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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η υπεριώδης ακτινοβολία χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή ως εργαλείο
για τη µελέτη της επαγωγής του παράγοντα αύξησης του αγγειακού ενδοθηλίου
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(Vascular

Endothelial

Growth

Factor,

VEGF),

και

µέσω

σύγχρονης

βιοτεχνολογίας (σύστηµα πολυφασµατικής απεικόνισης), για την ανάδειξη
φθορισµού και την αξιολόγησή του ως διαγνωστικού και θεραπευτικού κριτηρίου
σε δερµατικές λοιµώξεις. Ο παράγοντας VEGF αυξάνει την αγγειακή
διαπερατότητα, προκαλεί µιτώσεις των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων και
θεωρείται ισχυρός αγγειογενετικός παράγοντας. Είναι γνωστό ότι η υπεριώδης
ακτινοβολία προκαλεί την αύξηση της παραγωγής του παράγοντα νέκρωσης
όγκων (Tumor Necrosis Factor alpha, TNF-α) σε καλλιεργηµένα κερατινοκύτταρα
και ότι ο TNF-α προκαλεί την παραγωγή του VEGF. Ερευνήσαµε αν η
εξουδετέρωση του TNF-α επηρέασε την έκφραση, σύνθεση και παραγωγή του
VEGF από καλλιεργηµένα κερατινοκύτταρα ύστερα από έκθεσή τους σε
υπεριώδη ακτινοβολία. Συγκεκριµένα, η ακτινοβόληση των κετατινοκυττάρων µε
30 mJ/cm2 ακτινοβολίας UVB, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του mRNA του
VEGF στα κύτταρα και της πρωτεΐνης του VEGF στο θρεπτικό υλικό. Επίσης, ως
αναµενόταν, ο TNF-α προκάλεσε την παραγωγή του VEGF µε τρόπο
δοσοεξαρτώµενο. Προσθήκη στο υπερκείµενο µέσο των καλλιεργειών ενός
πεπτιδίου που εξουδετερώνει τον TNF-α, µπλόκαρε την επίδραση του TNF-α στην
παραγωγή του VEGF αλλά δεν είχε καµία επίδραση στην αύξηση του VEGF
ύστερα από την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία. Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν
ότι η επαγωγή του VEGF από την υπεριώδη ακτινοβολία πιθανά ελέγχεται από
πολλούς διαφορετικούς µηχανισµούς και ο αποκλεισµός ενός δεν αποτρέπει την
αύξηση του παράγοντα.
5

Βλάβες ερυθράσµατος από πέντε ασθενείς ακτινοβολήθηκαν µε υπεριώδη
ακτινοβολία πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια τοπικής θεραπείας, ανά 24
ώρες, ως την εξαφάνισή του φθορισµού. Στους ίδιους χρόνους λήφθηκαν
καλλιέργειες από τις βλάβες, αναπτύχθηκε το Corynebacterium minutissimum,
έγινε επαγωγή µε UV και µελετήθηκε ανά 24 ώρες ο φθορισµός των αποικιών. Ο
φθορισµός επέµεινε στις βλάβες του ερυθράσµατος για διαφορετικά χρονικά
διαστήµατα σε διαφορετικούς ασθενείς, από 2 ως 10 ηµέρες. Στο χρόνο
εξαφάνισης του φθορισµού υπήρχε βελτίωση της κλινικής εικόνας της βλάβης,
αλλά ο παθογόνος µικροοργανισµός εξακολουθούσε να αποµονώνεται στις
καλλιέργειες. Ο φθορισµός από τις αποικίες έφθινε µε το χρόνο µέχρι την τελική
εξαφάνιση σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα. Ανακαλλιέργειες από τις µη
φθορίζουσες αποικίες έδωσαν νέες αποικίες που φθόριζαν ως και οι µητέρες
αποικίες. Σε δέκα ασθενείς µε ποικιλόχρου πιτυρίαση αναζητήθηκε ύστερα από
εξέταση µε υπεριώδη ακτινοβολία ο κίτρινος φθορισµός στις βλάβες τους και
παρατηρήθηκε µόνο σε τρεις από αυτούς. Συµπερασµατικά, ο φθορισµός του C.
minutissimum ίσως αποτελεί χρήσιµο διαγνωστικό κριτήριο και δείκτη
παρακολούθησης της κλινικής πορείας της νόσου, αλλά δεν είναι ενδεικτικός
πλήρους ίασης ούτε σχετίζεται άµεσα µε τη βιωσιµότητα του µικροοργανισµού. Ο
φθορισµός στις βλάβες της ποικιλοχρόου πιτυρίασης ίσως δεν αποτελεί αξιόπιστο
διαγνωστικό κριτήριο αφού παρατηρήθηκε µόνο σε τρεις από τους δέκα ασθενείς
που εξετάστηκαν.
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ABSTRACT
Ultraviolet (UV) irradiation was used in the current thesis as a tool for the study of
the induction of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF). VEGF increases
vascular permeability, induces proliferation of vascular endothelial cells and is
broadly recognized as a potent angiogenic factor. It is known that UV irradiation
increases Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α) in cultured keratinocytes and that
TNF-α upregulates VEGF. We investigated if blocking of TNF-α affected the
expression, synthesis and secretion of VEGF after exposure of keratinocytes to
UV irradiation. Indeed, exposure of keratinocytes to 30 mJ/cm2 of UVB, resulted
in an increase of VEGF mRNA, protein synthesis and protein secretion.
Furthermore, treatment of cells with TNF-α resulted in an induction of VEGF in a
dose-dependent manner. Addition of a TNF-α-blocking peptide in the supernatant
abrogated the TNF-α-induced upregulation of VEGF but had no effect in the
upregulation of VEGF after UV irradiation. Our results indicate that the UVinduced upregulation of VEGF is probably controlled by multiple mechanisms and
blocking only one pathway does not abrogate the upregulation of VEGF.
Furthermore, via advanced biotechnology (Multi-Spectral Imaging System), UV
irradiation was used to excite and evaluate fluorescence in the diagnosis and
treatment of skin infections. Five patients with erythrasma were exposed to UV
irradiation to detect the fluorescence on erythrasma lesions, before and during
topical treatment. At the same times, bacterial cultures were obtained from the
lesions. Corynebacterium minutissimum was isolated and cultures were exposed to
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UV irradiation to check and measure the fluorescence of the microorganisms
every 24 hours. Fluorescence was detected on erythrasma lesions for different
intervals in different patients, from 2 to 10 days. At the extinction of fluorescence,
improvement but no cure of the skin lesions was observed and C. minutissimum
was still isolated in cultures. The fluorescence of the cultured C. minutissimum
decayed with time till final cessation at different intervals. Recultures of nonfluorescent cultures gave new cultures that fluoresced as the mother cultures did.
We conclude, that the coral-red fluorescence of C. minutissimum may be used as a
reliable diagnostic criterion for erythrasma but is not indicative of disease cure nor
it is directly associated with the organism’s viability. In addition, ten patients with
tinea versicolor were examined under UV irradiation for yellow fluorescence.
Only three of them presented with the characteristic yellow fluorescence of the
disease. Fluorescence on tinea versicolor lesions may not consist a reliable
diagnostic criterion, since only three of the ten patients examined exhibited the
above mentioned yellow fluorescence when excited with UV irradiation.

Συντµήσεις
ADP

: ∆ιφωσφορική αδενοσίνη

ATP

: Τριφωσφορική αδενοσίνη

Bis

: Ν,Ν’ – µεθυλεν-δις-ακρυλαµίδιο
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BSA

: Αλβουµίνη ορού βοός

CTP

: Τριφωσφορική κυτιδίνη

Cys

: Κυστεΐνη

DMSO

: ∆ιµεθυλο-σουλφοξείδιο

DNA

: ∆ισοξυ-ριβονουκλεϊκό οξύ

DTT

: ∆υθειοθρεϊτόλη

EDTA

: Αιθυλενο-διαµινο-τετραοξικό οξύ

FBS

: Εµβρυϊκός ορός βοός

FITC

: Ισοθειακυανική φλουορεσκεϊνη

GDP

: ∆ιφωσφορική γουανοσίνη

GTP

: Τριφωσφορική γουανοσίνη

Hepes

: Ν–(2-υδροξυαιθυλο)-πιπεραζίνη-Ν’-2-αιθανοσουλφονικό οξύ

NADH

: Τρι-φωσφο-πυριδινο-νουκλεοτίδιο

MOPS

: Μορφολινο-προπανο-σουλφονικό οξύ

PBS

: Ισότονο ρυθµιστικό διάλυµα: 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM
Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4

Pipes

: Πιπεζάνη-Ν,Ν’-δις(2’αιφανοσουλφονικό οξύ)

PMSF

: Φαινυλ-µεθυλ-σουλφονυλ-φθορίδιο

RNA

: Ριβονουκλεϊκό οξύ

SDS

: Θεϊκό δωδεκυλικό νάτριο

SSC

:Στάνταρντ αλατούχο κιτρικό διάλυµα

Tes

: Ν-τρις(υδροξυµεθυλο)-πιπεζάνη-Ν’-2αιθανοσουλφονικό οξύ
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Tris

: Τρις(υδροξυµεθυλο)-µεθυλαµίνη

TTP

: Τριφωσφορική θυµιδίνη

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ)
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Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ) είναι µία µορφή ενέργειας, που
διαδίδεται στο χώρο µε πολύ µεγάλες ταχύτητες (Goldsmith, 1991). Μπορεί να
µελετηθεί ως κύµα ταχέως εναλλασσόµενων ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων,
τα οποία είναι προσανατολισµένα κάθετα µεταξύ τους και στη διεύθυνση
διάδοσης (Εικόνα 1). Μπορεί επίσης να µελετηθεί και ως µία ροή ασυνεχών
(διακριτών) σωµατίων, τα οποία λέγονται φωτόνια. Οι δύο αυτές µορφές δεν
αλληλοαποκλείονται, αλλά η µία συµπληρώνει την άλλη. Όµως, ορισµένες
ιδιότητες της ΗΜΑ, όπως η απορρόφηση και η εκποµπή της από µόρια,
ερµηνεύονται

καλύτερα

ως

αποτελέσµατα

της

δράσης

των

φωτονίων.

Εικόνα 1

Η ταχύτητα διάδοσης της ΗΜΑ (C=ν.λ) ορίζεται ως ο ρυθµός, µε τον οποίο τα
µέτωπα του κύµατος κινούνται µέσα στο µέσο διάδοσης και εξαρτάται από τη
συχνότητα της ακτινοβολίας (ν), το µήκος κύµατος (λ) αλλά και από τη σύσταση
του µέσου στο οποίο διαδίδεται (δείκτης διαθλάσεως n=C0/c). Είναι µέγιστη στο
κενό C0. Η σωµατιδιακή και κυµατική µορφή της ΗΜΑ συνδέονται µε το νόµο
11

του Planck: E = h . ν = h . c/λ, όπου Ε η ενέργεια του φωτονίου σε joules και όπου
h η σταθερά του Planck (6.26 . 10-34 J sec). Από την τελευταία εξίσωση επίσης
προκύπτει ότι η ακτινοβολία της υψηλότερης συχνότητας έχει µεγαλύτερη
ενέργεια φωτονίων και µικρότερο µήκος κύµατος. Παραδείγµατος χάριν,
ακτινοβολία 400 nm έχει δύο φορές περισσότερη ενέργεια ανά φωτόνιο από αυτήν
που έχει η ακτινοβολία των 800 nm. Η ισχύς ή ένταση της ΗΜΑ ορίζεται ως η
ενέργεια ανά µονάδα χρόνου. Ο ρυθµός µε τον οποίο η ακτινοβολούµενη ενέργεια
προσπίπτει σε µία επιφάνεια, όπως το δέρµα, εκφράζεται ως ισχύς ανά µονάδα
επιφανείας.

Η ΗΜΑ είναι ένα κύµα συνεχούς φάσµατος, του οποίου το µήκος (κύµατος)
ποικίλλει από υποδιαιρέσεις των angstroms σε χιλιάδες µέτρα. Το φάσµα αυτό
είναι ταξινοµηµένο, αυθαίρετα, στις φασµατικές περιοχές. Έτσι, από χαµηλά προς
υψηλά µήκη κύµατος, χωρίζεται σε κοσµική ακτινοβολία, στις ακτίνες Χ, στην
υπεριώδη ακτινοβολία (UV), στο ορατό φως, στο υπέρυθρο φως και στο
ραδιοκύµατα (Εικόνα 2). Για τη φωτοβιολογία, η οποία αφορά στις
αλληλεπιδράσεις της οργανικής ύλης µε τη µη ιονίζουσα ακτινοβολία, το
νανόµετρο (nanometer, nm) είναι η κύρια χρησιµοποιούµενη µονάδα µήκους
κύµατος. Το ορατό φως (400 – 760 nm) περιγράφεται µε φασµατικές περιοχές που
αντιστοιχούν στα διάφορα χρώµατα. Αποτελείται από το ιώδες (400-470 nm), το
κυανό (470-530 nm), το πράσινο (530-600 nm), το κίτρινο (600-630 nm), το

12

πορτοκαλί (630-700 nm) και κόκκινο φως (700-760 nm). Το υπεριώδες χωρίζεται
σε εγγύς και άπω υπεριώδες.

Ηλεκτροµαγνητική
Ηλεκτροµαγνητική
Ακτινοβολία
Ακτινοβολία

Ορατό Φως

ακτίνες
ακτίνεςγ γ ακτίνες
ακτίνες
ΧΧ

UV
UV

υπέρυθρο
υπέρυθρο

Ορατό Φως

ραδιοκύµατα
ραδιοκύµατα

µήκος
µήκος
κύµατος
κύµατος

Εικόνα 2

Αλληλεπιδράσεις της ΗΜΑ µε την ύλη.

Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία παράγεται όταν ένα διεγερµένο σωµατίδιο
µεταβαίνει σε κάποια χαµηλότερη ενεργειακή στιβάδα. Το παραγόµενο φωτόνιο
απορροφάται από ένα άλλο µόριο και προκαλεί τη διέγερσή του. Τα µόρια που
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απορροφούν την ακτινοβολία καλούνται χρωµοφόρες ουσίες. Σύµφωνα µε την
αρχή διατήρησης της ενέργειας, η ενέργεια που κερδίζεται από ένα µόριο είναι ίση
µε αυτή του φωτονίου που απορροφάται. Το φωτόνιο που απορροφάται παύει να
υπάρχει και η ενέργειά του γίνεται µέρος της χηµικής ενέργειας της χρωµοφόρας
ουσίας, η οποία τότε είναι σε κατάσταση διέγερσης. ∆ηλαδή, έχει επιπλέον
ενέργεια µε την οποία είναι δυνατό να αλλάξει την χηµική της δοµή και να
σχηµατίσει ένα φωτοπροϊόν (photoproduct). Φωτόνια πολύ υψηλής ενέργειας,
όπως οι ακτίνες Χ, µπορούν να αφαιρέσουν ηλεκτρόνια από µόρια που τις
απορροφούν, προκαλώντας τον ιονισµό τους. Απορρόφηση της ορατής ή UV
ακτινοβολίας µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές της ηλεκτρονικής τροχιάς των
ηλεκτρόνιων ενός µορίου. Η χαµηλότερης ενέργειας υπέρυθρη ακτινοβολία και τα
µικροκύµατα, µπορούν να αλλάξουν τη περιστροφική ή τη δονητική κατάσταση
µορίων, εκλύοντας την παραγωγή θερµότητας.

∆ύο ηλεκτρόνια της ίδιας µοριακής ή ατοµικής τροχιάς δε µπορούν να έχουν την
ίδια στροφορµή (spin) σύµφωνα µε την αρχή αποκλεισµού του Pauli. Τα
ηλεκτρόνια της ίδιας στιβάδας έχουν αντίθετη στροφορµή και µπορούν κατά
συνέπεια να µοιράζονται την ίδια στιβάδα και να έχουν την ίδια ενέργεια. Αυτά τα
ηλεκτρόνια βρίσκονται σε singlet state. Κάτω από ορισµένες συνθήκες τα
ηλεκτρόνια που διεγείρονται απορροφώντας ενέργεια µπορούν να αλλάξουν τη
στροφορµή τους, έτσι ώστε δυο ηλεκτρόνια της ίδιας στιβάδας να έχουν
παράλληλες στροφορµές. Αυτή η αλλαγή ονοµάζεται πέρασµα στο triplet state. Η
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περιστροφική, δονητική και ηλεκτρική ενέργεια των ηλεκτρονίων στο triplet state
είναι διαφορετικές από αυτές των ηλεκτρονίων στο singlet state. Είναι δυνατό τα
ηλεκτρόνια να παγιδευτούν στο triplet state για κλάσµατα του δευτερολέπτου ως
και ολόκληρα δευτερόλεπτα. Αντίθετα, τα ηλεκτρόνια που διεγείρονται στο
singlet state παραµένουν διεγερµένα για ελάχιστο χρονικό διάστηµα (χρόνος
ηµίσειας ζωής 10-8 – 10-7 δευτερόλεπτα). Λόγω της µεγαλύτερης διάρκειας
διέγερσης του triplet state, αυτή ευνοεί τις φωτοχηµικές αντιδράσεις.

Κάποιες φορές, όταν η UV ή το ορατό φως διεγείρουν ένα άτοµο προκαλώντας τη
µεταφορά ενός ηλεκτρονίου από χαµηλή σε υψηλότερη ενεργειακή στιβάδα, το
διεγερµένο ηλεκτρόνιο (singlet state) εκλύει κατά την επαναφορά του στην αρχική
ενεργειακή του κατάσταση, ενέργεια υπό τη µορφή φωτός. Το φως αυτό
εµφανίζεται στο ανθρώπινο µάτι ως πυράκτωση στο χρώµα του συγκεκριµένου
ενεργοποιηµένου υλικού και το φαινόµενο αποκαλείται φθορισµός. Ο φθορισµός
παύει τη στιγµή που σταµατά και η ακτινοβολία διέγερσης (Εικόνα 3). Εάν το
απορροφηµένο φως εκπέµπεται για µεγαλύτερη περίοδο από εκείνη που διαρκεί η
ακτινοβολία διέγερσης, το φαινόµενο ονοµάζεται φωσφορισµός. ∆ηλαδή ο
φωσφορισµός είναι φως που εκπέµπεται από µόριο του οποίου τα ηλεκτρόνια
βρίσκονται σε triplet state. Λόγω των ενεργειακών απωλειών, το εκπεµπόµενο
φως είναι σχεδόν πάντα µεγαλύτερου µήκους κύµατος (µικρότερης ενέργειας) από
την προσπίπτουσα ακτινοβολία. Περισσότερες από 3.000 φυσικές και τεχνητές
ουσίες µπορούν να µετασχηµατίσουν την αόρατη UV ακτινοβολία σε µεγαλύτερα,
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ορατά µήκη κύµατος που εµφανίζονται σε ποικίλα χρώµατα. Με τη χρήση του
φθορισµού είναι δυνατό να ανιχνευτούν ασθένειες, µολύνσεις ή άλλες ποιοτικές
διαταραχές του δέρµατος, οι οποίες διαφορετικά δε θα εµφανίζονταν. Η ιδιαίτερη
σηµασία του για τη δερµατολογία και µια σύντοµη ιστορική αναδροµή
ακολουθούν παρακάτω.

Εικόνα 3

Φάσµατα απορρόφησης και δράσης.
Η πιθανότητα ενός φωτονίου να απορροφηθεί σε σχέση µε το µήκος κύµατος
καλείται φάσµα απορρόφησης. Κάθε µόριο έχει το δικό του φάσµα απορρόφησης.
Για τις οργανικές ουσίες αυτό είναι µια συνεχής καµπύλη, γενικευµένο
παράδειγµα εµφανίζεται στην εικόνα 4. Τα σηµεία κατά µήκος της καµπύλης
παριστούν την πιθανότητα απορρόφησης στο συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Τα
µήκη κύµατος που έχουν τη µεγαλύτερη πιθανότητα να απορροφηθούν λέγονται
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µέγιστο απορρόφησης λmax (absorption maxima) και συχνά χρησιµοποιούνται ως
χαρακτηριστικά ταυτοποίησης του µορίου. Η απορρόφηση ακτινοβολίας από µία
ουσία µπορεί να µετρηθεί µε το φασµατοφωτόµετρο.

πιθανότητα
απορρόφησης

µήκος κύµατος (nm)

Εικόνα 4

Το φάσµα δράσης (action spectrum) εκφράζει την αποτελεσµατικότητα κάθε
µήκους κύµατος στο να προκαλεί µία φωτοβιολογική αντίδραση. Σχηµατίζεται ως
“δραστικότητα” ή ρυθµός µιας αντίδρασης σε σχέση µε το µήκος κύµατος. Οι
κορυφές του φάσµατος δράσης αντιστοιχούν στα πιο δραστικά µήκη κύµατος.
Όταν µήκη κύµατος είναι πολύ δραστικά τότε λιγότερα φωτόνια απαιτούνται για
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µία συγκεκριµένη αντίδραση. Ιδανικά, το φάσµα δράσης µιας αντίδρασης
αντιστοιχεί στο φάσµα απορρόφησης της εµπλεκόµενης χρωµοφόρας.

Υπεριώδης ακτινοβολία
Η UV ακτινοβολία απορροφάται κυρίως από τα νουκλεϊκά οξέα και τις πρωτεΐνες,
που είναι οι σηµαντικότερες χρωµοφόρες του κυττάρου. Όµως, η µελανίνη, το
NADH, πορφυρίνες και άλλα µόρια την απορροφούν επίσης. Η UV χωρίζεται
περαιτέρω σε UV του κενού (vacuum UV) (4-200 nm), UVC (200-290 nm), UVB
(290-320 nm), UVA (320-400 nm). Η UVC (200-290 nm) είναι ερυθηµατογόνος
για το ανθρώπινο δέρµα, απορροφάται έντονα από νουκλεϊκά οξέα και πρωτεΐνες
και είναι έντονα τοξική και µεταλλαξιογόνος. ∆εν αποτελεί σηµαντικό ποσοστό
της ηλιακής ακτινοβολίας στη γήινη επιφάνεια, γιατί τα µήκη κύµατος µικρότερα
των 290 nm απορροφώνται αποτελεσµατικά από το όζον στη στρατόσφαιρα. Η
UVB, φτάνει στην επιφάνεια της γης σε µικρές ποσότητες αλλά είναι ικανή να
προκαλέσει µελανογένεση, ηλιακό έγκαυµα και µεταλλάξεις στο ανθρώπινο
δέρµα, καλείται δε επίσης και φάσµα ηλιακού εγκαύµατος. Η άµεση απορρόφηση
της από το DNA µπορεί να οδηγήσει στο σχηµατισµό διµερών πυριµιδίνης
(Patrick, 1977; Ichihashi et al., 2003). Μπορεί να επιδράσει στο γενετικό υλικό
και έµµεσα, µέσω του σχηµατισµού ελευθέρων ριζών οξυγόνου (Oikawa and
Kawanishi, 1999). Η ακτινοβολία UVA µπορεί να προκαλέσει ερύθηµα και
µελανογένεση ως και η UVB αλλά είναι λιγότερο αποτελεσµατική. Επίσης δεν
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απορροφάται σε µεγάλο βαθµό από πρωτεΐνες και νουκλεϊκά οξέα. Όµως, µπορεί
να επιδράσει στο DNA µέσω του σχηµατισµού ελευθέρων ριζών. Χωρίζεται
περαιτέρω σε

UVA1 (320-340 nm) και UVA2 (340-400 nm). Αν και είναι

χρήσιµος ο διαχωρισµός της ακτινοβολίας UV σε UVC, UVB, και UVA, είναι
σηµαντικό να θυµόµαστε ότι µήκη κύµατος που ανήκουν στην ίδια υποκατηγορία
(π.χ. UVB) δεν έχουν τις ίδιες ιδιότητες αφού οι χρωµοφόρες ουσίες των
κυττάρων δεν απορροφούν µε τον ίδιο τρόπο στο ίδιο φάσµα. Για παράδειγµα, για
την ακτινοβολία UVB γνωρίζουµε ότι η Ελάχιστη Ερυθηµατογόνος ∆όση
(Μinimal Erythema Dose – MED) του ίδιου ανθρώπου είναι περίπου 100 φορές
µικρότερη στα 290 nm από ότι στα 320 nm. Ως Ελάχιστη Ερυθηµατογόνος ∆όση
ορίζεται η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται προκειµένου να
δηµιουργηθεί οµοιόµορφο ερύθηµα µε σαφή όρια 24 ώρες µετά την έκθεση σε
ακτινοβολία.

Οπτικές ιδιότητες του δέρµατος.
Όταν η ΗΜΑ συναντά εµπόδια µεταξύ µέσων µε διαφορετικούς δείκτες
διάθλασης (π.χ. αέρας – δέρµα), σκεδάζεται αλλάζοντας τη διεύθυνση διάδοσής
της. Η σκέδαση του Rayleigh συµβαίνει όταν το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας
είναι µεγάλο σε σχέση µε το µέγεθος των σωµάτων που συναντά. Είναι αδύναµη
ισότροπη και αντιθέτως ανάλογη µε την τέταρτη δύναµη του µήκους κύµατος,
δηλαδή: IS / I0 = const · λ-4, όπου IS η ένταση του σκεδαζόµενου φωτός, I0 η
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ένταση του προσπίπτοντος φωτός και λ το µήκος κύµατός του1. Η σκέδαση του
Mie, η οποία προκαλείται από µεγαλύτερα σωµάτια, είναι λιγότερο δυνατή και
τείνει να είναι ανισότροπη.

Οι αντιδράσεις του δέρµατος µε την ΗΜΑ εξαρτώνται από τις οπτικές του
ιδιότητες, οι οποίες έχουν αναλυτικά περιγραφεί (Anderson and Parrish, 1981).
Ένα µικρό µέρος της προσπίπτουσας στο δέρµα ακτινοβολίας ανακλάται εξαιτίας
του διαφορετικού δείκτη διαθλάσεως µεταξύ του αέρα και της επιδερµίδας. Αυτή
λέγεται κατοπτρική ανάκλαση (specular reflectance) και αποτελεί περίπου το 5%
της κάθετα προσπίπτουσας στο δέρµα ακτινοβολίας (Εικόνα 5). Το υπόλοιπο 95%
της ακτινοβολίας απορροφάται ή σκεδάζεται. Η απορρόφηση και η σκέδαση
καθορίζουν το βάθος διείσδυσης της ακτινοβολίας στο δέρµα όπως επίσης και την
εκποµπή της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας από το δέρµα. Η εκποµπή, γνωστή
επίσης ως διάχυτη ανάκλαση, περιλαµβάνει την κατοπτρική ανάκλαση και την
ακτινοβολία που έχει εισχωρήσει στην επιδερµίδα ή/και στο δέρµα και στη
συνέχεια εκπέµπεται προς τα πίσω. Η κατοπτρική ανάκλαση είναι σχεδόν σταθερή
για όλα τα οπτικά µήκη κύµατος, ίδια για το µαύρο και το άσπρο δέρµα, και

Πιο αναλυτικά, ο συντελεστής σκέδασης και άρα και η ένταση του
σκεδαζόµενου φωτός εκφράζονται από τον τύπο
1

, όπου

n ο αριθµός των σωµατιδίων, d η διάµετρος
τους, m ο δείκτης διαθλάσεως και λ το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας.
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συντελεί στη δηµιουργία των εντυπώσεων της τραχύτητας, της οµαλότητας, της
στιλπνότητας του δέρµατος.

Εικόνα 5

Περίπου το 50% της UVΑ ακτινοβολίας διαπερνά την ανοιχτόχρωµη επιδερµίδα
και κατακρατάται κατά ένα µεγάλο µέρος της µέσα στα πρώτα 50 µm του
θηλώδους χορίου. Αντίθετα, το πράσινο φως µπορεί να διαπεράσει αρκετές
εκατοντάδες µικρόµετρα, το κόκκινο φως και η εγγύς υπεριώδης ακτινοβολία
αρκετά χιλιοστόµετρα (ολόκληρο το πάχος του δέρµατος). Η µελανίνη
εµφανίζεται συχνά µπλε, επειδή το µικρότερο µήκος κύµατος (το µπλε φως),
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ανακλάται κατά προτίµηση από επιφανειακά στρώµατα του δέρµατος και
εποµένως απορροφάται λιγότερο από τη µελανίνη (βρίσκεται βαθύτερα) από ότι
άλλα µεγαλύτερα µήκη ορατού φωτός. Οµοίως, η εξέταση µε λάµπα του Wood
(UVA) τονίζει τις αλλαγές στην επιδερµική αλλά όχι στη δερµατική
περιεκτικότητα µελανίνης (Gilchrest et al., 1977).

Οι οπτικές ιδιότητες του δέρµατος, επίσης, µπορούν να παρέχουν χρήσιµες
διαγνωστικές πληροφορίες. Τεχνητές πηγές ακτινοβολίας κατασκευασµένες ώστε
να παράγουν ενέργεια ποικίλων µηκών κύµατος χρησιµοποιούνται σήµερα στη
διαγνωστική ιατρική για την ανίχνευση και απεικόνιση ιστικών δοµών (π.χ.
φωτογραφία φθορισµού), στη φωτοθεραπεία και στη φωτοχηµειοθεραπεία για την
αντιµετώπιση ασθενειών (π.χ. ψωρίαση, λεύκη). Ιστορικά παραδείγµατα από τις
εφαρµογές της φωτογραφίας φθορισµού αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Εφαρµογή

Περιγραφή

Βιβλιογραφία

∆έρµα

Πρώτη φωτογράφηση υπεριώδους

(Wood, 1919)

Θύλακες
Φωτογράφηση τριχικών θυλάκων σε
τριχωτού
αρχικά στάδια τριχοφυτίας

(Davidson et al., 1935)

κεφαλής
Ποικιλόχρους

Χρυσόχροος

–

ανοιχτός

καφέ (Ronchese et al., 1954)
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πιτυρίαση

φθορισµός στις βλάβες ποικιλόχρου
πιτυρίασης και η χρήση του στη
διαφοροδιάγνωση από διαταραχές
µελάγχρωσης.

Μυκητίαση

Πρώτη

φωτογράφηση

φθορισµού

τριχωτού

µυκητίασης τριχωτού κεφαλής µε (Gibson, 1959)

κεφαλής

φλας.
Φωτογραφία υπεριώδους από βλάβη
ερυθράσµατος σε δηµοσίευση για τη (Gougerot and Dche,

Ερύθρασµα
χρήση

της

φωτογραφίας

στη 1941; Halprin, 1967)

δερµατολογία.
Ρυθµός

Φωτοµετρία φθορισµού για µελέτη (Finlay et al., 1982)

ανανέωσης

του ρυθµού αντικατάστασης της

δέρµατος

κερατίνης στιβάδας (Dansyl chloride
test)

Τις τελευταίες, όµως, δεκαετίες η υπεριώδης ακτινοβολία έχει ενοχοποιηθεί για
αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριµένα, για πρόκληση ή
επιδείνωση παθολογικών καταστάσεων, όπως ηλιακό έγκαυµα, καρκίνος του
δέρµατος,

φωτοτοξικότητα,

φωτοαλλεργίες,

καταρράκτης,

τοπικές

και

συστηµατικές µεταβολές του ανοσοποιητικού συστήµατος. Αυτά συµβαίνουν
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λόγω απορρόφησης της ακτινοβολίας από συστατικά του κυττάρου (χρωµοφόρες
ουσίες) και την κατά συνέπεια έναρξη φωτοχηµικών αντιδράσεων.

Εκτός από το DNA, η απορροφούµενη υπεριώδης ακτινοβολία µπορεί να
προκαλέσει και έναρξη φωτοχηµικών αντιδράσεων στην κυτταρική και τις
κυτταροπλασµατικές µεµβράνες (Schwarz, 1998). Τα παραπάνω επιδρούν στην
έκφραση γονιδίων και επάγουν ή αναστέλλουν σύνθεση πρωτεϊνών (Kulms and
Schwarz, 2002). Συγκεκριµένα µετά την έκθεση κερατινοκυττάρων σε υπεριώδη
ακτινοβολία προφλεγµωνώδεις κυτοκίνες, η ιντερλευκίνη 1 (IL-1) (Schwarz and
Luger, 1989; Kripke, 1994), η ιντερλευκίνη (IL-3) (Schwarz and Luger, 1989), η
ιντερλευκίνη 6 (IL-6) (Schwarz and Luger, 1989), IL-12 (Enk et al., 1996), ο
παράγοντας νέκρωσης όγκων -άλφα (tumor necrosis factor –α, TNF-α) (Schwarz
and Luger, 1989; Strickland et al., 1997), ο παράγοντας ανάπτυξης αποικιών
µακροφάγων

(granulocyte-macrophage-colony-stimulating

factor,

G-CSF)

(Schwarz and Luger, 1989), αγγειογενετικοί παράγοντες: ο βασικός παράγοντας
αύξησης ινοβλαστών (basic fibroblast growth factor, bFGF) (Kramer et al., 1993),
η ιντερλευκίνη 8 (IL-8) (Kondo et al., 1993; Singh et al., 1995; Strickland et al.,
1997), ανοσοκατασταλτικές κυτοκίνες ιντερλευκίνη 10 (IL-10), ιντερλευκίνη 4
(IL-4) (Kramer et al., 1993), µεταλλοπρωτεϊνάσες θεµέλιας ουσίας (Singh et al.,
1995), ο παράγοντας µετασχηµατισµού ανάπτυξης –άλφα (transforming growth
factor alpha, TGF-α) (James et al., 1991).
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ΣΚΟΠΟΣ
Στο πρώτο µέρος της παρούσας διατριβής, µελετήθηκε η δράση της υπεριώδους
ακτινοβολίας σε καλλιεργηµένα κερατινοκύτταρα, σε ότι αφορά στην επαγωγή
και στο µηχανισµό παραγωγής της κυτοκίνης VEGF (vascular endothelial growth
factor – παράγοντας ανάπτυξης αγγειακού ενδοθηλίου). Στο δεύτερο µέρος,
εξετάσθηκε η χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας για την πρόκληση και τη
µελέτη του φθορισµού µικροοργανισµών, οι οποίοι ευθύνονται για δερµατικές
λοιµώξεις. Μελετήθηκε ο φθορισµός των δερµατικών βλαβών των επιπολής
δερµατικών λοιµώξεων ερυθράσµατος και ποικιλοχρόου πιτυριάσεως στο
ανθρώπινο σώµα και σε καλλιέργειες, µε έµφαση στην καλύτερη διαγνωστική
δυνατότητα των δερµατικών λοιµώξεων και στην καλύτερη παρακολούθηση της
χορηγούµενης θεραπείας.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αγγειογένεση

Κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής ζωής τα πρώτα αιµοφόρα
αγγεία εµφανίζονται ex novo ως αποτέλεσµα της εµβρυϊκής
αγγειογένεσης (vasculogenesis), δηλαδή του σχηµατισµού
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τριχοειδών από ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία
διαφοροποιούνται από το µεσεγχυµατικό ιστό (Risau, 1997).
Ως αγγειογένεση (angiogenesis), ορίζεται ο σχηµατισµός νέων
αιµοφόρων αγγείων από τα ήδη υπάρχοντα. Η ανάπτυξη αυτή
πιθανολογείται ότι συµβαίνει κυρίως από φλεβίδια και
φλεβικά τριχοειδή (Vracko and Benditt, 1972; Braverman and
Yen, 1975; Moretti et al., 1999). Συγκεκριµένα, οι ιστοί µε το
κατάλληλο ερέθισµα (ανάπτυξη, τραύµα, βλάβη ή κάποια
παθολογική εξεργασία) συνθέτουν και εκκρίνουν
αγγειογενετικούς παράγοντες (πρωτεΐνες) οι οποίοι διαχέονται
στους γύρω ιστούς. Οι αγγειογενετικοί παράγοντες
δεσµεύονται σε συγκεκριµένους υποδοχείς των ενδοθηλιακών
κυττάρων των ήδη υπαρχόντων αγγείων. Αφού συνδεθούν οι
παράγοντες µε τους υποδοχείς τους, τα ενδοθηλιακά κύτταρα
ενεργοποιούνται. Σήµατα στέλνονται από την επιφάνεια των
κυττάρων στον πυρήνα και αρχίζει η παραγωγή νέων µορίων
που ενεργοποιούν ένζυµα. Τα ένζυµα ανοίγουν πολύ µικρές
τρύπες στη βασική µεµβράνη γύρω από τα ήδη υπάρχοντα
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ενδοθηλιακά κύτταρα. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα αρχίζουν να
πολλαπλασιάζονται και να µεταναστεύουν από τις µικρές
τρύπες προς τον ιστό που αρχικά παρήγε τους αγγειογενετικούς
παράγοντες. Η µετανάστευση διευκολύνεται από τα µόρια
συγκολλητικότητας (adhesion moleculeς) και από ένζυµα
(matrix metalloproteinases, MMR) που παράγονται για να
διαλύσουν τον ιστό γύρω από το αγγείο που γεννά νέα κύτταρα.
Στη συνέχεια, τα νέα ενδοθηλιακά κύτταρα σχηµατίζουν αυλό
νέου αιµοφόρου αγγείου και, έπειτα, µεµονωµένα αιµοφόρα
αγγεία ενώνονται για να σχηµατίσουν δίκτυο αγγείων µέσα στο
οποίο µπορεί να κυκλοφορεί αίµα. Τέλος, οι νέοι αυλοί των
αγγείων σταθεροποιούνται από ειδικές λείες µυϊκές ίνες που
παρέχουν ιστική στήριξη. Έτσι αρχίζει η ροή του αίµατος.

Φυσιολογικά η αγγειογένεση εµφανίζεται κατά την περίοδο
της ανάπτυξης, κατά τον αναπαραγωγικό κύκλο στις γυναίκες
και στην επούλωση τραυµάτων. Μη φυσιολογική αγγειογένεση
συµβαίνει όταν ο οργανισµός χάσει τον έλεγχο της
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αγγειογένεσης, µε αποτέλεσµα την παραπάνω ή την
ελαττωµένη ανάπτυξη αιµοφόρων αγγείων. Για παράδειγµα,
υπερβολικός πολλαπλασιασµός των αιµοφόρων αγγείων ίσως
ευνοεί καταστάσεις όπως µετάσταση κακοηθών όγκων
(Folkman, 2002), ρευµατοειδή αρθρίτιδα (Koch, 1998),
διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια (Ferrara and Alitalo,
1999). Αντίθετα, νόσοι όπως χρόνια έλκη (Li et al., 2003),
ισχαιµίες του µυοκαρδίου και άκρων (Vale et al., 2001) είναι
πιθανό να προκύπτουν από ελαττωµένη αγγειογένεση που
φυσιολογικά θα έπρεπε να λαµβάνει χώρα για να
προλαµβάνονται ή να επουλώνονται αυτές οι καταστάσεις
(Rivard and Isner, 1998). Αγγειογένεση στο δέρµα
παρατηρείται σε φυσιολογικές και παθολογικές διαδικασίες
όπως επούλωση τραυµάτων ψωρίαση, αιµαγγειώµατα,
καλοήθεις και κακοήθεις δερµατικοί όγκοι (Detmar, 2000a;
Detmar, 2000b).
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Η αγγειογένεση θεωρείται ότι βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο παραγόντων οι
οποίοι την προάγουν ή την αναστέλλουν (Folkman, 1992). Οι πρώτοι ονοµάζονται
αγγειογενετικοί παράγοντες ή διεγέρτες της αγγειογένεσης ενώ οι δεύτεροι
ανασταλτές της αγγειογένεσης. Γενικά, η διαδικασία της αγγειογένεσης στον
άνθρωπο είναι σε καταστολή µε την κυριαρχία των ανασταλτών της
αγγειογένεσης, οι οποίοι φυσιολογικά βρίσκονται στους ιστούς και αναστέλλουν
τη δηµιουργία νέων αγγείων. Αν ελαττωθεί η παραγωγή αυτών των ουσιών, ή αν
αυξηθεί η παραγωγή των διεγερτών της αγγειογένεσης τότε αρχίζουν να
δηµιουργούνται νέα αγγεία (Folkman, 1992; Klagsbrun and Moses, 1999; Tonini
et al., 2003). Μερικοί από τους αγγειογενετικούς παράγοντες είναι (Liekens et al.,
2001): ο VEGF, ο TNF-α, η IL-8, ο G-CSF, ο παράγοντας ανάπτυξης των
ηπατοκυττάρων (hepatocyte growth factor, HGF), όξινος και αλκαλικός FGF
(aFGF και bFGF), ο TGF-α, ο παραγόµενος από τα αιµοπετάλια παράγοντας
αύξησης (platelet derived growth factor, PDGF), ο παράγοντας ανάπτυξης του
πλακούντα (placental growth factor, PGF), η λεπτίνη (leptin), η προλιφερίνη
(proliferin), η αγγειογενίνη (angiogenin), η αγγειοποιητίνη-1 (angiopoietin-1), η
φολλιστατίνη (follistatin), ιντερφερονη και EPO. Αναστολείς της αγγειογένεσης
θεωρούνται (Liekens et al., 2001): η θροµβοσποντίνη 1 (TSP-1), η
θροµβοσποντίνη 2 (TSP-2), η αγγειοστατίνη, η ενδοστατίνη, η βαζοστατίνη, η IL12, οι ιστικοί αναστολείς των µεταλλοπρωτεϊνασών 1,2,3 και 4 (tissue inhibitor of
metalloproteinase, TIMP-1, -2, -3, -4).
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Εικόνα 1. Για τη δηµιουργία ενός νέου αγγείου, αρχικά αποδοµείται σε ένα
σηµείο το τοίχωµα ενός προϋπάρχοντος. Έπειτα ενδοθηλιακά κύτταρα εξέρχονται
του αυλού του και σχηµατίζουν µία προέκταση, η οποία εξελίσσεται σε νέο
αγγείο.
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VEGF – Παράγοντας Αύξησης του Αγγειακού Ενδοθηλίου

Ο παράγοντας αύξησης του αγγειακού ενδοθηλίου (vascular endothelial growth
factor, VEGF) είναι µια οµοδιµερής πρωτεΐνη 36-46 kDa, η οποία αναγνωρίζεται
ευρέως ως ισχυρός αγγειογενετικός παράγοντας. Εναλλακτική αποκοπή – επίδεση
των εξονίων του mRNA παράγει τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ισοµορφές
της πρωτεΐνης, µε 121, 165, 189 και 206 αµινοξέα (Ferrara et al., 1991; Tischer et
al., 1991). Τα ανθρώπινα κερατινοκύτταρα συνθέτουν τις τρεις σηµαντικές
µορφές του VEGF, δηλαδή τις ισοµορφές µε 121, 165 και 189 (Ballaun et al.,
1995; Detmar et al., 1995). Οι ισοµορφές µε τα 121 και τα 165 αµινοξέα
εκκρίνονται, ενώ η πρωτεΐνη µε τα 189 αµινοξέα παραµένει συνδεµένη µε το
κύτταρο (Park et al., 1993). Οι δερµατικοί ινοβλάστες και τα δερµατικά
ενδοθηλιακά κύτταρα παράγουν επίσης VEGF, αλλά σε πολύ µικρότερες
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ποσότητες από ότι τα κερατινοκύτταρα (Detmar et al., 1997). Ο VEGF συνδέεται
µε δύο υποδοχείς τυροσίνης (tyrosine) τύπου ΙΙΙ που εκφράζονται κυρίως στα
αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα, τον Flt-1/VEGF υποδοχέα -1 (VEGFR-1) και τον
KDR/Flk-1/VEGF υποδοχέα -2 (VEGFR-2) (Carmeliet, 2000). Επιπλέον, ο VEGF
165 συνδέεται µε τον υποδοχέα νευροπιλίνη (neuropilin) στα ενδοθηλιακά και
άλλα κύτταρα (Soker et al., 1998).

In vitro, ο VEGF ενεργεί ως µιτογόνος παράγοντας για τα ενδοθηλιακά κύτταρα
και προκαλεί τη µετανάστευσή τους (Dvorak et al., 1995; Senger et al., 1996). In
vivo, ο VEGF προάγει την αγγειακή διαπερατότητα (Senger et al., 1983) και την
αγγειογένεση (Connolly et al., 1989). Συγκεκριµένα για το δέρµα, έχει αποδειχθεί
ότι ο VEGF που παράγεται από τα κερατινοκύτταρα αποτελεί ισχυρό µιτογόνο
παράγοντα για τα δερµατικά ενδοθηλιακά κύτταρα σε καλλιέργεια (Detmar et al.,
1995). Η in vivo σηµασία του παραγόµενου στην επιδερµίδα VEGF για την
προαγωγή της δερµατικής αγγειογένεσης και της αγγειακής διαπερατότητας στο
δέρµα έχει αποδειχτεί πρόσφατα σε πειράµατα µε διαγονιδιακά ποντίκια τα οποία
υπερεκφράζουν

VEGF στην επιδερµίδα τους (Detmar et al., 1998). Η

υπερέκφραση VEGF οδήγησε σε

αυξηµένο αριθµό ελικοειδών αγγείων του

δέρµατος µε αυξηµένη διαπερατότητα,

που µοιάζουν µε τα δερµατικές

τηλαγγειεκτασίες. Κατά συνέπεια, συµπεραίνουµε ότι ο VEGF που προέρχεται
από τα κερατινοκύτταρα µπορεί να διαπεράσει το φραγµό επιδερµίδας –
δέρµατος, να φθάσει στα µικροαγγεία του δέρµατος και να επάγει αγγειογένεση.
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Πρόσφατα, διαπιστώθηκε ότι στη φυσιολογική επιδερµίδα εκφράζονται χαµηλά
επίπεδα VEGF (Weninger et al., 1996), ενώ οι δερµατικές παθήσεις

που

εµφανίζονται µε αυξηµένη αγγείωση, όπως η ψωρίαση (Detmar et al., 1994), η
δερµατίτιδα εξ επαφής (Brown et al., 1995), και τα εν επουλώσει τραύµατα
(Brown et al., 1992) παρουσιάζουν αυξηµένη έκφραση του VEGF στα επιδερµικά
κερατινοκύτταρα.

∆ιάφοροι παράγοντες ανάπτυξης και κυτοκίνες έχουν περιγραφεί ότι προκαλούν
την έκφραση VEGF στα επιδερµικά κερατινοκύτταρα. Συγκεκριµένα, η IL-6
(Cohen et al., 1996), IL-1 (Kozlowska et al., 1998), ο TGF-α (Gille et al., 1997), ο
TGF-β1 (Gille et al., 1997), ο επιδερµιδικός παράγοντα αύξησης, (epidermal
growth factor, EGF), ο PDGF, ο TNF-α και ο παράγοντας αύξησης των
κετατινοκυττάρων (keratinocyte growth factor, KGF) (Frank et al., 1995). Επίσης,
η υποξία του δέρµατος επάγει την έκφραση του VEGF στα κερατινοκύτταρα,
τους δερµατικούς ινοβλάστες και τα δερµατικά ενδοθηλιακά κύτταρα (Detmar et
al., 1997). Τµήµα του προαγωγέα (promoter) του VEGF (Tischer et al., 1991)
περιέχει

τις

ακολουθίες

σύνδεσης

ποικίλων

παραγόντων

µεταγραφής

συµπεριλαµβανοµένου του υποξία-επαγόµενου παράγοντα (hypoxia-induced
factor) (Forsythe et al., 1996), AP-1 (activating protein –1) (Diaz et al., 2000), SP1 (Finkenzeller et al., 1997), και AP-2 (activating protein 2) (Gille et al., 2000).
Αναστολή του NFκB (nuclear factor kappa B) αναστέλλει και την έκφραση VEGF

33

(Abeyama et al., 2000; Huang et al., 2000; Huang et al., 2001) και εποµένως είναι
πιθανό ότι o NFκB έχει κάποιο ρόλο στη µεταγραφή του mRNA του VEGF.

Εκτός από τους ανωτέρω παράγοντες, η ακτινοβολία UVA έχει αναφερθεί ότι
επάγει τον VEGF σε κερατινοκύτταρα (κύτταρα HaCaT), πιθανώς µέσω της
ενεργοποίησης AP-2 (Gille et al., 2000) και ίσως και µε άλλους µέχρι τώρα µη
αναγνωρισµένους µηχανισµούς. Η ακτινοβολία UVB προκαλεί επίσης την
έκφραση VEGF στα φυσιολογικά ανθρώπινα κερατινοκύτταρα, κύτταρα HaCaT
και A431 καρκινικά κύτταρα εκ πλακώδους επιθηλίου (SCC) (Brauchle et al.,
1996; Mildner et al., 1999) και θεωρείται ότι δρα έµµεσα στην επαγωγή του
VEGF, µέσω της σύνθεσης και της απελευθέρωσης IL-1, του TNF-α, και άλλων
κυτοκινών (Brauchle et al., 1996; Mildner et al., 1999; Blaudschun et al., 2000).
Επιπλέον, η UVB ενεργοποιεί άµεσα τους NFκB και AP-1, δύο παράγοντες που
ρυθµίζουν τη µεταγραφή του VEGF και εποµένως η UVB ακτινοβολία είναι
πιθανό να ενεργοποιεί και άµεσα τη µεταγραφή VEGF. Πολύ πρόσφατα,
προτάθηκε ότι η περιοχή αναγνώρισης/σύνδεσης του συνθέτου AP-2/SP-1 στον
προαγωγέα του VEGF είναι απαραίτητη για την επαγωγή του ύστερα από έκθεση
κυττάρων HaCaT σε UVB (Brenneisen et al., 2002). Παρά τα ανωτέρω,
προτάθηκε ότι ο TNF-α είναι ο σηµαντικότερος µεσολαβητής προκλήσεως της
επαγωγής του VEGF από τη UVB ακτινοβολία γιατί η προσθήκη ενός
αντισώµατος εναντίον του TNF-α (το οποίο και τον εξουδετερώνει) ύστερα από
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έκθεση κερατινοκυττάρων σε UV, εµπόδισε πρωτεϊνική έκκριση του VEGF
(Longuet-Perret et al., 1998).
TNF-α – Παράγοντας Νέκρωσης Όγκων-α
Ο TNF-α συντίθεται ως µία πρωτεΐνη 26 kDa συνδεµένη µε την κυτταρική
µεµβράνη, η οποία στη συνέχεια διασπάται µέσω του ενζύµου TACE, και
εκκρίνεται ως ένα µονοµερές των 17 kDa. Τα µονοµερή αυτά στην κυκλοφορία
ενώνονται για να σχηµατίζουν οµοτριµερή. Παράγεται από τα περισσότερα
κύτταρα του οργανισµού αλλά κυρίως από µονοκύτταρα, µακροφάγα,
λεµφοκύτταρα. Κυτοκίνες, η ενδοτοξίνη (endotoxin), ιοί και άλλοι λοιµώδεις
µικροοργανισµοί επάγουν τον TNF-α, ο οποίος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
µεταξύ άλλων στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό και διαφοροποίηση, στην
ανοσολογική απάντηση, στη φλεγµονή, στη σηπτική καταπληξία, στην
αιµοποίηση. Επίσης θεωρείται προαγωγέας της αγγειογένεσης (Frater-Schroder et
al., 1987). Έκθεση των κυττάρων σε TNF-α µπορεί να οδηγήσει σε ενεργοποίηση
δύο σηµαντικών παραγόντων µεταγραφής, AP-1 και NFκB ή σε απόπτωση
(δηλαδή προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο).

Συγκεκριµένα για το δέρµα, ο TNF-α εµπλέκεται στην παθοφυσιολογία πολλών
παθήσεων, όπως η ψωρίαση, η αλλεργική και η ερεθιστική δερµατίτιδα, οι
φλεγµονώδης παθήσεις του δέρµατος (Oxholm, 1992; LaDuca and Gaspari, 2001).
Η υπεριώδης ακτινοβολία αυξάνει την παραγωγή του από καλλιεργηµένα
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κερατινοκύτταρα (Kock et al., 1990; Leverkus et al., 1998) και στο ανθρώπινο
δέρµα (Oxholm, 1992) και αυτή η αύξηση έχει σηµαντικό ρόλο στην
ανοσοκαταστολή που προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία (Rivas and Ullrich,
1994; O'Connor et al., 1996).

Ο TNF-α δεσµεύει δύο διαµεµβρανικούς υποδοχείς, ένα 55 KDa (TNFR1) και ένα
75 KDa (TNFR2). Ο TNFR1 έχει σταθερά διάστασης (dissociation constant) Kd
1.9 x 10-11 M (Smith et al., 1994), εκφράζεται σε όλα τα ανθρώπινα κύτταρα και
µεσολαβεί στις περισσότερες δράσεις του TNF-α (Wiegmann et al., 1992). Ο
TNFR2, έχει Kd 4.2 x 10-10 M (Smith et al., 1994), εκφράζεται κυρίως σε κύτταρα
του ανοσοποιητικού και του αιµοποιητικού συστήµατος. Οι Kruszynski και
συνεργάτες (Kruszynski et al., 1999) προσδιόρισαν ένα εξαπεπτίδιο AcKWIIVW-NH2, το οποίο δεσµεύει τον TNF-α και εµποδίζει τη σύνδεσή του µε
τον p55 TNFR1 και τον p75 TNFR2. Το πεπτίδιο αυτό δηλαδή, δρα ως
ανταγωνιστής του TNF-α.

Στην παρούσα εργασία εξετάσαµε την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας
στην παραγωγή VEGF από τα κύτταρα SCC-12F (Rheinwald, 1983).
Χρησιµοποιώντας το εξαπεπτιδίο Ac-KWIIVW-NH2 σε ακτινοβοληµένα κύτταρα
εξουδετερώσαµε τον TNF-α και έπειτα εξετάσαµε την επίδραση της αναστολής
του TNF-α στην παραγωγή του VEGF.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Υλικά
Τα ακόλουθα υλικά αγοράστηκαν από:
Adenine: Sigma (St. Louis, MO).
F–12 Nutrient Mixture: Gibco (Gaithersburg, MD).
TNF-α: R&D systems (Minneapolis, MN)
Μονοκλωνικό αντίσωµα εξουδετέρωσής του TNF-α ανεπτυγµένο σε ποντίκι
(ΜΑΒ210): R&D systems (Minneapolis, MN).
Το πεπτίδιο Ac-KWIIVW-NH2 το οποίο αποτρέπει την σύνδεση του TNF-α στον
υποδοχέα p55: Quality Controlled Biochemicals, MA
Αντιδραστήριο VEGF ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay – Τεχνική
Ενζυµικής Aνοσοπροσρόφησης): Chemicon International Inc, (Temecula, CA)
Μέθοδοι
1. Καλλιέργεια κυττάρων
Για τα πειράµατα της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα από τη σειρά SCC12F. Τα κύτταρα διατηρούνται σε 75:25 µίξη Dulbecco’s Modified Eagle’s
Medium µε F–12 Nutrient Mixture. Το υλικό καλλιέργειας περιέχει 10%
εµβρυϊκού ορού βοός (fetal bovine serum FBS), 1.8 mM αδενίνης, 10 ng/ml
παράγοντα αύξησης της επιδερµίδας (EGF), 50 U/ml πενικιλίνη και 50 µg/ml
στρεπτοµυκίνη (Rheinwald, 1983). Οι καλλιέργειες επωάσθηκαν σε κλίβανο
στους 37°C µε 7% CO2. Το καλλιεργητικό υλικό αλλάζονταν 2 ή 3 φορές την
εβδοµάδα. Εικοσιτέσσερις ώρες πριν την ακτινοβολία µε UV ή την προσθήκη
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TNF-α ή πεπτιδίου ή αντισώµατος εναντίον του TNF-α στα υπερκείµενα των
καλλιεργειών, στα κύτταρα δινόταν καλλιεργητικό υλικό χωρίς EGF και χωρίς
FBS.

2. Προσθήκη στις κυτταρικές καλλιέργειες TNF-α και/ή Ac-KWIIVWNH2 ή εξουδετερωτικού του TNF-α αντίσωµα
Στις κυτταρικές καλλιέργειες δόθηκαν 0.5-100 ng/ml TNF-α ή µόνο διαλύτης για
24 ώρες. Όµοια επίπεδα επαγωγής του mRNA του VEGF παρατηρήθηκαν µε
δόσεις 10 – 100 ng/ml (Εικόνα 10). Για αυτόν το λόγο σε συνδυασµό µε τη γνώση
ότι η συγκεκριµένη δόση χρησιµοποιείται στη βιβλιογραφία για έκλυση των
ενεργειών του TNF-α (Palombella and Vilcek, 1989) διαλέξαµε τη δόση των 10
ng/ml στα επόµενα πειράµατα. Σε άλλη οµάδα πειραµάτων στα κύτταρα
προστέθηκαν ταυτόχρονα 10 ng/ml TNF-α και 3 µΜ ή 9 µΜ του πεπτιδίου AcKWIIVW-NH2, για 24 ώρες. Η προσθήκη των παραπάνω δεν ήταν τοξική για τα
κύτταρα σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις στο µικροσκόπιο και µε τη µέτρηση του
αριθµού των κυττάρων. Σε άλλη οµάδα κυττάρων δόθηκε αντίσωµα εναντίον του
TNF-α σε συγκέντρωση 5 µg/ml, η οποία επίσης δεν ήταν τοξική, όπως
διαπιστώθηκε µε µέτρηση κυττάρων.
3. Μέτρηση κυττάρων
Τα κύτταρα αποκολλώνται από τα τριβλία καλλιέργειας µε χρήση τρυψίνης 0.25%
για 3-4 λεπτά, αφού πρώτα έχουν εκπλυθεί µε PBS. Ο αριθµός των κυττάρων
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προσδιορίζεται µε µετρητή σωµατιδίων Coulter Particle Counter (Beckman
Coulter Particle Characterization, Miami, FL).

4. Ακτινοβόληση κυττάρων
Τα κύτταρα εκθέτονται σε 30 mJ/cm2 ακτινοβολίας UVB. Ως πηγή της
ακτινοβολίας χρησιµοποιείται ένας µιµητής ηλιακής ακτινοβολίας (solar simulator
- Spectral Energy, Westwood, NJ). Η ποσότητα της ακτινοβολίας προσδιορίζεται
µε µετρητή ακτινοβολίας (radiometer) συνδεµένο µε έναν ανιχνευτή UVB (probe)
ο οποίος µετρά ακτινοβολία µε µέγιστο στα 285 ± 5 nm (model IL-1700A;
International Light, Newburyport, MA). Τα κύτταρα κατά τη διάρκεια της
ακτινοβολίας διατηρούνται σε διάλυµα PBS και η 1 kW λάµπα ξένου (XMN
1000–21; Optical Radiation, Azuza, CA) ρυθµίζεται σε ένταση φωτός 8 × 10–5 W
/ cm2. Κατά την ακτινοβόληση δεν αφαιρείται το σκέπασµα από το δοχείο
καλλιέργειας. Οµοίως καλυµµένος µε σκέπασµα του τριβλίου είναι ο ανιχνευτής
της ακτινοβολίας. Τριάντα mJ/cm2 είναι µέσα στα φυσιολογικά όρια έκθεσης σε
υπεριώδη ακτινοβολία που φτάνει τη βασική στιβάδα της επιδερµίδας στις 12 το
µεσηµέρι στην επιφάνεια της θάλασσας. Και είναι περίπου 5 - 10 φορές
µεγαλύτερη από την Ελάχιστη Ερυθηµατογόνο ∆όση, δηλαδή ισοδυναµεί µε ένα
ήπιο ηλιακό έγκαυµα, υποθέτοντας ότι 10% της ακτινοβολίας φτάνει τα βασικά
κύτταρα της επιδερµίδας (Johnson, 1984). Για τις οµάδες ελέγχου, κύτταρα
εκθέτονται στην ίδια ακτινοβολία µόνο που τα δοχεία καλλιέργειάς τους (τριβλία)
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είναι καλυµµένα µε φύλα αλουµινίου (sham irradiated cells). Μετά το τέλος της
ακτινοβολίας τα κύτταρα τροφοδοτούνται µε νέο υλικό καλλιέργειας που περιέχει
είτε 3 µΜ – 9 µΜ του πεπτιδίου, είτε µόνο διαλύτη. Σε διάφορα χρονικά
διαστήµατα τα κύτταρα συλλέγονται για ανάλυση Northern Blot ή το υπερκείµενο
της καλλιέργειας συλλέγεται για ανάλυση ELISA.

5. Ανάλυση Northern Blot

Για την ανάλυση Northern Blot πραγµατοποιήθηκαν τα
παρακάτω στάδια επεξεργασίας του RNA.

5-1. Συλλογή και αποµόνωση RNA
Τα κύτταρα εκπλύνονται µε PBS και αναµιγνύονται µε φρέσκο διάλυµα λύσης
(Trisol Reagent, GibcoBRL). Το µείγµα κυττάρων και διαλύµατος λύσης
αποσπάται από το δοχείο καλλιέργειας µε ξύστρα και τοποθετείται σε σωλήνα
eppendorf όπου προσθέτονται 200 µl χλωροφόρµιο και το µείγµα αναδεύεται
έντονα για 15 sec. Aκολουθεί φυγοκέντρηση (15000g, 15 min, στους 4°C),
συλλογή της υπερκείµενης υγρής φάσης (supernatant) σε νέο σωλήνα eppendorf,
προσθήκη 500 µl ισοπροπανόλης, ανάδευση και επαναφυγοκέντρηση (4°C,
15000g, 10 min). Το υπερκείµενο διάλυµα απορρίπτεται και στο ίζηµα
προστίθεται 1 ml παγωµένης µεθυλικής αλκοόλης 70%. Ακολουθεί µια τελευταία
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φυγοκέντρηση (4°C, 5 min, 10000g), έπειτα η αλκοόλη απορρίπτεται και το ίζηµα
αποκαθιστάται σε απεσταγµένο νερό χωρίς RNAse.

5-2. Φασµατοµετρικός, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός
διαλυµάτων νουκλεϊκών οξέων
Τα νουκλεοτίδια που συνθέτουν τα νουκλεϊκά οξέα απορροφούν στην υπεριώδη
περιοχή µε µέγιστο (absorption spectrum at maximum) στα 260 nm. Η ιδιότητα
αυτή χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό διαλυµάτων νουκλεϊκών οξέων µε
φασµατοφωτόµετρο. Για RNA διαλύµατα η συγκέντρωση υπολογίζεται σαν το
δεκαπλάσιο της απορρόφησης στα 260 nm, όγκου 4 µl αραιωµένου σε 1 ml Η2Ο.
Η καθαρότητα του διαλύµατος εκφράζεται µε το λόγο απορόφησης Α260 /Α280. Ο
λόγος πρέπει να πλησιάζει το 2,0 και τουλάχιστο να µην είναι µικρότερος του 1,6.
Στη περίπτωση αυτή, ικανή ποσότητα πρωτεϊνών ή φαινόλης έχει παραµείνει στο
δείγµα.

5-3. Ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων σε πηκτή αγαρόζης
Τα νουκλεϊκά οξέα µπορούν να διαχωριστούν σε οριζόντια πηκτή αγαρόζης
ανάλογα µε το µέγεθος τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου
στα άκρα της πηκτής, σε περιβάλλον στο οποίο τα νουκλεϊκά οξέα
παρουσιάζονται αρνητικά φορτισµένα. Ο προσδιορισµός της θέσης τους πάνω
στην πηκτή µπορεί να γίνει µε την προσθήκη βρωµιούχου εθιδίου, σε
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συγκέντρωση 1 µg/µl, το οποίο έχει την δυνατότητα να δεσµεύεται πάνω σε
νουκλεϊκά οξέα και να φθορίζει παρουσία υπεριώδους φωτός µήκους κύµατος 254
nm . Η µέθοδος αυτή είναι πολύ ευαίσθητη, µικρά ποσά RNA ή DNA (µέχρι και 1
ng) µπορούν να ανιχνευτούν µε απλή εξέταση της πηκτής στην υπεριώδη
ακτινοβολία. Η περιεκτικότητα των διάφορων πηκτών σε αγαρόζη διαφέρει
ανάλογα µε το µέγεθος των νουκλεϊκών οξέων

των οποίων επιχειρείται ο

διαχωρισµός και συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 0.5% για οξέα 200-2000 W/V βάσεων
και 1.5% W/V για οξέα των 20000 - 100000 βάσεων.

Για RNA δείγµατα το ρυθµιστικό διάλυµα ηλεκτροφόρησης περιέχει 18%
φορµαλδεΰδη, 10% 10Χ MOPS, 72% Η2Ο. Το RNA δείγµα από τους 70°C
διαλύεται σε 15 µλ διαλύµατος διαλυτοποίησης (50% V/V φορµαµίδιο, 10% V/V
10Χ ΜΟΡS, 24% V/V H2O ελεύθερο RNAse). Ακολουθεί θέρµανση στους 60°C
για 15 min και αµέσως µετά τοποθέτηση σε 0-4°C όπου διατηρείται
αποδιαταγµένο. Το δείγµα ηλεκτροφορείται σε τάση 50-100 Volt για 1-4 ώρες, ή
µέχρις ότου η χρωστική διανύσει τα ¾ της πηκτής.

5-4. Μεταφορά του RNA σε µεµβράνη
Το RNA µεταφέρεται αµέσως σε µεµβράνη µε τριχοειδική έκπλυση (Εικόνα 3).
Το ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς είναι 20Χ SSC. Η µεµβράνη τοποθετείται
πάνω στην πηκτή και καλύπτεται µε χαρτί Whatman 3ΜΜ. Πάνω από το χαρτί
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τοποθετούνται χαρτιά κουζίνας σε ύψος 5-7 cm. Πάνω από τα χαρτιά αυτά
τοποθετείται κοµµάτι γυαλιού και πάνω στο γυαλί βάρος 500 gr. Η ροή του
ρυθµιστικού διαλύµατος στην διάταξη αυτή είναι από το δοχείο στο χαρτί 3ΜΜ,
στην πηκτή, στη µεµβράνη και στο χαρτί κουζίνας. Έτσι, µεταφέρεται το RNA
από την πηκτή στη µεµβράνη µετά από 10-14 ώρες. Μετά το τέλος της µεταφοράς
η πηκτή διαχωρίζεται από τη µεµβράνη και απορρίπτεται, η δε µεµβράνη
ξηραίνεται σε φούρνο υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε το RNA να µονιµοποιηθεί
σε αυτή. Η µεµβράνη φυλάσσεται στους 4°C για µελλοντική υβριδοποίηση ή σε
διάλυµα προϋβριδοποίησης αν πρόκειται να υβριδοποιηθεί σύντοµα.
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Εικόνα 3. Παράσταση της µεταφοράς του RNA από τη πηκτή στη µεµβράνη

5-5. Ραδιενεργή σήµανση DNA ιχνηθετών
Το ολιγονουκλεοτίδιο που χρησιµοποιείται ως ιχνηθέτης σηµάνθηκε µε
ραδιενεργό φώσφορο [32P] µε τα αντιδραστήριο Rediprime II (Amersham
Pharmacia biotech, Piscataway, NJ, USA) σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρίας.
To ολιγονουκλεοτίδιο – ιχνηθέτης (5-25 ng) διαλύεται σε 45 µl ρυθµιστικού
διαλύµατος ΤΕ (10 mM tris HCl pH 8.0) και θερµαίνεται στους 100°C για 3-4
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λεπτά, προκειµένου να αποδιαταχθεί. Έπειτα προστέθηκαν ο ραδιενεργός
φώσφορός [32P] και το αντιδραστήριο Rediprime II (DNA πολυµεράση µε dATP,
dGTP, dTTP). Η δράση της DNA πολυµεράσης διακόπτεται µε την προσθήκη 5 µl
διαλύµατος 0.2 M EDTA pH 8,0. Ακολουθεί καθαρισµός της µη ενσωµατωµένης
ραδιενέργειας µε φυγοκέντρηση του µείγµατος σε στήλη χρωµατογραφίας (Micro
Bio-Spin chromatography columns, BIO-RAD). Η στήλη φυγοκεντρείται µαζί µε
το διάλυµα (1600g για 4 λεπτά). Το προϊόν της φυγοκέντρησης συµπληρώνεται µε
Η2Ο µέχρι τα 500 ml και προστίθεται στο διάλυµα υβριδοποίησης.

5-6. Υβριδισµός RNA µε ραδιενεργά σηµασµένους ιχνηθέτες και
αυτοραδιογραφία.
∆ιάλυµα προϋβριδισµού:
1. 50 ml φορµαµίδιο
2. 20 ml διάλυµα Denhardt’s (50X): 5 gr Ficoll, 5g polyvinylpyrrolidone, 5 gr
bovine serum albumin (fraction V) σε 500 ml Η2Ο
3. 10 mg/ml denaturated fragmented salmon sperm DNA
4. 25% Dextran Sulfate 50%
5. 2 ml EDTA (0.5 M pH 8.0)
6. 1 ml SDS (10%)
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7. 25 ml ρυθµιστικού διαλύµατος υβριδισµού (NaCl: 87.66 gr, Tris: 36.54 gr,
NaH2PO4: 11.04 gr, Na2HPO4: 32.16 gr, Na4 pyrophospate: 2.0 gr, dH2O: 400 ml,
pH 7,5 µε HCl, τελικός όγκος 500 ml)

α. Οι µεµβράνες τοποθετούνται σε διάλυµα προϋβριδισµού στους 45°C για 2-4
ώρες.
β. Αφαιρείται το διάλυµα και οι µεµβράνες τοποθετούνται σε διάλυµα υβριδισµού
που έχει την ίδια σύσταση µε το διάλυµα προϋβριδισµού αλλά στο οποίο έχει
προστεθεί ο ραδιενεργός ιχνηθέτης σε συγκέντρωση 1 ως 6 x 10 9 cpm/ml. Πριν
την προσθήκη του ιχνηθέτη στο διάλυµα υβριδισµού γίνεται αποδιάταξή του (3-4
min στους 100°C ). Οι µεµβράνες υβριδίζονται παρουσία του ραδιενεργού
ιχνηθέτη για 10-12 ώρες στους 45°C.
γ. Έπειτα οι µεµβράνες πλένονται ως εξής:
- 1 φορά µε 2Χ SSC, 0.1% SDS σε θερµοκρασία δωµατίου, για 5 λεπτά.
- 2 φορές µε 2Χ SSC, 0.1% SDS σε 65° C, για 30 λεπτά.
- 2 φορές µε 0.1Χ SSC, 0.1% SDS σε 65° C, για 30 λεπτά.
-Οι µεµβράνες τοποθετούνται σε απορροφητικό χαρτί προκείµενου να
απορροφηθεί το υδατικό διάλυµα για µία ώρα. Έπειτα τυλίγονται σε διαφανή
µεµβράνη και τοποθετούνται σε επαφή µε ακτινογραφικό φιλµ σε ειδική
µεταλλική θήκη (κασέτα αυτοραδιογραφίας). Η θήκη φυλάσσεται στους –70 °C
για 24 ή και περισσότερες ώρες και ακολουθεί εµφάνιση του φιλµ.
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6. Συνεστιακή Μικροσκοπία µε LASER

Κύτταρα καλλιεργούνται σε ειδικά πλακίδια µε 8 θαλάµους
(Εικόνα 4) και ακτινοβολούνται όπως περιγράφεται
προηγούµενα. Σε διάφορα χρονικά διαστήµατα µετά την
ακτινοβόληση, αφαιρείται το υπερκείµενο υλικό και τα
κύτταρα µονιµοποιούνται σε 4% παραφορµαλδεΰδη για 15
λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου.

Εικόνα 4 Πλακίδιο µε ειδικούς θαλάµους για καλλιέργεια κυττάρων.

Έπειτα στα κύτταρα προστίθεται PBS/0.1%Tween για 2 λεπτά και ακολουθούν 3
πλύσεις µε PBS, (διάρκεια πλύσης 5 λεπτά). Ακολούθως, στους θαλάµους
προστίθεται 10% φυσιολογικόs ορόs κατσίκας για µισή ώρα ώστε να δεσµευτούν
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οι µη ειδικές θέσεις σύνδεσης αντιγόνου – αντισώµατος. Στη συνέχεια τα κύτταρα
επωάζονται για τρεις ώρες, σε θερµοκρασία δωµατίου, µε anti-VEGF
µονοκλωνικό IgG αντίσωµα ανεπτυγµένο σε ποντίκι (NeoMarkers, Fremont, CA)
σε διάλυση 1:100 σε PBS µε 0.5% BSA. Μετά από 3 πλύσεις µε PBS, αντίσωµα
εναντίον του µονοκλωνικού anti-VEGF σηµασµένο µε fluorescein isothiocyanate
(FITC) (Vector Laboratories Inc, Burlington, CA) δίνεται στα κύτταρα. Το
αντίσωµα αυτό αναπτύχθηκε σε άλογο και χρησιµοποιήθηκε σε διάλυση 1:300 σε
PBS µε 0.5% BSA, για δύο ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. Σε θαλάµους ελέγχου
(negative controls) µόνο το δευτερεύον αντίσωµα προσθέτεται στα κύτταρα χωρίς
το πρωτεύον anti-VEGF. Μετά την προσθήκη του δευτερεύοντος αντισώµατος οι
χειρισµοί γίνονται κατά το δυνατό σε σκοτάδι, λόγω φωτοευαισθησίας του
αντισώµατος λόγω της φλουορεσκίνης (FITC). Μετά από τρεις πλύσεις, οι
θάλαµοι αφαιρούνται από το πλακίδιο, τοποθετείται επιβραδυντής εξασθένησης
φθορισµού (slow-fade kit - Molecular Probes, Eugene, OR) και καλυπτρίδα. Τα
πλακίδια εξετάζονται µε µικροσκόπιο συνεστιακής σάρωσης συνεδεµένο µε
LASER Leica το οποίο έχει argon ion laser στα 2–50 mW. Ψηφιακές εικόνες
αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

7. Προσδιορισµός των επιπέδων του VEGF µε την ανοσοενζυµική
µέθοδο (ELISA) στα υπερκείµενα των κυτταροκαλλιεργειών
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Η µέθοδος στηρίζεται στην δηµιουργία συµπλόκου, που αποτελείται από την
µετρούµενη πρωτεΐνη, µονοκλωνικό αντίσωµα κατά της πρωτεΐνης (συλλέκτης)
και πολυκλωνικό αντίσωµα ειδικό για την ίδια πρωτεΐνη (ανιχνευτής). Η τεχνική
αυτή στην καθηµερινή πρακτική ονοµάζεται “sandwich” (Εικόνα 5). Το
πρωτόκολλο εργασίας έχει ως εξής: Μετά το τέλος της καλλιέργειας των
κυττάρων το υπερκείµενο διάλυµα συλλέγεται και φυγοκεντρείται στους 4°C
ώστε να αποµακρυνθούν νεκρά κύτταρα. Το υπερκείµενο της φυγοκέντρησης
τοποθετείται στους –20°C µέχρι τη στιγµή του προσδιορισµού της πρωτεΐνης. Οι
µικροκυψελίδες της πλάκας επώασης των δειγµάτων έχουν προεπωαστεί µε
µονοκλωνικό αντίσωµα εναντίον του VEGF και το µονοκλωνικό αντίσωµα έχει
καθηλωθεί στο τοίχωµα της µικροκυψελίδας (συλλέκτης). Σε κάθε µικροκυψελίδα
τοποθετείται ορισµένη ποσότητα (200 µl) υπερκείµενου κυτταροκαλλιέργειας.
Στην

πρώτη

δεκάδα

µικροκυψελίδων

τοποθετούνται

δείγµατα

γνωστών

συγκεντρώσεων (standards). Τα δείγµατα αυτά είναι απαραίτητα για τη
δηµιουργία καµπύλης αναφοράς των µετρήσεων των δειγµάτων. Οι µετρήσεις
γίνονται εις διπλούν.

Μετά την τοποθέτηση των δειγµάτων και των «standards», ακολουθεί επώαση της
πλάκας για τρεις ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου. Κατά την επώαση αυτή η
πρωτεΐνη που βρίσκεται στο δείγµα, συνδέεται µε το µονοκλωνικό αντίσωµα που
βρίσκεται καθηλωµένο στο τοίχωµα των µικροκυψελίδων µε αντίδραση
αντιγόνου-αντισώµατος (ανοσολογική φάση της µεθόδου). Μετά το τέλος της
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αντίδρασης ακολουθεί έκπλυση των κυψελίδων, µε σκοπό τη αποµάκρυνση
πρωτεΐνης που δεν έχει συνδεθεί µε το µονοκλωνικό αντίσωµα.

Πολυκλωνικό αντίσωµα (συλλέκτης) κατά της πρωτεΐνης συνδεµένο µε φυτική
υπεροξειδάση τοποθετείται ακολούθως στις κυψελίδες. Ακολουθεί νέα επώαση
για 45 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Το πολυκλωνικό αντίσωµα
προσκολλάται στο σύµπλοκο που δηµιουργήθηκε κατά τη προηγούµενη φάση του
πειράµατος. Το νέο σύµπλοκο που δηµιουργείται ονοµάζεται µεταφορικά
“sandwich”. Την επώαση ακολουθεί νέα έκπλυση των µικροκυψελίδων όµοια µε
την προηγούµενη µε σκοπό την τη αποµάκρυνση του µη συνδεµένου
πολυκλωνικού αντισώµατος.

Μετά τη δεύτερη έκπλυση τοποθετείται στις µικροκυψελίδες χρωµογόνο διάλυµα,
το οποίο όταν συνδεθεί µε το προϊόν ¨sandwich” προκαλεί την παραγωγή
χρώµατος σε ποσότητα ανάλογη µε την ποσότητα της πρωτεΐνης (ενζυµική φάση
της µεθόδου). Συγκεκριµένα για το αντιδραστήριο (kit) που χρησιµοποιήθηκε,
αλκαλική φωσφατάση αποφωσφορυλιώνει το NADPH σε NADH. Το NADH
έπειτα

χρησιµεύει

οξειδοαναγωγική

ως

συµπαράγοντας

αντίδραση

(µεταξύ

που

ενεργοποιεί

αλκοολική

µία

κυκλική

αφυδρογονάσης

και

διαφοράσης). Από την αντίδραση αυτή προκύπτει ένα προϊόν κόκκινου χρώµατος
(formazan) το οποίο απορροφά στα 490 nm. Η επώαση µε το χρωµογόνο διαρκεί
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20 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και ακολουθεί προσθήκη 50 µl θειικού οξέος
2 Ν σε κάθε κυψελίδα µε σκοπό τη διακοπή της παραγωγής χρώµατος.

Μέσα σε 30 min από τη προσθήκη του θειϊκού οξέος, µετράται η απορρόφηση
δέσµης φωτός στα 490 nm σε φασµατοφωτόµετρο. Σχεδιάζεται ακολούθως η
καµπύλη αναφοράς σε σύστηµα αξόνων, από τις µετρήσεις των “standards”
δειγµάτων. Οι µετρήσεις των δειγµάτων των κυτταροκαλλιεργειών τοποθετούνται
στο διάγραµµα για υπολογισµό των αντίστοιχων τιµών της πρωτεΐνης.

Α. Ανοσολογική φάση
VEGF

sandwich
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αντίσωµα συλλέκτης

αντίσωµα ανιχνευτής

Β. Ενζυµική φάση

sandwich

χρωµογόνο διάλυµα

προϊόν αντίδρασης

Εικόνα 5 Παράσταση της τεχνικής ELISA “sandwich”

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η UV ακτινοβολία προκαλεί αύξηση της έκφρασης VEGF
Κύτταρα SCC-12F ακτινοβολήθηκαν µε

30 mJ/cm2 ακτινοβολίας UVB. Τα

κύτταρα συλλέχθηκαν σε διάφορα χρονικά διαστήµατα µετά την ακτινοβόληση.
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Σε 24 και 48 ώρες περίπου 15-20% των ακτινοβοληµένων κυττάρων είχαν
αποκολληθεί από την επιφάνεια καλλιέργειας, δείγµα ελαττωµένης τους
βιωσιµότητας. Ανάλυση κατά Northern Blot έδειξε ότι το mRNA του VEGF ήταν
ανιχνεύσιµο σε όλες τα χρονικά διαστήµατα που εξετάστηκαν σε όλες τις
καλλιέργειες (Εικόνα 6). Ωστόσο, µέσα σε 16 ώρες από την ακτινοβόληση ήταν
περισσότερο στις ακτινοβοληµένες καλλιέργειες σε σύγκριση µε τις ψευδώς
ακτινοβοληµένες. Μέγιστη αύξηση παρατηρήθηκε στις 24 ώρες και 48 ώρες
οπότε και τερµατίστηκε το πείραµα. Η κατώτερη φωτογραφία της εικόνας 6
παριστά τη µπάντα 18S, προς απόδειξη σύγκρισης ίσης ποσότητας ανάµεσα στις
διαφορετικές χρονικές στιγµές. Για κάθε χρόνο χρησιµοποιήθηκαν 15 µg ολικού
RNA.

Σε σύνολο τεσσάρων πειραµάτων, η επαγωγή του VEGF στις ακτινοβοληµένες
καλλιέργειες ήταν 309 ± 68% και 250 ± 38% των τιµών των ψευδών
ακτινοβοληµένων (p< 0.005) στις 24 και 48 ώρες αντίστοιχα (Εικόνα 7), όπως
έδειξε η πυκνοµετρική ανάλυση.
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Εικόνα 6
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Εικόνα 7

Η UV ακτινοβολία προκαλεί αύξηση της σύνθεσης του VEGF
Σε ψευδώς ακτινοβοληµένες καλλιέργειες χαµηλά επίπεδα VEGF ανιχνεύτηκαν
στο κυτταρόπλασµα, όπως φαίνεται µε το πράσινο χρώµα στην εικόνα 8. Το
κόκκινο χρώµα παριστά τους πυρήνες, µε χρώση εµβύου φθορίζουσας ουσίας
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(βρωµιούχου εθιδίου). Η ακτινοβολία προκάλεσε σηµαντική αύξηση του
πράσινου φθορισµού (VEGF ) στο κυτταρόπλασµα σε 24 ώρες.

Sham

UV
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Εικόνα 8

Η UV ακτινοβολία προκαλεί αύξηση της έκκρισης VEGF

Για να διαπιστώσουµε αν η υπεριώδης ακτινοβολία προκάλεσε έκκριση VEGF
από τα κύτταρα SCC-12F , τα κύτταρα ακτινοβολήθηκαν όπως περιγράφεται στη
µεθοδολογία και το υπερκείµενο των καλλιεργειών θρεπτικό υλικό συλλέχθηκε σε
ποικίλα χρονικά διαστήµατα για ανάλυση ELISA. Χαµηλά επίπεδα VEGF
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ανιχνεύτηκαν στο υλικό από τα ψευδώς ακτινοβοληµένα κύτταρα και η ποσότητα
του αυξάνονταν µε το χρόνο. Σε 16 ώρες, όµως, µετά την έκθεση σε UV, και
µέχρι και 48 ώρες, το θρεπτικό υλικό από τα ακτινοβοληµένα κύτταρα είχε
περισσότερο VEGF από ότι το υλικό από τα ψευδώς ακτινοβοληµένα κύτταρα
(Εικόνα 9). Η ποσότητα του VEGF ήταν µέγιστη στις 48 ώρες (p<0.02).
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Εικόνα 9

Ο TNF-α επάγει τη σύνθεση του VEGF
Σε κύτταρα SCC-12F χορηγήθηκε αυξανόµενη ποσότητα TNF-α ή µόνο διαλύτης
και το κύτταρα συλλέχθηκαν για ανάλυση του RNA 24 ώρες µετά τη χορήγηση
TNF-α για ανάλυση κατά Northern Blot. Η χορήγηση TNF-α προκάλεσε αύξηση
του mRNA του VEGF, µε τρόπο δοσο-εξαρτώµενο, δηλαδή όσο µεγαλύτερη η
δόση TNF-α, τόση µεγαλύτερη η επαγωγή του mRNA (Εικόνα 10).
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Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε µία µικρή αύξηση µε 0.5 ng/ml TNF-α (15%) και
µέγιστη αύξηση mRNA >90 % πάνω από τα επίπεδα του διαλύτη µε 10 ng/ml
TNF-α. Μικρή περαιτέρω αύξηση παρατηρήθηκε µε δόσεις TNF-α πάνω του 10
ng/ml.
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Εικόνα 10

Το πεπτίδιο που εξουδετερώνει τον TNF-α αποτρέπει την επαγωγή
του VEGF
Για να αποτρέψουµε τη σύνδεση του TNF-α στον υποδοχέα p55 χορηγήθηκε στα
κύτταρα SCC-12F το εξαπεπτίδιο που δεσµεύει τη θέση σύνδεσης του TNF-α
στον υποδοχέα p55. Οι συγκεντρώσεις που χρησιµοποιήθηκαν, 3 µΜ και 9 µΜ,
δεν είναι τοξικές για τα κύτταρα, όπως φαίνεται από τη µέτρηση κυττάρων 72
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ώρες µετά τη χορήγηση 3 µΜ του πεπτιδίου (Εικόνα 11). Η χορήγηση 3 µΜ του
πεπτιδίου µαζί µε 10 ng/ml TNF-α αναστέλλει την επαγωγή του mRNA του
VEGF. Αντίθετα, η επαγωγή είναι εµφανής στα κύτταρα στα οποία χορηγείται
µόνο TNF-α (Εικόνα 12).

Τα 10 ng/ml του TNF-α είναι δόση που συχνά χορηγείται για πρόκληση των
ενεργειών του TNF-α (Adashi et al., 1989; Palombella and Vilcek, 1989; Andreani
et al., 1991) και 10 φορές µεγαλύτερη από τη συγκέντρωση που απαιτείται για να
εµποδιστεί η σύνδεση του 50% ραδιενεργά σηµασµένου

[125]

I TNF-α στον

υποδοχέα p55 (Kruszynski et al., 1999).
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Εικόνα 11

28S

VEGF

18S
18S

Εικόνα 12

Το πεπτίδιο που µπλοκάρει τον TNF-α δεν αποτρέπει την επαγωγή
του VEGF µετά από UV ακτινοβολία
Για να καθορίσουµε τον ρόλο του TNF-α στην επαγωγή του VEGF µετά από UV
ακτινοβολία, τα κύτταρα SCC-12F ακτινοβολήθηκαν µε 30 mJ/cm2 και αµέσως
µετά την ακτινοβολία στα κύτταρα χορηγήθηκε θρεπτικό υλικό που περιείχε 3 µΜ
ή 9 µΜ του πεπτιδίου που δεσµεύει τον TNF-α. Εικοσιτέσσερις ώρες αργότερα τα
κύτταρα συλλέχθηκαν για ανάλυση RNA. Η ανάλυση κατά Northern Blot δείχνει
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ότι η δέσµευση του TNF-α δεν απέτρεψε την επαγωγή του mRNA του VEGF
(Εικόνα 13 - 14).

Σε άλλη οµάδα καλλιεργειών συλλέχθηκε το καλλιεργητικό υλικό για ανάλυση
κατά ELISA. Η προσθήκη του πεπτιδίου δεν επηρέασε την έκκριση του VEGF
από τα κύτταρα µετά την ακτινοβολία UV (Εικόνα 15).
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Εικόνα 13
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Εικόνα 15

Για να καθορίσουµε αν ένα αντίσωµα που εξουδετερώνει τον TNF-α θα είχε
διαφορετική επίδραση στην παραγωγή του VEGF από αυτήν του πεπτιδίου που
χρησιµοποιήσαµε στα παραπάνω πειράµατα, χορηγήθηκε σε κύτταρα SCC-12F
µετά την ακτινοβολία µε 30 mJ/cm2, φρέσκο καλλιεργητικό µέσο που περιείχε 5
µg/ml του αντισώµατος που εξουδετερώνει τον TNF-α. Η προσθήκη του
αντισώµατος δεν είχε καµία επίδραση στην επαγωγή του mRNA του VEGF 24
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ώρες µετά την ακτινοβόληση (Εικόνα 16), επιβεβαιώνοντας ότι τα αποτελέσµατά
της δεν είναι ειδικά του πεπτιδίου Ac-KWIIVW-NH2.
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28S

1 : διαλύτης
2 : αντι-TNF-α αντίσωµα
3 : IgG

Εικόνα 16

4. ΣΧΟΛΙΑ

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων, τα επίπεδα
του VEGF mRNA αυξήθηκαν σηµαντικά στα κύτταρα SCC12F µετά από έκθεση σε δόσεις UV ακτινοβολίας συναφείς µε

67

τις φυσιολογικές. Η αύξηση ήταν περίπου δύο φορές τα
επίπεδα των τιµών ελέγχου στις 24 ώρες, εµµένουσα
τουλάχιστον µέχρι της 48 ώρες. Όµοια µε το mRNA και η
πρωτεϊνική έκκριση VEGF αυξήθηκε έντονα µε την ίδια δόση
ακτινοβολίας. Επαγωγή του VEGF δεν παρατηρήθηκε
νωρίτερα από 16 ώρες µετά από την έκθεση σε ακτινοβολία.

Οι Brauchle και συνεργάτες (1996) χρησιµοποιώντας τη σειρά κερατινοκυττάρων
HaCaT και δόση ακτινοβολίας UVB 20 mJ/cm2 περιγράφουν επαγωγή των
επίπεδων του mRNA του VEGF, 11 φορές πάνω από την οµάδα ελέγχου, µέσα σε
8 ώρες από την ακτινοβόληση. Οι Mildner και συνεργάτες (Mildner et al., 1999)
χρησιµοποιώντας την ίδια κυτταρική σειρά βρήκαν µόνο επαγωγή στην έκκριση
VEGF 24 ώρες µετά από 16 mJ/cm2 UVB, 3 φορές πάνω από την οµάδα ελέγχου,
ένα αποτέλεσµα πιο σύµφωνο µε τα ευρήµατά µας. Επιπλέον, οι Longuet-Perret
et al. βρήκαν αύξηση 2 ως 3 φορές στην έκκριση του VEGF µετά από έκθεση
φυσιολογικών κερατινοκυττάρων σε 100 mJ/cm2 και 200 mJ/cm2 UVB
αντίστοιχα, σε συµφωνία µε τα συµπεράσµατά µας. Οι Abeyama και συνεργάτες
(Abeyama et al., 2000) διαπίστωσαν µια αύξηση 2-5 φορές στην έκκριση του
VEGF µετά από 50 mJ/cm2 UVB κερατινοκυττάρων Pam 212 από ποντίκια. Κατά
συνέπεια φαίνεται ότι, όπως ήταν αναµενόµενο, ο βαθµός επαγωγής VEGF µπορεί
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να εξαρτάται από τις πειραµατικές συνθήκες, την κυτταρική σειρά και την
πηγή/δόση ακτινοβολίας.

Επίσης, διαπιστώσαµε ότι η προσθήκη του TNF-α στα κύτταρα SCC-12F για 24
ώρες προκαλεί την έκφραση VEGF, σύµφωνα και µε προηγούµενες εργασίες οι
οποίες περιγράφουν τον TNF-α ως επαγωγέα του VEGF στην κυτταρική σειρά
HaCaT (Frank et al., 1995), καθώς και σε άλλους τύπους κυττάρων (Frank et al.,
1995; Ryuto et al., 1996; Yoshida et al., 1997).

Είναι γνωστό ότι η UV ακτινοβολία επάγει την έκφραση και την έκκριση του
TNF-α στα φυσιολογικά ανθρώπινα κερατινοκύτταρα σε καλλιέργεια και σε
αθανατοποιηµένες κερατινοκυτταρικές σειρές (Kock et al., 1990; Corsini et al.,
1995). Πράγµατι, προηγούµενη εργασία (Leverkus et al., 1998) αποδεικνύει ότι
ακτινοβολία σε όµοιες δόσεις µε εκείνες που προκαλούν την αύξηση του VEGF
στα κύτταρα SCC-12F, προκαλεί επίσης αύξηση του mRNA και της πρωτεϊνικής
έκκρισης του TNF-α και µάλιστα 12-16 ώρες πριν από την αύξηση του VEGF. Η
συγκέντρωση του TNF-α στο υπερκείµενο των ακτινοβοληµένων καλλιεργειών
των SCC-12F κυττάρων ήταν περίπου 150 pg/ml (Leverkus et al., 1998),
συγκέντρωση σύµφωνη µε άλλες δηµοσιεύσεις (Abeyama et al., 2000; Clingen et
al., 2001).
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Για να καθορίσουµε εάν ο TNF-α είναι η σηµαντικότερη κυτοκίνη που ελέγχει την
επαγωγή του VEGF µετά από την UV ακτινοβολία, παρείχαµε στα κύτταρα το
εξαπεπτίδιο Ac-KWIIVW-NH2, το οποίο ανταγωνίζεται τον TNF-α. Χορηγήσαµε
το πεπτίδιο σε συγκέντρωση 10 φορές υψηλότερη από αυτήν που αναφέρθηκε ότι
εµποδίσει το 50% της δέσµευσης (IC50) των 10 ng/ml TNF-α, η οποία είναι η
συνήθης ποσότητα που χρησιµοποιείται για έκλυση των ενεργειών του TNF-α
(Adashi et al., 1989; Palombella and Vilcek, 1989; Kruszynski et al., 1999).
Πράγµατι, η επεξεργασία των SCC-12F κυττάρων µε το πεπτίδιο (3 mM)
κατάργησε την επίδραση TNF-α στην επαγωγή του VEGF. Αυτό επιβεβαιώνει ότι
το πεπτίδιο εµποδίζει αποτελεσµατικά τον TNF-α. Η χορήγηση, αµέσως µετά την
ακτινοβόληση των SCC-12F κυττάρων, καλλιεργητικού µέσου που περιείχε το
πεπτίδιο ή αντίσωµα που εξουδετερώνουν τον TNF-α, δεν είχε καµία επίδραση
στην παρατηρούµενη αυξηµένη έκφραση και έκκριση VEGF µετά από την UV
ακτινοβολία. Αυτά τα αποτελέσµατά µας δε µπορούν να εξηγηθούν από την
αποτυχία του πεπτιδίου να εξουδετερώσει όλη την ποσότητα του TNF-α που
βρίσκεται στο καλλιεργητικό µέσο, επειδή προσθέσαµε ικανή ποσότητα πεπτιδίου
για εξουδετέρωση περισσότερων από 10 ng/ml TNF-α, ενώ το ποσό του TNF-α
στο µέσο των ακτινοβοληµένων SCC-12F, είναι χαµηλότερο σχεδόν κατά µία
τάξη µεγέθους (Leverkus et al., 1998; Abeyama et al., 2000; Clingen et al., 2001).
Το αντίσωµα χρησιµοποιήθηκε στη συγκέντρωση που έχει προηγουµένως
αναφερθεί να εξουδετερώνει τη δράση του TNF-α (Longuet-Perret et al., 1998).
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Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας διαφέρουν από εκείνα που αναφέρονται
από Longuet-Perret και συνεργάτες (Longuet-Perret et al., 1998). Η οµάδα αυτή
διαπίστωσε ότι η προσθήκη του αντισώµατος που εξουδετερώνει τον TNF-α
εµπόδισε την επαγόµενη από την ακτινοβολία UV έκκριση του VEGF από
φυσιολογικά κερατινοκύτταρα, 24 και 48 ώρες µετά από την ακτινοβολία. Όταν
παρείχαµε σε κύτταρα SCC-12F το ίδιο αντίσωµα που εξουδετερώνει τον TNF-α
και στην ίδια συγκέντρωση µε την αναφερόµενη (Longuet-Perret et al., 1998), δεν
παρατηρήσαµε οποιαδήποτε επίδραση στην επαγωγή του VEGF από τη UV. Οι
αποκλίσεις µεταξύ των δύο εργασιών µπορεί να οφείλονται στους διαφορετικούς
τύπους κυττάρων (κερατινοκύτταρα εναντίον των κυττάρων SCC-12F), στα
διαφορετικά καλλιεργητικά µέσα, στις διαφορετικές UV δόσεις, στα διαφορετικά
µήκη κύµατος ή σε έναν συνδυασµό αυτών των παραγόντων.

Οι Longuet-Perret και συνεργάτες χρησιµοποίησαν µια πηγή φωτός η οποία
εξέπεµπε στη στενή φασµατική ζώνη UVB (312 nm). Στα κύτταρα χορηγήθηκαν
100 mJ/cm2 ή 200 mJ/ cm2, δόσεις ουσιαστικά αδύνατες να µετατραπούν σε
βιολογικά ανάλογα της ηλιακής ακτινοβολίας. Η πηγή που χρησιµοποιήσαµε στα
δικά µας πειράµατα, εκπέµπει σε µια φασµατική περιοχή ουσιαστικά όµοια µε
αυτήν του ηλιακού φωτός (Werninghaus et al., 1991). Η δόση που παρείχαµε στα
κύτταρα ήταν 30 mJ/cm2 UVB και 6 J/cm2 UVA (Leccia et al., 1998). Αν και έχει
αναφερθεί ότι η UVA οδηγεί στην επαγωγή του VEGF, είναι δεν θεωρούµε
πιθανό ότι στα πειράµατά µας η ακτινοβολία UVA συνέβαλε ουσιαστικά στην
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επαγωγή VEGF mRNA. Η UVA (20 J/cm2) προκαλεί γρήγορα επαγωγή του
VEGF mRNA µέσα σε 2 έως 4 ώρες σε HaCaT και A431 κύτταρα, αλλά εµείς δεν
παρατηρήσαµε την επαγωγή VEGF mRNA για τουλάχιστον 16 ώρες µετά από την
ακτινοβολία. Επιπλέον, καµία αύξηση του VEGF δεν παρατηρήθηκε όταν
ακτινοβολήθηκαν τα φυσιολογικά ανθρώπινα κερατινοκύτταρα µε 5 και 7 J/cm2
UVA (Longuet-Perret et al., 1998), δόσεις παρόµοιες µε αυτές που
χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη (6 J/ cm2). Η ακτινοβολία UVB έχει
πιθανότατα και άµεσα και έµµεσα αποτελέσµατα στη µεταγραφή VEGF.
Ενεργοποιεί άµεσα τους παράγοντες που αναφέρονται για να ρυθµίσουν τη
µεταγραφή του VEGF, του NFκB (Abeyama et al., 2000; Huang et al., 2000;
Huang et al., 2001), της AP-1 (Diaz et al., 2000) και της AP-2 (Brenneisen et al.,
2002). Έµµεσα, η UVB οδηγεί στην απελευθέρωση διαλυτών αυτοκρινών ή
παρακρινών παραγόντων, οι οποίοι πιθανόν ενώνονται µε τους υποδοχείς τους,
προκαλούν ενδοκυττάρια σηµατοδότηση και µεταγραφή του VEGF. Πράγµατι,
όταν προστεθεί σε µη ακτινοβοληµένα κύτταρα HaCaT (Brauchle et al., 1996),
ή/και A431 κύτταρα (Mildner et al., 1999) καλλιεργητικό µέσο από
ακτινοβοληµένα κύτταρα, προκαλείται αύξηση στην έκφραση του VEGF. Αυτό το
εύρηµα, ενισχύει την υπόθεση ότι διαλυτοί παράγοντες που απελευθερώνονται
µετά από την UV ακτινοβολία κερατινοκυττάρων ενεργοποιούν την αύξηση του
VEGF. Για παράδειγµα, η IL-1 (Li et al., 1995; Kozlowska et al., 1998), η IL-6
(Cohen et al., 1996), η IL-12 (Dias et al., 1998; Matsumoto et al., 1998), και ο
TGF−α (James et al., 1991; Murphy et al., 1991), είναι ουσίες που επάγονται από
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την UV ακτινοβολία και επάγουν τον VEGF, και ίσως διαδραµατίζουν κάποιο
ρόλο. ∆ε φαίνεται πιθανό, στην επαγωγή του VEGF από τη UVB ακτινοβολία να
παίζουν

ρόλο

τα

παράγωγα

ελευθέρων

ριζών οξυγόνου (ROS)

γιατί

αντιοξειδωτικοί παράγοντες δεν είχαν καµία επίδραση στην επαγωγή του
(Brauchle et al., 1996; Mildner et al., 1999). Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι και
άµεσα και έµµεσα σήµατα ελέγχουν τη µεταγραφή του VEGF.

Οι πρόσφατες πρόοδοι στην έρευνα της αγγειογένεσης έχουν προσδιορίσει µερικά
από τα βασικά µόρια που ελέγχουν την αγγειακή αύξηση, και έχουν οδηγήσει
στην έννοια ότι η αγγειογένεση ελέγχεται από την ισορροπία µεταξύ παραγόντων
που την επάγουν ή που την αναστέλλουν (Folkman, 1992). Συγκεκριµένα στο
φυσιολογικό δέρµα, όπου δεν παρατηρείται αγγειογένεση αλλά αγγειακή
σταθερότητα, θεωρείται ότι η τελευταία διατηρείται από την κυρίαρχη επιρροή
των ενδογενών ανασταλτών της αγγειογένεσης (Εικόνα 17). Αγγειογένεση
συµβαίνει όταν αυξάνονται οι αγγειογενετικοί παράγοντες ή όταν ελαττώνονται οι
ανασταλτές αγγειογένεσης, οδηγώντας στην ανατροπή της ισορροπίας υπέρ της
αγγειογένεσης (Folkman, 1992; Detmar, 2000a).
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Εικόνα 17.

Οι ανασταλτές της αγγειογένεσης διατηρούν την αγγειακή

σταθερότητα στο φυσιολογικό δέρµα των ενηλίκων. Όταν οι επαγωγείς της
αγγειογένεσης αυξηθούν ή οι ανασταλτές µειωθούν, τότε η ανατροπή της
ισορροπίας ευνοεί την αγγειογένεση.

Πράγµατι, προκαταρτικά πειράµατα (Kosmadaki et al., 2003) αποδεικνύουν ότι η
έκφραση της TSP-1, η οποία θεωρείται ισχυρός ανασταλτικός παράγοντας της
αγγειογένεσης, µειώνεται σηµαντικά µετά την έκθεση SCC-12F κυττάρων και
φυσιολογικών κερατινοκυττάρων σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η ακτινοβολία UV
συνεπώς, πέραν της άµεσης και έµµεσης επίδρασής της, ίσως διαταράσσει την
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ισορροπία της αγγειακής σταθερότητας µειώνοντας τον ανασταλτή της
αγγειογένεσης TSP-1.

Συµπερασµατικά,

µετά

από

έκθεση

σε

υπεριώδη

ακτινοβολία,

πολλοί

διαφορετικοί µηχανισµοί ελέγχουν την αύξηση του VEGF. Η παρεµπόδιση ενός
µεσολαβητή, συγκεκριµένα τον TNF-α, δεν έχει ανιχνεύσιµες επιπτώσεις στην
παραγωγή του VEGF. Η προφανής πληθώρα των µηχανισµών που εµπλέκονται
στην αύξηση του VEGF από τη UV, προτείνει ότι η αύξησή του είναι µια
σηµαντική προσαρµοστική απάντηση στην UV ακτινοβολία. Η κατανόηση του
ακριβούς µηχανισµού της αύξησης του VEGF µετά από υπεριώδη ακτινοβολία,
ίσως συµβάλλει στην πρόληψη ή θεραπεία ασθενειών που συνδέονται µε την
υπεριώδη

ακτινοβολία

και

χαρακτηρίζονται

από

αυξηµένη

αγγειακή

διαπερατότητα και νεοαγγειογένεση.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ερύθρασµα

Το ερύθρασµα είναι µια επιπολής λοίµωξη του δέρµατος. Αρχικά εµφανίζεται µε
ερυθηµατώδεις, ασυµπτωµατικές, καλά περιγεγραµµένες κηλίδες, οι οποίες
αργότερα

γίνονται

πλάκες,

καστανέρυθρες,

µε

τάση

κεντρικής

ίασης.

Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1859 από τον Burchardt (Burchardt, 1859) και
θεωρήθηκε

µυκητιασικής

αρχής. Το

1961

περιγράφηκε

ως υπεύθυνος

µικροοργανισµός ο gram θετικός βάκιλος Corynebacterium minutissimum
(Sarkany et al., 1961b).

Σήµερα γνωρίζουµε ότι περισσότερα στελέχη

κορυνοβακτηριδίων εµπλέκονται στην παθογένεια του ερυθράσµατος. Θεωρούµε
ότι κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, όπως υγρασία, κακή υγιεινή, παχυσαρκία,
σακχαρώδης διαβήτης και στενά ρούχα, τα κορυνοβακτηρίδια πολλαπλασιάζονται
και προκαλούν τις χαρακτηριστικές βλάβες, συνηθέστερα στις µηρογεννητικές
πτυχές,

µασχάλες, υποµαζικές πτυχές, µεσοδακτύλιες πτυχές των ποδιών.

Σπάνια, στις τροπικές χώρες εµφανίζεται ο γενικευµένος τύπος, µε προσβολή
οποιασδήποτε περιοχής του σώµατος. Επίσης σπάνια, περιγράφονται περιπτώσεις
βακτηριαιµίας σε ανοσολογικά ικανά άτοµα (Granok et al., 2002) και σηψαιµίας
σε ανοσοκατασταλµένους ασθενείς (Guarderas et al., 1986). Το ερύθρασµα είναι η
συχνότερη βακτηριακή λοίµωξη των κάτω άκρων και το 30% των ασθενών µε
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ερύθρασµα των µεσοδακτύλιων πτυχών των ποδιών, έχουν ταυτόχρονα και
λοίµωξη µε δερµατόφυτο ή Candida albicans (Temple, 1962).

Η διαφοροδιάγνωση του ερυθράσµατος περιλαµβάνει την ψωρίαση, τις
δερµατοφυτίες, την καντιτίαση, το παράτριµµα. Το 1941 περιγράφηκε για πρώτη
φορά (Gougerot and Dche, 1941) ότι υπό υπεριώδες φως (λυχνία του Wood), οι
βλάβες του ερυθράσµατος εκπέµπουν κοραλλιόχροο φθορισµό – είτε οµοιογενώς
είτε σε κηλίδες ή µόνο στα όριά της. Ο φθορισµός αποτελεί ένα χρήσιµο
διαγνωστικό κριτήριο για τη γρήγορη και ασφαλή διαφοροδιάγνωση της νόσου
(Sarkany et al., 1961b; Sarkany et al., 1961a; Halprin, 1967; Somerville, 1970;
Somerville, 1972). Πιθανολογείται ότι οφείλεται σε παραγωγή κοπροπορφυρίνης
ΙΙΙ από τα κορυνοβακτήρια (Sarkany et al., 1962). Τουλάχιστον τρεις
διαφορετικές πορφυρίνες παράγει άλλωστε και το Propionibacterium acnes
(Cornelius and Ludwig, 1967; Johnsson et al., 1987; Lucchina et al., 1996).

Τα κορυνοβακτηρίδια περιλαµβάνονται στη φυσιολογική
χλωρίδα του δέρµατος των περισσότερων ανθρώπων. Ανάλογα
µε τις ανάγκες τους σε οξυγόνο χωρίζονται σε αναερόβια και
αερόβια. Τα αερόβια χωρίζονται σε 15 οµάδες, ανάλογα µε τις
βιοχηµικές τους ιδιότητες - 7 για τα στελέχη που φθορίζουν και
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8 για τα στελέχη που δε φθορίζουν (Somerville, 1973). Όλες οι
οµάδες των κορυνοβακτηριδίων που φθορίζουν έχουν
αποµονωθεί από βλάβες του ερυθράσµατος και δεν υπάρχει
σύνδεση της νόσου µε µια συγκεκριµένη οµάδα. Τα αερόβια
κορυνοβακτηρίδια που δε φθορίζουν αποµονώνονται επίσης
από τις βλάβες του ερυθράσµατος σε µεγαλύτερο ποσοστό από
ότι στο υγιές δέρµα. Κατά συνέπεια, οι συνθήκες στην περιοχή
της βλάβης ευνοούν των πολλαπλασιασµό όλων των
κορυνοβακτηριδίων του δέρµατος. Επιπλέον, ενοφθαλµισµός
κορυνοβακτηριδίων που αποµονώνονται από βλάβη
ερυθράσµατος, αναπαράγουν βλάβες πανοµοιότυπες µε αυτές
του ερυθράσµατος όταν ενοφθαλµιστούν σε µια υγιή περιοχή
δέρµατος και ακολουθήσει κλειστή περίδεση αυτής (Sarkany
et al., 1961b).

Η συστηµατική χορήγηση ερυθροµυκίνης, τετρακυκλίνης ή κλαριθροµυκίνης
έχουν πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσµατα για το ερύθρασµα (Holdiness, 2002).
Επίσης, πολλά άλλα τοπικά θεραπευτικά σχήµατα έχουν κατά καιρούς προταθεί
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στη βιβλιογραφία. Τοπική αγωγή µε 10 –20 % aluminum chloride, 2% διάλυµα
υδροχλωρικής κλινδαµυκίνης, 2% φουσιδικό νάτριο, µικοναζόλη, εναιώρηµα
Whitfield. Επίσης, αντιµυκητιασικοί παράγοντες έχουν περιγραφεί για τη
θεραπεία του ερυθράσµατος, από τους οποίους η διφοναζόλη έχει προταθεί ως η
πιο αποτελεσµατική (Lackner and Clissold, 1989).

Ποικιλόχρους Πιτυρίαση

Η ποικολόχρους πιτυρίαση είναι µια χρόνια, ήπια, συνήθως ασυµπτωµατική
µόλυνση της κερατίνης στιβάδας. Εµφανίζεται αρχικά µε κηλίδες οι οποίες
µπορεί να εξελιχθούν σε µεγάλες διακριτές ή συρρέουσες πλάκες. Οι βλάβες είναι
λεπιδώδεις και µπορεί να είναι υπερχρωµικές ή υποχρωµικές (βλ. σχόλια).
Εµφανίζεται συχνότερα σε πλούσιες σε σµηγµατογόνους αδένες περιοχές (στήθος,
πλάτη, πρόσωπο) και µε µεγαλύτερη συχνότητα σε έφηβους και νέους, έχει όµως
περιγραφεί και σε νεογνά (Wyre and Johnson, 1981; Gadelha, 1984) και σε
ηλικιωµένους. Υπεύθυνος µικροοργανισµός, θεωρείται ο δίµορφος µύκητας
Malassezia furfur, ένα δερµατικό σαπρόφυτο του οποίου τα σπόρια φυσιολογικά
βρίσκονται στο ανθρώπινο δέρµα. Στο όνοµα αυτό συµπεριλαµβάνονται τα είδη
Pityrosporum ovale and Pityrosporum orbiculare, τα οποία αναγράφονται σε
παλαιά βιβλιογραφία. Συνήθως οι βλάβες περιορίζονται στα εξωτερικά στρώµατα
της επιδερµίδας. Ο µικροοργανισµός σπάνια διαπερνά τα όρια αυτής.
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Επεκτείνεται όµως στους τριχικούς θυλάκους. Πρόσφατα, το γένος Malassezia
χωρίστηκε σύµφωνα µε µορφολογικά, φυσικά, βιοχηµικά, µοριακά κριτήρια σε
επτά είδη: M. pachydermatis, M. obtusa, M. restricta, M. slooffiae, M. furfur, M.
sympodialis and M. globosa (Gueho et al., 1996), εκ των οποίων τα τελευταία τρία
ενοχοποιούνται για την παθογένεια της ποικιλοχρόου πιτυρίασης (Crespo Erchiga
et al., 2000; Nakabayashi et al., 2000; Gupta et al., 2001).

∆ιάφοροι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη µετατροπή των σαπροφυτικών
σπόρων στη µυκητυλλιακή µορφή του µύκητα και την ανάπτυξη της νόσου. Οι
δυο µορφές του µύκητα συνυπάρχουν στις βλάβες. Ως κυριότεροι παράγοντες
θεωρούνται το θερµό και υγρό περιβάλλον (µεγαλύτερη επίπτωση της νόσου σε
τροπικές περιοχές), η λήψη κορτικοστεροειδών, ο διαβήτης, η ανοσοκαταστολή, η
εγκυµοσύνη (Sunenshine et al., 1998).

Η διάγνωση τίθεται όταν παρατηρηθούν στο µικροσκόπιο
λέπια από την περιοχή της βλάβης, στα οποία έχει προστεθεί
ΚΟΗ. Τότε διακρίνονται τα χαρακτηριστικά σπόρια και οι
ψευδοϋφές. Επίσης, είναι γνωστό από παλιά (Ronchese et al.,
1954), ότι όταν οι βλάβες ακτινοβοληθούν µε υπεριώδη
ακτινοβολία, φθορίζουν χαρακτηριστικά στο κίτρινο. Η ουσία
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που ευθύνεται για τον φθορισµό δεν έχει ακριβώς περιγραφεί.
Με το φθορισµό ανιχνεύονται περιοχές του δέρµατος, οι οποίες
έχουν προσβληθεί από τη νόσο αλλά δε γίνονται αντιληπτές µε
γυµνό µάτι. Περιγράφονται όµως ακόµη περιπτώσεις νόσου
στις οποίες δεν παρατηρείται φθορισµός.

Η ποικιλόχρους πιτυρίαση είναι συχνή δερµατοπάθεια και χωρίς θεραπεία
επιµένει για χρόνια. Μόνο σε λίγες περιπτώσεις υποχωρεί πλήρως κατά τους
χειµερινούς µήνες. Η θεραπεία της συνήθως είναι τοπική. Χρησιµοποιούνται
ιµιδαζόλες ή εναιώρηµα θειώδους σεληνίου 2,5%, καθώς και σαµπουάν µε το
φάρµακο αυτό, ώστε να καταστέλλεται η ανάπτυξη της σαπροφυτικής µορφής του
µύκητα στο τριχωτό της κεφαλής. Εναλλακτικά χορηγούνται ιτρακοναζόλη,
φλουκοναζόλη, κετοκοναζόλη per os.
Στην παρούσα εργασία, µελετήθηκε και καταγράφηκε ο φθορισµός των βλαβών
του ερυθράσµατος στο υπεριώδες φως, πριν και κατά τη διάρκεια τοπικής
θεραπείας µε κρέµα τερµπιναφίνης. Επίσης, αποµονώθηκαν κορυνοβακτηρίδια
από τις βλάβες, µελετήθηκε ο φθορισµός τους που εµφανίζουν όταν
ακτινοβοληθούν µε UV και έγινε προσπάθεια συσχέτισής του µε τη βιωσιµότητά
τους.

Επιπλέον, αναζητήθηκε µε εξέταση µε UV ακτινοβολία ο κίτρινος
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φθορισµός σε βλάβες ποικιλοχρόου πιτυριάσεως µε σκοπό να αξιολογηθεί η αξία
του ως διαγνωστικό/θεραπευτικό κριτήριο για τη νόσο.

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Ασθενείς µε ερύθρασµα Συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη τέσσερις λευκοί
ασθενείς µε ερύθρασµα µηρογεννητικών πτυχών και µία ασθενής µε ερύθρασµα
υποµαζικών πτυχών, τρεις γυναίκες και δύο άντρες, 31 ως 65 ετών (µέση ηλικία
47.2 έτη). Οι ασθενείς έλαβαν τοπικά κρέµα τερµπιναφίνης πρωί – βράδυ για 10
ηµέρες και επανεξετάζονταν κάθε 24 ώρες. Πριν την έναρξη της θεραπείας, κατά
την εξαφάνιση του φθορισµού και στο πέρας της θεραπείας λήφθηκαν
καλλιέργειες και απεικονίστηκαν οι βλάβες. Όλοι οι ασθενείς επανεξατάστηκαν
ένα µήνα µετά το τέλος της θεραπείας.

Οι καλλιέργειες λήφθηκαν µε βαµβακοφόρο στυλεό, οπότε µεταφέρθηκαν
µικροοργανισµοί από την περιοχή της βλάβης στο τριβλίο µε το θρεπτικό υλικό.
Το καλλιεργητικό υλικό παρασκευάστηκε µε τρόπο ώστε να αναδεικνύεται
καλύτερα ο φθορισµός των κορυνοβακτηριδίων (Sarkany et al., 1961b;
Somerville, 1972). Χρησιµοποιήθηκαν 20% εµβρυϊκός ορός βοδιού (Invitrogen),
2 % άγαρ, 78% µέσο 199. Το PH του υλικού ρυθµίστηκε µε τρις-υδροµεθυλαµινοµεθάνιο (0.05%).
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Ασθενείς µε ποικιλόχρου πιτυρίαση ∆έκα λευκοί ασθενείς, επτά άνδρες και
τρεις γυναίκες, από 18-35 ετών (µέση ηλικία) µε κλινική διάγνωση ποικιλοχρόου
πιτυρίασης συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη. Οι βλάβες εντοπίζονταν στην πλάτη,
στους ώµους, στο στήθος και στο λαιµό. Τρεις από τους ασθενείς είχαν λάβει στο
παρελθόν θεραπεία για ποικιλόχρου πιτυρίαση αλλά όχι για τα τελευταία δύο έτη.
Όλοι οι ασθενείς πήραν την οδηγία να µην πλύνουν το σώµα τους και να µην
επαλείψουν οποιοδήποτε καλλυντικό ή φαρµακευτικό προϊόν 24 ώρες πριν την
εξέταση.

Χρώση µε KOH Λέπια πάρθηκαν µε αποστειρωµένο νυστέρι από ενεργείς
βλάβες ποικιλοχρόου πιτυριάσεως και τοποθετήθηκαν σε πλακάκι για
µικροσκοπική παρατήρηση. ∆ιάλυµα ΚΟΗ 15% προστέθηκε στην επιφάνεια των
λεπιών και έπειτα καλύφθηκαν µε καλυπτρίδα, και παρατηρήθηκαν στο
µικροσκόπιο.

Αντικειµενική εξέταση – Απεικόνιση Η in vivo ανίχνευση και καταγραφή των
παραγόµενων από τους µικροοργανισµούς ουσιών που φθορίζουν, τόσο στους
ασθενείς όσο και σε καλλιέργειες, έγινε µέσω συστήµατος πολυφασµατικής
απεικόνισης. Η απεικονιστική φασµατοσκοπία συνδυάζει τη συµβατική
απεικόνιση και τη φασµατοσκοπία. Στη συµβατική απεικόνιση µια εικόνα
καταγράφεται και αποθηκεύεται ως µια σειρά από τιµές έντασης (intensity) σε
κάθε εικονοστοιχείο (pixel). Στη φασµατοσκοπία, µε την ανάλυση του φωτός που
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απορροφάται ή εκπέµπεται από ένα δείγµα, παίρνουµε πληροφορίες για τη χηµική
του σύσταση και οι µετρήσεις συνήθως έχουν τη µορφή µιας αλληλουχίας
εντάσεων σε µια σειρά διαφόρων µηκών κύµατος. Η φασµατική απεικόνιση
συνδυάζει τις δύο τεχνικές φασµατοσκοπίας και απεικόνισης και είναι µια πολύ
δυναµική µέθοδος για τη µέτρηση του φάσµατος του φωτός σε κάθε µοναδιαίο
εικονοστοιχείο

µιας

φασµατοφωτόµετρα

εικόνας
µπορεί

να

δύο

διαστάσεων.

Τα

είναι

πολυφασµατικά

απεικονιστικά

(multispectral)

ή

υπερφασµατικά (hyperspectral) ανάλογα µε τον αριθµό των διαφορετικών
φασµατικών περιοχών που µπορούν να απεικονίσουν. ∆ηλαδή, ένα τυπικό
πολυφασµατικό φασµατοφωτόµετρο µπορεί να απεικονίσει αρκετές ευρείες
φασµατικές περιοχές ενώ ένα υπερφασµατικό φασµατοφωτόµετρο µερικές
εκατοντάδες από πολύ στενές φασµατικές περιοχές. Το σύστηµα πολυφασµατικής
απεικόνισης

που

χρησιµοποιήσαµε

στην

παρούσα

εργασία

(εικόνα

1)

αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Απεικόνισης του Ινστιτούτου
Ηλεκτρονικής ∆οµής και LASER του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (Tosca
et al., 1996; Balas et al., 1999; Stefanidou et al., 2000; Balas, 2001; Stefanaki et
al., 2001). Το σύστηµα αυτό απεικονίζει σε ποικίλες φασµατικές περιοχές από το
υπεριώδους µέχρι το υπέρυθρο.

Ο φωτισµός της προς εξέταση περιοχής έγινε µε λάµπα ξένου (Xe) µε ευρεία
φασµατική κατανοµή από το υπεριώδες ως το υπέρυθρο. Η επιλογή του µήκους
κύµατος διέγερσης γίνεται µε χρήση κατάλληλων φίλτρων που διαθέτει η λάµπα.
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Στα πειράµατά µας η διέγερση του φθορισµού έγινε στα 340 ± 40nm. Η µεταφορά
του φωτός στην υπό παρατήρηση περιοχή έγινε µε ένα σύστηµα οπτικών ινών που
περιβάλλει την πρόσοψη του φακού zoom. Η θερµοηλεκτρικά ψυχόµενη έγχρωµη
CCD (Charge Coupled Device) κάµερα2 (στην οποία είναι συνδεµένος ο φακός
zoom), είναι προσαρµοσµένη σε αρθρωτό βραχίονα και έτσι τοποθετείται στην
επιθυµητή απόσταση και γωνία ως προς την εξεταζόµενη επιφάνεια. Η φασµατική
απόκριση της κάµερας εκτείνεται από τα 300-1150 nm. Ο φακός zoom macro έχει
δυνατότητα ρύθµισης της απόστασης από τη βλάβη, της µεγέθυνσης και του
οπτικού πεδίου ώστε να επιτυγχάνονται οι ιδανικές συνθήκες απεικόνισης. Το
σήµα video που λαµβάνεται από την έξοδο της κάµερας καταγράφεται µέσω ενός
ψηφιοποιητή εικόνας (video grabber), ο οποίος έχει εγκατασταθεί σε ένα
ηλεκτρονικό υπολογιστή και κάρτα γραφικών SVGA µε επιταχυντή και 4Gb
µνήµη. Η απεικονιστική δυνατότητα της κάρτας ψηφιοποίησης ανέρχεται σε 16.7
εκατοµµύρια χρώµατα (24bit) ανάλυσης VGA 1024x768 pixels.

Για τη λειτουργία του συστήµατος πολυφασµατικής απεικόνισης αναπτύχθηκε
λογισµικό, γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατισµού C++, το οποίο ελέγχει και
συγχρονίζει την κάµερα και τα φίλτρα, καθώς και την ανάλυση της εικόνας και
των δεδοµένων. Για την επαναληψιµότητα των µετρήσεων και των πληροφοριών

Είναι δυνατό να γίνει επιλογή και της φασµατικής περιοχής απεικόνισης (αλλά
δεν κρίθηκε σκόπιµο στα δικά µας πειράµατα) µε ειδικά διαµορφωµένο
περιστρεφόµενο δίσκο που διαθέτει 6 φίλτρα και βρίσκεται µπροστά από τη
κάµερα (CCD). Η περιστροφή του δίσκου επίσης ελέγχεται από το λογισµικό.
2
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είναι απαραίτητη η βαθµονόµηση του συστήµατος, τόσο στη διάχυτη ανάκλαση
όσο και στο φθορισµό. Στην πρώτη περίπτωση, η βαθµονόµηση γίνεται µε ένα
δείγµα BaSO4 µε ανακλαστικότητα περίπου ίση µε τη µονάδα, στο οποίο
προσπίπτει λευκό φως και του οποίου η ανάκλαση απεικονίζεται στην ορατή
περιοχή. Στη δεύτερη περίπτωση η βαθµονόµηση γίνεται µε άσπρο φθορίζον
υλικό (Spectralon) που διεγείρεται µε υπεριώδες φως. Για το µαύρο και στις δύο
περιπτώσεις η βαθµονόµηση γίνεται µε το φακό της κάµερας κλειστό.

Η λήψη κάθε εικονοστοιχείου της βαθµονοµηµένης εικόνας βασίστηκε στο
χρωµατικό σύστηµα RGB (Red, Green, Blue) και ο ποσοτικός προσδιορισµός του
χρώµατος βασίστηκε στο χρωµατικό µοντέλο (HSL), Hue (Χρώµα), Saturation
(Κορεσµός), Lightness ή Intensity (Λαµπρότητα ή Ένταση). Το χρώµα (H)
αντιστοιχεί στο βασικό µήκος κύµατος του καταγραφόµενου οπτικού σήµατος, ο
κορεσµός (S) δίνει πληροφορίες για το πόσο αµιγές είναι το βασικό χρώµα και η
λαµπρότητα (L ή I) αντιστοιχεί στη φωτεινότητα µε βάση ένα άσπρο ερέθισµα. Το
Hue ποσοτικά µεταβάλλεται από 0-360°, το S και το L από 0-100%.
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Εικόνα 1. Το σύστηµα πολυφασµατικής απεικόνισης.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ο φθορισµός στις δερµατικές βλάβες του ερυθράσµατος

Πέντε ασθενείς ηλικίας 31 ως 65 ετών µε ερύθρασµα µηρογεννητικών ή
υποµαζικών πτυχών και χωρίς άλλα προβλήµατα υγείας εξετάστηκαν όπως
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περιγράφεται στη µεθοδολογία. Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν πριν από την αρχή
της θεραπείας έντονο φθορισµό όταν οι βλάβες διεγείρονταν µε υπεριώδες φως
(Εικόνα 2-Β). Με την απεικόνιση του φθορισµού προέκυψε ακριβέστερη
περιγραφή της έκτασης και των ορίων της βλάβης από ότι µε την απεικόνιση στο
ορατό φως (Εικόνα 2Α – 2Β). Για καλύτερη ανάλυση των δεδοµένων, σε
διαφορετικές εντάσεις φθορισµού αποδόθηκε διαφορετικό ψευδοχρώµα (Εικόνες
2Γ – 2∆). Μετά την έναρξη της τοπικής θεραπείας (κρέµα τερµπιναφίνης πρωί και
βράδυ) ο φθορισµός επέµεινε στις βλάβες για διαφορετικά χρονικά διαστήµατα σε
διαφορετικούς ασθενείς, από 2 ως 8 ηµέρες

(πίνακας 1). Η κινητική της

εξαφάνισης του φθορισµού από τη βλάβη ερυθράσµατος ενός ασθενούς
απεικονίζεται στην εικόνα 3 και υπολογίστηκε όπως φαίνεται στην εικόνα 4.
Φθορισµός στις αποικίες του Corynebacterium minutissimum

Καλλιέργειες λήφθηκαν από τις βλάβες του ερυθράσµατος πριν την αρχή της
θεραπείας, αµέσως µετά την εξαφάνιση του φθορισµού, και µε το πέρας των δέκα
ηµερών οπότε και διακόπηκε η θεραπεία. Το Corynebacterium minutissimum
αναπτύχθηκε σε όλες τις καλλιέργειες που λήφθηκαν πριν την αρχή της
θεραπείας. Στους 37°C και σε αερόβιο περιβάλλον εµφανίστηκαν σε 12 ως 48
ώρες αποικίες µικρές, διαµέτρου µέχρι 2 mm, λείες, στρογγυλές, ελαφρά κυρτές,
µε γκριζόλευκο χρώµα στο ορατό φως. Από την αρχή της εµφάνισής τους, όταν
ακτινοβολήθηκαν σε σκοτάδι µε υπεριώδες φως (µήκους κύµατος 340 ± 40nm), οι
αποικίες παρουσίαζαν φθορισµό χρώµατος κοραλλιού. Τις πρώτες 24 µε 48 ώρες
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ο φθορισµός ήταν οµοιόµορφα κατανεµηµένος σε όλη την επιφάνεια της αποικίας
(Εικόνα 5). Έπειτα, άρχιζε να φθίνει από το κέντρο προς την περιφέρεια (Εικόνα
6-7). Ο φθορισµός του C. minutissimum στην καλλιέργεια ανιχνεύτηκε από 2-7
ηµέρες.

Καλλιέργειες που λήφθηκαν από δύο από τους πέντε ασθενείς
κατά την εξαφάνιση του φθορισµού και πριν το πέρας της
θεραπείας ανέπτυξαν C. minutissimum όµοια µε παραπάνω. Οι
καλλιέργειες από τους υπόλοιπους τρεις ασθενείς δεν ανέδειξαν
τον παθογόνο µικροοργανισµό. Στις καλλιέργειες που
λήφθηκαν στο τέλος της θεραπείας (δέκατη ηµέρα) δεν
αποµονώθηκε το C. minutissimum. Για όλες τις περιπτώσεις
έγινε τυποποίηση των βακτηριδίων που αποµονώθηκαν και
ήταν C. minutissimum (API biochemical identification, Fischer
scientific).

Σε όλους τους ασθενείς έγινε επανεξέταση ένα µήνα µετά το τέλος της θεραπείας.
Ένας ασθενής επανεµφάνισε ερύθρασµα µηρογεννητικών πτυχών, µε φθορισµό
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και ανάπτυξη C. minutissimum στην καλλιέργεια. Οι τέσσερις ασθενείς δεν είχαν
υποτροπή ερυθράσµατος.
Ανακαλλιέργειες αποικιών µετά την εξαφάνιση του φθορισµού

Προκειµένου να συσχετιστεί η ζωτικότητα της αποικίας µε την ύπαρξη
φθορισµού, ανακαλλιέργειες από τις αποικίες έγιναν όταν δεν ανιχνεύονταν πλέον
ο φθορισµός. Ακόµη και 4 ηµέρες µετά την εξαφάνιση του φθορισµού οι
ανακαλλιέργειες έδωσαν νέες αποικίες οι οποίες φθόριζαν µε τον ίδιο τρόπο όπως
και οι µητέρες αποικίες.
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A

B

Γ

∆

Εικόνα 2 Ερύθρασµα µηρογεννητικής πτυχής (Α) εξέταση και απεικόνιση της
βλάβης στο ορατό φως (Β) διέγερση βλάβης στα 340 ± 40 nm (Γ) διέγερση
βλάβης στα 340 ± 40 nm, κλίµακα γκρίζου (∆) διέγερση βλάβης στα 340 ± 40
nm, ψευδοχρώµατα
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0h

12h

36h
0

Εικόνα

3

24h

40h
1

Ερύθρασµα

2

3

µηρογεννητικής

48h
5

4

πτυχής

-

απεικόνιση

µε

ψευδοχρώµατα του φθορισµού από έναν ασθενή. Παρατηρείται πτώση της
έντασης του φθορισµού σε διάφορα χρονικά διαστήµατα µετά την έναρξη
της θεραπείας. Ελάχιστος φθορισµός ανιχνεύεται στις 48 ώρες.
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Εικόνα 4 Η κινητική ελάττωσης του φθορισµού από τη δερµατική
βλάβη ερυθράσµατος ενός ασθενούς. Ελάχιστος φθορισµός επιµένει
48 ώρες µετά την έναρξη της τοπικής θεραπείας.
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Εικόνα

5

Αποικία

Corynebacterium

minutissimum 24 ώρες µετά τον εµβολιασµό
στο θρεπτικό υλικό. Έντονος κοραλλιόχρους
φθορισµός αποκαλύπτεται µε διέγερση στα
340 ± 40 nm.

Εικόνα 6 Αποικίες Corynebacterium
minutissimum 7 ηµέρες µετά τον
εµβολιασµό στο θρεπτικό υλικό. Ο
φθορισµός έχει υποχωρήσει από το κέντρο
και επιµένει ασθενέστερος στην περιφέρεια.
∆ιέγερση 340 ± 40 nm.

Εικόνα 7. Αποικία 7 ηµερών, διέγερση στα 340± 40 nm. Ψευδοχρώµατα έχουν
αποδοθεί στις διαφορετικές εντάσεις φθορισµού.
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Πίνακας 1 Τέσσερις ασθενείς µε ερύθρασµα µηρογεννητικών πτυχών και µία
ασθενής µε ερύθρασµα υποµαζικών πτυχών, 31 ως 65 ετών. ∆ιάρκεια φθορισµού
του Corynebacterium minutissimum στις δερµατικές βλάβες και στις καλλιέργειες.

Ασθενής

Ηλικία

Φύλο

Θέση

∆ιάρκεια

∆ιάρκεια

Ερυθράσµατος

Φθορισµού

Φθορισµού

στο ∆έρµα

στις

από αρχή

καλλιέργειες

θεραπείας
1

65

F

µηρογεννητικές

7 ηµέρες

5 ηµέρες

5 ηµέρες

4 ηµέρες

2 ηµέρες

2 ηµέρες

8 ηµέρες

6 ηµέρες

3 ηµέρες

4 ηµέρες

πτυχές
2

52

F

υποµαζικές
πτυχές

3

31

Μ

µηρογεννητικές
πτυχές

4

48

Μ

µηρογεννητικές
πτυχές

5

40

F

µηρογεννητικές
πτυχές
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Φθορισµός στις βλάβες της ποικιλοχρόου πιτυρίασης

∆έκα ασθενείς µε ποικιλόχρου πιτυρίαση εξετάστηκαν σε διάχυτο ορατό φως και
στο σκοτάδι µε υπεριώδη ακτινοβολία όπως περιγράφεται στη µεθοδολογία. Όλοι
οι ασθενείς παρουσίασαν την τυπική εικόνα µε ψευδοϋφές και σπόρια όταν λέπια
από τις βλάβες τους παρασκευάστηκαν µε ΚΟΗ (Εικόνα 8).

Εικόνα 8 Ψευδοϋφές και
σπόρια – χαρακτηριστικά της
ποικιλόχρου πιτυρίασης

Μόνο 2 από τους δέκα ασθενείς είχαν στικτό χρυσοκίτρινο
φθορισµό, ο οποίος περιγράφεται στη βιβλιογραφία ως
διαγνωστικό κριτήριο της νόσου (Εικόνα 9). Και οι δύο αυτοί
ασθενείς είχαν υπερχρωµικές βλάβες στο ορατό φως. Οι
υπόλοιποι 8 ασθενείς δεν εµφάνισαν κανένα σηµάδι φθορισµού.
Από αυτούς, ένας είχε υπερχρωµικές βλάβες και 7 υποχρωµικές
κατά την εξέταση στο ορατό φως. Η ηλικία και το φύλο των
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ασθενών σε σχέση µε την ύπαρξη ή όχι φθορισµού και το
χρώµα των βλαβών τους φαίνονται στον πίνακα 2. Κατά την
εξέταση και των 10 ασθενών µε υπεριώδη ακτινοβολία, οι
βλάβες της ποικιλόχρου πιτυρίασης παρουσίαζαν εντονότερη
αντίθεση µε το υγιές δέρµα και η ακριβής τους έκταση και
εντόπιση φαίνονταν µε µεγαλύτερη σαφήνεια, σε σύγκριση µε
την εξέταση στο ορατό φως (Εικόνα 10).

Ασθενής

Ηλικία

Φύλλο

Φθορισµός

Χρωµατική
αλλαγή βλάβης

1

31

F

ΝΑΙ

ΥΠΕΡΧΡΩΜΙΑ

2

25

M

ΝΑΙ

ΥΠΕΡΧΡΩΜΙΑ

3

22

M

ΟΧΙ

ΥΠΕΡΧΡΩΜΙΑ

4

24

F

ΟΧΙ

ΥΠΟΧΡΩΜΙΑ

5

35

F

ΟΧΙ

ΥΠΟΧΡΩΜΙΑ

6

18

M

ΟΧΙ

ΥΠΟΧΡΩΜΙΑ

7

21

M

ΟΧΙ

ΥΠΟΧΡΩΜΙΑ
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8

26

M

ΟΧΙ

ΥΠΟΧΡΩΜΙΑ

9

23

M

ΟΧΙ

ΥΠΟΧΡΩΜΙΑ

10

25

M

ΟΧΙ

ΥΠΟΧΡΩΜΙΑ

Πίνακας 2 ∆έκα ασθενείς µε ποικιλόχρου πιτυρίαση – παρατηρήσεις στο φθορισµό
και το χρώµα των δερµατικών βλαβών

Α

Β

Εικόνα 9 Υπερχρωµική βλάβη ποικιλοχρόου πιτυρίασης µε διέγερση στο
ορατό φως (Α) και στο υπεριώδες φως (Β) όπου φαίνεται κίτρινος
φθορισµός

Α

Β
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4. ΣΧΟΛΙΑ
Η UV ακτινοβολία χρησιµοποιείται στην κλινική πράξη για την in vivo ανίχνευση
µικροοργανισµών (Caplan, 1967). Η ανίχνευση κοραλλιοχρόοου φθορισµού στις
βλάβες του ερυθράσµατος αποτελεί ένα χρήσιµο κριτήριο στη διαφοροδιάγνωση
από άλλες νόσους που ίσως δίνουν παρόµοια κλινική εικόνα. Πράγµατι, όλοι οι
ασθενείς µε ερύθρασµα παρουσίασαν έντονο κοραλλιόχροο φθορισµό στις
βλάβες. Με τοπική θεραπεία µε τερµπιναφίνη ο φθορισµός επέµεινε στις βλάβες
για 2 ως 8 ηµέρες. Για να ερευνήσουµε το αν ο φθορισµός αποτελεί, εκτός από
διαγνωστικό και θεραπευτικό κριτήριο, λάβαµε καλλιέργειες από τις βλάβες του
ερυθράσµατος κατά την εξαφάνιση του φθορισµού. ∆ύο από τους πέντε ασθενείς
δεν ανέπτυξαν C. minutissimum στις καλλιέργειες που λήφθηκαν από τις βλάβες
ερυθράσµατος όταν έπαψε να ανιχνεύεται ο φθορισµός. Στις καλλιέργειες που
λήφθηκαν από τους υπόλοιπους τρεις ασθενείς µετά την εξαφάνιση του
φθορισµού αποµονώθηκε C. minutissimum. Αν και ο αριθµός των ασθενών είναι
µικρός, συµπεραίνουµε ότι η διακοπή της ανίχνευσης του φθορισµού δεν είναι
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ασφαλές θεραπευτικό κριτήριο, τουλάχιστον για το θεραπευτικό σχήµα που εµείς
χρησιµοποιήσαµε.

Καλλιέργειες που λήφθηκαν από τις βλάβες του ερυθράσµατος στο τέλος των
δέκα ηµερών ήταν όλες αρνητικές για C. minutissimum. Θεωρούµε ότι η τοπική
χρήση τερµπιναφίνης για το ερύθρασµα είναι µία δόκιµη θεραπεία. Μελέτες οι
οποίες θα περιλαµβάνουν µεγαλύτερο αριθµό ατόµων είναι απαραίτητες για να
επιβεβαιώσουν τις δικές µας παρατηρήσεις µας στο µικρό δείγµα ασθενών.
Επιπλέον, περαιτέρω µελέτες θα χρειαστούν για να προσδιορίσουν τον ακριβή
µηχανισµό δράσης της τερµπιναφίνης στα κορυνοβακτηρίδια. Σηµειώνεται ότι
ένας από τους πέντε ασθενείς που συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη επανεµφάνισε
ερύθρασµα σε ένα µήνα από τη λήξη της θεραπείας.

Η ανίχνευση κίτρινου φθορισµού από βλάβες ποικιλόχρου πιτυρίασης
περιγράφεται ως διαγνωστικό κριτήριο της νόσου (Krull and Babel, 1976; del
Palacio Hernanz et al., 1987; Payle et al., 1994; Palacio et al., 1995; WiggerAlberti and Elsner, 1997; Sunenshine et al., 1998; James et al., 2000). Σύµφωνα µε
τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, µόνο 2 από τους 10 ασθενείς µε ποικιλόχρου
πιτυρίαση είχαν φθορισµό στις βλάβες τους ύστερα από εξέταση µε υπεριώδη
ακτινοβολία. ∆εν θεωρούµε ότι τα ευρήµατά µας επηρεάστηκαν από πλύσιµο ή
χρήση υδατικών / καλλυντικών κρεµών πριν από την εξέταση, γιατί ζητήθηκε από
όλους τους ασθενείς να µην πλυθούν και να µην εφαρµόσουν τίποτα στο δέρµα
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τους για 24 ώρες πριν την εξέταση.

Σύµφωνα µε τα όσα γνωρίζουµε, δεν

υπάρχουν επιδηµιολογικές µελέτες οι οποίες να περιγράφουν τη συχνότητα του
φθορισµού στις βλάβες της ποικιλοχρόου πιτυριάσεως. Ίσως ο φθορισµός δεν
είναι τόσο συχνός όσο γενικά πιστεύεται.

Τρεις από τους ασθενείς µε ποικιλόχρου πιτυρίαση που εξετάσαµε είχαν
υπερχρωµικές βλάβες και επτά είχαν υποχρωµικές βλάβες. Η παθογένεση βλαβών
µε διαφορετική χρωµατική χροιά δεν είναι ξεκάθαρη. Αυξηµένο µέγεθος
µελανοσωµάτων και άτυπη κατανοµή παρατηρήθηκαν σε υπερχρωµικές βλάβες
σε σχέση µε το φυσιολογικό δέρµα (Allen et al., 1976) και η M. furfur βρέθηκε ότι
παράγει καφέ χρώµα όταν αναπτυχθεί σε καλλιεργητικό µέσο που περιέχει
τρυπτοφάνη (Mayser et al., 1998). Στις υποχρωµικές βλάβες, παρατηρήθηκαν
µελανοσώµατα µικρότερα του φυσιολογικού µεγέθους

(Charles et al., 1973;

Karaoui et al., 1981). Επίσης, έχει προταθεί ότι ο µικροοργανισµός παράγει
δικαρβονικά οξέα τα οποία ίσως αναστέλλουν τη δράση της τυροσινάσης και έτσι
αποτρέπεται η παραγωγή µελανίνης (Nazzaro-Porro and Passi, 1978). Ωστόσο,
αυτή η θεωρεία δεν στάθηκε δυνατό να αποδειχθεί in vitro ή in vivo σε
φυσιολογικά µελανοκύτταρα (Galadari et al., 1992).

Η ποικιλόχρους πιτυρίαση είναι µία επιδερµιδική λοίµωξη. Η υπερχρωµία ή η
υποχρωµία γύρω από τις βλάβες της ποικιλοχρόου πιτυρίασης φαίνονται
εντονότερες όταν η περιοχή ακτινοβοληθεί µε UV σε σκοτεινό χώρο. Οι
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διαβαθµίσεις χροιά της επιδερµίδας είναι πιο έντονες όταν το δέρµα
ακτινοβοληθεί µε υπεριώδη ακτινοβολία σε σχέση µε το φως του περιβάλλοντος,
γιατί όταν ακτινοβολούµε µε UV, το οποίο διαπερνά σε µικρό βάθος (βλ. γενικό
µέρος), επανεκπέµπεται ακτινοβολία µόνο από την κερατίνη στιβάδα και την
επιδερµίδα (Gilchrest et al., 1977). Το φως του περιβάλλοντος διεισδύει σε
µεγαλύτερο βάθος στο δέρµα, µέρος της ακτινοβολίας που φτάνει στο χόριο
επανεκπέµπει ακτινοβολία, µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι χρωµατικές
αντιθέσεις της επιδερµίδας. Η εξέταση µε UV φως παρέχει έναν ακριβή τρόπο
εκτίµησης της εντόπισης και της έκτασης της ποικιλοχρόου πιτυρίασης. Μη
πεπειραµένοι εξεταστές δε θα έπρεπε να συγχέουν την πιθανή υποχρωµία των
βλαβών, η οποία φαίνεται πιο έντονη υπό τη UV ακτινοβολία, µε τον κίτρινο
φθορισµό που περιγράφεται για την ποικιλόχρου πιτυρίαση (Figure 4A-4B).

Πρόσφατα, το γένος Malassezia επανεξετάστηκε, η κατάταξή του διευρύνθηκε και
χωρίστηκε σε επτά είδη: M. furfur, M. pachydermatis, and M. sympodialis, M.
globosa, M. obtusa, M. restricta, and M. slooffiae (Gueho et al., 1996).
Αναλυτικές µελέτες οι οποίες να ερευνούν την παρουσία συγκεκριµένων ειδών
Malassezia σε διάφορες ασθένειες δεν έχουν γίνει ακόµη σε ικανοποιητικό βαθµό
και η λοιµογόνος δράση τους παραµένει άγνωστη.

Τα είδη που σήµερα

θεωρούνται υπεύθυνα για τη ποικιλόχρου πιτυρίαση είναι: M. globosa, M. furfur
and M. sympodialis (Crespo Erchiga et al., 2000; Nakabayashi et al., 2000; Gupta
et al., 2001). Πιθανολογούµε ότι οι διαφορές στο φθορισµό και στο χρώµα των
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βλαβών ποικιλοχρόου πιτυριάσεως οφείλονται σε διαφορετικά είδη Malassezia
που προκαλούν τη νόσο, το καθένα µε διαφορετικές φυσικές και βιοχηµικές
ιδιότητες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UVA και UVB) χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα
µελέτη αφ’ενός in vitro σε ανθρώπινα κερατινοκύτταρα για τη διερεύνηση της
επαγωγής του παράγοντα αύξησης διαπερατότητας και πολλαπλασιασµού των
αγγείων του δέρµατος (VEGF).
• ∆εδοµένου ότι η υπεριώδης ακτινοβολία επάγει αυξητικούς παράγοντεςκυτοκίνες, όπως ο TNF-α, που µε τη σειρά τους επάγουν τον VEGF, ο
οποίος προάγει την νεοαγγειογένεση, η υπόθεση εργασίας ήταν ότι πιθανά
η αναστολή του TNF-α θα απέτρεπε την αύξηση του VEGF µετά από
έκθεση κερατινοκυττάρων σε υπεριώδη ακτινοβολία.
• Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων, τα επίπεδα του VEGF
mRNA αυξήθηκαν σηµαντικά στα κύτταρα SCC-12F µετά από έκθεση σε
δόσεις UV ακτινοβολίας συναφείς µε τις φυσιολογικές. Επίσης, ο TNF-α
προκάλεσε την παραγωγή του VEGF µε τρόπο δοσοεξαρτώµενο.
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Προσθήκη στο υπερκείµενο των καλλιεργιών ενός πεπτιδίου που
εξουδετερώνει τον TNF-α, απέτρεψε την επίδραση του TNF-α στην
παραγωγή του VEGF, αλλά δεν είχε καµία ανιχνεύσιµη επίπτωση στα
επίπεδα του VEGF µετά από έκθεση κερατινοκυττάρων σε υπεριώδη
ακτινοβολία. Πιθανολογούµε ότι πολλοί διαφορετικοί µηχανισµοί ελέγχουν
την αύξηση του VEGF. Η πιθανή πληθώρα των µηχανισµών (επαγωγικοίανασταλτικοί) που εµπλέκονται στην παραγωγή -έκκριση του VEGF,
προτείνει ότι η αύξησή του είναι, ενδεχοµένως, µια προσαρµοστική
απάντηση στην UV ακτινοβολία.

Αφ’ετέρου, η υπεριώδης ακτινοβολία (UVA κυρίως) χρησιµοποιήθηκε µέσω
σύγχρονης βιοτεχνολογίας (πολυφασµατική απεικόνιση) για την ανάδειξη in vivo
του κοραλλιόχροου φθορισµού στο ερύθρασµα - ο οποίος παράγεται από µη
ταυτοποιηµένες προς το παρόν πορφυρίνες του υπεύθυνου µικροοργανιµού
Corynebacterium minutissimum- καθώς και την ανάδειξη του φθοριµού του ίδιου
µικροβίου σε καλλιέργειες.
• Σύµφωνα µε τα ευρήµατά µας, η ανίχνευση ύστερα από χρήση υπεριώδους
ακτινοβολίας κοραλλιοχρόου φθορισµού στις βλάβες του ερυθράσµατος
αποτελεί χρήσιµο διαγνωστικό κριτήριο αφού όλοι οι ασθενείς µε
ερύθρασµα παρουσίασαν έντονο φθορισµό στις βλάβες τους και στις
καλλιέργειες από τις βλάβες αυτές αποµονώθηκε πάντα C. minutissimum.
Ωστόσο, ο φθορισµός ενδεχόµενα δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για την
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παρακολούθηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης γιατί, µετά από θεραπεία,
όταν δεν ανιχνευόταν πλέον φθορισµός, τρεις από τους πέντε ασθενείς
εξακολουθούσαν να δίνουν καλλιέργειες θετικές για C. minutissimum.
Επιπλέον, κατά τον τερµατισµό της ανίχνευσης φθορισµού από τις αποικίες
του C. minutissimum, ο οργανισµός εξακολουθούσε να αναπτύσσεται σε
ανακαλλιέργειες παράγοντας εκ νέου φθορισµό. Κατά συνέπεια, ο
τερµατισµός της ανίχνευσης του φθορισµού στις αποικίες του C.
minutissimum δε σχετίζεται αναγκαστικά µε τη βιωσιµότητα του
µικροβίου.
• Επίσης, αναζητήθηκε και καταγράφηκε ο κίτρινος φθορισµός στην
ποικιλόχρου πιτυρίαση. Σε ότι αφορά τη νόσο αυτή, διαπιστώσαµε ότι η
εξέταση µε υπεριώδη ακτινοβολία παρέχει έναν ακριβή τρόπο εκτίµησης
της εντόπισης και της έκτασης της νόσου. Ωστόσο, σύµφωνα µε τα
ευρήµατα της παρούσας µελέτης, µόνο 2 από τους 10 ασθενείς µε
ποικιλόχρου πιτυρίαση είχαν κίτρινο φθορισµό στις βλάβες τους ύστερα
από εξέταση µε υπεριώδη ακτινοβολία. Κατά συνέπεια, η αναζήτηση του
κίτρινου φθορισµού ύστερα από εξέταση µε υπεριώδη ακτινοβολία, ίσως
δεν αποτελεί ασφαλές διαγνωστικό κριτήριο για όλα τα είδη της Malassezia
που επάγουν τη νόσο.

Η υπεριώδης ακτινοβολία, η οποία έχει µελετηθεί σηµαντικά για την καρκινογόνο
δράση της στο δέρµα, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως πειραµατικό εργαλείο
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για µελέτες επαγωγής αναπτυξιακών παραγόντων – κυτοκινών, που προάγουν ή
αναστέλλουν νόσους όπως ψωρίαση, ροδόχρου νόσο, γήρανση δέρµατος, αλλά
και για την ανάδειξη, µέσω προηγµένης βιοτεχνολογίας, µικροοργανισµών
υπευθύνων για δερµατικές λοιµώξεις, µε απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση
διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Οι µικροοργανισµοί αυτοί
παρουσιάζουν, ύστερα από έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία φθορισµό, ο οποίος
ενδεχόµενα συνδέεται µε την άµυνα και τη βιωσιµότητά τους.

Αυτή η µελέτη αποτελεί πρώτη διεθνώς συνδιαστική προσέγγιση του
πολλαπλού ρόλου της υπεριώδους ακτινοβολίας στην πειραµατική έρευνα στη
δερµατολογία, τόσο για τις βασικές ερευνητικές µελέτες όσο και για τη
χρησιµοποίηση νέων οργάνων (instrumentation) στη φωτοβιολογία –
φωτοφυσική που αφορά στη δερµατολογία.
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