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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ένας κακοήθης όγκος δεν αποτελείται αποκλειστικά από καρκινικά κύτταρα, αλλά 

και από κύτταρα του καρκινικού στρώματος, κυριότερο συστατικό του οποίου είναι 

οι ινοβλάστες.

Το γονίδιο ρ53 ρυθμίζει το κυτταρικό γήρας( senescence) και την απόπτωση. Το 

γονίδιο ρ53 απενεργοποιείται από αυθόρμητες μεταλλάξεις οι οποίες 

παρατηρούνται στους ινοβλάστες του στρώματος. Το καρκινικό στρώμα το οποίο 

παρουσιάζει έλλειψη του γονιδίου ρ53 προκαλεί την ανάπτυξη ενός πιο επιθετικού 

καρκινικού όγκου σε αντίθεση με το γενετικά φυσιολογικό καρκινικό στρώμα. 

Επιπλέον είναι γνωστό ότι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες πολλαπλασιασμού των 

κυττάρων η απουσία του ρ53 γονιδίου δεν ευνοεί το πολλαπλασιασμό των 

κυττάρων. Στο καρκινικό στρώμα παράγονται από τα καρκινικά κύτταρα αυξητικοί 

παράγοντες σε αυξημένα επίπεδα.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να δούμε τι αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει 

ένας αυξητικός παράγοντας όπως ο EGF στη κυτταρική ανάπτυξη των ινοβλαστών 

και συγκεκριμένα εμβρυϊκών ινοβλαστών ποντικού(ΜΕΕ). Έτσι θα διεξάγουμε 

πείραμα in vitro όπου θα αναπτύξουμε αρχικά ινοβλάστες σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις του EGF και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε αποτύπωμα 

Western για την πρωτεΐνη sma η οποία σχετίζεται με τη κινητικότητα των 

κυττάρων.

Από τα αποτελέσματα μας παρατηρούμε ότι οι ινοβλάστες φυσιολογικού τύπου 

παρουσιάζουν μικρότερη κυτταρική αύξηση μετά από τη χορήγηση του αυξητικού 

παράγοντα EGF σε διαφορετικές συγκεντρώσεις σε σχέση με τους ινοβλάστες από 

τους οποίους λείπει το γονίδιο ρ53. Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι η έκφραση της sma 

πρωτεΐνης είναι πολύ μεγαλύτερη στους ινοβλάστες από τους οποίους λείπει το
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γονίδιο ρ53, άρα και η κινητικότητα των ινοβλαστών αυτών είναι μεγαλύτερη. Το 

σημαντικότερο συμπέρασμα της εργασίας μας πιθανότατα είναι πως οι ινοβλάστες 

του στρώματος από τους οποίους απουσιάζει το ρ53 επικρατούν στο όγκο λόγω της 

αυξημένης τους ευαισθησίας σε αυξητικούς παράγοντες όπως ο EGF.
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Καρκίνος

Ο καρκίνος είναι μία τάξη ασθενειών ή ανωμαλιών οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων και 

την ικανότητα των κυττάρων αυτών να εισβάλουν σε άλλους ιστούς, 

είτε με άμεση ανάπτυξη μέσα σε παρακείμενους ιστούς μέσω εισβολής 

είτε μέσω της εμφύτευσης τους σε απομακρυσμένους ιστούς μέσω 

μετάστασης. Η μετάσταση ορίζεται ως το στάδιο στο οποίο τα 

καρκινικά κύτταρα μεταφέρονται μέσω του κυκλοφορικού ή του 

λεμφικού συστήματος σε απομακρυσμένους ιστούς ή όργανα και 

πολλαπλασιάζονται εκεί. Ο καρκίνος είναι μια από τις κύριες αιτίες 

θανάτου στον «αναπτυγμένο κόσμο» [1].

Ο καρκίνος είναι μια γενετική ασθένεια. Ο χαρακτηρισμός 

αυτός αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι αλλαγές στο γενετικό υλικό, το 

DNA, είναι υπεύθυνες για τη εξέλιξη της νόσου. Εκτός από τις 

κληρονομικές μορφές καρκίνου στις οποίες το γενετικό υπόβαθρο είναι 

προφανές και αυταπόδειχτο, όλοι οι τύποι σποραδικού καρκίνου 

εξελίσσονται μέσω αλλαγών στο γονιδίωμα του κυττάρου. 

Καρκινογόνοι ιοί, μεταλλαξογόνα και όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες που 

σχετίζονται με την καρκινογένεση, σε κάποιο σημείο της εξέλιξης της 

νόσου επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα το DNA [2].

1.1.1 Καρκινικά κύτταρα

Ένα χαρακτηριστικό των καρκινικών κυττάρων είναι το γεγονός 

ότι αποτελούν έναν κλώνο. Είναι αλήθεια πως ο καρκίνος 

αναπτύσσεται από ένα μοναδικό κύτταρο το οποίο φέρει μια 

μεταλλαγή. Στη συνέχεια το κύτταρο αυτό πολλαπλασιάζεται 

δημιουργώντας έναν κλώνο. Τα αναπτυσσόμενα αυτά κύτταρα 

υπόκεινται σε συνεχόμενη επιλογή καθώς τα κύτταρα συνεχώς 

συσσωρεύουν μεταλλαγές οι οποίες αλλάζουν την συμπεριφορά τους.

7



Οι μεταλλαγές οι οποίες συνεισφέρουν τα πιο επιθετικά 

χαρακτηριστικά, όπως ο ταχύς πολλαπλασιασμός και η ανθεκτικότητα 

σε θεραπευτικές αγωγές, είναι αυτές οι οποίες υπερισχύουν και τελικά 

επικρατούν στον καρκινικό ιστό.

HYPERPLASIA PIN

Normal turnover 
of luminal 
epithelia

Loss of Nkx3.1 genes y leads to an extended
proliferative stage

T*»mUaI ^,Λλ<λ*Ι·λ^αλ Λ.Ι LimUaI amIiWaIUlOTiffiai αιπ0ΓΒπϋ3ΐΐοπ οι luminai epiinena

0 Differentiated luminal epithelial ceil

Φ Proliferating luminal epithelial ceil

•
 Proliferating luminal epithelial cell with haploid 
loss of Nkx3.1

ΒΆ 1|λλλ|λλ»,γ. Lminnl aaIIVS* NfiOpiaSDC lUITlRjfll ΒρΙιΠβΙκϊΙ Cell

Εικόνα 1: Ο μηχανισμός του καρκίνου.

Συνεπώς η κλινική εικόνα του καρκινικού όγκου χειροτερεύει με 

το καιρό. Εξετάζοντας το γονότυπο των καρκινικών σε ένα δεδομένο 

όγκο είναι δυνατό να αναγνωριστούν οι μεταλλάξεις αυτές και να 

σκιαγραφηθεί η φυσιολογική πορεία του όγκου βασιζόμενοι στο 

υποσύνολο και την ιστοπαθολογία των κυττάρων που φέρουν την κάθε 

μια γενετική μεταλλαγή. Η «δυναμική» φύση των καρκινικών κυττάρων 

είναι συνήθως υπεύθυνη για την αποτυχία συμβατικών θεραπειών και 

την ανικανότητά μας να αναπτύξουμε μοναδικά διαγνωστικά εργαλεία 

τα οποία να μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και σε ένα ξεχωριστό 

τύπο καρκίνου.

Τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται επίσης από αυξημένη 

αυτονομία, συγκρινόμενα με φυσιολογικά, όμοιας προέλευσης, 

κύτταρα. Αλλαγές στο περιβάλλον των καρκινικών κυττάρων τα 

επηρεάζουν λιγότερο από ότι τα αντίστοιχα τους φυσιολογικά. Το 

χαρακτηριστικό αυτό των εξαλλαγμένων κυττάρων αντικατοπτρίζεται 

στο γεγονός ότι σε συνθήκες καλλιέργειας, είναι πολύ πιο εύκολο να
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μεγαλώσει κανείς καρκινικά κύτταρα από ότι φυσιολογικά κύτταρα, 

ενώ η καλλιέργεια φυσιολογικών κυττάρων ενέχει πάντα το κίνδυνο να 

επιλεγούν τα κύτταρα τα οποία εξαλλάσονται. Ωστόσο, παρά την 

προφανή ιδιότητα των καρκινικών κυττάρων, η συνεχόμενη ανάπτυξη 

ενός καρκινικού όγκου παρουσιάζει μια αυξημένη εξάρτηση από το 

μικροπεριβάλλον στο βαθμό που η τρέχουσα αντίληψη αντιμετωπίζει 

τους κακοήθεις, και όχι μόνο, όγκους σαν μια ετερόλογη οντότητα 

διαφορετικών, γενετικά και ιστολογικά, κυτταρικών τύπων οι οποίοι 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Ο καρκίνος δεν είναι μία αλλά πολλές ασθένειες. Είναι γεγονός 

πως ένας αναρίθμητος συνδυασμός γενετικών μεταλλαγών 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη κατ’ ουσίαν ατελείωτων κλινικών 

περιστατικών τα οποία ενώ αναφέρονται όλα ως κακοήθεις όγκοι, 

εμφανίζουν δραματικές διαφορές στα ιστοπαθολογία και κλινικά 

χαρακτηριστικά τους. Ακόμα και όγκοι με ακριβώς την ίδια 

ιστοπαθολογία και κατάταξη μπορεί να επιδείξουν αρκετά σημαντικές 

διαφορές στα κλινικά τους αποτελέσματα.

Βέβαια θα πρέπει να αναφερθεί πως ενώ όλα τα παραπάνω είναι κατ’ 

αρχήν ακριβή, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί με σημαντικές 

συνέπειες στην βιολογία του καρκίνου σε ένα δεδομένο όγκο είναι 

δυνατό να αναγνωριστούν οι μεταλλάξεις αυτές και να σκιαγραφηθεί η 

φυσιολογική πορεία του όγκου βασιζόμενοι στο υποσύνολο και την 

ιστοπαθολογία των κυττάρων που φέρουν την κάθε μια γενετική 

μεταλλαγή. [2]

1.1.2 Ιστολογία Του Καρκίνου

Τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από δύο 

κληρονομήσιμες ιδιότητες. Αυτά και οι απόγονοί τους α) εισβάλουν και 

αποικίζουν περιοχές που κανονικά κατέχονται από άλλους κυτταρικούς 

τύπους, και β) πολλαπλασιάζονται παρακάμπτοντας τους συνήθεις 

περιορισμούς αύξησης. Είναι προφανές πως ο συνδυασμός των δύο 

αυτών χαρακτηριστικών κάνει τα κύτταρα αυτά ιδιαίτερα επικίνδυνα 

για έναν οργανισμό.Ο όγκος ή το νεόπλασμα προκύπτει όταν ένα
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αρχικό, καρκινικό πλέον, κύτταρο αρχίσει να πολλαπλασιάζεται 

ανεξέλεγκτα δημιουργώντας μια αυξανόμενη μάζα ανώμαλων 

κυττάρων. Εφόσον τα νεοπλαστικά κύτταρα παραμένουν 

ομαδοποιημένα σε μια μοναδική μάζα, ο όγκος χαρακτηρίζεται ως 

καλοήθης. Κακοήθης, και επομένως καρκινικός, χαρακτηρίζεται όταν 

αποκτά την ικανότητα να εισβάλει στον περιβάλλοντα ιστό.

Παρά το γεγονός ότι τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από 

αυξημένη αυτονομία σε σχέση με τα αντίστοιχα φυσιολογικά κύτταρα, 

εξαρτώνται από το περιβάλλον τους. Αυτή η εξάρτηση διαφαίνεται από 

την ανάγκη τους να ικανοποιήσουν τις μεταβολικές τους απαιτήσεις οι 

οποίες αυξάνονται δραματικά όταν ο όγκος ξεπεράσει ένα
3

συγκεκριμένο μέγεθος το οποίο εκτιμάται περί τα 1-2 mm . Όταν 

φτάσουν σε αυτό το μέγεθος ο όγκος γίνεται αγγειοβριθής, γεγονός 

απαραίτητο για την περαιτέρω αύξηση του σε μέγεθος.

Στα τελικά στάδια ανάπτυξης ενός καρκινικού όγκου 

εμφανίζεται το επιβλαβέστερο, για τον οργανισμό, χαρακτηριστικό των 

καρκινικών όγκων. Η μετάσταση. Για να εμφανιστούν μεταστάσεις θα 

πρέπει τα καρκινικά κύτταρα να ξεφύγουν από τον αρχικό όγκο και να 

εξαπλωθούν μέσω του λεμφικού συστήματος (λεμφική μετάσταση) ή 

του κυκλοφορικού συστήματος (αιματογενής μετάσταση) σε άλλα 

σημεία του σώματος. Τα μεταστατικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να 

διεισδύουν μέσα από τα τοιχώματα των τριχοειδών δημιουργώντας 

ανοίγματα μέσα από τις βασικές μεμβράνες με τη βοήθεια 

πρωτεολυτικών ενζύμων τα οποία εκκρίνουν. Από τα μεταστατικά 

κύτταρα που απελευθερώνονται στο κυκλοφορικό σύστημα μόνο ένα 

μικρό ποσοστό είναι αυτό που επιβιώνει και κατορθώνει να 

εγκατασταθεί σε κάποιο άλλο ιστό [2, 4]

1.2 Το Καρκινικό Στρώμα

Σε καρκινικούς όγκους, τα καρκινικά κύτταρα ποτέ δεν 

αναπτύσσονται μόνα τους ερχόμενα σε επαφή αποκλειστικά με 

κύτταρα του ίδιου τύπου αλλά μάλλον δημιουργούν ένα περίπλοκο 

δίκτυο αλληλεπιδράσεων με κύτταρα διαφορετικής προέλευσης. Τα
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κύτταρα αυτά, τα οποία απαρτίζουν το μικροπεριβάλλον των 

καρκινικών κυττάρων, θεωρείται ότι αποτελούν το γενετικά 

φυσιολογικό κομμάτι του κακοήθους όγκου και αποτελείται κυρίως από 

τα ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία δημιουργούν τα τριχοειδή αγγεία, 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που εμπλέκονται την 

απόκριση του οργανισμού κατά του αναπτυσσόμενου όγκου, και 

κυρίως ινοβλάστες. Αυτοί οι κυτταρικοί τύποι απαρτίζουν το καρκινικού 

στρώμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως ορισμένα αδενοκαρκινώματα 

του παχέως εντέρου, του μαστού, και του παγκρέατος, το κλάσμα των 

κυττάρων του στρώματος και κυρίως των ινοβλαστών μπορεί να 

φτάσει το 90% της καρκινικής μάζας, γεγονός το οποίο αναδεικνύει 

την συνεισφορά τους στον όγκο.

Η μελέτη του καρκινικού στρώματος αποτελεί ένα επιστημονικό 

πεδίο της μοριακής ογκολογίας που χαρακτηρίζεται από έντονη 

ερευνητική δραστηριότητα διεθνώς με πολλά υποσχόμενα 

αποτελέσματα για την κλινική πρακτική. Παρά το γεγονός ότι ο όρος 

στρώμα αναφέρεται σε όλα τα κυτταρικά και μη συστατικά ενός όγκου 

εκτός από τα κακοήθη κύτταρα, στις περισσότερες περιπτώσεις 

αναφέρεται μόνο στους ινοβλάστες, καθώς και στο εξωκυτταρικό υλικό

Normal
fibroblast

Genetic, epigenetic changes, 
alterations in expression profile

► -<n>
Cancer associated 

fibroblast

o
Tumor progression

IBMBXftftBXMMXlXSi
\

v-

carcinogenesis

Εικόνα 3: Οι ινοβλάστες οι οποίοι σχετίζονται με τον καρκινικό όγκο, δεν αποκρίνονται μόνο σε 

σήματα προερχόμενα από τα καρκινικά κύτταρα, αλλά έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν την 

μορφολογία και τη συμπεριφορά του νεοπλασματικού συστατικού του όγκου, εγκαθιδρύοντας μια 

αμφίδρομη σχέση με τα καρκινικά κύτταρα. [2]
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το οποίο εκκρίνεται κυρίως από τους ινοβλάστες. Οι ινοβλάστες οι 

οποίοι σχετίζονται με τον καρκινικό όγκο, δεν αποκρίνονται μόνο σε 

σήματα προερχόμενα από τα καρκινικά κύτταρα, αλλά έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάζουν την μορφολογία και τη συμπεριφορά του 

νεοπλασματικού συστατικού του όγκου, εγκαθιδρύοντας μια 

αμφίδρομη σχέση με τα καρκινικά κύτταρα.

Η σημασία του καρκινικού στρώματος στην ανάπτυξη του 

όγκου γίνεται προφανής μετά από μια, κοινή για όσους ερευνητές 

ασχολούνται με τον καρκίνο, παρατήρηση: Ο ρυθμός

πολλαπλασιασμού μιας καρκινικής κυτταρικής σειράς in vitro, δεν 

ταυτίζεται πάντα με το ρυθμό ανάπτυξης ενός όγκου ο οποίος 

δημιουργείται από τα ίδια κύτταρα σε κατάλληλα πειραματικά μοντέλα 

όπως ανοσοκατεσταλμένα ποντίκια. Πολλά καρκινικά κύτταρα τα 

οποία αναπτύσσονται πολύ γρήγορα in vitro, όταν μεταμοσχεύονται σε 

ζώα επιδεικνύουν μια αναπάντεχα μακρά λανθάνουσα περίοδο έως τη 

ανάπτυξη ψηλαφήσιμου όγκου και μειωμένο ρυθμό πολλαπλασιασμού 

σε αντίθεση με άλλα τα οποία ενώ πολλαπλασιάζονται πιο αργά in 

vitro, σε ποντίκια δημιουργούν όγκους γρήγορα οι οποίοι 

αναπτύσσονται ταχύτατα. Αυτές οι αντιφατικές παρατηρήσεις, 

οφείλονται, τουλάχιστον εν μέρη, στο γεγονός ότι σε in vitro συνθήκες 

ο ρυθμός πολλαπλασιασμού αντικατοπτρίζει την ικανότητα 

διπλασιασμού των κυττάρων ενώ in vivo, σε πειραματικά μοντέλα 

ζώων, αυτή καθορίζεται και από τη διαθεσιμότητα και εξάρτηση των 

κυττάρων από θρεπτικά συστατικά, την ανάγκη για μηχανική 

υποστήριξη, καθώς και την ευαισθησία στη επαφή. Είναι πιθανό ότι 

κατά την μετάβαση αυτή, από τις in vitro στις in vivo συνθήκες, 

συμβαίνει μια δραματική αλλαγή στο πρόγραμμα έκφρασης η οποία 

είναι υπεύθυνη για την προσαρμογή των καρκινικών κυττάρων στην 

αλληλεπίδραση με το στρώμα. Η αποτελεσματικότητα της 

προσαρμογής αυτής, καθορίζει, κατά πάσα πιθανότητα, το 

αναπτυξιακό προφίλ των καρκινικών κυττάρων σε πειραματικά 

μοντέλα ζώων. Επιπρόσθετα, ο ξενιστής ο οποίος συνεισφέρει το 

στρώμα σε τέτοιου είδους πειραματικά μοντέλα, μπορεί να επηρεάσει 

δραματικά τη συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων. Συνεπώς, το
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προφίλ ογκογένεσης των κυττάρων αυτών δεν είναι άμεση και 

μοναδική συνέπεια του γονότυπου τους αλλά επηρεάζεται επίσης από 

τις ιδιότητες των κυττάρων τα οποία απαρτίζουν το μικροπεριβάλλον 

τους, και κυρίως από αυτά του καρκινικού στρώματος.

Συνεπώς είναι προφανές πως η μελέτη των καρκινικών κυττάρων σε 

καλλιέργεια καθώς και ο εντοπισμός και η επακόλουθη αξιολόγηση του 

ρόλου των γενετικών αλλαγών στα ίδια τα κύτταρα τα οποία 

απαρτίζουν το κακοήθες κομμάτι του όγκου, αποτελεί μια 

αδιαμφισβήτητα χρήσιμη προσέγγιση, η οποία ωστόσο εμπεριέχει 

ορισμένους περιορισμούς οι οποίοι οφείλονται στην έλλειψη 

μεθοδολογίας.

Η συνεισφορά των ινοβλαστών του στρώματος στην 

καρκινογένεση επιδεικνύεται από το γεγονός ότι ινοβλάστες οι οποίοι 

σχετίζονται με καρκινώματα, αλλά όχι με φυσιολογικό επιθήλιο, έχουν 

την ιδιότητα να προκαλούν καρκινογένεση σε μη καρκινικά επιθηλιακά 

κύτταρα, υποδεικνύοντας πως είναι ικανοί να εκκρίνουν 

αποτελεσματικά ογκογόνα σήματα τα οποία με τη σειρά τους 

προκαλούν εξαλλαγή η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση 

καρκινογενετικής δράσης από το επιθήλιο. Επιπλέον, η γενετική 

τροποποίηση ινοβλαστών ώστε να υπερεκφράζουν HGF και TGF-b, 

καθώς και η ακτινοβόληση ινοβλαστών προκαλεί επίσης κακοήθη 

εξαλλαγή μη καρκινικών επιθηλιακών κυττάρων μαστού.

Ενώ οι ινοβλάστες οι οποίοι σχετίζονται με καρκίνο επιδρούν 

θετικά στη καρκινογένεση, αυτοί καθαυτοί οι ινοβλάστες δεν 

προκαλούν πάντα την ανάπτυξη του όγκου. Σε ορισμένα πειραματικά 

συστήματα έχει δειχθεί αρνητική, ως προς την ανάπτυξη του όγκου, 

δράση των φυσιολογικών ινοβλαστών, υπονοώντας αντικαρκινική 

δράση. Για παράδειγμα, κερατινοκύτταρα τα οποία υπερεκφράζουν το 

γονίδιο ras αναπτύσσουν όγκους σε ποντίκια μόνο όταν ενίονται μαζί 

με 3Τ3-αθανοτοποιημένους ινοβλάστες ενώ όταν ενίονται με 

φυσιολογικούς ινοβλάστες δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πειράματα 

συνκαλλιέργειας φυσιολογικών ινοβλαστών με κύτταρα από καρκίνο 

του μαστού δίνουν αντίστοιχα αποτελέσματα αρνητικής επίδρασης στο 

ρυθμό πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων. [2,5,6]
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1.2.1 Το σχετιζόμενο με καρκινικό όγκο στρώμα έχει διακριτή 

μορφολογία: Η δεσμοπλαστική αντίδραση

Εδώ και μερικές δεκαετίες οι παθολογοανατόμοι αναγνώρισαν 

πως το καρκινικό στρώμα είναι μορφολογικά διαφορετικό από το 

στρώμα φυσιολογικού ιστού όμοιας προέλευσης. Το σύνολο αυτών των 

αλλαγών συνήθως αναφέρεται με τον όρο «δεσμοπλαστική αντίδραση» 

και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αυξημένο μιτωτικό δείκτη στους 

ινοβλάστες, κυτταρική ατυπία, και ορισμένες αλλαγές στην 

εξωκυττάρια ουσία όπως αυξημένη παραγωγή συγκεκριμένων 

κολλαγόνων, φιμπρονεκτινών, γλυκοζαμινογλυκανών και 

πρωτεογλυ κανών.

α-smooth*
muscle-actin 
stress fibres

Nuclejs

TenascinC
Vimentin

SPARC

Growth factors 
ECM proteases 
Chemokines

EDA-fibronectin
α,βι integrin

Fibrillar ECM
V rrbrm

Fibronectin

a Fibroblast

- Collagen I

Εικόνα 4: To καρκινικό στρώμα είναι μορφολογικά διαφορετικό από το στρώμα φυσιολογικού ιστού 

όμοιας προέλευσης. Το σύνολο αυτών των αλλαγών συνήθως αναφέρεται με τον όρο «δεσμοπλαστική 

αντίδραση» και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αυξημένο μιτωτικό δείκτη στους ινοβλάστες, κυτταρική 

ατυπία, και ορισμένες αλλαγές στην εξωκυττάρια ουσία όπως αυξημένη παραγωγή συγκεκριμένων 

κολλαγόνων, φιμπρονεκτινών, γλυκοζαμινογλυκανών και προτεογλυκανών. [7]

Οι μυοϊνοβλάστες αποτελούν το κύριο τύπο ινοβλαστών του 

καρκίνου στρώματος και μπορούν να ταυτοποιηθούν με 

ανοσοϊστοχημεία, εντοπίζοντας ορισμένους δείκτες οι οποίοι 

περιλαμβάνουν βιμεντίνη, α-ακτίνη λείων μυών, βαριά αλυσίδα 

μυοσίνης λείων μυών, δεσμίνη, καλπονίνη και α-ιντεργκρίνη. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή η μερική διαφοροποίηση σε 

λεία μυϊκά κύτταρα, η οποία χαρακτηρίζεται από την έκφραση των 

προαναφερθέντων πρωτεϊνών, έχει παρατηρηθεί επίσης κατά την
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επούλωση πληγών η τη φλεγμονή, καθώς οι ινοβλάστες 

ενορχηστρώνουν την επιδιόρθωση. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι 

υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ των αρχικών σταδίων του καρκίνου 

και της χρόνιας φλεγμονής στην οποία πιθανώς συμμετέχουν οι 

ινοβλάστες. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός πως η φλεγμονή 

επάγει το σχηματισμό αντιδραστικού στρώματος το οποίο είναι όμοιο 

μορφολογικά με αυτό το οποίο ενεργοποιείται από την κακοήθεια.

Συγκεκριμένες πρωτεάσες, οι μεταλλοπρωτεϊνάσες της 

εξωκυτταρικής ουσίας (matrix metallopreteinases-MMPs) οι οποίες 

εκκρίνονται από τα καρκινικά κύτταρα επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην μετάβαση του στρώματος από τη φυσιολογική στην σχετιζόμενη 

με το καρκίνο κατάσταση, όπως συμβαίνει με την στρωμολυσίνη-1 (str- 

1) η οποία όταν κρίνεται από κατάλληλα γενετικά τροποποιημένα 

επιθηλιακά κύτταρα του μαστού αποδιοργανώνει το στρώμα με τέτοιο 

τρόπο ο οποίος είναι ικανός να προάγει κακοήθη εξαλλαγή και την 

ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. [7,8,9]

1.2.2 Αλλαγές στο προφίλ έκφρασης των καρκινικών ινοβλαστών

Εκτός από του προαναφερθέντες δείκτες οι οποίοι σχετίζονται 

κυρίως με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, διάφορα άλλα 

γονίδια εκφράζονται διαφορικά στους ινοβλάστες του καρκινικού 

στρώματος. Πολλά από αυτά περιλαμβάνουν αναπτυξιακούς 

παράγοντες οι οποίοι μπορούν να δράσουν επηρεάζοντας τόσο τα 

κύτταρα του στρώματος όσο και τα καρκινικά κύτταρα ενός όγκου. 

Ένα παράδειγμα τέτοιου αναπτυξιακού παράγοντα είναι ο αυξητικός 

παράγοντας των ηπατοκυττάρων (HGF) ο οποίος εκφράζεται κυρίως 

από τους ινοβλάστες του στρώματος ενώ ο υποδοχέας του, c-Met 

εκφράζεται από τα καρκινικά κύτταρα.
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Cancer cells

Stromal fibroblasts
Εικόνα 5: Καρκινικά κύτταρα και ινοβλάστες του στρώματος [10]

Έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί ένας παρακρινής διεγερτικός 

βρόγχος σε αρκετά καρκινικά κύτταρα, ο οποίος εκτελείται από τον 

HGF και τον υποδοχέα του c-Met. Η εμπλοκή και άλλων αναπτυξιακών 

παραγόντων έχει αποδειχθεί, όπως στη περίπτωση του TGFb 

(Transforming Growth Factor b) ο οποίος παίρνει μέρος στη ρύθμιση 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του στρώματος και των καρκινικών 

κυττάρων. Ο τρόπος δράσης του ωστόσο είναι πιο περίπλοκος απ’ότι 

στην περίπτωση HGF/c-Met, διότι ο TGF, και ο υποδοχέας 

του,εκφράζεται τόσο στα καρκινικά όσο και στα κύτταρα του 

στρώματος, ενώ η ενεργοποίησή του προκαλεί τόσο ανασταλτικά όσο 

και διεγερτικά αποτελέσματα στον όγκο, ανάλογα με τον 

χρησιμοποιούμενο ιστό και πειραματικό σύστημα.

1.2.3 Οι σχετιζόμενοι με καρκινικά όγκο ινοβλάστες δεν είναι 

απαραίτητα γενετικά φυσιολογικοί

Οι ινοβλάστες οι οποίοι σχετίζονται με καρκινικούς όγκους, σε 

αντίθεση με τα καρκινικά κύτταρα τα οποία συσσωρεύουν μεταλλαγές, 

θεωρείτο ότι έφεραν φυσιολογικό γενετικό υλικό χωρίς μεταλλαγές. 

Συνεπώς, κάθε απόκλιση από την φυσιολογική μορφολογία και τα 

φυσιολογικά χαρακτηριστικά για τους ινοβλάστες αυτούς μπορούσε να
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ερμηνευτεί από αλλαγές στο πρότυπο έκφρασής τους, το οποίο 

προφανώς είχε επηρεαστεί από τα γειτονικά καρκινικά κύτταρα. 

Ωστόσο φαίνεται πως η υπόθεση αυτή δεν είναι πάντοτε αληθής: οι 

ινοβλάστες του καρκινικού στρώματος μπορούν επίσης να 

συσσωρεύσουν μεταλλαγές οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές που 

εντοπίζονται τα νεοπλασματικά κύτταρα. Μέχρι σήμερα οι μεταλλαγές 

στους ινοβλάστες οι οποίες έχουν περιγράφει προκαλούν την 

απενεργοποίηση ογοκατασταλτικών γονιδίων (Tumor Suppressor 

Genes - TSGs) όπως το ρ53 και το ΡΤΕΝ. Χρησιμοποιώντας ένα 

μοντέλο καρκίνου του μαστού με στρώμα αποτελούμενο από 

ινοβλάστες με μεταλλαγές στο γονίδιο ρ53, και διεξάγοντας πειράματα 

ανασύστασης όγκων στους οποίους χιμαιρικοί όγκοι δημιουργήθηκαν 

αποτελούμενοι από ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα μαστού και στρώμα 

από ινοβλάστες με διαφορετικούς γονότυπους, βρέθηκε πως 

μεταλλαγές του ρ53 στους ινοβλάστες προκαλούν πιο επιθετική 

ιστοπαθολογία και αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης του όγκου σε σχέση με 

τους φυσιολογικούς ινοβλάστες. Τα εν λόγω πειράματα θα 

περιγραφούν στη συνέχεια με μεγαλύτερη λεπτομέρεια καθώς 

αποτελούν την αφετηρία της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας. 

Τέτοια πάντως πειράματα υπογραμμίζουν τις ισχυρές μορφογενετικές 

ιδιότητες των ινοβλαστών του στρώματος και τις επίπτωσης τους στο 

καθορισμό των ιδιοτήτων του παραγόμενου όγκου. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι ο μηχανισμός απενεργοποίησης 

περιλαμβάνει την απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss Of Heterozygosity - 

LOH), η οποία είναι πολύ συχνή στην απενεργοποίηση των TSGs σε 

καρκινικά κύτταρα. Ωστόσο η ενεργοποίηση ογκογονιδίων είναι επίσης 

πιθανή.

Το πώς οι αλλαγές στους ινοβλάστες του στρώματος 

ενσωματώνονται στην περίπλοκη διαδικασία της καρκινογένεσης, και 

ιδίως το πώς αλληλεπιδρούν με άλλες διαδικασίες οι οποίες 

παρουσιάζουν μη αυτόνομα μηχανιστικά χαρακτηριστικά, όπως η 

αγγειογένεση, παραμένει ασαφές. Πρόσφατα, ο R. Weinberg και οι 

συνεργάτες του παρουσίασαν αποδείξεις ότι ενεργοποιημένοι 

ινοβλάστες (ινοβλάστες οι οποίοι σχετίζονται με καρκινικούς όγκους),
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κατέχουν διπλό ρόλο στη καρκινογένεση: Προάγουν την ανάπτυξη του 

όγκου εκκρίνοντας αναπτυξιακούς παράγοντες όπως ο προερχόμενος 

από κύτταρα στρώματος παράγοντας 1 (stromal-cell derived factor 1 

- SDF-1), ο οποίος επιδρά στα καρκινικά κύτταρα μέσω του υποδοχέα 

CXCR4 (παραρινική επίδραση), και επιστρατεύοντας ενδοθηλιακά 

προγονικά κυττάρων μέσα στον όγκο συνεισφέροντας στην 

αγγειογένεση (ενδοκρινής επίδραση).

1.3 Ινοβλάστες

Τα κύτταρα που απαρτίζουν τους ιστούς διαιρούνται σε δύο 

κατηγορίες: τα παρεγχυματικά και τα στηρικτικά τα οποία σχηματίζουν 

το δομικό σκελετό του ιστού. Οι ινοβλάστες είναι ένας από τους 

τέσσερις κυτταρικούς τύπους των στηρικτικών κυττάρων (οι υπόλοιποι 

είναι τα χονδροκύτταρα, τα οστεοκύτταρα και τα λιποκύτταρα). Τα 

κύτταρα αυτά παράγουν τον ινοκολλαγονώδη (ινώδη) ιστό, ο οποίος 

αποτελείται κυρίως από κολλαγόνες ίνες συνδεδεμένες με 

γλυκοζαμινογλυκάνες, καθώς και από ελαστικές και δικτυωτές ίνες. Ο 

συγκεκριμένος ιστός αποτελεί τον κύριο στηρικτικό ιστό των 

περισσότερων οργάνων και έχει τις ακόλουθες εξειδικευμένες 

λειτουργίες:

Στήριξη των νεύρων, των αγγείων και των λεμφικών αγγείων. 

Διαχωρισμό των λειτουργικών στιβάδων στα όργανα και στους 

ιστούς.

Στήριξη των διερχόμενων και μόνιμων κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήματος.

Σχηματισμός της ινώδους κάψας που περιβάλλει τα περισσότερα 

παρεγχυματώδη όργανα όπως το ήπαρ, το σπλήνα και τους 

νεφρούς.

Σχηματισμός του ινολιπώδη ιστού, που αποτελεί στοιχείο των 

περισσότερων ιστών, με την ανάμειξη του ινώδους ιστού με το 

λιπώδη.

Οι ινοβλάστες είναι εξαιρετικά ανθεκτικά κύτταρα έναντι 

ερεθισμάτων τα οποία προκαλούν καταστροφή και σκοτώνουν τα 

περισσότερα άλλα είδη κυττάρων, όπως τα νευρικά, τα επιθηλιακά ή
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τα μυϊκά κύτταρα. Αυτή τους η αντοχή σχετίζεται με το γεγονός ότι για 

λόγους που παραμένουν μη κατανοητοί μέχρι σήμερα, ενώ άλλοι 

κυτταρικοί τύποι έπειτα από επίδραση συγκεκριμένων ερεθισμάτων 

υφίστανται απόπτωση, οι ινοβλάστες εισέρχονται σε κατάσταση μη 

αναστρέψιμου κυτταρικού γήρατος (senescence) παραμένοντας 

ζωντανοί. Αυτή τους η ιδιότητα σχετίζεται με τα πειράματα που θα 

περιγραφούν στη συνέχεια. Επίσης παίζουν σπουδαίο ρόλο στην 

επανόρθωση του αλλοιωμένου ιστού.

Κατά την καρκινογένεση οι ινοβλάστες οι οποίοι σχετίζονται με 

τον αναπτυσσόμενο όγκο διαφοροποιούνται μερικά προς 

μυοϊνοβλάστες. Οι μυοϊνοβλάστες έχουν χαρακτηριστικά τα οποία 

συμπίπτουν με αυτά των ινοβλαστών και των λείων μυϊκών κυττάρων. 

Στο φωτονικό μικροσκόπιο, τα κύτταρα αυτά εμφανίζουν την ίδια 

μορφολογία με τους ινοβλάστες, αλλά στο ηλεκτρονικό, φαίνεται να 

περιέχουν αθροίσματα νηματίων ακτίνης συνδεδεμένα με μυοσίνη, τα 

οποία είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία τους, της συστολής. Από αυτή 

την άποψη μοιάζουν με τα λεία μυϊκά κύτταρα [11].

1.3.1 MEFs

Οι MEFs (mouse embryonic fibroblasts) είναι εμβρυϊκοί 

ινοβλάστες που προέρχονται από ποντίκια. Οι εμβρυϊκοί ινοβλάστεις 

ποντικιών (MEFs) χρησιμοποιούνται συχνά ως κύτταρα τροφοδότες 

στην ανθρώπινη εμβρυϊκή έρευνα κυττάρων. Τα εμβρυϊκά αυτά 

κύτταρα αυξάνονται συνήθως σε ένα στρώμα των μιτωτικών 

αδρανοποιημένων αρχικών εμβρυϊκών ινοβλαστών ποντικιών για να 

προωθήσουν την αύξηση και να αποτρέψουν τη διαφοροποίηση. Αυτά 

τα κύτταρα σταματούν μετά από μερικές μεταβάσεις. Για αυτό πρέπει 

να απομονώνονται από τα έμβρυα ποντικιών στην ημέρα 14 της 

κύησης όπως περιγράφονται από Robertson (1987).[12,13]



Εικόνα 6: Τα κύτταρα MEF (εμβρυϊκοί ινοβλάστες ποντικιών).[12]

1.4 Ζώα εργαστηρίου

Η πρόοδος στη μοριακή βιολογία έδωσε τη δυνατότητα, κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, να χρησιμοποιηθούν ζώα 

εργαστηρίου - κυρίως ποντίκια - ως μοντέλα καρκίνου. Παρά τους 

ορισμένους περιορισμούς που εμφανίζουν τέτοια μοντέλα για τη 

μελέτη του ανθρώπινου καρκίνου, η πληροφορίες τις οποίες παρέχουν 

και η συνεισφορά τους στην κατανόηση θεμελιωδών παραμέτρων της 

νόσου στον άνθρωπο είναι ασύγκριτη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο 

μοντέλο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί έως σήμερα.

Έχουν δημιουργηθεί αρκετές κατηγορίες γενετικά 

τροποποιημένων ζώων, διαφέροντα στο είδος της τροποποίησης και 

της τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε, και συνεπώς στο είδος της 

πληροφορίας που μπορούν να παρέχουν. Ουσιαστικά, τα γενετικά 

τροποποιημένα ποντίκια χρησιμοποιούνται σε όλα τα πεδία της 

βιοϊατρικής έρευνας και ιδιαίτερα στην πειραματική/μοριακή 

ογκολογία στην οποία έχουν συνεισφέρει μεγάλο όγκο πληροφορίας 

τόσο στη βασική όσο και στην προκλινική έρευνα. Αναλόγως με την 

γενετική αλλαγή την οποία έχουν κατασκευαστεί να φέρουν, μπορούν
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να φέρουν την λειτουργία ενός ή περισσότερων επηρεασμένων ιστών, 

μπορούν να φέρουν και να εκφράζουν νέα αλληλόμορφα γονιδίων 

σχετιζόμενα με κάποια νόσο, μπορούν να φέρουν κατεσταλμένα 

ενδογενή γονίδια ή μπορούν να εκφράζουν συγκεκριμένα γονίδια μόνο 

όταν και όπου ο ερευνητής ορίζει.

1.4.1 Στοχευμένη μεταλλαξογένεση, knocking -out / knocking-in 

συγκεκριμένων γονιδίων.

Είναι γνωστό ότι τα ογκογονίδια συμπεριφέρονται ως επικρατή 

κατά την καρκινογένεση. Συνεπώς, η υπερέκφραση τους σε 

διαγονιδιακά ποντίκια αποτελεί, παρά τους περιορισμούς της μεθόδου, 

μια ακριβή προσέγγιση για την κατανόηση της λειτουργίας τους. Σε 

αντίθεση, ωστόσο, με τα ογκογονίδια, τα ογκοκατασταλτικά γονίδια 

απενεργοποιούνται από χρωμοσωμικές ελλείψεις, μεταλλαγές και 

άλλους γενετικούς και επιγενετικούς μηχανισμούς. Έτσι, η δημιουργία 

ενός ζώου-μοντέλο για τη μελέτη της λειτουργίας τους απαιτεί την 

απενεργοποίηση των γονιδίων αυτών. Το τελευταίο μπορεί να 

επιτευχθεί, με την εισαγωγή σε εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα ποντικιών, 

κατάλληλων πλασμιδίων. Σε μια απλοποιημένη εκδοχή της στρατηγικής 

αυτά τα πλασμίδια πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω 

στοιχεία: Πρέπει να έχουν δύο περιοχές του γονιδίου το οποίο 

πρόκειται να αφαιρεθεί, στις άκρες ενός γονιδίου το οποίο παρέχει 

ανθεκτικότητα σε κάποιο αντιβιοτικό το οποίο θα χρησιμεύσει ως 

θετικός μάρτυρας επιλογής. Μετά από ομόλογο ανασυνδυασμό τα 

θετικά επιλεγμένα κύτταρα έχουν ανταλλάξει το χρωμοσωμικό με το 

πλασμιδιακό κομμάτι. Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής 

είναι η παραγωγή κυττάρων στα οποία το γονίδιο ενδιαφέροντος 

διακόπτεται από ένα γονίδιο το οποίο προσδίδει ανθεκτικότητα σε ένα 

αντιβιοτικό. Μετά, τα κύτταρα αυτά ενίονται σε βλαστοκύστεις, οι 

οποίες μεταφέρονται σε ψευδο-εγκυμονούσες μητέρες-ξενιστές. Οι 

απόγονοι ελέγχονται για το αν έχουν ενσωματώσει την μεταλλαγή στα 

γένεται κύτταρα όπου το ένα από τα δύο αλληλόμορφα του γονιδίου 

έχει χαθεί (knocked out). Επιλεκτικές διασταυρώσεις των ετερόζυγων
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ποντικιών έχει ως αποτέλεσμα στην δημιουργία ποντικιών στα οποία 

λείπει (σε ομοζυγωτία) το γονίδιο το οποίο είναι υπό διερεύνηση.

Τα πειραματόζωα στα οποία το ογκοκατασταλτικό γονίδιο έχει 

διαγραφεί, όπως αναμένεται, εμφανίζουν αυξημένη ευαισθησία στην 

καρκινογένεση. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η διαγραφή του 

ογκοκατασταλτικού γονιδίου ρ53, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την 

αυξημένη ευαισθησία στην λεμφωματογένεση. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι ακόμα και τα ετερόζυγα ζώα για την 

έλλειψη του ρ53 είναι επιρρεπή στην ανάπτυξη λεμφωμάτων λόγο του 

ότι συχνά εκλείπει το φυσιολογικό αλληλόμορφο γεγονός το οποίο 

συμφωνεί με τη «υπόθεση του διπλού χτυπήματος» του Knudson, 

εξομοιώνοντας τον μοριακό μηχανισμό για την παθογένεια της νόσου 

σε πρωταρχικούς ανθρώπινους καρκίνους. Όπως μπορεί να 

αναμένεται, τα ρ53 ετερόζυγα ζώα είναι πολύ ευαίσθητα στη 

καρκινογένεση προκαλούμενη από χημικούς παράγοντες.

1.5 Το γονίδιο ρ53

Η πρωτεΐνη ρ53 είναι η κεντρική πρωτεΐνη ενός σημαντικού 

ρυθμιστικού δικτύου. Χαρακτηριστικό είναι το ότι βρίσκεται 

μεταλλαγμένη σε πάνω από 50% των πρωτοπαθών ανθρώπινων 

καρκίνων αντιπροσωπεύοντας έτσι τη συχνότερη μετάλλαξη στον 

ανθρώπινο καρκίνο. Κωδικοποιεί για έναν μεταγραφικό παράγοντα 

μεγέθους 53 kD ο οποίος θεωρείται ο κύριος ρυθμιστής της απόκρισης 

του κυττάρου σε στρες προερχόμενο από παράγοντες οι οποίοι 

προκαλούν βλάβες στο DNA, υποξία, ενεργοποιημένα ογκογονίδια και 

άλλους γενοτοξικούς παράγοντες που προκαλούν στρες. Η 

ενεργοποίησή της προκαλεί αναστολή του κυτταρικού κύκλου ή 

απόπτωση με το να προσδένεται σε συγκεκριμένες ρυθμιστικές 

περιοχές στους υποκινητές γονιδίων προκαλώντας επαγωγή ή 

καταστολή της δραστηριότητάς τους. Επίσης η ρ53 είναι στόχος 

διαφόρων μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων, κυρίως 

φωσφορυλίωσης, η οποία είναι σημαντική για την ενεργοποίηση και 

την απενεργοποίηση μέσω στερεοδιατακτικών αλλαγών οι οποίες 

επηρεάζουν την ειδική πρόσδεση στο DNA.



Genotoxic Stress 
UV Light

p53 Degradation

Caspase
Cascade

Apoptosis

1 Apoptosis

Cell Cycle 
Progression

Εικόνα 7: To ρυθμιστικό δίκτυο της πρωτεΐνης ρ53.

ρ53 γεγονός το οποίο πιο πιθανό είναι να προκαλέσει απόπτωση, ενώ 

ενδιάμεσης έκτασης βλάβες, είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν 

προσωρινό σταμάτημα του κυτταρικού κύκλου. Σύμφωνα με ένα 

εναλλακτικό μοντέλο, η απόφαση εξαρτάται από το κυτταρικό τύπο, ο 

οποίος με τη σειρά του επηρεάζει το υποσύνολο των υποκινητών 

γονιδίων οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι στην ρ53-εξαρτώμενη (trans)- 

ενεργοποίηση με το να τους κρατάει σε μεταγραφικά ενεργή 

χρωματίνη. Το αν τα αντίστοιχα γονίδια είναι επαγωγείς της 

καταστολείς της ανάπτυξης ή τη απόπτωσης καθορίζει την ακριβή 

απόκριση του κυττάρου μέσο αυτού του ρ53-εξαρτώμενου 

μηχανισμού. Ένα τρίτο μοντέλο προτείνει πως το αποτέλεσμα της 

ενεργοποίησης του ρ53 καθορίζεται από την διαθεσιμότητα των 

συμπαραγόντων οι οποίοι εκφράζονται κάτω από τις συγκεκριμένες 

συνθήκες. Ένα παράδειγμα του μηχανισμού αυτού προσφέρεται από 

την αλληλεπίδραση της ρ53 με μετατροπείς της δραστηριότητάς της, 

όπως μέλη της οικογένειας ASPP και η p300-binding protein JMY οι

23



οποίες πιστεύεται πως προκαλούν ρ53-εξαρτώμενη μεταγραφική 

ενεργοποίηση γονιδίων τα οποία επάγουν απόπτωση. Υπάρχουν 

πειραματικά αποτελέσματα τα οποία υποστηρίζουν και τα τρία 

μοντέλα.

Το ρυθμιστικό δίκτυο στο οποίο συμμετέχει το ρ53 είναι 

ιδιαίτερα περίπλοκο καθώς και τα γονίδια τα οποία ενεργοποιεί για να 

εκτελέσουν τη λειτουργία του. Ένα από αυτά τα γονίδια το οποίο είναι 

στόχος της ρ53 είναι το p21/Wafl, το οποίο είναι μέλος της 

οικογένειας KIP/CIP των αναστολέων των εξαρτώμενων από κυκλίνες 

κινάσες (CDK-cyclin dependent kinase), η ενεργοποίηση των οποίων 

είναι η κύρια αιτία για το σταμάτημα της κυτταρικής ανάπτυξης - 

εκτελώντας την επιρροή του ρ53. Πρόσφατα αποτελέσματα ωστόσο 

δείχνουν πως το p21/Wafl έχει διακριτές λειτουργίες ανεξάρτητα από 

το ρ53.

Η επαγωγή της απόπτωσης από το ρ53 είναι πιο περίπλοκη διότι 

μπορεί να ενεργοποιήσει διαφορετικά γονίδια τα οποία οδηγούν στην 

απόπτωση. Για παράδειγμα, είναι ικανό να ενεργοποιήσει υποδοχείς 

θανάτου όπως Fas/CD95/Apo-l, μιτοχονδριακές πρωτεΐνες όπως Bax, 

Noxa, Puma, και άλλες.

Αυτές οι λειτουργίες του ρ53, δηλαδή η επαγωγή απόπτωσης ή 

την αναστολή του κυτταρικού κύκλου, σχετίζονται με την ιδιότητες 

trans-ενεργοποίησης οι οποίες εμπλέκουν την ικανότητα της, 

ενεργώντας ως μεταγραφικός παράγοντας, να αναγνωρίζει 

συγκεκριμένες αλληλουχίες σε υποκινητές γονιδίων στόχων και να 

επάγει ή να κατασταλεί την έκφρασή τους. Ωστόσο, πρόσφατα 

αποτελέσματα δείχνουν πως η ρ53 μπορεί να προσδένεται ισχυρά σε 

ιδικές δομές του DNA ανεξάρτητα από την αρχική αλληλουχία, 

επιδεικνύοντας συνεπώς μια λειτουργία ανεξάρτητη από την trans 

ενεργοποίηση. Οι δομές αυτές περιλαμβάνουν λανθασμένα 

ζευγαρώματα στο DNA και «φούσκες» στο DNA οι οποίες προέρχονται 

από βλάβες σε αυτό, αναδεικνύοντας έτσι την άμεση εμπλοκή του ρ53 

στην επιδιόρθωση του DNA. Ανάμεσα στους πέντε κυριότερους 

μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA σε ευκαρυωτικά κύτταρα, δηλαδή 

η εξαγωγή νουκλεοτιδίων, η εξαγωγή βάσεων, η μη ομόλογη ένωση
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άκρων και ο ομόλογος ανασυνδυασμός, ο τελευταίος περιλαμβάνει 

σχεδόν αποκλειστικά την ανεξάρτητη, από την trans ενεργοποίηση, 

λειτουργία ενώ οι άλλοι και από τις δύο ιδιότητες της πρωτεΐνης ρ53. 

Τελικά το ρ53 πιστεύεται πως παίζει έναν κεντρικό ρόλο στη απόφαση, 

σε απόκριση σε βλάβες στο DNA, αν το κύτταρο θα επιδιορθώσει τις 

βλάβες ή αν θα σταματήσει τον κυτταρικό του κύκλο και θα 

προχωρήσει σε απόπτωση [14].

1.5.1 Μη αυτόνομη δράση του ρ53 κατά την καρκινογένεση

Η ανάμειξη του ρ53 στη καρκινογένεση αποδίδεται κυρίως στην 

επίδραση που έχει στα ίδια τα καρκινικά κύτταρα (αυτόνομη δράση). 

Ωστόσο η πρόσφατη αναγνώριση μεταλλαγών του ρ53 γονιδίου στο 

καρκινικό στρώμα πρωτοπαθών καρκίνων του μαστού και του 

προστάτη, συσχετιζόμενη με το ρόλο των ινοβλαστών του στρώματος 

στην ανάπτυξη του όγκου, υπονοεί την δράση επιπρόσθετων, μη 

αυτόνομων μηχανισμών δράσης του γονιδίου ρ53 in vivo.

Πρόσφατα πειράματα έδειξαν πως η ανάπτυξη όγκων, από 

MCF7 καρκινικά κύτταρα σε ανοσοκατεσταλμένα ποντίκια τα οποία 

διέφεραν ως προς γονότυπο του ρ53 γονιδίου, ήταν σημαντικά 

αυξημένη στα άτομα στα οποία έλειπε το συγκεκριμένο γονίδιο σε 

σχέση με τα φυσιολογικά άτομα. Για να αποκλειστεί η πιθανότητα η 

διαφορά αυτή να οφείλεται σε κάποια άλλα κύτταρα και όχι στους 

ινοβλάστες του στρώματος ανακατασκευάστηκαν όγκοι σε 

ανοσοκατεσταλμένα ποντίκια αποτελούμενοι από εμβρυϊκούς 

ινοβλάστες ποντικιού, οι οποίοι διέφεραν στην ενεργότητα του γονιδίου 

ρ53, και MCF7 κύτταρα. Και σε αυτή τη περίπτωση τα αποτελέσματα 

έδειξαν την ίδια επιρροή στην ανάπτυξη των όγκων.

Είναι πιθανό πως μεταλλαγές στο ρ53 στους ινοβλάστες έχουν 

ως αποτέλεσμα την παράκαμψη της αναστολής του κυτταρικού 

κύκλου, και συνεπώς, καθώς αυξάνουν σε αριθμό, δημιουργούν ένα 

περιβάλλον το οποίο υποστηρίζει πιο αποδοτικά τη νεοπλασματική 

ανάπτυξη των MCF7. Πρόσφατα δεδομένα αποδεικνύουν πως 

υπάρχουν διαφορετικά μορφολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά 

στους ινοβλάστες του καρκινικού στρώματος σε σχέση με
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φυσιολογικούς ινοβλάστες. Εναλλακτικά, και λαμβάνοντας υπόψη 

προηγούμενα αποτελέσματα τα οποία δείχνουν πως ινοβλάστες 

σχετιζόμενοι με καρκινικούς όγκους έχουν την ικανότητα να 

προκαλούν την κακοήθη εξαλλαγή αθανατοποιημένων επιθηλιακών 

κυττάρων προστάτη σε αντίθεση με τους φυσιολογικούς ινοβλάστες, 

μπορούμε να υποθέσουμε πως η έλλειψη του ρ53 απομιμείται, σε ένα 

βαθμό, το φαινότυπο των ινοβλαστών του καρκινικού στρώματος.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως το γονίδιο ρ53 

φαίνεται να συμμετέχει στην καρκινογένεση μέσω μη αυτόνομων 

μηχανισμών επηρεάζοντας του ινοβλάστες του στρώματος. Επιπλέον 

φαίνεται πως η έλλειψη του γονιδίου αυτού στο καρκινικό στρώμα 

συμβάλει στη δημιουργία ενός ταχύτερα αναπτυσσόμενου και πιο 

επιθετικού καρκινικού όγκου [15,16,17].

1.6 EGF

Ο επιδερμικό παράγοντας αύξησης ή EGF είναι ένας παράγοντας 

αύξησης που διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στον κανονισμό της 

αύξησης κυττάρων, τον πολλαπλασιασμό, και τη διαφοροποίηση με τη 

δέσμευση στο δέκτη του EGFR. Ανθρώπινο EGF είναι μια πρωτεΐνη 

6045-DA με 53 υπολείμματα αμινοξέος και τρεις ενδομοριακούς 

δεσμούς δισουλφιδίου.

Εικόνα 8: Ο αυξητικός παράγοντας EGF προσδεδεμένος με το εξωκυτταρικό τμήμα του 
υποδοχέα του.[18] 26



0 EGF δεσμεύεται με υψηλή συγγένεια στον υποδοχέα του EGF (EGFR) 

στην επιφάνεια κυττάρων και υποκινεί την εγγενή δραστηριότητα των 

κινάσων τυροσίνης του δέκτη. Η δραστηριότητα των κινασών 

τυροσίνης στη συνέχεια αρχίζει έναν καταρράκτη μεταγωγής σημάτων 

που οδηγεί σε ποικίλες βιοχημικές αλλαγές μέσα στο κύτταρο, όπως 

άνοδο στα επίπεδα του ενδοκυτταρικού ασβεστίου, αύξηση της 

γλυκόλυσης και της πρωτεϊνικής σύνθεσης, και αύξηση στην έκφραση 

ορισμένων γονιδίων συμπεριλαμβανομένου του γονιδίου του EGFR. 

Όλα αυτά οδηγούν τελικά στη σύνθεση DNA και τον πολλαπλασιασμό 

των κυττάρων.[18,19,20]

Εικόνα 9: Το ρυθμιστικό δίκτυο του αυξητικού παράγοντα EGF.[18]



1.7 SMA

H alpha smooth muscle actin(asma) είναι ένα ισομορφικό 

χαρακτηριστικό των ομαλών κυττάρων των μυών (SMC) και 

παρουσιάζεται σε υψηλά ποσά στο αγγειακό SMC, παρουσιάστηκε στο 

κυτταρόπλασμα των pericytes του αρουραίου και των ανθρώπινων 

οργάνων με τη βοήθεια ανοσοκυτταροχημεία σε ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο.

Εικόνα 10: Η πρωτεΐνη sma

Σε SMC και pericytes, το asma εντοπίστηκε στις δέσμες των 

μικρονημάτιων, ενισχύοντας έτσι την υπόθεση ότι είναι το λειτουργικό 

ισομορφικό σε αυτούς τους τύπους κυττάρων και επιβεβαίωσε ότι το 

pericytes ασκεί τις συσταλτές λειτουργίες. [21,22]
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2.ΣΚ0Π0Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι καρκινικό στρώμα το 

οποίο παρουσιάζει έλλειψη του ρ53 γονιδίου προκαλεί την ανάπτυξη 

ενός πιο επιθετικού καρκινικού όγκου σε αντίθεση με το γενετικά 

φυσιολογικό καρκινικό στρώμα. Δεδομένου όμως του ότι κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες πολλαπλασιασμού των κυττάρων η απουσία 

του ρ53 δεν ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, θέτει το 

ερώτημα του πώς οι ινοβλάστες στο στρώμα με μεταλλαγμένο το ρ53 

επιλέγονται στον όγκο ώστε να επικρατούν. Σκοπός της εργασίας 

αυτής είναι να δούμε τι αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει ένας 

αυξητικός παράγοντας, όπως ο EGF που παράγεται σε αυξημένα 

επίπεδα από τα καρκινικά κύτταρα, στην κυτταρική ανάπτυξη των 

εμβρυϊκών ινοβλαστών ποντικού(ΜΕΡ) στα οποία είναι ενεργό το 

γονίδιο ρ53 ή απουσιάζει. Για αυτό θα αναπτύξουμε αρχικά 

ινοβλάστες σε διαφορετικές συγκεντρώσεις του EGF και στη συνέχεια 

αφού δούμε τη αποτελέσματα έχει φέρει στη κυτταρική ανάπτυξη και 

το πολλαπλασιασμό θα συνεχίσουμε με αποτύπωμα Western για τη 

πρωτεΐνη SMA, η οποία σχετίζεται με τη κινητικότητα των κυττάρων.
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3.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

3.1 Μεταχείριση Ποντικιών και Διασταυρώσεις

Τα ζώα εργαστηρίου που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ποντίκια Mus 

musculus τα οποία αναπτύχθηκαν σε μικτό γενετικό υπόστρωμα C3H χ 

C57BL6 χ FVB. Τα ζώα εργαστηρίου τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 

στεγάζονταν υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες σε περιβάλλον σχετικής
Ο

υγρασίας 55±5%, θερμοκρασία 22±2 C, εναλλαγή φωτός/σκότους αν 

12 ώρες. Χρησιμοποιήθηκαν κλουβιά κατάλληλων διαστάσεων στα 

οποία το υπόστρωμα των κλουβιών ήταν κοινό ροκανίδι ξύλου, 

ενδεδειγμένη τροφή, και νερό βρύσης. Αποφεύχθηκε η εκτροφή 

πολλών ποντικών στο ίδιο κλουβί, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

αρσενικών λόγο απωλειών οφειλόμενες τόσο σε επιθετικότητα μεταξύ 

των ζώων όσο σε μολύνσεις λόγο ακαθαρσιών. Επισκέψεις δύο φορές 

την εβδομάδα ήταν αρκετές για την παρακολούθηση των 

διασταυρώσεων και της υγείας των ζώων.

Οι διασταυρώσεις επιτεύχθηκαν με την συνύπαρξη ενός 

αρσενικού ατόμου με τέσσερα έως επτά θηλυκά (εξαρτώμενο από το 

μέγεθος του κλουβιού) σε ένα κλουβί. Για να πάρουμε 

ανοσοκατεσταλμένα ποντίκια (ομόζυγα για την μεταλλαγή SCID)
scid

χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια Prkdc . Οι διασταυρώσεις γίνονταν
-/- +/-μεταξύ αρσενικού ομόζυγου (SCID ) η ετεροζυγου (SCID ) και

ετερόζυγων (SCID+/) θηλυκών ατόμων. Για την εξαγωγή εμβρυϊκών 

ινοβλαστών ποντικού χρησιμοποιήθηκαν έμβρυα τα οποία πάρθηκαν 

από έγκυο θηλυκό άτομο από διασταύρωση ετερόζυγων για το γονίδιο 

ρ53 διαγονιδιακών ποντικιών (ποντίκια knock-out του ρ53).



3.2 Εύρεση Γονότυπου

Η διαδικασία της εύρεσης του γονότυπου των ποντικιών ή των 

εμβρύων, στη περίπτωση της εξαγωγής εμβρυϊκών ινοβλαστών 

ποντικού, έγινε με την εξαγωγή DNA από μικρό κομμάτι ιστού (κομμάτι 

ουράς μήκους 4-6 mm για τα ενήλικα ποντίκια και κομμάτι από το 

έμβρυο για την εξαγωγής εμβρυϊκών ινοβλαστών) και την επακόλουθη 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR).

3.2.1 Εξαγωγή DNA

20 έως 30 ημέρες μετά τη γέννηση τους, τα ζώα εργαστηρίου 

χωρίζονται σε αρσενικά και θηλυκά, μαρκάρονται με αριθμημένα 

μεταλλικά σκουλαρίκια, και κόβεται ένα κομμάτι από ο τέλος της 

ουράς μήκους 4-6 mm το οποίο τοποθετείται σε eppendorf 1,7 ml. 

Στην συνέχει προστίθεται 180 μΙ Extraction Buffer και 5 μΙ Proteinase

Κ και τα δείγματα επωάζονται σε κλίβανο στους 55 °C overnight. Μετά 

από την ολοκλήρωση της επώασης προκύπτει ένα κιτρινωπό διάλυμα 

που περιέχει το DNA του ποντικού και αιωρούμενες τρίχες. Εν

συνεχεία, το δείγμα επωάζεται στους 80 °0 για 45min - lh σε 

συσκευή thermo block για αδρανοποίηση της Proteinase Κ. Τέλος, το 

δείγμα φυγοκεντρείται στις 13.000 rpm για 5 min για καταβύθιση των 

αιωρούμενων τριχών. Συνεπώς προκύπτει ένα δείγμα με δύο φάσεις : 

το διαλυτοποιημένο DNA στην πάνω και τις τρίχες στον πυθμένα. 

Σημαντικό είναι η δειγματοληψία του DNA να γίνεται προσεκτικά, 

ούτως ώστε να μην παίρνει κανείς και τρίχες.

Extraction Buffer: 50 mM KOI, 10 mM Tris-HCI (pH 8,3), 2,5 mM 

MgCI2-6H20, 0,45% v/v Nonidet P40 (NP40), 0,45% v/v Tween 20.

Διατήρηση στου -20 °C [23].

Proteinase Κ: Από τον μύκητα Tritirachium album. Συγκέντρωση 21,5 

mg/ml, 1230 units/ml. Προμηθεύτηκε από την Sigma-Aldrich.
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3.2.2 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR - Polymerase Chain 

Reaction)

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ανακαλύφθηκε το 1983 από 

τον Kary Mullis, ο οποίος βραβεύτηκε με Nobel για την τεχνική αυτή το 

1993. Με τη χρήση της PCR τεχνολογίας, το DNA μιας συγκεκριμένης 

περιοχής του γονιδιώματος μπορεί να πολλαπλασιαστεί

δισεκατομμύρια φορές υπό τον όρο ότι είναι γνωστή η νουκλεοτιδική 

του αλληλουχία. Η αλληλουχία του γονιδίου (ή του DNA θραύσματος) 

είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό συνθετικών DNA

ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών (5' και 3' primers) ώστε το καθένα να 

είναι συμπληρωματικό με μία από τις αλυσίδες του δίκλωνου DNA 

(Molecular Cloning: A Laboratory Manual). Τα ολιγονουκλεοτίδια που 

χρησιμοποιούνται ως εκκινητήρες (primers) και πρέπει να δεσμεύονται 

σε θέσεις αντίθετες από την αλληλουχία που πρόκειται να ενισχυθεί, με 

άλλα λόγια καθορίζουν τα άκρα του DNA θραύσματος που πρόκειται 

να ενισχυθεί. Η DNA πολυμεράση που χρησιμοποιείται είναι 

βακτηριακής προέλευσης αφού απομονώνεται από το θερμόφιλο 

Thermus aquaticus, γεγονός που της προσδίδει ανθεκτικότητα σε 

υψηλές θερμοκρασίες. Επιπρόσθετα, απαιτείται η προσθήκη 

5' τριφωσφορικών δεοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs) για το στάδιο της 

αντιγραφής καθώς και το ρυθμιστικό διάλυμα του ενζύμου (που 

περιέχει την απαραίτητη συγκέντρωση ιόντων Mg+2 για την 

ενεργοτητά του). Ένας πλήρης κύκλος μιας PCR αντίδρασης 

περιλαμβάνει τρία στάδια:

1. Την αποδιάταξη του DNA (denaturation)

2. Τη προσαρμογή των εκκινητήρων στο DNA εκμαγείο 

(annealing)

3. Την επιμήκυνση των εκκινητήρων (extension). Ένας πλήρης 

τέτοιος κύκλος περιλαμβάνει επώαση των δειγμάτων σε τρεις 

διαφορετικές θερμοκρασίες και γίνεται στις μέρες μας αυτόματα από 

ειδικά μηχανήματα (thermal cyclers). Σε μια τυπική αντίδραση, το 

δίκλωνο DNA αποδιατάσσεται με θέρμανση στους 94°C-96°C. Στη
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συνέχεια οι εκκινητήρες σε περίσσεια προσαρμόζονται με υβριδισμό 

στις συμπληρωματικές αλληλουχίες του DNA εκμαγείου με ψύξη του 

δείγματος στους 50°C - 64°C. Ακολουθεί επώαση στους 72°C για την 

επιμήκυνση των εκκινητήρων από την θερμοάντοχη πολυμεράση 

παρουσία των τεσσάρων dNTPs. Καθώς η διαδικασία

επαναλαμβάνεται, οι νεοσύστατοι κλώνοι με τη σειρά τους 

χρησιμοποιούνται ως εκμαγεία για in vitro σύνθεση του DNA. Μετά από 

μερικούς κύκλους το επικρατές προϊόν είναι ένα DNA θραύσμα που το 

μέγεθος του οποίου αντιστοιχεί στην μεταξύ των δύο αρχικών 

εκκινητήρων απόσταση. Στη πράξη 20 με 30 κύκλοι της αντίδρασης 

είναι αρκετοί για την αποτελεσματική ενίσχυση του DNA θραύσματος. 

Σε κάθε κύκλο που διαρκεί περίπου πέντε λεπτά η ποσότητα του DNA 

διπλασιάζεται (Εικ.11).

I
I

♦ Primers

ΟΝΑ Synthesis

95 deg

5

I
C

I i
Εικόνα 11: Η αντίδραση PCR.
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Μεθοδολογία

Σε ένα PCR tube προστίθεται αρχικά το δείγμα DNA, στην 

συνέχεια 2μΙ Buffer (ΙΟχ), ΙμΙ από κάθε ένα εκκινητή (15μΜ), 2μΙ 

dNTPs (20mM), 0.2μΙ Taq pol (5u) και τέλος προσθέτουμε ddhhO 

μέχρι ο τελικός όγκος της αντίδρασης να φτάσει τα 20μΙ. Κατά την 

προετοιμασία της διαδικασίας όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να 

διατηρούνται στον πάγο. Προσθήκη δειγμάτων στην ρυθμισμένη 

αναλόγως συσκευή PCR.

Συνθήκες θερμικού κυκλοποιητή

ΣΤΑΔΙΑ PCR ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΟΔΙΑΤΑΞΗ 
ΑΡΧΙΚΟΥ DNA

95 °C 3min

ΑΠΟΔΙΑΤΑΞΗ
DNA

95 °C 30 sec

ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΣ
ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ

* 30 sec

ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ
ΑΛΥΣΙΔΩΝ

72 °C *

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ

72 °C lOmin

Η θερμοκρασία του υβριδισμού των εκκινητών εξαρτάται από 

το σημείο τήξης (Tm) του κάθε εκκινητή. Tm ορίζεται η θερμοκρασία 

εκείνη που το 50% του DNA είναι αποδιαταγμένο και υπολογίζεται από 

τον εξής τύπο: 4x(G+C)+2x(A+T). Αφού υπολογίσουμε το Tm του κάθε 

εκκινητή αφαιρούμε από τον καθένα δμονάδες και επιλέγουμε ως 

θερμοκρασία υβριδισμού την μικρότερη από αυτές τις δύο.

0 χρόνος πολυμερισμού των αλυσίδων DNA κυμαίνεται από 

15sec-l,5min. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του DNA προϊόντος 

που αναμένουμε να ενισχυθεί. Όσο μεγαλύτερο είναι το τμήμα τόσο 

περισσότερο χρόνο χρειάζεται το στάδιο.
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Για την ενίσχυση του γονιδίου ρ53 η θερμοκρασία του 

υβριδισμού των εκκινητών είναι 58°C, ο χρόνος πολυμερισμού των 

αλυσίδων DNA lmin και πραγματοποιούνται 33 κύκλοι.

Taq DNA πολυμεράση: Προμηθεύτηκε από την Invitrogen (Taq DNA 

Polymerase Recombinant) συνοδευόμενη από Bufer (10x) και MgCI2

(50mM).

dNTPs: Προμηθευτικά από την Invitrogen (dCTP, dTTP, dATP, dGTP) σε 

συγκέντρωση 100m Μ.

Primers·. Προμηθεύτηκαν από την Invitrogen με τις ακόλουθες 

ακολουθίες:

SCID: Forward-GGAAAAGAATTGGTATCCAC 

R e ve rse-AGTT AT AACAG CT G GGTT G GC 

p53: X7-TATACTCAGAGCCGGCCT 

X6t5-ACAGCGTGGTGGTACCTTAT 

NE018,5-TCCTCGTGCTTTACGGTATC

3.2.3 Ηλεκτροφόρηρη DNA σε πήκτωμα αγαρόζης

Για τη τελική ανίχνευση του γονότυπου ηλεκτροφορούμε το PCR 

προϊόν σε πήχτωμα αγαρόζης (απλή ηλεκτροφόρηση). Για το γονίδιο 

ρ53 το πήχτωμα έχει συγκέντρωση 1,8%.

Η ηλεκτροφόρηση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για το 

διαχωρισμό, την αναγνώριση και τον καθαρισμό κομματιών DNA. Η 

τεχνική είναι απλή, γρήγορη και ικανή να διαχωρίζει μίγματα 

κομματιών DNA που δεν μπορούν να διαχωριστούν με άλλες τεχνικές. 

Επιπλέον η θέση του DNA στο πήκτωμα μπορεί να προσδιοριστεί 

άμεσα. Οι ζώνες του DNA χρωματίζονται με μικρή συγκέντρωση 

βρωμιούχου αιθιδίου (φθορίζουσα χρωστική που παρεμβάλλεται 

ανάμεσα στις βάσεις). Μπορούμε έτσι να δούμε με υπεριώδες φως 

ακόμα και lng DNA (Molecular Cloning: A Laboratory Manual). 

Επιπρόσθετα, το πρότυπο των ζωνών που δημιουργείται επιτρέπει τον 

προσδιορισμό του μεγέθους μετά από σύγκριση με τους μάρτυρες
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μοριακού βάρους. Η ηλεκτροκινητική ικανότητα του DNA στα

πηκτώματα αγαρόζης εξαρτάται κυρίως από τέσσερις παραμέτρους:

Α)Το μέγεθος του DNA

Β) Τη συγκέντρωση της αγαρόζης

Γ) Την στερεοδιάταξη του DNA

Δ) Την ένταση του ρεύματος

Μεθοδολογία

Παρασκευή πηκτώματος αγαρόζης και ηλεκτροφόρηση

1. Για την παρασκευή 100mI gel, προσθέτουμε 100ml 

διαλύματος ΤΒΕ IX σε l,8gr σκόνης αγαρόζης που έχουμε 

τοποθετήσει σε μια κωνική φιάλη.

2. Το διάλυμα θερμαίνεται με διαδοχικές κινήσεις μέχρι να 

διαλυθεί η αγαρόζη.

3. Αφού κρυώσει (περίπου η θερμοκρασία του να είναι 50°0), 

προσθέτονται ΙΟμΙ βρωμιούχου αιθιδίου και ανακινούμε την 

κωνική φιάλη.

4. Το διάλυμα της αγαρόζης μεταφέρεται στη στεγανοποιημένη 

βάση της ηλεκτροφορητικής συσκευής . Προηγούμενα έχουμε 

τοποθετήσει κάθετα στην κατάλληλη θέση τη'' χτένα ' που θα 

δημιουργήσει θήκες για την φόρτωση των δειγμάτων όταν πήξει 

η αγαρόζη.

5. Όταν πήξει η αγαρόζη απομακρύνεται η ‘χτένα’ και το πήκτωμα 

βυθίζεται στην συσκευή που έχει πληρωθεί με το ρυθμιστικό 

διάλυμα (ΤΒΕ), ώστε να καλύπτεται πλήρως (Εικ.14).



6. Προετοιμάζουμε τα δείγματα που θα ηλεκτροφορηθούν με την

Δημιουργία 
χαραγής για ιην 
ιοττοθέιηση ίου 
δείγμαιος

Εικόνα 12: Συσκευή ηλεκτροφόρησης.

προσθήκη Loading Buffer 6χ (ΙμΙ ανά 6μΙ δείγματος). Το 

Loading Buffer περιέχει μια μπλε χρωστική (μπλε της 

βρωμοφαινόλης και /ή κυανούν της ξυλόζης) που φέρει 

αρνητικό φορτίο με αποτέλεσμα η κατεύθυνση μετακίνησης του 

να είναι προς το ηλεκτρόδιο της ανόδου όπως και του DNA. Με 

αυτόν τον τρόπο είναι εύκολη η παρατήρηση των δειγμάτων 

κατά την διαδικασία. Επιπλέον, το Loading Buffer περιέχει 

γλυκερόλη που εμποδίζει την διάχυση των δειγμάτων κατά την 

φόρτωση τους

7. Στη συνέχεια συνδέονται τα ηλεκτρόδια της συσκευής και 

εφαρμόζεται τάση 90V. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 

περίπου 30min.

8. Το πήκτωμα εκτίθεται σε συσκευή υπεριώδους ακτινοβολίας 

ώστε να γίνει ορατός ο διαχωρισμός των ζωνών του DNA.

Αγαρόζη·. Απλή αγαρόζη (Multi-Purpose Agarose) την οποία 

προμηθευτήκαμε από την BioLine.

ΤΒΕ 10Χ: 108g Tris Base, 55g Boric Acid, 7,44g EDTA, ddH20 μέχρι 

όγκο 1L.
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6X Loading Buffer. 1,2 ml γλυκερόλη, 1,2 ml από 0,5 mM EDTA, 300 

μΙ από 20% SDS, 60 μΙ από 0,5% Bromophenol Blue (BFB), 60 από μΙ 

0,5% Xylene Cyanol, ddH20 μέχρι όγκο 10 μΙ

Marker. lOObp Ladder από την New England Biolabs

3.3 Κυτταροκαλλιέργειες

Χρησιμοποιήθηκαν εμβρυϊκοί ινοβλάστες ποντικιών (MEFS) με
χ -/- +/+ /

γονοτυπους ρ53 και ρ53 . Ολοι οι χειρισμοί των κυττάρων έγιναν σε

κατάλληλο θάλαμο στείρων συνθηκών και βάση κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας. Τα κύτταρα διατηρούνται σε πλαστικά τρυβλία επιφάνειας

55cm2 στους 37°0, 85% υγρασία και 5% 002 παρουσία θρεπτικού

υλικού DMEM με 10% ορό, 100 μονάδες/ml πενικιλίνη και 100 μg/ml 

στρεπτομυκίνη και 0,25 μg/ml αμφοτερικίνη Β.

3.3.1 Διατήρηση των κύτταρων

Η ανακαλλιέργεια γίνεται κάθε 4-5 ημέρες σε αναλογία 

αραίωσης 1:8-1:6 της αρχικής πυκνότητας κυττάρων ■ προηγείται 

πλύση με 3ml διάλυμα PBS και επώαση με 2ml διαλύματος 0.1% 

θρυψίνης-lrmM EDTA (IX) για την αποκόλληση των κυττάρων από τον 

πυθμένα του δοχείου. Ακολουθεί επαναδιαλυτοποίηση τους σε 8ml 

φρέσκου θρεπτικού υλικού DMEM 10% ορό από έμβρυο βοοειδούς 

(Fetal Bovine Serum- FBS) και 100 μονάδες/ml πενικιλίνη και 100 

μg/ml στρεπτομυκίνη και 0,25 μg/ml αμφοτερικίνη Β.

3.3.2 Φύλαξη-Ψύξη κυττάρων

Η φύλαξη των κυτταρικών σειρών γίνεται σε υγρό άζωτο (-
0

196 C) για την εξασφάλιση της ακεραιότητας τους και την προστασία 

από επιμολύνσεις. Η φύλαξη γίνεται παρουσία DMS0 που προστατεύει 

τις κυτταρικές μεμβράνες από ρήξη (κρυοπροστατευτική ουσία), ενώ η



ψύξη των κυττάρων είναι σταδιακή προς αποφυγή σχηματισμού 

κρυστάλλων στο εσωτερικό τους.

Τα κύτταρα τοποθετούνται σε ειδικές αμπούλες ανθεκτικές σε

χαμηλές θερμοκρασίες σε συγκέντρωση ΙχΙΟ6 με θρεπτικό υλικό 

DMEM παρουσία 10% ορό και 10% DMS0. Ακολουθεί σταδιακή ψύξη

σε ειδικό δοχείο σταδιακής πτώσης της θερμοκρασίας κατά 1 °0/λεπτό 

(Cryo 1°C Freezing Container, "Mr. Frosty") σε υπερκατάψυξη στους -

80°C για μια εβδομάδα και μετά στο υγρό άζωτο -196 °C.

FI επαναφορά των κυττάρων σε θερμοκρασία καλλιέργειας

απαιτεί γρήγορη απόψυξη των κυττάρων στους 37°C και 

απομάκρυνση του DMS0 με φυγοκέντρηση στα 500-1000g για 10 

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Το υπερκείμενο απομακρύνεται και 

το ίζημα, που περιέχει ακέραια κύτταρα, επαναδιαλυτοποιείται σε 8ml 

DMEM με 10% ορό, 100 μονάδες/ml πενικιλίνη, 100 pg/ml 

στρεπτομυκίνη και 0,25 μ&/ιτιΙ αμφοτερικίνη Β και μεταφέρεται σε 

δοχείο καλλιεργειών.

3.4 Απομόνωση Εμβρυϊκών Ινοβλαστών Ποντικού (MEFs)

Για την απομόνωση MEFs θυσιάζεται 10 ημερών έγκυο θηλυκό
+/- +/- ^

άτομο από διασταύρωση ρ53 X ρ53 . Υπό στείρες συνθήκες και με 

χρήση αποστειρωμένων εργαλείων απομονώνονται τα έμβρυα από 

τους εμβρυϊκούς σάκους τους και τοποθετούνται σε τρυβλίο με 10 ml 

θρεπτικό υλικό (DMEM + 10% FBS + Antibiotic/Antimycotic). Στη 

συνέχεια μεταφέρονται σε κατάλληλο θάλαμο μεταχείρισης κυττάρων 

όπου κάθε έμβρυο καθαρίζεται από τα υπολήμματα του εμβρυόσακου 

και διαχωρίζονται τα σπλάχνα και το κεφάλι. Μέρος του εμβρύου 

φυλάγεται σε eppendorf 1,7 ml για την εύρεση του γονότυπου. Το 

εναπομείναν έμβρυο τεμαχίζεται με αποστειρωμένο νυστέρι έως ότου 

μετατραπεί σε παχύρρευστη μάζα. Η μάζα ατή χωρίζεται σε δύο μέρη 

και καθένα τοποθετείται σε ένα πηγάδι πιάτου 24 πηγαδιών με 500 μΙ 

διαλύματος θρυψίνης - EDTA και επωάζεται για 20-30 λεπτά. Στο



τέλος της επώασης το μείγμα ανακατεύεται με την βοήθεια 

μικροπιπέτας έως ότου μείνουν λίγα κομμάτια. Η επώαση συνεχίζεται 

για περίπου 10 λεπτά ακόμα. Στη συνέχεια 50-100 μΙ από κάθε ένα 

από τα δύο πηγάδια μεταφέρεται σε πηγάδι πιάτου 12 πηγαδιών και 

προστίθενται 2 ml θρεπτικού υλικού. Η ίδια διαδικασία 

επαναλαμβάνεται για κάθε έμβρυο. Την επόμενη ημέρα το θρεπτικό 

αλλάζεται για την απομάκρυνση κομματιών ιστού, απομεινάρια 

κύτταρων, και νεκρά κύτταρα. Η αλλαγή επαναλαμβάνεται όσες φορές 

χρειαστεί. Μετά την εύρεση του γονότυπου κρατάμε τα κύτταρα από
X -/- χ +/ + χ ^ f

ενα έμβρυο ρ53 και ενα ρ53 , τα υπόλοιπα καταστρεφονται. Οταν

τα κύτταρα καλύψουν την επιφάνεια του πηγαδιού μεταφέρονται σε 

τρυβλίο καλλιέργειας. Μετά από λίγες μέρες όταν καλύψουν και την 

επιφάνεια του τρυβλίου χωρίζονται σε τέσσερα νέα τρυβλία. Όταν 

αυξηθεί επαρκώς ο αριθμός των κυττάρων, παγώνονται και 

φυλάσσονται για μετέπειτα χρήση.

Είναι σημαντικό οι ινοβλάστες οι οποίοι χρησιμοποιούνται να 

είναι «φρέσκοι» διότι όταν καλλιεργούνται για μακρό χρονικό διάστημα 

συσσωρεύονται μεταλλαγές στα κύτταρα με αποτέλεσμα την εξαγωγή 

λανθασμένων συμπερασμάτων.

Θρεπτικό υλικό: Dulbecco’s Modified Eagle Medium - DMEM με L- 

Glutamine, 4500 mg/L D-glucose, και Sodium Pyruvate. 

Προμηθεύτηκε από την Gibco

Ορός από έμβρυο βοοειδούς (Fetal Bovine Serum- FBS): 

Προμηθεύτηκε από την Gibco

Αντιβιοτικό/Αντιμυκητισιακό (Antibiotic/Antimycotic): 10.000

μονάδες/ml πενικιλίνη, 10.000 μ^ΛτιΙ στρεπτομυκίνη και 25 μβ/ηιΙ 

αμφοτερικίνη Β

Διάλυμα 0.5% θρυψίνης- 0.53 mM EDTA: Προμηθεύτηκε από την 

Gibco

Διάλυμα PBS: 1.5mM ΚΗ ΡΟ , 137mM NaCI, 8mM Na ΗΡΟ -7H 0,

2.7mM KOI. Προμηθεύτηκε από την Gibco 

Διμέθυλο-σουλψοξείδιο: C Η SO ή DMSO
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3.5 Πείραμα in vitro

Τα in vitro πείραμα, έγινε με σκοπό την εκτίμηση της επίδρασης 

του παράγοντα EGF στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των MEFS 

(εμβρυακοί ινοβλάστες ποντικίων).

Το πείραμα διαρκεί 7 ημέρες ως εξής:

1η μέρα: Με τη βοήθεια πλάκας Neubauer μετρώνται και στρώνονται
3

5χ 10 ινοβλάστες mutp53 MEFS σε κάθε ένα πηγάδι από 18 πηγάδια
3

ενός πιάτου 24 πηγαδιών και ΙΟχ 10 ινοβλάστες wtp53 MEFS σε 

κάθε ένα πηγάδια από τα 18 πηγάδια. Προστίθονται 500 μΙ θρεπτικού 

υλικού.

2η μέρα: Τα κύτταρα έχουν προσκληθεί στο πυθμένα των πηγαδιών. 

Στα τρία πρώτα πηγάδια δε προσθέτουμε τίποτα ,στα επόμενα τρία 

προσθέτουμε EGF σε συγκέντρωση lng/ml, στα επόμενα τρία 

10ng/ml, στα επόμενα τρία 100ng/ml, στα επόμενα τρία 500ng/ml 

και στα τελευταία τρία 1000ng/ml.

8° μέρα: 6 μέρες μετά την προσθήκη του αυξητικού παράγοντα 

μαζεύουμε τα κύτταρα, (αφού πρώτα ξεπλυθούν με 500 μΙ PBS, 

αποκολληθούν με 250μΙ θρυψίνης (ΤΕ 2Χ) και προσθήκη 250μΙ 

θρεπτικού υλικου). Μετρώνται τα MEFS wtp53 και mutp53 αντίστοιχα
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με τη βοήθεια πλάκας Neubauer και καταγράφονται τα 

αποτελέσματα.

3.6 Απομόνωση πρωτεΐνης

1. Πλύσιμο με PBS 1χ (ο,5 ml) X 2 φορές

2. Αναρρόφηση PBS

3. Θρυψινοποιήση (250 μΙ ΤΕ 2χ)

4. 5 min στο incubator

5. Προσθήκη DMEM (250μΙ)

6. Μεταφορά σε eppendorf των 1,5 ml

7. Φυγοκέντρηση στις 2000στροφές για lOmin

8. Απομάκρυνση υπερκείμενου

9. Αναδιάλυση του ιζήματος σε 20μΙ RIPA +1μΙ protease inhibitor

10. Πάγο για 20 min

11. Φυγοκέντρηση στις 10.000 στροφές για 10 min σε ψυχόμενη 

φυγόκεντρο

12. Φύλαξη του υπερκείμενου (πρωτεΐνες)

3.7 Western blotting

Separating gel: 
ddH20 sterile 
1.5M Tris-HCL(pH8.8) 

(sterilized)
40% acrylamide/Bis 
10% SDS 
TEMED 
APS(0.1g/ml)

7.5% 10% 12%
5.4ml 4.8ml 4.3ml
2.5ml 2.5ml 2.5ml

1.2ml 2.8ml 3ml
ΙΟΟμΙ ΙΟΟμΙ ΙΟΟμΙ
ΙΟμΙ ΙΟμΙ ΙΟμΙ
ΙΟΟμΙ ΙΟΟμΙ ΙΟΟμΙ
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Stacking gel: 5% 3%
ddH20 sterile 1.77ml 1.9ml
0.5M Tris-HCL(pH6.8) 2.5ml 2.5ml

(sterilized)
40% acrylamide/Bis 0.63ml 0.5ml
10% SDS 50μΙ 50μΙ
TEMED 5μΙ 5μΙ
APS(0.1g/ml) 50μΙ 50μΙ

Αφήνουμε 3ml separating gel να πήξει και ρίχνουμε 1ml 
ισοπροπανόλη για να διαλύσει τον αφρό. Μετά από περίπου 45 λεπτά 
αφού πήξει το gel αφαιρούμε την ισοπροπανόλη και τοποθετούμε το 
stacking gel και περιμένύμε να πήξει,αφού τοποθετήσουμε το χτενάκι, 
για 30 λεπτά περίπου. Τοποθετούμε το gel στη συσκευή και 
προσθέτουμε running buffer και στη συνέχεια αφαιρούμε το χτενάκι. 
Πριν φορτώσουμε τα δείγματα κάνουμε prerun για 30-40 λεπτά στα 
60V.

Φορτώνουμε τα δείγματα ως εξής. Στην αρχή φορτώνουμε τον 
ladder μας και στα ενδιάμεσα lanes φορτώνουμε τα δείγματα μας τα 
οποία περιέχουν 5μΙ (4.25μΙ SDS και 0.75μΙ β-mercaptoethanol). 
Τρέχουμε τα δείγματα μας για 2 ώρες περίπου στα 120 V.

Έπειτα τοποθετούμε με την εξής σειρά τα παρακάτω 
pad,whatman,gel,nitrocellulose,Whatman,pad και προχωράμε σε 
transfer γεμίζοντας τη συσκευή μας με transfer buffer για 2.5 ώρες 
περίπου στα 80V στο coldroom.

Έπειτα ακολουθεί blocking σε shaker με 5% milk/TBST buffer 
Ο/Ν στο εο^ωοιτι(40).Βάζουμε το πρώτο αντίσωμα (1:1000 αραίωση 
από το αρχικό με milk/TBST buffer) για 1-24 ώρες, και κάνουμε 3 
πλύσεις ανά Ιδλεπτά με TBST.

Βάζουμε το δεύτερο αντίσωμα (αραιωμένο σε milk/TBST 
buffer) για 0.5-1 ώρα και κάνουμε 4 πλύσεις ανα 15 λεπτά με TBST. 
Τοποθετούμε για 1 λεπτό, στη συνέχεια τοποθετούμε το φιλμ πάνω στη 
μεμβράνη και εμφανίζουμε ανά 5,2 και 1 λεπτά στο σκοτεινό θάλαμο.
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Διαλύματα Western blotting:

TBST (pH7.5)
20mM Tris/HCL pH7.5 
150mM NaCI 
0.005% Tween 20

1L 500ml 
2.422g 1.211g
8.766g 4.383g

Running buffer 10XCLU 1X(1L)
Tris 30g 100ml από 10X
Glycin 144g 900ml από ddH20
SDS iog

Transfer buffer 10X lXflL)
25mM 30.35g 700ml
192mM glycin 141.lg 100ml
20% methanol 200ml

SDS 3X 20ml
150mM 3ml από 1M stock
6% SDS 1.2g
0.3% bromophenol blue 0.06g
30% glucerol (12.5%) 6ml
15% b-mercaptoethanol 3ml 
ddH20 8ml



4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ssssse

4.1 Εύρεση γονότυττου - Απομόνωση MEFS

Τα ζώα εργαστηρίου που διασταυρώθηκαν για την εξαγωγή των

εμβρυϊκών ινοβλαστών είχαν το γονότυπο ρ53+/, ενώ τα έμβρυα από

τα οποία εξήχθησαν οι ινοβλάστες είχαν γονότυπο ρ53+/+ και ρ537.

Η εύρεση του γονότυπου έγινε με την βοήθεια της μεθόδου PCR 

(αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) σε DNA δείγματα που εξήχθησαν 

από τις ουρές ποντικιών τα οποία διασταυρώθηκαν, και κομματιού 

ιστού από κάθε έμβρυο το οποίο απομονώθηκε.

Μήκη Αλληλόμορφων Γονιδίου ρ53

©
Θ

-470 bp-

-600 bp-

ρ53+/+

470bp

Ρ53 ./.

600bp

ρ53 +/-

470bp,600bp

Εικόνα 13: Μήκη των αλληλουχιών του γονιδίου ρ53 οι οποίες ενισχύονται κατά την PCR. Το - 

αλληλόμορφο είναι στην ουσία μέρος του DNA το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία των 

knock-out ποντικιών.

Έπειτα, ακολούθησε απομόνωση ινοβλαστών με την μέθοδο που 

αναφερθηκε στην ενότητα 3.5.
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4.2 In vitro καλλιέργεια MEFS σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις EGF

Αρχικά έπρεπε να εκτιμηθεί η επίδραση του αυξητικού 

παράγοντα στο ρυθμό ανάπτυξης των ινοβλαστών ούτως ώστε να 

επιλεχθεί η κατάλληλη συγκέντρωση του για την διεξαγωγή του 

πειράματος. Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται το ποσοστό 

επιβίωσης των διαφόρων κυττάρων σε συνάρτηση έξι συγκεντρώσεων 

αυξητικού παράγοντα 0 ng/ml, lng/ml, 10ng/ml, 100ng/ml, 

500ng/ml και lOOOng/ml. Η επιλογή των συγκεντρώσεων αυτών έγινε 

έπειτα από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Τα κύτταρα εκτέθηκαν 

στον αυξητικό παράγοντα έξι μέρες. Ο αρχικός αριθμός των κυττάρων
3 3

τα οποία στρώθηκαν ήταν 5 χ 10 για τα mutp53 και 10 χ 10 για τα 

ννίρ53.ενώ τα αποτελέσματα υπολογίστηκαν αναφορικά με το 

μάρτυρα όπου η συγκέντρωση ήταν Ong/ml.

4.3 Αποτελέσματα-διαγράμματα

Η παρακάτω εικόνα αναπαριστά μια σειρά δειγμάτων με 

διαφορετικό γονότυπο για το γονίδιο ρ53.

d53 +/+ +/- +/- +/- +/- +/- - -/-

Εικόνα 14: Μήκη των αλληλουχιών του γονιδίου ρ53 οι οποίες ενισχύονται 

κατά την PCR. Το - αλληλόμορφο είναι στην ουσία μέρος του DNA το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία των knock-out ποντικιών.



Αποτελέσματα μετά τη προσθήκη του EGF σε ινοβλάτες MEF 

φυσιολογικού τύπου και σε αυτούς που τους λείπει το γονίδιο ρ53.

0 200 400 600 800 1000 1200
EGF (ng/ml)

Γράφημα 1: Κυτταρική ανάπτυξη ρ53-/- και ρ53+/+ ινοβλαστών μετά την έκθεση σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις EGF.
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Γράφημα 2: Κυτταρική ανάπτυξη ρ53-/- και ρ53+/+ ινοβλαστών μετά την έκθεση σε

διαφορετικές συγκεντρώσεις EGF.

Όπως φαίνεται στα γραφήματα 1 και 2, παρουσία του EGF οι 

ινοβλάστες από τους οποίους απουσιάζει το ρ53 επιδεικνύουν 

αυξημένη ευαισθησία σε σχέση με τους φυσιολογικούς, όσον αφορά το 

ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Το φαινόμενο αυτό είναι 

εντονότερο στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις EGF.
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Αποτελέσματα μετά από western blotting για τη πρωτεΐνη

Στην προηγούμενη εικόνα φαίνεται ότι τα επίπεδα του SMA 

είναι αυξημένα στους ινοβλάστες από τους οποίους το ρ53 απουσιάζει.



5.ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

^ΗΒη·····Η···Η····Μ ......... ...

Ο σκοπός της εργασίας μας ήταν να διερευνήσουμε το κατά 

πόσο η επίδραση αυξητικών παραγόντων όπως ο EGF μπορεί να 

ερμηνεύσει τη διαφορική ευαισθησία όσον αφορά το ρυθμό του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού των ινοβλαστών του στρώματος. Από τα 

πειραματικά μας αποτελέσματα φαίνεται ότι οι ινοβλάστες 

φυσιολογικού τύπου παρουσιάζουν μικρότερη κυτταρική αύξηση, μετά 

από τη χορήγηση του αυξητικού παράγοντα EGF σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις, σε σχέση με τους ινοβλάστες από τους οποίους λείπει 

το γονίδιο ρ53. Στις αρχικές συγκεντρώσεις του EGF (lng/ml και 10 

ng/ml) τόσο τα κύτταρα φυσιολογικού τύπου, όσο και τα κύτταρα που 

τους λείπει το γονίδιο ρ53 παρουσιάζουν σημαντική κυτταρική αύξηση. 

Στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του EGF και οι δύο τύποι κυττάρων 

παρουσιάζουν κυτταρική αύξηση,αλλα μικρότερη από αυτή των 

αρχικών συγκεντρώσεων του αυξητικού παράγοντα.

Τα αποτελέσματά μας μπορούν πιθανά να εξηγηθούν 

διερευνώντας την επίδραση που αναμένεται να έχει ο αυξητικός 

παράγοντας στους ινοβλάστες. Ο βασικός στόχος των αυξητικών 

παραγόντων είναι η αύξηση και ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων. 

Έτσι τα κύτταρα αυτά με τη παρουσία του EGF πολλαπλασιάζονται με 

πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς και όπως φαίνεται ο πολλαπλασιασμός 

είναι ακόμα πιο έντονος σε μικρές συγκεντρώσεις του αυξητικού 

παράγοντα. Εναλλακτικά, η επίδραση του EGF μπορεί να ανάγεται σε 

αυξημένο κυτταρικό θάνατο των φυσιολογικών ινοβλαστών.

Σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του αυξητικού παράγοντα και οι 

δύο τύποι κυττάρων προβαίνουν σε αύξηση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού, αλλά αρκετά μικρότερη από αυτή των χαμηλών 

συγκεντρώσεων EGF. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να συμβαίνει γιατί 

μεγάλες συγκεντρώσεις αυξητικού παράγοντα μπορεί να λειτούργούν 

τοξικά στο κύτταρο και να το οδηγούν στην απόπτωση και το 

προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο. Επιπλέον μεγαλύτερες
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ποσότητες αυξητικού παράγοντα μπορεί να δρουν αντίστροφα, 

δηλαδή ανασταλτικά, και να μη συντελούν στην αύξηση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Το αν ο διαφορικός ρυθμός 

πολλαπλασιασμού των κυττάρων οφείλεται σε συχνότερο 

πολλαπλασιασμό των ρ53(-/-) κυττάρων ή σε αυξημένη απόπτωση των 

ρ53(+/+) κυττάρων παραμένει υπό διερεύνηση.

Αφού παρατηρήσαμε τις επιπτώσεις του EGF στη συνέχεια 

προχωρήσαμε σε απομόνωση της πρωτεΐνης από τα κύτταρα και σε 

western blotting για τη πρωτεΐνη sma(smouth muscle actin), η οποία 

ανήκει στην οικογένεια της ακτίνης, είναι δηλαδη μια πρωτεΐνη που 

σχετίζεται με τη κινητικότητα των κυττάρων και αποτελεί δείκτη των 

ινοβλαστών του καρκινικού στρώματος. Από το western blotting που 

κάναμε για τα κύτταρα που εκφράζουν το γονίδιο ρ53, αλλά κ για τα 

κύτταρα που λείπει το γονίδιο ρ53 παρατηρούμε πως η έκφραση της 

sma πρωτεΐνης είναι πολύ μεγαλύτερη για τους ινοβλάστες που 

απουσιάζει το γονίδιο. Με αυτά τα αποτελέσματα διαπυστώνουμε πως 

τα MEF -/- ρ53 εκτός από μεγαλύτερη κυτταρική αύξηση από τα 

+/+Ρ53 έχουν και μεγαλύτερη κινητικότητα. ' Αρα αφού τα -/- ρ53 

γνωρίζουμε πως συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καρκινικού όγκου, με 

τη προσθήκη αυξητικού παράγοντα θα μπορούσαμε να έχουμε 

ανασταλτικά φαινόμενα σε τοξικές συγκεντρώσεις του EGF για το 

κύτταρο. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική βοήθεια για τη 

καταπολέμηση του καρκινικού όγκου. Πιθανόν αντίστοιχη επίπτωση να 

εχούν και άλλοι αυξητικοί παράγοντες.Παράλληλα, και αυτό ίσως είναι 

το σημαντικότερο συμπέρασμα της εργασίας μας, οι ινοβλάστες του 

στρώματος από τους οποίους απουσιάζει το ρ53 να επικρατούν στο 

όγκο λόγω της αυξημένης τους ευαισθησίας σε αυξητικούς παράγοντες 

όπως ο EGF. Τα καρκινικά κύτταρα υπερεκφράζοντας αυξητικούς 

παράγοντες δημιουργούν ένα μικροπεριβάλλον το οποίο ευνοεί την 

ανάπτυξη των ινοβλαστών με μεταλλαγμένο το ρ53 και οποίοι τελικά 

επιλέγονται και τελικά επικρατούν στον όγκο. Έτσι θα μπορούσε να 

ερμηνευθεί η κλωνική επιλογή των ινοβλαστών αυτών στις κακοήθειες.

Συνοψίζοντας λοιπόν τα προαναφερθέντα, βασιζόμενοι στην 

αποδειγμένη πλέον σημαντικότητα του καρκινικού στρώματος και στις



ιδιότητες των senescent ινοβλαστών, διαπιστώσαμε σοβαρές ενδείξεις 

πως φυσιολογικοί ινοβλάστες στρώματος, σε σχέση με αυτούς που 

εμφανίζουν έλλειψη του ρ53, προάγουν την ανθεκτικότητα, ενός 

καρκινικού όγκου, στην αντικαρκινική θεραπεία. Δηλαδή φαίνεται πως 

η μη αυτόνομη δράση του ρ53 είναι αντίθετη με την αυτόνομη σε ότι 

αφορά την ανταπόκριση των καρκινικών όγκων στη θεραπεία. Πιθανά, 

αντίστοιχη επίπτωση να έχει και μια σειρά άλλων γονιδίων που 

ρυθμίζουν την είσοδο σε κατάσταση senescence.
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