριότθτασ, 

παρατθροφμε ότι θ ταχφτθτα και θ ζνταςθ τθσ δράςθσ διαωοροποιείται ςτισ τρεισ 

κυτταρικζσ ςειρζσ, υποδεικνφοντασ τον ενδεχόμενο ρόλο τθσ κυτταρικισ ποικιλότθτασ ωσ 

προσ τα επίπεδα των υποδοχζων, αλλά και των ενδιάμεςων ςθματοδοτικϊν μορίων που 

ενεργοποιοφνται.  

Ακόμθ, επιβεβαιϊνουμε τθν αρχικι μασ υπόκεςθ περί αλλθλεπίδραςθσ των 

μεμβρανικϊν αγωνιςτϊν με τθν ερυκροποιθτίνθ ςτον καρκίνο του μαςτοφ και ςε 

γονιδιακό επίπεδο. Στθν κυτταρικι ςειρά Τ47D δείξαμε τθν αλλθλεπίδραςθ των 

αγωνιςτϊν μεμβρανικϊν κζςεων πρόςδεςθσ οιςτρογόνων και ανδρογόνων με τθν 

ερυκροποιθτίνθ, προσ όωελοσ τθσ κυτταρικισ επιβίωςθσ, θ οποία επιτυγχάνεται κατά τθν 

ταχεία τροποποίθςθ των ςθματοδοτικϊν οδϊν. Με τα πειράματα που παρουςιάηονται 

ςτθν ενότθτα αυτι, επεκτείνουμε τθ μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των παραγόντων αυτϊν 

και ςε επίπεδο μεταγραωισ. Ωσ εκ τοφτου, θ ερυκροποιθτίνθ εντάςςεται ςτουσ 

αυξθτικοφσ παράγοντεσ που αλλθλεπιδροφν με τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ 

ςτεροειδϊν μεταβάλλοντασ τόςο τισ «κατ’ εξοχιν ταχείεσ δράςεισ» των ςτεροειδϊν 

ορμονϊν, αλλά επθρεάηοντασ ςυγχρόνωσ και τθ μεταγραφικι δραςτθριότθτα του 

κυττάρου, όπωσ εκφράηεται από τθν ζκφραςθ του EPOR. Το γεγονόσ, ότι παρατθριςαμε 

τθν αλλθλεπίδραςθ αυτι και ςε άλλεσ κυτταρικζσ ςειρζσ καρκίνου του μαςτοφ, 

υποδθλϊνει τθν ευριτθτα του ωαινομζνου.  

Συνοψίηοντασ, τα αποτελζςματά μασ από τα κυτταρικά μοντζλα  ενιςχφουν  τισ 

ςυςχετίςεισ που ανιχνεφςαμε κατά τθν ανοςοϊςτοχθμικι μελζτθ των χειρουργικϊν 

παραςκευαςμάτων και ρίχνουν περιςςότερο ωωσ ςτο βιολογικό ρόλο τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και των μεμβρανικϊν υποδοχζων ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Θ 

μορωολογικι και μθχανιςτικι προςζγγιςθ που προςωζρουμε, ενδεχομζνωσ κα 

μποροφςε να εξθγιςει τθν αρνθτικι ζκβαςθ ςτθν επιβίωςθ των αςκενϊν με καρκίνο του 

μαςτοφ που ζλαβαν αναςυνδυαςμζνθ ερυκροποιθτίνθ (2008; Leyland-Jones, 2003; 

Steinbrook, 2007; Tefferi, 2007). Θ δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ των δυο ςυςτθμάτων 

ωαίνεται ότι παρζχει ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα του μαςτοφ ζνα πολυδφναμο 

πλεονζκτθμα επιβίωςθσ, δρϊντασ ταχζωσ ςε ποικίλεσ βιολογικζσ λειτουργίεσ και 

«μεταςχθματίηοντασ» το γονιδιακό προωίλ των κυττάρων προσ τθν ανάπτυξθ 

μθχανιςμϊν αντοχισ και επικετικότθτασ. Ραράλλθλα, κζτει ερωτιματα για τθν 
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αποτελεςματικότθτα των χορθγοφμενων ορμονοκεραπειϊν. Αν και το ςφςτθμα 

ερυκροποιθτίνθσ/ EPOR και οι μεμβρανικοί υποδοχείσ ςτεροειδϊν δεν αποτελοφν 

ανεξάρτθτουσ προγνωςτικοφσ δείκτεσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ (Pelekanou et al., 2007), 

δεν υςτεροφν ςε βιολογικι «εμβζλεια» και κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν ωσ 

προβλεπτικοί δείκτεσ και ενδεχομζνωσ ωσ κεραπευτικοί ςτόχοι. 
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4.4 ΜΕΛΕΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΥΡΑΗ ΚΑΙ ΚΤΣΣΑΡΙΚΨΝ ΔΡΑΕΨΝ 

ΜΕΛΨΝ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ TNF Ε ΚΤΣΣΑΡΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΣΟΤ 

ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ 

4.4.1 Βαςική έκφραςη APRIL, BCMA και TACI ςε καρκινικέσ 

κυτταρικέσ ςειρέσ μαςτού 

Από τθν ανοςοϊςτοχθμικι μελζτθ των καρκινωμάτων που μελετιςαμε (Κεωάλαιο 

4.2.2.1), διαπιςτϊςαμε ότι θ ζκωραςθ του APRIL παρουςιάηει αρνθτικι ςυςχζτιςθ με το 

βακμό διαωοροποίθςθσ των όγκων (grade) (βλ. εικόνα 4.13). Από τθν άλλθ πλευρά, δεν 

ανιχνεφςαμε υποδοχείσ  BCMA και TACI. Κζλοντασ να διερευνιςουμε περαιτζρω τα 

ευριματα αυτά, εξετάςαμε τα μεταγραωιματα των παραπάνω παραγόντων ςτισ 

κυτταρικζσ ςειρζσ καρκίνου του μαςτοφ MDA-MB-231, T47D και MCF-7.  

T47D MCF7 MDA-MB-231
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Ππωσ ωαίνεται ςτθν εικόνα 4.44, τθν υψθλότερθ ζκωραςθ APRIL παρουςιάηουν τα καλά 

διαωοροποιθμζνα κφτταρα (T47D και MCF-7), ενϊ ςτα χαμθλισ διαωοροποίθςθσ 

κφτταρα MDA-MB-231, θ ζκωραςθ είναι χαμθλι. Το εφρθμα αυτό, ςε κυτταρικζσ ςειρζσ, 

επιβεβαιϊνει τθν αρνθτικι ςυςχζτιςθ με το βακμό διαωοροποίθςθσ (grade) ςτουσ 

όγκουσ του μαςτοφ. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτισ κυτταρικζσ ςειρζσ T47D και MCF-7, οι 

υποδοχείσ BCMA και TACI δεν εκωράηονται, ενϊ ςτθ ςειρά MDA-MB-231, ανιχνεφςαμε 

χαμθλι ζκωραςθ του  BCMA. Επομζνωσ, ςτο μαςτό, τόςο ςτουσ όγκουσ, ςε επίπεδο 

πρωτεΐνθσ,όςο και ςτισ κυτταρικζσ ςειρζσ ςε επίπεδο mRNA, ωαίνεται ότι οι υποδοχείσ 

BCMA και TACI δεν εκωράηονται. Θ διαωορικι ζκωραςθ επομζνωσ του APRIL και των 

υποδοχζων του ςτο καρκίνωμα του μαςτοφ υποδθλϊνει τθν πικανι του δράςθ μζςω τθσ 

εναλλακτικισ ειδικισ πρόςδεςισ του ςε πρωτεογλυκάνεσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ, θ 

οποία ζχει ιδθ περιγραωεί (Dillon et al., 2006; Mhawech-Fauceglia et al., 2006). 

Εικόνα 4.44. Εκωραςθ μεταγραωθμάτων 
APRIL και των υποδοχζων του BCMA και 
TACI, ςτισ τρείσ κυτταρικζσ ςειρζσ μαςτοφ 
T47D, MCF-7και MDA-MB-231. 
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4.4.2 Ρύθμιςη γονιδίου TWEAK και Fn14 

4.4.2.1 Βαςική έκφραςη ςε καρκινικέσ κυτταρικέσ ςειρέσ και 

βιολογικέσ δράςεισ 

Ραρά τισ αναωορζσ για αυξθμζνθ ζκωραςθ του ςυςτιματοσ TWEAK/ Fn14, τόςο ςε 

επίπεδο mRNA, όςο και ςε επίπεδο πρωτεΐνθσ, ςτον καρκίνο του μαςτοφ, δεν υπάρχουν 

ςτοιχεία για τθν πικανι ςχζςθ των μορίων αυτϊν με τα ιςτολογικά χαρακτθριςτικά των 

όγκων και τουσ βιολογικοφσ/προγνωςτικοφσ δείκτεσ (Burkly et al., 2007; Michaelson et 

al., 2005; Winkles et al., 2006). Ωσ εκ τοφτου, εξετάςαμε τθ βαςικι ζκωραςθ του TWEAK 

και του υποδοχζα του ςτισ κυτταρικζσ ςειρζσ καρκίνου του μαςτοφ MDA-MB-231, T47D 

και MCF-7. Ππωσ ωαίνεται και ςτθν εικόνα 4.45 θ μζγιςτθ ζκωραςθ  παρατθρείται ςτα 

ορμονοάντοχα και πλζον αποδιαωοροποιθμζνα κφτταρα MDA-MB-231. 

  

Εςτιάςαμε επομζνωσ, ςτθν εν λόγω κυτταρικι ςειρά και μελετιςαμε το ρόλο του TWEAK 

ςτθν απόπτωςθ και τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό, χρθςιμοποιϊντασ χαμθλι 

ςυγκζντρωςθ (10ng/ml, δεκαπλάςια τθσ ςυγγενείασ του για τουσ ομόλογουσ υποδοχείσ 

του) και μζγιςτθ διάρκεια επίδραςθσ τισ δϊδεκα ϊρεσ (για τθ δοκιμαςία τθσ 

απόπτωςθσ). 
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Εικόνα 4.45. Βαςικι ζκωραςθ των TWEAK και Fn14 ςτισ  
κυτταρικζσ ςειρζσ T47D, MCF-7 και MDA-MB-231 
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Ππωσ ωαίνεται ςτθν εικόνα 4.46, ςτθν κυτταρικι ςειρά MDA-MB-231, o TWEAK 

αναςτζλλει τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό. Θ ςυνεπϊαςθ με ερυκροποιθτίνθ δεν 

αναιρεί τθν αναςταλτικι δράςθ του TWEAK. Αντίκετα, ςυνδυάηοντασ τον TWEAK με 

τεςτοςτερόνθ-BSA, παρατθρείται μεγαλφτερθ αναςτολι του πολλαπλαςιαςμοφ, ςε 

ςχζςθ με τθν αναςτολι που προκαλεί ο κάκε παράγοντασ ξεχωριςτά. 

Από τθν άλλθ πλευρά, (βλ. εικόνα 4.47), ο TWEAK οδθγεί τα κφτταρα MDA-MB-231 ςε 

απόπτωςθ (60% ςτισ ζξι ϊρεσ, ςε ςχζςθ με τθν απόπτωςθ που προκαλεί θ ςτζρθςθ 

οροφ). Θ προαποπτωτικι δράςθ του TWEAK είναι εντονότερθ, απ’ ό,τι θ δράςθ τθσ 

τεςτοςτερόνθσ-BSA (20%). Ωςτόςο, θ δράςθ του TWEAK, είναι παροδικι, μια και ςτισ 

δϊδεκα ϊρεσ, παρατθροφμε ότι τα κφτταρα ζχουν ανακάμψει από το προαποπτωτικό 

ερζκιςμα. Συνδυάηοντασ τον παράγοντα με ερυκροποιθτίνθ, παρατθροφμε ότι ςτισ ζξι 

ϊρεσ θ προαποπτωτικι δράςθ του, υπερτερεί ζναντι τθσ κυτταροπροςτατευτικισ δράςθσ 

τθσ ερυκροποιθτίνθσ (παρατθρείται απόπτωςθ που αντιςτοιχεί ςτο 20% τθσ απόπτωςθσ 

που οωείλεται ςτθ ςτζρθςθ οροφ). Ενδιαωζρον προκαλεί ο ςυνδυαςμόσ τθσ 

τεςτοςτερόνθσ-BSA  με τον TWEAK, ο οποίοσ , ςτισ 6 ϊρεσ, περιορίηει τθν απόπτωςθ που 

προκαλείται από τον TWEAK, ενϊ ςτισ 12 ϊρεσ δεν παρατθρείται απόπτωςθ. Ακόμθ, 

διαπιςτϊνουμε ότι ςτα κφτταρα MDA-MB-231, θ ΕΟ αναςτρζωει πλιρωσ τθν απόπτωςθ 

που προκαλεί θ τεςτοςτερόνθ. 

Εικόνα 4.46.  Μεταβολι ςτθν αναςτολι 
του πολλαπλαςιαςμοφ υπό τθν 
επίδραςθ ερυκροποιθτίνθσ, TWEAK και 
τεςτοςτερόνθσ-BSA ςτον κυτταρικό 
πολλαπλαςιαςμό τθσ κυτταρικισ ςειράσ 
MDA-MB-231 (παρουςία οροφ, serum)  
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4.4.2.2 Η ςτέρηςη ορού ρυθμίζει την έκφραςη του TWEAK  

Οπωσ προαναωζραμε,  θ ςτζρθςθ οροφ αποτελεί ιςχυρό προαποπτωτικό ερζκιςμα για τα 

κφτταρα. Από τθν άλλθ πλευρά βρικαμε ότι ο TWEAK επάγει τθν απόπτωςθ και 

αναςτζλλει τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό ςτθν κυτταρικι ςειρά MDA-MB-231. Με 

γνϊμονα τα παραπάνω, εξετάςαμε τθν επίδραςθ τθσ ςτζρθςθσ οροφ ςτθ μεταγραωι του 

TWEAK και του υποδοχζα του Fn14, και ςυγκρίναμε τα αποτελζςματα με αυτά του EPOR, 

όπωσ παρουςιάςτθκαν ανωτζρω (Ειδικό Μζροσ, Κεω. 4.3.2).  

Ραρατθροφμε ότι δεν υπάρχει καμια αλλαγι ςτθ μεταγραωι του Fn14, και μόνο ςτισ 12 

ϊρεσ επίδραςθσ διαωαίνεται μια περιοριςμζνθ τάςθ αφξθςθσ (βλ. εικόνα 4.48). 

Αντίκετα, θ μεταγραωι του TWEAK αυξάνεται ταχζωσ κατά το πρϊτο τρίωρο και 

παραμζνει ςε υψθλά επίπεδα (με πτωτικι τάςθ) ςτισ επόμενεσ ϊρεσ επίδραςθσ. Οι  

μεταβολζσ αυτζσ είναι ςυμβατζσ με τον προαποπτωτικό χαρακτιρα του TWEAK. Από τθν 

άλλθ πλευρά, κα μποροφςαμε να εξθγιςουμε τισ ελάχιςτεσ μεταβολζσ ςτο γονίδιο του 

υποδοχζα, εντάςςοντάσ τισ ςτθν ευρφτερθ προςπάκεια των κυττάρων να επιβιϊςουν. 

Επίςθσ, μποροφμε να κεωριςουμε ότι απαιτείται παρατεταμζνθ ςτζρθςθ οροφ, μζχρισ 

ότου ενεργοποιθκεί θ ςφνκεςθ νζων υποδοχζων. Τοφτο, διότι τα κφτταρα διακζτουν 

υψθλι βαςικι ζκωραςθ των υποδοχζων και δεν προβαίνουν ςε de novo ςφνκεςθ, παρά 

μόνον όταν οι ιδθ υπάρχοντεσ υποδοχείσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ δεν μποροφν να 

ανταποκρικοφν ςτθ ςυνεχι διζγερςθ από τθ μεταγραωι και τθν πρωτεϊνοςφνκεςθ του 

ςυνδζτθ.  

Εικόνα 4.47. 

 Επίδραςθ ερυκροποιθτίνθσ, TWEAK 
και τεςτοςτερόνθσ-BSA ςτθν 
απόπτωςθ τθσ κυτταρικισ ςειράσ 
MDA-MB-231 (μάρτυρασ θ απόπτωςθ 
λόγω ςτζρθςθσ οροφ SF) ςτισ ζξι (μπλε 
ςτιλεσ) και δϊδεκα ϊρεσ (κόκκινεσ 
ςτιλεσ. Θ προαποπτωτικι δράςθ του 
TWEAK μεγιςτοποιείται ςτισ 6 ϊρεσ.  



 

187 
 

 

 

 

4.4.2.3 Ρόλοσ τησ ερυθροποιητίνησ ςτην έκφραςη των TWEAK και 

Fn14 

Ραρουςία οροφ, θ χοριγθςθ ερυκροποιθτίνθσ προκαλεί ταχείεσ μεταβολζσ ςτθ 

μεταγραωι του TWEAK και του υποδοχζα του (εικόνα 4.49). Αναλυτικότερα, θ 

μεταγραωικι δραςτθριότθτα του γονιδίου του TWEAK περιορίηεται ςτισ πρϊτεσ τρεισ 

ϊρεσ και παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα κατά το επόμενο τρίωρο. Στθ ςυνζχεια, 

παρατθροφμε επαναωορά ςτα βαςικά επίπεδα ζκωραςθσ. Πςον αωορά ςτον Fn14, ενϊ 

αρχικά θ μεταγραωι περιορίηεται, μετά το πζρασ των τριϊν ωρϊν, το γονίδιο του 

επάγεται ταχζωσ και επανζρχεται ςτα βαςικά επίπεδα ζκωραςθσ ςτισ δϊδεκα ϊρεσ. 

Επομζνωσ, ωαίνεται ότι θ ερυκροποιθτίνθ δρϊντασ μζςω του EPOR (το γονίδιο του 

οποίου επίςθσ επάγει), επάγει και το γονίδιο του Fn14. Άλλωςτε, είναι γνωςτό ότι το 

γονίδιο του Fn14 είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτο ςε αυξθτικοφσ παράγοντεσ, όπωσ ο VEGF και 

ο FGF (Meighan-Mantha et al., 1999; Wiley and Winkles, 2003). Ωσ εκ τοφτου, 

αναωζρουμε για πρϊτθ ωορά ότι θ ερυκροποιθτίνθ ςυγκαταλζγεται ςτουσ αυξθτικοφσ 

παράγοντεσ με ρυκμιςτικό ρόλο ςτθ μεταγραωι του γονιδίου του Fn14. Ωςτόςο, 
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Εικόνα 4.48. Μεταβολζσ ςτθ γονιδιακι ζκωραςθ των TWEAK (πεδίο πάνω αριςτερά), Fn14 (πεδίο πάνω δεξιά) 

και EPOR (κάτω πεδίο), λόγω τθσ ςτζρθςθσ  οροφ, ςτθν κυτταρικι ςειρά MDA-MB-231 
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οωείλουμε να ςθμειϊςουμε ότι οι μεταβολζσ των γονιδίων των TWEAK και Fn14, είναι 

μικρζσ ςε ςχζςθ με αυτζσ που παρατθροφνται υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ ςτον EPOR.  

 

Απουςία οροφ (βλ. εικόνα 4.50), θ προςκικθ ερυκροποιθτίνθσ ςτο κρεπτικό υλικό των 

κυττάρων, επάγει τθ μεταγραωι του TWEAK ςτισ τρεισ ϊρεσ (όπωσ και του EPOR). Από 

τθν άλλθ πλευρά, θ μεταγραωι (ςφνκεςθ) του υποδοχζα  Fn14, ςτο διάςτθμα αυτό 

παραμζνει αμετάβλθτθ, ενϊ ςτισ ζξι ϊρεσ ελαττϊνεται ραγδαία και επανζρχεται ςτα 

βαςικά επίπεδα ζκωραςθσ ςτο επόμενο εξάωρο. Τα ευριματα αυτά μποροφν να 

ερμθνευτοφν ωσ εξισ: κατά τισ τρεισ πρϊτεσ ϊρεσ τα κφτταρα υπόκεινται ςτο 

προαποπτωτικό ερζκιςμα τθσ αποςτζρθςθσ οροφ. Στο διάςτθμα αυτό αυξάνεται θ 

ςφνκεςθ του προαποπτωτικοφ παράγοντα TWEAK. Ρροςπακϊντασ να ανανιψουν, τα 

κφτταρα επάγουν τθ ςφνκεςθ του υποδοχζα EPOR και δε μεταβάλλουν τθ ςφνκεςθ του 

Fn14. Αυτό κα μποροφςε να ςυμβαίνει, διότι όπωσ αναωζραμε ςτθν προθγοφμενθ 

ενότθτα, τα κφτταρα MDA-MB-231, παρουςιάηουν χαμθλό επίπεδο ζκωραςθσ EPOR ( 

mRNA). Στισ τρεισ ϊρεσ ενδεχομζνωσ (χρονικό διάςτθμα που ςυμβαδίηει με τθ de novo 

ςφνκεςθ), πλζον θ πρόςδεςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ είναι επαρκισ ζτςι ϊςτε να 

διαβιβάςει το προαποπτωτικό τθσ ςιμα ςτα κφτταρα και ςτο πλαίςιο αυτό παρατθροφμε 

και τον ζντονο περιοριςμό τθσ μεταγραωισ του Fn14, προκειμζνου να περιοριςτεί θ 

απόπτωςθ. Το γονίδιο του EPOR παραμζνει ενεργοποιθμζνο, εωόςον εμμζνει το 
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Εικόνα 4.49. Μεταβολζσ ςτθ γονιδιακι ζκωραςθ των TWEAK, Fn14 και EPOR υπό τθν επίδραςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ, παρουςία οροφ, ςτθν κυτταρικι ςειρά MDA-MB-231. Ραρατθριςτε τισ διαωορζσ κλίμακασ 

μεταξφ των τριϊν γονιδίων. 
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ερζκιςμα τθσ ςτζρθςθσ οροφ και θ ςφνκεςθ του TWEAK. Στισ 12 ϊρεσ τα κφτταρα ζχουν 

ανακάμψει από το προαποπτωτικό ερζκιςμα και γιϋαυτό επανζρχεται θ μεταγραωι του 

Fn14 ςτα βαςικά επίπεδα.  

 

Απουςία οροφ (βλ. Εικόνα 4.50), θ προςκικθ ερυκροποιθτίνθσ ςτο κρεπτικό υλικό των 

κυττάρων, επάγει τθ μεταγραωι του TWEAK ςτισ τρεισ ϊρεσ (όπωσ και του EPOR). Από 

τθν άλλθ πλευρά, θ μεταγραωι (ςφνκεςθ) του υποδοχζα  Fn14, ςτο διάςτθμα αυτό 

παραμζνει αμετάβλθτθ, ενϊ ςτισ ζξι ϊρεσ ελαττϊνεται ραγδαία και επανζρχεται ςτα 

βαςικά επίπεδα ζκωραςθσ ςτο επόμενο εξάωρο. Τα ευριματα αυτά μποροφν να 

ερμθνευτοφν ωσ εξισ: κατά τισ τρεισ πρϊτεσ ϊρεσ τα κφτταρα υπόκεινται ςτο 

προαποπτωτικό ερζκιςμα τθσ αποςτζρθςθσ οροφ. Στο διάςτθμα αυτό αυξάνεται θ 

ςφνκεςθ του προαποπτωτικοφ παράγοντα TWEAK. Στθν προςπάκεια ανάκαμψθσ από το 

προαποπτωτικό ερζκιςμα, επάγεται θ ςφνκεςθ του υποδοχζα EPOR, ενϊ δε 

μεταβάλλεται θ ςφνκεςθ του Fn14. Αυτό κα μποροφςε να ςυμβαίνει, διότι όπωσ 

αναωζραμε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, τα κφτταρα MDA-MB-231, δεν ζχουν μεγάλα 

αποκζματα EPOR  (ςε επίπεδο mRNA). Στισ τρεισ ϊρεσ ενδεχομζνωσ (χρονικό διάςτθμα 

που ςυμβαδίηει με τθ de novo ςφνκεςθ), πλζον θ πρόςδεςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ είναι 

επαρκισ ζτςι ϊςτε να διαβιβάςει το προαποπτωτικό τθσ ςιμα ςτα κφτταρα και ςτο 
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Εικόνα 4.50. Μεταβολζσ ςτθ γονιδιακι ζκωραςθ των TWEAK, Fn14 και EPOR υπό τθν επίδραςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ, απουςία οροφ, ςτθν κυτταρικι ςειρά MDA-MB-231 (διόρκωςθ ωσ προσ τθ ςτζρθςθ οροφ) 
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πλαίςιο αυτό παρατθροφμε και τον ζντονο περιοριςμό τθσ μεταγραωισ του Fn14, 

προκειμζνου να περιοριςτεί θ απόπτωςθ. Το γονίδιο του EPOR παραμζνει 

ενεργοποιθμζνο, εωόςον εμμζνει το ερζκιςμα τθσ ςτζρθςθσ οροφ και θ ςφνκεςθ του 

TWEAK. Στισ 12 ϊρεσ τα κφτταρα ζχουν ανακάμψει από το προαποπτωτικό ερζκιςμα και 

γιϋαυτό επανζρχεται θ μεταγραωι του Fn14 ςτα βαςικά επίπεδα.  

4.4.2.4 Ρυθμιςτικόσ ρόλοσ των αγωνιςτών μεμβρανικών θέςεων 

πρόςδεςησ ςτεροειδών ςτη μεταγραφή των TWEAK και Fn14-

Αλληλεπίδραςη με ερυθροποιητίνη 

4.4.2.4.1 Ρόλοσ των αγωνιςτών ανδρογόνων 

Ππωσ περιγράψαμε νωρίτερα, θ τεςτοςτερόνθ-BSA  οδϊνει τθν απόπτωςθ ςτα κφτταρα 

MDA-MB-231. Εξετάηοντασ τθν επίδραςθ του αναλόγου αυτοφ των ανδρογόνων ςτθ 

μεταγραωι, παρατθροφμε αφξθςθ του μεταγραωιματοσ του TWEAK ςτισ πρϊτεσ ζξι 

ϊρεσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια το γονίδιο εξακολουκεί να παραμζνει ενεργοποιθμζνο (εικόνα 

4.51). Από τθν άλλθ πλευρά, το γονίδιο του Fn14 επάγεται ςτο πρϊτο τρίωρο, 

ακολοφκωσ επανζρχεται ςτα βαςικά επίπεδα ζκωραςθσ και παρουςιάηει επαγωγι εκ 

νζου (βραδφτερθ αυτι τθ ωορά). Χορθγϊντασ ταυτόχρονα ερυκροποιθτίνθ και 

τεςτοςτερόνθ-BSA, ςε ιςομοριακζσ ςυγκεντρϊςεισ  (10-7Μ), παρατθροφμε ότι 

περιορίηεται ςθμαντικά θ ενεργοποίθςθ του γονιδίου του TWEAK (ιδίωσ κατά το πρϊτο 

τρίωρο). Πςον αωορά ςτο γονίδιο του Fn14, παρατθροφμε ότι θ μεταγραωικι του 

δραςτθριότθτα περιορίηεται αιςκθτά, και κατά τισ πρϊτεσ ζξι ϊρεσ ταυτίηεται με τθ 

δράςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ( βλ. εικόνα 4.51). Στθν αξιολόγθςθ των ευρθμάτων αυτϊν, 

οωείλουμε να λάβουμε υπ’ όψιν ότι όςον αωορά ςτθν απόπτωςθ, ο ςυνδυαςμόσ 

ερυκροποιθτίνθσ και τεςτοςτερόνθσ, αντιςτρζωει τθν απόπτωςθ που προκαλεί θ 

τεςτοςτερόνθ μεμονωμζνα, αλλά δεν παρατθρείται θ αντιαποπτωτικι μεταςτροωι τθσ 

δράςθσ τθσ τεςτοςτερόνθσ  που περιγράψαμε  ςτα κφτταρα Τ47D.  
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Συνοψίηοντασ, θ τεςτοςτερόνθ-BSA επάγει τα γονίδια των TWEAK  και Fn14 ςτα κφτταρα 

MDA-MB-231 ςτο πλαίςιο τθσ προαποπτωτικισ τθσ δράςθσ, ενϊ θ αλλθλεπίδραςθ με τθν 

ερυκροποιθτίνθ εξoμαλφνει τισ μεταβολζσ που παρατθροφνται κατά τθ μεμονωμζνθ 

χοριγθςι τθσ.  

 

4.4.2.4.2 Ρόλοσ αγωνιςτών οιςτρογόνων 

Θ επίδραςθ τθσ οιςτραδιόλθσ-BSA (10-7Μ) απουςία οροφ προκαλεί ζντονθ και 

παρατεταμζνθ επαγωγι του γονιδίου του ΕOR. Αντίκετα, παρατθροφμε ότι περιορίηει 

τθ μεταγραωι του γονιδίου του Fn14, κατά τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο με τθν 

ερυκροποιθτίνθ (βλζπε εικόνα 4.52). Συνδυάηοντασ τουσ δυο παράγοντεσ 

(ερυκροποιθτίνθ και οιςτραδιόλθ-BSA), οι μεταβολζσ τθσ μεταγραωισ και ςτα δυο 

γονίδια, ακολουκοφν το ίδιο πρότυπο, αλλά με περιοριςμζνθ ζνταςθ.  

 

Εικόνα 4.51. Μεταβολζσ ςτθ γονιδιακι ζκωραςθ των TWEAK, Fn14 και EPOR υπό τθν επίδραςθ τθσ 
τεςτοςτερόνθσ-BSA (κόκκινο), ερυκροποιθτίνθσ (μαφρο), και του ςυνδυαςμοφ τουσ (μπλε), παρουςία οροφ, ςτθν 
κυτταρικι ςειρά MDA-MB-231.  
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4.4.3 υζήτηςη-ςυμπεράςματα 

Στθν ενότθτα αυτι εξετάςαμε τθ γονιδιακι ζκωραςθ μελϊν τθσ οικογζνειασ  TNF  ςε 

κυτταρικζσ ςειρζσ καρκίνου του μαςτοφ και προςεγγίςαμε τθ δράςθ κάποιων εξ αυτϊν 

ςτον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό και τθν απόπτωςθ. Ραράλλθλα, εξετάςαμε τθν 

πικανότθτα ςυναγωνιςτικισ ι ανταγωνιςτικισ ρφκμιςθσ των μορίων αυτϊν από τθν 

ερυκροποιθτίνθ και τουσ αγωνιςτζσ μεμβρανικϊν υποδοχζων ανδρογόνων και 

οιςτρογόνων.  

Κατ’ αρχιν, επιβεβαιϊςαμε τθν παρατιρθςι μασ από τα χειρουργικά παραςκευάςματα 

καρκίνου του μαςτοφ, αναωορικά με τθ ςυςχζτιςθ του APRIL με το βακμό 

διαωοροποίθςθσ (grade) των νεοπλαςμάτων: όντωσ, θ βαςικι ζκωραςθ του γονιδίου του 

APRIL είναι χαμθλότερθ ςτα πλζον αδιαωοροποίθτα κφτταρα, δθλαδι τα MDA-MB-231. 

Επίςθσ, οι υποδοχείσ BCMA και TACI δεν εκωράηονται ςτα καλά διαωοροποιθμζνα 

κφτταρα, και μόνο ςτα MDA-MB-231, ανιχνεφςαμε χαμθλι μεταγραωι του γονιδίου του 

BCMA. Το εφρθμα αυτό ςυνάδει με τθ μθ ανίχνευςι τουσ ςε επίπεδο πρωτεΐνθσ ςτουσ 

όγκουσ και μασ οδθγεί να υιοκετιςουμε τθ κεωρία περί πρόςδεςθσ των μορίων αυτϊν 

ςτισ πρωτεογλυκάνεσ που εντοπίηονται ςτθν κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ των 

νεοπλαςματικϊν κυττάρων (Dillon et al., 2006). Οωείλουμε να επιβεβαιϊςουμε όμωσ τθν 

Εικόνα 4.52. Μεταβολζσ ςτθ γονιδιακι ζκωραςθ των TWEAK, Fn14 και EPOR υπό τθν επίδραςθ τθσ οιςτραδιόλθσ-
BSA (κόκκινο), ερυκροποιθτίνθσ (μαφρο), και του ςυνδυαςμοφ τουσ (μπλε), απουςία οροφ, ςτθν κυτταρικι ςειρά 
MDA-MB-231 (διόρκωςθ ωσ προσ τθ ςτζρθςθ οροφ) 
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εκδοχι αυτι και ςε επίπεδο πρωτεΐνθσ. Δυςτυχϊσ, δεν ιταν εωικτι θ περαιτζρω μελζτθ 

των βιολογικϊν δράςεων του APRIL, δεδομζνου ότι οι διακζςιμεσ αναςυνδυαςμζνεσ 

μορωζσ του ςτθν παροφςα ωάςθ, δεν είναι λειτουργικζσ και δεν εμωανίηουν 

επαναλθψιμότθτα δράςεων (Dillon et al., 2006).  

Στρζψαμε επομζνωσ, το ενδιαωζρον μασ ςτον TWEAK και τον υποδοχζα του Fn14. Ο 

TWEAK εντοπίηεται ςτο ίδιο χρωμόςωμα με τον APRIL, από το γονίδιο του οποίου απζχει 

μόλισ 824 bp. Στθ γειτνίαςθ αυτι αποδίδεται και θ ςυντθγμζνθ πρωτεΐνθ TWE-PRIL 

(Kolfschoten et al., 2003; Pradet-Balade et al., 2002). Ρρόκειται για μια πλειοτροπικι 

κυτταροκίνθ, με χαρακτιρεσ αυξθτικοφ παράγοντα, κυτταροκίνεσ που ςχετίηονται με τθ 

ωλεγμονι και αγγειογενετικζσ δράςεισ (Burkly et al., 2007; Ho et al., 2004; Vince and 

Silke, 2006), ιδιότθτεσ που παραπζμπουν ςε αυτζσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ. Αδιευκρίνιςτθ 

παραμζνει θ ερμθνεία τθσ διττισ δράςθσ του μορίου ςτθν κυτταρικι επιβίωςθ και 

διαωοροποίθςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ ρφκμιςθ του γονιδίου του Fn14 παρουςιάηεται 

ιδιαίτερα ευαίςκθτθ ςε αυξθτικοφσ παράγοντεσ (Meighan-Mantha et al., 1999). Τόςο ο 

Fn14, όςο και ο TWEAK, παρουςιάηουν αυξθμζνθ ζκωραςθ ςε νεοπλαςματικοφσ ιςτοφσ, 

ενϊ θ ζκωραςι τουσ ςε ωυςιολογικά κφτταρα είναι ανφπαρκτθ ζωσ περιοριςμζνθ. Το 

παράδειγμα αυτό ωαίνεται ότι ακολουκεί ςε γενικζσ γραμμζσ και ο  μαςτόσ (Michaelson 

et al., 2005).  Μοναδικι εξαίρεςθ αποτελεί θ ζκωραςθ των TWEAK  και Fn14 ςτο μαηικό 

αδζνα κατά τθν περίοδο τθσ κφθςθσ και τθσ γαλουχίασ (Baxter et al., 2006; Burkly et al., 

2007; Watson, 2006). Θ μοναδικότθτα αυτι, μασ υπενκυμίηει τθν αντίςτοιχθ ζκωραςθ 

τθσ ερυκροποιθτίνθσ και του EPOR (Juul et al., 2000; Kling, 2002). Κελιςαμε επομζνωσ, 

να ελζγξουμε τθν ζκωραςθ αυτϊν των μελϊν τθσ οικογζνειασ TNF ςτον καρκίνο του 

μαςτοφ και να εξετάςουμε τθν πικανι ςυςχζτιςι τουσ με τθν ερυκροποιθτίνθ, αλλά και 

τουσ αγωνιςτζσ ςτεροειδϊν ορμονϊν, αναηθτϊντασ μια ενδεχόμενθ επίδραςι τουσ ςτο 

ςφςτθμα αυτό.  

Αρχικά, εξετάςαμε τα βαςικά επίπεδα ζκωραςθσ των TWEAK και Fn14 ςτισ τρεισ 

κυτταρικζσ ςειρζσ καρκίνου του μαςτοφ Τ47D, MCF-7 και MDA-MB-231. Θ μζγιςτθ 

ζκωραςθ εντοπίηεται ςτθν πλζον αποδιαωοροποιθμζνθ κυτταρικι ςειρά, δθλαδι τθν 

MDA-MB-231, από τθν οποία απουςιάηουν οι ενδοκυττάριοι υποδοχείσ οιςτρογόνων και 

προγεςτερόνθσ. Το εφρθμα αυτό ςυμωωνεί με τθν κρατοφςα αντίλθψθ περί 

αναςταλτικισ δράςθσ του TWEAK μζςω του Fn14 ςτθ διαωοροποίθςθ των κυττάρων 

(Burkly et al., 2007), με μοναδικι εξαίρεςθ τουσ οςτεοκλάςτεσ (Polek et al., 2003).  Στθν 



 

194 
 

επικθλιακι μθ καρκινικι ςειρά μαςτοφ (επιμυϊν) Eph4, περιγράωεται ο πικανόσ 

ογκογενετικόσ ρόλοσ του TWEAK, ο οποίοσ αποδίδεται, μεταξφ άλλων, ςτθν αναςταλτικι 

επίδραςθ ςτθ διαωοροποίθςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ενίςχυςθ του κυτταρικοφ 

πολλαπλαςιαςμοφ και τθν κυτταρικι μετανάςτευςθ (Michaelson et al., 2005). Ακόμθ, ο 

Fn14 ζχει εντοπιςτεί και ςε επίπεδο πρωτεΐνθσ ςτα κφτταρα MDA-MB-231, ςε αντίκεςθ 

με τα κφτταρα MCF-7 (Michaelson et al., 2005). Ρράγματι, κατά τθν παροφςα μελζτθ 

βρικαμε ότι θ γονιδιακι ζκωραςθ του Fn14 ςτα κφτταρα MCF-7 είναι χαμθλότερθ απ’ 

ό,τι ςτα MDA-MB-231, ενϊ τα χαμθλότερα επίπεδα εντοπίςαμε ςτα κφτταρα Τ47D, τα 

οποία εκωράηουν πολφ περιςςότερουσ υποδοχείσ προγεςτερόνθσ. Κα μποροφςαμε να 

εξθγιςουμε το αποτζλεςμα αυτό, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν αναςταλτικι δράςθ του 

Fn14 (κατόπιν  επαγωγισ από τθ β-hCG) ςτθ ςφνκεςθ προγεςτερόνθσ, όπωσ 

περιγράωθκε πρόςωατα ςε ωοκικεσ επιμυϊν (De et al., 2006). Αντίκετα, δεν υπάρχουν 

μζχρισ ςτιγμισ ςτοιχεία για τθν πικανι ςχζςθ του TWEAK  με το βακμό κακοικειασ και 

τα επίπεδα των ενδοκυττάριων υποδοχζων. Αν και δε μποροφμε να εξάγαγουμε αςωαλι 

ςυμπεράςματα με βάςθ τθ γονιδιακι ζκωραςθ ςε κυτταρικζσ ςειρζσ, κα μποροφςαμε να 

υποκζςουμε μία πικανι ςχζςθ του με μεμβρανικοφσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν.  

Αναωζρουμε επίςθσ, για πρϊτθ ωορά ότι ςτα κφτταρα MDA-MB-231, ο TWEAK 

αναςτζλλει τον κυτταρικό πολλαπλαςιαςμό και οδϊνει τθν απόπτωςθ. Σε αντίκεςθ με τισ 

υπάρχουςεσ αναωορζσ περί αςκενοφσ προαποπτωτικισ δράςθσ  του TWEAK (WEAK 

inducer of apoptosis), όπου απαιτοφνται υψθλζσ δόςεισ (100 ng/ml) και μακροχρόνιεσ 

επωάςεισ (Michaelson et al., 2005), ςτθ μελζτθ μασ, ο TWEAK,  ςε χαμθλζσ δόςεισ (10 

ng/ml) προκαλεί τον προγραμματιςμζνο κάνατο των κυττάρων ςε ποςοςτό 60% ςτισ ζξι 

ϊρεσ. Το ποςοςτό αυτό, είναι υψθλότερο από τθν απόπτωςθ που προκαλεί θ 

τεςτοςτερόνθ-BSA (20%). Αξίηει να ςθμειϊςουμε, ότι ο ςυνδυαςμόσ του TWEAK με 

ερυκροποιθτίνθ (10-7Μ), περιορίηει (κατά 40%), αλλά δεν αποτρζπει τθν απόπτωςθ ςτισ 

πρϊτεσ ζξι ϊρεσ. 

Ζχοντασ ςχθματίςει μια πρϊτθ εικόνα για τθ βιολογικι ςυμπεριωορά του TWEAK ςτθν 

καρκινικι ςειρά MDA-MB-231, κελιςαμε να ερευνιςουμε τθν ενδεχόμενθ ςχζςθ του εν 

λόγω ςυνδζτθ, αλλά και του υποδοχζα του, με τθν ερυκροποιθτίνθ και τουσ αγωνιςτζσ 

μεμβρανικϊν κζςεων οιςτρογόνων και ανδρογόνων.  



 

195 
 

Από τθ μελζτθ μασ προκφπτει για πρϊτθ ωορά ςτθ βιβλιογραωία ότι θ ερυκροποιθτίνθ 

και οι αγωνιςτζσ μεμβρανικϊν κζςεων οιςτρογόνων και ανδρογόνων (μεμονωμζνα ι και 

ςε ςυνδυαςμό) επθρεάηουν τθ μεταγραφικι δραςτθριότθτα των γονιδίων TWEAK και 

Fn14. Ωσ εκ τοφτου, αφενόσ προτείνουμε νζουσ αυξθτικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν 

τθ ρφκμιςθ των γονιδίων αυτϊν, αφετζρου, επεκτείνουμε το ρυκμιςτικό ρόλο και τθν 

αλλθλεπίδραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των μεμβρανικϊν υποδοχζων ςτεροειδϊν και 

ςε άλλα γονίδια, πζραν του EPOR, ςτον καρκίνο του μαςτοφ.  

Οι δράςεισ αυτζσ κα πρζπει να μελετθκοφν και ςε άλλεσ κυτταρικζσ ςειρζσ, κακϊσ και ςε 

επίπεδο πρωτεΐνθσ και ςθματοδοτικϊν οδϊν, προκειμζνου να αποςαωθνίςουμε το ρόλο 

των μορίων αυτϊν ςτον καρκίνο του μαςτοφ. Ρρόδρομα αποτελζςματα τθσ ομάδασ μασ 

υποδεικνφουν ότι θ βιολογικι ςυμπεριωορά, τόςο ςε επίπεδο κυτταρικοφ 

πολλαπλαςιαςμοφ και επιβίωςθσ, όςο και ςε επίπεδο μεταγραωισ, μεταβάλλεται ςτισ 

κυτταρικζσ ςειρζσ Τ47D και MCF-7, υποδεικνφοντασ για μια ακόμα ωορά τθ ςθμαςία τθσ 

γονιδιακισ δυναμικισ, αλλά και τθσ κυτταρικισ ςτοιχειομετρίασ.  

Ραραμζνει προσ απάντθςθ θ επιλεκτικι δράςθ του TWEAK ωσ αυξθτικόσ παράγοντασ ι 

ωσ προαγωγόσ του κυτταρικοφ κανάτου. H παράλλθλθ εμωάνιςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ 

και του TWEAK ςτο μαςτό, κατά τθν κφθςθ, τθ γαλουχία και τθ νεοπλαςματικι 

εξεργαςία, εγείρει ερωτιματα για το ρόλο, τθ ςχζςθ και τθ ρφκμιςθ των δυο μορίων. 

Είναι εφλογο, ότι θ παρουςία τουσ ςε περιόδουσ ζντονων ορμονικϊν μεταβολϊν, 

υποδθλϊνει τον πικανό εξιςορροπιςτικό τουσ ρόλο, ςε μια λεπτι ιςορροπία μεταξφ 

κυτταρικισ διαωοροποίθςθσ/κανάτου, ιςτικισ αναδόμθςθσ και διαωοροποίθςθσ, υπό 

τθν «εποπτεία» των ςτεροειδϊν ορμονϊν, και ενδεχομζνωσ άλλων παραγόντων.  
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Θ ερυκροποιθτίνθ αποτελεί μια πλειοτροπικι κυτταροκίνθ, κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για 

τθν επιβίωςθ, τον πολλαπλαςιαςμό και τθ διαωοροποίθςθ των κυττάρων. Αν και επί 

ςειρά ετϊν, κεωρείτο μια ορμόνθ, τθσ οποίασ αποκλειςτικόσ προοριςμόσ είναι θ ρφκμιςθ 

τθσ αιμοποίθςθσ, πρόςωατα δεδομζνα ανζδειξαν επιπλζον τθν αυτοκρινι/παρακρινι 

λειτουργία τθσ ςε πλικοσ ιςτϊν, που δεν ςχετίηονταν με το αιμοποιθτικό ςφςτθμα. Κατά 

ςυνζπεια, είναι πλζον αποδεκτό, ότι θ ερυκροποιθτίνθ δεν περιορίηεται ςτθν 

αιμοποίθςθ, αλλά αποτελεί ζναν ευρφτερο και πλειοτροπικό αυξθτικό παράγοντα, ο 

οποίοσ προςαρμόηει τθν ζκωραςθ και τισ βιολογικζσ δράςεισ του ανάλογα με τον ιςτό, 

χωρίσ όμωσ να ζχουν αποςαωθνιςτεί  ακόμθ οι μθχανιςμοί που ρυκμίηουν αυτό το 

πολφπλοκο ςφςτθμα.   

Θ αποκάλυψθ τθσ ζκωραςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ ςε νεοπλαςίεσ, 

προκάλεςε ερωτθματικά για το ρόλο του ςυςτιματοσ ςτθ βιολογία του καρκίνου. 

Ραράλλθλα εντείνεται θ ανθςυχία ωσ προσ τθν αςωάλεια τθσ χοριγθςθσ 

αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αναιμίασ που ςυνοδεφει 

τισ νεοπλαςίεσ ι οωείλεται ςτθ αντινεοπλαςματικι κεραπεία. Σ’ αυτό ςυνθγοροφν 

αποτελζςματα πολυκεντρικϊν τυχαιποιθμζνων κλινικϊν δοκιμϊν, όπου ωαίνεται ότι θ 

χοριγθςθ αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ επιβαρφνει τθν πρόγνωςθ και τθν 

επιβίωςθ των αςκενϊν και πρόςωατα, οδιγθςαν τον Αμερικανικό Οργανιςμό Φαρμάκων 

να επιςτιςει τθν προςοχι ωσ προσ τθ χοριγθςθ του αυξθτικοφ παράγοντα (βλ.  

http://www.fda.gov/cder/drug/early_comm/ESA.htm). Ανάμεςα ς’ αυτζσ τισ μελζτεσ, 

ξεχωρίςαμε δυο, οι οποίεσ αωοροφςαν ςε αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ (Leyland-

Jones, 2003 ; Tefferi, 2007).   

Τα ευριματα αυτά γεννοφν ερωτθματικά για τον πικανό ρόλο τθσ ζκωραςθσ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και των EPOR ςτον καρκίνο του μαςτοφ και κατά πόςον κα μποροφςε θ 

ενδογενισ ι θ εξωγενϊσ χορθγοφμενθ αναςυνδυαςμζνθ ερυκροποιθτίνθ να επθρεάηει 

τθν επιβίωςθ των αςκενϊν και τθν ζκβαςθ τθσ νόςου. Ραρά τισ όποιεσ αναωορζσ για τθν 

ζκωραςθ του παράγοντα αυτοφ ςτον καρκίνο του μαςτοφ, τα παραπάνω ερωτιματα 

παραμζνουν αναπάντθτα. Επομζνωσ, ςτθν παροφςα μελζτθ, προςεγγίςαμε ςε 

παραςκευάςματα ιςτϊν και ςε κυτταρικά μοντζλα, τθν ζκωραςθ και τθ ρφκμιςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ, ςε ςχζςθ με τα ιςτολογικά χαρακτθριςτικά των 

όγκων κακϊσ και βιολογικϊν παραγόντων που εκωράηονται και δροφν ςτο νεόπλαςμα 
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αυτό. Ραράλλθλα, διερευνιςαμε τουσ μθχανιςμοφσ με τουσ οποίουσ πικανόν να 

επθρεάηει τθν επιβίωςθ και τθ βιολογικι ςυμπεριωορά των νεοπλαςματικϊν κυττάρων.  

Μελετϊντασ τθ μεγαλφτερθ μζχρι ςιμερα ςειρά καρκινωμάτων του μαςτοφ, 

αναωζρουμε για πρϊτθ φορά, τθν αρνθτικι ςυςχζτιςθ τθσ ζκφραςθσ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ και των υποδοχζων τθσ με τθν επιβίωςθ και το ελεφκερο νόςου 

διάςτθμα των αςκενϊν. Θ παρατιρθςθ αυτι κα μποροφςε να εξθγιςει τα «απρόςμενα» 

αρνθτικά αποτελζςματα κλινικϊν δοκιμϊν (BEST, PREPARE) ςε αςκενείσ με καρκίνο 

μαςτοφ ςτισ οποίεσ χορθγικθκε αναςυνδυαςμζνθ ερυκροποιθτίνθ (Leyland-Jones, 2003; 

Tefferi, 2007). Ωςτόςο, το ςφςτθμα EPO/EPOR δεν αποτελεί ανεξάρτθτο προγνωςτικό 

δείκτθ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι θ μζτρθςθ και θ αξιολόγθςι του ςτερείται βιολογικισ 

ςθμαςίασ. 

Ρράγματι, όπωσ επιβεβαιϊκθκε και ςε κυτταρικά μοντζλα, ςτον καρκίνο του μαςτοφ θ 

ερυκροποιθτίνθ αποτελεί ζναν πολυδφναμο παράγοντα επιβίωςθσ, ο οποίοσ δρα ςε 

πολλαπλά επίπεδα, παρεμβαίνοντασ ςτθν απόπτωςθ, τθ διαωοροποίθςθ, τον κυτταρικό 

πολλαπλαςιαςμό, μζςω τροποποιιςεωσ ςθματοδοτικϊν μονοπατιϊν, και τθσ 

μεταγραωικισ δραςτθριότθτασ των κυττάρων, είτε αυτόνομα είτε ςε αλλθλεπίδραςθ με 

άλλα ςυςτιματα, όπωσ οι μεμβρανικζσ κζςεισ πρόςδεςθσ των ςτεροειδϊν ορμονϊν και 

μόρια τθσ οικογζνειασ TNF. Κοινόσ παρονομαςτισ των δράςεων αυτϊν είναι θ 

προϊκθςθ ανκεκτικότερων και επικετικότερων κλϊνων.  

O υποδοχζασ EPOR κατζχει βαςικό ρόλο ςτθ μεταβίβαςθ του ςιματοσ. Ραρά τισ 

αμωιβολίεσ που ζχουν εκωραςτεί για τθ λειτουργικότθτα των υποδοχζων 

ερυκροποιθτίνθσ ςτα νεοπλαςματικά κφτταρα και τθν ικανότθτα πρόςδεςθσ τθσ 

αναςυνδυαςμζνθσ ερυκροποιθτίνθσ  ς’αυτόν (Agarwal et al., 2007; Henke et al., 2006a; 

Henke et al., 2006b; Jelkmann and Laugsch, 2007; LaMontagne et al., 2006; Laugsch et al., 

2008; Osterborg et al., 2007; Sinclair et al., 2007), βρικαμε ότι θ χθμικι ςυγγζνεια είναι 

παρόμοια με αυτι που ζχει περιγραωεί ςε ωυςιολογικά κφτταρα (Mayeux et al., 1987) 

και ότι θ αναςυνδυαςμζνθ ερυκροποιθτίνθ ςε χαμθλζσ δόςεισ (10-7 M), παρόμοιεσ με 

αυτζσ που ανιχνεφονται ςτθν κυκλοωορία αςκενϊν, προάγει τισ βιολογικζσ δράςεισ που 

περιγράψαμε παραπάνω. Ακόμθ, θ αναςτολι τθσ απόπτωςθσ επιτυγχάνεται κατά χρόνο- 

και δοςο-εξαρτϊμενο τρόπο. Κατά ςυνζπεια,  κρίνεται ςκόπιμθ θ ςτοχαςτικι 

προςαρμογι των δοςολογικϊν ςχθμάτων και θ διάρκεια/ςυχνότθτα χοριγθςθσ του 
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αιμοποιθτικοφ παράγοντα ςε νεοπλαςίεσ του μαςτοφ. Σθμειϊνουμε ότι, παρά τθ 

ςυμπλιρωςθ δζκα χρόνων από τθν πρϊτθ εωαρμογι τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτθν 

Ογκολογία, δεν ζχουν ακόμθ κεςπιςτεί κατευκυντιριεσ οδθγίεσ γιά τθ χριςθ τθσ, υπό το 

ωωσ των βιολογικϊν τθσ δράςεων και των ενδεχόμενων ανεπικφμθτων ενεργειϊν. Από 

τθν άλλθ πλευρά, κα ιταν ςκόπιμθ θ ανίχνευςθ των υποδοχζων και θ αυςτθρι επιλογι 

αςκενϊν πριν τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ. 

Βαςικι προτεραιότθτά μασ ιταν θ διευκρίνθςθ τθσ πικανισ ςχζςθσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ 

και των υποδοχζων τθσ με τουσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν ορμονϊν ςτο κατ’ εξοχιν 

ορμονοευαίςκθτο καρκίνωμα του μαςτοφ. Κι αυτό, διότι αωϋενόσ οι υποδοχείσ 

ςτεροειδϊν ορμονϊν αποτελοφν προγνωςτικοφσ δείκτεσ και παράλλθλα ςθμαντικό 

ςτόχο τθσ ορμονοκεραπείασ (Beeram et al., 2007; De Laurentiis et al., 2005; Dihge et al., 

2007; Massarweh and Schiff, 2007; Yue et al., 2007), αωετζρου, υπάρχουν 

βιβλιογραωικζσ αναωορζσ ςχετικά με τθ ρφκμιςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ και των 

υποδοχζων τισ από τισ ςτεροειδείσ ορμόνεσ ςτα όργανα αναπαραγωγισ (Fandrey, 2004; 

Masuda et al., 2000; Yasuda et al., 2001; Yasuda et al., 1998; Yokomizo et al., 2002). 

Ρράγματι, οι υποδοχείσ ερυκροποιθτίνθσ εμφανίηουν αρνθτικι ςυςχζτιςθ με τουσ 

ενδοκυττάριουσ υποδοχείσ οιςτρογόνων. Θ αποκάλυψθ αυτι ενιςχφει τθν αρνθτικι 

επίδραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτθν πρόγνωςθ των αςκενϊν, υποδθλϊνοντασ τθν 

πικανι εμπλοκι τθσ ςτθν αποδιαωοροποίθςθ των όγκων και τθν ανάμειξι τθσ ςτθν 

ανάπτυξθ αντοχισ ςτθν ορμονοκεραπεία. Ρράγματι, θ απϊλεια των ενδοκυττάριων 

υποδοχζων είναι χαρακτθριςτικό ανκεκτικότερων και επικετικότερων ωαινοτυπικά, 

όγκων (Doane et al., 2006). 

Ωςτόςο, από τθν παροφςα μελζτθ προκφπτουν, για πρϊτθ ωορά, ςαωείσ ενδείξεισ ωσ 

προσ τθ ςτενι ςχζςθ και τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ερυκροποιθτίνθσ με μεμβρανικά 

επαγόμενεσ δράςεισ των ςτεροειδϊν, τισ ονομαηόμενεσ MISS (Membrane Initiated 

Steroid Signaling) (Hammes and Levin, 2007). Τα δυο ςυςτιματα ςυνεργοφν ςε επίπεδο 

ςθματοδότθςθσ, με άμεςα και εμωανι αποτελζςματα ςτον κυτταροςκελετό, τθν 

κυτταρικι μετανάςτευςθ και τθ μεταγραωικι δραςτθριότθτα των νεοπλαςματικϊν 

κυττάρων. Κάνοντασ τον απολογιςμό των ςυνδυαςμζνων δράςεων, βριςκόμαςτε 

αντιμζτωποι με ζναν εφελικτο και ςφνκετο εναλλακτικό μθχανιςμό του καρκίνου του 

μαςτοφ απζναντι ςτα προαποπτωτικά ερεκίςματα. Το πιο αντιπροςωπευτικό 

παράδειγμα του βελθνεκοφσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ωσ παράγοντασ επιβίωςθσ, αποτελεί θ 
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αντιαποπτωτικι μεταςτροφι του ςιματοσ των μεμβρανικϊν υποδοχζων ανδρογόνων 

παρουςία ερυκροποιθτίνθσ. Ρράγματι, ενϊ, όπωσ ζχουμε περιγράψει ςε παλαιότερεσ 

μελζτεσ μασ, οι μεμβρανικοί αγωνιςτζσ των ανδρογόνων προάγουν τον κυτταρικό 

προγραμματιςμζνο κάνατο (απόπτωςθ), ο ςυνδυαςμόσ τουσ με τθν ερυκροποιθτίνθ 

οδθγεί ςε ενίςχυςθ τθσ αντιαποπτωτικισ δράςθσ τθσ τελευταίασ.  Θ μθχανιςτικι αυτι 

προςζγγιςθ, κα μποροφςε να εξθγιςει εν μζρει, τθν κακ’ όλα «παράδοξθ» και 

ομολογουμζνωσ, μθ αναμενόμενθ αρνθτικι ςυςχζτιςθ των μεμβρανικϊν υποδοχζων 

ςτεροειδϊν με τθν επιβίωςθ των αςκενϊν, ςτα καρκινϊματα μαςτοφ που εξετάςαμε.  

Θ ανάδειξθ αυτισ τθσ ςφνκετθσ αλλθλεπίδραςθσ, προςωζρει νζα δεδομζνα ωσ προσ τθ 

ρφκμιςθ του γονιδίου του EPOR. Ρζραν των μεταβολϊν που οωείλονται ςτθν υποξία και 

τθν ενδοκφττωςθ που υωίςτανται οι υποδοχείσ κατά τθν πρόςδεςθ του ςυνδζτθ τουσ 

(Lee et al., 2004; Verdier et al., 2000; Walrafen et al., 2005), αναδείξαμε για πρϊτθ ωορά, 

ότι το μεταγράφθμα του EPOR επθρεάηεται από τουσ μεμβρανικοφσ αγωνιςτζσ 

ςτεροειδϊν και το ςυνδυαςμό τουσ με τθν ερυκροποιθτίνθ. Ωςτόςο, χρειάηονται 

περαιτζρω μελζτεσ για να αποςαωθνίςουμε το μθχανιςμό ρφκμιςθσ. Εικάηουμε ότι κα 

μποροφςε να αντιπροςωπεφει τθν προςαρμογι του κυττάρου ςτισ μεταβολζσ τθσ 

αποπτωτικισ διαδικαςίασ ι να αντανακλά τθ γενωμικι δράςθ των παραγόντων αυτϊν. 

Σθμείο κλειδί ςτισ μελζτεσ που κα ακολουκιςουν είναι θ δραςτθριότθτα των 

ενδοκυττάριων υποδοχζων (εωόςον υπάρχουν). Το γεγονόσ αυτό διαωαίνεται και από τισ 

παραλλαγζσ που διακρίνουμε ανάμεςα ςτισ ορμονοευαίςκθτεσ και ορμονοάντοχεσ 

κυτταρικζσ ςειρζσ που εξετάςαμε.  

Οι παραπάνω προτεραιότθτεσ, δεν είναι ςθμαντικζσ μόνο από πλευράσ επιςτθμονικοφ 

ενδιαωζροντοσ. Ενδεχομζνωσ να προκφψουν ςτοιχεία με άμεςο αντίκτυπο ςτθν 

επιβίωςθ των αςκενϊν, αλλά και τθν τροποποίθςθ τθσ υπάρχουςασ κεραπευτικισ 

αγωγισ. Τα αντι-οιςτρογόνα, οι τροποποιθτζσ των υποδοχζων οιςτρογόνων και οι 

αναςτολείσ τθσ αρωματάςθσ, αποτελοφν αυτι τθ ςτιγμι τθν αιχμι του δόρατοσ ςτθν 

ορμονοκεραπεία του καρκίνου του μαςτοφ (De Laurentiis et al., 2005; Dinh et al., 2007; 

Forbes et al., 2008; Leary et al., 2007; Sotiriou and Piccart, 2007). Θ ςχζςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ με τουσ μεμβρανικοφσ υποδοχείσ, ενδεχομζνωσ, κα πρζπει να 

αντιμετωπιςτεί με ςκεπτικιςμό. Για παράδειγμα, θ ςυγχοριγθςθ αναςυνδυαςμζνθσ 

ερυκροποιθτίνθσ με αναςτολείσ τθσ αρωματάςθσ ι αντι-οιςτρογόνα πικανό να οδθγεί ςε 
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μθ επικυμθτά αποτελζςματα, εωόςον τα ευριματά μασ ςτα κφτταρα μεταωράηονται και 

ςτον νεοπλαςματικό ιςτό in vivo.  

Οι πολφπλευρεσ ςχζςεισ τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ, ωαίνεται ότι δεν 

περιορίηονται ςτουσ υποδοχείσ ςτεροειδϊν ορμονϊν. Κατά τθν αναηιτθςθ, άλλων 

πικανϊν μορίων που κα μποροφςαν να ςχετίηονται με το ςφςτθμα ΕΟ/EPOR, ωωτίςαμε 

κάποιεσ πτυχζσ του βιολογικοφ ρόλου νζων μορίων τθσ μεγάλθσ και ετερογενοφσ 

οικογζνειασ TNF, όπωσ ο APRIL, ο BAFF, ο TWEAK και οι υποδοχείσ τουσ.  Τα μόρια αυτά 

κατζχουν κομβικό ρόλο ςτθν κυτταρικι ομοιόςταςθ, ρυκμίηοντασ τθν ιςορροπία μεταξφ 

κυτταρικοφ κανάτου, επιβίωςθσ, πολλαπλαςιαςμοφ και διαωοροποίθςθσ (Bossen and 

Schneider, 2006; Dillon et al., 2006; Mackay and Ambrose, 2003; Mhawech-Fauceglia et 

al., 2006; Ng et al., 2005). Ππωσ και τα λοιπά μζλθ τθσ οικογζνειασ TNF μετζχουν ςτθ 

ωλεγμονι και θ ζκωραςι τουσ ςτουσ ιςτοφσ και τισ κυτταρικζσ ςειρζσ που εξετάςαμε, 

αντανακλοφν τουσ ιςχυροφσ δεςμοφσ τθσ ωλεγμονϊδουσ εξεργαςίασ με τθν 

νεοπλαςματικι εξαλλαγι ςτον καρκίνο του μαςτοφ.   

Οι ζννοιεσ καρκίνοσ και φλεγμονι ςυνδζκθκαν για πρϊτθ ωορά από τον Virchow. 

Ρράγματι, αρκετζσ νεοπλαςίεσ οδϊνονται επί εδάωουσ χρόνιασ ωλεγμονισ, ενϊ 

οριςμζνοι καρκίνοι, όπωσ του τραχιλου τθσ μιτρασ ςχετίηονται με ιογενείσ λοιμϊξεισ 

(Balkwill and Mantovani, 2001; Dranoff, 2004). Κατά τθν κρατοφςα αντίλθψθ, θ 

λεμωοκυτταρικι διικθςθ και ο χθμειοτακτιςμόσ μακροωάγων ςτον πζριξ του 

νεοπλάςματοσ ςυνδετικό ιςτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζκκριςθ κυτταροκινϊν από τα 

νεοπλαςματικά κφτταρα, προάγουν τθν ογκογζνεςθ και τθ διαςπορά του νεοπλάςματοσ 

(Aggarwal et al., 2006; Balkwill, 2006; Balkwill and Mantovani, 2001; Lu et al., 2006). Τα 

αποτελζςματά μασ δείχνουν ότι τα νεοπλαςματικά κφτταρα του μαςτοφ ςυνκζτουν 

προ-φλεγμονϊδεισ κυτταροκίνεσ τθσ οικογζνειασ TNF, των οποίων θ ζκφραςθ  

ςυνδζεται με τθν αποδιαφοροποίθςθ των κυττάρων. Συγκεκριμζνα, ο APRIL ςχετίηεται 

με το βακμό κακοικειασ και τισ λεμφαδενικζσ μεταςτάςεισ, ενϊ τθν υψθλότερθ ζκφραςθ 

των APRIL, TWEAK και Fn14 παρουςιάηουν τα πλζον αδιαφοροποίθτα και ορμονοάντοχα 

κφτταρα, δθλαδι τα MDA-MB-231.  

Ωςτόςο, ωαίνεται ότι ο ρόλοσ των μορίων αυτϊν ςτο μαηικό αδζνα, δεν περιορίηεται ςτθν 

ζννοια τθσ φλεγμονισ. Στο ςυμπζραςμα αυτό μασ οδθγοφν δυο ευριματα: 
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 Θ ςυνεχισ παρουςία του BAFF ςτο μαςτό, τόςο ςε επικθλιακά κφτταρα 

(ωυςιολογικά και νεοπλαςματικά), όςο και ςε λιποκφτταρα 

 Το γεγονόσ ότι ςτουσ ιςτοφσ που εξετάςαμε δεν παρατθριςαμε ωλεγμονϊδθ 

διικθςθ  

Ρροσ τθν κατεφκυνςθ του ευρφτερου βιολογικοφ ρόλου ςυνθγορεί και θ ανάδειξθ τθσ 

ςτενισ ςχζςθσ των ςυςτθμάτων ερυκροποιθτίνθσ, μεμβρανικϊν υποδοχζων 

ςτεροειδϊν και αυτισ τθσ ομάδασ τθσ οικογζνειασ TNF, τόςο ςε επίπεδο ςυνζκφραςθσ 

ςτουσ ιςτοφσ (APRIL, BAFF), όςο και ςε επίπεδο ρφκμιςθσ γονιδιακισ μεταγραφισ 

(TWEAK/Fn14), κυτταρικοφ πολλαπλαςιαςμοφ και κυτταρικισ επιβίωςθσ. 

Ενδιαωζρον προκαλεί θ παρατιρθςθ ότι ςτο μαςτό, θ ερυκροποιθτίνθ κι ο TWEAK 

εμωανίηουν αυξθμζνθ ζκωραςθ κατά τθν νεοπλαςματικι εξαλλαγι, ενϊ εναλλάςςονται 

κατά τθν κφθςθ, τθ γαλουχία και τθν υποςτροωι που ακολουκεί τον απογαλακτιςμό, 

αντίςτοιχα (Juul et al., 2000; Kling, 2002; Watson, 2006). Η παράλλθλθ αυτι εμφάνιςθ, 

κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ωσ μοντζλο για να προςεγγίςουμε μθχανιςτικά το 

βιολογικό ρόλο των μορίων αυτϊν ςτθ φυςιολογία, αλλά και τθν πακοφυςιολογία του 

μαςτοφ.  

Κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ, ο μαηικόσ αδζνασ υωίςταται δραματικζσ αλλαγζσ: 

παρατθρείται ζντονοσ πολλαπλαςιαςμόσ, υπερτροωία και διαωοροποίθςθ του 

εκκριτικοφ επικθλίου, κακϊσ και διαωοροποίθςθ των λιποκυττάρων προσ εκκριτικά 

επικθλιακά κφτταρα. Ραράλλθλα θ εξωκυττάρια ουςία επαναδιατάςςεται προκειμζνου 

να επιτρζψει τθν ανάπτυξθ του μαηικοφ αδζνα. Πλεσ αυτζσ οι μεταβολζσ τελοφν υπό τθν 

αυςτθρι εποπτεία ορμονϊν και αυξθτικϊν παραγόντων (Kass et al., 2007). Ανάμεςά τουσ 

εντάςςεται και θ ερυκροποιθτίνθ. Θ ερυκροποιθτίνθ και οι υποδοχείσ τθσ, πιςτεφεται ότι 

ςυμβάλλουν ςτθν προαγωγι τθσ αγγειογζνεςθσ, τθν υπερτροωία και τθ διαωοροποίθςθ  

του επικθλίου, κακϊσ τθν ζκκριςθ γάλακτοσ, ςτο οποίο και ανιχνεφεται θ ΕΟ (Juul et al., 

2000; Kling, 2002; Semba and Juul, 2002). Από τθν άλλθ πλευρά, κατά τον απογαλακτιςμό 

οι μαςτοί υποςτρζωουν, τα εκκριτικά επικθλιακά κφτταρα αποπίπτουν, τα λιποκφτταρα 

επαναδιαωοροποιοφνται, θ εξωκυττάρια ουςία αναδομείται και παρατθρείται αυξθμζνθ 

δραςτθριότθτα των μακροωάγων τα οποία απομακρφνουν τα κυτταρικά ράκθ (Schedin, 

2006; Schedin et al., 2007; Watson, 2006). O TWEAK πιςτεφεται ότι κατζχει βαςικό ρόλο 

ς’ αυτι τθ διαδικαςία, προάγοντασ τθν απόπτωςθ και τθν αποδιαωοροποίθςθ των 
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κυττάρων (Burkly et al., 2007; Clarkson et al., 2004; Watson, 2006). Μάλιςτα, 

περιγράωεται ότι οι πλζον ζντονεσ αλλαγζσ ςτθ  μεταγραωι του γονιδίου του, 

παρατθροφνται ςτισ πρϊτεσ δϊδεκα ϊρεσ του απογαλακτιςμοφ (Clarkson et al., 2004; 

Stein et al., 2004), χρονικό διάςτθμα που ςυμβαδίηει με τα αποτελζςματά μασ ςτο 

κυτταρικό μοντζλο που χρθςιμοποιιςαμε.  

Οι ζντονεσ μεταβολζσ που παρατθροφνται κατά τθ μετάβαςθ από τθν εκκριτικι ωάςθ 

ςτθν υποςτροωι, ςε ορμονικό επίπεδο, ςτισ μιτϊςεισ, τθν απόπτωςθ και τθ 

διαωοροποίθςθ, ςε ςυνδυαςμό με τισ ανακατατάξεισ τθσ εξωκυττάριασ ουςίασ και τθ 

διικθςθ κυττάρων του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, πιςτεφται ότι κακιςτοφν το μαςτό 

ιδιαίτερα ευάλωτο ςτθν νεοπλαςματικι εξαλλαγι (βλ. εικόνα 5.1) και ευνοοφν τισ 

μεταςτάςεισ (Forbes et al., 2008; McDaniel et al., 2006; Schedin, 2006; Schedin et al., 

2007). Θ υπόκεςθ αυτι ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι ο καρκίνοσ του μαςτοφ που 

εμωανίηεται ςε γυναίκεσ μετά τον τοκετό, αν και ςπάνιοσ, είναι επικετικότεροσ και θ 

πρόγνωςι του χειρότερθ (Polyak, 2006).  Ζτςι, ενϊ θ εγκυμοςφνθ ςε νεαρι θλικία 

προςτατεφει από τον καρκίνο του μαςτοφ, οι λεχωίδεσ αποτελοφν, προςωρινά, μια 

ομάδα υψθλοφ κινδφνου. 

 

Από τθν άλλθ πλευρά, οι ρυκμιςτικοί μθχανιςμοί που διζπουν αυτι τθ μεταβατικι και 

κακ’ όλα ωυςιολογικι αυτι περίοδο, που παρουςιάηει ομοιότθτεσ με τθ διαδικαςία τθσ 

εποφλωςθσ και τθσ ωλεγμονισ, είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμζνοι και οργανωμζνοι. Άλλωςτε, 

ο μαηικόσ αδζνασ αποτελεί ζναν πολφπλοκο και εξειδικευμζνο ιςτό, ο οποίοσ υωίςταται 

ςυνεχϊσ ορμονικζσ μεταβολζσ ςτο πλαίςιο του ζμμθνου κφκλου.  

Επομζνωσ, αν υποκζςουμε ότι θ ερυκροποιθτίνθ και ο TWEAK, απαρτίηουν τουσ 

ρυκμιςτζσ (μεταξφ άλλων) τθσ ομοιόςταςθσ του μαηικοφ αδζνα, κατά τθν τόςο ιδιαίτερθ 

μεταβατικι ωάςθ μεταξφ γαλουχίασ και απογαλακτιςμοφ, όπωσ ακριβϊσ ρυκμίηουν τθ 

διαδικαςία τθσ αποκατάςταςθσ τθσ ιςτικισ βλάβθσ (Brines and Cerami, 2005; 2006; 

Εικόνα 5.1. Οι ζντονεσ μεταβολζσ που 
παρατθροφνται κατά τθ μετάβαςθ 
από τθ γαλουχία προσ τθν υποςτροωι, 
κα μποροφςαν να  οδϊςουν τθ 
νεοπλαςματικι εξαλλαγι και τισ 
μεταςτάςεισ (Polyak, 2006) 
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Burkly et al., 2007; Vince and Silke, 2006), κα μποροφςαμε ίςωσ να δεχτοφμε, ότι θ 

διαταραχι τθσ μεταξφ τουσ ιςορροπίασ προωκεί τον καρκίνο του μαςτοφ, με κφριουσ 

ςυντελεςτζσ τθν απόπτωςθ και τθ διαφοροποίθςθ.  Στθ λεπτι αυτι ιςορροπία, φαίνεται 

ότι ςυνεπικουροφν και οι μεμβρανικζσ δράςεισ των ςτεροειδϊν του φφλου.  

Τα αποτελζςματά μασ, ςτο ςφνολό τουσ, ςυνθγοροφν με τισ ευρφτερεσ επιωυλάξεισ που 

εκωράηονται ωσ προσ τθν αςωάλεια τθσ χοριγθςθσ τθσ αναςυνδυαςμζνθσ 

ερυκροποιθτίνθσ ςε αςκενείσ με νεοπλαςίεσ (Steinbrook, 2007; Sytkowski, 2007; Tefferi, 

2007) και παρζχουν ζνα πικανό μθχανιςτικό πρότυπο προςζγγιςθσ, που κα μποροφςε να 

εξθγιςει ωσ ζναν βακμό, τα αποτελζςματα κλινικϊν δοκιμϊν ςε αςκενείσ με καρκίνο του 

μαςτοφ (2008; Leyland-Jones, 2003; Tefferi, 2007). Ππωσ ωαίνεται, το ενδογενζσ ςφςτθμα 

ερυκροποιθτίνθσ per se, αποτελεί ζνα αμυντικό μζτωπο των νεοπλαςματικϊν κυττάρων 

του μαςτοφ, απζναντι ςτισ δυςμενείσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο μικροπεριβάλλον 

των όγκων. Το ςφςτθμα αυτό είναι δυναμικό και αλλθλεπιδρά με τισ μεμβρανικζσ κζςεισ 

πρόςδεςθσ ςτεροειδϊν που ιδθ αναγνωρίηονται ωσ πικανόσ μθχανιςμόσ ανάπτυξθσ 

αντοχισ ςτθν ορμονoκεραπεία (Kampa et al., 2008). Από τθν άλλθ πλευρά, θ ςχζςθ τθσ 

ερυκροποιθτίνθσ με νζα μζλθ τθσ οικογζνειασ TNF, ρίχνει ωωσ ς’ ζνα ακόμθ εργαλείο 

που διακζτει θ ορμόνθ για τθν προϊκθςθ ανκεκτικότερων και επικετικότερων κλϊνων. 

Το γεγονόσ ότι οι δράςεισ αυτζσ παρατθροφνται και κατά τθ χοριγθςθ αναςυνδυαςμζνθσ 

ερυκροποιθτίνθσ, ζρχονται ςε αντίκεςθ με μελζτεσ που αμωιςβθτοφν τθ δραςτικότθτά 

τθσ ςτουσ όγκουσ (Belda-Iniesta et al., 2007). Σαωϊσ, χρειάηεται περαιτζρω διερεφνθςθ 

ςε in vitro και  in vivo μελζτεσ προκειμζνου να επιβεβαιωκοφν και να αποςαωθνιςτοφν. 

Μζχρι τότε, κα ιταν ςκόπιμο να περιοριςτεί θ χοριγθςθ αναςυνδυαςμζνθσ και να 

ανακεωρθκοφν τα δοςολογικά ςχιματα και τα κριτιρια που κακορίηουν τθν 

αναγκαιότθτα χοριγθςθσ του αιμοποιθτικοφ αυτοφ παράγοντα. Επίςθσ, απαιτείται 

ορκολογιςτικι ςφγκριςθ του οωζλουσ και των ανεπικφμθτων δράςεων. Στο πλαίςιο αυτό 

εντάςςεται και θ πικανι εμπλοκι τθσ ςτθν ορμονο- και ανοςοκεραπεία. 

 Από τθν άλλθ πλευρά, θ αναιμία αποτελεί ανεξάρτθτο προγνωςτικό δείκτθ (Spivak, 

2005). Μθ ζχοντασ ςτθ διάκεςι μασ, άλλο αιμοποιθτικό παράγοντα, ζχει προτακεί θ 

τροποποίθςθ του αναςυνδυαςμζνου μορίου ι θ αναςτολι των  υποδοχζων EPOR (και 

ίςωσ και των υποδοχζων των ςυςτθμάτων με τα οποία αλλθλεπιδρά) ςτουσ όγκουσ, ζτςι 

ϊςτε να επιτευχκεί θ αποκλειςτικι δράςθ τθσ ςτο μυελό των οςτϊν (Spivak, 2005; 

Sytkowski, 2007). Επιπροςκζτωσ, τα ςυςτιματα ερυκροποιθτίνθσ/EPOR ι /και των 
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μεμβρανικϊν υποδοχζων ςτεροειδϊν και μελϊν τθσ οικογζνειασ TNF ενδεχομζνωσ να 

αποτελζςουν τθν απαρχι νζων ςυνδυαςμζνων και εξατομικευμζνων κεραπειϊν, ιδίωσ 

ςτθν αντιμετϊπιςθ των ορμονοάντοχων όγκων.  

 

 

Εν κατακλείδι, ςτθν παροφςα Διδακτορικι Διατριβι παρουςιάηουμε νζα δεδομζνα 

ςχετικά με τθ βιολογικι ςθμαςία τθσ ζκωραςθσ του ςυςτιματοσ   ερυκροποιθτίνθσ 

/EPOR ςτον καρκίνο του μαςτοφ και τον πικανό αντίκτυπο που κα μποροφςε να ζχει ςτθν 

επιβίωςθ των αςκενϊν. Δείξαμε ότι θ ζκωραςι τουσ δεν αποτελεί ανεξάρτθτο 

προγνωςτικό δείκτθ. Ωςτόςο,  ωαίνεται ότι αποτελεί ζναν αυτοδφναμο και ιςχυρό 

παράγοντα επιβίωςθσ των νεοπλαςματικϊν κυττάρων, με πλειοτροπικζσ δράςεισ ςτθν 

κυτταρικι ομοιόςταςθ. Ρράγματι, παρουςιάηει ζναν ευρφ πεδίο δράςεων, επθρεάηοντασ 

βαςικζσ λειτουργίεσ, όπωσ θ κυτταρικι επιβίωςθ, ο πολλαπλαςιαςμόσ, θ 

διαωοροποίθςθ, θ κυτταρικι μετανάςτευςθ και θ μεταγραωικι δραςτθριότθτα. 

Επιπλζον, προτείνουμε νζουσ μθχανιςμοφσ αλλθλεπίδραςθσ που επιτείνουν τισ δράςεισ 

του ςυςτιματοσ αυτοφ και παράλλθλα αναδεικνφουν τθν ευελιξία του (ςφνοψθ δράςεων 

ςτθν εικόνα 5.2).  

Τα αποτελζςματα αυτά, αν και πρόδρομα, ενδεχομζνωσ να αποτελζςουν ςθμείο 

εκκίνθςθσ για τθν τροποποίθςθ των διακζςιμων κεραπειϊν, ι ακόμθ και να ςυντελζςουν 

ςτθν αξιοποίθςθ των ςυςτθμάτων που περιγράψαμε, ςτο πλαίςιο νζων, ςυνδυαςμζνων 

και εξατομικευμζνων κεραπειϊν. Ραρά τθν τεράςτια πρόοδο, θ ογκογζνεςθ του 

καρκίνου του μαςτοφ παραμζνει μια ςφνκετθ διαδικαςία που περιλαμβάνει πολλαπλζσ 

• MISS

• Cross-link

•Έκφραςη 
φλεγμονωδών 
κυτταροκινών

•Χαμηλή 
διαφοροποίηςη

•Μειωμζνη 
επιβίωςη

•Αγγειογζνεςη

•Ανθεκτικοί
κλώνοι

Υποξία EPO/EPOR

mSRTNF-SF

Εικόνα 5.2. Ο «ωαφλοσ κφκλοσ» τθσ ερυκροποιθτίνθσ ςτον καρκίνο του μαςτοφ  
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μοριακζσ μεταβολζσ. Είναι κοινι αποδοχι ότι χρειάηονται πλειοςτοχευμζνεσ 

προςεγγίςεισ για τθν ανάπτυξθ νζων αντικαρκινικϊν παραγόντων και τον επιτυχθμζνο 

ςχεδιαςμό κλινικϊν δοκιμϊν. Θ ανάγκθ αυτι κακίςταται επιτακτικι υπό το ωωσ τθσ 

ανάπτυξθσ de novo και επίκτθτθσ αντοχισ. Οδεφουμε προσ μια νζα εποχι ςτθ μάχθ κατά 

του καρκίνου του μαςτοφ, θ οποία κα ευοδϊςει, με ικανι και αναγκαία ςυνκικθ τθ 

ςτενι ςυνεργαςία μεταξφ κλινικισ και βαςικισ ζρευνασ, οφτωσ ϊςτε οι «μοριακζσ 

υποκζςεισ» να επιβεβαιϊνονται και να αντιμετωπίηονται κριτικά ςε κλινικό επίπεδο, με 

ςκοπό το βζλτιςτο κεραπευτικό αποτζλεςμα. Αυτό, άλλωςτε είναι και το θκικό χρζοσ τθσ 

βιοϊατρικισ ζρευνασ ςτουσ αςκενείσ που εναποκζτουν τθ ηωι και τθν ελπίδα τουσ ς’ 

αυτι. - 
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