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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Μελέτη του ρόλου των διαφορετικών ισομορφών 

της πρωτεΐνης Νευροϊνιδίνης στα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά κυττάρων 

γλοιοβλαστώματος» εκπονήθηκε στο εργαστήριο Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας και 

Νευροχημείας στο Κέντρο Βασικής Έρευνας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της 

Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20, με 

επιβλέπουσα καθηγήτρια την Δρ. Δήμητρα Μάγκουρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα άτομα 

που συνέβαλαν για την διεκπεραίωσή της, ξεκινώντας από την επιστημονική υπεύθυνη του 

έργου και διευθύντρια του εργαστηρίου Δρ. Δήμητρα Μάγκουρα, η οποία αρχικά μου έδειξε 

εμπιστοσύνη συμπεριλαμβάνοντάς με στο εργαστήριό της και στην παρούσα μελέτη και στη 

συνέχεια με βοήθησε να ωριμάσω  ως επιστήμονας αλλά και ως άνθρωπος. Με τη συνεχή 

παρουσία της και την αστείρευτη ενέργεια και διάθεσή της με δίδαξε πολλά, παρά τις 

δυσκολίες που εμφανίζονταν, και για αυτό την ευχαριστώ θερμά. Επίσης, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω και την τεχνικό του εργαστηρίου και υποψήφια διδάκτορα, Εμμανουέλα 

Τσιριμονάκη, η οποία ήταν εκεί κάθε στιγμή με όρεξη για συζήτηση και βοήθεια, ερευνητική 

και μη, καθώς και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής Δρ. Αννα-Μαρία Ψαρρά και Δρ. 

Αντώνιο Γιακουντή. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του εργαστηρίου με τα 

οποία συνεργαστήκαμε κατά καιρούς αλλά και το προσωπικό της μονάδας μικροσκοπίας του 

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. για τη βοήθεια και την υποστήριξή του. 

Στη συνέχεια, ξεχωριστά ευχαριστώ τους φίλους και συνεργάτες μου Στέφανο Μυλωνά και 

Χαρούλα Πέτα, με τους οποίους ήμαστε μαζί από την αρχή και οι οποίοι έκαναν τις 

ατελείωτες ώρες του εργαστηρίου… αξέχαστες. Τέλος, δε θα γινόταν να μην αναφέρω τους 

κοντινούς μου φίλους και την οικογένειά μου, χωρίς την στήριξη και την υπομονή των 

οποίων, δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.  

Δημήτρης Σαμουήλ 

Αθήνα, 16/01/2020  
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Καρκίνος, πρωτο-ογκογονίδια  & ογκοκατασταλτικά γονίδια 
 

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) 

 
Το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ, CNS) αποτελείται από τους νευρώνες, τους 

δενδρίτες και τους άξονές τους, όλους περικλεισμένους από κύτταρα γλοίας. 

Παρά τη μεγάλη τους σημασία οι νευρώνες αποτελούν μόλις το 10% των κυττάρων 

του νευρικού συστήματος. Το υπόλοιπο 90% καταλαμβάνεται από τα κύτταρα γλοίας. 

Κατά την επικρατέστερη άποψη, η γλοία διαχωρίζεται σε 3 κατηγορίες κυττάρων:  

1. Ολιγοδενδροκύτταρα, που σχηματίζουν τη μυελίνη που περιβάλλει τους 

άξονες τη πλειονότητας των νευρώνων του ΚΝΣ, 

2. μικρογλοία και 

3. αστροκύτταρα τα οποία ονομάζονται έτσι από το χαρακτηριστικό σχήμα των 

απολήξεών τους και είναι τα κύρια στηρικτικά κύτταρα του νευρικού ιστού 

αλλά και μέλος του αιματοεγκεφαλικού φραγμού 

Τα αστροκύτταρα προέρχονται από το εξώδερμα του νευρικού σωλήνα και 

εμφανίζουν αρκετά μορφολογικά χαρακτηριστικά που τα διαχωρίζουν από τα άλλα 

κύτταρα γλοίας του εγκεφάλου των θηλαστικών. Όπως υποδεικνύει και το όνομά 

τους, τα αστροκύτταρα σε τομές νευρικού ιστού φαίνονται σαν αστέρια, με μακριές 

απολήξεις είτε με διακλαδώσεις ή χωρίς, αναλόγως με τη θέση τους στον ιστό. 

Εικόνα 1 Σχηματική απεικόνιση των 
αστροκυττάρων  σε σύνδεση με νευρώνες και 
τριχοειδές αιμοφόρο αγγείο. Τα αστροκύτταρα 
έχουν πολλούς και σημαντικούς ρόλους στο ΚΝΣ 
μεταξύ των οποίων είναι η θρέψη των νευρώνων 
από τα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία αλλά 
συμβάλλουν και στη δημιουργία των συνάψεων. 
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Το κυτταρόπλασμα τους είναι σχετικά ελλιπές σε οργανίδια, για αυτό και 

περιγράφεται ως «υδαρές κυτταρόπλασμα». Υπάρχουν κάποια μιτοχόνδρια, λίγα 

ριβοσώματα, λείο ενδοπλασματικό δίκτυο, σωμάτια Golgi και άλλα κυστίδια που 

φαίνεται να είναι λυσοσωματικής φύσεως. Όσον αφορά τον κυτταροσκελετό τους, 

έχουν λίγους μικροσωληνίσκους, ειδικά στα ώριμα αστροκύτταρα, με τα ενδιάμεσα 

ινίδια να κυριαρχούν στο κυτταρόπλασμα και κυρίως η GFAP (Glial Fibrillary Acidic 

Protein). 

Τα αστροκύτταρα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο ΚΝΣ καθώς: 

1. Καθοδηγούν τους νευρώνες κατά την ανάπτυξη. 

2. Επάγουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα προς το σχηματισμό του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού. 

3. Θρέφουν τους νευρώνες μέσω της επαφής τους με τα τριχοειδή. 

4. Συμβάλλουν στο σχηματισμό νευρικών συνάψεων. 

5. Ρυθμίζουν το ιονικό μικροπεριβάλλον. 

6. Ρυθμίζουν το μεταβολισμό των νευροδιαβιβαστών. 

 (Kaur et al., 2010, Yang et al., 2009) (ROOTS, 1986) 

Όγκοι Νευρικού Συστήματος 

 
Ο όρος «καρκίνος», που χρησιμοποιείται από την εποχή του Γαληνού, χαρακτηρίζει 

την ύπαρξη ενός νεοπλάσματος αποτελούμενου από γενετικά μετασχηματισμένα 

κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, διεισδύουν, στερούνται της 

ικανότητας προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου και παραμένουν σε 

αδιαφοροποίητη κατάσταση. Η καρκινογένεση μπορεί να οφείλεται σε γενετικές (π.χ. 

μεταλλάξεις) και επιγενετικές (π.χ. μεθυλίωση) αλλαγές, οι οποίες οδηγούν είτε σε 

ακατάλληλη έκφραση, είτε σε ενεργοποίηση των κυτταρικών πρωτο-ογκογονιδίων 

είτε σε απενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων.  

Τα κύτταρα των όγκων (νεοπλασματικά ή μετασχηματισμένα κύτταρα) μπορούν να 

προκύψουν από οποιοδήποτε εμπύρηνο κύτταρο του οργανισμού που εξαιτίας των 

παραπάνω αλλαγών καταργούνται οι φυσιολογικοί ρυθμιστικοί μηχανισμοί 
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κυτταρικής αύξησης και διαφοροποίησης, ενώ επικρατεί και ο ανεξέλεγκτος 

πολλαπλασιασμός (Koliou, 2012). 

Όταν, λοιπόν, ένα αστροκύτταρο αποκτήσει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ο 

καρκινικός όγκος που δημιουργείται ονομάζεται αστροκύττωμα. Σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization, WHO), τα 

αστροκυττώματα χωρίζονται σε: πιλοκυτταρικά, διηθητικά, αναπλαστικά και 

γλοιοβλάστωμα. Η περαιτέρω κατηγοριοποίηση για το στάδιο του καρκίνου 

βασίζεται στο μέγεθός του όγκου, το εύρος διείσδυσής του καθώς και το μεταστατικό 

δυναμικό του. Μια τέτοια κατηγοριοποίηση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα μαζί με 

παραδείγματα γλοιωμάτων. 

ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ι Εντοπισμός σε ένα σημείο του σώματος 

ΙΙ Τοπικά αυξημένος όγκος 

ΙII Αρκετά προχωρημένος όγκος 

IV Μεταστατικός όγκος 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα Ι 
Σύνηθες σε νεαρά άτομα και παιδιά με NF1, 

σπάνια οδηγεί σε θάνατο. 

Διηθητικό αστροκύττωμα ΙΙ 

Σύνηθες σε νεαρούς ενήλικες, μεγαλώνει αργά και 

μπορεί να εξελιχθεί σε αναπλαστικό ή 

γλοιοβλάστωμα. 

Αναπλαστικό αστροκύττωμα ΙΙΙ 

Δημιουργείται στην παρεγκεφαλίδα νεαρών 

ενηλίκων, μεγαλώνει γρήγορα και μπορεί να 

εξελιχθεί σε γλοιοβλάστωμα. 

Γλοιοβλάστωμα IV 

Περίπου το 50% των γλοιωμάτων είναι 

γλοιοβλαστώματα. Έχουν υψηλή θνησιμότητα και 

διαγιγνώσκονται αργά. 

Πίνακας 1 Κατηγοριοποίηση των αστροκυττωμάτων ανάλογα με το στάδιο του καρκινικού όγκου 
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Η πιο επιθετική μορφή γλοιώματος, είναι το γλοίωμα τέταρτου σταδίου ή αλλιώς 

γλοιοβλάστωμα (glioblastoma multiforme, GBM). Αποτελεί το 60-70% των 

γλοιωμάτων και ο όρος “multiforme” απεικονίζει την ετερογένεια των όγκων αυτών 

όσον αφορά στην κλινική εικόνα, στο γενετικό τους αποτύπωμα αλλά και στην 

αντιμετώπισή τους. Κλινικά, τα πρωτογενή γλοιοβλαστώματα παρουσιάζονται σε 

ασθενείς άνω των 50 ετών, ενώ τα δευτερογενή (προέρχονται από μετάσταση από 

άλλο ιστό) είναι συχνότερα σε νεότερους ασθενείς. Αν και πολύ διαφορετικοί σε 

μοριακό επίπεδο, οι δυο τύποι γλοιοβλαστώματος είναι μορφολογικά ίδιοι και 

ανταποκρίνονται παρόμοια στις συμβατικές θεραπείες. Ο καρκίνος θεωρείται, πλέον, 

μια ασθένεια με ανακατατάξεις γονιδίων, σημειακές μεταλλάξεις και μεταλλαγές σε 

πρωτο-ογκογονίδια, ογκοκατασταλτικά γονίδια καθώς και γονίδια επιδιόρθωσης του 

DNA (Jovcevska et al., 2013).  

Πρωτο-ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια 

 
Από τις τελευταίες μελέτες στη γενετική του καρκίνου προκύπτει ότι η μετάλλαξη από 

την οποία ξεκινά η αλυσίδα αλλαγών και οδηγεί σε κάθε είδος καρκίνου, φαίνεται ότι 

είναι ειδική για το κάθε γονίδιο και τον ιστό στον οποίο μεταλλάσσεται. Τα γονίδια 

αυτά, λοιπόν, χαρακτηρίζονται ως πρωτο-ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια. 

Τα ογκογονίδια προκύπτουν από ενεργοποίηση φυσιολογικών γονιδίων του 

κυττάρου, των πρωτο-ογκογονιδίων, μετά από μεταλλαγές ενίσχυσης λειτουργίας 

(gain-of-function mutations). Η φυσιολογική λειτουργία των πρωτο-ογκογονιδίων 

σχετίζεται με τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των κυττάρων, αφού οι 

πρωτεΐνες που παράγουν είναι αυξητικοί παράγοντες, υποδοχείς αυξητικών 

παραγόντων και ορμονών, μόρια μεταγωγής σήματος και μεταγραφικοί παράγοντες. 

Από την άλλη, οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από ογκοκατασταλτικά γονίδια 

έχουν κατασταλτική επίδραση στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου ή/και προάγουν 

τη διαδικασία της απόπτωσης. Μηχανιστικά, τα ογκοκατασταλτικά γονίδια 

αποτελούν μέρος της καρκινογένεσης εξαιτίας μεταλλαγών απώλειας λειτουργίας 

(loss-of-function mutations) και, σε αντίθεση με τα ογκογονίδια, γενικά ακολουθούν 

την υπόθεση των «δύο χτυπημάτων» του Knudson (“two-hit” hypothesis), πράγμα 

που σημαίνει ότι σε ετεροζυγώτες ασθενείς, χρειάζεται δεύτερο γενετικό λάθος για 

να δημιουργηθεί όγκος. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι μεταλλαγές των 
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ογκοκατασταλτικών γονιδίων είναι συνήθως υπολειπόμενες, ενώ, των ογκογονιδίων 

είναι τυπικά επικρατείς (Knudson, 1985, Koliou, 2012). 

Το πρώτο γονίδιο του οποίου η σημασία ταυτοποιήθηκε στη δημιουργία καρκίνου 

ήταν το πρωτο-ογκογονίδιο H-Ras, και απομονώθηκε από καρκίνο ουροδόχου 

κύστης. Αποδείχθηκε ότι αρκεί μόνο μία σημειακή μετάλλαξη για την ενεργοποίησή 

του ενώ μέχρι τότε ήταν γνωστό μόνο ως ιικό ογκογονίδιο. Στη συνέχεια 

ταυτοποιήθηκαν και άλλα μέλη της οικογένειας ras, ήτοι Η-Ras, K-Ras και N-Ras από 

καρκινώματα πνεύμονα και εντέρου (Shimizu et al., 1983, Taparowsky et al., 1982). 

Μικρές G-πρωτεΐνες Ras 

 

Οι πρωτεΐνες Ras είναι μικρές GTPάσες, δηλαδή πρωτεΐνες που εναλλάσσονται 

συνεχώς μεταξύ της ενεργής μορφής, με προσδεδεμένο ένα μόριο GTP, και της 

ανενεργούς μορφής με το υδρολυμένο GTP, GDP προσδεδεμένο. Λόγω της 

αλληλουχίας τους είναι προσδεδεμένες στην κυτταρική μεμβράνη. Ειδικά το H-Ras 

φαίνεται να βρίσκεται σε τμήματα της κυτταροπλασματικής μεμβράνης, τις 

λιπιδιακές σχεδίες (lipid rafts). Οι λιπιδιακές σχεδίες, ουσιαστικά, είναι περιοχές της 

λιπιδιακής μεμβράνης με υψηλή συγκέντρωση σε χοληστερόλη και σφιγγολιπίδια. Η 

ιδιαίτερη λιπιδιακή σύσταση των περιοχών αυτών δίνουν στις σχεδίες ξεχωριστές 

ιδιότητες από αυτές της υπόλοιπης «ανοργάνωτης», γλυκεροφωσφολιπιδιακής 

κυτταρικής μεμβράνης, καθώς δρουν ως οργανωτικές σχεδίες διαφόρων πρωτεϊνών 

και άλλων μορίων, με κοινές μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις και κοινών 

σηματοδοτικών μονοπατιών (Prior and Hancock, 2001, Prior et al., 2001).  

Γενικότερα, η υπεροικογένεια των Ras πρωτεϊνών, υποδιαιρείται σε 5 διακριτές 

οικογένειες, τις: Ras, Rho, Rab, Ran, Arf, οι οποίες παρά τις διαφορές τους όσον 

αφορά τις κυτταρικές διεργασίες στις οποίες συμμετέχουν, παρουσιάζουν κοινό 

μηχανισμό δράσης. Αναλυτικότερα, οι πρωτεΐνες της οικογένειας Ras συμμετέχουν 

στην κυτταρική μεταγωγή σήματος μέσω του σηματοδοτικού μονοπατιού των MAP 

κινασών ως απόκριση σε αυξητικούς παράγοντες. Τα μέλη της οικογένειας Rho, 

συμμετέχουν στην οργάνωση δομών του κυτταροσκελετού, ενώ οι πρωτεΐνες Ran 

εμπλέκονται στην πυρηνο-κυτταροπλασματική μεταφορά. Οι πρωτεΐνες Rab 

εντοπίζονται στα συναπτικά κυστίδια και ρυθμίζουν τη μεταφορά μέσω κυστιδίων 
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αλλά και τη διαδικασία της εξωκύττωσης. Τέλος, οι πρωτεΐνες της οικογένειας Arf 

έχουν συσχετιστεί με την διαδικασία του ADP-ribosylation της Gαs υπομονάδας των 

GPCR υποδοχέων (Ahearn et al., 2018). 

Η βασική αρχή λειτουργίας είναι η ίδια σε όλα τα μέλη της υπεροικογένειας. Ο κύκλος 

ενεργοποίησης-απενεργοποίησης που προαναφέρθηκε, εκτελείται με τη βοήθεια 

καταλυτικών πρωτεϊνών που ονομάζονται GEFs (Guanine nucleotide Exchange 

Factors) για την ενεργοποίηση των Ras και GAPs (GTPase- Activating Proteins) για την 

απενεργοποίησή τους. Συγκεκριμένα, οι GEFs καταλύουν την απομάκρυνση του GDP 

από το ενεργό κέντρο των Ras ούτως ώστε να συνδεθεί το μόριο του GTP, 

ενεργοποιώντας έτσι τη σηματοδοτική αλληλουχία της εκάστοτε ισομορφής. Από την 

άλλη, στο κομμάτι της απενεργοποίησης της πρωτεΐνης, συμμετέχουν οι GAPs, όπου 

επιταχύνουν την υδρόλυση του GTP σε GDP 105 φορές παραπάνω από την ιδιαίτερα 

χαμηλή ενδογενή ενεργότητα του Ras. Έτσι, οι πρωτεΐνες με ενεργότητα RasGAP, 

καταλύουν την απενεργοποίηση του μορίου άρα τη διακοπή της σηματοδότησής του 

(Hancock, 2003).  

Συνοπτικά, άπαξ και ενεργοποιηθεί το Ras παρουσιάζει υψηλή συγγένεια για την 

MAPKKK κινάση σερίνης/θρεονίνης Raf και μέσω πρόσδεσης, επάγει την 

ενεργοποίηση της και τη στρατολόγηση της στην κυτταρική μεμβράνη (Moodie and 

Wolfman, 1994). Ταυτόχρονα γεγονότα φωσφορυλίωσης συντελούν στην 

ολοκληρωτική ενεργοποίηση της δραστικότητας κινάσης της Raf, η οποία με τη σειρά 

της μέσω φωσφορυλίωσης σε δυο κατάλοιπα σερίνης ενεργοποιεί τους καθοδικούς 

στόχους της, δηλαδή τις MAPKK κινάσες ΜΕΚ1/2. Αφού ενεργοποιηθούν οι MEK1/2 

μέσω φωσφορυλίωσης σε κατάλοιπα θρεονίνης και τυροσίνης, ενεργοποιούν τις 

Εικόνα 2 Σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας 
των πρωτεινών της οικογένειας Ras. Οι μικρές 
GTPάσες μοιράζονται έναν κοινό βιοχημικό 
μηχανισμό και δρουν ως διφασικοί μοριακοί 
διακόπτες με ενεργές (“on”) και ανενεργές 
(“off”) μορφές. Στην ”off” κατάσταση 
προσδένουν το διφωσφορικό νουκλεοτίδιο 
GDP, ενώ στην “on” προσδένουν το 
τριφωσφορικό νουκλεοτίδιο GTP, με μία 
επιπλέον φωσφορική ομάδα σε σχέση με το 
GDP. (Vetter and Wittinghofer, 2001). H 
εναλλαγή των GTP και GDP ρυθμίζεται από τις 
οικογένειες των GAP και GEF πρωτεϊνών. 
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MAP κινάσες ERK1/2 οι οποίες μπορούν να μεταβάλλουν την γονιδιακή έκφραση με 

ποικίλους τρόπους καθώς στους καθοδικούς τους στόχους περιλαμβάνονται 

περισσότερα από 50 υποστρώματα (Lewis et al., 1998). Γενικότερα, η ενεργοποίηση 

των σηματοδοτικών αυτών μονοπατιών (μονοπάτια MAP κινασών) γίνεται είτε μέσω 

υποδοχέων με δράση κινάσης τυροσίνης (Tyrosine kinase receptors - RTKs), είτε μέσω 

υποδοχέων συνδεδεμένων με G πρωτεΐνες (G protein-coupled receptors - GPCRs). Σε 

κάθε περίπτωση, τα μόρια που εμπλέκονται αλλά και οι ενέργειες οι οποίες οδηγούν 

στην ενεργοποίηση της Ras διαφέρουν αλλά και οι δύο οδοί καταλήγουν στην 

ενεργοποίηση της Ras η οποία στη συνέχεια θα ενεργοποιήσει την Raf (Dhillon et al., 

2007). 

Οι περισσότερες RasGAP προκειμένου να δράσουν πρέπει να έρθουν σε φυσική 

επαφή με το ενεργό Ras το οποίο βρίσκεται στην πλασματική μεμβράνη, ειδικότερα 

στις λιπιδιακές σχεδίες για το H-Ras. Πώς, όμως, οι διαλυτές πρωτεΐνες, όπως είναι οι 

κυριότερες RasGAPs του ΚΝΣ, προσελκύονται στις ξεκάθαρα λιπόφιλες λιπιδιακές 

σχεδίες; Σε πρόσφατες μελέτες του εργαστηρίου της Δρ Μάγκουρα, αποδείχθηκε η 

προσέλκυση στις λιπιδιακές σχεδίες, όχι μόνο της νευροϊνιδίνης, μια μεγάλη RasGAP 

των νευρώνων του ΚΝΣ, αλλά και την πρωτεϊνικής κινάσης C (PKCε) η οποία έχει 

αποδειχθεί ότι διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην ενεργοποίηση του Ras και 

την προσέλκυσή του στη μεμβράνη, μέσω του σηματοδοτικού μονοπατιού Raf-1/ 

MEK/ ERK και πιθανώς της οικογένειας των RasGEFs SOS (Leondaritis et al., 2009, 

Mangoura et al., 2006a). Η εμπλοκή της PKCε στις λιπιδιακές σχεδίες και ο 

συσχετισμός της με την δραστικότητα του Ras, εμπλέκει άμεσα με τον 

κυτταροσκελετό (Koliou et al., 2016) και  την RasGAP νευροϊνιδίνη στη λειτουργία και 

τη δομή του κυττάρου, συσχέτιση που αποτελεί βάση και της παρούσας πτυχιακής 

εργασίας. 
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Κυτταροσκελετός 

 
Όταν τοποθετούμε ένα κύτταρο σε μια επιφάνεια, π.χ. ένα τρυβλίο, αυτό θα απλωθεί 

και θα «ανοίξει» δίνοντας μας την εντύπωση ότι εάν ήταν σε μια γωνία θα έπαιρνε 

το σχήμα των ρολογιών του Dali στον πίνακα “The Persistence of Memory”, όντας 

ουσιαστικά μια σακούλα από ζελέ. Αυτό όμως δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα το 

κύτταρο έχει πολύ καθορισμένο σχήμα, με συγκεκριμένες θέσεις και οδούς 

μετακίνησης των συστατικών του. Αυτή η ιδιότητα οφείλεται στον σκελετό του 

κυττάρου, τον κυτταροσκελετό. Είναι ένα από τα βασικότερα μέρη του κυττάρου, το 

οποίο όμως άρχισε να μελετάται σχετικά τελευταίο λόγω της προηγουμένως 

ελλιπούς τεχνολογίας απεικόνισής και σπουδής του. 

Οι λειτουργίες του κυτταροσκελετού, λοιπόν, πέραν της διατήρησης του σχήματος 

και της διαμερισματοποίησης του κυττάρου, συνίστανται στη σύνδεση του κυττάρου 

βιοχημικά και φυσικά με το εξωκυτταρικό περιβάλλον και στην παραγωγή 

συντονισμένων δυναμικών οι οποίες επιτρέπουν στο κύτταρο να μετακινείται και να 

αλλάζει σχήμα (Fletcher et al. 2010). Τις τρείς αυτές βασικές δράσεις τις ασκεί με τη 

βοήθεια ενός μεγάλου αριθμού κυτταροπλασματικών και μεμβρανικών πρωτεϊνών, 

με πολλές να ανακαλύπτονται ακόμα και σήμερα (Kirkpatrick LL, 1999). Έτσι 

καταλαβαίνουμε ότι ο κυτταροσκελετός, παρά το όνομά του δεν είναι μια άκαμπτη 

δομή, η λειτουργία της οποίας εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά μια δυναμική δομή με 

υψηλή προσαρμοστικότητα της οποίας τα συστατικά και τα αλληλοεπιδρώντα μόριά 

της βρίσκονται σε συνεχή εναλλαγή (Fletcher and Mullins, 2010). 



13 
 

 

Εικόνα 3 Τα τρία δομικά στοιχεία του ευκαρυωτικού κυτταροσκελετού. (MBInfo, 2018, National University of 
Singapore)  

Βασικά κυτταροσκελετικά συστήματα 

 
Έτσι, σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα, νευρικά και μη, ο κυτταροσκελετός 

αποτελείται από τρείς ξεχωριστές αλλά αλληλοεπιδρούσες δομές πολυμερών: τους 

μικροσωληνίσκους (microtubules, MTs), τα μικροινίδια (microfilaments, MFs) και τα 

ενδιάμεσα ινίδια (intermediate filaments, IFs). Κάθε μια από αυτές τις δομές, έχει 

ξεχωριστή σύνθεση, δομή και οργάνωση η οποία συχνά διαφοροποιείται ανά 

κυτταρικό τύπο ή υποκυτταρική περιοχή. (Kirkpatrick LL, 1999). Παρακάτω 

αναλύονται μεμονωμένα τα τρία στοιχεία αυτά του ευκαρυωτικού κυτταροσκελετού. 

Μικροσωληνίσκοι 

 

Βασικό δομικό συστατικό των μικροσωληνίσκων είναι μια πρωτεΐνη 50kDa, η 

τουμπουλίνη. Ετεροδιμερή α- και β-τουμπουλίνης ενώνονται σχηματίζοντας 

τα πρωτοϊνίδια (protofilaments). Δεκατρία από αυτά σχηματίζουν έναν κενό 

«σωλήνα» με διάμετρο 25nm, στους νευρωνικούς μικροσωληνίσκους. Οι δυο 

τουμπουλίνες μεταξύ τους έχουν μια ομοιότητα σχεδόν 40% η οποία μάλιστα 

αυξάνεται όταν κοιτάμε τα εκάστοτε γονίδια υποοικογενειών των δυο. 
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Επίσης, η διατήρηση των γονιδίων των τουμπουλινών είναι υψηλότατη 

μεταξύ των ειδών (Kirkpatrick LL, 1999). 

Τα διμερή της τουμπουλίνης εμφανίζουν 

δραστικότητα GTP-άσης καθώς συνδέουν 

δύο μόρια GTP, ένα η α- και ένα η β- 

τουμπουλίνη. Μόνο όμως η δεύτερη το 

υδρολύει σε GDP. Η όλη σταθερότητα του 

συστήματος οφείλεται ουσιαστικά σε ένα 

κάλυμμα τουμπουλίνης-GTP στο άκρο του 

μορίου (Downing and Nogales, 1998). Αυτό 

συμβαίνει λόγω ενός φαινομένου που 

παρατηρείται στους μικροσωληνίσκους που 

στα αγγλικά ονομάζεται dynamic instability. 

Στην ουσία, η υδρόλυση του μορίου του GTP 

από την β-τουμπουλίνη, μειώνει την 

ικανότητα σύνδεσης νέων μορίων σε αυτό το 

άκρο ευνοώντας έτσι τον αποπολυμερισμό 

του μικροσωληνίσκου. Έτσι, υπάρχει μια 

αστάθεια των δομών αυτών καθώς συνεχώς 

προστίθενται νέα μόρια στο ένα άκρο (+ 

άκρο) και αποκόπτονται από το άλλο (- άκρο) 

του ίδιου μικροσωληνίσκου. Όσο υπάρχουν 

μόρια β-τουμπουλίνης-GTP σε περίσσεια 

ώστε να προστίθενται πριν υδρολυθεί το 

GTP των ήδη συνδεδεμένων, διατηρείται 

αυτό στο κάλυμμα στο + άκρο και ο μικροσωληνίσκος επιμηκύνεται. Αν 

μειωθεί όμως ο ρυθμός πολυμερισμού, υδρολύεται το GTP και πυροδοτείται 

ο ταχύτατος αποπολυμερισμός του μικροσωληνίσκου (GM., 2000). 

Αυτή η πολικότητα είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα των μικροσωληνίσκων, 

καθώς έτσι εξασφαλίζεται η σωστή κατεύθυνση της διακίνησης μορίων κατά 

μήκος των μικροσωληνίσκων (Kirkpatrick LL, 1999). Επιπλέον, οι  Tim 

Mitchison και Marc Kirschner που πρώτο-περιέγραψαν το μοντέλο του 

Εικόνα 4 Σχηματική απεικόνιση ενός 
μικροσωληνίσκου που αποτελείται από 
δεκατρία πρωτοινίδια. 
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dynamic instability το 1984, τόνισαν και τη μεγάλη του σημασία στη 

διαδικασία της μίτωσης που είναι μια ξεχωριστή περίοδος στη ζωή του 

κυττάρου στην οποία ο κυτταροσκελετός και ιδιαίτερα οι μικροσωληνίσκοι 

έχουν τεράστια σημασία (GM., 2000). 

Η βασική ιδιότητα των μικροσωληνίσκων, η οποία είναι η πολωμένη 

μετακίνηση συστατικών του κυττάρου, οργανιδίων, mRNAs και πρωτεϊνών 

μέσα στο κύτταρο, επιτυγχάνεται μέσω των κινητήριων πρωτεϊνών, όπως η 

δυνεΐνη και η κινεσίνη, οι οποίες στα γλοιοβλαστώματα εμφανίζουν 

αυξημένη έκφραση με αποτέλεσμα αυξημένη κυτταρική μετακίνηση, 

μετάσταση αλλά και μιτωτική δραστηριότητα (Otani et al., 2019). 

Στα κύτταρα γλοίας, τώρα, και στα περισσότερα κύτταρα πλην των νευρώνων, 

το – άκρο των μικροσωληνίσκων βρίσκεται συνδεδεμένο σε μια περιοχή του 

κυττάρου που ονομάζεται κέντρο οργάνωσης μικροσωληνίσκων (Microtubule 

Organizing Center, MTOC) (Kirkpatrick LL, 1999). Αυτό το οργανίδιο του 

κυττάρου είναι υπεύθυνο για την οργάνωση όλων των δομών της 

τουμπουλίνης που παρατηρούνται στο κύτταρο. Κατά τη διάρκεια ζωής του 

κυττάρου και αναλόγως τον τύπο του, υπάρχουν διάφορα MTOCs, το πιο 

γνωστό και μελετημένο, όμως, είναι το κεντρόσωμα. Το κεντρόσωμα, 

ουσιαστικά αποτελείται από δυο μικρές δομές μικροσωληνίσκων σε γωνία 

90ο μεταξύ τους που ονομάζονται κεντριόλια (Joshi, 1994). Βασική ιδιότητα 

των MTOC, λοιπόν, είναι η έναρξη και διατήρηση (nucleation) των 

μικροσωληνίσκων, συνδέοντας το (–) άκρο των μικροσωληνίσκων και 

ελέγχοντας την συγκέντρωση της διαθέσιμης τουμπουλίνης στο σημείο για 

την ανάπτυξή τους. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το ποια στοιχεία του MTOC 

είναι αυτά που του δίνουν τη δυνατότητα οργάνωσης των μικροσωληνίσκων 

ήταν άγνωστα. Στην προσπάθεια αναγνώρισης νέων πρωτεϊνών απαραίτητων 

στη λειτουργία των μικροσωληνίσκων, η ομάδα του Oakley το 1989 

ανακάλυψε μια νέα πρωτεΐνη της οικογένειας των τουμπουλινών, η οποία 

ήταν αρκετά διαφορετική από τις α- και β-. Αργότερα, το 1992, η ίδια ομάδα 

την εντοπίζει στα MTOC/αστερίσκους της μιτωτικής ατράκτου και της 

προσδίδουν το ρόλο της οργάνωσης και πολικοποίησης των 

μικροσωληνίσκων, καθώς απουσία της ο πυρήνας του διαιρούμενου 
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κυττάρου δεν χωριζόταν ποτέ, υποδεικνύοντας πιθανό ρόλο της νέας 

τουμπουλίνης στη μετάβαση από τη μίτωση στη φάση G1 (Oakley, 1992) . Η 

γ-τουμπουλίνη, όπως ονομάστηκε, πλέον έχει βρεθεί ως βασικό δομικό 

στοιχείο όλων των MTOCs και είναι, όπως και οι α- και β-τουμπουλίνη, υψηλά 

διατηρημένη σε γονιδιώματα όλου το ζωικού φάσματος το οποίο έχει 

μελετηθεί.  

 

Εικόνα 5 Η πυρήνωση των μικροσωληνίσκων από τους δακτυλίους της γ-τουμπουλίνης στο 
κεντροσωμάτιο (Garland Publishing, 1998) 

Εμφανίζεται, όχι μεμονωμένα αλλά ως μέρος ενός πολυπρωτεϊνικού 

συμπλόκου, ονομαζόμενο γTuRC (γ-Tubulin Ring Complex) το οποίο συνδέεται 

πάνω στο κεντροσωμάτιο και εκκινεί την δημιουργία των μικροσωληνίσκων 

παρέχοντας ένα «πρόπλασμα» από γ-τουμπουλίνη στο οποίο συνδέονται τα 

ετεροδιμερή α- και β-τουμπουλίνης (Zheng et al., 1995). Η δραστικότητα του 

συμπλόκου γTuRC είναι ξεκάθαρα υψηλότερη όταν αυτό είναι συνδεδεμένο 

σε κάποιο MTOC, απ’ ότι είναι όντας ελεύθερο, αλλά εξαρτάται και από το 

ακριβές MTOC ή πρωτεΐνη στην οποία συνδέεται (Kollman et al., 2011). 

Συγκεκριμένα, όμως, στη μίτωση, τα δύο κεντροσωμάτια, μητρικό και 

θυγατρικό που δημιουργούνται, και το περικεντριολικό τους υλικό δρουν ως 

πόλος έλξης του συμπλόκων γTuRC τα οποία έτσι ενεργοποιούνται και 

επάγουν την έναρξη δημιουργίας των αστρικών μικροσωληνίσκων που 

απαιτούνται για τη διαδικασία της μίτωσης (Wu and Akhmanova, 2017). 

Τέλος, πολλές δημοσιεύσεις της τελευταίας 15ετίας έχουν τονίσει την 



17 
 

σημασία του Golgi ως ένα σημαντικό MTOC, με τους μικροσωληνίσκους και 

την πολικότητά τους να είναι βασικοί αρωγοί του σχηματισμού του 

συμπλόκου Golgi και της πολικότητας του, η οποία, με τη σειρά της, είναι 

απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του αλλά και για την πολικότητα του 

κυττάρου κατά τη μετακίνησή του, μια κατάσταση που θα αναλυθεί 

παρακάτω. (Drabek et al., 2006, Miller et al., 2009, Rivero et al., 2009). 

Ενδιάμεσα Ινίδια 

 

Αυτή η ομάδα πολυμερών του κυτταροσκελετού έχει ένα βασικό 

χαρακτηριστικό: υψηλή κυτταρική εξειδίκευση. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούνται πολύ συχνά ως δείκτες κυτταρικής διαφοροποίησης. Τα 

γονίδιά τους είναι χωρισμένα σε πέντε (5) κατηγορίες, με κοινό στοιχείο την 

ομολογία μια περιοχής που μεταγράφεται και μεταφράζεται σε πολλαπλές α-

έλικες που σχηματίζουν δομές coiled coil. Όχι και τόσο εντυπωσιακό, ήταν το 

ότι αυτή η γονιδιακή κατηγοριοποίηση, αντανακλά και τις ιδιαίτερες 

λειτουργίες των IF, παρέχοντας έτσι μια ακόμα απόδειξη της άρρηκτης σχέσης 

δομής-λειτουργίας. Οι πέντε (5) κατηγορίες είναι αυτές που απεικονίζονται 

στον πίνακα 1.1 (Conway J.F., 1989). 

IF – I Όξινη κερατίνη 

IF – II Βασική κερατίνη 

IF – III Βιμεντίνη, Δεσμίνη, GFAP κ.α. 

IF – IV NF (χωρίζονται σε high, medium και low) 

IF - V Λαμίνες 

 

Οι δύο πρώτες κατηγορίες (Ι, ΙΙ) περιλαμβάνουν τις κερατίνες, οι οποίες 

βρίσκονται στα επιθηλιακά κύτταρα διαφόρων ιστών αλλά με διαφορετικό 

συνδυασμό των δύο τύπων. Στην τρίτη κατηγορία (ΙΙΙ) περιλαμβάνονται τα 

ενδιάμεσα ινίδια τα οποία βρίσκονται στα σχετικά λιγότερο 

διαφοροποιημένα κύτταρα, π.χ. στους πρώιμους νευρώνες, αλλά και σε 

μερικά πιο εξειδικευμένων ιστών, όπως ώριμα αστροκύτταρα. Στη συνέχεια, 

στην τέταρτη κατηγορία (IV) βρίσκονται να νευρικά ενδιάμεσα ινίδια 

(Neurofilaments, NF) τα οποία εντοπίζονται μόνο στους νευρώνες, έχουν 
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διαφορετική δομή και χωρίζονται σε τρείς υποκατηγορίες high, medium και 

low ανάλογα με το μοριακό τους βάρος. Τέλος, η πέμπτη κατηγορία (V) 

περιλαμβάνει τις λαμίνες, οι οποίες σχηματίζουν το τοίχωμα του πυρηνικού 

φακέλου. 

Συγκεκριμένα στο νευρικό σύστημα βρίσκουμε ενδιάμεσα ινίδια από τις 

κατηγορίες ΙΙΙ, ΙV και V, με σημαντικές διαφορές στην κατανομή τους αλλά και 

το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο τις εντοπίζουμε. Παρόλα αυτά, έχουν όμοια 

δομή καθώς δημιουργούν μακριές, γερές ίνες, διαμέτρου 8-12nm. Τα 

νευροϊνίδια(NF) διαφέρουν σε αυτό καθώς εμφανίζουν πλαϊνές προεκβολές, 

σε αντίθεση με τα ινίδια της γλοίας και των υπολοίπων κυτταρικών τύπων. 

Εξαιτίας αυτών των προεκβολών, στους νευρώνες, ειδικά στους 

μυελινομένους, τα ενδιάμεσα ινίδια εμφανίζονται πιο αραιά κατανεμημένα 

στους νευρώνες, ειδικά στους μυελινομένους,, ενώ στους υπόλοιπους τύπους 

είναι πολύ πυκνότερα (Kirkpatrick LL, 1999). 

Μικροινίδια ακτίνης 

 

H κύρια και η πιο πολυπληθής πρωτεΐνη του κυτταροσκελετού είναι η 

λεγόμενη ακτίνη. Ανακαλύφθηκε το 1942 από τον Straub σε κύτταρα μυϊκού 

ιστού αλλά από τότε έχει βρεθεί σχεδόν σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα, 

παίζοντας ρόλο σε πολύ σημαντικές λειτουργίες του κυττάρου με κυριότερη 

την μετακίνηση αυτού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του κύκλου πολυμερισμού 

και αποπολυμερισμού δομών ακτίνης όπως τα λιμελιπόδια και τα φιλοπόδια, 

προεκτάσεις κυτταρικής μεμβράνης με ακτίνη προς το εξωτερικό του 

κυττάρου (Rottner et al., 2017). 



19 
 

 

Μέσα στο κύτταρο, η ακτίνη βρίσκεται σε δύο μορφές: την μονομερή G-ακτίνη 

και την πολυμερή, ελικοειδή F-ακτίνη. Η ακτίνη συνδέεται σε ένα μόριο ATP 

το οποίο ωθεί την μετατροπή από G- σε F-ακτίνη, άρα και το συνεχόμενο 

πολυμερισμό στο ένα άκρο του μορίου και τον από πολυμερισμό στο άλλο. Η 

εναλλαγή αυτή (treadmilling) υποστηρίζεται και από ένα πλήθος πρωτεϊνών 

που διέπουν τις δυναμικές δομές της ακτίνης (Oda et al., 2009). Ο αυθόρμητος 

πολυμερισμός μορίων G-ακτίνης για να σχηματίσουν πολυμερή αποκλείεται 

από την αστάθεια των διμερών/τριμερών ακτίνης και για αυτό, όπως και 

στους μικροσωλινίσκους, απαιτούνται σύμπλοκα έναρξης. Αναφορικά, τρία 

από αυτά τα σύμπλοκα είναι α) το Arp2/3 το οποίο ενεργοποιείται από 

παράγοντες πολυμερισμού της ακτίνης όπως η πρωτεΐνη WAVE (WASP 

Verpolin-homologous protein) της οικογένειας πρωτεϊνών WASP (Wiskott–

Aldrich syndrome protein) και β) οι φορμίνες, που είναι πρωτεΐνες που 

σχηματίζουν διμερή τα οποία ανά δύο συνδέονται και ενώνουν δυο μονομερή 

ακτίνης. Οι φορμίνες είναι οι ίδιες που επιταχύνουν την προέκταση του 

αυξανόμενου άκρου της ακτίνης (αγκαθωτό άκρο, barbed end, + άκρο) 

προσελκύοντας την κατάλληλη G-ακτίνη και αποκλείοντας την πρόσδεση 

πρωτεϊνών καλύμματος που σταματούν την αύξηση του άκρου (Rottner et al., 

2017). 

Πιο αναλυτικά, ένα μονομερές ακτίνης αποτελείται από 375 αμινοξέα και 4 

υποπεριοχές. Τριτοταγώς, στοιχίζονται αυτές οι υποπεριοχές σε κυκλική 

Εικόνα 6 Η δυναμική ισορροπία των μικροσωληνίσκων (The Cell: A Molecular Approach. 
2nd edition. Cooper GM Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2000.) 
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μορφή όπου στο κέντρο της συνδέεται ένα μόριο ATP, κυρίως μέσω των 

υποπεριοχών 2 και 3. Οι πρωτεΐνες Arp, οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω, 

έχουν πολύ παρόμοια δομή αλλά με διαφορές στην επιφάνεια των 

υποπεριοχών, κυρίως αμινοξικές που εμποδίζουν την δημιουργία 

μακρομοριακών δομών. Στην τελική τους μορφή, τα ινίδια ακτίνης 

σχηματίζονται από δυο αλυσίδες, οι οποίες σχηματίζουν μια δεξιόστροφη 

έλικα στην μια πλευρά της οποίας συνδέονται «κεφαλές μυοσίνης» και 

ονομάζεται αγκαθωτό άκρο (barbed end, + άκρο) ενώ το άλλο άκρο 

ονομάζεται ακιδωτό άκρο (pointed end, - άκρο). H έναρξη αλλά και η 

επιμήκυνση των ινιδίων έχει περιγραφεί αρκετά και ουσιαστικά βασίζεται 

στην περιεκτικότητα του περιβάλλοντος σε μονομερή ακτίνης και την 

ταχύτητα υδρόλυσης του ATP σε ADP, με τη σύνδεση και αποσύνδεση της 

ATP-ακτίνης να γίνεται με μικρότερο ρυθμό στο ακιδωτό άκρο (pointed end, - 

άκρο). Το ADP, από την άλλη συνδέεται μη-αντιστρεπτά στην ακτίνη και 

ανταλλάσσει φωσφορικές ομάδες με το περιβάλλον (Pollard, 2016). Έτσι 

εξηγείται και η ανισορροπία στην ταχύτητα προέκτασης των δύο άκρων της 

ακτίνης. Η affinity του φωσφορικού είναι 10 φορές μικρότερη στο ακιδωτό 

άκρο (pointed end, - άκρο), από ό,τι στο barbed. Αυτό, σε συνδυασμό με το 

ότι η ATP-ακτίνη αποσυνδέεται αργότερα στο ακιδωτό άκρο (pointed end, - 

άκρο), μετατρέπεται ευκολότερα σε ADP-ακτίνη πριν «θαφθεί» στο 

εσωτερικό του μορίου, και ταυτόχρονα παρέχει υψηλότερη συγκέντρωση 

ADP-ακτίνης προς αποπολυμερισμό στο ακιδωτό άκρο (pointed end, - άκρο) 

(Fujiwara et al., 2007). 

 

Εικόνα 7 Δράση μερικών πρωτεϊνών που προσδένουν την ακτίνη. Η κοφιλίνη (cofilin) όταν συνδέεται 
στα ινίδια ακτίνης αυξάνει το ρυθμό απομάκρυνσης των μορίων ADP-ακτίνης από το ακιδωτό άκρο του 
ινιδίου. Η κοφιλίνη παραμένει συνδεδεμένη με τα απομακρυσμένα μονομερή μέχρι που η προφιλίνη 
(profiling) επιταχύνει την ανταλλαγή ADP με ATP και έτσι τα μονομερή ακτίνης μπορούν και 
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πολυμερίζονται εκ νέο σε νέα ινίδια με τη βοήθεια του συμπλόκου Arp2/3 . (The Cell: A Molecular 
Approach. 2nd edition. Cooper GM Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2000.) 

Όλα τα παραπάνω μελετήθηκαν και αποδείχθηκαν σε in vitro καταστάσεις. Το 

κύτταρο, όμως, διαφέρει από το δοκιμαστικό σωλήνα. Έτσι, in vivo, σχεδόν η 

μισή από την ακτίνη που διαθέτει ένα κύτταρο δεν είναι μεν πολυμερισμένη 

αλλά από την άλλη εναλλάσσει καταστάσεις και δομές πολύ γρηγορότερα 

από αυτές που δημιουργούμε στον πάγκο. Αυτές οι διαφορές οφείλονται στην 

πληθώρα πρωτεϊνών που έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρούν με την ακτίνη και 

ρυθμίζουν τη λειτουργία της. Αναφορικά, οι πρωτεΐνες αυτές μπορεί να: 

 Προσδένουν μονομερή ακτίνης καθιστώντας τα διαθέσιμα 

προς πολυμερισμό (π.χ. προφιλίνη, thymosin-β4). 

 Εκκινούν (nucleate) τον πολυμερισμό ινιδίων ακτίνης 

(σύμπλοκο Arp2/3, formins). 

 Ενισχύουν και επιταχύνουν τον πολυμερισμό των 

νεοσυντιθέμενων ινιδίων (formins, Ena/VASP). 

 Καλύπτουν τα δύο άκρα των ινιδίων, σταματώντας την αύξησή 

τους (Capping protein, tropomodulin, Arp2/3). 

 Αποσυνθέτουν ινίδια (κοφιλίνη, gelsolin). 

 Διασυνδέουν (cross-link) ινίδια (a-actinin, filamin). 

Τέλος, ειδική μνεία είναι απαραίτητο να γίνει στην τροπομυοσίνη, μια πρωτεΐνη η 

οποία προσδένεται στα ινίδια ακτίνης, πραστατεύοντας τα από πρωτεΐνες όπως η 

κοφιλίνη, καθώς παίζει και σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της συγκέντρωσης 

ασβεστίου στα μυϊκά κύτταρα (Pollard, 2016). 
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Βασικές κυτταρικές διεργασίες που βασίζονται στον κυτταροσκελετό 
 

Κυτταρική μετακίνηση 

 
Η ικανότητα των κυττάρων να μετακινούνται είναι βασικό στοιχείο για τη δημιουργία αλλά 

και τη λειτουργία των ιστών. Κλασικά παραδείγματα είναι η μετανάστευση των νευρώνων, 

κατά την εμβρυική ανάπτυξη, για την κατάκτηση της τελικής τους θέσης στις στοιβάδες του 

εγκεφαλικού ιστού αλλά και κατά την ενήλικη ζωή με την ταχεία μετακίνηση των κυττάρων 

του ανοσοποιητικού συστήματος και την επούλωση τραυμάτων. Η αυξημένη, όμως, 

κινητικότητα των καρκινικών κυττάρων είναι το χαρακτηριστικό αυτό που υποστηρίζει τη 

διεισδυτικότητά τους και την εν συνεχεία μετάσταση του όγκου (Svitkina, 2018). 

Η βάση των διαφόρων μηχανισμών της κυτταρικής κίνησης και μετανάστευσης θεωρείται ότι 

εμφανίστηκε πριν από 1 δις χρόνια και διατηρείται μεταξύ πρωτόζωων και σπονδυλωτών. 

Για την πλειονότητα των κυττάρων ένας γενικός μηχανισμός θα μπορούσε να χωριστεί σε 4 

βασικά στάδια: 

1. Προεκβολή της προπορευόμενη παρυφή. 

2. Προσκόλλησή του στο υπόστρωμα. 

3. Αποκόλληση του οπίσθιου άκρου. 

4. Απόσυρσή του προς το προπορευόμενη παρυφή (Pollard and Borisy, 2003). 

 

Βάση για την παραγωγή της δύναμης που απαιτείται για να δημιουργηθούν οι αρχικές 

προεκβολές της μεμβράνης του κυττάρου αποτελεί ο σκελετός των ινιδίων της ακτίνης, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, και συγκεκριμένα από την κυκλική εναλλαγή πολυμερισμού 

και αποπολυμερισμού των ινιδίων της, με καθορισμένο προσανατολισμό. Ο 

προσανατολισμός αυτός προκύπτει από τον ταχύτερο πολυμερισμό του άκρου (+) των 

ινιδίων της ακτίνης σε σχέση με τον αποπολυμερισμό του άκρου (-). 

Με τη βοήθεια ενός πλήθους πρωτεϊνών που συνδέονται με την ακτίνη, οι οποίες 

αναλύθηκαν παραπάνω, τα ινίδια της ακτίνης οργανώνονται σε διάφορες δομές μέσα στο 

κύτταρο, με βασικότερα τα δεμάτια ακτίνης, παράλληλα και συσταλτικά, και τα δίκτυα 

ακτίνης, ανάλογα με το είδος των πρωτεϊνών δέσμευσης της ακτίνης που χρησιμοποιούν. 

Μια δομή που δημιουργούν τα παράλληλα ινίδια είναι τα νηματοπόδια ή φιλοπόδια. Είναι 

μακριές εκβολές της μεμβράνης υποστηριζόμενη από την ακτίνη και στη θεωρία μπορούν να 

αυξάνονται συνεχώς μέσω της διαδικασία της «κίνησης με ανασχηματισμό» (treadmilling), 
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δηλαδή την κυκλική εναλλαγή μονομερών από το οπίσθιο άκρο στο αυξανόμενο. Παρόλα 

αυτά, τα νηματοπόδια μεγαλώνουν έως ένα σημείο και στη συνέχεια αποικοδομούνται. 

Μέσω της διασύνδεσης (cross-linking) των νηματοποδίων μεταξύ τους, παράγονται ισχυρές 

και σταθερές δομές με τη δυνατότητα προέκτασης της μεμβράνης σε μεγαλύτερα μήκη. 

Άλλες δομές παραλλήλων ινιδίων ακτίνης είναι οι μικρές προεκβολές της μεμβράνης στην 

προπορευόμενη παρυφή των κινούμενων κυττάρων, τα microspikes και οι ίνες απόσυρσης 

(retraction fibers). Οι πρώτες εμφανίζονται στην άκρη του κυττάρου αλλά εκτείνονται πολύ 

λιγότερο από τα νηματοπόδια ενώ οι ίνες απόσυρσης εμφανίζονται στο οπίσθιο άκρο (ή σε 

οποιαδήποτε αποκόλληση της μεμβράνης) και δεν επεκτείνονται ιδιαίτερα από μόνες τους. 

Τέλος, δομές παραλλήλων ινιδίων εμφανίζονται και σε ακίνητα κύτταρα και είναι τα τριχίδια 

των επιθηλιακών κυττάρων του εντέρου (microvilli), του εσωτερικού του αυτιού (stereocilia) 

αλλά και οι προεκβολές του ακροσωμίου των σπερματοζωαρίων, όπου αποτέλεσαν και την 

πρώτη καταγραφή παραγόμενης δύναμης και έργου από ινίδια ακτίνης. 

Πάνω στις διακλαδώσεις των ινιδίων της ακτίνης βασίζεται η πλειοψηφία των κινητικών 

αναγκών του κυττάρου. Από την μετακίνησή του, η οποία μελετάται στην παρούσα εργασία, 

μέχρι διαδικασίες όπως η ενδοκύττωση, η βιογένεση διαφόρων ενδοκυτταρικών οργανιδίων 

και η δημιουργία μιας πληθώρας δομών κυτταρικής επικοινωνίας, όπως οι νευρικές 

συνάψεις. 

Το βασικότερο δίκτυο διακλαδωμένων ινιδίων ακτίνης είναι αυτό των ελασματοποδίων 

(lamellipodia). Οι δομές αυτές βρίσκονται κυρίως στην προπορευόμενη παρυφή του 

κυττάρου και είναι πεπλατυσμένες προεκτάσεις της κυτταρικής μεμβράνης, οι οποίες 

υποστηρίζονται από το δίκτυο της διακλαδωμένης ακτίνης. Τα ελασματοπόδια θεωρούνται 

η βασική «μηχανή» πλοήγησης του κινούμενου κυττάρου, οδηγώντας το γύρω από τυχόν 

εμπόδια και επικοινωνώντας με το εξωκυττάριο περιβάλλον και το υπόστρωμα κίνησης. Στις 

διαδικασίες αυτές εμπλέκονται και τα νηματοπόδια με διαφορετικές αρμοδιότητες. Ο 

διαχωρισμός των δομών αυτών και η ανάλυση του ενός χωρίς την αναφορά του άλλου 

καθίσταται αδύνατη καθώς μιλάμε για ένα κοινό και διαπλεκόμενο δίκτυο, οι ακριβείς 

μηχανισμοί του οποίου δεν έχουν ακόμα διαλευκανθεί (Svitkina, 2018). 

Παρατηρώντας τα με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, τα ελασματοπόδια υποστηρίζονται από 

έναν ξεχωριστό κυτταροσκελετό ακτίνης, με διαγώνια ινίδια προσανατολισμένα με το άκρο 

(+) τους στην μεμβράνη που προπορεύεται. Ο λόγος της διαγώνιας επαφής τους με τη 

μεμβράνη, και όχι της κάθετης, υποστηρίζεται από το Brownian rachet model, όπου το ινίδιο 
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«σπρώχνει» αποτελεσματικότερα τη μεμβράνη υπό γωνία (Mogilner and Oster, 1996, 

Mogilner and Oster, 2003). 

Η διακλάδωση των ινιδίων γίνεται με τη δημιουργία νέων από το πλάι των παλαιότερων με 

τη βοήθεια του συμπλόκου Arp2/3, διαδικασία η οποία ονομάζεται δενδριτικός 

πολυμερισμός (dendritic nucleation). Τα νέα ινίδια που δημιουργούνται προεκτείνουν τη 

μεμβράνη και μετά από ένα σημείο τους προστίθεται ένα κάλυμμα στο (+) άκρο τους και η 

επέκταση σταματάει (Svitkina and Borisy, 1999). Σύμφωνα με το μοντέλο διακλάδωσης 

(dendritic nucleation), αν και στα κύτταρα υπάρχουν παραπάνω από 60 οικογένειες 

πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με την ακτίνη, υπάρχει ένα περιορισμένο σύνολο βασικών 

μορίων που υποστηρίζουν και οργανώνουν τη διαδικασία της κίνησης. Είναι γνωστό ότι στα 

κύτταρα υπάρχει ένας αριθμός μονομερούς ακτίνης συνδεδεμένα με την πρωτεΐνη 

προφιλίνη. Μετά από κάποιο νέο σήμα, ενεργοποιούνται οι παράγοντες πολυμερισμού της 

ακτίνης, όπως τα μέλη της οικογένειας πρωτεϊνών WASp/Scar, τα οποία με τη σειρά τους 

ενεργοποιούν το σύμπλοκο Arp2/3 το οποίο εκκινεί τη δημιουργία νέων ινιδίων από το πλάι 

των ήδη υπάρχοντων. Η δημιουργία νέων ινιδίων είναι ταχύτατη και προωθούν τη μεμβράνη 

προς την κατεύθυνση που αυξάνονται. Ο χρόνος προέκτασης, όμως, του κάθε ινιδίου είναι 

λίγος καθώς σύντομα τούς προστίθεται ένα κάλυμμα από τις capping proteins. Όπως έχει ήδη 

αναλυθεί, η ακτίνη υδρολύει γρήγορα το ATP αλλά ανταλλάσει τα φωσφορικά αργά. Η 

απομάκρυνση των φωσφορικών ομάδων εκκινεί ταυτόχρονα τον αποπολυμερισμό των 

ινιδίων και των διακλαδώσεων, διαδικασία με αρωγό την κοφιλίνη η οποία προσδένεται στα 

ινίδια και τα αποπολυμερίζει απομακρύνοντας ταυτόχρονα τα μόρια ADP από τα άκρα των 

ινιδίων, δράση συμπληρωματική της προφιλίνης η οποία δρα ως παράγοντας ανταλλαγής 

νουκλεοτιδίων της ακτίνης δηλαδή του ADP με ATP, επιστρέφοντας τα μονομερή ακτίνης/ATP 

στο κυτταρόπλασμα, διαθέσιμα προς τη δημιουργία των νέων διακλαδώσεων. Η κοφιλίνη, 

τέλος, έχει διττό ρόλο, καθώς μπορεί να καταστρέφει τα άκρα ινιδίων προς την πλευρά της 

μεμβράνης καθιστώντας τα διαθέσιμα προς επιπλέον επιμήκυνση (Pollard, 2003). 

Τα δεμάτια ακτίνης (actin bundles) υποστηρίζουν την προεκβολή των νηματοποδίων για την 

έναρξη της κίνησης, τα οποία στη συνέχεια ενσωματώνονται σε ελασματοπόδια. Τα δεσμάτια 

ακτίνης κατηγοριοποιούνται σε τουλάχιστον δυο δομικά και λειτουργικά διακριτούς τύπους, 

στους οποίους συμμετέχουν διαφορετικές πρωτεΐνες διασύνδεσης ινιδίων ακτίνης. Ο πρώτος 

τύπος είναι τα παράλληλα δεμάτια, ινίδια ακτίνης, δηλαδή, οργανωμένα σε πυκνή διάταξη 

και με ίδια πολικότητα έχοντας το άκρο (+) προς τη μεμβράνη. Μια πρωτεΐνη διασύνδεσης 

των παραλλήλων δεσματίων είναι η φιμπρίνη, η οποία συνδέεται στα ινίδια ως μονομερές 

και τα κρατάει σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους (περίπου 14 nm). Ο δεύτερος τύπος 
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είναι τα συσταλτά δεμάτια τα οποία συνδέονται μέσω μιας διαφορετικής από τη φιμπρίνη 

πρωτεΐνη διασύνδεσης, την α-ακτινίνη, η οποία συνδέεται ως διμερές και έτσι προσδίδει την 

ικανότητα αλλά και το χώρο για να συσταλεί το ινίδιο. Η ιδιότητα αυτού του τύπου 

οργάνωσης είναι καίριας σημασίας για τη σύσπαση μυϊκών ινών αλλά και των ινιδίων σε 

κάθε τύπο κινούμενου κυττάρου. Από την άλλη, οι πρωτεΐνες δέσμευσης στα δίκτυα ακτίνης 

είναι μεγάλες, εύκαμπτες πρωτεΐνες που διασυνδέουν τα ινίδια ακτίνης σε κάθετη διάταξη 

μεταξύ τους (GM., 2000). 

Πλέον τα ερωτήματα γύρω από την κυτταρική κίνηση έχουν διαμορφωθεί ως προς το πώς 

διάφορες βιοχημικές και βιοφυσικές εναλλαγές επηρεάζουν τη γεωμετρία των 

νεοδιαμορφούμενων δικτύων στην προπορευόμενη παρυφή (Svitkina, 2013, Svitkina, 2018). 

 

  

Εικόνα 8 Διαγραμματική απεικόνιση του κυρίαρχου μοντέλου γένεσης νέων ινιδίων ακτίνης και προέκταση του 
προπορευόμενου άκρου στα κινούμενα κύτταρα. 
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Συνδυαστικά με την προώθηση της μεμβράνης από τον πολυμερισμό των ινιδίων της ακτίνης, 

σχηματίζονται ελασματοπόδια και νηματοπόδια, αλληλεπιδρούν με την μυοσίνη ΙΙ και 

σχηματίζουν νέες δομές οι οποίες συσπώνται και «τραβάνε» το κύτταρο προς την 

κατεύθυνση κίνησης. Εδώ η δύναμη που απαιτείται προέρχεται από την υδρόλυση του ATP 

από τις κινητήριες περιοχές των μορίων της μυοσίνης κατά μήκος των ινιδίων της ακτίνης. 

Καθώς τα νέα μικροϊνίδια προεκτείνονται στην αναπτυσσόμενη κυτταρική απόφυση, οι 

αναδιοργανωμένοι μικροσωλινίσκοι, μαζί με τα νέα μικροινίδια, δημιουργούν τροχιές για τη 

μεταφορά των λιπιδικών κυστιδίων και πρωτεϊνών που απαιτούνται για τη συνέχιση της 

μεβρανικής επέκτασης.  

Στη συνέχεια της κυτταρικής κίνησης απαιτείται η προσκόλληση του κυττάρου στην 

επιφάνεια. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία εστιακών προσφύσεων (focal adhesions).  

Ο κανόνας καθορίζει πως τα σημεία αυτά δημιουργούνται στην κάτω πλευρά της 

πλασματικής μεμβράνης στη  άκρη των ελασματοποδίων της προπορευόμενη παρυφή, και 

παράγουν δύναμη επαρκή για να προωθήσουν τη μεμβράνη μπροστά (Geiger et al., 2009). 

Οι εστιακές προσφύσεις, αυτά, λειτουργούν και ως βασικοί ρυθμιστές της απόκρισης του 

κυττάρου στα σήματα του εξωκυτταρικού του περιβάλλοντος, με κύρια μέλη τους να είναι οι 

πρωτεΐνες-υποδοχείς της οικογένειας των ιντεγκρινών. Γύρω από τις ιντεγκρίνες στις 

εστιακές προσφύσεις δημιουργείται ένα δίκτυο από περίπου 160 διαφορετικές πρωτεΐνες. 

Οι ίδιες οι ιντεγκρίνες είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες με την ενδοκυτταρική τους περιοχή 

να αποτελεί σημείο πρόσδεσης των ινιδίων της ακτίνης. Λειτουργώντας ως 

μηχανοαισθητήρες του περιβάλλοντος χώρου, οι ιντεγκρίνες στις εστιακές προσφύσεις, με 

το πλήθος των σχετιζόμενων πρωτεϊνών τους (ταλίνη, βινκουλίνη, συνδεκάνη 4), 

ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα ενεργοποιώντας σηματοδοτικά μονοπάτια με το 

γνωστότερο να είναι αυτό των μικρών GTPασών Rho, που με τη σειρά τους ενεργοποιώντας 

τις ρυθμιστικές πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού της ακτίνης ενεργοποιούν το δίκτυο ινιδίων 

να «κινηθεί» κατάλληλα, ρυθμίζοντας με τη σειρά του τα σύμπλοκα που παράγουν πρακτικά 

την δύναμη που απαιτείται για την προώθηση του κυττάρου προς την σωστή κατεύθυνση 

(Geiger et al., 2009). Μια από τις σημαντικότερες πρωτεΐνες αγκυροβόλησης που είναι 

απαραίτητες για τη δημιουργία των συμπλόκων αυτών, ακτίνης με τις ιντεγκρίνες, είναι η 

ταλίνη, καθώς κύτταρα στα οποία έχει σιγηθεί, δεν δημιουργούν εστιακές προσφύσεις και 

διαχέονται πάνω από το υπόστρωμά τους ανεξέλεγκτα. Τα δεμάτια ακτίνης που συνδέονται 

στις εστιακές προσφύσεις  ονομάζονται ινίδια απόκρισης σε μηχανικό στρες (stress fibers). 

Τα ινίδια απόκρισης σε μηχανικό στρες είναι συσταλτά δεμάτια ινιδίων ακτίνης τα οποία 

σταθεροποιούνται μέσω της πρωτεΐνη τροπομυοσίνης, συναντώνται σε ινοβλάστες, μυϊκά 
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κύτταρα και σε κάποιες κυτταρικές σειρές και είναι πολύ ισχυρές και παχιές στα μη κινητά 

κύτταρα. Εν αντιθέσει, στα κινούμενα κύτταρα, οι ίνες αυτές είναι λιγότερες, πολύ πιο λεπτές 

και δυναμικές δομές (Pellegrin and Mellor, 2007)(GM., 2000). Οι εστιακές προσφύσεις 

διαφέρουν επίσης και ως προς τη μορφολογία τους στο ίδιο το κύτταρο, αλλά και ως προς τη 

συνδεσμολογία τους με οι εστιακές προσφύσεις του κυττάρου στο υπόστρωμά του (focal 

adhesions, adhesion plaques) (Tojkander et al., 2012).  

Στα όρια του ελασματοποδίου και του επακόλουθου δικτύου ινιδίων του, η πρωτεϊνική 

σύνθεση διαφέρει αισθητά. Η επέκταση του δικτύου αυτού, στις μεμβρανικές προεκβολές 

σχετίζεται άμεσα με οι εστιακές προσφύσεις, αφού οι προεκβολές δημιουργούνται με σημείο 

εκκίνησης τις πιο ισχυρές εστιακές προσφύσεις (mature focal adhesions) στα όρια του 

δικτύου της προπορευόμενης παρυφής και του ελασματοποδίου (Ponti et al., 2004). Με το 

δίκτυο μεταφοράς των μικροσωλινίσκων μεταφέρονται στο προπορευόμενη παρυφή 

πρωτεΐνες διασύνδεσης δεσματίων ακτίνης, (για τη δημιουργία των ινιδίων απόκρισης στο 

μηχανικό στρες) όπως η α-ακτινίνη, πρωτεΐνες εστιακής πρόσφυσης, όπως η ταλίνη και η 

βινκουλίνη, αλλά και πρωτεΐνες αναδόμησης των ενδιάμεσων ινιδίων για την 

αναδιοργάνωση του πλέγματός τους. Η κίνηση του κυττάρου πάνω στα ινίδια της ακτίνης 

επιτελείται με τη μυοσίνη ΙΙ, η οποία προσδίδει την ικανότητα σύσπασης των ινών και 

προώθησης του κυττάρου. Υπάρχουν δυο μηχανισμοί σύσπασης των ινών, και οι δύο μέσω 

της μηχανιστικής δράσης της μυοσίνης, ο ένας μέσω φωσφορυλίωσης της από την κινάση 

της μυοσίνης (MLCK) αλλά και ένας δεύτερος, ανεξάρτητος της MLCK, όπου η 

φωσφορυλίωση της μυοσίνης και η σύσπαση της ίνας γίνεται μεσώ του μονοπατιού των 

GTPασών Rho (Katoh et al., 2001). 
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Συνοψίζοντας, όλο το σύστημα προώθησης είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, όπου τα 

ινίδια της ακτίνης συνεργάζονται στενά με τους μικροσωλινίσκους αλλά πιθανώς και τα 

ενδιάμεσα ινίδια, αν και βασικός τους ρόλος είναι η δομική στήριξη σε επιδράσεις έντονου 

μηχανικού στρες. 

Μικροσωληνίσκοι στην κυτταρική μετακίνηση 

 
Το βασικό σύστημα του κυτταροσκελετού που ευθύνεται για την μετακίνηση είναι τα ινίδια 

ακτίνης. Οι μικροσωληνίσκοι παίζουν εξίσου πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά στα αστροκύτταρα 

και τους νευρώνες, οι οποίοι είναι μεγάλα κύτταρα, και έτσι ένα σημαντικό ποσοστό των 

μικροσωληνίσκων φτάνει κοντά στην προπορευόμενη παρυφή. Η συμβολή των 

μικροσωληνίσκων στην μετακίνηση των κυττάρων εξαρτάται από τον κυτταρικό τύπο καθώς 

σε πειράματα καταστροφής των μικροσωλινίσκων, κάποιοι κυτταρικοί τύποι δεν 

μετακινούνται σωστά ενώ άλλοι παραμένουν ανεπηρέαστοι (Etienne-Manneville, 2004). Στην 

προπορευόμενη παρυφή συμβάλλουν στην μετακίνηση με τρεις βασικούς τρόπους (Etienne-

Manneville, 2013): 

1. Μέσω των μηχανικών τους ιδιοτήτων, πολυμεριζόμενα να προωθούν την κυτταρική 

μεμβράνη μαζί με τα ινίδια ακτίνης αλλά και λόγω της σταθερότητάς τους μέσω των 

πρωτεϊνών MAP. 

Εικόνα 9 Σχηματική απεικόνιση της μετακίνησης διαφορετικών τύπων κυττάρων και των γενικών 
δομών που σχηματίζονται.  
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2. Μέσω της ιδιότητας τους ως δίκτυο μεταφοράς μεμβρανών και των σχετιζόμενων 

πρωτεϊνών τους καθώς και τα mRNA πρωτεϊνών απαραίτητων για την πρωτεϊνική 

σύσταση της προπορευόμενης παρυφής. 

3. Μέσω της συμμετοχής τους σε ρυθμιστικά μονοπάτια της επιμήκυνσης όπως 

μικρών GTPασών της υπεροικογένειας Ras (Rac, Rho αλλά και των αντίστοιχων GAPs 

και GEFs) κ.α. 

Παράλληλα έχει αποδειχθεί η συμμετοχή των μικροσωληνίσκων στην πρόσδεση με το 

υπόστρωμα, παίζοντας ρυθμιστικό ρόλο στη δημιουργία και την αποδόμηση των εστιακών 

προσφύσεων (focal adhesions) αλλά και τη διακίνηση των ιντεγκρινών προς το 

προπορευόμενη παρυφή (Geiger et al., 2009). 

Ίσως όμως η σημαντικότερη ιδιότητα των μικροσωληνίσκων, η οποία αξιοποιείται και στη 

μετακίνηση, είναι η δημιουργία ενός δικτύου με κοινό σημείο, το MTOC. Οι μικροσωληνίσκοι, 

γενικά, είναι προσανατολισμένοι στο κινούμενο κύτταρο παράλληλα με τη μακριά του 

πλευρά, με τα (+) άκρα τους να είναι προς τη μεμβράνη και τα (-) στο MTOC. Το MTOC είναι 

τις περισσότερες φορές προσανατολισμένο προς την προπορευόμενη παρυφή, με τον 

πυρήνα να ακολουθεί, περικυκλωμένος και υποστηριζόμενος από ένα δίκτυο 

μικροσωληνίσκων. Η βασική δύναμη για τη μετακίνηση του πυρήνα παρέχεται από την 

ακτίνη και τη μυοσίνη. Και οι μικροσωληνίσκοι είναι απαραίτητοι για την μετακίνησή του, 

αλλά κυρίως για την περιστροφή του, η οποία παρατηρείται σε νευρώνες οι οποίοι 

μεταναστεύουν. Έτσι και το MTOC, στην προκειμένη το κεντροσωμάτιο, τις περισσότερες 

φορές εμφανίζεται να είναι μπροστά από τον πυρήνα προς την πλευρά της προπορευόμενης 

παρυφής, με την μετακίνησή του πυρήνα και του κεντροσωματίου να έχει αποδειχθεί 

ανεξάρτητη η μια της άλλης πάνω στο δίκτυο των μικροσωληνίσκων. Τελευταίες μελέτες στο 

πεδίο επιβεβαιώνουν τα ινίδια της ακτίνης ως την κύρια πηγή δύναμης για τη μετατόπιση 

του πυρήνα και τους μικροσωληνίσκους απαραίτητο κομμάτι της διαδικασίας αυτής, 

γυρίζοντας τον πυρήνα και έτσι επιτρέποντας του την ασφαλή και βέλτιστη μετατόπιση 

ειδικά μέσα σε περιορισμένους χώρους όπως ο νευρικός ιστός (Tsai et al., 2007, Umeshima 

et al., 2007). 

Ο προσανατολισμός αυτός των μικροσωληνίσκων δημιουργείται στα αστροκύτταρα από ένα 

σύνθετο και όχι εντελώς αποσαφηνισμένο δίκτυο σηματοδοτικών μονοπατιών στα οποία 

βασικό ρόλο παίζουν οι GTPασες Rac και Cdc42, στην προπορευόμενη παρυφή, οι GSKs αλλά 

και η κινητήριες πρωτεΐνες δυνεΐνη και κινεσίνη (Etienne-Manneville, 2013). 
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Επίσης, αρκετές μελέτες προσδίδουν όλο και περισσότερη σημασία στους μικροσωληνίσκους 

που οργανώνουν το Golgi ως MTOC, με το ίδιο να προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση 

της κίνησης με φαρμακολογικούς παράγοντες που το καταστρέφουν να αποδίδουν σε υψηλά 

επίπεδα αποπροσανατολισμού στα μετακινούμενα κύτταρα (Miller et al., 2009, Rivero et al., 

2009, Yadav et al., 2009). 

Συνοψίζοντας, οι μικροσωληνίσκοι παίζουν ρόλο στην μετακίνηση των κυττάρων με τη 

σημαντικότητά τους να διαφέρει ανά κυτταρικό τύπο. Βασική τους λειτουργία είναι η 

εγκαθίδρυση και διατήρηση της πολικότητας του κυττάρου αποσκοπώντας σε μια 

κατευθυνόμενη κυτταρική μετακίνηση με διάρκεια. Όσον αφορά στην σύσπαση του 

κυτταροσκελετού μέσω των ινιδίων επαγόμενων από μηχανικό στρες και των εστιακών 

προσφύσεων, οι μικροσωληνίσκοι ανταγωνίζονται τα ινίδια της ακτίνης, με τα δεύτερα να 

επάγουν την σύσπαση και τους μικροσωληνίσκους την χαλάρωση και την μείωση της 

πρόσφυσης. Έτσι διασφαλίζεται η γρήγορη ανακύκλωση των εστιακών προσφύσεων κατά τη 

μετακίνηση των κυττάρων. 

Γενικά, φαίνεται πως τα ινίδια της ακτίνης και οι μικροσωληνίσκοι δεν έχουν διακριτούς 

ρόλους και ειδικά στην κυτταρική κίνηση συνεργάζονται για τον καθορισμό του σχήματος και 

του προσανατολισμού του κυττάρου. Αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί και από τους 

Εικόνα 10 Προσανατολισμός του δικτύου των μικροσωληνίσκων 
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κοινούς μηχανισμούς ρύθμισης των δυο αυτών δομών του κυτταροσκελετού, όπως π.χ. το 

μονοπάτι των Rho GTPασών (Etienne-Manneville, 2004). 

Παραπάνω αναλύθηκαν κάποιες βασικές αρχές μετακίνησης κυττάρων πάνω σε ένα 

υπόστρωμα. Βέβαια σε πραγματικές συνθήκες, σπανίως τα κύτταρα μέσα στον οργανισμό 

μετακινούνται ενόσω είναι σε επαφή με ένα μόνο υπόστρωμα. Πρέπει να αναφερθεί, λοιπόν, 

το ότι σε πραγματικές in vivo συνθήκες τα κύτταρα μετακινούνται σε τρισδιάστατα 

περιβάλλοντα, άρα βρίσκονται σε επαφή και λαμβάνουν ερεθίσματα από παραπάνω από μια 

επιφάνειες τη φορά.  

Μετακίνηση καρκινικών κυττάρων 

Τα καρκινικά κύτταρα, τώρα, χρησιμοποιούν όλους τους παραπάνω μηχανισμούς καθώς η 

αυξημένη κυτταρική μετακίνηση στον καρκίνο μεταφράζεται ως αυξημένη διεισδυτικότητα 

και μετάσταση του όγκου. Ειδικά, τα κύτταρα του γλοιοβλαστώματος χαρακτηρίζονται από 

υψηλά επίπεδα διεισδυτικότητας, χαρακτηριστικό στο οποίο οφείλεται και το χαμηλό 

ποσοστό επιβίωσης των ασθενών που διαγιγνώσκονται με GBM. Για το λόγο αυτό είναι 

απαραίτητη η διαλεύκανση των μοριακών μηχανισμών που ελέγχουν την κυτταρική 

μετακίνηση των καρκινικών κυττάρων (Zhao et al., 2017). 

Τα καρκινικά κύτταρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αυξημένη κινητικότητά τους, 

επηρεάζουν όλα τα σημεία της κυτταρικής μετακίνησης, από τις ιντεγκρίνες, την πολικότητα 

αλλά και τις ίδιες τις κυτταροσκελετικές δομές που εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή της 

Εικόνα 11 Δράση μικροινιδίων και μικροσωληνίκσων στις εστιακές προσφύσεις 
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κίνησης με σκοπό την αύξηση της κινητικότητας τους και την αποτελεσματικότητα αυτής, που 

καταλήγει στη μετάσταση του όγκου, αλλά και την αυξημένη μιτωτική τους δραστηριότητα 

καθώς μετακίνηση και πολλαπλασιασμός, συχνά είναι αποτελέσματα διαφορετικής 

ρύθμισης κοινών μονοπατιών (Lefranc et al., 2005). 

Στα γλοιώματα συγκεκριμένα, όπως και σε τραυματισμό του νευρικού ιστού ή ισχαιμία, 

αυξάνονται σημαντικά τα επίπεδα του υποδοχέα αυξητικών παραγόντων EGFR, από εκεί που 

στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο EGFR, είναι πρακτικά μη ανιχνεύσιμος σε φυσιολογικές 

συνθήκες. Η σύνδεση προσδετών στον υποδοχέα αυτό, πυροδοτεί διάφορα σημαντικά 

σηματοδοτικά μονοπάτια όπως το PI3K, Akt και mTOR. Έτσι, η απορρύθμισή του στον 

καρκίνο, και η επακόλουθη υπερλειτουργία του φαίνεται να οδηγεί σε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη 

και κινητικότητα, μέσω των προαναφερθέντων σηματοδοτικών μονοπατιών (Codeluppi et al., 

2009, Lefranc et al., 2018, Qi et al., 2017). 

Πλέον, τελευταίες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν δύο 

μορφές κυτταρικής μετακίνησης, μεμονωμένα ή ομαδοποιημένα, αναλόγως με την 

παρουσία ή όχι κυτταρικής επαφής μεταξύ των κυττάρων του όγκου. Περαιτέρω 

κατηγοριοποίηση της κίνησης τους αποκαλύπτει μια μεγαλύτερη ποικιλομορφία καθώς η 

μεμονωμένη κίνηση προϋποθέτει την ύπαρξη αυτόνομων μηχανισμών στο κύτταρο για τη 

μετακίνησή του ενώ στην ομαδική κίνηση, η πλειονότητα των κυττάρων ουσιαστικά φαίνεται 

να «τραβιέται» από κάποια κύτταρα οδηγούς (leader cells) τα οποία διαθέτουν αυτά τους 

απαραίτητους μηχανισμούς. Επιπλέον, η μεμονωμένη κίνηση χωρίζεται σε δύο ακόμα 

τύπους, αμοιβαδοειδή και μεσεγχυματική, οι οποίοι διαφέρουν στην αντοχή της 

προσκόλλησής των προεκτάσεών τους αλλά και στη δύναμη που παράγεται από τα 

συστήματα ακτίνης-μυοσίνης ΙΙ που διαθέτουν τα εκάστοτε καρκινικά κύτταρα.  

Τις περισσότερες φορές, οι καρκινικοί όγκοι παρουσιάζουν εξαιρετική ευπλασία με 

αποτέλεσμα να μεταπίπτουν εύκολα από τη μια μορφή κίνησης στην άλλη και στον άξονα 

μονάδας-ομάδας αλλά και μεταξύ αμοιβαδοειδούς ή μεσεγχυματικής κίνησης. 
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Εικόνα 12 Κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων μετακίνησης καρκινικών 
κυττάρων (Friedl, Alexander 2011) 
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Κυτταρικός κύκλος, ρύθμιση και αποκλίσεις από τη φυσιολογική μιτωτική 

διαδικασία 

 
Ο κυτταρικός κύκλος είναι μια σύνθετη και διαρκής διαδικασία η οποία περιλαμβάνει ένα 

συνεχώς αυξανόμενο σύνολο πρωτεϊνών οι οποίες καθοδηγούν το κύτταρο από τις 

διαφορετικές φάσεις του, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την άρτια μετάβαση στη μίτωση και 

τη διαίρεση του κυττάρου σε δύο θυγατρικά κύτταρα. 

 

Εικόνα 13 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτικών κυττάρων. Στο διάγραμμα φαίνονται οι φάσεις G1 (First Gap), 

S (Synthesis) και G2 (Second Gap) που αποτελούν τη μεσόφαση. Επίσης απεικονίζεται και η μίτωση η οποία 

ολοκληρώνεται με την κυτοκίνηση. Ο ευκαρυωτικός κυτταρικό κύκλος ρυθμίζεται από την έκφραση των κυκλινών 

και τη δράση αυτών. (Suzanne Wakim & Mandeep Grewal, Human Biology) 

Βασικά μέλη των ρυθμιστικών πρωτεϊνών είναι οι κυκλίνες και κινάσες ρυθμιζόμενες από τις 

κυκλίνες (CDKs) που είναι καίριες για την μετάβαση μεταξύ των φάσεων G1, S, G2 και M του 

κυτταρικού κύκλου. Μορφολογικά, ο κύκλος ζωής του κυττάρου διαχωρίζεται στην 
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μεσόφαση και την μίτωση, η οποία χωρίζεται στις επιμέρους διακριτές φάσεις πρόφαση, 

μετάφαση, ανάφαση, τελόφαση και κυτοκίνηση. Κατά τη διάρκεια των φάσεων αυτών 

διαλύεται ο πυρηνικός φάκελος, τα χρωμοσώματα συνδέονται στους μικροσωληνίσκους που 

ξεκινάνε από τους δυο εστέρες της μίτωσης, στοιχίζονται στη μέση της ατράκτου 

(μεταφασική πλάκα), χωρίζονται οι αδερφές χρωματίδες και τέλος κόβεται στα δύο οι 

πλασματική μεμβράνη καθώς αναδιοργανώνεται το κυτταροπλασματικό υλικό των δυο νέων 

κυττάρων. Οι φάσεις G1 και G2 είναι ουσιαστικά οι χρονικές περίοδοι μεταξύ των δύο 

σημαντικότερων γεγονότων στη ζωή ενός κυττάρου, τον διπλασιασμό του DNA, S φάση, και 

τη μίτωση στην Μ. Τέλος, τα κύτταρα που βρίσκονται εκτός κύκλου, αλλά με πιθανότητα να 

εισέλθουν και να διαιρεθούν, θεωρείται ότι βρίσκονται στη φάση G0 (Hochegger et al., 2008, 

Schafer, 1998). 

Ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κυτταρικού κύκλου είναι ο ρόλος του στη 

διαφοροποίηση των σωματικών κυττάρων, ειδικότερα πρόδρομων νευρικών. Αυτή η 

σύνδεση γίνεται μέσω ρυθμιστικών συστημάτων του κυτταρικού κύκλου, με τις πρόσφατες 

έρευνες να επικεντρώνονται στην «έξοδο» των πρώιμων νευρώνων από τον κυτταρικό κύκλο, 

μέσω αποκλεισμού τους στη φάση G0, που ακολουθείται από την τελική τους διαφοροποίηση 

και τη μετανάστευσή τους στην καθορισμένη τους θέση (galderisi, Giordano 2003). 

Όσον αφορά, τα υπόλοιπα σωματικά κύτταρα, που συνεχίζουν να εκτελούν τον κυτταρικό 

κύκλο, μαζί και τα κύτταρα γλοίας, η συνεχής ρύθμισή του και ο έλεγχος για τυχόν λάθη είναι 

καίριας σημασίας όχι μόνο για το κύτταρο αλλά και ολόκληρο τον οργανισμό. Για αυτό το 

λόγο, τα προαναφερθέντα ρυθμιστικά συστήματα είναι πολλά αλλά και σύνθετα. Τα 

συστήματα αυτά επιδρούν κυρίως σε τρία κρίσιμα σημεία του κύκλου, τη μετάβαση από G1 

σε S, στην S φάση και κατά τη διάρκεια των G2/M. Αυτά τα σημεία ελέγχου (checkpoints) 

ελέγχουν το ότι συγκεκριμένα γεγονότα, στα πιο καίρια σημεία του κύκλου, έχουν 

ολοκληρωθεί προτού το κύτταρο συνεχίσει στην επόμενη φάση. Σε περίπτωση που 

εντοπιστεί κάποιο «λάθος» είναι δυνατόν, μετά από ενδοκυτταρική ή εξωκυτταρική 

ενεργοποίηση, να σταματήσει ο κύκλος στο σημείο αυτό, μέχρι να διορθωθεί το λάθος αυτό, 

αν είναι εφικτό, προκειμένου να μην δημιουργηθούν γενετικώς ανώμαλα κύτταρα. 

Παραδείγματα τέτοιων λαθών είναι βλάβη κατά την αντιγραφή του DNA ή λάθος τοποθέτηση 

των χρωμοσωμάτων στη μεταφασική πλάκα. Εάν το λάθος διορθωθεί, ο κύκλος συνεχίζει 

κανονικά από το checkpoint που εντοπίστηκε το εκάστοτε λάθος. Στην περίπτωση όμως που 

το πρόβλημα είναι μη αναστρέψιμο, συνήθως το κύτταρο οδηγείται σε απόπτωση μέσω μιας 

διαδικασίας που ονομάζεται mitotic catastrophe. Σύμφωνα με την International 
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Nomenclature Committee on Cell Death (2012), με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται ο bona fide 

μηχανισμός που οδηγεί το κύτταρο σε κυτταρικό θάνατο αποκρινόμενος σε βλάβη της 

μίτωσης και είναι μη αναστρέψιμος (Mc Gee, 2015). 

Για την καλύτερη περιγραφή τους, τα σημεία ελέγχου του κύκλου, στο άρθρο επισκόπησης 

των Barnum και O’Connell, τα χωρίζουν σε 5 ενότητες με κοινούς μηχανισμούς ελέγχου:  

1. Έλεγχος μεγέθους του κυττάρου. 

2. Αποκρίσεις σε βλάβες του DNA. 

3. Έλεγχος του διπλασιασμού του DNA. 

4. Μετάβαση από φάση S σε φάση M. 

5. Έλεγχος μιτωτικής ατράκτου και σύνδεσης MTs με αδερφές χρωματίδες. 

 

Προφανώς, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου δεν διεκπεραιώνονται μόνο από τις κυκλίνες 

και κινάσες ρυθμιζόμενες από τις κυκλίνες, αλλά συμμετέχει και ένα πλήθος άλλων 

πρωτεϊνών και παραγόντων όπως λιγάσες ουβικουιτινών, διάφορες κινάσες πρωτεϊνών αλλά 

και το ίδιο το σύμπλοκο της DNA πολυμεράσης (Barnum and O'Connell, 2014). 

Κατά την πρόφαση, τα χρωμοσώματα συμπυκνώνονται και σχηματίζουν τη μεταφασική 

πλάκα μέσω της διαδικασία που ονομάζεται χρωμοσωμική συστοίχιση (chromosome 

congression), σημείο ορόσημο της κυτταρικής διαίρεσης. Τα λάθη κατά την χρωμοσωμική 

συστοίχιση προκαλούν ένα φαινόμενο που ονομάζεται χρωμοσωμική αστάθεια 

(chromosomal instability, CIN). Άλλες αιτίες της αστάθειας αυτής περιλαμβάνουν λάθη στα 

σημεία ελέγχου της μίτωσης, πολλαπλασιασμός των κεντρομερών και προβλήματα στη 

σύνδεση κινετοχώρου-μικροσωληνίσκων Η CIN συχνά εμφανίζεται σε ανευπλοειδή κύτταρα, 

με τα μη-στοιχισμένα χρωμοσώματα να χάνονται, να σχηματίζουν μικροπυρήνες ή να 

μεταφέρονται ως παραπάνω κατά τις μιτώσεις των κυττάρων αυτών, με αποτέλεσμα την 

αλλαγή του αριθμού ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων και τη δημιουργία 

καρκίνου (Ly and Cleveland, 2017, Maiato et al., 2017). 

Κατά τις αρχικές φάσης της μίτωσης, οι δυο πόλοι της μιτωτικής ατράκτου σχηματίζονται και 

Εικόνα 14 Οι φάσεις του κυτταρικού κύκλου σε κύτταρα HeLa μετασχηματισμένα για να εκφράζουν την ιστόνη 
H2B σημασμένη με κόκκινο φθοριόχρωμα (mCherry-tagged histone H2B) και α-τουμπουλίνη σημασμένη με 
πράσινο (EGFP-tagged a-tubulin). Προσαρμοσμένη φωτογραφία απο live cell imaging (Zeng et. al 2010) 
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τα χρωμοσώματα συμπυκνώνονται και αφού σπάσει ο πυρηνικό φάκελος αρχίζουν να 

κατευθύνονται με μικρές κινήσεις προς το κέντρο της μιτωτικής ατράκτου. Αυτή η στοχαστική 

κίνηση κατά την προμετάφαση συνιστά τη χρωμοσωμική στοίχιση. Υπάρχουν δύο βασικοί 

μηχανισμοί που υποστηρίζουν τη διαδικασία αυτή, αποδεικνύοντας ότι δεν κινούνται όλα τα 

χρωμοσώματα με τον ίδιο μηχανισμό κατά τη στοίχιση. Αυτοί είναι οι εξής: 

1. Ευθεία στοίχιση, που εφαρμόζεται στα χρωμοσώματα που μετά τη θραύση του 

πυρηνικού φακέλου βρίσκονται μεταξύ των πόλων της ατράκτου. 

2. Περιφερειακή στοίχιση, μέσω της οποίας στοιχίζονται τα χρωμοσώματα που 

βρίσκονται εκτός της ατράκτου. 

Το ποιος μηχανισμός θα ακολουθηθεί, καθορίζει και τις πρωτεΐνες που θα χρησιμοποιηθούν, 

καθώς στον πρώτο μηχανισμό τα χρωμοσώματα στοιχίζονται μέσω της επίδρασης των 

δυνάμεων των μικροσωληνίσκων που συνδέονται τον κινετοχώρο ενώ τα περιφερειακά 

στοιχίζονται κινούμενα πάνω στους μικροσωληνίσκους με τη δράσης της κινητήριας 

πρωτεΐνη δυνεΐνης και της CENP-E (Centromere Protein E). Πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν 

επίσης και οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των τουμπουλινών των μικροσωληνίσκων 

(Maiato et al., 2017). 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα γλοιώματα είναι από τις πιο επιθετικές μορφές 

καρκίνου στον άνθρωπο, με ανεπαρκείς μεθόδους πρόληψης και διάγνωσης αλλά και ελλιπή 

αντιμετώπιση. Ο καρυότυπος των καρκινικών κυττάρων συχνά είναι εξαιρετικά περίπλοκος, 

όχι μόνο λόγω των μεταλλάξεων αλλά και λόγω αλλαγών στο μέγεθος και την αρχιτεκτονική 

των χρωμοσωμάτων. Θεωρείται ότι ο καρκίνος προκαλείται από σταδιακή συσσώρευση 

γενετικών αλλαγών, αλλά τελευταίες μελέτες καταρρίπτουν αυτό το δόγμα καθώς 

αποκαλύπτουν νέες κατηγορίες μεταλλαξιγόνων μηχανισμών που προκύπτουν ταυτόχρονα 

και ακαριαία. Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιου μηχανισμού είναι η χρωμόθρυψη 

(chromothripsis) κατά την οποία εκατοντάδες δομικές ανακατατάξεις προκύπτουν σε πολύ 

μικρό χρονικό πλαίσιο λόγω πολλαπλών ρήξεων διπλής αλυσίδας (double strand breaks, 

DSBs) σε ένα μεμονωμένο χρωμόσωμα ή ακόμα και σε μια περιοχή αυτού. Οι αλλοιώσεις που 

προκαλούνται από τη χρωμόθρυψη στα χρωμοσώματα, μπορεί να μετατρέψει το κύτταρο σε 

καρκινικό μέσω της μετάθεσης ενός υποκινητή σε ένα κατά τα άλλα κατεσταλμένο 

ογκογονίδιο, της καταστροφής ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου ή την διαταραχή διαφόρων 

ρυθμιστικών παραγόντων. 



38 
 

Κατά την έξοδο από τη μίτωση, οι λαμίνες του πυρήνα και τα σύμπλοκα των πυρηνικών 

πόρων συγκεντρώνονται γύρω από το χρωμοσώματα για να σχηματίσουν τον πυρηνικό 

φάκελο (Nuclear Envelope, NE). Σε αυτό το σημείο, γύρω από τα χρωμοσώματα που δεν 

στοιχίστηκαν σωστά κατά τη μίτωση είναι πιθανό να σχηματιστεί ένας μικρότερος πυρηνικός 

φάκελος γύρω τους (micro-NE), καταλήγοντας, έτσι, στη δημιουργία του μικροπυρήνα 

(micronucleus).  

Οι μικροπυρήνες περικλείουν ένα ή μερικά μη-στοιχισμένα χρωμοσώματα σε δομές-

μικρογραφία του κυρίως πυρήνα, τοποθετούνται κοντά σε αυτόν (Ly and Cleveland, 2017) 

και παρουσιάζουν μειωμένη λειτουργικότητα σε σχέση με το βασικό πυρήνα. Κατά τη 

μεσόφαση, η πυρηνική μεμβράνη των μικροπυρήνων γίνεται διαπερατή και έχει ως 

αποτέλεσμα τη διάχυση του χρωμοσωμικού υλικού στο κυτταρόπλασμα, όπου εκεί είναι 

εκτεθειμένο σε νουκλεάσες, αλλά και την είσοδο κυτταροπλασματικών μορίων στο 

μικροπυρήνα. Αυτό προκαλεί δίκλωνες ρήξεις στα χρωμοσώματα του μικροπυρήνα και 

εκτεταμένη χρωμόθρυψη. Ο κύκλος των μικροπυρήνων έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι 

συγχρονισμένος με αυτόν του κυρίως πυρήνα, γι’ αυτό όταν μπει ο κυρίως πυρήνας στη 

μίτωση και διαχυθούν τα υπόλοιπα χρωμοσώματα στο κυτταρόπλασμα όπου υπόκεινται σε 

ανασυνδυασμούς με τα κομμάτια των χρωμοσωμάτων από τους μικροσωληνίσκους (Crasta 

et al., 2012, Hatch et al., 2013, Liu et al., 2018, Ly and Cleveland, 2017). 

Εικόνα 15 Η δημιουργία μικροπυρήνων μετά από λάθος στοίχιση ενός χρωμοσώματος πριν την ανάφαση. (Peter 
Ly and Don W. Cleveland, 2017) 
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Εικόνα 16 Ο κυτταρικό κύκλος ενός μικροπυρήνα. Βλάβες στο DNA οδηγούν στον 
κατακερματισμό των χρωμοσωμάτων του μικροπυρήνα. (Peter Ly and Don W. Cleveland, 2017) 
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Νευροϊνωμάτωση τύπου 1 

 
Η νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (NF-1) είναι ένα από τα πιο συχνά κληροδοτούμενα 

καρκινικά σύνδρομα με συχνότητα εμφάνισης 1:3000 ανθρώπους παγκοσμίως. Είναι 

μια αυτοσωμική επικρατής διαταραχή της οποίας τα συμπτώματα εμφανίζουν 

εξαιρετικά μεγάλη ποικιλομορφία και εντοπίζονται στο δέρμα, τους οφθαλμούς, τα 

οστά και φυσικά το νευρικό σύστημα. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να είναι κηλίδες 

café au lait, νευροϊνώματα, γλοιώματα οπτικού νεύρου και ο χαρακτηριστικός 

οστικός φαινότυπος (Nussbaum L. Robert, 2011).  Στα καθαρά νευρολογικά 

συμπτώματα είναι χαρακτηριστικές οι διαταραχές αντίληψης, όπως οι μαθησιακές 

δυσκολίες, διαταραχές συγκέντρωσης και προσφάτως έχουν προστεθεί διαγνώσεις 

στο αυτιστικό φάσμα σε παιδιά που πάσχουν από NF-1 (Cimino and Gutmann, 2018). 

Η NF-1 προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο της νευροϊνιδίνης (NF1) και είναι 

μια από τις πιο συχνά αυτοσωμικές επικρατείς γενετικές διαταραχές. Οι μισές από τις 

μεταλλάξεις αυτές είναι νέες και αυτό συμβαίνει καθώς το γονίδιο της NF1 είναι το 

γονίδιο με τον υψηλότερο ρυθμό μετάλλαξης που έχει προσδιοριστεί μέχρι σήμερα 

στον άνθρωπο με περίπου 1 μετάλλαξη ανά 10,000 ζώντα νεογνά (Nussbaum L. 

Robert, 2011). Δεν υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση φαινοτύπου γονοτύπου για την 

ασθένεια αυτή και οι τρόποι αντιμετώπισης της είναι συμπτωματικοί. Έτσι, εντείνεται 

η ανάγκη για τον προσδιορισμό του μηχανισμού δράσης και τη λειτουργία του 

πρωτεϊνικού προϊόντος του γονιδίου NF1, της Νευροϊνιδίνης.  

Νευροϊνιδίνη 

 
Η Νευροϊνιδίνη είναι μια ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη, το γονίδιο της οποίας 

βρίσκεται στο χρωμόσωμα 17q, είναι μεγέθους 2818 αμινοξέων και περιέχει 5 

διακριτές περιοχές. Αυτές, με τη σειρά που εμφανίζονται πάνω στην πρωτεΐνη είναι 

οι CSRD, GRD, SEC14, CTD. Βασική και πιο μελετημένη δράση της πρωτεΐνης αυτής 

είναι η Ras GAP δραστικότητά της που εντοπίζεται στην GRD περιοχή της. 
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Το γονίδιο της Νευροϊνιδίνης 

 

Το γονίδιο της πρωτεΐνης νευροϊνιδίνης που προκαλεί τη νόσο νευροϊνωμάτωση 

αναγνωρίσθηκε το 1990 και εντοπίζεται στον άνθρωπο στο χρωμόσωμα 17q, 

κωδικοποιώντας την πρωτεΐνη μεγέθους 2818 αμινοξέων (Ballester et al., 1990). Το 

γονίδιο της νευροϊνιδίνης διαθέτει 60 εξώνια, συνολικού μήκους παραπάνω από 

350kb DNA και υπόκειται σε εναλλακτικό μάτισμα, δίνοντας μετάγραφα mRNA 

μήκους 11-13kb (Bernards et al., 1992, Marchuk et al., 1991, Xu et al., 1990). Από τα 

εναλλακτικά μετάγραφα αυτά, μεγαλύτερη σημασία δίνεται, βιβλιογραφικά, στα δύο 

τα οποία περιέχουν ή αποκλείουν το εξώνιο 31 (προηγουμένως 23) καταλήγοντας στα 

μετάγραφα GRDII ή GRDI αντίστοιχα. Η έκφραση των δύο μεταγράφων παρουσιάζει 

ιστοειδικό και χρονικό πρότυπο. Είναι, επίσης, γνωστό ότι τα δυο μετάγραφα 

διαφέρουν όσον αφορά την GAP δραστικότητα τους, με το GRDI μετάγραφο να 

παρουσιάζει ισχυρότερη δραστικότητα. 

 

Εικόνα 17 Οι βασικές επικράτειες  της νευροϊνιδίνης και το γονίδιο αυτής με τα εξώνια που τείνουν να 
απαλείφονται. CSRD: Cysteine/Serine-Rich, GRD: GAP-related, SEC14: Yeast Sec14p – like, CTD: C- Terminal, NLS: 
Nuclear Localization Signal 

Επίσης,  παλιότερες έρευνες της ομάδας ης Δρ. Μάγκουρα έδειξαν για πρώτη φορά 

ότι το εξώνιο 51 (προηγουμένως 43), το οποίο βρίσκεται στην καρβοξυτελική περιοχή 

του mRNA, περιέχει μια λειτουργική αλληλουχία πυρηνικού εντοπισμού (NLS) (Li et 

al., 2001), το εναλλακτικό μάτισμα της οποίας οδηγεί σε μετάγραφα NLS και ΔNLS 

ξανά με ιστοειδικό χαρακτήρα στην έκφρασή τους (Li and Wong, 2001). 

Η πρωτεΐνη Νευροϊνιδίνη 

 

Το πρωτεϊνικό μετάγραφο του γονιδίου της νευροϊνιδίνης εντοπίζεται σε όλους τους 

ιστούς, αλλά τα επίπεδά του διαφέρουν ανάλογα με το είδος του ιστού και το 

αναπτυξιακό στάδιο (Li and Wong, 2001). Στους ενήλικους ανθρώπους η έκφραση της 

νευροϊνιδίνης είναι πολύ χαμηλή εκτός από τους νευρώνες, τα αστροκύτταρα, τα 

ολιγοδενδροκύτταρα και τα λευκοκύτταρα (Gutmann et al., 2017). Η αμινοξική της 
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αλληλουχία βρέθηκε να είναι αρκετά συντηρημένη και σε άλλους οργανισμούς, και 

ειδικότερα με την περιοχή GRD να είναι απόλυτα συντηρημένη από τον άνθρωπο 

μέχρι την Drosophila sp. (Trovo-Marqui and Tajara, 2006). 

Αν και υπολογιστικά το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης προβλέπεται στα 327kDa, σε 

πήκτωμα SDS-πολυακρυλαμίδης εντοπίζεται στα 220-250 kDa, πιθανώς λόγω της 

πρωτεϊνικής αναδίπλωσης. Το μεγάλο αυτό της μέγεθος είναι και το ακριβές εμπόδιο 

που συναντάται κατά τις μελέτες ανάλυσης της πρωτεΐνης και από δομικής αλλά και 

από λειτουργικής άποψης.  

Πάνω στο μόριο της πρωτεΐνης εντοπίζονται τέσσερα (4) χαρακτηριστικά πρωτεϊνικά 

μοτίβα τα οποία φαίνεται, από πειραματικά αποτελέσματα του εργαστηρίου μας και 

άλλων, ότι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με άλλα σηματοδοτικά μόρια για να  

ρυθμίζουν τη δράση της πρωτεΐνης, τουλάχιστον, στα νευρικά κύτταρα και τα 

κύτταρα γλοίας όπου εντοπίζεται η υψηλότερη έκφραση της ίδιας της πρωτεΐνης 

καθώς και η πλειονότητα των συμπτωμάτων της νευροϊνωμάτωσης. Αυτά τα μοτίβα 

αναλυτικά είναι τα εξής: 

1. CSRD: Πρόκειται για την αμινοτελική επικράτεια της πρωτεΐνης (αα 543-909) 

η οποία είναι πλούσια σε κατάλοιπα κυστείνης και σερίνης (Cysteine/Serine 

Rich Domain, CSRD)(Fahsold et al., 2000). Έρευνες από το εργαστήριο της Δρ. 

Μάγκουρα έχουν δείξει ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλά αμινοξικά 

κατάλοιπα που φωσφορυλιώνονται από την PKCa ή ε, και έτσι η περιοχή 

προσδένεται στην ακτίνη νευρογλοιακών και νευροβλαστικών κυττάρων, 

ρυθμίζοντας αλλοστερικά την GRD αυξάνοντας έτσι τη δραστικότητα Ras GAP 

της ίδιας της πρωτεΐνης. Με αυτόν τον τρόπο, η απενεργοποίηση της Ras που 

επέρχεται είναι επαρκής για να στρέψει τη σηματοδότηση του EGFR από τον 

πολλαπλασιασμό προς  τη διαφοροποίηση (Mangoura et al., 2006a).  

2. GRD: Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η περιοχή αυτή έχει λάβει την 

περισσότερη προσοχή καθώς έχει αποδειχθεί, με πειράματα υπερέκφρασής 

της in vitro (Bollag et al., 1993) και in vivo, πως έχει ιδιότητα RasGAP. Επίσης, 

έχει δειχθεί από το εργαστήριό μας ότι η νευροϊνιδίνη ενσωματώνεται μέσω 

αυτής της περιοχής στις λιπιδιακές σχεδίες μέσω παλμυτοϋλίωσης ούτως 

ώστε να είναι χωροταξικά πιο κοντά στη Ras και να την απενεργοποιήσει 
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(Karouzaki et al., 2019). Αυτή είναι η περιοχή που καθιστά την νευροϊνιδίνη, 

ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη, η απουσία της οποίας συνεπάγεται την 

απορρύθμιση της λειτουργίας της Ras, πιο συγκεκριμένα τον μη-τερματισμό 

του σηματοδοτικού της μονοπατιού, και άρα την ανεξέλεγκτη κυτταρική 

αύξηση. Άρα έτσι μπορεί να αιτιολογηθεί και η παρουσία αυξημένης Ras 

ενεργότητας και τελεστών της στα νεοπλάσματα σχετιζόμενα με NF1 αλλά και 

σε κύτταρα NF1-/-. 

3. SEC14: Είναι μια μικρή περιοχή που σχετίζεται με τη σύνδεση της πρωτεΐνης 

στα φωσφολιπίδια της μεμβράνης και, όπως έδειξε το εργαστήριο της Δρ. 

Μάγκουρα σε πρόσφατη δημοσίευση, δρα ως θετικός ρυθμιστής της GRD 

αλλοστερικά, επιταχύνοντας έτσι την απενεργοποίηση του Ras (Karouzaki et 

al., 2019). 

4. CTD: Πρόκειται για την καρβοξυτελική πλευρά της νευροϊνιδίνης στην οποία 

έχουν εντοπιστεί από το εργαστήριό μας, με ανάλυση in silico, αλληλουχίες 

nuclear localization sequence (NLS) που επιτρέπουν τη δυνητική είσοδο της 

πρωτεΐνης στον πυρήνα (Li et al., 2001), χαρακτηριστικό το οποίο στη 

συνέχεια αποδείχθηκε και με πειραματικά δεδομένα καθώς στους νευρώνες, 

η πλειονότητα των μορίων της νευροϊνιδίνης εντοπίζεται στους πυρήνες τους. 

Η είσοδος της νευροϊνιδίνης στον πυρήνα πραγματοποιείται μέσω 

αναγνώρισης του NLS μοτίβου από τον υποδοχέα, ιμπορτίνη α/β (importin 

α/β), καθώς υψηλά επίπεδα μεταγράφων χωρίς το εξώνιο 51, ΔNLS, 

παρατηρούνται σε ιστούς που δεν εμπλέκονται στην παθολογία της 

νευροϊνωμάτωσης, όπως ήπαρ, σκελετικοί μύες, νεφροί, πλακούντας και 

πνεύμονες, αναδεικνύοντας τον πυρηνικό εντοπισμό της νευροϊνιδίνης ως 

ιδιαίτερα σημαντικό στα νευρικά κύτταρα (Vandenbroucke et al., 2002). 

Πλέον, το εργαστήριο της Δρ. Μάγκουρα έχει αποδείξει ότι η νευροϊνιδίνη του 

πυρήνα παίζει σημαντικότατο ρόλο στην μίτωση σε κύτταρα γλοίας και 

συγκεκριμένα στην ευθυγράμμιση των χρωμοσωμάτων στον ισημερινό της 

μετάφασης. 
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Εικόνα 19 Η νευροϊνιδίνη εντοπίζεται πάνω στη μιτωτική συσκευή καθόλη τη διάρκεια της μίτωσης σε κύτταρα 
γλοιοβλαστώματος SF268. Με κόκκινο χρώμα έχει σημανθεί η β-τουμπουλίνη, με πράσινο η νευροϊνιδίνη και με 
μπλε τα χρωμοσώματα. Με τα βέλη δείχνονται οι πόλοι της ατράκτου και οι μικροσωληνίσκοι, με διπλό βέλος  το 
ενδιάμεσο σώμα και με κεφαλή βέλους (X. Koliou et al., 2016) 

Συνοψίζοντας, η νευροϊνιδίνη είναι μια πρωτεΐνη η οποία αν και έχει ανακαλυφθεί 

αρκετά χρόνια τώρα, δεν έχει λάβει την προσοχή που ίσως της αρμόζει. Και αυτό 

γιατί, η βασική λειτουργία που της έχει αποδοθεί είναι αυτή της GRD επικράτειάς της, 

η RasGAP ενεργότητά της, η οποία, όμως, καταλαμβάνει μόνο το 13% του συνολικού 

μεγέθους της πρωτεΐνης, και συνδυαστικά με το μεγάλο της μέγεθος, τον αριθμό των 

μεταλλάξεων και την πληθώρα των βιβλιογραφικών αναφορών για την 

αλληλεπίδρασή της με διάφορες πρωτεΐνες, σε όλο της το μήκος μας οδηγούν στην 

σκέψη ότι η νευροϊνιδίνη διαθέτει παραπάνω λειτουργίες, που προκύπτουν και από 

άλλα τμήματά της, και τις οποίες τώρα αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε. 

Βάσει της βιβλιογραφίας και κυρίως των μεταγενέστερων μελετών τους, που θα 

αναλυθούν αργότερα, η ομάδα της Δρ. Μάγκουρα έχει διατυπώσει την υπόθεση 

ύπαρξης τεσσάρων (4) κύριων ισομορφών νευροϊνιδίνης ανάλογα με τον τύπο GRD 

επικράτειας αλλά και την παρουσία ή όχι σήματος πυρηνικού εντοπισμού. Δηλαδή 

το Εργαστήριο μας έχει προτείνει και συνεχίζει να παράγει πειραματικές αποδείξεις 

για την ύπαρξη των εξής ισoμορφών στο ίδιο κύτταρο: 

GRDI-NLS, GRDII-NLS, GRDI-ΔNLS, GRDII-ΔNLS 

Η παρούσα πτυχιακή είναι μέρος αυτής της συντεταγμένης προσπάθειας για την 

αναγνώριση και διερεύνηση των ιδιοτήτων αυτών των ισομορφών. 
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

AP: Αλκαλική φωσφατάση (Alkaline phosphatase) 

APS: Υπερθειϊκό αμμώνιο (Ammonium persulfate) 

BSA: Αλβουμίνη ορού βοός (Bovine serum albumin) 

DMEM: Dulbecco’s modified Eagle’s medium 

DMSO: Διμεθιλο-σουλφοξείδιο (Dimethyl sulfoxide)  

DNA: Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (Deoxyribonucleic acid) 

DSP: Anti-dentin sialoprotein 

ECL: Ενισχυμένη χημειοφωταύγεια (Enhanced chemiluminescence) 

EDTA: Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (Ethylenediamine tetraacetic acid) 

EtBr: Βρωμιούχο αιθίδιο (Ethidium bromide) 

FBS: Ορός εμβρύου βοός (Fetal bovine serum) 

HBSS: Hank’s Buffered Salt Solution 

mRNA: Αγγελιαφόρο ριβονουκλεϊκό οξύ (Messenger ribonucleic acid) 

NF1: Γονίδιο Νευροϊνιδίνης (Neurofibromin) 

NF-1: Νευροϊνωμάτωση τύπου-1 (Neurofibromatosis type-1) 

NLS: Αλληλουχία πυρηνικού εντοπισμού (Nuclear localization sequence) 

PAGE electrophoresis: Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου (Polyacrylamide gel 
electrophoresis) 

PBS: Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ιόντων (Phosphate buffered saline) 

PCR: Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase chain reaction) 

PFA: Παραφορμαλδεΰδη (Paraformaldehyde) 

PMSF: Φθοριούχος μεθανοσουλφονικός φαινυλεστέρας (Phenylmethanesulphonyl fluoride) 

PNS, ΠΝΣ: Περιφερικό νευρικό σύστημα (Peripheral nervous system) 

RT-PCR: Αλυσιδωτή αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής (Reverse transcriptase PCR) 

SDS: Θειϊκό δωδεκανοϊκό νάτριο (Sodium dodecyl sulfate) 

TBST: Ρυθμιστικό διάλυμα Tris που περιέχει Τriton X-100 (Tris buffered saline Triton X-100) 

TEMED: Ν,Ν,Ν΄,Ν΄-τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνη (Ν,Ν,Ν΄,Ν΄-Tetramethylethylenediamine) 

Tris: Τρις-υδροξυμεθυλ-αμινομεθάνιο (Hydroxymethyl-aminomethane) 
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ΥΛΙΚΑ 

Διαλύματα 

 
Α) Θρεπτικό μέσο για καλλιέργεια αστροκυττάρων: 

• Dulbecco’s Medium 4% w/v Glucose ,DMEM (Gibco) 

• Fetal Bovine Serum, FBS 5% (Biowest) 

• 1% Πενικιλίνη/Στρεπτομυκίνη (Biochrom AG) 

B) Κρυοστατικό διάλυμα κυττάρων: 

• 70% FBS (Biowest) 

• 5% DMSO (Sigma) 

• 5% Γλυκερόλη (Applichem) 

• 20% DMEM (Gibco) 

Γ) Θρυψινοποίηση κυττάρων: 

• Διάλυμα θρυψίνης/EDTA (Lonza) 

E) Απομόνωση πρωτεϊνών και RNA: 

• Για πρωτεΐνες: RIPA buffer (10mM Tris pH 7.5, 158mM NaCl, 2mM EDTA, 0.1% SDS, 1% 
Triton-X-100, 1% NaDoc) 

• Για RNA: TRIzol 

ΣΤ) Διαλύματα για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης πρωτεϊνών: 

• Αντιδραστήριο Α (διάλυμα 0,5% CuSO4.5H2O σε 1% τρυγικό καλιονάτριο) (Bio-Rad 
Laboratories) 

•Αντιδραστήριο S (διάλυμα 2% NaCO3 σε 0,1Μ NaOH) (Bio-Rad Laboratories) 

• Αντιδραστήριο Β (Folin Ciocalteu, το οποίο περιέχει άλατα Mo, W και H2PO4) (Bio-Rad 
Laboratories) 

Ζ) Διαλύματα για ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου: 

• Ρυθμιστικό διάλυμα για την ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πήκτωμα 
πολυακρυλαμιδίου (1x PAGE buffer): 125mM Tris, 1M γλυκίνη, 0.5% w/v SDS 

• Laemmli sample buffer: 10% SDS, 50% γλυκερόλη, 1% Bromophenol blue διαλυμένο 
σε 10% EtOH, 1M Tris pH 6.8, σε τελική συγκέντρωση 1x, που περιέχει 5% v/v β-
μερκαπτοαιθανόλη 

Η) Διαλύματα προετοιμασίας του πηκτώματος πολυακρυλαμιδίου για την ηλεκτροφόρηση: 

• Ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCl 1.5M pH 8.8 

• Ρυθμιστικό διάλυμα Tris-HCl 1.5M pH 6.8 

• Aκρυλαμίδιο 30% v/w (ακρυλαμίδιο/δις-ακρυλαμίδιο) σε ddH2O 

• SDS 10% v/w 
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• APS 10% 

• TEMED 

Ανάλογα με το μέγεθος των πόρων της πηκτής πολυακρυλαμιδίου που θέλουμε, αναζητούμε 
τους πίνακες για την ποσότητα των παραπάνω διαλυμάτων stock που θα πρέπει να 
αναμείξουμε, και πάντα προσθέτουμε στο τέλος τους πολυμεριστές APS και TEMED. 

Θ) Διαλύματα για ανοσοστύπωμα (Western blot) σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης: 

• Transfer buffer 1x:50mM Tris, 380mM γλυκίνη, 20% μεθανόλη, 0.4% w/v SDS 

• TBST (1x): 50mM Tris pH 7.4, 150mM NaCl, 0.1% Tween-20 

Ι) Blocking buffer: 

• TBST (1x): 50mM Tris pH 7.4, 150mM NaCl, 0.1% Tween-20 

• 5% BSA 

ΙΑ) Διάλυμα για πλύσεις μεμβράνης νιτροκυτταρίνης:  

• TBST (1x): 50mM Tris pH 7.4, 150mM NaCl, 0.1% Tween-20 

ΙΒ) Διαλύματα ανάπτυξης σήματος: 

• ECL  

ΗΟΜΕΜΑΔΕ 

• Διάλυμα με Αλκαλική Φωσφατάση ως υπόστρωμα (Alkaline Phosphatase, AP): 

ΙΓ) Διαλύματα ανοσοκυτταροχημείας (με crosslinker DSP): 

• Διάλυμα 1mM DSP 

• 1mM TSB (0.5% Triton-X) 

• 4% PFA  

• 3% φυσιολογικός ορός αίγας (Normal Goat Serum, NGS) 

• 0.1% Triton-X 

ΙΔ) Διαλύματα ανοσοκυτταρχημείας (χωρίς crosslinker): 

• 4% PFA 

• 0.1% Triton-X σε PBS 

• PBS 

• 3% NGS σε PBS 

Χημικά 
• APS (Sigma) 

• BSA (Fisher Bioreagents) 

• DMSO (Sigma) 

• DSP (Pierce) 
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• EDTA (Sigma) 

• EGTA (Sigma) 

• HCl (Merck) 

• HEPES (Research Organics) 

• HBSS (Antisel) 

• KCl (Merck) 

• MgCl2 (Applichem) 

•  NaCl (Acros) 

• NaH2PO4 (Sigma) 

• NaOH (Merck) 

• PIPES (Fisher Scientific) 

• PFA (Sigma) 

• PMSF (Sigma) 

• SB (Applichem) 

• SDS (Sodium dodecylsufate) (Fisher Scientific) 

• TEMED (Acros) 

• Triton-X 100 (Sigma) 

• Trypsin-EDTA 5% 10x (Fisher Bioreagents) 

• Tween 20 (Applichem) 

• Αιθανόλη (Techline) 

• Ακρυλαμίδιο (Fisher Bioreagents) 

• Β-Μερκαπτοαιθανόλη (Sigma) 

• Γλυκερόλη (Applichem) 

• Γλυκίνη (Applichem) 

• Δις-ακρυλαμίδιο (Fisher Bioreagents) 

• Μεθανόλη (Sigma) 

• Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (Sigma) 

• Μπλε της βρωμοφαινόλης (Fisher Bioreagents) 

  

Αντισώματα 

 
• Anti-rabbit HRP, Anti-mouse HRP: Δευτερογενή αντισώματα αίγας για western blot 

(Santa Cruz, sc-2030/ sc-2005) (1:10000) 
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• Neurofibromin: πολυκλωνικό αντίσωμα κονίκλου (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, 
Texas USA) 

• β-Actin: μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού (Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA) 

• β-Tubilin: μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού (Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA) 
 

Κυτταρική σειρά 

 
SF268: Κυτταρική σειρά απο όγκο γλοιοβλαστώματος ανθρώπου (ASTROSYTOMA) 

Καλλιεργούνται σε θρεπτικό υλικό DMEM με 5% ορό βοδιού FBS και μίγμα πενικιλίνης/ 

στρεπτομυκίνης και δεν χρειάζονται υπόστρωμα προσκόλλησης. 

Όργανα 

 
Χρησιμοποιήθηκαν όργανα και αναλώσιμα από τα: 

• Εργαστήριο Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας και Νευροχημείας, στο Κέντρο Βασικής 

Έρευνας, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) 

• Dark Room του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 

• Μονάδα μικροσκοπίας Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (B.R.F.A.A. Bioimaging Unit) 

Τα σημαντικότερα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: φυγόκεντρος (Biofuge 

fresco, Heraeus), συσκευές ηλεκτροφόρησης (Hoefer, Biorad), συσκευές ηλεκτρομεταφοράς 

(Hoefer, Biorad), φωτόμετρο (Elisa reader, BioTech Elx800), αναδευτήρας τύπου (GFL 3013), 

πεχάμετρο (Russel RL150), ζυγός (Santorius), επωαστικός κλίβανος κυττάρων 

(ThermoForma), συσκευή υπερήχων (Sonics vibracell), μικροσκόπια (οπτικό: Leica DM IRE2, 

φθορισμού: Leica TCS SP5, συνεστιακό: Leica, deconvolution: Zeiss). 
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ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Καλλιέργεια κυττάρων 

 

Χειρισμοί κυττάρων 

 
Όλοι οι χειρισμοί των κυττάρων διενεργήθηκαν υπο στείρες συνθήκες, σε θάλαμο νηματικής 

ροής με αποστειρωμένα υλικά και σκεύη. Η αποστείρωση του θαλάμου γίνεται με υπεριώδη 

(UV) ακτινοβολία στο τέλος κάθε μέρας για 20’. Για τοπική αποστείρωση σκευών και 

επιφάνειας του θαλάμου χρησιμοποιείται διάλυμα αιθανόλης 70%. Η αποστείρωση όλων 

των υλικών και των σκευών γίνεται σε αυτόκαυστο στους 120ο C και πίεση 1kp/cm2 για 2 h, 

ενώ αυτών ευαίσθητων στην υψηλή θερμοκρασία γίνεται με φίλτρο 0,22μm. Τα κύτταρα 

φυλάσσονται σε επωαστικό κλίβανο στους 37ο C με 5% CO2 . 

 

Καλλιέργεια/Ανακαλλιέργεια κυττάρων με θρυψίνη 

 

Κάθε δύο μέρες, αναλόγως και την εκάστοτε κατάστασή των κυττάρων ή τις ανάγκες του 

πειράματος, το θρεπτικό υλικό τους άλλαζε με φρέσκο. Ανακαλλιέργεια πραγματοποιούνταν 

όταν τα κύτταρα βρίσκονταν στο 80% της κάλυψης της επιφάνειας του τρυβλίου για να 

διατηρηθούν σε εκθετική φάση ανάπτυξης. Κατα την διαδικασία της ανακαλλιέργειας τα 

κύτταρα ξεπλένονται με PBS και στη συνέχεια προστίθεται θρυψίνη/EDTA προκειμένου να 

αποκολληθούν τα κύτταρα από την επιφάνεια του τρυβλίου. Στη συνέχεια, το διάλυμα 

θρυψίνης με τα κύτταρα προστίθεται λίγο θρεπτικό το οποίο λόγω των πρωτεϊνών που 

περιέχει παρέχει περίσσεια θέσεων δράσης της θρυψίνης με αποτέλεσμα αυτή να 

«απενεργοποιείται». Στη συνέχεια το διάλυμα κυττάρων φυγοκεντρείται στις 1000 rpm για 

5’ και επαναδιαλυτοποιείται σε θρεπτικό μέσο το οποίο και μοιράζεται στα νέα τρυβλία ή 

καλυπτρίδες ανάλογα με το εκάστοτε πείραμα. 

Πάγωμα κυττάρων 

 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, μια ποσότητα κυττάρων, ανάλογα με τη σειρά και το 

παγωμένο stock του εργαστηρίου, παγωνόταν στους -80ο C, σε ειδικό μέσο κατάψυξης 

(freezing medium). Αναλυτικότερα, αφού θρυψινοποιηθούν τα κύτταρα, απενεργοποιείται η 

θρυψίνη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, και επαναδιαλυτοποιούνται στο freezing 

medium. Τέλος, μεταφέρονται σε ειδικά κρυοπροστατευτικά φιαλίδια (cryovials) και 

αποθηκεύονται στον καταψύκτη στους -80ο C. 
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Δοκιμασία επούλωσης πληγής (Wound healing assay, Scratch assay) 

 
Για να μελετήσουμε την κινητικότητα των κυττάρων, και συγκεκριμένα την ταχύτητα 

μετατόπισής τους, εφαρμόσαμε τη δοκιμασία επούλωσης πληγής (wound healing assay). 

Κατά τη δοκιμασία αυτή, σε μια μονή στοιβάδα κυττάρων δημιουργούμε μια «ουλή», 

μετατοπίζοντας τα κύτταρα κατά μήκος της με μηχανικό τρόπο (πχ ένα tip, με η χωρίς 

αναρρόφηση). Με αυτόν τον τρόπο, καταστρέφουμε το εξωκυτταρικό δίκτυο (Extracellular 

Matrix, ECM) και έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε τη διαδικασία επούλωσης της 

ουλής, τη μετακίνηση των κυττάρων για να καλύψουν τον κενό χώρο, φωτογραφίζοντας τα ή 

με βιντεοσκόπηση (timelapse). Στη συνέχεια με τη βοήθεια προγραμμάτων ανάλυσης 

εικόνας, υπολογίζουμε τον κενό χώρο ανα μονάδα χρόνου, δίνοντάς μας έτσι μια εικόνα της 

ταχύτητας των κυττάρων υπο μελέτη. 

Παροδική διαμόλυνση κυττάρων με ηλεκτροδιάτρηση (AMAXA electroporation) 

 
Για τη διαμόλυνση των κυττάρων χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία AMAXA, κατά την οποία το 

εκάστοτε πλασμίδιο περνάει στο κύτταρο μέσω πόρων της μεμβράνης που έχουν 

δημιουργηθεί μέσω της στιγμιαίας εφαρμογής ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Σε μια ειδική 

κυψελίδα με μεταλλικές πλάκες τοποθετούμε σε διάλυμα ηλεκτροδιάτρισης το πλασμίδιο 

(3μg/100mm τρυβλίο) και ξεχωριστά το διάλυμα των κυττάρων προς διαμόλυνση πάλι στο 

ίδιο μέσο ηλεκτροδιάτρισης, τα οποία έχουν θρυψινοποιηθεί και φυγοκεντρηθεί όπως 

προηγουμένως. Έπειτα τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 1000 rpm για 5’, και τοποθετούνται 

σε καινούργιο τρυβλίο με φρέσκο μέσο καλλιέργειας. Αναλογα με την αποτελεσματικότητα 

του πλασμιδίου και τα κύτταρα υπο διαμόλυνση, επιλέγουμε στη συσκευή AMAXA© αν 

θέλουμε High Viability ή High Effeciency. 

Λύση κυττάρων και απομόνωση πρωτεϊνών 

 
Πριν από τη συλλογή τους, τα κύτταρα εκπλένονται με παγωμένο PBS και στη συνέχεια οι 

πρωτεΐνες εκχυλίζονται με τη χρήση κατάλληλου διαλύματος λύσης, που περιέχει 

απορρυπαντικό, στο οποίο έχουν προηγουμένως προστεθεί αναστολείς φωσφατασών 

(ocadaic acid 1nM, sodium orthovanadate 1mM, NaF 2Mm, β-glycerophosphate 20mM) και 

πρωτεασών (PMSF 1mM και κοκτέιλ αναστολέων από τη Sigma). Η αποκόλληση των 

κυττάρων από το τρυβλίο πραγματοποιείται με τη χρήση scraper, έπειτα μεταφέρονται σε 

eppendorf και ομογενοποιούνται με υπερήχηση (sonication) (4x4 sec). Ακολουθεί επώαση 

των δειγμάτων στους 4οC υπό ανάδευση για 20min, φυγοκέντρηση στους 4οC και στις 
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13000rpm για 20min και μεταφορά του υπερκείμενου σε νέα eppendorf. Όλη η διαδικασία 

πραγματοποιείται σε πάγο. 

Δημιουργία κυτταρικών σειρών που εκφράζουν συγκεκριμένες μορφές της 

νευροϊνιδίνης 

 
Στο εργαστήριο της Δρ. Μάγκουρα έχουν δημιουργηθεί τρεις κυτταρικές σειρές που 

εκφράζουν διαφορετικές ισομορφές της πρωτείνης νευροϊνιδίνης: 

 GRDI-(NLS&ΔNLS), Κυτταρική σειρά SF268 στην οποία δεν εκφράζεται κανένα GRDII 

μετάγραφο, NLS ή ΔNLS, οπότε αναμένεται να εκφράζονται οι GRDI ισομορφές της 

νευροϊνιδίνης NLS και μη. 

 GRDI-NLS: Κυτταρική σειρά SF268 στην οποία εκφράζεται μόνο το GRDI-NLS 

μετάγραφο και συνεπώς ισομορφή της νευροϊνιδίνης 

 (GRDI&GRDII)-ΔNLS: Κυτταρική σειρά SF268 στην οποία δεν εκφράζονται κανένα NLS 

μετάγραφο, είτε τύπου GRDI είτε GRDII, οπότε αναμένεται να εκφράζονται οι ΔNLS 

ισομορφές της νευροϊνιδίνης και των δύο τύπων GRD. 

Αυτές δημιουργήθηκαν μετά από σχεδιασμό κατάλληλων μορίων shRNA, την κλωνοποίησή 

τους και τη δημιουργία αντίστοιχων ιών μέσω των κυττάρων HEK293T. Στη συνέχεια 

διαμολύνθηκαν τα SF268 και επιλέχθηκαν με πουρομυκίνη και στη συνέχεια με FACS 

(Fluorescence – Activated Cell Sorting) όπως περιγράφεται σε πρόσφατη ανάρτηση του 

εργαστηρίου μας.  

Η αποσιώπηση των συγκεκριμένων NF1 μεταγράφων που στοχεύθηκαν μέσω των shRNA 

αναδείχθηκε με τη μελέτη των μεταγραφικών επιπέδων που εμπεριέχουν GRDI ή GRDII και 

NLS ή ΔNLS με ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και δημοσιευμένους εκκινητές 

(Koliou et al., 2016). Πιο σημαντικά όμως, ελέγχθηκαν και τα επίπεδα της έκφρασης της 

νευροϊνιδίνης στις τρείς σειρές που δημιουργήθηκαν επιβεβαιώνοντας αυτά της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης, ότι τα επίπεδα της νευροϊνιδίνης είναι μειωμένα και στις τρεις 

γενετικά τροποποιημένες σειρές σε σχέση με τα αρχικά κύτταρα γλοιοβλαστώματος SF268 

και ανάλογα με τη με τη μείωση ή την απαλοιφή των συγκεκριμένων μεταγράφων που 

αποσιωποιήθηκαν στην κάθε σειρά. (Charoula Peta, Emmanuella Tsirimonaki, Mylonas 

Stefanos, Dimitris Samouil, and Dimitra Mangoura. shRNA-dependent generation of single 

NF1 transcript glioma cell lines reveals isoform-specific functions. ISN 27th Biennial meeting, 

Montréal, August 4-8 2019)  
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Ανάλυση πρωτεϊνών 

Προσδιορισμός συγκέντρωσης 

 
Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών στα δείγματα των λυμένων κυττάρων 

έγινε με το Dc Kit της εταιρίας Biorad το οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο Lowry με πρότυπη 

καμπύλη γνωστών συγκεντρώσεων BSA. Αναλυτικότερα, 5μl από κάθε δείγμα προστίθενται 

σε υδατικό διάλυμα σε ένα πιάτο 96 θέσεων (96-well). Στη συνέχεια προστίθενται τα 

διαλύματα A, S και B και το πιάτο αφήνεται υπο ανάδευση για 10’ σε θερμοκραασία 

δωματίου. Τέλος, τα δείγματα φωτομετρούνται στα 595nm και βάσει της πρότυπης 

καμπύλης BSA υπολογίζεται η συγκέντρωσή τους σε πρωτεΐνη. Η μέθοδος Lowry βασίζεται 

στην αντίδραση των ιόντων χαλκού με τους πεπτιδικούς δεσμούς των πρωτεϊνών και την 

οξείδωση των πλευρικών αλυσίδων των αρωματικών αμινοξέων. Αποτέλεσμα είναι η αλλαγή 

του χρώματος του διαλύματος σε μπλε, το οποίο και μετράται φωτομετρικά. 

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-PAGE) 

 
Αφού υπολογισθεί η συγκέντρωση των δειγμάτων σε πρωτεΐνη προστίθενται σε αυτά 

διάλυμα Leammli το οποίο περιέχει SDS και β-μερκαπτοαιθανόλη, παράγονταε που 

αποδιατάσσουν τις πρωτεΐνες σπάζοντας πεπτιδικούς και δισουλφιδικούς δεσμούς 

αντίστοιχα. Τελικός σκοπός είναι η διευκόλυνση της κίνησης των πρωτεϊνών μέσα από τους 

πόρους της γέλης πολυακρυλαμίδης, και ο διαχωρισμός τους βάσει μεγέθους και όχι της 

τριτοταγούς ή τεταρτοταγούς δομής τους. 

 

Στη συνέχεια, η κατάλληλες ποσότητες των δειγμάτων ούτως ώστε να έχουν την ίδια 

περιεκτικότητα σε μg πρωτεΐνης «φορτώνονται» στο πήκτωμα επιστοίβαξης παρουσία και 

του κατάλληλου μάρτυρα μοριακού βάρους (ladder). Έπειτα προστίθεται στη συσκευή το 

ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης που διευκολύνει την μετακίνηση των ιόντων και 
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υποβάλλεται ηλεκτρικό πεδίο στο πήκτωμα, τάσης 180V. Υπο το πεδίο αυτό οι πρωτεΐνες 

λόγω του αρνητικού τους φορτίου (αποτέλεσμα της δράσης του SDS) κινούνται προς τον 

θετικό πόλο του πεδίου, μέσω του πηκτώματος και διαχωρίζονται βάσει μεγέθους καθώς οι 

μικρότερες πρωτεΐνες περνούν ευκολότερα μέσα από τους πόρους του. 

Διαδικασία ηλεκτροφόρησης 

 
Αφού πρώτα έχει ετοιμαστεί το πήκτωμα και έχει πραγματοποιηθεί η προετοιμασία των 

δειγμάτων, τα δείγματα και ο μάρτυρας μοριακού βάρους (molecular weight marker) 

φορτώνονται στα ειδικά πηγαδάκια του πηκτώματος επιστοίβαξης. Στη συνέχεια, 

προστίθεται το ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης (PAGE buffer, running buffer), έτσι 

ώστε να έρχεται σε επαφή με το πήκτωμα. Τέλος, συνδέονται τα ηλεκτρόδια με τη συσκευή 

τροφοδότησης και εφαρμόζεται τάση 180V. 

Ανάλυση κατά Western (Western Blot) 

 
Η τεχνική της ανάλυσης κατά Western είναι μια αποτελεσματική τεχνική για τη ανίχνευση και 

ταυτοποίηση πρωτεϊνών. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα δείγματα των πρωτεϊνών αρχικά 

ηλεκτροφορούνται σε πήκτωμα SDS-πολυακρυλαμιδίου, στη συνέχεια αποτυπώνονται σε 

μεμβράνη νιτροκυτταρίνης μέσω ηλεκτρομεταφοράς και, τέλος, πραγματοποιείται η 

διαδικασία εμφάνισης σήματος.  

Κατά την ηλεκτρομεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωμα στη μεμβράνη νιτροκυτταρίνης, 

οι πρωτεΐνες κινούνται με εφαρμογή διαφοράς δυναμικού και εγκλωβίζονται στο πλέγμα της 

μεμβράνης. Οι πρωτεΐνες μετά τη μεταφορά τους αυτή εξακολουθούν να διατηρούν τις 

αντιγονικές τους ιδιότητες κι έτσι μπορούν να αναγνωριστούν από τα αντισώματα στη 

συνέχεια. Συγκεκριμένα, η μεμβράνη επωάζεται με διάλυμα που περιέχει το ειδικό 

αντίσωμα, το οποίο και θα δεσμευτεί σε αυτή και έπειτα ακολουθούν πλύσεις της μεμβράνης 

και επώαση με το δεύτερο αντίσωμα, που αναγνωρίζει το πρώτο και το οποίο μπορεί να 

ανιχνευθεί. 

Αμέσως μετά τη διαδικασία της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωμα και η μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης, η οποία έχει εμποτιστεί σε ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς (transfer buffer) 

τοποθετούνται στη συσκευή της ηλεκτρομεταφοράς ανάμεσα σε 4 διηθητικά χαρτιά 

Whatman πάχους 3mm, τα οποία έχουν επίσης προηγουμένως εξισορροπηθεί στο ίδιο 

διάλυμα. Η τοποθέτησή τους γίνεται με τη μεμβράνη προσανατολισμένη στο θετικό πόλο και 

του πηκτώματος στον αρνητικό, έτσι ώστε οι πρωτεΐνες του πηκτώματος να μεταφέρονται 

στη μεμβράνη με την εφαρμογή σταθερής έντασης ρεύματος. Η μεταξύ τους επαφή θα 



55 
 

πρέπει να είναι άμεση και χωρίς την παρεμβολή φυσαλίδων, έτσι ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος και να γίνει σωστή αποτύπωση των 

πρωτεϊνών στη μεμβράνη. Ο χρόνος που πραγματοποιείται η ηλεκτρομεταφορά εξαρτάται 

από τις ανάγκες του πειράματος, δηλαδή από το μέγεθος της πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει 

και από την περιεκτικότητα του πηκτώματος σε πολυακρυλαμίδη. Η ένταση του ρεύματος 

που εφαρμόζεται είναι σταθερή στα 350 mA.  

Μετά το πέρας της ηλεκτρομεταφοράς, η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης πάνω στην οποία έχουν 

μεταφερθεί οι πρωτεΐνες, επωάζεται σε blocking buffer (5% αλβουμίνη ορού βοδιού, BSA) 

για 1,5 h υπό ελαφριά ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται 

κορεσμός της μεμβράνης από την αλβουμίνη και μπλοκάρονται έτσι οι μη ειδικές θέσεις 

δέσμευσης, και το αντίσωμα που θα προστεθεί στην πορεία, δεσμεύεται αποκλειστικά στην 

ειδική πρωτεΐνη αναγνώρισης.  

Στη συνέχεια, ακολουθεί επώαση της μεμβράνης με πρωτογενές αντίσωμα σε κατάλληλη 

αραίωση, για 2h σε θερμοκρασία δωματίου υπό ελαφριά ανάδευση. Το αντίσωμα αυτό είναι 

ειδικό για την αναγνώριση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει και δεσμεύεται 

αποκλειστικά σε εκείνη. Έπειτα, η μεμβράνη εκπλένεται 3 φορές με διάλυμα TBST για 10min, 

έτσι ώστε να αφαιρεθεί όλο το πρωτογενές αντίσωμα, το οποίο δεν προσδέθηκε στη 

μεμβράνη και ακολουθεί επώαση με το δευτερογενές αντίσωμα διαλυμένο σε TBST, το οποίο 

αναγνωρίζει συντηρημένη περιοχή του πρωτογενούς αντισώματος και παράλληλα φέρει 

μόριο-ιχνηθέτη, καθιστώντας δυνατή την ανίχνευση της προς μελέτη πρωτεΐνης με τη 

μέθοδο της ενισχυμένης χημειοφωταύγειας (ECL) ή με τη μέθοδο της αλκαλικής 

φωσφατάσης (Alkaline Phosphatase, AP). Πραγματοποιούνται άλλες 3 πλύσεις των 10min με 

TBST και ακολουθεί η εμφάνιση του σήματος με κατάλληλο υπόστρωμα για το δευτερογενές 

αντίσωμα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η μέθοδος της ενισχυμένης 

χημειοφωταύγειας, η νιτροκυτταρίνη διαβρέχεται για 2min με το μίγμα των αντιδραστηρίων 

ECL (Luminol Reagent), τοποθετείται σε ειδική κασέτα και εκτίθεται σε φωτογραφικό φιλμ. 

Μετά την αποτύπωση του φθορισμού, το φιλμ εισάγεται σε ειδικό μηχάνημα εμφάνισης. Εάν 

χρησιμοποιείται η μέθοδος AP, το τελευταίο ξέπλυμα μετά το δευτερογενές αντίσωμα, 

πραγματοποιείται σε διάλυμα αλκαλικής φωσφατάσης για 10min υπό συνεχή ανάδευση. Στη 

συνέχεια, η μεμβράνη επωάζεται με προσθήκη των κατάλληλων αντιδρώντων της αλκαλικής 

φωσφατάσης (0.5g του υποστρώματος της αλκαλικής φωσφατάσης BCIP σε 10ml ) μέχρις 

ότου εμφανιστούν οι πρωτεΐνες. Η αντίδραση σταματάει με 50mM EDTA (Burnette, 1981, 

Towbin et al., 1992).  
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Ανοσοκυτταροχημεία 

Προετοιμασία καλυπτρίδων 

 
Μελετώντας τον φαινότυπο των κυττάρων, χρησιμοποιήσαμε μεθόδους 

ανοσοκυτταροχημείας (immunocytochemistry, ICC) για να απεικονίσουμε συγκεκριμένες 

πρωτεΐνες και τη θέση τους μέσα στο κύτταρο. Για να το επιτύχουμε αυτό, τα κύτταρα 

μεγαλώσανε πάνω σε γυάλινες καλυπτρίδες, μετά από θρυψινοποίηση και μέτρημα του 

κατάλληλου αριθμού ουτως ώστε να είναι σε μια πυκνότητα περίπου στο 60% πριν 

μονιμοποιηθούν. Ο υπολογισμός του αριθμού αυτού έγινε με βάση το χρόνο διπλασιασμού 

τους αλλά και την εμπειρία από την καλλιέργεια της εκάστοτε σειράς. Σε κάθε περίπτωση τα 

κύτταρα μεγάλωσαν στο σύνηθες μέσο τους με το κατάλληλο σχήμα αντιβιοτικών. 

Μονιμοποίηση κυττάρων 

 
Για τη μονιμοποίηση των κυττάρων εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικά πρωτόκολλα ανάλογα 

με την ταυτότητα των πρωτεϊνών που θέλαμε να σημάνουμε την κάθε φορά. Για 

κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες χρησιμοποιήσαμε το πρωτόκολλο μονιμοποίησης με PFA, 

ενώ για πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού (μικροσωληνίσκους και μικροϊνίδια)  το 

πρωτόκολλο DSP. H μέθοδος που ακολουθήσαμε περιγράφεται στις δημοσιεύσεις του 

εργαστηρίου της Δρ. Μάγκουρα (Cheng et al., 2000b, Mangoura et al., 1997, Tsirimonaki et 

al., 2013) και περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

Πρωτόκολλο μονιμοποίησης PFA  

 

Στο πρωτόκολλο μονιμοποίησης με PFA αρχικά απομακρύνεται το θρεπτικό μέσο των 

κυττάρων και πραγματοποιείται μια έκπλυση των κυττάρρων με PBS Ca2+/Mg2+. Στη 

συνέχεια, προστίθεται το διάλυμα μονιμοποίησης 4% PFA (paraformaldehyde) σε PBS και 

παραμένει για 15min. Ακολουθούν 3 εκπλύσεις των 2min με PBS, διαπερατοποίηση της 

κυτταρικής μεμβράνης με 0.1% Triton-X σε PBS για 2min και άλλες 3 εκπλύσεις με των 2min 

με PBS. Έπεται κάλυψη των θέσεων μη ειδικής δέσμευσης για το πρωτογενές αντίσωμα 

(blocking) με 3% διάλυμα ορού σε PBS για 30min σε θερμοκρασία δωματίου. Ο ορός 

προέρχεται από το είδος ζώου, το οποίο ανοσοποιήθηκε για το δεύτερο αντίσωμα. 

Ακολουθεί απόρριψη του ορού και επώαση με το πρωτογενές αντίσωμα σε διάλυμα 3% ορού 

σε PBS για 16-19h στους 4οC. Την επόμενη μέρα, πια, λαμβάνουν χώρα 3 εκπλύσεις των 2min 

με PBS και επώαση των κυττάρων για 1h σε θερμοκρασία δωματίου με το δευτερογενές 

αντίσωμα σε διάλυμα 3% ορού σε PBS. Το δευτερογενές αντίσωμα είναι συζευγμένο με 

πράσινο ή κόκκινο φθοριόχρωμα. Έπειτα, ακολουθούν 3 εκπλύσεις των 2min με PBS και οι 



57 
 

καλυπτρίδες είναι έτοιμες να τοποθετηθούν σε αντικειμενοφόρο πλάκα. Η τοποθέτησή τους 

πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού διαλύματος (mounting media), το οποίο βελτιστοποιεί 

τον δείκτη διάθλασης και, τέλος, τα πλήρως μονιμοποιημένα πλέον κύτταρα μπορούν να 

παρατηρηθούν κάτω από μικροσκόπιο φθορισμού (Cheng et al. 2000b, Tsirimonaki et al. 

2013).  

Πρωτόκολλο μονιμοποίησης DSP  

 

Στο πρωτόκολλο μονιμοποίησης μικροσωληνίσκων και μικροϊνιδίων, το θρεπτικό μέσο 

αντικαθίσταται με διάλυμα 1mM DSP σε ρυθμιστικό διάλυμα HBSS για 10min σε 

θερμοκρασία δωματίου, έτσι ώστε να γίνει cross-linking των πρωτεϊνών. Στη συνέχεια, το 

διάλυμα αυτό αντικαθίσταται από DSP σε TSB (0.5% Triton σε SB) για 10min στους 37οC για 

να γίνει η εκχύλιση. Ακολουθούν 2 εκπλύσεις των 2min με TSB. Η μονιμοποίηση 

πραγματοποιείται με τη χρήση 4% PFA σε SB για 15min σε θερμοκρασία δωματίου και 

ακολουθείται από 3 εκπλύσεις των 2min με SB. Ακολουθεί κάλυψη των μη ειδικών θέσεων 

δέσμευσης με 3% διάλυμα ορού σε PHEM για 30min σε θερμοκρασία δωματίου. Ο ορός 

προέρχεται από το είδος το οποίο ανοσοποιήθηκε για το δεύτερο αντίσωμα. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιείται απόρριψη του ορού και επώαση με το πρωτογενές αντίσωμα σε διάλυμα 

3% ορού σε PHEM για 16-19h στους 4οC. Την επόμενη μέρα, πια, λαμβάνουν χώρα 3 

εκπλύσεις των 2min με PHEM και επώαση των κυττάρων για 1h σε θερμοκρασία δωματίου 

με το δευτερογενές αντίσωμα σε διάλυμα 3% ορού σε PBS. Το δευτερογενές αντίσωμα είναι 

συζευγμένο με πράσινο (FITCH) ή κόκκινο (ροδαμίνη) φθοριόχρωμα. Έπειτα, ακολουθεί μια 

έκπλυση για 5min με PBS και οι καλυπτρίδες είναι έτοιμες να τοποθετηθούν σε 

αντικειμενοφόρο πλάκα. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται με τη χρήση του ειδικού 

διαλύματος (mounting media), και τα μονιμοποημένα κύτταρα παρατηρούνται στο 

μικροσκόπιο με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω στο πρωτόκολλο με PFA (Cheng et 

al. 2000b, Tsirimonaki et al. 2013). 

Μικροσκοπία 

Μικροσκοπία αντίθεσης φάσεως 

 
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μορφολογική παρατήρηση ζωντανών κυττάρων, 

φωτογραφίες ελήφθησαν με το ανάστροφο μικροσκόπιο Leica DM IRE2, συνδεδεμένο με την 

κάμερα Hamamatsu Orca-ER CCD και στη συνέχεια αναλύθηκαν μέσω του λογισμικού HC 

Image Software ως αρχεία Tiff. 
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Συνεστιακή μικροσκοπία φθορισμού 

 
Μετά την ολοκλήρωση της ανοσοκυτταροχημείας με τους τρόπους που περιγράφηκαν 

παραπάνω (Cheng et al., 2000a, Tsirimonaki et al., 2013), ο φθορισμός οπτικοποιήθηκε με τη 

χρήση του ανάστροφου συνεστιακού μικροσκοπίου Leica TCS SP5 με μηχανοκίνητη τράπεζα, 

63x HC PL APO καταδυτικό φακό και Tandem Scanner (Μονάδα Μικροσκοπίας, Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.). 

Διαδοχικές Ζ-τομές  πάχους 0.2μm ή 0.5μm τραβήχτηκαν κάθε φορά, οι οποίες αναλύθηκαν 

με τη χρήση του LAS AF λογισμικού και εξάχθηκαν ως αρχεία tiff. Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις 

για τις λήψεις των φωτογραφιών πραγματοποιήθηκαν έτσι ώστε το φθοριόχρωμα με το 

εντονότερο σήμα να μη βρίσκεται σε κορεσμό. Οι ρυθμίσεις αυτές διατηρήθηκαν σταθερές 

για τις λήψεις των πεδίων όλων των συνθηκών του εκάστοτε πειράματος, έτσι ώστε να είναι 

συγκρίσιμες οι διαφορές που παρατηρούνταν. 

Μικροσκοπία περιέλιξης (Deconvolution microscopy) 

 
O φθορισμός ορισμένων πειραμάτων οπτικοποιήθηκε σε μικροσκόπιο φθορισμού Zeiss 

Axiovert 200M χρησιμοποιώντας αντικειμενικούς φακούς 20x, 40x ή 63x Plan Zeis 

Apochromat NA 1.4 με Orca-ER CCD κάμερα και SlidebookTM 4.0 λογισμικό (Εργαστήριο 

Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας, ΙΙΒΕΑΑ). Το ίδιο λογισμικό είχε τη δυνατότητα για 3D 

deconvolution των εικόνων, μια μέθοδο ανάλυσης ψηφιακή εικόνας με την οποία 

απομακρύνεται σήμα που οφείλεται σε φθορισμό εκτός εστίασης από τις εικόνες που έχουν 

συλλεχθεί με μικροσκοπία ευρέως πεδίου και βελτιώνεται η ευκρίνειά τους. Επίσης, στο ίδιο 

σύστημα μικροσκοπίας έγιναν και τα πειράματα βιντεοσκόπησης κυττάρων σε πραγματικό 

χρόνο σε ειδικά τρυβλία μικροσκοπίας με γυάλινη επιφάνεια επίστρωσης κυττάρων (MATEK) 

σε θάλαμο με ελεγχόμενη θερμοκρασία και μετά από σφράγισμα των τρυβλίων με παραφίνη 

για διατήρηση του CO2 . 

Ανάλυση φωτογραφιών 

 
Οι φωτογραφίες που αποκτήθηκαν από όλα τα πειράματα αναλύθηκαν με το λογισμικό FIJI 

ImageJ ή/και με το λογισμικό μικροσκοπίας Slidebook 6.0 (3i). Η απεικόνισή τους στις εικόνες 

του κεφαλαίου Αποτελέσματα έγινε στο λογισμικό Adobe Photoshop εφαρμόζοντας την ίδια 

επεξεργασία σε όλες τις φωτογραφίες του κάθε πειράματος για να μην παραποιηθούν τα 

δεδομένα. 
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Στατιστική ανάλυση 

 
Η στατιστικά ανάλυση όλων των αποτελεσμάτων και η κατασκευή όλων των διαγραμμάτων 

έγινε στο λογισμικό Microsoft Office, Excel. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, γνωρίζουμε ότι η νευροϊνιδίνη εκφράζεται στα 

αστροκύτταρα σε παραπάνω από μια ισομορφές (μέγιστο τέσσερις, σύμφωνα με τον κανόνα 

GRDI/GRDII x NLS/ΔNLS). Για να μελετηθεί λοιπόν η πιθανή επίδρασή των ισομορφών στο 

φαινότυπο των αστροκυττάρων, δηλαδή στον κυτταρικό τύπο που κυρίως επηρεάζεται στην 

νευροϊνωμάτωση τύπου 1, στο εργαστήριο της Δρ. Μάγκουρα δημιουργήθηκαν, με τη χρήση 

ειδικών shRNA, που περιγράφονται στις Μεθόδους, κυτταρικές σειρές γλοιοβλαστώματος 

στις οποίες εκφράζονται συγκεκριμένες ισομορφές της νευροϊνιδίνης. Συνεπώς, με την 

επίτευξη της στοχευμένης αποσιώπησης των GRD ή NLS μεταγράφων, δημιουργήθηκαν οι 

εξής σειρές: 

 (GRDI&GRDII)-ΔNLS: Κυτταρική σειρά SF268 στην οποία δεν εκφράζονται κανένα NLS 

μετάγραφο, είτε τύπου GRDI είτε GRDII, οπότε εκφράζονται οι ΔNLS ισομορφές της 

νευροϊνιδίνης και των δύο τύπων GRD. 

 GRDI-(NLS&ΔNLS): Κυτταρική σειρά SF268 στην οποία δεν εκφράζεται κανένα GRD 

τύπου II μετάγραφο, ούτε NLS ή ΔNLS, οπότε εκφράζονται οι GRD τύπου I ισομορφές 

της νευροϊνιδίνης NLS και ΔNLS. 

 GRDI-NLS: Κυτταρική σειρά SF268 στην οποία εκφράζεται μόνο το GRDI-NLS 

μετάγραφο και συνεπώς η αντίστοιχη ισομορφή της νευροϊνιδίνης. 

Αυτή, συνεπώς, είναι η πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα μελέτης της κάθε ισομορφής 

ξεχωριστά σε κυτταρικό υπόστρωμα αστροκυττάρων, που είναι άμεσα εμπλεκόμενο στην 

παθοφυσιολογία της νευροϊνωμάτωσης. Επίσης, επειδή η έκφραση GRDI ή GRDII έχει 

μελετηθεί προηγουμένως, τουλάχιστον μερικά, τα πειράματα που θα περιγραφούν στη 

συνέχεια θα είναι τα πρώτα που επικεντρώνονται στο ρόλο της αλληλουχίας NLS, τόσο στο 

φαινότυπο όσο και στην κυτταρική λειτουργία. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία αναλύει 

συγκριτικά τη γονεϊκή σειρά SF268 και τη σειρά (GRDI&GRDII)-ΔNLS, στην οποία εκφράζονται 

και οι δύο τύποι GRD, GRDI και GRDII, αλλά χωρίς την αλληλουχία NLS, όσον αφορά το 

μορφολογικό φαινότυπο, την κυτταρική κίνηση και τον κυτταρικό τους κύκλο. 
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Η έλλειψη των NLS ισομορφών της νευροϊνιδίνης προκαλεί αλλαγές στο 

φαινότυπο των κυττάρων γλοιοβλαστώματος 

 
Για τη μελέτη του φαινοτύπου των κυττάρων χωρίς NLS ισομορφές νευροϊνιδίνης, δηλαδή τα 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS, τα παρατηρήσαμε πρώτα στην καλλιέργεια με μικροσκοπία φάσης και 

διαπιστώσαμε αλλαγές στο σχήμα τους σε σχέση με τα γονεϊκά (Εικόνα 20).  

 

Εικόνα 23 Σύγκριση της μορφολογίας της  γονικής σειράς SF268 με τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα. Η απαλοιφή 
των NLS ισομορφών της νευροινιδίνης φαίνεται να επηρρεάζει το σχήμα των κυττάρων γλοιοβλαστώματος στο 
τρυβλίο, οδηγώντας τα σε μεγαλύτερα μεγέθη με λιγότερο έντονα και καθορισμένα όρια και αποφύσεις ή 
φιλοπόδια. 

Ενώ τα SF268 naive, σε πλαστικά τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας έχουν χαρακτηριστική 

μορφολογία που προσομοιάζει σε αστροκύτταρα, δηλαδή έχουν τριγωνικό ή πολυγωνικό 

σώμα και περιστασιακές στελεχώδεις αποφύσεις, η αποσιώπηση των NLS μεταγράφων, άρα 

και των NLS ισομορφών της νευροϊνιδίνης, προκάλεσε έντονες αλλαγές στη μορφολογία 

τους. Τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα έχουν μια μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά το 

μέγεθός τους, συχνά με μεγάλη διάμετρο και περισσότερο από έναν πυρήνα, αλλά σπάνια 

εμφανίζουν αποφύσεις (Εικόνα 20). 

H κάθε ισομορφή της νευροϊνιδίνης συνεντοπίζεται με την β-τουμπουλίνη και 

την ακτίνη με διαφορετική συγγένεια. 
Τα αποτελέσματα από προηγούμενες δημοσιεύσεις του εργαστηρίου της Δρ. Μάγκουρα (π.χ. 

Li et al., 2001) έχουν δείξει ότι στους μεν νευρώνες η πλειονότητα των μορίων της 
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νευροϊνιδίνης συνεντοπίζεται στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης τους με την ακτίνη ενώ 

αργότερα κυρίως με την τουμπουλίνη. Στα δε αστροκύτταρα συνεντοπίζεται και στις δύο 

δομές και καθόλου με το ενδιάμεσο ινίδιο GFAP. Συνεπώς, πρώτα αποφασίσαμε να 

μελετήσουμε ποιος είναι ο υποκυτταρικός εντοπισμός της νευροϊνιδίνης στα κύτταρα που 

δεν έχουν τις ισομορφές της νευροϊνιδίνης με αλληλουχία σήματος πυρηνικής εισόδου (NLS).  

Για να το επιτύχουμε αυτό, διανείμαμε σε καλυπτρίδες κύτταρα από τις δύο σειρές υπό 

μελέτη,SF268 naive και (GRDI&GRDII)-ΔNLS, στον κατάλληλο αριθμό ουτως ώστε να είναι σε 

πυκνότητα 60-70% όταν τα κύτταρα θα έχουν πάρει τη φυσιολογική τους μορφολογία και 

έκταση μετά από την έκθεση τους στην τρυψίνη. Στη συνέχεια τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν 

και εκτέθηκαν σε πρωτογενή αντισώματα για τη νευροϊνιδίνη και την β-τουμπουλίνη τα 

οποία αναγνωρίστηκαν, στη συνέχεια, με δευτερογενή αντισώματα συνδεδεμένα με το 

φθοριόχρωμα φλουροσείνη και ροδαμίνη, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα σημάνθηκαν και η F-

ακτίνη και η χρωματίνη του πυρήνα με φαλλοϊδίνη συνδεδεμένη με το φθοριόχρωμα Alexa 

Fluor 633 και DAPI (Hoechst 33258, εκπέμπει στο κυανό) αντίστοιχα. Η απεικόνιση των 

τεσσάρων φθοριοχρωμάτων έγινε μετά από σάρωση με τα αντίστοιχα, ειδικά, λέιζερ σε 

συνεστιακό μικροσκόπιο και τομές πάχους 0.2μm στον άξονα Ζ. Οι ληφθείσες εικόνες 

αναλύθηκαν περεταίρω (π.χ. Εικόνα 20). Σημειώνεται ότι η F-ακτίνη εκπέμπει στο υπεριώδες 

(μωβ χρώμα) και για λόγους ευκρίνειας μετατράπηκε στο σήμα σε λευκό με το λογισμικό FIJI 

ImageJ. 

Στην Εικόνα 20 φαίνεται ότι στα SF268 η νευροϊνιδίνη εντοπίζεται με την ακτίνη πάνω σε 

φιλοπόδια(Εικόνα 20, πρώτη σειρά, λευκά βέλη) και σε ινίδια επαγόμενα από στρες (Εικόνα 

20, πρώτη σειρά, κίτρινα βέλη). Επίσης, παρατηρούμε πως συνεντοπίζεται και με τη β-

τουμπουλίνη σε περιοχές πλούσιες σε μικροσωληνίσκους, όπως το MTOC (Εικόνα 20, 

δεύτερη σειρά, λευκά βέλη). Ο συνεντοπισμός της νευροϊνιδίνης με τη β-τουμπουλίνη 

διακρίνεται σε όλα τα επίπεδα του Ζ άξονα (Εικόνα 20, τρίτη σειρά, λευκά βέλη). 

Στα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα (Εικόνα 21), δεν παρατηρείται, όμως, κάποια ξεκάθαρη 

συσχέτιση της νευροϊνιδίνης είτε με την ακτίνη ή με την β-τουμπουλίνη, δηλαδή δεν 

εμφανίζει ινώδη κατανομή, ενώ φαίνεται να βρίσκεται κυρίως σε κυστίδια τα οποία, κυρίως 

στις υψηλότερες τομές του δείγματος, φαίνονται να εντοπίζονται πάνω στους 

μικροσωληνίσκους (Εικόνα 21, δεύτερη σειρά, λευκά βέλη). 
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Εικόνα 20 Η νευροϊνιδίνη συνεντοπίζεται και με την ακτίνη και την β-τουμπουλίνη με διαφορετική συγγένεια με 
την κάθε μια πρωτεΐνη. Τα κύτταρα αφού μονιμοποιήθηκαν, επωάστηκαν με αντίσωμα για τη νευροϊνιδίνη 
(πράσινο), β-τουμπουλίνη (κόκκινο) και φθοριοχρώματα για την F-ακτίνη (Falloidin, λευκό) και για τα 
χρωμοσώματα (DAPI, κυανό). Η τελευταία σειρά είναι φωτογραφίες του ίδιου πεδίου αλλά πιο ψηλές τομές στο 
δείγμα. Οι φωτογραφίες αποκτήθηκαν με συνεστιακό μικροσκόπιο με τομές πάχους 0.2μm. Στην πρώτη σειρά, με 
λευκά βέλη δείχνονται φιλοπόδια στα οποία συνεντοπίζεται η νευροϊνιδίνη με την ακτίνη και με κίτρινα βέλη τα 
ινίδια επαγόμενα από στρες που φαίνεται ο συνεντοπισμός. Στις άλλες δύο σειρές, με λευκά βέλη φαίνονται MTOC 
των κυττάρων που συνεντοπίζεται η νευροϊνιδίνη με τους μικροσωληνίσκους.  
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Εικόνα 21  Η νευροϊνιδίνη χάνει τη συγγένειά της με τις πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού χωρίς την NLS 
αλληλουχία. Τα κύτταρα αφού μονιμοποιήθηκαν, επωάστηκαν με αντίσωμα για την νευροϊνιδίνη (πράσινο), β-
τουμπουλίνη (κόκκινο) και φθοριοχρώματα για την F-ακτίνη (Falloidin, άσπρο) και για τα χρωμοσώματα (DAPI, 
κυανό). Η τελευταία σειρά είναι φωτογραφίες των ίδιων κυττάρων αλλά πιο ψηλά στο δείγμα. Οι φωτογραφίες 
αποκτήθηκαν με συνεστιακό μικροσκόπιο με τομές πάχους 0.2μm. Με βέλη δείχνονται σημεία όπου φαίνεται ο 
συνεντοπισμός των πρωτεϊνών. 

Εικόνα 22 Αποτελέσματα της ανάλυσης συνεντοπισμού της νευροϊνιδίνης με την ακτίνη και την β-
τουμπουλίνη. Οι φωτογραφίες από το συνεστιακό μικροσκόπιο αναλύθηκαν με το λογισμικό μικροσκοπίας 
Volocity (Quorum Technologies) και υπολογίσαμε την πιθανότητα συνεντοπισμού των δυο σημάτων σε κάθε 
pixel με τη μέθοδο Costes et al. (2004). (* = Ρ<0,05)  
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Στη συνέχεια, με το πρόγραμμα ανάλυσης εικόνων Volocity (Quorum Technologies), που 

υπολογίσαμε τη μέγιστη ένταση του κάθε χρώματος και την ύπαρξη στατιστικής 

σημαντικότητας ανάμεσα σε δύο σήματα (Costes et al. 2004), ποσοτικοποιήσαμε από τις 

φωτογραφίες συνεστιακής μικροσκοπίας (5-7 πειραμάτων), τον συνεντοπισμό της 

νευροϊνιδίνης με την β-τουμπουλίνη και την ακτίνη στα SF268 naive και στα (GRDI&GRDII)-

ΔNLS κύτταρα. 

Από τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης (Εικόνα 22), προκύπτει η εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι στα SF268 η νευροϊνιδίνη έχει μεγαλύτερη συγγένεια με την 

β-τουμπουλίνη απ’ ότι με την ακτίνη, ενώ στα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα, ο συνεντοπισμός 

της νευροϊνιδίνης με την ακτίνη αλλά και την τουμπουλίνη δεν παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική συγγένεια με ένα από τα δυο κυτταροσκελετικά συστήματα. Συνεπώς, οι 

ισομορφές της νευροϊνιδίνης που δε φέρουν NLS φαίνεται να είναι σε κυστίδια και μάλιστα 

στο cis Golgi, αφού σε πιλοτικά πειράματα του εργαστηρίου μας, η νευροϊνιδίνη 

συνεντοπίζεται εκεί με την πρωτεΐνη GS15. Στην ίδια σειρά πειραμάτων αποκλείστηκε ο 

συνεντοπισμός της με τα λυσσάσματα (χρώση με αντίσωμα για LAMP1 και με Lysotracker) ή 

τα μιτοχόνδρια (χρώση με Mitotracker), ενώ η μελέτη πιθανού συνεντοπισμού στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο δεν ολοκληρώθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας. 

Λαμβάνοντας υπόψιν προηγούμενα δημοσιευμένα δεδομένα (Koliou et al., 2016, Peta C., 

2019), τα παραπάνω αποτελέσματα ότι ο συνεντοπισμός νευροϊνιδίνης και β-τουμπουλίνης 

ενισχύεται και από την NLS επικράτεια της νευροϊνιδίνης. 

Η έλλειψη των NLS ισομορφών της νευροϊνιδίνης προκαλεί αλλαγές στη 

κυτταρική κίνηση και μετανάστευση των κυττάρων γλοιοβλαστώματος. 
Το γεγονός ότι οι ΔNLS νευροϊνιδίνες συνεντοπίζονται λιγότερο τόσο με την ακτίνη, όσο και 

με την β-τουμπουλίνη, μας οδήγησε στο να μελετήσουμε το σχήμα και την ικανότητα 

μετακίνησης των κυττάρων που εκφράζουν μόνο τις ΔNLS ισομορφές της νευροϊνιδίνης. 

Επειδή το κυτταροσκελετικό σύστημα της ακτίνης έχει ιδιαίτερη σημασία στην κυτταρική 

μετανάστευση, πρώτα μελετήσαμε τις δομές του κυτταροσκελετού της ακτίνης. Αφού 

μονιμοποιήσαμε τα κύτταρα, τα επωάσαμε με φαλλοϊδίνη συνδεδεμένη με το φθοριόχρωμα 

Alexa fluor 633 ώστε να απεικονιστεί η F-ακτίνη στο συνεστιακό μικροσκόπιο. 
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Εικόνα 24 Διαφορές στις δομές της ακτίνης μεταξύ των SF268 naive και των (GRDI&GRDII)-ΔNLS. Τα κύτταρα 
μετά από μονιμοποίηση επωάστηκαν με φαλλοϊδίνη συνδεδεμένη με φθοριόχρωμα (Alexa fluor 633) και 
φωτογραφήθηκαν σε συνεστιακό μικροσκόπιο φθορισμού σε Ζ-τομές πάχους 0,2μm. Αντιπροσωπευτικές εικόνες, 
προβολές 5 Ζ-τομών πάχους 0,2μm. Η ακτίνη φαίνεται με το λευκό χρώμα, με λευκά βέλη υποδεικνύονται τα 
ινίδια επαγόμενα από στρες. 

Στις εικόνες αυτές διακρίνεται ότι συγκριτικά με τα SF268 naive, τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS 

κύτταρα εμφανίζουν πολύ λιγότερα ινίδια επαγόμενα από στρες (Εικόνα 24, λευκά βέλη). 

Επιπλέον, η συνολική ποσότητα της ακτίνης φαίνεται μειωμένη συγκριτικά με τα γονεϊκά. 

Όσον αφορά τις περιφερικές δομές της ακτίνης, όπως τα ελασματοπόδια και τα φιλοπόδια, 

δε διακρίνονται εμφανείς διαφορές μεταξύ των δύο σειρών (Εικόνα 24, κίτρινα βέλη).  

Για να επιβεβαιώσουμε την παρατήρηση ότι η ακτίνη είναι μειωμένη στα κύτταρα 

γλοιοβλαστώματος που δεν έχουν τις NLS ισομορφές της νευροϊνιδίνης, παραλάβαμε ολικό 

πρωτεϊνικό εκχύλισμα από τα SF268 naive και τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα και τα 

ελέγξαμε για τα επίπεδα έκφρασης της ακτίνης με ανοσοαποτύπωση κατά Western, όπως 

περιεγράφηκε στις Μεθόδους. Το ίδιο πείραμα επαναλήφθηκε 5-7 φορές και μετά από 

ανάλυση των αποτελεσμάτων, με πυκνομέτρηση (densitometry) στο λογισμικό FIJI ImageJ, 

προέκυψε ότι πράγματι τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα παρουσιάζουν μειωμένη έκφραση 

της ακτίνης σε σχέση με τα γονεϊκά SF268, με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική 

(Εικόνα 25). 
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Εικόνα 26 Δοκιμασία επούλωσης πληγής (scratch assay) στα SF268 naive και τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS για 24 ώρες 
(Α). Αποδεικνύεται η επίδραση των NLS μεταγράφων της Νευροϊνιδίνης στην κινητικότητα των κυττάρων 
γλοιοβλαστώματος καθώς στον ίδιο χρόνο τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα φαίνεται να έχουν προχωρήσει πολύ 
λιγότερο από τα γονεϊκά τους SF268. Με διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύεται η αρχική πληγή. (Β) 
Αποτελέσματα από ανεξάρτητα πειράματα (5-7 επαναλήψεις, * = Ρ<0,05)  Τα κύτταρα φωτογραφήθηκαν σε 
οπτικό ανάστροφο μικροσκόπιο DM IRE2, με φακό 10Χ, συνδεδεμένο με την κάμερα Hamamatsu Orca-ER CCD και 
οι φωτογραφίες αναλύθηκαν με το πρόγραμμα FIJI Image-J. 

  

Α Β 

* 

* 

Εικόνα 35 Αποτελέσματα ανοσοαποτύπωσης κατά 
Western για τον έλεγχο της ποσότητας της ακτίνης 
στα SF268 naive και τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS. Κάτω 
φαίνονται να αποτελέσματα της πυκνομετρικής 
ανάλυσης του σήματος της ανοσοαποτύπωσης όπου 
έγινε με το λογισμικό FIJI ImageJ. Αποδεικνύεται η 
μειωμένη έκφραση της ακτίνης στα (GRDI&GRDII)-
ΔNLS κύτταρα σε σχέση με τα γονεϊκά. 
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Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στον έλεγχο της επίδρασης των αλλαγών στον κυτταροσκελετό 

της ακτίνης στην κινητικότητα των κυττάρων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόσαμε το πρωτόκολλο 

επούλωσης πληγής (scratch assay), όπως αναλύθηκε στις Μεθόδους. Συνοπτικά, κύτταρα και 

από τις δύο σειρές διανεμήθηκαν σε τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας και, όταν 

πολλαπλασιάστηκαν αρκετά ώστε να σχηματιστεί μια μονή στοιβάδα κυττάρων (monolayer), 

δημιουργήσαμε μια «πληγή» με μηχανικό μέσο, δηλαδή ρύγχος πιπέτας και 

φωτογραφήσαμε τα κύτταρα σε πεδία περί την «ουλή» (χρόνος: 0h). Στη συνέχεια, τα 

κύτταρα αφέθηκαν να μεγαλώσουν σε επωαστικό κλίβανο με τις απαραίτητες συνθήκες 

θερμοκρασίας και CO2 και, όπως γνωρίζουμε, να κινηθούν ώστε να κλείσουν το κενό για 24 

ώρες (χρόνος: 24h), οπότε και φωτογραφήθηκαν ξανά στα ίδια πεδία (Εικόνα 26).Όπως 

φαίνεται και στις μικροφωτογραφίες της Εικόνας 26Α και του γραφήματος Β, που απεικονίζει 

τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων (5-7 επαναλήψεις) της δοκιμασίας επούλωσης 

πληγής με τα λογισμικά FIJI ImageJ και MS Excel, τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα ξεκάθαρα 

δαπανούν περισσότερο χρόνο για να κλείσουν το άνοιγμα, καθώς στις 24 ώρες έχουν 

καλύψει μόλις το 1/3 της επιφάνειας που καλύπτουν τα γονεϊκά SF268 στον αντίστοιχο 

χρόνο. 

Με τη συμβατική αυτή δοκιμασία επούλωσης πληγής, αποδείχθηκε μεν ότι μειώθηκε η 

κινητικότητα κυττάρων χωρίς NLS ισομορφές της νευροϊνιδίνης, όμως το μοτίβο της κίνησης, 

δεν προκύπτει άμεσα. Έτσι, επιλέξαμε να παρακολουθήσουμε τη μετακίνηση των κυττάρων 

στην ίδια δοκιμασία, αλλά σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας σύστημα μικροσκοπικής 

βιντεοσκόπησης (live imaging). Η πειραματική αυτή διάταξη (όπως αναλύθηκε στις 

Μεθόδους) επιτρέπει να μελετηθούν διαφορετικοί τύποι κυτταρικών μετακινήσεων 

καρκινικών κυττάρων και να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

π.χ. (Friedl and Alexander, 2011). 

Συγκεκριμένα, για τα πειράματα αυτά, αφήσαμε πάλι τα κύτταρα να μεγαλώσουν μέχρι το 

σημείο της μονής στοιβάδας, δημιουργήσαμε με το προαναφερθέντα τρόπο μια «πληγή» και 

τα επιστρέψαμε στον επωαστικό κλίβανο για περίπου 14 ώρες. Στη συνέχεια, αλλάχθηκε το 

θρεπτικό τους μέσο με HBSS (Hank’s Balanced Salt Solution) ώστε να διατηρηθεί το pH τους 

στα σωστά επίπεδα (7.2) σε θερμοκρασία δωματίου. Το τρυβλίο σφραγίστηκε με παραφίνη 

και τοποθετήθηκε στο μικροσκόπιο φθορισμού Zeiss 200M Axiovert, το οποίο ελέγχεται από 

το λογισμικό μικροσκοπίας Slidebook. Για τις ανάγκες του πειράματος καθορίσαμε να 

φωτογραφίζονται τα κύτταρα ανά 1’ ή 5’. 
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Παρατηρήσαμε πάλι και ευθέως ότι τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα μετακινούνταν πιο αργά 

από τα γονεϊκά SF268. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τα SF268 πολώνονται προς την πληγή, δηλαδή, 

παίρνουν μια ατρακτοειδή μορφολογία της οποίας το ένα άκρο προσανατολίζεται προς την 

«όχθη» της πληγής, τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS φαίνονται να κινούνται άστοχα (Εικόνα 27, Α). Στο 

τέλος του πειράματος, δηλαδή μετά από 4 ώρες βιντεοσκόπησης, ο ελεύθερος χώρος 

(επιφάνεια πληγής) στα SF268 naive έχει μειωθεί αρκετά, ενώ ο αντίστοιχος χώρος στα 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα είναι μεγαλύτερος από τον αρχικό, καθώς τα κύτταρα 

κινήθηκαν ελάχιστα προς τον επιμήκη άξονα της πληγής (όχθη) και μάλλον απομακρύνθηκαν 

από αυτόν με πλευρική, συχνά παλίνδρομη μετανάστευση (Εικόνα 27,Β). 

  

Α Β 

Εικόνα 27 Δοκιμασία επούλωσης πληγής σε σύστημα live imaging. (Α) Στο χρονικό διάστημα των 4 ωρών που 
καταγράφηκε η κίνηση των κυττάρων τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS φάνηκαν αποπροσανατολισμένα, με αδυναμία 
σχηματισμού πολωμένου σχήματος προς τον επιμήκη άξονα της πληγής (δεξί κομμάτι των εικόνων) ή αδυναμία 
πολώσεως γενικά. (Β) Στις 4 ώρες, τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα κινήθηκαν πλαγίως, αφήνοντας κενά με 
αποτέλεσμα να προκύπτει αρνητική η μετατόπισή τους και η κάλυψη της πληγής να φαίνεται να γίνεται 
συμπτωματικά. Τα κύτταρα βιντεοσκοπήθηκαν σε ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού Zeiss 200M Axiovert με 
40Χ φακό συνδεδεμένο με ψηφιακή κάμερα  HAMAMATSU ORCA και ελεγχόμενο από το πρόγραμμα Slidebook 
(3i) σε θάλαμο ελεγχόμενης θερμοκρασίας και CO2. 
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Πέραν δηλαδή, του μειωμένου προσανατολισμού κίνησης, παρατηρήσαμε και διαρκείς, 

πολλαπλές, παλίνδρομες κινήσεις των (GRDI&GRDII)-ΔNLS, οπότε επιστρατεύσαμε το 

σύστημα κατηγοριοποίησης των κινήσεων των καρκινικών κυττάρων των Friedl & Alexander 

(2011) και ειδικά την πολωμένη κυτταρική μετανάστευση με κύτταρο οδηγητή. Μελετώντας 

τα βίντεο της δοκιμασίας επούλωσης πληγής σε πραγματικό χρόνο, βρήκαμε ότι τα κύτταρα 

με ΔNLS νευροϊνιδίνες διατηρούν τα ίδια πρότυπα κίνησης με τα γονεϊκά κύτταρα, δηλαδή 

τόσο τα SF268 naive, όσο και τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS ακολουθούν μια αμοιβαδοειδή κίνηση 

και προχωρούν ομαδικά. Στα γονεϊκά κύτταρα ωστόσο, παρατηρείται ότι κάποια κύτταρα 

αναλαμβάνουν το ρόλο του οδηγητή (leader cell) το οποίο προπορεύεται και σηματοδοτεί 

στα υπόλοιπα την κατεύθυνση της κίνησης μέσω λεπτών διακυτταρικών συνδέσμων (Εικόνα 

28, μαύρα βέλη), χαρακτηριστικό που δεν διακρίνεται στα κύτταρα με μόνο ΔNLS ισομορφές 

της νευροϊνιδίνης. Αυτή η απουσία οδηγητή συνάδει και με τη σημαντικότατη διαφορά του 

μοτίβου μετακίνησης των δυο κυτταρικών σειρών, δηλαδή τις στοχαστικές κινήσεις των 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS, χαρακτηριστικό που πιθανώς οφείλεται στην έλλειψη των NLS 

ισομορφών της νευροϊνιδίνης και των διασυνδέσεων με τις κυτταροσκελετικές πρωτεΐνες. 

Επιπλέον πειράματα που σχεδιάσαμε, αναδεικνύουν περαιτέρω την έλλειψη πόλωσης των 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS κυττάρων. Όπως έχει αναφερθεί, είναι γνωστό ότι κατά τη μετακίνησή 

τους τα περισσότερα κύτταρα τοποθετούν προς την προπορευόμενη πλευρά τους το κύριο 

MTOC τους. Εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα αυτή των μικροσωληνίσκων, μπορούμε να 

δούμε τον προσανατολισμό του κάθε κυττάρου εάν εντοπίσουμε το MTOC του.  

Εικόνα 28 Στιγμιότυπα από την βιντεοσκόπηση της δοκιμασίας επούλωσης πληγής σε πραγματικό χρόνο. 
Παρουσιάζεται μια φωτογραφία ανα ώρα βιντεοσκόπησης. Με διακεκομμένη μαύρη γραμμή υποδεικνύεται η 
κατεύθυνση της «πληγής». Με τα μαύρα βέλη επισημαίνονται τα κύτταρα-οδηγητές. Οι χάρακες απεικονίζουν 
αυθαίρετες μονάδες απόστασης για την απεικόνιση της μετακίνησης των κυττάρων στο δεδομένο χρόνο. Η 
βιντεοσκόπηση έγινε σε μικροσκόπιο φθορισμού Zeiss Axiovert 200M χρησιμοποιώντας αντικειμενικό φακό 40x, με 
Orca-ER CCD κάμερα και  το λογισμικό μικροσκοπίας SlidebookTM 6.0. 
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Σε πειράματα ανοσοκυτταροχημείας που ακολούθησαν, χρησιμοποιήσαμε αντισώματα 

ενάντια στην β-τουμπουλίνη για να εντοπίσουμε το βασικό MTOC των κυττάρων κυρίως στις 

άκρες της πληγής της δοκιμασίας επούλωσης πληγής. 

 

 

Από την ανάλυση αυτή, προέκυψε ότι σε αντίθεση με τα SF268 naive, όπου παραπάνω από 

τα μισά κύτταρα στην όχθη της πληγής είναι σωστά προσανατολισμένα προς τον επιμήκη 

άξονά της, τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα σπάνια εμφανίζουν ξεκάθαρο MTOC αλλά και 

αυτά που εμφανίζουν, δεν το προσανατολίζουν προς τη σωστή κατεύθυνση πληγής (Εικόνα 

29, Α). Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με τον αριθμό των κυττάρων που μετρήσαμε να 

προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση, στα πειράματα με τη βιντεοσκόπηση σε πραγματικό 

χρόνο, όπου μονάχα το 30% των (GRDI&GRDII)-ΔNLS κυττάρων κινείται προς τον επιμήκη 

άξονα, και τα υπόλοιπα να κινούνται άστοχα. (Εικόνα 29, Β). 

Εικόνα 29 Αποτελέσματα ανοσοκυτταροχημείας 
στην όχθη του τραύματος. (Α) Τα κύτταρα 
μονιμοποιήθηκαν μετά από 15 ώρες από τη 
δημιουργία της πληγής και σημάνθηκαν με 
αντισώματα ενάντια στη β-τουμπουλίνη (κόκκινο) 
και με DAPI για τη χρωματίνη του πυρήνα (μπλε). 
Φωτογραφήθηκαν σε συνεστιακό μικροσκόπιο με 
καταδυτικό φακό 63x. Φαίνεται ότι συγκριτικά με 
τη γονική σειρά, τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα 
δεν έχουν σωστά σχηματισμένο MTOC ή αν υπάρχει 
δεν είναι σωστά προσανατολισμένο στα 
περισσότερα. (Β) Καταμέτρηση του αριθμού των 
κυττάρων που κινούνται προς την σωστή 
κατεύθυνση στη βιντεοσκόπηση της δοκιμασίας 
επούλωσης πληγής. (* = Ρ<0,05) 

Α 

Β 

* 
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Η απαλοιφή των NLS νευροϊνιδίνων προκαλεί λάθη στη μιτωτική διαδικασία 
Το βασικότερο MTOC στα κύτταρα είναι το κεντροσωμάτιο, το οποίο κατά τη μίτωση 

διπλασιάζεται και μετασχηματίζεται στους αστέρες της μιτωτικής ατράκτου. Όπως έχει 

αποδειχθεί από πρόσφατες έρευνες του εργαστηρίου μας, οι νευροϊνιδίνες που φέρουν την 

αλληλουχία NLS μπαίνουν στον πυρήνα, και καθόλη τη διάρκεια της μίτωσης, η νευροϊνιδίνη 

εντοπίζεται πάνω στην άτρακτο (Koliou et al., 2016). Όταν έγινε πλήρης αποσιώπηση του NF1 

γονιδίου με siRNA, η μίτωση παρουσίαζε στατιστικά σημαντική μεταβολή στην ορθή στοίχιση 

των χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση, το οποία παραμένουν εκτός διαχωρισμού.  

Ανωμαλίες στη στοίχιση και γενικά το διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση 

και την ανάφαση, αντίστοιχα, οδηγούν σε ανευπλοειδία αλλά και πολύ συχνά στη 

δημιουργία μικροπυρήνων. Πριν εξετάσουμε αν η έλλειψη των NLS ισομορφών της 

νευροϊνιδίνης ευθύνονται για ανωμαλίες στην κατανομή των χρωμοσωμάτων στα θυγατρικά 

κύτταρα, πρώτα μετρήσαμε αν υπάρχουν διαφορές στο χρόνο διπλασιασμού της κάθε 

κυτταρικής σειράς.  

Στα πειράματα αυτά τα κύτταρα κάθε κυτταρικής σειράς, δηλαδή SF268 naive και 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS, διανεμήθηκαν σε 50,000 ανα τρυβλίο και ανά 24 ώρες για τρείς ημέρες 

(0, 24, 48, 72 ώρες) μετά από θρυψινοποίηση, μετρήθηκε ο αριθμός τους με την πλάκα 

Neubauer. Από την πειραματική αυτή διάταξη (Εικόνα 30) προέκυψε ότι ενώ τα γονεϊκά 

SF268, ως γνωστόν, ολοκληρώνουν ένα κύκλο και διπλασιάζονται σε 36 ώρες, τα 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα ολοκληρώνουν έναν κύκλο σε 42 ώρες, δηλαδή επιμηκύνθηκε η 

διάρκεια του κύκλου από την απουσία των NLS ισομορφών της νευροϊνιδίνης. 

Εικόνα 30 Αποτελέσματα καταμέτρησης του αριθμού κυττάρων των δυο σειρών υπο μελέτη για 72 ώρες. 
Τα κύτταρα διανεμήθηκαν σε 4 τρυβλία και ανα 24 ώρες καταμετρήθηκαν με την πλάκα Neubauer. 
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Γνωρίζοντας τους χρόνους διπλασιασμού, μελετήσαμε μιτωτικούς φαινοτύπους σε κύτταρα 

ασυγχρόνιστα και συγχρονισμένα με τη μέθοδο θυμιδίνης/νοκοδαζόλης. Κύτταρα από τις 

δύο σειρές υπο μελέτη, SF268 naive και (GRDI&GRDII)-ΔNLS, επιστρώθηκαν σε καλυπτρίδες, 

μονιμοποιήθηκαν και επωάστηκαν με DAPI, ώστε να απεικονιστούν τα χρωμοσώματα. Τα 

κύτταρα αναλύθηκαν με μικροσκοπία περιέλιξης (deconvolution microscopy) και οι 

απεικονίσεις αποσυσχετίστηκαν με τον αλγόριθμο του κοντινότερου γείτονα (nearest 

neighbour algorithm) στο λογισμικό μικροσκοπίας Slidebook (3i). Κατά την ανάλυση των 

φωτογραφιών, μετρήσαμε τον αριθμό των μικροπυρήνων, των μιτωτικών κυττάρων, και από 

αυτά πόσα παρουσίαζαν προβλήματα στη στοίχιση και το διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων, 

όπως γέφυρες χρωματίνης και λάθος ευθυγραμμισμένα χρωμοσώματα (Εικόνα 31). Το ίδιο 

πείραμα επαναλήφθηκε αρκετές φορές (5-7 επαναλήψεις) και μετρήθηκε μεγάλος αριθμός 

κυττάρων (>100 κύτταρα/σειρά) για μη ομαλές μιτώσεις, όπου προέκυψαν ξεκάθαρες 

διαφορές στη μιτωτική διαδικασία μεταξύ των δύο κυτταρικών σειρών.  

Πρώτα, σε όλα τα πειράματα με ασυγχρόνιστα κύτταρα που αναλύθηκαν, ο αριθμός των 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS κυττάρων που βρίσκονται σε μίτωση είναι τρεις φορές μικρότερος από 

αυτόν στα γονεϊκά SF268 (Εικόνα 31, διάγραμμα Α). Κατά δεύτερον, πάνω από το 60% των 

μιτώσεων που μετρήθηκαν στα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα παρουσιάζουν πρόβλημα στη 

στοίχιση των χρωμοσωμάτων, σε αντίθεση με τα SF268 (Εικόνα 31, διάγραμμα Β), γεγονός 

που συνάδει με την σχεδόν 10πλάσια αύξηση στον αριθμό των μικροπυρήνων στα 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα (Εικόνα 31, διάγραμμα C).  

* 
Α Β C 

Εικόνα 31 Σύγκριση μιτωτικών φαινοτύπων των δυο σειρών. (Α) Ποσοστό των καταμετρημένων μιτώσεων στα γονεϊκά 
SF268 και (GRDI&GRDII)-ΔNLS (Β) Ποσοστά επι των καταμετρημένων μιτώσεων που παρουσίασαν προβλήματα στη στοίχιση 
των χρωμοσωμάτων (C) Ποσοστό επι των καταμετρημένων κυττάρων που είχαν τουλάχιστον ένα μικροπυρήνα. Όλα τα 
παραπάνω αποτελέσματα είναι από ανεξάρτητα πειράματα (5-7 επαναλήψεις, * = Ρ<0,05). Οι φωτογραφίες των κυττάρων 
αναλύθηκαν με τα προγράμματα FIJI ImageJ και Slidebook 6.0. 
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Στη συνέχεια, σε κύτταρα υπο μελέτη από τις δύο σειρές, σε καλυπτρίδες, τα σημάναμε με 

DAPI για τη χρωματίνη αλλά και με αντισώματα για το ενδιάμεσο ινίδιο ειδικό για τον 

κυτταροσκελετό του πυρήνα, λαμίνη A/C, ώστε να εντοπίσουμε και να μελετήσουμε τους 

μικροπυρήνες που πιθανά σχηματίζονται. Η λαμίνη είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική για το είδος 

μικροπυρήνων που δημιουργούνται, αφού θα πρέπει να έχουν δικό τους πυρηνικό φάκελο 

(Liu et al., 2018).  

 

Στην Εικόνα 32, από το συνεστιακό μικροσκόπιο, παρατηρούμε ότι τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS 

κύτταρα αλλά και στα SF268 οι μικροπυρήνες που δημιουργούνται περιβάλλονται από 

λαμίνη A/C, δηλαδή έχουν ένα βασικό πυρηνικό φάκελο γύρω τους. Επίσης, επιβεβαιώνεται 

πλέον και με ανοσοκυτταροχημεία, πως τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα εμφανίζουν 

μεγαλύτερο αριθμό μικροπυρήνων από τα γονεϊκά SF268 (Εικόνα 32, λευκά βέλη). 

Εικόνα 32 Τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα αλλά και τα γονεϊκά εμφανίζουν μικροπυρήνες οι οποίοι 
σχηματίζουν το βασικό πυρηνικό φάκελο. Τα κύτταρα μονιμοποιήθηκαν και σημάνθηκαν με DAPI για τα 
χρωμοσώματα (μπλε), αντισώματα για τις λαμίνες του φακέλου (κόκκινο) και με φαλλοϊδίνη για την F-ακτίνη. 
Φωτογραφήθηκαν σε συνεστιακό μικροσκόπιο φθορισμού σε μεγέθυνση 63x Με βέλη υποδεικνύονται οι 
μικροπυρήνες. 
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Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι η μίτωση είναι μια διεργασία που επηρεάζεται 

σημαντικά από την έλλειψη των NLS ισομορφών νευροϊνιδίνης, πιθανώς προκαλώντας, 

τουλάχιστον εν μέρει, την καθυστέρηση που παρατηρείται στη διάρκεια του κύκλου των 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS κυττάρων. 

Εκτός από τους μικροπυρήνες, παρατηρώντας τα κύτταρα των δύο σειρών, είναι εμφανής και 

η διαφορά στην πυρηνική μορφολογία και τον αριθμό των πυρήνων ανα κύτταρο (π.χ. Εικόνα 

29, Α), οπότε, για να εξακριβώσουμε την παρατήρηση αυτή, επαναλάβαμε τα προηγούμενα 

πειράματα με τη χρώση πυρηνών (DAPI) και μικροσωληνίσκων (με αντισώματα ενάντια στη 

β-τουμπουλίνη). Τα κύτταρα αναλύθηκαν με μικροσκοπία περιέλιξης (deconvolution 

microscopy) και οι απεικονίσεις αποσυσχετίστηκαν με τον αλγόριθμο του κοντινότερου 

γείτονα (nearest neighbour algorithm) στο λογισμικό μικροσκοπίας Slidebook (3i). 

 Στην Εικόνα 33, Α, φαίνεται ευκρινώς η διαφορετική πυρηνική μορφολογία των 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS κυττάρων (Εικόνα 33, Α, λευκά βέλη) αλλά και η συχνότητα 

μικροπυρήνων σε σχέση με τα SF268 naive (κίτρινα βέλη). 
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Στη συνέχεια, ποσοτικοποιήσαμε τα ευρήματα αυτά μετρώντας τα μεγέθη και τον αριθμό 

των πυρήνων σε περισσότερα από 100 κύτταρα ανα κυτταρική σειρά, από 5-7 διαφορετικά 

πειράματα. Από αυτή την ανάλυση προέκυψαν τρία βασικά συμπεράσματα για την επίδραση 

της έλλειψης των NLS ισομορφών της νευροϊνιδίνης στην μορφολογία του πυρήνα των 

κυττάρων γλοιοβλαστώματος (Εικόνα 33, B & C):  

1. Τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα έχουν, κατά μέσο όρο, πυρήνες μεγαλύτερης 

επιφάνειας σε σχέση με τα γονεϊκά SF268 καθώς ο μέσος όρος της έκτασης του 

πυρήνα κατά τον ισημερινό του στα SF268 naive είναι 798 sq. pixels έναντι των 1298 

sq. pixels στα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα (Εικόνα 33, Β) 

2. Τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα έχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος στην έκταση του 

πυρήνα γεγονός που αναδεικνύεται από το υψηλό SD που ανευρίσκεται στα 646 

pixels2 (1298 ± 646 sq. pixels). Αντίθετα, η κατανομή έκτασης του πυρήνα στα SF268 

Εικόνα 33 Τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη μορφολογία στο 
σχήμα, το μέγεθος και τον αριθμό των πυρήνων 
τους. (Α) Με βέλη επισημαίνονται πυρήνες μονών 
κυττάρων με μορφολογία που αποκλίνει  του 
μέσου όρου. Τα μονιμοποιημένα κύτταρα και από 
τις δυο σειρές επωάστηκαν με αντίσωμα ενάντια 
στην β-τουμπουλίνη και με φθοριόχρωμα DAPI για 
τη χρώση του κυτταροσκελετού και των πυρήνων 
τους αντίστοιχα. Οι καλυπτρίδες φωτογραφήθηκαν 
σε μικροσκόπιο φθορισμού Zeiss Axiovert 200M 
χρησιμοποιώντας αντικειμενικό φακό 40Χ. (B) 
Κατανομή των μεγεθών των πυρήνων των δύο 
σειρών μετά από ανάλυση στο λογισμικό FIJI 
ImageJ και στατιστική ανάλυση στο MS Office (C) 
Ποσοστά των πολυπύρηνων κυττάρων στις δύο 
σειρές υπο μελέτη. Αποτελέσματα από ανεξάρτητα 
πειράματα (5-7 επαναλήψεις, * = Ρ<0,05)   

C 

Β 

* 



77 
 

naive είναι κανονική, μ με πολύ μικρότερο SD, μόλις  201 pixels2 (798 ± 201 sq. pixels). 

(Εικόνα 33, Β) 

3. Τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα εμφανίζουν 8 φορές μεγαλύτερο αριθμό 

πολυπύρηνων κυττάρων σε σχέση με τα SF268 (Εικόνα 33, C) 

Αυτά τα αποτελέσματα ισχυροποιούν τα προηγούμενα ευρήματα αυτής της εργασίας αλλά 

και του εργαστηρίου μας που συνολικά παρουσιάζουν ισχυρές ενδείξεις ότι η νευροϊνιδίνη 

παίζει σημαντικό ρόλο στη μίτωση των κυττάρων γλοιοβλαστώματος. Ειδικότερα, τα 

πειράματα που παρουσιάζονται σε αυτήν την Εργασία, αναδεικνύουν για πρώτη φορά ότι η 

απουσία των πυρηνικών ισομορφών της νευροϊνιδίνης προκαλεί σημαντικά προβλήματα στη 

στοίχιση των χρωμοσωμάτων, έχοντας ως επακόλουθο τη δημιουργία μικροπυρήνων αλλά 

και την παραμόρφωση του σχήματος των πυρήνων σε ηρεμία. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Κληρονομούμενες ή νέες μεταλλάξεις στο γονίδιο NF1 προκαλούν τη νόσο Von 

Recklinghausen ή νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (NF-1). Η NF-1 είναι το πιο κοινό σύνδρομο 

κληρονομούμενης προδιάθεσης σε καρκίνο, ειδικά γλοιωμάτων, με συχνότητα 1:3.000 

παγκοσμίως. Γι’ αυτό και το γονίδιο αυτό θεωρείται ως ογκοκατασταλτικό. Με γνωστές 2800 

διαφορετικές μεταλλάξεις (90% είναι σημειακές), η διάγνωση παραμένει κλινική βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αποδίδουν ότι δεν υπάρχει ισχυρός συσχετισμός 

γονότυπου-φαινοτύπου και ότι πρόκειται για μια ασθένεια ανεξέλεγκτου κυτταρικού 

πολ/σμού και ογκογένεσης. Γλοιώματα χαμηλού βαθμού σε παιδιά με NF1 έχουν καλή 

πρόγνωση μόνο με ολική εκτομή, αλλά, ανάλογα με τη θέση του όγκου και το είδος 

παρέμβασης παρατηρείται σημαντική συσχέτιση με νοσηρότητα και με αυξημένο κίνδυνο 

για γνωστικές δυσλειτουργίες στα ήδη  έτσι επιβαρυμένα αυτά παιδιά MORRIS. Τα υψηλού 

βαθμού γλοιώματα είναι συχνότερα σε ενήλικες με NF1, οι οποίοι έχουν 5πλάσιο κίνδυνο 

από τον γενικό πληθυσμό RASMUSSEN. Τέλος, ο αυξημένος ρυθμός μετάλλαξης του NF1-που 

έχει καταστήσει αδύνατη την κλωνοποίηση του- αναγνωρίζεται πια σε σποραδικούς 

καρκίνους (>5%) (Ratner and Miller, 2015). 

Το NF1 κωδικοποιεί την νευροϊνιδίνη, μια μεγάλου μοριακού βάρους πρωτεΐνη, η οποία 

απαρτίζεται από πολλές διακριτές επικράτειες. Από τις τέσσερις κύριες επικράτειες της 

πρωτεΐνης (CSRD, GRD, SEC14, CTD), η πιο μελετημένη είναι η GRD η οποία έχει δραστικότητα 

RasGAP και δρα απενεργοποιώντας τη σηματοδότηση της μικρής G-πρωτεΐνης Ras, οπότε 

ρυθμίζει κυρίως το μονοπάτι των MAP κινασών (Sherekar et al., 2019).  Επιπλέον, το γονίδιο 

υπόκειται σε αναπτυξιακά ρυθμιζόμενο εναλλακτικό μάτισμα, δηλαδή, η το εξώνιο 51 που 

φέρει μία NLS είναι κυρίαρχο στους νευρικούς ιστούς (Vandenbroucke et al., 2002), ενώ 

μπορεί να παραλείπεται και το 31, που αντιστοιχεί στην επικράτεια GRD και έτσι να 

κωδικοποιούνται ισομορφές τύπου GRD Ι ή II αντίστοιχα, με την τύπου Ι νευροϊνιδίνη να είναι 

πολύ ισχυρότερη RasGAP από την GRDII.  Τα ματίσματα μπορούν να συμβαίνουν στο ίδιο 

κύτταρο (Bollag et al., 1993, Leondaritis et al., 2009, Mangoura et al., 2006a) και να 

προκύπτουν 4 νευροϊνιδίνες κατά το [GRDI/II x NLS/ΔΝLS]. 

Η νευροϊνιδίνη των ~2800 αμινοξέων έχει κλασικά θεωρηθεί ως RasGAP λόγω της μικρής 

GRD, όμως πειραματικές ενδείξεις από εμάς και άλλους έχουν όμως αποδείξει ότι οι 

επικράτειες αυτές  αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με πολλαπλές πρωτεΐνες για να 

συντονίσουν κεντρικά σηματοδοτικά γεγονότα στη νευρωνική και αστροκυτταρική 
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λειτουργία. Η υπόθεση εργασίας του εργαστηρίου μας είναι ότι η αξιολόγηση των 

λειτουργικών συνεπειών των NF1 μεταλλάξεων θα γίνει εφικτή μόνο όταν αυξηθεί η 

περιορισμένη γνώση μας για τις επικράτειες της νευροϊνιδίνης (Rad and Tee, 2016). 

Ειδικότερα, ο ρόλος των NLS φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός, χρειάζεται να 

μελετηθεί, αφού πολύ λίγα είναι γνωστά για τον ρόλο του στην λειτουργία της πρωτεΐνης.  

Ένα από τα σημαντικά πιθανότατα ζητήματα στην λειτουργία της νευροϊνιδίνης είναι ο 

πολλαπλός υποκυτταρικός της εντοπισμός, ο οποίος μεταξύ των άλλων φαίνεται να 

συνέχεται με τα κυτταροσκελετικά συστήματα μικροσωληνίσκων και ινιδίων ακτίνης. 

Μάλιστα, στα κύτταρα του ΚΝΣ, όπου παρουσιάζονται τα υψηλότερα επίπεδα της 

νευροϊνιδίνης, η έκφρασή της αλλά και ο υποκυτταρικός εντοπισμός της είναι αναπτυξιακά 

ελεγχόμενος, με τη διαφορά ότι  στους νευρώνες, καθώς αναπτύσσονται, ο υποκυτταρικός 

εντοπισμός της νευροϊνιδίνης μεταπίπτει από την F-ακτίνη στους μικροσωληνίσκους ενώ  στα 

αστροκύτταρα η νευροϊνιδίνη συνεντοπίζεται και με τις δύο δομές του κυτταροσκελετού 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους (Koliou et al., 2016, Li et al., 2001).  Το ενδιαφέρον ερώτημα 

που γεννάται, αφού ο κυρίαρχος τύπος νευροϊνιδίνης στους νευρώνες είναι η GRDI-NLS ενώ 

στα αστροκύτταρα η GRDII-NLS και αφού η GRDI είναι ισχυρότερη RasGAP της GRDII, εάν οι 

δύο ισομορφές μπορεί να οφείλουν τις διαφορετικές τους ιδιότητες σε διαφορετική 

συσχέτιση με κυτταροσκελετικά συστήματα. Παίρνοντας την ευκαιρία της δημιουργίας 

κυτταρικών σειρών γλοιοβλαστώματος με καθορισμένη έκφραση ισομορφών εξετάσαμε 

αυτές τις σχέσεις.  

Η NLS περιοχή είναι συνυπεύθυνη για την πρόσδεση της νευροϊνιδίνης στους 

μικροσωληνίσκους 
Αρχικά, δείξαμε ότι στα κύτταρα γλοιοβλαστώματος που δεν εκφράζουν NLS ισομορφές της 

νευροϊνιδίνης, μειώνεται σημαντικά ο συνεντοπισμός της τόσο με τους μικροσωληνίσκους 

όσο και με την ακτίνη. Ταυτόχρονα, δείξαμε ότι στα SF268 naive κύτταρα, η νευροϊνιδίνη 

συνεντοπίζεται με την ακτίνη και, με μεγαλύτερη συγγένεια, με την β-τουμπουλίνη. Σε 

συνδυασμό με προηγούμενα πειράματα του εργαστηρίου μας που αποδεικνύουν ότι η 

κυρίαρχη ισομορφή στα SF268 είναι η GRDII-NLS, τα αποτελέσματα αυτά είναι μια πρώτη 

απόδειξη ότι η περιοχή NLS είναι επίσης υπεύθυνη για την συγγένεια της νευροϊνιδίνης με 

τους μικροσωληνίσκους. Το συμπέρασμα αυτό, βρίσκεται σε συμφωνία με το γεγονός, ότι 

εκτός από τις GRD και SEC14, η CTD περιοχή της νευροϊνιδίνης κατακρημνίζεται επίσης με τις 

τουμπουλίνες (Koliou et al., 2016). Δεν γνωρίζουμε, ωστόσο, αν η συσχέτιση της 

νευροϊνιδίνης με τους μικροσωληνίσκους έχει σταθεροποιητικό ρόλο ή αν σχετίζεται με τη 

μεταφορά της πρωτεΐνης πάνω σε αυτούς. Τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η νευροϊνιδίνη 
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διμερίζεται, με τα δύο μόρια να συνδέονται στη CTD επικράτεια, γεγονός που υποστηρίζει 

την υπόθεση ότι η νευροϊνιδίνη σταθεροποιεί τους μικροσωληνίσκους, λαμβάνοντας υπόψιν 

και το μεγάλο της μέγεθος (Sherekar et al., 2019). Παρόλα αυτά, περαιτέρω μελέτες 

απαιτούνται για να διευκρινιστεί ο βιολογικός ρόλος του διμερισμού της νευροϊνιδίνης και 

της συσχέτισής της με τα κυτταροσκελετικά συστήματα. 

Η απουσία των NLS ισομορφών της νευροϊνιδίνης οδηγεί στην επιβράδυνση 

και τον αποπροσανατολισμό της κίνησης των κυττάρων γλοιοβλαστώματος 
Στα κύτταρα γλοιοβλαστώματος SF268 δείξαμε ότι μειώνεται η συσχέτισή της νευροϊνιδίνης 

και με τις δύο δομές του κυτταροσκελετού, ακτίνη και β-τουμπουλίνη, με την απαλοιφή των 

NLS ισομορφών της. Για το λόγο αυτό ερευνήσαμε την κινητικότητα και το σχήμα των 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS κυττάρων και αποδείξαμε ότι επιβραδύνονται σημαντικά σε σχέση με τα 

γονεϊκά SF268, καλύπτοντας τρεις φορές μικρότερη επιφάνεια στις 24 ώρες της δοκιμασίας 

επούλωσης πληγής. Επιπλέον, με βιντεοσκόπηση πραγματικού χρόνου αποδείξαμε ότι τα 

(GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένο προσανατολισμό στη 

μετακίνησή τους, με τα μισά κύτταρα να τοποθετούν το MTOC τους στη σωστή κατεύθυνση 

συγκριτικά με τα γονεϊκά SF268. Η διαφορά αυτή εντείνεται από το γεγονός ότι η πλειονότητα 

των (GRDI&GRDII)-ΔNLS κυττάρων δεν εμφανίζουν καν οργανωμένο MTOC.  

Στην Εισαγωγή αναλύθηκε εκτενώς, πως στο μηχανισμό μετακίνησης των κυττάρων 

συμμετέχουν εξίσου και τα μικροινίδια της ακτίνης, και οι μικροσωληνίσκοι. Η νευροϊνιδίνη 

εμφανίζεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού μέσω της 

ακτίνης, ρυθμίζοντας την ενεργότητα της κοφιλίνης. Αυτό, έχει αποδειχθεί πως επάγει την 

αναδιοργάνωση του κυτταροσκελετού σε κύτταρα HeLa, μέσω του μονοπατιού 

Rho/ROCK/LIMK2, αλλάζοντας την οργάνωση της ακτίνης και ωθεί τα κύτταρα όγκων σε έναν 

πιο διηθητικό φαινότυπο (Ozawa et al., 2005). Επιπλέον, από προηγούμενες μελέτες που 

αποδεικνύουν ότι η αποσταθεροποίηση των μικροσωληνίσκων συνδέεται με τη 

διαφοροποίηση του κυττάρου μέσω της μικρής G-πρωτεΐνης Ras, προκύπτει ότι η δράση της 

Ras είναι ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ του κυτταροσκελετού και της RasGAP νευροϊνιδίνης 

(Bollag et al., 1993, Mangoura et al., 2006b). Αυτό είναι σημαντικό, καθώς η νευροϊνιδίνη δεν 

εμφανίζει κάποιο μοτίβο σύνδεσης με την ακτίνη, άρα η συσχέτιση και ο συνεντοπισμός τους 

προκύπτει μέσω συνδετικών πρωτεϊνών που πιθανώς να εμπλέκονται και οι ίδιες στη 

σηματοδότηση των μικρών GTPασών Ras. Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι το μονοπάτι των Ras 

πρωτεϊνών συμμετέχει στην μετακίνηση που βασίζεται στην F-ακτίνη, καθώς περιοχές 

υψηλές σε ενεργή Ras στην περιφέρεια των κυττάρων, επάγουν στα σημεία αυτά, τη 

δημιουργία προπορευόμενων παρυφών, σύμφωνα με τη συγκέντρωση χημειοτακτικών 
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παραγόντων, σε συνεργασία και αλληλορύθμιση με την πολυμερισμένη ακτίνη (van Haastert 

et al., 2017). Επιπλέον, το εργαστήριο μας έχει προηγούμενα αποδείξει ότι η CSRD, μετά από 

φωσφορυλίωση από PKCα ή ε, επιβάλλει μια θετική αλλοστερική ρύθμιση στη GRD και 

απενεργοποίηση της Ras σε τέτοια επάρκεια, ώστε να αλλάζει το αποτέλεσμα της 

σηματοδότησης του EGF από διαφοροποίηση σε πολλαπλασιασμό (Mangoura et al., 2006a). 

Αυτά τα συμπεράσματα μόλις επικυρώθηκαν σε 162 ασθενείς με NF-1, ετερόζυγους για μια 

μετάλλαξη σε 1 από μόλις 5 γειτονικά κωδικόνια στην CSRD, όταν πιστοποιήθηκε σοβαρός 

φαινότυπος (γλοιώματα 50% οπτικής οδού και υψηλή προδιάθεση για κακοήθειες) σε 

σύγκριση με το γενικό πληθυσμό με NF1 (Koczkowska et al., 2018). 

Έτσι, τα αποτελέσματα της μείωσης των επιπέδων των NLS νευροϊνιδίνων, υποδεικνύουν 

επιπλέον μια πιθανή συσχέτιση και της CTD περιοχής, και των αλληλεπιδράσεων της, με τη 

δράση της ακτίνης στη μετανάστευση των κυττάρων γλοιοβλαστώματος, μέσω της RasGAP 

ενεργότητας της νευροϊνιδίνης. Αυτό είναι πιθανό, καθώς οι διαφορετικές ενδογενείς 

ισομορφές της νευροϊνιδίνης παρουσιάζουν διαφορετική RasGAP ενεργότητα, με την 

υψηλότερη δραστικότητα της GRDI επί της GRDII να είναι ήδη γνωστή και, με πειραματικά 

ευρήματα του εργαστηρίου μας, να αποδεικνύουν ότι οι ισομορφές ΔNLS είναι ισχυρότερες 

των NLS (Leondaritis et al., 2009, Peta C., 2019). 

Από τα αποτελέσματά μας, προκύπτει ότι οι διαφορετικές περιοχές της πρωτεΐνης 

νευροϊνιδίνης αλληλεπιδρούν ρυθμίζοντας τη δραστικότητά της. Θέτονται έτσι οι βάσεις για 

νέες μελέτες που θα εξακριβώσουν τις αλληλεπιδράσεις αυτές και τη σημασία τους στη 

φυσιολογία των κυττάρων του ΚΝΣ και την πιθανή κλινική τους σημασία. 

Η απουσία των NLS ισομορφών οδηγεί σε προβλήματα στη στοίχιση των 

χρωμοσωμάτων και τη δημιουργία μικροπυρήνων επιμηκύνοντας έτσι τον 

κύκλο των κυττάρων γλοιοβλαστώματος 
Στο τελευταίο σκέλος των Αποτελεσμάτων, μελετήσαμε τον κυτταρικό κύκλο των κυττάρων 

γλοιοβλαστώματος απουσία των NLS ισομορφών της νευροϊνιδίνης για να εξακριβώσουμε 

την επίδραση της έλλειψης του MTOC και της απομάκρυνσης της νευροϊνιδίνης από την β-

τουμπουλίνη και τη μιτωτική άτρακτο. 

Τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα εμφάνισαν υποτριπλάσιο αριθμό μιτώσεων από τα γονεϊκά 

SF268, με παραπάνω από τις μισές μιτώσεις να έχουν λάθη στη στοίχιση των χρωμοσωμάτων 

και έτσι ο αριθμός των μικροπυρήνων που καταγράφηκαν είναι 10 φορές μεγαλύτερος από 

αυτόν των SF268. Στη συνέχεια, μετρώντας τα μεγέθη και τον αριθμό των πυρήνων στις δύο 

σειρές προέκυψε ότι τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα έχουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία ως 
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προς το μέγεθος των πυρήνων τους, με το μέσο όρο να είναι μεγαλύτερος από αυτόν των 

SF268. Επιπλέον, προέκυψε ότι τα (GRDI&GRDII)-ΔNLS κύτταρα είχαν 8 φορές περισσότερα 

πολυπύρηνα κύτταρα.  

Αυτά τα αποτελέσματα, έρχονται ως συνέχεια προηγούμενων μελετών του εργαστηρίου μας 

όπου απέδειξαν ότι η νευροϊνιδίνη συσχετίζεται με τη μιτωτική άτρακτο κατά τη μίτωση και 

η πλήρης απαλοιφή της προκαλεί παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που προαναφέρθηκαν 

(Koliou et al., 2016). Στην παρούσα εργασία, για πρώτη φορά, αποδεικνύεται ότι απαραίτητες 

για την σωστή πορεία της φάσης της μίτωσης στα κύτταρα γλοιοβλαστώματος είναι οι 

ισομορφές της νευροϊνιδίνης που έχουν λειτουργικό NLS. Το κατά πόσο, η μίτωση είναι η 

φάση αυτή στην οποία οφείλεται η καθυστέρηση που παρατηρήσαμε στον κυτταρικό κύκλο 

των (GRDI&GRDII)-ΔNLS κυττάρων μένει να ερευνηθεί. Ωστόσο, ο μειωμένος αριθμός των 

μιτώσεων που καταγράψαμε στα (GRDI&GRDII)-ΔNLS σε συνδυασμό με το μεγάλο μέγεθος 

των πυρήνων και την έλλειψη οργανωμένου MTOC, μας οδηγεί στην υπόθεση πως τα 

κύτταρα γλοιοβλαστώματος, χωρίς τις NLS ισομορφές της νευροϊνιδίνης, καθυστερούν στη 

μίτωση, σε μια προσπάθεια να διορθώσουν τα λάθη της στοίχισης των χρωμοσωμάτων, 

γεγονός που οδηγεί στη χρονική διαφορά που αποδείξαμε ότι υπάρχει μεταξύ των κύκλων 

των SF268 naive και (GRDI&GRDII)-ΔNLS. Η αποτυχία, όμως, της επιδιόρθωσης της 

λανθασμένης στοίχισης των χρωμοσωμάτων οδηγεί στη δημιουργία μικροπυρήνων και κατά 

συνέπεια στην πρόκληση σοβαρών ανευπλοειδιών. 

Συνοψίζοντας, η πτυχιακή αυτή εργασία παρέχει για πρώτη φορά αποτελέσματα που 

υποδεικνύουν σαφώς την σημασία της έκφρασης NLS μεταγράφων στα αστροκύτταρα, τόσο 

στη φυσιολογική δομή των κυτταροσκελετικών συστημάτων και συνεπώς στις διεργασίες 

που αφορούν άμεσα, όπως είναι η κυτταρική μετανάστευση, όσο και στον ορθό διαμοιρασμό 

των χρωμοσωμάτων και τη δημιουργία ευπλοειδικών κυττάρων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η Νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (NF-1) είναι μια γενετική νόσος που προσβάλει το νευρικό 

σύστημα και κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο. Ένα από τα συχνότερα 

συμπτώματά της είναι η δημιουργία όγκων, με δεύτερο πιο συχνό τύπο τα 

γλοιοβλαστώματα. Η NF-1 προκύπτει από μεταλλαγές στην αλληλουχία ενός 

ογκοκατασταλτικού γονιδίου, του γονιδίου της Νευροϊνωμάτωσης τύπου 1, που κωδικοποιεί 

τη νευροϊνιδίνη (neurofibromin) μια σημαντική RasGAP πρωτεΐνη. Στην παρούσα μελέτη, 

χρησιμοποιήσαμε την κυτταρική σειρά γλοιοβλαστώματος, SF268, γενετικά τροποποιημένη 

ώστε να μην εκφράζει τις ισομορφές της νευροϊνιδίνης που φέρουν αλληλουχία πυρηνικού 

εντοπισμού (NLS), η οποία εντοπίζεται στην CTD επικράτεια της πρωτεΐνης, και μελετήσαμε 

την επίδραση της έλλειψης αυτής στο φαινότυπο των κυττάρων γλοιοβλαστώματος. Με 

βιοχημικές μεθόδους και μεθόδους μικροσκοπίας και ανάλυσης δεδομένων εικόνας, 

αποδείξαμε ότι και η αλληλουχία NLS, μαζί με άλλες, είναι υπεύθυνη για το συνεντοπισμό 

της νευροϊνιδίνης με την β-τουμπουλίνη και η έλλειψή της διαφοροποιεί το σχήμα των 

κυττάρων και επηρεάζει βασικές λειτουργίες των κυτταροσκελετικών συστημάτων όπως η 

μετανάστευση, αλλά και τον ορθό διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά τη μιτωτική 

διαδικασία και τη δημιουργία ευπλοειδικών κυττάρων.. 
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ABSTRACT 
 

Neurofibromatosis type 1 (NF-1), is the most common inherited cancer predisposition 

syndrome that affects the nervous system with glioblastomas being one of its main and most 

dangerous symptoms. NF-1 is caused by dominantly inherited or de novo pathogenic variants 

in the NF1 gene, a tumor suppressing gene encoding neurofibromin, a well studied RasGAP 

protein. In the present study we used the glioblastoma cell line, SF268, genetically modified 

so that it doesn’t express the NLS containing isoforms of neurofibromin, and studied the 

effects of this mRNA knock down on the glioblastoma cell phenotype. Using biochemical and 

microscopical methods as well as image data analysis methods we showed that neurofibromin 

is colocalized with b-tubulin due to its NLS, together with other regions of the protein. We 

observed that cells lacking the NLS containing neurofibromin isoforms, had an altered shape 

as well as aberrations in cytoskeletal driven procedures such as inhibition of cells’ migration 

and deviations in chromosome alignment during mitosis resulting in aneuploidity. 

  



85 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Ahearn, I., Zhou, M., and Philips, M.R. (2018) Posttranslational Modifications of RAS 
Proteins. Cold Spring Harbor perspectives in medicine 8. 

2. Ballester, R., Marchuk, D., Boguski, M., Saulino, A., Letcher, R., Wigler, M., and Collins, 
F. (1990) The NF1 locus encodes a protein functionally related to mammalian GAP and 
yeast IRA proteins. Cell 63, 851-859. 

3. Barnum, K.J. and O'Connell, M.J. (2014) Cell cycle regulation by checkpoints. Methods 
in molecular biology 1170, 29-40. 

4. Bernards, A., Haase, V.H., Murthy, A.E., Menon, A., Hannigan, G.E., and Gusella, J.F. 
(1992) Complete human NF1 cDNA sequence: two alternatively spliced mRNAs and 
absence of expression in a neuroblastoma line. DNA and cell biology 11, 727-734. 

5. Bollag, G., McCormick, F., and Clark, R. (1993) Characterization of full-length 
neurofibromin: tubulin inhibits Ras GAP activity. The EMBO journal 12, 1923-1927. 

6. Burnette, W.N. (1981) "Western blotting": electrophoretic transfer of proteins from 
sodium dodecyl sulfate--polyacrylamide gels to unmodified nitrocellulose and 
radiographic detection with antibody and radioiodinated protein A. Analytical 
biochemistry 112, 195-203. 

7. Cheng, Y., Leung, S., and Mangoura, D. (2000a) Transient suppression of cortactin 
ectopically induces large telencephalic neurons towards a GABAergic phenotype. 
Journal of cell science 113 ( Pt 18), 3161-3172. 

8. Cheng, Y., Zhizhin, I., Perlman, R.L., and Mangoura, D. (2000b) Prolactin-induced cell 
proliferation in PC12 cells depends on JNK but not ERK activation. The Journal of 
biological chemistry 275, 23326-23332. 

9. Cimino, P.J. and Gutmann, D.H. (2018) Neurofibromatosis type 1. Handbook of clinical 
neurology 148, 799-811. 

10. Codeluppi, S., Svensson, C.I., Hefferan, M.P., Valencia, F., Silldorff, M.D., Oshiro, M., . 
. . Pasquale, E.B. (2009) The Rheb-mTOR pathway is upregulated in reactive astrocytes 
of the injured spinal cord. The Journal of neuroscience : the official journal of the 
Society for Neuroscience 29, 1093-1104. 

11. Conway J.F., P.D.A.D. (1989) Structure and Spatial Organisation of Intermediate 
Filament and Nuclear Lamin Molecules. In Cytoskeletal and Extracellular Proteins 
(Aebi U., E.J., ed), Springer. 

12. Crasta, K., Ganem, N.J., Dagher, R., Lantermann, A.B., Ivanova, E.V., Pan, Y., . . . 
Pellman, D. (2012) DNA breaks and chromosome pulverization from errors in mitosis. 
Nature 482, 53-58. 

13. Dhillon, A.S., Hagan, S., Rath, O., and Kolch, W. (2007) MAP kinase signalling pathways 
in cancer. Oncogene 26, 3279-3290. 

14. Downing, K.H. and Nogales, E. (1998) Tubulin and microtubule structure. Current 
opinion in cell biology 10, 16-22. 

15. Drabek, K., van Ham, M., Stepanova, T., Draegestein, K., van Horssen, R., Sayas, C.L., . 
. . Galjart, N. (2006) Role of CLASP2 in microtubule stabilization and the regulation of 
persistent motility. Current biology : CB 16, 2259-2264. 

16. Etienne-Manneville, S. (2004) Actin and microtubules in cell motility: which one is in 
control? Traffic 5, 470-477. 

17. Etienne-Manneville, S. (2013) Microtubules in cell migration. Annual review of cell and 
developmental biology 29, 471-499. 



86 
 

18. Fahsold, R., Hoffmeyer, S., Mischung, C., Gille, C., Ehlers, C., Kucukceylan, N., . . . 
Nurnberg, P. (2000) Minor lesion mutational spectrum of the entire NF1 gene does 
not explain its high mutability but points to a functional domain upstream of the GAP-
related domain. American journal of human genetics 66, 790-818. 

19. Fletcher, D.A. and Mullins, R.D. (2010) Cell mechanics and the cytoskeleton. Nature 
463, 485-492. 

20. Friedl, P. and Alexander, S. (2011) Cancer invasion and the microenvironment: 
plasticity and reciprocity. Cell 147, 992-1009. 

21. Fujiwara, I., Vavylonis, D., and Pollard, T.D. (2007) Polymerization kinetics of ADP- and 
ADP-Pi-actin determined by fluorescence microscopy. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 104, 8827-8832. 

22. Geiger, B., Spatz, J.P., and Bershadsky, A.D. (2009) Environmental sensing through 
focal adhesions. Nature reviews. Molecular cell biology 10, 21-33. 

23. GM., C. (2000) The Cell: A Molecular Approach. Sinauer Associates. 
24. Gutmann, D.H., Ferner, R.E., Listernick, R.H., Korf, B.R., Wolters, P.L., and Johnson, K.J. 

(2017) Neurofibromatosis type 1. Nature reviews. Disease primers 3, 17004. 
25. Hancock, J.F. (2003) Ras proteins: different signals from different locations. Nature 

reviews. Molecular cell biology 4, 373-384. 
26. Hatch, E.M., Fischer, A.H., Deerinck, T.J., and Hetzer, M.W. (2013) Catastrophic 

nuclear envelope collapse in cancer cell micronuclei. Cell 154, 47-60. 
27. Hochegger, H., Takeda, S., and Hunt, T. (2008) Cyclin-dependent kinases and cell-cycle 

transitions: does one fit all? Nature reviews. Molecular cell biology 9, 910-916. 
28. Joshi, H.C. (1994) Microtubule organizing centers and gamma-tubulin. Current opinion 

in cell biology 6, 54-62. 
29. Jovcevska, I., Kocevar, N., and Komel, R. (2013) Glioma and glioblastoma - how much 

do we (not) know? Molecular and clinical oncology 1, 935-941. 
30. Karouzaki, S., Peta, C., Tsirimonaki, E., and Mangoura, D. (2019) PKCepsilon-

dependent H-Ras activation encompasses the recruitment of the RasGEF SOS1 and of 
the RasGAP neurofibromin in the lipid rafts of embryonic neurons. Neurochemistry 
international 131, 104582. 

31. Katoh, K., Kano, Y., Amano, M., Kaibuchi, K., and Fujiwara, K. (2001) Stress fiber 
organization regulated by MLCK and Rho-kinase in cultured human fibroblasts. 
American journal of physiology. Cell physiology 280, C1669-1679. 

32. Kaur, G., Han, S.J., Yang, I., and Crane, C. (2010) Microglia and central nervous system 
immunity. Neurosurgery clinics of North America 21, 43-51. 

33. Kirkpatrick LL, B.S. (1999) Molecular Components of the Neuronal Cytoskeleton. In 
Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects (6th edn) (Siegel GJ, 
A.B., Albers RW, et al., ed). 

34. Knudson, A.G., Jr. (1985) Hereditary cancer, oncogenes, and antioncogenes. Cancer 
research 45, 1437-1443. 

35. Koczkowska, M., Chen, Y., Callens, T., Gomes, A., Sharp, A., Johnson, S., . . . Messiaen, 
L.M. (2018) Genotype-Phenotype Correlation in NF1: Evidence for a More Severe 
Phenotype Associated with Missense Mutations Affecting NF1 Codons 844-848. 
American journal of human genetics 102, 69-87. 

36. Koliou, X. (2012) Αναστολή της PKC-ε και μηχανισμοί ογκογένεσης στο ΚΝΣ. In Σχολή 
Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, pp. 231, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

37. Koliou, X., Fedonidis, C., Kalpachidou, T., and Mangoura, D. (2016) Nuclear import 
mechanism of neurofibromin for localization on the spindle and function in 
chromosome congression. Journal of neurochemistry 136, 78-91. 

38. Kollman, J.M., Merdes, A., Mourey, L., and Agard, D.A. (2011) Microtubule nucleation 
by gamma-tubulin complexes. Nature reviews. Molecular cell biology 12, 709-721. 



87 
 

39. Lefranc, F., Brotchi, J., and Kiss, R. (2005) Possible future issues in the treatment of 
glioblastomas: special emphasis on cell migration and the resistance of migrating 
glioblastoma cells to apoptosis. Journal of clinical oncology : official journal of the 
American Society of Clinical Oncology 23, 2411-2422. 

40. Lefranc, F., Le Rhun, E., Kiss, R., and Weller, M. (2018) Glioblastoma quo vadis: Will 
migration and invasiveness reemerge as therapeutic targets? Cancer treatment 
reviews 68, 145-154. 

41. Leondaritis, G., Petrikkos, L., and Mangoura, D. (2009) Regulation of the Ras-GTPase 
activating protein neurofibromin by C-tail phosphorylation: implications for protein 
kinase C/Ras/extracellular signal-regulated kinase 1/2 pathway signaling and neuronal 
differentiation. Journal of neurochemistry 109, 573-583. 

42. Lewis, T.S., Shapiro, P.S., and Ahn, N.G. (1998) Signal transduction through MAP 
kinase cascades. Advances in cancer research 74, 49-139. 

43. Li, C., Cheng, Y., Gutmann, D.A., and Mangoura, D. (2001) Differential localization of 
the neurofibromatosis 1 (NF1) gene product, neurofibromin, with the F-actin or 
microtubule cytoskeleton during differentiation of telencephalic neurons. Brain 
research. Developmental brain research 130, 231-248. 

44. Li, C. and Wong, W.H. (2001) Model-based analysis of oligonucleotide arrays: 
expression index computation and outlier detection. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 98, 31-36. 

45. Liu, S., Kwon, M., Mannino, M., Yang, N., Renda, F., Khodjakov, A., and Pellman, D. 
(2018) Nuclear envelope assembly defects link mitotic errors to chromothripsis. 
Nature 561, 551-555. 

46. Ly, P. and Cleveland, D.W. (2017) Rebuilding Chromosomes After Catastrophe: 
Emerging Mechanisms of Chromothripsis. Trends in cell biology 27, 917-930. 

47. Maiato, H., Gomes, A.M., Sousa, F., and Barisic, M. (2017) Mechanisms of 
Chromosome Congression during Mitosis. Biology 6. 

48. Mangoura, D., Pelletiere, C., Wang, D., Sakellaridis, N., and Sogos, V. (1997) Plasticity 
in astrocytic phenotypes. A role for protein kinase C, tyrosine kinases, and 
cytoskeleton signaling. Advances in experimental medicine and biology 429, 39-53. 

49. Mangoura, D., Sun, Y., Li, C., Singh, D., Gutmann, D.H., Flores, A., . . . Vallianatos, G. 
(2006a) Phosphorylation of neurofibromin by PKC is a possible molecular switch in 
EGF receptor signaling in neural cells. Oncogene 25, 735-745. 

50. Mangoura, D., Theofilopoulos, S., Karouzaki, S., and Tsirimonaki, E. (2006b) 12-O-
tetradecanoyl-phorbol-13-acetate-dependent up-regulation of dopaminergic gene 
expression requires Ras and neurofibromin in human IMR-32 neuroblastoma. Journal 
of neurochemistry 97 Suppl 1, 97-103. 

51. Marchuk, D.A., Saulino, A.M., Tavakkol, R., Swaroop, M., Wallace, M.R., Andersen, 
L.B., . . . Collins, F.S. (1991) cDNA cloning of the type 1 neurofibromatosis gene: 
complete sequence of the NF1 gene product. Genomics 11, 931-940. 

52. Mc Gee, M.M. (2015) Targeting the Mitotic Catastrophe Signaling Pathway in Cancer. 
Mediators of inflammation 2015, 146282. 

53. Miller, P.M., Folkmann, A.W., Maia, A.R., Efimova, N., Efimov, A., and Kaverina, I. 
(2009) Golgi-derived CLASP-dependent microtubules control Golgi organization and 
polarized trafficking in motile cells. Nature cell biology 11, 1069-1080. 

54. Mogilner, A. and Oster, G. (1996) Cell motility driven by actin polymerization. 
Biophysical journal 71, 3030-3045. 

55. Mogilner, A. and Oster, G. (2003) Force generation by actin polymerization II: the 
elastic ratchet and tethered filaments. Biophysical journal 84, 1591-1605. 

56. Moodie, S.A. and Wolfman, A. (1994) The 3Rs of life: Ras, Raf and growth regulation. 
Trends in genetics : TIG 10, 44-48. 



88 
 

57. Nussbaum L. Robert, M.R.R., Willard F. Huntington (2011) Ιατρική Γενετική. Ιατρικές 
Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης. 

58. Oakley, B.R. (1992) Gamma-tubulin: the microtubule organizer? Trends in cell biology 
2, 1-5. 

59. Oda, T., Iwasa, M., Aihara, T., Maeda, Y., and Narita, A. (2009) The nature of the 
globular- to fibrous-actin transition. Nature 457, 441-445. 

60. Otani, Y., Ichikawa, T., Kurozumi, K., and Date, I. (2019) Dynamic Reorganization of 
Microtubule and Glioma Invasion. Acta medica Okayama 73, 285-297. 

61. Ozawa, T., Araki, N., Yunoue, S., Tokuo, H., Feng, L., Patrakitkomjorn, S., . . . Saya, H. 
(2005) The neurofibromatosis type 1 gene product neurofibromin enhances cell 
motility by regulating actin filament dynamics via the Rho-ROCK-LIMK2-cofilin 
pathway. The Journal of biological chemistry 280, 39524-39533. 

62. Pellegrin, S. and Mellor, H. (2007) Actin stress fibres. Journal of cell science 120, 3491-
3499. 

63. Peta C., T.E., Mylonas S., Samouil D., and Mangoura D. (2019) shRNA-dependent 
generation of single NF1 transcript glioma cell lines reveals isoform-specific functions. 
In ISN 27th Biennial meeting. 

64. Pollard, T.D. (2003) The cytoskeleton, cellular motility and the reductionist agenda. 
Nature 422, 741-745. 

65. Pollard, T.D. (2016) Actin and Actin-Binding Proteins. Cold Spring Harbor perspectives 
in biology 8. 

66. Pollard, T.D. and Borisy, G.G. (2003) Cellular motility driven by assembly and 
disassembly of actin filaments. Cell 112, 453-465. 

67. Ponti, A., Machacek, M., Gupton, S.L., Waterman-Storer, C.M., and Danuser, G. (2004) 
Two distinct actin networks drive the protrusion of migrating cells. Science 305, 1782-
1786. 

68. Prior, I.A. and Hancock, J.F. (2001) Compartmentalization of Ras proteins. Journal of 
cell science 114, 1603-1608. 

69. Prior, I.A., Harding, A., Yan, J., Sluimer, J., Parton, R.G., and Hancock, J.F. (2001) GTP-
dependent segregation of H-ras from lipid rafts is required for biological activity. 
Nature cell biology 3, 368-375. 

70. Qi, X.T., Zhan, J.S., Xiao, L.M., Li, L., Xu, H.X., Fu, Z.B., . . . Yu, A.C.H. (2017) The 
Unwanted Cell Migration in the Brain: Glioma Metastasis. Neurochemical research 42, 
1847-1863. 

71. Rad, E. and Tee, A.R. (2016) Neurofibromatosis type 1: Fundamental insights into cell 
signalling and cancer. Seminars in cell & developmental biology 52, 39-46. 

72. Ratner, N. and Miller, S.J. (2015) A RASopathy gene commonly mutated in cancer: the 
neurofibromatosis type 1 tumour suppressor. Nature reviews. Cancer 15, 290-301. 

73. Rivero, S., Cardenas, J., Bornens, M., and Rios, R.M. (2009) Microtubule nucleation at 
the cis-side of the Golgi apparatus requires AKAP450 and GM130. The EMBO journal 
28, 1016-1028. 

74. ROOTS, B.I. (1986) PHYLOGENETIC DEVELOPMENT OF ASTROCYTES. In Astrocytes 
(SERGEY FEDOROFF, A.V., ed), pp. 1-34, Academic Press. 

75. Rottner, K., Faix, J., Bogdan, S., Linder, S., and Kerkhoff, E. (2017) Actin assembly 
mechanisms at a glance. Journal of cell science 130, 3427-3435. 

76. Schafer, K.A. (1998) The cell cycle: a review. Veterinary pathology 35, 461-478. 
77. Sherekar, M., Han, S.W., Ghirlando, R., Messing, S., Drew, M., Rabara, D., . . . Esposito, 

D. (2019) Biochemical and structural analyses reveal that the tumor suppressor 
neurofibromin (NF1) forms a high-affinity dimer. The Journal of biological chemistry. 

78. Shimizu, K., Goldfarb, M., Suard, Y., Perucho, M., Li, Y., Kamata, T., . . . Wigler, M.H. 
(1983) Three human transforming genes are related to the viral ras oncogenes. 



89 
 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 80, 
2112-2116. 

79. Svitkina, T.M. (2013) Ultrastructure of protrusive actin filament arrays. Current 
opinion in cell biology 25, 574-581. 

80. Svitkina, T.M. (2018) Ultrastructure of the actin cytoskeleton. Current opinion in cell 
biology 54, 1-8. 

81. Svitkina, T.M. and Borisy, G.G. (1999) Arp2/3 complex and actin depolymerizing 
factor/cofilin in dendritic organization and treadmilling of actin filament array in 
lamellipodia. The Journal of cell biology 145, 1009-1026. 

82. Taparowsky, E., Suard, Y., Fasano, O., Shimizu, K., Goldfarb, M., and Wigler, M. (1982) 
Activation of the T24 bladder carcinoma transforming gene is linked to a single amino 
acid change. Nature 300, 762-765. 

83. Tojkander, S., Gateva, G., and Lappalainen, P. (2012) Actin stress fibers--assembly, 
dynamics and biological roles. Journal of cell science 125, 1855-1864. 

84. Towbin, H., Staehelin, T., and Gordon, J. (1992) Electrophoretic transfer of proteins 
from polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications. 
1979. Biotechnology 24, 145-149. 

85. Trovo-Marqui, A.B. and Tajara, E.H. (2006) Neurofibromin: a general outlook. Clinical 
genetics 70, 1-13. 

86. Tsai, J.W., Bremner, K.H., and Vallee, R.B. (2007) Dual subcellular roles for LIS1 and 
dynein in radial neuronal migration in live brain tissue. Nature neuroscience 10, 970-
979. 

87. Tsirimonaki, E., Fedonidis, C., Pneumaticos, S.G., Tragas, A.A., Michalopoulos, I., and 
Mangoura, D. (2013) PKCepsilon signalling activates ERK1/2, and regulates aggrecan, 
ADAMTS5, and miR377 gene expression in human nucleus pulposus cells. PloS one 8, 
e82045. 

88. Umeshima, H., Hirano, T., and Kengaku, M. (2007) Microtubule-based nuclear 
movement occurs independently of centrosome positioning in migrating neurons. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 104, 
16182-16187. 

89. van Haastert, P.J., Keizer-Gunnink, I., and Kortholt, A. (2017) Coupled excitable Ras 
and F-actin activation mediates spontaneous pseudopod formation and directed cell 
movement. Molecular biology of the cell 28, 922-934. 

90. Vandenbroucke, I., Vandesompele, J., De Paepe, A., and Messiaen, L. (2002) 
Quantification of NF1 transcripts reveals novel highly expressed splice variants. FEBS 
letters 522, 71-76. 

91. Wu, J. and Akhmanova, A. (2017) Microtubule-Organizing Centers. Annual review of 
cell and developmental biology 33, 51-75. 

92. Xu, G.F., Lin, B., Tanaka, K., Dunn, D., Wood, D., Gesteland, R., . . . Tamanoi, F. (1990) 
The catalytic domain of the neurofibromatosis type 1 gene product stimulates ras 
GTPase and complements ira mutants of S. cerevisiae. Cell 63, 835-841. 

93. Yadav, S., Puri, S., and Linstedt, A.D. (2009) A primary role for Golgi positioning in 
directed secretion, cell polarity, and wound healing. Molecular biology of the cell 20, 
1728-1736. 

94. Yang, H., Cheng, X.P., Li, J.W., Yao, Q., and Ju, G. (2009) De-differentiation response 
of cultured astrocytes to injury induced by scratch or conditioned culture medium of 
scratch-insulted astrocytes. Cellular and molecular neurobiology 29, 455-473. 

95. Zhao, J., Wu, C., Luo, Y., and Jiang, Y. (2017) Short hairpin RNA directed against beta-
catenin inhibits prostate cancer growth and invasion in vitro. Molecular medicine 
reports 15, 819-824. 



90 
 

96. Zheng, Y., Wong, M.L., Alberts, B., and Mitchison, T. (1995) Nucleation of microtubule 
assembly by a gamma-tubulin-containing ring complex. Nature 378, 578-583. 

 


