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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το κακόηθες μελάνωμα έχει προσελκύσει το πραγματικό ενδιαφέρον τα
τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης συχνότητάς του. Η συχνότητα εμφάνισής του
έχει εκτιμηθεί ότι διπλασιάζεται παγκοσμίως κάθε 10-15 χρόνια και ο κίνδυνος στη
διάρκεια της ζωής είναι μεταξύ 0,5-1,0 %. Προσβάλλει κυρίως ανθρώπους με λευκό
δέρμα και η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας
για την ανάπτυξή του, η δε σχέση μεταξύ κινδύνου και έκθεσης είναι ασαφής. Το
κακόηθες μελάνωμα είναι η πιο σοβαρή δερματική κακοήθεια και η πρόγνωση
μερικών όγκων παραμένει πολύ πτωχή. Το πάχος κατά Breslow, δηλαδή το
κατακόρυφο πάχος του όγκου από την κοκκώδη στιβάδα της επιδερμίδας στη
βαθύτερη περιοχή του μελανώματος, είναι ο πιο σημαντικός προγνωστικός παράγον.
Γενικά, οι ασθενείς με λεπτούς όγκους έχουν πολύ μεγαλύτερη επιβίωση από
εκείνους με παχύς βλάβες, το δε ποσοστό της 5ετούς επιβίωσης για αλλοιώσεις
μικρότερες από 1,5 mm πάχους είναι 93 %, συγκρινόμενο με το 73% για εκείνες με
1,5-3, 49 mm πάχους, και το 48 % για εκείνες των 3,5 mm ή και περισσότερο.
Οι πρωτεογλυκάνες (proteoglycans, PGs) είναι μια από τις κύριες κατηγορίες
γλυκοσυζευγμάτων (glycoconjugates) που συναντώνται σε όλους τους ιστούς.
Εντοπίζονται κυρίως στον εξωκυττάριο χώρο, αλλά και σε κυτταρικό επίπεδο
(μεμβράνη και εκκριτικά ενδοκυτταρικά κοκκία). Συμμετέχουν στη ρύθμιση
σημαντικών κυτταρικών γεγονότων όπως, κυτταρική προσκόλληση, μετακίνηση,
διαφοροποίηση και πολλαπλασιασμός. Συμμετέχουν επίσης στην οργάνωση του
εξωκυττάριου χώρου μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με σημαντικά μακρομόρια
όπως το κολλαγόνο, οι λιποπρωτεΐνες, οι αυξητικοί παράγοντες και οι υποδοχείς
αυξητικών παραγόντων. Οι PGs αποτελούνται από έναν πρωτεϊνικό κορμό πάνω στον
οποίο

συνδέονται

ομοιοπολικά

αλυσίδες

γλυκοζαμινογλυκανών

(glycosaminoglycans, GAGs) και ολιγοσακχαριτών. Τόσο ο πρωτεϊνικός κορμός όσο
και οι υδατανθρακικές αλυσίδες προσδίδουν στις πρωτεογλυκάνες μοναδικές
βιολογικές και φυσικοχημικές ιδιότητες.
Η τάση του φυσιολογικού δέρματος προς διατήρηση της σταθερότητας των
στοιχείων του υποστηρίζεται από τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των
μελανοκυττάρων και του μικροπεριβάλλοντός τους όπως είναι τα κερατινοκύτταρα,
οι ινοβλάστες, τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος και η εξωκυττάριος
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θεμέλια ουσία. Τα μελανοκύτταρα προσφύονται στα κερατινοκύτταρα ενώ η
επικοινωνία μεταξύ μελανοκυττάρων και ινοβλαστών ή ενδοθηλιακών κυττάρων
πραγματοποιείται μέσω διαλυτών παραγόντων. Στην πορεία του μετασχηματισμού
και της εξέλιξης των μελανοκυττάρων και των κυττάρων του μελανώματος,
υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νεοπλασματικών κυττάρων και των
παρακείμενων φυσιολογικών κυττάρων του δέρματος, όπως είναι τα κύτταρα της
δερμίδας και τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Αυτοκρινείς αυξητικοί παράγοντες όπως ο
bFGF

που

παράγεται

από

τα

κύτταρα

του

μελανώματος

διεγείρει

τον

πολλαπλασιασμό των ίδιων των αρχέγονων κυττάρων και παρακρινείς αυξητικοί
παράγοντες όπως ο PDGF και ο VEGF ρυθμίζουν το μικροπεριβάλλον προάγοντας
την ανάπτυξη του όγκου και την διήθηση. Οι παρακρινικές επιδράσεις
περιλαμβάνουν

τον

πολλαπλασιασμό

των

ινοβλαστών

και

την

ινοπλασία

(δεσμοπλασία), την αγγειογέννεση και την φλεγμονή. Έχει αναφερθεί ότι η
παραγωγή αυξητικών παραγόντων από τα κύτταρα του μελανώματος είναι η
κινητήριος δύναμη για την εξέλιξη του ακτινωτού (RGP) σε κατακόρυφο (VGP)
μελάνωμα διότι ελέγχουν εκτός από την ανάπτυξη του όγκου και τον σχηματισμό του
στρώματος.
Η ανάπτυξη του καρκίνου ως εξέλιξη με πολλά βήματα χρειάζεται μεταξύ των
άλλων και επιπλέον μελέτες για τον χαρακτηρισμό της ανάμειξης των διαφόρων
πρωτεογλυκανών σε κάθε βήμα των νεοπλασιών. Καθορισμός του ρόλου της κάθε
πρωτεογλυκάνης και ξεχωριστά των εκκρινόμενων ή/και των συνδεδεμένων με την
κυτταρική μεμβράνη πρωτεογλυκανών στους παθολογικούς μηχανισμούς. Η
πληρέστερη ανάλυση της δομής των γλυκοζαμινογλυκανικών αλυσίδων πρέπει
επίσης να συσχετίζεται με την παθολογική ανατομική. Πιστεύεται, ότι η γνώση της
δομής και του ρόλου ειδικών πρωτεογλυκανών θα προσφέρει μηχανισμούς δράσης
που θα βοηθήσουν την θεραπεία του καρκίνου.
Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη της δράσης των αυξητικών
παραγόντων στην έκφραση των πρωτεογλυκανών και γλυκοζαμινογλυκανών σε
κυτταρικές σειρές ανθρώπινου μελανώματος και σε φυσιολογικά μελανοκύτταρα. Πιο
συγκεκριμένα, μελετήθηκε η έκφραση της λουμικάνης, που ανήκει στην κατηγορία
των μικρών πλούσιων σε λευκίνη προτεογλυκανών (SLRPs), σε κύτταρα του
μελανώματος και σε μελανοκύτταρα. Επιπλέον, εξετάστηκε ο ρόλος διαφορετικών
γλυκοζαμινογλυκανών (όπως η θειική χονδροϊτίνη/δερματάνη και η ηπαρίνη) στο
βασικό και στον επαγόμενο από τον FGF-2 πολλαπλασιασμό των κυττάρων του
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μελανώματος. Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση της συνδεκάνης-4 στην επαγόμενη από
τον FGF-2 μετανάστευση και προσκόλληση των κυττάρων του μελανώματος μέσω
του σηματοδοτικού κυτταρικού μονοπατιού της FAK.
Οι μικρές πλούσιες σε λευκίνη πρωτεογλυκάνες αποτελούν σημαντικά
συστατικά του εξωκυττάριου χώρου που συμμετέχουν στη δομική και λειτουργική
οργάνωση του δέρματος. Πρόσφατα έχει βρεθεί ότι η λουμικάνη συμμετέχει σε
μηχανικές λειτουργίες του δέρματος και η μείωση της έκφρασής της συνδέεται με
μείωση της ελαστικότητας και ανθεκτικότητας του δέρματος. Ο ρόλος της
λουμικάνης έχει ήδη διερευνηθεί στην ανάπτυξη και μετάσταση διαφόρων καρκίνων
χωρίς όμως να έχει πλήρως διαλευκανθεί. Συγκεκριμένα έχουν βρεθεί αυξημένα
επίπεδα λουμικάνης (mRNA) και διαφόρων γλυκοζυλιομένων τύπων της πρωτεΐνης
σε καρκίνο παχέως εντέρου, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και σε αδενοκαρκίνωμα
παγκρέατος. Αντίθετα στον καρκίνο του μαστού η λουμικάνη εκφράζεται στους
ινοβλάστες που είναι κοντά στα καρκινικά κύτταρα αλλά όχι στα ίδια τα καρκινικά
κύτταρα. Επίσης έχει βρεθεί ότι η μείωση της έκφρασης της λουμικάνης σχετίζεται με
τη φτωχή πρόγνωση στο (node negative) διηθητικό καρκίνο μαστού ενώ υψηλά
επίπεδα

έκφρασης σχετίζονται με υψηλό βαθμό κακοήθειας, χαμηλά επίπεδα

οιστρογονικών υποδοχέων στον καρκινικό ιστό καθώς και με την νεαρή ηλικία των
ασθενών. Επίσης υψηλά επίπεδα έκφρασης λουμικάνης έχουν βρεθεί στο στρώμα
μυοϊνοβλαστών σε όγκο παγκρέατος.
Στη παρούσα διατριβή μελετήθηκε η έκφραση της λουμικάνης σε δύο
κυτταρικές σειρές ανθρώπινου μεταστατικού μελανώματος (WM9 & M5) καθώς και
σε φυσιολογικά μελανοκύτταρα με τη χρήση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
πραγματικού χρόνου (Real-Time PCR) και στύπωμα κατά Western. Τα αποτελέσματά
μας έδειξαν ότι και στις δύο κυτταρικές σειρές μελανώματος εκφράζεται η λουμικάνη
τόσο σε μεταγραφικά επίπεδα (mRNA) όσο και σε πρωτεϊνικά επίπεδα σε μορφή
γλυκοζιλιωμένης πρωτεογλυκάνης κυρίως με αλυσίδες θειïκής κερατάνης. Αντίθετα,
η λουμικάνη δεν ανιχνεύτηκε στα φυσιολογικά μελανοκύτταρα.
Ο βασικός παράγοντας ανάπτυξης των ινοβλαστών 2 (FGF-2) και οι
αντίστοιχοι υποδοχείς της κινάσης της τυροσίνης σχηματίζουν ένα αυτοκρινές
σύμπλεγμα

που επηρεάζει την ανάπτυξη και την μετάσταση του ανθρώπινου

μελανώματος. Ο επόμενος σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να εξετάσει την
πιθανή συμμετοχή διαφόρων γλυκοζαμινογλυκανών όπως η θειïκή χονδροïτίνη,
θειïκή δερματάνη και ηπαρίνη στη βασική και στην επαγόμενη ανάπτυξη από τον
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FGF-2 των δυο κυτταρικών σειρών WM9 και Μ5 ανθρώπινου μεταστατικού
μελανώματος. Εξωγενώς προστιθέμενες γλυκοζαμινογλυκάνες αναστέλλουν ελαφρώς
τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων WM9 που είχε κατασταλεί από τον FGF-2. Η
χορήγηση

χλωριούχου

νατρίου,

ειδικό

αναστολέα

της

θείωσης

των

γλυκοζαμινογλυκανών, απέδειξε ότι οι ενδογενώς παραγόμενες γλυκοζαμινογλυκάνες
και πρωτεογλυκάνες είναι αναγκαίες τόσο για τον βασικό όσο και για τον επαγόμενο
από τον FGF-2 πολλαπλασιασμό αυτών των κυττάρων. Η ηπαρίνη επαναφέρει τον
ρυθμό

ανάπτυξης των WM9 και Μ5 κυττάρων. Η εξωγενής χορήγηση θειïκής

χονδροïτίνης αυξάνει τον επαγόμενο από τον FGF-2 πολλαπλασιασμό των δύο
κυτταρικών σειρών του μελανώματος, ενώ η θειïκή δερματάνη επάγει τη μιτογονική
δράση του FGF-2 μόνο στα Μ5 κύτταρα. Επιπλέον η αποδόμιση των μεμβρανικών
πρωτεογλυκανών θειïκής χονδροïτίνης και δερματάνης στα WM9 κύτταρα διέγειρε
τη βασική ανάπτυξη και αύξησε περισσότερο την διέγερση του FGF-2. Η γενιστεïνη,
ειδικός αναστολέας της κινάσης της τυροσίνης, εμπόδισε πλήρως τη δράση του FGF2 και των γλυκοζαμινογλυκανών στον πολλαπλασιασμό του μελανώματος, ενώ η
χρήση ειδικού αντισώματος για τον FGF-2 έδειξε ότι η μιτογονική δράση της θειïκής
χονδροïτίνης περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση του FGF-2 με τους υποδοχείς του. Οι
ποσότητες

των

γλυκοζαμινογλυκανών θειïκής χονδροïτίνης, δερματάνης και

ηπαράνης καθώς και τα επίπεδα θείωσής τους διαφέρουν μεταξύ των κυτταρικών
σειρών και ρυθμίζονται ευκρινώς από τον FGF-2. Στην παρούσα μελέτη δείχνουμε
ότι οι πρωτεογλυκάνες που περιέχουν θειïκή χονδροïτίνη και δερματάνη, πιθανό σε
συνεργασία με την θειïκή ηπαράνη, συμμετέχουν στη μιτογονική δράση του FGF-2
που παρατηρείται στα μεταστατικά κύτταρα μελανώματος. Τα αποτελέσματά μας
αποτελούν νέα ευρήματα και τεκμηριώνουν τον κεντρικό και σημαντικό ρόλο των
γλυκοζαμινογλυκανών στην ανάπτυξη του μελανώματος.
Ο αυξητικός παράγοντας FGF-2 έχει δειχθεί βιβλιογραφικά να παίζει
σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, μετανάστευση και
διαφοροποίηση. Στην συνέχεια η παρούσα μελέτη απέδειξε ότι η μεταναστευτική
ικανότητα, στα κύτταρα Μ5 από ανθρώπινο μεταστατικό μελάνωμα, αυξάνεται
σημαντικά από την εξωγενή προσθήκη FGF-2 ενώ η εξουδετέρωση του ενδογενούς
FGF-2 διεγείρει την προσκόλλησή τους. Έχει ήδη βρεθεί ότι ο FGF-2 ρυθμίζει τη
σύνθεση

των

ιδιαίτερων

υποομάδων

γλυκοζαμινογλυκανών/πρωτεογλυκανών

(GAGs/PGs) αλλάζοντας την ποσότητα και την κατανομή τους στα Μ5 κύτταρα. Στη
μελέτη μας η χορήγηση του FGF-2 μειώνει σημαντικά τα επίπεδα της έκφρασης της
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συνδεκάνης-4 (πρωτεογλυκάνης που περιέχει αλυσίδες θειïκής ηπαράνης). Η
συνδεκάνη-4 αποτελεί ρυθμιστικό συστατικό προσκόλλησης σε ποικιλία κυτταρικών
τύπων και προσκολλάται σε διαφορετικά μόρια του μικροπεριβάλλοντος της
εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας που περιλαμβάνουν την ινονεκτίνη (FN). H μείωση
της έκφρασης της συνδεκάνης-4 με τη χρήση ειδικού siRNA αυξάνει την
κινητικότητα των κυττάρων του μελανώματος και μειώνει την πρόσδεσή τους στην
ινονεκτίνη, αποδεικνύοντας το ρυθμιστικό ρόλο της συνδεκάνης-4 σε αυτές τις
κυτταρικές λειτουργίες. Είναι γνωστό ότι η συνδεκάνη-4 ρυθμίζει τη φωσφορυλίωση
της FAK. Στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι ο FGF-2 αναστέλλει τη φωσφορυλίωση
της FAK Υ397 κατά τη διάρκεια της προσκόλλησης των Μ5 κυττάρων σε
υπόστρωμα ινονεκτίνης, προάγοντας τη μετανάστευσή τους. Η παρατηρούμενη
μείωση της δράσης της FAK Υ397 σχετίστηκε με τα επίπεδα έκφρασης της
συνδεκάνης-4. Επομένως, η μεταναστευτική ικανότητα των Μ5 κυττάρων ρυθμίζεται
από τη δράση του FGF-2 μέσω της επίδρασής του στην έκφραση της συνδεκάνης-4.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής έδειξαν το
σημαντικό ρόλο των πρωτεογλυκανών και γλυκοζαμινογλυκανών στο βασικό και
επαγόμενο από τον FGF-2 ρυθμό ανάπτυξης, προσκόλλησης και μετανάστευσης των
κυττάρων του μελανώματος και των φυσιολογικών μελανοκυττάρων.
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ABSTRACT

Melanoma is a frequent and therapy resistant human malignancy with a rising
incidence rate, worldwide (Houghton et al., 2002). Malignant melanoma arises in the
epidermis either in situ or in an invasive form, progressing from radial growth phase
to vertical growth phase through enhanced invasion into the dermis (Lever, 2005).
With malignant progression tumor cells partly through autocrine and paracrine
production of growth factors and cytokines actively modulate their microenvironment
in a tumor-favourable way to enable successful invasion (Selvamurugan et al., 2002;
Hakamori et al., 2002; Nikitovic et al., 2006). The dermis extracellular matrix (ECM)
consists of different types of collagens, glycoproteins, hyaluronan (HA) and
proteoglycans (PGs) (Wang et al., 2003).
Members of the small leucine-rich proteoglycans (SLRPs) family were found
to participate in both the structural and the functional organization of the skin (Wang
et al., 2003; Carrino et al., 2000). Previously it was shown that the SLRP lumican
significantly affects the mechanical properties of the skin and that the lack of its
expression results in skin fragility and laxity (Carrino et al., 2000; Vuillermoz et al.,
2005). The role of lumican has been investigated in the growth and metastasis of
several cancers, without being fully elucidated (Naito, 2005). Specifically it was
demonstrated that human colorectal cancer cells (Lu et al., 2002), cervical squamous
carcinoma cells (Naito, 2002) and pancreatic adenocarcinoma cells express lumican
mRNA and different glycosylated types of its protein (Lu, 2002). In contrast, lumican
in breast cancer tissues is expressed in fibroblasts adjacent to cancer cells but not in
cancer cells (Leygue et al., 1998). Furthermore, it has been demonstrated that reduced
expression of lumican is associated with poor outcome in node-negative invasive
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breast cancer (Troup et al., 2003) while high expression level of lumican is associated
with a high pathological tumor grade, low estrogen receptor levels in the cancer
tissue, and younger age of patients (Leygue et al., 1998). Pancreatic myofibroblasts of
the tumor stroma were also found to strongly overexpress lumican (Koninger et al.,
2004). An in vitro/in vivo study showed that lumican expression by transfected
B16F1 mouse melanoma cells resulted in inhibition of hypodermal melanoma growth
in syngenic mice, but failed to change the B16F1 cell differentiation, growth rate and
adhesion properties (Vuillermoz et al2004). The above reports suggest that lumican
may have a role both in the host reaction of the peritumoral cells as well as in tumor
growth. The expression of lumican by human melanoma cells has not, to our
knowledge, been reported. The aim of the present study was to investigate and to
characterize lumican expression at the mRNA, protein and carbohydrate level, in two
human malignant melanoma cell lines (WM9 and M5) and normal neonatal human
melanocytes (HEMN).
Both human metastatic melanoma cell lines were found to express lumican
mRNA and effectively secrete lumican in a proteoglycan (PGs) form, characterized to
be substituted mostly with keratan sulfate chains. Lumican mRNA was not detected in
normal melanocytes. This is the first time that the synthesis and secretion of lumican
in human melanoma cell lines is reported. The role of this proteoglycan in the
development and progression of malignant melanoma has to be further investigated.
The members of the fibroblast growth factor (FGF) family (Eswarakumar,
Lax, & Schlessinger, 2005) function through four distinct, high-affinity cell surface
receptors with intrinsic tyrosine kinase activity, designated FGFR1–4 (Basilico &
Moscatelli, 1992). The binding of FGFs to the extracellular ligand domain of FGFRs
induces receptor dimerization, activation and autophosphorylation of multiple
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tyrosine residues in the cytoplasmic domain of the receptor molecule (Jaye,
Schlessinger, & Dionne, 1992), leading to the stimulation of intracellular signaling
pathways that control cell proliferation, differentiation, migration or survival
(Eswarakumar et al., 2005). Human melanomas most uniformly constitutively express
basic fibroblast growth factor (FGF-2). As these cancer cells simultaneously express
FGFRs their growth is stimulated by FGF-2 in an autocrine manner (Rodeck, 1993;
Rodeck et al., 1991; Yeoman, 1993). The biological significance of this autocrine
loop has been demonstrated using anti-sense oligonucleotides that targeted FGF-2 or
by inactivating FGF-2 with anti-FGF-2 antibodies resulting in an inhibition of
melanoma cell proliferation both in vitro and in vivo (Beckcer, Meier, & Herlyn
1989; Rofstad & Halsor, 2000; Wang & Becker, 1997). On the other hand, increased
expression of FGF-2 stimulates the transformed melanoma phenotype demonstrating
that FGF-2-dependent signaling is essential in melanoma tumor progression (Meier et
al., 2000).
FGF-2

has

a

strong

binding

affinity

for

heparin/heparan

sulfate

glycosaminoglycans (GAGs) which when covalently bound in to core proteins form
HS proteoglycans (HSPGs). Indeed, membrane HSPGs have been characterized as
low-affinity binding sites for FGFs that do not transmit a biological signal but rather
function as accessory molecules that regulate FGF binding and the activation of the
occupied signaling receptors (Yayon, Klagsbrun, Esko, Leder, & Ornitz, 1991). Their
removal from the cell surface impairs responsiveness to this growth factor (Rapraeger,
Krugka, & Olwin, 1991; Yayon et al., 1991). In some cases extracellular HSPGs act
as substitutes for their cell-associated counterparts and correctly present the bound
FGF-2 to its respective receptors (Aviezer, Iozzo, Noonan, & Yayon, 1997;
Delehedde, Deudon, Boilly, & Hondermarck, 1996). A rising amount of evidence has
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lately implicated chondroitin sulfate-containing proteoglycans (CSPGs) to participate
in FGF-2 signaling (Bao et al., 2004; Molteni, Modrowski, Hott, & Marie, 1999;
Smith et al., 2007). CSPGs were shown to modulate the binding of FGF-2 to FGFRs,
either autonomously in the role of low affinity binding sites (Smith et al., 2007) or in
cooperation with HS chains (Deepa, Yamada, Zako, Goldberger, & Sugahara, 2004).
Therefore, the content and the fine structure of both HS and CS chains might
modulate FGF-2 binding and FGFRs activation in a cell type specific manner.
Differential expression of PGs on the surface of human melanoma cells is
characterized by altered experimental metastatic potential thus demonstrating that
GAGs/PGs participate in melanoma progression (Timar et al., 1995). Furthermore,
both cell-associated and extracellular HSPGs were shown to alter melanoma cell
FGF-2 signaling to increase melanoma metastatic potential (Delehedde et al., 1996;
Reiland, Kempf, Roy, Denkins, & Marcheti, 2006). On the other hand, it is well
known that FGF-2 may regulate the synthesis and distribution of GAGs/PGs by
different cancer cell lines (Tzanakakis, Hjerpe, & Karamanos, 1997) and thus it may
modulate the expression of GAGs/PGs in an autocrine manner in the human
melanoma cell model.
The aim of the present study was to examine the possible participation of
various glycosaminoglycans (GAGs), i.e. chondroitin sulfate, dermatan sulfate and
heparin on basal and FGF-2-induced growth of WM9 and M5 human metastatic
melanoma cells. Exogenous glycosaminoglycans mildly inhibited WM9 cell’s
proliferation, which was abolished by FGF-2. Treatment with the specific inhibitor of
the glycosaminoglycan sulfation, sodium chlorate, demonstrated that endogenous
GAGs/PGs production is required for both basal and stimulated by FGF-2
proliferation of these cells. Heparin capably restored their growth, and unexpectedly
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exogenous chondroitin sulfate to WM9 and both chondroitin sulfate and dermatan
sulfate to M5 cells allowed FGF-2 mitogenic stimulation. Furthermore, in WM9 cells
the degradation of membrane-bound chondroitin/dermatan sulfate stimulates basal
growth and even enhances FGF-2 stimulation. The specific tyrosine kinase inhibitor,
genistein completely blocked the effects of FGF-2 and glycosaminoglycans on
melanoma proliferation whereas the use of the neutralizing antibody for FGF-2
showed that the mitogenic effect of chondroitin sulfate involves the interaction of
FGF-2 with its receptors. Both the amounts of chondroitin/dermatan/heparan sulfate
and their sulfation levels differed between the cell lines and were distinctly modulated
by FGF-2. In this study, we show that chondroitin/dermatan sulfate-containing
proteoglycans, likely in cooperation with heparan sulfate, participate in metastatic
melanoma cell FGF-2-induced mitogenic response, which represents a novel finding
and establishes the central role of sulfated glycosaminoglycans on melanoma growth.
Furthermore, FGF-2-overexpressing melanocytes exhibit marked proliferation,
upwards migration, cluster formation and type IV collagen expression within the
epidermal compartment, stimulating early radial growth phase melanoma,
demonstrating that FGF-2 signaling is essential in melanoma progression (Meier et
al., 2003). The interactions between the extracellular matrix (ECM) and the cancer
cells regulate their adhesive/migratory properties and thus define their invasive
phenotypes (Cavallaro and Christofori, 2001). These adhesion-dependent signals are
mediated by clustering of adhesion receptors such as integrins and cell surface
proteoglycans (PGs), organization of the actin cytoskeleton, and congregation of
signaling adaptors and enzymes into specialized morphological structures, including
focal adhesions, focal complexes, and fibrillar adhesions (Yamada and Geiger, 1997).
Importantly, changes in the expression or function of these adhesion molecules have
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been documented in the progression of primary melanoma (Satyamoorthy and Herlyn,
2002).
Syndecan-4 is a member of a family of HS-containing transmembrane
proteoglycans (syndecans 1–4), that are characterized by short cytoplasmic domains
containing a variable region that is unique for each family member and divergent
extracellular domains (Simons and Horowitz, 2001). This PG has been established as
a key adhesion molecule, unique among the syndecan family members to localize to
sites of cell-matrix adhesions, including focal adhesions (Woods and Couchman,
1994, 2001; Couchman and Woods, 1999; Petit and Thiery, 2000). The HS chains of
syndecan-4 specifically attach to the heparin-binding site of FN, affecting focal
adhesion formation on this substrate, which in turn regulates cell migration (Midwood
et al., 2006). FN, a high molecular weight multidomain glycoprotein of the ECM
(Pankov and Yamada, 2002) which contains multiple binding sites including those for
sulphated GAGs and cell surface integrin receptors, was chosen as the specific
adhesion substrate. Expression of FN has been correlated to melanoma progression
(Jaeger et al., 2007) and specific regulation of tumor FN expression by constitutive
ERK/MAP kinase signaling has been shown, indicating that self-production of this
matrix component may promote melanoma cell invasion (Gaggioli and Sahai, 2007).
FGF-2 is established as a key modulator of melanoma progression however, its effects
on melanoma cell adhesion and migration capabilities are not well known.
In this study we showed that M5 human metastatic melanoma cells’ ability to
migrate was significantly enhanced by exogenously added FGF-2 while,
neutralization of endogenous FGF-2 stimulates their adhesion. Previously, we have
demonstrated that FGF-2 distinctly modulates the synthesis of individual
glycosaminoglycans/proteoglycans (GAGs/PGs) subclasses, changing both their
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amounts and distribution in M5 cells. Here, treatment with FGF-2 strongly reduced
the expression levels of the heparan sulfate-containing proteoglycan, syndecan-4.
Syndecan-4 is a focal adhesion component in a range of cell types, adherent to several
different matrix molecules, including fibronectin (FN). The reduction in syndecan-4
expression by utilizing specific siRNA discriminately increased melanoma cell
motility and decreased their attachment on FN, demonstrating a regulatory role of
syndecan-4 on these cell functions. Syndecan-4 has previously been demonstrated to
regulate focal adhesion kinase (FAK) phosphorylation. In this study FGF-2 was
shown to downregulate FAK Y397-phosphorylation during FN-mediated M5 cell
adhesion, promoting their migration. The observed decrease in FAK Y397 activation
was correlated to syndecan-4 expression levels. Thus, a balance in syndecan-4
expression perpetrated by FGF-2 may be required for optimal M5 cell migration.
These results suggest that essential in melanoma progression FGF-2, specifically
regulates melanoma cell ability to migrate through a syndecan-4 dependent
mechanism.
Summarizing, the results of this PhD thesis demonstrated the crucial role of
PGs and GAGs on the basic and FGF-2 induced cell proliferation, adhesion and
migration of melanoma cells and normal melanocytes.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Μελάνωμα
Το μελάνωμα του δέρματος είναι ένας αινιγματικός, διαρκώς αυξανόμενος και
θανατηφόρος όγκος που προέρχεται από την κακοήθη εξαλλαγή των μελανοκυττάρων (Balch et al., 2001). Τα μελανοκύτταρα προέρχονται από τη νευρική ακρολοφία
και παράγουν μελανίνη. Κατά την εμβρυïκή ζωή, πρόδρομα κύτταρα γνωστά ως μελανοβλάστες, μεταναστεύουν στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας και λιγότερο συχνά στο χόριο και στους σμηγματογόνους αδένες. Το μελάνωμα προέρχεται από μελανοκύτταρα που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις και από μετασχηματισμένα μελανοκύτταρα, τα σπιλοκύτταρα σε πρόδρομες βλάβες του μελανώματος (Christiansen et
al., 2000).

1.1.1. Επιδημιολογία
Η επίπτωση του μελανώματος αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες. Η
αυξημένη συχνότητα των νέων διαγνωσμένων μελανωμάτων παρατηρείται παγκοσμίως σε τάξη 3 έως 8 τοις εκατό ανά έτος. Η αύξηση στην επίπτωση του μελανώματος φαίνεται διαρκώς με το χρόνο. Στην Αγγλία ο κίνδυνος στη διάρκεια της ζωής του
διηθητικού μελανώματος ήταν 1:1500 το 1935, 1:600 το 1960, το 1992 1:105, το
1996 1:88, το 2000 1:75 και θα μπορούσε να φτάσει το 1:50 το έτος 2010 (Rigel,
2001). Στην Αμερική το 2002 αναπτύχθηκε μελάνωμα σε 87.800 Αμερικανούς από
τους οποίους οι 53.500 είχαν διηθητική μορφή του όγκου και οι 34.300 είχαν μη διηθητική μορφή (in situ) (Ahmedin et al.,2002).
Η επίπτωση του δερματικού μελανώματος στην ευρωπαϊκή κοινότητα είναι
1% και 1.8% για τους άνδρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα. Συνολικά υπάρχουν
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17.000 νέα διαγνωσμένα περιστατικά και 5.000 θάνατοι από μελάνωμα κάθε χρόνο
στην Ευρώπη. Η επίπτωση του μελανώματος συνεχίζει να εμφανίζεται γρηγορότερη
από κάθε άλλο καρκίνο με συχνότητα 3-7% κάθε χρόνο (Johnson et al., 1998). Το
δερματικό μελάνωμα αποτελεί το 5 % των νέων διαγνωσμένων καρκίνων και το δέρμα είναι το πέμπτο πιο συχνό όργανο που εμφανίζεται αυτός ο όγκος (Ahmedin et
al.,2002).
Ο μέσος όρος ηλικίας προσβολής είναι τα 45 έτη, σχετικά νεαρή ηλικία για
ασθενή με καρκίνο. Το μελάνωμα είναι εξαιρετικά σπάνιο πριν την εφηβεία, ενώ αυξάνεται η επίπτωσή του κατά την πέμπτη δεκαετία. Στους έγχρωμους το μελάνωμα
είναι σπάνιο και συνήθως εμφανίζεται σε θέσεις με λιγότερη μελανίνη όπως η υπονύχια περιοχή, οι παλάμες στα χέρια και τα πέλματα στα πόδια. Ωστόσο η θνησιμότητα στους έγχρωμους είναι υψηλότερη (Johnson et al., 1998).

1.1.2

Αίτια και παράγοντες κινδύνου

1.1.2.α Έκθεση στον ήλιο και στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ο κίνδυνος του μελανώματος σχετίζεται περισσότερο με την έντονη έκθεση
στην ηλιακή ακτινοβολία και στα εγκαύματα από ότι στη συνολική έκθεση στον ήλιο
κατά τη διάρκεια της ζωής (Gilchrest et al., 1999; Naldi et al., 2000).
Στις περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει, 19 στις 22, φαίνεται ότι τα σοβαρά
ηλιακά εγκαύματα είναι ο κίνδυνος του μελανώματος (Green et al., 1985; MacKie et
al., 1982). Ο κλασικός ασθενής που μπορεί να εμφανίσει μελάνωμα είναι ένας υπάλληλος γραφείου (Cooke et al., 1984) που δεν εκτίθεται καθημερινά σε ακτινοβολία
αλλά κάνει διακοπές μια η δύο φορές το χρόνο σε περιοχές με υψηλή ένταση ακτινοβολίας. Μελέτες ελέγχου που έχουν γίνει σε χώρες όπως η Γερμανία (Osterlind et al.,
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1988) και ο Καναδάς (Elwood et al., 1985; Elwood et al., 1987; Elwood et al., 1984)
επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, ενώ αναφέρουν στους παράγοντες κινδύνου για το μελάνωμα και διάφορα χόμπυ όπως το ψάρεμα και το κολύμπι.

1.1.2.β Μετανάστευση

Η μετανάστευση σε νεαρή ηλικία από την Ευρώπη σε πιο ηλιόλουστα κλίματα
όπως το Ισραήλ (Anaise et al., 1978) και τη Αυστραλία αποδεικνύουν ότι η έκθεση σε
έντονη ακτινοβολία είναι πολύ σημαντική. Συγκριτικές μελέτες ανάμεσα σε ομάδες
που έχουν γεννηθεί στο Ισραήλ και στην Αυστραλία και σε ομάδες που έφτασαν μετά
την ηλικία των 5 ετών δείχνουν τη μεγαλύτερη επίπτωση του μελανώματος στην
πρώτη ομάδα.

1.1.2.γ Χρήση τεχνιτών πηγών UV

Αρκετές μελέτες αναφέρουν τη χρήση σολάριουμ και ειδικών λαμπών ως ασθενή αλλά σημαντικό παράγοντα κινδύνου, υποθέτοντας ότι η έκθεση σε τεχνητή
UV μαζί με τη φυσική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία πιθανό να είναι μέρος της
αιτιολογίας του μελανώματος (Anaise et al., 1994; Chen et al., 1998; Walter et al.,
1999; Wesrerdahl et al., 2000; Wang et al., 2001). Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι
οι ίδιοι ασθενείς είναι αυτοί που εκτίθενται και στις δύο παραπάνω πηγές.

1.1.2.δ Η χρήση αντιηλιακών

Μελέτες αναφέρουν τη χρήση αντιηλιακών και καπέλου ως στατιστικά σημαντικό παράγοντα κινδύνου για το μελάνωμα. Αυτό οφείλεται στο ότι αυτή η ομάδα
πληθυσμού έχει φαινότυπο που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για μελάνωμα
(Kriker, 1992; Autier et al., 1995).
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1.1.2.ε Ορμονικοί παράγοντες

Η χρήση αντισυλληπτικών στις γυναίκες έχει ενοχοποιηθεί ως παράγοντας
κινδύνου για το μελάνωμα (Smith et al., 1998). Δύο τελευταίες μελέτες αναφέρουν
ότι δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση κατά τη χρήση χαμηλών δόσεων αντισυλληπτικών (Pfahlberg et al., 1997; Karagas et al., 2002).

1.1.2.στ Κοινωνικοοικονομική κατάσταση

Μελέτες αναφέρουν ότι το μελάνωμα εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε
υψηλές κοινωνικοοικονομικές τάξεις, ενώ αντίθετα οι ασθενείς με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση έχουν αυξημένη θνητότητα από τη νόσο (MacKie et al.,
1996).

1.1.2.ζ Επάγγελμα

Ο κίνδυνος μελανώματος είναι ήπια αυξημένος σε πιλότους και σε άλλα μέλη
που εργάζονται σε αερογραμμές. Μελέτη σε 10.032 πιλότους έδειξε ένα σχετικό κίνδυνο (Pukkala et al., 2002). Η εξήγηση οφείλεται στο ότι μπορεί να υπάρχει σε αυτή
την ομάδα του πληθυσμού σε σχέση με το μέσο όρο μια μεγαλύτερη ευκαιρία για ψυχαγωγία σε μέρη με ηλιακή έκθεση κατά την διάρκεια του χρόνου .

1.1.3 Παθολογία και βιολογία
Το μελάνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος που προέρχεται από το μετασχηματισμό και τον πολλαπλασιασμό των μελανοκυττάρων που φυσιολογικά βρίσκονται
στη βασική στιβάδα της επιδερμίδας. Το πρωτοπαθές δερματικό μελάνωμα μπορεί να
εμφανιστεί πάνω σε μια προϋπάρχουσα βλάβη (κακοήθης φακή, δυσπλαστικός σπίλος, συγγενής σπίλος) ή εξαρχής πάνω σε φυσιολογικό δέρμα.( Reed, 1985).
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Τα κύτταρα του μελανώματος χαρακτηρίζονται από σχετική αυτόνομη ανάπτυξη στις καλλιέργειες. Έτσι έχει υποτεθεί ένας αυτοκρινής μηχανισμός που διεγείρει την ανάπτυξη και που οι λειτουργίες του γίνονται μέσω έκρισης ενδογενών πεπτιδίων-παραγόντων ανάπτυξης όπως ο b FGF, PDGF, TGF a, TGF b, IL-1 (Herlyn et
al., 1992).
H ανάπτυξη του όγκου μπορεί να είναι μονοφασική ή διφασική ( Reed, 1985).
Η διφασική μορφή αποτελείται από οριζόντια ή ακτινωτή αρχική φάση ανάπτυξης
(ενδοεπιδερμική) που ακολουθείται από μεταγενέστερη κάθετη φάση ανάπτυξης που
αντιστοιχεί στη διήθηση του χορίου και της υποδερμίδας. Διφασική φάση ανάπτυξης
έχουν το επιπολής εξαπλούμενο μελάνωμα, το μελάνωμα σε έδαφος κακοήθους φακής και το μελάνωμα των άκρων ενώ μονοφασική ανάπτυξη έχουν τα οζώδη μελανώματα ( Reed, 1985).

1.1.4 Πρόδρομες βλάβες
Το δερματικό μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί σε προϋπάρχουσα μελανοκυτταρική βλάβη ή από μόνο του σε φυσιολογικό δέρμα. Μια προϋπάρχουσα βλάβη θεωρείται πρόδρομη βλάβη υποδηλώνοντας μια σχέση στο χώρο και στο χρόνο (Tsao et
al., 1998). Μια τέτοια βλάβη μπορεί να υπάρχει πριν στη θέση της κακοήθειας. Οι
δυσπλαστικοί σπίλοι μπορεί να είναι πρόδρομες βλάβες και δείκτες αυξημένου κινδύνου για το δερματικό μελάνωμα. Η αναγνώριση των πρόδρομων βλαβών βοηθά την
πρώιμη διάγνωση της νόσου και μπορεί να διευκολύνει την επιβίωση στον πληθυσμό
υψηλού κινδύνου. Επίσης στις πρόδρομες βλάβες ανήκουν η κακοήθης φακή και οι
συγγενείς σπίλοι (Barnhill et al., 1992).
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1.1.5 Κλινικές μορφές

Το μελάνωμα ταξινομείται σε τέσσερις κύριες μορφές ανάπτυξης.

1.1.5.α

Μελάνωμα σε έδαφος κακοήθους φακής του Hutchinson.
(Lentigo maligna melanoma) LMM

Το LMM είναι ο λιγότερο συχνός τύπος μελανώματος, συνήθως 4-15% επί
του συνόλου των κακοήθων μελανωμάτων, με ανοδική επίπτωση τα τελευταία χρόνια
(Cohen, 1995). Το LMM εντοπίζεται αποκλειστικά σε ηλιοεκτεθειμένες περιοχές
όπως το κεφάλι και ο λαιμός και περιστασιακά η ραχιαία επιφάνεια των χεριών, οι
κνήμες και άλλα μέρη. Εμφανίζεται σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, συνήθως 65 έτη,
και δεν είναι συχνό πριν τα 40. Συχνά η βλάβη είναι μεγάλη (3-6 cm) με ανώμαλα
όρια και χαρακτηριστική πολυχρωμία όπως καφέ, μαύρο, μπλε, γκρι η λευκό. Εμφανίζεται επίπεδη σε πρώϊμα στάδια ενώ σε προχωρημένη διηθητική μορφή είναι ψηλαφητή με εμφανή οζίδια, αιμορραγία, ορορροή και εφελκίδες (Langley et al. 1998).

1.1.5.β

Επιφανειακώς αναπτυσσόμενο κακοήθες μελάνωμα.
(Superficial spreading melanoma) SMM

Είναι ο συχνότερος τύπος (70%) επί του συνόλου των κακοήθων μελανωμάτων. Αφορά τη μέση ηλικία 40-50 έτη και οι συχνότερες θέσεις εντόπισης είναι η ράχη των ανδρών και οι κνήμες των γυναικών. Εμφανίζεται ως μελαχρωματική κηλίδα
με αποχρώσεις από σκούρο καφέ ως μαύρο και ζώνες ρόδινες, κυανές ή άχρωμες.
Έχει πολυκυκλική σαφώς αφοριζόμενη περιφέρεια από το υγειές δέρμα ή έχει ασαφή
όρια. Η βλάβη μπορεί να είναι επηρμένη ή ελαφρά υπερκερατωσική με περιφερική
ανάπτυξη. Οζίδια, ορορροή ή αιμορραγία συνιστούν τη κάθετη φάση ανάπτυξης και
διήθησης του SMM (Langley et al. 1998).
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1.1.5.γ

Οζώδες μελάνωμα (Nodular melanoma) NM

Είναι η επιθετικότερη μορφή και ο δεύτερος πιο συχνός τύπος του μελανώματος (15-30%) επί του συνόλου των κακοήθων μελανωμάτων. Αφορά ηλικίες 50-60
έτη και προσβάλει σε διπλάσιο ποσοστό τους άνδρες από τις γυναίκες. Συνηθέστερες
θέσεις εντόπισης είναι το κεφάλι, ο λαιμός και ο θώρακας. Εμφανίζεται ως οζίδιο η
ογκίδιο διηθημένο, χρώματος καφέ σκούρου η μαύρου και σπάνια ρόδινου (αχρωμική
μορφή), συνήθως σε υγειές δέρμα από ότι σε προϋπάρχουσα βλάβη. Ενίοτε έχει μίσχο
και τελικά ελκούται και αιμορραγεί (Langley et al. 1998).

1.1.5.δ

Μελάνωμα των άκρων ( Acral lentiginous melanoma) ALM

Εντοπίζεται κυρίως στις παλάμες και στα πέλματα με μέσο όρο ηλικίας που
εμφανίζεται τα 65 έτη. Είναι πολύ συχνό στους μαύρους 40-50% ενώ στους λευκούς
αντιστοιχεί στο 5-10% επί του συνόλου των κακοήθων μελανωμάτων. Παρατηρείται
συχνά γύρω ή κάτω από το νύχι του μεγάλου δακτύλου των ποδιών. Θεωρείται πιο
επιθετικό με φτωχή πρόγνωση όχι όμως λόγω της διαφορετικής βιολογίας του αλλά
λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης. Η βλάβη μπορεί να είναι καφέ η μαύρη, επίπεδη με ανώμαλα όρια ενώ συχνά εμφανίζει βλατίδες και οζίδια. Τα μελανώματα στα
άκρα μπορεί να ανήκουν και σε άλλες κατηγορίες όπως SMM η NM (Langley et al.
1998).

1.1.5.ε

Άλλοι κλινικοί τύποι μελανωμάτων (Langley et al. 1998)

Μελάνωμα των βλεννογόνων
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Κακοήθες μελάνωμα σε έδαφος προϋπάρχοντος μελαχρωματικού σπίλου.
Πολλαπλούν πρωτοπαθές
Κακοήθες μελάνωμα παιδικής ηλικίας
Δεσμοπλαστικό και νευροτροπικό
Αμελανωτικό Κ.Μ.
Πολυποειδές Κ.Μ.
Υποστρέφον Κ.Μ.
Εξ αφροδών κυττάρων
Κακοήθης κυανούς σπίλος

1.1.6 Ιστολογικοί τύποι
Το μελάνωμα κατηγοριοποιείται ανάλογα με τη μορφή της ανάπτυξής του.
Διακρίνονται τέσσερις κύριοι τύποι: SSM (65%), NM (25%), LMM (5%), ALM
(5%). Ο πολλαπλασιασμός κακοήθων μελανοκυττάρων στην επιδερμίδα καλούμενος
οριζόντια φάση ανάπτυξης αναγνωρίζεται σε τρεις υποτύπους SMM, LMM, και ALM
ενώ η κάθετη φάση ανάπτυξης χαρακτηρίζει το οζώδες μελάνωμα καθώς και το δεσμοπλαστικό και το μελάνωμα χαμηλής απόκλισης (Barnhill et al., 1992).

1.1.7 Διάγνωση
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Το κύριο σημείο μιας δερματικής βλάβης που αποδεικνύει ότι είναι μελάνωμα είναι η αλλαγή σε διάστημα μηνών. Μικρή περίοδος (μέρες η εβδομάδες) σχετίζεται περισσότερο με φλεγμονώδεις καταστάσεις.
Οι ουσιώδεις αρχικές αλλαγές που παρατηρούνται είναι η αύξηση του μεγέθους της βλάβης και οι αλλαγές στο χρώμα, στοιχεία που αφορούν περίπου το 70%
των ασθενών (Wick et al., 1980). Εμφάνιση επάρματος, κνησμού, έλκωσης η αιμορραγίας συνήθως απαντώνται σε πιο προχωρημένες βλάβες (Milton, 1968).
Ο κανόνας ABCD (Nachbar et al., 1994) χρησιμοποιεί μια μέθοδο τεσσάρων
διαγνωστικών κριτηρίων όπου:
Α – ασυμμετρία
Β – όριο
C – χρώμα
D – δερματοσκοπική εικόνα.
Η μέθοδος ABCD μπορεί να δώσει ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.
Με τη βοήθεια της δερματοσκόπισης και του κανόνα ABCD μπορούν να εντοπιστούν μικρά και χαμηλού κινδύνου μελανώματα.

1.1.8 Σταδιοποίηση
Το πιο πρόσφατο ΤΝΜ σύστημα σταδιοποίησης για το μελάνωμα δημοσιεύτηκε από το America Joint Commite on Cancer (AJCC). H αρχική μελέτη (Balch et
al., 2000) προχώρησε με την παρακολούθηση 17.000 ασθενών (Balch et al., 2001)
μέχρι να καταλήξει στη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων (Balch et al., 2001).
Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι το επίπεδο διήθησης κατά Clark δεν χρησιμοποιείται για τα πρωτοπαθή μελανώματα παχύτερα του 1mm. Η παρουσία εξέλκωσης
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σε ασθενείς σταδίου 1 ή 2 προάγει το στάδιο. Στην κατηγορία Ν ο ολικός αριθμός
των προσβεβλημένων λεμφαδένων και η αναγνώρισή τους σε κλινικό και παθολογικό έδαφος επανατοποθετεί τη σημασία τους στη σταδιοποίηση του μελανώματος. Η
κατηγορία Μ που αντιστοιχεί στις απομακρυσμένες μεταστάσεις σχετίζεται τώρα με
αυξημένα επίπεδα της LDH.

H μικροσταδιοποίηση Clark

H μικροσταδιοποίηση κατά Clark βασίζεται στο βάθος της διήθησης του μελανώματος στο δέρμα (Clark, 1969).
Τα διάφορα επίπεδα της διήθησης του όγκου περιλαμβάνουν:
Επίπεδο I. Ιn situ melanoma –ενδοεπιδερμιδικό, δεν διηθεί τη βασική μεμβράνη
Επίπεδο ΙΙ. Αρχόμενη διήθηση του θηλώδους χορίου
Επίπεδο ΙΙΙ. Πλήρης διήθηση του θηλώδους χορίου
Επίπεδο ΙV. Διήθηση δικτυωτού χορίου
Επίπεδο V. Διήθηση υποδόριου λίπους

Η μικροσταδιοποίηση Breslow

Η μικροσταδιοποίηση κατά Breslow μετράει το ακριβές πάχος του όγκου με
τη χρήση οπτικού μικρόμετρου (Breslow, 1970). Η μέτρηση γίνεται σε mm από την
κορυφή της κοκκιώδους στιβάδας της επιδερμίδας μέχρι το βαθύτερο σημείο εισβολής των καρκινικών κυττάρων. Η μέτρηση του πάχους έχει αλλάξει σε ακέραιους αριθμούς, δηλαδή 1mm, 1.01-2 mm, 2.01-4mm και >4mm. Το βάθος κατά Breslow
καθορίζει τα όρια της χειρουργικής εκτομής.
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1.1.9 Πρόγνωση
Η πρόγνωση του μελανώματος εξαρτάται από το στάδιο της νόσου (Balch et
al., 2001).

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ (Ajcc)

ΣΤΑΔΙΟ Εντοπισμένη νόσος χαμηλού μεταστατικού κινδύνου

Επιβίωση
95%

Ι
ΣΤΑΔΙΟ Εντοπισμένη νόσος ενδιάμεσου μεταστατικού κινδύνου

Επιβίωση
80-95%

ΙΙ

ΣΤΑΔΙΟ Προσβολή επιχώριων λεμφαδένων (υποκλινική η κλινική) Επιβίωση
ΙΙΙ

in transit ή δορυφορικές μεταστάσεις

ΣΤΑΔΙΟ Απομακρυσμένες μεταστάσεις

15%
Επιβίωση
6 μήνες

ΙV

1.1.10 Θεραπεία
Η αντιμετώπιση του μελανώματος διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:
1) Τη θεραπεία του πρωτοπαθούς όγκου
2) Των επιχώριων μεταστάσεων
3) Των απομακρυσμένων μεταστάσεων
Η θεραπεία του πρωτοπαθούς όγκου γίνεται με σωστή χειρουργική αφαίρεση,
εκλεκτική λεμφαδενεκτομή και βιοψία του λεμφαδένα φρουρού.
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Στις περιοχικές μεταστάσεις εκτός από τη χειρουργική αφαίρεση κατά περίπτωση
μπορεί να εφαρμοστεί η υπερθερμική περιοχική έγχυση χημειοθεραπευτικών και επικουρικές θεραπείες π.χ. ιντερφερόνη.
Για τις απομακρυσμένες μεταστάσεις γίνεται χειρουργική θεραπεία, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, χημειοανοσοθεραπεία, αλλά και βιολογικές θεραπείες με
ιντερφερόνη, ιντερλευκίνη, μονοκλωνικά αντισώματα και εμβόλια (B.-R.Balda and H
Starz, 2003).
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1.2

Πρωτεογλυκάνες / Γλυκοζαμινογλυκάνες

1.2.1 Γενικά
Οι πρωτεογλυκάνες (PGs) είναι σύμπλοκα μακρομόρια της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (Εικόνα 1). Η βασική δομή όλων των PGs περιλαμβάνει ένα πρωτεϊνικό κορμό πάνω στον οποίο βρίσκονται ομοιοπολικά συνδεδεμένες μια ή περισσότερες ανθρακικές αλυσίδες, που ονομάζονται γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs). Το μοριακό βάρος του πρωτεϊνικού τμήματος των PGs κυμαίνεται από 11-220 kDa, ενώ στο
τμήμα αυτό συνδέονται αλυσίδες GAGs που μεταβάλλουν το συνολικό βάρος τους.
Τόσο ο πρωτεϊνικός κορμός όσο και οι υδατανθρακικές αλυσίδες προσδίδουν στις
πρωτεογλυκάνες μοναδικές βιολογικές και φυσικοχημικές ιδιότητες (Kjellen et al.,
1991).

Εικόνα 1: PGs και Εξωκυττάρια θεμέλια ουσία. (Pearson Education, Inc.)
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Οι γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs) είναι γραμμικά πολυμερή από επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές ομάδες που αποτελούνται από ένα ουρονικό οξύ και μία εξοζαμίνη (γλυκοζαμίνη ή γαλακτοζαμίνη) (Salmivirta et al.,1996; Turnbull et al.,2001).
Οι εξοζαμίνες περιέχουν στη δυσακχαριτική μονάδα Ν-ακέτυλο, Ο ή Ν-θειϊκές ομάδες και συνδέονται γλυκοζιτικά με το D-γλυκουρονικό ή με το L-ιδουρονικό οξύ ή με
D-γαλακτόζη. Ο τύπος της γλυκοζαμινογλυκάνης καθορίζεται από την εξοζαμίνη, το
ουρονικό οξύ και από τις θέσεις των εστεροποιημένων θειικών ομάδων.
Οι γλυκοζαμινογλυκάνες είναι τα πλέον αρνητικά φορτισμένα βιομόρια που
υπάρχουν στη φύση, έχοντας ανά δισακχαριτική μονάδα ένα αρνητικό φορτίο από το
οξικό ανιόν (COO¯ ) και εως τέσσερα από τη θειική ομάδα (OSO3¯ ). Ο αριθμός των
δισακχακχαριτικών μονάδων που αποτελούν μια γλυκοζαμινική αλυσίδα κυμαίνεται
συνήθως στους 50 δισακχαρίτες και στη περίπτωση του υαλουρονικού φτάνει ως μερικές χιλιάδες. Οι γλυκοζαμινογλυκάνες βρίσκονται είτε ελεύθερες στην εξωκυττάρια
θεμέλια ουσία είτε ομοιοπολικά συνδεδεμένες στον πρωτεινικό κορμό των πρωτεογλυκανών. Το μέγεθος και η ποιότητα της γλυκοζαμινικής αλυσίδας είναι που προσδίδουν στις πρωτεογλυκάνες τις χαρακτηριστικές λειτουργίες τους.
Οι γλυκοζαμινογλυκάνες διακρίνονται σε πέντε διαφορετικούς τύπους: 1) υαλουρονικό οξύ (ΗΑ), 2) θειϊκή χονδροϊτίνη (CS), 3) θειϊκή δερματάνη (DS), 4) θειϊκή κερατάνη (KS) και 5) ηπαρίνη/θειϊκή ηπαράνη (HS).

1.2.2 Υαλουρονικό οξύ
Το υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) αποτελείται από β-D-γλυκουρονικό οξύ συνδεδεμένο με β1 3 γλυκοζιτικό δεσμό με την Ν-ακετυλό-D-γλυκοζαμίνη. Μεταξύ τους οι
δισακχαρίτες συνδέονται με β1 4 γλυκοζιτικούς δεσμούς δημιουργώντας μια μεγαλομοριακή ΗΑ αλυσίδα αποτελούμενη από 2000-25000 δισακχαρίτες. Το μοριακό του
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βάρος κυμαίνεται από 300-2000 kDa και εξαρτάται από τον ιστό προέλευσης του
(Holmes et al., 1988;Manicourt et al., 1988).
Το ΗΑ αποτελεί περίπου το 1-10% των GAGs του συνδετικού ιστού. Εντοπίζεται σε πολλούς ιστούς ενώ παράγεται κυρίως από ινοβλάστες και άλλα ειδικά κύτταρα του συνδετικού ιστού. Διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους τύπους των γλυκοζαμινογλυκανών από το γεγονός ότι δεν φέρει εστεροποιημένες θειϊκές ομάδες και
δεν συνδέεται ομοιοπολικά με πρωτεΐνη (Laurent et al.,1992).
Για πολλές δεκαετίες θεωρείτο ότι η κύρια ιδιότητα του ΗΑ ήταν η βιοφυσική
και ομοιοστατική λειτουργία του στους ιστούς. Πρόσφατες μελέτες εισηγήθηκαν το
ρόλο του ΗΑ στην κυτταρική συμπεριφορά μέσω συγκεκριμένων κυτταρικών υποδοχέων (Laurent et al., 1992). Η αγκρικάνη (aggrecan), η βερσικάνη (versican), η νευροκάνη (neurocan), το CD44 και οι κυτταρικοί υποδοχείς RHAMM (receptor for hyaluronan-mediated motility) προσδένουν το ΗΑ σαν πρωτεΐνες προσδέτες (link
protein), με αποτέλεσμα να εντοπίζεται μέσω των συσσωμάτων αυτών με τη μορφή
πρωτεογλυκάνης (Hardingham et al., 1972; Bonnet et al.,1978; Baker et al., 1979;
LeBaron et al., 1992; Rauch et al,. 1992; Brown et al., 1991; Jalkanen et al.,1987; Miyake et al., 1990). Με αυτόν το τρόπο, το ΗΑ φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο σε
κυτταρικά μονοπάτια που σηματοδοτούν κυτταρικές λειτουργίες όπως ο πολλαπλασιασμός, η μετανάστευσης και η διαφοροποίησης των κυττάρων. Στον αρθρικό χόνδρο,
το ΗΑ και η αγκρικάνη σχηματίζουν μεγάλα συσσωματώματα, δομές οι οποίες είναι
σημαντικές για τη λειτουργία του χόνδρου. Μια από τις πιο σημαντικές ιδιότητες του
είναι η ικανότητά του να προσδένει μεγάλα ποσά νερού εως και περίπου 1000 φορές
το βάρος του.
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1.2.3 Θειική χονδροϊτίνη
Η θειϊκή χονδροϊτίνη αποτελείται από β-D-γλυκουρονικό και Ν-ακέτυλογαλακτοζαμίνη. Η γαλακτοζαμίνη είναι συνήθως θειωμένη στις θέσεις C-4 ή C-6,
ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που το γλυκουρονικό οξύ είναι θειωμένο στις θέσεις
C-2 ή C-3. Οι δισακχαρίτες μεταξύ τους συνδέονται με β1 4 γλυκοζιτικούς δεσμούς
(Shibata et al., 1992; Oegema et al., 1984).
Περίπου το 80% από τις συνολικές GAGs στον αρθρικό χόνδρο είναι αλυσίδες CS. Η σπουδαιότητα/χρησιμότητα της θέσης της θειωμένης ομάδας της γαλακτοζαμίνης παραμένει άγνωστη ωστόσο, φαίνεται να έχει κάποια βιολογική σημασία και
σαν τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί η CS η οποία ως θειωμένη στη
θέση 4 βρίσκεται σε μεγαλύτερη ποσότητα σε σύγκριση με τη χονδροϊτίνη θειωμένη
στη θέση 6 στον νεαρό, ανώριμο αρθρικό χόνδρο (Mourao et al., 1976; Saamanen et
al., 1989). Επίσης, η θείωση φαίνεται να αλλάζει σε παθολογικές καταστάσεις, όπως
συμβαίνει στην περίπτωση της οστεοαρθρίτιδας στην οποία αλλάζει η θείωση των
αλυσίδων CS στον χόνδρο και στο αρθρικό υγρό (Mankin et al., 1971; Plaas et al.,
1998; Lewis et al., 1999).
CS αλυσίδες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στη δομή όσο και
στη λειτουργία του κυττάρου. Έχει δειχθεί ότι η δράση των αλυσίδων θειϊκής χονδροϊτίνης έχουν σημαντικό ρόλο στη μορφολογία τόσο των φυσιολογικών όσο και των
καρκινικών κυττάρων. Επιπροσθέτως, έρευνες έχουν δείξει τον ρόλο της θειϊκής χονδροϊτίνης στον ρυθμό ανάπτυξης τόσο των φυσιολογικών όσο και των καρκινικών
κυττάρων, καθώς επίσης και στην κινητικότητα και την μεταναστευτική τους ικανότητά (Garrigues et al., 1986; Moyano et al., 1999; Denholm et al., 2000; Denholm et
al., 2001).
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1.2.4 Θειική δερματάνη
Στην περίπτωση της θειϊκής δερματάνης, η επαναλαμβανόμενη δισακχαριτική
ομάδα αποτελείται από εξουρονικό οξύ (hexuronic acid) και μια Ν-ακέτυλογαλακτοζαμίνη. Το εξουρονικό οξύ μπορεί να βρίσκεται είτε με τη μορφή γλουκουρονικού οξέος (GlcUA) είτε ιδουρονικού οξέος (IdoUA), ωστόσο και οι δυο μορφές
μπορεί να συνυπάρχουν στην ίδια ανθρακική αλυσίδα (Rosenberg et al.,1985; Choi et
al., 1989). Η θειϊκή δερματάνη συναντάται συνήθως θειωμένη στη θέση 2 του ιδουρονικού οξέος και στη θέση 4 του γλυκουρονικού. Το μοριακό βάρος της ποικίλει
από 15-40 kDa, ενώ η ύπαρξη του ιδουρονικού οξέος προσδίδει στο μόριο μεγάλο
αρνητικό φορτίο (Comper et al., 1978; Sanderson et al., 1987). Οι αλυσίδες DS βρίσκονται σε όλους τους ιστούς και αποτελούν το 5-10% των συνολικών αλυσίδων DS
(Murata et al.,1987). Επίσης λόγω του μεγάλου αρνητικού φορτίου που φέρουν έχει
δειχθεί ότι μπορεί να επηρεάσουν ορισμένες κυτταρικές λειτουργίες.

1.2.5 Θειική κερατάνη
Η θειϊκή κερατάνη αποτελείται από επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές μονάδες γαλακτόζης και Ν-ακετυλο-γλυκοζαμίνης. Το μέγεθος της ανθρακικής της αλυσίδας καθώς επίσης και ο βαθμός θείωσης ποικίλουν με αποτέλεσμα το μοριακό
της βάρος να είναι 4-20 kDa (Hascall et al.,1972; Murata et al.,1987). Στα θηλαστικά
απαντώνται δυο τύποι θειϊκής κερατάνης, η θειϊκή κερατάνη Ι και ΙΙ. Η θειϊκή κερατάνη ΙΙ βρίσκεται κυρίως στις μεγαλομοριακές πρωτεογλυκλάνες του χόνδρου, ενώ η
θειϊκή κερατάνη Ι εντοπίζεται στις μικρές πρωτεογλυκάνες θειϊκής κερατάνης, όπως η
λουμικάνη (lumican) και η ινομοδουλίνη (fibromodulin). Η θειϊκή κερατάνη ΙΙ προσδένεται μέσω Ο-γλυκοζιτικών δεσμών στον πρωτεϊνικό κορμό, ενώ η θειϊκή κερατάνη Ι συνδέεται μέσω Ν-γλυκοζιτκό δεσμό (Hoffmann et al.,1967; Choi et al.,1975;
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Nilsson et al.,1983). Η θειϊκή κερατάνη ΙΙ βρίσκεται κυρίως στον χόνδρο ενώ η θειϊκή
κερατάνη Ι εντοπίζεται στον κερατοειδή χιτώνα. Η βιολογική της σπουδαιότητα δεν
είναι ακόμα γνωστή, ωστόσο η κατανομή των δυο τύπων θειϊκής κερατάνης σε διαφορετικούς ιστούς φαίνεται να έχει κάποια βιολογική σημασία τόσο στη δομή όσο
και στη λειτουργία του ιστού.

1.2.6 Ηπαρίνη και θειική ηπαράνη
Η ηπαρίνη και η θειϊκή ηπαράνη έχουν όμοια βασική δομή αποτελούμενη από
επαναλαμβανόμενους

δισακχαρίτες

γλυκουρονικού

οξέος

και

Ν-ακέτυλο-

γαλακτοζαμίνης. Το μοριακό βάρος μιας αλυσίδας μπορεί να φτάσει έως και τα 100
kDa, ωστόσο συνήθως βρίσκονται κάτω από 50 kDa. Ο διαχωρισμός μεταξύ της ηπαρίνης και της θειϊκής ηπαράνης είναι δύσκολος εφόσον τόσο τα δομικά όσο και τα
λειτουργικά κριτήρια είναι ανεπαρκή για τον διαχωρισμό τους. Οι διαφορές τους εντοπίζονται κυρίως στην Ν-θείωση, το ποσοστό της οποίας κυμαίνεται στη μεν θειική
ηπαράνη κάτω από το 50%, στη δε ηπαρίνη στο 70% ή και υψηλότερα (Fransson et
al., 1986; Roden et al., 1992). Η ηπαρίνη είναι γνωστή για την αντιπηκτική της δράση
που βασίζεται στην ικανότητά της να προσδένεται με την αντιθρομβίνη ΙΙΙ. Η βιολογική σπουδαιότητα της θειικής ηπαράνης έχει μελετηθεί και έχει δειχθεί η συμμετοχή
της σε πολλά βιολογικά σηματοδοτικά μονοπάτια που αφορούν βασικές λειτουργίες
του κυττάρου.

1.2.7 Βιοσύνθεση Πρωτεογλυκανών
1.2.7.1 Γενικά
Η βιοσύνθεση των PGs ακολουθεί το γενικό κανόνα κατά τον οποίο το DNA
μεταγράφεται σε ειδικό mRNA που ακολούθως μεταφράζεται σε πρωτεΐνη. Στη
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συνέχεια το συντιθέμενο πολυπεπτίδιο μεταφέρεται μέσω του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου στο σύμπλεγμα των Golgi. Εκεί προστίθενται οι υδατάνθρακες και
πραγματοποιείται η θείωση των GAGs ως τελευταίο στάδιο της βιοσύνθεσης τους
(Esko et al., 2002; Kjellen et al., 1991; Bernfield et al., 1999; Gallagher, 1989; Iozzo,
1998; Sugahara et al., 2003). Στη συνέχεια η πρωτεογλυκάνη είτε εκκρίνεται [(π.χ. η
αγκρικάνη, η διακοσμιτίνη (decorin), η διγλυκάνη (biglycan)], είτε μεταφέρεται στη
κυτταρική μεμβράνη [(π.χ συνδεκάνες (syndecans), CD-44)] είτε πακεττάρεται και
παραμένει μέσα στο κύτταρο [(π.χ. σεργιλίνες (sergylins)].
Όλες οι γλυκοζαμινογλυκάνες με εξαίρεση το υαλουρονικό, συντίθεται στον
πρωτεϊνικό κορμό. Η βιοσύνθεση των γλυκοζαμινογλυκανών επιτυγχάνεται με την
προσθήκη ενός μονοσακχαρίτη στο τελικό άκρο της αναπτυσσόμενης πολυσακχαριτικής αλυσίδας (Sugahara et al., 2000; Sugahara et al., 2003). Η βιοσύνθεση των
GAGs είναι στενά συνδεδεμένη με τον μεταβολισμό της γλυκόζης στα θηλαστικά. Τα
μόρια UDP-glucose και UDP-GlcNAc παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιοσύνθεση
(Grebner et al., 1966; Kjellen et al., 1991). Η ξυλόζη αναστέλλει την οξείδωση της
γλυκόζης σε γλυκουρονικό οξύ και η πραγματοποιούμενη βιοσύνθεση των GAGs ακολουθεί δύο βήματα, 1) επιμήκυνση της γλυκοζαμινογλυκανικής αλυσίδας με μειωμένα ποσοστά γλυκουρονικού οξέος και 2) έναρξη της σύνθεσης της αλυσίδας με
πρόδρομο μόριο το γλυκουρονικό οξύ (Grebner et al., 1966; Kjellen et al., 1991).

1.2.7.2 Σχηματισμός των γλυκοζαμινογλυκανικών περιοχών πρόσδεσης
Η παραπάνω σειρά αντιδράσεων φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τον σχηματισμό περιοχών πρόσδεσης για τη θειική χονδροϊτίνη/δερματάνη καθώς και για τη θειική ηπαράνη. Η έναρξη της βιοσύνθεσης των GAGs συνδέεται με τη προσθήκη του
αναγωγικού

άκρου

της

ξυλόζης

στο

κατάλοιπο

της

σερίνης/θρεονίνης
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(serine/threonine) του πρωτεϊνικού κορμού στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο και στα
αρχικά διαμερίσματα του συμπλέγματος των Golgi με τη βοήθεια του ένζυμου ξυλοσιλτρανσφεράσης (xylosyltransferase) για τον πολυμερισμό της θειικής χονδροϊτίνης/δερματάνης και της ηπαράνης (Grebner et al., 1966; Kjellen et al., 1991). Στη συνέχεια προστίθεται η γαλακτόζη με τη βοήθεια του ένζυμου γαλακτοσιλτρανσφεράσης Ι (galactosyltransferase I) (Tesler et al., 1965; Tesler et al., 1966). Δεν συμβαίνει
το ίδιο με την θειική κερατάνη και το υαλουρονικό οξύ (ΗΑ). Οι αλυσίδες της θειικής
κερατάνης προσδένονται στον πρωτεϊνικό κορμό των PGs είτε μέσω της πρόσδεσης
των Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης (GlcNac) - ασπαραγίνης (asparagines) είτε μέσω των Νακετυλογαλακτοζαμινης (GalNac) - σερίνης/θριονίνης. Ο πολυμερισμός της θειικής
χονδροϊτίνης/δερματάνης και της ηπαράνης στο διπεπτίδιο της σερίνης/θριονίνης συνεχίζεται με τη προσθήκη της επόμενης γαλακτόζης και με τη βοήθεια του ενζύμου
γαλακτοσιλτρανσφεράσης ΙΙ (galactosyltransferase II) το οποίο αναγνωρίζει τα δύο
προηγούμενα σάκχαρα που είναι ήδη συνδεδεμένα με τον πρωτεϊνικό κορμό. Στη συνέχεια το γλυκουρονικό οξύ μεταφέρεται με το ένζυμο γλουκουρονιλτρανσφεράση Ι
(glucuronyltransferase I). Το ΗΑ δεν προσδένεται σε πρωτεϊνικό κορμό (Helting et
al., 1969; Sugahara et al., 1995; Manzi et al., 1995; Sugahara et al., 2000; Sugahara et
al., 2003).

1.2.7.3 Επιμήκυνση της αλυσίδας των γλυκοζαμινογλυκανών
Με τη βοήθεια των ένζυμων, Ν-ακετυλγαλακτοσαμινυλ-τρανσφεράση (Nacetylgalactosaminyl-transferase)

και

γλουκουρονυλ-τρανσφεράση

(glucuronyl-

transferase), επιτυγχάνεται η επιμήκυνση των αλυσίδων θειικής χονδροϊτίνης και θειικής δερματάνης. Ένας μονοσακχαρίτης προστίθεται στο τελικό άκρο της γλυκοζαμινογλυκανικής αλυσίδας με την ταυτόχρονη προσθήκη των ομάδων θείου (de Luca et
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al., 1973). Ο ανόργανος φώσφορος ενεργοποιείται με τη βοήθεια του ΑΤΡ σε φωσφοαδενοσυλφωσφοθειϊκό (phosphoadenosylphosphosulphate, PAPS), που δίνει τη
φωσφορική του ομάδα στις GAGs. Ειδικά ένζυμα, οι σουλφοτρανσφεράσες
(sulphotransferases), καταλύουν αυτή την αντίδραση δίνοντας τη θειϊκή ομάδα στον
άνθρακα 4 ή 6 του GalNAc . Η βιοσύνθεση της δερματάνης φαίνεται να είναι όμοια
με αυτή της χονδροϊτίνης, με την εξαίρεση ότι το Δ-γλουκουρονικό οξύ (Dglucuronic acid) επιμερίζεται σε Λ-ιδουρονικό οξύ (L-iduronic acid) (Hook et al.,
1974; Malmstrom et al., 1975). Οι παράγοντες που καθορίζουν το μήκος της αλυσίδας της θειικής χονδροϊτίνης/δερματάνης είναι άγνωστοι. .στόσο, υπάρχουν θεωρίες
που προτείνουν ότι η διαδικασία της θείωσης πραγματοποιείται πιο γρήγορα από την
επιμήκυνση της αλυσίδας και έτσι όταν η θείωση φτάνει στο τελικό GalNAc τότε
σταματάει και η επιμήκυνση της αλυσίδας χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος αυστηρός
κυτταρικός μηχανισμός για αυτή την εξέλιξη (Otsu et al., 1985; Midura, 1995; Kolset
et al., 2004). Η βιοσύνθεση της κερατάνης είναι σχεδόν άγνωστη. Τα ένζυμα που
παίρνουν μέρος στη θείωσή της φαίνεται να είναι διαφορετικά από αυτά της θειϊκής
χονδροϊτίνης/δερματάνης (Ruter et al., 1984).
Η βιοσύνθεση της θειϊκής ηπαράνης και της ηπαρίνης είναι πολύπλοκη στο
στάδιο της επιμήκυνσης. Το γλυκουρονικό οξύ και η GlcNAc προσδένονται στο άκρο
της αλυσίδας σχηματίζοντας ένα ενδιάμεσο προϊόν. Στη συνέχεια, αυτό το προϊόν
τροποποιείται με τη αποακετυλίωση του GlcNAc με το ένζυμο διακετυλάση
(deacetylase). Τέλος ακολουθεί ο επιμερισμός του γλυκουρονικού οξέος στη L μορφή
και με βαθμό θείωσης 2 (Jacobsson et al., 1984; Backsrom et al., 1979).
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1.2.8 Είδη και δομή των πρωτεογλυκανών
Οι PGs είναι βιομόρια τα οποία εντοπίζονται σε όλους τους ιστούς των θηλαστικών. Ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις ανάλογα με τον εντοπισμό τους ως προς το
κύτταρο (εξωκυττάριες, μεμβρανικές και ενδοκυττάριες), ανάλογα με το είδος των
GAGs που περιέχουν καθώς και ανάλογα με την πρωτογενή δομή του πρωτεϊνικού
τους κορμού.

1.2.8.1 Εξωκυττάριες PGs
Οι εξωκυττάριες PGs περιλαμβάνουν τις PGs της βασικής μεμβράνης, τις
υαλεκτάνες και τις μικρού μοριακού μεγέθους PGs πλούσιες σε λευκίνη (SLRPs).

1.2.8.2.α PGs της βασικής μεμβράνης
Η βασική μεμβράνη λειτουργεί ως φράγμα επιλεκτικής διαπερατότητας για τα
μακρομόρια. Θετικά φορτισμένες πρωτεΐνες διαχέονται μέσα από αυτή, ενώ η διαπερατότητά της μειώνεται σημαντικά στις αρνητικά φορτισμένες και ουδέτερες πρωτεΐνες. Αυτή η επιλεκτική της διαπερατότητα οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη πρωτεογλυκανών (Kanwar et al., 1980). Έχει παρατηρηθεί η μεταβολή της έκφρασης των
PGs της βασικής μεμβράνης σε παθολογικές καταστάσεις διαφορετικών ιστών και
οργάνων (Rohrbach et al., 1982; Bollineni et al., 1997; Snow et al., 1990; Snow et al.,
1991).
Η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία έχει δειχθεί ότι δρα ως μια δεξαμενή από αυξητικούς παράγοντες και κιτοκίνες . Οι PGs παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την ιδιότητα της εξωκυττάριας θεμέλια ουσίας μέσω της ικανότητάς τους να προσδένουν αυξητικούς παράγοντες (Saksela et al., 1990; Ishai-Micaeli et al., 1990). Πολλές μελέτες
έχουν δείξει την σημαντική δράση των PGs της βασικής μεμβράνης στον έλεγχο βα-

34

σικών λειτουργιών των καρκινικών κυττάρων όπως η διαφοροποίηση, η αγγειογένεση
και η διήθηση (Bar-Shavit et al., 1991).
Στις PGs της βασικής μεμβράνης περιλαμβάνονται κυρίως η περλεκάνη, η αγκρίνη (agrin) και η μπακανάνη (bacanan) που εντοπίζονται ως επί το πλείστον στις
επιθηλιακές και αγγειακές βασικές μεμβράνες.
Περλεκάνη. Η περλεκάνη (perlecan) έχει πάρει το όνομά της από τη δομή της
που μοιάζει σαν ένα περιστρεφόμενο σχοινί από πέρλες. Το μήκος του πρωτεϊνικού
της κορμού είναι περίπου 80 nm και περιέχει 5-7 ποικιλόμορφου μεγέθους σφαιρικά
τμήματα που συνδέονται μεταξύ τους μέσω ραβδόμορφων τμημάτων (Olsen et al.,
1999; Noonan et al., 1993). Ο πρωτεϊνικός της κορμός είναι περίπου 400 kDa, στο Νάκρο του οποίου συνδέονται 2-3 γλυκοζαμινικές αλυσίδες κυρίως θειικής ηπαράνης
με μοριακό βάρος περίπου 40-60 kDa (Noonan et al., 1991). Περιστασιακά, έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη αλυσίδων θειϊκής ηπαράνης και θειϊκής χονδροϊτίνης/δερματάνης στον πρωτεϊνικό κορμό της περλεκάνης (Isemura et al., 1987;
Danielson et al., 1992). Στον κερατοειδή χιτώνα η περλεκάνη εμφανίζεται μόνο με
αλυσίδες θειϊκής χονδροϊτίνης (Hascall et al., 1992).
Η δομική αλληλουχία της περλεκάνης στον άνθρωπο και στο ποντίκι είναι
γνωστή (Nooman et al., 1991; Murdoch et al., 1992). Περιλαμβάνει ομόλογες περιοχές του υποδοχέα της χαμηλής πυκνότητας χοληστερίνης (LDL), της λαμινίνης
(laminin), του N-CAM και του EGF. Τα 14 τελικά αμινοξέα του Ν-άκρου είναι περιοχή καλά διατηρημένη και περιέχει τρία επαναλαμβανόμενα αμινοξέα σερίνηγλυκίνη-ασπαραγίνη (SGD), τα οποία είναι υποψήφια σαν περιοχές πρόσδεσης των
GAGs.
Η βιολογική σπουδαιότητα της περλεκάνης δεν είναι ακόμα γνωστή. .στόσο,
βάση της δομής της έχει προταθεί ότι μπορεί να αλληλεπιδρά με συστατικά της εξω-
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κυττάριας θεμέλιας ουσίας όπως είναι οι αυξητικοί παράγοντες (Iozzo, 1998). Έρευνες επίσης δείχνουν τη πιθανή συμμετοχή της στη κυτταρική προσκόλληση μέσω της
αλληλεπίδρασή της με την ινονεκτίνη (Singer et al., 1987).
Αγρίνη. H αγρίνη είναι μια εξωκυττάρια πρωτεογλυκάνη θειϊκής ηπαράνης
μεγάλου μοριακού μεγέθους (500 kDa), ο πρωτεϊνικός της κορμός της οποίας είναι
περίπου 200 kDa ( Cole et al., 1996; Iozzo,1998). Η αλληλουχία της είναι γνωστή
(Rupp et al., 1991. Η πρωτεϊνική της δομή αποτελείται από εννέα ομόλογες περιοχές
του αναστολέα των πρωτεασών, ένα τμήμα όμοιο στη περιοχή ΙΙΙ της λαμινίνης και
τέσσερις επαναλήψεις του EGF (Iozzo,1998).
Η αγρίνη είναι ένα μόριο που παίζει σημαντικό ρόλο στη συσσώρευση υποδοχέων ακετυλοχολίνης στη διαδικασία ανάπτυξης των νευρομυϊκών συνδέσμων στην
εμβρυογέννεση καθώς και στη νεφρική διήθηση (Groffen et al., 1998; Iozzo,1998).
Επίσης η αγρίνη φαίνεται να προσδένει αυξητικούς παράγοντες όπως είναι ο TGF και
ο PDGF (Patthy et al., 1993; Iozzo,1998).
Μπακανάνn. H μπακανάνη είναι μία πρωτεογλυκάνη θειϊκής χονδροϊτίνης. Η
αλληλουχία του γονιδίου της είναι γνωστή (Couchman et al., 1996). Ο πρωτεϊνικός
της κορμός έχει μοριακό βάρος 138 kDa και αποτελείται από πέντε σχηματισμούς
κεφαλή-ράβδος-ουρά (head-rod-tail configuration) που φαίνεται να καθορίζουν τη
συμπεριφορά της πρωτεογλυκάνης. Η μοριακή της δομή είναι καινοτόμα για πρωτεΐνη του εξωκυττάριου χώρου. Η κεφαλή και η ουρά είναι σφαιρικά τμήματα με το κεντρικό τους μέρος να εμφανίζει ελικοειδή δομή (Wu et al., 1997). Το ελικοειδές τμήμα της περιέχει τις περιοχές γλυκοζυλίωσης (Iozzo,1998). Όσον αφορά τη βιολογική
της λειτουργία έχει δειχθεί ότι παίρνει μέρος στη διαφοροποίηση των φυσιολογικών
ινοβλαστών (Ghiselli et al., 2000).
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1.2.8.2.β Υαλεκτάνες
Οι υαλεκτάνες αποτελούν μια οικογένεια πρωτεογλυκανών που αλληλεπιδρούν με το υαλουρονικό οξύ και τις λεκτίνες. Η οικογένεια των υαλεκτανών αποτελείται από τέσσερα μέλη τα οποία εμφανίζουν κοινά δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά σε γονιδιακό και σε πρωτεϊνικό επίπεδο (Iozzo,1998). Οι κυριότερες υαλεκτάνες είναι η αγγρικάνη (aggrecan) , η βερσικάνη (versican), η νευρικάνη
(neurocan) και η μπρεβικάνη (brevican). Μερικοί τύποι κολλαγόνου μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτή τη κατηγορία (Iozzo,1998).
Οι υαλεκτάνες έχουν κοινά χαρακτηρικά όσον αφορά τη πρωτεϊνική τους δομή. Αποτελούνται από τρεις περιοχές, το Ν-τελικό άκρο που αποτελεί τη περιοχή δέσμευσης του υαλουρονικού οξέος, το κεντρικό τμήμα που φέρει τις αλυσίδες των
GAGs και το C-τελικό άκρο που δεσμεύει τις λεκτίνες (Iozzo,1998). Αρκετές μελέτες
έχουν δείξει το ρόλο των υαλεκτανών στις αλληλεπιδράσεις του κυττάρου με την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία.
Αγγρικάνη. H αγγρικάνη είναι η κύρια πρωτεογλυκάνη του χόνδρου. Αποτελείται από πρωτεϊνικούς κορμούς ποικίλου μήκους και με διαφορετικές αλυσίδες
GAGs συνδεδεμένες πάνω σε αυτούς. Το μοριακό της βάρος ποικίλει αναλόγα με τον
τύπο του ιστού που βρίσκεται και κυμαίνεται από 1 έως 3,5 MDa και το μέγεθός της
με βάση την ηλεκτρονική μικροσκοπία κυμαίνεται από 100-300 nm. Μαζί με το υαλουρονικό οξύ συνιστούν μεγαλομοριακά συσσωματώματα, μοριακού βάρους έως
και 800 MDa.
Στον πρωτεϊνικό της κορμό εντοπίζονται τρεις περιοχές, η Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η περιοχή Ι στο Ν-τελικό άκρο της περιέχει μια αλληλουχία που μοιάζει με ανοσοσφαιρίνη
και τέσσερις υπομονάδες που προσομοιάζουν με τη συζευκτική πρωτεΐνη και σχημα-
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τίζουν δύο σφαιρικά τμήματα τα G1 και G2 (Doege et al.,1991) Μεταξύ των G1 και
G2 τμημάτων έχουν βρεθεί περιοχές που συμμετέχουν στην αποικοδόμηση της αγγρικάνης. Στη περιοχή ΙΙ βρίσκονται οι θέσεις πρόσδεσης των GAGs που μπορεί να
φέρουν μέχρι και 100 αλυσίδες (Doege et al., 1997). Η περιοχή ΙΙΙ αποτελείται από
επαναλαμβανόμενα δομικά μοτίβα όμοια με εκείνο του EGF, ένα τμήμα του μοιάζει
με τον C-τύπο λεκτίνης και μια περιοχή που μοιάζει με τη ρυθμιστική πρωτεΐνη του
συμπληρώματος (Fulop et al., 1993). Μέσω του τμήματος που ομοιάζει με τον Cτύπο λεκτίνης, η αγγρικάνη εμπλέκεται με τρόπο εξαρτώμενο από τα ιόντα Ca2+ στη
δέσμευση σακχάρων, με αποτέλεσμα να παίζει σημαντικό ρόλο στις αλληλεπιδράσεις
του εξωκυττάριου χώρου με τη κυτταρική επιφάνεια (Iozzo,1998).
Βερσικάνη. Η βερσικάνη, μια πρωτεογλυκάνη θειϊκής χονδροϊτίνης αρχικά
απομονώθηκε από τους ινοβλάστες (Krusius et al., 1987). Στον άνθρωπο εντοπίζεται
κυρίως στα κερατινοκύτταρα, τα λεία μυικά κύτταρα των τοιχωμάτων των αγγείων,
στον εγκέφαλο και τους χόνδρους (Iozzo,1998). Το γονίδιο της εντοπίζεται στη θέση
5q13.2 του ανθρωπίνου χρωμοσώματος (Zimmermann et al., 1989). Στα θηλαστικά
υπάρχουν τέσσερα πρωτεϊνικά προϊόντα εναλλακτικού ματίσματος του γονιδίου της
βερσικάνης. Αυτές οι ισομορφές είναι η βερσικάνη 0, 1, 2 και 3 (Iozzo,1998).
Ο πρωτεϊνικός της κορμός αποτελείται από τρεις περιοχές τις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Η
περιοχή Ι βρίσκεται στο Ν-τελικό άκρο της και αποτελείται από μια αλληλουχία που
μοιάζει με ανοσοσφαιρίνη και δύο υπομονάδες που μοιάζουν με τη συζευκτική πρωτεΐνη και εμπλέκονται στη πρόσδεση του υαλουρονικού οξέος (Iozzo,1998). Η περιοχή ΙΙ περιέχει τις GAG-α και GAG-β υπομονάδες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη
πρόσδεση έως και 30 αλυσίδων θειϊκής χονδροϊτίνης/δερματάνης καθώς και Ν- και
Ο-ολιγοσακχαριτών (Iozzo,1998). Τέλος, η περιοχή ΙΙΙ αποτελείται από μια σειρά
από επαναλαμβανόμενα δομικά μοτίβα όμοια με αυτά του EGF, ένα τμήμα που μοιά-
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ζει με τον C-τύπο λεκτίνης και μια περιοχή που μοιάζει με τη ρυθμιστική πρωτεΐνη
του συμπληρώματος (Iozzo,1998; Aspberg et al., 1995). Οι ισομορφές της βερσικάνης παίζουν σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά του κυττάρου.

1.2.8.2.γ Μικρές Πρωτεογλυκάνες πλούσιες σε λευκίνη
Οι μικρές PGs πλούσιες σε λευκίνη (SLRPs) αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια PGs που απαρτίζεται από τρεις κατηγορίες. Η κατηγορία Ι περιλαμβάνει την διακοσμιτίνη (decorin) και τη διγλυκάνη (biglycan), η κατηγορία ΙΙ την ινομοδουλίνη
(fibromodulin), λουμικάνη (lumican), PRELP, κερατοκάνη (keratocan) και οστεοατχερίνη (osteoadherin) και η κατηγορία ΙΙΙ την επιφυκάνη (epiphycan) και οστεογλυκίνη/μιμεκάνη (osteoglycin/mimecan) (Blochberger et al., 1992; Sommarin et al.,
1998; Friedman et al., 2000). Επίσης πρόσφατα έχουν ανακαλυφτεί η οπτικίνη
(opticin) και η ασπορίνη (asporin) (Reardon et al., 2000; Lorenzo et al., 2001; Henry
et al., 2001). Το μοριακό βάρος του πρωτεϊνικού τους κορμού κυμαίνεται από 36-40
kDa έχοντας όμοια αλληλουχία των αμινοξέων (Krusius et al., 1986; Day et al., 1987;
Fisher et al., 1989; Oldberg et al., 1989; Blochberger et al., 1992; Shinomura et al.,
1992). Οι πρωτεϊνικοί τους κορμοί έχουν πλούσια σε λευκίνη μοτίβα, τα οποία επαναλαμβάνονται 9-10 φορές στο C-τελικό άκρο τους. Το Ν-τελικό τους άκρο παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία τόσο στην αλληλουχία των αμινοοξέων όσο και στο
βαθμό γλυκοζυλίωσης. Αυτές οι περιοχές φαίνεται να παίζουν ρόλο στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυττάρων και μεταξύ του κύτταρου και της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας (Naeme et al., 1989; Iozzo,1998).
Διακοσμιτίνη & Διγλυκάνη. Η διακοσμιτίνη έχει πάρει το όνομα της από την
εικόνα της στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που εμφανίζεται να διακοσμεί (decorate) τις
ίνες του κολλαγόνου (Scott et al., 1980; Scott et al., 1981). Το Ν-τελικό άκρο του
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πρωτεϊνικού της κορμού (36 kDa) φέρει ένα σημείο πρόσδεσης για μια αλυσίδα θειϊκής χονδροϊτίνης/δερματάνης (Choi et al., 1989; Iozzo,1998). Τόσο η διακοσμιτίνη
όσο και η διγλυκάνη παρουσιάζονται και σε μη γλυκοζυλιωμένη μορφή (Roughley et
al., 1993). Ο βαθμός γλυκοζυλίωσης και το είδος της γλυκοζαμινογλυκάνης φαίνεται
να παίζουν σημαντικό ρόλο στην οστεογένεση και τη χονδρογένεση (Rada et al.,
2000). Αρχικά η διακοσμιτίνη απομονώθηκε από τον οστίτη ιστό και τον χόνδρο, αν
και εντοπίζεται και σε πολλούς άλλους ιστούς όπως στους τένοντες και το δέρμα
(Rosenberg et al., 1985; Fisher et al., 1983; Iozzo,1998; Rada et al., 2000). Μελέτες
παρουσιάζουν τη διακοσμιτίνη σαν ένα οδοντωτό μόριο που προσδένεται σε δύο παράλληλα γειτονικά μόρια κολλαγόνου, με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση και τον
προσανατολισμό/κατεύθυνση των ινών κολλαγόνου (Vogel et al., 1984).
Η διγλυκάνη, όπως και η διακοσμιτίνη βρέθηκε πρώτα στον χόνδρο και στα
οστά με την αλληλουχία των αμινοξέων τους σε υψηλή ομολογία (Fisher et al., 1983;
Rosenberg et al., 1985). Οι διαφορές στην δομή της εντοπίζονται στον πρωτεϊνικό της
κορμό (38 kDa) που έχει δύο σημεία πρόσδεσης της γλυκοζαμινογλυκάνης στο Ντελικό άκρο της (Choi et al., 1989; Morgelin et al., 1989). Κατά τη διάρκεια της οστεογένεσης η διγλυκάνη φέρεται να έχει αλυσίδες θειϊκής χονδροϊτίνης, ενώ στον
χόνδρο να έχει αλυσίδες θειϊκής δερματάνης (Rada et al., 2000). Η διγλυκάνη εντοπίζεται στα μεσεγχυματικά, ενδοθηλιακά και επιθηλιακά κύτταρα (Iozzo,1998).
Τόσο στη διακοσμιτίνη όσο και στη διγλυκάνη μπορούμε να διακρίνουμε
τέσσερις περιοχές την Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. Η περιοχή Ι περιλαμβάνει το πεπτιδικό σήμα
και ένα προπεπτίδιο η λειτουργία του οποίου δεν είναι πλήρως γνωστή (Fisher et al.,
1989). Στην περιοχή ΙΙ εντοπίζονται τα σημεία πρόσδεσης των GAGs και τέσσερα
κατάλοιπα κυστεΐνης (Iozzo,1998; Neame et al., 1989). Η περιοχή ΙΙΙ αποτελείται από
10 επαναλαμβανόμενες περιοχές πλούσιες σε λευκίνη, η κύρια λειτουργία της οποίας
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είναι η δέσμευση και η αλληλεπίδραση με ίνες κολλαγόνου και άλλες πρωτεΐνες
(Iozzo, 1997). Τέλος, στη περιοχή IV εντοπίζονται δύο κατάλοιπα κυστεΐνης και το
C-τελικό άκρο των μορίων (Iozzo, 1998; Iozzo, 1997).

1.2.9. PGs της κυτταρικής επιφάνειας/ενδοκυττάριες
Οι PGs της κυτταρικής επιφάνειας απαρτίζουν ποικίλες ομάδες μορίων με
πολλές και διαφορετικές βιολογικές λειτουργίες. Αυτές είναι: οι συνδεκάνες
(syndecans), σεργιλίνες (sergylins), μπεταγλυκάνη (beatglycan) και η οικογένεια των
CD44.
Συνδεκάνες . Η οικογένεια των συνδεκανών απαρτίζεται από τέσσερα διαφορετικά μέλη τη συνδεκάνη-1, συνδεκάνη-2 (ινογλυκάνη, fibroglycan), συνδεκάνη-3
(N-συνδεκάνη)

και

συνδεκάνη-4

[ριουντοκάνη

(ryudocan),

αμφιγλυκάνη

(amphiglycan)]. Η συνδεκάνη-1 αρχικά βρέθηκε στα επιθηλιακά κύτταρα αν και εκφράζεται και σε πολλούς άλλους τύπους κυττάρων (Bernfield et al., 1990; Bernfield
et al., 1992; Bernfield, et al., 1999). Η συνδεκάνη-1 κατανέμεται τόσο στην κυτταρική επιφάνεια όσο και ενδοκυττάρια. Το ενδοκυττάριο και το διαμεμβρανικό της τμήμα είναι καλά διατηρημένες γονιδιακές περιοχές (Bernfield et al., 1992), ενώ το εξωκυττάριο τμήμα της περιέχει επίσης καλά διατηρημένες γονιδιακές περιοχές.
Η συνδεκάνη-2 απομονώθηκε αρχικά από τους ινοβλάστες του πνεύμονα και
αργότερα από τα ηπατοκύτταρα (Marynen et al., 1989; Pierce et al., 1992). Η συνδεκάνη-3 βρέθηκε κυρίως στο νευρικό ιστό αλλά και στον χόνδρο κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξής του (Carey et al., 1992; Gould et al., 1992). Η συνδεκάνη-4 απομονώθηκε
από τα ενδοθηλιακά , επιθηλιακά, λεία μυϊκά κύτταρα και τους ινοβλάστες του δέρματος (Kojima et al., 1992; Kojima et al., 1993). Πολλοί τύποι κυττάρων εκφράζουν

41

πάνω από ένα τύπο συνδεκάνης, η έκφραση των οποίων μπορεί να αλλάζει κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης και της διαφοροποίησης των κυττάρων (Elenius et al., 1991).
Οι GAGs που συνδέονται στον πρωτεϊνικό κορμό των συνδεκανών ποικίλουν,
για παράδειγμα στις συνδεκάνες -1 και -3 ο πρωτεϊνικός τους κορμός μπορεί να φέρει
αλυσίδες θειϊκής ηπαράνης και θειϊκής χονδροϊτίνης (Rapraeger et al., 1985). Το εξωκυττάριο τμήμα των συνδεκανών προσδένει με υψηλού βαθμού συγγένεια το κολλαγόνο καθώς επίσης και το C-τελικό άκρο τους, τη θέση πρόσδεσης της ηπαρίνης, στη
ινονεκτίνη (Bernfield et al., 1990), τη θρομβοσπονδίνη (thrombospondin) (Bernfield
et al., 1990), τη τενασκίνη (tenascin) (Salmivirta et al., 1991) και τον FGF (Chernousov et al., 1993). Το ενδοκυτταρικό τους τμήμα προσδένει τον κυτταροσκελετό μέσω
της ακτίνης. Έχει δειχθεί ότι οι συνδεκάνες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
τόσο των φυσιολογικών όσο και των καρκινικών κυττάρων παίρνοντας μέρος σε λειτουργίες του κυττάρου όπως είναι η κυτταρική προσκόληση, ο πολλαπλασιασμός, η
διαφοροποίηση και η μεταναστευτική τους ικανότητα.
Οικογένεια των CD-44. Το CD-44 υπάρχει είτε με την μορφή πρωτεογλυκάνης είτε με μή- πρωτεογλυκανική μορφή. Οι γλυκοζαμινικές αλυσίδες που προσδένονται είναι θειϊκή χονδροϊτίνη ή θειϊκή ηπαράνη. Το CD-44 είναι ο κυρίως κυτταρικός
υποδοχέας του υαλουρονικού οξέος (Miyake et al., 1990). Αποτελείται από ένα μικρό
ενδοκυττάριο τμήμα, ένα C-τελικό άκρο καλά διατηρημένο και ένα μεγάλο εξωκυττάριο τμήμα (Jalkanen et al., 1987). Μέσω του εναλλακτικού ματίσματος δημιουργούνται διαφορετικές ισομορφές που παίζουν σημαντικό ρόλο στη σηματοδότηση του
κυττάρου.
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1.3 Μελάνωμα –εξωκυττάρια θεμέλια ουσία-πρωτεογλυκάνες- παράγοντες ανάπτυξης

1.3.1

Μελάνωμα και εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (ECM)

Ο καρκίνος προκύπτει από τη διαταραχή της ομοιόστασης των κυττάρων και ερμηνεύεται με διαταραχές στις λειτουργίες που αφορούν την ηρεμία, τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και την απόπτωση των κυττάρων.
Στους πολυκύτταρους οργανισμούς η ομοιόσταση γίνεται μέσω τριών κύριων
μορφών επικοινωνίας: α) εξωκυτταρική επικοινωνία μέσω διαλυτών παραγόντων που
περιλαμβάνει ορμόνες, παράγοντες ανάπτυξης, κυτοκίνες και μέσω πρόσδεσης κυττάρου και εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας β) διακυτταρική επικοινωνία μέσω δεύτερων μηνυμάτων και συμπλεγμάτων; γ) ενδοκυτταρική επικοινωνία μέσω της προσκόλλησης μεταξύ των κυττάρων και τη δημιουργία ρωγμών που βοηθούν στην επικοινωνία με την ανταλλαγή μορίων. Όλοι οι τύποι της επικοινωνίας εμπλέκονται
στην έναρξη, εξέλιξη και μετάσταση του μελανώματος σχηματίζοντας ένα δυναμικό
δίκτυο μεταξύ των κακοήθων κυττάρων και του ξενιστή (Wallace, 1984).
Το κακόηθες μελάνωμα του δέρματος είναι ένας από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους όγκους. Βασιζόμενοι σε κλινικές και ιστοπαθολογικές εικόνες έχουν αναφερθεί πέντε βήματα ανάπτυξης του μελανώματος (Wallace et al., 1984; Dirk et al.,
2002).
1) κοινοί επίκτητοι και συγγενείς σπίλοι με φυσιολογική δομή μελανοκυττάρων
χωρίς κυτογενετικές ανωμαλίες
2) δυσπλαστικοί σπίλοι με δομική και αρχιτεκτονική ατυπία
3) πρωτοπαθές μελάνωμα με οριζόντια φάση ανάπτυξης που τα κύτταρα δεν έχουν κάνει ακόμα μετάσταση
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4) προχωρημένη κάθετη φάση ανάπτυξης του μελανώματος που τα κύτταρα έχουν διεισδύσει στο χόριο και μπορούν να δημιουργήσουν μετάσταση
5) μεταστατικό μελάνωμα
Οι συμπαγείς όγκοι αποτελούνται από νεοπλασματικά και μη νεοπλασματικά
κύτταρα σε διάφορες αναλογίες που συνιστούν ένα φτωχά διαφοροποιημένο ιστό σε
δυναμική αλληλεπίδραση. Η εξέλιξη του όγκου που περιλαμβάνει τη μετάσταση είναι πιθανή μέσω εσωτερικών αλληλεπιδράσεων και των δύο κυτταρικών τύπων.
Η αρχιτεκτονική ενός κακοήθους συμπαγούς όγκου αποτελείται από μια συμπαγή
μάζα με νεκρωτικό κέντρο και μια περιφερική ζωτική περιοχή, το μικροπεριβάλλον
του όγκου δηλαδή την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (ECM) (Bogenrieder, 2002). Η
εξωκυττάρια θεμέλια ουσία αποτελείται από πρωτεΐνες, γλυκοπρωτεΐνες, πρωτεογλυκάνες και γλυκοζαμινογλυκάνες σε μια σύνθετη διάταξη που εξασφαλίζει τη δομή,
παράγει βιολογικά σήματα και ασκεί μηχανική επιρροή στην επιδερμίδα περιλαμβάνοντας τα μελανοκύτταρα (Boudreau et al., 1999). H ECM των κυττάρων δεν περιλαμβάνει μόνο τα δομικά συστατικά (μικροαγγεία, στηρικτικά κύτταρα, φλεγμονώδη
κύτταρα) ή αλλιώς στρώμα του όγκου αλλά επίσης κιτοκίνες, χημειοκίνες και παράγοντες ανάπτυξης που προέρχονται από νεοπλασματικά και μη νεοπλασματικά κύτταρα (Bogenrieder et al., 2002; Boudreau et al., 2002).
Το δερματικό μελάνωμα χαρακτηρίζεται από την υψηλή του μεταστατική ικανότητα (Lotze et al., 2001). Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ECM των κυττάρων έχει ρόλο κλειδί στην εξέλιξη της μετάστασης επηρεάζοντας λειτουργίες όπως ο πολλαπλασιασμός, η αποδόμηση και η μετανάστευση των κυττάρων (Liotta et al., 1991, Fidler
et al., 1995). Τα κύτταρα του μελανώματος αλληλεπιδρούν με το μικροπεριβάλλον
τους μέσω της απελευθέρωσης διαλυτών υποστρωμάτων και με άμεση επαφή μεταξύ
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των κυττάρων (Herlyn, 2001; Halaban, 1996; Herlyn & Shih 1994; Lazar- Molnar,
2000).
Στην δερμίδα τα κύτταρα του μελανώματος έρχονται σε επαφή με την εξωκυττάρια ουσία και προκαλούν αντίδραση του στρώματος (Suster, 1994). Η ποιότητα και η
ακεραιότητα της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας μπορεί να επηρεάζει την εξέλιξη και
την ανάπτυξη του μελανώματος καθώς και την ικανότητα του να μεθίσταται (Ruiter
et al., 2002). Το περικυτταρικό περιβάλλον, ‘στρώμα’, των φυσιολογικών μελανοκυττάρων και των αντίστοιχων κακοήθων, των κυττάρων του μελανώματος, είναι αξιοσημείωτα σύνθετο και συνίσταται από κυτταρικά, μοριακά και μηχανικά συστατικά.
Τα κύτταρα που επηρεάζουν ένα κύτταρο του μελανώματος ή το φυσιολογικό πρόγονο τους, το μελανοκύτταρο, είναι τα κερατινοκύτταρα, οι ινοβλάστες, τα λιποκύτταρα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα εγκατεστημένα στη περιοχή κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος (στο δέρμα: τα κύτταρα του Langerhans), καθένα από τα οποία
αντιπροσωπεύει ένα ετερογενή πληθυσμό κυτταρικών φαινοτύπων (Jerlyn et al.,
2001; Kamb, 2001). Επιπλέον, το στρώμα έχει χρονική και χωροταξική περιπλοκή:
αλλάζει με το χρόνο και την εξέλιξη του όγκου και είναι ειδική με το τύπο του ιστού.
Τα ειδικά μόρια που είναι υπεύθυνα για τις αλλαγές που προκαλούνται από τον όγκο
στο μικροπεριβάλλον και τις τροποποιήσεις που αντίστροφα προκαλούνται στον όγκο
από το μικροπεριβάλλον έχουν ξεκινήσει να γίνονται γνωστές, όπως είναι οι ενδοκυττάριοι οδοί που προκύπτουν από αυτές τις επιδράσεις. Για παράδειγμα, ο υποδοχέας
προσκόλλησης Mel-CAM/MUC18 που εμπλέκεται στην κύτταρο με κύτταρο αντιδράσεις. Η έκφραση του ρυθμίζεται προς τα πάνω (upregulated) κατά την ανάπτυξη
του μελανώματος και συμπίπτει με το διαχωρισμό των κυττάρων του σπίλου από τα
κερατινοκύτταρα (Shih et al., 1994). Ο υποδοχέας αυτός συνδέει ένα μη ταυτοποιημένο προσδέτη (ligand) και μπορεί να παίζει ένα μεγάλο ρόλο στη μετάσταση μεσο-
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λαμβώντας όχι μόνο στις αντιδράσεις μεταξύ των κυττάρων του μελανώματος αλλά
και στη κυτταρική προσκόλληση μεταξύ των κυττάρων του μελανώματος και των
ενδοθηλιακών κυττάρων (Shih et al., 1997).
Πολλές βιολογικές διεργασίες, όπως η κυτταρική διαφοροποίηση ή η γονιδιακή
έκφραση ρυθμίζονται από την αντίδραση κυττάρου με κύτταρο αλλά και με την αντίδραση μεταξύ κυττάρων και του περιβάλλοντος τους, την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία. Για αρκετό καιρό η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία εθεωρείτο σαν ένα άμορφο δίκτυο
που υποστηρίζει τα κύτταρα. Σχετικά πρόσφατα, έχει αναφερθεί ότι ρυθμίζει τη φυσιολογική τους συμπεριφορά. Αυτές οι αντιδράσεις γίνονται είτε μέσω των συστατικών των μακρομορίων της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, είτε μέσω των ίδιων ή μέσω κάποιων περιοχών που απελευθερώνονται μετά από ορισμένη πρωτεολυτική πέψη. Η ανάπτυξη των όγκων είναι μια σύνθετη πορεία που περιλαμβάνει πολλές αντιδράσεις μεταξύ των κυττάρων του όγκου και των κυττάρων του στρώματος που τον
περιβάλλουν, όπως επίσης μεταξύ κυττάρων του όγκου και της περιβάλλουσας εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Ο Boudreau και ο Bissell υπογραμμίζουν ότι τα μόρια της
εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και οι υποδοχείς τους πρέπει να ενοποιούν (integrate)
μορφή και λειτουργία ώστε να επιτυγχάνουν διαφοροποιημένο φαινοτυπικά κύτταρο
(Boudreau et al., 1998). Ο κακοήθης μετασχηματισμός φαίνεται σαν αποτέλεσμα μεταλλαγμένων γονιδίων στα κύτταρα του όγκου και ανώμαλης αλληλεπίδρασης με το
μικροπεριβάλλον. Έχει αναφερθεί η σημασία της ετερότυπης σηματοδότησης στο
στρώμα του όγκου μεταξύ μη νεοπλασματικών κυττάρων για την ανάπτυξη και την
εξέλιξη του όγκου (Elenbaas et al., 2001). Αυτό φαίνεται να είναι πρωταρχικής σημασίας για το μελάνωμα, καθώς το στρώμα του είναι συχνά κυτταροβριθές και σχετικά ανόμοιο σε σύσταση. Στο μελάνωμα, διάφοροι οδοί του στρώματος είναι ενεργοποιημένοι όπως η ινοπλασία, η αγγειογένεση, η φλεγμονή και η ανοσολογική απά-
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ντηση. Θεωρείται ότι η αύξηση του όγκου στο μελάνωμα μπορεί να ωφείλεται στο
προεξέχων και ενεργοποιημένο στρώμα, με πρώτο παράδειγμα σε αυτό την εξέλκωση
του όγκου και τη ανοσολογική υποστροφή (Balch et al., 2000; Lotze et al., 2001). Τα
κύτταρα του όγκου προκαλούν αλλαγή της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας που συχνά
χαρακτηρίζεται από καθοριζόμενη και ευθεία πρωτεόλυση (Hornebeck et al., 2002).
Είναι σημαντικό να θυμώμαστε ότι η εξωκυττάρια θεμέλια ουσία μπορεί να απελευθερώνει διάφορους αυξητικούς παράγοντες μετά την διάλυση της από τις πρωτεάσες
(Deryugina et al., 2002; Hofmann et al., 2000). Τα κύτταρα του μελανώματος έχουν
διάφορα κύτταρο-μεμβρανικά μόρια κοινά με τα κύτταρα του στρώματος (Herlyn
2001). Τέτοια μόρια δεν είναι μόνο οι αυξητικοί παράγοντες, αλλά και οι πρωτεϊνάσες, τα μόρια προσκόλλησης, και οι κιτοκίνες. Για παράδειγμα, μέλη της οικογένειας
των μεταλοπρωτεϊνασών (MMP) όπως η MMP2, MT1MMP, TMP1 και TIMP3 εκφράζονται από τα κύτταρα του μελανώματος, τους ινοβλάστες και τα μακροφάγα,
ειδικά στο κατακόρυφο μελάνωμα (Hofmann et al., 2000). Τα κύτταρα του δερματικού μελανώματος μπορεί να έχουν ποικίλα μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά ακόμα και στην ίδια τη βλάβη (Banerjee et al., 2000; Clark et al., 1995;
Nakhleh et al., 1990). Αυτές οι παραλλαγές περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική δομή
και τις αλλαγές του στρώματος. Το στρώμα μπορεί να φαίνεται με μυξοειδείς (αστεροειδή ινοβλαστικού τύπου κύτταρα με κυρίαρχη εναπόθεση πρωτεογλυκανών) ή με
δεσμοπλαστικές (ινοβλάστες και ινοκύτταρα με αξιοσημείωτη εναπόθεση εξωκυττάριου ινιδικού υλικού) αλλαγές και σπανιότερα υπέρμετρο ινοβλαστικό ή ενδοθηλιακό
πολλαπλασιασμό (McCawley et al., 2001).
Επίσης οι λειτουργικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο μελάνωμα και στο στρώμα
γίνονται με την άμεση επαφή των κυττάρων μέσω των καθεδρινών και κονεξινών που
ρυθμίζουν την ανάπτυξη των όγκων, τη διαφοροποίηση, την απόπτωση και τη μετα-
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νάστευση (Li G, Herlyn M. 2000). Έτσι η ανώμαλη έκφραση των προσκολλητικών
υποδοχέων και η διαταραχή στη διακυτταρική επικοινωνία μπορεί να οδηγεί στην
ανάπτυξη και εξέλιξη του όγκου.

1.3.2 Πρωτεογλυκάνες-Γλυκοζαμινογλυκάνες και μελανώματα
Οι πρωτεογλυκάνες (PGs) είναι μια κατηγορία μακρομορίων που συνίσταται
από ένα πρωτεϊνικό κορμό πάνω στον οποίο βρίσκονται ομοιοπολικά συνδεδεμένες
γλυκάνες (ολιγο- και πολυσακχαρίτες). Τόσο ο πρωτεϊνικός κορμός όσο και οι υδατανθρακικές αλυσίδες προσδίδουν στις πρωτεογλυκάνες μοναδικές βιολογικές και
φυσικοχημικές ιδιότητες (Kjellen et al., 1991). Οι πρωτεογλυκάνες ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες ανάλογα με τον εντοπισμό τους ως προς το κύτταρο (εξωκυττάριες, μεμβρανικές και ενδοκυττάριες), ανάλογα με το είδος των γλυκοζαμινογλυκανών (GAGs) που περιέχουν, καθώς και ανάλογα με την πρωτογενή δομή του πρωτεϊνικού κορμού τους. Οι PGs συμμετέχουν στη ρύθμιση σημαντικών κυτταρικών
γεγονότων όπως, κυτταρική προσκόλληση, μετακίνηση, διαφοροποίηση και πολλαπλασιασμός. Συμμετέχουν επίσης στην οργάνωση του εξωκυττάριου χώρου μέσω των
αλληλεπιδράσεων τους με σημαντικά μακρομόρια όπως το κολλαγόνο, τις λιποπρωτεϊνες και τους αυξητικούς παράγοντες.
Οι γλυκοζαμινογλυκάνες είναι γραμμικά πολυμερή αποτελούμενα από επαναλαμβανόμενες δισακχαριτικές μονάδες που περιέχουν μια εξοζαμίνη και ένα ουρονικό οξύ ή γαλακτόζη στην περίπτωση της θειικής κερατάνης (Karamanos et al.,1997;
Karamanos, 1992). Οι GAGs διακρίνονται σε υαλουρονικό οξύ (HA), θειική χονδροϊτίνη (CS), θειική ηπαράνη (HS), ηπαρίνη (Hep) και θειική κερατάνη (KS). Το ΗΑ
είναι η μόνη γλυκοζαμινογλυκάνη που δεν συνδέεται ομοιοπολικά σε ένα πρωτεϊνικό
κορμό, αλλά συντίθεται από ένα συγκρότημα ενζύμων (συνθάση του υαλουρονικού)
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στην κυτταρική μεμβράνη και δεν περιέχει εστεροποιημένες θειϊκές ομάδες. Στις φυσιολογικές λειτουργίες του υαλουρονικού περιλαμβάνονται η ρύθμιση της ωσμωτικής
πίεσης στους ιστούς και της αντίστασης στη ροή των μακρομορίων, ιδιότητες οι οποίες το καθιστούν εξαιρετικής σημασίας για την ομοιόσταση του νερού στους ιστούς. Το δίκτυο του υαλουρονικού, ένα πλέγμα αποτελούμενο από αλληλεπιδρώντα
μακρομόρια – υαλουρονικό, πρωτεογλυκάνες, κολλαγόνο και δεσμευτικές πρωτεΐνες
– αφ’ ενός αποκλείει και αφ’ ετέρου συγκρατεί τα μακρομόρια ρυθμίζοντας έτσι τη
μεταφορά και την κατανομή των πρωτεϊνών του πλάσματος στους ιστούς (Laurent et
al., 1992). Με εξαίρεση το ΗΑ, το οποίο είναι ελεύθερος πολυσακχαρίτης μησυνδεδεμένος ομοιοπολικά σε πρωτεΐνη, όλες οι γλυκοζαμινογλυκάνες συντίθεται με
την μορφή των πρωτεογλυκανών (PGs).
Η οικογένεια των μικρών πλούσιων σε λευκίνη πρωτεογλυκανών (SLRP), που
περιλαμβάνει την διακοσμιτίνη, διγλυκάνη και λουμικάνη, συνιστά άφθονο συστατικό της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας του δέρματος (Iozzo, 1997). Αναφέρεται ότι η
έκφραση της λουμικάνης αναστέλλει μερικά ουσιώδη χαρακτηριστικά των κυττάρων
του μελανώματος B16F1 in vitro και της ανάπτυξης του όγκου του μελανώματος in
vivo (Vuillermoz et al., 2004). Η διακοσμιτίνη αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των
κυττάρων B16F1 της κυτταροκαλλιέργειας σταματώντας την ανάπτυξη τους στη G1
φάση (Santra et al., 1997). Πειραματικές μελέτες που αφορούσαν την αντίδραση μεταξύ κυττάρων του μελανώματος και του τοιχώματος του αγγείου, έδειξαν μικρή
προσκολλητικότητα των κυττάρων του όγκου στο μη διεγερμένο ενδοθήλιο, υποδεικνύοντας ότι παράγοντες που ευννούν την εξέλιξη του όγκου πρέπει να εντοπίζονται
στο τριχοειδικό τοίχωμα (Offner et al., 1993). Σε αυτή τη μελέτη είδαν ότι ένας τέτοιος παράγοντας είναι ο TGF-b2 που αυξάνει την σύνδεση των κυττάρων του μελανώματος στο ενδοθήλιο με ένα δοσο- και χρονοεξαρτώμενο τρόπο. Παρατήρησαν
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επίσης μια δοσοεξαρτώμενη αναστολή της επίδρασης του TGF-b2 από την διακοσμιτίνη, που είναι γνωστό ότι συνδέεται με τον TGF-b και σε υψηλές δόσεις εξεδουτερώνει την δράση του (Yamaguchi et al., 1990). Έχει αναφερθεί η ύπαρξη της λουμικάνης σε διάφορους τύπους καρκίνου όπως του μαστού (Leygue et al., 1998), του παγκρέατος και του παχέος εντέρου (Lu et al 2002). Η διακοσμιτίνη μπορεί επίσης να
αναστείλλει την ανάπτυξη διάφορων καρκινικών κυττάρων (Nash et al., 1999), και η
διγλυκάνη αναστέλλει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων του παγκρέατος (Weber et
al., 2001).
Η πρωτεογλυκάνη θειϊκής χονδροϊτίνης των μελανωμάτων (MCSP), ονομάζεται έτσι διότι εκφράζεται στα περισσότερα ανθρώπινα μελανώματα (Pluschke et al
1996), είναι μια πρωτεογλυκάνη της κυτταρικής επιφανείας που εκφράζεται σχετικά
ενωρίς στην ανάπτυξη των μελανωμάτων (Reisfeld et al., 1987) και εμπλέκεται επίσης στις κακοήθεις ιδιότητες του προχωρημένου μελανώματος. Παίζει ρόλο στη διασπορά, την μετανάστευση και τη διήθηση των κυττάρων του μελανώματος (deVries
et al., 1986). Έχει αναφερθεί επίσης η παρουσία της βερσικάνη (versican), που είναι
μέλος της οικογένειας των υαλονεκτινών, σε κυτταρικές σειρές ανθρώπινου μελανώματος και σε κακοήθη μελανώματα in vivo και ότι σχετίζεται ο ρόλος της βερσικάνης
με τις βιολογικές ιδιότητες των κυττάρων του μελανώματος (Touab et al., 2002). Η
έκφραση της βερσικάνης σαφώς σχετίζεται με το στάδιο της διαφοροποίησης των
κυττάρων του μελανώματος, και παράγεται από κυτταρικές σειρές με αρχικό και μέσω βαθμό διαφοροποίησης αλλά όχι από διαφοροποιημένα κύτταρα (Touab et al.,
2002). Η βερσικάνη εκφράζεται σε υψηλό ποσοστό από τα κακοήθη μελανώματα
(Touab et al., 2002), ενώ η έκφραση της είναι πολύ χαμηλότερη σε δυσπλαστικούς
σπίλους και καθόλου σε καλοήθης μελανοκυτταρικούς σπίλους (Touab et al., 2003).
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Οι γλυκοζαμινογλυκάνες (GAGs) είναι ανιονικοί πολυσακχαρίτες που βρίσκονται στη ECM και στην επιφάνεια των κυττάρων και αποτελούν τα συστατικά
των ζαχάρων στα μόρια των πρωτεογλυκανών (Tumova S et al. 2000). Ειδικά οι αλυσίδες HS και CS (θειïκή ηπαράνη και θειïκή χονδροïτίνη) εμπλέκονται στην ανάπτυξη του όγκου, συμπεριλαμβανόμενου και του μελανώματος, εξαιτίας της ικανότητάς
τους να προσδένονται και να ρυθμίζουν μεγάλο αριθμό βιομορίων όπως o FGF,
VEGF, που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη του όγκου (Sasisekharan R et al.
2002). Oι GAGs είναι σημαντικές για την ανάπτυξη των κυττάρων, την κυτταρική
μετανάστευση και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυττάρων και του περιβάλλοντος,
φαινόμενα που είναι σημαντικά για τη ανάπτυξη του όγκου. Στο μεταστατικό μελάνωμα η ποσότητα και η σύσταση των GAGs αλλάζει σε σχέση με το μη μεταστατικό
μελάνωμα δείχνοντας τη συμμετοχή τους στην εξέλιξη του όγκου (Sasisekharan R et
al. 2002).Οι αλυσίδες HS προσδένονται στα κύτταρα του μελανώματος και αποτελούν υπόστρωμα για την ηπαρινάση ένα ένζυμο που παράγεται από τον όγκο για να
αποδομεί τη ECM και είναι ουσιώδες για τη μετάσταση (Vlodavsky I et al. 1999). Η
δραστηριότητά του σχετίζεται με τη μεταστατική ικανότητα των κυττάρων του μελανώματος (Vlodavsky I et al. 1999).
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1.3.3 Αυξητικοί παράγοντες και μελανώματα
Τα κύτταρα του μελανώματος αντιδρούν με το μικροπεριβάλλον τους μέσω
της απελευθέρωσης διαλυτών ουσιών και μέσω της άμεσης κύτταρο με κύτταρο επαφής (Halaban, 1996; Lazar-Molnar et al., 2000; Herlyn, 2001; Herlyn et al., 1994).
Αυτοκρινείς αυξητικοί παράγοντες όπως ο bFGF που παράγεται από τα κύτταρα του
μελανώματος διεγείρει τον πολλαπλασιασμό των ίδιων των αρχέγονων κυττάρων και
παρακρινείς αυξητικοί παράγοντες όπως ο PDGF και ο VEGF ρυθμίζουν το μικροπεριβάλλον προάγοντας την ανάπτυξη του όγκου και την διήθηση (Halaban, 1996; Lazar-Molnar et al., 2000). Οι παρακρινικές επιδράσεις περιλαμβάνουν πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και την ινοπλασία (δεσμοπλασία), την αγγειογέννεση και την
φλεγμονή. Έχει αναφερθεί ότι η παραγωγή αυξητικών παραγόντων από τα κύτταρα
του μελανώματος είναι η κινητήριος δύναμη για την εξέλιξη του ακτινωτού (RGP) σε
κατακόρυφο (VGP) μελάνωμα διότι ελέγχουν εκτός από την ανάπτυξη του όγκου και
τον σχηματισμό του στρώματος. Οι τέσσερεις από το μελάνωμα παραγόμενοι αυξητικοί παράγοντες με δυνατότητα επαγωγής του στρώματος είναι ο bFGF, ο PDGF, ο
VEGF και ο TGFb. Οι bFGF, TGFb και ο PDGF κύρια εκφράζονται απο το πρωτοπαθές κατακόρυφα αναπτυσσόμενο μελάνωμα και από τα μεταστατικά κύτταρα του
μελανώματος. Ο bFGF φαίνεται ότι δρά σε λειτουργική συνέργεια με άλλους αυξητικούς παράγοντες που παράγονται από το μελάνωμα (Herlyn, 2001). Ο PDGF δρά ως
ένας ‘παράγον διατήρησης και επιβίωσης’ στη εξέλιξη του μελανώματος, βοηθά τον
όγκο να οργανώνει το στρώμα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής εξωκυττάριας
θεμέλιας ουσίας. Οι αυξητικοί παράγοντες που παράγονται από τα κύτταρα του μελανώματος και τους ινοβλάστες μπορεί να έχουν διαφορετικό ρόλο στην εξέλιξη του
όγκου. Ο εκκρινόμενος από τα κύτταρα του μελανώματος PDGF-Β είναι αποκλειστικώς για παρακρινή διέγερση διότι αντίθετα προς τους ινοβλάστες τα κύτταρα του με-
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λανώματος στερούνται PDGF υποδοχέων (Forsberg et al., 1993). Η ικανότητα του
PDGF να προκαλεί αγγειογένεση από μόνος του είναι περιορισμένη. Αντί αυτού, επάγει το VEGF που οργανώνει την αγγειογένεση (Sato et al., 1993). Στην εξέλιξη του
ακτινωτού σε κατακόρυφο μελάνωμα ο VEGF φαίνεται να είναι σημαντικός σαν ‘
παράγοντας εξάπλωσης και διήθησης’ λόγω των ισχυρών αγγειογενετικών του ιδιοτήτων (Dvorak et al., 1995).
Οι αυξητικοί παράγοντες που παράγονται από τα κύτταρα του μελανώματος
μπορεί να έχουν παρακρινή επίδραση στα άλλα κύτταρα του περιβάλλοντος στρώματος ενώ, τα ενδοθηλιακά κύτταρα, κερατινοκύτταρα, ινοβλάστες, μονοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και κοκκιοκύτταρα παράγουν ενεργοποιητικούς (IGF-I, PDGF, πρωτεολυτικά ένζυμα) ή ανασταλτικούς (IL-1, IL-6, TGF-b, interferons, TNF) παράγοντες.
Αυτοί οι εξωγενείς παρακρινικοί παράγοντες είτε αυξάνουν τη ανάπτυξη των όγκων,
την αγγειογένεση, την προσκόλληση ή την κινητικότητα, προάγουν την διασπορά ή
αναστέλλουν την ανάπτυξη του όγκου ή προκαλούν την διαφοροποίηση. Σε μερικές
περιπτώσεις ένας αυξητικός παράγον (IL-6, TGF-b) μπορεί να μεταβάλλεται από παρακρινή ή αυτοκρινή αναστολέα των κυττάρων του όγκου σε αυτοκρινή διεγέρτη
τους όταν ο όγκος από μόνος του αρχίζει να τον παράγει με αυτοκρινή μέθοδο αυξάνοντας τον πολλαπλασιασμό τους (Lu et al., 1993; Shih et al., 1993). Οι PDGF-Α και
PDGF-Β εκφράζονται αμφότεροι από τα κύτταρα του μελανώματος με τον PDGF-Α
να είναι πιο κοινός. Τα μελανοκύτταρα σπάνια εκφράζουν τον PDGF-Α και ποτέ τον
PDGF-Β (Albino et al., 1991). Είτε ο PDGF-Α ή ο PDGF-Β μπορεί να συμμετέχουν
στην αυτοκρινή διέγερση των κυττάρων του μελανώματος και αυτό σχετίζεται με την
παρουσία του PDGF-α υποδοχέα, ο PDGF-β υποδοχέας δεν έχει ανιχνευτεί (Barnhill
et al., 1996). Ο PDGF έχει σημαντικό ρόλο στην αγγειογένεση του όγκου και στο
σχηματισμό του στρώματος και επίσης έχει χημειοπροσελκιστική (chemoattractant)
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δραστηριότητα για τους ινοβλάστες (Albino et al., 1991). Ο TGF-α που παρουσιάζεται δομικά ομόλογος με τον EGF, ανταγωνίζεται με τον EGF στον ίδιο υποδοχέα και
διεγείρει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό (Shih et al., 1993; Albino et al., 1991). Η
έκφραση του EGF-υποδοχέα in vivo σχετίζεται στενά με το στάδιο εξέλιξης του μελανώματος, και έχει υψηλή έκφραση στο κατακόρυφο πρωτοπαθές μελάνωμα (89%)
και στο μεταστατικό μελάνωμα (80%) (Rodeck et al., 1991). Ο TGF-β βασικώς εκφράζεται από την πλειοψηφία των κυττάρων του μελανώματος ενώ τα μελανοκύτταρα μπορεί να παράγουν λανθάνον TGF-β μόνο μετά από διέγερση από εξωγενείς αυξητικούς παράγοντες όπως ο IGF-I (Rodeck et al., 1994). Τα κύτταρα του μελανώματος και τα μελανοκύτταρα μπορεί να εκφράζουν TGF-β1 και TGF-β3 αλλά μόνο τα
μελανώματα συνθέτουν TGF-β2 αντίγραφο (Albino et al., 1991). Ο TGF-β ασκεί αρνητικό έλεγχο στον πολλαπλασιασμό των φυσιολογικών μελανοκυττάρων αλλά στα
προκεχωρημένου σταδίου κύτταρα του μελανώματος γίνεται πιο ανθεκτικό στην αντιπολλαπλασιαστική επίδραση χωρίς την ανάπτυξη οποιασδήποτε αλλαγής στη ικανότητα σύνδεσης του TGF-β ή έκφρασης του υποδοχέα του TGF-β (Rodeck et al.,
1994; Moretti et al., 1997). Κατά την ανάστροφη διαφοροποίηση δηλαδή την διαφοροποίηση προς τον πλέον αρχέγονο τύπο (dedifferentiation) η ευαισθησία για τον
TGF-β ελαττώνεται και εξαφανίζεται, και ο TGF-β μπορεί να μεταβάλλεται από παρακρινικός αναστολέας σε αυτοκρινή διεγέρτη σε προκεχωρημένο στάδιο μεταστατικού μελανώματος (Shih et al., 1993; Vetterlein et al., 1995). Η έκφραση της TGF-β
πρωτεϊνης μπορεί να είναι βιολογικός δείκτης της εξέλιξης του μελανώματος in situ,
σχετιζόμενος με την έκφραση του TGF-β τύπου ΙΙΙ υποδοχέα και υποδηλώνοντας την
πιθανότητα αυτοκρινούς πηγής (loops) in vivo. Ο TGF-β προάγει επίσης την εξέλιξη
του μελανώματος in vivo μέσω της παρακρινικής μεθόδου: ρυθμίζει την μελανογένεση, προκαλεί αγγειογένεση και ενισχύει την αγγειογενετική δράση του bFGF (Moret-
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ti et al., 1997). Στα κύτταρα του στρώματος προάγει τον σχηματισμό της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας διεγείροντας την έκφραση των μορίων προσκόλλησης και αυξάνοντας την δραστηριότητα των αναστολέων των πρωτεϊνασών (Shih et al., 1993). Ο
TGF-β μπορεί να παίζει ρόλο στη μετάσταση του μελανώματος, αλλά και άλλων
καρκινικών κυττάρων, στα οστά διεγείροντας την παραγωγή IL-11 από τους οστεοβλάστες, προάγωντας την οστική απορρόφηση. Τα κύτταρα του μελανώματος ακόμα
και όταν δεν παράγουν TGF-β, μπορούν να ενεργοποιούν λανθάνοντα TGF-β από
τους οστεοβλάστες (Morinaga et al., 1997).
Ο bFGF είναι ο πιό σταθερά εκφραζόμενος από τα κύτταρα του μελανώματος
αυξητικός παράγον, όχι όμως από τα φυσιολογικά μελανοκύτταρα (Halaban et al.,
1988). Αμφότερα φυσιολογικά μελανοκύτταρα και κύτταρα του μελανώματος εκφράζουν υψηλή συγγένεια για τους μεμβρανικούς υποδοχείς για τον bFGF, κυρίως τον
FGF-R1, αλλά τα κακοήθη κύτταρα μπορεί να εκφράζουν επίσης και τον FGF-R4
(Yayon et al., 1997).
Ο ρόλος του FGF-2 ως αυτοκρινή παράγοντα έχει αποδειχτεί (Wang Y et al.,
1997, Yayon A et al., 1997) όπως επίσης έχουν βρεθεί και παρακρινείς δράσεις του
FGF-2 στην αγγειογένεση και στη δομή του στρώματος (Nesbit M et al., 1999). Αναφορικά με τις παρακρινικές λειτουργίες του, ο bFGF έχει γνωστές αγγειογενετικές
ιδιότητες και μιτογόνο επίδραση σε διάφορους τύπους κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των κερατινοκυττάρων, των ινοβλαστών και των ενδοθηλιακών κυττάρων. Επιπλέον ο bFGF ενεργοποιεί εξωκυττάρια εκφυλιστικά ένζυμα υπο την προϋπόθεση
(assuming) διηθητικής ικανότητας των κυττάρων του μελανώματος μέσα στην εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (Shih et al., 1993).
Μια από τις ισομορφές του bFGF, πρωτεΐνη 18 k Da έχει εξαιρετικές ιδιότητες ως παρακρινής παράγοντας ανάπτυξης για τη διέγερση των ινοβλαστών και των
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ενδοθηλιακών κυττάρων (Czubayko, 1997; Berking, 2001).

Οι ινοβλάστες είναι

πλούσιοι σε παράγοντες ανάπτυξης IGF, SF (scatter factor), bFGF και TGFβ αλλά
μόνο όταν διεγερθούν (Herlyn, 2001; Halaban, 1996).
Οι παράγοντες bFGF, PDGF, και TGF β εκφράζονται από το πρωτοπαθές
και το μεταστατικό μελάνωμα ενώ ο bFGF φαίνεται να είναι διεγερτικός παράγοντας
για τα μελανοκύτταρα σε όλα τα στάδια του μελανώματος. Ο b FGF φαίνεται να δρα
σε λειτουργική συνέργεια με άλλους παράγοντες προερχόμενους από το μελάνωμα
(Herlyn, 2001). Επίσης εκφράζεται από όλα τα μελανώματα με αυξανόμενα επίπεδα
κατά την εξέλιξη του όγκου (Halaban R et al., 1988; Reed J A et al., 1994; al Alousi S
et al., 1996). Οι παράγοντες ανάπτυξης που παράγονται από το μελάνωμα και από
τους ινοβλάστες έχουν διαφορετικό ρόλο στη εξέλιξη του όγκου. Τέλος είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ECM απελευθερώνει διάφορους παράγοντες ανάπτυξης
καθώς αποδομείται από τις πρωτεΐνάσες (Elenbaas et al., 2001; Werb, 1997; Dano et
al., 1999).
Όπως έχει βρεθεί σε προηγούμενες μελέτες, μόρια που προέρχονται είτε από τα νεοπλασματικά κύτταρα είτε από το μικροπεριβάλλον του όγκου, αποτελούν δείκτες που
μπορεί να ανιχνευτούν στον ορό των ασθενών με καρκίνο (Balkwill et al., 2001; Andreasen et al., 1997). Τέτοια μόρια είναι τα συστατικά του πλασμινογόνου σε διάφορους τύπους καρκίνου καθώς επίσης παράγοντες ανάπτυξης όπως ο VEGF και bFGF
στο μελάνωμα (Nuernberg et al., 1999; Ugurel et al., 2001). Αυτά τα μόρια μπορεί να
αποτελέσουν δείκτες με προγνωστική σημασία.
Τέλος μόρια όπως ο bFGF που εκφράζονται από τα καρκινικά κύτταρα και
από τα κύτταρα του στρώματος, μπορεί να αποτελούν κατάλληλους στόχους για ανοσοθεραπευτικές και βιοθεραπευτικές προσεγγίσεις (Liotta et al., 2201). Οι Wang και
Becker (1997) έδειξαν ότι η μείωση της έκφρασης των b FGF και FGFR1 σε αλλογε-
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νή μοσχεύματα ανθρώπινου μελανώματος εμποδίζει την αγγειoγένεση μέσα στον όγκο καθώς και την ανάπτυξή του. Οπότε, η αναστολή του σηματοδοτικού μονοπατιού
bFGF – FGFR1 φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπευτική του προχωρημένου μελανώματος.

Σκοπός της Παρούσας Ερευνητικής Πρότασης

Οι πρωτεογλυκάνες/γλυκοζαμινογλυκάνες συμμετέχουν στην οργάνωση του
εξωκυττάριου χώρου μέσω των αλληλεπιδράσεων τους με σημαντικά μακρομόρια
όπως, το κολλαγόνο, οι λιποπρωτεϊνες και οι αυξητικοί παράγοντες. Οι PGs/GAGs
παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση κυτταρικών γεγονότων όπως ο ρυθμός ανάπτυξης, η διαφοροποίηση και η μετανάστευση των κυττάρων. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυττάρων και μεταξύ των κυττάρων και της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας
ελέγχουν την εξέλιξη τόσο των φυσιολογικών όσο και των καρκινικών κυττάρων. Τα
καρκινικά κύτταρα έχουν αναπτύξει αυτόνομους μηχανισμούς ενεργοποίησης των
ενδοκυτταρικών μονοπατιών σηματοδότησης διαφεύγοντας τον έλεγχο του φυσιολογικού ρυθμού ανάπτυξης.
Ο εξωκυττάριος χώρος του μελανώματος είναι πλούσιος σε γλυκοζαμινογλυκάνες και πρωτεογλυκάνες. Οι μικρές πλούσιες σε λευκίνη πρωτεογλυκάνες αποτελούν σημαντικά συστατικά του εξωκυττάριου χώρου που συμμετέχουν στη δομική
και λειτουργική οργάνωση του δέρματος. Ο ρόλος της λουμικάνης έχει ήδη διερευνηθεί στην ανάπτυξη και μετάσταση διαφόρων καρκίνων χωρίς όμως να έχει πλήρως
διαλευκανθεί. Η έκφραση της λουμικάνης στα ανθρώπινα μελλανοκύτταρα, σύμφωνα
με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν έχει μελετηθεί εκτενώς.
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Ο FGF-2 έχει δυνατή συγγένεια πρόσδεσης για τις γλυκοζαμινογλυκάνες
ηπαρίνη και

θειïκή

ηπαράνη οι οποίες όταν συνδέονται ομοιοπολικά με τον

πρωτεïνικό κορμό σχηματίζουν ΗS πρωτεογλυκάνες (HSPGs). Τα ανθρώπινα μελανώματα κυρίως εκφράζουν σταθερά τον παράγοντα FGF-2. Αν τα κύτταρα αυτά εκφράζουν ταυτόχρονα τους υποδοχείς FGFRs, η ανάπτυξή τους διεγείρεται από τον
FGF-2 με ένα αυτοκρινή τρόπο. Σε προηγούμενες μελέτες έχει αναφερθεί η συμμετοχή των πρωτεογλυκανών CSPGs που περιέχουν θειïκή χονδροïτίνη στη σηματοδότηση του FGF-2. Οι CSPGs έχει δειχτεί επίσης ότι ρυθμίζουν την πρόσδεση του
FGF-2 στους FGFRs.
Η συνδεκάνη-4 είναι μέλος των διαμεμβρανικών πρωτεογλυκανών (PGs) που
περιέχουν αλυσίδες HS (συνδεκάνες 1-4). Αυτή η πρωτεογλυκάνη έχει αποδειχτεί ότι
είναι ένα προσκολλητικό μόριο κλειδί μοναδικό ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας
των συνδεκανών γιατί εντοπίζεται σε θέσεις προσκόλλησης του κυττάρου όπως τα
focal adhesions. Ο FGF-2 έχει τεκμηριωθεί ως ρυθμιστής κλειδί για την εξέλιξη του
μελανώματος. ωστόσο η δράση του στην προσκόλληση και στην ικανότητα για μετανάστευση των κυττάρων δεν είναι αρκετά γνωστές.
Η ταυτοποίηση της παρουσίας ή απουσίας συγκεκριμένων πρωτεογλυκανών σε ιστολογικές τομές διαγνωσμένου μελανώματος και η συγκρητική τους μελέτη με τα
αποτελέσματα των αναλύσεων των πειραματικών δεδομένων, θα μπορούσε να δώσει
χρήσιμα συμπεράσματα για τον ρόλο των μακρομορίων αυτών στην παθογένεια της
νόσου καθώς επίσης και την πιθανή χρήση τους ως μοριακοί δείκτες ή στη θεραπευτική στοχευμένη αντιμετώπιση του μελανώματος.
Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν επίσης η μελέτη της δράσης των αυξητικών
παραγόντων στην έκφραση των πρωτεογλυκανών και γλυκοζαμινογλυκανών σε κυτταρικές σειρές ανθρώπινου μελανώματος και σε φυσιολογικά μελανοκύτταρα. Μελε-
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τήσαμε επίσης την έκφραση μιας μικρής πρωτεογλυκάνης πλούσιας σε λευκίνη
(SLRPs), της λουμικάνης, σε κύτταρα του μελανώματος και σε φυσιολογικά μελανοκύτταρα. Επιπλέον, εξετάσαμε το ρόλο διαφορετικών γλυκοζαμινογλυκανών (όπως η
θειική χονδροϊτίνη/δερματάνη και η ηπαρίνη) στο βασικό και στον επαγόμενο από
τον FGF-2 πολλαπλασιασμό των κυττάρων του μελανώματος. Τέλος, μελετήσαμε την
επίδραση της συνδεκάνης-4 στην επαγόμενη από τον FGF-2 μετανάστευση και προσκόλληση των κυττάρων του μελανώματος μέσω του σηματοδοτικού κυτταρικού μονοπατιού της FAK (Focal Adhesion Kinase). Τα αναλυτικά αποτελέσματα των μελετών που μόλις αναφέρθηκαν, περιλαμβάνται στα παρακάτω κεφάλαια της διδακτορικής διατριβής.
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2. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ

2.1 Κυτταρικές καλλιέργειες
Στη παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο κυτταρικές σειρές ανθρώπινου
μελανώματος, η WM9 και η M5 (Liao et al., 1975), καθώς και φυσιολογικά
ανθρώπινα μελανοκύτταρα (HEMN). Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν στους 37°C και σε
ατμόσφαιρα CO2 5% (v/v) σε ειδικές φλάσκες καλλιέργειας ή τριβλία με την
κατάλληλη επίστρωση. Όλες οι κυτταρικές σειρές καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό
RPMI-1640 παρουσία 10% (v/v) ορού [fetal bovine serum (FBS)] και γενταμυκίνη
(10 μg/ml). Η αλλαγή του θρεπτικού καλλιέργειας γινόταν κάθε δύο μέρες. Η
αποκόλληση των κυττάρων από τις φλάσκες καλλιέργειας γινόταν με ήπια ενζυμική
κατεργασία με τρυψίνη [0.25% τρυψίνη σε PBS 0.1% (w/v)]Na2EDTA για 5 λεπτά
στους 37°C. Στη συνέχεια, πραγματοποιόταν φυγοκέντρηση των κυττάρων για 10
λεπτά στα 1500 rpm, επαναδιάλυσή τους σε 1 ml θρεπτικού και με την κατάλληλη
αραίωση, καλλιέργειά τους σε νέες φλάσκες.
2.2 Απομόνωση /Εκχύλιση RNA από τα κύτταρα
Σε όλες τις κυτταρικές σειρές η εκχύλιση του ολικού RNA πραγματοποιήθηκε
με το πρωτόκολλο Trizol (Invitrogen), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Τα κύτταρα ομογενοποιήθηκαν παρουσία του Trizol και η εκχύλιση του RNA έγινε
με τη βοήθεια χλωροφορμίο. Το RNA των κυττάρων κατακρημνίστηκε με τη χρήση
ισοπροπανόλης, στη συνέχεια καθαρίστηκε με απόλυτη αιθανόλη (100%) και τέλος
έγινε επαναδιάλυσή του σε 30 μl DEPC νερό. Η καθαρότητα και η ποσότητα του
συνολικού RNA προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της φωτομέτρησης. Κάθε δείγμα
φωτομετρήθηκε στα 260 και 280 nm. Από την απορρόφηση των δειγμάτων στα 260
nm, προσδιορίζεται η ποσότητα του RNA, ενώ ο λόγος των 260/280 nm καθορίζει
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την καθαρότητά του. Λόγοι από 1.8 έως 2.0 χρησιμοποιήθηκαν για την αντίστροφη
μεταγραφή. Το RNA αποθηκεύτηκε στους -800C.

2.3 Αντίστροφη Μεταγραφή
Ένα μg του συνολικού RNA χρησιμοποιήθηκε από κάθε δείγμα για τη
σύνθεση του συμπληρωματικού DNA (cDNA) παρουσία τυχαίων εκκινητών (random
hexamers) και του ενζύμου αντίστροφη μεταγραφάση Thermoscript. Αρχικά, 1 μg
του συνολικού RNA μαζί με τους εκκινητές, τα ολιγονουκλεοτίδια (dNTPs) και το
ειδικό διάλυμα αλάτων θερμαίνονται στους 65°C. Στη συνέχεια προστίθεται η
Thermoscript στους 27°C για 10 λεπτά και η αντίστροφη μεταγραφή τελείται στους
55°C για 50 λεπτά. Τέλος, προστίθεται το ένζυμο RNAase H που καταστρέφει τα
υπολείμματα του RNA. Το cDNA αποθηκεύτηκε στους -200C.

2.4 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real- Time PCR)
Η μέθοδος της Real- Time PCR χρησιμοποιήθηκε για τον ποσοτικό
προσδιορισμό της έκφρασης του mRNA των γονιδίων που μελετήθηκαν στην
παρούσα διατριβή. Η ανίχνευση των προϊόντων της Real- Time PCR έγινε με τη
χρήση της SYBR Green σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή. Αρχικά
έγινε προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών της Real- Time PCR, όπως η
συγκέντρωση των εκκινητών και η θερμοκρασία πρόσδεσής τους στο cDNA, όπου
είναι οι παρακάτω: 1x SYBR Green Master Mix, 300 nM εκκινητές (primers) και 100
ng cDNA σε τελικό όγκο 20 μl. Οι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν στο Mx3000
Real Time Thermal Cycler (Stratagene) με το παρακάτω πρόγραμμα: αρχική
θέρμανση των δειγμάτων στους 95°C για 10 λεπτά για την αποδιάταξη των
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δειγμάτων και την ενεργοποίηση της πολυμεράσης, 35 κύκλοι με θέρμανση στου
95°C για 30 δευτερόλεπτα, θερμοκρασία αναδιάταξης των εκκινητών (annealing
temperature) 55°C για 30 δευτερόλεπτα και πολυμερισμός (extension) των προϊόντων
της PCR αντίδρασης στους 72°C για 30 δευτερόλεπτα. Έπειτα, προσδιορίστηκε η
καμπύλη αποδιάταξης (melting curve), όπου τα δείγματα υποβλήθηκαν σε σταδιακή
αύξηση της θερμοκρασίας από τους 55°C έως τους 95°C. Ώς γονίδιο ελέγχου
χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο της GAPDH. Η ποσοτικοποίηση των γονιδίων στόχων
και της GAPDH πραγματοποιήθηκε με καμπύλη έκφρασης (αντίγραφα/Ct). Στη
συνέχεια, τα δείγματα κανονικοποιήθηκαν με βάση τα επίπεδα έκφρασης του
γονιδίου αναφοράς GAPDH και υπολογίστηκε ο μέσος όρος τους.

2.5 Απομόνωση – Ενζυματική Πέψη Πρωτεϊνών
Εκκρινόμενη

ολική

πρωτεΐνη

στο

θρεπτικό

κυτταροκαλλιέργειας

συμπυκνώθηκε, μετά από 48 ώρες χορήγησης με τους αυξητικούς παράγοντες, με
ειδικά σωληνάρια Vivaspin των 20ml σε τελικό όγκο 0,5ml. Ίση ποσότητα πρωτεΐνης
χρησιμοποιήθηκε για πέψη με ειδικά ένζυμα για την αφαίρεση των αλυσίδων θειικής
κερατάνης, κερατανάση ΙΙ 0,005 U/ml και PNGaseF.

2.6 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών (SDS-PAGE)
Τα δείγματα των πρωτεϊνών ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα ακρυλαμιδίου
8%. Το πήκτωμα ακρυλαμιδίου αποτελείται από το πήκτωμα επιστοίβαξης των
πρωτεϊνών (stacking gel) που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εισαγωγή των δειγμάτων
στο δεύτερο τμήμα, το πήκτωμα διαχωρισμού (separating gel). 25 μg συνολικής
πρωτεΐνης από κάθε δείγμα αναμείχθηκε με ειδικό διάλυμα αποδιάταξης και μετά από
10 λεπτά βρασμού το μείγμα φορτώθηκε στο πήκτωμα ακρυλαμιδίου και
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ηλεκτροφορήθηκε στα 200 V για 1-2 ώρες (ανάλογα το μοριακό μέγεθος της υπό
μελέτη πρωτεΐνης).

2.7 Ανοσοαποτύπωση κατά Western (Western Blot)
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την μεταφορά των πρωτεϊνών από το
πήκτωμα ακρυλαμιδίου σε μεμβράνη τύπου PVDF με τη βοήθεια ειδικής συσκευής
ηλεκτροφόρησης και κατάλληλου ρυθμιστικού διαλύματος. Η ηλεκτροφόρηση
πραγματοποιείται για 1,5-2 ώρες (ανάλογα με το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης) στα
15 V. Στη συνέχεια, οι ελεύθερες πρωτεϊνικές περιοχές της μεμβράνης δεσμεύονται
(blocking) μέσω επώασης της μεμβράνης με 5% (w/v) αποβουτυρωμένου γάλακτος
σε PBS/Tween για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου ή στους 4°C για 16-20 ώρες.
Έπειτα, ακολουθούν πλύσεις της μεμβράνης για μισή ώρα με PBS/Tween (10 λεπτά η
καθεμιά). Κατόπιν, προστίθεται διάλυμα ειδικής αραίωσης του πρώτου αντισώματος
σε διάλυμα PBS/Tween που περιέχει 1% γάλα και επώαση της μεμβράνης για 1 ώρα
σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολουθούν τρεις πλύσεις των 10 λεπτά και στη συνέχεια
η προσθήκη του αντίστοιχου δεύτερου αντισώματος σε συγκεκριμένη συγκέντρωση
και επώαση της μεμβράνης για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Η μεμβράνη στη
συνέχεια εκπλένεται όπως και προηγουμένως. Τέλος, η μεμβράνη, μετά την επώασή
της για 5 λεπτά με το διάλυμα εμφάνισης ECL, εκτίθεται σε φωτογραφικό φιλμ όπου
αποτυπώνεται η εκπομπή χημειοφωταύγειας από τις πρωτεΐνες. Στη συνέχεια τα φιλμ
εμφανίζονται σε ειδικό μηχάνημα της Kodak και έπειτα σαρώνονται με έναν ψηφιακό
σαρωτή. Η πυκνότητα των ζωνών χρησιμοποιείται ως ποσοτική παράμετρος και
υπολογίζεται με την ανάλυση της ψηφιακής εικόνας με το πρόγραμμα Jimage. Η
ημιποσοτικοποίηση των προϊόντων πραγματοποιείται με τον υπολογισμό του λόγου
της πυκνότητας της ζώνης της πρωτεΐνης στόχου προς την πυκνότητα της ζώνης της
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β-ακτίνης που χρησιμοποιείται ως πρωτεΐνη αναφοράς.

2.8 Η ανάλυση των γλυκοζαμινογλυκανων
Oι γλυκοζαμινογλυκάνες απομακρύνθηκαν από τον πρωτεϊνικό κορμό με χημικές
μεθόδους (αλκαλική υδρόλυση) ή με τη χρήση ειδικών ένζυμων τα οποία τις
αποικοδομούν. Οι δισακχαρίτικες μονάδες ταυτοποιήθηκαν με αναλυτικές τεχνικές
υψηλής διαχωριστικής ικανότητας και ευαισθησίας, τη υγρή χρωματογραφία υψηλής
επίδοσης (HPLC) και η ηλεκτροφόρηση σε τριχοειδές (HPCE ή CE) (Karamanos,
1995, 1995a, 1996, 1997)

2.9 Μέτρηση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων με τη μέθοδο CyQUANT
Η μέτρηση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων πραγματοποιήθηκε με τη
μέθοδο CyQUANT cell proliferation Assay Kit (Molecular Probes) σύμφωνα με τις
οδηγίες του καστευαστή. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πιάτα καλλιέργειας 96
θέσεων παρουσία 10% FBS για 24 ώρες και στη συνέχεια σε θρεπτικό απουσία ορού
για 24ώρες πριν τη χορήγηση των παραγόντων. Μετά τη χορήγηση των παραγόντων
τα κύτταρα επωάστηκαν σε θρεπτικό χωρίς FBS για 48 ώρες μαζί με τους
παράγοντες. Στη συνέχεια ο αριθμός των ζωντανών κυττάρων μετρήθηκε σε
φλορόμετρο.

2.10 Τροποποιήση γενετικού υλικού με την εισαγωγή γενετικού τμήματος μέσω
siRNA (Transfection)
Τα Μ5 κύτταρα τροποποιήθηκαν γενετικά με την εισαγωγή του ειδικού
siRNA (Invitrogen) για την καταστολή έκφρασης των γονιδίων της συνδεκάνης,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συνοπτικά, siRNA (100 pmol / 50 μl
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θρεπτικού) και η LipofectamineTM 2000 (Invitrogen) (1 μl/ 50 μl θρεπτικού)
διαλύθηκαν σε OptiMEM I (Invitrogen) θρεπτικό καλλιέργειας και τοποθέτησαν σε
πιάτα καλλιέργειας 24 θέσεων. Στη συνεχεία τοποθέτησαν σε οπές και τα Μ5
κύτταρα (8 x 104 ) που προηγούμενως είχαν διαλύθει σε θρεπτικό χωρίς FBS και
αντιβιοτικά. Μετά από 6 ώρες επώασης αφαιρέθηκε το θρεπτικό με siRNA και έγινε
προσθήκη φρέσκου DMEM με FBS (10%) και αντιβιοτικά. Η έκφραση των γονιδίων
της συνδεκάνης μετρήθηκε σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα (24, 48 και 72 ώρες)
με τη μέθοδο Real- Time PCR.

2.11 Δοκιμή Ινώδους Ουλής (Wound Healing Assay)
Η ικανότητα των κυττάρων να κινούνται μετρήθηκε με την δοκιμή της
ινώδους ουλής. Τα κύτταρα στρώθηκαν σε πιάτα καλλιέργειας 24 θέσεων και
καλλιεργήθηκαν σε απουσία ορού για 24 ώρες. Έπειτα, αφαιρέθηκαν κύτταρα με ένα
ρύγχος των 10μl κατά μήκος της επιφάνειας καλλιέργειας. Η κυτταρική κινητικότητα
μετρήθηκε αναλύοντας την εικόνα σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα με τη βοήθεια
του προγράμματος Jimage.

2.12 Δοκιμή κυτταρικής χημειοταξίας
Μετρήθηκε η χημειοταξία των κυττάρων. Τα Μ5 κύτταρα (5 x104 ) γενετικά
τροποποιημένα ή όχι, τοποθετήθηκαν στο πάνω μέρος της μεμβράνης ενός πιάτου
καλλιέργειας με 96 οπές, (Chemicon QCMTM , ECM508 ) ενώ στο κάτω μέρος
χρησιμοποιήθηκε ινονεκτίνη (10 μg / ml) σαν χημειοτακτική ουσία. Μετά από 6 ώρες
τα κύτταρα, που πέρασαν από την ημιδιαπερατή μεμβράνη μετρήθηκαν σε
φλορόμετρο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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2.13 Δοκιμή κυτταρικής προσκόλλησης
Τα Μ5 κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες έλλειψης FBS για 24 ώρες, έπειτα
αποκολλήθηκαν με PBS/5 mM-EDTA ή τρυψίνη και στρώθηκαν σε πιάτο
καλλιέργειας 96 οπών για 30 και 180 λεπτά με διαφορετικούς παράγοντες στην
περίπτωση της κυτταρικής προσκόλλησης. Στη συνέχεια τα κύτταρα αποκολλήθηκαν
με τη χρήση του διαλύματος Cell lysis buffer (Invitrogen) και ο αριθμός των
κυττάρων μετρήθηκε στο φλορόμετρο.

2.14 Στατιστική Ανάλυση
Τα στατιστικά τεστ που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των
αποτελεσμάτων ήταν τα ANOVA, Chi-square και Student’s T. Η στατιστική
σημαντικότητα ορίστηκε στο p<0.05.

2.15 Διαλύματα
◙ Φαινολικό διάλυμα απομόνωσης RNA και πρωτεϊνών TRIzol (Invitrogen)
◙ Ισοπροπανόλη 100% (Merck)
◙ Αιθανόλη 100% (Merck)
◙ Δις-απιονισμένο νερό με DEPC (Invitrogen)
◙ Ρυθμιστικό διάλυμα διαχωρισμού πρωτεϊνών (separating buffer): 1.5M
Tris.HCl, 4% SDS (w/v), pH 8.8
◙ Ρυθμιστικό διάλυμα πυκτώματος επιστοίβαξης πρωτεϊνών (stacking buffer):
1M Tris.HCl, 1.6% SDS (w/v), pH 6.8
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◙ Διάλυμα φόρτωσης-ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών: 0,25mM Tris base, 1%
SDS (w/v), pH 8.3
◙ Διάλυμα αποδιάταξης πρωτεϊνών (RIPA): Tris/HCL 50 mM, EDTA 0.5 M,
Triton X-100 1%, NaCl 0.1%, and protease/phosphatase inhibitors (PMSF 1
mM, NEM 5 mM, benzamidin 5 mM, sodium cholate 1%, orthovanadate 1
mM)
◙ Ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς πρωτεϊνών: 10 mM CAPS, pH 11,
containing 10% methanol
◙ Διάλυμα έκπλυσης μεμβρανών: PBS, Tween 1% (v/v)
◙ Διάλυμα χημειοφωταυγούς ανίχνευσης πρωτεϊνών (ECL): ChemilLucent
Western Blot Detection System (Pierce)

2.16 Αντισώματα
Πρώτα Αντισώματα

Εταιρία

Αραιώσεις

anti-keratan sulfate

Seikagaku

1:500

anti-Lumican

SantaCruz Biotechnology 1:800

anti-Syndecan4

SantaCruz Biotechnology 1:200

anti-Actin

Cell signalling

anti-PKCa

SantaCruz Biotechnology 1:200

anti-phospho-PKCa

SantaCruz Biotechnology 1:200

1:200
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anti-FAK

Chemicon

1:1000

Anti-phospho-FAK (Y397)

Chemicon

1:1000

Δεύτερα Αντισώματα

Εταιρία

Αραιώσεις

anti-goat antibody

Santa Cruz Biotechnology

1:4000

anti-mouse

Santa Cruz Biotechnology

1:2000

anti-rabbit

Santa Cruz Biotechnology

1:2000

2.17 Εκκινητές

Lumican_F_5′-CTTCAATCAGATAGCCAGACTGC-3′,
Lumican_R_5′-AGCCAGTTCGTTGTGAGAT AAAC-3′,
GAPDH_F_5′--GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA-3′,
GAPDH _R_5′-GTCATTGATGGCAACAATATCC ACT-3′,
FGF-2 F_5′-GAAGAGCGACCCTCACATCAAG-3′,
FGF-2 R_5′-CTGCCAGTTCGTTTCAGTA-3′,
FGFR1 F_5′-ACAACCTGCCTTAGTCCAGATC-3′,
FGFR1 R_5′- ACAACCTGCCTTATGTCCAGATC-3′,
FGFR2 F_5′-GGTCACCATGGCAACCTTGT-3′,
FGFR2 R_5′- TCTGGTTGAGAGATTTGGTATTTGG-3′,
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FGFR3 F_5′- GGGCAATTCTATTGGGTTTTCTC-3′,
FGFR3 R_5′- GAAGCCCACCCCGTAGCT-3′,
FGFR4 F_5′- TCATCAACGGCAGCAGCTT-3′,
FGFR4R_5′-CAGGACCTCCACCTCCTGAGCTA-3′,
Syndecan_F_5′- TCTGACAACTTCTCCGGCTC-3′,
Syndecan-1_R_5′- CCACTTCTGGCAGGACTACA-3′,
Syndecan-2_F_5′- GAGTGTATCCTATTGATGACGATGACTAC-3′,
Syndecan-2_R_5′- CTCTGGACTCTCTACATCCTCATCAG-3′,
Syndecan-4_F_5′- CCATGATCGGCCCTGAAG-3′,
Syndecan-4_R_5′- TGCCCTCTCAGGGATATGGTT-3′,
Glypican 1_F_5′- CGCCGAGTGGAGGAACCT-3′,
Glypican 1_R_5′- GACACTCTCCACACCCGATGTAC-3′,
Glypican3_F_5′- ATGGAGCTCAAGTTCTTAATTATTCAG-3′,
Glypican3_R_5′- CATGGCGAACAACAATTTCAA-3′,
Glypican 6_F_5′- TGTCAATTTCCAGGACACAAGTG-3′,
Glypican 6_R_5′- CCGTGGGACACACGTCATC-3′,
CD44 F_5′- GGTCCTATAAGGACACCCCAAAT-3′,
CD44R_5′- AATCAAAGCCAAGGCCAAGA-3′.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1

Έκφραση

της

λουµικάνης

πρωτεογλυκάνης) στο µελάνωµα

(µιας

µικρής

πλούσιας

σε

λευκίνη

η οποία δεν βρέθηκε στα φυσιολογικά

µελανοκύτταρα.

3.1.1 Εισαγωγή
Οι µικρές πλούσιες σε λευκίνη πρωτεογλυκάνες αποτελούν σηµαντικά
συστατικά του εξωκυττάριου χώρου που συµµετέχουν στη δοµική και λειτουργική
οργάνωση του δέρµατος (Wang et al., 2003; Carrino et al., 2000). Πρόσφατα έχει
βρεθεί ότι η λουµικάνη συµµετέχει σε µηχανικές λειτουργίες του δέρµατος και η
µείωση της έκφρασής της συνδέεται µε µείωση της ελαστικότητας και
ανθεκτικότητας του δέρµατος (Carrino et al., 2000; Vuillermoz et al., 2005).
Ο ρόλος της λουµικάνης έχει ήδη διερευνηθεί στην ανάπτυξη και µετάσταση
διαφόρων καρκίνων χωρίς όµως να έχει πλήρως διαλευκανθεί (Naito, 2005).
Συγκεκριµένα έχουν βρεθεί αυξηµένα επίπεδα λουµικάνης (mRNA) και διαφόρων
γλυκοζυλιοµένων τύπων της πρωτεΐνης (Lu et al., 2002) σε καρκίνο παχέως εντέρου,
(Lu et al., 2002) ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα (Naito et al., 2002) και σε
αδενοκαρκίνωµα παγκρέατος.

Αντίθετα στον καρκίνο του µαστού η λουµικάνη

εκφράζεται στους ινοβλάστες που είναι κοντά στα καρκινικά κύτταρα αλλά όχι στα
ίδια τα καρκινικά κύτταρα (Leygue et al., 1998). Επίσης έχει βρεθεί ότι η µείωση της
έκφρασης της λουµικάνης σχετίζεται µε φτωχή πρόγνωση στο (node negative)
διηθητικό καρκίνο µαστού (Troup et al.,2003) ενώ υψηλά επίπεδα έκφρασης
σχετίζονται µε υψηλό βαθµό κακοήθειας, χαµηλά επίπεδα οιστρογονικών υποδοχέων
στον καρκινικό ιστό καθως και νεαρή ηλικία των ασθενών (Leygue et al., 1998).
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Επίσης υψηλά επίπεδα έκφρασης λουµικάνης έχουν βρεθεί στο στρώµα
µυοϊνοβλαστών σε όγκο παγκρέατος (Koninger et al.,2004).
Η τεχνιτή υπερέκφραση της λουµικάνης σε B16F1 κύτταρα µελανώµατος
ποντικού είχε ως αποτέλεσµα την υποδερµατική µείωση της ανάπτυξης του όγκου
χωρίς οστόσο να αλλάξει η διαφοροποίηση, ο ρυθµός ανάπτυξης και η προσκόλληση
των κυττάρων B16F1 (Vuillermoz et al., 2004). Aπο τα παραπάνω προκείπτει ότι ο
ρόλος της λουµικάνης είναι σηµαντικός όχι µόνο στην ανάπτυξη του όγκου αλλά και
στη διαµόρφωση του περικυττάριου χώρου.
Η έκφραση της λουµικάνης στα ανθρώπινα µελλανοκύτταρα, σύµφωνα µε την
υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν έχει µελετηθεί εκτενώς.

3.1.2 Στόχος
Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να διερευνήσουµε και να χαρακτηρίσουµε την
έκφραση της λουµικάνης σε επίπεδο m RNA, πρωτεϊνης και υδατανθράκων σε δυο
ανθρώπινες

κυτταρικές σειρές µελανώµατος (WM9 and M5), καθώς και στα

φυσιολογικά (neonatal) ανθρώπινα µελανοκύτταρα (HEMN).

3.1.3 Αποτελέσµατα - Έκφραση της λουµικάνης σε επίπεδο mRNA σε
κυτταρικές σειρές µελανώµατος
Η αντίδραση Realtime PCR έδειξε ότι τα κακοήθη κύτταρα WM9 και M5
εκφράζουν λουµικάνη σε επίπεδο m RNA όπως φαίνεται στο σχήµα 1. Σηµαντικό
είναι το γεγονός ότι το mRNA της λουµικάνης δεν βρέθηκε στα φυσιολογικά
ανθρώπινα µελανινοκύτταρα (σχήµα 1). Το GAPDH χρησιµοποιήθηκε ως γονίδιο
αναφοράς.
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Σχήµα 1. Έκφραση των µεταγραφικών επιπέδων της λουµικάνης στα Μ5 (A) και
WM9 (B) κύτταρα µελλανώµατος και φυσιολογικών µελλανοκυττάρων (HEMN)
(C) µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης πραγµατικού χρόνου
(Real Time PCR). Όλα τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε τριπλέτες και τα
αποτελέσµατα εκφράζονται σε σχετικές µονάδες (arbitrary units) (Ε). Η καµπύλη
αναφοράς παρουσιάζεται στο σχήµα D.
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3.1.4 Αποτελέσµατα - Έκφραση της λουµικάνης σε πρωτεινικό επίπεδο και
ανάλυση των γλυκοζαµινικών αλυσίδων της σε κυτταρικές σειρές µελανώµατος

Για την ανίχνευση της λουµικάνης από τις κυτταρικές σειρές WM9 και Μ5 η
πρωτεϊνη εκχυλίστηκε από τα κύτταρα της καλλιέργειας. Με τη µέθοδο Western blot
και τη χρήση αντισώµατος (anti-lumican) ανιχνεύτηκε ικανοποιητικά η έκφραση της
πρωτεϊνης λουµικάνης (σχήµα 2Α). Το µοριακό βάρος της εκρινόµενης λουµικάνης
είναι περίπου 64 kDa (σχήµα 2Α) που σηµαίνει ότι η πρωτεϊνη εκρίνεται στη
γλυκοζυλιοµένη της µορφή. Για τον χαρακτηρισµό του τύπου της λουµικάνης όσον
αφορά τις προσδεµένες σε αυτή γλυκοζαµινικές αλυσίδες χρησιµοποιήθηκε το
µονοκλωνικό αντίσωµα (5D4) ειδικό για τις αλυσίδες θειϊκής κερατάνης (keratan
sulphate) και επίσης χρησιµοποιήθηκαν τα ένζυµα κερατινάση ΙΙ (keratanase II) που
κόβει τη θειïκή λακτοζαµίνη και το ένζυµο PNGaseF που κόβει µόνο το τελικό Νάκρο. Oπως φαίνεται στο σχήµα 2Β η χρήση του αντισώµατος 5D4 δίνει 45 και 80 k
Da proteoglycan smear γεγονός που σηµαίνει ότι οι αλυσίδες που εντοπίζονται στον
πρωτεïνικό κορµό της λουµικάνης είναι θειϊκή κερατάνη. Αυτή η ειδική αντίδραση
καταργήθηκε µε χορήγηση στα δείγµατα του ενζύµου κερατινάση ΙΙ ή µε τη
χορήγηση και µε των δυο ενζύµων (σχήµα 2D). Όταν το αντίσωµα (antilumican-κατά
της λουµικάνης) χρησηµοποιήθηκε σε προïόντα πέψης από το ένζυµο κερατινάσης ΙΙ
τότε εµφανίστηκαν µια 42 k Da ζώνη που αντιστοιχεί στον πρωτεïνικό κορµό και µια
56 k Da ζώνη που αντιστοιχεί προφανώς στη γλυκοπρωτεïνική δοµή της λουµικάνης
(σχήµα 2C). H πέψη των δειγµάτων και µε τα δυο ένζυµα δίνει ένα µόριο των 42 k
Da που αντιστοιχεί στον πρωτεινικό κορµό της λουµικάνης. Τα western blot που
απεικονίζονται στα σχήµατα 2

C και D είναι χαρακτηριστικά και για τις δυο
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κυτταρικές σειρές WM9 και Μ5. Συµπερασµατικά η λουµικάνη που εκρίνεται από τα
κύτταρα του µελανώµατος συνδέεται µε αλυσίδες θειϊκής κερατάνης.

Σχήµα 2. Ενδεικτικές εικόνες από στύπωµα κατά western που παρουσιάζει την
σειρές µελανώµατος. Ανοσοαποτύπωση µε αντίσωµα κατά της λουµικάνης
γλυκοζυλιωµένη µορφή της λουµικάνης µε αλυσίδες θειικής κερατάνης σε δύο
κυτταρικές (Α). Ανοσοαποτύπωση µε ειδικό αντίσωµα κατά των αλυσίδων θειικής
κερατάνης (5D4) (B). Ανοσοαποτύπωση των WM9 δειγµάτων µετά από πέψη µε
αντίσωµα κατά της λουµικάνης (C) και της θειικής κερατάνης (D).

3.1.5 Συµπεράσµατα
Οι δύο ανθρώπινες µεταστατικές κυτταρικές σειρές µελανώµατος βρέθηκε ότι
εκφράζουν και εκρίνουν λουµικάνη που υποκαθίσταται κυρίως από αλυσίδες θειïκής
κερατάνης σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά µελανοκύτταρα στα οποία δεν βρέθηκε
έκφραση της λουµικάνης. Περισσότερες µελέτες χρειάζονται για να διευκρινιστεί ο
ρόλος της λουµικάνης στην εξέλιξη του µελανώµατος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη
στο εργαστήριό µας.
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3.2 Οι πρωτεογλυκάνες θειïκής χονδροïτίνης και θειïκής ηπαράνης ρυθµίζουν
τον επαγώµενο απο τον FGF πολλαπλασιασµό των κυττάρων του µεταστατικού
µελανώµατος.

3.2.1 Εισαγωγή
Τα ανθρώπινα µελανώµατα είναι γνωστό ότι µεταξύ των αυξητικών
παραγόντων που εκφράζουν είναι και ο FGF-2. Αν τα κύτταρα αυτά εκφράζουν
ταυτόχρονα τους υποδοχείς FGFRs, η ανάπτυξή τους διεγείρεται από τον FGF-2 µε
ένα αυτοκρινή τρόπο (Rodeck, 1993; Rodeck et al ., 1991 & Yeoman, 1993). Η
βιολογική σηµασία αυτής της αυτοκρινής δράσης έχει αποδειχτεί µε τη χρήση antisense ολιγονουκλεοτιδίων που σταµατούν την έκφραση του FGF-2 mRNA ή µε την
αδρανοποίηση του FGF-2 προσθέτοντας anti FGF-2 αντίσωµα που οδηγεί σε
αναστολή του πολλαπλασιασµού των κυττάρων του µελανώµατος in vitro και in vivo
(Becker , Meier, & Herlyn 1989; Rofstad & Halsor, 2000; Wang & Becker, 1997).
Από την άλλη πλευρά, η αυξηµένη έκφραση του FGF-2 αλλάζει το φαινότυπο του
µελανώµατος αποδεικνύοντας ότι η σηµατοδότηση που εξαρτάται από τον FGF-2
είναι σηµαντική για την εξέλιξη του όγκου του µελανώµατος (Meier et al., 2000).
Ο FGF-2 έχει δυνατή συγγένεια πρόσδεσης για τις γλυκοζαµινογλυκάνες
ηπαρίνη και

θειïκή

ηπαράνη οι οποίες όταν συνδέονται οµοιοπολικά µε τον

πρωτεïνικό κορµό σχηµατίζουν

ΗS πρωτεογλυκάνες (HSPGs). Αντίθετα, οι

µεµβρανικές HSPGs έχουν χαρακτηριστεί ως χαµηλής συγγένειας θέσεις πρόσδεσης
για τους

FGFs που δεν µεταβιβάζουν ένα βιολογικό σήµα αλλά περισσότερο

λειτουργούν ως επικουρικά µόρια που ρυθµίζουν την πρόσδεση του FGF και την
ενεργοποίηση των υποδοχέων τους (Yayon, Klagsbrun, Esko, Leder, & Ornitz, 1991).
Η µετακίνησή τους από την επιφάνεια του κυττάρου καταστρέφει την ευαισθησία του
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αυξητικού παράγοντα (Rapraeger, Krugka, & Olwin, 1991; Yayon et al., 1991). Σε
µερικές περιπτώσεις οι εξωκυττάριες
παρουσιάζουν τον FGF-2

HSPGs δρουν ως συνυποδοχείς και

στους αντίστοιχους υποδοχείς του (Aviezer, Iozzo,

Noonan, & Yayon, 1997; Delehedde, Deudon, Boilly, & Hondermarck, 1996).
Τελευταία, όλο και περισσότερες µελέτες αναφέρουν τη συµµετοχή των
πρωτεογλυκανών CSPGs που περιέχουν θειïκή χονδροïτίνη στη σηµατοδότηση του
FGF-2 (Bao et al., 2004; Molteni, Modrowski, Hott, & Marie, 1999; Smith et al.,
2007). Οι CSPGs έχει δειχτεί ότι ρυθµίζουν την πρόσδεση του FGF-2 στους FGFRs
είτε αυτόνοµα σε θέσεις χαµηλής συγγένειας πρόσδεσης (Smith et al., 2007) είτε σε
συνεργασία µε αλυσίδες ΗS (Deepa, Yamada, Zako, Goldberge, & Sugahara, 2004).
Τελικά, η σύσταση και η λεπτή δοµή των HS και CS αλυσίδων θα µπορούσαν να
ρυθµίσουν την πρόσδεση του FGF-2 και την ενεργοποίηση των FGFRs µε ένα
ειδικό κυτταρικό τρόπο.
Η αλλαγή της έκφρασης των PGs

στην επιφάνεια των κυττάρων του

ανθρώπινου µελανώµατος µπορεί να µεταβάλει τη µεταναστευτική ικανότητα των
κυττάρων αυτών τεκµηριώνοντας τη συµµετοχή των GAGs/PGs στην εξέλιξη του
µελανώµατος (Timar et al., 1995). Ακόµα οι HSPGs, τόσο οι κυτταρικές όσο και οι
εξωκυτταρικές, έχει δειχτεί ότι αναστέλλουν στο µελάνωµα το σήµα του FGF-2 και
έτσι αυξάνεται η µεταστατική ιδιότητα του µελανώµατος (Delehedde et al., 1996;
Reiland, Kempf, Roy, Denkins, & Marcheti, 2006). Από την άλλη πλευρά είναι ήδη
γνωστό ότι ο FGF-2 µπορεί να ρυθµίζει τη σύνθεση και κατανοµή των GAGs/PGs
σε διαφορετικές κυτταρικές σειρές (Tzanakakis, Hjerpe, & Karamanos, 1997).
Εποµένως, ο FGF-2 ρυθµίζει την έκφραση των GAGs/PGs µε ένα αυτοκρινή τρόπο
σε µοντέλο ανθρώπινου µελανώµατος.
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3.2.2 Σκοπός
Στην παρούσα µελέτη εξετάσαµε τη δράση των CS, DS και ηπαρίνης στον
FGF-2 επαγώµενο πολλαπλασιασµό δύο κυτταρικών σειρών WM9 και Μ5 από
λεµφαδένες µεταστατικού µελανώµατος µε ινοβλαστοειδή

και επιθηλιακό

φαινότυπο, αντίστοιχα (Herlyn et al., 1985; Liao, Dent, & McCulloch, 1975).

3.2.3 Αποτελέσµατα - Η έκφραση του FGF-2 και των αντίστοιχων υποδοχέων
του και η δράση του FGF-2 στον πολλαπλασιασµό του µελανώµατος
Χρησιµοποιήθηκαν δύο κυτταρικές σειρές WM9 και Μ5 µεταστατικού
µελανώµατος από λεµφαδένες µε διαφοροποιηµένο φαινότυπο (σχήµα 3Α και Β). Η
ανάλυση PCR έδειξε ότι ο FGF-2

και οι αντίστοιχοι υποδοχείς του FGFR1-3

εκφράζονται σε επίπεδο mRNA και στις δύο κυτταρικές σειρές (σχήµα 3) ενώ
αντίθετα το mRNA του FGFR-4 βρέθηκε σε ίχνη. Η προσθήκη εξωγενούς FGF-2
σηµείωσε µια στατιστικά σηµαντική αύξηση του πολλαπλασιασµού και στις δύο
κυτταρικές σειρές WM9 και Μ5 δείχνοντας ότι αυτά τα κύτταρα είναι ευαίσθητα
στη σήµανση από τον FGF-2 (σχήµα 3C). Σε µια παραπάνω προσπάθεια να
προσδιορίσουµε περισσότερο τα µονοπάτια της σήµανσης που µεσολαβούν στην
απάντηση του FGF-2 στα κύτταρα του µελανώµατος χορηγήθηκε γενιστείνη που
αποτελεί ειδικό αναστολέα RTK (υποδοχέας κινάσης τυροσίνης) (Akiyama et al.,
1987). Όπως φαίνεται στην σχήµα 3C ο πολλαπλασιασµός των µελανοκυττάρων
κάτω από την επίδραση του FGF-2 διακόπτεται ολοκληρωτικά από τη γενιστείνη.
Επιπρόσθετα,

η

γενιστείνη

µειώνει

σηµαντικά

και

το

βασικό

επίπεδο

πολλαπλασιασµού των κυττάρων κάτω από τα επίπεδα των δειγµάτων αναφοράς
(control levels) (σχήµα 3C). Aυτό αποδεικνύει ότι η κινάση τυροσίνης δεν εµπλέκεται
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αποκλειστικά και µόνο στη σηµατοδότηση από την εξωγενή προσθήκη FGF-2 αλλά
επίσης χρειάζεται για τη βασική ανάπτυξη των κυττάρων του µελανώµατος.

Σχήµα 3. Η έκφραση του FGF-2 και των αντίστοιχων υποδοχέων του.
Η δράση του FGF-2 στην ανάπτυξη του µελανώµατος. Τα κύτταρα WM9 και Μ5 µε ινοβλαστοειδή και
επιθηλιακό φαινότυπο αντίστοιχα καλλιεργήθηκαν σε 0% FBS για 24 ώρες πριν τη συγκέντρωσή τους και
την εξαγωγή του m RNA. Η ανάλυση της έκφρασης m RNA των FGF-2 και FGFR1-4 από WM9 και Μ5
πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο Real- time PCR. Ως γονίδιο αναφοράς χρησιµοποιήθηκε η GAPDH.
Επίσης στα κύτταρα WM9 και Μ5 χορηγήθηκε FGF-2 (10ng/ml) για 48 ώρες και ο πολλαπλασιασµός των
κυττάρων εκτιµήθηκε µε φλουοροµετρία (σύστηµα µέτρησης κυτταρικού πολλαπλασιασµού CyQUANT)
(C). H ανάπτυξη των κυττάρων µετρήθηκε επίσης µε την παρουσία 35 και 100 µ Μ γενιστείνης που
αποτελεί ειδικό αναστολέα RTK υποδοχέα κινάσης τυροσίνης. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται είναι
ο µέσος όρος τεσσάρων χωριστών πειραµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί σε τριπλέτες (εις τριπλούν). Ο
µέσος όρος ± S.E.M. παρουσιάζεται στο διάγραµµα. στατιστική σηµασία: ^p < 0.01, σύγκριση µε το
control; *p < 0.01, προσθήκη γενιστείνης (35 και 100 µ Μ ) σε σύγκριση µε control η σε σύγκριση µόνο µε
χορήγηση FGF-2.
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3.2.4 Αποτελέσµατα - Η δράση των εξωγενών GAGs στη µιτογονική λειτουργία
του FGF-2
Mε σκοπό να διερευνήσουµε τον υποτιθέµενο ρόλο των GAGs στη
µιτογονική δραστηριότητα του FGF-2, προστέθηκαν εξωγενώς, CS, DS, και ηπαρίνη
σε απουσία και παρουσία του FGF-2. Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι δράσεις τους σε
σχέση µε την ανάπτυξη των κυττάρων. Οι

CS, DS

και ηπαρίνη που

χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη χαρακτηρίστηκαν αναλυτικά. H αφθονότερη
δισακχαρική µονάδα CS/DS βρέθηκε να είναι ∆di-mono4S (68%/71%) αντίστοιχα
ενώ o πιο άφθονος δισακχαρίτης HS ήταν ∆di-tri (2,6 N) S (68%) (Nikitovic, 2005).
Σε πιλοτική µελέτη οι συγκεντρώσεις αποδείχτηκαν ήπια ανασταλτικές στα

WM9

κύτταρα. Οι συγκεντρώσεις που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα µε τη χορήγηση
FGF-2 ήταν 10 µg /ml για DS και ηπαρίνη και 30 µg/ml για CS. Για τα Μ5 κύτταρα
µόνο η ηπαρίνη σε συγκέντρωση 10 µg/ml άσκησε σηµαντικά ανασταλτική δράση
στον πολλαπλασιασµό των κυττάρων σε κάθε συγκέντρωση που δοκιµάστηκε. Είναι
αξιοσηµείωτο ότι η συνδυαστική χορήγηση του FGF-2 µε ηπαρίνη στα Μ5 εµπόδισε
ολοκληρωτικά την αρχική ανασταλτική δράση των GAGs (σχήµα 4Β). Στην
περίπτωση των WM9 κυττάρων η συνδυαστική χορήγηση FGF-2 µε CS, DS ή
ηπαρίνη είχε επίσης ως αποτέλεσµα την πλήρη κατάργηση της ανασταλτικής τους
δράσης χωρίς όµως να φτάνει τα επίπεδα της ανάπτυξης µετά από την FGF-2
διέγερση (σχήµα 4Α). Όταν στα κύτταρα χορηγήθηκαν ταυτόχρονα 35µ Μ γενιστείνη
και GAGs µε την παρουσία ή όχι του FGF-2 η δράση του δεύτερου στην ανάπτυξη
του µελανώµατος καταργήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις ( σηµείωση σχήµα 4 Α και
Β). Από αυτά τα πειράµατα συµπεραίνουµε ότι η πρωτεïνική κινάση κατέχει
σηµαντικό ρόλο στη δράση των GAGs και του FGF-2 καθώς και στο συνδυασµό
τους στην ανάπτυξη των κυττάρων του µελανώµατος. Για να εξετάσουµε την πιθανή
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άµεση δράση της CS στους FGFRs, η ενδογενής έκφραση FGF-2 εξουδετερώθηκε µε
την προσθήκη του αντισώµατος ενάντια στον FGF-2 (anti-FGF-2) και στη συνέχεια
προστέθηκαν CS σε παρουσία και απουσία γενιστείνης. Όπως φαίνεται στο σχήµα 5
Α και

Β η χορήγηση του

anti- FGF-2 αντισώµατος αναστέλλει τον ρυθµό

πολλαπλασιασµού και στις δύο κυτταρικές σειρές. Η προσθήκη των

CS δεν

επηρέασε την ανάπτυξη των κυττάρων όπου είδη είχε προστεθεί το anti- FGF-2
αντίσωµα ενώ αντίθετα η παρουσία της γενιστείνης ανέστειλε την ανάπτυξη και των
δύο κυτταρικών σειρών στα επίπεδα των δειγµάτων που τους έχει χορηγηθεί η
γενιστείνη (σχήµα 5 Α και Β). Τα παραπάνω αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η
δράση των CS στην ανάπτυξη των κυττάρων WM9 και Μ5 εξαρτάται από τις
αλληλεπιδράσεις του FGF-2 και των υποδοχέων του FGFRs.

Σχήµα 4. Η δράση των εξωγενών GAGs στη µιτογονική λειτουργία του FGF-2.Τα κύτταρα WM9 και
Μ5 καλλιεργήθηκαν απουσία ορού και στη συνέχεια χορηγήθηκε FGF-2 ( FGF) (10ng/ml), DS
(10µg/ml), CS (30µg/ml), ηπαρίνη (Η) (10µg/ml) και οι συνδυασµοί τους για 48 ώρες. Τα πειράµατα
επαναλήφθηκαν µε την παρουσία 35 µ Μ/ml γενιστείνης. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται
είναι ο µέσος όρος τεσσάρων χωριστών πειραµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί σε τριπλέτες (εις
τριπλούν) (triplicate) . Μέσος όρος ± S.E.M. στατιστική σηµασία: *p < 0.01, σύγκριση µε control; ^p
< 0.01, η σε σύγκριση µε χορήγηση FGF-2.
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(Α)

Σχήµα 5. Η δράση εξωγενούς CS µε την παρουσία anti-FGF-2 αντισώµατος. Tα
κύτταρα WM9 και Μ5 καλλιεργήθηκαν χωρίς ορό και χορηγήθηκε CS
(30µg/ml), µε την παρουσία anti-FGF-2 αντισώµατος για 48 ώρες. Τα
αποτελέσµατα που παρουσιάζονται είναι ο µέσος όρος τεσσάρων χωριστών
πειραµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί σε τριπλέτες. Μέσος όρος ± S.E.M.
στατιστική σηµασία: *p < 0.01, σύγκριση µε control.
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3.2.5 Αποτελέσµατα - Η δράση του χλωριούχου νατρίου στον επαγόµενο από τον
FGF-2 πολλαπλασιασµό των κυττάρων
Το χλωριούχο νάτριο (SC) είναι γνωστός αναστολέας της θείωσης των GAGs
και χρησιµοποιείται για τη δραστική µείωση της θείωσης σε όλες τις κατηγορίες των
πρωτεογλυκανών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή υπο-θειωµένων
πρωτεογλυκανών που η έκρισή τους εµποδίζεται µερικώς από το µηχανισµό
ποιοτικού ελέγχου του κυττάρου (Fannon & Nugent, 1996). Όπως φαίνεται στην
σχήµα 6 Α και Β, η χορήγηση SC προκαλεί µια σηµαντική µείωση του βασικού
επιπέδου πολλαπλασιασµού και των δύο κυτταρικών σειρών. Η προσθήκη του FGF-2
στα WM9 και Μ5 κύτταρα που έχουν ήδη SC δεν υπερνικά την αναστολή
υποθέτοντας ότι η παρουσία των θειωµένων GAGs/PGs είναι ουσιώδης για την
λειτουργία του FGF-2 σε αυτά τα κύτταρα. Στη συνέχεια εξετάσαµε πότε η εξωγενής
χορήγηση GAGs µπορεί να αναπληρώσει την ενδογενή υπολειτουργία των GAGs.
Έτσι προστέθηκαν CS (30 µg/ml), DS (10 µg/ml) και ηπαρίνη σε συνδυασµό µε FGF2. Ο συνδιασµός της ηπαρίνης, CS και DS µε τον FGF-2 στα Μ5 κύτταρα και ο
συνδιασµός της CS ή της ηπαρίνης στα WM9 κύτταρα δίνει τη δυνατότητα σε αυτά
να απαντούν µερικώς στη διέγερση του FGF-2. Τα παραπάνω δεδοµένα δείχνουν ότι
η εξωγενής χορήγηση GAGs είναι εν µέρει ικανή να υποκαταστήσει την ασθενή
ενδογενή σύνθεση των GAGs (λόγω της χορήγησης χλωριούχου νατρίου) στη δράση
του FGF-2 στις δύο υπό µελέτη κυτταρικές σειρές (σχήµα 6 Α και Β).
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Σχήµα 6. Η δράση του νατρίου στον επαγόµενο από τον FGF-2 πολλαπλασιασµό
των κυττάρων. Στα κύτταρα WM9 και Μ5 χορηγήθηκαν χλωριούχο νάτριο (SC)
(30mM) η SC σε συνδυασµό µε FGF-2 (FGF) (10ng/ml), DS (10µg/ml), CS
(30µg/ml) και ηπαρίνη (Η) (10µg/ml). Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται είναι
ο µέσος όρος τεσσάρων χωριστών πειραµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί σε
τριπλέτες. Στατιστική σηµασία: *p < 0.01, σύγκριση µε control; ^p < 0.01, σε
σύγκριση µε συνδυαστική χορήγηση SC και FGF-2 (SC+FGF).
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3.2.6 Αποτελέσµατα - Ο ρόλος των κυτταρικών GAGs/PGs στη µιτογονική
δράση του FGF-2.
Με στόχο τη διερεύνηση του ρόλο των διάφορων κυτταρικών GAGs/PGs στη
µιτογονική δράση του FGF-2 σε κύτταρα WM9 και Μ5, χορηγήθηκε χονδροïτινάση
ABC και ηπαριτινάση. Η χορήγηση στα κύτταρα του ενζύµου χονδροïτινάση ABC
προκαλεί το κόψιµο των αλυσίδων CS και DS ενώ, µε την ηπαριτινάση
αποµακρύνονται ειδικά οι HS αλυσίδες. Η χορήγηση της χονδροïτινάσης ABC
βοήθησε σηµαντικά στον πολλαπλασιασµό των WM9 κυττάρων ενώ δεν εκδηλώθηκε
σηµαντική δράση στην ανάπτυξη των Μ5 κυττάρων (σχήµα 7 Α και Β). Η προσθήκη
του FGF-2 στα WM9 µετά την αποµάκρυνση των αλυσίδων

CS/DS, διεγείρει

περισσότερο την ανάπτυξή τους (σχήµα 7 Α). Αντίθετα, αυτό δεν ήταν εµφανές στα
Μ5 κύτταρα (σχήµα 7 Β). Το κόψιµο των αλυσίδων της µεµβρανικής θειïκής
ηπαράνης µείωσε σηµαντικά τη βασική ανάπτυξη και στις δύο κυτταρικές σειρές
WM9 και Μ5 (σχήµα 7 Α και Β). O FGF-2 παρουσία παραγόντων πέψης θειïκής
ηπαράνης

από

το

ένζυµο

ηπαριτινάση,

επαναφέρει

τα

βασικά

επίπεδα

πολλαπλασιασµού των κυττάρων Μ5 ενώ αυξάνει τον πολλαπλασιασµό των WM9.
Μετά τη χορήγηση ηπαριτινάσης τα κύτταρα συλλέχθηκαν και τα κυτταρικά
εκχυλίσµατα χρησιµοποιηθήκαν µε τη µέθοδο της ανοσοαποτύπωσης όπου το
αντίσωµα 3G10 χρησιµοποιήθηκε για την αναγνώριση των επιτόπων που
δηµιουργούνται από την πέψη της ηπαριτινάσης.
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Σχήµα 7. Η δράση της χορήγησης χονδροïτινάσης και ηπαριτινάσης στη µιτογονική
λειτουργία του FGF-2. Στα κύτταρα WM9(Α) και Μ5(Β) χορηγήθηκε χονδροïτινάση ABC
(ABC) (0.1 U/ml), ηπαριτινάση (H-ASE) (0.001 U/ml) και οι συνδυασµοί τους µε FGF-2
(10ng/ml). Η ανάπτυξη των κυττάρων προσδιορίστηκε µετά από 48 ώρες. Τα αποτελέσµατα
εκφράζουν το µέσο όρο τεσσάρων χωριστών πειραµάτων εις τριπλούν (triplicate) .
στατιστική σηµασία: *p < 0.01, σύγκριση µε control; ^p < 0.01, µεταξύ διαφορετικών
χορηγήσεων. (C) Σε µερικά πειράµατα τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν απουσία ορού και στα
αντίστοιχα κυτταρικά εκχυλίσµατα έγινε ανοσοαποτύπωση µε το µονοκλωνικό αντίσωµα
3G10 που αναγνωρίζει τους καινούριους επιτόπους που δηµιουργούνται από την πέψη της
ηπαριτινάσης.
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3.2.7 Αποτελέσµατα -Η δράση του FGF-2 στη σύνθεση και κατανοµή των GAGs
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω τόσο οι GAGs όσο ο συνδυασµός τους µε
τον FGF-2 βρέθηκε να επηρεάζουν την ανάπτυξη του µελανώµατος. Στη συνέχεια
εξετάσαµε τη δράση του FGF-2 στην ενδογενή σύνθεση των GAGs/PGs στις υπό
µελέτη

κυτταρικές

σειρές.

Η

βιοχηµική

ανάλυση

των

CS/DS/HS/PGs

σεσηµασµένων µε [ 3 Η ] που συντέθηκαν από τις κυτταρικές σειρές WM9 και Μ5
ανθρώπινου µελανώµατος απέδειξαν ότι αυτές οι σειρές παράγουν GalAGs, π.χ.
CS/DS και HS. Ο ολικός ρυθµός πολλαπλασιασµού των CS/DS καθώς και των HS
είναι σηµαντικά υψηλότερος στα Μ5 κύτταρα (255%) σε σύγκριση µε τα WM9.
Επιπρόσθετα, σηµειώθηκαν µεγάλες διαφορές στην ποσότητα των αντίστοιχων
υποοµάδων ανάµεσα στις δύο κυτταρικές σειρές (πίνακας 1). Έτσι το 93% των
GalAGs εκρίνεται από τα Μ5 κύτταρα ενώ, τα WM9 κύτταρα συγκρατούν ένα
σηµαντικό ποσοστό (37%) των GAGs στην κυτταρική µεµβράνη. Ωστόσο οι HS που
περιέχουν PGs έχουν σχεδόν ίση κατανοµή στο υπερκείµενο των καλλιεργειών σε
σχέση µε αυτές στην κυτταρική µεµβράνη (πίνακας 1). Ο FGF-2 έδειξε µια µικρή
ανασταλτική δράση (13%) στη συνολική σύνθεση των CS/DS/HS/PGs στα WM9
κύτταρα (πίνακας 1). Η παραγωγή των κυτταρικών GalAGs καθώς επίσης και η
σύνθεση των µεµβρανικών και εκρινόµενων HSPGs στα WM9 κύτταρα µειώθηκε
σηµαντικά µε την παρουσία του FGF-2 (πίνακας 1). Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο FGF-2
µειώνει τη σύνθεση των κυτταρικών HSPGs και CSPGs στα WM9 κύτταρα κατά 48
και 36% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά η χορήγηση του FGF-2 αυξάνει τη
συνολική παραγωγή των GAGs στα Μ5 κύτταρα (27%) µέσω της σηµαντικής
διέγερσης όλων των οµάδων των GAGs µε εξαίρεση τις κυτταρικές HSPGs (πίνακας
1). Εποµένως, η χορήγηση του FGF-2 ευνοεί την έκκριση των GalAGs στα WM9
κύτταρα και δεν επηρεάζει την κατανοµή αυτών των

GAGs στα Μ5 κύτταρα.
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Αντιθέτως, η ισορροπία στην κατανοµή των HS µεταβλήθηκε υπέρ της έκρισής τους
και στις δύο κυτταρικές σειρές µελανώµατος (πίνακας 1). Η χορήγηση γενιστείνης
απέδειξε ότι η δράση του FGF-2 στη σύνθεση των GalAGs και της θειïκής ηπαρίνης
γίνεται µέσω του µονοπατιού της PTK όπως επίσης τόσο η βασική όσο και η FGF-2
επαγόµενη παραγωγή των GAGs αναστέλλεται σηµαντικά στην παρουσία της (σχήµα
8).
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Σχήµα 8. Η δράση της γενιστείνης στη σύνθεση GalAGs και HS. Τα κύτταρα WM9
και Μ5 αναπτύχθηκαν σε 0% FBS µε η χωρίς FGF-2 και χορηγήθηκε 35 η 100 µ
Μ γενιστείνη για 48 ώρες. Η σήµανση των GAGs ερµηνεύτηκε συµπληρώνοντας
τις καλλιέργειες µε D-[6-3 Η(Ν)] υδροχλωρική γλυκοζαµίνη (10 µCi/ml) για 16
ώρες πριν να ανταποκριθούν στο χρόνο της στέρησης. Στην αιχµή του πειράµατος
η κυτταρική σειρά έµεινε στείρα, καθορισµένα µέσα συλλέχθηκαν και οι
συνολικές ποσότητες GalAGs και HS εξήχθησαν. Οι GAGs ποσοτικοποιήθηκαν
µε την ευαίσθητη ανάλυση HPLC και HPCE και τα επίπεδά τους εκφράστηκαν σε
cpm D-[6-3 Η(Ν)] υδροχλωρική γλυκοζαµίνη ενσωµατωµένη ραδιενέργεια 103
για κάθε 106 κύτταρα). Τα αποτελέσµατα εκφράζουν το µέσο όρο τεσσάρων
χωριστών πειραµάτων εις τριπλούν (triplicate) . Στατιστική σηµασία: ^p < 0.01,
χορήγηση FGF-2 σε σύγκριση σε σύγκριση µε δείγµατα χωρίς FGF-2.*p < 0.01,
χορήγηση γενιστείνης σε σύγκρηση µε δείγµατα χωρίς γενιστείνη.
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3.2.8 Αποτελέσµατα -Η ερµηνεία της µορφής θείωσης των GalAGs
Η µεταβολή στην πρωτογενή δοµή των GAGs παράγει µόρια µε διάφορες
χηµικές και βιολογικές ιδιότητες. Για αυτό το λόγο προχωρήσαµε στη διερεύνηση της
µορφής θείωσης τόσο των µεµβρανικών όσο και των εκρινόµενων στο υπερκείµενο
των καλλιεργειών GalAGs και HS που παράγονται και από τις δύο κυτταρικές σειρές.
Η χηµική σύσταση των εξεταζόµενων HS βρέθηκε να διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα
στις κυτταρικές σειρές (πίνακας 2). Η ανάλυση HPCE µετά τη χορήγηση
ηπαριτινάσης και ηπαρινάσης έδειξε ότι οι αλυσίδες HS που σχετίζονται µε την
κυτταρική µεµβράνη στα WM9 κύτταρα έχουν µια χαµηλότερη ολική φόρτιση όπως
επίσης ότι είναι πιο άφθονες σε µη θειωµένους δισακχαρίτες σε σύγκριση µε τα Μ5
κύτταρα. Επιπρόσθετα τα Μ5 κύτταρα βρέθηκε να έχουν υψηλότερη ολική
περιεκτικότητα σε Ν-θειωµένους, 2S περιεχόµενους, ολιγοσακχαρίτες. Η ανάλυση
HPCE µετά τη χορήγηση χονδροïτινάσης έδειξε ότι και οι δύο κυτταρικές σειρές
παράγουν αποκλειστικά µονοθειωµένες δισακχαρικές µονάδες. Η πιο άφθονη
δισακχαρική µονάδα των εκρινόµενων GalAGs είναι η ∆di-mono4S που συνιστά το
49.5% των WM9 και το 57.6% των Μ5 εκρινόµενων GalAGs. Αυτή ήταν επίσης η
πιο άφθονη δισακχαρική µονάδα των κυτταρικών GalAGs που παράγονται από τα
Μ5 κύτταρα (62.5%), ενώ τα WM9 κύτταρα συγκρατούν στη µεµβράνη τους σχεδόν
ίσα ποσά από ∆di-mono4S (51.9%) και µη θειωµένους ∆di-nonS(48.1%)
δισακχαρίτες. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τόσο οι εκρινόµενες όσο και οι µεµβρανικές
GalAGs που παράγονται από τα Μ5 κύτταρα είναι πιο πολύ θειωµένες σε σύγκριση
µε τις GalAGs που συντίθενται από τα WM9 κύτταρα. Επίσης υπήρχαν µεγάλες
διαφορές στα ποσά των GalAGs που συντέθηκαν. Τα Μ5 κύτταρα εκκρίνουν 7.697
µg ανά 106 κύτταρα σε σύγκριση µε τα WM9 κύτταρα που παράγουν 1.555 µg ανά
106 κύτταρα. Παροµοίως τα Μ5 κύτταρα διατηρούν στην κυτταρική µεµβράνη τους
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1078 µg GalAGs ανά 106 κύτταρα σε σύγκριση µε τα WM9 που βρέθηκε να
διατηρούν 501 µg GalAGs σε 106 κύτταρα αντίστοιχα.

3.2.9 Συµπεράσµατα
Τα αποτελέσµατα µας αποδεικνύουν ότι εκτός από τις αλυσίδες

HS, οι

αλυσίδες CS και DS βρέθηκαν επίσης να ρυθµίζουν τη βασική και την FGF-2
επαγόµενη ανάπτυξη των WM9 και Μ5 κυττάρων.
Οι ενδογενώς παραγόµενες από τα κύτταρα του µελανώµατος GAGs/PGs
καθώς και οι εξωγενώς χορηγούµενες

GAGs επιδρούν στην FGF-2 επαγόµενη

µιτογονική απάντηση µέσω του µηχανισµού της κινάσης της τυροσίνης. Επίσης
βρέθηκε ότι ο FGF-2 ρυθµίζει την

CS/DS και HS παραγωγή και από τις δύο

κυτταρικές σειρές WM9 και Μ5 ανθρώπινου µεταστατικού µελανώµατος. Από τη
µελέτη µας αναδεικνύεται η σηµασία των θειωµένων GAGs στο µικροπεριβάλλον
του µελανώµατος που µπορεί να ερµηνεύει την FGF-2 επαγώµενη απάντηση στον
πολλαπλασιασµό των κυττάρων.
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3.3

O

FGF-2 µέσω της συνδεκάνης-4 ρυθµίζει την προσκόλληση και την

µετανάστευση κυττάρων του µελανώµατος

3.3.1 Εισαγωγή
Η συνδεκάνη-4 είναι µέλος των διαµεµβρανικών πρωτεογλυκανών (PGs) που
περιέχουν αλυσίδες HS (συνδεκάνες 1-4) και χαρακτηρίζονται από ένα µικρό
κυτταροπλασµατικό τµήµα που περιέχει µια µεταβλητή περιοχή η οποία είναι
µοναδική για κάθε µέλος της οικογένειας (Carey et al., 1997; Woods et al., 1998;
Woods et al., 2001). Αυτή η πρωτεογλυκάνη

έχει αποδειχτεί ότι είναι ένα

προσκολλητικό µόριο κλειδί µοναδικό ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας των
συνδεκανών γιατί εντοπίζεται σε θέσεις προσκόλλησης του κυττάρου όπως τα focal
adhesions (Petit et al., 2000; Saunders et al., 1988; Woods et al., 1994). Oι αλυσίδες
HS

της συνδεκάνης-4 συνδέονται ειδικά στις θέσεις της ινονεκτίνης (FN)

που

περιέχει ηπαρίνη επηρεάζοντας έτσι το σχηµατισµό της εστιακής (focal)
προσκόλλησης σε αυτό το υπόστρωµα το οποίο στη συνέχεια ρυθµίζει την
µετανάστευση των κυττάρων (Midwood et al., 2006).
Η γλυκοπρωτείνη υψηλού µοριακού βάρους FN της ECM (Pankov et al.,
2002) που περιέχει πολλαπλές θέσεις πρόσδεσης, όπως αυτές για τις θειωµένες GAGs
και τους επιφανειακούς υποδοχείς των ιντεγκρινών, επιλέχθηκε ως ειδικό
προσκολλητικό υπόστρωµα. Η έκφραση της FN έχει συσχετιστεί µε την εξέλιξη του
µελανώµατος (Jaeger et al., 2007). Επίσης έχει αναφερθεί η ειδική ρύθµιση της
έκφρασης της FN από τη σηµατοδότηση της κινάσης ERK/MAP δείχνοντας ότι η
αυτόνοµη παραγωγή αυτού του συστατικού της ECM µπορεί να προάγει τη διήθηση
των κυττάρων του µελανώµατος (Gaggioli et al., 2007).
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Ο FGF-2 έχει αποτυπωθεί σε ρυθµιστικό ρόλο κλειδί για την εξέλιξη του
µελανώµατος, ωστόσο η δράση του στην προσκόλληση και την µετανάστευση των
κυττάρων δεν είναι αρκετά γνωστές.

3.3.2 Σκοπός
Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκε η επίδραση του FGF-2 στην προσκόλληση
των κυττάρων του µελανώµατος, στην επούλωση του τραύµατος και στη
χηµειοτακτική µετανάστευση στην FN και εστιάστηκε στους πιθανούς µηχανισµούς
της δράσης του.

3.3.3 Αποτελέσµατα -Τα κύτταρα του µελανώµατος Μ5 προσκολλώνται ειδικά
στην ινονεκτίνη
Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τα κύτταρα Μ5 επιθηλιοειδούς
µορφολογίας

από

µεταστατικό,

πτωχής

διαφοροποίησης

µελανώµατος

σε

λεµφαδένες. Στο προηγούµενο κεφάλαιο βρέθηκε ότι τα Μ5 κύτταρα εκφράζουν τον
παράγοντα FGF-2

και τους αντίστοιχους υποδοχείς του FGFR1-3 για τη

σηµατοδότηση του FGF-2 (Nikitovic et al., 2008). Μελετήσαµε την κινητική
προσκόλλησης των Μ5 κυττάρων µετά την αποκόλλησή τους µε τρυψίνη και PBSEDTA. Έχει ήδη βρεθεί ότι η τρυψίνη πέπτει τις GAGs των µεµβρανικών PGs και
έτσι καθιστά ανίκανη την πρόσδεση των αλυσίδων HS των κυττάρων στη θέση
πρόσδεσης της ινονεκτίνης που περιέχει η ηπαρίνη (Saunders et al., 1988). Όπως
φαίνεται στην εικόνα 1 Α και Β το χρονικό σηµείο που παρατηρήσαµε βέλτιστη
προσκόλληση ήταν 30 λεπτά µετά την αποκόλληση των κυττάρων µε PBS-EDTA
και 180 λεπτά µετά την αποκόλληση µε τρυψίνη αντίστοιχα. Κατά τη χρήση
υποστρώµατος µε ινονεκτίνη παρατηρήθηκε υψηλή προσκόλληση των Μ5 κυττάρων
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(σχήµα 9C). Τα Μ5 κύτταρα έδειξαν ειδική προσκόλληση σε επιφάνειες
επιστρωµένες µε FN. Έτσι σε όλα τα πειράµατα προσκόλλησης χρησιµοποιήθηκαν
κύτταρα που αποκολλήθηκαν µε PBS-EDTA.

Σχήµα 9. Ο χρόνος του βέλτιστου σηµείου προσκόλλησης για τα Μ5 κύτταρα. Στα
Μ5 κύτταρα χωρίς ορό χορηγήθηκε (Α) τρυψίνη (Τ) ή (Β) PBS-EDTA (Ε) και
µετρήθηκε ο αριθµός των προσκολληµένων κυττάρων σε διαφορετικούς χρόνους.
Σε υπόστρωµα µε ινονεκτίνη και σε δείγµατα ελέγχου µε BSA η προσκόλληση
µετρήθηκε χρησιµοποιώντας για την αποκόλληση των κυττάρων τρυψίνη ή PBSEDTA (C). Τα αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσω όρο πέντε ξεχωριστών
πειραµάτων σε τριπλέτες. Μέσος όρος ± S.E.M. φαίνεται στο διάγραµµα.
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3.3.4 Αποτελέσµατα -Η δράση του FGF-2 στην προσκόλληση των Μ5 κυττάρων

Με σκοπό να εξετάσουµε τον υποτιθέµενο ρόλο του FGF-2 στην ικανότητα
των Μ5 κυττάρων να προσκολλώνται στην ινονεκτίνη FN, χορηγήθηκε εξωγενώς
FGF-2 (10ng/ml) για 48 ώρες. Η χορήγηση του FGF-2 ανέστειλε την προσκόλληση
των Μ5 κυττάρων στην ινονεκτίνη FN (σχήµα 10). Για τη µελέτη της δράσης του
ενδογενούς FGF-2 χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα anti-FGF-2 (0.5 µg/ml) για την
εξουδετέρωση του FGF-2. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2 η χορήγηση του
αντισώµατος διέγειρε την προσκόλληση των Μ5 κυττάρων υποδηλώνοντας ότι αυτός
ο παράγοντας µειώνει την ικανότητα των Μ5 κυττάρων να προσκολλώνται.
Πειράµατα σε δείγµατα ελέγχου έδειξαν ότι η προσκόλληση των Μ5 σε πλαστικό δεν
επηρεάστηκε από τη χορήγηση του FGF-2 υποδηλώνοντας ακόµα περισσότερο ότι ο
FGF-2 ρυθµίζει ειδικά την ικανότητα αυτών των κυττάρων να προσκολλώνται στην
ινονεκτίνη (FN).

Σχήµα 10. Η δράση του FGF-2 στην εξαρτώµενη από την ινονεκτίνη προσκόλληση
των Μ5 κυττάρων. Στα Μ5 κύτταρα χορηγήθηκε FGF-2 (10ng/ml) η anti-FGF-2
(0.5 µg/ml) για 48 ώρες πριν να µείνουν χωρίς ορό και να µετρηθούν (105
κύτταρα) για 30 λεπτά σε πιάτα 96 θέσεων επικαλυµένα µε FN (5 µg/cm2). O
αριθµός των προσκολληµένων κυττάρων µετρήθηκε στα 30 λεπτά µε
φλουοροµετρία CyQUANT Assay Kit (Molecular Probes). Ως δείγµα ελέγχου
χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε 0% FBS(0%). Τα
αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσω όρο πέντε ξεχωριστών πειραµάτων σε
τριπλέτες. Στατιστική σηµασία:*p<0.05; ***p<0.001; χορήγηση σε σχέση µε
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δείγµατα ελέγχου.

3.3.5 Αποτελέσµατα -H δράση του FGF-2 στην κινητικότητα των κυττάρων Μ5
του µελανώµατος
H δράση του FGF-2 στην κινητικότητα των κυττάρων του µελανώµατος σε
υπόστρωµα ινονεκτίνης (FN) ερµηνεύτηκε µε τη µέθοδο «επούλωσης της ινώδους
ουλής». Όπως έχει ήδη ειπωθεί ο FGF-2 επηρεάζει την κινητικότητα των κυττάρων
ρυθµίζοντας την αλληλεπίδραση µεταξύ των κυττάρων και της FN του
µικροπεριβάλοντος (Kanda et al., 2004). Τα κύτταρα Μ5 που τους είχε χορηγηθεί
FGF-2 έκλεισαν το 40% της ουλής σε σχέση µε το 15% στα δείγµατα ελέγχου στις
24 ώρες δείχνοντας ότι ο FGF-2 υποστηρίζει τη µετανάστευση αυτών των κυττάρων
(σχήµα 11 Α και Β). Η χορήγηση του anti-FGF-2 αντισώµατος για την εξουδετέρωση
του FGF-2 δεν επηρέασε σηµαντικά την κινητικότητα των Μ5 κυττάρων (σχήµα
11Α). Η χηµειοτακτική µετανάστευση αυτής της κυτταρικής σειράς µετρήθηκε σε
πιάτα 24 θέσεων µε την µέθοδο της χηµειοταξίας και τη χρήση FN (5 µg/cm2) ως
χηµειοτακτικό παράγοντα. Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η χορήγηση του FGF-2
στα Μ5 κύτταρα διέγειρε τη χηµειοταξία τους προς την FN (p≥0.01), ενώ η
εξουδετέρωση του ενδογενούς FGF-2 µε τη χορήγηση αντισώµατος ανέστειλε αυτή
τη λειτουργία των M5 κυττάρων (p≥0.01) (σχήµα 12). Συνολικά αυτά τα
αποτελέσµατα εισηγούνται ότι ο FGF-2 πιθανόν να ρυθµίζει την ικανότητα των Μ5
κυττάρων για µετανάστευση.
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Σχήµα 11. H δράση του FGF-2 στην κινητικότητα των Μ5 κυττάρων. Στα Μ5
κύτταρα (Α και Β) χορηγήθηκε FGF-2 (10ng/ml) η anti-FGF-2 (0.5 µg/ml) για 48
ώρες όπου και συλλέχθηκαν. Στα κύτταρα έγινε αµυχή µε αποστειρωµένη πιπέτα
των 10 µl και η επιφάνεια του τραύµατος µετρήθηκε στις ώρες 0, 6, 12, και 24
ώρες. Ως δείγµα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε 0%
FBS(0%). Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν σε % περιοχή επιφάνειας τραύµατος
στην ώρα 0 και παριστάνουν το µέσω όρο πέντε ξεχωριστών πειραµάτων σε
τριπλέτες. Στατιστική σηµασία:*p<0.05; **p<0.01 µεταξύ των κυττάρων που
χορηγήθηκε FGF-2 και του δείγµατος ελέγχου. (B) Oι φωτογραφίες αναπαριστούν
το κλείσιµο του τραύµατος στο δείγµα ελέγχου (0%) (1και 2) και κατά τη
χορήγηση του FGF-2 (FGF-2) (3 και 4) στις ώρες 0 και 24.
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Σχήµα 12. Η δράση του FGF-2 στην εξαρτώµενη από την FN χηµειοτακτική
µετανάστευση. ∆οκιµή µετανάστευσης. 50.000 Μ5 κύτταρα που τους είχε
χορηγηθεί FGF-2 (10ng/ml) η anti-FGF-2 (0.5 µg/ml) για 48 ώρες συλλέχθηκαν
και τοποθετήθηκαν στο πάνω µέρος πολυκαρβονικής µεµβράνης (διαµέτρου 6.5
mm µε διάµετρο πόρων 8µm) ενός πιάτου καλλιέργειας για 6 ώρες στους 37οC
χρησιµοποιώντας την FN ως χηµειοτακτικό παράγοντα στο κάτω µέρος της
µεµβράνης. Ως δείγµα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα που καλλιεργήθηκαν
σε 0% FBS(0%). O αριθµός των κυττάρων που µετανάστευσαν ερµηνεύτηκε όπως
αναφέρεται παραπάνω. Τα αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσω όρο πέντε
ξεχωριστών πειραµάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σηµασία:*p<0.05; **p<0.01,
µεταξύ των κυττάρων που χορηγήθηκε FGF-2 σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου.
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3.3.6 Αποτελέσµατα -Η δράση από τη χορήγηση των γλυκοσιδασών στην
προσκόλληση και µετανάστευση των Μ5 κυττάρων
Έχει ήδη βρεθεί ότι το είδος της γλυκοζυλίωσης των µεµβρανικών πρωτεϊνών
συµµετέχει στην προσκόλληση των κυττάρων. Έτσι αναλύσαµε το ρόλο των ειδικών
αλυσίδων GAGs στην προσκόλληση των Μ5 κυττάρων µε τη χορήγηση ηπαριτινάσης
και χονδροïτινάσης ABC όπως κάναµε και σε προηγούµενες µελέτες (Nikitovic et
al., 2008; Chatzinikolaou et al., 2008). Η χορήγηση του ενζύµου χονδροïτινάση ABC
στα κύτταρα

προκαλεί πέψη των αλυσίδων CS και DS ενώ η ηπαριτινάση

αποµακρύνει ειδικά τις HS αλυσίδες. Η

ηπαριτινάση προκαλεί µια σηµαντική

µείωση στην ικανότητα προσκόλλησης των Μ5 κυττάρων (σχήµα 13Α) ενώ η πέψη
των κυτταρικών

CS/DS δεν επηρεάζει σηµαντικά την προσκόλληση των Μ5

κυττάρων στην FN (σχήµα 13Α). Σε πειράµατα ελέγχου βρέθηκε ότι η προσκόλληση
των Μ5 κυττάρων δεν επηρεάστηκε από αδρανοποιηµένα ένζυµα. Επίσης εξετάστηκε
η χηµειοτακτική µετανάστευση των κυττάρων που τους είχαν χορηγηθεί τα ένζυµα.
Με τη µέθοδο της χηµειοταξίας βρέθηκε ότι τα κύτταρα που δεν έχουν HS αλυσίδες
έχουν αυξηµένη ικανότητα να µεταναστεύουν προς την FN σε σύγκριση µε τα
δείγµατα ελέγχου (p≥0.01) (σχήµα 13Β).
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Σχήµα 13. Η δράση στην προσκόλληση των Μ5 κυττάρων από την ενζυµική πέψη
και την εξαρτώµενη από FN χηµειοτακτική µετανάστευση. (Α) Στα Μ5 κύτταρα που
έχει χορηγηθεί ηπαριτινάση 0.001µ/ml ή χονδροïτινάσης ABC 0.1µ/ml για 48
ώρες συλλέχθηκαν και στρώθηκαν (100000 κύτταρα για 30 λεπτά) σε πιάτο
καλλιέργειας 96 θέσεων επικαλυµένο µε FN (5 µg/cm2) για 1 ώρα στους 37ο C.
Στη συνέχεια τα µη προσκολληµένα κύτταρα αφαιρέθηκαν και τα προσκολληµένα
κύτταρα στην επιφάνεια της ινονεκτίνης µετρήθηκαν. (Β) ∆οκιµή χηµειοταξίας.
Στη µέθοδο χηµειοταξίας 5x104 κύτταρα στα οποία έχουν γίνει οι πέψεις
συλλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν στο πάνω µέρος πολυκαρβονικής µεµβράνης
(διαµέτρου 6.5 mm µε διάµετρο πόρων 8µm) ενός πιάτου καλλιέργειας για 6 ώρες
στους 37ο C για να µεταναστεύσουν χρησιµοποιώντας την FN (5 µg/cm2) ως
χηµειοτακτικό παράγοντα στο κάτω µέρος της µεµβράνης. Ως δείγµα ελέγχου
χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα που καλλιεργήθηκαν σε 0% FBS(0%). O αριθµός των
κυττάρων που µετανάστευσαν ερµηνεύτηκε όπως αναφέρεται παραπάνω. Τα
αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσω όρο τριών ξεχωριστών πειραµάτων σε
τριπλέτες. Στατιστική σηµασία: **p<0.01, µεταξύ των κυττάρων που
χορηγήθηκαν ένζυµα σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου.
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3.3.7 Αποτελέσµατα -H έκφραση της µορφής των µεµβρανικών πρωτεογλυκανών
στα Μ5 κύτταρα – Η δράση του FGF-2
Τα παραπάνω δεδοµένα εισηγούνται τη συµµετοχή ενός µηχανισµού που
εξαρτάται από τις HS αλυσίδες στη ρύθµιση της ικανότητας προσκόλλησης και
µετανάστευσης των Μ5 κυττάρων. Έχει βρεθεί ότι ο FGF-2 ρυθµίζει την παραγωγή
των HS και CS/DS όπως ρυθµίζει την ολική ισορροπία των θειωµένων GAGs σε
αυτή την κυτταρική σειρά (Nikitovic et al., 2008). Έτσι υποθέσαµε ότι ο FGF-2
πιθανό να επηρεάζει την ικανότητα προσκόλλησης και µετανάστευσης των Μ5
κυττάρων ρυθµίζοντας τη σύσταση των µεµβρανικών GAGs/PGs. H σχετική
έκφραση των κύριων µεµβρανικών πρωτεογλυκανών φαίνεται στον πίνακα ΙΙ.
Βρέθηκε ότι τα Μ5 εκφράζουν σε διάφορα ποσά τις συνδεκάνες -1, -2, και -4,
γλυπικάνες -1, -3, και -6 καθώς και το CD44. Στη συνέχεια εξετάστηκε η δράση του
FGF-2

στην έκφραση αυτών των πρωτεογλυκανών. Η ανάλυση Real-time PCR

έδειξε ότι η έκφραση του mRNA

της συνδεκάνης-4, ενός σηµαντικού

προσκολλητικού µορίου, µειώνεται σηµαντικά µε τη χορήγηση του FGF-2 (σχήµα
14Α) ενώ η ανάλυση ανοσοαποτύπωσης Western blot έδειξε ότι αυτή η δράση του
FGF-2 εκδηλώνεται στο πρωτεϊνικό επίπεδο της συνδεκάνης-4 (η ειδική µπάντα των
22 k Da) (σχήµα 14 Β και C).
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Σχήµα 14. Η δράση του FGF-2 στην έκφραση της συνδεκάνης -4 σε επίπεδο m RNA
και πρωτεΐνης. (Α) Η έκφραση του m RNA της συνδεκάνης -4 στα Μ5 κύτταρα
που χορηγήθηκε FGF-2 (10 ng/ml) ή anti-FGF-2 ( 0.5 ng/ml) για 48 ώρες όπως
ερµηνεύτηκε µε ανάλυση Real-time PCR µε τη χρήση ειδικών εκκινητών για τη
συνδεκάνη-4 και τη χρήση της GAPDH ως γονίδιο αναφοράς. (Β) Η έκφραση της
πρωτεΐνης συνδεκάνης-4 σε κύτταρα που έχει χορηγηθεί FGF-2 και σε δείγµατα
ελέγχου µε ανάλυση Wesrern blot και τη χρήση του αντισώµατος anti-syn-4. ( C )
Μέτρηση της πυκνότητας των ζωνών της συνδεκάνης-4. Τα αποτελέσµατα
παριστάνουν το µέσω όρο πέντε ξεχωριστών πειραµάτων. Αντιπροσωπευτικές
εικόνες παρουσιάζονται.
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3.3.8 Αποτελέσµατα - Μείωση των επιπέδων m RNA της συνδεκάνης-4 µετά
από µεταµόλυνση µε si RNA
Λαµβάνοντας υπ όψιν ότι η συνδεκάνη -4 είναι ένα προσκολλητικό µόριο
κλειδί εξετάσαµε την πιθανή συµµετοχή αυτής της PG στην ικανότητα
προσκόλλησης

και

µετανάστευσης

των

Μ5

κυττάρων.

Τα

Μ5

κύτταρα

µεταµολύνθηκαν µε si Syn-4 (τις µορφές 94, 95, 96). Η αναστολή της έκφρασης του
mRNA της συνδεκάνης-4 επιβεβαιώθηκε µε Real-time PCR (σχήµα 15Α). Όπως
φαίνεται στην εικόνα 7 Α η χορήγηση στα Μ5 κύτταρα του si Syn-4 για 48 ώρες είχε
ως αποτέλεσµα την αναστολή στο 85% της έκφρασης της συνδεκάνης -4 στην
περίπτωση του πιο δραστικού (si RNA-95), σχετικά µε τα κύτταρα ελέγχου στα οποία
χορηγήθηκε µη ειδικό si RNA (siScr). Στη συνέχεια το

si Syn-4 -95

χρησιµοποιήθηκε σε όλα τα πειράµατα µε µεταµόλυνση. Η καταστολή των
µεταγράφων της συνδεκάνης-4 από τη si Syn-4 -95 είχε ως επακόλουθο τη σηµαντική
µείωση της έκφρασης της πρωτεΐνης της συνδεκάνης-4 (σχήµα 15 B και C).

Σχήµα 15. Μεταµόλυνση µε si RNA. Τα
Μ5 κύτταρα µεταµολύνθηκαν µε si
RNA (94.95.96) της συνδεκάνη-4 και
τη χρήση RNA (siScr) ως δείγµα
ελέγχου. (Α) Η αναστολή της
έκφρασης του m RNA
της
συνδεκάνης-4 επαληθεύτηκε µε Realtime PCR σε σύγκριση µε το δείγµα
ελέγχου siScr και εκφράστηκε µε %
από το δείγµα στις 48 ώρες. Τα
αποτελέσµατα παριστάνουν το µέσω
όρο τριών ξεχωριστών πειραµάτων σε
τριπλέτες και εκφράστηκαν σε;
Στατιστική
σηµασία:**p<0.01;
***p<0.01; σε σχέση µε control. (Β)
Ανοσοαπωτύπωση
δειγµάτων
πρωτεΐνης από siScr (σειρά 1) και από
si Syn-4 (95) (σειρά 2) µε το αντίσωµα
anti-syndecan-4. (D) ) Μέτρηση της
πυκνότητας
των
ζωνών
της
συνδεκάνης-4.
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3.3.9 Αποτελέσµατα - Ο ρόλος της συνδεκάνης-4 στην προσκόλληση και
µετανάστευση των κυττάρων του µελανώµατος
Η αναστολή στη σύνθεση της συνδεκάνης-4 µετά από χορήγηση στα Μ5
κύτταρα si RNA της συνδεκάνης-4 µείωσε σηµαντικά την ικανότητά τους για
προσκόλληση σε σύγκριση µε τα κύτταρα στα οποία χορηγήθηκε µη ειδικό si RNA
(p≥0.001) (σχήµα 16Α). Αντίθετα η µειωµένη έκφραση της συνδεκάνης-4 από τα si
RNA έναντι της συνδεκάνης-4 διέγειρε την κινητικότητά τους (p≥0.05) και τη
χηµειοτακτική τους µετανάστευση (p≥0.01) (σχήµα 16 B και C). Τα αποτελέσµατα
αυτά επιβεβαιώνουν το ρόλο κλειδί της συνδεκάνης-4 στη µετανάστευση των Μ5
κυττάρων και οδηγούν στην υπόθεση ότι ο FGF-2 ρυθµίζοντας τα επίπεδα της
έκφρασης αυτής της PG πιθανό να ρυθµίζει την ικανότητα προσκόλλησης και
µετανάστευσης των Μ5 κυττάρων στο υπόστρωµα της FN.

Σχήµα 16. Η δράση si RNA της συνδεκάνης-4
στην κυτταρική προσκόλληση, χηµειοτακτική
µετανάστευση και κινητικότητα. (Α) 48 ώρες µετά
τη µεταµόλυνση, τα κύτταρα Μ5 µε (si Syn-4)
και µε (siScr) τοποθετήθηκαν (105) κύτταρα για
30 λεπτά σε πιάτα 96 θέσεων επικαλυµένα µε FN
(5 µg/cm2). Ο αριθµός των προσκολληµένων
κυττάρων ερµηνεύτηκε µε φλουοροµετρία
CyQUANT Assay kit. Τα αποτελέσµατα
παριστάνουν το µέσω όρο τριών ξεχωριστών
πειραµάτων
σε
τριπλέτες.
Στατιστική
σηµασία:**p<0.01, µεταξύ της συνδεκάνης-4 και
µη ειδικού siRNA σε µεταµολυσµένα κύτταρα.
(B) 5x104 κύτταρα si Syn-4 και µε µη ειδικό
siScr µεταµολυσµένα κύτταρα συλλέχθηκαν και
αφέθηκαν να µεταναστεύσουν για 6 ώρες στους
37οC µε τη χρήση FN (5 µg/cm2) ως
χηµειοτακτικό παράγοντα. Τα αποτελέσµατα
παριστάνουν το µέσω όρο τριών ξεχωριστών
πειραµάτων
σε
τριπλέτες.
Στατιστική
σηµασία:**p<0.05, µεταξύ της συνδεκάνης-4
ανακατεµένου siRNA σε µεταµολυσµένων
κυττάρων. (C) Στα κύτταρα Μ5 µε (si Syn-4) και
µε
(siScr) έγινε αµυχή µε αποστειρωµένη
πιπέτα 10 µl και η επιφάνεια του τραύµατος
µετρήθηκε στις ώρες 0, 6, 12, and 24. Τα
αποτελέσµατα εκφράστηκαν σε % περιοχή
επιφάνειας τραύµατος στην ώρα 0 και
παριστάνουν το µέσω όρο τριών ξεχωριστών
πειραµάτων σε τριπλέτες. Στατιστική σηµασία:
**p<0.05 µεταξύ της συνδεκάνης-4 και των
ανακατεµένων siRNA
µεταµολυσµένων
κυττάρων.
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3.3.10 Αποτελέσµατα - O FGF-2

ρυθµίζει τη φωσφοριλίωση της (FAK)

εστιακής προσκολλητικής κινάσης στην τυροσίνη 397
H FAK, ένα συστατικό των εστιακών προσκολλητικών συµπλεγµάτων,
χρησιµεύει ως ένας από τους κύριους αγωγούς σηµατοδότησης µεταξύ του
κυτταροσκελετού της ακτίνης και του περιβάλλοντος γύρω από τα κύτταρα (Petit et
al., 2000; Burridge et al., 1996; Zamir et al., 2001). Είναι γνωστό ότι η
δραστηριοποίηση της FAK σχετίζεται µε το επίπεδο της φωσφοριλίωσης στη θέση Υ
397. Για να διερευνήσουµε το ρόλο του FGF-2

στη ενεργοποίηση της FAK,

χορηγήθηκε στα Μ5 κύτταρα FGF-2 για 48 ώρες, εν συνεχεία έγινε συλλογή και
τοποθέτηση των κυττάρων αυτών σε υπόστρωµα FN για 30 λεπτά, όπου και φάνηκε
να επάγεται η φωσφοριλίωση της FAK Y 397 (σχήµα 17Α). Τα Μ5 κύτταρα που τους
είχε χορηγηθεί ο FGF-2 βρέθηκαν να έχουν χαµηλότερα επίπεδα φωσφοριλίωσης
της FAK Y 397 σε σύγκριση µε το δείγµα ελέγχου (σχήµα 17Α), δείχνοντας ότι ο
FGF-2 µειώνει την ενεργοποίηση της FAK

στην κυτταρική σειρά Μ5 του

µελανώµατος. Αυτό δεν σχετίστηκε µε αλλαγές στα επίπεδα της έκφρασης της FAK
µια και η χορήγηση του FGF-2 δεν αναστέλλει τη συνολική περιεκτικότητα της FAK
πρωτεΐνης. (σχήµα 17Α) Σε πειράµατα ελέγχου τα Μ5 κύτταρα µε έλλειψη
συνδεκάνης-4 βρέθηκε να έχουν χαµηλότερα επίπεδα φωσφοριλίωσης της FAK και
από αυτό συµπεραίνεται ότι συνδέεται άµεσα η συνδεκάνη-4 µε την ενεργοποίηση
της FAK στην Μ5 κυτταρική σειρά.
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Σχήµα 17. Η δράση του FGF-2 και του siRNA της συνδεκάνης-4 στη
φωσφοριλίωση της FAK Y 397. (A) Tα κύτταρα Μ5 που τους είχε χορηγηθεί FGF2 για 48 ώρες συλλέχθηκαν και ίσα ποσά πρωτεΐνης κυτταρικού εκχυλίσµατος
χρησιµοποιήθηκαν για ανοσοαπωτύπωση µε ειδικά αντισώµατα κατά
φωσφοριλιωµένης FAK (Y 397) (p FAK) και ολικής FAK (FAK). (Β) Μ5
µεταµολυσµένα κύτταρα µε συνδεκάνη-4 si Syn-4 ή si RNA (Scr) συλλέχθηκαν
και ίσα ποσά πρωτεΐνης κυτταρικού εκχυλίσµατος χρησιµοποιήθηκαν για
ανοσοαπωτύπωση µε ειδικά αντισώµατα κατά φωσφοριλιωµένης FAK (Y 397) (p
FAK) και ολικής FAK (FAK). Η πυκνότητα των ζωνών των p FAK και FAK
αναλύθηκε και κανονικοποιήθηκε χρησιµοποιώντας ως πρωτεΐνη αναφοράς την
ακτίνη.
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3.3.11 Αποτελέσµατα - Η δράση του FGF-2 στη φωσφοριλίωση της PKCa
Έχει βρεθεί ότι η δραστηριοποίηση της

PKCa σχετίζεται µε την

προσκόλληση των κυττάρων µέσω της FN (Vuori et al., 1993) και επίσης συνδέεται
θετικά µε τη δράση του FGF-2 και τα επίπεδα έκφρασης της συνδεκάνης-4 (Horowitz
et al., 2002). Η φωσφοριλίωση της PKCa κατά την προσκόλληση των Μ5 κυττάρων
σε FN επαληθεύτηκε µε τη χρήση αντισώµατος anti-p-PKCa (σχήµα 18). Η χορήγηση
του FGF-2 δεν άλλαξε σηµαντικά τη φωσφοριλίωση της PKCa σε σχέση µε το
δείγµα ελέγχου. (σχήµα 18Α). Παροµοίως, η χορήγηση του FGF-2 δεν ρυθµίζει το
ολικό περιεχόµενο της πρωτεΐνης PKCa (σχήµα 18Α). Στα κύτταρα που είχαν
ανεπάρκεια συνδεκάνης-4 είχε µειωθεί η ενεργότητα της PKCa σύµφωνα µε
προηγούµενες αναφορές.

Σχήµα 18. Η δράση του FGF-2 και της
συνδεκένης-4 si RNA στην φωσφοριλίωση
της PKCa των Μ5 κυττάρων. (Α) Tα
κύτταρα Μ5 που τους είχε χορηγηθεί FGF2 για 48 ώρες συλλέχθηκαν και ίσα ποσά
πρωτεΐνης
κυτταρικού
εκχυλίσµατος
χρησιµοποιήθηκαν για ανοσοαπωτύπωση
µε ειδικά αντισώµατα κατά της
φωσφοριλιωµένης PKCa (pPKCa) και
ολικής
PKCa
(PKCa).(Β)
Μ5
µεταµολυσµένα κύτταρα µε συνδεκάνη-4
si Syn-4 ή si RNA (Scr) ώρες συλλέχθηκαν
και ίσα ποσά πρωτεΐνης κυτταρικού
εκχυλίσµατος
χρησιµοποιήθηκαν
για
ανοσοαπωτύπωση µε ειδικά αντισώµατα
κατά της φωσφοριλιωµένης PKCa
(pPKCa) και ολικής PKCa (PKCa). Η
πυκνότητα των ζωνών των pPKCa και
PKCa αναλύθηκε και κανονικοποιήθηκε
χρησιµοποιώντας ως πρωτεΐνη αναφοράς
την ακτίνη. Τα αποτελέσµατα παριστάνουν
το µέσω όρο πέντε ξεχωριστών
πειραµάτων. Αντιπροσωπευτικές εικόνες
παρουσιάζονται.
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3.3.12 Συµπεράσµατα
Τα αποτελέσµατά µας εισηγούνται ότι ο FGF-2 µέσω ενός µηχανισµού που
εξαρτάται από τη συνδεκάνη-4 ρυθµίζει συγκεκριµένα τη µεταναστευτική ικανότητα
των κυττάρων του µελανώµατος µε τρόπο που υποστηρίζει το διηθητικό φαινότυπο
του µελανώµατος.
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

4.1

Έκφραση

της

λουμικάνης

(μιας

μικρής

πλούσιας

σε

λευκίνη

πρωτεογλυκάνης) στο μελάνωμα.
Η λουμικάνη, είναι μια πρωτεογλυκάνη με αλυσίδες θειϊκής κερατάνης, μέλος
της οικογένειας των μικρών, πλούσιων σε λευκίνη πρωτεογλυκανών. Όπως και με
άλλα μέλη της οικογένειας των SLRP, η λουμικάνη έχει ένα πρωτεινικό κορμό των
35-45 k Da

με ένα αρνητικά φορτισμένο Ν-τελικό άκρο, χαρακτηριστικές

επαναλήψεις λευκίνης που συνδέονται με άλλα εξωκυτταρικά μόρια και ένα
καρβοξυτελικό άκρο (Wang et al., 2003). Η έκφραση της λουμικάνης έχει ανιχνευτεί
σε διαφορετικούς ιστούς όπως: ο κερατοειδής, η καρδιά, ο πλακούντας, οι σκελετικοί
μύες, το πάγκρεας, το ήπαρ και το δέρμα (Naito, 2005). Επίσης πιθανολογείται ότι η
λουμικάνη συμμετέχει σε διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις όπως στην ίνωση
και την ανάπτυξη και διήθηση του όγκου (Naito, 2005).
Στην παρούσα μελέτη και για πρώτη φορά εξετάστηκε η έκφραση του mRNA
της λουμικάνης και της εκρινόμενης πρωτεΐνης της σε δύο κυτταρικές σειρές
ανθρώπινου μελανώματος WM9 και Μ5. Αντίθετα, η έκφραση της λουμικάνης δεν
ανιχνεύτηκε σε φυσιολογικά ανθρώπινα μελανοκύτταρα γεγονός που δείχνει ότι η
έκφραση της λουμικάνης πιθανό σχετίζεται με την εξέλιξη του μελανώματος.
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι παράγεται η πρωτεϊνη της λουμικάνης σε
ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του παχέως εντέρου καθώς και σε επιθηλιακά κύτταρα
με ήπια δυσπλασία αλλά όχι σε φυσιολογικά επιθηλιακά κύτταρα (Lu et al., 2002).
Στον καρκίνο του παγκρέατος παρατηρείται έντονη εναπόθεση και υπερέκφραση της
λουμικάνης στα καρκινικά κύτταρα σε σχέση με τον φυσιολογικό παγκρεατικό ιστό
(Lu et al., 2002). Επίσης τα κύτταρα στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του τραχήλου
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εκφράζουν την λουμικάνη σε επίπεδο mRNA και πρωτεϊνης στην περιφέρεια του
όγκου (Naito et al., 2002) σε αντίθεση με τα φυσιολογικά επιθηλιακά κύτταρα που
δεν εκκρίνουν λουμικάνη. Τα παραπάνω ευρήματα υποδηλώνουν ότι η λουμικάνη
σχετίζεται με την ανάπτυξη και την εξέλιξη του όγκου.
Στην μελέτη μας αποδεικνύεται ότι οι κυτταρικές σειρές μελανώματος
εκκρίνουν

την λουμικάνη σε πρωτεϊνικό επίπεδο. Ο βιολογικός ρόλος των

πρωτεογλυκανών επηρεάζεται σημαντικά από το τύπο και τη ποσότητα της
γλυκοζυλίωσης καθώς και από το βαθμό της θείωσης των γλυκανικών αλυσίδων. Για
τον έλεγχο της μορφής γλυκοζυλίωσης της λουμικάνης χρησιμοποιήθηκαν τα ένζυμα
κερατινάση ΙΙ που πέπτει τα τμήματα της θειïκής λακτοζαμίνης, και το ένζυμο
PNGaseF που πέπτει μόνο στα Ν-σημεία πρόσδεσης (Leygue et al., 1998). Η ειδική
αντίδραση της θειϊκής κερατάνης (ΚS) σε δείγματα των κυτταρικών σειρών WM9 και
Μ5 σχεδόν καταργήθηκε μετά την προσθήκη του ενζύμου κερατινάσης II.
Παρομοίως, όταν προστίθεται το αντίσωμα anti-lumican σε προïόντα πέψης από το
ένζυμο κερατινάση II, το κύριο προïόν που προκύπτει είναι μια ζώνη 42 κ Da που
αντιστοιχεί στον πρωτεινικό κορμό της λουμικάνης. Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν
στην υπόθεση ότι η λουμικάνη που εκκρίνεται από τις κυτταρικές σειρές
μελανώματος υποκαθίσταται με αλυσίδες θειïκής κερατάνης. Στον κερατοειδή χιτώνα
των ενηλίκων η λουμικάνη υφίσταται ως πρωτεογλυκάνη θειïκής κερατάνης και τα
επίπεδα KS σχετίζονται με την απόκτηση της διαφάνειας του κερατοειδή (Kusafuka
et al., 2004; Cornuet et al., 1994). Η παρουσία των αλυσίδων της θειïκής κερατάνης
πιθανό σχετίζεται με την ηλικία. Σε νεαρή ηλικία η λουμικάνη των χόνδρων υπάρχει
με τη μορφή της πρωτεογλυκάνης ενώ σε ενήλικες με τη μορφή της γλυκοπρωτείνης
(Grover et al., 1995). Από την άλλη μεριά, η λουμικάνη συνήθως υφίσταται ως
γλυκοπρωτείνη απαλλαγμένη από τις αλυσίδες KS ή από πλευρικές αλυσίδες
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πολυγαλακτοζαμίνης σε μη κερατοειδής ιστούς (Grover et al., 1995). Τα παραπάνω
στοιχεία αποτελούν ισχυρές υποθέσεις ότι ο ρόλος της λουμικάνης στις διαφορετικές
φυσιολογικές διαδικασίες πιθανό να εξαρτάται από τον τύπο υποκατάστασης των
αλυσίδων. Επίσης αποδείχτηκε ότι ο τύπος της υποκατάστασης της λουμικάνης
αλλάζει ανάλογα με τη θέση όπου ανιχνεύεται η λουμικάνη δηλαδή σε καρκινικό ιστό
ή σε καρκινικές κυτταρικές σειρές. Έτσι, η λουμικάνη που παράγεται από τα
καρκινικά κύτταρα του παχέως εντέρου ή από ανθρώπινες κυτταρικές σειρές
καρκίνου παγκρέατος έχουν μη θειωμένες ή φτωχά θειωμένες πλάγιες αλυσίδες
πολυγαλακτοζαμινών (Lu et al., 2002; Lu et al., 2002). Αντίθετα, η λουμικάνη που
εκφράζεται σε καρκινικό ιστό του μαστού πιθανό να υποκαθίσταται από μη
πολυγαλακτοζαμινικές ολιγοζαχαρικές αλυσίδες (Leygue et al., 1998). Eπιπροσθέτως,
τα κύτταρα Β16F1 επιμολυσμένα με το γονίδιο της λουμικάνης εκφράζουν μια
γλυκοπρωτεïνική μορφή της λουμικάνης χωρίς αλυσίδες θειïκής κερατάνης
(Vuillermoz et al., 2004).
Είναι ενδιαφέρον ότι τα μακροφάγα άθικτου κερατοειδή δεν προσκολλώνται
σε λουμικάνη με αλυσίδες θειϊκής κερατάνης ενώ, προσκολλώνται σε μη
γλυκοζυλιωμένο πρωτεϊνικό κορμό λουμικάνης (Funderburgh et al., 1997). Η
λουμικάνη των αρτηριών στη γλυκοπρωτεïνική της μορφή διεγείρει επίσης την
προσκόλληση των μακροφάγων (Funderburgh et al., 1997). Στην πραγματικότητα η
υποκατάσταση της λουμικάνης με αλυσίδες θειïκής κερατάνης εκφράζεται
περισσότερο σε ιστούς με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο όπως ο κερατοειδής
και ο χόνδρος (Grover et al., 1995). Η υποκατάσταση λοιπόν της λουμικάνης με KS
αλυσίδες σε νεοπλασματικό ιστό πιθανό δείχνει την προσαρμογή σε συνθήκες
υποξίας που εμφανίζονται σε συμπαγείς όγκους (Hockel et al., 2001). Από τα
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παραπάνω είναι δυνατό να υποθέσουμε ότι ο τύπος και ο βαθμός της γλυκοζυλίωσης
της λουμικάνης μπορούν να ερμηνεύσουν το ρόλο της στην εξέλιξη του όγκου.

4.2 Οι πρωτεογλυκάνες θειïκής χονδροïτίνης και θειïκής ηπαράνης ρυθμίζουν
τον επαγώμενο απο τον FGF πολλαπλασιασμό των κυττάρων του μεταστατικού
μελανώματος.
Η ανάπτυξη των κυττάρων του ανθρώπινου μελανώματος έχει συσχετισθεί με
την έκκριση του FGF-2 και τη συνεχή σηματοδότηση μέσω του FGF υποδοχέα (Shih
& Herlyn, 1993). Στην παρούσα μελέτη φαίνεται ότι οι δύο κυτταρικές σειρές WM9
και Μ5 από ανθρώπινο μεταστατικό μελάνωμα εκφράζουν τον FGF-2 καθώς και
τους υποδοχείς κινάσης τυροσίνης του FGFR1-3 σε διαφορετικές ποσότητες. Επίσης,
η εξωγενής προσθήκη FGF-2 αυξάνει σημαντικά τον ρυθμό ανάπτυξης των κυττάρων
του μελανώματος. Η γενιστεϊνη (genistein), ως αναστολέας της κινάσης τυροσίνης,
χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της δράσης του FGF-2 στον πολλαπλασιασμό των
κυττάρων του μελανώματος αναστέλλοντας τη σηματοδότηση από τον υποδοχέα. Η
συμμετοχή των πρωτεογλυκανών της θειϊκής ηπαράνης (HSPGs) στη σηματοδότηση
του FGF-2 έχει διερευνηθεί εκτενώς, ενώ οι πληροφορίες για το ρόλο των θειϊκών
χονδροϊτινών (CS/DS) είναι περιορισμένες. Στη μελέτη μας, τόσο οι CS/DS όσο και η
ηπαρίνη όταν προστέθηκαν εξωγενώς άσκησαν ήπια ανασταλτική δράση στην
ανάπτυξη των WM9 κυττάρων ενώ στην περίπτωση των Μ5 κυττάρων μόνο η
ηπαρίνη είχε ανασταλτική δράση. Ο FGF-2 επανάφερε στα βασικά επίπεδα την
ανάπτυξη των Μ5 κύτταρα και στον αρχικό τους ρυθμό πολλαπλασιασμού τα WM9
κύτταρα. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η διεγερτική και ανασταλτική δράση
διαφόρων γλυκοζαμινογλυκανών/πρωτεογλυκανών (GAGs/PGs) στην ανάπτυξη
διαφόρων κυττάρων καθώς και η σηματοδότηση από τον FGF-2, βασίζονται στη
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λεπτομερή δομή των GAGs ως πιθανή αιτία (Bao et al ., 2004; Deepa et al ., 2004;
Delehedde et al., 1996; Ling et al., 2006; Molteni et al., 1999; Smith et al., 2007). Τα
WM9 κύτταρα παράγουν GalAGs με χαμηλότερα επίπεδα θείωσης σε σύγκριση με τα
επίπεδα των εξωγενώς προστιθέμενων CS/DS και αυτή η διαφορά είναι περισσότερο
χαρακτηριστική για τις μεμβρανικές GalAGs. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι
οι GalAGs που είναι πλούσιες σε 4-Ο θειωμένες περιοχές έχουν υψηλή συγγένεια
πρόσδεσης με τον FGF-2 και προάγουν τη σηματοδότησή του (Taylor et al., 2005).
Οι εξωγενώς χορηγούμενες CS/DS μπορούν να εμποδίζουν τη μεταφορά
τουFGFστους FGFRs έτσι ώστε να μειώνεται ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων του
μελανώματος.
Το χλωριούχο νάτριο, ένας ισχυρός αναστολέας της θείωσης των GAGs
(Fannon & Nugent, 1996), αναστέλλει σημαντικά την ανάπτυξη των κυττάρων WM9
και Μ5 που δεν αποκαθίστανται μετά την προσθήκη του FGF-2. Επίσης, έχει ήδη
βρεθεί ότι η κατάλληλη θείωση των GAG είναι κρίσιμη για τη μιτογονική δράση του
FGF-2 (Ashikari-Hada et al., 2004; Taylor et al., 2005). Η εξωγενής προσθήκη
ηπαρίνης σε συνδυασμό με τον FGF-2 διεγείρει την ανάπτυξη των κυττάρων στις
δύο σειρές WM9 και Μ5 που έχει χορηγηθεί χλωριούχο νάτριο. Αυτό είναι σύμφωνο
με προηγούμενες μελέτες που περιγράφουν ότι η ανεπαρκής σηματοδότηση του FGF2 που οφειλόταν σε μειωμένη θείωση των HSPGs είναι πιθανό να αυξηθεί με την
εξωγενώς προσθήκη ηπαρίνης (Delahedde et al., 1996; Yayon et al., 1991).
Η συνδυαστική χορήγηση του FGF-2 και των CS/DS στα Μ5 κύτταρα και CS
στα WM9 που έχει χορηγηθεί χλωριούχο νάτριο, επίσης αποκαθιστά εν μέρει την
ανάπτυξή τους, προτείνοντας ότι οι αλυσίδες CS/DS συμμετέχουν στη σηματοδότηση
του FGF-2 στο μελάνωμα. Η συμμετοχή των εκκρινόμενων και των μεμβρανικών
CS/DS στις δραστηριότητες του FGF-2 έχει αναφερθεί και σε άλλα βιολογικά
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μοντέλα (Bao et al ., 2004; Deepa et al ., 2004; Ling et al., 2006; Mendes de Aguiar,
Garces, Alvarez-Silva, & Trentin, 2002; Molteni et al ., 1999; Smith et al., 2007;
Taylor et al., 2005). Επιπρόσθετα, έχει αναφερθεί ότι οι CS/DS πιθανόν
συνεργάζονται με HSPGs για να ρυθμίσουν την σηματοδότηση του FGF-2 (Deepa et
al., 2004; Taylor et al., 2005).
H αποδόμηση των μεμβρανικών HS αλυσίδων από τη χορήγηση της
ηπαριτινάσης έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της βασικής ανάπτυξης και στις δύο
κυτταρικές σειρές. Η εξωγενής προσθήκη FGF-2 ήταν ικανή να αντισταθμίσει τη
δράση της ηπαριτινάσης δείχνοντας ότι οι μεμβρανικές HS αλυσίδες προσδένονται
και παρουσιάζουν τον FGF-2 στους υποδοχείς του. Είναι γνωστό ότι τα προϊόντα
πέψης της ηπαριτινάσης μπορούν να επαναφέρουν τη δράση του FGF-2 στα κύτταρα
που έχουν αφαιρεθεί οι μεμβρανικές HS (Rahmoune et al., 1998; Mohammadi et al.,
2005). Υψηλότερα συνολικά επίπεδα της θείωσης των

HS και αφθονία των

δισακχαριτών που περιέχουν Ν- θειωμένες 2S ομάδες έχει επίσης βρεθεί ότι
δραστηριοποιούν την FGF-2 εξαρτώμενη σηματοδότηση (Ashikari-Hada et al., 2004;
Su et al., 2006) και επιπρόσθετα, όταν απελευθερώνονται από τη δράση της
ηπαριτινάσης πιθανό να έχουν διεγείρει την FGF-2 επαγόμενη ανάπτυξη των Μ5
κυττάρων.
Η αφαίρεση των αλυσίδων της θειϊκής χονδροϊτίνης διεγείρει τον FGF-2
επαγόμενο πολλαπλασιασμό των WM9 κυττάρων. Δεν ανταποκρίθηκαν με τον ίδιο
τρόπο τα Μ5 κύτταρα. Πρόσφατα βρέθηκε ότι κλάσματα DS πλούσια σε 4-Οθειωμένους δισακχαρίτες, διεγείρουν την FGF-2 σηματοδότηση. Επομένως, η
απομάκρυνση των μη θειωμένων κυτταρικών CS/DS στα WM9 κύτταρα και η
απελευθέρωση των 4-Ο θειωμένων κλασμάτων που είναι ικανά να προσδένουν τον
FGF-2 στο καλλιεργητικό μέσο πιθανό να εξηγούν τη διεγερτική δράση από τη
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χορήγηση της χονδροïτινάσης. Παρομοίως, έχει αποδειχτεί ότι οι CS αλυσίδες
εμποδίζουν τη μεταφορά του FGF-2 στους FGFRs (Smith et al., 2007). Επίσης,
βρέθηκε ότι οι CS αλυσίδες στις συνδεκάνες 1 και -4 είναι δομικά και λειτουργικά
ειδικές, με υψηλότερο επίπεδο θείωσης για τη συνδεκάνη 4. Αυτές οι παραλλαγές
φαίνεται να επηρεάζουν τη σηματοδότηση του FGF-2 (Deepa et al., 2004).
Τα αποτελέσματά μας συνολικά προτείνουν ότι στα κύτταρα του
μεταστατικού μελανώματος οι αλυσίδες CS/DS και HS επηρεάζουν την πρόσδεση
του FGF-2 στους υποδοχείς του. Τόσο ο τύπος και η λεπτομερή δομή των GAGs όσο
και η αναλογία ανάμεσα στον FGF-2 και στις CS/DS/HS θα μπορούσε να ερμηνεύσει
το ρόλο τους στη σηματοδότηση του FGF-2 στα κύτταρα του μελανώματος. Με την
παρουσία της γενιστείνης οι δράσεις των CS/HS στη βασική και στην FGF-2
επαγόμενη ανάπτυξη των κυττάρων εμποδίζεται δείχνοντας ότι η ενεργοποίηση τους
πραγματοποιείτε μέσω των υποδοχέων της πρωτεïνικής κινάσης της τυροσίνης.
Επιπλέον, με τη χορήγηση του ειδικού αντισώματος για τον FGF-2 φάνηκε ότι οι CS
αλυσίδες συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση του FGF-2 με τους υποδοχείς του.
H ανάλυση της σύνθεσης των GAGs έδειξε σημαντικές διαφορές στη δομή
των CS/DS/HS στα Μ5 και WM9 κύτταρα. Η χορήγηση του FGF-2 επηρεάζει τις
ιδιαίτερες υποκατηγορίες των GAGs/PGs με το να αλλάζει την ποσότητα και την
κατανομή τους στις εξεταζόμενες κυτταρικές σειρές σύμφωνα και με προηγούμενες
μελέτες (Tzanakakis et al., 1995; Tzanakakis et al., 1997). Τα επίπεδα των
κυτταρικών CSPGs έχουν αντίθετη επίδραση στην ανάπτυξη των WM9 κυττάρων η
οποία μειώνεται έντονα από τη παρουσία του FGF-2. Παρομοίως, η ανασταλτική
δράση των κυτταρικών HSPGs στην επαγόμενη από τον FGF-2 ανάπτυξη των WM9
κυττάρων, καταργήθηκε από την παρουσία του FGF-2. Aπό την άλλη πλευρά η
έκκριση των GAGs αυξήθηκε και στις δύο κυτταρικές σειρές. Έτσι ο FGF-2 φαίνεται
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να ρυθμίζει τελικά τη βιοσύνθεση των GAGs/PGs και στις δύο κυτταρικές σειρές με
τρόπο που διευκολύνει τη σηματοδότησή του.
Στην παρούσα μελέτη δείχνουμε ότι οι PGs που περιέχουν CS/DS, πιθανό σε
συνεργασία με τις HS συμμετέχουν στη σηματοδότηση του FGF-2 που ρυθμίζει την
ανάπτυξη των κυττάρων του μελανώματος. Αυτό αποτελεί ένα καινούριο εύρημα και
αποδεικνύει τον κεντρικό και σημαντικό ρόλο των GAGs στην ανάπτυξη του
μελανώματος.

4.3 O FGF-2 μέσω

της συνδεκάνης-4 ρυθμίζει την προσκόλληση και την

μετανάστευση κυττάρων του μελανώματος

Ο FGF-2 είναι ο πιο άφθονος παράγοντας ανάπτυξης που παράγεται από τα
κύτταρα του μελανώματος αλλά όχι από τα φυσιολογικά μελανοκύτταρα (LazarMolnar et al., 2000) και παίζει σημαντικό ρόλο στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό,
στη μετανάστευση και στη διαφοροποίηση. Στην παρούσα μελέτη δείχνουμε ότι η
ικανότητα μετανάστευσης και προσκόλλησης των Μ5 κυττάρων του μεταστατικού
μελανώματος επηρεάζεται σημαντικά και από τον ενδογενώς παραγόμενο αλλά και
από τον εξωγενώς προστιθέμενο FGF-2.
O ρόλος του FGF-2 στην ανάπτυξη των κυττάρων του μελανώματος έχει
μελετηθεί εκτενώς (Becker et al., 1989; Wang et al., 1997; Rofstad et al., 2000) ενώ
λίγα είναι γνωστά για τη λειτουργία αυτού του παράγοντα στην προσκόλληση και
στη μετανάστευση αυτών των κυττάρων. Η μετανάστευση των κυττάρων του όγκου
είναι ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της μετάστασης και το κακοήθες μελάνωμα
του δέρματος χαρακτηρίζεται από υψηλή διηθητική και μεταστατική ικανότητα
(Reiland et al., 2006). Η αλληλεπίδραση των κυττάρων του μελανώματος με την
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ινονεκτίνη του μικροπεριβάλλοντός του είναι ουσιώδης για την μετακίνησή τους
(Jaeger et al., 2007; Litynska et al., 2006). Στην παρούσα μελέτη η εξωγενής
προσθήκη του FGF-2 μπορεί να μείωσε την ικανότητα των Μ5 κυττάρων να
προσκολλώνται στην FN αλλά διέγειρε όμως την κινητικότητα αυτών των κυττάρων
στην FN και στην επαγόμενη από την FN χημειοτακτική μετανάστευση. Αντίθετα, η
αναστολή του ενδογενώς παραγόμενου FGF-2 διέγειρε την προσκόλληση των Μ5
κυττάρων επαληθεύοντας τα παραπάνω ευρήματα. Προηγούμενες μελέτες, σε
μοσχεύματα

ανθρώπινου

δέρματος

όπου

το

φυσιολογικό

περιβάλλον

αναδημιουργείται in vitro, η υπερέκφραση του FGF-2 των μελανοκυττάρων είχε ως
αποτέλεσμα τη σημαντική άνοδο της μετανάστευσης των κυττάρων εισηγούμενη τη
επίδραση του FGF-2 στη μετανάστευσή τους, που είναι χαρακτηριστικό της πρώιμης
οριζόντιας φάσης ανάπτυξης του μελανώματος (Meier et al., 2003). Μελέτες σε
άλλα

μοντέλα

έδειξαν

την

ικανότητα

του

FGF-2

να

ρυθμίζει

την

προσκόλληση/μετανάστευση μεταξύ των κυττάρων διαφορετικής προέλευσης
(Kanda et al., 2004; Kanda et al., 2000; Kanda et al., 2006; Shono et al., 2001).
Η μορφή της γλυκοζυλίωσης της κυτταρικής μεμβράνης αποδείχτηκε
ουσιαστική στη ρύθμιση της ικανότητας των κυττάρων του μελανώματος να
μεταναστεύουν (Litynska et al., 2006; Gu et al., 2004). Στη μελέτη μας και σε
συμφωνία με προηγούμενες, αποδείχτηκε η ξεχωριστή συμμετοχή των αλυσίδων των
μεμβρανικών GAGs στις ικανότητες προσκόλλησης και μετανάστευσης των
κυττάρων (Engbring et al., 2002; Moyano et al., 2003; Rivera et al., 2008). Με τη
χορήγηση της ηπαριτινάσης παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στην πρόσδεση των
κυττάρων στην FN ενώ με τη χορήγηση της χονδροïτινάσης ABC δεν σημειώθηκε
κάποια δράση, δείχνοντας τον ειδικό ρόλο των αλυσίδων GAGs στις ικανότητες
προσκόλλησης/μετανάστευσης των κυττάρων του μελανώματος. Τα αποτελέσματα
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αυτά πιθανολογούν την ειδική συμμετοχή των PGs που περιέχουν HS αλυσίδες στην
επαγόμενη από την FN προσκόλληση των Μ5 κυττάρων. Επίσης, έχουμε δείξει
νωρίτερα ότι ο FGF-2 επηρεάζει καθαρά τη σύνθεση των ιδιαίτερων υποομάδων
GAGs/PGs αλλάζοντας την ποσότητα και την κατανομή τους στα Μ5 κύτταρα
(Nikitovic et al., 2008). Προηγούμενες μελέτες σε άλλες κυτταρικές σειρές
επιβεβαιώνουν αυτή τη δράση του FGF-2 (Tzanakakis et al., 1995; Tzanakakis et al.,
1997). Μια προσεκτική εξέταση του προφίλ των PGs στα Μ5 κύτταρα απέδειξε ότι η
χορήγηση του FGF-2 μείωσε σημαντικά τα επίπεδα έκφρασης των HS που περιέχουν
συνδεκάνη-4. Η συνδεκάνη-4 είναι ένα σημαντικό μόριο προσκόλλησης διαφόρων
κυττάρων

που

αλληλεπιδρά

με

άλλα

μόρια

του

εξωκυττάριου

χώρου

συμπεριλαμβανόμενης της FN (Woods et al 1994; Nunes et al., 2008) (Εικόνα 2).
Όταν η συνδεκάνη 4 προσδένεται στο C2 τμήμα της ινονεκτίνης γίνεται
ομαδοποίηση των μορίων της συνδεκάνης προκαλλώντας κυτταροπλασματικές
αλλαγές που οδηγούν στην ενεργοποίηση των PKCa και FAK (Rapraeger 2000;
Woods et al., 2000) (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Το κυτταροπλασματικό τμήμα της
συνδεκάνης-4
συνδέει
μηχανικά
την
εξωκυττάρια
θεμέλια
ουσία
και
τον
κυτταροσκελετό. Το PIP2 προσδένει το τμήμαV της συνδεκάνης-4. Το κυτταροπλασματικό
τμήμα της συνδεκάνης-4 αλληλεπιδρά με
πρωτεΐνες όπως οι CASK, FAK, syndesmos
και paxillin. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές
φαίνεται να είναι υπεύθυνες για τη μηχανική
και σηματοδοτική δράση των κυτταρικής
ιντεγκρίνης α5β1 υπεύθυνη για τη δημιουργία
δομών
υπεύθυνων
για
την
εστιακή
προσκόλληση (focal adhesion) των κυττάρων
σε υπόστρωμα ινονεκτίνης. Επίσης, η
συνδεκάνη-4 μπορεί να αλληλεπιδρά απευθείας
με τον κυτταροσκελετό μέσω των πρωτεϊνών
CASK, α-actinin και την οικογένεια των
FERM
για
τη
δημιουργία
εστιακών
προσκολλήσεων. (Beauvais and Rapraeger
Reproductive Biology and Endocrinology 2004
2:3 doi:10.1186/1477-7827-2-3)
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Με στόχο τον έλεγχο της συμμετοχής της συνδεκάνης-4 στην επαγόμενη από τον
FGF-2 προσκόλληση και μετανάστευση των κυττάρων, η έκφραση της συνδεκάνης-4
αναστάλθηκε με τη χρήση του ειδικού siRNA. Η μείωση στην έκφραση της
συνδεκάνης-4 αύξησε τη μετανάστευση των κυττάρων του μελανώματος και μείωσε
την πρόσδεσή τους στην FN δείχνοντας το ρυθμιστικό ρόλο της συνδεκάνης-4 σε
αυτές τις κυτταρικές λειτουργίες. Επίσης, έχει αποδειχτεί νωρίτερα ότι η συνδεκάνη4 ρυθμίζει τη φωσφοριλίωση της FAK κατά την προσκόλληση στην FN (WilcoxAdelman et al., 2002). Η επαγόμενη από τη FAK κυτταρική μετανάστευση
εξαρτάται από τη φωσφοριλίωση της τυροσίνης 397 FAK (Υ397) (Cary et al., 1996).
Αυτές οι κυτταρικές λειτουργίες ρυθμίζονται από τη μικρή GTPase Rho, και σε
απουσία σύνδεσης της συνδεκάνης-4 τα

κυτταρικά επίπεδα της προσδεμένης

GTPase Rho μειώνονται, εμπλέκοντας με αυτό τον τρόπο τη συνδεκάνη-4 στη
ρύθμιση της μικρής GTPase (Saoncella et al., 1999). Επίσης τα κύτταρα χωρίς
συνδεκάνη-4 είναι ανεπαρκή στο να δραστηριοποιήσουν την Rho και να
φωσφοριλιώσουν την FAK και έτσι δείχνουν ασθενή ικανότητα για μετανάστευση
(Wilcox-Adelman et al., 2002; Saoncella et al., 1999). Από την άλλη πλευρά η
υπερέκφραση της συνδεκάνης-4 δημιουργεί μεγαλύτερες και πυκνότερες εστίες
προσκόλλησης με αποτέλεσμα εντονότερη πρόσδεση και μειωμένη κυτταρική
μετανάστευση (Longley et al., 1999). Στη μελέτη μας ο FGF-2 φάνηκε να
καταστέλλει τη φωσφοριλίωση της FAK Υ397 κατά την προσκόλληση των Μ5
κυττάρων στην FN προάγοντας τη μετανάστευσή τους. Έχει αναφερθεί ότι ο FGF-2
μέσω ενός μηχανισμού που εξαρτάται από τη FAK βρέθηκε να προάγει την
αποδιοργάνωση της εστιακής προσκόλλησης με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου
αναδόμησης της εστιακής προσκόλλησης γεγονός που οδηγεί στην διέγερση της
χημειοταξίας των κυττάρων (Kanda et al., 2004; Kanda et al., 2006). Η

118

παρατηρούμενη μείωση στη δραστηριοποίηση της FAK Υ397 στη μελέτη μας
σχετίστηκε με τα επίπεδα έκφρασης της συνδεκάνης-4 υποδηλώνοντας ότι ο FGF-2
καθοδηγώντας την έκφραση της συνδεκάνη-4 είναι απαραίτητος για τη βέλτιστη
μετανάστευση των Μ5 κυττάρων. O ρόλος της συνδεκάνης-4 στην εξαρτώμενη από
το FAK μετανάστευση έχει επίσης αποδειχτεί σε μοντέλο ινοβλαστών. Η έλλειψη της
συνδεκάνης-4 επάγει τη διαφοροποίηση των ινοβλαστών στους οποίου τα
σηματοδοτικά μονοπάτια της FAK και Rho αναστέλλονται ενώ επεκτείνονται τα
ψευδοπόδια τους (Midwood et al., 2006). Τα υπόλοιπα γνωστά μονοπάτια δράσης
της συνδεκάνης-4 είναι η ρύθμιση της δράσης της PKCa που εμπλέκεται στην
κυτταρική διασπορά και στο σχηματισμό εστιασμένης προσκόλλησης (Beauvais et
al., 2004). Ειδικότερα η κυτταροπλασματική δομή της συνδεκάνης-4 ενώνεται άμεσα
και δραστηριοποιεί μερικώς την PKCa, και/η η V κυτταροπλασματική περιοχή της
συνδεκάνης-4 ενώνεται με τη διφωσφορική φωσφατιδιλνοσιτόλη 4,5 (PIP2) και τη
παρουσιάζει στο PKCa επιτυγχάνοντας έτσι την υπερδραστηριότητά της (Oh et al.,
1997). Είναι ενδιαφέρον ότι η συνδεκάνη-4 μέσω ενός μηχανισμού που σχετίζεται με
την PKCa φάνηκε να μεσολαβεί στις δράσεις του FGF-2 που αφορούν την κυτταρική
διασπορά και μετανάστευση (Horowitz et al., 2002). Αυτή η δράση του FGF-2
βρέθηκε να είναι ανεξάρτητη στη σηματοδότηση της FAK. Ο FGF-2 μειώνει τη
φωσφοριλίωση της κυτταροπλασματικής δομής της συνδεκάνης-4 και έτσι αυξάνει
την ικανότητά της να προσδέσει την PKC προάγοντας τη φωσφοριλίωση της PKC
(Horowitz et al., 2002). Στην παρούσα μελέτη η χορήγηση του FGF-2 δεν φάνηκε να
ρυθμίζει τη δραστηριοποίηση της PKCa πάνω στην προσκόλληση στην FN (εικόνα
10). Ωστόσο, η δράση του FGF-2 θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της
συνεργιστικής του δράσης στην έκφραση της συνδεκάνης-4 και στα επίπεδα
φωσφοριλίωσης που έχουν λειτουργίες ουσιαστικές αντίθετες. Έτσι δεν μπορούμε να
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αποκλείσουμε τη συμμετοχή της PKCa στη ρύθμιση της μετανάστευσης των
κυττάρων του μελανώματος από τον FGF-2.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι ο FGF-2 μέσω ενός
μηχανισμού που εξαρτάται από τη συνδεκάνη-4 ρυθμίζει ειδικά την ικανότητα των
κυττάρων του μελανώματος να μεταναστεύουν. Η ρύθμιση που εξαρτάται από τη
συνδεκάνη-4 στη μετανάστευση των κυττάρων του μελανώματος βρέθηκε να γίνεται
κυρίως μέσω της ρύθμισης του μονοπατιού-κλειδί της FAK.

Συμπέρασμα
Στην παρούσα διατριβή, δύο κυτταρικές σειρές ανθρώπινου μεταστατικού
μελανώματος βρέθηκε να εκφράζουν και να εκκρίνουν την λουμικάνη που
υποκαθίσταται κυρίως από αλυσίδες θειïκής κερατάνης σε αντίθεση με τα
φυσιολογικά μελανοκύτταρα στα οποία δεν βρέθηκε η έκφραση της λουμικάνης.
Περισσότερες μελέτες χρειάζονται για να διευκρινιστεί ο ρόλος της λουμικάνης στην
εξέλιξη του μελανώματος και αυτές βρίσκονται υπό εξέλιξη στο εργαστήριό μας.
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο FGF-2 επηρεάζει τη
βιοσύνθεση των GAGs/PGs στις δύο κυτταρικές σειρές του μελανώματος με τρόπο
που βοηθάει τη σηματοδότησή του. Αυτό το γεγονός μπορεί να είναι μέρος ενός
αυτοκρινούς μηχανισμού δράσης του FGF-2 στην εξέλιξη του κακοήθους
μελανώματος. Στη συνέχεια των αποτελεσμάτων μας οδηγούμαστε στο συμπέρασμα
ότι ο FGF-2 ρυθμίζει την FN εξαρτώμενη προσκόλληση/μετανάστευση των
κυττάρων του μελανώματος μέσω ενός μηχανισμού που εξαρτάται από τη
συνδεκάνη-4 με τρόπο που υποστηρίζει το διηθητικό φαινότυπο του μελανώματος.
Αυτά τα νέα ευρήματα περισσότερο υπογραμμίζουν τη σημασία του μονοπατιού του
FGF-2 στην εξέλιξη του μελανώματος.
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Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης μας έδειξαν τον ουσιαστικό
ρόλο των PGs και GAGs τόσο στην οργάνωση του εξωκυττάριου χώρου στο
μελάνωμα όσο στη ρύθμιση βασικών βιολογικών λειτουργιών που αφορούν τον
πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση των κυττάρων. Μόρια όπως η λουμικάνη και
ο FGF-2 μπορούν μελλοντικά να βοηθήσουν στη στοχοποιημένη θεραπεία του
μελανώματος.
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Summary
Melanoma is a frequent and therapy-resistant human disease.
Malignant melanocytes modulate their microenvironment in order
to penetrate the dermal/epidermal junction and eventually invade
the dermis. The small leucine-rich proteoglycans (SLRPs) constitute
important constituents of the dermis extracellular matrix (ECM),
participating in both the structural and the functional organization
of the skin. The role of a keratan sulphate SLRP lumican, has
recently been investigated in the growth and metastasis of several
cancers. In this study, the expression of lumican was studied in two
human melanoma cell lines (WM9, M5) as well as in normal
neonatal human melanocytes (HEMN) using real time PCR,
western blotting with antibodies against the protein core and
keratan sulfate, and treatments with speciﬁc enzymes. Both human
metastatic melanoma cell lines were found to express lumican
mRNA and eﬀectively secrete lumican in a proteoglycan form,
characterized to be substituted mostly with keratan sulfate chains.
Lumican mRNA was not detected in normal melanocytes. This is
the ﬁrst time that the synthesis and secretion of lumican in human
melanoma cell lines is reported. The role of this proteoglycan in the
development and progression of malignant melanoma has to be
further investigated.
IUBMB Life, 58: 606–610, 2006
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INTRODUCTION
Melanoma is a frequent and therapy resistant human
malignancy with a rising incidence rate, worldwide (1).
Malignant melanoma arises in the epidermis either in situ or
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in an invasive form, progressing from radial growth phase to
vertical growth phase through enhanced invasion into the
dermis (2). With malignant progression tumor cells partly
through autocrine and paracrine production of growth
factors and cytokines actively modulate their microenvironment in a tumor-favourable way to enable successful invasion
(3 – 5).
The dermis extracellular matrix (ECM) consists of diﬀerent
types of collagens, glycoproteins, hyaluronan (HA) and proteoglycans (PGs) (6). Members of the small leucine-rich proteoglycans (SLRPs) family were found to participate in both the
structural and the functional organization of the skin (6, 7).
Previously it was shown that the SLRP lumican signiﬁcantly
aﬀects the mechanical properties of the skin and that the lack
of its expression results in skin fragility and laxity (7, 8).
The role of lumican has been investigated in the growth and
metastasis of several cancers, without being fully elucidated
(9). Speciﬁcally it was demonstrated that human colorectal
cancer cells (10), cervical squamous carcinoma cells (11) and
pancreatic adenocarcinoma cells express lumican mRNA and
diﬀerent glycosylated types of its protein (12). In contrast,
lumican in breast cancer tissues is expressed in ﬁbroblasts
adjacent to cancer cells but not in cancer cells (13). Furthermore, it has been demonstrated that reduced expression of
lumican is associated with poor outcome in node-negative
invasive breast cancer (14) while high expression level of
lumican is associated with a high pathological tumor grade,
low estrogen receptor levels in the cancer tissue, and younger
age of patients (13). Pancreatic myoﬁbroblasts of the tumor
stroma were also found to strongly overexpress lumican (15).
An in vitro/in vivo study showed that lumican expression by
transfected B16F1 mouse melanoma cells resulted in inhibition
of hypodermal melanoma growth in syngenic mice, but failed
to change the B16F1 cell diﬀerentiation, growth rate and
adhesion properties (16). The above reports suggest that

LUMICAN SECRETION BY HUMAN MELANOMA CELLS

lumican may have a role both in the host reaction of the
peritumoral cells as well as in tumor growth.
The expression of lumican by human melanoma cells has
not, to our knowledge, been reported. The aim of the present
study was to investigate and to characterize lumican expression at the mRNA, protein and carbohydrate level, in two
human malignant melanoma cell lines (WM9 and M5) and
normal neonatal human melanocytes (HEMN).

MATERIALS AND METHODS
Reagents
N-glycosidase F (PNGaseF) was purchased from Roche
Diagnostics. Keratanase II and the monoclonal antibody
against keratan sulfate (clone 5D4) were obtained from
Seikagaku (Japan). The goat anti-lumican antibody, the
donkey anti-goat IgG HRP conjugated and goat anti-mouse
IgG HRP conjugated polyclonal antibodies were obtained
from Santa Cruz (USA).
Cell Cultures
Normal human epidermal neonatal melanocytes (HEMN)
and the culture reagents used for their growth were obtained
from TCS CellWorks (UK). WM9 and M5 metastatic
malignant melanoma cell lines were grown in RPMI-1640
medium supplemented with 10% fetal bovine serum and 0.5%
gentamicin. Prior to RNA and protein extraction the cells
were serum deprived for 24 and 48 h, respectively.
RNA Isolation and Realtime PCR
Total ribonucleic acid was isolated with the TRIzol method
(GibcoBRL) according to the manufacturer’s instructions.
One mg of total RNA was used for cDNA synthesis using the
ThermoScriptTM RT-PCR System (Invitrogen). Lumican
primer forward 50 -CTTCAATCAGATAGCCAGACTGC-30 ,
lumican primer reverse 50 -AGCCAGTTCGTTGTGAGAT
AAAC-30 , GAPDH forward 50 -GGAAGGTGAAGGTCG
GAGTCA-30 and GAPDH reverse 50 -GTCATTGATGGC
AACAATATCC ACT-30 . For the Realtime PCR reaction we
utilized the DyNAmo SYBR Green 2-step qRT-PCR kit
(Finnzymes) in a total volume of 20 ml. Standard curves were
run in each optimized assay which produced a linear plot of
threshold cycle (Ct) against log (dilution). The real-time PCR
reactions were carried out in a Stratagene MX3000 cycler. The
amount of each target was quantiﬁed based on the concentration of the standard curve and presented as arbitrary units.
The quantity of each target was normalized against the
quantity of GAPDH.
Protein Isolation and Enzymic Digestions
Total protein secreted into the serum-free culture media
was concentrated with Vivaspin 20 ml centrifugal concentrator
tubes until the volume of 500 ml was reached. Equal amounts
of protein were subjected to enzymatic treatment with 0.005
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U/ml keratanase II (endo-b-N-acetylglucosaminidase) in
10 mM CH3COONa pH: 6.5, or 2.5 U/ml PNGaseF in
100 mM Tris/HCl pH: 7.5 for 16 h at 378C (16). The reaction
was terminated by boiling the samples for 5 min at 1008C. In
another series of experiments, the samples were treated with
both enzymes.

SDS-PAGE and Immunoblotting
Equal amounts of protein either native or after enzymatic
treatment, were subjected to SDS-PAGE electrophoresis using
8% polyacrylamide gels under reducing conditions. The
separated proteins were transferred to nitrocellulose membranes, which were then incubated for 60 min at room
temperature with the primary anti-lumican (1:200) or antikeratan sulfate (1:1500) antibodies. The membranes were
sequentially washed and incubated with the secondary HRPconjugated antigoat IgG (1:4000) or antimouse (1:2000)
antibody for further 60 min at room temperature. After
washing, the binding of the antibodies was visualized by
enhanced chemiluminescence (WestPico Chemiluminescent,
Pierce).
RESULTS
Lumican mRNA is expressed only in Malignant
Melanoma Cell Lines
Real time PCR analysis demonstrated that WM9 and M5
human malignant melanoma cell lines expressed lumican at
the mRNA level (Fig. 1). On the other hand, lumican mRNA
was not detected in normal human melanocytes (Fig. 1).
GAPDH was utilized as a house-keeping gene.
Melanoma Cell Lines efficiently secrete Lumican
substituted with Keratan Sulfate Chains to Cell Culture
Medium
To characterize the lumican protein in human melanoma
cell lines, total protein was extracted from WM9 and M5 cell
culture media. Western blot analysis of the proteins secreted
by these cells using an antilumican antibody showed that
lumican protein was eﬀectively expressed (Fig. 2A). The
molecular weight of the secreted lumican was estimated at
approximately 64 kDa (Fig 2A), demonstrating that the
protein is secreted in a glycosylated form. To characterize the
type of lumican substitution, the monoclonal antibody (5D4)
speciﬁc for keratan sulphate chains, as well as enzymic
treatments with keratanase II, which cleaves within sulfated
lactosamine residues, and PNGaseF, which cleaves only at the
N-linkage, were utilized. As shown in Fig. 2B, the use of the
5D4 antibody gives the 45 – 80 kDa typical proteoglycan
smear demonstrating that the core protein is substituted with
keratan sulfate. This speciﬁc reaction was abolished by
treating the samples with keratanase II, or with the use of
both enzymes (Fig. 2D). When the anti-lumican antibody was
applied to keratanase II digests a 42 kDa band corresponding
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Figure 1. Real time PCR ampliﬁcation plots for lumican in M5 (A) and WM9 (B) and HEMN (C) cells (triplicates are shown).
The standard curve utilized is presented in (D). Relative quantiﬁcation of lumican in HEMN, M5 and WM9 cells expressed as
arbitrary units (E).

to the core protein and a 56 kDa band corresponding to the
glycoprotein form of lumican were evident (Fig. 2C). The
treatment of the samples with both enzymes resulted in the
42 kDa predominant band representing the core protein of
lumican. The presented western blots of the WM9 digested
samples depicted in Fig. 2C and D are characteristic for both
cell lines. Collectively, these results demonstrate that lumican
secreted by melanoma cells is mostly substituted with KSchains.

DISCUSSION
Lumican, a keratan sulfate proteoglycan, is a member of
the small leucine rich proteoglycans family. Similarly to other
members of the SLRP family, lumican has a core protein of
37 kDa comprised of a signal peptide, a negatively charged
N-terminal domain, tandem leucine-rich repeats mediating
binding to other extracellular components and a carboxyl
terminal domain (6). The expression of lumican has been
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Figure 2. Representative Western blots showing the presence of lumican substituted with KS chains in culture media of two
melanoma cell lines. Staining with anti-lumican antibody (A). Staining with the 5D4 antibody speciﬁc for the KS chains (B).
Immunoblots of the digested WM9 samples with the anti-lumican (C) and anti-KS antibody (D).

detected in diﬀerent tissues such as: cornea, heart, placenta,
skeletal muscle, pancreas, liver and skin (9). In addition, it has
been suggested that lumican participates in diﬀerent pathologic conditions such as ﬁbrosis or the regulation of the
neoplastic growth and tumour invasion (9).
In the present study for the ﬁrst time to our knowledge, two
human metastatic melanoma cell lines, WM9 and M5 were
found to express lumican mRNA and to eﬀectively secrete
lumican protein. In contrast, lumican expression was not
detected in normal human melanocytes suggesting that
lumican expression may be correlated to melanoma progression. Previously, human colorectal cancer cells and epithelial
cells with mild displasia but not colorectal normal epithelial
cells, were found to produce lumican protein (10). In human
pancreatic cancer lumican is strongly localized in cancer cells
and is overexpressed as compared to normal pancreatic tissues
(12). Furthermore, cervical squamous carcinoma cells were
found to express both mRNA and lumican protein concentrated at the periphery of cancer nests (11) while normal
cervical epithelial cells do not express lumican. These ﬁndings
may indicate that lumican is correlated to tumor growth and
progression.
In this study, melanoma cell lines were demonstrated to
eﬀectively secrete lumican protein. Keratanase II, which
cleaves within sulfated lactosamine residues and PNGaseF

which cleaves only at the N-linkage, were applied to examine
in detail lumican glycosylation pattern (13). The KS-speciﬁc
reaction of both the M5 and WM9 native samples was almost
completely abolished after keratanase II treatment. Likewise
when anti-lumican antibody was applied to keratanase II
digests the main product was the 42 kDa lumican core protein.
These results conﬁrm the suggestion that lumican secreted by
melanoma cell lines is mostly substituted by highly sulfated KS
chains.
In the adult cornea, most of the lumican exists as keratan
sulfate proteoglycan and the KS levels show a strong correlation with acquisition of corneal transparency (17, 18). The
presence of keratan sulfate may be age-dependent, with
cartilage lumican existing mainly as a proteoglycan form in
the juvenile but mainly as a glycoprotein in the adult (19).
On the other hand lumican is reported to exist mostly as a
glycoprotein devoid of KS or polylactosamine side-chains in
other non-corneal tissues (19). These lines of evidence strongly
suggest that the role of lumican in diﬀerent physiological
processes may depend on the type of its side chain substitution. The type of lumican substitution was also demonstrated
to vary for lumican detected in cancer tissues and expressed by
cancer cell lines. Thus, lumican produced by colorectal cancer
cells or human pancreatic cancer cell lines has non-sulfated or
poorly sulfated polylactosamine side-chains (10, 12), while it
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has been suggested that lumican expressed in breast cancer
tissues is substituted with non-polylactosamine oligosaccharide chains (13). Furthermore, B16F1 mouse melanoma cells
transfected with lumican express a non-keratan sulfate, glycoprotein form of lumican (16). Interestingly, macrophages do
not adhere to intact corneal KSPGs but attach and spread
rapidly on the lumican core protein after the removal of
keratan sulfate chains (20). Arterial lumican, in glycoprotein
form, also stimulates macrophage attachment (20). In view of
the fact that lumican substituted with keratan sulfate chains is
largely expressed in tissues with low oxygen supply such as
cornea and cartilage (19), the substitution with KS in neoplastic tissues may represent an adaptation to the hypoxia
state present in solid tumors (21). Collectively these reports
suggest that the type and extent of lumican glycosylation may
determine its role in tumor progression.

CONCLUSION
In conclusion, two human metastatic melanoma cell lines
were found to express and eﬀectively secrete lumican substituted
with mostly keratan sulfate chains, in contrast to normal melanocytes where lumican expression was not detected. Further
studies to clarify the role of lumican in melanoma progression
are under investigation in our laboratories.
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Abstract
Basic fibroblast growth factor (FGF-2) and its respective tyrosine kinase receptors, form an autocrine loop that affects human
melanoma growth and metastasis. The aim of the present study was to examine the possible participation of various glycosaminoglycans, i.e. chondroitin sulfate, dermatan sulfate and heparin on basal and FGF-2-induced growth of WM9 and M5 human
metastatic melanoma cells. Exogenous glycosaminoglycans mildly inhibited WM9 cell’s proliferation, which was abolished by
FGF-2. Treatment with the specific inhibitor of the glycosaminoglycan sulfation, sodium chlorate, demonstrated that endogenous
glycosaminoglycan/proteoglycan production is required for both basal and stimulated by FGF-2 proliferation of these cells. Heparin
capably restored their growth, and unexpectedly exogenous chondroitin sulfate to WM9 and both chondroitin sulfate and dermatan sulfate to M5 cells allowed FGF-2 mitogenic stimulation. Furthermore, in WM9 cells the degradation of membrane-bound
chondroitin/dermatan sulfate stimulates basal growth and even enhances FGF-2 stimulation. The specific tyrosine kinase inhibitor,
genistein completely blocked the effects of FGF-2 and glycosaminoglycans on melanoma proliferation whereas the use of the
neutralizing antibody for FGF-2 showed that the mitogenic effect of chondroitin sulfate involves the interaction of FGF-2 with its
receptors. Both the amounts of chondroitin/dermatan/heparan sulfate and their sulfation levels differed between the cell lines and
were distinctly modulated by FGF-2. In this study, we show that chondroitin/dermatan sulfate-containing proteoglycans, likely in
cooperation with heparan sulfate, participate in metastatic melanoma cell FGF-2-induced mitogenic response, which represents a
novel finding and establishes the central role of sulfated glycosaminoglycans on melanoma growth.
© 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction
The members of the fibroblast growth factor (FGF)
family (Eswarakumar, Lax, & Schlessinger, 2005) function through four distinct, high-affinity cell surface
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receptors with intrinsic tyrosine kinase activity, designated FGFR1–4 (Basilico & Moscatelli, 1992). The
binding of FGFs to the extracellular ligand domain of
FGFRs induces receptor dimerization, activation and
autophosphorylation of multiple tyrosine residues in the
cytoplasmic domain of the receptor molecule (Jaye,
Schlessinger, & Dionne, 1992), leading to the stimulation of intracellular signaling pathways that control
cell proliferation, differentiation, migration or survival
(Eswarakumar et al., 2005).
Human melanomas most uniformly constitutively
express basic fibroblast growth factor (FGF-2). As these
cancer cells simultaneously express FGFRs their growth
is stimulated by FGF-2 in an autocrine manner (Rodeck,
1993; Rodeck et al., 1991; Yeoman, 1993). The biological significance of this autocrine loop has been
demonstrated using anti-sense oligonucleotides that targeted FGF-2 or by inactivating FGF-2 with anti-FGF-2
antibodies resulting in an inhibition of melanoma cell
proliferation both in vitro and in vivo (Beckcer, Meier,
& Herlyn 1989; Rofstad & Halsor, 2000; Wang &
Becker, 1997). On the other hand, increased expression
of FGF-2 stimulates the transformed melanoma phenotype demonstrating that FGF-2-dependent signaling is
essential in melanoma tumor progression (Meier et al.,
2000).
FGF-2 has a strong binding affinity for heparin/heparan sulfate glycosaminoglycans (GAGs) which
when covalently bound in to core proteins form HSproteoglycans (HSPGs). Indeed, membrane HSPGs have
been characterized as low-affinity binding sites for FGFs
that do not transmit a biological signal but rather function as accessory molecules that regulate FGF binding
and the activation of the occupied signaling receptors
(Yayon, Klagsbrun, Esko, Leder, & Ornitz, 1991). Their
removal from the cell surface impairs responsiveness
to this growth factor (Rapraeger, Krugka, & Olwin,
1991; Yayon et al., 1991). In some cases extracellular
HSPGs act as substitutes for their cell-associated counterparts and correctly present the bound FGF-2 to its
respective receptors (Aviezer, Iozzo, Noonan, & Yayon,
1997; Delehedde, Deudon, Boilly, & Hondermarck,
1996). A rising amount of evidence has lately implicated
chondroitin sulfate-containing proteoglycans (CSPGs)
to participate in FGF-2 signaling (Bao et al., 2004;
Molteni, Modrowski, Hott, & Marie, 1999; Smith et al.,
2007). CSPGs were shown to modulate the binding of
FGF-2 to FGFRs, either autonomously in the role of low
affinity binding sites (Smith et al., 2007) or in cooperation with HS chains (Deepa, Yamada, Zako, Goldberger,
& Sugahara, 2004). Therefore, the content and the fine
structure of both HS and CS chains might modulate FGF-
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2 binding and FGFRs activation in a cell type specific
manner.
Differential expression of PGs on the surface of
human melanoma cells is characterized by altered experimental metastatic potential thus demonstrating that
GAGs/PGs participate in melanoma progression (Timar
et al., 1995). Furthermore, both cell-associated and
extracellular HSPGs were shown to alter melanoma
cell FGF-2 signaling to increase melanoma metastatic
potential (Delehedde et al., 1996; Reiland, Kempf, Roy,
Denkins, & Marcheti, 2006). On the other hand, it
is well known that FGF-2 may regulate the synthesis and distribution of GAGs/PGs by different cancer
cell lines (Tzanakakis, Hjerpe, & Karamanos, 1997)
and thus it may modulate the expression of GAGs/PGs
in an autocrine manner in the human melanoma cell
model.
In this study, we aimed to examine the effects of.
CS, DS in addition to heparin on the FGF-2-mediated
proliferation on WM9 and M5 lymph node human
metastatic melanoma cell lines of fibroblast and epithelial phenotype, respectively (Herlyn et al., 1985; Liao,
Dent, & McCulloch, 1975). The above-mentioned cell
lines were chosen as being representative of the heterogeneity which characterizes melanoma. Our results
demonstrate that, in addition to HS chains, CS/DS were
also found to modulate both basal and FGF-2-induced
growth in WM9 and M5 cells. Both total endogenous
GAGs/PGs, cell-associated CS/HS/PGs and free exogenous GAGs exerted effects on FGF-2-induced mitogenic
response through a tyrosine kinase-dependent mechanism. Furthermore, FGF-2 was found to distinctly
modulate CS/DS and HS production by the two human
metastatic melanoma cell lines. This study suggests that
the overall balance of sulfated GAGs in melanoma cell
microenvironment determines FGF-2-induced proliferative response.
2. Materials and methods
2.1. Materials
Foetal bovine serum (FBS), RPMI 1640 medium
and gentamycin were all obtained from Biochrom
KG (Berlin, Germany). Recombinant FGF-2 and the
FGF-2 neutralizing antibody were purchased from
R&D Systems (Minneapolis, USA). d-Glucosamine
hydrochloride-[6-3 H(N)] was supplied by DuPont de
Nemours (Dreiech, Germany). Genistein, chondroitin
sulfate type A (CS), dermatan sulfate (DS), sodium
chlorate, bovine insulin, heparin Lyase II (heparinase
II, no EC number) from Flavobacterium heparinium,
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chondroitinase AC II from Arthrobacter aurescens (EC
4.2.2.5), proteinase K and 2× crystallized papain (EC
3.4.22.2) were obtained from Sigma Chemical Co.
(St. Louis, MO, USA). Heparin lyases I and III from
Flavobacterium heparinium (EC 4.2.2.7 and EC 4.2.2.8,
respectively), chondroitinase ABC from Proteus vulgaris
(EC 4.2.2.4), keratanase II and the anti-heparitinase stubs
antibody clone (3G10) came from Seikagaku Kogyo Co.
(Tokyo, Japan). All other chemicals used were of the best
available grade.

F GAAGAGCGACCCTCACATCAAG, FGF-2 R
CTGCCAGTTCGTTTCAGTA; FGFR1 F ACAACCTGCCTTAGTCCAGATC, FGFR1 R ACAACCTGCCTTATGTCCAGATC; FGFR2 F GGTCACCATGGCAACCTTGT, FGFR2 R TCTGGTTGAGAGATTTGGTATTTGG; FGFR3 F GGGCAATTCTATTGGGTTTTCTC, FGFR3 R GAAGCCCACCCCGTAGCT;
FGFR4 F TCATCAACGGCAGCAGCTT, FGFR4
R CAGGACCTCCACCTCCTGAGCTA; GAPDH
F GGAAGGTGAAGGTCTGTACAAA, GAPDH R
GTCATTGATGGCAATATATCCACT.

2.2. Cell cultures
2.4. Proliferation assays
WM9 and M5 metastatic melanoma cell lines were
obtained from the American Tissue Culture Collection
(Rockville, USA) and grown at 37 ◦ C in a humidified
atmosphere of 5% (v/v) CO2 in RPMI 1640 supplemented with 10% FBS, and gentamycine. Cultures were
performed in 75 cm2 tissue culture flasks and the culture
medium was changed every other day. Confluent cultures, after being washed with phosphate buffered saline
(PBS), were harvested by trypsinization with 0.23%
(w/v) trypsin in PBS containing 0.1% (w/v) Na2 EDTA
for 10 min at 37 ◦ C and 1 vol. of medium was added
to terminate enzymatic activity. Cells were collected by
centrifugation at 200 × g for 5 min, and their number was
measured by suspension in Hanks’ balanced solution,
using a Coulter particle-counter (Hialeah, FL, USA).
1 × 106 cells were seeded in 75 cm2 tissue culture flasks
and allowed to rest overnight in 10% FBS medium. Prior
to stimulation with FGF-2 the cells were serum starved
for 24 h. FGF-2 (final concentration 10 ng/ml selected
after dose–response experiments) was added to serum
free medium. Prior to RNA extraction the cells were
treated with FGF-2 during 24 h or during 48 h for proteoglycan analysis.
2.3. RNA isolation and RT-PCR
Cells were harvested at the aforementioned time for
extraction of RNA. Total ribonucleic acid was isolated
with the TRIzol method (GibcoBRL) according to the
manufacturer’s instructions. RNA was quantified by
spectrophotometric measurement at 260 and 280 nm
wavelengths. One microgram of total RNA was used
for cDNA synthesis using the ThermoScriptTM RT-PCR
System (Invitrogen). FGF-2, FGFR1–4 mRNAs were
semiquantified relative to the GAPDH reference gene
in a polymerase chain reaction (PCR) by plotting
signal intensities as a function of a template amount
and cycle number. Oligonucleotide sequences of
upstream and downstream primers utilized were: FGF-2

Exponentially growing cells from non-confluent cultures were harvested and seeded in a flat-bottom 96-well
black plate (Corning, USA) at a density of 3 × 103 cells
(WM9) or 8 × 103 cells (M5) per well in 0.2 ml of
RPMI (10% FBS). Prior to all growth assays the cells
were serum starved for 24 h and the treatments were
performed in 0% FBS medium. FGF-2 was added at
10 ng/ml in serum free medium and the cells treated for
48 h. For growth assays in the presence of exogenous
GAGs, heparin, CS or DS were added at concentrations
of 1, 10, 30 and 100 g/ml of culture medium with or
without supplementation of FGF-2 (10 ng/ml) and cell
proliferation measured after 48 h. These experiments
were repeated in the presence of the specific inhibitor
of tyrosine kinase receptors, genistein (30 g/ml). In
some experiments endogenous FGF-2 was neutralized
by the addition of the anti-FGF-2 antibody (0.4 g/ml)
(Rizzino, Kuszynski, Ruff, & Tiesman, 1988). Growth
assays in the presence of sodium chlorate were performed by pretreating the cells with 30 mM of sodium
chlorate during 6 h, whereupon the treatment with
sodium chlorate was continued with or without FGF2 during 48 h. In pilot experiments concentrations of
SC up to 50 mM were determined to have no cytotoxic effects. In the cases where chondroitinase ABC
or heparitinase treatment was necessary, the cells were
treated with protease free preparations of chondroitinase ABC (0.01 U/ml) or heparitinase (0.001 U/ml) in
fresh medium or fresh medium supplemented with FGF2 (10 ng/ml) and incubated for additional 48 h. After
treatments, the number of living cells was determined
using the fluorometric CyQUANT cell proliferation
Assay Kit (Molecular Probes). For converting sample
fluorescence values into cell numbers, a reference standard curve was created, using serial dilutions of known
cell number of each cell line. Experimental replication
consisted of four experiments performed in biological
triplicates.
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2.5. Fractionation and determination of GAGs
After pilot experiments, the dependence of GAG synthesis on FGF-2 was examined by preincubating the cells
in triplicate flasks for 48 h with FGF-2 (10 ng/ml). Experiments were repeated in the presence of genistein to
test for the participation of RTK-dependent pathways.
Metabolic labeling of GAGs was performed by supplementing the cultures with D-[6-3 H(N)]glucosamine
hydrochloride (10 Ci/ml) for 16 h prior to the corresponding harvesting time. At the end of the incubation
period cell-associated PGs were extracted with 50 mM
Tris–HCl, pH 8.0, containing 1% (v/v) Triton X-100 and
0.1% (w/v) NaCl and the proteinase inhibitors: phenylmethanesulfonyl flouride, benzamidine hydrochloride
and hexanoic acid at final concentrations of 2, 5 and
50 mM, respectively. The extraction was kept for 2 h
under mild shaking at 4 ◦ C, using 1 ml of extractant per
106 cells. On the other hand, conditioned medium was
concentrated to 1:100 of its original volume on an YM-10
membrane (Amicon). PGs were then precipitated by the
addition of 4 vol. of 95% (v/v) ethanol containing 2.5%
(w/v) sodium acetate. To ensure complete precipitation
of PGs, 40 l CSA (0.2 mg/l) was added as a carrier. The
solutions were left for 30 min at 4 ◦ C and centrifuged
in a Beckman microfuge (10,000 × g for 10 min). The
precipitates of PGs were digested with the proteolytic
enzyme papain at 65 ◦ C for 60 min using 2 U/ml in
100 mM phosphate buffer (pH 7.0) containing 5 mM
Na2 EDTA and 5 mM l-cysteine hydrochloride. The liberated GAGs were precipitated by the addition of 10 vol.
1% (w/v) cetylpyridium chloride (CPC) and the solution
was left for 60 min at room temperature (Karamanos in:
Proteome and Protein Analysis, 1998). Following centrifugation at 10,000 × g for 10 min, the pellets obtained
were dissolved in 500 l of 60 (v/v) propanol-1 containing 0.4% (w/v) CPC. The liberated GAGs were
reprecipitated by the addition of 6 vol. of 95% (v/v)
ethanol containing 2.5% (w/v) sodium acetate. The precipitates were then washed with ethanol and left to dry.
For the identification of GalAGs, i.e. chondroitin sulfate (CS) and/or dermatan sulfate (DS), the GAG preparation was dissolved in water and digested with an equiunit mixture (0.2 U/ml) of chondroitinases ABC and
AC II. Aliquots from the supernatant were analyzed by
reversed polarity HPCE (Karamanos, Axelsson, Vanky,
Tzanakakis, & Hjerpe, 1995). The determination of HS
was carried out in the GAG preparations which were
digested with heparin lyases I, II and III in combination
(0.05 U/ml) in 20 mM acetate buffer, pH 7.0, containing
1 mol calcium acetate at 37 ◦ C for 90 min (Karamanos,
Vanky, Tzanakakis, Tsegenidis, & Hjerpe, 1997). In all
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cases the amount of GAGs was determined from the integrated peak area of the GAG-derived -disaccharides.
2.6. The determination of the GalAGs sulfation
pattern
WM9 and M5 cells were cultured in 0% FCS RPMI
during 48 h. To determine the CS/DS/HS sulfation
pattern the collected culture media were 10-fold concentrated utilizing a membrane with a 3 kDa cut off.
Both the harvested cells and the concentrated media were
digested at 37 ◦ C with proteinase K overnight, to degrade
proteins. The free GAGs were precipitated with 4 vol.
of sodium acetate saturated ethanol at 4 ◦ C overnight.
The precipitates were treated with chondroitinase ABC
or heparitinase and heparinase at 37 ◦ C during 6 h.
The digestion mixture was analyzed by reversed polarity high performance capillary electrophoresis (HPCE)
(Karamanos et al., 1995, 1997). Total GAG amount was
determined by the sum of the individual disaccharides.
2.7. Statistical analysis
The statistical significance was evaluated using the
t-test and the one way completely randomized variance analysis (ANOVA) using the Microcal Origin
(version 5.0) software. The independence/dependence
between characteristics were tested at a significant level
of p < 0.01.
3. Results
3.1. Expression of FGF-2 and its respective
receptors—the effect of FGF-2 on melanoma cell
growth
WM9 spindle-like and M5 epithelioid-like lymph
node metastatic melanoma cell lines both of dedifferentiated phenotype were utilized in this study (Fig. 1A
and B). PCR analysis demonstrated that FGF-2 and
its respective receptors FGFR1–3, are expressed at the
mRNA level in both cell lines (Fig. 1) whereas FGFR4
mRNA was detected only in traces. The addition of
exogenous FGF-2 causes a statistically significant mitogenic response of both WM9 and M5 cells indicating that
these cells are responsive to FGF-2 signaling (Fig. 1C).
In an attempt to further identify the signaling pathways
involved in mediating the FGF-2 response, melanoma
cells were grown in the presence of the specific RTK
inhibitor, genistein (Akiyama et al., 1987). As shown in
Fig. 1C, the FGF-2-stimulated melanoma cell growth
was completely blocked by genistein. Furthermore,
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3.2. The effects of exogenous GAGs on FGF-2
mitogenic function

Fig. 1. Expression of FGF-2 and its respective receptors and the
effect of FGF-2 on melanoma cell growth. WM9 (A) and M5 (B)
cells of fibroblast and epithelial-like morphology were grown in 0%
FBS during 24 h before harvesting and mRNA extraction. The mRNA
expression of FGF-2, FGFR1–4 by WM9 and M5 cells was determined
by a PCR reaction. GAPDH was used as a reference gene. WM9 and
M5 cells were treated with FGF-2 (10 ng/ml) during 48 h and their cell
growth was assayed with the fluorometric CyQUANT cell proliferation
Assay Kit (Molecular Probes) (C). Cells growth was also measured
in the presence of 35 and 100 M of the specific RTK inhibitor,
genistein. The results represent the average of four separate experiments in triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical significance:
ˆp < 0.01, compared to control; *p < 0.01, treatment with genistein (35
and 100 M) compared to control or compared to just FGF-2 treatment.

genistein reduced both basal and FGF-2-stimulated cell
growth significantly below control levels (Fig. 1C),
demonstrating that tyrosine kinases are not exclusively
involved in exogenous FGF-2 signaling, but are also
required for basal melanoma cell growth.

In order to investigate the putative role of extracellular GAGs on FGF-2 mitogenic activity, CS, DS and
heparin were exogenously added in the presence and
absence of FGF-2 and the effects on cell growth examined. The CS, DS and heparin preparations used in this
study have previously been analytically characterized,
the major CS/DS disaccharide unit was found to be
the di-mono4S (68%/71%, respectively), whereas the
major HS disaccharide was the di-tri (2,6,N)S (68%)
(Nikitovic, Zafiropoulos, Tsatsakis, Karamanos, &
Tzanakakis, 2005). The concentrations demonstrated to
be mildly inhibitory in pilot dose–response experiments
with WM9 cells (not shown) and used in experiments
with FGF-2 were 10 g/ml for DS and heparin and
30 g/ml for CS. For M5 cells only heparin exerted
significant inhibitory effects at any tested concentration
and was utilized at 10 g/ml. Noteworthy, the combined
treatment of FGF-2 with heparin on M5 cells completely
abolished the GAGs initial inhibitory effects (Fig. 2B).
In the case of WM9 cells, the combination of FGF-2 with
CS, DS or heparin had also resulted in complete annulment of their inhibitory effects, not reaching however
the levels of FGF-2-stimulated growth (Fig. 2A). When
the cells were co-treated with 35 M genistein and
GAGs and/or FGF-2 the effects of latter on melanoma
cell growth were completely blocked in all cases (note
Fig. 2A and B). These experiments suggested that the
actions of GAGs, FGF-2 or their combined effects on
melanoma cell growth involve tyrosine kinases. To
examine the possibility that CS may act directly on
FGFRs, endogenous FGF-2 was neutralized by treating
the cells with the specific anti-FGF-2 antibody and CS
was added in the presence and absence of genistein. As
shown in Fig. 3A and B, treatment with the anti-FGF-2
antibody inhibited the proliferation rates of both cell
lines. The addition of CS did not affect the growth of
the anti-FGF-2-treated cells whereas the presence of
genistein inhibited the growth of both cell lines to levels
of genistein-treated controls (Fig. 3A and B). These
results demonstrate that the effects of CS on WM9
and M5 cells’ growth are dependent on FGF-2–FGFRs
interactions.
3.3. Effect of chlorate treatment on FGF-2 growth
promoting activity
Sodium chlorate (SC) a known inhibitor of GAG sulfation, is used to effectively reduce the sulfation of all
PG classes, resulting in the production of undersulfated
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Fig. 2. The effects of exogenous GAGs on FGF-2 mitogenic function. Serum starved WM9 (A) and M5 (B) cells were treated with
FGF-2 (FGF) (10 ng/ml), DS (10 g/ml), CS (30 g/ml), heparin
(H) (10 g/ml) and their combinations during 48 h. The experiments were repeated in the presence of 35 M/ml genistein. The
results represent the average of four separate experiments in triplicate.
Means ± S.E.M. plotted; statistical significance: *p < 0.01, compared
to control; ˆp < 0.01, compared to FGF-2 treatment.

proteoglycans whose secretion is partially prevented by
the quality control mechanisms of the cell (Fannon &
Nugent, 1996). As shown in Fig. 4A and B, SC treatment
caused a significant reduction of the basal proliferation level in both cell lines. The addition of FGF-2
to SC-treated WM9 and M5 cells did not overcome
this inhibition, suggesting that the presence of sulfated
GAGs/PGs is essential for FGF-2 function in these cells.
We next examined whether exogenously added GAGs
are able to compensate for endogenous GAGs downregulation, CS (30 g/ml), DS (10 g/ml) and heparin
(10 g/ml), were added in combination with FGF-2.
The combination of heparin, CS or DS with FGF-2 in
M5 cells and the combination of CS or heparin with
FGF-2 in WM9 cells enabled these cells to partially
respond to FGF-2 stimulation. These data demonstrate
that exogenously added GAGs are at least partly capable
to substitute the impaired endogenous GAGs synthesis
on FGF-2 function in these melanoma cell lines (Fig. 4A
and B).
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Fig. 3. The effects of exogenous CS in the presence of the anti-FGF-2
antibody. Serum starved WM9 (A) and M5 (B) cells were treated with
CS (30 g/ml) in the presence of the anti-FGF-2 (0.4 g/ml) antibody
during 48 h. The results represent the average of four separate experiments in triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical significance:
*p < 0.01, compared to control.

3.4. The roles of cell-associated GAGs/PGs on
FGF-2 mitogenic function
In order to examine the role of different cellassociated GAGs/PGs classes on FGF-2 mitogenic
function, WM9 and M5 cells were treated with chondroitinase ABC or heparitinase. The enzymic treatment
of the cells with chondroitinase ABC causes the cleavage
of CS and DS chains, while that with heparitinase specifically removes HS chains. Chondroitinase ABC treatment
caused a significant stimulation of proliferation in WM9
cells, whereas no significant effect was evident on M5
cells growth (Fig. 5A and B). The addition of FGF-2 to
WM9 cells after the removal of membrane-bound CS/DS
chains further stimulated their growth (Fig. 5A) whereas
this was not evident for M5 cells (Fig. 5B). The cleavage
of cell-associated heparan sulfate significantly reduced
the basal growth of both WM9 and M5 cells (Fig. 5A
and B). FGF-2 in the presence of heparitinase-degraded
soluble HS restored M5 basal cell growth whereas in the
case of WM9 cells a stimulation of basal growth was
evident (Fig. 5A and B). After heparitinase treatment,
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Fig. 4. Effect of chlorate treatment on FGF-2 growth promoting activity. WM9 (A) and M5 (B) cells were treated with sodium chlorate
(SC) (30 mM), or SC in combination with FGF-2 (FGF) (10 ng/ml),
DS (10 g/ml), CS (30 g/ml) and heparin (H) (10 g/ml). The
results represent the average of four separate experiments in triplicate.
Means ± S.E.M. plotted; statistical significance: *p < 0.01, compared
to control; ˆp < 0.01, compared to combined treatment of SC and FGF-2
(SC + FGF).

cells were harvested and cell extracts immunoblotted
against the monoclonal 3G10 antibody which recognizes
the neoepitope generated by heparitinase digestion, to
ensure the degradation of HS chains (Fig. 5C).
3.5. Synthesis and distribution of GAGs effects of
FGF-2
As both GAGs and their combinations with FGF-2
were found to affect melanoma growth, we next examined the action of FGF-2 on the endogenous GAGs/PGs
synthesis of these cell lines. Biochemical analyses of the
metabolically [3 H]-labeled CS/DS/HS/PGs synthesized
by the human melanoma WM9 and M5 cell lines demonstrated that these cells produce, GalAGs, i.e. CS/DS and
HS. Total CS/DS as well as HS synthetic rates are significantly higher in the M5 cell line (255%) as compared to
that by WM9 cells. In addition major differences were
noted in the quantity of the respective subclasses between
the two cell lines (Table 1). Likewise, in respect to distribution, the pattern of individual GAG groups differs.
Thus, 93% of GalAGs are secreted by M5 cells whereas

Fig. 5. Effect of chondroitinase and heparinase treatment on FGF-2
mitogenic function. WM9 (A) and M5 (B) cells were treated with chondroitinase ABC (ABC) (0.1 U/ml), heparitinase (H-ASE) (0.001 U/ml)
and their combinations with FGF-2 (FGF) (10 ng/ml) and cell growth
was assayed after 48 h. The results represent the average of four
separate experiments in triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical
significance: *p < 0.01, compared to control; ˆp < 0.01, between different treatments. (C) In some experiments cell were harvested and the
respective cell extracts were immunoblotted with the monoclonal antibody 3G10 which recognizes a neoepitope generated by heparitinase
digestion (lane 1, heparitinase-treated M5; lane 2, non-treated M5; lane
3, heparitinase-treated WM9; lane 4, non-treated WM9 cells).

WM9 cells retain a substantial 37% of these GAGs at the
cell membrane. However, HS-containing PGs are almost
equally distributed among culture medium and cell membrane (Table 1). FGF-2 showed a minor inhibitory effect
(13%) on total CS/DS/HS/PGs synthesis of WM9 cells
(Table 1). Namely, cell-associated GalAGs production
as well as both cell-associated and secretory HSPGs
synthesis of WM9 cells were significantly inhibited in
the presence of FGF-2 (Table 1). Noteworthy, FGF-2
decreases the cell-associated HSPGs and CSPGs synthesis of WM9 cells by 48 and 36%, respectively. On
the other hand, treatment with FGF-2 increases total
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Table 1
Composition and distribution of GAGs produced by M5 and WM9
cells in the presence and absence of FGF-2
Cell line

Growth factor

Fraction

GalAGs

M5

Control

Medium
Cell
Medium
Cell

818.2
70.7
1005.6**
98.8**

28.7
29.9
66.1**
33.7

Medium
Cell
Medium
Cell

123.6
48.6
167.7**
31.1**

90.9
107.6
74.4**
55.9**

FGF2
WM9

Control
FGF2

HS

The results are expressed in cpm (D-[6-3 H(N)]glucosamine hydrochloride incorporated radioactivity) × 103 per 106 cells and represent the
average of three separate experiments in triplicate. Means ± S.E.M.
plotted.
** p < 0.01.

GAGs production of M5 cells (27%) through significant
stimulation of all GAG classes, with the exception of
cell-associated HSPGs (Table 1). Therefore, the treatment with FGF-2 favors the secretion of GalAGs in
WM9 cells and does not affect the distribution of these
GAGs by M5 cells, whereas the balance in HS distribution was altered in favor of its secretion in both human
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melanoma cell lines (Table 1). Treatments with genistein demonstrated that the effects of FGF-2 on GalAGs
and heparin sulfate synthesis are perpetrated through the
RTK pathways as both the basal and FGF-2-induced
GAGs productions were strongly inhibited in its presence (Fig. 6).
3.6. The determination of the GalAGs sulfation
pattern
Since the variations in the primary GAGs structure
produce molecules with various chemical and biological properties we proceeded to determine the sulfation
pattern of both cell-associated and secreted to the
medium GalAGs and HS produced by the two melanoma
cell lines. The chemical composition of the tested HS
was found to significantly differ among the cell lines
(Table 2). HPCE analysis after treatment with heparitinase and heparinase showed that the HS chains
associated to WM9 cell membrane have a lower overall
charge as they are more abundant in non/monosulfated
disaccharides as compared to M5 cells. Furthermore,
M5 cells were found to have a higher total content of
N-sulfated 2S-containing disaccharides. HPCE analy-

Fig. 6. Effects of genistein on GalAGs and HS synthesis. M5 and WM9 cells were grown in 0% FBS with or without FGF-2 and treated with
35 or 100 M genistein during 48 h. Metabolic labeling of GAGs was performed by supplementing the cultures with D-[6-3 H(N)]glucosamine
hydrochloride (10 Ci/ml) for 16 h prior to the corresponding harvesting time. At the experiment end point the cell layer was harvested, conditioned
media collected and total GalAGs and HS extracted. GAGs were quantified by sensitive HPLC and HPCE analysis and their levels expressed as
cpm (D-[6-3 H(N)]glucosamine hydrochloride incorporated radioactivity) × 103 per 106 cells. The results represent the average of three separate
experiments in triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical significance: ˆp < 0.01, FGF-2 treatment compared to non FGF-2 controls; *p < 0.01,
genistein treatment compared to non genistein-treated controls.
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Table 2
Sulfation pattern of GAGs estimated after specific enzymic degradation and HPCE analyses
Disaccharide

WM9

di-nonS
di-mono2S
di-mono6S
di-di(2,N)S
di-di(6,N)S
di-di(2,6)S
di-diAcS(2,6)S
di-tri(2,6,N)S
Disaccharide

di-nonS
di-mono4S
di-mono6S

M5

HS (cell)

HS (med)

HS (cell)

HS (med)

31.3a
16.2
18.7
Traces
Traces
33.8
ND
ND

13
NDb
ND
30.5
25.5
Traces
9
21

17.2
Traces
30.4
30.3
11.2
Traces
10.9
ND

21.7
ND
ND
15.7
ND
13.6
14
35

WM9

M5

CS/DS (cell)

CS/DS (med)

CS/DS (cell)

CS/DS (med)

48.1
51.9
ND

35.1
49.4
15.5

37.2
62.8
ND

27.2
57.6
12.3

The results represent the average of three separate experiments in triplicate.
a The results are expressed as a percentage of total -disaccharides recovered by HPCE analyses.
b ND: not detected.

sis after treatment with chondroitinases revealed that
both cell lines produce exclusively monosulfated disaccharide units. The main disaccharide unit of secreted
GalAGs is the di-mono4S which constitutes 49.5% of
WM9 and 57.6% M5 cells’ secreted GalAGs. This was
also the major disaccharide unit of the cell-associated
GalAGs produced by M5 cells (62.5%) whereas WM9
cells retained at the membrane almost equal amounts
of di-mono4S (51.9%) and the non-sulfated di-nonS
(48.1%). Noteworthy, both secreted and cell-associated
GalAGs produced by M5 cells were more heavily sulfated as compared to GalAGs synthesized by WM9
cells. Furthermore, there were major differences in the
amounts of the synthesized GalAGs, with M5 cells
secreting 7.697 g per 106 cells compared to 1.555 g
per 106 cells produced by the WM9 cells. Likewise M5
cells retained to the cell membrane 1078 g per 106 cells
of GalAGs as compared to 501 g per 106 cells detected
at the WM9 cell membrane.
4. Discussion
The autonomous growth of human melanoma cells
has been attributed to the secretion of FGF-2 and the
continuous activation of the FGF-receptor kinase (Shih
& Herlyn, 1993). In this study, we show that both M5
and WM9 human metastatic melanoma cell lines express
FGF-2 as well as the FGFR1–3, in various amounts
and that their growth was significantly stimulated by
the addition of exogenous FGF-2. This mitogenic effect

was mediated by FGFR tyrosine kinase activity as the
tyrosine kinase inhibitor genistein could block this stimulation.
The participation of HSPGs on FGF-2 signaling
has been extensively investigated whereas the information on CS/DS role is limited. In this study, both
CS/DS and heparin when exogenously added exerted
mild inhibitory effects on WM9 cell growth, whereas
in the case of M5 cells this was evident only with heparin. Interestingly FGF-2 restored these cells growth
to basal level in the case of M5 or to initial FGF2-stimulated growth rates in the case of WM9 cells.
Previous studies have revealed both stimulatory and
inhibitory effects of various GAGs/PGs on different cells
growth and FGF-2 signaling and it has been suggested
that the fine GAG structure may be the reason (Bao et
al., 2004; Deepa et al., 2004; Delehedde et al., 1996;
Ling et al., 2006; Molteni et al., 1999; Smith et al.,
2007). In our melanoma model WM9 cells were demonstrated to produce GalAGs with lower sulfation levels
as compared to exogenously added CS/DS, this difference being especially prominent for the cell-associated
GalAGs. Previously GalAGs rich in primarily 4-Osulfated regions were shown to actively bind FGF-2
and promote its signaling (Taylor, Rudisill, & Gallo,
2005) suggesting that exogenous CS/DS might sequester
endogenous FGF-2, slowing its delivery to FGFRs and
downregulating melanoma cell proliferation. The addition of exogenous FGF-2 would through a competitive
effect allow more FGF-2–FGFR binding.
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We have demonstrated that SC, a competent inhibitor
of GAG sulfation (Fannon & Nugent, 1996) markedly
inhibits WM9 and M5 cell growth which was not restored
by the addition of FGF-2. It has been earlier shown that
appropriate GAG sulfation is critical for FGF-2 s mitogenic effect (Ashikari-Hada et al., 2004; Taylor et al.,
2005). The addition of exogenous heparin in combination with FGF-2 partially stimulated the growth of both
WM9 and M5 SC-treated cells. This is in accordance
with previous studies reporting that inefficient FGF-2
signaling promoted by undersulfation of HSPGs may be
enhanced by addition of exogenous heparin (Delehedde
et al., 1996; Yayon et al., 1991). Unexpectedly combined treatment of FGF-2 and CS/DS on M5 cells and of
FGF-2 and CS on WM9 SC-treated cells, also partially
restored their growth, suggesting that CS/DS chains participate in melanoma FGF-2 signaling. The participation
of both extracellular and cell-associated CS/DS on FGF2 activities has earlier been postulated in other models
(Bao et al., 2004; Deepa et al., 2004; Ling et al., 2006;
Mendes de Aguiar, Garces, Alvarez-Silva, & Trentin,
2002; Molteni et al., 1999; Smith et al., 2007; Taylor et
al., 2005). Furthermore, CS/DS have been suggested to
collaborate with HSPGs to modulate FGF-2 signaling
(Deepa et al., 2004; Taylor et al., 2005).
Degradation of membrane-bound HS chains by heparitinase treatment resulted in inhibition of the basal
growth of both cell lines. Exogenous FGF-2 was able to
compensate for heparitinase action indicating that cellassociated HS chains bind and present FGF-2 to FGFRs
but are not essential for this interaction in both cell lines.
Heparitinase released oligosaccharides have earlier been
shown to restore the activity of FGF-2 in HS-deficient
cells (Rahmoune, Chen, Gallagher, Rudland, & Fernig,
1998) and to enable FGF-2-signaling (Mohammadi,
Olsen, & Ibrahimi, 2005). Higher overall level of HS
sulfation and abundance of N-sulfated 2S-containing
disaccharides have previously been found to activate
FGF-2-dependent signaling (Ashikari-Hada et al., 2004;
Su et al., 2006) and when released by heparitinase action,
may have stimulated FGF-2-dependent growth of M5
cells. Interestingly, in WM9 cells specific cell-associated
CS chains appear to inhibit FGF-2 signaling as upon
their degradation FGF-2-induced mitogenic response is
stimulated. This effect however, was not obtained for
M5 cells. Recently, DS fractions rich in 4-O-sulfated
disaccharides were found to stimulate FGF-2 signaling.
Therefore, the removal of non-sulfated cell-associated
CS/DS in WM9 cells and the release of 4-O-sulfated
fractions able to bind FGF-2 to medium may explain
the stimulatory effect of chondroitinase treatment. Likewise, it has been demonstrated that CS chains bound in to
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growth plate perlecan sequester and block the delivery of
FGF-2 to FGFR receptors (Smith et al., 2007). Furthermore, the CS chains on syndecan-1 and -4 were found
to be structurally and functionally distinct, with a higher
level of sulfation for syndecan-4, and these variations
appear to affect FGF-2 signaling (Deepa et al., 2004).
Our results collectively suggest that in metastatic
melanoma cells both CS/DS and HS in a cell type specific manner affect FGF-2 binding to its receptors. Thus,
both the GAG types/fine structure and the ratio among
FGF-2 and CS/DS/HS would determine their roles on
FGF-2 signaling in melanoma cells. In the presence of
genistein the effects of CS/HS on both the basal and the
FGF-2-induced cells growth were blocked demonstrating that they were perpetrated through tyrosine kinase
receptors. Furthermore, the treatment with the antibody
specific for FGF-2 demonstrated that CS exerts its effect
by modulating the FGF-2–FGFRs interaction.
The analysis of GAGs synthesis revealed prominent
differences in the biosynthetic patterns for CS/DS/HS
by M5 and WM9 cells. FGF-2 treatment distinctly
affected the synthesis of individual GAGs/PGs subclasses to change both their amounts and distribution
in these cell lines in accordance with earlier studies
(Tzanakakis, Karamanos, & Hjerpe, 1995; Tzanakakis et
al., 1997). The levels of cell-associated CSPGs shown in
this study to be inversely correlated to WM9 cell growth
were strongly reduced by FGF-2 action. Likewise the
cell-associated HSPGs content demonstrated to be partially inhibitory on FGF-2-stimulated growth of WM9
cells was downregulated by FGF-2. On the other hand,
GAGs secretion was enhanced in both cell lines. Thus,
FGF-2 appears to finely modulate the GAGs/PGs synthesis/expression by the two melanoma cell lines to facilitate
its signaling.
In this study, we show that CS/DS-containing PGs,
likely in cooperation with HS, participate in metastatic
melanoma cell basal and FGF-2-induced mitogenic
response which represents a novel finding and establishes the central role of sulfated GAGs on melanoma
growth. In conclusion, FGF-2 affects PGs/GAGs biosynthesis by the two metastatic melanoma cell lines in a
manner supportive to its signaling and this may be a
part of the autocrine FGF-2 loop crucial to malignant
melanoma progression.
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a b s t r a c t
Fibroblast growth factor-2 (FGF-2), the most abundant growth factor produced by melanoma cells but
not by normal melanocytes, is an important regulator of cell proliferation, migration and differentiation. In this study we show that M5 human metastatic melanoma cells’ ability to migrate is signiﬁcantly
enhanced by exogenously added FGF-2 while, neutralization of endogenous FGF-2 stimulates their adhesion. Previously, we have demonstrated that FGF-2 distinctly modulates the synthesis of individual
glycosaminoglycans/proteoglycans (GAGs/PGs) subclasses, changing both their amounts and distribution
in M5 cells. Here, treatment with FGF-2 strongly reduces the expression levels of the heparan sulfatecontaining proteoglycan, syndecan-4. Syndecan-4 is a focal adhesion component in a range of cell types,
adherent to several different matrix molecules, including ﬁbronectin (FN). The reduction in syndecan4 expression by utilizing speciﬁc siRNA discriminately increased melanoma cell motility and decreased
their attachment on FN, demonstrating a regulatory role of syndecan-4 on these cell functions. Syndecan-4
has previously been demonstrated to regulate focal adhesion kinase (FAK) phosphorylation. In this study
FGF-2 was shown to downregulate FAK Y397-phosphorylation during FN-mediated M5 cell adhesion,
promoting their migration. The observed decrease in FAK Y397 activation was correlated to syndecan-4
expression levels. Thus, a balance in syndecan-4 expression perpetrated by FGF-2 may be required for
optimal M5 cell migration.
These results suggest that essential in melanoma progression FGF-2, speciﬁcally regulates melanoma
cell ability to migrate through a syndecan-4-dependent mechanism.
© 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction
Basic ﬁbroblast growth factor (FGF-2) mediates a variety of
cellular events including cell proliferation, cell migration, chemotaxis and differentiation (Bottcher and Niehrs, 2005). The binding
of FGF-2 to the high afﬁnity FGF receptors (FGFR1–FGFR4) and
to heparan sulfate proteoglycans (HSPGs) leads to the formation
of a ternary complex between FGFR, FGF and HSPGs which initiates its signaling cascade (Eswarakumar et al., 2005; Jaye et al.,
1992). In human melanomas FGF-2 is the growth factor most uniformly constitutively expressed (Rodeck et al., 1991), and since
melanoma cells simultaneously express high afﬁnity membrane
receptors for FGF-2, it induces their autocrine growth stimulation
(Rodeck et al., 1991; Rodeck, 1993; Yamanishi et al., 1992; Lazar-

∗ Corresponding author. Tel.: +30 2810 394719.
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Molnar et al., 2000). FGF-2-overexpressing melanocytes exhibit
marked proliferation, upwards migration, cluster formation and
type IV collagen expression within the epidermal compartment,
stimulating early radial growth phase melanoma, demonstrating
that FGF-2 signaling is essential in melanoma progression (Meier
et al., 2003).
The interactions between the extracellular matrix (ECM) and the
cancer cells regulate their adhesive/migratory properties and thus
deﬁne their invasive phenotypes (Cavallaro and Christofori, 2001).
These adhesion-dependent signals are mediated by clustering of
adhesion receptors such as integrins and cell surface proteoglycans (PGs), organization of the actin cytoskeleton, and congregation
of signaling adaptors and enzymes into specialized morphological
structures, including focal adhesions, focal complexes, and ﬁbrillar
adhesions (Yamada and Geiger, 1997). Importantly, changes in the
expression or function of these adhesion molecules have been documented in the progression of primary melanoma (Satyamoorthy
and Herlyn, 2002).
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Syndecan-4 is a member of a family of HS-containing transmembrane proteoglycans (syndecans 1–4), that are characterized
by short cytoplasmic domains containing a variable region that
is unique for each family member and divergent extracellular
domains (Simons and Horowitz, 2001). This PG has been established as a key adhesion molecule, unique among the syndecan
family members to localize to sites of cell-matrix adhesions, including focal adhesions (Woods and Couchman, 1994, 2001; Couchman
and Woods, 1999; Petit and Thiery, 2000). The HS chains of
syndecan-4 speciﬁcally attach to the heparin-binding site of FN,
affecting focal adhesion formation on this substrate, which in turn
regulates cell migration (Midwood et al., 2006).
FN, high molecular weight multidomain glycoprotein of the ECM
(Pankov and Yamada, 2002) which contains multiple binding sites
including those for sulphated GAGs and cell surface integrin receptors was chosen as the speciﬁc adhesion substrate. Expression of
FN has been correlated to melanoma progression (Jaeger et al.,
2007) and speciﬁc regulation of tumor FN expression by constitutive ERK/MAP kinase signaling has been shown, indicating that
self-production of this matrix component may promote melanoma
cell invasion (Gaggioli and Sahai, 2007).
FGF-2 is established as a key modulator of melanoma progression however, its effects on melanoma cell adhesion and migration
capabilities are not well known. In this study we examined the
inﬂuence of FGF-2 on melanoma cell adhesion, wound healing and
chemotactic migration on FN and focused on potential mechanisms
of its action.
2. Materials and methods
2.1. Materials
Basic ﬁbroblast growth factor (FGF-2) and the anti FGF-2 antibody were obtained from R&D diagnostics. Cell culture reagents
were obtained from Gibco (UK). Monoclonal antibodies against
syndecan-4, PKCa, p-PKCa as well as the anti-mouse and antigoat HRP conjugated secondary antibodies were purchased from
Santa Cruz Biochemicals (USA). Anti-FAK was purchased from BD
Transduction Laboratories whereas anti-p-FAK (Y397) was purchased from Chemicon. Chondroitinase ABC was purchased from
Sigma. FN and heparitinase (ﬂavobacterium heparinum) were
obtained from Chemicon (USA) and Seigakaku (Tokyo, Japan)
respectively. All other chemicals used were of the best available
grade.
2.2. Cell cultures
M5 epithelioid-like lymph node melanoma cell line (Liao et al.,
1975) was grown at 37 ◦ C in a humidiﬁed atmosphere of 5% (v/v)
CO2 in RPMI 1640 supplemented with 10% FBS, and gentamycine.
Cultures were performed in 75 cm2 tissue culture ﬂasks and the culture medium was changed every other day. Conﬂuent cultures, after
being washed with phosphate buffered saline (PBS), were harvested
with 0.23% (w/v) trypsin in PBS containing 0.1% (w/v) Na2 EDTA for
5 min at 37 ◦ C and 1 vol. of medium was added to terminate enzymatic activity. Cells were collected by centrifugation at 1500 rpm for
10 min, and their number was measured by suspension in Hanks’
balanced solution, using a Coulter particle-counter (Hialeah, FL,
USA). 1 × 106 cells were seeded in 75 cm2 tissue culture ﬂasks and
allowed to rest overnight in 10% FCS medium. Prior to stimulation
with growth factor the cells were serum starved for 24 h. FGF-2
(ﬁnal concentration 10 ng/ml selected after dose response experiments) was added to serum free medium. Prior to RNA extraction
the cells were treated with FGF-2 during 24 h or during 48 h for PG
analysis.

Table 1
Sequences of primers utilized for Real-time PCR analysis.
Name of genes

Sequences of primers

Syndecan-1
Syndecan-2

TCTGACAACTTCTCCGGCTC-CCACTTCTGGCAGGACTACA
GAGTGTATCCTATTGATGACGATGACTACCTCTGGACTCTCTACATCCTCATCAG
CCATGATCGGCCCTGAAG-TGCCCTCTCAGGGATATGGTT
CGCCGAGTGGAGGAACCT-GACACTCTCCACACCCGATGTAC
ATGGAGCTCAAGTTCTTAATTATTCAGCATGGCGAACAACAATTTCAA
TGTCAATTTCCAGGACACAAGTG-CCGTGGGACACACGTCATC
GGTCCTATAAGGACACCCCAAATAATCAAAGCCAAGGCCAAGA
GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCAGTCATTGATGGCAACAATATCCACT

Syndecan-4
Glypican 1
Glypican 3
Glypican 6
CD44
Gapdh

2.3. RNA isolation and real-time PCR
Total RNA was isolated using TRIzol (Gibco) according to the
manufacturer’s instructions. 1 g of total RNA was used for cDNA
synthesis using the ThermoScriptTM RT-PCRSystem (Invitrogen)
according to the manufacturer’s instructions. PCR reaction was
performed using GoTaq Flexi DNA polymerase (Promega) and the
conditions used for ampliﬁcation were: 94 ◦ C for 15 min, then 40
cycles at 94 ◦ C for 20 s, 55 ◦ C for 30 s, 72 ◦ C for 30 s, followed by 72 ◦ C
for 10 min. Primers were mRNA speciﬁc to avoid traces of DNA contamination (Table 1). For semi-quantiﬁcation of the genes of interest
we utilized the QuantiTech SYBR Green master mix (Qiagen) performing real-time PCR reactions in an Mx3000P cycler. Standard
curves were run in each optimized assay which produced a linear
plot of threshold cycle (Ct) against log (dilution). The amount of
each target was quantiﬁed based on the concentration of the standard curve and was presented as arbitrary units. The quantity of
each target was normalised against the quantity of GAPDH.
2.4. Western blot analysis
Cells were incubated with FGF-2 on T75 ﬂasks for 48 h and cell
extracts were prepared utilizing (RIPA). The samples were electrophoresed on 8% polyacrylamide Tris/Glycine gels and transferred
to nitrocellulose membranes in 10 mM CAPS, pH 11, containing 10%
methanol. Membranes were blocked for 12 h with PBS containing 0.1% Tween-20 (PBS-T) and 5% (w/v) low-fat milk powder, and
incubated for 1 h at room temperature with the primary antibodies, mouse monoclonal anti-syndecan-4 (1:200), anti-PKCa (1:200),
anti-p-PKC (1:200), anti-FAK (1:1000), anti-p-FAK (Y397) (1:1000),
in PBS containing 0.1% Tween-20 (PBS-T) and 1% (w/v) low-fat
milk powder. The immune complexes were detected after incubation with peroxidase-conjugated anti-mouse antibody (Santa Cruz
Biotechnology), diluted (1:2000) in PBS-T, 1% low-fat milk and using
the SuperSignalWest Pico Chemiluminescent substrate (Pierce),
according to the manufacturer’s instructions.
2.5. Transfection with siRNA
For transfection experiments the cells were detached from the
culture plate by treatment with trypsin-EDTA and in continuation
washed in RPMI containing 10% FBS to inactivate trypsin activity. This was followed by a wash and resuspension in serum and
antibiotics-free RPMI. Short interfering RNA (siRNA) speciﬁc for
syndecan-4 (variant 94, 95 and 96) was purchased from Invitrogen. To provide for optimal transfection siRNA (Invitrogen) and
LipofectamineTM 2000 (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) were diluted
in Opti-MEM© I Reduced Serum Medium (Invitrogen). After 5 min
incubation diluted LipofectamineTM 2000 (1 l/50 l medium) was
mixed with diluted siRNA (100 nM/50 l medium) in 24-well plates
during 20 min at RT to allow siRNA–liposome complexes to form.
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Cells (80,000/well) resuspended in serum and antibiotics-free RPMI
were added to wells and shaken gently. Medium containing siRNA
speciﬁc for syndecan-4 or control scramble siRNA were removed
from cultures after 6 h of incubation and replaced with fresh
medium containing gentamycin and incubation continued for 24,
48 or 72 h. At these time points the cells were harvested and
RNA extracted. The optimal transfection protocol conditions were
chosen after pilot experiments in which three different siRNA
sequences and amounts were tested. All transfection experiments
were repeated at least three times and performed in triplicates.
2.6. Cell attachment assay
96-well plates used were coated with FN (5 g/cm2 ) for 1 h
at 37 ◦ C. The non-speciﬁc binding sites were blocked with 1%
bovine serum albumin (BSA) for 30 min at room temperature. The
cells were detached with either PBS-EDTA 5 mM or trypsin-EDTA.
105 cells were seeded onto the coated 96-well plates. The time
points were chosen after preliminary experiments as described
in the results section. M5 cells were serum starved for 24 h and
then treated with FGF-2 (10 ng/ml), antibody speciﬁc for FGF-2
(0.5 g/ml), heparitinase 0.001 g/ml or chondroitinase ABC 0.1
u/ml for 48 h. Some experiments were performed by using transfected cells with siRNA speciﬁc for syndecan-4 (siSyn-4) or control
scramble (siScr). Non-adherent cells were removed by performing
two washes using serum free medium. The number of adherent cells was calculated using the CyQUANT ﬂuorometric assay
(Molecular Probes, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) according to the
manufacturer’s instructions. Fluorescence was measured in a Fluorometer (Biotek) using the 480/520 nm excitation and emission
ﬁlters. For converting sample ﬂuorescence values into cell numbers, a reference standard curve was created, using serial dilutions
of known cell number. All adhesion experiments were repeated at
least ﬁve times and performed in triplicates.

3

2.9. Statistical analysis
Statistical signiﬁcance was evaluated by one-way ANOVA with
Tukey’s multiple comparison post test, using GraphPad Prism (version 4.0) software.
3. Results
3.1. M5 melanoma cells speciﬁcally adhere to FN
M5 epitheloid-like lymph node metastatic melanoma cells of
dedifferentiated phenotype was utilized as a model system in this
study. M5 cells were previously determined to express FGF-2 and
its respective receptors FGFR1–3 and to be responsive to FGF-2 signaling (Nikitovic et al., 2008). The ability of M5 melanoma cells to
adhere to FN was measured in an in vitro adhesion assay. We studied the adhesion kinetics of M5 cells detached with both trypsin
and PBS-EDTA. Previously it has been established that trypsin may
cleave GAG containing ectodomains of membrane PGs thus disabling binding of cell HS chains to the heparin-binding domain
of FN (Saunders and Bernﬁeld, 1988). As shown in Fig. 1A and B
the optimal adhesion time points (middle of exponential adhesion
phase) were 30 min and 180 min for PBS-EDTA and trypsin detached
cells, respectively. M5 cells with intact membrane structures show
speciﬁc adhesion to FN coated surfaces (Fig. 1C). Therefore, in all
adhesion experiments we utilized cells detached with PBS/EDTA.
3.2. Effect of FGF-2 on M5 cell adhesion
In order to examine the putative role of FGF-2 on M5 cell ability
to adhere to FN these cells were pretreated with exogenous FGF-2

2.7. Cell chemotaxis assay
Chemotactic motility of melanoma cells was investigated using
the 24-well Transwell inserts (Corning, Costar, USA). 5 × 104 cells
previously treated during 48 h with FGF-2 (10 ng/ml), heparitinase
or chondroitinase ABC, were detached with PBS-EDTA, seeded on
to the upper insert (6.5 mm diameter and 8 m pore size, polycarbonate membrane) and allowed to migrate for 6 h at 37 ◦ C using FN
(10 g/ml) as a chemotaxis agent in the lower chamber. In other
experiments cells were previously transfected with siRNA speciﬁc for syndecan-4 or siScr. After 48 h the transfected and control
cells were harvested and added to the upper chamber allowed to
migrate towards FN. The number of migrated cells was determined
as described above. All chemotaxis experiments were repeated at
least ﬁve times and performed in triplicates.
2.8. Wound healing assay
M5 cells (2 × 105 cells/well) were seeded onto 24-well plates
coated with FN (5 g/cm2 ), in the presence of 10% FCS for 12 h. The
cells were treated during 48 h with FGF-2 or anti FGF-2 in serum free
medium. At this point the cells were conﬂuent. The cell layer was
wounded by scratching with a sterile 10 l pipette tip. Detached
cells were removed by washing the cell layer two times with fresh
medium. The wound closure was monitored at 0, 6, 12 and 24 h by
using a digital image processor connected to a microscope, at six
different positions across the wound. The cell motility was quantiﬁed utilizing image analysis (ImageJ 1.4.3.67 Launcher Symmetry
Software). All wound healing assays were repeated at least three
times and performed in triplicates.

Fig. 1. The optimal time points for M5 cell adhesion. M5 cell harvested with trypsin
(T) (A) or PBS/EDTA (E) (B) were seeded and number of attached cells measured
at various time points. The FN-dependent and control BSA cell adhesion was measured utilizing cell detached with trypsin or PBS/EDTA (C). The results represent the
average of ﬁve separate experiments in triplicate. Means ± S.E.M. plotted.
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Fig. 2. The effect of FGF-2 on FN-dependent M5 cell adhesion. M5 cells were treated
with FGF-2 (10 ng/ml) or anti-FGF-2 (0.5 g/ml) during 48 before harvesting and
seeding (105 cells) for 30 min on 96-well plates coated with FN (5 g/cm2 ). The number of attached cells was determined at 30 min using ﬂuorometric CyQUANT Assay
Kit (Molecular Probes). Cell grown in 0% FBS (0%) were utilized as control. The results
represent the average of ﬁve separate experiments in triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical signiﬁcance: * p < 0.05; *** p < 0.001; treatment compared to control.

(10 ng/ml) during 48 h. Pretreatment with FGF-2 strongly (50%)
inhibited M5 cell adhesion to FN (p ≥ 0.001) (Fig. 2). To study the
effect of endogenous FGF-2, a neutralizing anti-FGF-2 antibody
was utilized (0.5 g/ml). As shown in Fig. 2, treatment with the
anti-FGF-2 antibody stimulated M5 cell adhesion suggesting that
this growth factor decreases M5 cell ability to adhere (p ≥ 0.05).
Control experiments demonstrated that M5 cell adhesion to plastic
was not affected by FGF-2 treatments further indicating that FGF-2
speciﬁcally regulates the ability of these cells to adhere to FN.
3.3. Effect of FGF-2 on melanoma cell motility and chemotaxis
towards FN
The effect of FGF-2 on melanoma cell motility on FN-coated
surfaces was determined utilizing a “wound healing” assay. FGF-2
has previously been suggested to affect cell motility by modulating
the cell–FN matrix interaction of cells (Kanda et al., 2004). FGF2-treated M5 cells closed 40% of the inﬂicted wound, relative to
15% closure of the control cells at the 24 h time point, demonstrating that FGF-2 signiﬁcantly supports the migration of these
cells (p ≥ 0.01) ((Fig. 3A and B). The chemotactic migration of this
cell line was investigated by a 24-well chemotaxis assay using FN
(10 g/ml) as a chemotactic agent. Our results demonstrated that
FGF-2 treatment of M5 cells stimulated up to 95% their chemotaxis
towards FN (p ≥ 0.01), whereas the neutralization of endogenously
secreted FGF-2 by the blocking antibody inhibited this M5 cell function (p ≥ 0.01) (Fig. 4). Therefore, these results collectively suggest
that FGF-2 modulates the M5 cells’ abilities to migrate.
3.4. Effect of glycosidase treatment on FGF-2 adhesion regulating
activity
Since the participation of membrane protein glycosylation patterns on cell adhesion has been well documented, we analyzed
the role of speciﬁc GAG chain substitutions on M5 cell adhesion,
employing pretreatments with heparitinase) and chondroitinase
ABC as previously described (Nikitovic et al., 2008; Chatzinikolaou
et al., 2008). The enzymic treatment of the cells with chondroitinase
ABC causes the cleavage of CS and DS chains, while that with heparitinase speciﬁcally removes HS chains. Heparitinase caused a strong
decrease (125%) in M5 cell ability to adhere (Fig. 5A). The cleavage
of cell-associated CS/DS did not signiﬁcantly affect M5 cell ability to
adhere (Fig. 5A). In control experiments M5 cell adhesion was found
not to be affected by heat-inactivated enzymes (data not shown).
Likewise, the chemotactic migration of the enzymically treated cells
was examined. The chemotactic assay demonstrated that cells lacking HS chains had an enhanced up to 42% capability to migrate
towards FN, as compared to control M5 cells (p ≥ 0.01) (Fig. 5B).

Fig. 3. The effect of FGF-2 on M5 cell motility. M5 cells (A and B) with treated with
FGF-2 (10 ng/ml) or anti-FGF-2 (0.5 g/ml) during 48 h at which point they were
conﬂuent. Cell layer was “scratched” with a 10 l sterile pipette tip and the “wound”
surface area was measured at the 0, 6, 12 and 24 h points. Cell grown in 0% FBS (0%)
were utilized as control. The results are expressed as % of wound surface area at
the 0 h point and represent the average of three separate experiments in triplicate.
Means ± S.E.M. plotted; Statistical signiﬁcance: * p < 0.05; ** p < 0.01, among the FGF2-treated and control cells. (B) Representative photographs of control (0%) (1 and 2)
and FGF-2 treated cells (FGF-2) (3 and 4) “wound closure” at 0 and 24 h points.

3.5. Expression pattern of M5 cell membrane PGs-effect of FGF-2
The above data suggest the involvement of a HS-dependent
mechanism in the regulation of the adhesive/migratory capabilities of M5 cells. In our previous study FGF-2 was found to distinctly
modulate the production of HS and CS/DS as well as to regulate
the overall balance of sulfated GAGs by this melanoma cell line
(Nikitovic et al., 2008). Therefore, we hypothesized that FGF-2 may
affect the adhesive/migratory capabilities of M5 cells by modulating their membrane GAG/PG components. The relative expression
of main membrane PGs transcripts in M5 cells is shown in Table 2.
Proteoglycan transcripts that were detected in various amounts

Fig. 4. Effect of FGF-2 on FN-dependent chemotactic migration. M5 cells
(5 × 104 cells/well) treated with FGF-2 (10 ng/ml) or anti-FGF-2 (0.5 g/ml) during 48 h were seeded on to the upper insert (6.5 mm diameter and 8 m pore
size, polycarbonate membrane) and allowed to migrate for 6 h at 37 ◦ C using FN
(5 g/cm2 ) as a chemotaxis agent in the lower chamber. Cells grown in 0% FCS
medium (0%) were used as control. Number of migrated cells was determined as
described above. The results represent the average of ﬁve separate experiments in
triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical signiﬁcance: * p < 0.05; ** p < 0.01, among
the treated and control cells.
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Fig. 5. Effect of enzymic digestions on M5 cell adhesion and FN-dependent
chemotactic migration. (A) M5 cells treated with heparitinase 0.001 g/ml or chondroitinase ABC 0.1 u/ml for 48 h were harvested and allowed to attach (105 cells) for
30 min on 96-well plates coated with FN (5 g/cm2 ) for 1 h at 37 ◦ C. (B) In chemotaxis assay 5 × 104 cells of treated cells were seeded on to the upper insert (6.5 mm
diameter and 8 m pore size, polycarbonate membrane) and allowed to migrate for
6 h at 37 ◦ C using FN (5 g/cm2 ) as a chemotaxis agent in the lower chamber. Cells
grown in 0% FCS medium (0%) were used as control. The migrated cell number was
determined as described above. The results represent the average of three separate
experiments in triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical signiﬁcance: ** p < 0.01,
among the treated and control cells.

included syndecan-1, -2 and -4, glypican-1, -3 and -6 as well as
CD44. In continuation, the effect of FGF-2 on the expression of these
PGs was examined. Real-time PCR demonstrated that the mRNA
expression of syndecan-4, an important adhesive molecule was
strongly downregulated (50%) by FGF-2 treatment (Fig. 6A) while,
Western blot analysis showed that this effect of FGF-2 was even
more pronounced (three-fold) at the syndecan-4 protein level (the
speciﬁc 22 kDa band) (Fig. 6B and C).
3.6. Syndecan-4 mRNA levels were efﬁciently downregulated
following transfection with siRNA
Taking into account that syndecan-4 is a key adhesion molecule
we addressed the possible participation of this PG on M5 cell adhesive/migratory capabilities.

Table 2
Relative expression of membrane-associated HSPGs mRNA in M5 cells.
PGs

Syn-1
Syn-2
Glyp-1
Glyp-3
Glyp-6
CD44

0%

FGF

Arbitrary units

S.E.M.

Arbitrary units

S.E.M.

1.233
0.0004
0.174
0.0000065
0.055
0.09

0.02438
0.0000026
0.0147
0.00000057
0.002
0.08

0.760
0.0001
0.049
0.00000021
0.022
0.00000012

0.0438
0.00000068
0.0032
0.00000004
0.0018
0.0000001

The results are expressed as arbitrary units and represent the average of three separate experiments.
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Fig. 6. Effect of FGF-2 on syndecan-4 expression at the mRNA and protein level. (A)
Syndecan-4 mRNA expression in M5 cells treated with FGF-2 (10 ng/ml) or anti-FGF2 (0.5 g/ml) during 48 h as determined by real-time PCR using primers speciﬁc for
the syndecan-4 gene and normalized against GAPDH as the “housekeeping” gene.
(B) Expression of syndecan-4 protein of treated and control M5 cells as determined
by Western analysis utilizing the anti-syn-4 protein. (C) Densitrometric analysis of
the syndecan-4 protein bands. The results represent the average of ﬁve separate
experiments. Representative blots are presented.

M5 cells were transfected with syndecan-4 siRNA (siSyn-4).
The 94, 95 and 96 siSyn-4 variants were utilized. The inhibition
of syndecan-4 mRNA expression was veriﬁed by real-time PCR
(Fig. 7A). As shown in Fig. 7A treatment of M5 cells with siSyn-4 for
48 h resulted in up to 85% inhibition, in the case of the most efﬁcient
(siRNA-95), relative to cells treated with the control scramble siScr.
The downregulation of syndecan-4 transcripts by siSyn4 (95) was
followed by a signiﬁcant four-fold decrease in syndecan-4 protein
expression (Fig. 7B and C).
3.7. The role of syndecan-4 on melanoma cell adhesion/migration
The inhibition of syndecan-4 synthesis following treatment
of M5 cells with syndecan-4 siRNA signiﬁcantly (40%) decreased
their adhesion capability as compared to cells treated with scramble siRNA (p ≥ 0.001) (Fig. 8A). In contrast, the downregulation
of syndecan-4 expression stimulated their chemotactic migration
(32%) and motility (25%) (p ≥ 0.01) (Fig. 8B and C). These results
point to a key role of syndecan-4 on M5 cell motility and suggest
that FGF-2 by regulating this PG expression levels may modulate
the adhesion/migration capabilities of M5 melanoma cells on the
FN substrate.
3.8. FGF-2 regulates focal adhesion kinase phosphorylation at
tyrosine 397
Focal adhesion kinase (FAK), a component of the focal adhesion
complexes, serves as one of the main signaling pathways between
the actin cytoskeleton and the surrounding environment of the
cell (Burridge and Chrzanowska-Wodnicka, 1996; Petit and Thiery,
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important regulator of cell proliferation, migration and differentiation. In this study, we show that M5 human metastatic melanoma
cells’ ability to adhere and migrate is signiﬁcantly affected by both
endogenous and exogenously added FGF-2.
The role of FGF-2 on melanoma cell growth has been extensively studied (Rodeck et al., 1991; Rodeck, 1993; Lazar-Molnar et
al., 2000) whereas, the information on the function of this growth
factor on melanoma cells’ adhesion/migration is limited. Migration of tumor cells is an important step in the process of tumor
metastasis and malignant cutaneous melanoma is characterized
by its high invasive and metastatic potential (Haass et al., 2005).
The interaction of melanoma cells with the FN component of its
microenvironment is thought to be crucial for their movement
(Jaeger et al., 2007; Litynska et al., 2006,). In this study, exogenously
added FGF-2 was shown to decrease M5 cell ability to adhere to FN
but stimulated these cells’ motility on FN and FN-mediated chemotactic migration. In contrast, neutralization of endogenous FGF-2
stimulated M5 cell adhesion thus, verifying above ﬁndings. Previously, in human skin reconstructs, where the physiological milieu
is recreated in vitro, FGF-2-overexpressing melanocytes exhibited
marked upwards migration suggesting that FGF-2 stimulates their

Fig. 7. Transfection with siRNA. M5 cells were transfected with syndecan-4 short
interfering RNA (94, 95 and 96 variants) utilizing scramble interfering RNA (siScr)
as control. (A) Inhibition of syndecan-4 mRNA expression was veriﬁed by real-time
PCR as compared to siScr control and expressed as % of the siScr control at 48 h
point. The results represent the average of three separate experiments in triplicate, and are expressed as mean% ± S.E.M. plotted; statistical signiﬁcance: ** p < 0.01;
***
p < 0.01, compared to control. (B) Equal amounts of protein were extracted from
both siScr (lane 1) and siSyn-4 (95) (lane 2) cells and in continuation blotted against
the anti-syndecan-4 antibody. (D) Densitrometric analysis of speciﬁc syndecan-4
protein bands.

2000; Zamir and Geiger, 2001). FAK activation is known to be correlated to the level of autophosphorylation at the Y397 site. To
elucidate the role of FGF-2 on FAK activation, FGF-2 treated cells
were allowed to plate for 30 min on the FN substrate to induce FAK
Y357 phosphorylation (Fig. 9A). FGF-2 treated M5 cells were found
to have three-fold lower FAK Y397 phosphorylation levels as compared to control (Fig. 9A), demonstrating that FGF-2 downregulates
FAK activation in M5 melanoma cell line. This was not correlated
to changes in FAK expression levels as FGF-2 treatment did not
alter total FAK protein content (Fig. 9A). Syndecan-4-defﬁcient M5
cells in control experiments were found to have four-fold lower FAK
phosphorylation, thus directly linking syndecan-4 to FAK activation
in these melanoma cells (Fig. 9B).
3.9. The effect of FGF-2 on PKCa phosphorylation
PKCa activation has been demonstrated to correlate with FNmediated cell adhesion (Vuori and Ruoslahti, 1993) and to be
dependent on FGF-2 and syndecan-4 (Horowitz et al., 2002). The
phosphorylation of PKCa upon adhesion of M5 cells to FN was veriﬁed with the utilization of the anti-p-PKCa antibody (Fig. 10). FGF-2
treatment did not signiﬁcantly change net PKCa phosphorylation as
compared to control cells (Fig. 10A). Likewise, FGF-2 treatment did
not modulate PKCa total protein content (Fig. 10A).
4. Discussion
FGF-2, the most abundant growth factor produced by melanoma
cells but not by normal melanocytes (Lazar-Molnar et al., 2000) is an

Fig. 8. Effect of syndecan-4-siRNA on cell adhesion, chemotactic migration and
motility. (A) 48 h after transfection, M5 syndecan-4 (siSyn-4) and scramble (siScr)
transfected cells were harvested and seeded (105 cells) for 30 min on 96-well plates
coated with FN (5 g/cm2 ). The number of attached cells was determined using ﬂuorometric CyQUANT Assay kit. The results represent the average of three separate
experiments in triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical signiﬁcance: ** p < 0.01,
among the syndecan-4 and scramble siRNA transfected cells. (B) 5 × 104 of syndecan4 (siSyn-4) and scramble (siScr) transfected cells were seeded on to the upper
insert and allowed to migrate for 6 h at 37 ◦ C using FN (5 g/cm2 ) as a chemotaxis agent in the lower chamber. The migrated cell number was determined as
described above. The results represent the average of three separate experiments
in triplicate. Means ± S.E.M. plotted; statistical signiﬁcance: ** p < 0.05, among the
among the syndecan-4 and scramble siRNA transfected cells. (C) Conﬂuent M5 cells
transfected with syndecan-4 (siSyn-4) or scramble siRNA (Scr) were “scratched”
with a 10 l sterile pipette tip. The “wound” surface area was measured at the
0, 6, 12 and 24 h points. The results are expressed as % of wound surface area at
the 0 h point and represent the average of three separate experiments in triplicate.
Means ± S.E.M. plotted; statistical signiﬁcance: ** p < 0.05, among the syndecan-4 and
scramble siRNA transfected cells.
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chains on melanoma cell adhesion/migration abilities. These results
therefore, suggest a speciﬁc involvement of HS-containing PGs on
FN-mediated M5 cell adhesion. FGF-2 has earlier been shown by
us to distinctly affect the synthesis of individual GAGs/PGs subclasses, changing both their amounts and distribution in M5 cells
(Nikitovic et al., 2008). Previous reports on other cell lines corroborate this effect of FGF-2 (Tzanakakis et al., 1995a,b, 1997).
Careful examination of M5 cells PGs’ proﬁle demonstrated that
FGF-2 treatment strongly reduces the expression levels of the
HS-containing syndecan-4. Syndecan-4 is a focal adhesion component in a range of cell types, adherent to several different matrix
molecules, including FN (Woods and Couchman, 1994, 2001). The
attachment of syndecan-4 molecules to the heparin-binding site II
of FN drive them to cluster, which in turn initiates intracellular signaling including protein kinase C-alpha (PKCa) and focal adhesion
kinase activation, to promote focal adhesion formation (Rapraeger,
2000; Woods et al., 2000).
Therefore, to examine the participation of syndecan-4 on FGF-2mediated effects on melanoma cell adhesion and/or migration the
expression of syndecan-4 was downregulated utilizing siRNA transfection. The reduction in syndecan-4 expression discriminately
increased melanoma cell motility and decreased their attachment on FN, demonstrating a regulatory role of syndecan-4 on
these cell functions. Syndecan-4 has previously been demonstrated
to regulate FAK phosphorylation during FN-mediated adhesion
(Wilcox-Adelman et al., 2002). FAK-mediated cell migration is
dependent on the phophorylation of FAK tyrosine 397 (Y397) (Cary
et al., 1996). These cellular events are regulated by the small
GTPase Rho, and in the absence of syndecan-4 ligation, cellular
levels of GTP-bound Rho are decreased implicating syndecan-4 in
the regulation of the small GTPases (Saoncella et al., 1999). Thus,
syndecan-4 null cells are deﬁcient in active Rho and phosphorylated FAK and show impaired cell migration (Wilcox-Adelman et al.,
2002; Saoncella et al., 1999). On the other hand syndecan-4 overexpressing cells form larger and denser focal adhesions, correlated
to stronger attachment and decreased cell migration, suggesting
that a directed homeostasis in syndecan-4 levels supports optimal
migration (Longley et al., 1999). In this study, FGF-2 was shown to

Fig. 9. Effect of FGF-2 and syndecan-4 siRNA on M5 cell FAK (Y397) phosphorylation. (A) M5 cell treated with FGF-2 for 48 h were harvested and equal amounts of
cell extract protein blotted against posporylated FAK (Y397) (pFAK) and total FAK
(FAK) utilizing speciﬁc antibodies. (B) M5 cells transfected with syndecan-4 (siSyn4) or scramble siRNA (Scr) were harvested and equal amounts of cell extract protein
blotted against posporylated FAK (Y397) (pFAK) and total FAK (FAK) utilizing speciﬁc
antibodies. Speciﬁc pFAK and FAK protein bands were densitrometrically analyzed
and adjusted against actin. The results represent the average of ﬁve separate experiments. Representative blots are presented.

directional migration, characteristic of early radial growth phase
melanoma (Meier et al., 2003). Studies on other model systems
demonstrate the ability of FGF-2 to regulate adhesion/migration
among cells of different origin (Kanda et al., 2000, 2004, 2006;
Shono et al., 2001).
Cell membrane glycosylation pattern is well established to crucially regulate melanoma cell ability to migrate (Gu and Taniguchi,
2004; Litynska et al., 2006). In this study, in accordance with previous, discriminative participation of cell-associated GAG chains
on melanoma cell adhesion/migration capabilities is demonstrated
(Engbring et al., 2002; Moyano et al., 2003; Rivera et al., 2008). A
strong decrease in cell attachment to FN was detected in response
to heparitinase treatment, whereas, chondroitinase ABC treatment had no effect thus, demonstrating a speciﬁc role of GAG

Fig. 10. Effect of FGF-2 and syndecan-4 siRNA on M5 cell PKCa phosphorylation. (A)
M5 cell treated with FGF-2 for 48 h were harvested and equal amounts of cell extract
protein blotted against phosphorylated PKCa (p-PKCa) and total PKCa (PKCa) utilizing
speciﬁc antibodies. The results represent the average of ﬁve separate experiments.
Representative blots are presented.
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downregulate FAK Y397-phosphorylation during FN-mediated M5
cell adhesion, promoting their migration. Previously, FGF-2 through
a FAK-dependent mechanism was found to promote disassembly
of focal adhesions, resulting in increased focal adhesion turnover
which in turn stimulated IBE cell chemotaxis (Kanda et al., 2004,
2006). The observed decrease in FAK Y397 activation in our study
was correlated to syndecan-4 expression levels suggesting that a
FGF-2-directed balance in syndecan-4 expression may be required
for optimal M5 cell migration. The key role of syndecan-4 on FAKdependent-migration has also been demonstrated in a ﬁbroblast
motility model. Lack of syndecan-4 engagement, promotes a motile
ﬁbroblast phenotype where FAK and Rho signaling are downregulated and ﬁlopodia are extended (Midwood et al., 2006).
The other established pathway of syndecan-4 action is the modulation of the PKCa activation C (PKCa) which is involved in cell
spreading and focal adhesion formation (Beauvais and Rapraeger,
2004). Speciﬁcally, the cytoplasmic domain of syndecan-4 directly
binds and partially activates the catalytic domain of protein kinase
C (PKCa) (Lim et al., 2003), and/or the V cytoplasmic region of
syndecan-4 binds to phosphatidylinositol 4,5-biphosphate (PIP2)
presenting it to PKCa and achieving its superactivation (Oh et
al., 1997). Importantly, syndecan-4 through a PKCa-associated
mechanism was shown to mediate the effects of FGF-2 on cell
spreading and migration (Horowitz et al., 2002). This effect of FGF2 was found to be independent on FAK signaling. Namely, FGF-2
downregulates the phosphorylation of the syndecan-4 cytoplasmic domain, increasing its afﬁnity to bind PKCa which in turn
promotes PKC phosphorylation (Horowitz et al., 2002). In this
study FGF-2 treatment did not appear to modulate PKCa activation upon FN-mediated adhesion. However, the net FGF-2 effect
would result from its synergistic action on both syndecan-4 expression and phosphorylation levels, which have opposite intrinsic
effects. Therefore, we cannot exclude the participation of PKCadependent signaling in the FGF-2 regulation of melanoma cell
migration.
The results of this study show that FGF-2 through a syndecan-4dependent mechanism speciﬁcally regulates melanoma cell ability
to migrate. Syndecan-4-dependent modulation of melanoma cell
migration was found to be primarily perpetrated through the regulation of the key FAK pathway. Since, cancer cell migration is
an obligatory step of the metastatic cascade, controlled modulation of syndecan-4 expression could be applied as a therapeutic
approach. In vitro studies have previously shown the feasibility of
using FIRE, a growth factor inducible-regulatory element, as a tool
for transcriptional targeting of adenovirus-mediated syndecan-1
gene expression (Jaakkola et al., 1998, 2000). Thus, a new therapeutic strategy for melanoma could be the development of precisely
targeted and controlled syndecan-4 transgenes.
In conclusion, our results suggest that essential in melanoma
progression FGF-2, speciﬁcally regulates melanoma cell ability to
migrate through a syndecan-4-dependent mechanism.
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