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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί τη πιο κοινή εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων 

και, παρά το γεγονός ότι συχνά συνοδεύεται από τη δημιουργία νέου οστού, 

αλλαγές στο υποχόνδριο οστό καθώς και από χαμηλού βαθμού φλεγμονής, 

συνοπτικά χαρακτηρίζεται από εστιακή εκφύλιση του αρθρικού χόνδρου. 

Βασικός παράγοντας κινδύνου αποτελεί η ηλικία, ενώ και άλλοι παράγοντες 

όπως η παχυσαρκία, έχουν αποδειχθεί από μελέτες πως διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της νόσου.  

Στη φυσιολογική κατάσταση, τα χονδροκύτταρα, τα οποία αποτελούν τον 

μοναδικό κυτταρικό τύπο του αρθρικού χόνδρου, ελέγχουν την ομοιοστασία του 

διατηρώντας μια ισορροπία μεταξύ σύνθεσης ουσιών που αποτελούν την 

εξωκυττάρια ουσία, κυρίως κολλαγόνο τύπου ΙΙ και αγγρεκάνης και 

αποικοδόμησής τους από ένζυμα όπως οι μεταλλοπρωτεϊνάσες (ΜΜΡ13 

αποτελεί την κύρια κολλαγενάση)  και οι αγγρεκανάσες όπως η ADAMTS4 και 

η ADAMTS5. Πράγματι, σε μοντέλα ποντικών με οστεοαρθρίτιδα, έχει 

αποδειχθεί ότι η καταστολή της αποικοδόμησης είτε της αγγρεκάνης είτε του 

κολλαγόνου εμποδίζει την εκφύλιση του χόνδρου. 

Έχει αναδειχθεί από μεγάλες μελέτες πως η γενετική συνιστώσα αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ΟΑ. Παρόλα αυτά, δεν έχουν 

ακόμη ανακαλυφθεί γονίδια που να παρέχουν μια πλήρη γενετική προδιάθεση 

στην ασθένεια. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολυμορφισμούς 

μικρής διεισδυτικότητας στον πληθυσμό, αλλά πρόσφατα έχει προταθεί πως οι 

επιγενετικές τροποποιήσεις μπορούν να εξηγήσουν εν μέρει την ελλιπή 

κληρονομικότητα της νόσου. 

Αρχικά, η επιγενετική είχε αναφερθεί ως μη γενετική διαγενεαλογική 

κληρονομικότητα, ενώ σήμερα ορίζεται ως εκείνες οι σταθερές αλλαγές στη 

γονιδιακή έκφραση που δεν περιλαμβάνουν αλλαγές στην αλληλουχία του DNA 

και που επιτρέπουν στα κύτταρα να αποκρίνονται άμεσα σε περιβαλλοντικές 

αλλαγές. Πράγματι, παρεκλίνουσες αλλαγές στην επιγενετική ρύθμιση έχουν 

πρόσφατα συσχετισθεί με ένα μεγάλο εύρος ασθενειών, πιθανόν ως 

αποτέλεσμα περιβαλλοντικών παραγόντων σε συνδυασμό με την ενηλικίωση, 

οι οποίοι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου στην  ανάπτυξη ΟΑ, 
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και που πιθανόν να επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου διαμέσου των 

επιγενετικών μηχανισμών.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Oστεοαρθρίτιδα 
 
Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) αποτελεί μια εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων, η 

οποία εμφανίζεται κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα και χαρακτηρίζεται από 

σταδιακή λέπτυνση και απώλεια του αρθρικού χόνδρου, όπως επίσης από 

ταυτόχρονες αλλαγές στη φυσιολογία διαφόρων άλλων αρθρικών ιστών, 

συμπεριλαμβανομένων του υποχόνδριου οστού και του αρθρικού υμένα. Παρά 

το γεγονός ότι η οστεοαρθρίτιδα  προσβάλει κατά κανόνα τον αρθρικό χόνδρο, 

επηρεάζει όλους τους ιστούς της άρθρωσης. Η απώλεια του αρθρικού χόνδρου 

συνοδεύεται από την αναδιαμόρφωση του υποχόνδριου οστού με σκλήρυνση, 

δημιουργία κύστεων και οστεοφύτων καθώς επίσης από μυϊκή ατροφία και 

σπασμούς, ενώ στο τελικό στάδιο της νόσου εμφανίζονται φλεγμονώδεις 

αλλοιώσεις (Εικόνα 1) (Loeser RF. et al. 2012). 

Τυπικές κλινικές εκδηλώσεις της νόσου αποτελούν ο πόνος και η απώλεια της 

φυσιολογικής λειτουργίας της άρθρωσης που οδηγούν τελικά σε μειωμένη 

κινητικότητα και υποβιβάζουν τη ποιότητα ζωής των ασθενών (Moskowitz RW. 

2009). Η θεραπεία γενικά περιλαμβάνει ένα συνδυασμό άσκησης, 

τροποποίηση του τρόπου ζωής,  αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη, ενώ η ολική 

αρθροπλαστική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

(Altman RD. 2010). Η ΟΑ είναι η πιο κοινή μορφή αρθρίτιδας, προσβάλλοντας 

το 40% των ατόμων ηλικίας άνω των 70 ετών ενώ αποτελεί τη κύρια αιτία 

χρόνιας αναπηρίας παγκοσμίως. Δεδομένης της αύξησης του προσδόκιμου 

ζωής του πληθυσμού καθώς και της αύξησης της επίπτωσης της παχυσαρκίας 

που αποτελoύν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου, 

αναμένεται ότι ο επιπολασμός της ΟΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται συνεχώς 

(Lawrence RC. et al. 2008). 
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 American College of Rheumatology 

Εικόνα 1. Εικόνα οστεοαρθριτικού γόνατος σε αρχικό (αριστερά) και προχωρημένο στάδιο 
(δεξιά). Διακρίνεται η στένωση του μεσάρθριου διαστήματος καθώς και η οστική υπερτροφία με 
δημιουργία οστεοφύτων. 

 

Ταξινόμηση 

Η πρωτογενής οστεοαρθρίτιδα είναι η πιο κοινή μορφή ΟΑ και αποτελεί μια 

χρόνια εκφυλιστική διαταραχή που σχετίζεται με τη γήρανση αλλά δεν 

προκαλείται από αυτή, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που στα ενενήντα τους 

χρόνια, δεν παρουσιάζουν κλινικά ή ακτινολογικά ευρήματα της ασθένειας. 

Μια σειρά από μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη επικράτηση της 

ασθένειας μεταξύ των αδελφών και κυρίως μονοζυγωτικών διδύμων που 

αποδεικνύουν μια κληρονομική βάση. Θεωρείται πως περίπου το 60% των 

περιπτώσεων ΟΑ προκύπτουν από γενετικούς παράγοντες. 

Η δευτερογενής Οστεοαρθρίτιδα προκαλείται από άλλους παράγοντες όμως δε 

διαφέρει παθολογικά από τη πρωτογενή OA. Τα συχνότερα αίτια 

δευτεροπαθούς ΟΑ είναι συστηματικά νοσήματα (όπως ο Διαβήτης, η 

Αιμοχρωμάτωση και νόσος του Wilson), φλεγμονώδεις ασθένειες (όπως η 

νόσος του Perthes), ανατομικά αίτια (όπως δυσπλασία ισχίου ή επίφυσης) 

καθώς και όλες οι χρόνιες μορφές αρθρίτιδας (π.χ. πλευροχονδρίτιδα, ουρική 

αρθρίτιδα, και ρευματοειδής αρθρίτιδα). Τέλος, σημαντική αιτία μπορεί να είναι 

ένας τραυματισμός στις αρθρώσεις ή στους συνδέσμους ως αποτέλεσμα ενός 

ατυχήματος, η παχυσαρκία και η σηπτική αρθρίτιδα (λοίμωξη της άρθρωσης). 

 

Επιδημιολογία 

Η ΟΑ είναι η πιο συχνή πάθηση των αρθρώσεων στις αναπτυγμένες χώρες. Η 

νόσος αφορά κυρίως ασθενείς προχωρημένης ηλικίας. Πράγματι, το 40% των 

ατόμων ηλικίας άνω των 70 ετών παρουσιάζουν ακτινολογικά ευρήματα 

οστεοαρθρίτιδας. Σύμφωνα με αποτελέσματα μελετών όπως NHANES III, 

Framingham και Johnston, στις Ηνωμένες Πολιτείες 27 εκατομμύρια ενήλικες 

άνω των 25 ετών είχαν κλινικά ευρήματα οστεοαρθρίτιδας το 2005, αύξηση της 

τάξης του 30% σχετικά με τα 21 εκατομμύρια ατόμων που είχαν υπολογισθεί το 

1995. Η αύξηση του επιπολασμού της ΟΑ οφείλεται αφενός στη γήρανση του 
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πληθυσμού και αφετέρου στην αύξηση άλλων σχετικών παραγόντων όπως η 

παχυσαρκία, καθώς επίσης και στη βελτίωση των μεθόδων ανίχνευσης της 

νόσου. Παρά το γεγονός ότι οι δομικές αλλαγές στο χόνδρο παρουσιάζονται με 

το πέρας της ηλικίας, μπορεί να μη συνοδεύονται από κλινικά συμπτώματα 

δημιουργώντας έτσι μια μειοψηφία ατόμων που παρουσιάζουν τη 

συμπτωματική μορφή ΟΑ (Lawrence RC. et al. 2008). Στις περισσότερες 

εθνικές ομάδες είναι εξαιρετικά κοινή νόσος, ενώ η  επίπτωση και  ο 

επιπολασμός της ποικίλλει ανάλογα με τα διαγνωστικά κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται και από την άρθρωση που εξετάστηκε. Πράγματι, η νόσος 

είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στα χέρια και στο γόνατο. Άνδρες και γυναίκες 

προσβάλλονται από οστεοαρθρίτιδα, αλλά η νόσος είναι πιο γενικευμένη και 

βαριάς μορφής στις μεγαλύτερες ηλικιακά γυναίκες (Periera D. et al. 2011). Η 

Οστεοαρθρίτιδα έχει σαφείς καταστροφικές συνέπειες στη ευημερία, με έως και 

το ένα πέμπτο των προσβεβλημένων ατόμων να εγκαταλείπουν την εργασία ή 

να προσφεύγουν σε πρόωρη συνταξιοδότηση λόγω της ασθένειας, ενώ η 

αυξημένη νοσηρότητα συμβάλλει έμμεσα στην αύξηση της θνησιμότητας 

(Nüesch E. et al. 2011). 

 

Aιτιολογικοί Παράγοντες 

Μια σειρά μελετών έχουν συσχετίσει διάφορους παράγοντες κινδύνου με την 

ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας όπως την ηλικία, το φύλο, τη παχυσαρκία, 

γενετικούς και γεωγραφικούς παράγοντες όπως επίσης μηχανικούς 

παράγοντες που συμπεριλαμβάνουν τραύματα, χονδρασβέστωση και 

εναπόθεση κρυστάλλων στον αρθρικό χόνδρο (Eικόνα 2). 
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                      Chapman K, Valdes AM. Volume 51, Issue 2, 2012; 258 - 264 
Εικόνα 2. Σχηματικό διάγραμμα των διαφόρων μηχανισμών όπου η γενετική διαφοροποίηση 

μπορεί να συμβάλει στον κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ. Οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η ηλικία, το 

φύλο, ατυχήματα και ο τρόπος ζωής, σε συνδυασμό με γενετική διαφοροποίηση επηρεάζει τον 

κίνδυνο ενός ατόμου να αναπτύξει ΟΑ. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου μπορεί επίσης να 

επηρεάσουν τα μοριακά, φυσιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία με τη σειρά 

τους επηρεάζουν τόσο τη συχνότητα εμφάνισης όσο και την εξέλιξης της ΟΑ. Παριστάνονται τα 

γονίδια που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα με μεγάλη στατιστική σημαντικότητα είτε σε 

Ασιάτες είτε σε Καυκάσιους να επηρεάζουν τον κίνδυνο της ανάπτυξης ΟΑ.  

 

1. Ηλικία 

Η ηλικία αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την 

ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφόρων 

μελετών, ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά με τη πρόοδο της ηλικίας. Σταδιακά 

εμφανίζονται αλλαγές στις φυσιολογικές λειτουργίες των χονδροκυττάρων που 

σαφώς επηρεάζουν την ικανότητα απόκρισής τους σε κυτταροκίνες και 

αυξητικούς παράγοντες. Επιπλέον,  παρατηρείται  αναδιοργάνωση και απώλεια 

του αρθρικού χόνδρου, δημιουργία νέων οστικών προεκβολών (οστεόφυτα)  

και αναδιαμόρφωση του υποχόνδριου οστού με δημιουργία κύστεων. 

Επιπροσθέτως, παρατηρείται μυϊκή ατροφία, σπασμοί και τέλος φλεγμονή στον 

αρθρικό υμένα (Loeser RF. et al. 2012). Αρκετές μελέτες έχουν συσχετίσει τη 

προχωρημένη ηλικία με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας 

γόνατος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των  μελετών Framingham, NHANES 

III και Johnston. Σύμφωνα με τη μελέτη Framingham, ο επιπολασμός για την 

οστεοαρθρίτιδας γόνατος σχεδόν διπλασιάζεται σε ασθενείς 45 ετών και άνω 

σε σύγκριση  με ασθενείς 26 ετών. Συγκεκριμένα, ο επιπολασμός ΟΑ γονάτου 

σε ενήλικες άνω των 45 ετών ήταν 19.2% στη μελέτη  Framingham και 27,8% 

στη μελέτη Johnston, ενώ ο επιπολασμός σε ενήλικες άνω των 60 ετών ήταν 

37,4% σύμφωνα με τη μελέτη NHANES III. Η προχωρημένη ηλικία έχει 

συσχετισθεί και με την ανάπτυξη ΟΑ χειρών όπως παρατηρήθηκε από τη 

μελέτη Framingham, όπου το 27,2% των ενηλίκων βρέθηκε να είναι 

προσβεβλημένο από ΟΑ. Τέλος, η προχωρημένη ηλικία έχει συσχετισθεί και με 

ΟΑ ισχίου, όπως φάνηκε από τη μελέτη Johnston, όπου ο επιπολασμός 

υπολογίσθηκε στο 27,0% σε ενήλικες άνω των 45 ετών (Lawrence RC. et al. 

2008).  
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2. Φύλο 

Ο επιπολασμός της ΟΑ αυξάνεται με την ηλικία και προσβάλει τις γυναίκες με 

μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τους άνδρες, κυρίως στις περιοχές των 

χειρών και του γόνατος και ιδιαίτερα στις ηλικίες άνω των 45 ετών. Στη μελέτη 

Framingham  βρέθηκε ότι το 4,9% των γυναικών ηλικίας 26 ετών παρουσιάζει 

ΟΑ γονάτου συγκριτικά με το 4,6% των ανδρών της ίδιας ηλικίας. Ενώ  σε αύτη 

την ηλικία η διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν θεωρήθηκε σημαντική, 

στις ηλικίες άνω των 45 ετών παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού γυναικών 

με ΟΑ γονάτου (7,9%)  σε σύγκριση με το  5,9%  των ανδρών της ίδιας ηλικίας. 

Σύμφωνα με τη μελέτη Johnston, το ποσοστό γυναικών με ΟΑ γόνατος άγγιζε 

το18,7% ενώ στους άνδρες το 13.5%. Η μελέτη Johnston επιπλέον 

παρατήρησε μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών άνω των 45 ετών με ΟΑ ισχίου 

(9,3%) σε σχέση με τους άνδρες της ίδιας ηλικίας (8,7%) (Lawrence RC. et al. 

2008). 

 

3. Εθνικότητα 

Η εθνικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας. Η μελέτη 

NHANES III σε ασθενείς ηλικίας 60 ετών και άνω, ανέδειξε ακτινολογικά 

ευρήματα ΟΑ στο 17.7% των Αφροαμερικανών που συμμετείχαν στη μελέτη 

συγκριτικά με το 14,8% των Μεξικανομερικανών και το 11,9% των λευκών της 

ίδιας ηλικίας. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ο κίνδυνος διπλασιάζεται σε γυναίκες 

αφροαμερικανές όπου ο επιπολασμός ακτινολογικών ευρημάτων ΟΑ γόνατος 

υπολογίσθηκε στο 60,2% (95% ΔΕ, 52.8-67.5) (Dillon CF. et al. 2006). 

 

4. Βάρος σώματος 

Έχει αναφερθεί ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) και 

της οστεοαρθρίτιδας γόνατος. Πράγματι, από τη μελέτη Framingham βρέθηκε 

ότι το αυξημένο βάρος σώματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για 

την πρόωρη ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας καθώς και για την εξέλιξη της νόσου 

(Felson DT. et al. 1997). Έχει επίσης αναφερθεί μια πιο ισχυρή συσχέτιση ΟΑ 

γόνατος μεταξύ υπέρβαρων γυναικών συγκριτικά με τους άνδρες. 

Επιπροσθέτως, η απώλεια βάρους έχει αποδειχθεί αποτελεσματική για την  

αποφυγή της εξέλιξης της νόσου καθώς και για  τη βελτίωση των συμπτωμάτων 

(Felson DT. et al. 1992). Η θετική συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και της 
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ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας δεν έχει αναφερθεί μόνο για αρθρώσεις γόνατος 

αλλά και για τα ισχία. Ωστόσο, έχει βρεθεί μειωμένη συσχέτιση μεταξύ αύξηση 

του βάρους σώματος και ΟΑ ισχίου σχετικά με εκείνη που αφορά το γόνατο 

(Οliviera SA. et al. 1999). Επίσης, η θεωρία που υποστηρίζει ότι η 

συμπτωματική μορφή οστεοαρθρίτιδας οδηγεί σε μειωμένη κινητικότητα, η 

οποία με τη σειρά της προκαλεί αύξηση του σωματικού βάρους δεν έχει 

επαληθευτεί. Πράγματι, σύμφωνα με τη μελέτη Framingham, η συσχέτιση του 

βάρους σώματος με ΟΑ γόνατος σε γυναίκες ήταν ισχυρότερη στις ασθενείς 

που δεν ανέφεραν κλινικά συμπτώματα σε σύγκριση με εκείνες που 

παρουσίαζαν τη συμπτωματική νόσο (Felson DT. et al. 1988). Τέλος, έχει 

αναφερθεί ισχυρή συσχέτιση της παχυσαρκίας με την οστεοαρθρίτιδα χειρών 

ενισχύοντας τη θεωρία η οποία  υποστηρίζει ότι υπάρχει μεταβολική συνιστώσα 

που ευθύνεται για αυτή την ισχυρή συσχέτιση (Οliviera SA. et al. 1999) .  

 

5. Γενετική προδιάθεση 

Πριν από τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας μοριακής γενετικής, μια σειρά 

επιδημιολογικών μελετών ανέδειξαν τη γενετική συνεισφορά στην ανάπτυξη 

οστεοαρθρίτιδας, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για μια πολυπαραγοντική 

σχέση που αποδόθηκε είτε στη δράση πολλαπλών γονιδίων είτε στην 

αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον (Loughlin J. 2002). Από μελέτες 

διδύμων φάνηκε ότι η γενετική συνιστώσα κυμαίνεται μεταξύ του 40-65%, ενώ  

μια ακριβή εκτίμησή της εξαρτάται από το φύλο, την άρθρωση, όπως επίσης 

και από τη σοβαρότητα της ασθένειας (Loughlin J. 2005). Οι μελέτες 

οικογενειών ανέδειξαν ότι ο σχετικός κίνδυνος  των συγγενών των πασχόντων 

να εμφανίσουν τη νόσο σε σχέση με ένα άτομο χωρίς συγγένεια είναι περίπου 

5 (λs=5), επιβεβαιώνοντας την εμπλοκή γενετικών παραγόντων (Valdes AM, 

Spector TD. 2011). 

Αργότερα η έρευνα στράφηκε σε ένα πιο συστηματικό τρόπο μελέτης, 

συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων σάρωσης ολόκληρου του 

γονιδιώματος. 

Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον πέντε μεγάλες μελέτες σύνδεσης έχουν 

πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, Ισλανδία και στις 

Ηνωμένες πολιτείες. Οι μελέτες ανέδειξαν έναν μεγάλο αριθμό γενετικών τόπων 

στα χρωμοσώματα 2,4,6,7,11,16,19 και Χ. Στις περιοχές αυτές εδράζουν 
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γονίδια που κωδικοποιούν κυτταροκίνες όπως η ΙL-1, IL-4 (Foster T. et al. 2004) 

και το κολλαγόνο ΙΧ (Loughlin J. et al. 2002). Επίσης αναδείχτηκαν και άλλα 

γονίδια  όπως το ΜΑΤΝ3 το οποίο κωδικοποιεί για τη δομική πρωτεΐνη matrillin-

3 (Steffanson SE et al.2003) και το γονίδιο FRZB που κωδικοποιεί για τη 

πρωτεΐνη chondrogenic regulator secreted frizzled-related protein 3, η οποία 

συντίθεται από τον αρθρικό χόνδρο των ενηλίκων και δρα ως ανταγωνιστής στο 

σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt. Αναδείχθηκε επίσης το γονίδιο BMP5 στη θέση 

6p12.1 το οποίο κωδικοποιεί για τη μορφογενετική πρωτεΐνη των οστών 5 και 

που ανήκει στην υπεροικογένεια του TGFβ (transforming growth factor β). 

Τέλος, ισχυρή συσχέτιση με την οστεοαρθρίτιδα αποδόθηκε στους 

πολυμορφισμούς του γονιδίου GDF5 (Εvangelou E. et al. 2009).  

Οι μελέτες σύνδεσης έρχονται να αντικατασταθούν από μελέτες συσχέτισης. 

Μελέτες συσχέτισης υποψηφίων γονιδίων (candidate gene association studies) 

πραγματοποιήθηκαν βασιζόμενες στο γεγονός ότι οι πρωτεΐνες για τις οποίες 

κωδικοποιούν παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στη διατήρηση της 

άρθρωσης. Σημαντική παρατήρηση των παραπάνω μελετών ήταν ότι  τα 

αλλήλια που συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ΟΑ παρουσιάζουν 

διαφορετική κατανομή στις διαφορετικές εθνικές ομάδες. Επίσης, 

παρατηρήθηκε μια διαφορετική συσχέτιση ανάλογα με τη θέση της άρθρωσης. 

Από τα σημαντικότερα υποψήφια γονίδια που αναδείχθηκαν μέσω των μελετών 

συσχέτισης αποτελούν τα γονίδια GDF5 και SMAD3. Ο πολυμορφισμός  

rs143383 του GDF5 γονιδίου παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση σε Ευρωπαίους 

και Ασιάτες με στατιστική σημαντικότητα Ρ< 5.0 x 10-8  (Chapman K. et al.2008; 

Evangelou E. et al. 2009; Valdes AM. et al. 2011). Το γονίδιο κωδικοποιεί για 

έναν αυξητικό παράγοντα που αποτελεί μέρος της υπεροικογένειας του 

αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού β (TGF-β) ενώ ο ίδιος πολυμορφισμός 

έχει συσχετισθεί και με μια πληθώρα μυοσκελετικών φαινοτύπων (Loughlin J. 

2011). Η συσχέτιση  του πολυμορφισμού rs12901499 στο γονίδιο SMAD3 με 

την ΟΑ έχει μέχρι σήμερα αναφερθεί μόνο από τη μελέτη Valdes και 

συνεργατών (Valdes AM. et al. 2010). Το γονίδιο κωδικοποιεί για έναν 

παράγοντα που εμπλέκεται στο σηματοδοτικό μονοπάτι του TGF-β, ενώ είναι 

αναγκαίες περεταίρω μελέτες που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τον ακριβή 

ρόλο του πολυμορφισμού στην ΟΑ. Έχει επίσης βρεθεί ότι σπάνιες μεταλλάξεις 

στο γονίδιο αυτό συνδέονται με το σύνδρομο ΑΟS χαρακτηριζόμενο από 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:19 EEST - 52.53.217.230



13 
 

βλάβες στην αορτή και πρόωρη έναρξη ΟΑ (van de Laar, IM. 2011). Παρόλα 

αυτά, οι περισσότερες συσχετίσεις που είχαν αναδειχθεί μέσω των μελετών 

υποψηφίων γονιδίων, δεν ξεπέρασαν τη στατιστική σημαντικότητα που έχει 

καθοριστεί στο 5.0 x10-8 (Valdes AM, Spector TD 2011).  

Οι επιδημιολογικές μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώματος (GWAS 

studies) ανέδειξαν ένα μεγάλο αριθμό πολυμορφισμών που συσχετίζονται με 

τη νόσο. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τρείς μεγάλες μελέτες 

συσχέτισης, η μελέτη Rotterdam, η μελέτη Tokyo και η arcOGEN (πίνακας 1). 

Η μελέτη Rotterdam ανέδειξε μια σημαντικά στατιστική συσχέτιση της 

χρωμοσωμικής θέσης 7q22 με την ΟΑ γόνατος (P value 8 x 10-8) (Kerkhof HJ. 

et al. 2010). Η μελέτη Τokyo ανέδειξε επίσης μια ισχυρή συσχέτιση ΟΑ γόνατος 

με τη περιοχή HLA στο χρωμόσωμα 6p, με P value <7 x 10-8 (Nakajima M. et 

al. 2010). Η θεωρία που υποστηρίζει ότι η οστεοαρθρίτιδα ακολουθεί το μοντέλο 

πολυγονιαδιακής κληρονομικότητας ελέγχθηκε αρχικά από τη μελέτη arcOGEN 

σε 3177 πάσχοντες έναντι 4984 μαρτύρων. Από τη μελέτη αυτή ανιχνεύθηκαν 

τρία σήματα, κανένα από τα οποία δε ξεπέρασε τη στατιστική σημαντικότητα 

του 5,0 x 10-8 (Panoutsopoulou K. et al. 2011). Στη συνέχεια η μελέτη 

εφαρμόστηκε σε μεγαλύτερο δείγμα από όπου ανιχνεύθηκαν οκτώ σήματα, 

πέντε από τα οποία θεωρήθηκαν στατιστικώς σημαντικά (arcOGEN 

Consortium and arcOGEN collaborators 2012). Μέχρι σήμερα, μέσω των 

μελετών GWAS έχουν αναδειχθεί συνολικά δεκαπέντε γενετικοί τόποι με 

στατιστική σημαντικότητα που ξεπερνούν το κατώφλι του P<5 x 10-8 (Πίνακας 

I) ( Panoutsopoulou K, Zeggini E. 2013). 

 Χρησιμοποιώντας αναλυτικές προσεγγίσεις που είχαν προηγουμένως 

εφαρμοσθεί σε πολύπλοκες ασθένειες όπως η σχιζοφρένεια (International 

schizophrenia Consortium 2009), ανιχνεύθηκε ένα σύνολο μονονουκλεοτιδικών 

πολυμορφικών θέσεων (SNPs) σε άμεση συσχέτιση με την ασθένεια. Οι 

αναλύσεις αυτές ανέδειξαν τη σημαντικότητα της γενετικής συνιστώσας όπου 

πολλαπλοί πολυμορφισμοί με μικρή επίδραση, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

ΟΑ. 
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                             Panoutsopoulou K, Zeggini E. J Med Genet 2013;50:715–724 

Πίνακας I. Γενετικές συσχετίσεις με οστεοαρθρίτιδα που έχουν θεωρηθεί στατιστικώς 

σημαντικές, ύστερα από επαλήθευση σε τουλάχιστον 1 ανεξάρτητη βάση δεδομένων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNP Nearest* gene(s) EA EAF OR, 95% CI p Value Site Sex Ethnic group 

rs143383† GDF5 T 0.74 1.79,1.53 to 2.09 2×10−13 Hip Both Asian 

rs143383† GDF5 T NA 1.16, 1.11 to 1.22 8.3×10−09 Knee Both European 

rs7639618 DVWA G 0.63 1.43, 1.28 to 1.59 7.3×10−11 Knee Both Asian 

rs7775228‡ HLA-DQB1 T 0.62 1.34, 1.21 to 1.49 2.4×10−08 Knee Both Asian 

rs10947262‡ BTNL2 C 0.58 1.31, 1.20 to 1.44 5.1×10−09 Knee Both 

Asian and 

European 

rs3815148§ COG5¶ C 0.23 1.14, 1.09 to 1.19 8×10−08 Knee and hand Both European 

rs4730250§ DUS4L¶ G 0.17 1.17, 1.11 to 1.24 9.2×10−9 Knee Both European 

rs11842874 MCF2L A 0.93 1.17, 1.11 to 1.23 2.1×10−08 Knee and hip Both European 

rs6976** GLT8D1†† T 0.37 1.12, 1.08 to 1.16 7.2×10−11 Hip and knee Both European 

rs11177** GNL3†† A 0.38 1.12, 1.08 to 1.16 1.3×10−10 Hip and knee Both European 

rs4836732 ASTN2 C 0.47 1.2, 1.13 to 1.27 6.1×10−10 Hip Females European 

rs9350591 FILIP1;SENP6 T 0.11 1.18, 1.12 to 1.25 2.4×10−09 Hip Both European 

rs10492367 KLHDC5;PTHLH T 0.19 1.14, 1.09 to 1.20 1.5×10−08 Hip Both European 

rs835487 CHST11 G 0.34 1.13, 1.09 to 1.18 1.6×10−08 Hip Both European 

rs12107036 TP63 G 0.52 1.21, 1.13 to 1.29 6.7×10−08 Knee Females European 

rs8044769‡‡ FTO C 0.5 1.11, 1.07 to 1.15 6.9×10−08 Hip and knee Females European 

rs10948172 SUPT3H;CDC5L G 0.29 1.14, 1.09 to 1.20 7.9×10−08 Hip and knee Males European 

rs6094710 NCOA3 A 0.04 1.28, 1.18 to 1.39 7.9×10−9 Hip Both European 

rs12982744 DOT1L C NA 1.17, 1.11 to 1.23 7.8×10−9 Hip Males European 
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Α. Λειτουργικές Αναλύσεις 

Σκοπός των λειτουργικών αναλύσεων είναι η αξιολόγηση του τρόπου με τον 

οποίο  τα αλλήλια που έχουν αναδειχθεί από μελέτες συσχέτισης ρυθμίζουν τη 

γονιδιακή έκφραση και συνεπώς τη πρωτεϊνική λειτουργία. Κλασσικό 

παράδειγμα αποτελούν οι μελέτες του μονονουκλεοτιδικού πολυμορφισμού 

rs143383 στο γονίδιο GDF5, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις και σε 

άλλα γονίδια που συσχετίζονται με την οστεοαρθρίτιδα. 

 

Α1. GDF5 

Ο GDF5, επίσης γνωστή ως μορφογενετική πρωτεΐνη 1 προερχόμενη από το 

χόνδρο (CDMP1), αποτελεί μέλος της υπεροικογένειας του αυξητικού 

παράγοντα μετασχηματισμού β (ΤGF-β) και είναι στενά συνδεδεμένη με την 

υποοικογένεια των μορφογενετικών πρωτεϊνών των οστών (ΒΜΡ). Το γονίδιο 

κωδικοποιεί για τoν αυξητικό παράγοντα διαφοροποίησης 5, ο οποίος αποτελεί 

μία εξωκυττάρια σηματοδοτική πρωτεΐνη απαραίτητη για τη δημιουργία και 

διατήρηση της άρθρωσης. Πράγματι, ο GDF5 εμπλέκεται στην ανάπτυξη των 

αρθρώσεων (Merino R. et al. 1999) και εκφράζεται στις περιοχές αυτές κατά τη 

διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξης, ενώ έχει βρεθεί πώς οι μεταλλάξεις του 

γονιδίου σε ποντίκια και στον άνθρωπο προκαλούν ανώμαλη ανάπτυξης των 

αρθρώσεων (Thomas JT. Et al. 1996). Στον άνθρωπο, ο GDF5 εκφράζεται στον 

ενήλικο αρθρικό χόνδρο όπου διεγείρει τη σύνθεση προτεογλυκανών (Erlacher 

L.et al. 1998). 

 

Α1.1. Ένας λειτουργικός πολυμορφισμός στη 5’ αμετάφραστη περιοχή 

του GDF5 συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ (Μiyamoto Y. 

et al. 2007).  

Οι Miyamoto και συνεργάτες ήταν οι πρώτοι που ανέδειξαν τη συσχέτιση του 

πολυμορφισμού rs143383 με την ΟΑ. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι το γονίδιο 

GDF5 συσχετίζεται με την ΟΑ στους ασιατικούς πληθυσμούς, ενώ ένα SNP στη 

5’ UTR του γονιδίου (+104T/C rs143383) παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με ΟΑ 

ισχίου σε δύο ανεξάρτητους ιαπωνικούς πληθυσμούς (Ρ=1.8Χ10-8). Η 

παραπάνω συσχέτιση επαληθεύτηκε για ΟΑ γόνατος σε Ιάπωνες και σε 

Κίνέζους Χάν. Τέλος παρατηρήθηκε πως το SNP, το οποίο βρίσκεται στη 
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περιοχή του GDF5, επιφέρει αλληλομορφικές διαφορές στη μεταγραφική 

δραστηριότητα σε χονδροκύτταρα, με το αλληλόμορφο κινδύνου να 

παρουσιάζει μειωμένη δραστηριότητα. 

Αποτελέσματα. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση ολόκληρου του 

γονιδίου με σκοπό την ανάδειξη παραλλαγών στην αλληλουχία του, 

χρησιμοποιώντας δείγματα από είκοσι τέσσερα άτομα με οστεοαρθρίτιδα 

ισχίου. Διαμέσου της παραπάνω έρευνας, αναδείχθηκαν έξι SNPs, από τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν τρία κοινά SNPs (με συχνότητα του ελάσσονος 

αλληλομόρρφου > 0.15) για περεταίρω μελέτη. Η σύγκριση γονοτυπικών και 

αλληλομορφικών συχνοτήτων σε 239 ασθενείς με ΟΑ και 256 ατόμων χωρίς 

ακτινολογικά ευρήματα ΟΑ έδειξε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ του καθενός 

SNP και ΟΑ ισχίου. Για την επαλήθευση των παραπάνω ευρημάτων, 

πραγματοποιήθηκε γονοτύπιση των SNPs χρησιμοποιώντας μια ανεξάρτητη 

μελέτη πασχόντων και μαρτύρων αποτελούμενη από 761 πάσχοντες και 728 

μάρτυρες. Η σύγκριση γονοτυπικών και αλληλομορφικών συχνοτήτων 

επιβεβαίωσε τη σημαντικότητα της συσχέτιση μεταξύ του καθενός SNP και ΟΑ 

ισχίου. Από τις παραπάνω ανεξάρτητες μελέτες αναδείχθηκε πως το γονίδιο 

που κωδικοποιεί τον αυξητικό παράγοντα διαφοροποίησης 5 (GDF5) 

παρουσιάζει μεγαλύτερη συσχέτιση με την οστεοαρθρίτιδα στους ασιατικούς 

πληθυσμούς. Επιπλέον βρέθηκε πώς ένα SNP στη 5’ αμετάφραστη περιοχή 

του GDF5 (+104 T/C; rs143383) παρουσιάζει μεγαλύτερη συσχέτιση με την 

οστεοαρθρίτιδα ισχίου σε δύο ανεξάρτητους ιαπωνικούς πληθυσμούς (P = 1.8x 

10-13). Η συσχέτιση αυτή επαναλήφθηκε για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος σε 

Ιάπωνες (P = 0.0021) και σε Κινέζους Χάν (P = 0,00028). Επειδή ο 

πολυμορφισμός +104 T / C βρίσκεται σε μια περιοχή που είναι πιθανό να 

επηρεάσει τη δραστηριότητα του υποκινητή, η επιστημονική υπέθεσε ότι το 

SNP είναι σε θέση να επιφέρει αλληλομορφικές διαφορές στην μεταγραφή 

GDF5. Μετά από την επιβεβαίωση της δραστικότητας του υποκινητή  αυτής της 

περιοχής σε κυτταρικές σειρές, πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση της 

δραστηριότητας του υποκινητή χρησιμοποιώντας ένα πείραμα διαγραφής. Από 

το παραπάνω πείραμα βρέθηκε ότι η βασική δραστηριότητα του υποκινητή 

βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή 162-bp βάσεων που εκτείνεται από τη θέση -34 

έως 128. Στη συνέχεια εξετάσθηκαν οι αλληλομορφικές διαφορές του 

υποκινητή εντός της περιοχής. Οι δύο νουκλεοτιδικές επαναλήψεις και τρία 
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SNPs που περιέχονται σε αυτή βρέθηκαν να είναι σε πλήρη ανισορροπία 

σύνδεσης ενώ περιλαμβάνει επτά απλοτύπους. Παρατηρήθηκαν επίσης 

σημαντική αλληλομορφικές διαφορές στην δραστικότητα του υποκινητή στη 

περιοχή που εκτείνεται 1.5-kb. Τέλος, η διαγραφή των τμημάτων 5’ και 3’ της 

παραπάνω περιοχής επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ο πολυμορφισμός 104 T / C 

ευθύνεται για αυτή τη διαφορά, ενώ το αλληλόμορφο Τ +104, το οποίο υπερ-

εκπροσωπείται στον οστεοαρθρίτιδα, έδειξε σημαντικά χαμηλότερη 

δραστηριότητα του υποκινητή. 

Συμπεράσματα. Τα πειράματα των Miyamoto και συνεργατών ανέδειξαν πως 

ο παραπάνω πολυμορφισμός βρίσκεται στον υποκινητή του γονιδίου GDF5 και 

πως επηρεάζει τη μεταγραφική του δραστηριότητα στα χονδροκύτταρα. 

Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι  το αλλήλιο Τ που περιέχει θυμίνη προάγει τη μείωση 

της έκφρασης του mRNA σε σχέση με το αλλήλιο C που στην ίδια θέση περιέχει 

κυτοσίνη, με αποτέλεσμα να μειώνονται τα επίπεδα της πρωτεΐνης. Τα 

ευρήματα των Μiyamoto και συν. απέδειξαν ότι ο GDF5 διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ομοιόσταση του αρθρικού χόνδρου και πως η μείωση της 

έκφρασής του μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας.  

 

Α1.2.Ένα SNP στη 5’ UTR του γονιδίου GDF5 συσχετίζεται με αυξημένο 

κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ σε ευρωπαίους και με διαφορές στην έκφραση 

αλληλομόρφων in vivo στον αρθρικό χόνδρο (Southam L. et al. 2007). 

Η επιστημονική ομάδα των Southam και συνεργατών, διαμέσου μιας μεγάλης 

μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε 2487 ασθενείς με ΟΑ και σε 2018  υγιείς, 

επαλήθευσαν τη συσχέτιση του πολυμορφισμού rs143383 στη 5’ μη 

κωδικοποιούσα περιοχή του γονιδίου GDF5 σε Ευρωπαίους, ο οποίος είχε  

αναφερθεί ως συνδεδεμένος με την ΟΑ σε Ασιάτες από τη μελέτη των 

Miyamoto και συνεργατών.  Συγκεκριμένα, αρχικός στόχος των Southam και 

συν.  ήταν να εκτιμηθεί ο ρόλος του παραπάνω πολυμορφισμού στην ανάπτυξη  

ΟΑ σε Ευρωπαίους, μέσω αναλύσεων συσχέτισης ασθενών και μαρτύρων. 

Δεδομένου ότι το SNP που έχει συσχετισθεί με την ανάπτυξη ΟΑ τόσο σε 

Ιάπωνες όσο και σε Κινέζους αντιπροσωπεύει μία σχετικώς ευρεία εθνική 

ομάδα Ασιατών, η επιστημονική ομάδα υπέθεσε ότι κάθε πιθανή συσχέτιση με 

τους Ευρωπαίους θα ήταν επίσης εθνικώς ευρεία, δηλαδή ότι θα ήταν απίθανο 

να σχετίζεται ευρέως με Ασιάτες και μόνο με συγκεκριμένες εθνικές ομάδες 
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Ευρωπαίων. Για το λόγο αυτό επέλεξαν να μελετήσουν Ευρωπαίους από το 

Ηνωμένο Βασίλειο και από τη Νότια Ευρώπη (Ισπανία) σε μια συνδυαστική 

ανάλυση 4505 ασθενών και μαρτύρων. Στη συνέχεια αξιολόγησαν κατά πόσο 

ο πολυμορφισμός αυτός επηρεάζει την έκφραση του γονιδίου GDF5 ίn νίνο, 

χρησιμοποιώντας RNA από χόνδρο εννέα ασθενών με ΟΑ που είχαν 

υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική. Το RNA χρησιμοποιήθηκε για τη 

ποσοτικοποίηση του mRNA που παράγεται από κάθε αλληλόμορφο. 

 Αποτελέσματα. Το DNA του χόνδρου προερχόμενο από ασθενείς που είχαν 

υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική χρησιμοποιήθηκε για τη γονοτύπιση 

διαμέσου της δοκιμασίας περιοριστικών ενζύμων με PCR. To SNP αλλοιώνει 

τη θέση δράσης του περιοριστικού ενζύμου BsiEI με αποτέλεσμα, ύστερα από 

πέψη με το  συγκεκριμένο ένζυμο, το Τ αλληλόμορφο να παραμένει άθικτο, ενώ 

το C αλληλόμορφο να δημιουργεί 2 τμήματα διαφορετικού μήκους Εννέα 

ασθενείς ταυτοποιήθηκαν ως ετεροζυγώτες για  το SNP rs143383. Το RNA των 

παραπάνω ασθενών χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της έκφρασης των 

αλληλομόφων μέσω της δοκιμασίας SBE, η οποία  μπορεί να διακρίνει και να 

ποσοτικοποιήσει το mRNA που συντίθεται από κάθε αλληλόμορφο. Η 

επιστημονική ομάδα απέδειξε ότι ο πολυμορφισμός rs143383 συσχετίζεται με 

ΟΑ τόσο σε γονοτυπικό (P =0,01)  όσο και σε αλληλόμορφικό επίπεδο (P= 

0,03), OR =1,10 (95% CI 1.01-1.20) και περιλαμβάνει αύξηση της συχνότητας 

του Τ αλληλομόρφου. Επίσης, αποδείχθηκε πως η σημαντικότητα των 

παραπάνω συσχετίσεων δεν παρουσιάζουν αύξηση ύστερα από 

στρωματοποίηση κατά φύλο ή κατά περιοχή της άρθρωσης (ΟΑ ισχίου, ΟΑ του 

γόνατος ή ΟΑ χειρών). Αποδείχθηκε επιπλέον πως οι φορείς του Τ αλληλίου 

[(ΤΤ) + (TC)] ήταν πολύ συχνότεροι σε περιπτώσεις ασθενών σε σύγκριση με 

τους μάρτυρες με P=0,004 και OR 1.28 (95% CI 1,08 - 1,51). Στην ανάλυση 

φορέων του T αλληλίου, βρέθηκε υψηλότερη συχνότητα των Τ αλληλίων στο 

ισχίο και το γόνατο φορέων (91,9%) έναντι του 84,1% της ομάδας ελέγχου P= 

0,04 OR=2,14 (95% CI 1,03 - 4,46), γεγονός που υποδηλώνει ότι το SNP 

rs143383 είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της ΟΑ 

στις αρθρώσεις που υποβαστάζουν το βάρος του σώματος. Όταν στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε η μελέτη μόνο στους ευρωπαίους του Ηνωμένου 

Βασιλείου, δεν παρατηρήθηκε μια σημαντική διαφορά στο γονότυπο ή  στις 

συχνότητες των αλληλομόρφων για τη μη στρωματοποιημένη ανάλυση μεταξύ 
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των ασθενών και μαρτύρων, αν και το δείγμα του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 

στατιστικώς σημαντικό για τη γονοτυπική σύγκριση, με Ρ=0.07, ενώ ήταν 

σημαντική για τις περιπτώσεις που είχαν υποβληθεί τόσο σε αντικατάσταση 

άρθρωσης ισχίου όσο και γόνατος, με γονότυπο P=0,04. Οι φορείς του Τ 

αλληλίου ήταν επίσης πιο συχνοί μεταξύ πασχόντων του Ηνωμένου Βασιλείου 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου [P= 0,02; OR=1,32 (95% CI 1,04 -1,68). Για 

την ισπανική ομάδα ασθενών-μαρτύρων, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ασθενών και της ομάδας ελέγχου, αν και υπήρξε μια μη σημαντική 

αύξηση στην συχνότητα των φορέων του T αλληλομόρφου μεταξύ των 

ασθενών. Ύστερα από τις αναλύσεις συσχέτισης, η επιστημονική ομάδα, σε μια 

προσπάθεια να αποδείξει ότι ο συγκεκριμένος πολυμορφισμός συσχετίζεται με  

αλλαγές στην αλληλομορφική έκφραση, χρησιμοποίησε RNA από αρθρικό 

χόνδρο εννέα ασθενών με ΟΑ οι οποίοι ήταν ετεροζυγώτες  για το SNP και που 

είχαν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική. Όλοι οι εννέα ασθενείς παρουσίασαν 

μείωση στην έκφραση του Τ αλληλίου σε σχέση με την C αλλήλιο, ενώ για τους 

έξι από τους εννέα ασθενείς, οι μειώσεις ήταν σημαντικές (Ρ=0,005). Η 

μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε σε έναν ασθενή, όπου  το Τ αλλήλιο έδειξε 

μια μείωση  της τάξης του 27% στην έκφραση σε σχέση με την C- αλλήλιο (P = 

0,00007). Όταν τα δεδομένα για όλους τους εννέα ασθενείς μελετήθηκε μαζί, το 

Τ αλλήλιο έδειξε μια μέση μείωση έκφρασης της τάξης του 12% (P = 0,006) 

(Εικόνα 3). 

Συμπεράσματα. H επιστημονική ομάδα συμπέρανε πως εφόσον δεν 

παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές στις γονοτυπικές και αλληλομορφικές 

συχνότητες μεταξύ των ομάδων ελέγχου προερχόμενοι από το Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Ισπανία, οι δύο ομάδες μπορούν να θεωρηθούν ταυτόσημες. 

Επίσης, αναδείχθηκε η συσχέτιση του πολυμορφισμού τόσο σε γονοτυπικό όσο 

και σε αλληλομορφικό επίπεδο, καθώς και όταν οι φορείς του Τ αλληλομόρφου 

συνδυάστηκαν [(ΤΤ)+(TC)]. Η τελευταία αυτή παρατήρηση υποδηλώνει πως το 

αλληλόμορφο Τ ασκεί μια επικρατούσα δράση όσον αφορά τον κίνδυνο 

ανάπτυξης ΟΑ. Μεγαλύτερη συσχέτιση παρατηρήθηκε στη μελέτη που 

συμπεριλάμβανε ασθενείς από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αποδόθηκε στο 

γεγονός ότι η μελέτη αυτή διεξάχθηκε σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων σε 

σύγκριση με την Ισπανική μελέτη. Τέλος, αναδείχθηκε ότι ο πολυμορφισμός 

rs143383  δεν αποτελεί τον κυριότερο γενετικό τόπο για την ανάπτυξη ΟΑ 
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στους Ευρωπαίους όπως έχει αποδειχθεί για τους Ασιατικούς πληθυσμούς, 

γεγονός που πιθανόν να αντανακλά στις διαφορές τόσο στο γενετικό υπόβαθρο 

όσο και σε μη γενετικές, περιβαλλοντικές επιδράσεις μεταξύ Ευρωπαίων και 

Ασιατών. 

 

 

Εικόνα 3. Aνάλυση της έκφρασης αλληλομόρφων στο GDF5 SNP rs143383 χρησιμοποιώντας 

RNΑ από αρθρικό χόνδρο. (Α) Η ανάλυση της έκφρασης εκτελέστηκε σε χόνδρο εννέα ασθενών 

του Ηνωμένου Βασιλείου που παρουσίασαν σοβαρή ΟΑ τελικού σταδίου, 5 εκ των οποίων 

είχαν υποβληθεί σε ολική αντικατάσταση γόνατος (Κ) και 2 εκ των οποίων σε ολική 

αντικατάσταση ισχίου (Η). Για κάθε ασθενή διεξάχθηκαν 19 (ασθενείς 1, 4, 5 και 7) ή 20 

(ασθενείς 2, 3, 6, 8 και 9)  ατομικές επιμηκύνσεις cDNA PCR καθώς και αντιδράσεις SBE. 

Σαράντα-πέντε μεμονωμένες αντιδράσεις PCR και SBE πραγματοποιήθηκαν σε γενομικό DNA 

(πέντε αντιδράσεις ανά ασθενή). Οι αλληλικές αναλογίες του cDNA από κάθε ασθενή στη 

συνέχεια συγκρίιθηκαν με 45 γενωμικές αλληλικές αναλογίες με τη δοκιμή Mann-Whitney. Τα  
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δεδομένα που παρουσιάζονται είναι η μέση τιμή + SD. * Ρ <0,005, Ρ <0,0005, P <0,0001. (Β) 

Οι μέσες αλληλικές αναλογίες των cDNAs εννέα ασθενών συγκρίθηκαν με τις μέσες αλληλικές 

αναλογίες  γονιδιωματικού DNAs  εννέα ασθενών χρησιμοποιώντας το t-test.  

 

A1.3. Λειτουργική ανάλυση του πολυμορφισμού στο GDF5 ο οποίος 

συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ (Egli R. et al. 2009). 

 Η επιστημονική ομάδα των Egli και συνεργατών επέκτεινε την ανάλυση της 

επίδρασης του SNP rs143383 στην αλληλομορφική έκφραση του GDF5 σε 

περισσότερους τύπους ιστών των αρθρώσεων, έτσι ώστε να διερευνήσουν για 

cis και trans δραστικούς παράγοντες που ενδεχομένως να αλληλεπιδρούν με 

τον πολυμορφισμό και να εξετάσουν για νέους cis-δραστικούς 

πολυμορφισμούς που ενδεχομένως να επηρεάζουν την έκφραση του γονιδίου 

GDF5, ανεξάρτητα από τον πολυμορφισμό rs143383. 

Αποτελέσματα. Αρχικά, χρησιμοποιώντας PCR σε δείγματα ιστών από 

ασθενείς με ΟΑ που είχαν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική ισχίου ή 

γόνατος,  αποδείχθηκε ότι το γονίδιο GDF5 εκφράζεται σε όλους τους ιστούς 

των αρθρώσεων που είχαν ελεγχθεί, όπως το χόνδρο, αρθρικό υμένα, 

μηνίσκου, συνδέσμους, τένοντες. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν 10 ασθενείς (5 

γυναίκες και 5 άνδρες) ηλικίας 50-88 ετών κατά τη στιγμή της χειρουργικής 

επέμβασης, οι οποίοι ήταν ετεροζυγώτες για τον πολυμορφισμό rs143383 και 

από τους οποίους συλλέχθηκαν δείγματα από τουλάχιστον 2 είδη των 

αρθρώσεων. Το RNA των παραπάνω ιστών υποβλήθηκε σε ανάλυση 

διαφορικής έκφρασης αλληλομόρφων (DAE). Εννέα από τους δέκα ασθενείς  

παρουσίασαν σημαντική μείωση της έκφρασης του αλληλόμορφου Τ σε 

σύγκριση με το αλληλόμορφο C σε όλους τους ιστούς που ελέγχθηκαν 

(Ρ<0,05). Αντιθέτως, σε έναν ασθενή (ασθενής 1) παρατηρήθηκε για πρώτη 

φορά μια σημαντική μείωση στην έκφραση του C αλληλομόρφου σε σύγκριση 

με το Τ αλλήλιο στο χόνδρο και στο μηνίσκο, γεγονός που υποδηλώνει την 

ύπαρξη ενός τουλάχιστον cis-δραστικού πολυμορφισμού στο γονίδιο GDF5. 

Από τη μελέτη αυτή παρατηρήθηκε μια ανισορροπία έκφρασης των 

αλληλομόρφων του GDF5 σε όλους τους ιστούς που εξετάστηκαν, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι το λειτουργικό αποτέλεσμα που προκαλείται από τον 

πολυμορφισμό rs143383 στην έκφραση του GDF5 είναι κοινό σε ολόκληρη την 

άρθρωση. Τα ευρήματα από τη παραπάνω μελέτη έδειξαν ότι ο 
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πολυμορφισμός στο γονίδιο  GDF5 που συσχετίζεται με κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ 

δεν περιορίζεται στο χόνδρο, δίνοντας έμφαση στην αρχική υπόθεση πώς η ΟΑ 

αποτελεί μια ασθένεια που επηρεάζει ολόκληρη την άρθρωση (Εικόνα 4). 

 

 

 

Εικόνα 4. Ανάλυση έκφρασης αλληλομόρφων του GDF5 χρησιμοποιώντας το SNP rs143383 

και RNA  από διάφορους ιστούς άρθρωσης από 10 ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα. Α. δεδομένα 

για κάθε τύπο ιστού από κάθε ασθενή. Η αλληλόμορφη αναλογία cDNA σε κάθε δείγμα 

συγκρίθηκε με την ομαδοποιημένη γενωμική αναλογία των αλληλομόρφων (G) (Διακεκομμένη 

γραμμή) με Mann-Whitney test. B. Συνδυασμένα δεδομένα των ασθενών 2-10 για κάθε τύπο 

ιστού. Οι μέσες αλληλομορφικές αναλογίες στο cDNA ασθενών συγκρίθηκαν με τη μέση 

αλληλομορφική αναλογία του γενωμικού cDNA  ασθενών (Διακεκομμένη γραμμή) μέσω 

ανάλυσης της διακύμανσης. Οι τιμές είναι ο μέσος όρος και SD τουλάχιστον 18 επαναλήψεις 

ανά ασθενή ανά ιστό. CA = χόνδρος ACL = πρόσθιος σύνδεσμος χιαστού, LTF = ligamentum 

teres μηριαίο, SY = αρθρικός υμένας,  IFP = infrapatellar παχύ,  ME = μηνίσκος. 

 

Επίσης, η επιστημονική ομάδα εντόπισε έναν επιπρόσθετο πολυμορφισμό στη 

5’ μη κωδικοποιούσα περιοχή του γονιδίου, τον rs143384, για τον οποίον ο 

ασθενής 1 παρουσίαζε έναν μοναδικό γονότυπο. Πράγματι, η γονοτύπιση του 

παραπάνω πολυμορφισμού ανέδειξε ότι ο ασθενής 1 ήταν CC ομοζυγώτης για 

τον rs143384, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους εννέα ασθενείς που 
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αποδείχθηκαν ετεροζυγώτες CT. Παρατηρήθηκε επίσης, μια σχετικά υψηλή 

ανισορροπία σύνδεσης  μεταξύ των δύο πολυμορφισμών. Στον ασθενή 1, το 

αλληλόμορφο Τ του rs143383 βρέθηκε στον απλότυπο με το C αλληλόμορφο 

του rs143384 από τη στιγμή που ο ασθενής ήταν ετεροζυγώτης για τον 

πολυμορφισμό rs143383 αλλά ομοζυγώτης (CC) για τον πολυμορφισμό 

rs143384. Για το λόγο αυτό, ο ασθενής 1 είχε έναν απλότυπο ΤC (rs143383-

rs143384) καθώς και έναν CC απλότυπο. Οι υπόλοιποι εννέα ασθενείς ήταν 

διπλοί ετεροζυγώτες για τα δύο SNPs και, βασιζόμενοι την υψηλή ανισορροπία 

σύνδεσης μεταξύ των δύο SNPs, αναδείχθηκε πως το Τ αλληλόμορφο του 

rs143383 βρίσκεται στο ίδιο χρωμόσωμα με το Τ αλληλόμορφο του rs143384, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι παραπάνω ασθενείς είχαν έναν CC απλότυπο 

και έναν TT απλότυπο. O νέος πολυμορφισμός αποδείχθηκε ότι μπορεί να 

ρυθμίσει την επίδραση του πολυμορφισμού rs143383 in vitro. Πράγματι, μέσω 

της δοκιμασίας της λουσιφεράσης βρέθηκε ότι στο ασθενή 1 ο οποίος έχει τους 

απλότυπους TC και CC, το Τ αλληλόμορφφο του rs143383 παρουσιάζει 

μεγαλύτερη έκφραση σε σύγκριση με το C αλληλόμορφο. Αντιθέτως, στους 

ασθενείς 2-10, ο οποίοι ήταν φορείς των απλοτύπων CC και TΤ, το Τ 

αλληλόμορφο του rs143383 παρουσίασε μικρότερη έκφραση σε σύγκριση με 

το C αλληλόμορφο. Επίσης, η μελέτη αυτή περιλάμβανε μια ανάλυση 

τεσσάρων πιθανών συνδυαστικών απλοτύπων μεταξύ του rs143383 και του 

rs143384. Οι απλότυποι  αυτοί είχαν επίσης διερευνηθεί στην μελέτη των 

Miyamoto και συν.,  αλλά, σε αντίθεση με τα ευρήματα της μελέτης των Egli και 

συν., δεν είχε παρατηρηθεί σημαντική επίδραση του rs143384 στον 

πολυμορφισμό rs143383. Οι άνισες διαπιστώσεις σχετικά με την λειτουργική 

επίδραση της rs143384 αποδόθηκαν στη διαφορά μεταξύ των κυτταρικών 

σειρών που χρησιμοποιήθηκαν στις 2 μελέτες (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Αποτελέσματα της δοκιμασίας με χρήση λουσιφεράσης (LUC) στον υποκινητή του 

γονιδίου GDF5 / 5'-μη κωδικοποιούσα περιοχή (5'-UTR) του γονιδίου GDF5 στην κυτταρική 

σειρά CH8, για τους 4 πιθανούς απλοτύπους των οπολυμορφισμών rs143383 και rs143384. 

Ένα σχηματικό διάγραμμα του υποκινητή / 5'-UTR παρουσιάζεται στην επάνω αριστερή γωνία. 

Τα δεδομένα δηλώνουν την ποσοτική έκφραση σε σχέση με τον έλεγχο φορέα pGL3 και 

εμφανίζονται ως μέσος όρος και SD από 3 ανεξάρτητα πειράματα που διεξήχθησαν εις 

τριπλούν. *  * = P <0.01; *  *  *  = P <0,001. 

 

Επιπλέον, η μελέτη των Egli και συνεργατών ανέδειξε ένα SNP στη 3’ μη 

κωδικοποιούσα περιοχή του γονιδίου, που στο παρελθόν είχε αναφερθεί ως 

2250ct. Το συγκεκριμένο SNP δε παρουσιάζει ισχυρή ανισορροπία σύνδεσης 

με τον πολυμορφισμό rs143383 και για το λόγο αυτό η επιστημονική ομάδα 

προσπάθησε να διερευνήσει εάν η διαφορική έκφραση αλληλομόρφων στο 

GDF5 μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του πολυμορφισμού 

rs143383. Για το λόγω αυτό διερευνήθηκαν πάνω από 100 ασθενείς και 

εντοπίστηκαν τρείς οι οποίοι παρουσιάστηκαν ομοζυγώτες CC για τον 

πολυμορφισμό rs143383 ενώ ήταν ετεροζυγώτες TC για τον 2250 ct. Και οι 

τρείς ασθενείς παρουσίασαν παρόμοια ανισορροπία έκφρασης στον 

πολυμορφισμό 2250ct και συγκεκριμένα μια σημαντική μείωση έκφρασης του 

Τ αλληλομόρφου σε σύγκριση με το C αλληλόμορφο της τάξης του 23-25%, 
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γεγονός που υποδεικνύει την παρουσία ενός πολυμορφισμού στο γονίδιο που 

δρά ανεξάρτητα από τον πολυμορφισμό rs143383. 

Στη συνέχεια η ομάδα έλεγξε εάν η δράση των δύο πολυμορφισμών είναι 

αθροιστική. Από τον έλεγχο που διεξάχθηκε βρέθηκαν τρείς επιπλέον ασθενείς 

οι οποίοι ήταν διπλοί ετεροζυγώτες και για τα δύο SNPs. Διαμέσου της χρήσης 

της μοριακής γονοτύπισης αποδείχθηκε πως οι ασθενείς φέραν τον απλότυπο 

TT (rs143383-2250ct) καθώς και τον απλότυπο CC, που υποδυλώνει πως τα 

αλληλόμοφα που συσχετίζονται με μειωμένη έκφραση βρίσκονται στο ίδιο 

χρωμόσωμα. Και στους τρείς ασθενείς παρουσιάστηκε μια αυξημένη 

ανισορροπία, με μείωση έκφρασης του απλοτύπου ΤΤ σχετικά με τον 

απλότυπο CC της τάξης του 30-35%. Η σύγκριση των δεδομένων ανέδειξε ότι 

η σχετική μείωση έκφρασης του GDF5 λόγω της παρουσίας του αλληλομόρφου 

Τ στον πολυμορφισμό 2250ct (απλότυπος CT) παρουσιάζει μια επιπλέον 

μείωση της τάξης του 13% με την παρουσία του Τ αλληλομόρφου στον 

πολυμορφισμό rs143383 (απλότυπος ΤΤ), αναδεικνύοντας ότι η δράση των 

δύο πολυμορφισμών είναι εν μέρει, αθροιστική.  

To SNP 2250ct παρουσιάζει μια ανισορροπία σύνδεσης με ένα άλλο SNP στη 

3’ αμετάφραστη περιοχή, το 12164tg, όπου ο απλότυπος ΑΤ (12164tg-2250ct) 

παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συχνότητα. Για να προσδιορίζει εάν ο 

πολυμορφισμός αυτός είναι λειτουργικός, ελέγχθηκαν οι τέσσερεις πιθανοί 

απλότυποι των δύο SNPs (AC, CC, CT, AT) καθώς και η δράση τους σε 

κυτταρικές σειρές διαμέσου της δοκιμασίας της λουσιφεράσης. Παρατηρήθηκε 

ότι, για τοSNP 2250ct, το Τ αλληλόμορφο (απλότυποι CT, AT) προάγει μείωση 

της ενεργότητας της λουσιφεράσης σε σχέση με το  C αλληλόμορφο (απλότυποι 

AC, CC), ενώ δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

αλληλομόρφων του πολυμορφισμού 12164tg, γεγονός του υποδεικνύει πως ο 

τελευταιίος πολυμορφισμός δεν είναι λειτουργικός.  Η γονοτύπιση του 2250ct 

σε 2.794 περιπτώσεις ΟΑ του Ηνωμένου Βασιλείου και σε ομάδες ελέγχου δεν 

έδειξε σημαντική συσχέτιση, προφανώς για το λόγο ότι η μελέτη 

πολυμορφισμών με χαμηλή συχνότητα του σπάνιου αλληλομόρφου (MAFs), 

απαιτεί μεγάλο αριθμό δειγμάτων προκειμένου να ανιχνευθεί μια  ισχυρή 

γενετική συσχέτιση, ιδιαίτερα όταν η γενετική επίδραση είναι σχετικά μικρή. 

Τέλος, η επιστημονική ομάδα των Egli και συνεργατών, σε μια προσπάθεια να 

χαρακτηρίσουν επιπλέον τη λειτουργία του πολυμορφισμού rs143383, έλεγξαν  
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για την παρουσία trans-δραστικών παραγόντων που θα μπορούσαν να 

αλληλεπιδράσουν με τον πολυμορφισμό rs143383, αναδεικνύοντας τον DEAF-

1, ο οποίος έχει αναφερθεί στο παρελθόν ότι μπορεί να δράσει ως 

μεταγραφικός ενισχυτής ή ως καταστολέας, ενώ εμπλέκεται στη σκελετική 

διαμόρφωση. Πράγματι, από πειράματα σε μεταλλαγμένα ποντίκια για το 

συγκεκριμένο γονίδιο παρατηρήθηκαν σκελετικές δυσμορφίες (Hahm K. et al. 

2004). Ωστόσο,  ο ακριβής ρόλος του στην ανάπτυξη του χόνδρου καθώς και 

στην  ομοιόσταση δεν είναι ακόμη σαφής, παρά το γεγονός ότι η ομάδα 

απέδειξε ότι το γονίδιο εκφράζεται στους ιστούς των ασθενών με ΟΑ. Και πως 

μπορεί να ρυθμίσει την έκφραση των αλληλομόρφων του πολυμορφισμού 

rs143383. 

Συμπεράσματα. Η επιστημονική ομάδα των Egli και συνεργατών επέκτεινε τη 

λειτουργική ανάλυση σε όλους τους ιστούς που αποτελούν την άρθρωση και 

απέδειξαν ότι η διαφορική επίδραση των αλληλομόρφων που παρατηρείται στο 

χόνδρο παρουσιάζεται και στους υπόλοιπους ιστούς της άρθρωσης, δίνοντας 

έμφαση στο γεγονός ότι για οποιαδήποτε διαγνωστική, προγνωστική η 

θεραπευτική χρήση των γενετικών δεδομένων, ολόκληρη η άρθρωση θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν. Ανέδειξαν επίσης, νέους cis και trans 

δραστικούς παράγοντες ο οποίοι αλληλεπιδρούν με το SNP καθώς και έναν νέο 

cis δραστικό πολυμορφισμό στη 5’ UTR του γονιδίου, δίνοντας έμφαση στη 

πολυπλοκότητα του μηχανισμού με τον οποίο ένας πολυμορφισμός που δρά 

σε cis μπορεί να ρυθμίσει την γονιδιακή έκφραση.  

 

 

A1.4. Mία σπάνια παραλλαγή στο γενετικό τόπο του GDF5 που συνδέεται 

με ΟΑ είναι λειτουργική και αποκαλύπτει μία θέση που μπορεί να 

χειραγωγηθεί για να ρυθμίσει την έκφραση του GDF5. (Dodd  AW, Syddall  

CM, Loughlin J. 2013). 

Η επιστημονική ομάδα των Dodd και συνεργατών εκτίμησαν το κατά πόσο ο 

GDF5 φέρει σπάνιες παραλλαγές που είτε ενεργούν ως ανεξάρτητοι 

παράγοντες κινδύνου, είτε ρυθμίζουν την επιρροή του πολυμορφισμού 

rs143383 στην έκφραση του GDF5, όπως ακριβώς ο πολυμορφισμός 

rs143384. Για το λόγο αυτό πραγματοποίησαν την ανάλυση της αλληλουχίας 

του γονιδίου GDF5, σε περισσότερα από 1900 ευρωπαίους,  επικεντρώνοντας 
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το ενδιαφέρον στα ρυθμιστικά στοιχεία του γονιδίου καθώς και στην αλληλουχία 

κωδικοποίησης της πρωτεΐνης. Από τη μελέτη αναδείχθηκε μια νέα παραλλαγή 

κοντά στον υποκινητή, -41bp ανοδικά της θέσης έναρξης της μεταγραφής του 

γονιδίου. Δεδομένου ότι η παραλλαγή C / A βρίσκεται σε μια συντηρημένη 

αλληλουχία του GDF5, αποκαλύφθηκε ότι το νέο Α αλληλόμορφο είναι πιθανόν 

να επηρεάζει την πρόσδεση trans-δραστικών ρυθμιστών της γονιδιακής 

μεταγραφής. 

Αποτελέσματα. Με τη χρήση διαφόρων τεχνικών αποδείχθηκε ότι η 

παραλλαγή -41b είναι λειτουργική και πως το νέο Α αλληλόμορφο προωθεί την 

αύξηση της γονιδιακής έκφρασης. Συγκεκριμένα, η παραλλαγή -41bp βρέθηκε 

σε έναν ασθενή ο οποίος ήταν ετεροζυγώτης για τη θέση αυτή καθώς και για 

τους πολυμορφισμούς rs143383 και rs143384. Η κλωνοποίηση και η 

αλληλούχιση του DNA του παραπάνω ασθενούς ανέδειξε τους δύο 

απλότυπους A-C-C και C-T-T. Στη συνέχεια, η επιστημονική ομάδα διερεύνησε 

την επίδραση της παραλλαγής -41bp στους παραπάνω απλότυπους καθώς και 

στους εναλλακτικούς απλοτύπους A-T-T και C-C-C. Με τη χρήση της 

δοκιμασίας λουσιφεράσης ανακαλύφθηκε ότι  ο απλότυπος A-C-C οδηγεί σε 

μεγαλύτερη έκφραση της λουσιφεράσης σε σύγκριση με τον C-T-T  στις 

διαφορετικές κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν, παρατήρηση που 

επαληθεύτηκε με τη χρήση των εναλλακτικών απλοτύπων. Τα ευρήματα από 

τη παραπάνω μελέτη υποδηλώνουν ότι η παραλλαγή -41bp  είναι λειτουργική 

και πως το αλληλόμορφο Α είναι σε θέση να εξουδετερώσει την μειωμένη 

έκφραση που προκαλείται από το Τ αλληλόμορφο που σχετίζεται με τον 

πολυμορφισμό rs143383, οδηγώντας σε αύξηση της έκφρασης του γονιδίου. 

Επιπλέον, εντοπίστηκε ο YY1(Yin Yang 1) ως ένας trans-δραστικός 

παράγοντας που προσδένεται με διαφορικό τρόπο στα C και στο Α  

αλληλόμορφο  στη περιοχή -41bp, με μεγαλύτερη προτίμηση συνδέσεως στο Α 

αλλήλιο. Πράγματι, η αποσιώπηση του YY1 με τη χρήση siRNA οδήγησε σε 

μείωση της έκφρασης του GDF5, γεγονός που δηλώνει ότι  ο YY1 είναι ένας 

ενεργοποιητής της έκφρασης του γονιδίου GDF5, ο οποίος θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί για να αντισταθμίσει την επίδραση των αλληλομόρφων κινδύνου 

που συνδέονται με την εκδήλωση οστεοαρθρίτιδας.  

Συμπεράσματα. Η μελέτη των Dodd και συνεργατών απέδειξε ότι η 

παραλλαγή -41bp είναι λειτουργική και πως το νέο αλληλόμορφο Α προκαλεί 
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αύξηση της γονιδιακής έκφρασης, εξουδετερώνοντας τη μειωμένη έκφραση 

που προκαλείται από το αλληλόμορφο Τ του πολυμορφισμού rs143383. Το 

αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι η δραστηριότητα ενός αλληλίου παρουσιάζει 

ένα ειδικό πλαίσιο εξειδίκευσης και πως οι αρνητικές επιδράσεις στην γονιδιακή 

έκφραση που προκαλούνται από cis-δραστικές ρυθμιστικές περιοχές είναι 

δυνητικά τροποποιήσιμες διαμέσου της στόχευσης άλλων cis δραστικών 

περιοχών εντός του γονιδίου, ενισχύοντας παράλληλα την άποψη πως η 

ενεργότητα των αλληλίων αυτών εξαρτάται από το πλαίσιο εξειδίκευσης. 

Επιπλέον, η ομάδα, διαμέσου της λειτουργικής μελέτης που πραγματοποίησε, 

ανακάλυψε την πρωτεΐνη YY1, η οποία ρυθμίζει την έκφραση του γονιδίου 

GDF5 και που θα μπορούσε να διερευνηθεί περεταίρω έτσι ώστε να 

αξιοποιηθεί μελλοντικά για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ που 

συσχετίζεται με το παραπάνω γονίδιο.  

 

 

A.1.5. Ανάδειξη trans-δραστικών παραγόντων οι οποίοι ρυθμίζουν την 

έκφραση του GDF5 διαμέσου του SNP rs143383. (Syddall CM. et al.2013).   

Σκοπός της επισημονικής ομάδας των Syddall και συνεργατών ήταν η εκτέλεση 

μιας πιο λεπτομερούς ανάλυση του DEAF-1 καθώς και η ανίχνευση 

επιπρόσθετων παραγόντων που ενδεχομένως να συνδέονται διαφορικά στα 

δύο αλληλόμορφα του rs143383, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει την 

διαφορική έκφραση των αλληλίων (DAE) του γονιδίου GDF5 που προκαλείται 

από αυτό το SNP. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε η κυτταρική σειρά του 

ανθρώπινου λιποσαρκώματος. Δεδομένου ότι τα κύτταρα SW872 εμφανίζουν 

GDF5 DAE και είναι ετερόζυγα για τον πολυμορφισμό rs143383 υποτέθηκε ότι 

οι trans-δραστικοί παράγοντες που προκαλούν τη DAE εκφράζονται σε αυτά τα 

κύτταρα.  

Αποτελέσματα. Από τη μελέτη αυτή αναδείχθηκαν τέσσερις trans-δραστικοί 

παράγοντες που προσδένονται στον GDF5, τρεις εκ των οποίων ρυθμίζουν την 

έκφραση αυτού του σημαντικού παράγοντα ανάπτυξης. Η χρήση διαφόρων 

μεθόδων όπως η Μέθοδος Μετατόπισης Ηλεκτροφορητικής Κινητικότητας 

(EMSAs), ανοσοκατακρήµνιση της χρωµατίνης (ChIP), δοκιμασία 

λουσιφεράσης και RNΑi σε κυτταρικές σειρές καθώς και σε ανθρώπινο χόνδρο, 

αποκάλυψε πως οι παράγοντες  Sp1, Sp3, P15 και DEAF-1 προσδένονται με 
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διαφορετικό τρόπο στα αλλήλια T και C του rs143383 και επάγουν τη DAE. 

Πράγματι, αναδείχθηκε πως η μείωση της έκφρασης τεσσάρων παραπάνω 

παραγόντων αύξησε την έκφραση του GDF5, ενώ η μείωση του DEAF-1 

ρυθμίζει σημαντικά την διαφορική έκφραση των αλληλομόρφων. Αντιθέτως, η 

υπερέκφραση του Sp1, Sp3 και DEAF-1 προκαλούν την μείωση της έκφρασης 

των C και Τ αλληλομόρφων, καταστέλλοντας κυρίως το αλληλόμορφο Τ. 

Επιπλέον, η υπερέκφραση των  DEAF-1 και Sp1 έδειξε συνολικά τη μεγαλύτερη  

κατασταλτική επίδραση, ενώ η υπερέκφραση των παραγόντων Sp1 και Sp3 

παρουσίασε μεγαλύτερη επίδραση στη διαφορική αλληλομορφική έκφραση, 

καταστέλλοντας το αλληλόμορφο Τ σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με το 

αλληλόμορφο C. 

Sp1 και Sp3 αποτελούν γνωστούς μεταγραφικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα 

ο Sp1 θεωρείται ενεργοποιητής της γονιδιακής έκφρασης, ενώ ο Sp3 

παρουσιάζει καί κατασταλτική λειτουργία. Επίσης, έχει αναφερθεί πως οι δύο 

μεταγραφικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη της 

μεταγραφής, διευκολύνοντας τη πρόσδεση της μεταγραφικής μηχανής στη 5’ 

μη κωδικοποιούσα περιοχή του GDF5. Ο DEAF-1 παρουσιάζει υψηλή έκφραση 

σε αρκετούς νεύρο-ενδοκρινικούς και αναπαραγωγικούς ιστούς, γεγονός που 

υποδηλώνει πως έχει σημαντική λειτουργία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. 

Επιπλέον, ελέγχει την γονιδιακή έκφραση ενώ η μεταγραφική του λειτουργία 

μπορεί να ρυθμιστεί διαμέσου αλλαγής σε ένα μόνο ζεύγος βάσεων στη θέση 

πρόσδεσής του. 

Συμπεράσματα. Η επιστημονική ομάδα των Syddall και συνεργατών, 

αξιοποιώντας τα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη που διεξήγαγαν, 

πρότειναν ένα μοντέλο για να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο Sp1, Sp3, 

P15  και DEAF-1 αλληλεπιδρούν με τον πολυμορφισμό rs143383. 

Συγκεκριμένα, πρότειναν πώς Sp1, Sp3 και DEAF-1 δημιουργούν ένα 

κατασταλτικό σύμπλοκο πάνω στο γονίδιο, ελέγχοντας με τον τρόπο αυτό την 

διαφορική έκφραση των δύο αλληλομόρφων. Επίσης, πρότειναν πως ο Ρ15 

πιθανόν να αλληλεπιδρά με το παραπάνω σύμπλοκο και να λειτουργεί ως 

γέφυρα μεταξύ του Sp1 και της μεταγραφικής μηχανής (Εικόνα 6). Επιπλέον, 

θεώρησαν πως οι μεταγραφικοί παράγοντες που ανακαλύφθηκαν από την 

παραπάνω μελέτη, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως θεραπευτικοί στόχοι, 

όπου η καταστολή τους με τη χρήση μορίων που προσδένονται στη θέση 
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πρόσδεσης των παραπάνω μεταγραφικών παραγόντων, θα μπορούσε να 

επαναφέρει σε φυσιολογικά επίπεδα την έκφραση του GDF5 σε ασθενείς που 

φέρουν το αλληλόμορφο κινδύνου Τ. 

 

 

Εικόνα 6. Προτεινόμενο μοντέλο πρόσδεσης των τεσσάρων trans-δραστικών παραγόντων 

στον rs143383. Παριστάνεται μία περιοχή της 5’ UTR (+9 μέχρι +301 σχετικά με τη θέση 

έναρξης της μεταγραφής) του GDF5, όπου φαίνεται η γειτονική αλληλουχία του rs143383. 

Προτείνεται ότι ο DEAF-1 προσδένεται απευθείας στο rs143383 (στη θέση TTGG) και πως οι 

παράγοντες Sp1 και Sp3 προσδένονται ανοδικά (στη θέση πρόσδεσης Sp GGGCGG) 

διεξάγοντας τη κατασταλτική τους δράση διαμέσου του DEAF-1. Πιθανόν ο P15 να 

αλληλεπιδρά με το κατασταλτικό σύμπλοκο και να χρησιμευει για την πρόσδεση της 

μεταγρφικής μηχανής. ORF= ανοιχτό πλαισιο ανάγνωσης, ATG = κωδικόνιο έναρξης 

μεταγραφής. 

 

A1.6. Η έκφραση του γονιδίου GDF5 που συσχετίζεται με ΟΑ 

διαμορφώνεται επιγενετικώς μέσω μεθυλίωσης του DNA. (Reynard LN. et 

al. 2011). 

Η επιστημονική ομάδα των Reynard και συνεργατών εξέτασε κατά πόσον η 

μεθυλίωση του DNA ρυθμίζει την έκφραση του GDF5 καθώς και την 

ανισορροπία έκφρασης αλληλομόρφων που προκαλείται από τον 

πολυμορφισμό rs143383.  

Αποτελέσματα. Από τη μελέτη παρατηρήθηκε αρχικά πως, ο υποκινητής του 

GDF5 και η 5'UTR υπόκεινται σε μεθυλίωση τόσο σε κυτταρικές σειρές όσο και 

σε ιστούς των αρθρώσεων και πως το μοτίβο μεθυλίωσης συγκεκριμένων 

νησιδίων διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών ιστών των αρθρώσεων καθώς και 

μεταξύ των διαφορετικών κυτταρικών σειρών που χρησιμοποιήθηκαν στη 

μελέτη. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η απομεθυλίωση μέσω χρήσης 

απομεθυλιωτικού παράγοντα (5-Aza-2’deoxycytidine) συσχετίσθηκε με 

σημαντικά αυξημένη έκφραση του γονιδίου GDF5, ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
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συγκεκριμένες απομεθυλιωμένες θέσεις CpG εντός των νησιδίων της 5’ UTR. 

Το παραπάνω αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι το συνολικό μοτίβο μεθυλίωσης 

εντός του υποκινητή είναι σημαντικό για τη ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου, 

παρά το μοτίβο μεθυλίωσης συγκεκριμένων νησιδίων. Στη συνέχεια, η 

επιστημονική ομάδα εξέτασε την επίδραση της μεθυλίωσης του DNA στην 

ενεργότητα των νησιδίων CpG του γονιδίου GDF5, τόσο στην 5’UTR όσο και 

στη περιοχή του υποκινητή χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία λουσιφεράσης 

καθώς και πειράματα επιμόλυνσης κυτταρικών σειρών. Από το παραπάνω 

πείραμα αναδείχθηκε ότι η μεθυλίωση του υποκινητή και της 5’ UTR οδηγεί σε 

μείωση της μεταγραφικής δραστηριότητας των παραπάνω περιοχών. 

Αναδείχθηκε επίσης ότι, τα νησίδια CpG που δημιουργούνται από τα 

αλληλόμορφα C στους πολυμορφισμούς rs143383 και rs143384 είναι 

μεθυλιωμένα τόσο σε ιστούς των αρθρώσεων όσο και σε κυτταρικές σειρές, με 

υψηλότερο επίπεδο μεθυλίωσης στο C αλληλόμορφο του rs143384 σε 

σύγκριση με εκείνο του rs143383 στις ίδιες κυτταρικές σειρές και ιστούς των 

αρθρώσεων. Τέλος, για να αποδείξει πως η μεθυλίωση παίζει σημαντικό ρόλο 

στην DAE των δύο αλληλομόρφων, η επιστημονική ομάδα ανέλυσε την 

επίδραση του AZA στην ετερόζυγη κυτταρική σειρά και παρατηρήθηκε 

περεταίρω αύξηση  της ανισορροπία έκφρασης μεταξύ των αλληλομόρφων C 

και Τ, με αυξημένη έκφραση του C αλληλομόρφου σε σύγκριση με το Τ 

αλληλόμορφο. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν πως τόσο γενετικοί όσο 

και επιγενετικοί παράγοντες συνεισφέρουν στην DAE του πολυμορφισμού 

rs143383 του γονιδίου GDF5.  

Συμπεράσματα. Τα παραπάνω αποτελέσματα απέδειξαν ότι  η μεθυλίωση του 

DNA ενέχεται στην μεταγραφική ρύθμιση του γονιδίου GDF5 σε ανθρώπινες 

κυτταρικές σειρές και σε αρθρικούς ιστούς.  Αναδείχθηκε επίσης πως, το SNP 

rs143383  υπόκειται σε επιγενετική ρύθμιση μέσω της μεθυλίωσης του DNA, 

ρυθμίζοντας την έκφραση του γονιδίου GDF5 σε κυτταρικές σειρές και ιστούς 

αρθρώσεων. Τέλος, αναδείχθηκαν οι απομεθυλιωτικοί παράγοντες ως πιθανό 

θεραπευτικό μέσο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μελλοντικά για την 

αντιμετώπιση της ΟΑ. 
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Α2. 7q22 

Από μελέτες GWAS αναδείχθηκε ένας τόπος στο χρωμόσωμα 7q22, ο οποίος 

συσχετίσθηκε με ΟΑ γόνατος και χειρός, με OR=1,14 για το αλληλόμορφο G 

του πολυμορφισμού rs3815148 και P value=8x10-8 . Από μετά-αναλύσεις στη 

περιοχή αυτή επιβεβαιώθηκε πως η θέση στο χρωμόσωμα 7q22 παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ΟΑ, ενώ ανακαλύφθηκε ένα επιπλέον SNP 

στην ίδια περιοχή, το rs4730250 με ΟR=1,17 και με στατιστική σημαντικότητα 

Ρ value=9.2×10-9. Η θέση αποτελείται από έξι γονίδια που κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες και συγκεκριμένα τα γονίδια PRKAR2B, HPB1, COG5, GPR22, 

DUS4L και BCAP29, ενώ χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανισορροπία σύνδεσης 

που δεν επιτρέπει το διαχωρισμό των γονιδίων. H έκφραση των γονιδίων 

αυτών αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας καλλιέργειες κυττάρων από ιστολογικό 

δείγμα ασθενών με οστεοαρθρίτιδα καθώς και σε έμβρυα zebrafish, με σκοπό 

να διερευνηθεί ο ρόλος των γονιδίων κατά τη διάρκεια της εμβρυογένεσης. Τα 

αποτελέσματα των παραπάνω πειραμάτων έκφρασης ανέδειξαν τη 

σημαντικότητα των γονιδίων BCAP29, COG5, DUS4L και HBP1 στον 

μεταβολισμό του χόνδρου, καθώς και μία μειωμένη έκφραση των γονιδίων στην 

οστεοαρθρίτιδα σε σύγκριση με το φυσιολογικό ιστό, με μόνη εξαίρεση το 

γονίδιο GPR22 το οποίο δεν εκφράζεται σε κανέναν από τους ιστούς που 

αναλύθηκαν. (Κerkhof HJ. et al. 2010; Evangelou E. et al. 2011).  

 

Α2.1. Η ανάλυση γονιδιακής έκφρασης ανέδειξε το γονίδιο HBP1 ως 

σημαντικό στόχο για το γενετικό τόπο που σχετίζεται με ανάπτυξη ΟΑ, ο 

οποίος βρίσκεται στο χρωμόσωμα 7q22 (Raine EV. et al. 2012). 

H επιστημονική ομάδα των Raine και συνεργατών εξέτασε την έκφραση των 

παραπάνω έξι γονιδίων σε διάφορους ιστούς της άρθρωσης καθώς και σε 

χόνδρο προερχόμενο από ασθενείς με ΟΑ, μέσω της χρήση Q RT-PCR η οποία 

συγκρίθηκε με χόνδρο ατόμων που είχαν υποστεί αρθροπλαστική λόγω 

καταγμάτων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση έκφρασης αλληλομόρφων 

με σκοπό να διερευνηθεί το mRNA  που παράγεται από το κάθε αλληλόμορφο.  

Αποτελέσματα. Η ανάλυση έκφρασης των έξι γονιδίων στο Χρωμόσωμα 7q22 

με τη χρήση q-PCR αποκάλυψε ότι τα πέντε από τα έξι γονίδια εκφράζονται σε 

όλους τους ιστούς της άρθρωσης, με μόνη εξαίρεση το GPR22, το οποίο 

εκφράζεται μόνο στον ιστό που χρησιμοποιήθηκε ως θετικός έλεγχος. Η χρήση 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:19 EEST - 52.53.217.230



33 
 

Q RT-PCR επιβεβαίωσε το ίδιο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, η επιστημονική 

ομάδα πραγματοποίησε την ποσοτική σύγκριση έκφρασης των γονιδίων σε 

χόνδρο με ΟΑ και χόνδρο ασθενών που είχαν υποστεί κάταγμα ισχίου. Από τη 

παραπάνω μελέτη αναδείχθηκε η μείωση της έκφρασης και των πέντε γονιδίων 

στον προσβεβλημένο από ΟΑ χόνδρο σε σύγκριση με τον ιστό ελέγχου, ενώ η 

σύγκριση χόνδρου προερχόμενο από προσβεβλημένο γόνατο και ισχίο 

ανέδειξε μια σημαντική μείωση έκφρασης του PRKAR2B, COG5 και BCAP29 

στο χόνδρο ισχίου σε σύγκριση με το χόνδρο γόνατος. Αντιθέτως, 

παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση έκφρασης του DUS4L στο χόνδρο 

γόνατος συγκριτικά με το χόνδρο ισχίου. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η ποσοτικοποίηση των επιπέδων έκφρασης 

καθενός γονιδίου καθώς και η στρωματοποίηση των δεδομένων με γονοτύπιση 

των δύο SNP που έχουν συσχετισθεί με την ΟΑ, rs3815148 και rs4730250. 

Από τους ελέγχους που διεξάχθηκαν, δε βρέθηκε κανένας ασθενείς 

ομοζυγώτης για το ελάσσον αλληλόμορφο των δύο SNPs, λόγω της χαμηλής 

συχνότητάς του, και, για το λόγο αυτό, η ανάλυση περιλάμβανε τη σύγκριση 

μεταξύ ατόμων που ήταν ομοζυγώτες για το πιο συχνό αλληλόμορφο και 

ατόμων που ήταν ετεροζυγώτες. Παρατηρήθηκε μια σημαντική διαφορά 

έκφρασης του γονιδίου HPB1 μεταξύ των δύο  διαφορετικών γονοτύπων. Και 

στις δύο περιπτώσεις, η μείωση της έκφρασης του γονιδίου αφορούσε εκείνα 

τα άτομα που φέραν το σχετιζόμενο με ΟΑ αλληλόμορφο G στα συγκεκριμένα 

SNPs. Όταν η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε άτομα που είχαν υποβληθεί σε 

ολική αρθροπλαστική γόνατος, παρατηρήθηκε επίσης μια διαφορετική 

έκφραση του γονιδίου μεταξύ των δύο γονοτύπων, με μεγαλύτερη στατιστική 

σημαντικότητα, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο γενετικός τόπος 7q22 

παρουσιάζει μεγαλύτερη συσχέτιση με την ΟΑ γόνατος. Το γονίδιο COG5 

παρουσίασε επίσης μια σημαντική διαφορά για τον rs4730250, παρόλα αυτά η 

σημαντικότητά του ήταν 100 φορές μικρότερη σε σύγκριση με εκείνη που 

παρατηρήθηκε για το γονίδιο HBP1, ενώ τα αποτελέσματα δεν ήταν σημαντικά 

για τον rs3815148. 

Eπιπλέον, χρησιμοποιήθηκε λιπώδης και αρθρικός ιστός για να εκτιμηθεί εάν 

τα παραπάνω πέντε γονίδια περιέχουν τόπους ποσοτικού χαρακτήρα (eQTLs) 

που να σχετίζονται με τους παραπάνω ιστούς. Στο λιπώδης ιστό 

παρατηρήθηκε μια σημαντική διαφορά έκφρασης για το γονίδιο DUS4L μεταξύ 
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των δύο γονοτύπων για τον πολυμορφισμό rs 4730250 (ΤΤ, ΤG),  ενώ τα 

δεδομένα για τον rs 3815148 πλησίαζε τη στατιστική σημαντικότητα για το 

γονίδιο. Και στις δύο περιπτώσεις, παρατηρήθηκε πως το αλληλόμορφο G 

συσχετίζεται με μείωση έκφρασης.  Όταν πραγματοποιήθηκε ανάλυση του 

αρθρικού ιστού, βρέθηκε ένας ασθενής ομοζυγώτης για το αλληλόμορφο G και 

στους δύο πολυμορφισμούς και συγκρίθηκε με τους ετεροζυγώτες (TG, AG). 

Από την ανάλυση επιβεβαιώθηκε ότι το αλληλόμορφο G στον rs 3815148 

συσχετίζεται με σημαντική μείωση έκφρασης του γονιδίου HBP1, ενώ τα 

δεδομένα για τον rs4730250 πλησίαζαν τη στατιστική συμνατικότητα για αυτό 

το γονίδιο. Η παραπάνω ανάλυση απέδειξε ότι η έκφραση των γονιδίων ΗΒΡ1 

και DUS4L στους ιστούς των αρθρώσεων υπόκειται σε cis-ρυθμιστικά eQTLs. 

Η επιστημονική ομάδα διερεύνησε τα παραπάνω eQTLs πραγματοποιώντας 

την ανάλυση ανισορροπίας έκφρασης των αλληλομόρφων διαμέσου της 

μέτρησης των επιπέδων έκφρασης τους και χρησιμοποιώντας το μετάγραφο 

του γονιδίου HBP1 για τον πολυμορφισμό rs7794598 και το μετάγραφο του 

γονιδίου DUS4L rs 711442. Για το κάθε μετάγραφο που χρησιμοποιήθηκε, 

μελετήθηκαν ετεροζυγώτες για το ένα ή και για τα δύο SNPs που συσχετίζονται 

με την ΟΑ, με σκοπό να αξιολογηθεί εάν τα αλληλόμορφα που συσχετίζονται 

με την ΟΑ στους πολυμορφισμούς rs3815148 και rs4730250 συνδέονται με 

αύξηση ή μείωση έκφρασης των δύο γονιδίων. Μελέτησαν επίσης, άτομα που 

ήταν εεροζυγώτες για το μετάγραφο SNP αλλά ομοζυγώτες για το ένα ή και για 

τα δύο SNP  που συσχετίζοται με ΟΑ, με σκοπό να διερευνηθεί εάν το γονίδιο 

υπόκειται σε ένα cis-ρυθμιστικό QTL  το οποίο ενεργεί ανεξάρτητα από το σήμα 

συσχέτισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα γονίδια HBP1 και DUS4L 

παρουσιάζουν ανισορροπία έκφρασης αλληλομόρφων, γεγονός που 

αποδεικνύει τη παρουσία cis-δραστικών πολυμορφισμών που ρυθμίζουν την 

έκφραση του γονιδίου ΗΒΡ1.  

Συμπεράσματα. Η μελέτη έκφρασης που εκτελέσθηκε σε συνολικά 181 

ασθενείς, έδωσε τη δυνατότητα στην επιστημονική ομάδα να δώσει έμφαση σε 

ένα από τα γονίδια που αποτελούν μέρος του σήματος συσχέτισης με την ΟΑ 

στη θέση 7q22, το HBP1, για το οποίο θεωρήθηκε πως αξίζει να 

πραγματοποιηθεί περεταίρω διερεύνηση.  Το γονίδιο ΗBΡ1 κωδικοποιεί για τον 

παράγοντα μεταγραφής HMG-box 1, ο οποίος εμπλέκεται στη καταστολή της 

σηματοδότησης Wnt καθώς και σε πρόωρη κυτταρική γήρανση, οι οποίοι 
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αποτελούν σημαντικούς αιτιολογικούς παράγοντες για την  αιτιοπαθογένεια της 

ΟΑ. Επίσης, ο παραπάνω παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στη παραγωγή 

υπεροξειδίου, ενώ το οξειδωτικό στρες είναι γνωστό πως συνεισφέρει στην 

αιτιολογία της ΟΑ. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της μελέτης έδωσαν έμφαση 

στο γεγονός ότι η λειτουργική διερεύνηση των γενετικών τόπων που 

συσχετίζονται με την ΟΑ δε θα πρέπει να περιορίζεται στο χόνδρο, από τη 

στιγμή που το γονίδιο HBP1 παρουσίασε διακυμάνσεις έκφρασης σε μια 

πληθώρα αρθρικών ιστών. Τέλος, αναδείχθηκε το γονίδιο DUS4L, το οποίο 

περιέχει ένα eQTL, το οποίο συσχετίζεται με τον κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ στον 

rs 4730250. 

 

Α3. DIO2 

Το γονίδιο DIO2 κωδικοποιεί για το ένζυμο αποϊωδιονάση της ιωδοθυρονίνης 

τύπου 2 (D2) που μετατρέπει την ενδοκυττάρια θυροειδική ορμόνη Τ4 στην 

ενεργή της μορφή Τ3. Στην επίφυση, η ορμόνη Τ3 καθορίζει τη τελική 

διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων, διαδικασία σημαντική για τη δημιουργία 

των μακρών οστών. Ο Meulenbelt και συν. ανακάλυψαν πως ένας κοινός 

απλότυπος του γονιδίου που αποτελείται από το C αλλήλιο του 

πολυμορφισμού rs225014 και από το C αλλήλιο του rs12885300, συσχετίζεται 

με οστεοαρθρίτιδα σε Ευρωπαίους και Ασιάτες και κυρίως εκφράζεται σε 

γυναίκες με οστεοαρθρίτιδα ισχίου (Μeulenbelt I. et al. 2008). Έχουν 

πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες για το γονίδιο DIO2, οι οποίες έχουν 

αναδείξει την υπερέκφρασή του στον προσβεβλημένο από ΟΑ χόνδρο (Bos 

SD. et al 2012; Karlsson C. et al. 2010; Nagase H. et al. 2013). Παρόλα αυτά, 

μια μελέτη που πραγματοποίησε τη καταστολή του γονιδίου, ανέδειξε ότι το 

DIO2 παίζει σημαντικό ρόλο στην καταστολή της φλεγμονής (Cheng AW. et al. 

2012). Τέλος, μελέτες μεθυλίωσης στα νησίδια CpG του γονιδίου που 

πραγματοποιήθηκαν σε φυσιολογικό και σε προσβεβλημένο ιστό απέδειξαν ότι 

το γονίδιο υπόκειται σε επιγενετικές τροποποιήσεις (den Hollander W. et al. 

2012). 
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Α3.1. Αύξηση της πρωτεΐνης αποϊωδινάση ΙΙ στο προσβεβλημένο από 

ΟΑ χόνδρο και ανισορροπία αλληλομόρφων στο σχετιζόμενο με ΟΑ 

πολυμορφισμό rs225014 στο DIO2 σε ΟΑ ιστούς ανθρώπινων 

αρθρώσεων (Bos SD. et al. 2012).   

Η επιστημονική ομάδα των Bos και συνεργατών, υπέθεσαν ότι το SNP στο 

DIO2 θα μπορούσε να προκαλέσει διαφορές σε cis-δραστικά ρυθμιστικά 

στοιχεία ή να επηρεάσει την σταθερότητα του mRNA, επηρεάζοντας την 

έκφραση του γονιδίου. Για τους παραπάνω λόγους, αρχικά εκτίμησαν τα 

επίπεδα της D2 πρωτεΐνης μέσω ανοσοΐστοχημείας αρθρικού χόνδρου με ή 

χωρίς ΟΑ και στη συνέχεια εξέτασαν την ανισορροπία έκφρασης 

αλληλομόρφων του πολυμορφισμού rs225014, ο οποίος έχει συσχετισθεί με 

την ανάπτυξη ΟΑ.  

Αποτελέσματα. Από αναλύσεις ανοσοϊστοχημείας σε φυσιολογικό ιστό και 

ιστό προσβεβλημένο από οστεοαρθρίτιδα, παρατηρήθηκε πολύ λίγη έως 

μηδενική χρώση πρωτεΐνης D2 στο φυσιολογικό χόνδρο, σε αντίθεση με τον 

προσβεβλημένο χόνδρο όπου παρατηρήθηκε γενική αύξηση των θετικών 

κυττάρων καθώς και της έντασης της χρώσης σε όλα στα στρώματα που 

αποτελούν το χόνδρο. Η αύξηση της πρωτεΐνης D2 στην ΟΑ επέτρεψε την 

αξιολόγηση της ανισορροπίας των αλληλομόρφων του mRNA. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε η μέτρηση της έκφρασης των αλληλίων Τ και C σε 

ετερόζυγα άτομα για τον παραπάνω πολυμορφισμό σε όλους τους ιστούς που 

αποτελούν την άρθρωση. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αποκάλυψαν 

πως το γονίδιο υπόκειται σε ΑΕΙ και πως το αλλήλιο C του SNP rs225014 

συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ. Πράγματι,  από τη παραπάνω 

μελέτη προέκυψε ότι το αλληλόμορφο κινδύνου C είναι συχνότερο στην ΟΑ 

κατά 1,3 φορά σε σχέση με το αλληλόμορφο Τ.  

Συμπεράσματα. Η επιστημονική ομάδα ανέδειξε πώς η πρωτεΐνη D2 που 

κωδικοποιείται από το DIO2 βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα στον 

προβεβλημένο από ΟΑ χόνδρο και πως  το μετάγραφο του γονιδίου υπόκειται 

σε ΑΕΙ. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν διαφορές τόσο στη 

σταθερότητα του mRNA, όσο και στην μεταγραφή των αλληλομόρφων, οι 

οποίες μπορεί να οφείλονται στη διαφορική πρόσδεση μεταγραφικών 

παραγόντων σε cis-ρυθμιστικά στοιχεία, προκαλώντας την αυξημένη έκφραση 

της ορμόνης στον προσβεβλημένο χόνδρο. Από τα αποτελέσματα αυτά 
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προκύπτει πως η ρύθμιση των επιπέδων της ενεργής μορφής της ορμόνης στις 

αρθρώσεις, διαμέσου της αύξησης της έκφρασης του ενζύμου και συνεπώς της 

διαθεσιμότητάς του, μπορεί να θεωρηθεί σημαντικός αιτιολογικός παράγοντας 

στην ΟΑ.  

 

Α3.2. Υπογραμμίζοντας τους μοριακούς μηχανισμούς της επιρρέπειας 

του DIO2 στη συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα (Βomer N. et al 2014). 

Πρόσφατα, η επιστημονική ομάδα των Bomer και συνεργατών επικεντρώθηκε 

στη μελέτη των μοριακών μηχανισμών έκφρασης του DIO2 σε φυσιολογικό και 

ΟΑ χόνδρο ασθενών καθώς και σε ανθρώπινα μοντέλα χονδρογένεσης με 

σκοπό την ανάδειξη του μηχανισμού με τον οποίο το γονίδιο προσδίδει 

αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ. 

Αποτελέσματα. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ποσοτικοποίηση της έκφρασης 

του γονιδίου και της μεθυλίωσης 23 CpG δινουκλεοτιδίων σε φυσιολογικό και 

ΟΑ χόνδρο και βρέθηκε μια σημαντική υπερέκφραση του γονιδίου καθώς και 

ένα μεγάλο ποσοστό δινουκλεοτιδίων που παρουσίαζε διαφορετικό μοτίβο 

μεθυλίωσης, μεταξύ των οποίων η μεγαλύτερη σημαντικότητα αφορούσε το 

CpG 2031 ανοδικά της θέσης έναρξης της μεταγραφής του γονιδίου. Για την 

επιβεβαίωση της ρυθμιστικής ικανότητας του CpG 2031 στην έκφραση του 

DIO2 χρησιμοποιήθηκε Αza και παρατηρήθηκε μείωση της μεθυλίωσης του 

δινουκλεοτιδίου και μείωση της έκφρασης του γονιδίου. Στη συνέχεια, 

μελετήθηκε η επίδραση και άλλων παραγόντων στη έκφραση του γονιδίου, 

όπως η περιοχή του χόνδρου, το ΒΜΙ, το φύλο καθώε και η επίδραση του 

πολυμορφισμού rs225014 και παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 

SNP rs225014 και της έκφρασης του γονιδίου, γεγονός που υποδηλώνει πως 

υπάρχουν αθροιστικές μεταξύ των διαφορών γονότυπου και μεθυλίωσης του 

DNA που επιδρούν την έκφραση του DIO2. Ύστερα από στρωματοποίηση των 

αλληλομόρφων του rs225014, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ φυσιολογικού και ΟΑ χόνδρου στα άτομα που φέραν το αλληλόμορφο 

άγριου τύπου Τ, τόσο στη μεθυλίωση όσο και στην έκφραση, ενώ 

παρατηρήθηκε αύξηση των παραπάνω σε φορείς του αλληλομόρφου κινδύνου. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συσχέτιση μεταξύ έκφρασης και μεθυλίωσης ήταν 

μικρότερου βαθμού σε φορείς ομοζυγώτες για το αλληλόμορφο άγριου τύπου. 
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Επίσης, για τη διερεύνηση της επίδρασης της υπερέκφρασης του DIO2 στην 

ομοιοστασία του χόνδρου, μελετήθηκε η χονδρογένεση σε hBMSCs και 

πραγματοποιήθηκε υπερέκφραση του γονιδίου. Από το πείραμα 

παρατηρήθηκε μειωμένη έκφραση γονιδίων που κωδικοποιούν τις κύριες 

πρωτεΐνες της εξωκυττάριας ουσίας του χόνδρου, όπως COL2A1, ACAN, 

COL10A1, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε αύξηση της έκφρασης γονιδίων που 

θεωρούνται δείκτες υπερτροφίας και εκφυλισμού, όπως ADAMTS5, MMP13, 

RUNX2, EPAS1 (που κωδικοποιεί για τον παράγοντα HIF-2α). Επίσης, 

μελετήθηκε εάν η υπερέκφραση του γονιδίου οφείλεται σε αυξημένη θυροειδική 

σηματοδότηση, προσθέτοντας  σε hBMSCs την ορμόνη Τ3 και παρατηρήθηκε 

σταδιακή μείωση της έκφρασης τω γονιδίων της εξωκυττάριας ουσίας ACAN 

και COL2A1, με παράλληλη μείωση της έκφρασης των αποικοδομητικών 

γονιδίων όπως ADAMTS5, RUNX2 και EPAS1. Τέλος, για να διερευνηθεί εάν 

η παρεμπόδιση της θυροειδικής σηματοδότησης μειώνει τις καταστροφικές 

επιδράσεις στην ομοιοστασία του αρθρικού χόνδρου, χρησιμοποιήθηκε ένας 

αναστολέας της  αποϊωδονάσης (ΙΟP) κατά τη διάρκεια της χονδρογένεσης των 

hBMSCs και παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της έκφρασης γονιδίων όπως 

ACAN, COLA2A1 και COL10A1, ενώ η έκφραση των αποικοδομητικών 

ενζύμων ADAMTS5, EPAS1 και RUNX2 ήταν παρόμοια με εκείνη της 

καλλιέργειας ελέγχου.  

Συμπεράσματα: Η παραπάνω μελέτη ανέδειξε το γεγονός ότι η γενετική 

προδιάθεση σε συνδυασμό με την απώλεια της επιγενετικής αποσιώπησης του 

γονιδίου DIO2, τα οποία πιθανών να επάγουν EPAS1 και RUNX2,  προάγουν 

την υπερέκφραση αποικοδομητικών ενζύμων (ADAMTS5 και MMP13), κυρίως 

σε φορείς του αλληλομόρφου κινδύνου. Επιπλέον, αναδείχθηκε πως η 

καταστολή της θυροειδικής σηματοδότησης, διαμέσου της παρεμπόδισης της 

αποϊωδονάσης, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ανάδειξη νέων 

θεραπευτικών προσεγγίσεων για την ΟΑ.  

 

Α4. NCOΑ3 

O μοριακός μηχανισμός με τον οποίο το γονίδιο NCOA3 ενέχεται στην 

ανάπτυξη ΟΑ δεν είναι σαφής. Το γονίδιο NCOΑ3 ενέχεται στην ενεργοποίηση 

διαφόρων υποδοχέων, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων των στεροειδικών 

ορμονών, ρετονοειδικών και θυροειδικών ορμονών, της βιταμίνης D3 και των 
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προστανοειδών, πολλές από τις οποίες ενέχονται στον μεταβολισμό του 

σκελετού και στην ΟΑ (Evangelou E. et al. 2013). Πράγματι,  από μελέτες σε 

knockout ποντίκια, παρατηρήθηκε επιβράδυνση της ανάπτυξης, ενώ τα θηλυκά 

knockout ποντίκια παρουσίασαν ανώμαλη ανάπτυξη και λειτουργία των 

γεννητικών τους οργάνων και μειωμένα επίπεδα οιστρογόνων σε σύγκριση με 

τα θηλυκά άγριου τύπου, γεγονός που υποδηλώνει την εμπλοκή του γονιδίου 

στη στεροειδική ρύθμιση ( Xu J. et al. 2000). Ένας άλλος μηχανισμός με τον 

οποίο το γονίδιο μπορεί να ενέχεται στην ομοιοστασία του χόνδρου είναι εκείνος 

της μεταγραφικής ρύθμισης ή διαμέσου της ρύθμισης της απόκρισης των ιστών 

στη θυροειδική ορμόνη Τ3 (Arimura A. et al. 2004; Nicholls JJ. et al. 2012). 

Πρόσφατα, η επιστημονική ομάδα των Εvangelou και συνεργατών, έπειτα από 

μετα-αναλύσεις των μελετών GWAS, ανέδειξε πως το SNP rs6094710 

συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ ισχίου σε ευρωπαίους. Το 

συγκεκριμένο SNP οφείλεται σε αντικατάσταση της βάσης G με Α, ενώ το Α 

αλληλόμορφο έχει παρατηρηθεί πως είναι πιο συχνό στην ΟΑ. Το παραπάνω 

SNP βρίσκεται στο χρωμόσωμα 20q12, ανοδικά του γονιδίου NCOA3, το οποίο 

κωδικοποιεί για τον πυρηνικό υποδοχέα συν-ενεργοποιητή 3. Η πρωτεΐνη αυτή, 

αλληλεπιδρά με ορμονικούς πυρηνικούς υποδοχείς και έχει δράση 

ακετυλοτρασφεράσης των ιστονών. Από τη παραπάνω μελέτη βρέθηκε πως τα 

επίπεδα έκφρασης του γονιδίου ήταν σημαντικά μειωμένα στον ΟΑ χόνδρο 

ισχίου σε σύγκριση με τον φυσιολογικό χόνδρο (Evangelou E. et al. 2013). 

Στη συνέχεια, η επιστημονική ομάδα των Rushton και συνεργατών, σε μια 

προσπάθεια να διερευνήσουν την επίδραση του πολυμορφισμού στην 

έκφραση του γονιδίου σε αρθρικό χόνδρο ασθενών, ανέδειξαν ότι η έκφραση 

του NCOA3 συσχετίζεται με τον γονότυπο του πολυμορφισμού rs6094710. 

Συγκεκριμένα, παρατήρησαν μειωμένη έκφραση του γονιδίου σε φορείς του Α 

αλληλομόρφου, το οποίο συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ΟΑ κατά 37% σε 

σύγκριση με το G αλληλόμορφο. Η παραπάνω ΑΕΙ παρατηρήθηκε τόσο στο 

λιπώδη ιστό (37% μείωση) όσο και στον αρθρικό υμένα (51% μείωση). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης των Rushton και συν., η έκφραση 

του γονιδίου NCOA3 θα μπορούσε να αυξηθεί με σκοπό την επιβράδυνση της 

εξέλιξης της νόσου, ιδιαίτερα σε φορείς του Α αλληλομόρφου (Rushton MD. et 

al. 2014). 
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Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Οι μικροσυστοιχίες επέτρεψαν τη μελέτη της γονιδιακής έκφρασης μέσω 

ανάλυσης χιλιάδων μεταγράφων ταυτόχρονα σε ένα μόνο πείραμα. Η τεχνική 

αυτή έδωσε τη δυνατότητα κατανόησης των διαφόρων κυτταρικών και 

μοριακών αλλαγών που ενέχονται τόσο στην έναρξη όσο και στην εξέλιξη της 

οστεοαρθρίτιδας. Η κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών αποτελεί 

σημαντική προϋπόθεση για την ανακάλυψη νέων γονιδίων και κατά συνέπεια 

πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην ασθένεια και που θα μπορέσουν να 

θεωρηθούν πιθανοί θεραπευτικοί  στόχοι. 

 

Β1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΟ 

Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες γονιδιακής έκφρασης στο χόνδρο 

ασθενών με οστεοαρθρίτιδα που είχαν σκοπό το προσδιορισμό των 

παθογενετικών μηχανισμών που ενέχονται στην  ανάπτυξη της νόσου. Αρχικά 

πραγματοποιήθηκαν συγκριτικές μελέτες γονιδιακής έκφρασης σε αρθρικό 

χόνδρο ασθενών με οστεοαρθρίτιδα αρχικού σταδίου, καθώς επίσης και σε 

ζωικά μοντέλα (Appleton CT et al. 2007; Meng J.et al. 2005; Dell’accio F. et al. 

2008). Επιπλέον, συγκριτικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν σε 

προσβεβλημένες και υγιείς περιοχές του χόνδρου προερχόμενο από την ίδια 

άρθρωση ασθενών με ΟΑ. Συγκεκριμένα, oι Geyer και συνεργάτες ανέδειξαν 

έξι γονίδια που υπερεκφράζονται στον ιστό με ΟΑ συμπεριλαμβανομένων των 

IGF1BP3, WISP1, AQP1, DNER, DAF και IF (Geyer M. et al 2009). Επίσης, η 

μελέτη των Sato και συνεργατών έδειξε ότι το 8% των μεταγράφων παρουσιάζει 

διπλασιασμένη κατά δύο φορές διαφορά όσον αφορά την έκφραση των 

γονιδίων μεταξύ προσβεβλημένων και φυσιολογικών περιοχών χόνδρου, 

χρησιμοποιώντας αναλύσεις μικροσυστοιχιών σε ολόκληρο το γονιδίωμα (Sato 

T. et al. 2006). Παρόλα αυτά, θεωρήθηκε σημαντική η διεξαγωγή μελετών 

συγκρίνοντας τα ευρήματα μεταξύ ασθενών και μιας ομάδας ελέγχου. Μια 

μελέτη που σύγκρινε αρθρικό χόνδρο μεταξύ ασθενών και ατόμων χωρίς 

ακτινολογικά ευρήματα οστεοαρθρίτιδας διεξάχθηκε από την ερευνητική ομάδα 

των Aigner και συν. σε περισσότερα από 4000 γονίδια, αποδεικνύοντας τη 

μειωμένη έκφραση γονιδίων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα 

κατά του οξειδωτικού στρές όπως τα γονίδια SOD2, SOD3, GPX3 στο χόνδρο 

με ΟΑ (Aigner T. et al. 2006). Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω μελέτες 
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ανέδειξαν σημαντικά στοιχεία για τη παθογένεια στην οστεοαρθρίτιδα, η 

διεξαγωγή των πειραμάτων σε μικρό αριθμό γονιδίων δεν επέτρεψε την 

ανακάλυψη νέων γενετικών τόπων που να συσχετίζονται με την νόσο. Η 

επιστημονική ομάδα των Karlsson και συν., σε μια προσπάθεια να παρουσιάσει 

μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις φαινοτυπικές αλλαγές καθώς και 

τους μηχανισμούς που ενέχονται στην παθογένεια της οστεοαρθρίτιδας, 

εξερεύνησαν ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα σε χόνδρο ασθενών με 

οστεοαρθρίτιδα και σε χόνδρο δωρητών οι οποίοι δεν είχαν προηγούμενο 

ιστορικό οστεοαρθρίτιδας. Μέσω αναλύσεων έκφρασης ολόκληρου του 

γονιδιώματος, αναδείχθηκε ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων γονιδίων τα 

οποία δεν είχαν προηγουμένως συσχετισθεί με την οστεοαρθρίτιδα και που 

παρουσίαζαν σημαντική υπερέκφραση στον προσβεβλημένο χόνδρο. Τα 

γονίδια αυτά έχουν σημαντική λειτουργία στη οστεογένεση (CLEC3B, CDH11, 

GPNMB, CLEC3A, CHST11, MSX1, MSX2) καθώς και τα γονίδια που 

κωδικοποιούν για κολλαγόνα (COL13A1, COL14A1, COL15A1, COL8A2), ενώ 

δε παρατηρήθηκε αύξηση των γονιδίων αυτών σε φυσιολογικό ιστό. Επίσης, η 

ίδια μελέτη ανέδειξε ότι η έκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί για τη 

μεταλοπρωτεϊνάση ΜΜΡ19 αυξάνεται κατά δεκατρείς φορές στο χόνδρο με 

οστεοαρθρίτιδα. Άλλα γονίδια που παρουσιάζουν υπερέκφραση είναι εκείνα 

που κωδικοποιούν για αυξητικούς παράγοντες όπως FGF1 και LTBP1. 

Αυξημένη έκφραση παρατηρήθηκε και σε γονίδια που κωδικοποιούν για 

δομικές πρωτεΐνες της εξωκυττάριας ουσίας  (LAM4, ECM1, FBLN5, ECM2, 

SPON2 και EFEMP1) καθώς και σε κυτταροκίνες (TNFRSF12A και TNFRSF21) 

και χημοκίνες (CXCL2, CXCL14, CCL4 και CXCL3). Αντιθέτως παρατηρήθηκε 

μειωμένη έκφραση μεταγραφικών παραγόντων όπως TBX15, HOXA11, DLX5 

και ZBTB16 (Karlsson C. et al. 2010). 

 

Β2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΜΕΝΑ 

Στην οστεοαρθρίτιδα παρατηρούνται διάφορες ιστολογικές αλλαγές που 

περιλαμβάνουν υπερτροφία και υπερπλασία του αρθρικού υμένα με αύξηση 

του αριθμού των κυττάρων ενώ συχνά παρατηρείται διήθηση λεμφοκυττάρων 

και μακροφάγων. Η φλεγμονή του αρθρικού υμένα συνεισφέρει στα 

συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας καθώς και στην εξέλιξη της νόσου και συχνά 

περιορίζεται στις παρακείμενες περιοχές του προσβεβλημένου χόνδρου και 
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οστού. Ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων προωθούν τη φλεγμονή, μεταξύ 

άλλων και η ιντερλευκίνη 1β(IL-1β) και ο παράγονας νέκρωσης όγκων (TNFα) 

που αποτελούν τις δύο κύριες κυτταροκίνες και που έχει αποδειχθεί πως 

ενέχονται στη παθογένεια της οστεοαρθρίτιδας (Scanzello CR, Goldring SR. 

2012). Οι κυτταροκίνες αυτές προάγουν τη σύνθεση μεταλλοπρωτεϊνασών 

(ΜΜΡs) καθώς και άλλων πρωτεϊνασών, ενώ διεγείρουν τα χονδροκύτταρα, τα 

κύτταρα του αρθρικού υμένα και τα Τ λεμφοκύτταρα για την παραγωγή άλλων 

κυτοκινών όπως IL-6, IL-8., IL-15, IL-17 καθώς και προσταγλανδίνη Ε2 (Loeser 

RF. et al. 2012). Σε ασθενείς σε πρώιμο στάδιο ΟΑ, η έκφραση χημοκινών 

βρέθηκε να σχετίζεται με την παρουσία φλεγμονής στον αρθρικό υμένα, ενώ η 

έκφραση του CCL19 και του υποδοχέα της (CCR7) συνδέθηκε με πιο σοβαρά 

συμπτώματα (Scanzello CR. et al. 2011). Επιπλέον, η νέοαγγειογένεση είναι 

ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της φλεγμονής στον αρθρικό υμένα η 

οποία προκύπτει από μια ανισορροπία μεταξύ των προ-και αντι-

νεοαγειογενετικών παραγόντων (Bonnet CS, Walsh DA et al. 2005), ενώ 

μπορεί να αποτελέσει αποτέλεσμα της φλεγμονής του υμένα (Ashraf S, Walsh 

DA 2008). Η ερευνητική ομάδα των Lambert και συν., συγκρίνοντας το προφίλ 

γονιδιακής έκφρασης των αρθρικών κυττάρων που απομονώθηκαν από 

φλεγμονώδεις και φυσιολογικές περιοχές της αρθρικής μεμβράνης από τον ίδιο 

τον ασθενή με ΟΑ, εντόπισαν 896 γονίδια που εμπλέκονται στη φλεγμονή, στο 

μεταβολισμό του χόνδρου, στο σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt καθώς και στα 

μονοπάτια που ενέχονται στην αγγειογένεση και που παρουσιάζουν διαφορική 

έκφραση. Συγκεκριμένα αναδείχθηκε ότι στη φλεγμωνώδη διαδικασία, τα 

γονίδια TREM 1 και S100A9 παρουσίασαν ισχυρή υπερέκφραση. Παράλληλα 

βρέθηκε ότι τα γονίδια MMP3, MMP9, CTSH (καθεψίνη Η) και CTSS (καθεψίνη 

S) υπερεκφράζονται στο χόνδρο, ενώ το γονίδιο που υπερεκφράζεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στις καταβολικές διεργασίες είναι το HAS1. Όσον αφορά το 

σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt, το γονίδιο για το Wnt-5a καθώς και το γονίδιο 

LDLRRP5, παρουσίασαν υπερέκφραση, σε αντίθεση με τα γονίδια FZD2 και 

Dkk-3. Τέλος, το γονίδιο STC1 το οποίο κωδικοποιεί για μια πρωτεΐνη που 

ενέχεται στην διαδικασία της αγγειογένεσης, αναδείχθηκε ως το περισσότερο 

εκφραζόμενο γονίδιο σε φλεγμονώδεις περιοχές σε σύγκριση με τις 

φυσιολογικές. H μελέτη των Lambert και συν ήταν η πρώτη που ανίχνευσε ένα 

διαφορετικό μοτίβο έκφρασης μεταξύ δύο περιοχών της αρθρικής μεμβράνης, 
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δίνοντας πληροφορίες για νέα γονίδια και πρωτεΐνες που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν σημαντικούς θεραπευτικούς στόχους (Lambert C. et al. 2014). 

 

 

Β3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΟΣΤΟ 

Έχουν αναδειχθεί διάφορα γονίδια που συσχετίζονται με τη φυσιολογική 

λειτουργία των οστών και που παρουσιάζουν διαφοροποιημένη έκφραση σε 

οστά από ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα σε σύγκριση με ιστό προερχόμενο από 

υγιείς δωρητές νεαρής και προχωρημένης ηλικίας, υποστηρίζοντας την αρχική 

υπόθεση ότι οι αλλαγές που παρουσιάζονται στα οστά έχουν άμεση συσχέτιση 

με την αιτιοπαθογένεια της οστεοαρθρίτιδας (Ηering S. et al. 2001, Bunger MH. 

et al.2003). Η επιστημονική ομάδα των  Sanchez-Sabate και συν. σε μια 

προσπάθεια να αναδείξει διαφορικά εκφραζόμενα γονίδια σε δείγματα 

σπογγώδους οστού προερχόμενα από τη λαγόνια ακρολοφία ασθενών με 

οστεοαρθρίτιδα τελικού σταδίου, πραγματοποίησαν την ανάλυση 8327 

γονιδίων ενώ τα αποτελέσματα  συγκρίθηκαν με φυσιολογικό ιστό. Από αυτά, 

83 παρουσίασαν αυξημένη έκφραση κατά 1,5 φορά στους ασθενείς με 

οστεοαρθρίτιδα με στατιστική σημαντικότητα Ρ<0,005. Συγκεκριμένα 

αναδείχθηκαν γονίδια όπως τα CCL2, FOS, PRSS11, DVL2, AKT1, CA2, 

BMP6, OMD, MMP2, TGFBR3, FLT1, BMP1 και TNFRS11B, τα οποία είναι 

γνωστό πως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες των 

οστεοβλαστών και οστεοκλαστών. Από τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 

παρατηρήθηκε πως τα επίπεδα διαφόρων γονιδίων παρουσίαζαν αλλαγές ως 

προς την έκφρασή τους στο οστό προσβεβλημένο από ΟΑ, σε μακρινή θέση 

από το προσβεβλημένο υποχόνδριο οστό, υποδηλώνοντας ότι η διαφορική 

αυτή έκφραση συσχετίζεται με την αιτιοπαθογένεια της ΟΑ και πως αυτή 

χαρακτηρίζεται ως μια γενικευμένη παθολογία των οστών (Sanchez-Sabate Ε. 

et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:19 EEST - 52.53.217.230



44 
 

Γ. ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Επιγενετική ορίζεται ως η μελέτη των μηχανισμών και των πορειών που  

ευθύνονται τόσο για την έναρξη όσο και για τη διατήρηση κληρονομήσιμων 

προτύπων γονιδιακής έκφρασης και λειτουργίας χωρίς αλλαγές στην 

αλληλουχία του DNA. Η επιγενετική ρύθμιση είναι απαραίτητη για να κατευθύνει 

προγράμματα διαφοροποίησης των διαφόρων κυττάρων καθώς και για τη 

διατήρηση ενός συγκεκριμένου κυτταρικού φαινοτύπου. Τα κυριότερα επίπεδα 

επιγενετικής ρύθμισης είναι η μεθυλίωση του γενετικού υλικού, οι 

τροποποιήσεις των ιστονών, όπως επίσης τα μη κωδικοποιούχα RNA 

(ncRNAs) στα οποία περιλαμβάνονται τα microRNAs, siRNAs, lncRNAs και 

piRNAs. 

 

Γ1. ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ DNA 

 Η μεθυλίωση του DNA πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο σε δινουκλεοτίδια 

CpG μετατρέποντας το νουκλεοτίδιο κυτοσίνης σε 5-μεθυλoκυτοσίνη (meC) 

διαμέσου της προσθήκης μιας μεθυλικής ομόδας CH3. Σε ολόκληρο το 

γονιδίωμα, ο συνδυασμός δινουκλεοτιδίων CpG παρατηρείται σε πιο χαμηλή 

συχνότητα από την αναμενόμενη. Ωστόσο, τοπικές ομάδες των CpGs σε 

περιοχές πλούσιες σε GC που ονομάζovται CpG νησιά (CGIs), βρίσκονται 

διάσπαρτες σε ολόκληρο το γονιδίωμα και έχουν θεωρηθεί συντηρημένες 

περιοχές λόγω των χαμηλών επιπέδων μεθυλίωσης που βρέθηκαν σε αυτές 

(Jones PA. 2012). Τα νησίδια CGIs έχουν βρεθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό 

υποκινητών, ιδιαίτερα εκείνων για τα γονίδια οικιακής οικονομίας 

(housekeeping) αλλά και στους υποκινητές ρυθμιστικών γονιδίων ανάπτυξης 

καθώς και σε εκείνα συγκεκριμένου κυτταρικού τύπου. Κοντά στα νησίδια CGIs 

βρίσκονται περιοχές με χαμηλότερη πυκνότητα CpG, οι οποίες παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη διακύμανση μεθυλίωσης και που μπορεί να ευθύνονται για ένα 

σημαντικό ποσοστό ιστοειδικής έκφρασης γονιδίων (Blackledge NP, Klosse R. 

2011). Η βάση δεδομένων ENCODE δείχνει ότι τα περισσότερα δινουκλεοτίδια 

CpG εμφανίζουν διαφορική μεθυλίωση σε τουλάχιστον ένα κυτταρικό τύπο ή 

ιστό, το οποίο συσχετίζεται με την προσβασιμότητα στη χρωματίνη (Consortium 

EP, Dunham I, Kundaje A 2012). Πράγματι, η μεθυλίωση στα νησίδια CpG 

συσχετίζεται με την απενεργοποίηση της χρωματίνης και κατά συνέπεια με την 

αναστολή της έναρξης της μεταγραφής. Η αποσιώπηση των μεθυλιωμένων 
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αυτών περιοχών πραγματοποιείται από ειδικές πρωτεΐνες (methyl CpG-binding 

domain proteins ή MBDΡ) οι οποίες στρατολογούν ειδικούς καταστολείς καθώς 

και πρωτεΐνες που ενέχονται στην αναδιαμόρφωση της χρωματίνης (Deaton 

AM, Bird A. 2011).  

Το μοτίβο μεθυλίωσης του DNA διατηρείται κατά την κυτταρική διαίρεση 

διαμέσου του ενζύμου DNMT1 (μεθυλοτρανσφεράση συντήρησης), ενώ οι 

μεθυλοτρανσφεράσες DNMT3A και DNMT3Β είναι γνωστές όχι μόνο για τη 

συντήρηση, αλλά ενεργούν επιπλέον ως de novo μεθυλoτρανσφεράσες, 

απαραίτητες για τη δημιουργία των προτύπων μεθυλίωσης κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης. Η μεθυλίωση είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των σωματικών 

κυττάρων και η διαγραφή οποιουδήποτε ενζύμου DNMT είναι ασυμβίβαστη με 

την εμβρυϊκά ανάπτυξη (Jones PA. 2012). Στο χόνδρο, κυριαρχούν τα ένζυμα 

DNMT1 και DNMT3A, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για σημαντικά 

ένζυμα συντήρησης των προτύπων μεθυλίωσης των χονδροκυττάρων 

(Sesselmann S. et al. 2009).  

Θεωρείται πως η μεθυλίωση του DNA είναι ένας μηχανισμός που «κλειδώνει» 

το επιγενετικό προφίλ, όπου η γονιδιακή αποσιώπηση στην πραγματικότητα 

προηγείται της τροποποίησης. Η γονιδιακή αποσιώπηση παρουσιάζεται 

ύστερα από την επανατοποθέτηση των νουκλεοσωμάτων και συμπύκνωσης 

της χρωματίνης, επιτρέποντας έτσι τη δράση των DNMTs, οι οποίες απαιτούν 

την παρουσία του νουκλεοσώματος. Η απομεθυλίωση πραγματοποιείται 

διαμέσου ενός λιγότερο κατανοητού μηχανισμού, αλλά από μια πρόσφατη 

εργασία βρέθηκε πώς οι απομεθυλάσες είναι τα ένζυμα που ενέχονται στη 

παραπάνω διαδικασία. Η παθητική  απώλεια της μεθυλίωσης μπορεί να 

προκύψει από την αποτροπή της μεθυλοτρανσφεράσης συντήρησης από τη 

θέση κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του DNA. Αντιθέτως, η ενεργή 

απομεθυλίωση της θέσης επιτυγχάνεται είτε με την απομάκρυνση της 

μεθυλομάδας είτε με την αποκοπή ολόκληρης της βάσης ή του νουκλεοτιδίου 

και την αποκατάστασή της μέσω του μηχανισμού επιδιόρθωση του DNA και 

περιλαμβάνει ένζυμα όπως εκείνα της οικογένειας ΤΕΤ, απαμινάσης της 

κυτιδίνης (AID) καθώς και το ένζυμο DΝΑ γλυκοσυλάση της θυμίνης (TDG) 

(Jones PA.2012). Κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των θηλαστικών 

πραγματοποιούνται δύο γεγονότα απομεθυλίωσης που απαιτούνται για τον 

προγραμματισμό των αρχέγονων βλαστικών κυττάρων και στη συνέχεια των 
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πολυδύναμων κυττάρων στο  έμβρυο (Cedar H, Bergman Y. 2012). Τα 

παραπάνω γεγονότα απομεθυλίωσης είναι σημαντικά όχι μόνο για την 

επαναφορά των εκδηλώσεων μεθυλίωσης προς όφελος της εξέλιξης, αλλά και 

για τον περιορισμό  της δυνατότητας κληρονόμησης των επιγενετικών αυτών 

εκδηλώσεων στα θηλαστικά. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια αυτού του 

προγραμματισμού, μόνο περίπου το 7% των CpGs παραμένουν μεθυλιωμένα. 

Αν και ο ακριβής μηχανισμός της απομεθυλίωσης στα αρχέγονα βλαστικά 

κύτταρα δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος, πιθανόν να περιλαμβάνει τη μετατροπή 

της 5-μεθυλοκυτοσίνης στην πρόσφατα εντοπισμένη 5-υδροξυμεθυλοκυτοσίνη 

(5ΗmC), η οποία μετατρέπεται σε κυτοσίνη διαμέσου του μηχανισμού εκτομής 

βάσεων (Hackett JA, Zylicz JJ, Surani MA. 2012) (Εικόνα 7) . 

 Παρά το γεγονός ότι η μεθυλίωση του DNA έχει συσχετισθεί με τη μεταγραφική 

καταστολή, πρόσφατες μελέτες έχουν συνδέσει τη μεθυλίωση διαφορετικών 

θέσεων του γονιδίου με την επιμήκυνση και με τις διεργασίες ματίσματος. Για 

παράδειγμα, όταν η μεθυλίωση πραγματοποιείται εντός του γονιδίου 

συσχετίζεται με την έκφρασή του και μπορεί να ενισχύσει την επιμήκυνσης της 

μεταγραφής αποτρέποντας παράλληλα την εσφαλμένη έναρξη της μεταγραφής 

(Jones PA.2012). 
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Εικόνα 7. Η μεθυλίωση του DNA  περιλαμβάνει την προσθήκη μιας μεθυλομάδας σε ένα 

δινουκλεοτίδιο CpG, μετατρέποντας το νουκλεοτίδιο κυτοσίνης σε 5-μεθυλoκυτοσίνη (meC). Η 

μεθυλίωση στα νησίδια CpG συσχετίζεται με την απενεργοποίηση της χρωματίνης και  κατά 

συνέπεια με την αναστολή της έναρξης της μεταγραφής. Το μοτίβο μεθυλίωσης του DNA 

διατηρείται κατά την κυτταρική διαίρεση διαμέσου του ενζύμου DNMT1 (μεθυλοτρανσφεράση 

συντήρησης), ενώ οι μεθυλοτρανσφεράσες DNMT3A και DNMT3Β είναι γνωστές όχι μόνο για 

τη συντήρηση, αλλά ενεργούν επιπλέον ως de novo μεθυλoτρανσφεράσες, απαραίτητες για τη 

δημιουργία των προτύπων μεθυλίωσης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. 

 

Γ2. ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ DNA ΣΤΗΝ ΟΑ 

Αρκετές άλλες μελέτες έχουν διερευνήσει το ρόλο που διαδραματίζει η 

μεθυλίωση του DNA στην ΟΑ, δίνοντας έμφαση στη μεθυλίωση των 

υποκινητών σημαντικών γονιδίων για τη διατήρηση του χόνδρου. Παρόλα αυτά, 

οι μελέτες δείχνουν ότι το συνολικό επίπεδο της μεθυλίωσης μεταξύ 

φυσιολογικού και προσβεβλημένου χόνδρου από ΟΑ είναι αμετάβλητο 

(Sesselmann S. et al. 2009) και ότι ορισμένοι βασικοί υποκινητές γονιδίων του 

χόνδρου, όπως COL2A1, ACAN και SOX9, παραμένουν υπομεθυλιωμένοι 

ανεξάρτητα από την έκφρασή τους, είτε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της 

νόσου, είτε κατά τη διάρκεια της χονδρογένεσης (Poschl E. et al. 2005; 

Zimmermann P. et al.2008). 

Επιπλέον, μια σειρά από μελέτες υποψήφιων γονιδίων σε χονδροκύτταρα 

έχουν εντοπίσει θέσεις CpG οι οποίες φαίνονται να διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων. Για παράδειγμα, οι δύο θέσεις 

CpG στον υποκινητή του γονιδίου που κωδικοποιεί για το COL10A1 

απομεθυλιώνονται στα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (MSC) κατά τη 

διάρκεια της χονδρογένεσης με αποτέλεσμα την αύξηση της έκφραση του, ενώ 

εννέα θέσεις CpG στον υποκινητή του COL10A1 που δοκιμάστηκαν 

παρουσίασαν σταθερή  μεθυλίωση. Αντιθέτως τα CpG νησίδα γύρω από τη 

θέση έναρξης μεταγραφής του COL2A1 βρέθηκαν απομεθυλιωμένα σε όλες τις 

ομάδες των κυττάρων ανεξάρτητα από την έκφραση του COL2A1. Τα 

παραπάνω ευρήματα ανέδειξαν ότι η αποσιώπηση του γονιδίου COL10A1 που 

επάγεται από τη μεθυλίωση παραμένει σταθερή στους ιστούς της άρθρωσης, 

ενώ αλλαγές στα επίπεδα μεθυλίωσης σε 2 CpG θέσεις του COL10A1 στα 

MSCs και η απομεθυλίωση τους κατά τη διάρκεια της χονδρογένεσης μπορούν 

να διευκολύνουν την επαγωγή της COL10A1 (Zimmermann P. et al.2008).  
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Γ2.1. Συσχέτιση μεταξύ μη φυσιολογικής έκφρασης αποικοδομητικών 

ενζύμων από ανθρώπινα οστεοαρθρικά χονδροκύτταρα και μεθυλίωσης 

συγκεκριμένων θέσεων CpG στις περιοχές των υποκινητών (Roach HI. et 

al. 2005) 

Η μελέτη των Roach και συνεργατών παρείχε την πρώτη απόδειξη ότι η 

διαφορετική σύνθεση των ενζύμων αποικοδόμησης στην ΟΑ όψιμης φάσης 

μπορεί να έχει προκύψει από επιγενετικές τροποποιήσεις και συγκεκριμένα 

από αλλαγές στο μοτίβο μεθυλίωσης των νησιδίων CpG στους υποκινητές των 

παραπάνω ενζύμων. Οι αλλαγές αυτές, οι οποίες κληρονομούνται στα 

θυγατρικά κύτταρα, μπορεί να συμβάλουν στην ανάπτυξη της OA. Πράγματι, η 

επιστημονική ομάδα διερεύνησε κατά πόσον η διαφορική έκφραση των 

μεταλλοπρωτεϊνασών  (MMPs) 3, 9, και 13 και ADAMTS-4 σε ανθρώπινα 

οστεοαρθρικά χονδροκύτταρα συνδέεται με επιγενετικές τροποποιήσεις 

διαμέσου της χρήσης ανοσοϊστοχημείας, περιοριστικών ενζύμων και PCR. 

Αποτελέσματα. Η παραπάνω μελέτη έδειξε πως πολύ λίγα χονδροκύτταρα 

από τον χόνδρο της ομάδας ελέγχου εξέφρασαν αποικοδομητικά ένζυμα, ενώ 

όλα τα χονδροκυττάρα προερχόμενα από χόνδρο τελικού σταδίου ΟΑ ήταν 

θετικά στην έκφραση των μεταλλοπρωτεϊνασών. Παρατηρήθηκε επίσης ότι, το 

συνολικό ποσοστό των μη μεθυλιωμένων περιοχών αυξήθηκε σε ασθενείς με 

ΟΑ (48,6%) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (20,1%) και πως δεν ήταν όλες 

οι θέσεις CpG εξίσου επιρρεπείς στην απώλεια μεθυλίωσης. Πράγματι, μερικές 

περιοχές ήταν ομοιόμορφα μεθυλιωμένες, ενώ σε άλλες, η μεθυλίωση ήταν 

γενικά απούσα. Παρόλα αυτά, για κάθε ένζυμο, υπήρχε μία συγκεκριμένη θέση 

CpG, όπου η απομεθυλίωση σε ασθενείς με ΟΑ ήταν σημαντικά υψηλότερη σε 

σύγκριση με εκείνη της ομάδας ελέγχου και συγκεκριμένα στην περιοχή -110 

για την ΜΜΡ-13, -36 για την ΜΜΡ-9, -635 για την ΜΜΡ-3, και - 753 για την 

ADAMTS-4.  

Συμπεράσματα. Η μελέτη των Roach και συνεργατών απέδειξε πως το 

συνολικό ποσοστό απομεθυλίωσης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων 

αποικοδομητικών ενζύμων και πως η ΜΜΡ-13 παρουσιάζει το μεγαλύτερο 

βαθμό μεθυλίωσης, ενώ η ΜΜΡ-9 δείχνει σημαντική υπομεθυλίωση ακόμη και 

στην ομάδα ελέγχου. Τα παραπάνω ευρήματα οδήγησαν στο συμπέρασμα 

πως οι επιγενετικές αλλαγές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη παθογένεια 
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της ΟΑ, γεγονός σημαντικό διότι η επιγενετική ρύθμιση, αν και κληρονομήσιμη, 

είναι αναστρέψιμη και για το λόγο αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως 

θεραπευτική προσέγγιση της νόσου. 

 

Γ2.2. Η επιγενετική ρύθμιση της λεπτίνης επηρεάζει την έκφραση της 

ΜΜΡ13 στα ΟΑ χονδροκύτταρα: πιθανός μοριακός στόχος για 

θεραπευτική παρέμβαση στην ΟΑ. (Illiopoulos D, Malizos KN, Tsezou A. 

2007). 

Η επιστημονική ομάδα των Iliopoulos και συνεργατών, συγκρίνοντας δείγματα 

ασθενών με φυσιολογικό και ΟΑ χόνδρο, διερεύνησε εάν οι επιγενετικοί 

μηχανισμοί μπορούν να ρυθμίσουν την έκφραση της λεπτίνης και να 

επηρεάσουν τους στόχους της όπως οι μεταλλοπρωτεϊνάσες 3,9,13 σε 

οστεοαρθρικά χονδροκύτταρα. 

Αποτελέσματα. Αρχικά, με τη χρήση RT-PCR, παρατηρήθηκε η συσχέτιση 

μεταξύ μεθυλίωσης του υποκινητή και επιπέδων έκφρασης της λεπτίνης. 

Πράγματι, σε φυσιολογικά χονδροκύτταρα, η λεπτίνη δεν εκφράζεται και 

παρουσιάζει υψηλό ποσοστό μεθυλίωσης (68%). Σε χονδροκύτταρα με ΟΑ 

αρχικού σταδίου, η λεπτίνη παρουσίαζε χαμηλά επίπεδα έκφρασης και ήταν 

μεθυλίωμενη στο 54%, ενώ σε προχωρημένο στάδιο, βρέθηκε υψηλό επίπεδο 

έκφρασης και χαμηλό ποσοστό μεθυλίωσης του υποκινητή της (12%) (Εικόνα 

8). 
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Εικόνα 8. Συσχέτιση μεταξύ μεθυλίωσης του DNA και έκφραση της λεπτίνης σε φυσιολογικά 

χονδροκύτταρα, σε OA αρχικού σταδίου καθώς και σε ΟΑ προχωρημένου σταδίου. 

 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν μικρά παραμβατικά RNA (siRNA) και 

ελέγχθηκε η έκφραση της λεπτίνης με ανάλυση κατά Western. Από το 

παραπάνω πείραμα αναδείχθηκε πως η έκφραση της λεπτίνης μειώθηκε στο 

65% ύστερα από 24 ώρες από την επιμόλυνση και πως δεν υπήρχε καμία 

έκφρασή της ύστερα από 48 ώρες. Παρατηρήθηκε επίσης πως η μειωμένη 

έκφραση της πρωτεΐνης επηρέαζε τα επίπεδα έκφρασης της ΜΜΡ13, με 

σημαντική μείωση ύστερα από 48 ώρες, ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία 

επίδραση στις ΜΜΡ3 και ΜΜΡ9 (Εικόνα 9). 

 

 

 

Εικόνα 9. Η μείωση της έκφρασης της λεπτίνης σε ΟΑ χονδροκύτταρα εμποδίζει την 

δραστηριότητα της ΜΜΡ13. Α) Τα επίπεδα έκφρασης της λεπτίνης ύστερα από επεξεργασία 

με siRNA. H λεπτίνη παρουσίασε μείωση της έκφρασής της μετά από 24 ώρες θεραπείας και 

υπέστη ολοκληρωτική καταστολή ύστερα από 48 ώρες θεραπείας με 50 nM  siRNA. Τα επίπεδα 

της πρωτεΐνης GADPH χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρας. Β) Τα επίπεδα του mRNA της 

ΜΜΡ13, ύστερα από επεξεργασία με si RNA. Τα επίπεδα  της ΜΜΡ13 μειώθηκαν μετά από 48 

ώρες θεραπείας με si RNA και παρουσίασαν σημαντική μείωση μετά από 72 ώρες θεραπείας. 

 

Επίσης, αξιολογήθηκε η επίδραση του απομεθυλιωτικού παράγοντα ΑΖΑ στην 

έκφραση της λεπτίνης σε καλλιέργειες φυσιολογικών χονδροκυττάρων. Από το 
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παραπάνω πείραμα βρέθηκε μια σταδιακή αύξηση της έκφρασης της λεπτίνης 

σε συνάρτηση με τις ημέρες χρήσης του Aza καθώς και μια αύξηση της 

έκφρασης της ΜΜ13 ύστερα από την επιγενετική ενεργοποίηση της λεπτίνης 

(Εικόνα 10).  

 

 

 

 

Εικόνα 10. Θεραπεία με AZA σε φυσιολογικά χονδροκύτταρα. Α) η επεξεργασία με AZA 

προκάλεσε την απομεθυλίωση του υποκινητή της λεπτίνης. Β) Επεξεργασία με 5 μΜ AZA σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. 5 ημέρες θεραπείας με AZA οδήγησε σε επταπλάσια αύξηση 

της έκφρασης της λεπτίνης, υποδηλώνοντας ότι η μεθυλίωση του DNA ελέγχει την έκφραση 

της λεπτίνης. C) Η επιγενετική υπερέκφραση της λεπτίνης ενεργοποιεί την ΜΜΡ13. D) Η 

επιγενετική υπερέκφραση της λεπτίνης δεν επηρεάζει την ΜΜΡ3. 

 

Τέλος, η παράλληλη χρήση αποακετυλάσης των ιστονών και Aza ανέδειξε τη 

συνεργιστική δράση των παραπάνω παραγόντων στην αύξηση της έκφρασης 

της λεπτίνης καθώς και τη συνεισφορά των τροποποιήσεων των ιστονών στην 

ρύθμισή της. 

Συμπεράσματα. Η μελέτη των Ιliopoulos και συνεργατών ανέδειξε για πρώτη 

φορά πως η λεπτίνη ρυθμίζεται επιγενετικά στην ΟΑ και πως έχει άμεση 

επιρροή στα επίπεδα έκφρασης της ΜΜΡ13. Επίσης, για πρώτη φορά 

προτάθηκε πως η επιγενετική θεραπεία ή η στοχευμένη γονιδιακή θεραπεία 
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χρησιμοποιώντας siRNA, θα μπορούσε να αποτελέσει μια δυναμική 

θεραπευτική προσέγγιση, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της νόσου.  

 

 

Γ2.3. Η στρατολόγηση του CREB ύστερα από την απομεθυλίωση 

συγκεκριμένης θέσης CpG οδηγεί στην αύξηση της έκφραση 

μεταλλοπρωτεϊνάσης 13 σε ανθρώπινα χονδροκύτταρα και στην 

οστεοαρθρίτιδα. (Bui C. et al. 2012). 

Οι Bui και συνεργάτες εξέτασαν τη συνεισφορά της μεθυλίωσης του DNA στη 

ρύθμιση της έκφρασης της ΜΜΡ13 και επομένως την παθογένεια της ΟΑ. 

Πράγματι, αποδείχθηκε για πρώτη φορά πως η απομεθυλίωση μίας μοναδικής 

θέσης CpG σε κοντινή απόσταση από τον υποκινητή του γονιδίου, ρυθμίζει την 

έκφρασή του, επιτρέποντας τη στρατολόγηση του CREB. Επιπλέον, 

αποδείχθηκε ότι η παραπάνω θέση είναι απομεθυλιωμένη στον ΟΑ χόνδρο, 

υποδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η απομεθυλίωση και 

επομένως ο CREB, στην αύξηση της έκφρασης του γονιδίου MMP13 στην ΟΑ. 

Αποτελέσματα. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο ρόλος της μεθυλίωσης του 

DNA  στη ρύθμιση της έκφρασης του γονιδίου που κωδικοποιεί για την MMP13, 

ελέγχθηκε η επίδραση του καταστολέα της DNA μεθυλοτρανσφεράσης Aza στο 

παραπάνω γονίδιο σε καλλιέργειες ανθρώπινων χονδροκυττάρων (HAC). Στη 

συνέχεια, η χρήση παρεμβολής RNA (siRNA) για τις τρείς 

μεθυλοτρανφρεράσες (DNMT1,DNMT3A, DNMT3B) ανέδειξε πως η απουσία 

τους οδηγεί σε σημαντική αύξηση της έκφρασης του γονιδίου. Επιπλέον, 

βασιζόμενη στα αποτελέσματα της ομάδας των Roach και συνεργατών, 

ελέγχθηκε η απομεθυλίωση του DNA στη περιοχή του υποκινητή 

χρησιμοποιώντας αλληλούχιση bisulfite και επεξεργασία των HACs με Aza.  Για 

πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήθηκε πυραλληλούχιση και 

αξιολογήθηκαν τα επίπεδα μεθυλίωσης  τριών θέσεων CpG -129, -109, -104 σε 

HACs 6 ασθενών με ΟΑ που είχαν υποστεί θεραπεία με Aza καθώς και σε 

εκείνα που δεν είχαν υποστεί την ίδια θεραπεία, παρατηρώντας σημαντική 

απομεθυλίωση των παραπάνω θέσεων. Με τον ίδιο τρόπο, συγκρίθηκε το 

μοτίβο μεθυλίωσης του υποκινητή του γονιδίου MMP13 χρησιμοποιώντας 

γενωμικό DNA που είχε απομονωθεί από επτά ασθενείς με ΟΑ και από 11 
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ασθενείς με κάταγμα μηρού (NOF). Η συγκριτική ανάλυση ανέδειξε ένα 

μικρότερο ποσοστό μεθυλίωσης στα δείγματα με ΟΑ σε σχέση με τα δείγματα 

NOF, υποδηλώνοντας ότι οι δύο θέσεις CpG -129 και -104 υπόκεινται σε 

απομεθυλίωση στον οστεοαρθρικό χόνδρο,  επιβεβαιώνοντας παράλληλα την 

αύξηση της έκφρασης της ΜΜΡ13 στον προσβεβλημένο χόνδρο σε σύγκριση 

με εκείνο προερχόμενο από ασθενείς με κάταγμα μηρού. Για τον περαιτέρω 

έλεγχο της επίδρασης της μεθυλίωσης του DNA  στη λειτουργία του γονιδίου 

ΜΜΡ13, κατασκευάστηκαν υποκινητές, χρησιμοποιώντας την αντίδραση 

λουσιφεράσης, όπου η κυτοσίνη των δινουκλεοτιδίων CpG -318, -129, -109, -

104 αντικαταστάθηκε από μία θυμίνη, εμποδίζοντας τη μεθυλίωση των 

παραπάνω θέσεων. Η ενεργότητα του υποκινητή μειώθηκε κατά 50% ύστερα 

από in vitro μεθυλίωση, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η μεθυλίωση ελέγχει 

τη γονιδιακή έκφραση και πως οι παραπάνω κυτοσίνες παίζουν μικρό ρόλο 

στον έλεγχο του υποκινητή του γονιδίου διαμέσου της διαδικασίας της 

μεθυλίωσης. Παρόλα αυτά, βρέθηκε ότι η μετάλλαξη της κυτοσίνης στη θέση -

104 δεν προκάλεσε καμία αλλαγή στη λειτουργία του υποκινητή ύστερα από in 

vitro μεθυλίωση, υποδηλώνοντας πως σε περίπτωση έλλειψης της κυτοσίνης, 

δεν πραγματοποιείται καταστολή του υποκινητή ύστερα από in vitro  

μεθυλίωση, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι η θέση -104 είναι σημαντική για τον 

έλεγχο του γονιδίου ΜΜΡ13 διαμέσου της μεθυλίωσης. Επίσης, για την 

κατανόηση του μοριακού μηχανισμού ρύθμισης του γονιδίου ΜΜΡ13, 

πραγματοποιήθηκε EMSA χρησιμοποιώντας ανιχνευτές διπλής έλικας που 

περιλάμβαναν τις θέσεις CpG -109 και -104 μεθυλιωμένες και μη, καθώς και μη 

σημασμένα ολιγονουκλεοτίδια-ανταγωνιστές που περιείχαν και τους τέσσερις 

πιθανούς συνδυασμούς μεθυλίωσης και μη (Me+, Me-). Παρατηρήθηκε πως 

μόνο οι μη μεθυλιωμένοι ανιχνευτές δημιούργησαν σύμπλοκα DNA-πρωτεϊνης, 

τα οποία ανταγωνίζονταν είτε από τον μη μεθυλιωμένο ανταγωνιστή είτε από 

τα μεθυλιωμένα ολιγονουκλεοτίδια στη περιοχή -109. Αντιθέτως, 

παρατηρήθηκε πως κανένας μεθυλιωμένος ανταγωνιστής στη θέση -104 δεν 

ανταγωνιζόταν τα παραπάνω σύμπλοκα. Επίσης, η χρήση ολιγονουκλεοτιδίων 

που περιλάμβαναν την ομόλογη αλληλουχία πρόσδεσης στο DNA εννέα 

μεταγραφικών παραγόντων, οδήγησε στην επιβεβαίωση πως μονάχα  η 

αλληλουχία του CREB (5’-TGACGTCA-3’) και του CBP (5’-GTGACGTA/CA/G-

3’) ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν τα μη μεθυλιωμένα σύμπλοκα, οδηγώντας 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:19 EEST - 52.53.217.230



54 
 

στο συμπέρασμα πως υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ CREB και του 

υποκινητή του MMΡ13, ο οποίος είναι επιρρεπής στη μεθυλίωση. Για να 

επιβεβαιωθεί η πρόσδεση του CREB στον υποκινητή του γονιδίου, 

χρησιμοποιήθηκε ανάλυση ChIP στη κυτταρική σειρά χονδροσαρκώματος 

SW1353. Σε κύτταρα που δεν είχαν υποστεί επεξεργασία με Aza, η επιμήκυνση  

του υποκινητή του γονιδίου με PCR αυξήθηκε σημαντικά ύστερα από την χρήση 

ChIP με αντίσωμα anti-CREB, ενώ η χρήση του απομεθυλιωτικού παράγοντα 

προκάλεσε την μείωση των επιπέδων του, υποδηλώνοντας ότι ο μεταγραφικός 

παράγοντας CREB είναι σε θέση να προσδένεται σε μη μεθυλιωμένες θέσεις 

προκειμένου να ρυθμίσει την έκφραση του γονιδίου ΜΜΡ13. Τέλος, για να 

διαλευκανθεί ο τρόπος με τον οποίο ο CREB και ο συν-ενεργοποιητής του, 

CBR, επηρεάζουν την έκφραση του γονιδίου, αξιοποιήθηκε η μέθοδος 

παρεμβολής του RNA (siRNA) σε ΗΑC καθώς και στη κυτταρική σειρά 

SW1353. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι υπάρχει μια 

αλληλεπίδραση μεταξύ CREB και CBR και πως τα επίπεδα της έκφρασης του 

ΜΜΡ13 μειώνονται σημαντικά ύστερα από την απομάκρυνση του CREB ή/και 

του CBR, αναδεικνύοντας την σημαντικότητα των επιπέδων των δύο 

παραπάνω πρωτεϊνών στη στρατολόγηση της μεταγραφικής μηχανής που 

ενέχεται στην έκφραση του γονιδίου.   

Συμπεράσματα. Από το παραπάνω πειράματα, αναδείχθηκε πως η θέση -104 

CpG ήταν σταθερά απομεθυλιωμένη μετά από τον χειρισμό των ανθρώπινων 

αρθρικών χονδροκυττάρων με τον αναστολέα της μεθυλοτρανσφεράσης (Aza), 

γεγονός που συσχετίζεται με την αυξημένη έκφραση της ΜΜΡ13. Η μεθυλίωση 

της θέσης CpG -104 οδήγησε στη μειωμένη ενεργότητα του υποκινητή στην 

χονδροσαρκωματική κυτταρική σειρά SW1353, όπως φάνηκε από την 

δοκιμασία λουσιφεράσης. Επίσης, χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία μετατόπισης 

ηλεκτροφορητικής κινητικότητας, ταυτοποιήθηκε ο CREB ως ρυθμιστικός 

παράγοντας που μπορεί να δεσμεύεται στον υποκινητή της ΜΜP13 μόνο όταν 

η θέση -104 CpG είναι  απομεθυλιωμένη, αποδεικνύοντας ότι η μεθυλίωση ενός 

CpG (-104) που βρίσκεται στον υποκινητή της ΜΜΡ13 αναστέλλει την 

πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα CREB και κατά συνέπεια την έναρξη 

μεταγραφής. Η μελέτη των Bui και συνεργατών έδωσε έμφαση στο ρόλο της 

μεθυλίωσης στην ρύθμιση της πρωτεϊνάσης ΜΜΡ13 στην ΟΑ ενώ ανέφερε για 
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πρώτη φορά πως ο μεταγραφικός παράγοντας CREB είναι σε θέση να 

προσδεθεί και να ενεργοποιήσει τον υποκινητή μόνο όταν το δινουκλεοτίδιο 

CpG -104, το οποίο συσχετίζεται με την νόσο, είναι απομεθυλιωμένο. Επίσης 

η παραπάνω μελέτη ανέδειξε πως η κατάσταση  μεθυλίωσης / απομεθυλίωσης 

μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη γονιδιακή έκφραση και να συνεισφέρει στη 

παθογένεια της νόσου. 

 

Γ2.4. Απομεθυλίωση συγκεκριμένων θέσεων CpG στον υποκινητή του 

γονιδίου της IL-1B ως απόκριση σε φλεγμονώδης κυτταροκίνες σε 

ανθρώπινα χονδροκύτταρα. (Hashimoto K. et al. 2009). 

Σκοπός της ομάδα των Hashimoto και συνεργατών ήταν να προσδιορισθεί εάν 

οι αλλαγές στο μοτίβο μεθυλίωσης του DNA στην περιοχή του υποκινητή του 

γονιδίου που κωδικοποιεί την ιντερλευκίνη-1β (IL-1β) επηρεάζουν την έκφραση 

του μεταγράφου της IL1B μετά από μακροχρόνια θεραπεία ανθρώπινων 

αρθρικών χονδροκυττάρων με φλεγμονώδεις κυτοκίνες. Πράγματι, η IL-1β ή ο 

ΤΝFα σε συνδυασμό με ογκοστατίνη Μ (OSM), ή 5-αζα-δεοξυκυτιδίνης (5-αζα-

dC) προστέθηκαν δύο φορές την εβδομάδα για 4-5 εβδομάδες σε πρωτογενείς 

καλλιέργειες φυσιολογικών χονδροκυττάρων ασθενών με κάταγμα του μηριαίου 

αυχένα και μελετήθηκε η έκφραση της ΜΜΡ13, IL1B, ΤΝFα και DNMT1 με τη 

χρήση qRT-PCR σε γενωμικό DNA καθώς και σε RNA πριν και μετά την 

καλλιέργεια. Η αλληλούχιση με bisulfite αξιοποιήθηκε για τον προσδιορισμό 

των θέσεων CpG στον υποκινητή της IL-1B που παρουσιάζουν διαφορική 

μεθυλίωση, ενώ το ποσοστό των κυττάρων που παρουσίασαν μεθυλίωση στη 

θέση -299bp υπολογίσθηκε με τη χρήση περιοριστικών ενζύμων και PCR. 

Αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι από τις 21 CpG 

περιοχές που αναλύθηκαν, μόνο εκείνες στο -299 και -256bp βρέθηκαν 

μεθυλιωμένες στα δείγματα ελέγχου, αλλά παρουσίασαν απομεθυλίωση στα 

επεξεργασμένα με κυτταροκίνες χονδροκύτταρα. Επίσης, για την διερεύνηση 

της κατανομής των χονδροκυττάρων που εκφράζουν την IL-1B in vivo, 

μελετήθηκε η έκφραση του μεταγράφου στις επιφανειακές και ποιο βαθιές 

περιοχές φυσιολογικού και ΟΑ χόνδρου. Παρατηρήθηκε αύξηση της έκφρασης 

από 10 μέχρι 1000 φορές στην επιφάνεια του ΟΑ χόνδρου σε σύγκριση με το 

φυσιολογικό, ενώ δεν παρατηρήθηκε έκφραση της IL1B στις ποιο βαθιές 
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στοιβάδες. Αντιθέτως, η έκφραση του TNFa δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των 

περιοχών του χόνδρου, υποδηλώνοντας ότι η ΙL1B είναι η κυριότερη 

κυτταροκίνη που ενέχεται στη παθογένεια της ΟΑ.  Επιπλέον, η επεξεργασία 

των χονδροκυττάρων με ΙL1B ανέδειξε ότι μόνο η μακροχρόνια χρήση της 

κυτταροκίνης οδηγεί σε επίμονη έκφραση ΜΜ3, ΜΜ13 και IL1B, ενώ η έκφραση 

του COL2A1 παραμένει μειωμένη ύστερα από μία μόνο προσθήκη 

κυτταροκίνης (Εικόνα 11).  

 

 

 

Εικόνα 11. Η επίδραση της μείωσης των κυτταροκινών στην έκφραση των γονιδίων, ύστερα 

από βραχεία (A-C) και μακροχρόνια (D-F) θεραπεία με  IL-1B/OSM. (A-C) τα γονίδια ΜΜΡ13 

και IL-1B παρουσιάζουν υπερέκφραση 100 φορές υψηλότερη μετά από θεραπεία 24 ωρών με 

IL-1B/OSM, ενώ το COL2A1 παρουσιάσε μείωση της έκφρασής του. Ύστερα από 72 ώρες, 

χωρίς επιπλέον προσθήκη κυτταροκινών, η έκφραση των γονιδίων μειώθηκε σχεδόν στα 

φυσιολογικά επίπεδα, ενώ η έκφραση του COL2A1 δεν αποκαταστάθηκε. (D-F) όταν η IL-

1B/OSM προστέθηκε δύο φορές την εβδομάδα για τρείς εβδομάδες, η έκφραση των γονιδίων 

MMP13 και IL-1B αυξήθηκε σημαντικά. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν περαιτέρω για τρείς 

εβδομάδες χωρίς επιπλέον προσθήκη κυτταροκινών και παρατηρήθηκε μια μόνιμη επαγωγή 

των γονιδίων, ενώ η έκφραση του COL2A1 παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.  
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Στη συνέχεια, η χρήση απομεθυλιωικού παράγοντα 5-Aza σε φυσιολογικά 

χονδροκύτταρα έδειξε πως η έκφραση της IL1B αυξήθηκε από 3,6 μέχρι 8.6 

φορές, γεγονός που επιβεβαιώνει την άμεση σχέση μεταξύ απομεθυλίωσης και 

μεταγραφής. Τα υγιή χονδροκύτταρα καλλιεργήθηκαν για 4 με 5 εβδομάδες με 

προσθήκη είτε IL1B είτε με TNFα/OSM. Η IL1B παρουσίασε αύξηση της 

έκφρασή της κατά 15.8 μέχρι 197 φορές, ενώ ο συνδυασμός TNFα/OSM 

προκάλεσε αύξηση της έκφρασης της IL1B κατά 306-1750 φορές, 

υποδεικνύοντας πως η ικανότητα των κυτταροκινών να προάγουν την αύξηση 

έκφρασης είναι μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη του απόμεθυλιωτικού 

παράγοντα 5-Αza. Παρατηρήθηκε επίσης πως, μόνο το 4-25% των 

χονδροκυττάρων που είχαν υποστεί επεξεργασία με ΙL1B παρέμεναν 

μεθυλιωμένα στη θέση -299 bp, σε αντίθεση με εκείνα που είχαν υποστεί τη 

θεραπεία με TNFα/ΟSΜ, τα οποία παρέμεναν μεθυλιωμένα μόνο στο 0-8%, 

υποδεικνύοντας πως το μεγαλύτερο ποσοστό απομεθυλίωσης επάγει 

μεγαλύτερη γονιδιακή μεταγραφή. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως ύστερα από 

καλλιέργεια των χονδροκυττάρων με  IL1B ή με TNFα/OSM, παράγεται μια 

σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης σε αντίθεση με τη καλλιέργεια ελέγχου ή με τα 

χονδροκύτταρα που είχαν υποστεί επεξεργασία με 5Aza, υποδηλώνοντας ότι η 

αυξημένη μεταγραφική ικανότητα του υποκινητή του γονιδίου οδηγεί σε 

αυξημένη παραγωγή πρωτεΐνης. Για το λόγο ότι η  IL1B επάγει την έκφρασή 

της in vitro, η επιστημονική ομάδα διερεύνησε εάν συνέβαινε το ίδιο και για την 

έκφραση του TNFα. Πράγματι, βρέθηκε ότι τα χονδροκύτταρα που δεν είχαν 

υποστεί καλλιέργεια εξέφραζαν TNFα και πως η έκφραση του TNFα σε 

χονδροκύτταρα που είχαν καλλιεργηθεί με τη προσθήκη IL1B ή TNFα/OSM δεν 

παρουσίασαν σημαντικές διαφορές από τις καλλιέργειες ελέγχου, οδηγώντας 

στο συμπέρασμα πως οι φλεγμονώδεις κυτταροκίνες δεν προκαλούν αύξηση 

της έκφρασης του TNFα in vitro. 

Τέλος, για τον προσδιοριστεί εάν η μείωση της έκφρασης της 

μεθυλοτρανσφεράσης συντήρησης (DNMT1) μπορεί να συνεισφέρει στην 

απώλεια μεθυλίωσης, διερευνήθηκε η έκφρασή της με q RT-PCR και βρέθηκε 

μειωμένη κατά 50% στις επιφανειακές στοιβάδες του χόνδρου σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου, ενώ σε καλλιεργημένα χονδροκύτταρα που είχαν υποστεί 

επεξεργασία με κυτταροκίνες, παρατηρήθηκε μια επιπλέον μείωση της 

έκφρασης της DNMT1. 
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Συμπεράσματα.  Τα νέα ευρήματα οδήγησαν στο συμπέρασμα πως η 

μακροχρόνια χρήση IL1Β σε ανθρώπινα χονδροκύτταρα in vitro προκαλεί  

απώλεια της μεθυλίωσης και πως εάν τα παραπάνω γεγονότα μπορούν να 

εφαρμοσθούν in vivo, τότε ο μηχανισμός της εξέλιξης της ΟΑ ίσως να 

περιλαμβάνει αρχικά ένα φλεγμονώδες επεισόδιο στον αρθρικό υμένα, το 

οποίο ενεργοποιεί τα μακροφάγα κύτταρα να παράγουν ΙL1B και TNFα, τα 

οποία με τη σειρά τους να επάγουν την μη φυσιολογική έκφραση πρωτεασών 

και IL1B στα χονδροκύτταρα. Εάν τα παραπάνω γεγονότα οδηγήσουν σε 

απώλεια της μεθυλίωσης, η IL1B  θα περιλαμβάνεται στο ρεπερτόριο έκφρασης 

των ΟΑ χονδροκυττάρων. Το παραπάνω σενάριο είναι σε θέση να εξηγήσει 

αφενός το λόγο για τον οποίο οι αναστολείς των πρωτεασών έχουν μικρή 

επίδραση στην άρθρωση και αφετέρου, παρέχουν την εξήγηση για την οποία η 

εξέλιξη της ΟΑ δεν μπορεί να κατασταλεί όταν η εκφυλιστική διαδικασία είναι 

ενεργή. 

 

Γ2.5. H ρύθμιση της μεταγραφής των γονιδίων ΜΜΡ13 και IL-1β εξαρτάται 

από την μεθυλίωση ειδικών CpG θέσεων στον υποκινητή (Hashimoto K. 

et al. 2013). 

Πρόσφατα, η επιστημονική ομάδα των Hashimoto και συνεργατών, ανέφεραν 

ότι η μεθυλίωση στις θέσεις CpG -110 bp και -299 bp των υποκινητών της 

ΜΜΡ13 και της IL1B αντίστοιχα, συσχετίζεται με την έκφρασή τους και πως 

μεταβάλει την ικανότητα μεταγραφής τους στα χονδροκύτταρα που 

απομονώθηκαν από υγιή και προσβεβλημένο χόνδρο. Επίσης, ανέδειξαν για 

πρώτη φορά πως η πρόσδεση του ΗIF2α στον υποκινητή του γονιδίου που 

κωδικοποιεί για την ΜΜΡ13, εξαρτάται από γεγονότα μεθυλίωσης. 

Αποτελέσματα. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ποσοτικοποίηση της μεθυλίωσης 

των υποκινητών στις αλληλουχίες -343/-14bp της MMP13  και -299/+13bp της 

IL1B σε ανθρώπινα χονδροκύτταρα υγιών και ασθενών με ΟΑ. Η 

πυραλληλούχιση του υποκινητή ΜΜΡ13 ανέδειξε ότι πέντε από τα τέσσερα 

νησίδια CpG που υπάρχουν στον υποκινητή παρουσιάζουν σημαντική 

απομεθυλίωση στον ΟΑ χόνδρο και πως ο μεγαλύτερος βαθμός 

απομεθυλίωσης παρουσιάστηκε στη θέση -110bp. Επίσης, ο υποκινητής της 

IL1B παρουσίασε σημαντική απομεθυλίωση τις θέσεις -299bp και -256bp σε 
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ΟΑ χονδροκύτταρα σε σύγκριση με τα υγιή. Η μείωση της μεθυλίωση των 

παραπάνω θέσεων στα γονίδια MMP13 και IL1B συνδέεται με αυξημένα 

επίπεδα των μεταγράφων τους στα ΟΑ χονδροκύτταρα και συνεπώς με 

υψηλότερα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων (Εικόνα 12).  

 

Εικόνα 12. Η απομεθυλίωση συγκεκριμένων θέσεων CpG σε κοντινή απόσταση από τον 

υποκινητή των γονιδίων MMP13 και IL-1B συσχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα γονιδιακής 

έκφρασης στην ΟΑ. Πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση με bisulfite προκειμένου να αξιολογηθεί 

η σχετική κατάσταση μεθυλίωσης των CpG θέσεων που παριστάνονται στην εικόνα, Α) στο 

γονίδιο της ΜΜΡ13 και Β) στο γονίδιο της IL-1B σε φυσιολογικά (NOF) και ΟΑ χονδροκύτταρα. 

Το mRNA  των ΜΜΡ13 (C) IL-1B (D) αναλύθηκε με ποσοτική RT-PCR και η κανονικοποίηση 

έγινε ως προς το GAPDH. 

Στη συνέχεια, η επιστημονική ομάδα καλλιέργησε χονδροκύτταρα 

αξιοποιώντας τον απομεθυλιωτικό παράγοντα 5-Aza και παρατήρησε 

σημαντική απομεθυλίωση στις θέσεις -343bp, -115bp, -110bp και -14bp του 

υποκινητή της ΜΜΡ13, ενώ στον υποκινητή της ΙL1B παρατηρήθηκε σημαντική  

απώλεια της μεθυλίωση στη θέση -229 bp.  

Επίσης, κατασκευάστηκαν περιοχές του υποκινητή του γονιδίου ΜΜΡ13 οι 

οποίες περιείχαν μεταλλάξεις συγκεκριμένων θέσεων CpG, όπου η κυτοσίνη 
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είχε αντικατασταθεί από θυμίνη. Από το πείραμα παρατηρήθηκε πως η 

μετάλλαξη στη θέση -110 bp μείωσε σημαντικά την ενεργότητα του υποκινητή 

σε σύγκριση με τον υποκινητή άγριου τύπου (WT). Αντιθέτως, καμία άλλη 

μεταλλαγμένη θέση CpG δεν προκάλεσε σημαντικές διαφορές στην 

δραστηριότητα του υποκινητή. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η μεθυλίωση 

προκάλεσε σημαντική καταστολή των δραστηριοτήτων όλων των 

μεταλλαγμένων CpG, με μόνη εξαίρεση τις θέσεις -110 mt και -14mt. Επιπλέον, 

βρέθηκε πως το τριπλά μεταλλαγμένο κατασκεύασμα -135/-115/-14, το οποίο 

διαφυλάσσει τη θέση CpG -110 bp, είναι σε θέση να διατηρήσει την 

δραστηριότητα του υποκινητή σε σύγκριση με εκείνου άγριου τύπου, ενώ όλα 

τα υπόλοιπα τριπλά κατασκευάσματα που περιείχαν τη μεταλλαγμένη θέση -

110 bp παρουσίασαν σημαντική μείωση στη δραστηριότητα του υποκινητή. 

Σημαντική παρατήρηση ήταν πως η μεθυλίωση του τριπλού κατασκευάσματος 

μείωσε τη δραστηριότητα του υποκινητή, υποδηλώνοντας ότι η κατάσταση της 

μεθυλίωσης του δινουκλεοτιδίου CpG -110 bp είναι ζωτικής σημασίας για τη 

δραστηριότητα του υποκινητή. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν κατασκευάσματα 

για τον υποκινητή της IL1B. Παρατηρήθηκε πως μία μετάλλαξη στο CpG -

299bp(mt) μείωσε σημαντικά τη δραστηριότητα του υποκινητή με αποτέλεσμα 

να αναδειχθεί πως η κατάσταση μεθυλίωσης στη συγκεκριμένη θέση επηρεάζει 

την μεταγραφική δραστηριότητα που υποκινητή. 

 Επιπλέον, μελετήθηκε το πώς η μεθυλίωση των προαναφερθέντων θέσεων 

επηρεάζει την πρόσδεση trans-δραστικών παραγόντων. Από τη μελέτη 

βρέθηκε πως η μεθυλίωση στη θέση CpG -110bp εμποδίζει την ενεργοποίηση 

του υποκινητή της ΜΜΡ13 διαμέσου του ΗIF-2α.  Παρατηρήθηκε επίσης ότι η 

υπερέκφραση άλλων μεταγραφικών παραγόντων όπως RUNX2, ELF3, AP-1 

(c-Fos/c-Jun) ενεργοποιούν τον υποκινητή αλλά, σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα από τη μελέτη για τον παράγοντα HIF-2α, δεν επηρεάζονται από 

μεταλλάξεις σε CpG νησίδια ή από το μοτίβο μεθυλίωσης. Επιπλέον, βρέθηκε 

ότι ο παράγοντας HIF-1α δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στην δραστηριότητα του 

υποκινητή, όπως επίσης οι παράγοντες SP1, USF-1 και GATA-1. Η 

επιστημονική ομάδα διερεύνησε επίσης την επίδραση της μεθυλίωσης στη 

λειτουργία trans-δραστικών παραγόντων για το γονίδιο της IL-1B. H 

υπερέκφραση του παράγοντα ΗIF -2α δεν βρέθηκε να έχει καμία σημαντική 
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επίδραση στην δραστηριότητα του υποκινητή του γονιδίου, ενώ παρατηρήθηκε 

πως η υπερέκφραση του HIF-1α ή του  NF-KB (p65/p50) οδηγεί σε σημαντική 

αύξηση της ενεργότητας του υποκινητή ανεξάρτητα από τη κατάσταση 

μεθυλίωσής του. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ChIP σε χονδροκύτταρα 

που υπέστησαν επιμόλυνση με μεθυλιωμένα και μη WT κατασκευάσματα -

214/+14bp του υποκινητή της MMR13  σε συνδυασμό με φορείς έκφρασης που 

κωδικοποιούν ΗΑ σημασμένο HIF-2α και η ανάλυση του υποκινητή 

πραγματοποιήθηκε με PCR. Η παραπάνω ανάλυση ανέδειξε ότι η μεθυλίωση 

προκαλεί σημαντική μείωση της πρόσδεσης του HIF-2α στον υποκινητή της 

ΜΜΡ13. 

Συμπεράσματα. Η επιστημονική ομάδα διερεύνησε τη σχετική συνεισφορά της 

μεθυλίωσης συγκεκριμένων θέσεων CpG στους υποκινητές των γονιδίων που 

κωδικοποιούν για τη ΜΜΡ13 και για την IL-1B στην ρύθμιση των μεταγραφικών 

τους δραστηριοτήτων και ανέδειξαν ότι η μεθυλίωση μίας μόνο θέσης μπορεί 

να έχει συγκεκριμένη επιρροή στη παραπάνω δραστηριότητα. Επίσης, 

ανέδειξαν πως η λειτουργία του HIF-2α, ο οποίος αποτελεί σημαντικό 

μεταγραφικό παράγοντα για τη ρύθμιση του γονιδίου ΜΜΡ13, εμποδίζεται από 

τη μεθυλίωση μίας θέσης CpG στον υποκινητή. Για τους παραπάνω λόγους, η 

ειδική στόχευση της μεθυλίωσης θα μπορούσε να αποτελέσει μια δυναμική 

θεραπευτική στρατηγική που θα εμποδίσει την ανάπτυξη ή ακόμη και την 

εξέλιξη της νόσου καταστέλλοντας την ενεργότητα καταβολικών ενζύμων που 

καταστρέφουν τον χόνδρο. Επιπλέον, οι παραπάνω παρατηρήσεις θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη χρήση των σημείων μεθυλίωσης ως 

πρόωρους διαγνωστικούς δείκτες στην ΟΑ. 

 

Γ2.6. Η απώλεια μεθυλίωσης στις θέσεις CpG των στοιχείων του ενισχυτή 

για τον NF-κΒ της συνθετάσης του νιτρικού οξέος είναι υπεύθυνη για την 

γονιδιακή επαγωγή στα ανθρώπινα χονδροκύτταρα (de Andres MC. et al. 

2013). 

Οι de Andres και συνεργάτες διερεύνησαν την μη φυσιολογική έκφραση της 

iNOS σε οστεοαρθρικά ανθρώπινα χονδροκύτταρα και πώς αυτή συσχετίζεται 

με αλλαγές της μεθυλίωσης στο επίπεδο του υποκινητή ή των στοιχείων 
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πρόσδεσης της iNOS στον ενισχυτή. Η iNOS αποτελεί τη προφλεγμονώδη 

μορφή της συνθετάσης του νιτρικού οξειδίου που επάγεται από κυτταροκίνες. 

Το νιτρικό οξύ είναι ένα μόριο γνωστό για αγγειοδιασταλτικές του ιδιότητες. 

Στους σκελετικούς μύες, οι μικρές αυξήσεις στην παραγωγή του ΝΟ οδηγούν 

σε ευεργετικά αποτελέσματα, όπως η ρύθμιση της πρόσληψης της γλυκόζης 

και η ρύθμιση της ροής του αίματος. Ο ρόλος του ΝΟ που παράγεται από 

χονδροκύτταρα είναι λιγότερο σαφής, αλλά πιθανόν η περίσσεια νιτρικού οξέος 

να οδηγεί σε απόπτωση. Πράγματι, σε υψηλές συγκεντρώσεις το ΝΟ 

αλληλεπιδρά με αντιδραστικά είδη οξυγόνου όπως το υπεροξείδιο (O2.-), 

σχηματίζοντας τα αντιδραστικά είδη αζώτου (υπεροξυνιτρώδη), προκαλώντας 

βλάβη στα κύτταρα μέσω του σχηματισμού νιτροτυροσίνης, η οποία 

συσσωρεύεται κατά τη γήρανση των ιστών και  στον χόνδρο με ΟΑ (Loeser 

RF.et al. 2002).  

Αποτελέσματα. Αρχικά η επιστημονική ομάδα διερεύνησε την έκφραση της 

iNOS σε αρθρικά χονδροκύτταρα υγιών ατόμων (με κάταγμα μηριαίου οστού) 

και ασθενών με ΟΑ με τη χρήση qRT-PCR και παρατηρήθηκε μια σημαντική 

αύξηση της έκφρασης της στα ΟΑ χονδροκύτταρα σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου. Παρατηρήθηκε επίσης μια σημαντική συσχέτιση της έκφρασης της 

iNOS σε ΟΑ χονδροκύτταρα και της ηλικίας των ασθενών, ενώ δεν 

αναφέρθηκαν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στη συνέχεια, η 

ανοσοϊστοχημική ανάλυση ανέδειξε ότι ένα μικρό ποσοστό χονδροκυττάρων 

στις επιφανειακές στοιβάδες τη ομάδας ελέγχου ήταν θετικά για το ένζυμο, σε 

αντίθεση με τα χονδροκύτταρα ασθενών με ΟΑ, όπου παρουσιάστηκε μεγάλο 

ποσοστό θετικών κυττάρων σε ολόκληρη την επιφάνεια της άρθρωσης. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των CpG νησιδίων στον υποκινητή του 

γονιδίου iNOS και βρέθηκε πως έξι νησίδια ήταν μεθυλιωμένα, ενώ επτά ήταν 

απομεθυλιωμένα και στις δύο ομάδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η 

επιγενετική ρύθμιση του γονιδίου iNOS στα ανθρώπινα χονδροκύτταρα δεν 

περιλαμβάνει την περιοχή του υποκινητή μεταξύ -1400 και +117bp. Η 

επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεσμάτων καθώς και η εκτίμηση του 

ποσοστού μεθυλίωσης των θέσεων που αναλύθηκαν πραγματοποιήθηκε με  

πυραλληλούχιση, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της 

αλληλούχισης με bisulfite. Επίσης, η ανάλυση  των ενισχυτών του γονιδίου στις 
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θέσεις -5.4 και -5.2bp βρέθηκαν να είναι απομεθυλιωμένες και στις δύο ομάδες. 

Παρόλα αυτά, δύο θέσεις CpG στο -5853 και -5843 bp  παρουσίασαν σημαντική 

απομεθυλίωση σε ασθενείς με ΟΑ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

της επίδρασης του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ στην δραστηριότητα του 

γονιδίου iNOS. O υποκινητής του iNOS (piNOS) και ο συνδυασμός υποκινητή-

ενισχυτή (epiNOS) κλωνοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκε επιμόλυνση στη 

χονδροκυτταρική σειρά C-28/12, με ή χωρίς φορείς που κωδικοποιούν για την 

υπομονάδα p50 (pCMV4-P50) και p65 (pCMV4-p65). Από το παραπάνω 

πείραμα δε βρέθηκε καμία σημαντική διαφορά στη δραστηριότητα του γονιδίου. 

Αντιθέτως, όταν έγινε επιμόλυνση του epiNOS με pCMV4-p65, η 

δραστηριότητα του ενισχυτή αυξήθηκε σημαντικά, ύστερα από υπερέκφραση 

της υπομονάδας p65 σε σύγκριση με την υπερέκφραση του συνδυασμού των 

υπομονάδων p50 και p65. Τέλος, τα κατασκευάσματα piNOS και epiNOS 

υπέστησαν μεθυλίωση in vitro με τη χρήση μεθυλοτρανσφεράσης CpG (M.SssI) 

με σκοπό την ανάλυση της επίδρασης της μεθυλίωσης στην δραστηριότητα του 

γονιδίου. Παρατηρήθηκε πως η επίδραση της μεθυλίωσης στον υποκινητή δεν 

ήταν σημαντική. Παρόμοια αποτελέσματα αναδείχθηκαν όταν οι υπομονάδες 

του NF-κΒ υπερεκφράστηκαν διαμέσου της επιμόλυνσης. Αντιθέτως, 

παρατηρήθηκε πως η ενισχυμένη δραστηριότητα του γονιδίου ύστερα από την 

υπερέκφραση της υπομονάδας p65 παρουσίασε σημαντική μείωση ύστερα 

από μεθυλίωση. 

Συμπεράσματα. Η μελέτη των de Andres και συν. παρείχε την πρώτη ένδειξη 

πως η απομεθυλίωση συγκεκριμένων στοιχείων πρόσδεσης του μεταγραφικού 

παράγοντα NK-kB στον ενισχυτή του γονιδίου iNOS ενέχεται στην 

ενεργοποίηση του γονιδίου σε ΟΑ χονδροκύτταρα. Τα αποτελέσματα παρείχαν 

τη σύνδεση μεταξύ ενεργοποίησης του iNOS, απομεθυλίωσης και 

ενεργοποίηση των διεργασιών που ενέχονται στην παθογένεια της ΟΑ, 

υποδηλώνοντας παράλληλα πως το συγκεκριμένο μονοπάτι θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί ως δυναμικός φαρμακευτικός στόχος για την αντιμετώπιση της 

νόσου. 

 

Γ2.7. Αλλαγές στο επιγενετικό προφίλ του υποκινητή του SOX-9 σε 

ανθρώπινο οστεοαρθριτικό χόνδρο(Kim KI, Park YS, Im GI. 2013).   
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Οι Kim και συνεργάτες δοκίμασαν την υπόθεση πως η ΟΑ μπορεί να 

συσχετίζεται με αλλαγές στο επιγενετικό προφίλ του γονιδίου SOX-9. 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η μείωση της μεθυλίωσης στους υποκινητές 

καταβολικών γονιδίων είχε ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες (Roach HI. 

et al. 2005), η επιστημονική ομάδα των Kim και συν. διερεύνησε το επιγενετικό 

προφίλ αναβολικών γονιδίων, όπως το IGF-1, COL2A1 και SOX-9 σε 

φυσιολογικό και ΟΑ χόνδρο ισχίου διαμέσου της χρήσης ειδικής PCR για τη 

μεθυλίωση (MSP) καθώς και ανάλυση αλληλουχίας με Bisulfite. Επίσης, για τη 

μελέτη της επίδρασης της απομεθυλίωσης στο γονίδιο SOX-9 καθώς και της 

πρωτεϊνικής του έκφρασης χρησιμοποιήθηκε ο απομεθυλιωτικός παράγοντας 

5’-AzaC. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία αλλαγής ηλεκτροφορετικής 

κινητικότητας (EMSA) με σκοπό να μελετηθεί η επίδραση της μεθυλίωσης του 

υποκινητή του γονιδίου στη πρόσδεση μεταγραφικών παραγόντων, ενώ με 

ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (ChIP) διερευνήθηκαν οι μετατροπές των 

ιστονών στον υποκινητή του γονιδίου SOX-9. 

Αποτελέσματα.  Αρχικά, ο έλεγχος του μοτίβου μεθυλίωσης των αναβολικών 

γονιδίων σε φυσιολογικό και προσβεβλημένο χόνδρο έδειξε ότι δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές  στο προφίλ μεθυλίωσης των γονιδίων COL2A1 και IGF-

1, σε αντίθεση με το γονίδιο SOX-9, όπου παρατηρήθηκε αυξημένη μεθυλίωση 

του υποκινητή του. Τα παραπάνω αποτελέσματα, επαληθεύτηκαν με την 

ανάλυση αλληλουχίας με bisulfite, αναδεικνύοντας πως το μετάγραφο του 

γονιδίου μειώνεται στον προσβεβλημένο χόνδρο, ενώ μέσω της χρήσης 

Western blot επιβεβαιώθηκε η μείωση της πρωτεϊνικής του έκφρασης σε ΟΑ 

χονδροκύτταρα. Στη συνέχεια, η μειωμένη έκφραση του γονιδίου αντιστράφηκε 

με τη χρήση του απομεθυλιωτικού παράγοντα 5-AzaC. Η θεραπεία με 5-AzaC 

μείωσε την μεθυλίωση στα έξι νησίδια CpG του υποκινητή του γονιδίου SOX-9 

στον προσβεβλημένο από OA χόνδρο, ενώ τα αποτελέσματα από qPCR 

έδειξαν ότι mRNA που κωδικοποιείται από το γονίδιο αυξήθηκε στα 

χονδροκύτταρα με OA σε επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο των φυσιολογικών 

χονδροκυττάρων, επιβεβαιώνοντας ότι η θεραπεία με 5-Azac είναι σε θέση να 

οδηγήσει σε αύξηση της έκφρασης της πρωτεΐνης SOX-9 στην ΟΑ (Εικόνα 13). 
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Εικόνα 13. Η επιδραση του  5-AzaC  στην κατάσταση μεθυλίωσης του υποκινητή του γονιδίου 

SOX-9. A) MeDIP σε φυσιολογικά, μη επεξεργασμένα και επεξεργασμένα με 5-Aza 

χονδροκύτταρα αντίστοιχα. Β) q PCR του m RNA του γονιδίου SOX-9  σε φυσιολογικά, μη 

επεξεργασμένα και επεξεργασμένα με 5-Aza χονδροκύτταρα. C) ανάλυση κατά Western και 

σχετική ποσοτικοποίηση του SOX-9 σε σχέση με τη β-ακτίνη σε φυσιολογικά, μη 

επεξεργασμένα και επεξεργασμένα με 5-Aza χονδροκύτταρα. 

 

Επίσης, για να προσδιοριστεί εάν η μεθυλίωση  στην περιοχή του υποκινητή  

SOX-9 επηρεάζει την συγγένεια πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων, 

διερευνήθηκε εάν το πλαίσιο CCAAT 2 και CRE 1/2 εντός του υποκινητή SOX-

9 αλληλοεπιδρά με τον παράγοντα δέσμευσης CCAAT / πυρηνικό παράγοντα-

Y (CBF / NF-Y) καθώς και με τη πρωτεΐνη δέσμευσης του στοιχείου απόκρισης 

της cAMP (CREB) σε φυσιολογικό και OA χόνδρο. Η μελέτη αυτή επιβεβαίωσε 

ότι η υπερμεθυλίωση στους υποκινητές του SOX-9 μειώνει τη συγγένεια 

πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων όπως ΝF-Υ και CREB (Εικόνα 14).  
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Εικόνα 14. H μεθυλίωση του υποκινητή του S0X-9 επηρεάζει την συγγένεια πρόσδεσης 

μεταγραφικών παραγόντων. Α) Αλληλούχηση της περιοχής του υποκινητή ανθρώπινου 

γονιδίου SOX-9 καθώς και των θέσεων πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων. Β) EMSA για 

τους μεταγραφικούς παράγοντες CBF/NF-Y  και CREB στις θέσεις CCAAT box2 και CRE ½ 

αντίστοιχα. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε Western blot για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων 

των μεταγραφικών παραγόντων. C) Συγγένεια πρόσδεσης του παράγοντα CBF/NF-Y στη θέση 

CCAAT box2 και του CREΒ στη θέση CRE ½ μέσω ανάλυσης ELISA και Western blot. Οι τιμές 

εκφράζονται ως ποσοστά σε σχέση με τους ελέγχους. 

 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της μεθυλίωσης και ακετυλίωσης 

καταλοίπων λυσίνης της ιστόνης Η3. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε αύξηση της 

τριμεθυλίωσης των καταλοίπων Η3Κ9, Η3Κ27 στον υποκινητή του γονιδίου, 

ενώ αναδείχθηκε μια σημαντική μείωση της ακετυλίωσης άλλων καταλοίπων 

της ιστόνης Η3. 

Συμπεράσματα. Η επιστημονική ομάδα ανακάλυψε πως η ΟΑ ισχίου 

συσχετίζεται με αλλαγές στο επιγενετικό προφίλ του υποκινητή του γονιδίου 

SOX-9, συμπεριλαμβάνοντας την αύξηση της μεθυλίωσης του DNA,την αύξηση 

της μεθυλίωσης καταλοίπων της ιστόνης Η3 καθώς και την μείωση της 

ακετυλίωσης άλλων καταλοίπων της ίδιας ιστόνης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 
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της μελέτης έδειξαν ότι τα χαμηλά επίπεδα του μεταγράφου του γονιδίου σε ΟΑ 

χονδροκύτταρα θα μπορούσαν να αντιστραφούν με τη χρήση παραγόντων που 

καταστέλλουν τη μεθυλίωση του DNA. Επίσης, η μελέτη ανέδειξε ότι η μείωση 

της συγγένειας μεταγραφικών παραγόντων με τις μεθυλιωμένες περιοχές του 

υποκινητή του γονιδίου συσχετίζεται με τη χαμηλή έκφραση του S0X-9  καθώς 

και της πρωτεΐνης για την οποία κωδικοποιεί, ιδιαίτερα σε προχωρημένα στάδια 

ΟΑ. 

 

Γ2.8. Η μείωση της έκφρασης της υπεροξειδικής δισμουτάσης στην 

εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας και στη νόσο τελικού σταδίου (Scott JL. et 

al. 2010). 

H επιστημονική ομάδα των Scott και συνεργατών θεώρησε πως η οικογένεια 

των ενζύμων SOD πιθανών να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των 

επιπέδων των αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) στον αρθρικό χόνδρο και 

πως οποιαδήποτε ανεπάρκεια των παραπάνω ενζύμων πιθανών να αποτελεί 

αιτία για το οξειδωτικό στρές που παρατηρείται.  

Τα χονδροκύτταρα στη φυσιολογική κατάσταση παράγουν αντιοξειδωτικά 

ένζυμα με σκοπό την παρεμπόδιση της συσσώρευσης των αντιδραστικών 

ειδών οξυγόνου που προκαλούν τη καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, μεταξύ 

των οποίων την υπεροξειδική δισμουτάση, τη καταλάση και την περοξειδάση 

της γλουταθειόνης. Υπάρχουν τρία μέλη στην οικογένεια της υπεροξειδικής 

δισμουτάσης, η SOD1 που βρίσκεται κυρίως στο κυτταρόπλασμα, η SOD2 

κυρίως στο μιτοχόνδριο και η SOD3 η οποία βρίσκεται στην εξωκυττάρια ουσία. 

Τα ένζυμα SOD καταλύουν την διάσπαση του Ο2
- σε Ο2 και Η2Ο2 , μειώνοντας 

τη δημιουργία καταστροφικών για τον χόνδρο αντιδραστικών ειδών.Η 

επιστημονική ομάδα διερεύνησε την έκφραση των τριών αντιοξειδωτικών 

ενζύμων SOD στην οστεοαρθρίτιδα. 

Αποτελέσματα. Αρχικά, παρατηρήθηκε μειωμένη έκφραση και των τριών 

ενζύμων στον ΟΑ σε σύγκριση με το φυσιολογικό χόνδρο. Τα δεδομένα 

επιβεβαιώθηκαν με ανοσοϊστοχημεία.  Επίσης, με τη χρήση ενός ΟΑ μοντέλου, 

παρατηρήθηκε πως η  έκφραση του SOD2 μειώνεται πριν την εμφάνιση 

οποιασδήποτε βλάβης στον ΟΑ χόνδρο, γεγονός που υποδηλώνει πως η 

αλλαγή στην έκφραση του ενζύμου είναι χαρακτηριστικό των αρχικών σταδίων 

της νόσου. Επιπλέον, διερευνήθηκε ο ρόλος της μεθυλίωσης του υποκινητή του 
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ενζύμου SOD2 στην απορρύθμισή του και βρέθηκε πως η έκφραση του 

ενζύμου αυξάνεται σε ΟΑ χονδροκύτταρα που έχουν υποστεί επεξεργασία με 

Aza, το οποίο υποδηλωνει ότι η μεθυλίωση είναι σημαντική για τη ρύθμιση της 

έκφρασης του SOD2. Η ανάλυση του υποκινητή ανοδικά της θέσης έναρξης της 

μεταγραφής του γονιδίου με αλληλούχιση ανέδειξε πως τρία νησίδια CpG, 6, 

10 και 14, τα οποία αντιστοιχούν στα νουκλεοτίδια -222, -183 και -154 

αντίστοιχα, παρουσιάζουν διαφορές στο μοτίβο μεθυλίωσης μεταξύ 

φυσιολογικού και ΟΑ χόνδρου, και πως το συνολικό μοτίβο μεθυλίωσης στον 

ΟΑ χόνδρο παρουσίασε μια σημαντική μείωση. Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε 

αύξηση των επιπέδων Ο2̽̽ ύστερα από μείωση έκφρασης του SOD2, καθώς 

επίσης και μια σημαντική αύξηση της έκφρασης των μεταλλοπρωτεασών ΜΜΡ-

1, ΜΜΡ-13 και του SOD2 ύστερα από χρήση ΙL-1. Παρόλα αυτά, η 

απομάκρυνση του SOD2 προκαλεί σημανική μείωση έκφρασης ΜΜΡ-1 και 

ΜΜΡ-13. 

Συμπεράσματα. Η παραπάνω μελέτη ανέδειξε πως τα αντιοξειδωτικά ένζυμα 

εκφράζονται στο φυσιολογικό χόνδρο, γεγονός που υποδηλώνει πως ο 

χόνδρος παράγει αντιδραστικά είδη οξυγόνου τα οποία θα πρέπει να 

απομακρυνθούν έτσι ώστε να διατηρηθεί η ομοιοστασία του. Στην ΟΑ, η μελέτη 

ανέδειξε πως η έκφραση των ενζύμων SOD μειώνεται σημαντικά και πως 

συγκεκριμένα η έκφραση του SOD2 υπόκειται σε επιγενετική ρύθμιση διαμέσου 

της μεθυλίωσης. Επίσης, η χρήση siRNA επιβεβαίωσε ότι η μείωση της 

έκφρασης του SOD2 στα χονδροκύτταρα προκαλεί αύξηση του Ο2
-, το οποίο 

προκαλεί τελομερική αστάθεια και κατά συνέπεια υπολειτουργάι των 

χονδροκυττάρων, όπως επίσης και καταστροφή σημαντικών μακρομορίων που 

αποτελούν το χόνδρο. Τα παραπάνω δεδομένα υποδηλώνουν ότι  τα SOD 

έχουν προστατευτική δράση στο χόνδρο. Παρόλα αυτά,  τα αποτελέσματα της 

μελέτης απέδειξαν πως η μείωση της έκφρασης του SOD2 είναι επίσης 

προστατευτική, διαμέσου της παρεμπόδισης της ενεργοποίησης μοριακών 

σηματοδοτικών μονοπατιών που οδηγούν στη έκφραση μεταλλοπρωτεασών, 

όπως η ΜΜΡ-1 και ΜΜ-13. 
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Γ2.9 Η ανάλυση της μεθυλίωσης του DNA σε ολόκληρο το γονιδίωμα σε 

οστεοαρθρικά χονδροκύτταρα αναδεικνύει μια ομάδα ΟΑ ασθενών 

(Fernandes- Tales J. et al. 2014). 

Πρόσφατα, η επιστημονική ομάδα των Fernandes και συνεργατών, διερεύνησε 

το μοτίβο μεθυλίωσης ολόκληρου του γονιδιώματος στα οστεοαρθρικά  και 

φυσιολογικά χονδροκύτταρα, με σκοπό την ανάδειξη των βιολογικών 

διεργασιών που συσχετίζονται με το προφίλ μεθυλίωσης. 

Αποτελέσματα. Αρχικά πραγματοποιήθηκε ανάλυση 91 διαφορικών 

μεθυλιωμένων περιοχών σε 25 ΟΑ και 20 φυσιολογικούς ασθενείς, οδηγώντας 

στο διαχωρισμό των περιοχών σε δύο ομάδες. Στη πρώτη ομάδα, 37 περιοχές 

βρέθηκαν να παρουσιάζουν μειωμένη μεθυλίωση σε ΟΑ δείγματα, ενώ στη 

δεύτερη ομάδα 54 περιοχές παρουσίασαν αυξημένη μεθυλίωση σε σύγκριση 

με την ομάδα ελέγχου. Στη συνέχεια ο διαχωρισμός των ασθενών σε 

υποομάδες ανέδειξε πως η υποομάδα 3 αποτελείται από ασθενείς με 

χαρακτηριστικό προφίλ μεθυλίωσης. Η σύγκριση των διαφορικά μεθυλιωμένων 

περιοχών στους ασθενείς που αποτελούσαν την ομάδα 3, ανέδειξε περιοχές 

λιγότερο μεθυλιωμένες, όπως για παράδειγμα στα γονίδια RUNX1, RUNX2 

καθώς και σε άλλα γονίδια που ενέχονται στις φλεγμονώδεις διεργασίες, ενώ 

μερικά γονίδια που συσχετίζονται με τη σύνθεση κολλαγόνων, γονίδια όπως ο 

GDF5, ECM2 και CSPG4, παρουσίασαν αυξημένη μεθυλίωση, με το γονίδιο 

MSX1 να παρουσιάζει την υψηλότερη μεθυλίωση. Επίσης πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση έκφρασης ολόκληρου του γονιδιώματος σε 24 ΟΑ δείγματα με σκοπό 

το διαχωρισμό των ασθενών σε δύο υποομάδες βάση της διαφορικής 

έκφρασης γονιδίων. Η ανάλυση των διαφορικά εκφραζόμενων γονιδίων στις 

δύο υποομάδες ανέδειξε ότι η υποομάδα Β παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά 

με την υποομάδα 3 που αφορούν κυρίως την αυξημένη φλεγμονώδη 

αντίδραση, η οποία ρυθμίζεται επιγενετικώς. Από την ανάλυση ανακαλύφθηκαν 

47 διαφορικά εκφραζόμενα γονίδια, από τα οποία οκτώ αναλύθηκαν σε μία 

ανεξάρτητη μελέτη 48 ασθενών. 

Συμπεράσματα. Η μελέτη των Fernandes και συνεργατών, ανέδειξε πως 

ασθενείς και υγιείς παρουσιάζουν διαφορετικό μοτίβο μεθυλίωσης και πως 

υπάρχει μια υποομάδα ασθενών με διαφορική έκφραση γονιδίων, γεγονός που 

υποδηλώνει την ύπαρξη μιας φλεγμονώδης διεργασίας υψηλότερη του 

φυσιολογικού στη παραπάνω ομάδα ασθενών. Η συγκεκριμένη αντίδραση 
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πιθανών να οφείλεται στο οξειδωτικό στρές καθώς και στην αυξημένη σύνθεση 

λιπαρών οξέων που οδηγούν στην μειωμένη σύνθεση των συστατικών που 

αποτελούν την εξωκυττάρια ουσία. Αξιοποιώντας τα γονίδια που παρουσίασαν 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ μεθυλίωσης και έκφρασης, η επιστημονική ομάδα 

ανέδειξε νέα γονίδια στην υποομάδα των ασθενών που μελετήθηκε, όπως τα 

γονίδια  PLEK, LAPTM5, ITGAM, Y96 και KYNU, τα οποία θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν ως πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι.  

 

Γ2.10. Καθορίζοντας το προφίλ μεθυλίωσης ολόκληρου του 

γονιδιώματος σε ΟΑ αρθρικό χόνδρο (den Hollander W. et al. 2014) 

Σκοπός της μελέτης των den Hollander και συνεργατών ήταν η διερεύνηση του 

μοτίβου μεθυλίωσης σε ΟΑ και φυσιολογικό χόνδρο ασθενών που είχαν 

υποβληθεί σε αντικατάσταση άρθρωσης είτε ισχίου είτε γόνατος. 

Αποτελέσματα. Η μελέτη του μοτίβου μεθυλίωσης ανέδειξε πως τα επίπεδα 

μεθυλίωσης 16303 CpG δινουκλεοτιδίων που μελετήθηκαν παρουσίασαν 

διαφορική μεθυλίωση μεταξύ άρθρωσης γονάτου και ισχίου καθώς και 

διαφορές όσον αφορά το μοτίβο μεθυλίωσης δινουκλεοτιδίων μεταξύ 

φυσιολογικού και ΟΑ χόνδρου. Επίσης, επιλέχθηκαν δινουκλεοτίδια που 

χαρακτηρίζουν τις διεργασίες της ΟΑ, ανεξαρτήτως από το είδος της άρθρωσης 

με σκοπό να μελετηθεί η λειτουργία τους και η σχέση μεταξύ μεθυλίωσης και 

έκφρασης. Αναδείχθηκαν 80 δινουκλεοτίδια τα οποία καλύπτουν 68 γονίδια 

που είτε είχαν προηγουμένως συσχετισθεί με την ΟΑ (CRLF1, COL6A3, 

CDD44, CILP, TGFBI), είτε νέα γονίδια (ΙGFBP7, LOXL3, MALL, BFSP1, 

SLC7A5).  

Συμπεράσματα. Στη μελέτη αυτή αναδείχθηκαν διαφορές όσον αφορά το 

μοτίβο μεθυλίωσης σε έναν μεγάλο αριθμό δινουκλεοτιδίων που συσχετίζονται 

με την έκφραση, είτε νέων είτε ήδη σχετιζόμενων με την ΟΑ γονιδίων στον 

αρθρικό χόνδρο, ανεξαρτήτως από τη θέση της άρθρωσης. Παρά το γεγονός 

ότι η μεθυλίωση διαφέρει σημαντικά μεταξύ χόνδρου ισχίου και γόνατος, 

παρατηρήθηκε μια γενική διαφορική μεθυλίωση στην ΟΑ και στα δύο είδη 

χόνδρου. 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:19 EEST - 52.53.217.230



71 
 

Γ2.11. Ο χαρακτηρισμός του προφίλ μεθυλίωσης του χόνδρου στην ΟΑ 

γόνατος και ισχίου (Rushton MD. et al. 2014) 

Σκοπός της μελέτης του Rushton και συνεργατών αποτέλεσε ο χαρακτηρισμός 

και η σύγκριση του προφίλ μεθυλίωσης σε ολόκληρο το γονιδίωμα 

χονδροκυττάρων ισχίου και γόνατος τα οποία συλλέχθηκαν από ΟΑ ασθενείς 

καθώς και από ασθενείς με κάταγμα. 

Αποτελέσματα. Η σύγκριση του μοτίβου μεθυλίωσης μεταξύ ασθενών με ΟΑ 

ισχίου και ασθενών της ομάδας ελέγχου  ανέδειξε ότι τα χονδροκύτταρα ισχίου 

ασθενών με ΟΑ και φυσιολογικών ασθενών παρουσιάζουν διαφορετικό προφίλ 

μεθυλίωσης, ενώ παρατηρήθηκε διαφορική μεθυλίωση σε 5,322 τόπους 

(DMLs) μεταξύ των δύο ομάδων. Από τους 5,322 τόπους που αναλύθηκαν, 

2,653 παρουσίασαν υπομεθυλίωση ενώ 2,669 παρουσίασαν υπερμεθυλίωση 

στην ΟΑ. Οι παραπάνω τόποι συμπεριλαμβάνονται σε γονίδια που 

κωδικοποιούν για πρωτεΐνες σχετιζόμενες με τη διάσπαση της εξωκυττάριας 

ουσίας (ADAMTS2, ADAMTS4, ADAMTS5, ADAMTS10, ADAMTS17, MMP-13 

και MMP-16) καθώς και σε γονίδια που ενέχονται σε αναβολικές ή καταβολικές 

διεργασίες του χόνδρου (ECM1 CHST11) και μέλη του σηματοδοτικού 

μονοπατιού του TGFβ (ACVR1B, SMAD2, SMAD3 TGFBR2 TGFB1 και 

BMP6). Επίσης, τα ΟΑ δείγματα ισχίου χωρίστηκαν σε δύο ομάδες βάσει του 

μοτίβου μεθυλίωσης, οι οποίες παρουσίασαν συνολικά 15,239 DMLs μεταξύ 

τους. Η ανάλυση των παραπάνω τόπων ανέδειξε διάφορα μονοπάτια που 

ενέχονται στην ανοσοποιητική απόκριση και στην φλεγμονή, μεταξύ των 

οποίων οι IL2, IL3, IL4, IL6, γονίδια που ενέχονται στο σηματοδοτικό μονοπάτι 

του TGFβ και σε εκείνα που συσχετίζονται με τη διάσπαση του χόνδρου και της 

ομοιοστασίας του. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα 

προηγούμενης μελέτης για ΟΑ δείγματα γόνατος, τα οποία επίσης χωρίστηκαν 

σε δύο ομάδες, αναδεικνύοντας γονίδια που ενέχονται στην ανοσοποιητική 

απόκριση. Τέλος, έγινε σύγκριση μεταξύ του μοτίβου μεθυλίωσης σε ΟΑ ισχίου 

και γόνατος, με σκοπό την ανάδειξη κοινών DMLs. Από την ανάλυση βρέθηκαν 

πολλά γονίδια που ενέχονται στην ανάπτυξη καθώς και στη παθογένεια της ΟΑ 

(ADAMTS12, ADAMTS5, CHST11, GDF5, MCF2L). 

Συμπεράσματα. Η παραπάνω μελέτη απέδειξε ότι το DNA του ΟΑ 

χονδοκυττάρου ισχίου μπορεί να διακριθεί από εκείνο του υγιές 

χονδροκυττάρου ισχίου βάσει του μοτίβου μεθυλίωσης. Αναδείχθηκε επίσης 
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ένα διαφορικό μοτίβο μεθυλίωσης σε διάφορα γονίδια που ενέχονται σε 

συγκεκριμένα μονοπάτια στην ΟΑ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

ως θεραπευτικοί στόχοι για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Τέλος, η μελέτη 

παρείχε την απόδειξη πως η μεθυλίωση μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό 

εργαλείο για την διάγνωση της νόσου. 

 

Άλλες μελέτες 

Η μελέτη των Loeser και συνεργατών, αξιολόγησε εάν η αυξημένη μεθυλίωση 

του υποκινητή  του γονιδίου ΟΡ-1(ΒΜΡ-7) θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 

μηχανισμός για την ηλικιακή πτώση στην έκφρασή του. Μέσω χρήσης 

αναστολέων της μεθυλοτρανσφεράσης αναδείχθηκε ότι η αναστολή της 

μεθυλίωσης προώθησε την αυξημένη παραγωγή της πρωτεΐνης ΟΡ-1 και 

παράλληλα αύξησε την έκφραση του IGF-1, του υποδοχέα IGF-1R, της 

αγγρεκάνης, και του γονιδίου ΟΡ-1, αλλά όχι του GAPDH. Τα αποτελέσματα 

της παραπάνω μελέτης ανέδειξαν ότι η μεθυλίωση του υποκινητή του γονιδίου 

που κωδικοποιεί για τον ΒΜΡ-7 (ΟΡ-1) αυξάνεται στα χονδροκύτταρα με το 

πάροδο των ετών, γεγονός που εξηγεί πως η μείωση των επιπέδων του ΒΜΡ-

7 συσχετίζεται με την ηλικία. Πράγματι, η ηλικιακή πτώση στην παραγωγή της 

OP-1 μπορεί να συμβάλει στην απώλεια χόνδρου και συνεπώς στην ανάπτυξη 

οστεοαρθρίτιδας. Η επιστημονική ομάδα συμπέρανε ότι η μεθυλίωση του 

υποκινητή του ΟΡ-1 συσχετίζεται με την ηλικία και μπορεί να συμβάλει στη 

μείωση της έκφρασής του στο χόνδρο και κατ’ επέκταση,  στη μείωση έκφρασης 

γονιδίων που αποκρίνονται σε αυτό όπως ο ΙGF-1, o υποδοχέας IGF-1R, και  

η αγγρεκάνη. (Loeser RF. et al. 2009).  

Στην πρώτη μελέτη όπου χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία μεθυλίωσης Illumina 

Infinium array, oι Delgado-Calle και συν. αξιολόγησαν τις διαφορές μεθυλίωσης 

μεταξύ της ΟΑ και της οστεοπόρωσης σπογγώδους οστού σε ολόκληρο το 

γονιδίωμα. Παρατηρήθηκε πως τα διαφορικά μεθυλιωμένα γονίδια 

συσχετίζονται με τον μεταβολισμό των γλυκοπρωτεϊνών καθώς και με τη 

διαφοροποίηση των κυττάρων. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι διαφορές που 

παρατηρήθηκαν σε μεταγραφικούς παράγοντες που ανήκουν στην 

υπεροικογένεια Homeobox όπως HOXA9, IRX2 και MSX2, τα οποία 

εμπλέκονται στην εμβρυϊκή ανάπτυξη (Delgado-Calle J. et al 2013).  
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Ενδιαφέρον αποτελεί επίσης το γεγονός ότι η μονο-αλληλομορφική μεθυλίωση  

λαμβάνει χώρα κατά προτίμηση στο λιγότερο εκφραζόμενο αλληλόμορφο. Για 

το λόγο αυτό, οι γενετικοί τόποι που σχετίζονται με ΟΑ και που εμφανίζουν 

ανισορροπία έκφρασης των αλληομόρφων (ΑΕΙ) πιθανόν να είναι επιρρεπείς 

στην ειδική μεθυλίωση των αλληλομόρφων. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το 

γονίδιο GDF5 που είναι γνωστό πως περιέχει ένα SNP συσχετισμένο με ΟΑ, 

εμφανίζει μια ανισορροπία έκφρασης των αλληλομόρφων όπου το σχετιζόμενο 

αλλήλιο Τ εκφράζεται σε χαμηλότερο επίπεδο. Το αλληλόμορφο C εισάγει ένα 

δινουκλεοτίδιο CpG, το οποίο μπορεί να μεθυλιωθεί στους ιστούς που 

αποτελούν την άρθρωση και που μπορεί να επηρεάσει την μεθυλίωση σε άλλα 

CpGs και κατ’ επέκταση, την έκφραση των δύο αλληλομόρφων (Reynard LN. 

et al. 2011). 

Τέλος, η μελέτη των Taylor SEB και συνεργατών, παρείχε τα πρώτα στοιχεία 

μιας ανισορροπίας στην ομοιόσταση του 5hmC, η οποία φαίνεται πως οφείλεται 

σε επιγενετικές τροποποιήσεις και που οδηγεί σε μειωμένη έκφραση του ΤΕΤ1 

και σε συσσώρευση 5hmC. Η επιστημονική ομάδα, σε μια προσπάθεια να 

ανακαλύψουν το ρόλο  του επιγενετικού σήματος 5-hydroxymethylcytosine 

(5hmC) που ανακαλύφθηκε πρόσφατα καθώς και των ρυθμιστών του στην 

τροποποιημένη γονιδιακή έκφραση στην οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ), 

χρησιμοποίησαν χόνδρο ασθενών με ΟΑ που υποβλήθηκαν σε ολική 

αρθροπλαστική γόνατος και χόνδρο ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 

ανακατασκευή του προσθίου χιαστού συνδέσμου με σκοπό να προσδιορίσουν 

τα επίπεδα  του 5hmC καθώς τις αλλαγές της γονιδιακής έκφρασης στα 

φυσιολογικά χονδροκύτταρα που διεγέρθηκαν με φλεγμονώδεις κυτοκινες. Από 

τη μελέτη παρατηρήθηκε σχεδόν εξαπλάσια αύξηση σε 5hmC με συνακόλουθη 

απώλεια του TET1 στα ανθρώπινα ΟΑ χονδροκύτταρα σε σύγκριση με τα  

φυσιολογικά χονδροκυττάρα. Παρατηρήθηκε επίσης, αύξηση της 5hmC στους 

υποκινητές σημαντικών ενζύμων για την παθογένεια της ΟΑ, όπως ΜΜΡ-1 και 

ΜΜΡ-3. Τέλος, ο βραχυχρόνιος χειρισμός των φυσιολογικών χονδροκυττάρων 

με φλεγμονωδεις κυτοκίνες προκάλεσε μια ταχεία μείωση της έκφρασης του 

TET1, χωρίς αύξηση 5hmC (Taylor SEB. et al. 2014).  
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Γ3. Mη κωδικοποιούχα RNAs (Non-Coding RNAs) 

Είναι πλέον γνωστό ότι μια σημαντική πλειοψηφία του γονιδιώματος 

μεταγράφεται σε κάποια στιγμή, αλλά μόνον το 2% μεταφράζεται (Harries LW. 

2012). Το υπόλοιπο αποτελείται από τα μη κωδικοποιούχα RNAs (ncRNAs), 

όπου περιλαμβάνονται τα μικρά ncRNAs όπως τα microRNAs (miRNAs), 

snRNAs και Piwi (piRNAs) καθώς και τα μακρά ncRNAs (lncRNAs), τα οποία 

θεωρούνται μεγαλύτερα από 200 ζεύγη βάσεων με τουλάχιστον δύο εξόνια. Τα 

miRNAs είναι μικρά (μήκους 20-23 νουκλεοτίδια), μη κωδικοποίούχα RNAs 

μονής έλικας που αποτελούν σημαντικούς ρυθμιστές της γονιδιακής έκφρασης 

(Huntzinger E, Izaurralde E. 2011). Είναι δυνατόν να μεταγράφονται είτε από 

διαγονιδιακές είτε από ενδογονιδιακές περιοχές, αλλά μπορεί επίσης να 

προκύψουν διαμέσου του μηχανισμού ματίσματος. Τα αρχικά μετάγραφα των 

miRNA (pri-miRNAs) αποτελούνται από δύο φουρκέτες και διασπώνται από τη 

πυρηνική ριβονουκλεάση Drosha δημιουργώντας το pre-miRNA με μία 

φουρκέτα, το οποίο στη συνέχεια εξάγεται από τον πυρήνα. Ακολουθεί η 

περαιτέρω επεξεργασία του pre-miRNA από το κυτταροπλασματική RNA 

πολυμεράση Dicer η οποία απομακρύνει τη φουρκέτα για να σχηματίσει ένα 

διπλό miRNA και να μπορέσει να ενσωματωθεί σε ένα σύμπλοκο που 

λειτουργεί ως ρυθμιστής της μετα- μεταγραφικής έκφρασης (RISC) (Czech B, 

Hannon GJ. 2010). Μετά την ενσωμάτωση του miRNA στο σύμπλοκο RISC, το 

σύμπλοκο ωριμάζει, επιτρέποντας τα miRNAs να δημιουργήσουν ζεύγη 

βάσεων με ένα συμπληρωματικό mRNA, το οποίο αποτελεί το στόχο τους, 

στοχεύοντας τη 3' αμετάφραστη περιοχή του (Grimson A. et al. 2007). Το 

σύμπλοκο RISC καταστέλλει αρχικά τη μετάφραση του μεταγράφου στόχου και 

στη συνέχεια ακολουθεί η αποικοδόμησή του (Huntzinger E, Izaurralde E. 

2011). 

Τα miRNAs θεωρούνται σημαντικοί ρυθμιστές της ανάπτυξης και  

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στον καθορισμό του κυτταρικού φαινοτύπου 

(Sayed D, Abdellatif M. 2011), συμμετέχοντας σε ρυθμιστικά δίκτυα μεγάλης 

κλίμακας, ενώ παράλληλα  ρυθμίζονται από τα ανταγωνιστικά ενδογενή RNA 

(ceRNAs) (Salmena L. et al. 2011; Pasquinelli AE. 2012) Για το λόγο ότι το 

προφίλ έκφρασης των miRNAs μεταβάλλεται σε παθολογικές καταστάσεις, 

θεωρούνται σημαντικοί ρυθμιστές σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι καρδιακές 
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παθήσεις καθώς και  σε νευρολογικές διαταραχές (Mendell JT, Olson EN. et al. 

2012).  

 

 

 

 

Εικόνα 15. Βιογένεση και λειτουργία των miRNAs. Τα miRNAs μεταγράφονται κυρίως από την 

πολυμεράση ΙΙ. Το miRNA που μεταγράφεται από γονίδια, ομάδες ή από ιντρονικές περιοχές, 

ονομάζονται pri-miRNAs και στις δύο πρώτες περιπτώσεις επεξεργάζονται από την RNAαση 

ΙΙΙ που ονομάζεται Drosha. H νέα δομή με θηλειές που δημιουργείται, το pre-miRNA, 

αναγνωρίζεται από το σύμπλοκο XPO5, RAN-GTP και μεταφέρεται στο κυτταρόπλασμα 

διαμέσου του NCP. Tο DICER κόβει τις θηλιές δημιουργώντας ένα τμήμα διπλής έλικας, το 

miRNA:miRNA duplex. Το μπλέ κομμάτι είναι το μελλοντικό ώριμο miRNA, ενώ το κόκκινο 

τμήμα είναι το antisense του miRNA. Το διπλό μετάγραφο στη συνέχεια ξετυλίγεται και 

ενσωματώνεται  στο σύμπλοκο miRISC, όπου αναγνωρίζει και δένεται στη 3’ αμετάφραστη 

περιοχή του m RNA που αποτελεί στόχο του. Το σύμπλοκο mRNA:miRISC προκαλεί 

καταστολή της μετάφρασης και την αποδόμηση του mRNA.   

 

 

Γ4. Non-Coding RNAs στην OA 

Παρά το γεγονός ότι η φυσιολογική λειτουργία των περισσοτέρων miRNAs 

παραμένει ακόμη άγνωστη, η σημαντικότητά τους στην διατήρηση της 

ομοιόστασης του χόνδρου έχει αναδειχθεί από μελέτες σε Dicer-null ποντίκια, 
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όπου παρατηρήθηκε μια σταδιακή απώλεια της πολλαπλασιαστικής ικανότητας 

των χονδροκυττάρων, οδηγώντας σε σοβαρές σκελετικές αλλοιώσεις καθώς και 

σε πρόωρο θάνατο (Kobayashi et al. 2008).  Μέχρι σήμερα έχει αναδειχθεί ένας 

μεγάλος αριθμός miRNAs τα οποία παρουσιάζουν διαφορική έκφραση στην 

οστεοαρθρίτιδα σε σύγκριση με τον φυσιολογικό ιστό, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι ενδέχεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου 

(Πίνακας ΙΙ). 

 

miRNA Ιστός Έκφραση στην ΟΑ Βιολογική λειτουγία Γονίδιο Στόχος 

miR-16, miR-23b, miR-30b, miR-

103, miR-223, miR-377,miR-483, 

miR-509 

χόνδρος Υπερέκφραση   

miR-25, miR-26a, miR-29a, miR-

210, miR-337, miR-373 

χόνδρος Υποέκφραση   

miR-22 χόνδρος Υπερέκφραση Φλεγμονή PPARa, BMP7 

miR-140 χόνδρος Υποέκφραση Ομοιοστασία ADAMTS5, Aggrecan, 

MMP-13, IGFBP5 

miR-149 χονδροκύτταρα Υποέκφραση TGF-β, Wnt, Erb, mTOR  

miR-27a χονδροκύτταρα Υποέκφραση Ομοιοστασία ΜΜΡ-13 

miR-27b χονδροκύτταρα Υποέκφραση Ομοιοστασία ΜΜΡ-13 

miR-146a χόνδρος Υπερέκφραση Απόπτωση VEGF, SMAD4 

miR-146 χόνδρος Υποέκφραση Φλεγμονή (NF-Kb) TRAF6, IRAK1 

miR-9 Χόνδρος/οστό Υπερέκφραση Φλεγμονή MMP-13 

mIR-98 Χόνδρος/οστό Υπερέκφραση Φλεγμονή TNF-a 

mIR-483-5p χόνδρος Υπερέκφραση TGF-β, Wnt, Erb, mTOR  

miR-576-5p, miR-634, miR-641, 

miR-1227 

χόνδρος Υποέκφραση TGF-β, Wnt, Erb, mTOR  

mIR-125 χόνδρος Υποέκφραση Ομοιοστασία ADAMTS4 

mIR-127-5p χόνδρος Υποέκφραση Ομοιοστασία MMP-13 

miR-558 χόνδρος Υποέκφραση Ομοιοστασία COX-2 

miR-21 χονδροκύτταρα Υπερέκφραση Καταστολή πολ/σμού 

χονδροκυττάρων 

GDF-5 

Let-7e Oρός Υποέκφραση   

miR-148a χόνδρος Υποέκφραση Ομοιστασία COL10A1,MMP-13, 

ADAMTS5 

 

Πίνακας ΙΙ. MicroRNA στην ΟΑ. (Tsezou A.) 

 

 

Γ4.1 miR-140 

Tο miR-140 έχει ξεχωρίσει ως ένα κρίσιμο miRNA στην ΟΑ, λόγω της ειδικής 

του έκφρασης στο χόνδρο, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει κατά τη 
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δίάρκεια της χονδρογένεσης και της ανάπτυξης του χόνδρου, τα χαμηλότερα 

επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί στην ΟΑ καθώς και για την επιτάχυνση της 

ΟΑ σε ποντίκια που στερούνται του miR-140. Πράγματι, το miR-140  εκφράζεται 

στο χόνδρο εμβρύων ποντικών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των οστών 

(Tuddenham L. et al. 2006), ενώ έχει βρεθεί πως η υπερέκφραση ή η 

αποσιώπηση του miR-140 έχει σημαντικές επιδράσεις στην ανάπτυξη της ΟΑ 

και πως επιρρεάζει άμμεσα την έκφραση της ΜΜΡ-13. Επιπλέον, έχει 

παρατηρηθεί πως ποντίκια τα οποία παρουσιάζουν υπερέκφραση του miR-140  

προστατεύονται από την ΟΑ (Miyaki S. et al.2010).  

 

 

Γ.4.1.1.  Η ολοκληρωμένη προσέγγιση MicroRNA και πρωτεομικής 

προσδιορίζει νέα γονίδια που συσχετίζονται με την ΟΑ και τα 

συνεργατικά μεταβολικά και φλεγμονώδη δίκτυα (Illiopoulos et al. 2008). 

 Η επιστημονική ομάδα των Illiopoulos και συνεργατών, πραγματοποίησαν μία 

ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ γενετικής, βιοπληροφορικής και 

πρωτεομικής με σκοπό να διερευνήσουν νέα γονίδια καθώς και τα συνεργατικά 

τους δίκτυα που ενέχονται στην παθογένεια της ΟΑ.  

Αποτελέσματα. Αρχικά, μελετήθηκε η έκφραση 365 microRNAs σε αρθρικό 

χόνδρο ασθενών με ΟΑ και ατόμων χωρίς προηγούμενο ιστορικό ΟΑ και 

βρέθηκαν εννέα miR που υπερεκφράζονται (miR-16, miR-22, miR-23b, miR-

30b, miR-103, miR-223, miR- 377, miR-483, miR-509) και επτά που 

υποεκφράζονται (miR-25, miR-26a, miR-29a, miR-140, miR-210, miR-373) 

στον ΟΑ χόνδρο σε σύγκριση με τον φυσιολογικό. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά 

των ασθενών επέτρεψαν τη μελέτη της πιθανής συσχέτισης μεταξύ έκφρασης 

των microRNA και παθολογικούς παραμέτρους. Πράγματι, βρέθηκε μια ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης των miR-22 και miR103 με το BMI, ενώ 

παρατηρήθηκε μια αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση με τα miR-25, miR-337 και 

miR-29, υποδηλώνοντας τη σημαντικότητα των παραπάνω miR στον 

μεταβολισμό των λιπιδίων και στη παθογένεια της ΟΑ. Στη συνέχεια, μέσω 

πρωτεομικής ανάλυσης στον αρθρικό χόνδρο, μελετήθηκε εάν η παχυσαρκία 

και η οστεοαρθρίτιδα παρουσιάζουν συσχέτιση μεταξύ τους σε μοριακό 

επίπεδο. Πράγματι, η ομάδα επιβεβαίωσε την αλληλεπίδραση μεταξύ γονιδίων 

μεταβολισμού, φλεγμονωδών μορίων και ενζύμων που ενέχονται στην 
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ομοιόσταση του χόνδρου διαμέσου του μηχανισμού δράσης των microRNA. Η 

χρήση της δοκιμασιας λουσιφεράσης ανέδειξε ότι το miR-22 ρυθμίζει την 

έκφραση PPARγ και τον BMP7. Πράγματι, η αναστολή του miR-22 σε 

οστεοαρθριτικά χονδροκύτταρα χρησιμοποιώντας  miR-22 antisense, έδειξε ότι 

ο BMP7 υπερεκφράζεται κατά οκτώ φορές, ενώ ο PPARγ κατά 12 περίπου 

φορές, ενώ η υπερέκφρασή του εμποδίζει την έκφρασή τους. Επίσης, η 

καταστολή του PPARγ και του BMP7 προκαλεί την αύξηση της έκφρασης της 

IL1β και της ΜΜΡ13 σε φυσιολογικά χονδροκύτταρα. Τέλος, βρέθηκε ότι η 

υπερέκφραση του miR-22 σε φυσιολογικά χονδροκύτταρα προκαλεί αύξηση 

της έκφρασης της IL1β και της ΜΜΡ13, ενώ η καταστολή του miR-22 σε 

οστεοαρθρικά χονδροκύτταρα προκαλεί αύξηση των επιπέδων έκφρασης των 

PPARγ και BMP7.  

Συμπεράσματα. Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η IL1B είναι 

ένας κεντρικός κόμβος μεταξύ των διεργασιών που ενέχονται στο μεταβολισμό, 

τη φλεγμονή και ομοιόσταση της άρθρωσης. Συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι 

PPARγ παίρνει μέρος στις διεργασίες του μεταβολισμού, ο οποίος συνδέεται 

με την φλεγμονή μέσω της IL1β, ενώ παράλληλα η IL1β συνδέεται με την 

MMP13, προκαλώντας την υπερέκφρασή της. 

 

 

Γ4.1.2. Το Micro RNA-140  εκφράζεται σε διαφοροποιημένα ανθρώπινα 

χονδροκύτταρα και ρυθμίζει την απόκριση της IL-1 (Miyaki et al. 2009). 

Oι Miyaki και συνεργάτες διερεύνησαν τα miRNA που εκφράζονται στα αρθρικά 

χονδροκύτταρα καθώς και τη λειτουργία του miRNA-140 αξιοποιώντας 

μικροσυστοιχίες και qPCR σε ανθρώπινα χονδροκύτταρα σε σύγκριση με 

ανθρώπινα μεσενχγυματικά βλαστοκύτταρα (MSCs). 

Αποτελέσματα. Αρχικά, η επιστημονική ομάδα, διαμέσου της χρήσης των 

παραπάνω μεθόδων, ανέδειξε πως πολλά miR υπερεκφράζονται σε 

πρωτογενή χονδροκύτταρα σε σχέση με τα αδιαφοροποίητα μεσεγχυματικά 

βλαστοκύτταρα και πως η μεγαλύτερη διαφορά αφορούσε το miR-140. Στη 

συνέχεια διερευνήθηκε η έκφραση του miR-140 κατά τη διάρκεια της 

χονδρογένεσης in vitro με τη χρήση q PCR και βρέθηκε πως η έκφρασή του 

αυξανόταν σταδιακά, παράλληλα με την έκφραση άλλων γονιδίων όπως SOX-

9, Aggrecan και COL2A1. Επίσης, πραγματοποιήθηκε σύγκριση δειγμάτων 
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χόνδρου γονάτου από ασθενείς με ΟΑ καθώς και από υγιή άτομα ώστε να 

διερευνηθεί η διαφορά έκφρασης του miR-140 και άλλων γονιδίων στην ΟΑ. Τα 

αποτελέσματα ανέδειξαν τη σημαντική μείωση έκφρασης του miR-140 στην 

ΟΑ, η οποία φαίνεται να συσχετίζεται με την αύξηση της έκφρασης του 

ADAMTS5 και τη μείωση του COL2A1 (Εικονα 16).  

 

 

 

Εικόνα 16. Η έκφραση του micro RNA-140  σε φυσιολογικό και ΟΑ χόνδρο. Η έκφραση του 

miR-140, COL2A1,ADAMTS5 και SOX9 αξιολογήθηκε με q PCR και παρατηρήθηκε σημαντική 

μείωση της έκφρασης του miR-140 και του COL2A1 και σημαντική αύξηση της έκφρασης του 

ADAMTS5 στον ΟΑ χόνδρο σε σύγκριση με το φυσιολογικό. 

 

Επιπλέον, τα χονδροκύτταρα υπέστησαν επεξεργασία με IL-1B, η οποία 

θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μεσολαβητές της ΟΑ. Για τον 

προσδιορισμό της επίδρασης της IL-1B στην έκφραση του miR-140 στα 

χονδροκύτταρα, πραγματοποιήθηκε PCR για το miR-140, COL2A1, 

Αγγρεκάνη, MMP13 και ADAMTS5 και βρέθηκε πως η έκφραση του miR-140 

παρουσίασε σημαντική μείωση, ενώ αντιθέτως η έκφραση των ΜΜΡ13 και 

ADAMTS5 παρουσίασε σημαντική αύξηση. Η έκφραση του COL2A1 δεν 

παρουσίασε σημαντικές αλλαγές (Εικόνα 17). 
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Εικόνα 17. Η καταστολή του miR-140 με τη χρήση IL-1B in vitro.  Τα αρθρικά χονδροκύτταρα 

επεξεργάστηκαν με IL-1B (5ng/ml) για 5 ώρες. Η έκφραση του miR-140, COL2A1, MMP13, 

ADAMTS5  αναλύθηκε με q PCR. Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση έκφρασης του miR-140 και 

αύξηση της έκφρασης της MMP13 και του ADAMTS5. Η έκφραση του COL2A1  δεν άλλαξε 

σημαντικά. 

 

Τέλος, για να αξιολογηθεί  η λειτουργία του miR-140 στα χονδροκύτταρα, 

διερευνήθηκε εάν η έκφραση γονιδίων που συσχετίζονται με την ΟΑ, όπως 

ΑDAMTS5, Αγγεκάνη, MMR13 και COLA21 ρυθμίζονται από το miR-140 όταν 

τα χονδροκύτταρα ενεργοποιούνται με τη χρήση IL-1B, με η χωρίς επιμόλυνσής 

τους με διπλής έλικας miR-140 (ds-miR-140). Από το παραπάνω πείραμα 

παρατηρήθηκε πως η έκφραση του ADAMTS5 μειώθηκε σημαντικά από το ds-

miR-140 και πως αντιθέτως, η έκφραση της Αγγρεκάνης παρουσίασε 

σημαντική αύξηση. Στη περίπτωση που η IL-1B ήταν απών, το μη ειδικό ds 

RNA που χρησιμοποιήθηκε δεν οδήγησε σε αλλαγές της έκφρασης της 

Αγγρεκάνης, αλλά παρατηρήθηκε αύξηση του mRNA  του ADAMTS5, ενώ δεν 

υπήρχαν αλλαγές έκφρασης των ΜΜΡ13 και COLA21. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα αποδεικνύουν πως το miR-140 ρυθμίζει την έκφραση του 

ADAMTS5 και της Aγγρεκάνης, υποδηλώνοντας πως λειτουργεί ως σημαντικός 

ρυθμιστής της ισορροπίας μεταξύ δημιουργίας και διάσπασης της 

εξωκυττάριας ουσίας.  
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Συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν πως το miR-140 

συσχετίζεται με τη διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων και πως ρυθμίζει την 

ομοιόσταση του χόνδρου. Για το λόγο αυτό, αλλαγές στην έκφραση και 

λειτουργία του διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις ασθένειες που επηρεάζουν 

τον αρθρικό χόνδρο. 

 

 

Γ4.1.3. Το microRNA-140 έχει διπλό ρόλο στην ανάπτυξη του χόνδρου και 

στην ομοιόσταση (Miyaki et al. 2010). 

Αργότερα, η ίδια επιστημονική ομάδα ανέφερε ότι το miR-140 έχει έναν κρίσιμο 

ρόλο στην παθογένεια της ΟΑ διαμέσου ενός μηχανισμού που θα μπορούσε 

να περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει, τη ρύθμιση του ADAMTS5.  

Αποτελέσματα. Από πειράματα τόσο in vitro όσο και σε ποντικούς, οι Miyaki 

και συν. παρείχαν σαφείς αποδείξεις ότι, αν και το miR-140 δεν απαιτείται για 

το σχηματισμό της επιφάνειας του αρθρικού χόνδρου, η αποσιώπησή του  

προδιαθέτει σε αλλαγές που σχετίζονται με την ΟΑ, και, αντιστρόφως, η 

υπερέκφρασή του στα χονδροκύτταρα προστατεύει από την ΟΑ.  

Στην ίδια μελέτη, οι Miyaki και συν. ανέφεραν πως το miR-140 διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιφυσιακής πλάκας. Πράγματι, από 

μελέτες ποντικών όπου το miR-140 δεν εκφράζεται, παρατηρήθηκαν 

δυσμορφίες τόσο στη κρανιακή περιοχή όσο και σε εκείνη του προσώπου μετά 

τον τοκετό και, παρά τον φυσιολογικό σχηματισμό χόνδρου κατά τη γέννηση, 

παρουσίασαν κοντό ανάστημα, διάβρωση χόνδρου καθώς και μεγαλύτερη 

ευαισθησία στη χειρουργικά επαγόμενη ΟΑ σε σύγκριση με τα ποντίκια wild-

type. Αντιθέτως, σε διαγονιδιακά ποντίκια όπου το miR-140 υπερεκφράζεται 

στον αρθρικό χόνδρο, παρουσιάστηκε ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη ΟΑ. 

Τέλος, αναδείχθηκε το ADAMTS-5 ως άμεσος στόχος του miR-140 και που 

θεωρείται σημαντικό ένζυμο για την παθογένεια της ΟΑ για το λόγο ότι ενέχεται 

στη διαδικασία διάσπασης της Αγγρεκάνης. Η επιστημονική ομάδα 

πραγματοποίησε αλληλούχιση  του γονιδίου και παρατήρησε πως στη 3’-UTR 

υπάρχουν συντηρημένες περιοχές πρόσδεσης του miR-140. Επίσης, 

παρατηρήθηκε πως η έκφραση του ADAMTS-5 αυξήθηκε σημαντικά στα 

χονδροκύτταρα ποντικών miR-140 - /-  , ενώ παρουσίασε σημαντική μείωση στα 

διαγονιδιακά ποντίκια σε σύγκριση με εκείνα άγριου τύπου. Για την 
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επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια 

χονδροκυττάρων με ή χωρίς IL-1B, η οποία θεωρείται σημαντική κυτταροκίνη 

που προωθεί τη διάσπαση της εξωκυττάριας ουσίας. Ο χόνδρος  miR-140 - /-  

ποντικών έδειξε σημαντική αύξηση της πρωτεογλυκάνης, ενώ ο χόνδρος των 

διαγονιδιακών ποντικών παρουσίασε σημαντική μείωση της απελευθέρωσης 

της πρωτεογλυκάνης σε σύγκριση  με τα ποντίκια άγριου τύπου. 

Συμπεράσματα. Η παραπάνω μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι 

αποδεικνύει για πρώτη φορά ότι το miR-140 είναι απαραίτητο για τη σκελετική  

ανάπτυξη καθώς και για την ομοιόσταση του αρθρικού χόνδρου και πως 

προστατεύει από την ανάπτυξη ΟΑ διαμέσου της ρύθμισης του ADAMTS5 . 

 

 

Γ4.2 miR 21 

Μελέτες έχουν αναδείξει την σημαντικότητα του miR-21 στην εξέλιξη του 

καρκίνου καθώς και της μετάστασης, ιδιαιτέρως στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση, διεργασίες ζωτικής σημασίας για τη 

χονδρογένεση και την αναδιαμόρφωση του χόνδρου. Πράγματι, η έκφραση του 

miR-21 έχει βρεθεί να απορυθμίζεται σε σχεδόν όλους τους τύπους των 

καρκίνων και ως εκ τούτου έχει ταξινομηθεί ως oncomiR (Lee, Y.S.; Dutta, A. 

2009). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν αναδειχθεί επιπλέον ρόλοι 

του miR-21 σε καρδιαγγειακές και πνευμονικές παθήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής και πνευμονικής ίνωσης, καθώς και το 

έμφραγμα του μυοκαρδίου. Έχει επίσης βρεθεί πως το miR-21 ρυθμίζει 

διάφορες ανοσολογικές διεργασίες και ενέχεται στη διαδικασία ανάπτυξης 

(Kumarswamy R, Volkmann I, Thum T. 2011). Λόγω των κρίσιμων λειτουργιών 

των πρωτεϊνών στόχων του σε διάφορα μονοπάτια σηματοδότησης (Buscaglia 

LE, Li Y.2011), το miR-21 αποτελεί έναν ελκυστικό στόχο για τη γενετική και 

φαρμακολογική ρύθμιση σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. 

 

 

Γ4.2.1. Το microRNA-21 ελέγχει την ανάπτυξη ΟΑ στοχεύοντας τον GDF5 

στα χονδροκύτταρα (Zhang et al. 2014). 

H έκφραση του miR-21 σε δείγματα χόνδρου εξετάστηκε σε 10 ασθενείς με 

οστεοαρθρίτιδα γόνατος καθώς και σε 10 ασθενείς που είχαν υποστεί 
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ακρωτηριασμό λόγω τραύματος. Η επίδραση του miR-21 στη χονδρογένεση 

διερευνήθηκε επίσης σε μια κυτταρική σειρά χονδροκυττάρων, ενώ η επίδραση 

του miR-21 σχετικά με την έκφραση του παράγοντα διαφοροποίησης αύξησης 

5 (GDF-5) εκτιμήθηκε περαιτέρω με τη δοκιμασία λουσιφεράσης. 

Αποτελέσματα.  Από τη μελέτη των Zhang και συνεργατών βρέθηκε ότι το 

miR-21 υπερεκφράζεται σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και  ότι η υπερέκφραση 

του miR-21 θα μπορούσε να μετριάσει τη διαδικασία της χονδρογένεσης. Για 

τον λόγο αυτό, η επιστημονική ομάδα μελέτησε εάν η υπερέκφραση ή η 

υποέκφραση του miR-21 σε CH8 κύτταρα θα μπορούσε να επηρεάσει την 

ανάπτυξη των χονδροκυττάρων. Πράγματι, ύστερα από επιμόλυνση των 

κυττάρων με το miR-21 παρατηρήθηκε πιο αργή ανάπτυξη σε σύγκριση με 

εκείνα που είχαν υποστεί επιμόλυνση με τον αναστολέα του miR-21, 

αναδεικνύοντας το γεγονός ότι η υπερέκφραση του miR-21 προωθεί τον 

πολλαπλασιασμό των CH8 κυττάρων in vitro. Επιπλέον, αναλύθηκαν οι δείκτες 

της χονδρογένεσης όπως κολλαγόνο τύπου ΙΙ, τύπου Χ, γλυκοζαμογλυκάνες 

και αγγρεκάνη. Η επιμόλυνση των CH8 κυττάρων με miR-21 προκάλεσε μείωση 

της έκφρασης των παραπάνω δεικτών, ενώ η χρήση του αναστολέα του 

οδήγησε στην αυξημένη έκφρασή τους, γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα 

πώς το miR-21 καταστέλλει την ωρίμανση των CH8 κυττάρων καθώς και τη 

διαδικασία της χονδρογένεσης. Στη συνέχεια, από την ανάλυση των 

μεταλλοπρωτεασών και κυτταροκινών, ανέδείχθηκε πως η υπερέκφραση του 

miR-21 προκαλεί αύξηση των επιπέδων έκφρασης του MMP1, MMP2, MMP3 

και MMΡ9, ενώ τα επίπεδα έκφρασης των κυτταροκινών δε παρουσίασαν 

σημαντική αλλαγή. Τέλος, εντοπίστηκε ο GDF-5, ως άμεσος στόχος του miR-

21 κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της χονδρογένεσης. Πράγματι, ο GDF-5 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία της χονδρογένεσης, ενώ έχει 

αποδειχθεί ότι υποεκφράζεται σε ασθενείς με ΟΑ. Η ανάλυση με τη χρήση 

λουσιφεράσης απέδειξε πως  το miR-21  στοχεύει απευθείας τον GDF-5, 

προκαλώντας την αποικοδόμηση του μεταγράφου του (Εικόνα 18).  
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Εικόνα 18. Η έκφραση του miR-21 είναι αντιστρόφως συσχετιζόμενη με την έκφραση του GDF5. 

α) Τα επίπεδα του μεταγράφου του γονιδίου σε ιστούς ασθενών με ΟΑ αναλύθηκαν με PCR. 

b)  Τα επίπεδα της πρωτεΐνης που παράγεται από το γονίδιο αναλύθηκαν με western blot. c) 

Σχετική ένταση των αποτελεσμάτων του western blot. d) H σχέση μεταξύ έκφρασης του miR-

21 και της πρωτεΐνης GDF5. 

 

 

Συμπεράσματα.Τα δεδομένα της παραπάνω μελέτης υποδηλώνουν ότι το  

miR-21 προωθεί την ανάπτυξη ΟΑ στοχεύοντας το μετάγραφο του GDF5. 

Πράγματι, το miR-21 καταστέλλει τον GDF5, ενώ η υπερέκφρασή του εξασθενεί 

τη διαδικασία ανάπτυξης ΟΑ. Από τα παραπάνω αποτελέσματα, αναδείχθηκε 

πως το miR-21 διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της 

οστεοαρθρίτιδας και πως θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πιθανό 

θεραπευτικός στόχο. 

 

 

Γ4.3. miR-146 

Έχει βρεθεί πως το miR-146a εμπλέκεται στη φλεγμονή και πως συσχετίζεται 

με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα (Nakasa T. et al. 2008), όπου μπορεί να 

καταστείλει τις φλεγμονώδεις διεργασίες. Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει 

πως η διαφορική έκφραση του miR -146a συσχετίζεται με την παθοφυσιολογία 

της οστεοαρθρίτιδας (Yamasaki K. et al. 2009; Wang Y. et al. 2013;  Li J. et al. 

2012).  
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Πράγματι, η επιστημονική ομάδα των Yamasaki και συν. ανέδειξαν ότι το miR-

146a εκφράζεται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στο φυσιολογικό χόνδρο. 

Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι το miR-146a εκφράζεται έντονα σε χόνδρο με 

χαμηλού βαθμού ΟΑ, ενώ η έκφρασή του μειώνεται καθώς αυξάνεται η 

διαδικασία εκφυλισμού του χόνδρου. Σε κάθε περίπτωση, αναδείχθηκε ότι το 

miR-146a εκφράζεται σε υψηλότερο επίπεδο στο χόνδρο που παρουσιάζει ένα 

χαμηλότερο επίπεδο έκφρασης ΜΜΡ-13 και ότι η έκφραση του miR-146a 

μειώνεται με την αύξηση της έκφρασης της ΜΜΡ-13. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 

σημαντική αύξηση της έκφρασης του miR-146a ύστερα από ενεργοποίηση με 

IL-1β σε ανθρώπινα χονδροκύτταρα in vitro. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

ανέδειξαν ότι, η υπερέκφραση του miR-146a που προκαλείται από 

φλεγμονώδεις κυτοκίνες, μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην 

καταστολή  καταβολικών παραγόντων όπως η ΜΜΡ-13 μέσω της αρνητικής 

δράσης του miR-146, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης έκφρασης των 

IRAK1 και TRAF6 στο χόνδρο με ΟΑ αρχικού σταδίου. Αντιθέτως, στο χόνδρο 

με προχωρημένο στάδιο OA, τα χαμηλά επίπεδα έκφρασης miR-146a μπορεί 

να οδηγήσουν στην εξέλιξη του εκφυλισμού της άρθρωσης, λόγω της απώλειας 

του miR-146, το οποίο δρά ως καταστολέας της καταβολικών παραγόντων 

(Yamasaki K. et al. 2009). Επίσης, οι Li και συν. ανακάλυψαν ότι το miR- 146a 

υπερεκφράζεται σε χειρουργικά επαγόμενη ΟΑ σε αρουραίους και πως μπορεί 

να στοχεύει το Smad4 ενεργοποιώντας την έκφραση του VEGF (Li J. et al. 

2012). Πρόσφατα, οι Wang και συνεργάτες ανέδειξαν πως οι καταστολείς του 

HDAC αυξάνουν την έκφρας του miR-146a και πως προωθούν την αρνητική 

ρύθμιση της σηματοδότησης της IL-1β σε κύτταρα του αρθρικού υμένα (Wang 

JH et al. 2013).  

 

 

Γ4.4. miR 27 

Από τη  μελέτη των Akhtar και συνεργατών αναδείχθηκε ότι η IL-1 καταστέλλει 

την έκφραση του miR-27b μειώνοντας τα επίπεδά της στον προσβεβλημένο 

χόνδρο, όπου συσχετίζεται αντιστρόφως με τον άμεσο στόχο της, τη 

μεταλλοπρωτεϊνάση ΜΜΡ13. Στόχος της ομάδας των Akhtar και συν. ήταν να 

προσδιοριστεί εάν η έκφραση της ΜΜΡ-13 σε ανθρώπινα οστεοαρθριτικά 

χονδροκύτταρα ρυθμίζεται από microRNA. Τα χονδροκύτταρα διεγέρθηκαν με 
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ιντερλευκίνη-1 in vitro και για να ελεγχθεί η καταστολή του αγγελιοφόρου 

στόχου RNA (mRNA), χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία επιμόλυνσης με miRNA, 

ενώ ο ρόλος των ενεργοποιημένων ΜΑΡ κινασών (MAPKs) και NF-κΒ 

αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας ειδικούς αναστολείς. Τα αποτελέσματα της 

παραπάνω μελέτης ανέδειξαν μια αλληλουχία στη 3’ αμετάφραστη περιοχή (3’-

UTR) του αγγελιοφόρου της ΜΜΡ-13 συμπληρωματική προς την αλληλουχία 

του microRNA-27b (miR-27b). Η αυξημένη έκφραση της MMP-13 συσχετίστηκε 

με μείωση της έκφρασης των miR-27b, ενώ η αυξημένη έκφραση του miR-27b 

κατέστειλε την δραστικότητα ενός σημαντικού στοιχείου που βρίσκεται στη 3’-

UTR του mRNA της ΜΜΡ-13 και ανέστειλε την έκφραση της ΜΜΡ-13 που 

επάγεται από την IL-1. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η ενεργοποίηση των ΝF-κB και 

ΜΑΡΚ προκαλεί μείωση της έκφρασης του miR-27b (Akhtar N. et al. 2010).   

Επίσης, η επιστημονική ομάδα των Kim και συνεργατών ανέδειξαν το miR- 27b 

ως έναν νέο αρνητικό ρυθμιστή της διαφοροποίηση του λιπώδους ιστού, 

διαμέσου μέτα-μεταγραφικής ρύθμισης του PPARγ.  Κατά τη διαφοροποίηση 

του λιπώδους ιστού, τα επίπεδα έκφρασης του miR27b ήταν αντιστρόφως 

συσχετιζόμενα με εκείνα των βιοδεικτών του λιπώδους ιστού, όπως ο PPARγ  

και η αδιπονεκτίνη. Η μελέτη αυτή απέδειξε ότι το miR-27 καταστέλλει τη 

διαφοροποίηση των λιποκυττάρων, στοχεύοντας το PPARγ, γεγονός που 

υποδεικνύει πως η μείωση της έκφρασης του miR-27 συσχετίζεται με την 

απορρύθμιση του λιπώδους ιστού που πραγματοποιείται στην παχυσαρκία 

(Κim SY. Et al. 2010). 

 

Γ4.5. Άλλα miRNAs 

Πρόσφατα, βρέθηκε πως τα miR- 29 ρυθμίζονται από σημαντικούς παράγοντες 

στην ΟΑ, όπως ο TGF-β και ο SOX9, επιδρώντας σε σηματοδοτικά μονοπάτια 

όπως εκείνο του NF-Kb, Wnt και Smad. Επιπλέον, νέα γονίδια, όπως 

ADAMTS5, ADAMTS6, ADAMTS14, ADAMTS17, ADAMTS19, FZD3, DVL3, 

FRAT2 CK2A2 έχουν επιβεβαιωθεί ως άμεσοι στόχοι των miR-29 (Le L. et al. 

2014). 

Σε μία πρόσφατη μελέτη, ο Beyer και συν. ανέδειξαν τρία miRs (miR-454, miR-

885-5p και let-7e, από τα οποία το let-7e βρέθηκε να αποτελεί έναν δυναμικό 
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δείκτη για την ανάπτυξη ΟΑ ισχίου ή γόνατος, ενώ η συσχέτισή του με την ΟΑ 

δεν φαίνεται να εξαρτάται από το φύλο ή από το BMI (Beyer C et al. 2013). 

Επιπλέον, η μελέτη των Matsukawa και συνεργατών ανέδειξαν πως η έκφραση  

του miR-125b μειώνεται στην ΟΑ και πως ρυρθμίζει τον ADAMTS4 μέσω της 

ενεργοποίησης της IL-1β (Matsukawa T et al. 2013).  

Επίσης, η επιστημονική ομάδα των Park και συνεργατών έδειξε ότι η έκφραση 

του miR-558 μειώνεται στην ΟΑ και πως ο άμεσος στόχος του είναι η COX-2, 

ενώ ρυθμίζει τις καταβολικές διεργασίες που ενεργοποιούνται από την IL-1β 

(Park SJ et al. 2013). 

To miR-127-5p βρέθηκε να υποεκφράζεται στην ΟΑ γόνατος, επιρρεάζοντας 

την υπερέκφραση της MMP-13 επαγόμενη από την IL-1β. Πράγματι, βρέθηκε 

ότι το miR-17-5p καταστέλει την παραγωγή της MMP-13, ενώ η χρήση του anti-

miR-127-5p οδηγεί σε αύξηση της έκφρασης της ΜΜΡ-13, υποδεικνύοντας 

πως το παραπάνω miR είναι σημαντικό για την ρύθμιση της έκφρασης της 

ΜΜΡ-13 στα χονδροκύτταρα (Park SJ et al. 2013).  

Μία άλλη μελέτη ανέδειξε πως το miR-148a υποεκφράζεται στον ΟΑ χόνδρο σε 

σύγκριση με τον φυσιολογικό, ενώ η υπερέκφρασή του οδηγεί στην μείωση 

έκφρασης των COL10A1, MMP-13 και ADAMTS5 και στην αύξηση της 

έκφρασης του COL2A1 (Vonk LA et al. 2014). 

Η έκφραση του miR-675 και του COL2A1 εμφανίζονται συνδεδεμένες, τόσο 

λόγω της προφανής επαγωγής του COL2A1 από το miR -675, όσο και  για τη 

ρύθμισή τους από SOX9 και τη υπερέκφρασή τους στην ΟΑ, όπου miR -675 

αυξάνεται λόγω της υποξίας και των φλεγμονωδών διεργασιών στα 

χονδροκύτταρα (Dudek KA. et al. 2010). Δύο πρόσφατες μελέτες  εντόπισαν 

miRs που στοχεύουν το mRNA του μεταγραφικού παράγοντα SOX. Το miR- 

101 στοχεύει το SOX9 και υπερεκφράζεται σε χονδροκύτταρα ενεργοποιημένα 

από την IL-1, γεγονός που συσχετίζει το miR-101 με καταβολικές διεργασίες 

(Dai L. et al. 2012), ενώ το miR-194 μειώνεται κατά τη χονδρογονική 

διαφοροποίηση των βλαστοκυττάρων έτσι ώστε να αναστείλει τη καταστολή του 

γονιδίου SOX5, το οποίο αποτελεί τον κύριο στόχο του (Xu J. et al. 2012). 

Πρόσφατα, βρέθηκε ότι η έκφραση του miR-181β αυξάνεται στη χονδρογένεση 

και φαίνεται σημαντική για την ακεραιότητα του χόνδρου, δεδομένου ότι, σε μια 

πολύ προκαταρκτική μελέτη όπου πραγματοποιήθηκε η χρήση του anti - miR- 

181 ιού lenti σε ποντίκια, φάνηκε να προστατεύονται από τη χειρουργικά 
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επαγόμενη ΟΑ (Song J. et al. 2013). Επίσης, βρέθηκε πως η έκφραση του miR-

455-3p αυξάνεται σε ιστούς προσβεβλημένους από ΟΑ καθώς και κατά τη 

διάρκεια της χονδρογένεσης, όπου φαίνεται να επάγει τη ρύθμιση του 

σηματοδοτικού μονοπατιού ΤGF-β καταστέλλοντας το μονοπάτι των SMAD2 / 

3. Αυτό μπορεί να ευνοήσει την υπερτροφία που προκαλεί το σηματοδοτικό 

μονοπάτι Smad1/5/8 οδηγώντας στις αλλαγές που παρουσιάζονται στο χόνδρο 

με ΟΑ (Swingler TE. et al. 2011). 

Τέλος, έχει ανακαλυφθεί μια σειρά άλλων miRs που ρυθμίζονται από την IL -1. 

Σε χονδροκύτταρα αρουραίου, βρέθηκε ότι η IL-1 επάγει την έκφραση του miR-

34, το οποίο φάνηκε πως αντισταθμίζει τις επιπτώσεις της IL-1 στην έκφραση 

των COL2A1 και iNOS (Abouheif MM. et al. 2010). Παρομοίως, το  miR- 34a 

σε ανθρώπινα χονδροκύτταρα στοχεύει την έκφραση της Rac1, με αποτέλεσμα 

να διαταράσσεται η οργάνωση της ακτίνης του κυτταρικού σκελετού, η οποία 

είναι απαραίτητη για τον καθορισμό της μορφολογίας των χονδροκυττάρων 

(Kim D. et al. 2012). Αντιθέτως, η διέγερση της IL-1 μειώνει τα επίπεδα του miR-

199α-3ρ, προκαλώντας υπερέκφραση της COX2, η οποία αποτελεί το κύριο 

στόχο του στα ανθρώπινα χονδροκύτταρα (Akhtar N. et al. 2012).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η οστεοαρθρίτιδα αποτελεί τη πιο συχνή πάθηση των αρθρώσεων με 

σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Πρόκειται για μια 

ετερογενή και πολυπαραγοντική νόσο με γενετικές, μηχανικές και 

περιβαλλοντικές συνιστώσες να οδηγούν στην αποδόμηση του αρθρικού 

χόνδρου (Chapman K, Valdes AM. 2012). Τα  τελευταία χρόνια, η επιστημονική 

έρευνα στράφηκε στον εντοπισμό των γονιδίων που σχετίζονται με αυξημένο 

κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου. Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν 15 γενετικούς 

τόπους, οι οποίοι συσχετίζονται με υψηλή στατιστική σημαντικότητα με την 

ανάπτυξη ΟΑ (Panoutsopoulou K, Zeggini E. 2013). Ωστόσο, για το λόγο ότι η 

ΟΑ αποτελεί μια πολυγονιδιακή νόσο, η ανάδειξη νέων γενετικών τόπων δε 

σημαίνει απαραίτητα ότι θα υπάρξουν σημαντικές συσχετίσεις, διότι το 

μεγαλύτερο μέρος των γενετικών τόπων έχει συνήθως μικρού μεγέθους 

επιρροή στην ανάπτυξη της νόσου. Παρόλα αυτά, η ανάδειξη νέων σημάτων 

που συσχετίζονται με την ΟΑ είναι σε θέση να διαλευκάνει την παθοφυσιολογία 

της νόσου καθώς και να αναδείξει νέα μονοπάτια προς διερεύνηση. 

Οι πρόσφατες μελέτες όσον αφορά στους επιγενετικούς μηχανισμούς που 

ενέχονται στη παθολογία της ΟΑ  έχουν προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την 

παθοφυσιολογία της νόσου καθώς και για την κατανόηση του τρόπου με τον 

οποίον η επιγενετική μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη γενετική 

διεισδυτικότητα, για παράδειγμα, διαμέσου της ρύθμισης ενός γονιδίου που 

φέρει το αλληλόμορφο κινδύνου, όπως επίσης ότι ο συνδυασμός γενετικής και 

επιγενετικής ανάλυσης θα είναι σε θέση να διαλευκάνει τη γενετική συσχέτιση 

των σημάτων. Πράγματι, η επιστημονική ομάδα των Reynard LN. και 

συνεργατών διερεύνησε πρόσφατα τη συνεισφορά της επιγενετικής ρύθμισης 

του γονιδίου GDF5 στην ΟΑ (Reynard LN et al. 2011). 

Ο GDF5, γνωστή ως μορφογενετική πρωτεΐνη 1 προερχόμενη από το χόνδρο 

(CDMP1), αποτελεί μέλος της υπεροικογένειας του αυξητικού παράγοντα 

μετασχηματισμού β (ΤGF-β) και είναι στενά συνδεδεμένη με την υποοικογένεια 

των μορφογενετικών πρωτεϊνών των οστών (ΒΜΡ). Το γονίδιο κωδικοποιεί για 

τoν αυξητικό παράγοντα διαφοροποίησης 5, ο οποίος αποτελεί μία εξωκυττάρια 

σηματοδοτική πρωτεΐνη απαραίτητη για τη δημιουργία και διατήρηση της 

άρθρωσης. Πράγματι, ο GDF5 εμπλέκεται στην ανάπτυξη των αρθρώσεων 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:19 EEST - 52.53.217.230



90 
 

(Merino R. et al. 1999) και εκφράζεται στις περιοχές αυτές κατά τη διάρκεια της 

πρώιμης ανάπτυξης, ενώ έχει βρεθεί πώς οι μεταλλάξεις του γονιδίου σε 

ποντίκια και στον άνθρωπο προκαλούν ανώμαλη ανάπτυξης των αρθρώσεων 

(Thomas JT. Et al. 1996). Στον άνθρωπο, ο GDF5 εκφράζεται στον ενήλικο 

αρθρικό χόνδρο όπου διεγείρει τη σύνθεση προτεογλυκανών (Erlacher L.et al. 

1998). 

 Η επιστημονική ομάδα των Reynard και συνεργατών απέδειξε πως η 

μεθυλίωση του DNA είναι σε θέση να επηρεάσει την ανισορροπία έκφρασης 

των αλληλομόρφων C και T του πολυμορφισμού rs143383 στο γονίδιο που 

κωδικοποιεί για τον GDF5, ο οποίος έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης ΟΑ, αναδεικνύοντας ότι η απώλεια μεθυλίωσης στη 5’ αμετάφραστη 

περιοχή του οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερη ανισορροπία της έκφρασης 

μεταξύ των δύο αλληλομόρφων. Τα ευρήματα της παραπάνω μελέτης έρχονται 

σε συμφωνία με την υπόθεση CDGE, η οποία υποστηρίζει ότι, όπως ακριβώς 

οι γενετική διαφοροποίηση, οι επιγενετικές αλλαγές που πραγματοποιούνται 

υπό την επίδραση του περιβάλλοντος μπορούν να προσφέρουν μια επιπλέον 

διαφοροποίηση,  η οποία με τη σειρά της να συνεισφέρει στον αυξημένο 

κίνδυνο ανάπτυξης ΟΑ, όπως επίσης να ρυθμίσει την επίδραση της γενετικής 

διαφοροποίησης όσον αφορά στη διεισδυτικότητα καθώς και στη σοβαρότητα 

της ασθένειας (Feinberg AP. 2010). Πράγματι, η διερεύνηση της επιγενετικής 

κατάστασης των γονιδίων που έχουν συσχετισθεί με την νόσο, θα μπορέσει να 

αναδείξει επιπρόσθετους επιγενετικούς παράγοντες που θα εξηγήσουν, 

τουλάχιστον εν μέρει, την ελλιπή  κληρονομικότητα που έχει αναδειχθεί από τις 

μελέτες GWAS. 

H αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών και επιγενετικών παραγόντων στη ρύθμιση 

της γονιδιακής έκφρασης και επομένως στην ευπάθεια στη νόσο, είναι 

αμφίδρομη. Για παράδειγμα, η έκφραση ενός γονιδίου που διαμεσολαβείται 

από ένα miR, μπορεί να μειωθεί η να υποστεί ολοκληρωτική καταστολή όταν 

ένας πολυμορφισμός βρίσκεται στην αλληλουχία αναγνώρισης στην οποία 

προσδένεται το miRNA στο mRNA στόχο του. Επίσης, πολλές επιστημονικές 

ομάδες έχουν αναφέρει ότι η γενετική διαφοροποίηση μπορεί να επηρεάσει την 

μεθυλίωση θέσεων CpG και επομένως τη γονιδιακή έκφραση. Πράγματι, η 

επιστημονική ομάδα των Iliopoulos και συνεργατών, συγκρίνοντας δείγματα 
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ασθενών με φυσιολογικό και ΟΑ χόνδρο, ανέδειξε για πρώτη φορά πως η 

λεπτίνη ρυθμίζεται επιγενετικά στην ΟΑ και πως έχει άμεση επιρροή στα 

επίπεδα έκφρασης της ΜΜΡ13. Επίσης, για πρώτη φορά προτάθηκε πως η 

επιγενετική θεραπεία ή η στοχευμένη γονιδιακή θεραπεία χρησιμοποιώντας 

siRNA, θα μπορούσε να αποτελέσει μια δυναμική θεραπευτική προσέγγιση, 

ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της νόσου (lliopoulos D, Malizos KN, Tsezou A. 

2007). Στη συνέχεια, η μελέτη των Roach και συνεργατών παρείχε την πρώτη 

απόδειξη ότι η διαφορετική έκφραση των ενζύμων αποικοδόμησης στην ΟΑ 

όψιμης φάσης, όπως οι μεταλλοπρωτεϊνάσες 3, 9, και 13 και ADAMTS-4 

μπορεί να έχει προκύψει από επιγενετικές τροποποιήσεις και συγκεκριμένα 

από αλλαγές στο μοτίβο μεθυλίωσης των νησιδίων CpG στους υποκινητές των 

παραπάνω ενζύμων, αναδεικνύοντας πως όλα τα χονδροκυττάρα 

προερχόμενα από χόνδρο τελικού σταδίου ΟΑ ήταν θετικά στην έκφραση των 

μεταλλοπρωτεϊνασών (Roach HI. et al. 2005). 

Επιπλέον, οι Bui και συνεργάτες, εξετάζοντας τη συνεισφορά της μεθυλίωσης 

του DNA στη ρύθμιση της έκφρασης της ΜΜΡ13 και επομένως στην 

παθογένεια της ΟΑ, απέδειξαν για πρώτη φορά πως η απομεθυλίωση της 

θέσης -104bp ρυθμίζει την έκφρασή του, επιτρέποντας τη στρατολόγηση του 

μεταγραφικού παράγοντα CREB. Επίσης, αποδείχθηκε ότι η παραπάνω θέση 

είναι απομεθυλιωμένη στον ΟΑ χόνδρο, υποδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζει η απομεθυλίωση και επομένως ο CREB, στην αύξηση της 

έκφρασης του γονιδίου MMP13 στην ΟΑ (Bui C. et al. 2012). 

Στη συνέχεια, τα ευρήματα των Hashimoto και συνεργατών οδήγησαν στο 

συμπέρασμα πως η μακροχρόνια χρήση IL1Β σε ανθρώπινα χονδροκύτταρα 

in vitro προκαλεί  απώλεια της μεθυλίωσης και πως ο μηχανισμός της εξέλιξης 

της ΟΑ ίσως να περιλαμβάνει αρχικά ένα φλεγμονώδες επεισόδιο στον αρθρικό 

υμένα, το οποίο ενεργοποιεί τα μακροφάγα κύτταρα να παράγουν ΙL1B και 

TNFα, τα οποία με τη σειρά τους να επάγουν την μη φυσιολογική έκφραση 

πρωτεασών και IL1B στα χονδροκύτταρα. Το παραπάνω σενάριο είναι σε θέση 

να εξηγήσει αφενός το λόγο για τον οποίο οι αναστολείς των πρωτεασών έχουν 

μικρή επίδραση στην άρθρωση και αφετέρου, παρέχουν την εξήγηση για την 

οποία η εξέλιξη της ΟΑ δεν μπορεί να κατασταλεί όταν η εκφυλιστική διαδικασία 

είναι ενεργή (Hashimoto K. et al. 2009). Πρόσφατα, η ίδια επιστημονική ομάδα  
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ανέφερε ότι η μεθυλίωση στις θέσεις CpG -110 bp και -299 bp των υποκινητών 

της ΜΜΡ13 και της IL1B αντίστοιχα, συσχετίζεται με την έκφρασή τους και πως 

μεταβάλει την ικανότητα μεταγραφής τους στα χονδροκύτταρα που 

απομονώθηκαν από υγιή και προσβεβλημένο χόνδρο. Επίσης, αναδείχθηκε για 

πρώτη φορά πως η πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα ΗIF2α στον 

υποκινητή του γονιδίου που κωδικοποιεί για την ΜΜΡ13, εξαρτάται από 

γεγονότα μεθυλίωσης. Για τους παραπάνω λόγους, η ειδική στόχευση της 

μεθυλίωσης θα μπορούσε να αποτελέσει μια δυναμική θεραπευτική στρατηγική 

που θα εμποδίσει την ανάπτυξη ή ακόμη και την εξέλιξη της νόσου καθώς και 

να καταστείλει την μεταγραφή καταβολικών ενζύμων που οδηγούν στην 

εκφύλιση του χόνδρου. Επιπλέον, οι παραπάνω παρατηρήσεις θα μπορούσαν 

να αξιοποιηθούν για τη χρήση των σημείων μεθυλίωσης ως πρόωρους 

διαγνωστικούς δείκτες στην ΟΑ (Hashimoto K. et al. 2013).  

Η iNOS αποτελεί τη προφλεγμονώδη μορφή της συνθετάσης του νιτρικού 

οξειδίου που επάγεται από κυτταροκίνες. Το νιτρικό οξύ είναι ένα μόριο γνωστό 

για αγγειοδιασταλτικές του ιδιότητες. Στους σκελετικούς μύες, οι μικρές 

αυξήσεις στην παραγωγή του ΝΟ οδηγούν σε ευεργετικά αποτελέσματα, όπως 

η ρύθμιση της πρόσληψης της γλυκόζης και η ρύθμιση της ροής του αίματος. 

Ο ρόλος του ΝΟ που παράγεται από χονδροκύτταρα είναι λιγότερο σαφής, 

αλλά πιθανόν η περίσσεια νιτρικού οξέος να οδηγεί σε απόπτωση. Πράγματι, 

σε υψηλές συγκεντρώσεις το ΝΟ αλληλεπιδρά με αντιδραστικά είδη οξυγόνου 

όπως το υπεροξείδιο (O2.-), σχηματίζοντας τα αντιδραστικά είδη αζώτου 

(υπεροξυνιτρώδη), προκαλώντας βλάβη στα κύτταρα μέσω του σχηματισμού 

νιτροτυροσίνης, η οποία συσσωρεύεται κατά τη γήρανση των ιστών και  στον 

χόνδρο με ΟΑ (Loeser RF.et al. 2002). Η μελέτη των de Andres και συν. 

παρείχε την πρώτη ένδειξη πως η απομεθυλίωση συγκεκριμένων στοιχείων 

πρόσδεσης του μεταγραφικού παράγοντα NK-kB στον ενισχυτή του γονιδίου 

iNOS ενέχεται στην ενεργοποίηση του γονιδίου σε ΟΑ χονδροκύτταρα. Τα 

αποτελέσματα παρείχαν τη σύνδεση μεταξύ ενεργοποίησης του iNOS, 

απομεθυλίωσης και ενεργοποίηση των διεργασιών που ενέχονται στην 

παθογένεια της ΟΑ, υποδηλώνοντας παράλληλα πως το συγκεκριμένο 

μονοπάτι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως δυναμικός φαρμακευτικός στόχος 

για την αντιμετώπιση της νόσου (de Andres MC. et al. 2013).  
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Οι Kim και συνεργάτες ανακάλυψαν πως η ΟΑ ισχίου συσχετίζεται με αλλαγές 

στο επιγενετικό προφίλ του υποκινητή του γονιδίου SOX-9, αναδεικνύοντας ότι 

τα χαμηλά επίπεδα του μεταγράφου του γονιδίου σε ΟΑ χονδροκύτταρα θα 

μπορούσαν να αντιστραφούν με τη χρήση παραγόντων που καταστέλλουν τη 

μεθυλίωση του DNA (Kim KI, Park YS, Im GI. 2013).  

H επιστημονική ομάδα των Scott και συνεργατών θεώρησε πως η οικογένεια 

των ενζύμων SOD πιθανών να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των 

επιπέδων των αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) στον αρθρικό χόνδρο. 

Πράγματι, τα χονδροκύτταρα στη φυσιολογική κατάσταση παράγουν 

αντιοξειδωτικά ένζυμα με σκοπό την παρεμπόδιση της συσσώρευσης των 

αντιδραστικών ειδών οξυγόνου που προκαλούν τη καταστροφή του αρθρικού 

χόνδρου, μεταξύ των οποίων την υπεροξειδική δισμουτάση, τη καταλάση και 

την περοξειδάση της γλουταθειόνης. Υπάρχουν τρία μέλη στην οικογένεια της 

υπεροξειδικής δισμουτάσης, η SOD1 που βρίσκεται κυρίως στο 

κυτταρόπλασμα, η SOD2 κυρίως στο μιτοχόνδριο και η SOD3 η οποία 

βρίσκεται στην εξωκυττάρια ουσία. Τα ένζυμα SOD καταλύουν την διάσπαση 

του Ο2̽  σε Ο2 και Η2Ο2 , μειώνοντας τη δημιουργία καταστροφικών για τον 

χόνδρο αντιδραστικών ειδών. Η επιστημονική ομάδα διερευνώντας την 

έκφραση των τριών αντιοξειδωτικών ενζύμων SOD στην οστεοαρθρίτιδα 

ανέδειξε πως τα αντιοξειδωτικά ένζυμα εκφράζονται στο φυσιολογικό χόνδρο, 

γεγονός που υποδηλώνει πως ο χόνδρος παράγει αντιδραστικά είδη οξυγόνου 

τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν έτσι ώστε να διατηρηθεί η ομοιοστασία 

του. Στην ΟΑ, η έκφραση των ενζύμων SOD μειώνεται σημαντικά, ενώ η 

έκφραση του SOD2 υπόκειται σε επιγενετική ρύθμιση διαμέσου της 

μεθυλίωσης. Επίσης, η χρήση siRNA  επιβεβαίωσε ότι η μείωση της έκφρασης 

του SOD2 στα χονδροκύτταρα προκαλεί αύξηση του Ο2̽̽, το οποίο προκαλεί 

τελομερική αστάθεια και κατά συνέπεια υπολειτουργία των χονδροκυττάρων, 

όπως επίσης και καταστροφή σημαντικών μακρομορίων που αποτελούν το 

χόνδρο, γεγονός που υποδηλώνει ότι  τα SOD έχουν προστατευτική δράση στο 

χόνδρο. Παρόλα αυτά,  τα αποτελέσματα της μελέτης απέδειξαν πως η μείωση 

της έκφρασης του SOD2 είναι επίσης προστατευτική, διαμέσου της 

παρεμπόδισης της ενεργοποίησης μοριακών σηματοδοτικών μονοπατιών που 

οδηγούν στη έκφραση μεταλλοπρωτεασών, όπως η ΜΜΡ-1 και ΜΜ-13. 
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Πρόσφατα, η επιστημονική ομάδα των Fernandes και συνεργατών, διερεύνησε 

το μοτίβο μεθυλίωσης ολόκληρου του γονιδιώματος στα οστεοαρθρικά  και 

φυσιολογικά χονδροκύτταρα, ανέδεικνύοντας πως ασθενείς και υγιείς 

παρουσιάζουν διαφορετικό μοτίβο μεθυλίωσης και πως υπάρχει μια υποομάδα 

ασθενών με διαφορική έκφραση γονιδίων, γεγονός που υποδηλώνει την 

ύπαρξη μιας φλεγμονώδης διεργασίας υψηλότερη του φυσιολογικού στη 

παραπάνω ομάδα ασθενών. Η συγκεκριμένη αντίδραση πιθανών να οφείλεται 

στο οξειδωτικό στρές καθώς και στην αυξημένη σύνθεση λιπαρών οξέων που 

οδηγούν στην μειωμένη σύνθεση των συστατικών που αποτελούν την 

εξωκυττάρια ουσία. Αξιοποιώντας τα γονίδια που παρουσίασαν σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ μεθυλίωσης και έκφρασης, η επιστημονική ομάδα ανέδειξε 

νέα γονίδια στην υποομάδα των ασθενών που μελετήθηκε, όπως τα γονίδια  

PLEK, LAPTM5, ITGAM, Y96 και KYNU, τα οποία θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν ως πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι.  

Οι den Hollander και συν. διερεύνησαν το μοτίβο μεθυλίωσης σε ΟΑ και 

φυσιολογικό χόνδρο ασθενών που είχαν υποβληθεί σε αντικατάσταση 

άρθρωσης είτε ισχίου είτε γόνατος και ανακάλυψαν διαφορές όσον αφορά το 

μοτίβο μεθυλίωσης  σε έναν μεγάλο αριθμό δινουκλεοτιδίων που συσχετίζονται 

με την έκφραση, είτε νέων είτε ήδη σχετιζόμενων με την ΟΑ γονιδίων στον 

αρθρικό χόνδρο, ανεξαρτήτως από τη θέση της άρθρωσης, όπως τα γονίδια  

CRLF1, COL6A3, CDD44, CILP, TGFBI, ΙGFBP7, LOXL3, MALL, BFSP1, 

SLC7A5. Παρά το γεγονός ότι η μεθυλίωση διαφέρει σημαντικά μεταξύ χόνδρου 

ισχίου και γόνατος, παρατηρήθηκε μια γενική διαφορική μεθυλίωση στην ΟΑ 

και στα δύο είδη χόνδρου. 

Τέλος, σκοπός της μελέτης του Rushton και συνεργατών αποτέλεσε ο 

χαρακτηρισμός και η σύγκριση του προφίλ μεθυλίωσης σε ολόκληρο το 

γονιδίωμα χονδροκυττάρων ισχίου και γόνατος τα οποία συλλέχθηκαν από ΟΑ 

ασθενείς καθώς και από ασθενείς με κάταγμα, αποδεικνύοντας ότι το DNA του 

ΟΑ χονδοκυττάρου ισχίου μπορεί να διακριθεί από εκείνο του υγιές 

χονδροκυττάρου ισχίου βάσει του μοτίβου μεθυλίωσης. Αναδείχθηκε επίσης 

ένα διαφορικό μοτίβο μεθυλίωσης σε διάφορα γονίδια που ενέχονται σε 

συγκεκριμένα μονοπάτια στην ΟΑ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

ως θεραπευτικοί στόχοι για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Τέλος, η μελέτη 
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παρείχε την απόδειξη πως η μεθυλίωση μπορεί να αποτελέσει ένα δυναμικό 

εργαλείο για την διάγνωση της νόσου. 

 

Το πεδίο των micro RNA έχει σημειώσει μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη πρόοδο, 

ίσως επειδή είναι ουσιαστικά γονίδια που μπορούν να μελετηθούν διαμέσου 

πρότυπων μοριακών τεχνικών. Στην ΟΑ, το miR-140 έχει ξεχωρίσει ως ένα 

κρίσιμο microRNA, λόγω της ειδικής του έκφρασης στο χόνδρο, το σημαντικό 

ρόλο που διαδραματίζει για την ανάπτυξη των χόνδρων, τα χαμηλότερα 

επίπεδα που έχουν παρατηρηθεί στην ΟΑ καθώς και για την επιτάχυνση της 

ΟΑ σε ποντίκια που στερούνται του miR-140. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

των Miyaki και συνεργατών υποδηλώνουν πως το miR-140 συσχετίζεται με τη 

διαφοροποίηση των χονδροκυττάρων και πως ρυθμίζει την ομοιοστασία του 

χόνδρου. Για το λόγο αυτό, αλλαγές στην έκφραση και λειτουργία του 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις ασθένειες που επηρεάζουν τον αρθρικό 

χόνδρο (Miyaki et al. 2009). Αργότερα, η ίδια επιστημονική ομάδα ανέφερε ότι 

το miR-140 έχει έναν κρίσιμο ρόλο στην παθογένεια της ΟΑ διαμέσου ενός 

μηχανισμού που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τουλάχιστον εν μέρει, τη 

ρύθμιση του ADAMTS5. Η παραπάνω μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι 

αποδεικνύει για πρώτη φορά ότι το miR-140 είναι απαραίτητο για τη σκελετική  

ανάπτυξη καθώς και για την ομοιόσταση του αρθρικού χόνδρου και πως 

προστατεύει από την ανάπτυξη ΟΑ διαμέσου της ρύθμισης του ADAMTS5  

(Miyaki et al. 2010). 

Η επιστημονική ομάδα των Illiopoulos και συνεργατών, πραγματοποίησαν μία 

ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ γενετικής, βιοπληροφορικής και 

πρωτεομικής με σκοπό να διερευνήσουν νέα γονίδια καθώς και τα συνεργατικά 

τους δίκτυα που ενέχονται στην παθογένεια της ΟΑ. Η μελέτη ανέδειξε την IL1B 

ως  κεντρικό κόμβο μεταξύ των διεργασιών που ενέχονται στο μεταβολισμό, τη 

φλεγμονή και ομοιόσταση της άρθρωσης. Συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι 

PPARγ παίρνει μέρος στις διεργασίες του μεταβολισμού, ο οποίος συνδέεται 

με την φλεγμονή μέσω της IL1β, ενώ παράλληλα η IL1β συνδέεται με την 

MMP13, προκαλώντας την υπερέκφρασή της (Illiopoulos et al. 2008). 

Μελέτες έχουν αναδείξει επίσης, την σημαντικότητα του miR-21 στην εξέλιξη 

του καρκίνου καθώς και της μετάστασης, ιδιαιτέρως στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση, διεργασίες ζωτικής σημασίας για τη 
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χονδρογένεση και την αναδιαμόρφωση του χόνδρου. Πράγματι, η έκφραση του 

miR-21 έχει βρεθεί να απορυθμίζεται σε σχεδόν όλους τους τύπους των 

καρκίνων και ως εκ τούτου έχει ταξινομηθεί ως oncomiR  (Kumarswamy R,  

Buscaglia LE, Li Y 2011). H έκφραση του miR-21 σε δείγματα χόνδρου 

εξετάστηκε από τη μελέτη των Zhang και συνεργατών από όπου αναδείχθηκε 

ότι προωθεί την ανάπτυξη ΟΑ στοχεύοντας το μετάγραφο του GDF5. Πράγματι, 

το miR-21 καταστέλλει τον GDF5, ενώ η υπερέκφρασή του εξασθενεί τη 

διαδικασία ανάπτυξης ΟΑ, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως το miR-21 

διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της οστεοαρθρίτιδας και 

πως θα μπορούσε να αποτελέσει έναν πιθανό θεραπευτικός στόχο (Zhang et 

al. 2014). 

Η επιστημονική ομάδα των Yamasaki και συν. ανέδειξε ότι το miR-146a 

εκφράζεται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα στον οστεοαρθρικό σε σύγκριση 

με το φυσιολογικό χόνδρο. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι το miR-146a εκφράζεται 

έντονα σε χόνδρο με χαμηλού βαθμού ΟΑ, ενώ η έκφρασή του μειώνεται καθώς 

αυξάνεται η διαδικασία εκφυλισμού του χόνδρου, παράλληλα με την αύξηση 

της έκφρασης της ΜΜΡ-13. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της 

έκφρασης του miR-146a ύστερα από ενεργοποίηση με IL-1β σε ανθρώπινα 

χονδροκύτταρα in vitro. Τα παραπάνω αποτελέσματα ανέδειξαν ότι, η 

υπερέκφραση του miR-146a που προκαλείται από φλεγμονώδεις κυτοκίνες, 

μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην καταστολή  καταβολικών 

παραγόντων όπως η ΜΜΡ-13 μέσω της αρνητικής δράσης του miR-146,. 

(Yamasaki K. et al. 2009). Επίσης, οι Li και συν. ανακάλυψαν ότι το miR- 146a 

υπερεκφράζεται σε χειρουργικά επαγόμενη ΟΑ σε αρουραίους και πως μπορεί 

να στοχεύει το Smad4 ενεργοποιώντας την έκφραση του VEGF (Li J. et al. 

2012). 

Από τη  μελέτη των Akhtar και συνεργατών αναδείχθηκε ότι η IL-1 καταστέλλει 

την έκφραση του miR-27b μειώνοντας τα επίπεδά της στον προσβεβλημένο 

χόνδρο, όπου συσχετίζεται αντιστρόφως με τον άμεσο στόχο της, τη 

μεταλλοπρωτεϊνάση ΜΜΡ13. Η αυξημένη έκφραση της MMP-13 συσχετίστηκε 

με μείωση της έκφρασης του miR-27b, ενώ η αυξημένη έκφραση του miR-27b 

κατέστειλε την έκφραση της ΜΜΡ-13 που επάγεται από την IL-1. Επιπλέον, 

βρέθηκε ότι η ενεργοποίηση των ΝF-κB και ΜΑΡΚ προκαλεί μείωση της 

έκφρασης του miR-27b (Akhtar N. et al. 2010).   
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Επίσης, η επιστημονική ομάδα των Kim και συνεργατών ανέδειξαν το miR- 27b 

ως έναν νέο αρνητικό ρυθμιστή της διαφοροποίηση του λιπώδους ιστού, 

διαμέσου μέτα-μεταγραφικής ρύθμισης του PPARγ.  Κατά τη διαφοροποίηση 

του λιπώδους ιστού, τα επίπεδα έκφρασης του miR27b ήταν αντιστρόφως 

συσχετιζόμενα με εκείνα των βιοδεικτών του λιπώδους ιστού, όπως ο PPARγ  

και η αδιπονεκτίνη. Η μελέτη αυτή απέδειξε ότι το miR-27 καταστέλλει τη 

διαφοροποίηση των λιποκυττάρων, στοχεύοντας το PPARγ, γεγονός που 

υποδεικνύει πως η μείωση της έκφρασης του miR-27 συσχετίζεται με την 

απορρύθμιση του λιπώδους ιστού που πραγματοποιείται στην παχυσαρκία 

(Κim SY. Et al. 2010). 

Σύμφωνα με τι παραπάνω μελέτες είναι σαφές είναι ότι οι επιγενετικοί 

τροποποιητές ή τα miRNAs (ή οι άμεσοι στόχοι τους) θα αντιπροσωπεύσουν 

θεραπευτικούς στόχους στην ΟΑ. Οι αναστολείς των μεθυλοτρανσφερασών 

μπορεί επίσης να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση της ΟΑ, ενώ η αναστολή 

των miRNA (ή η υπερέκφρασή τους) μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή 

θεραπεία, η οποία ήδη φαίνεται να παρέχει μια σημαντική αποτελεσματικότητα. 

Τα miRNAs βρίσκονται επίσης στο πλάσμα και άλλα υγρά σε συνδυασμό με 

πρωτεΐνες  και λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας, και μπορεί ακόμη και να 

είναι σε θέση να εισέλθουν στα κύτταρα, δίνοντας τη δυνατότητα της  στόχευσης 

της άρθρωσης και συνεπώς, την εξωγενή ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης 

(Arroyo JD. et al. 2011; Vickers KC. et al. 2011). Τέλος, από μια πρόσφατη 

εργασία εντοπίσθηκε ένας μηχανισμός για τη ρύθμιση συγκεκριμένων 

γενετικών τόπων με τη χρήση νουκλεασών που στοχεύουν τους επιγενετικούς 

τροποποιητές (de Groote ML, Verschure PJ, Rots MG. 2012). Έτσι, σύντομα, 

θα υπάρξει η δυνατότητα  απενεργοποίησης επιβλαβών γονιδίων ή ακόμη και 

η δυνατότητα επιλεκτικής ενεργοποίησης αναβολικών μεταγράφων. 
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