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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της in vitro 

αντικαρκινικής δράσης αναστολέων των p90RSKs κινασών στον καρκίνο του 

μαστού. Ειδικότερα, εξετάστηκαν ο BI-D1870 και τα εξελιγμένα παράγωγά του ο 

LJH-685 και ο LJI-308 καθώς και η Carnosol σε δύο καρκινικές κυτταρικές σειρές 

(MCF-7 και MDA-MB-231) αντιπροσωπευτικές του ορμονοεξαρτώμενου (ER+) και 

του τριπλά αρνητικού καρκίνο του μαστού, αντίστοιχα. 

Αρχικά, ανάμεσα στις ουσίες που εξετάσθηκαν, έγινε η επιλογή του πιο δραστικού 

αναστολέα με τη μέθοδο κυτταροτοξικότητας SRB. Κατόπιν, διερευνήθηκε η 

ικανότητα της επιλεγμένης ουσίας να αναστέλλει την μεταναστευτική ικανότητα 

των MDA-MB-231 κυττάρων, χαρακτηριστικό γνώρισμα των καρκινικών κυττάρων, 

με τη μέθοδο Wound Healing.  

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα παραπάνω πειράματα 

παρατηρήθηκε ότι ο LJH-685 εμφάνισε αξιοσημείωτη αντιπολλαπλασιαστική δράση 

έναντι και των δύο κυτταρικών σειρών. Επίσης, έδειξε να αναστέλλει σημαντικά την 

μεταναστευτική ικανότητα των κυττάρων MDA-MB-231, μια εξαιρετικά επιθετική 

καρκινική κυτταρική σειρά. Τα αποτελέσματα και για τους υπόλοιπους αναστολείς 

είναι επίσης ενθαρρυντικά. Παράλληλα όμως η τρέχουσα βιβλιογραφία είναι 

αρκετά περιορισμένη γι’ αυτό αξίζει να γίνουν περαιτέρω μελέτες για να ελεγχθεί 

αν οι αναστολείς αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη για 

τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.    

Λέξεις κλειδιά: p90RSKs, καρκίνος του μαστού, BI-D1870, LJH-685, LJI-308, 

Καρνοσόλη 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to study the in vitro antitumor activity of p90RSKs 

kinase inhibitors in breast cancer. In particular, BI-D1870 and its evolved derivatives 

LJH-685 and LJI-308 as well as Carnosol were examined in two cancer cell lines (MCF-

7 and MDA-MB-231) representative of hormone-dependent (ER+) and triple negative 

breast cancer, respectively. 

Initially, among the substances examined, the most active inhibitor was selected 

using the SRB cytotoxicity method. Then, the ability of the selected substance to 

inhibit the migratory capacity of MDA-MB-231 cells, a characteristic feature of 

cancer cells, was investigated by the Wound Healing method. 

Based on the results obtained from the above experiments, it was observed that LJH-

685 exhibited remarkable antiproliferative activity against both cell lines. It was also 

shown to significantly inhibit the migratory capacity of MDA-MB-231 cells, a highly 

aggressive cancer cell line. The results for the other inhibitors are also encouraging. 

At the same time, however, the current literature is quite limited, so it is worth doing 

further studies to check whether these inhibitors could be used in clinical practice 

for the treatment of breast cancer. 

Keywords: p90RSKs, breast cancer, BI-D1870, LJH-685, LJI-308, Carnosol 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Ο καρκίνος είναι μια μεγάλη ομάδα ασθενειών κυτταρικής μετάλλαξης, 

πολλαπλασιασμού και εκτροπής της κυτταρικής ανάπτυξης. Μπορεί να ξεκινήσει 

σχεδόν από οποιοδήποτε όργανο ή ιστό του σώματος, με τα καρκινικά κύτταρα να 

αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα, να υπερβαίνουν τα συνηθισμένα όριά τους για να 

εισβάλουν σε παρακείμενα μέρη του σώματος και/ή να εξαπλωθούν σε άλλα 

όργανα [1]. Ο καρκίνος έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία δηλαδή συμβάλουν τόσο 

περιβαλλοντικοί όσο και γενετικοί παράγοντες, όμως μόνο το 5-10% όλων των 

καρκίνων οφείλεται σε κληρονομικά αίτια. Η σποραδική εμφάνιση του καρκίνου 

αφορά το υπόλοιπο 90-95% και οφείλεται κυρίως σε περιβαλλοντικούς παράγοντες 

που οδηγούν σε μεταλλάξεις (Turnbull & Hodgson, 2005). 

Σε έναν υγιή άνθρωπο τα κύτταρα αναπτύσσονται, πολλαπλασιάζονται και 

πεθαίνουν για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού με αυστηρά ελεγχόμενο 

τρόπο. Ωστόσο, κάποιες φορές τα μη φυσιολογικά ή κατεστραμμένα κύτταρα 

αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται, όπου μπορεί να σχηματίσουν μάζες, που 

καλούνται όγκοι. Οι όγκοι μπορεί να είναι καρκινικοί ή όχι (καλοήθεις). Όμως, σε 

μερικές περιπτώσεις αυτά τα παθολογικά κύτταρα μεθίστανται δηλαδή 

εξαπλώνονται σε διπλανούς ιστούς ή/και σε άλλα μέρη του σώματος 

δημιουργώντας δευτερεύοντες όγκους (μεταστατικούς όγκους) [1]. Οι καλοήθεις 

όγκοι δείχνουν μια στενή μορφολογική ομοιότητα με τον ιστό προέλευσής τους, 

μεγαλώνουν με αργό ρυθμό, έχουν διακριτά όρια, δεν διηθούν τους γειτονικούς 

ιστούς και δεν δίνουν μεταστάσεις. Εν αντιθέσει οι κακοήθεις όγκοι είναι επιθετικοί, 

αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα και γρήγορα μπορεί να οδηγήσουν σε μετάσταση 

(Patel, 2020).  

Υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικά είδη καρκίνου. Τα καρκινώματα είναι 

κακοήθειες επιθηλιακής προέλευσης και αντιπροσωπεύουν το 80-90% όλων των 

περιπτώσεων καρκίνου. Τα καρκινώματα χωρίζονται σε δύο κύριους υποτύπους: το 

αδενοκαρκίνωμα, το οποίο αναπτύσσεται σε όργανα (π.χ. πνεύμονες) ή αδένες (π.χ. 

μαστός, προστάτης, πάγκρεας κ.α.) και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, το οποίο 

προέρχεται από το πλακώδες επιθήλιο. Τα σαρκώματα είναι μια άλλη κατηγορία 

καρκίνων που προέρχονται από υποστηρικτικούς και συνδετικούς ιστούς (π.χ. οστά, 

μύες κ.α.). Τέλος, άλλοι τύποι καρκίνου είναι το μυέλωμα, η λευχαιμία και το 

λέμφωμα [1].  

Η πλειονότητα των αιτιών που οδηγούν στην εμφάνιση καρκίνου αφορούν κυρίως 

γενετικούς παράγοντες, προκαλώντας μεταλλάξεις στα γονίδια που ελέγχουν την 

ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Οι μεταλλάξεις μπορεί να 

συμβούν λόγω σφαλμάτων κατά την κυτταρική διαίρεση, λόγω βλαβών στο DNA 
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εξαιτίας χημικών ουσιών, ακτινοβολιών, μολυσματικών παραγόντων ή λόγω 

κληρονομικότητας. Αν και οι περισσότερες μεταλλάξεις δεν είναι επιβλαβείς και 

συμβάλλουν στη δημιουργία γενετικής ποικιλομορφίας η συσσώρευσή τους στον 

οργανισμό, που είναι μια πολυσταδιακή και μακροχρόνια διαδικασία, οδηγεί εν 

τέλει στο μετασχηματισμό των φυσιολογικών κυττάρων σε καρκινικά. Ο οργανισμός 

αναγνωρίζει τα κύτταρα με λανθασμένο γενετικό υλικό και τα αποβάλλει, όμως με 

το πέρασμα των χρόνων η ικανότητα αυτή μειώνεται, γι αυτό το λόγο παράλληλα 

αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου [1]. 

1.1.1 ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

Το 2000 οι Douglas Hanahan και Robert Weinberg διατύπωσαν τα χαρακτηριστικά ή 

ορόσημα των καρκινικών κυττάρων, δηλαδή ένα σύνολο ιδιοτήτων που αποκτούν 

τα κύτταρα μεταβαίνοντας από την φυσιολογική τους κατάσταση στην καρκινική. Οι 

ίδιοι ερευνητές το 2011 πρόσθεσαν άλλα 4 χαρακτηριστικά. Τα 11 χαρακτηριστικά 

αποτυπώνονται στην Εικόνα 1 και είναι τα εξής: 

 Διατήρηση αυξητικών παραγόντων 

 Αποφυγή κατασταλτικών σημάτων του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

 Ενεργοποίηση ικανότητας εισβολής και μετάστασης 

 Κυτταρική αθανασία 

 Επαγωγή αγγειογένεσης 

 Αποφυγή του κυτταρικού θανάτου 

 Απορρύθμιση της κυτταρικής ενέργειας  

 Αποφυγή του ανοσοποιητικού συστήματος 

 Γενωμική αστάθεια και οι μεταλλάξεις (χαρακτηριστικό που διευκολύνει την 

απόκτηση των παραπάνω γνωρισμάτων) 

 Φλεγμονή (χαρακτηριστικό που διευκολύνει την απόκτηση των παραπάνω 

γνωρισμάτων). 
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Εικόνα 1 Τα ορόσημα του καρκίνου (Hanahan & Weinberg, 2011) 

 

1.2 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

Ο καρκίνος του μαστού είναι από τους πιο ετερογενείς καρκίνους και με αρκετούς 

υποτύπους. Μπορεί να ξεκινήσει από οποιοδήποτε σημείο του μαστού και να 

εκφράζει ή όχι κάποιες πρωτεΐνες σε κάθε διαφορετική διάγνωση. 

1.2.1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΑΣΤΟΥ 

Οι μαστοί βρίσκονται μπροστά από το θωρακικό τοίχωμα και πάνω από τους δύο 

θωρακικούς μύες που παρέχουν στήριξη. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2, η 

εξωτερική μορφολογία του μαστού περιλαμβάνει τη θηλή (nipple), τη θηλαία άλω 

(areola) και τα αλωαία οζίδια. Εσωτερικά ένα υγιές στήθος αποτελείται από το 

μαστικό ή μαζικό αδένα, το λιπώδη και τον ινώδη ιστό. Ο μαστικός αδένας 

αποτελείται από 12-20 τμήματα που ονομάζονται λοβοί (lobes), καθένας από τους 

οποίους έχει μικρότερους λοβούς, τα λόβια (lobules). Τα λόβια παράγουν το γάλα, 

το οποίο μεταφέρεται από τους γαλακτοφόρους πόρους (ducts) προς τη θηλή [2].  
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Εικόνα 2 Ανατομία μαστού [2] 

 

1.2.2 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στις γυναίκες, 

ευθύνεται για 1 στις 4 ετήσιες περιπτώσεις καρκίνου παγκοσμίως, είναι η κύρια 

αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες ενώ ευθύνεται για 1 στους 6 θανάτους 

από καρκίνο συνολικά. Συγκεκριμένα, το 2020 υπήρχαν 2,3 εκατομμύρια γυναίκες 

που διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού και 685.000 θάνατοι [3]. Στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής το 2019 καταγράφηκαν 264.121 νέες περιπτώσεις καρκίνου 

του μαστού σε γυναίκες και 42.280 θάνατοι [4]. Στην Ευρώπη ήταν ο πιο 

διαγνωσμένος καρκίνος μεταξύ όλων των τύπων καρκίνου και η πρώτη αιτία 

θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες το 2020. Ειδικά το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

διαγνώστηκαν 355.457 (το 13,3% όλων των νέων διαγνωσμένων καρκίνων και 28,7% 

των νέων διαγνωσμένων καρκίνων στις γυναίκες) νέες περιπτώσεις καρκίνου του 

μαστού και 91.826 θάνατοι. Υπολογίζεται ότι το 21% των περιπτώσεων καρκίνου 

του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 50 

ετών και το 35% εμφανίζεται στην ηλικία 50–64 ετών ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις 

σε γυναίκες άνω της ηλικίας αυτής. 1 στις 11 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του 

μαστού πριν από την ηλικία των 74 ετών. Όσον αφορά την Ελλάδα το 2020 

εκτιμάται ότι διαγνώστηκαν 7772 νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και 2333 

θάνατοι [5]. 
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Εικόνα 3 Νέες περιπτώσεις καρκίνου του μαστού στις γυναίκες για το 2020 [3] 

 

1.2.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

Υπάρχουν πολλοί τύποι καρκίνων του μαστού που ορίζονται τόσο από το σημείο 

που αρχίζουν και αναπτύσσονται, όσο και από το πόσο έχουν εξαπλωθεί καθώς και 

από ορισμένα χαρακτηριστικά (έκφραση ή όχι κάποιων πρωτεϊνών) που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καρκίνου. Οι περισσότεροι τύποι καρκίνου του 

μαστού αφορούν τα καρκινώματα τα οποία ξεκινούν από τα επιθηλιακά κύτταρα. 

Συνήθως αυτά είναι αδενοκαρκινώματα όπου αναπτύσσονται από αδενικά κύτταρα 

των πόρων ή των λοβών. Ένας ακόμη διαχωρισμός σχετίζεται με το αν ο καρκίνος 

έχει διηθηθεί ή όχι, δηλαδή αν έχει εξαπλωθεί στον περιβάλλοντα ιστό του μαστού 

(Harbeck et al., 2019; Tsang & Tse, 2020). Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτουν οι 

εξής κατηγορίες: 

 In situ (ή προκαρκινικός) ή μη διηθητικός πορογενής καρκίνος (Ductal 

Carcinoma In Situ, DCIS). 

 In situ (ή προκαρκινικός) ή μη διηθητικός λοβιακός καρκίνος (Lobular 

Carcinoma In Situ, LCIS). 
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 Διηθητικός πορογενής καρκίνος (Invasive Ductal Carcinoma, IDC). Είναι ο πιο 

κοινός τύπος καρκίνου του μαστού, περίπου το 70-80% όλων των καρκίνων 

του μαστού είναι διηθητικοί πορογενείς καρκίνοι. 

 Διηθητικός λοβιακός καρκίνος (Invasive Lobular Carcinoma, ILC). Ο δεύτερος 

πιο κοινός τύπος καρκίνου του μαστού, σε ποσοστό περίπου 10%. 

Επιπρόσθετα, ένας τρόπος κατηγοριοποίησης του καρκίνου του μαστού, ο οποίος 

παίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία, είναι βάση των μοριακών δεικτών. Οι 

μοριακοί δείκτες που ελέγχονται στον καρκίνο του μαστού, κυρίως μέσω 

ανοσοϊστοχημείας, είναι οι ορμονικοί υποδοχείς οιστρογόνων (ER) και 

προγεστερόνης (PR), ο υποδοχέας HER2 (υποδοχέας ανθρώπινου επιδερμικού 

αυξητικού παράγοντα 2) και ο δείκτης Ki-67, η πρωτεΐνη η οποία δείχνει την 

ταχύτητα με την οποία ο όγκος αναπτύσσεται (Harbeck et al., 2019; Tsang & Tse, 

2020). Με βάση αυτούς τους μοριακούς δείκτες έχουν προκύψει 5 υποτύποι 

καρκίνου του μαστού: 

Λοβιακό καρκίνωμα τύπου Α (Luminal A breast cancer): Είναι ο πιο κοινός μοριακός 

υποτύπος και αντιπροσωπεύει το 40-50% των καρκίνων του μαστού. Είναι θετικός 

σε υποδοχείς ER και PR και αρνητικός για τον υποδοχέα HER2 ενώ έχει χαμηλή 

έκφραση Ki-67. Συνήθως, ασθενείς με αυτόν τον τύπο καρκίνου έχουν καλή 

πρόγνωση (Harbeck et al., 2019; Tsang & Tse, 2020). 

Λοβιακό καρκίνωμα τύπου Β - HER2- (Luminal Β breast cancer): αυτός ο υποτύπος 

καρκίνου χαρακτηρίζεται από έκφραση υποδοχέων ER και PR ωστόσο σε 

χαμηλότερο βαθμό σε σχέση με το λοβιακό καρκίνωμα τύπου Α. Επίσης, η  έκφραση  

του υποδοχέα HER2 απουσιάζει ενώ παρατηρούνται υψηλά επίπεδα έκφρασης Ki-

67. Έτσι, οι τύποι αυτοί έχουν ενδιάμεση πρόγνωση (Harbeck et al., 2019; Tsang & 

Tse, 2020). 

Λοβιακό καρκίνωμα τύπου Β - HER2+ (Luminal B-like breast cancer): αυτός ο 

υποτύπος καρκίνου έχει ενδιάμεση πρόγνωση διότι υπάρχει έκφραση των 

υποδοχέων ER και PR, σε χαμηλότερο επίπεδο συγκριτικά με τον αυλικού τύπου Α, 

ενώ ο υποδοχέας HER2 εκφράζεται και παρατηρούνται υψηλά επίπεδα έκφρασης 

Ki-67 (Harbeck et al., 2019; Tsang & Tse, 2020).  

Υπερέκφραση HER2 (HER2-enriched breast cancer): ο υποτύπος αυτός, που 

περιλαμβάνει το 15% όλων των καρκίνων του μαστού, χαρακτηρίζεται από την 

υπερέκφραση του HER2 με αντίστοιχη ενίσχυση του γονιδίου 17q12, υψηλή 

έκφραση Ki-67 και παράλληλα καθόλου έκφραση υποδοχέων ER και PR. Οι καρκίνοι 

αυτοί τείνουν να αναπτύσσονται ταχύτερα από τα λοβιακά καρκινώματα και μπορεί 

να έχουν χειρότερη πρόγνωση (Harbeck et al., 2019; Tsang & Tse, 2020).  
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Τριπλά αρνητικός καρκίνος (Triple-negative or basal-like breast cancer, TNBC): Ο 

τριπλά αρνητικός ή βασικός καρκίνος του μαστού είναι αρνητικός για τους 

υποδοχείς ER και PR και αρνητικός για τον HER2, ενώ επίσης παρουσιάζει 

υπερέκφραση του Ki-67. Τα καρκινώματα αυτά αφορούν το 10% όλων των καρκίνων 

του μαστού και χαρακτηρίζονται από κακή πρόγνωση (Harbeck et al., 2019; Tsang & 

Tse,2020).  

 

Ωστόσο υπάρχουν τύποι καρκίνου του μαστού που εμφανίζονται λιγότερο συχνά 

όπως είναι η: 

Νόσος Paget του μαστού: αντιπροσωπεύει το 1-3% όλων των περιπτώσεων 

καρκίνου του μαστού. Ξεκινά από τους πόρους και εξαπλώνεται στο δέρμα της 

θηλής και στη συνέχεια στην θηλαία άλω [1,6].  

Φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού: Ένας επιθετικός τύπος διηθητικού καρκίνου 

του μαστού στον οποίο τα καρκινικά κύτταρα αποφράσουν τα λεμφαγγεία του 

δέρματος με συνέπεια το στήθος να έχει τα χαρακτηριστικά της φλεγμονής 

(κοκκίνισμα, πρήξιμο, ευαισθησία του μαστού) [1,6]. 

Καρκίνος του μαστού στους άνδρες: σπάνιος τύπος καρκίνου όπου αντιπροσωπεύει 

λιγότερο από το 1% όλων των διαγνωσθέντων καρκίνων του μαστού και συνήθως οι 

περισσότερες περιπτώσεις είναι διηθητικός πορογενής καρκίνος [1,6]. 

Φυλλοειδείς όγκοι του μαστού: αποτελούν λιγότερο από το 1% όλων των 

διαγνωσθέντων όγκων του μαστού και συνήθως το 25% αυτών των όγκων είναι 

κακοήθεις [1,6].  

 

1.2.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η εμφάνιση καρκίνου του μαστού εξαρτάται από ένα συνδυασμό παραγόντων τόσο 

γενετικών όσο και περιβαλλοντικών. Μερικοί από αυτούς όπως η διατροφή, η 

σωματική άσκηση, το αλκοόλ μπορούν να τροποποιηθούν μέσω της σωστής και 

έγκαιρης ενημέρωσης. Η ηλικία και το γυναικείο φύλο είναι όμως οι κυριότεροι 

προδιαθεσικοί παράγοντες εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Ακολουθούν 

αναλυτικά οι παράγοντες κινδύνου: 

Φύλο. Το γυναικείο φύλο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 

που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, λόγω 

αυξημένης ορμονικής διέγερσης σε σχέση με τους άνδρες, όπου μόνο το 1% αυτών 

θα εμφανίσουν καρκίνο του μαστού (Winters et al., 2017; Łukasiewicz et al., 2021). 
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Ηλικία. Η αυξημένη ηλικία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 

κινδύνου εμφάνισης καρκίνο του μαστού. Περίπου το 80% των ασθενών με καρκίνο 

του μαστού είναι άτομα ηλικίας >50, ενώ ταυτόχρονα περισσότερο από το 40% 

είναι άτομα άνω των 65 ετών. Έχει παρατηρηθεί ότι ο επιθετικός ανθεκτικός τριπλά 

αρνητικός υποτύπος καρκίνου του μαστού διαγιγνώσκεται συχνότερα σε ομάδες 

ηλικίας κάτω των 40 ετών, ενώ σε ασθενείς >70, είναι ο υποτύπος λοβιακού 

καρκινώματος τύπου Α (Łukasiewicz et al., 2021). 

Αναπαραγωγικό ιστορικό. Η πρώιμη εμμηναρχή, η καθυστερημένη εμμηνόπαυση 

και η πρώτη εγκυμοσύνη σε μεγάλη ηλικία είναι παράγοντες που μπορούν να 

αυξήσουν το κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Αυτό συμβαίνει λόγω 

μακροχρόνιας έκθεσης στα οιστρογόνα (Winters et al., 2017; Łukasiewicz et al., 

2021). 

Οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών. Σχεδόν το ένα 

τέταρτο όλων των περιπτώσεων καρκίνου μαστού σχετίζονται με οικογενειακό 

ιστορικό. Εάν μια γυναίκα έχει μια συγγενή πρώτου βαθμού ή πολλά μέλη της 

οικογένειας από την πλευρά της μητέρας ή του πατέρα έχουν διαγνωστεί με 

καρκίνο του μαστού ή των ωοθηκών, αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες 

εμφάνισης καρκίνου του μαστού (Winters et al., 2017; Łukasiewicz et al., 2021).  

Προηγούμενο ιστορικό καρκίνου του μαστού. Εάν μια γυναίκα στο παρελθόν είχε 

διαγνωσθεί με καρκίνο του μαστού έχει υψηλές πιθανότητες να εμφανίσει για 

δεύτερη φορά. Επίσης, ορισμένες μη καρκινικές παθήσεις του μαστού συνδέονται 

με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού (Winters et al., 2017; 

Łukasiewicz et al., 2021). 

Γενετικές μεταλλάξεις. Οι γυναίκες που φέρουν μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 ή 

BRCA2 διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και των 

ωοθηκών. Άλλα γονίδια που εντοπίζονται στους κληρονομικούς καρκίνους μαστού 

και ωοθηκών είναι τα TP53, CDH1, PTEN και STK11. Επιπλέον, ένας σημαντικός 

αριθμός γονιδίων επιδιόρθωσης DNA που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα  

γονίδια BRCA συμπεριλαμβανομένων των ATM, PALB2, BRIP1 και CHEK2 έχουν 

αναφερθεί ότι εμπλέκονται στην πρόκληση καρκινογένεσης του μαστού, ωστόσο 

χαρακτηρίζονται χαμηλού κινδύνου γονίδια (Łukasiewicz et al., 2021). 

Πυκνό στήθος. Μια γυναίκα με πυκνό στήθος (ο συνδετικός ιστός είναι 

περισσότερος από τον λιπώδη) έχει περίπου διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσει 

καρκίνο του μαστού. Επίσης το πυκνό στήθος μερικές φορές μπορεί να εμποδίσει 

την ανίχνευση του όγκου στη μαστογραφία (Winters et al., 2017; Łukasiewicz et al., 

2021). 
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Λήψη ορμονών. Η χορήγηση εξωγενών οιστρογόνων ή άλλων ορμονών για τις 

εμμηνοπαυσιακές ή μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

έχει δείξει ότι αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Ακόμη, η λήψη 

από του στόματος αντισυλληπτικών φαίνεται να αυξάνει ελαφρώς τον κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου του μαστού (Winters et al., 2017; Łukasiewicz et al., 2021). 

Έλλειψη σωματικής άσκησης. Γυναίκες που δεν γυμνάζονται έχουν αυξημένες 

πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού (Winters et al., 2017; Łukasiewicz et 

al., 2021). 

Παχυσαρκία. Το υπερβολικό βάρος ή η παχυσαρκία μετά την εμμηνόπαυση οδηγεί 

σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι η 

παραγωγή των οιστρογόνων στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση γίνεται κυρίως 

μέσα σε λιπώδη ιστό (Winters et al., 2017; Łukasiewicz et al., 2021). 

Αλκοόλ. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των 

οιστρογόνων στο αίμα και να ενεργοποιήσει τις οδούς των υποδοχέων οιστρογόνων 

(Winters et al., 2017; Łukasiewicz et al., 2021). 

 

1.3 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

1.3.1 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Στα αρχικά στάδια του καρκίνου του μαστού δεν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα, όμως 

σε μεταγενέστερο χρόνο μπορεί να εμφανιστεί ένα εξόγκωμα ή μια μάζα που είναι 

και το πιο κοινό σύμπτωμα. Άλλα πιθανά συμπτώματα μπορεί να είναι: εξόγκωμα 

στη μασχάλη, πρήξιμο ολόκληρου ή μέρους του μαστού, πόνος σε οποιοδήποτε 

σημείο του μαστού, έκκριση από τη θηλή (εκτός μητρικού γάλακτος), ερυθρότητα, 

ξηρότητα ή ξεφλούδισμα του δέρματος στην περιοχή της θηλής ή του στήθους, 

αλλαγή στο δέρμα που συνήθως μοιάζει με φλούδα πορτοκαλιού, καθήλωση του 

δέρματος ή της θηλής (εισολκή θηλής) και γενικότερα οποιαδήποτε αλλαγή στο 

σχήμα ή το μέγεθος του μαστού [4].  

Η διάγνωση αρχίζει μέσω του προσυπτωματικού ελέγχου ή όταν μια γυναίκα 

ψηλαφίζει μια μάζα ή παρατηρεί οποιαδήποτε αλλαγή στο μαστό της που 

προτρέπει για μια διαγνωστική εξέταση. Η μόνη μέθοδος προσυμπτωματικού 

ελέγχου που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη θνησιμότητα λόγω καρκίνου του 

μαστού είναι η ετήσια μαστογραφία μετά την ηλικία των 40 ετών. Θα πρέπει 

ωστόσο οι γυναίκες να ενθαρρύνονται για την αυτοεξέταση μέσω ψηλάφησης κάθε 

μήνα από την ηλικία των 20 ετών. Συμπληρωματικοί διαγνωστικοί έλεγχοι είναι το 

υπερηχογράφημα, η μαγνητική τομογραφία και τέλος η βιοψία όπου λαμβάνεται 
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ιστός ή υγρό τα οποία εξετάζονται από τον παθολογοανατόμο (McDonald et al., 

2016).   

Για την πλήρη αξιολόγηση ενός καρκίνου του μαστού λαμβάνονται υπόψη κατά την 

ιστολογική εξέταση η βαθμονόμηση, η σταδιοποίηση και οι μοριακοί δείκτες ώστε 

να αποφασιστεί η κατάλληλη θεραπεία. 

Η βαθμονόμηση προσδιορίζει τη διαφοροποίηση δηλαδή πόσο επιθετικός είναι ο 

καρκίνος. Ο βαθμός βασίζεται στο πόσο τα καρκινικά κύτταρα μοιάζουν στα 

φυσιολογικά, έτσι υπάρχει η βαθμονόμηση [1]: 

 1 (καλή διαφοροποίηση): τα κύτταρα του όγκου μοιάζουν με αυτά του 

φυσιολογικού ιστού 

 2 (μέτρια διαφοροποίηση): τα κύτταρα του όγκου μοιάζουν σε μέτριο βαθμό 

με αυτά του φυσιολογικού ιστού 

 3 (κακή διαφοροποίηση): τα κύτταρα του όγκου δεν μοιάζουν με αυτά του 

φυσιολογικού ιστού 

Η σταδιοποίηση αναφέρεται στην έκταση της νόσου και χρησιμοποιείται το 

σύστημα Tumor Νode Metastasis (TNM) [1] όπου το:  

 Τ υποδηλώνει το μέγεθος του όγκου και εάν έχει εξαπλωθεί στο δέρμα ή στο 

θωρακικό τοίχωμα κάτω από το στήθος. Λαμβάνει τιμές 0-4, όσο 

μεγαλύτερη η τιμή τόσο μεγαλύτερος ο όγκος. 

 Ν υποδηλώνει αν έχουν ή όχι προσβληθεί παρακείμενοι λεμφαδένες και, αν 

ναι, πόσοι είναι αυτοί. Λαμβάνει τιμές από 0 έως 3. 

 Μ υποδηλώνει την ύπαρξη ή όχι μεταστάσεων σε άλλα όργανα του 

σώματος. Μ0 υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει μετάσταση ενώ Μ1 ότι υπάρχει. 

1.3.2 ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού περιλαμβάνει τις τοπικές παρεμβάσεις 

χειρουργική επέμβαση και ακτινοθεραπεία και τη συστηματική παρέμβαση δηλαδή 

τη χημειοθεραπεία, την ορμονοθεραπεία, τη στοχευόμενη θεραπεία και την 

ανοσοθεραπεία. Το θεραπευτικό σχήμα για την κάθε ασθενή είναι εξατομικευμένο 

διότι εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων, το στάδιο της 

νόσου, την ηλικία, την εμμηνοπαυσιακή κατάσταση και την συννοσηρότητα (Waks 

& Winer, 2019).   

Χειρουργική επέμβαση 

Οι περισσότερες ασθενείς υποβάλλονται αρχικά σε χειρουργική επέμβαση όπου 

αφαιρείται ο όγκος και μερικοί λεμφαδένες είτε μέσω ογκεκτομής ή αφαίρεση 

μέρους του μαστού ή ολική αφαίρεση του μαστού (μαστεκτομή). Σε κάποιες 
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περιπτώσεις μπορεί να κριθεί απαραίτητο πριν το χειρουργείο να ακολουθηθεί 

θεραπεία για την συρρίκνωση του όγκου, ώστε κατά την χειρουργική επέμβαση να 

αφαιρεθεί λιγότερος ιστός. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται νεοεπικουρική ή 

προεγχειρητική θεραπεία (Waks & Winer, 2019).  

Μετά το χειρουργείο ακολουθείται μετεγχειρητική ή επικουρική θεραπεία με 

ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία ή 

ανοσοθεραπεία. 

Ακτινοθεραπεία 

Είναι η χρήση ελεγχόμενης ακτινοβολίας τοπικά για τη πλήρη καταστροφή του 

όγκου και τον έλεγχο  της τοπικής του υποτροπής. Χρησιμοποιείται κυρίως μετά τη 

χειρουργική επέμβαση, όμως αν κριθεί αναγκαίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν το 

χειρουργείο για μείωση του όγκου. 

Συστηματική θεραπεία 

Με βάση τον υπότυπο του καρκίνου του μαστού επιλέγεται η συστηματική 

θεραπεία που χορηγείται, όπως είναι η ορμονοθεραπεία για τους όγκους που 

εκφράζουν τους ορμονικούς υποδοχείς οιστρογόνων ή/και προγεστερόνης, η 

στοχευμένη θεραπεία για θετικούς HER2 όγκους και η χημειοθεραπεία για τον 

τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (Waks & Winer, 2019). 

Για τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού, θεραπευτικοί στόχοι είναι η παράταση της 

ζωής και η ανακούφιση των συμπτωμάτων. Επί του παρόντος, ο μεταστατικός 

καρκίνος του μαστού παραμένει ανίατος σχεδόν σε όλους τους πάσχοντες ασθενείς. 

Οι ίδιες βασικές κατηγορίες συστηματικής θεραπείας χρησιμοποιούνται στον 

μεταστατικό καρκίνο του μαστού όπως και στις προσεγγίσεις 

νεοεπικουρικών/επικουρικών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Όσον αφορά την 

τοπική παρέμβαση (χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία) αυτή χρησιμοποιείται 

συνήθως μόνο για ανακούφιση των συμπτωμάτων (Waks & Winer, 2019). 

Θεραπεία τύπων με θετικούς υποδοχείς ER ή/και PR 

Η ενδοκρινική θεραπεία ή ορμονοθεραπεία είναι η συστηματική θεραπεία που 

χρησιμοποιείται για τους τύπους που είναι θετικοί στους υποδοχείς οιστρογόνων 

ή/και προγεστερόνης δηλαδή τους όγκους που προάγεται η ανάπτυξή τους από τα 

οιστρογόνα. Το τυπικό σχήμα είναι η χορήγηση από του στόματος αντιοιστρογόνων 

καθημερινά για 5 χρόνια. Η tamoxifen είναι ανταγωνιστικός αναστολέας 

οιστρογόνων με κάποια οιστρογονική δραστηριότητα και έχει χαρακτηριστεί ως 

ένας εκλεκτικός ρυθμιστής των οιστρογονικών υποδοχέων (Selective Estrogen 

Receptor Modulators, SERMs), όπου είναι αποτελεσματική τόσο σε 
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προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες όσο και σε μετεμμηνοπαυσιακές (Waks & Winer, 

2019).  

Οι αναστολείς αρωματάσης  (Aromatase Inhibitors, AIs: anastrozole, letrozole και 

exemestane) μειώνουν την εξωεπινεφριδιακή μετατροπή των ανδρογόνων σε 

οιστρογόνα, και είναι αποτελεσματικοί στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες καθώς η 

περιφερειακή αρωματοποίηση είναι σημαντική πηγή οιστρογόνων στις γυναίκες 

μετά την εμμηνόπαυση (Waks & Winer, 2019).  

Όσον αφορά τις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες το πρώτο βήμα είναι η πρόκληση 

εμμηνόπαυσης μέσω ωοθηκεκτομής ή η καταστολή των ωοθηκών μέσω χρήσης 

αγωνιστών ορμόνης απελευθέρωσης γοναδοτροπίνης (GnRH), όπως leuprorelin 

acetate, goserelin και triptorelin. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται tamoxifen ή κάποιος 

αναστολέας αρωματάσης (Waks & Winer, 2019).  

Επίσης, αν ο καρκίνος είναι τοπικά προχωρημένος, έχει υποτροπιάσει ή είναι 

μεταστατικός τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η στοχευμένη θεραπεία. Ο τύπος 

αυτός θεραπείας στοχεύει στον εντοπισμό και την θανάτωση συγκεκριμένων 

καρκινικών κυττάρων, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μειώνονται οι βλάβες στα 

φυσιολογικά κύτταρα ενώ ακόμα και οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι λιγότερες.  

Ειδικά για τους θετικούς όγκους σε ορμονικούς υποδοχείς χρησιμοποιούνται οι 

αναστολείς CDK4/6 κινάσης εξαρτώμενες από την κυκλίνη (CDKs), οδηγώντας στην 

μείωση του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων. Μάλιστα 

όταν οι αναστολείς αυτοί όπως palbociclib ή ribociclib ή abemaciclib συνδυαστούν 

με letrozole ή fulvestrant (Selective Estrogen Receptor Degraders, SERDs) τότε 

συσχετίζεται σταθερά 50% μείωση της εξέλιξης της νόσου [1].   

Το everolimus είναι ένας αναστολέας mTOR που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 

το exemestane (ένας AI) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με μεταστατικό θετικό σε 

ορμονικούς υποδοχείς καρκίνο του μαστού και σε μεταστατικό καρκίνο του μαστού 

ο οποίος είναι αρνητικός σε HER2. Η κινάση mTOR, στόχος ραπαμυκίνης των 

θηλαστικών, όταν ανασταλεί εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών 

κυττάρων και την ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων (Lau, Tan & Shi, 2022). 

Επίσης, έχει εγκριθεί αναστολέας του μονοπατιού PI3K, το alpelisib (BYL719), για 

προχωρημένους ή μεταστατικούς καρκίνους του μαστού που φέρουν μετάλλαξη 

στο γονίδιο PI3KCA. Τα taselisib (GDC-0032) και pictilisib (GDC-0941) βρίσκονται σε 

κλινικές δοκιμές για τη θεραπεία προχωρημένου καρκίνου του μαστού (Lau, Tan & 

Shi, 2022). 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:25 EEST - 18.237.180.167

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=386203&version=patient&language=English&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=478743&version=patient&language=English&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45020&version=patient&language=English&dictionary=Cancer.gov


21 
 

Θεραπεία τύπων με υπερέκφραση HER2 

Η πρώτης γραμμής θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού που υπερεκφράζει τον 

υποδοχέα HER2 είναι ο συνδυασμός trastuzumab και pertuzumab όπου και τα δύο 

είναι μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του υποδοχέα HER2. Δεύτερης γραμμής 

θεραπεία είναι η trastuzumab emtansine (T-DM1), ένα συζευγμένο αντίσωμα-

φάρμακο όπου το DM1 είναι ένας αναστολέας μικροσωληνίσκων. Επιπλέον, σε 

μεταστατικούς όγκους ή όγκους που δεν μπόρεσαν να χειρουργηθούν χορηγείται ο 

συνδυασμός ενός αναστολέα τυροσινικής κινάσης (Tyrosine Kinase Inhibitors, TKIs: 

tucatinib, lapatinib, neratinib) με trastuzumab και capecitabine (αντιμεταβολίτης), ή 

ο συνδυασμός trastuzumab και χημειοθεραπείας (Cesca et al., 2020).  

Θεραπεία τριπλού αρνητικού καρκίνου του μαστού 

Σε σύγκριση με άλλους τύπους καρκίνου του μαστού, ο TNBC έχει περιορισμένες 

επιλογές θεραπείας, είναι επιρρεπής σε υποτροπές και μεταστάσεις και έχει κακή 

πρόγνωση. Ο κύριος λόγος είναι ότι η δεν εκφράζονται οι ορμονικοί υποδοχείς ER 

και PR και ο υποδοχέας HER2 καθιστώντας τις ενδοκρινικές και στοχευμένες 

θεραπείες αναποτελεσματικές. Ως εκ τούτου, η χημειοθεραπεία έχει γίνει η κύρια 

προσέγγιση για τη θεραπεία του TNBC. Οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν τη 

χρήση συνδυαστικών σχημάτων που βασίζονται σε taxane, anthracycline, την 

cyclophosphamide, την cisplatin και την fluorouracil (Yin et al., 2020). Συγκεκριμένα 

χρησιμοποιούνται τα εξής θεραπευτικά σχήματα:   

 paclitaxel/docetaxel + adriamycin (doxorubicin) + cyclophosphamide (TAC),  

 docetaxel + cyclophosphamide (TC),  

 adriamycin + cyclophosphamide (AC), 

 cyclophosphamide + methotrexate + fluorouracil (CMF),  

 cyclophosphamide + adriamycin + fluorouracil (CAF)  

 cyclophosphamide + epirubicin + fluorouracil + paclitaxel/docetaxel (CEF-T) 

Τα τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί νέες θεραπευτικές επιλογές για την 

αντιμετώπιση του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού. Το Atezolizumab 

εγκρίθηκε το 2019 για μεταστατικό TNBC και είναι να ανθρωποποιημένο 

μονοκλωνικό αντίσωμα ανοσοσφαιρίνης G1 (IgG1). Στοχεύει το PD-L1 στα καρκινικά 

κύτταρα, αναστέλλοντας τη σύνδεσή του με τους υποδοχείς του PD-1 ή CD80 στην 

επιφάνεια των Τ-κυττάρων με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού 

συστήματος έναντι του όγκου. Το 2021 εγκρίθηκε ο συνδυασμός του με nab-

paclitaxel για τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό TNBC που εκφράζει PD-L1 και το 

pembrolizumab για TNBC υψηλού κινδύνου (Lau, Tan & Shi, 2022).  

Το Olaparib και το Talazoparib είναι δύο αναστολείς PRAP που έχουν εγκριθεί για τη 

θεραπεία ασθενών με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού 
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HER2- και μεταλλάξεις στα BRCA1/2. Η PARP (Poly-Adenosine Diphosphate Ribose 

Polymerase/πολυμεράση της πολυ-άδενο διφωσφορικής ριβόζης) είναι ένζυμο, το 

οποίο συμβάλλει στην επιδιόρθωση του DNA κατά τη διάρκεια της κυτταρικής 

διαίρεσης. Τα καρκινικά κύτταρα που φέρουν μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1/2, 

βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην PARP για την επιδιόρθωση του DNA τους. Ως 

εκ τούτου, όταν ανασταλεί η PARP, το DNA που έχει υποστεί βλάβη στα καρκινικά 

κύτταρα δεν μπορεί να αποκατασταθεί με συνέπεια να νεκρώνονται (Lau, Tan & Shi, 

2022). 

Σε κλινική μελέτη φάσης ΙΙ ο συνδυασμός capivasertib/paclitaxel έδειξε θετικά 

αποτελέσματα στον TNBC. Πλέον το capivasertib βρίσκεται σε κλινική δοκιμή φάσης 

ΙΙΙ σε συνδυασμό με εγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά. Το capivasertib είναι ένας 

υπό διερεύνηση εκλεκτικός αναστολέας AKT του σηματοδοτικού μονοπατιού 

PIK3/AKT/mTOR (Andrikopoulou et al., 2022).  

Συνοπτικά, ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού τείνει να είναι πιο επιθετικός, 

με κακή πρόγνωση και προσβάλει κυρίως γυναίκες νεαρής ηλικίας που φέρουν 

μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1, BRCA2. Ακόμη, ο ανθρώπινος οργανισμός γρήγορα 

αναπτύσσει αντοχή στα υπάρχοντα θεραπευτικά σχήματα. Γι αυτούς τους λόγους οι 

επιστήμονες προσπαθούν να βρουν νέες θεραπευτικές λύσεις, όπως η αναστολή 

σηματοδοτικών μονοπατιών, η αναστολή πρωτεϊνών, η ανοσοθεραπεία και η 

σύζευξη φαρμάκου-αντισώματος.  

 

1.4 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

1.4.1 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ RAS/MAPK ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

Δύο σηματοδοτικά μονοπάτια, η οδός μεταγωγής σήματος PI3K/AKT/mTOR και η 

οδός Ras/MAPK έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποιούνται ή μεταλλάσσονται συχνά, 

γενικά στον καρκίνο αλλά και ειδικά στο καρκίνο του μαστού. Ακόμη, στο καρκίνο 

του μαστού μελετώνται τα μονοπάτια σηματοδότησης STAT3, Hedgehog, TGF-β, 

Wnt/β-Catenin, Notch. Ωστόσο, η παρούσα διπλωματική εργασία θα εστιαστεί 

σκόπιμα στο μεταγωγικό μονοπάτι Ras/MAPK. 

Συγκεκριμένα, οι καταρράκτες πρωτεϊνικής κινάσης ενεργοποιημένης από μιτογόνο 

(MAPK, Mitogen-Activated Protein Kinase pathway) είναι βασικές οδοί 

σηματοδότησης που ρυθμίζουν μια μεγάλη ποικιλία κυτταρικών διεργασιών, 

συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιασμού, της διαφοροποίησης, της 

απόπτωσης και των αποκρίσεων στο στρες. Οι MAPKs κινάσες είναι τέσσερεις και 

έχουν οριστεί με βάση τους άμεσους τελεστές τους: ERK1/2, JNKs, p38 MAPK και 

ERK5. Ωστόσο το μονοπάτι Ras/Raf/MAPK(MEK)/ERK είναι ο πιο σημαντικός 
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καταρράκτης σηματοδότησης μεταξύ όλων των οδών μεταγωγής σήματος 

MAPK, και παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση και την ανάπτυξη των καρκινικών 

κυττάρων (Guo et al., 2020). Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο ras (κυρίως K-ras ) είναι οι 

πιο συχνές μεταλλάξεις στον καρκίνο, που εμφανίζονται στο ~30% όλων των τύπων 

καρκίνου. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου raf (ιδιαίτερα στο B-raf ) έχουν ανιχνευθεί 

στο ~ 8% όλων των τύπων καρκίνου ενώ  η συχνότητα των μεταλλάξεων της MEK 

κινάσης είναι πολύ χαμηλή, ~1%. Όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού οι 

μεταλλάξεις στην οδό Ras/MAPK είναι αρκετά σπάνιες, ~4% στο Κ-ras και ~ 3% στο 

raf (Santarpia, Lippman & El-Naggar, 2012; Guo et al., 2020). 

Η οδός Ras-MAPK ξεκινά από έναν συνδέτη (όπως μιτογόνο ή κυτοκίνη ή αυξητικός 

παράγοντας κ.ά.) που δεσμεύει τον υποδοχέα κινάσης τυροσίνης (RTK) οδηγώντας 

στην ενεργοποίηση της πρωτεΐνης σύνδεσης GRB2 και τον παράγοντα ανταλλαγής 

νουκλεοτιδίων, SOS. Ο SOS κατόπιν ενεργοποιεί τις Ras GTPases, όπου με τη σειρά 

τους ενεργοποιούν τη Raf κινάση (MAPKKK). Στη συνέχεια, η Raf ενεργοποιεί τη 

MEK1/2 κινάση (ΜΑΡΚΚ) και κατόπιν η MEΚ1/2 ενεργοποιεί την εξωκυτταρική 

κινάση που ρυθμίζεται με σήμα ERK1/2 (ΜΑΡΚ). Η ενεργοποίηση της ERK1/2 

φωσφορυλιώνει άμεσα και ενεργοποιεί πολλά υποστρώματα (Εικόνα 4) που 

βρίσκονται τόσο στο κυτταρόπλασμα όσο και στον πυρήνα όπως το πρωτο-

ογκογονίδιο c-Fos, το πρωτο-ογκογονίδιο c-Jun, την  πρωτεΐνη Elk-1 

συμπεριλαμβανομένου και τις p90RSK (Guo et al., 2020). Οι p90RSK με τη σειρά 

τους, ενεργοποιούν διάφορα συμβάντα σηματοδότησης μέσω επιλογής 

διαφορετικών υποστρωμάτων φωσφορυλίωσης. (Lin, White & Hu, 2019). 

 

Εικόνα 4 Σχηματική αναπαράσταση του σηματοδοτικού μονοπατιού RAS/MAPK καθώς και τα 

υποστρώματα που φωσφορυλιώνονται από τις ERK1/2 (Guo et al., 2020). 
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 1.4.2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ P90RSK ΚΙΝΑΣΩΝ 

Οι ριβοσωμικές κινάσες S6 των 90 kDa (p90RSK ή RSKs) είναι μια ομάδα υψηλά 

συντηρημένων κινασών σερίνης/θρεονίνης που παίζουν σημαντικό ρόλο στο 

σηματοδοτικό μονοπάτι της ενεργοποιούμενης από το μιτογόνο πρωτεΐνης κινάσης 

MAPK. Η ενεργοποίηση τους γίνεται άμεσα μέσω φωσφορυλίωσης από τις ERK1/2 

(Εικόνα 5) και στη συνέχεια με τη σειρά τους ενεργοποιούν διάφορα υποστρώματα 

μέσω φωσφορυλίωσης, ρυθμίζοντας έτσι ποικίλες κυτταρικές διεργασίες όπως ο 

πολλαπλασιασμός των κυττάρων, η επιβίωση και η κινητικότητα (Lin, White & Hu, 

2019). 

 

Εικόνα 5 Ενεργοποίηση των RSKs. (Youn et.al, 2021) 

 

Η οικογένεια RSK 90kDa περιλαμβάνει 4 ισομορφές, RSK1, RSK2, RSK3 και RSK4 και 

δύο δομικά σχετικά ομόλογα, τις κινάσες που ενεργοποιούνται από μιτογόνο 

MSK1(mitogen- and stress activated kinase 1 ή RLPK) και MSK2 (ή RSK-B). Παρά το 

γεγονός ότι σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις RSKs, οι MSKs έχουν πολύ 

διαφορετικές βιολογικές λειτουργίες. Και οι 4 ισομορφές RSKs κινάσες είναι 

εξαιρετικά ομόλογες, με περίπου το 75% της δομής να είναι πανομοιότυπη (Romeo, 

Zhang & Roux, 2012). Όσον αφορά την έκφραση των συγκεκριμένων ισομορφών, 

δεν εκφράζονται όλες οι ισομορφές με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ιστούς. Πιο 
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συγκεκριμένα, η ανάλυση των προτύπων έκφρασης τους έδειξε ότι το mRNA της 

RSK1 είναι πιο άφθονο στους πνεύμονες, τους νεφρούς, το πάγκρεας, τον μυελό 

των οστών και τα Τ κύτταρα. Αντίθετα, το mRNA της RSK2 βρίσκεται κυρίως στα Τ 

κύτταρα, στους λεμφαδένες και στον προστάτη, ενώ το mRNA της RSK3 εκφράζεται 

κυρίως στον πνεύμονα, τον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό και τον αμφιβληστροειδή.  

Είναι ενδιαφέρον ότι η έκφραση του mRNA της RSK4 τόσο σε ενήλικους όσο και σε 

εμβρυϊκούς ιστούς είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των άλλων τριών ισομορφών 

(Lara, Seckl & Pardo, 2013). 

Από άποψη δομής οι RSKs (Εικόνα 6) χαρακτηρίζονται από δύο διακριτές περιοχές 

κινάσης που διαχωρίζονται από μια περιοχή συνδέτη περίπου 100 αμινοξέων και 

πλαισιώνονται από Ν- και C-τερματικά άκρα. Η περιοχή καρβοξυ-τερματικής 

κινάσης (CTKD) σχετίζεται στενά με την οικογένεια πρωτεϊνικών κινασών που 

εξαρτώνται από ασβέστιο/καλμοδουλίνη (CaMK). Αντίθετα, η περιοχή αμινο-

τερματικής κινάσης NTKD ανήκει στην οικογένεια AGC (πρωτεϊνική κινάση A, G και 

C). Η CTKD είναι υπεύθυνη για την αυτοφωσφορυλίωση της RSK ενώ η NTKD 

εμπλέκεται στη φωσφορυλίωση του υποστρώματος. Η περιοχή του καρβοξυτελικού 

άκρου περιέχει δύο ρυθμιστικά μοτίβα: μια θέση σύνδεσης ERK1/2 γνωστή και ως 

D-domain (περιοχή ΚΙΜ), η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνδεση και την 

ενεργοποίηση της RSK από την ERK1/2 και τον αυτοανασταλτικό τομέα, ο οποίος 

αποτρέπει τη σύνδεση του υποστρώματος και του ATP στη CTKD. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι η RSK3 είναι η μόνη ισομορφή που έχει δηχθεί ότι περιέχει σήμα 

πυρηνικού εντοπισμού (NLS) στη NKTD περιοχή (Lin, White & Hu, 2019). 

 

Εικόνα 6 Η δομή και οι διαφορές μεταξύ των 4 ισομορφών RSKs (Youn et al., 2021) 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ RSKs 

Σε κατάσταση κυτταρικής ηρεμίας οι RSKs 1-3 βρίσκονται ανενεργές στο 

κυτταρόπλασμα δημιουργώντας σύμπλοκο με τις ΕRΚ1/2 μέσω της θέσης σύνδεσης 

με το μοτίβο αλληλεπίδρασης κινάσης (KIM) ERK. Μετά την ενεργοποίηση του 

υποδοχέα κινάσης-τυροσίνης οι RSKs συσσωρεύονται στην κυτταροπλασματική 

μεμβράνη όπου φωσφορυλιώνονται και ενεργοποιούνται, προάγοντας τη 

μετατόπιση στο κυτταρόπλασμα και τον πυρήνα (Casalvieri et al., 2017). Η 

ενεργοποίηση των RSKs ρυθμίζεται αυστηρά και απαιτούνται 4-5 σταδιακά 

συμβάντα φωσφορυλίωσης για να επιτευχθεί πλήρης δραστηριότητα της κινάσης. 

Ανενεργές ERK1/2 μέσω του ειδικού μοτίβου (Leu-Arg-Gln-Arg-Arg) συνδέονται στον 

τομέα της CTKD, όπου ενεργοποίηση της ERK (από αυξητικούς παράγοντες που 

ενεργοποιούν ανοδικά το μονοπάτι) έχει ως αποτέλεσμα τη φωσφορυλίωση του 

αμινοξέος Thr573 στο βρόγχο ενεργοποίησης της CTKD, καθιστώντας την ενεργή. 

Ακόμη, η ERK μπορεί να φωσφορυλιώσει τα Thr359 και Ser363 που βρίσκονται στον 

συνδέτη εντός αλληλουχιών που ονομάζονται «μοτίβο στροφής» και «υδρόφοβο 

μοτίβο», αντίστοιχα. Η ενεργοποιημένη πλέον CTKD αυτοφωσφορυλιώνει την RSK 

στη Ser380 στο υδρόφοβο μοτίβο, στη περιοχή συνδέτη. Η φωσφορυλίωση αυτή 

είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της καταλυτικής περιοχής των RSKs καθότι, 

λειτουργεί ως αγκυροβόλιο για την κινάση PDK1 (phosphoinositide-depedent-

kinase1). Έτσι η κινάση PDK1 στρατολογείται, προσκολλάται στο φωσφορυλιωμένο 

υδρόφοβο μοτίβο και φωσφορυλιώνει το αμινοξύ Ser221 στο βρόγχο 

ενεργοποίησης της NKTD. Ως αποτέλεσμα ολοκληρώνεται η πλήρης ενεργοποίηση 

των RSKs με την επακόλουθη φωσφορυλίωση κυτταροπλασματικών ή πυρηνικών 

υποστρωμάτων τους (Romeo, Zhang & Roux, 2012; Casalvieri et al., 2017). Τέλος, 

ακολουθεί η φωσφορυλίωση του Ser749 και του Ser732 (βρίσκεται δίπλα στη θέση 

σύνδεσης ERK1/2) από τη NTKD, μειώνοντας τη συγγένεια ERK1/2 για τις RSKs, 

λειτουργώντας ως βρόγχος αρνητικής ανάδρασης για το μόριο (Youn et al., 2021). 

Το παραπάνω, μοτίβο ενεργοποίησης αφορά την ισομορφή RSK1, ωστόσο το 

συγκεκριμένο μοτίβο ακολουθείται εξίσου από τις ισομορφές RSK2 και RSK3. Στην 

εικόνα 6 απεικονίζεται σχηματικά η ενεργοποίηση της RSK1. 

Όσον αφορά την RSK4 δεν ακολουθεί αυτά τα βήματα, εντοπίζεται κυρίως στο 

κυτταρόπλασμα, είναι πάντα ενεργή, η PDK1 δεν είναι απαραίτητη για τη 

λειτουργία της και είναι ανεξάρτητη από την ενεργοποίηση του υποδοχέα κινάσης-

τυροσίνης (Youn et al., 2021).  

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:25 EEST - 18.237.180.167



27 
 

 

Εικόνα 7 Μηχανισμός ενεργοποίησης RSK (Youn et al., 2021) 

 

Ωστόσο, εναλλακτικοί μηχανισμοί ενεργοποίησης των RSKs έχουν επίσης αναφερθεί 

στη βιβλιογραφία. Κάποιοι από αυτούς περιλαμβάνουν τη φωσφορυλίωση της 

CTKD με τη μεσολάβηση των ρ38 MAPK κινασών MK2/3, τη φωσφορυλίωση της 

RSK2 στο Tyr529 που γίνεται από τον αυξητικό παράγοντα 3 ινοβλαστών (FGFR3) και 

το Src που διευκολύνει τη σύνδεση του ERK1/2 με την RSK2. Τέλος, πιστεύεται ότι η 

αποφωσφορυλίωση των RSKs από πρωτεϊνικές φωσφατάσες (PP2Cδ) ότι μεσολαβεί 

στην ενεργοποίησή τους (Houles & Roux, 2018). 

Οι RSKs ρυθμίζουν μέσω φωσφορυλίωσης καθοδικών υποστρωμάτων διάφορες 

κυτταρικές διεργασίες όπως τον πολλαπλασιασμό, την επιβίωση, την 

μετανάστευση, όπου όταν απορρυθμιστούν οδηγούν στην εμφάνιση του καρκίνου. 

Η RSK1 και η RSK2 έχει αποδειχθεί ότι προάγουν τον πολλαπλασιασμό και την 

ανάπτυξη των κυττάρων, όπως μέσω της φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης Mad1, 

όπου μειώνει την καταστολή του Myc οδηγούν σε αυξημένο κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό. Η RSK1 επηρεάζει το μονοπάτι mTOR φωσφορυλιώνοντας τόσο 

το σύμπλεγμα TSC όσο και το Raptor με αποτέλεσμα τη ρύθμιση της κυτταρικής 

ανάπτυξης και τη σύνθεση πρωτεϊνών. Ακόμη, η RSK1 φωσφορυλιώνει και 

αναστέλλει την κινάση της συνθάσης γλυκογόνου (GSK)3β, προκαλώντας την 

απελευθέρωση της κυκλίνης D1 επάγωντας τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Οι 

RSKs έχουν επίσης αποδειχθεί ότι αλληλεπιδρούν με το c-Fos, έναν παράγοντα 
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μεταγραφής που είναι σημαντικός κατά τη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου, ενώ 

φωσφορυλιώνoυν τη Bad μειώνοντας την απόπτωση και φωσφορυλιώνουν την 

πρωτεϊνική κινάση που σχετίζεται με τον θάνατο του κατασταλτικού όγκου (DAPK) 

για να προκαλέσει την αδρανοποίησή του. Τέλος, η RSK1 επίσης φωσφορυλιώνει τα 

καθοδικά υποστρώματα της φιλαμίνης Α και τη φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης που 

περιέχει την περιοχή SH3 (SH3P2) για να επάγει την κινητικότητα και τη 

μετανάστευση των κυττάρων (Lin, White & Hu, 2019).  

 

P90RSK ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Οι RSKs έχουν μελετηθεί στην έρευνα για τον καρκίνο, όσον αφορά κατά το εάν και 

πώς συμβάλλουν στην ογκογένεση, στις μεταστάσεις και στη χημειοανθεκτικότητα. 

Γενικά, πιστεύεται ότι οι RSK1 και RSK2 προάγουν την εξέλιξη πολλών όγκων μέσω 

της προαγωγής του πολλαπλασιασμού και της επιβίωσης των καρκινικών κυττάρων, 

ενώ οι RSK3 και 4 μπορεί να έχουν κάποιες αντικαρκινικές λειτουργίες. Η έκφραση 

ή/και ενεργοποίηση των RSK1 και RSK2 φαίνεται να είναι αυξημένη σε πολλούς 

τύπους καρκίνου, όπως στον καρκίνο του μαστού, στο καρκίνωμα πλακωδών 

κυττάρων κεφαλής και τραχήλου, στο καρκίνο του προστάτη, στη λευχαιμία, στο 

καρκίνο του πνεύμονα, στο μελάνωμα, στο πολλαπλό μυέλωμα και στο 

γλοιοβλάστωμα (Casalvieri et al., 2017; Houles & Roux, 2018). Σε αντίθεση με τις 

RSK1 και RSK2, μειωμένη έκφραση της RSK3 και/ή της RSK4 έχει παρατηρηθεί σε 

πολλούς τύπους καρκίνου όπως στον καρκίνου των ωοθηκών, του καρκίνου του 

παχέος εντέρου, της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας και του καρκίνου του μαστού 

(Houles & Roux, 2018). Αναφορικά με τους διάφορους τύπους καρκίνου, η έκφραση 

και ενεργοποίηση των RSKs στον καρκίνο του πνεύμονα αναστέλλει τον θάνατο των 

κυττάρων μέσω της ενεργοποίησης προαποπτωτικών πρωτεϊνών, όπως η BAD. Οι 

RSKs είναι σημαντικοί τελεστές για την επιθηλιακή-μεσεγχυματική μετάβαση 

(epithelial-mesenchymal transition, ΕΜΤ) (Houles & Roux, 2018). Η επιθηλιακή-

μεσεγχυματική μετάβαση είναι βιολογική διαδικασία κατά την οποία ένα 

επιθηλιακό κύτταρο μέσω πολλαπλών βιοχημικών αλλαγών οδηγείται στην 

υιοθέτηση ενός φαινοτύπου μεσεγχυματικού κυττάρου. Ο φαινότυπος αυτός 

περιλαμβάνει αυξημένη μεταναστευτική ικανότητα και διήθηση, αυξημένη αντοχή 

στην απόπτωση και αυξημένη παραγωγή συστατικών εξωκυττάριας θεμέλιας 

ουσίας (ECM) (Kalluri & Weinberg, 2009). Έχει αποδειχθεί ότι τα κύτταρα του 

καρκίνου του μαστού αυξάνουν τη μεταναστευτική τους ικανότητα και την αντοχή 

τους στα χημειοθεραπευτικά φάρμακα μέσω επαγωγής της ΕΜΤ (Hashemi et al., 

2022). Τέλος, οι RSK1 και 2 έχει βρεθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

χημειοανθεκτικότητα που κάνει τους όγκους πιο ανθεκτικούς στη θεραπεία. 

Συγκεκριμένα,  φαίνεται να συμβάλλουν στη χημειοανθεκτικότητα μέσω της 

φωσφορυλίωσης της κινάσης Chk1 (Lin, White & Hu, 2019).  
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Οι RSKs έχουν αποδειχθεί από πολλές ερευνητικές ομάδες ότι είναι βασικοί 

ρυθμιστές του πολλαπλασιασμού του καρκίνου του μαστού. Η RSK2 

υπερεκφράζεται στο 50% των ανθρώπινων ιστών καρκίνου του μαστού, σε 

σύγκριση με τον φυσιολογικό ιστό και όσον αφορά τον TNBC περίπου το 85% των 

ασθενών έχουν υπερέκφραση των RSKs (Eisinger-Mathason, Andrade & Lannigan, 

2010; Ludwik et al., 2016). Έχει βρεθεί ότι η RSK2 διεγείρει τη μεταγραφική 

δραστηριότητα του υποδοχέα οιστρογόνου α (ERα). Επίσης, η RSK2 ρυθμίζει την 

έκφραση του ογκογονιδίου, της κυκλίνης D1, η οποία είναι συνενεργοποιητής του 

ERα, όπου υπερεκφράζεται περίπου στο 50% των όγκων του ανθρώπινου μαστού 

(Eisinger-Mathason, Andrade & Lannigan, 2010). Αντίθετα, η υπερέκφραση της RSK4 

οδηγεί σε καταστολή ανάπτυξης αποικιών των κυττάρων MDA-MB-231, ωστόσο οι 

γνώσεις για την ογκοκατασταλτική δράση αυτής της κινάσης είναι λίγες (Eisinger-

Mathason, Andrade & Lannigan, 2010). Επίσης, ένας άλλος μηχανισμός με τον οποίο 

οι RSKs μπορούν να ρυθμίσουν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων του 

μαστού είναι μέσω της φωσφορυλίωσης του μεταγραφικού παράγοντα YB-1 στη 

Ser-102 (Eisinger-Mathason, Andrade & Lannigan, 2010; Aronchik et al., 2014). Η YB-

1 ρυθμίζει την έκφραση πολυάριθμων πρωτεϊνών που σχετίζονται με την 

ογκογένεση μέσω άμεσης αλληλεπίδρασης με τις περιοχές υποκινητή των γονιδίων-

στόχων. Η YB-1 όχι μόνο υπερεκφράζεται σε καρκίνους του μαστού και σε άλλους 

καρκίνους, αλλά η υπερέκφραση της είναι αρκετή για να οδηγήσει τον σχηματισμό 

μαστικού όγκου σε ποντίκια. Η φωσφορυλίωση της YB-1 στη Ser-102 είναι 

απαραίτητη για την πυρηνική μετατόπιση καθώς και την αλληλεπίδρασή της με τα 

γονίδια-στόχους (Eisinger-Mathason, Andrade & Lannigan, 2010).  

Τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι RSKs έχουν ενεργό ρόλο στο καρκίνο και ειδικά 

στο καρκίνο του μαστού, αναδεικνύοντας τες ως πολλά υποσχόμενοι θεραπευτικοί 

στόχοι για τη θεραπεία του. 

 

1.5 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ RSKs ΚΙΝΑΣΩΝ 

Έχουν αναφερθεί αρκετοί μικρομοριακοί αναστολείς RSKs που στοχεύουν είτε τη 

NTKD είτε τη CTKD των RSKs. Ο SL0101, ένας γλυκοσίδης καμφερόλης, που 

απομονώθηκε από το τροπικό φυτό Forsteronia refracta είναι ο πρώτος αναστολέας 

που αναστέλλει ειδικά και τις 4 ισομορφές RSKs και δρα στην NTKD ωστόσο λόγω 

κακής φαρμακοκινητικής έχει περιοριστεί η χρήση του (Houles & Roux, 2018). Έχει 

δειχθεί ότι αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυτταρικών σειρών μαστού 

(MCF-7) και προστάτη (LNCaP) (Hilinski et al., 2012). Αντίθετα, ο FMK είναι ένας μη 

αναστρέψιμος αναστολέας που συνδέεται ομοιοπολικά με μια κυστεΐνη στη CTKD 

των RSK1, RSK2 και RSK4, ωστόσο δεν μπορεί να αναστείλει τις RSKs αν η NTKD 

ενεργοποιηθεί με έναν μηχανισμό που είναι ανεξάρτητος από την CTKD (Houles & 

Roux, 2018). 
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Λιγότερο μελετημένοι μέχρι στιγμής αναστολείς των RSKs κινασών είναι ο BIX02565, 

ο BRD7389 και ο CX-F9 (Kirrane et al., 2012; Zhang et al., 2019). Τέλος, ο PMD-026 

είναι ο πιο πρόσφατα αναπτυγμένος αναστολέας και για τις τέσσερεις ισομορφές 

και ο πρώτος που μελετάται σε κλινική δοκιμή φάσης 1/1b για από του στόματος 

χορήγηση για μεταστατικό TNBC, ωστόσο οι πληροφορίες που υπάρχουν στη 

βιβλιογραφία είναι περιορισμένες (Lettau, Zips, & Toulany, 2021). 

Σε αυτήν την μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκαν οι εξής αναστολείς: ο ΒΙ-D1870, 

LJH685, LJI308 και Carnosol. Ο ΒΙ-D1870 είναι ένας νεότερος εκλεκτικός αναστολέας 

RSKs, οι LJH685 και LJI308 είναι, παράγωγα του ΒΙ-D1870, εξαιρετικά εκλεκτικοί και 

για τις 4 ισομορφές RSKs. Τέλος η Carnosol είναι μια πολυφαινόλη όπου απαντάται 

σε φυτά και είναι ισχυρός αναστολέας της RSK2. Λόγω της εκλεκτικότητας τους για 

τις RSKs κινάσες αξίζουν να μελετηθούν στο καρκίνο του μαστού.  
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2. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της in vitro 

δραστικότητας νέων αναστολέων έναντι των p90rsk στο καρκίνο του μαστού. 

Συγκεκριμένα, σκοπός των πειραμάτων ήταν η επιλογή του πιο δραστικού 

αναστολέα δηλαδή με την καλύτερη αντιπολλαπλασιαστική δράση έναντι των δύο 

διαφορετικών τύπων κυττάρων καρκίνου του μαστού, τον τριπλά αρνητικό και τον 

ορμονοεξαρτώμενο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:25 EEST - 18.237.180.167



32 
 

3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

3.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

3.1.1 ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΜΑΣΤΟΥ MCF-7 ΚΑΙ MDA-MB-231 

Για τη διεξαγωγή των πειραμάτων της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν δύο εγκαθιδρυμένες κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού η 

MCF-7 και η MDA-MB-231. Επιλέχθηκαν διότι αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς 

υποτύπους καρκίνου του μαστού, καθότι η κυτταρική σειρά MCF-7 είναι υποτύπος 

ΕR+ ενώ η MDA-MB-231 ανήκει στον τριπλά αρνητικό καρκίνο. Επίσης, είναι εύκολες 

στη χρήση και εμφανίζουν σταθερότητα στην ανάπτυξη κάτω από σταθερές 

συνθήκες. Οι κυτταρικές σειρές αποκτήθηκαν από την ATCC (American Type Culture 

Collection) και αποθηκεύονται στους -80oC. 

MCF-7 

Η εγκαθιδρυμένη επιθηλιακή κυτταρική σειρά MCF7 (Michigan Cancer Foundation) 

προήλθε από μια λευκή 69χρονη με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα μαστού. Τα 

κύτταρα διατηρούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά παρόμοια με το επιθήλιο του 

μαστού και εκφράζουν τον υποδοχέα οιστρογόνων άλφα (ER-a), τους υποδοχείς 

προγεσταγόνων, ανδρογόνων και γλυκοκορτικοειδών. Ο χρόνος διπλασιασμού είναι 

29 ώρες [7]. 

 

Εικόνα 8 Κύτταρα MCF-7 [7] 
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MDA-MB-231 

Η εγκαθιδρυμένη κυτταρική σειρά MDA-MB-231 είναι μια επιθηλιακή, ανθρώπινη 

κυτταρική σειρά καρκίνου του μαστού που δημιουργήθηκε από 51χρονη καυκάσια 

γυναίκα με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του μαστού. Είναι μια εξαιρετικά 

επιθετική, επεμβατική και ελάχιστα διαφοροποιημένη κυτταρική σειρά τριπλού 

αρνητικού καρκίνου του μαστού, καθώς στερείται έκφρασης υποδοχέων ER και PR 

καθώς και έκφρασης του υποδοχέα HER2. Ο χρόνος διπλασιασμού είναι 38 ώρες 

[7]. 

 

Εικόνα 9 Κύτταρα MDA-MB-231 [7] 

 

3.1.2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ P90RSK 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκαν οι εξής αναστολείς: ο ΒΙ-D1870, 

LJH685, LJI308 και Carnosol. Προμηθεύθηκαν από την MedChemExpress και καθώς 

ήταν με τη μορφή σκόνης διαλύθηκαν σε 99,9% DMSO ώστε η τελική τους 

συγκέντρωση να είναι 10mM για τον BI-D1870 και 20mM για τους LJH685, LJI308 

και Carnosol, αντίστοιχα. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πείραμα 

συντηρούνται έως και ένα μήνα στους -20οC αλλιώς στους -80οC. 
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BI-D1870   (2-(3,5-difluoro-4-hydroxyanilino)-5,7-dimethyl-8-(3-methylbutyl)-7H-

pteridin-6-one) 

Το BI-D1870, μια διυδροπτεριδινόνη, είναι ένας 

ισχυρός και εκλεκτικός αναστολέας των RSKs διότι δεν 

αναστέλλει άλλες AGC κινάσες, ενώ αναστέλλει 

αναστρέψιμα και τις 4 ισομορφές  στο Ν-τερματικό 

άκρο με in vitro IC50 31nM για την RSK1, 24nM για 

την RSK2, 18nM για την RSK3 και 18nM για την RSK4 

(Sapkota et al., 2007). Η δράση του BI-D1870 έχει 

μελετηθεί σε διάφορους τύπους καρκίνους και έχει 

δείξει κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Σύμφωνα 

με βιβλιογραφικά δεδομένα η χρήση του επέφερε 

σημαντική μείωση της υπερέκφρασης της RSK1 στην κυτταρική σειρά ανθρώπινου 

αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα Α549, σημαντική καταστολή του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού και της κυτταρικής μετανάστευσης και τέλος υπήρξε μείωση της 

έκφρασης των πρωτεϊνών οστεοποντίνης και της συνθάσης γλυκογόνου κινάσης-3β 

(Abdulrahman et al., 2016). Ακόμη, έχει δειχθεί ότι ο BI-D1870 προκάλεσε 

απόπτωση σε κυτταρικές σειρές οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ) όσο και σε 

ανθρώπινα κύτταρα ΟΜΛ (Chae et al., 2020). Επιπλέον, δοκιμάστηκε ο συνδυασμός 

βινκριστίνης (αναστολέας μικροσωληνίσκων)/BI-D1870 όπου αύξησε συνεργιστικά 

τη μιτωτική αναστολή και την απόπτωση σε κύτταρα ΟΜΛ (Chae et al., 2020). Όσον 

αφορά το καρκίνο του μαστού, έρευνα έδειξε ότι η χρήση του BI-D1870 σε ex-vivo 

κύτταρα MDA-MB-231 που εκφράζουν τη YB-1 ήταν αποτελεσματικός στην 

καταστολή ανάπτυξης τους μέσω αναστολής της φωσφορυλίωσης της ΥΒ-1 

(Stratford et al., 2012). Τα ίδια αποτελέσματα επιτεύχθηκαν στις εγκαθιδρυμένες 

καρκινικές κυτταρικές σειρές MDA-MB-231 και SUM149 που αντιπροσωπεύουν τον 

TNBC (Stratford et al., 2012).  

 

LJH-685   2,6-difluoro-4-(4-(4-(4-methylpiperazin-1-

yl)phenyl)pyridin-3-yl)phenol  

Ο LJH685 είναι ένα διφλουοροφενυλ πυριδινικό παράγωγο του 

BI-D1870 και εξαιρετικά εκλεκτικός αναστολέας των RSK1, 2 και 3 

με τιμές IC50 6, 5 και 4 nM αντίστοιχα. Ο LJH685 δεσμεύεται στη 

θέση δέσμευσης Ν-τερματικού άκρου της RSK2 και υιοθετεί μια 

ασυνήθιστη μη επίπεδη διαμόρφωση που εξηγεί την εξαιρετική 

επιλεκτικότητά του για τις κινάσες της οικογένειας RSK. 

Αναστέλλει τη φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης ΥΒ-1 στη Ser102 

αναστέλλοντας έτσι την κυτταρική ανάπτυξη σε ένα υποσύνολο 

καρκινικών κυτταρικών σειρών συμπεριλαμβανομένης της MDA-

Εικόνα 10 Χημική δομή BI-D1870 

Εικόνα 11 Χημική δομή LJH-685 
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MB-231 που αντιπροσωπεύει τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (Aronchik et 

al., 2014).  

 

LJI-308   2,6-difluoro-4-(4-(4-morpholinophenyl)pyridin-3-

yl)phenol 

Ο LJI-308, παράγωγο του BI-D1870, είναι ένας ισχυρός και 

ειδικός αναστολέας των RSKs με IC50 6 nM, 4 nM και 13 nM για 

RSK1, RSK2 και RSK3 αντίστοιχα. Ο μηχανισμός δράσης του 

αναστολέα είναι ίδιος με τον LJH685 ωστόσο η 

αποτελεσματικότητά του είναι ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με 

τον LJH685. Αναστέλλει και αυτός τη φωσφορυλίωση της 

πρωτεΐνης YB-1 στη Ser102 αναστέλλοντας έτσι την κυτταρική 

ανάπτυξη σε ένα υποσύνολο καρκινικών κυτταρικών σειρών 

συμπεριλαμβανομένης της MDA-MB-231 (Aronchik et al., 2014). 

 

Carnosol   (1R,8S,10S)-3,4-dihydroxy-11,11-dimethyl-5-
propan-2-yl-16- 
oxatetracyclo [6.6.2.01,10.02,7] hexadeca- 2,4,6-trien-15-

one) 

Η καρνοσόλη ένα φαινολικό διτερπένιο, είναι μια 

πολυφαινόλη που παράγεται από την οξειδωτική 

αποικοδόμηση του καρνοσικού οξέος και βρίσκεται στο 

δενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis), το φασκόμηλο 

(Salvia officinalis)και τη ρίγανη (Origanum vulgare). Είναι 

ένας ισχυρός αναστολέας της ισομορφής RSK2, ενώ έχει 

μελετηθεί για τις αντικαρκινικές ιδιότητες της 

συμπεριλαμβανομένου της αναστολής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, της 

επαγωγής της κυτταρικής απόπτωσης και τη μείωση της κινητικότητας των 

κυττάρων (Wang et al., 2018). Αυτές οι αντικαρκινικές επιδράσεις της καρνοσόλης 

μεσολαβούνται από την αναστολή πολλών μορίων σηματοδότησης, 

συμπεριλαμβανομένης της εξωκυτταρικής κινάσης που ρυθμίζεται με σήμα (ERK), 

p38, c-Jun N-τερματική κινάση (JNK), Akt, mTOR και της κυκλοοξυγενάσης-2 (COX-2). 

Επιπλέον, η καρνοσόλη αποτρέπει την πυρηνική μετατόπιση του NF-κB και προάγει 

την απόπτωση, όπως υποδεικνύεται από αυξημένα επίπεδα σχισμένης κασπάσης-3, 

-8, -9, και αυξημένα επίπεδα του προ-αποπτωτικού δείκτη Bcl-2-σχετιζόμενος X 

(BAX) (O'Neill et al., 2020).  

 

Εικόνα 13 Χημική δομή Carnosol 

Εικόνα 12 Χημική δομή LJI-308 
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3.1.3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την καλλιέργεια των κυττάρων είναι τα εξής: 

 Θρεπτικό καλλιεργητικό μέσο RPMI (Gibco, code-2194780) 

 Εμβρυικός ορός μοσχαριού 5% (FBS: Fetal Bovine Serum) PanBiotech 

 1% L-γλουταμίνη (Gibco, code-2165253) 

 1% Πενικιλίνη/Στρεπτομυκίνη (Gibco, code-2145465) 

 Θρυψίνη (Gibco, code-15090-046) 

 0,9% NaCl διάλυμα (Demo ΑΒΕΕ, code: 2107757) 

 PBS (Phosphate Buffered Saline) 

 DMSO (Dimethyl Sulfoxide, code 0N013586) 

 Φλάσκες T25 (25 cm2 επιφάνεια) (Thermo Scientific, code: 169389) 

 Πιπέτες των 5 και 10ml (Corning Costrar Incorporated, code: 4051) 

 Πιάτα των 96 θέσεων (Corning Costrar Incorporated, code: 4051) 

 Πιάτα των 6 θέσεων (Thermo Scientific, code: 169389) 

 Φιαλίδια eppendorfs των 1,5ml (Thermo Scientific, code: 3456) 

 Φιαλίδια (falcons) (Corning Costrar Incorporated, code: 430921) 

 Φιαλίδια κατάψυξης (cryovials) (Corning Costrar Incorporated, code:430487) 

Ως θρεπτικό μέσο χρησιμοποιείται RPMI όπου πάντα προστίθεται 1% L-γλουταμίνη, 

1% πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη και FBS σε συγκέντρωση 5% του αρχικού όγκου του 

RPMI. Από εδώ και στο εξής όπου αναφέρεται θρεπτικό υλικό RPMI 5% θα 

θεωρείται ότι είναι εμπλουτισμένο με αυτές τις ουσίες στις συγκεντρώσεις που 

αναφέρθηκαν.  Η L-γλουταμίνη είναι ένα αμινοξύ που αποτελεί εναλλακτική πηγή 

ενέργειας για κύτταρα που διαιρούνται γρήγορα. Η πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη 

προστίθενται στο θρεπτικό μέσο για να προληφθεί πιθανή βακτηριακή μόλυνση των 

κυτταρικών καλλιεργειών και το FBS προστίθεται διότι περιέχει συστατικά που 

ευνοούν την κυτταρική ανάπτυξη και την προσκόλληση των κυττάρων. 

Η θρυψίνη χρησιμοποιείται στην ανακαλλιέργεια των κυττάρων και είναι ένα 

πρωτεολυτικό ένζυμο δηλαδή καταλύει την υδρόλυση των πεπτιδικών δεσμών σε 

κατάλοιπα Lys και Arg με αποτέλεσμα την αποκόλληση των κυττάρων από τη 

φλάσκα. 

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των πειραμάτων ήταν τα εξής: 

 SRB (Sulforhodamine) (SIGMA, code: S9012) 

  TCA (Trichloroacetic acid) (PanReac Applichem, code: A1431) 

 Οξικό οξύ (Fluka, code: 45731) 

 Trizma Base (PanReac Applichem, code: 0M013429) 

 Trypan Blue (Gibco, ThermoFisher Scientific)  
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 Απιονισμένο H2O (Demo ΑΒΕΕ, code: 2006777) 

 

3.1.4 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Τα κύτταρα διατηρούνται σε κλίβανο σε θερμοκρασία 37οC , παρουσία 5% CO2 και 

95% υγρασία. Όλοι οι χειρισμοί γίνονται σε θάλαμο καθέτου νηματικής ροής (cell 

culture hood) υπό άσηπτες συνθήκες. Τα καλλιεργητικά μέσα συντηρούνται στους 

4οC και πριν τα πειράματα τοποθετούνται σε υδατόλουτρο στους 37οC και 

χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται πάντα σε αποστειρωμένο εξοπλισμό. 

Καθημερινά γίνεται παρατήρηση των κυττάρων στο μικροσκόπιο ώστε να ελέγχεται 

η κατάστασή τους. Κύτταρα τα οποία είναι προσκολλημένα στον πάτο της φλάσκας 

θεωρούνται ζωντανά, αντίθετα αν επιπλέουν στο θρεπτικό μέσο τότε είναι νεκρά. 

 Ανά 2 με 3 ημέρες γίνεται ανανέωση του θρεπτικού υλικού ώστε να 

απομακρύνονται τα παραπροϊόντα του μεταβολισμού των κυττάρων και κατά αυτόν 

τον τρόπο να συντηρείται η κυτταροκαλλιέργεια. Αρχικά, αποχύνεται το υγρό της 

φλάσκας και στη συνέχεια προστίθεται θρεπτικό υγρό μέσο 5% RPMI, στη φλάσκα 

Τ25 προστίθεται 6ml και 14ml στη Τ75. 

Η ανακαλλιέργεια ή πέρασμα (passaging) είναι μια διαδικασία που γίνεται όταν έχει 

καλυφθεί το 80% της φλάσκας από τα κύτταρα. Η μέθοδος είναι η ακόλουθη: 

 Απόχυση του θρεπτικού μέσου της φλάσκας. 

 Πλύση των κυττάρων με διάλυμα 0,9% NaCl ή 1Χ PBS για την απομάκρυνση 

υπολειμμάτων ορού, τα οποία μπορούν να αναστείλουν τη δράση της 

θρυψίνης.  

 Προσθήκη 2ml θρυψίνης 1Χ στη φλάσκα Τ75 (ή 1 ml στην φλάσκα Τ25). 

Τοποθέτησή της στον επωαστικό κλίβανο στους 37οC (ο χρόνος επώασης 

διαφέρει για κάθε κυτταρική σειρά) ώστε να μπορέσει η θρυψίνη να δράσει  

και να ξεκολλήσουν τα κύτταρα. Ελαφρύ χτύπημα της φλάσκας για να 

βοηθηθεί η αποκόλληση των κυττάρων και έλεγχος της φλάσκας στο 

μικροσκόπιο για αποκόλληση των κυττάρων. Ωστόσο, η θρυψίνη δεν θα 

πρέπει να αφήνεται πέραν του απαιτούμενου χρόνου διότι γερνά τα 

κύτταρα. 

 Αμέσως μόλις παρατηρηθεί η αποκόλληση των κυττάρων, μεταφέρεται η 

φλάσκα στον θάλαμο νηματικής ροής και προστίθεται θρεπτικό υλικό 4ml 

στη Τ75 φλάσκα (2ml στη Τ25) ώστε να ανασταλεί η δράση της θρυψίνης. 

Γίνεται αναρρόφηση όλου του υλικού και αφήνεται πάλι πίσω στη φλάσκα, 2 

με 3 φορές, ώστε να ξεπλυθεί καλά, να απομακρυνθούν τυχόν υπάρχοντα 

κύτταρα από τα τοιχώματα και να ανασταλεί η δράση τυχόν υπολειμμάτων 

θρυψίνης. 
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 Το περιεχόμενο της φλάσκας μεταφέρεται σε ένα φιαλίδιο (falcon), 

αναδεύεται και επιστρέφεται στη φλάσκα η ποσότητα του εναιωρήματος 

σύμφωνα με την επιθυμητή αραίωση (εξαρτάται από τον ρυθμό ανάπτυξης 

των κυττάρων, από τον αριθμό κυττάρων που χρειάζεται ένα πείραμα). 

Τέλος, προστίθεται στη φλάσκα η κατάλληλη ποσότητα 5% RPMI ώστε να 

επιτευχθεί ο επιθυμητός τελικός όγκος των 14ml και μεταφέρεται στον 

κλίβανο. 

 

3.1.5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ NEUBAUER HEMACYTOMETER 

Η μέτρηση των κυττάρων είναι απαραίτητη διαδικασία πριν τη διεξαγωγή κάθε 

πειράματος. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει με τη χρήση ειδικής 

αντικειμενοφόρου πλάκας, το αιματοκυτταρόμετρο ή πλάκα Neubauer. Το 

αιματοκυτταρόμετρο  στο κέντρο έχει τη περιοχή καταμέτρησης, όπου περιέχει δύο 

πλέγματα μέτρησης. Το κάθε πλέγμα υποδιαιρείται σε 9 μεγάλα τετράγωνα με 

μήκος πλευράς 1mm. Τα 4 εξωτερικά τετράγωνα που χωρίζονται από τον έντονο 

«σταυρό» υποδιαιρούνται σε 16 τετράγωνα με μήκος πλευράς 0,25mm και τα 

κύτταρα που υπάρχουν σ αυτά τα τετράγωνα μετράμε. 

Τα βήματα μέτρησης κυττάρων είναι τα ακόλουθα: 

 Συλλογή κυττάρων όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 2.1.4. –

Ανακαλλιέργεια 

  Πολλή καλή ανάδευση των κυττάρων που βρίσκονται στο falcon, μεταφορά 

90μl αιωρήματος κυττάρων σε eppendorf του 1,5ml και ακολουθεί 

προσθήκη 10μl trypan blue (μπλε του τρυπανίου). Η χρωστική μπλε του 

τρυπανίου βάφει με μπλε χρώμα μόνο τα νεκρά κύτταρα και αυτό διότι δεν 

μπορεί να διαπεράσει τη μεμβράνη των ζωντανών κυττάρων. Τα ζωντανά 

κύτταρα διακρίνονται από το έντονο φωτεινό και άσπρο χρώμα τους. 

 Προετοιμασία αιματοκυτταρόμετρου, τοποθέτηση καλυπτρίδας πάνω από 

τη περιοχή καταμέτρησης. Στη συνέχεια, γίνεται καλή ανάδευση του 

eppendorf και με μικροπιπέτα μεταφέρονται 20μl στην εσοχή που 

δημιουργείται μεταξύ της καλυπτρίδας και της πλάκας ώστε να διανεμηθεί 

ομοιόμορφα όλο το εναιώρημα. 

 Μεταφορά της πλάκας neubauer στο μικροσκόπιο και μέτρηση των ζώντων 

κυττάρων που βρίσκονται εντός των 4 τετραγώνων που διαχωρίζονται από 

τον έντονο γκρι «σταυρό» (βλ. Εικόνα 14) 

 Προσδιορισμός κυττάρων ανά ml σύμφωνα με τη παρακάτω εξίσωση: 

 

Ολικά κύτταρα = a  x  b  x  104 
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a = μέσος αριθμός κυττάρων από τα 4 τετράγωνα 

b = συνολικός αρχικός όγκος του κυτταρικού εναιωρήματος από όπου 

ελήφθησαν τα 90μl δείγματος. 

104 = συντελεστής διόρθωσης όγκου για το αιματοκυτταρόμετρο διότι κάθε 

τετράγωνο έχει μέγεθος 1 x 1mm και βάθος 0,1mm. 

 

 
 

Εικόνα 14 Πλάκα Neubauer [8] 

 

3.1.6 ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Για τη διατήρηση ενός υγιούς αποθέματος κυττάρων είναι απαραίτητη η ψύξη τους. 

Θα πρέπει ωστόσο να μην έχουν γίνει πολλά περάσματα διότι αυξάνεται ο κίνδυνος 

τα κύτταρα να παρουσιάσουν αστάθεια και αλλαγές στη μορφολογία, τη λειτουργία 

και την ανάπτυξή τους. Για αυτή τη διαδικασία απαραίτητος είναι ένας 

κρυοπροστατευτικός παράγοντας διότι χωρίς αυτόν η απότομη πτώση της 

θερμοκρασίας θα οδηγούσε τα κύτταρα στο θάνατο. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι 

το DMSO (διμεθυλοσουλφοξείδιο), το DMSO έχει την ικανότητα να μειώνει το 

σημείο πήξεως, βοηθώντας τα κύτταρα να ψύχονται ομαλά χωρίς να 

δημιουργούνται παγοκρύσταλλοι. Ωστόσο, το DMSO είναι τοξικό σε θερμοκρασία 

δωματίου και γι αυτό το λόγο χρησιμοποιείται με τον ορό FBS σε αναλογία 10% 

DMSO και 90% FBS με το μείγμα αυτό να ονομάζεται freezing medium.  

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

 Συλλογή κυττάρων όπως αναφέρθηκε στα υποκεφάλαια ανακαλλιέργεια και 

μέτρηση κυττάρων. 

 Το falcon με το εναιώρημα κυττάρων φυγοκεντρείται για 10 λεπτά στις 

1200rpm στροφές. 
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 Στη συνέχεια, αποχύνεται το υπερκείμενο και γίνεται επαναιώρηση του 

ιζήματος.  

 Κατόπιν προστίθεται το freezing medium όπου για κάθε 4 x 106 κύτταρα 

προστίθενται 1ml freezing medium σιγά- σιγά ώστε να μην στρεσαριστούν 

τα κύτταρα. Άρα, ανάλογα με τον αριθμό των κυττάρων προστίθενται η 

ανάλογη ποσότητα freezing medium. 

 Ακολουθεί προσθήκη 1ml ανά cryovial μετά από καλή ανάδευση.  Τέλος, τα 

cryovials μεταφέρονται σε ειδικό δοχείο ισοπροπανόλης και αποθηκεύονται 

στους -80οC. 

 

3.1.7 ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Κύτταρα τα οποία έχουν καταψυχθεί και βρίσκονται αποθηκευμένα στους -80oC 

πρέπει να αποψυχθούν γρήγορα ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός 

παγοκρυστάλλων και να μη προκληθεί έτσι η λύση των κυττάρων. Η διαδικασία έχει 

ως εξής: 

 Μεταφέρεται το cryovial από τους -80οC στο υδατόλουτρο των 37οC και 

αναδεύεται ήπια περίπου 1 λεπτό μέχρι να ξεπαγώσει πλήρως το 

περιεχόμενο. 

 Στο θάλαμο καθέτου νηματικής ροής το περιεχόμενο μεταφέρεται σε falcon, 

προστίθεται σιγά-σιγά στάγδην 5ml 10% RPMI και φυγοκεντρείται στις 

900rpm στροφές για 5 λεπτά. 

 Έπειτα, αποχύνεται το υπερκείμενο, το ίζημα επαναιωρείται και προστίθεται 

5ml RPMI. 

 Τέλος, με αποστειρωμένη πιπέτα το περιεχόμενο του falcon μεταφέρεται 

στη φλάσκα κυτταροκαλλιέργειας και συμπληρώνεται με 10% RPMI μέχρι 

τελικό όγκο 14ml και τοποθετείται στον κλίβανο. 

  Την επόμενη ημέρα γίνεται παρατήρηση της φλάσκας στο μικροσκόπιο για 

να διαπιστωθεί ότι τα κύτταρα έχουν προσκολληθεί στο κάτω μέρος της. 

Ακολούθως γίνεται ανανέωση του θρεπτικού υλικού για την απομάκρυνση 

τυχών νεκρών κυττάρων. 

Τα κύτταρα αναπτύσσονται υπό την παρουσία 10% FBS στο θρεπτικό υλικό 

μέχρι να σταθεροποιηθούν, έπειτα γίνεται η αλλαγή σε 5% FBS στο θρεπτικό 

υλικό.  
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3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΩΣΗ SRB 

Η μέθοδος σουλφοροδαμίνης Β (Sulforhodamine B ή SRB) αναπτύχθηκε το 1990 και 

είναι μια από τις πιο χρησιμοποιούμενες μεθόδους για in vitro ελέγχους 

κυτταροτοξικότητας. Η ανάλυση βασίζεται στην ικανότητα της SRB να συνδέεται με 

πρωτεϊνικά συστατικά κυττάρων που έχουν μονιμοποιηθεί με τριχλωροξικό οξύ 

(TCA). Η SRB είναι μια έντονη ροζ χρωστική αμινοξανθίνης με δύο σουλφονικές 

ομάδες που συνδέονται με βασικά υπολείμματα αμινοξέων υπό ήπιες όξινες 

συνθήκες και διασπώνται υπό βασικές συνθήκες. Καθώς η δέσμευση της SRB είναι 

στοιχειομετρική, η ποσότητα της χρωστικής που εκχυλίζεται από τα χρωματισμένα 

κύτταρα είναι ευθέως ανάλογη της κυτταρικής μάζας (Vichai & Kirtikara, 2006). 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία: 

1η ημέρα: Έλεγχος κυττάρων και ανανέωση θρεπτικού μέσου 

Αρχικά γίνεται έλεγχος των κυττάρων ώστε να έχουν την επιθυμητή πυκνότητα 

δηλαδή να καταλαμβάνουν το 70-80% της φλάσκας και αλλαγή του θρεπτικού 

μέσου. 

2η ημέρα: Ανακαλλιέργεια και στρώσιμο σε πιάτα 96 θέσεωνως εξής: 

 Αρχικά γίνεται η ανακαλλιέργεια των κυττάρων όπως περιγράφηκε στην 

υποενότητα 2.1.4. 

 Συλλέγεται η επιθυμητή ποσότητα εναιωρήματος κυττάρων σε ένα falcon και 

η υπόλοιπη ποσότητα επανατοποθετείται στη φλάσκα για συνέχιση της 

κυτταροκαλλιέργειας. Ακολουθεί καλή ανάδευση του falcon και μέτρηση των 

κυττάρων σύμφωνα με τα βήματα της διαδικασίας της υποενότητας 2.1.5. 

 Γίνεται υπολογισμός του συνολικού αριθμού κυττάρων που απαιτούνται έτσι 

ώστε σε κάθε θέση να υπάρχει ο σωστός αριθμός κυττάρων ανάλογα με την 

κυτταρική σειρά που χρησιμοποιείται. Στην παρούσα διπλωματική εργασία 

χρησιμοποιήθηκαν 5000 κύτταρα ανά θέση. Ο υπολογισμός του συνολικού 

αριθμού των θέσεων στο πιάτο γίνεται έτσι, ώστε να υπάρχουν συνολικά:  

o Κύτταρα τα οποία θα επωαστούν με γνωστές συγκεντρώσεις των υπό μελέτη 

ουσιών. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι για κάθε συγκέντρωση χρειάζονται 3 

θέσεις για να εξασφαλιστεί η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων. 

o Κύτταρα ελέγχου (controls) στα οποία δεν θα προστεθούν οι υπό μελέτη 

ουσίες. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται και συγκρίνεται η ανάπτυξη των 

κυττάρων ελέγχου με τα κύτταρα που εκτέθηκαν στις υποψήφιες ουσίες. 

o Κύτταρα ελέγχου στιγμής μηδέν (tzero), στα οποία δεν προστίθενται ουσίες 

υπό μελέτη και μονιμοποιούνται την ημέρα που γίνεται η προσθήκη των 

ουσιών ώστε να υπάρχει η αρχική εικόνα των κυττάρων και να προσδιοριστεί 
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η επίδραση των ουσιών αυτών από την ημέρα έκθεσης σε αυτές μέχρι την 

ημέρα λήξης του πειράματος. 

 Τέλος, προστίθεται η κατάλληλη ποσότητα RPMI (5% περιεκτικότητας σε FBS) 

στο εναιώρημα κυττάρων ώστε ο τελικός όγκος να φτάνει για το στρώσιμο 

όλων των θέσεων που έχουν υπολογιστεί λαμβάνοντας υπ όψη ότι για κάθε 

χρειάζονται 100μl. 

 Ακολουθεί πολλή καλή ανάδευση με vortex του εναιωρήματος κυττάρων. 

 Στρώσιμο του πιάτου 96 θέσεων με το εναιώρημα κυττάρων (100μl/θέση). 

Ωστόσο για τα tzero κύτταρα στρώνεται ξεχωριστό πιάτο. Έτσι στο τέλος, θα 

έχουμε ένα πιάτο με κύτταρα που θα επωαστούν με τις υπό μελέτη ουσίες 

και ένα πιάτο με τα κύτταρα tzero, χωρίς την προσθήκη των ουσιών. 

 Τέλος τα πιάτα μεταφέρονται στο κλίβανο για 24 ώρες. 

3η ημέρα: Προσθήκη των υπό μελέτη ουσιών 

24 ώρες μετά το στρώσιμο των κυττάρων στα πιάτα 96 θέσεων γίνεται προσθήκη 

των υπό μελέτη ουσιών και η μονιμοποίηση των tzero κυττάρων. Στη παρούσα 

διπλωματική εργασία οι ουσίες που μελετώνται είναι οι BI-D1870, LJH685, LJI308 

και Carnosol όσο αφορά την επίδρασή τους στις κυτταρικές σειρές MCF-7 και MDA-

MB-231. Οι συγκεντρώσεις που μελετηθήκαν είναι 100/10/1/0,1/0,01 μΜ. Με 

αρχικές συγκεντρώσεις των ουσιών να είναι 10mM για τον BI-D1870 και 20mM για 

τους LJH685, LJI308 και Carnosol, αντίστοιχα 

Οι ουσίες αραιώθηκαν σε θρεπτικό μέσο 5% RPMI σε συγκέντρωση 2 φορές 

μεγαλύτερη από την τελική επιθυμητή συγκέντρωση και στη συνέχεια ακολούθησαν 

διαδοχικές αραιώσεις.  

Αφού ετοιμάστηκαν τα σωληνάρια με τις επιθυμητές συγκεντρώσεις έγιναν τα εξής 

βήματα: 

 Καλή ανάδευση των falcons με τη χρήση vortex. 

 Προσθήκη 100μl από τη κάθε συγκέντρωση στη σωστή θέση, στο οποίο 

προϋπάρχουν ήδη 100μl θρεπτικού μέσου, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση 

κάθε ουσίας να φτάνει στην επιθυμητή τελική συγκέντρωση.  

 Στις θέσεις των controls και tzero προστίθεται 100μl 5% RPMI. 

 Έχουμε δυο κυτταρικές σειρές άρα έχουμε δυο πιάτα που αφήνονται για 48 

ώρες στο κλίβανο και δυο πιάτα με τα tzero που θα μονιμοποιηθούν. 

Μονιμοποίηση tzero κυττάρων: 

 Προσθήκη 20% TCA που διατηρείται σε θερμοκρασία 4οC και προσθήκη 

100μl από αυτό σε κάθε θέση. 

 Τα πιάτα επωάζονται στο ψυγείο, στους 4οC, για 1 ώρα. 
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 Κατόπιν, με μια απότομη κάθετη κίνηση απομακρύνεται το περιεχόμενο των 

πιάτων. Στη συνέχεια πλένονται 3 φορές με απιονισμένο νερό για την 

απομάκρυνση υπολειμμάτων TCA και RPMI. 

 Τα πιάτα αφήνονται να στεγνώσουν πολύ καλά σε θερμοκρασία δωματίου 

ώστε αργότερα να χρωματιστούν και να φωτομετρηθούν με τα πιάτα στα 

οποία προστέθηκαν οι υπό μελέτη ουσίες. 

4η ημέρα: Παρατήρηση 

Παρατήρηση των πιάτων όπου προστέθηκαν οι υπό μελέτη ουσίες και τα κύτταρα 

ελέγχου. 

5η ημέρα: Λήξη του πειράματος με μονιμοποίηση των κυττάρων  

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία μονιμοποίησης που περιγράφηκε για τα κύτταρα 

tzero. Συνοπτικά ακολουθεί: 

 Προσθήκη 100μl TCA 20% σε κάθε θέση. 

 Παραμονή των πιάτων στους 4οC στο ψυγείο για 1 ώρα. 

 Απομάκρυνση του περιεχομένου και πλύση των πιάτων 3-4 φορές με 

απιονισμένο νερό. 

 Παραμονή σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να στεγνώσουν καλά. 

Χρώση των πιάτων με σουλφοροδαμίνη Β 

Εφόσον όλα τα πιάτα έχουν στεγνώσει πολύ καλά μπορεί να εφαρμοστεί η 

χρωστική με την ακόλουθη διαδικασία: 

 Σε κάθε θέση προστίθεται 50μl 0,4% w/v SRB διαλυμένη σε 1% οξικό οξύ. 

 Τα πιάτα επωάζονται για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Στη συνέχεια πλένονται 3-4 φορές με 1% οξικό οξύ για την απομάκρυνση 

υπολειμμάτων χρωστικής που δεν δεσμεύτηκαν με τις κυτταρικές πρωτεΐνες. 

 Τα πιάτα αφήνονται σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να στεγνώσουν πολύ 

καλά. 

 Στη συνέχεια, προστίθεται στη κάθε θέση 150μl Trizma Base σε συγκέντρωση 

10mM, ένα ρυθμιστικό ελαφρός βασικό διάλυμα το οποίο βοηθά στην 

αποδέσμευση της χρωστικής από τις πρωτεΐνες ώστε να μπορέσει να 

φωτομετρηθεί.  

 Τα πιάτα τοποθετούνται για 10 λεπτά στο κλίβανο (37οC). 

 Κατόπιν, τα πιάτα τοποθετούνται στη μπαλαρίνα για ήπια ανάδευση για 5 

λεπτά. 

 Τέλος, πραγματοποιείται η φωτομέτρηση στα 540nm σε φωτόμετρο 

microplate reader Biotek microelisa (Biotek, El-311). 
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Τα αποτελέσματα μεταφέρονται σε αρχείο excel και υπολογίζονται για όλες τις 

υποψήφιες ουσίες οι εξής παράμετροι: 

GI50 (Growth Inhibition of 50%): είναι η συγκέντρωση της υπό μελέτη ουσίας όπου 

αναστέλλει την ανάπτυξη των κυττάρων κατά 50%. Υπολογίζεται από τον εξής τύπο: 

100 × (T - T0)/(Τc - T0) = 50 

TGI (Total Growth Inhibition): η συγκέντρωση της υπό μελέτη ουσίας όπου 

προκαλεί ολική αναστολή της ανάπτυξης των κυττάρων. Υπολογίζεται από τον εξής 

τύπο:   

100 × (T - T0)/(Tc - T0) = 0 

 

LC50 (Lethal Concentration of 50%): η συγκέντρωση της υπό μελέτη ουσίας όπου 

προκαλεί το θάνατο στο 50% των κυττάρων. Υπολογίζεται από τον εξής τύπο: 

100 × (T - T0)/T0 = -50 

Όπου:  

Tc = η οπτική πυκνότητα μιας θέσης δείγματος ελέγχου control μετά από 48 ώρες 

Τ= η οπτική πυκνότητα μιας θέσης έπειτα από χορήγηση της υπό μελέτης ουσίας 

Τ0= η οπτική πυκνότητα μιας θέσης τη στιγμή προσθήκης της υπό μελέτης ουσίας 

 

3.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΠΛΗΓΩΝ (WOUND HEALING ASSAY) 

Η δοκιμασία επούλωσης πληγών είναι απλή, φθηνή μέθοδος που μελετά την 

κυτταρική μετανάστευση in vitro. Αυτή η μέθοδος μιμείται τη μετανάστευση 

κυττάρων κατά τη διάρκεια της επούλωσης πληγών in vivo. Τα βασικά βήματα 

περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας τεχνητής «πληγής» σε μια κυτταρική 

μονοστιβάδα, τη λήψη εικόνων στην αρχή και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη 

μετανάστευση των κυττάρων για να κλείσει το τραύμα και τέλος τη σύγκριση των 

εικόνων για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ρυθμού μετανάστευσης των κυττάρων. 

Για αυτό το λόγο μπορεί να εφαρμοστεί σε καρκινικά κύτταρα όπου έχουν την 

ιδιότητα να μεταναστεύουν. Χρησιμοποιούνται διαφορετικές συγκεντρώσεις μια 

ουσίας υπό μελέτη, ώστε να παρατηρηθεί αν έχει την ικανότητα να αναστείλει την 

μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων (Rodriguez, Wu & Guan, 2005). 
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Στη συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε η μέθοδος ελέγχου επούλωσης 

πληγών στη κυτταρική σειρά MDA-MB-231 με τον LJH685 στις συγκεντρώσεις 

100/50/10/5/1/0,1μΜ. Ο LJH685 επιλέχθηκε διότι κρίθηκε ως η δραστικότερη υπό 

μελέτη ουσία από τα πειράματα ελέγχου κυτταροτοξικότητας SRB και η κυτταρική 

σειρά MDA-MB-231 διότι αντιπροσωπεύει τον TNBC ένα τύπο καρκίνο του μαστού 

με κακή πρόγνωση και γρήγορη εμφάνιση χημειοανθεκτικότητας. Αναλυτικά η 

διαδικασία περιγράφεται ως εξής: 

 Ανανέωση του θρεπτικού υλικού. 

 Την επόμενη ημέρα – έναρξη πειράματος, γίνεται ανακαλλιέργεια και 

συλλογή των κυττάρων. Η πυκνότητα των κυττάρων που είναι βέλτιστη για 

την κυτταρική σειρά MDA-MB-231 διαπιστώθηκε ότι είναι τα 15.000 κύτταρα 

ανά θέση. 

 Τα κύτταρα στρώθηκαν σε πιάτο 96 θέσεων, 100μl/θέση, και τοποθετηθήκαν 

στο κλίβανο για 24 ώρες. 

 Την επόμενη ημέρα αφού ετοιμάστηκαν οι κατάλληλες συγκεντρώσεις της 

υπό μελέτη ουσίας έγιναν οι πληγές με την εξής διαδικασία: 

 Απομάκρυνση του περιεχομένου των θέσεων 

 Με το ρύγχος ενός tip των 200μl και περνώντας από το κέντρο της κάθε 

θέσης δημιουργήθηκε κάθε πληγή. 

 Ακολούθως έγιναν πλύσεις με 0,9% NaCl με μια σύριγγα των 5ml με μεγάλη 

προσοχή και καθόλου απότομες κινήσεις ώστε να απομακρυνθούν τυχόν 

κύτταρα τα οποία ξεκόλλησαν από τη δημιουργία της πληγής. 

 Έπειτα πάλι με ιδιαίτερη προσοχή προστίθεται στη κάθε θέση 200μl από την 

σωστή συγκέντρωση της υπό μελέτη ουσίας ενώ στα κύτταρα controls 

προστίθεται 200μl RPMI.  

Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, το πιάτο μεταφέρεται στο ανάστροφο 

μικροσκόπιο και γίνεται λήψη φωτογραφιών (μέσω της κάμερας AxionCam ERc5s 

της εταιρίας Zeiss) από κάθε θέση ώστε να φαίνεται η πληγή και γύρω της τα 

κύτταρα. Αυτές οι φωτογραφίες αντιπροσωπεύουν την ώρα 0 και έπειτα 

λαμβάνονται νέες φωτογραφίες στο ίδιο σημείο του κάθε well ανά τακτικά χρονικά 

διαστήματα. Στη παρούσα εργασία λήφθηκαν φωτογραφίες στις 12, 24 και 48 ώρες. 

Αυτό γίνεται για να διαπιστωθεί ποια συγκέντρωση και σε πιο βαθμό ανέστειλε την 

επούλωση των πληγών σε σύγκριση με τα controls και την ώρα 0 της κάθε 

συγκέντρωσης.  

Οι φωτογραφίες επεξεργάζονται σε PowerPoint, μετράται το εμβαδόν κάθε πληγής 

και με τη χρήση excel μετατροπή αυτών σε ποσοστό ανοιχτής πληγής ή ποσοστό 

μετανάστευσης κυττάρων.    
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3.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Για την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία t-test του προγράμματος 

Microsoft Excel. Υπολογίστηκε δηλαδή η στατιστική σημαντικότητα, ή αλλιώς p-

value, για κάθε πειραματική διαδικασία. Η στατιστική σύγκριση έγινε για κάθε 

συγκέντρωση και υπό μελέτη ουσία συγκριτικά με το δείγμα ελέγχου. Ένα 

αποτέλεσμα κρίθηκε στατιστικά σημαντικό εφόσον το p-value ήταν μικρότερο του 

0,05. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΩΣΗ SRB 

 

Με τη μέθοδο ελέγχου κυτταροτοξικότητας με χρώση SRB ελέγχθηκε η 

αντιπολλαπλασιαστική δράση των υπό δοκιμή ουσιών στις δύο κυτταρικές σειρές. 

Ήταν η πρώτη μέθοδος που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την επιλογή της 

καταλληλότερης υποψήφιας ουσίας για περαιτέρω μελέτη. Συγκεκριμένα, οι BI-

D1870, LJH-685, LJI-308 και Carnosol μελετήθηκαν και στις δύο κυτταρικές σειρές 

MCF-7, MDA-MB-231 σε συγκεντρώσεις 100/10/1/0,1 μΜ. Από τα αποτελέσματα 

υπολογίστηκαν για την κάθε υποψήφια ουσία ο ρυθμός ανάπτυξης των κυττάρων 

και βάση αυτού του ρυθμού υπολογίστηκαν και οι παράμετροι GI50, TGI και LC50 

(βλ. υποενότητα 3.2). Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθόδου και για τις δυο κυτταρικές σειρές. 

Αυτά, αντιπροσωπεύονται από τις μέσες τιμές  των αποτελεσμάτων από τρία 

ανεξάρτητα πειράματα για κάθε κυτταρική σειρά. 

MCF-7 

Στο γράφημα 1 φαίνεται ο ρυθμός ανάπτυξης της καρκινικής κυτταρικής σειράς 

MCF-7 μετά από επίδραση των τεσσάρων υπό μελέτη ουσιών, σε κάθε 

συγκέντρωση ξεχωριστά. Το γράφημα αυτό προκύπτει, από τις μέσες τιμές των 

αποτελεσμάτων από τρία ανεξάρτητα πειράματα. 

 

 

Γράφημα 1 Ρυθμός αύξησης των κυττάρων MCF-7 υπό την επίδραση των 4 υπό μελέτη ουσιών. 

(*p<0,05) 
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Αναλυτικά στη μέγιστη συγκέντρωση των 100μΜ παρατηρείται μεγάλη μείωση του 

ρυθμού ανάπτυξης των κυττάρων. Συγκεκριμένα, για τον BI-D1870, Carnosol και 

LJH-685 ο ρυθμός ανάπτυξης είναι αρνητικός, -66,25%, -66% και -41,4%, αντίστοιχα. 

Οι αρνητικές τιμές υποδηλώνουν κυτταροτοξικότητα των αναστολέων σε αυτή τη 

συγκέντρωση, ωστόσο για τον LJI-308 ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σχεδόν μηδενικός 

(0,68%).  

Ωστόσο, μειώνοντας τη συγκέντρωση στα 10μΜ αυξάνεται ο ρυθμός ανάπτυξης με 

μόνη εξαίρεση τον LJH-685 όπου παραμένει αρνητικός (-5,2%). Ο BI-D1870 έχει 7,4% 

ρυθμό ανάπτυξης όμως ο LJI-308 να παρουσιάζει τιμή πάνω από το 50% (73,7%) και 

η Carnosol η τιμή της να είναι πάνω από το 100% (119,75%). Τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την μεγαλύτερη συγκέντρωση 100μΜ και 10μΜ εμφανίζουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους για κάθε αναστολέα ξεχωριστά 

(p<0,05). 

Στις συγκέντρωση 1μΜ η τιμή του LJH-685 είναι στο 85% και για τις υπόλοιπες υπό 

μελέτη ουσίες ο ρυθμός ανάπτυξης να κυμαίνεται πάνω από το 100%, με τα 

αποτελέσματα αυτά να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά τόσο από τη συγκέντρωση 

100μΜ όσο και από τη συγκέντρωση 10μΜ (p<0,05). Ωστόσο, η Carnosol δεν 

εμφανίζει σημαντική απόκλιση μεταξύ της συγκέντρωσης 10μΜ και 1μΜ. Τα ίδια 

αποτελέσματα παρατηρούνται και στη συγκέντρωση 0,1μΜ όπου πλέον και για τις 

τέσσερεις ουσίες οι τιμές τους βρίσκονται πάνω από το 100%, διαφέροντας 

στατιστικά σημαντικά από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 100μΜ και 10μΜ 

(p<0,05). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι ουσίες σε αυτές τις δύο συγκεντρώσεις 

(10μΜ και 1μΜ) δεν ασκούν καμία επίδραση στην ανάπτυξη των κυττάρων. Παρ’ 

όλα αυτά ο LJH-685 εμφανίζει στατιστική σημαντική διαφορά (p<0,05) ακόμη και 

μεταξύ της συγκέντρωσης 1μΜ και 0,1μΜ, κάτι το οποίο δεν παρατηρείται για τις 

υπόλοιπες ουσίες. Ακόμη, παρατηρείται ότι ο BI-D1870 και στις δύο συγκεντρώσεις 

οι τιμές του είναι αρκετά πάνω από το 100% συγκριτικά με τις υπόλοιπες ουσίες 

(1μΜ: 126%, 0,1μΜ: 130%). 

Στην εικόνα 15 παρουσιάζονται δειγματοληπτικά φωτογραφίες τραβηγμένες από το 

ανάστροφο μικροσκόπιο κατόπιν χρωματισμού με SRB των κυττάρων ελέγχου MCF-

7 καθώς και κύτταρα που εκτέθηκαν στις υπό μελέτη ουσίες BI-D1870, Carnosol, LJI-

308 και στην LJH-685 στις συγκεντρώσεις 100μΜ και 10μΜ, αντίστοιχα. 
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Εικόνα 15 Λήψη φωτογραφιών κυττάρων ελέγχου MCF-7 και κυττάρων που εκτέθηκαν σε 100μΜ 

και 10μΜ BI-D1870, Carnosol, LJI-308 και στον LJH-68,5 αντίστοιχα. 

 

Από τον ρυθμό ανάπτυξης των κυττάρων υπολογίστηκαν οι παράμετροι GI50, TGI 

και LC50 και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1. Οι τιμές αυτές αποτελούν τη 

μέση τιμή από τρία ανεξάρτητα πειράματα. 

Πίνακας  1 Τιμές GI50, TGI και LC50 από τις τέσσερεις υπό μελέτη ουσίες μετά τη χορήγηση 

σε MCF-7. 

MCF-7 BI-D1870 Carnosol LJI-308 LJH-685 

GI50 6,6 43,8 40 4,7 

TGI 10,5 68,1 >100 9,8 

LC50 81,8 92 >100 >100 

 

Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι ο LJH-685 έχει τη χαμηλότερη τιμή για την 

παράμετρο GI50. Ειδικά, η συγκέντρωση του LJH-685 που προκαλεί 50% αναστολή 

στην ανάπτυξη των MCF-7 κυττάρων είναι 4,7μΜ. Έπεται ο BI-D1870 με 6,6μΜ ενώ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:25 EEST - 18.237.180.167



50 
 

οι τιμές για τη Carnosol και τον LJI-308 κυμαίνονται 43,8μΜ και 40μΜ αντίστοιχα. 

Μεταξύ όλων των αναστολέων υπάρχει στατιστική σημαντική απόκλιση (p<0,05), με 

εξαίρεση τη Carnosol και τον LJI-308. 

Όσον αφορά τη τιμή TGI δηλαδή τη συγκέντρωση που οδηγεί σε πλήρη αναστολή 

της ανάπτυξης των κυττάρων είναι για τον LJH-685 9,8μΜ και για τον BI-D1870 

10,5μΜ. Για την Carnosol είναι αρκετά υψηλή (68,1 μΜ) ενώ για τον LJI-308 είναι 

άνω των 100μΜ. Αναφορικά με την παράμετρο TGI, προκύπτει και εδώ στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p<0,05) με εξαίρεση τα αποτελέσματα μεταξύ του BI-D1870 

και του LJH-685. 

Τέλος, η συγκέντρωση της κυτταροτοξικής δράσης (LC50) για τους LJH-685 και LJI-

308 είναι άνω των 100μΜ, ενώ για τον BI-D1870 και την Carnosol οι τιμές είναι 

81,8μΜ και 92μΜ αντίστοιχα. Εδώ οι διαφορές δεν παρουσιάζουν στατιστική 

σημαντικότητα με μόνη εξαίρεση τις τιμές μεταξύ του Carnosol και LJI-308 καθώς 

και μεταξύ του BI-D1870 και LJI-308 (p<0,05). 

Επομένως, διαπιστώνεται ότι ο LJH-685 ασκεί την καλύτερη δράση όσον αφορά την 

αναστολή ανάπτυξης των MCF-7 κυττάρων, όπως προκύπτει τόσο από τις τιμές GI50 

όσο και από τις τιμές TGI που είναι μειωμένες σε σχέση με τις υπόλοιπες υπό 

μελέτη ουσίες. Ωστόσο, ο BI-D1870 φαίνεται να είναι ο αμέσως επόμενος 

αναστολέας με την καλύτερη δράση με τα αποτελέσματα του να είναι πολύ κοντά 

με αυτά του LJH-685.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επίδραση των τεσσάρων 

υπό μελέτη ουσιών στη κυτταρική σειρά MDA-MB-231. 

MDA-MB-231 

Αντίστοιχα, ακολουθεί το γράφημα 2 όπου παρουσιάζεται ο ρυθμός αύξησης των 

κυττάρων MDA-MB-231 μετά την έκθεση τους στις τέσσερεις υπό μελέτη ουσίες σε 

συγκεντρώσεις 100/10/1/0,1μΜ. 
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Γράφημα 2 Ρυθμός αύξησης των κυττάρων MDA-MB-231 υπό την επίδραση των 4 υπό μελέτη 

ουσιών. (*p,0,05) 

 

Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι στη συγκέντρωση 100μΜ και για τις τέσσερες 

ουσίες ο ρυθμός αύξησης των κυττάρων είναι αρνητικός, δηλαδή όλοι οι 

αναστολείς εμφανίζουν κυτταροτοξικότητα. Πιο ειδικά για την Carnosol είναι -

83,6%, για τον BI-D1870 -61,7%, για τον LJH-685 -36,1% ενώ για τον LJI-308 -28,4%. 

Στη συγκέντρωση 10μΜ όλες οι τιμές είναι πάνω από το μηδέν με τον LJH-685 να 

έχει τη πιο χαμηλή τιμή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ουσίες με το ρυθμό 

ανάπτυξης να κυμαίνεται στο 10%. Για τον BI-D1870 η τιμή είναι 38,2% και για τον 

LJI-308 68,46%. Ενώ για την Carnosol είναι αξιοσημείωτο ότι η τιμή της φτάνει το 

100% (99,7%). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μεγαλύτερη 

συγκέντρωση 100μΜ και 10μΜ εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

τους για κάθε αναστολέα ξεχωριστά (p<0,05). 

Όσον αφορά τη συγκέντρωση 1μΜ ο ρυθμός αύξησης των κυττάρων υπό την 

επίδραση του LJH-685 είναι 93,85% ενώ για τις υπόλοιπες τρεις ουσίες είναι άνω 

του 100%, με τα αποτελέσματα αυτά να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά τόσο από 

τη συγκέντρωση 100μΜ όσο και από τη συγκέντρωση 10μΜ (p<0,05). Ωστόσο, και 

εδώ η Carnosol δεν εμφανίζει σημαντική απόκλιση μεταξύ της συγκέντρωσης 10μΜ 

και 1μΜ. 

Τέλος, στη μικρότερη συγκέντρωση, 0,1μΜ, δεν παρατηρείται καμία επίδραση των 

ουσιών διότι ο ρυθμός αύξησης είναι πάνω από το 100%, διαφέροντας όμως 

στατιστικά σημαντικά από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 100μΜ και 10μΜ 
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(p<0,05). Επίσης, και εδώ παρατηρείται, ότι ο LJH-685 εμφανίζει στατιστική 

σημαντική διαφορά (p<0,05) ακόμη και μεταξύ της συγκέντρωσης 1μΜ και 0,1μΜ, 

κάτι το οποίο δεν παρατηρείται για τις υπόλοιπες ουσίες. Συμπερασματικά, καμία 

ουσία στις συγκεντρώσεις 1μΜ και 0,1μΜ δεν έχει επίδραση στο ρυθμό αύξησης 

των κυττάρων και των δύο κυτταρικών σειρών.  

Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 16) παρουσιάζονται δειγματοληπτικά φωτογραφίες 

τραβηγμένες από το ανάστροφο μικροσκόπιο κατόπιν χρωματισμού με SRB των 

κυττάρων ελέγχου MDA-MB-231 καθώς και κύτταρα που εκτέθηκαν στις υπό μελέτη 

ουσίες BI-D1870, Carnosol και LJI-308 και στην LJH-685 στις συγκεντρώσεις 100μΜ 

και 10μΜ, αντίστοιχα. 

 

 

Εικόνα 16 Λήψη φωτογραφιών κυττάρων ελέγχου MDA-MB-231 και κυττάρων που εκτέθηκαν σε 

100μΜ και 10μΜ BI-D1870, Carnosol, LJI-308 και στον LJH-685, αντίστοιχα. 

Κατόπιν, με βάση το παραπάνω διάγραμμα υπολογίστηκαν οι παράμετροι GI50, TGI 

και LC50 και παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 
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Πίνακας 2 Τιμές GI50, TGI και LC50 από τις τέσσερεις υπό μελέτη ουσίες μετά τη χορήγηση 

σε MDA-MB-231. 

MDA-MB-231 BI-D1870 Carnosol LJI-308 LJH-685 

GI50 8,7 34 14,6 5,7 

TGI 44,2 58,6 75,6 29,3 

LC50 89,6 83,3 >100 >100 

 

Όπως στην κυτταρική σειρά MCF-7 έτσι και εδώ ο LJH-685 έχει την μικρότερη τιμή 

GI50 5,7μΜ. Ακολουθεί ο BI-D1870 με 8,7μΜ, ο LJI-308 με 14,6μΜ και η Carnosol με 

34μΜ. Μεταξύ όλων των αναστολέων υπάρχει στατιστική σημαντική απόκλιση 

(p<0,05). 

Αναφορικά με τη συγκέντρωση που προκαλεί ολική αναστολή ανάπτυξης των 

κυττάρων (TGI) και εδώ ο LJH-685 έχει τη μικρότερη τιμή με 29,3μΜ ενώ για τις 

υπόλοιπες ουσίες οι τιμές να είναι διπλάσιες. Προκύπτει και εδώ στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p<0,05) με εξαίρεση τα αποτελέσματα μεταξύ του LJI-308 και 

της Carnosol. Ωστόσο, προκύπτει ότι τα MCF-7 είναι πιο ευαίσθητα έπειτα από την 

επίδραση των LJH-685 και BI-D1870, διότι οι τιμές του TGI είναι 9,8μΜ και 10,5μΜ, 

αντίστοιχα, δηλαδή αρκετά χαμηλότερο από τις τιμές που παρατηρούνται στα MDA-

MB-231.  

Τέλος, οι τιμές που αντικατοπτρίζουν την κυτταροτοξική δράση των ουσιών οι 

συγκεντρώσεις των LJH-685 και LJI-308 είναι πάνω από 100μΜ ενώ για τον BI-D1870 

είναι 89,6μΜ και για την Carnosol είναι 83,3μΜ. Εδώ, μεταξύ όλων των αναστολέων 

υπάρχει στατιστική σημαντικότητα (p<0,05). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και από τις δύο κυτταρικές σειρές κρίθηκε ότι η 

καταλληλότερη ουσία για την διεξαγωγή των υπόλοιπων πειραμάτων είναι η LJH-

685. Αυτό κρίθηκε από τον σημαντικά μειωμένο ρυθμό αύξησης των κυττάρων τόσο 

των MCF-7 όσο και των MDA-MB-231 καθώς επίσης, είχε την χαμηλότερη τιμή GI50 

και TGI. Επιπλέον εξίσου και οι δυο κυτταρικές σειρές εμφάνισαν χαμηλότερο 

ρυθμό ανάπτυξης στη συγκέντρωση 10μΜ υπό την επίδραση του LJH-685, σε 

σύγκριση με τους υπόλοιπους αναστολείς που δοκιμάσθηκαν. Τέλος, λήφθηκε η 

απόφαση ότι τα επόμενα πειράματα θα διεξαχθούν μόνο στη κυτταρική σειρά 

MDA-MB-231 και αυτό διότι αντιπροσωπεύουν τον τριπλά αρνητικό καρκίνο του 

μαστού έναν τύπο καρκίνου με κακή πρόγνωση, συχνές μεταστάσεις και γρήγορη 

αντοχή στα εφαρμοζόμενα θεραπευτικά σχήματα. Επίσης, λήφθηκε υπόψη ότι τα εν 

λόγω κύτταρα αναπτύσσονται γρήγορα, σταθερά και είναι εύκολα στον χειρισμό 

σχετικά με την επόμενη δοκιμασία που θα αναλυθεί παρακάτω.   
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4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΠΛΗΓΩΝ (WOUND 

HEALING ASSAY) 

 

Με τη μέθοδο επούλωσης πληγών μελετήθηκε η ικανότητα του αναστολέα LJH-685 

να αναστείλει την μετανάστευση των MDA-MB-231 κυττάρων στις συγκεντρώσεις 

100/50/10/5/1/0,1 μΜ. Η παρατήρηση των κυττάρων και η λήψη των φωτογραφιών 

έγινε τη χρονική στιγμή 0Η στη συνέχεια στις 12, 24 και 48 ώρες σε σύγκριση με τα 

controls δηλαδή τα κύτταρα χωρίς την παρουσία του αναστολέα. Στην παρακάτω 

εικόνα (Εικόνα 17) παρατίθενται ενδεικτικά φωτογραφίες από το ανάστροφο 

μικροσκόπιο. 
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Εικόνα 17 μετανάστευση των κυττάρων MDA-MB-231 μετά την έκθεση τους σε LJH-685 σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις μετά από 12, 24 και 48 ώρες 

 

Η εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων έγινε με τον υπολογισμό των εμβαδών των 

πληγών των φωτογραφιών και υπολογίσθηκε το ποσοστό μετανάστευσης των 

κυττάρων τόσο των controls όσο και για κάθε συγκέντρωση LJH-685 που 

προστέθηκε. Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τη χρονική στιγμή 0 δηλαδή τη στιγμή 

που δημιουργήθηκαν οι πληγές και προστέθηκαν οι διαφορετικές συγκεντρώσεις. 

Τελικά, υπολογίσθηκε το κατά πόσο τα κύτταρα μετανάστευσαν συγκριτικά με τη 

στιγμή 0 όπου η μετανάστευση ήταν μηδενική. 

 

 

Γράφημα 3 Ποσοστό μετανάστευσης των MDA-MB-231 έπειτα από επώαση με LJH-685 (*p<0,05, 

**p<0,01) 

 

Από το γράφημα 3 όπως προέκυψε από την ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων 

μικροφωτογραφιών παρατηρείται ότι η μετανάστευση των κυττάρων χωρίς την 

παρουσία του LJH-685 στις 12 ώρες ανέρχεται στο 36% ενώ στις 24 και 48 ώρες το 

ποσοστό είναι 100% δηλαδή οι πληγές έχουν επουλωθεί πλήρως. Στη συγκέντρωση 

5 μΜ παρατηρείται μετά τις 12 ώρες το ποσοστό μετανάστευσης να είναι 24,7% ενώ 

για τη συγκέντρωση 10μΜ να είναι 40,8%, ωστόσο και για τις δύο συγκεντρώσεις το 

ποσοστό μεγιστοποιείται στο 100% στις 24 και 48 ώρες. Με την αύξηση της 
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συγκέντρωσης στα 50μΜ διαπιστώνεται σημαντική μείωση του ποσοστού 

μετανάστευσης τόσο στις 24 όσο και στις 48 ώρες. Συγκεκριμένα, στις 12 ώρες τα 

κύτταρα μεταναστεύουν σε ποσοστό 30,8%, μετά τις 24 ώρες φτάνει στο 42,3% 

(p<0,01) και τέλος η μετανάστευση αγγίζει το 78,6% (p<0,05) στις 48 ώρες. Επίσης, 

αυξάνοντας τη συγκέντρωση του LJH-685 στα 100μΜ παρατηρείται μια 

αξιοσημείωτη μείωση της μετανάστευσης των κυττάρων καθ’ όλη τη διάρκεια του 

πειράματος. Αναλυτικά, μετά την 12ωρη επώαση των κυττάρων το ποσοστό 

μετανάστευσης είναι στο 20% (p<0,01), με την πάροδο άλλων 12 ωρών το ποσοστό 

ανέρχεται στο 40,6% (p<0,01) ενώ στο τέλος του πειράματος, 48 ώρες, το ποσοστό 

φτάνει στο 60,6% (p<0,01).  
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος τύπος καρκίνος και η κύρια 

αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως. Λόγω των υποτύπων στους 

οποίους διακρίνεται οι κατευθυντήριες οδηγίες υποστηρίζουν την εξατομικευμένη 

θεραπεία για κάθε ασθενή, ωστόσο, πολλές φορές εμφανίζεται γρήγορα 

ανθεκτικότητα στα υπάρχοντα θεραπευτικά σχήματα, με ένα μεγάλο μέρος των 

ασθενών να μην ανταποκρίνεται στην εκάστοτε θεραπεία. Για αυτούς τους λόγους 

το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στρέφεται ολοένα και περισσότερο  

στην εύρεση νέων φαρμάκων και θεραπευτικών προσεγγίσεων. 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετήθηκαν in vitro, ως προς την 

αντικαρκινική τους δράση αναστολείς των p90RSK κινασών στο καρκίνο του μαστού. 

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν ο αναστολέας BI-D1870 και τα παράγωγά του LJI-308 

και LJH-685 καθώς και η Carnosol ως προς την δράση τους έναντι δύο διαφορετικών 

εγκαθιδρυμένων κυτταρικών σειρών (MFC-7 και MDA-MB-231) αντιπροσωπευτικών 

του ER+ και Triple Negative καρκίνου του μαστού.  

Αρχικά, έγινε έλεγχος της in vitro κυτταροτοξικότητας των τεσσάρων αναστολέων με 

σκοπό τον προσδιορισμό του πιο δραστικού έναντι των δύο καρκινικών κυτταρικών 

σειρών καρκίνου του μαστού, MCF-7 και MDA-MB-231. Ανάμεσα σε αυτούς τους 

αναστολείς που εξετάστηκαν, ο πιο αποτελεσματικός φάνηκε να είναι ο LJH-685 και 

για τις δύο κυτταρικές σειρές. Ειδικά, είναι ο μόνος αναστολέας όπου στη 

συγκέντρωση 10μΜ οδηγεί στον χαμηλότερο ρυθμό κυτταρικής αύξησης και στις 

δύο κυτταρικές σειρές, όπου μάλιστα στα MCF-7 παραμένει αρνητική η τιμή (-5,2%), 

που σημαίνει ότι σκοτώνει ένα σημαντικό αριθμό κυττάρων. Ωστόσο, αν και οι 

διαφορές δεν είναι δραματικές, φαίνεται πως τα MCF7 είναι πιο ευαίσθητα στην 

επίδραση του συγκεκριμένου αναστολέα σε σχέση με τα πολύ επιθετικά MDA-MB-

231. Όσον αφορά τους υπόλοιπους αναστολείς αν και στη συγκέντρωση 100μΜ για 

τα MCF-7 ο ρυθμός αύξησης είναι αρνητικός και άρα αυτή η συγκέντρωση 

κυτταροτοξική, (BI-D1870: -66,25%, Carnosol: -66%) εκτός του LJI-308 που είναι 

0,68%, στη συγκέντρωση 10μΜ οι τιμές είναι αρκετά πάνω από το 50% εκτός του BI-

D1870 που είναι 7,4%. Ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τα MDA-MB-231 κύτταρα, 

όπου δηλαδή στα 100μΜ οι τιμές του ρυθμού αύξησης είναι αρνητικές ενώ στα 

10μΜ οι τιμές είναι αρκετά πάνω από το 50%. Επιπλέον, ο LJH-685 έχει τις 

χαμηλότερες τιμές GI50 τόσο για τα κύτταρα MCF-7 (4,7μΜ) όσο και για τα MDA-

MB-231 (5,7μΜ). Αμέσως μετά ακολουθεί ο BI-D1870 με 6,6μΜ (MCF-7) και 8,7μΜ 

(MDA-MB-231) ενώ για τους LJI-308 και Carnosol οι τιμές αυτές να είναι αρκετά 

αυξημένες.  

Ο BI-D1870 ήταν ο δεύτερος καλύτερος αναστολέας με τον ρυθμό αύξησης των 

κυττάρων για τα MCF-7 στη συγκέντρωση 10μΜ να είναι 7,4% και για τα MDA-MB-

231 να είναι κάτω από το 50% (38,2%). Ακόμη, είχε και αυτός σχεδόν παρόμοιες 
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τιμές GI50 συγκριτικά με τον LJH-685, ενώ τα MCF-7 φαίνεται και εδώ να είναι πιο 

ευαίσθητα στην παρουσία του BI-D1870 σε σχέση με τα MDA-MB-231. Αυτό μπορεί 

να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα MDA-MB-231 αντιπροσωπεύουν έναν εξαιρετικά 

επιθετικό τύπο καρκίνου του μαστού, ο οποίος χαρακτηρίζεται από κακή πρόγνωση 

και έχει περιορισμένες επιλογές θεραπείας.  

Ωστόσο, ο LJH-685 επιλέχθηκε διότι ήταν ελαφρώς καλύτερος κάτι το οποίο έρχεται 

σε πλήρη συμφωνία με τη βιβλιογραφία (Aronchik et al., 2014) αφού ο LJH-685 

είναι εξελιγμένο παράγωγο του BI-D1870 με ισχυρότερη εκλεκτικότητα για τις RSKs. 

Κατόπιν, ο LJH-685 αξιολογήθηκε ως προς την ικανότητα του να αναστείλει την 

μετανάστευση MDA-MB-231 κυττάρων. Η επιλογή της συγκεκριμένης κυτταρικής 

σειράς βασίστηκε στο γεγονός ότι αποτελεί αντιπροσωπευτική του τριπλά 

αρνητικού καρκίνου του μαστού του πιο επιθετικού υποτύπου καρκίνου του 

μαστού. Στις υψηλότερες συγκεντρώσεις, 100μΜ και 50μΜ, και καθ’ όλη τη 

διάρκεια του πειράματος παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη ικανότητα αναστολής της 

μετανάστευσης των κυττάρων, εμφανίζοντας στατιστικά σημαντική διαφορά από 

τον πληθυσμό ελέγχου χωρίς την παρουσία του αναστολέα. Ωστόσο, με την μείωση 

της συγκέντρωσης (10μΜ και 5μΜ) αυτή η ικανότητα περιορίζεται μέχρι τις 12 ώρες 

από την έναρξη του πειράματος, μετέπειτα τα κύτταρα έχουν την ίδια συμπεριφορά 

με αυτά του πληθυσμού ελέγχου.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα για τον LJH-685 και τον BI-D1870 είναι σε συμφωνία 

με αρκετές βιβλιογραφικές μελέτες (Milosevic et al., 2013; Aronchik et al., 2014; 

Abdulrahman et al., 2016). Ο LJH-685 είναι ένας σχετικά νέος εκλεκτικός 

αναστολέας για τις RSK1-3, παράγωγο του BI-D1870, με ελάχιστες μέχρι στιγμής 

μελέτες. Πειράματα in vitro (10μmol/L) στις κυτταρικές σειρές MDA-MB-231 και 

H358 (αντιπροσωπεύει τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα) είχαν ως 

αποτέλεσμα την αναστολή των κυττάρων αναστέλλοντας τις RSKs με επακόλουθη 

αναστολή τη φωσφορυλίωση της YB-1 (Aronchik et al., 2014). Όσον αφορά τον BI-

D1870 είναι από τους πιο καλά μελετημένους αναστολείς RSKs σε σχέση με τον 

καρκίνο. Έχει δειχθεί ότι μείωσε την βιωσιμότητα δύο κυτταρικών σειρών 

παγκρεατικού καρκίνου (PaTu-8988t, BxPC3) με αποτελεσματικότερη συγκέντρωση 

τα 10 μΜ (ήταν και η μέγιστη που χρησιμοποιήθηκε) και ότι ο συνδυασμός με το 

erlotinib (ΤΚΙ του υποδοχέα EGFR) αύξησε την απόπτωσή τους (Milosevic et al., 

2013). Οι Abdulrahman et al. (2016) έδειξαν ότι ο συνδυασμός με cisplatin σε 

κύτταρα αδενοκαρκινώματος πνεύμονα, Α549, οδήγησε σε καταστολή της 

μεταναστευτικής ικανότητας, σε απόπτωση και αύξησε την ευαισθησία των 

κυττάρων στη cisplatin. Όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού οι Stratford et al. 

(2012) σε ερευνά τους έδειξαν ότι ο BI-D1870 κατέστειλε την ανάπτυξη κυττάρων 

MDA-MB-231 και SUM149 και τον δείκτη επιφανείας CD44+ των κυττάρων μέσω 

αναστολής φωσφορυλίωσης της YB-1 σε συγκέντρωση 10μΜ. Σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παρατηρήθηκε ότι ο BI-

D1970 όντως μείωσε σημαντικά τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων MDA-MB-231 

αλλά και των MCF-7. 

Ο LJI-308 στην παρούσα διπλωματική εργασία στην in vitro μέθοδο 

κυτταροτοξικότητας στα κύτταρα MCF-7 είχε σχεδόν μηδενικό ρυθμό αύξησης των 

κυττάρων (0,68%) στη συγκέντρωση 100μΜ, εν αντιθέσει με τα κύτταρα MDA-MB-

231 που ήταν αρνητικός (-28,4%). Τα αποτελέσματα για τη μείωση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού των MDA-MB-231 έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα 

των Aronchik et al. (2014). Πιο συγκεκριμένα, έδειξαν ότι η αναστολή των RSKs από 

τον LJI-308 οδηγεί στην αναστολή της YB-1, πιστεύοντας ότι υπάρχει ισχυρός 

συσχετισμός μεταξύ τους, καθώς η αναστολή της κυτταρικής ανάπτυξης οφείλεται 

στην αναστολή της ΥΒ-1. Ακόμη, η αναστολή της φωσφορυλίωσης της YB-1 από τον 

LJI-308 έχει αναφερθεί σε καρκινικά κύτταρα παχέος εντέρου (CRC), ωστόσο από 

μόνος του δεν είχε κάποια αξιοσημείωτη αντιπολλαπλασιαστική δράση, σε 

αντίθεση όταν συνδυάστηκε με τον αναστολέα AKT MK2206 (Maier et al., 2019). Τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας που αφορούν στη δράση του LJI-308 

συγκλίνουν με αυτά των Maier et al. (2019) καθώς δεν παρουσιάστηκε κάποια 

σημαντική δράση του LJI-308. 

Ο BI-D1870 είναι ένας πολλά υποσχόμενος αναστολέας RSKs, όμως αποδείχθηκε ότι 

έχει κακό προφίλ φαρμακοκινητικής, εξαιτίας της υψηλής κάθαρσης και του μικρού 

χρόνου ημιζωής στο πλάσμα, με συνέπεια την προσπάθεια για την εύρεση 

καλύτερων παραγώγων του. Όντως ο LJH-685 και ο LJI-308 είναι δύο παράγωγα με 

εξαιρετική εκλεκτικότητα αναστολής για τις RSKs εξαιτίας του γεγονότος 

ότι υιοθετούν μια ασυνήθιστη μη επίπεδη διαμόρφωση στη θέση δέσμευσης Ν-

τερματικού άκρου της RSK2, καθώς και με ελάχιστες εκτός στόχου επιδράσεις (off-

targets effects). Όμως και τα δύο παράγωγα εξακολουθούν να έχουν και αυτά κακό 

προφίλ φαρμακοκινητικής. Τα αποτελέσματα για τον LJH-685 στη παρούσα 

διπλωματική εργασία έρχονται σε πλήρη ταύτιση με την βιβλιογραφία όσον αφορά 

την υπεροχή του στην αντιπολλαπλασιαστική δράση συγκριτικά με τον BI-D1870. Ο 

LJI-308, όμως σε αυτή την εργασία δεν έδειξε τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

αντιθέτως ο BI-D1870 αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικός. Η μελέτη των Aronchik et 

al. (2014) έδειξε ότι ο LJH-685 έχει καλύτερο IC50 (0,004 μmol/L) συγκριτικά με τον 

LJI-308 (0,013 μmol/L) για την RSK3, το οποίο συνεπάγεται ισχυρότερη αναστολή 

της RSK3 από τον LJH-685. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια πιθανή εξήγηση για την 

υπεροχή του LJH-685 έναντι του LJI-308 όπως φάνηκε και από τα αποτελέσματα της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. Επίσης, πιθανόν αυτή η καλύτερη δράση του 

LJH-685 να σχετίζεται με την τροποποίηση στη δομής τους. Συγκεκριμένα, οι LJH-

685 και LJI-308 ως παράγωγα διατηρούν στη δομή τους μόνο ένα τμήμα της δομής 

του BI-D1870, δηλαδή τον αρωματικό δακτύλιο με την διφθορομάδα και το 

υδροξύλιο από τον BI-D1870 ενώ όλο το υπόλοιπο μέρος τροποποιείται και στα δυο 
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παράγωγα. Αυτό φαίνεται να αλλάζει τη δραστικότητα των αναστολέων, αν και στη 

παρούσα διπλωματική δεν μελετήθηκε ο λόγος για τον οποίο οι διαφορές μεταξύ 

των δομών τροποποιούν τη δράση. Όσον αφορά τη σχέση των δυο παραγώγων LJH-

685 και LJI-308, φαίνεται πως η τροποποίηση μιας μόνο ομάδας στη δομή τους, 

δηλαδή της μέθυλοπιπεραζίνης στον LJH-685, σε μορφολινοφαινύλιο στον LJI-308, 

αρκεί να αλλάξει δραματικά τη δραστικότητα, αφού όπως φάνηκε ο LJH-685 

επέδειξε σαφώς καλύτερα αποτελέσματα από τον LJI-308 και για τις δύο κυτταρικές 

σειρές. 

Τέλος, η Carnosol έχει μελετηθεί αρκετά όσο αφορά τις αντιφλεγμονώδεις και 

αντικαρκινικές ιδιότητές της όμως εδώ δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Ειδικά, αν και στις δύο κυτταρικές σειρές στη μεγαλύτερη 

συγκέντρωση (100μΜ) είχε το χαμηλότερο ποσοστό ρυθμού αύξησης, στην αμέσως 

επόμενη συγκέντρωση (10μΜ) το ποσοστό ρυθμού αύξησης των κυττάρων ήταν 

θεαματικά πάνω από το 100%. Στη μελέτη τους οι Wang et al. (2018) έδειξαν ότι η 

Carnosol είναι ένας αναστολέας RSK2 και της καθοδικής σηματοδότησής του και ότι 

αναστέλλει την ανάπτυξη γαστρικού καρκίνου τόσο in vitro όσο και in vivo. Η 

Carnosol έχει μελετηθεί επίσης στον καρκίνο του μαστού χωρίς όμως να εστιάζεται 

ως αναστολέας RSKs. Μια μελέτη των Al Dhaheri et al. (2014) αποκάλυψε ότι η 

προσθήκη Carnosol σε κύτταρα MDA-MB-231 (25-100μΜ) για 24-48 ώρες μείωσε 

σημαντικά την κυτταρική βιωσιμότητα και προκάλεσε διακοπή του κυτταρικού 

κύκλου G2/M τόσο εξαρτώμενη από τη δόση όσο και από το χρόνο. Οι Alsamri et al. 

(2019) στη μελέτη τους πρόσθεσαν την Carnosol (25–100μΜ) σε αρκετές κυτταρικές 

σειρές καρκίνου του μαστού και τα αποτελέσματα έδειξαν μειωμένη ικανότητα για 

μετάσταση, ενώ συγκεκριμένα στα κύτταρα MDA-MB-231 έδειξαν ότι στις 48 ώρες 

το IC50 ισούται με 25μΜ. Η τιμή GI50, μια παρόμοια παράμετρος, στην παρούσα 

διπλωματική εργασία είναι 34μΜ. Αυτές οι δυο τιμές είναι σχετικά κοντά μεταξύ 

τους αναδεικνύοντας ότι εδώ τα αποτελέσματα συγκλίνουν. Επιπλέον, δοκιμασία 

επούλωσης πληγών και δοκιμασία Matrigel έδειξε ότι η προσθήκη 25μΜ Carnosol 

ήταν ικανή να αναστείλει σημαντικά τη μετανάστευση και την εισβολή των 

κυττάρων μέσω αναστολής της πρωτεασωμικής αποικοδόμησης του STAT3 με τη 

μεσολάβηση ROS (Alsamri et al., 2019). Ωστόσο η συγκεκριμένη ουσία δεν 

μελετήθηκε για τη αντιμεταναστευτική της δράση στην προκειμένη διπλωματική 

εργασία, καθώς η Carnosol δεν εμφάνισε αξιοσημείωτη αντιπολλαπλασιαστική 

δράση στις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες. Αυτό φαίνεται να είναι σε 

συμφωνία με τους Li et al. (2022) που πιθανόν για τους ίδιους λόγους την 

χρησιμοποίησαν ως χημική δομή-οδηγό με σκοπό την εύρεση μιας πιο βελτιωμένης 

ουσίας, όπου μέσω in silico προγράμματος συντέθηκε η ουσία ΑΕ007 (Li et al., 

2022). Η ΑΕ007 βρέθηκε να έχει όντως καλύτερη αντιπολλαπλασιαστική δράση από 

τη Carnosol στο μελάνωμα τόσο in vitro όσο και in vivo.  
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Καταληκτικά, έγινε μια επιλογή μεταξύ των τεσσάρων υπό μελέτη ουσιών ως προς 

την αντικαρκινική τους δράση έναντι κυττάρων του καρκίνου του μαστού. Από τα 

αποτελέσματα εξήχθη το συμπέρασμα ότι ο καλύτερος αναστολέας είναι ο LJH-685 

κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την τρέχουσα βιβλιογραφία αφού 

είναι ένα παράγωγο του BI-D1870 που επιδεικνύει ισχυρότερη και εκλεκτικότερη 

αναστολή των RSKs. Επίσης και οι υπόλοιποι αναστολείς έδειξαν ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα καθιστώντας τα ελπιδοφόρα χημικά μόρια με αντικαρκινική δράση, 

ανοίγοντας έτσι μια νέα κατηγορία αντικαρκινικών φαρμάκων, αυτή των 

αναστολέων RSKs. Ωστόσο, μελλοντικά θα πρέπει να γίνουν αρκετά πειράματα ώστε 

να επιβεβαιωθεί ότι όντως αυτοί οι αναστολείς μπορούν να προχωρήσουν 

περαιτέρω για την αντικαρκινική τους δράση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να 

εξεταστούν τόσο ο BI-D1870, όσο οι LJI-308 και Carnosol για την 

αντιμεταναστευτική τους ικανότητα. Επίσης, θα μπορούσαν να γίνουν πειράματα 

και για τους τέσσερεις αναστολείς για να διερευνηθεί η επίδρασή τους στον κύκλο 

των κυττάρων. Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει ανοσοαποτύπωση κατά western 

μελετώντας τη ΥΒ-1 για να εξακριβωθεί αν όντως με αυτόν τον τρόπο οι αναστολείς 

καταστέλλουν την ανάπτυξη των κυττάρων. Σκόπιμο επίσης θα ήταν να διεξαχθούν 

μελέτες σχετικά με το πως η δομή των δύο παραγώγων επηρεάζει την δραστικότητα 

τους καθώς υπάρχουν ελάχιστες έρευνες πάνω σε αυτό. Τέλος, απαιτούνται 

εκτενείς μελέτες για τον BI-D1870 και των παραγώγων του για τη βελτίωση της 

διαλυτότητας και του κακού φαρμακοκινητικού τους προφίλ διότι μέχρι στιγμής 

καθίσταται σχεδόν αδύνατη η in vivo δοκιμή τους η οποία είναι απαραίτητη πριν τη 

διεξαγωγή κλινικών μελετών. 
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