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ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ
Ε.1. Γενικά στοιχεία για την αγγειογένεση
Τα κύτταρα των θηλαστικών απαιτούν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά για
να επιβιώσουν, και για το λόγο αυτό εντοπίζονται σε απόσταση 100 έως 200
μm από αιμοφόρα αγγεία, που αποτελεί το όριο διάχυσης του οξυγόνου. Για
τους πολυκύτταρους οργανισμούς που μεγαλώνουν πάνω από αυτό το
μέγεθος απαιτείται η στρατολόγηση νέων αγγείων με τις διαδικασίες της
νεοαγγειογένεσης και της αγγειογένεσης (Carmeliet et al., 2000).
Κατά

την

τρίτη

εβδομάδα

της εμβρυογένεσης

οι

πρόδρομοι

των

ενδοθηλιακών κυττάρων ή αιμαγγειοβλάστες (hemangioblasts) αρχίζουν να
πολλαπλασιάζονται, να μεταναστεύουν σε μη αγγειοβριθείς περιοχές και να
συναθροίζονται με σκοπό να δημιουργήσουν το πρόδρομο αγγειακό δίκτυο.
Αυτός ο de novo σχηματισμός του πρωταρχικού πλέγματος των αγγείων
ονομάζεται νεοαγγειογένεση. Ενώ το πρώτο αυτό αγγειακό πλέγμα ακόμα
σταθεροποιείται, ξεκινούν οι πρώτες τροποποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα,
διάφορα αγγεία μπορεί να συντηχθούν για να σχηματισθούν νέα μεγαλύτερα,
ή αντίθετα να διαιρεθούν σε ένα «δέντρο» από μικρότερα αγγεία. Οι αλλαγές
αυτές επαναδιαμορφώνουν το πρωταρχικό αγγειακό πλέγμα σε ένα δεύτερο,
πιο πολύπλοκο και διαφοροποιημένο δίκτυο. Το δίκτυο αυτό, με τη σειρά του,
επεκτείνεται περαιτέρω με την εξάπλωση και τη διακλάδωση των νέων
αγγείων από τα προϋπάρχοντα μέσω της πολυσταδιακής διαδικασίας, της
αγγειογένεσης (Carmeliet, 2000).
Αγγειογένεση είναι η βιολογική διαδικασία κατά την οποία παράγονται νέα
αγγεία από άλλα, τα οποία προϋπάρχουν (Folkman, 1985). Διαφέρει από την
νεοαγγειογένεση

(vasculogenesis),

η

οποία

περιλαμβάνει

de

novo

σχηματισμό νέων αγγείων από πρόδρομα μεσεγχυματικά κύτταρα.
Η αγγειογένεση συμβαίνει σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Η
ωορρηξία και η επούλωση τραυμάτων δεν θα ήταν δυνατές χωρίς την
αγγειογένεση. Σε αντιδιαστολή, η διαβητική αμφιβληστροειδοδοπάθεια, ο
σχηματισμός συμπαγών όγκων, η μετάσταση και οι ασθένειες όπου
εμπλέκεται χρόνια φλεγμονή, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η
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οστεοαρθρίτιδα σχετίζονται με την παθολογική αγγειογένεση. Ενώ η
φυσιολογική αγγειογένεση υποχωρεί κανονικά, σε μη κακοήθεις καταστάσεις
όπως το πυογενές κοκκίωμα και η ακμή, παρουσιάζεται παρατεταμένη
αγγειογένεση, που όμως υπόκειται σε ενδογενή έλεγχο. Αντίθετα η καρκινική
αγγειογένεση είναι ανεξέλεγκτη και συνεχίζεται μέχρι την εξολοκλήρου
εξάλειψη του όγκου ή το θάνατο του ξενιστή (Folkman et al., 1985).
Η αγγειογένεση ρυθμίζεται από διάφορες ουσίες, όπως πρωτεΐνες της
εξωκυττάριας ύλης, καθώς και τύπους κυττάρων όπως τα περικύτταρα, τα
μακροφάγα και τα λευκοκύτταρα που παίζουν κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της
φυσιολογικής και παθολογικής αγγειογένεσης.
Γενικά το αγγειακό σύστημα αποτελείται από μεγάλες και μικρές αρτηρίες,
αρτηρίδια, τριχοειδή, φλεβίδια και φλέβες. Στο σχηματισμό των αγγείων
συμμετέχουν ενδοθηλιακά και μυϊκά κύτταρα, καθώς και άλλα είδη κυττάρων
όπως περικύτταρα και ιστιοκύτταρα. Όλα τα αγγεία καλύπτονται στην
εσωτερική τους επιφάνεια από ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία περιβάλλει
βασική μεμβράνη αποτελούμενη από λαμινίνη, κολλαγόνο τύπου IV,
πρωτεογλυκάνες Θειικής ηπαρίνης εντακτίνη, βιτρονεκτίνη και ινονεκτίνη. Έξω
απ' την βασική μεμβράνη υπάρχει μια στοιβάδα λείων μυϊκών κυττάρων, που
περιβάλλονται από ένα στρώμα συστατικών του εξωκυτταρίου υλικού που
αποτελούν το συνθετικό ιστό, όπως κολλαγόνο τύπου Ι, III, V και VI, ελαστίνη,
θειική χονδροϊτίνη και πρωτεογλυκάνες θειικής δερματάνης.
Ε.2. Νεοαγγειογένεση – Vasculogenesis
Το πρώιμο αγγειακό πλέγμα σχηματίζεται από το μέσοδερμα, μέσω της
διαφοροποίησης των αγγειοβλαστών (ενδοθηλιακά κύτταρα που δεν έχουν
σχηματίσει ακόμα αυλό). Μέλη της οικογένειας των αυξητικών παραγόντων
των ινοβλαστών FGFs (Fibroblast Growh Factor, FGF) είναι κρίσιμα στην
παραγωγή του ραχιαίου και πλευρικού μεσοδέρματος, ώστε να σχηματιστούν
οι αγγειοβλάστες και τα αιματοποιητικά κύτταρα. Την νεοαγγειογένεση επίσης
επηρεάζουν μόρια όπως οι αυξητικοί παράγοντες του αγγειακού ενδοθηλίου
VEHFs (Vascular endothelial Growth Factor) και οι υποδοχείς τους (VEGFRs)
(Rissau, 1997).
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Εικόνα E.1: Σχηματική αναπαράσταση της νεοαγγειογένεσης, της δημιουργίας του αρχικού
αγγειακού δικτύου και της αγγειογένεσης, δηλαδή της δημιουργίας νέων αγγείων από
προϋπάρχοντα.
Στη
νεοαγγειογένεση,
αγγειοβλαστικά
αρχέγονα
κύτταρα
στα
νεοσχηματιζόμενα όργανα, όπου βρίσκονται ως νησίδες, αναπτύσσονται σε ενδοθηλιακά και
αιματοποιητικά κύτταρα. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα θα σχηματίσουν το πρόδρομο αγγειακό
πλέγμα, το οποίο αναπτύσσεται και διαφοροποιείται περαιτέρω προκειμένου να σχηματίσει το
ώριμο αγγειακό σύστημα. Η αγγειογένεση είναι δυνατόν να διακριθεί σε μια σειρά από
διακριτές διαδικασίες, (Gerwins et al., 2000).

Ε.3. Είδη αγγειογένεσης - Angiogenesis
Έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα δύο διαφορετικοί τρόποι αγγειογένεσης:
•

Αγγειογένεση με εκβλάστηση (sprouting).

•

Αγγειογένεση

χωρίς

εκβλάστηση

(ονομάζεται

επίσης

και

μικροαγγειακή ανάπτυξη με εγκολεασμό (splitting).
Η μη εκβλαστική αγγειογένεση που κυριαρχεί σε όργανα όπως οι
πνεύμονες, μπορεί να συμβεί μέσω πολλαπλασιασμού των ενδοθηλιακών
κυττάρων μέσα στο αγγείο, οπότε δημιουργείται ένας μεγάλος σε διάμετρο
αυλός, ο οποίος μπορεί να διαιρεθεί σε τριχοειδή (Pardanaud et al.,1989).
Η αγγειογένεση με εκβλάστηση (που είναι και η πιο κοινή) αρχίζει με την
απελευθέρωση

αγγειογενετικών

παραγόντων

που

ενεργοποιούν

τα
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φυσιολογικά αδρανή ενδοθηλιακά κύτταρα.
Η ενεργοποίηση αυτή των ενδοθηλιακών κυττάρων, από αγγειογενετικό
ερέθισμα σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς γεγονότων που οδηγούν στο
σχηματισμό νέων αγγείων.
Ε.4. Η αγγειογενετική διαδικασία
Η αγγειογένεση αποτελεί μια πολύπλοκη βιολογική διαδικασία που απαιτεί
τον ακριβή συνδυασμό πολλαπλών διαφορετικών βημάτων (εικόνα Ε1). Όλα
τους ρυθμίζονται από μια λεπτή ισορροπία μιας ποικιλίας μορίων, αγωνιστών
και ανταγωνιστών. Τα βήματα της αγγειογένεσης έχουν ως εξής:
1. Διαστολή του τοιχώματος των αγγείων και αύξηση της διαπερατότητάς τους
Το πρώτο βήμα της αγγειογένεσης αποτελεί η διαστολή του τοιχώματος του
προϋπάρχοντος αγγείου και το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) φαίνεται ως ένας
από τους βασικούς ρυθμιστές σε αυτή τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, ο VEGF
έχει δεχθεί ότι επάγει τη δραστηριότητα της ΝΟ-συνθάσης στα ενδοθηλιακά
κύτταρα. Η αύξηση των ενδοκυτταρικών επιπέδων του ΝΟ έχει ως
αποτέλεσμα η γουανιλική κυκλάση να συνθέτει cGMP. Το cGMP με τη σειρά
του οδηγεί στη χαλάρωση των λείων μυϊκών κυττάρων. Ο ρόλος του VEGF
στα πρώτα βήματα της αγγειογένεσης δεν περιορίζεται στην αύξηση των
επιπέδων του NO, αλλά επίσης αυξάνει και τη διαπερατότητα των
ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτή η αυξημένη διαπερατότητα επιτυγχάνεται με τη
δημιουργία «οργανιδίων με κυστίδια που περιέχουν κενοτόπια» (vesiculovacuolar organelles, VVO) στα ενδοθηλιακά κύτταρα (Kohn,1992). Ένα VVO
αποτελείται από κυστίδια και κενοτόπια που επικοινωνούν μεταξύ τους με
μικρά ανοίγματα. Τέτοια μεμονωμένα κυστίδια μπορούν να ενωθούν πολλά
μαζί και να καλύψουν ολόκληρο το κυτταρόπλασμα μέχρι την κυτταρική
μεμβράνη. Κατά τη διάρκεια της αγγειογένεσης αυξάνεται σημαντικά η
μεταφορά

πρωτεϊνών

του

πλάσματος,

όπως

το

ινωδογόνο

και

το

πλασμινογόνο, από τη ροή του αίματος στον περιβάλλων ιστό. Αυτές οι
πρωτεΐνες του πλάσματος αργότερα θα χρησιμεύσουν ως ‘σκαλωσιά’ για τα
ενδοθηλιακά κύτταρα που μεταναστεύουν. Σε ένα μικρότερο ποσοστό, η
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μετανάστευση των πρωτεϊνών του πλάσματος γίνεται μέσω των συνδέσεων
που υπάρχουν ανάμεσα στα ενδοθηλιακά κύτταρα (Dvorak, 1995).
2. Αποσταθεροποίηση του αγγείου και αποικοδόμηση της εξωκυττάριας ύλης
Πριν από την αύξηση των ενδοθηλιακών κυττάρων στα προϋπάρχοντα
αγγεία, τα κύτταρα που επενδύουν το τοίχωμα του αγγείου πρέπει να
μετακινηθούν, η βασική μεμβράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων πρέπει να
αποικοδομηθεί, και το περιαγγειακό στρώμα πρέπει να αποδιαταχθεί. Κύριοι
ρυθμιστές αυτών των διαδικασιών είναι η αγγειοποιητίνη 2 και ένας αριθμός
από

πρωτεάσες

που

συμπεριλαμβάνουν

τους

ενεργοποιητές

του

πλασμινογόνου, τις χυμάσες (Muramatsu, 2000) και τις μεταλλοπρωτεϊνάσες
του στρώματος (matrix metallo-proteinases, MMPs) (Moses, 1997). Το ποιοι
τύποι πρωτεασών θα ενεργοποιηθούν κατά την αγγειογένεση εξαρτάται από
τη σύνθεση της εξωκυττάριας ύλης που περιβάλλει το αγγείο. Για παράδειγμα,
η αποικοδόμηση φραγμών από ινώδες (fibrin) απαιτεί την ενεργοποίηση της
MT-1-MMP, ενώ η MMP-2, που ενεργοποιείται από την MT-1-MMP, είναι
βασική για την αποικοδόμηση του κολλαγόνου τύπου Ι (Stetler-Stevenson,
1999).
3. Πολλαπλασιασμός και μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων
Κατά τη διάρκεια της αγγειογένεσης τα ερεθίσματα τα οποία επάγουν τον
πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων υπερτερούν της δράσης των
αγγειοστατικών παραγόντων. Στα αγγειογενετικά μόρια περιλαμβάνονται μέλη
της οικογένειας του VEGF και του FGF (fibroblast growth factor), η
αγγειοποιητίνη 1 και 2, η αγγειογενίνη, ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας
(epidermal growth factor, EGF), η PTN (Pleiotrophin), οι CXC-χυμοκίνες και ο
IGF-1 (insulin growth factor-1). O VEGF και οι αγγειοποιητίνες φαίνονται να
είναι εξειδικευμένα μιτογόνα για τα ενδοθηλιακά κύτταρα, ενώ οι FGFs, η
αγγειογενίνη, ο EGF, οι CXC-χυμοκίνες και ο IGF-1 επάγουν τον
πολλαπλασιασμό

σε

μια

μεγάλη

ποικιλία

κυτταρικών

τύπων.

Τα

πολλαπλασιαζόμενα ενδοθηλιακά κύτταρα μεταναστεύουν σε μια διαβάθμιση
χημειοτακτικών παραγόντων, μέσω της αποδιαταγμένης βασικής μεμβράνης
στον επαναδιαμορφωμένο και «εύπλαστο» περιαγγειακό χώρο.
4. Σχηματισμός του αυλού και σταθεροποίηση του αγγείου
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Όταν τα ενδοθηλιακά κύτταρα φθάσουν στην περιοχή με τη μειωμένη
αγγειακή πυκνότητα, τότε διατάσσονται σε μια μονοστοιβάδα και σχηματίζουν
σωληνοειδείς δομές. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι διαφορετικές ισομορφές του
VEGF έχουν διαφορετικά αποτελέσματα στο μέγεθος του αυλού. Ο VEGF121
και ο VEGF165 αυξάνουν τη διάμετρο του αυλού, ενώ ο VEGF189 οδηγεί σε ένα
μειωμένο μέγεθος του αγγείου. Οι ιντεγκρίνες ανβ3 και α5, όπως και ο MEF2C
(myocyte enhancer binding factor 2C) είναι επίσης βασικοί παράγοντες για
αυτό το βήμα, ενώ η θρομβοσπονδίνη-1 έχει δειχθεί ότι αναστέλλει το
σχηματισμό

του

αυλού.

Τελικά,

ο

αγγειακός

σωλήνας

πρέπει

να

σταθεροποιηθεί με κύτταρα που θα αναλάβουν αυτόν το ρόλο. Για το λόγο
αυτό, μεσεγχυματικά κύτταρα που βρίσκονται στον περιβάλλων ιστό
πολλαπλασιάζονται και μεταναστεύουν στην εξωτερική επιφάνεια των
πρωταρχικών

αγγείων.

Τότε

αυτά

τα

μεσεγχυματικά

κύτταρα

διαφοροποιούνται είτε σε περικύτταρα, τα οποία εντοπίζονται μέσα στη
βασική μεμβράνη, είτε σε αγγειακά λεία μυϊκά κύτταρα, τα οποία περιβάλλουν
τη βασική μεμβράνη (Kurz, 2000).

Εικόνα Ε.2.: Τρισδιάστατη διαγραμματική απεικόνιση της αγγειογένεσης με αναλυτική
περιγραφή των βημάτων της διαδικασίας: Στην αρχή της διαδικασίας ο τραυματισμένος ή
καρκινικός ιστός παράγει και απελευθερώνει αγγειογενετικούς αυξητικούς παράγοντες
(πρωτεΐνες) που διαχέονται στους γειτονικούς ιστούς (1). Οι αγγειογενετικοί αυξητικοί
παράγοντες δεσμεύονται σε συγκεκριμένους υποδοχείς που εντοπίζονται στα ενδοθηλιακά
κύτταρα (EC) γειτονικών προϋπαρχόντων αιμοφόρων αγγείων (2). Από τη στιγμή που οι
αυξητικοί παράγοντες θα δεσμευτούν στους υποδοχείς τους, τα ενδοθηλιακά κύτταρα
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ενεργοποιούνται (3). Ακολουθούν σήματα-σινιάλα από την κυτταρική επιφάνεια των κυττάρων
στον πυρήνα. Ο μηχανισμός των ενδοθηλιακών κυττάρων ξεκινάει να παράγει νέα μόρια
συμπεριλαμβανομένων των ενζύμων. (4) Τα ένζυμα προκαλούν μικρές οπές στη βασική
μεμβράνη, που περιβάλλει όλα τα υπάρχοντα αιμοφόρα αγγεία. (5) Τα ενδοθηλιακά κύτταρα
ξεκινούν να διαιρούνται (να πολλαπλασιάζονται) και μεταναστεύουν μέσω των οπών (που
προαναφέραμε) του υπάρχοντος αγγείου προς τον «ασθενή» (καρκινικό) ιστό. (6)
Εξειδικευμένα μόρια, τα οποία καλούνται μόρια προσκόλλησης (adhesion molecules) ή
ιντεγκρίνες (ανβ3, ανβ5) εξυπηρετούν ως σημεία προσκόλλησης που διευκολύνουν την
εξάπλωση των κυττάρων και κατ’ επέκταση την επιμήκυνση του αγγείου. (7) Επιπλέον ένζυμα
(MMPs) παράγονται, με σκοπό να διαλύσουν τον ιστό μπροστά από το επιμηκυνόμενο αγγείο
με σκοπό να διευθετηθεί καλύτερα στο χώρο. Καθώς το αγγείο αυξάνεται, ο ιστός
ανακατασκευάζεται γύρω απ’ αυτό. (8) Τα διαταγμένα ενδοθηλιακά κύτταρα σχηματίζουν
αυλό, ο οποίος θα αποτελέσει το σωλήνα του αιμοφόρου αγγείου. (9) Ανεξάρτητα αιμοφόρα
αγγεία ενώνονται για να σχηματίσουν θηλιές στις οποίες θα μπορεί να κυκλοφορεί το αίμα.
(10) Τελικά, τα νεοσχηματισμένα αιμοφόρα αγγεία σταθεροποιούνται με ειδικά μυϊκά κύτταρα
(λεία μυϊκά κύτταρα, περικύτταρα), τα οποία παρέχουν δομική στήριξη. Τότε ξεκινάει και η ροή
του αίματος (The angiogenesis foundation).

Εικόνα Ε.3.: (1) Μόρια-που προάγουν την αγγειογένεση δεσμεύονται σε ειδικούς υποδοχείς
των ΕΚ, (2) Τη χάλαση του αγγειακού τοιχώματος και την έξοδο πρωτεϊνών του πλάσματος
ακολουθεί η αποικοδόμηση της θεμέλιου ουσίας. Οι μεταλλοπρωτεϊνάσες είναι οι κυρίως
πρωτεϊνάσες που σχετίζονται με τη διαδικασία, (3) ιντεγκρίνες και άλλα μόρια δίνουν το
έναυσμα για τη μετανάστευση των ΕΚ και την προσκόλληση μεταξύ τους για την απαρχή της
δημιουργίας ενός νέου αυλού, (4) περικύτταρα αρχίζουν να επικάθονται στο τοίχωμα του
νεοσχηματισθέντος αγγείου και (5) η αγγειοποιητίνη που εκλύεται από κύτταρα του
μεσεγχύματος προάγει τη σταδιακή ωρίμανση του νέου αγγείου.

Ε.5. Μόρια που συμμετέχουν στην αγγειογένεση
Τα τριχοειδή αγγεία αποτελούνται από ενδοθηλιακά κύτταρα και από
περικύτταρα. Αυτοί οι δυο κυτταρικοί τύποι περιέχουν ολόκληρη τη γενετική
πληροφορία να σχηματίζουν αυλούς, διακλαδώσεις και ολόκληρα δίκτυα
τριχοειδών. Συγκεκριμένα μιτογόνα μόρια μπορούν να ξεκινήσουν τη
διαδικασία που ονομάζεται αγγειογένεση και συγκεκριμένα ανασταλτικά μόρια
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μπορούν να τη σταματήσουν. Αυτά τα μόρια με τις αντίθετες δράσεις
φαίνονται

να

δρουν

ταυτόχρονα

επηρεάζοντας

μία

ή

περισσότερες

διαδικασίες που αποτελούν βήματα της αγγειογένεσης (Folkman and Shing,
1992) (Πίνακας Ε.4).
Πίνακας Ε.4.: Ρυθμιστικοί παράγοντες της αγγειογένεσης (Carrmeliet & Jain, 2000)

Ε.6. Αγγειογένεση – Καρκίνος – Μετάσταση
Τα νεοσχηματισθέντα λεπτότατα αιμοφόρα αγγεία, γνωστά ως τριχοειδή, τα
οποία σχηματίστηκαν με τη διαδικασία της αγγειογένεσης (βλ. παραπάνω),
εκτείνονται σε όλο το μήκος του σώματος και διατάσσονται με τέτοιον τρόπο,
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ώστε σχεδόν κάθε υγιές κύτταρο του σώματος να γειτνιάζει με την επιφάνεια
ενός τριχοειδούς. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν αυξάνονται σε
μέγεθος ή αριθμό, διότι τα ενδοθηλιακά κύτταρα που τα απαρτίζουν δε
διαιρούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, όπως κατά τη διάρκεια της
εμμηνόρροιας ή σε περιπτώσεις τραυματισμών, τα ενδοθηλιακά κύτταρα
αρχίζουν

να

διαιρούνται

γρήγορα

και

τα

τριχοειδή

να

αυξάνονται

(αγγειογένεση). Αυτός ο μηχανισμός παύει μετά από μια με δυο εβδομάδες.
Η αγγειογένεση όμως μπορεί να επαχθεί και κάτω από μη φυσιολογικές
συνθήκες, όπως χαρακτηριστικά γίνεται στην περίπτωση των όγκων. Η
δημιουργία των νέων αγγείων θα τροφοδοτήσει τον όγκο με διάφορα μικροκαι μεγαλομόρια, καθώς και με πρωτεΐνες, γνωστές ως αυξητικούς
παράγοντες. Η πλήρης αγγείωση του όγκου, με το σχηματισμό των νέων
τριχοειδών θα αποτελέσει την καλύτερη προϋπόθεση για την εξάπλωσή του.
Συγκεκριμένα, η νεοαγγειογένεση φαίνεται να είναι ένα από τα κύρια βήματα
για τη μετάπτωση ενός όγκου από μια μικρή, ακίνδυνη ομάδα μεταλλαγμένων
κυττάρων σε έναν μεγάλου μεγέθους κακοήθη όγκο, ικανό να εξαπλωθεί σε
άλλα σημεία του οργανισμού.
Όταν ένα υγιές κύτταρο μετατρέπεται σε καρκινικό και αρχίζει να διαιρείται
ραγδαία, τα θυγατρικά κύτταρα συγκεντρώνονται σε μια μικροσκοπική μάζα.
Καθώς τα κύτταρα στοιβάζονται, απομακρύνονται όλο και περισσότερο από
το πλησιέστερο τριχοειδές. Τα καρκινικά κύτταρα δεν έχουν τη δυνατότητα
από μόνα τους να επάγουν την αγγειογένεση όταν πρωτοεμφανίζονται σε υγιή
ιστό. Πολλαπλασιάζονται μέχρι ενός σημείου (σχηματίζουν μια μάζα όχι
μεγαλύτερη από λίγα κυβικά χιλιοστά), που ονομάζεται καρκίνωμα και ο όγκος
του σταματά να αυξάνεται. Σε αυτή τη σταθερή κατάσταση, ο αριθμός των
κυττάρων που πεθαίνουν εξισορροπεί τον αριθμό των κυττάρων που
πολλαπλασιάζονται. Ο περιορισμός αυτός στον πολλαπλασιασμό και την
εξάπλωσή τους οφείλεται στην ανεπαρκή αγγείωση του ογκιδίου αυτού και
επομένως στην έλλειψη διαθέσιμων θρεπτικών συστατικών, πρωτεϊνικών
αυξητικών παραγόντων και οξυγόνου.
Η παραμονή του όγκου σ’ αυτή την κατάσταση μπορεί να διαρκέσει
αρκετούς μήνες ή και χρόνια, μέχρι που κάποια στιγμή ξαφνικά τα κύτταρα
του όγκου θα αρχίσουν να επάγουν την ανάπτυξη νέων τριχοειδών και να
18
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εισβάλλουν σε γειτονικούς ιστούς. Τα κύτταρα του όγκου φέρονται να
επιστρατεύουν κάποιες ήδη υπάρχουσες πρωτεΐνες που επάγουν τη
νεοαγγειογένεση. Τα μεταλλαγμένα καρκινικά κύτταρα παράγουν αυτές τις
πρωτεΐνες σε υψηλά επίπεδα ή ενεργοποιούν αγγειογενετικές πρωτεΐνες που
υπάρχουν σε γειτονικούς ιστούς, ενώ μπορεί και να επάγουν άλλα είδη
κυττάρων, όπως τα μακροφάγα, να απελευθερώνουν αγγειογενετικές
πρωτεΐνες.
Πάντως, ακόμα και με αυτούς τους μηχανισμούς, τα κακοήθη κύτταρα
μπορεί να μην καταφέρουν να επάγουν την αγγειογένεση. Πρόσφατες έρευνες
έδειξαν ότι συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα παράγουν δυο είδη πρωτεϊνών:
αυτές που επάγουν την αγγειογένεση και αυτές που την αναστέλλουν. Η
ισορροπία μεταξύ τους καθορίζει το εάν ο όγκος θα επάγει την αγγειογένεση
και συγκεκριμένα, το αν θα υπάρξει αγγειογένεση οφείλεται κυρίως σε μείωση
της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών που την καταστέλλουν. Για το λόγο αυτό,
όταν ένας όγκος μετατρέπεται σε αγγειογενετικό τείνει να παραμείνει έτσι.
Από τη στιγμή που ξεκινάει η αγγειογένεση, παρατηρείται μια σύγκλιση
εκατοντάδων τριχοειδών αγγείων στο ογκίδιο. Σύντομα, το κάθε τριχοειδές
εμφανίζει ένα παχύ επικάλυμμα ταχέως διαιρούμενων ενδοθηλιακών
κυττάρων. Κάποια από τα κύτταρα δεν είναι αγγειογενετικά, αλλά παρ’ όλα
αυτά περιορίζονται από τα τριχοειδή που «στρατολογούνται» από τα γειτονικά
κύτταρα. Τώρα ο όγκος μπορεί να επεκταθεί ραγδαία. Σε μερικούς μήνες η
μάζα του όγκου μπορεί να φτάσει το ένα κυβικό εκατοστό σε μέγεθος και να
περιέχει περίπου ένα δισεκατομμύριο καρκινικά κύτταρα (Folkman, 1996). Το
επόμενο βήμα της πορείας του όγκου είναι η μετάσταση.
Μετάσταση ονομάζεται η διασπορά κακοηθών κυττάρων, τα οποία, μέσω
της κυκλοφορίας του αίματος, καταλήγουν σε διάφορα σημεία του σώματος
και επάγουν δευτερογενείς όγκους (Liotta, 1992). Είναι ενδεικτικό ότι στα
θηλαστικά, από έναν πρωτογενή όγκο 1 cm3 μπορούν να εισέρχονται
ημερησίως στην κυκλοφορία μέχρι και 2 x 106 καρκινικά κύτταρα (Zetter,
1998). Η μετάσταση είναι μια ενεργή διαδικασία και όχι μια τυχαία συνέπεια
της ανάπτυξης του όγκου. Σε αυτή μόνο ένα μικρό ποσοστό (λιγότερο από 1
στα 10.000) των κυττάρων που απομακρύνονται από τον αρχικό όγκο
επιβιώνουν για να ξεκινήσουν νέες αποικίες. Ο ανταγωνισμός ξεκινάει όταν τα
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καρκινικά κύτταρα εξέρχονται από τον αρχικό όγκο, διαπερνώντας τα
τοιχώματα των αγγείων του κυκλοφορικού και του λεμφικού συστήματος.
Επειδή τα νεοσχηματισθέντα αγγεία στους όγκους δεν είναι απόλυτα
συμπαγή, τα κακοήθη κύτταρα μπορούν να διαπεράσουν τα τοιχώματά τους
αρκετά εύκολα. Κάθε αγγείο που τροφοδοτεί έναν όγκο μπορεί να αποτελέσει
δυναμικό σημείο για απελευθέρωση καρκινικών κυττάρων στην κυκλοφορία.
Τα λεμφικά αγγεία μπορούν επίσης να αποτελέσουν διόδους διασποράς για
τα κακοήθη κύτταρα, αλλά οι όγκοι δεν επάγουν το δικό τους λεμφικό δίκτυο.
Τα καρκινικά κύτταρα μεταφέρονται στη φλεβική ή στη λεμφική κυκλοφορία,
μέχρι να αποθηκευτούν σε κάποιο τριχοειδές ή σε κάποιο λεμφαδένα είτε
αποφράσσοντάς τον, είτε συνδεόμενα στην εσωτερική κυτταρική στοιβάδα του
αγγείου. Στις περισσότερες περιπτώσεις το μεταστατικό κύτταρο περνάει από
την καρδιά πριν καταλήξει σε κάποιο σημείο. Με βάση την ανατομία του
κυκλοφορικού συστήματος, κάποιος μπορεί να προβλέψει που θα προκύψει
το 60% των μεταστάσεων από έναν όγκο. Οι πνεύμονες π.χ. αποτελούν ένα
κοινό σημείο για μεταστάσεις για πολλούς καρκίνους, γιατί η καρδιά αντλεί όλο
το αίμα μέσω των τριχοειδών των πνευμόνων πριν το στείλει οπουδήποτε
αλλού στον οργανισμό, ενώ οι μεταστάσεις από καρκίνο του παχέως εντέρου
μπορεί συχνά να προκύψουν στο ήπαρ, γιατί δέχεται άμεσα το φλεβικό αίμα
από το έντερο.
Όταν οι μεταστάσεις εμφανίζονται σε άλλα όργανα από τα προβλεπόμενα,
αυτό συμβαίνει γιατί τα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα θα έχουν βρει
κάποιο κατάλληλο υπόστρωμα για επιβίωση και ανάπτυξη, που στα
συγκεκριμένα όργανα μπορεί να περιλαμβάνει ορμόνες ή αυξητικούς
παράγοντες που να διεγείρουν τα καρκινικά κύτταρα.
Η μεγάλη πλειοψηφία των καρκινικών κυττάρων που εισέρχονται στα
τριχοειδή ή στους λεμφαδένες πεθαίνουν είτε λόγω της μηχανικής
καταπόνησης, είτε από το αμυντικό σύστημα του οργανισμού. Παρ’ όλα αυτά,
σε χρονικό διάστημα από 8 μέχρι 24 ώρες, μερικά από τα κύτταρα που
επιβιώνουν αρχίζουν να εισβάλλουν στο αγγειακό τοίχωμα και σταδιακά
βγαίνουν από την κυκλοφορία. Τα περισσότερα από τα καρκινικά κύτταρα
που εγκαθίστανται σε κάποιο όργανο, επίσης πεθαίνουν. Μόνο αυτά που
έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται θα δώσουν νέα αποικία, η οποία θα
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επεκταθεί όταν η αγγειογένεση ευνοήσει τη θρέψη της. Ο πλήρως
σχηματισμένος δευτερογενής όγκος θα έχει τη δική του αγγείωση και θα γίνει
μια νέα «πηγή» μεταστατικών κυττάρων (Liotta, 1992) (Εικόνα Ε.5.).
Συνολικά, θα λέγαμε ότι ο σχηματισμός νέων αγγείων στην περιοχή του
πρωτοπαθούς όγκου προάγει τη μεταστατική του ικανότητα, αυξάνοντας την
πιθανότητα επέκτασης των καρκινικών κυττάρων μέσα στον αυλό αγγείων.
Τούτο επιτυγχάνεται με την αυξημένη πυκνότητα του αγγειακού δικτύου της
περιοχής, αλλά και με το σχηματισμό αγγείων με εύκολα διαπερατό τοίχωμα,
με λεπτή βασική μεμβράνη και χαλαρή συνοχή των ενδοθηλιακών κυττάρων.
Ο αριθμός των καρκινικών κυττάρων που εισέρχονται στο αίμα μέσω των
νεόπλαστων αυτών αγγείων έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται άμεσα με τη
μεταστατική ικανότητα ου όγκου. Μικρός αριθμός κακοηθών κυττάρων
συνδυάζεται δυσκολότερα με δευτεροπαθείς εντοπίσεις, επειδή υπάρχει
αυξημένη πιθανότητα καταστροφής τους με τη δράση λεμφοκυττάρων και
μακροφάγων κυττάρων. Σε πειραματικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι, για να
δημιουργηθούν 50-100 ορατές μεταστατικές αποικίες, απαιτείται η είσοδος
στην κυκλοφορία του αίματος 100,000 κυττάρων του όγκου. Αντίστοιχος
αριθμός κυττάρων περιγράφεται να απελευθερώνεται καθημερινά στα αγγεία
υποδόριων όγκων του ανθρώπου.

Εικόνα Ε.5.: Τα στάδια της διαδικασίας της καρκινικής αγγειογένεσης και μετάστασης, στα
οποία εμπλέκονται τα αγγεία του αίματος: οι μικροί πρωταρχικοί όγκοι (<2mm) παραμένουν
χωρίς αγγείωση έως ότου εισβάλλουν στην παρακείμενη βασική μεμβράνη. Εάν τα κύτταρα
του όγκου παράγουν αγγειογενετικούς παράγοντες, θα συμβεί αγγειογένεση, επιτρέποντας την
επέκταση του πρωταρχικού όγκου. Τα νεοσχηματισμένα αγγεία του αίματος “ανοίγουν το
δρόμο” στα κύτταρα του όγκου προς την κυκλοφορία του αίματος μέχρι που νεκρώνονται ή
προσκολλώνται ειδικά στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων άλλων οργάνων. Τα κύτταρα του
όγκου εξέρχονται από το αγγείο μέσω του τοιχώματός του και στη συνέχεια μεταναστεύουν σε
περιοχές κοντά στα αρτηριόλια όπου ενισχύεται η αύξησή τους. Με την έναρξη της
αγγειογένεσης (θ) στις δευτερογενείς εστίες, οι μεταστατικές αποικίες σταματούν να βρίσκονται
σε λανθάνουσα φάση και αρχίζουν να επεκτείνονται γρήγορα (Ζetter BR, 1998).
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ΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥΡΗΤΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ (NPs)

Ε.7. Νατριουρητικά πεπτίδια - Ιστορικά στοιχεία
Ο ρόλος της καρδιάς και ειδικότερα των καρδιακών κόλπων στη ρύθμιση
της νεφρικής απέκκρισης νατρίου και ύδατος και επομένως στη ρύθμιση του
εξωκυττάριου όγκου υγρών είχε πιθανολογηθεί στα μέσα της δεκαετίας του
1950. Για πολλά χρόνια ήταν αποδεκτό ότι, εκτός από το νευρικό σύστημα,
υπάρχουν και κάποιοι χυμικοί μηχανισμοί που ενέχονται στην αύξηση του
όγκου των ούρων, η οποία παρατηρείται μετά από διέγερση των
τασεοϋποδοχέων των κόλπων. Μορφολογικές παρατηρήσεις είχαν δείξει την
ύπαρξη εκκριτικών κοκκίων στους κόλπους αλλά όχι στις κοιλίες της καρδιάς
(Jamieson JD & Palade GE, 1964), αλλά και την επίδραση των μεταβολών
του ισοζυγίου νατρίου και ύδατος ή της επινεφριδεκτομής στο βαθμό
κοκκίωσης των μυϊκών κυττάρων των καρδιακών κόλπων (De Bold AJ, 1979).
Ως κύριοι παράγοντες, που ελέγχουν την αποβολή νατρίου και ύδατος από
τους νεφρούς, θεωρούνταν ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης και η ορμόνη
αλδοστερόνη. Ωστόσο, το 1961 προτάθηκε η έννοια του «τρίτου παράγοντα»
που

συμμετέχει

στη

διατήρηση

του

ισοζυγίου

νατρίου

και

ύδατος.

Είναι πλέον καλά τεκμηριωμένο ότι η καρδιά συμπεριφέρεται ως ένας
ενδοκρινής αδένας, ο οποίος όχι μόνο συνθέτει, αλλά αποθηκεύει και τελικά
απεκκρίνει τα λεγόμενα ‘νατριουρητικά πεπτίδια’ (Natriuretic Peptides, NPs).
Ήδη από το 1956 η ομάδα των Gauer και Henry έδειξε ότι η κολπική διάταση
με την εισαγωγή ενός μπαλονιού μέσα στην κοιλότητα του αριστερού κόλπου
της καρδιάς αναισθητοποιημένων σκύλων συνοδεύεται από αύξηση της
διούρησης. Επειδή η νεφρική αυτή αντίδραση στη διάταση του αριστερού
κόλπου διατηρήθηκε και μετά από την ψύξη της αυχενικής μοίρας του
πνευμονογαστρικού νεύρου (με σκοπό τον αποκλεισμό των νευρικών
ερεθισμάτων) οι ερευνητές συμπέραναν την ύπαρξη ‘υποδοχέων διάτασης’
στον αριστερό κόλπο. Η παρουσία αυτών των υποδοχέων επιβεβαιώθηκε
αργότερα και στον αριστερό κόλπο (Gauer OH et al., 1961). Ταυτόχρονα
σχεδόν παρατηρήθηκε ότι η ενδοφλέβια χορήγηση φυσιολογικού ορού σε
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αναισθητοποιημένους σκύλους επιφέρει αύξηση της διούρησης και της
απέκκρισης του νατρίου (De Wardener et al, 1961). Η αύξηση αυτή είναι
ανεξάρτητη από μεταβολές του ρυθμού της σπειραματικής διήθησης (De
Wardener HE et al., 1962). Ήδη είχε περιγραφεί με το ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο η παρουσία στο κολπικό μυοκάρδιο ινδικών χοιριδίων πυκνών
κυστιδίων (‘granules’) τα οποία απουσιάζουν από τα κοιλιακά μυοκαρδιακά
κύτταρα (Kisch B, 1956). Στη συνέχεια, τα ίδια αυτά κυστίδια με παρεμφερή
μορφολογικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά διαπιστώθηκαν στους κόλπους
της καρδιάς και άλλων θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου
(Εικονα Ε.6. ) (Jamienson JD et al., 1964). Οι Jamieson et al. ήταν οι πρώτοι
που ανέφεραν ότι τα κυστίδια αυτά είναι πανομοιότυπα με τα κυστίδια από τα
οποία απελευθερώνονται άλλες πολυπεπτιδικές ορμόνες.

Εικόνα Ε.6 : Κυστίδια αποθήκευσης ANP (g), συσσωρευμένα μεταξύ των μιτοχονδρίων (m),
στα μυϊκά κύτταρα του κόλπου της καρδιάς επίμυος (× 17,640). G, σύμπλεγμα Golgi; N,
πυρήνας. Όπως έχει δειχθεί μορφολογικά τα κυστίδια αυτά είναι παρόμοια με τα ανθρώπινα
(Ganong W. Review of Medical Physiology, 21st Edition, 2001).

Αυτά λοιπόν εμφανίζουν ένα άμορφο πυρήνα, περιβάλλονται από μεμβράνη
και έχουν διάμετρο 300-500 nm. Ο αριθμός και το μέγεθός τους ποικίλλουν
από είδος σε είδος και συνήθως είναι αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος
του οργανισμού. Έτσι, τα κολπικά μυοκαρδιακά κύτταρα των μεγάλων ζώων,
όπως των βοοειδών, περιέχουν λιγότερα και μικρότερα κυστίδια απ’ ότι τα
κύτταρα των μικρών τρωκτικών, όπως του επίμυος (Reinecke M et al., 1985).
Στον τελευταίο μάλιστα, υπάρχουν μέχρι 600 σφαιρικά κυστίδια ανά κύτταρο
(De Bold AJ, 1983), ενώ ο αριθμός τους επηρεάζεται από τις μεταβολές τη
πρόσληψης τροφής και ύδατος. Ο αριθμός αυτός αυξάνει με την ελάττωση
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του ποσού του διαιτητικού νατρίου όπως αποδείχθηκε δεκαοκτώ χρόνια
αργότερα (Marie JP et al., 1976). Έτσι λοιπόν η ποσότητα των κυστιδίων
σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με την ποσότητα του νατρίου του
πλάσματος, πράγμα το οποίο υποδηλώνει ότι τα κυστίδια αυτά αποθηκεύουν
κάποια ουσία, η οποία συσχετίζεται με το ισοζύγιο του νατρίου.
Σε

μια

ιστορική

εκχυλίσματος

σε

μελέτη

ανακοινώθηκε

αναισθητοποιημένους

ότι

επίμεις

η

χορήγηση
οδηγούσε

σε

κολπικού
κλινικά

σημαντική νατριούρηση και διούρηση (De Bold AJ et al, 1981). Η απλή αλλά
ευφυής αυτή πειραματική εργασία οδήγησε στην ανακάλυψη των κολπικών
πεπτιδίων τα οποία διαθέτουν την ισχυρότερη ενδογενή νατριουρητική
δραστηριότητα από οποιαδήποτε άλλη μέχρι σήμερα γνωστή ουσία (Trippodo
NC et al., 1983). Το κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο το οποίο απομονώθηκε
από αυτά τα κολπικά εκχυλίσματα εμφανίζεται ως νατριουρητική ουσία
ισχυρότερη κατά δύο φορές από τη γνωστή φουροσεμίδη (Lasix). Στη
συνέχεια και άλλοι ερευνητές επιβεβαίωσαν τη νατριουρητική αυτή δράση
(Briggs JP et al, 1982), όπως επίσης και την ικανότητα των εκχυλισμάτων
αυτών να προκαλούν αγγειοχάλαση (Currie MG et al., 1982) και γρήγορα
διαπιστώθηκε ότι οι δράσεις αυτές οφείλονται, τουλάχιστον εν μέρει, σε ένα
πεπτίδιο το οποίο βρίσκεται στα μυοκαρδιακά κύτταρα των κόλπων όλων των
θηλαστικών.

Ε.8. Εισαγωγικά για τα νατριουρητικά πεπτίδια

Περίπου τρεις δεκαετίες λοιπόν μετά τα αρχικά πειράματα και τις πρόδρομες
ανακοινώσεις, το 1984, αναγνωρίσθηκε τελικά η χημική δομή του κολπικού
νατριουρητικού πεπτιδίου (‘atrial natriuretic peptide’, ANP). Πρόκειται για ένα
πολυπεπτίδιο 28 συνολικά αμινοξέων , στη χημική δομή του οποίου
περιέχεται ένας δακτύλιος 17 αμινοξέων συνδεδεμένος με δισουλφιδικό δεσμό
μεταξύ δύο υπολειμμάτων κυστεΐνης, από τα οποία ξεκινούν δύο πεπτιδικοί
βραχίονες που αποτελούνται από 5 και 6 αμινοξέα έκαστος, στις απολήξεις
των οποίων υπάρχουν ομάδες –COOH και -Η2Ν αντίστοιχα. Το πεπτίδιο
προέρχεται από ένα πεπτίδιο- προορμόνη που απαρτίζεται από 126 αμινοξέα
και μάλιστα από το άκρο ‘C’ της προορμόνης αυτής (ANP 99-126 /99Ser -
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Tyr). Στα τρωκτικά (μυς, επίμυς, κουνέλι) το αμινοξύ της θέσης 108 είναι η

ισολευκίνη αντί της μεθειονίνης που υπάρχει στα ανώτερα θηλαστικά
(άνθρωπος, σκύλος, χοίρος, βοοειδή). Τα υπόλοιπα αμινοξέα της αλυσίδας
είναι ταυτόσημα σε όλα τα θηλαστικά (Oikawa S et al, 1985). Γρήγορα έγινε
γνωστό ότι το κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο αποτελεί μέρος μιας μεγάλης
οικογένειας πολλών συναφούς δομής NPs. Το 1988 απομονώθηκε από τον
εγκέφαλο χοίρων το εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο (‘brain natriuretic
peptide’, BNP), το οποίο είναι ένα πολυπεπτίδιο 32 συνολικά αμινοξέων στο
οποίο περιέχεται ένας δακτύλιος 17 αμινοξέων συνδεδεμένος με δισουλφιδικό
δεσμό μεταξύ δύο υπολειμμάτων του αμινοξέος κυστεΐνη (Sudoh T et al.,
1988). Oι μελέτες που έγιναν στη συνέχεια σε ανθρώπους έδειξαν ότι
εκκρίνεται κυρίως από την καρδιά (Mukoyama M et al., 1991). Το 1990
ανακαλύφθηκε το τρίτο μέλος της οικογένειας αυτών των κολπικών πεπτιδίων
που απομονώθηκε επίσης από τον εγκέφαλο και ονομάστηκε νατριουρητικό
πεπτίδιο τύπου C (‘central natriuretic peptide’, CNP), το οποίο επίσης
απομονώθηκε στη συνέχεια από τον εγκέφαλο του ανθρώπου και βρέθηκε και
σε περιφερικούς ιστούς (Scotland RS et al., 2005). Υπάρχουν δύο γνωστές
μορφές του πεπτιδίου CNP, το CNP 53 και το CNP 22, τα μόρια των οποίων
επίσης περιέχεται δακτύλιος από 17 αμινοξέα, όπως και στα μόρια των ANP
και BNP.

Εικόνα Ε.7.: Οι βιολογικά ενεργές μορφές των νατριουρητικών πεπτιδίων (NPs). Τα αμινοξέα
που μοιράζονται ως κοινά οι τρεις τύποι των NPs, αναπαρίστανται με μαύρο. Φαίνεται
σχηματικά ο σχηματισμός δακτυλίου 17 αμινοξέων με τη σύνδεση των καταλοίπων κυστεΐνης.
A, αλανίνη; C, κυστεΐνη; D, ασπαρτικό οξύ; E, γλουταμικό οξύ; F, φαινυλαλανίνη;G, γλυκίνη;
H, ιστιδίνη; I, ισολευκίνη; K, λυσίνη; L, λευκίνη; M, μεθειονίνη; N, ασπαραγίνη; P, προλίνη; Q,
γλουταμίνη;R, αργινίνη; S, σερίνη; T, θρεονίνη; V, βαλίνη; W, τρυπτοφάνη; Y, τυροσίνη.
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Τα NPs έχουν πολλά κοινά αμινοξέα, διαφέρουν όμως σημαντικά στη
σύνθεση και το μήκος των δύο προεκτάσεων (Εικόνα Ε.7.). Πρόσφατα
μάλιστα απομονώθηκε από το δηλητήριο του φιδιού ‘dendroaspis augusiceps’
ακόμη ένα νατριουρητικό πεπτίδιο μεγέθους 38 αμινοξέων με παρεμφερή
χημική δομή στο οποίο δόθηκε η ονομασία DNP. Νέα νατριουρητικά πεπτίδια
έχουν απομονωθεί και από διάφορα άλλα είδη φιδιών (Oxyuranus
microlepidotus ; Micrurus coralinus) που φέρουν C – τελικό άκρο πλούσιο σε
προλίνη (Pierre L, 2006).
Γνωστή είναι και η ουρογουανυλίνη ή ουροδιλατίνη (URO), που εντοπίζεται
μόνο στα ούρα και όχι στην κυκλοφορία και προσδένεται σε μεμβρανικό
υποδοχέα που ενεργοποιεί τη γουανυλική κυκλάση (Forssmann WG et al.,
2001) στον νεφρό. Προέρχεται από το pro-ANP μετά την επίδραση άγνωστης
πρωτεάσης και έτσι παράγεται η μορφή ANP 1-32. Ακόμη, είναι ανθεκτική στη
δράση της ουδέτερης ενδοπεπτιδάσης (NEP). Στο νεφρό λοιπόν, η
ουρογουανυλίνη, που είναι ένα πεπτίδιο αποτελούμενο από 32 αμινοξέα, από
το C-τελικό άκρο του της πρόδρομης μορφής το ANP, θεωρείται ότι έχει
παρακρινή δράση και είναι σημαντική στη ρύθμιση του ισοζυγίου του νατρίου
(Schulz-Knappe P et al., 1990).

Τα NPs ασκούν τις δράσεις τους μέσω

υποδοχέων της κυτταρικής μεμβράνης. Στον άνθρωπο διαπιστώθηκαν δύο
ομάδες υποδοχέων (Koller KJ et al., 1992). Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δύο
είδη υποδοχέων, τους Α και Β, μέσω των οποίων ασκούνται οι βιολογικές
δράσεις των NPs. Οι υποδοχείς αυτοί ενεργοποιούν την ενδοκυττάρια
γουανυλική κυκλάση, η οποία προάγει το σχηματισμό της 3’, 5’,-κυκλικής
μονοφωσφορικής γουανοσίνης (cGMP) από την 5’-τριφωσφορική γουανοσίνη
(GTP). H δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους υποδοχείς C, οι οποίοι καλούνται
υποδοχείς «κάθαρσης» και είναι βιολογικά ανενεργοί, δεν προκαλούν
ενδοκυττάριο παραγωγή cGMP, συμμετέχουν όμως στην απομάκρυνση από
την κυκλοφορία του αίματος και το μεταβολισμό των NPs. Εκτός από τους
υποδοχείς, στο μεταβολισμό των νατριουρητικών πεπτιδίων συμμετέχει και η
ουδέτερη ενδοπεπτιδάση, ένα ένζυμο που βρίσκεται σε αφθονία στα εγγύς
εσπειραμένα σωληνάρια των νεφρών, αλλά και στους πνεύμονες, το λεπτό
έντερο, τα επινεφρίδια, τον εγκέφαλο, την καρδιά και τα περιφερικά αγγεία
(Gonzalez W et al, 1998). Η ουδέτερη ενδοπεπτιδάση καταλύει την αντίδραση
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διάσπασης των NPs και της ουροδιλατίνης, αλλά και άλλων πεπτιδικών
ορμονών, όπως της αδρενομεδουλίνης και της βραδυκινίνης (Robl JA et al.,
1997).

Ε.9. Το Κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο (ΑΝΡ)
Ε.9.1. Γενικά για το ANP
Η καρδιά είναι η πηγή παραγωγής του ΑΝΡ και μάλιστα οι κόλποι παράγουν
περίπου το 95% του κυκλοφορούντος ΑΝΡ. Ωστόσο, και οι κοιλίες παράγουν
σημαντικές ποσότητες, κυρίως σε περιπτώσεις που υπερτρέφονται. Άλλες
περιοχές στις οποίες συντίθεται το ANP είναι ο εγκέφαλος, το αορτικό τόξο, ο
πρόσθιος λοβός της υπόφυσης, οι πνεύμονες, οι νεφροί κι τα επινεφρίδια
(Inagami T, 1989). Η κύρια μορφή που κυκλοφορεί στο αίμα ονομάζεται αΑΝΡ. Σε φυσιολογικά άτομα, οι προσδιορισμοί των συγκεντρώσεων του
mRNA για το ΑΝΡ, που αποτελούν δείκτη της συνθετικής δραστηριότητας,
έδειξαν έλλειψη σύνθεσής του από τις κοιλίες. Σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια, η παραγωγή του ΑΝΡ από τις κοιλίες αυξάνει, παραμένει όμως
χαμηλή σε σχέση με την παραγωγή από τους κόλπους (Kangawa K et al.,
1984). Στους καρδιακούς κόλπους απομονώθηκε επίσης το β-ΑΝΡ, που
αποτελεί την αντιπαράλληλη διμερή μορφή του α-ΑΝΡ και μετατρέπεται στην
κυκλοφορία του αίματος σε α-ΑΝΡ.
Ε.9.2. Χημική Δομή ANP
Το ANP 1-28 είναι ένα μονομερές πεπτίδιο με ΜΒ περίπου 3000 Da. Το
μόριό του, όπως αναφέρθηκε, φέρει δακτύλιο 17 αμινοξέων με δισουλφιδικό
δεσμό μεταξύ των αμινοξικών καταλοίπων κυστεΐνης Cys-7 και Cys-23. Ο
δισουλφιδικός δεσμός είναι σημαντικός για τη βιολογική δραστικότητα του
μορίου (Kangawa K et al., 1984). Επίσης σπουδαία είναι και η αλληλουχία
των 3 αμινοξέων Phe-Arg-Tyr στο καρβοξυτελικό άκρο του μορίου (Brenner M
et al., 1990).
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Εικόνα Ε.8.: Η δομή του γονιδίου και τα στάδια βιοσύνθεσης του ανθώπινου ANP (ή ANF,
atrial natriuretic factor). Το γονίδιο που φέρει την πληροφορία για τη σύνθεση του ANF
αποτελείται από 3 εξόνια και εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 1. Το mRNA (1Kb) κωδικοποιεί το
pre-pro-ANF που ,ανάλογα με το είδος είναι της τάξης τον 149-153 αμινοξέων. Από αυτό
προκύπτει η προ-ορμόνη pro-ANF, η μορφή με την οποία αποθηκεύεται στην καρδιά ο
παράγοντας, από τον οποία αποχωρίζεται το αμινοτελικό άκρο για να προκύψει το ενεργό
ANF99-126 στην κυκλοφορία του αίματος. Τα εντονα μαύρα τμήματα του γονιδίου είναι αυτά που
κωδικοποιούν τελικά το ώριμο ANF 99-126, ενώ τα γκρίζα τμήματα του mRNA κωδικοποιούν
το αμινο-τελικό άκρο του πεπτιδίου.T: δηλώνει την περιοχή του TATAAA-box. UTR: περιοχή
που δε μεταφράζεται.

Η χημική δομή του πολυπεπτιδίου που αποθηκεύεται στα κοκκία των
κόλπων της καρδιάς που προαναφέρθηκαν, αποσαφηνίστηκε στις μελέτες της
αλληλουχίας του cDNA (Adams SP, 1987) που κωδικοποιεί το ΑΝP
αρουραίου (Brenner BM et al., 1990), ανθρώπου (Yamaji T et al., 1985),
σκύλου και κόνικλου. Πρόκειται για το πρόδρομο μόριο του pro-ANP (pre-proANP), ένα πεπτίδιο 152 αμινοξέων στον επίμυ, τα οποίο περιέχει μια
υδρόφοβη αλληλουχία σήματος 24άρων αμινοξέων. Η περιοχή αυτή
αποτελείται από μια αλληλουχία 128 αμινοξέων που τελειώνει στο διβασικό
πεπτίδιο Arg-Arg. Στο ανθρώπινο pre-pro-ANP, η αλληλουχία σήματος είναι
25 αμινοξέων, ενώ δεν αναφέρεται ότι υπάρχει το διβασικό πεπτίδιο Arg-Arg.
Το pre-pro-ANP μετά τη σύνθεσή του, πρωτεολύεται μεταξύ της αλανίνης
της αλληλουχίας σήματος και της ασπαραγίνης του υπόλοιπου τμήματος
(Εικόνα Ε.8.). Στη συνέχεια, το καρβοξυτελικό ζεύγος των αμινοξέων Arg-Arg
απομακρύνεται, καταλήγοντας στην έμμεση, πρόδρομη, σχετικά ανενεργή
μορφή του ANP, το pro-ANP (ή αλλιώς pronatriodilatin ή atriopeptigen ή γANP) με 126 αμινοξέα (Saper C et al., 1985) που είναι γνωστό και ως γ-h
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ANP με ΜΒ περίπου 13000Da. Σε μελέτες στον άνθρωπο, βρέθηκε ότι το proANP κυκλοφορεί στο αίμα σε συγκέντρωση μεγαλύτερη αυτής του ANP, ασκεί
παρόμοια, αλλά όχι ίδια δράση και πιθανό δε να παίζει σημαντικό ρόλο στην
ομοιοστασία του νατρίου μέσω του ANP (Gunning EM & Brenner MB, 1992).
Το pro-ANP, όπως κάθε πρόδρομο πολυπεπτίδιο, πρωτεολύεται, είτε μέσα
στα κύτταρα στα οποία παρασκευάζεται, είτε εκκρίνεται και πρωτεολύεται από
εξωκυτταρικές πρωτεάσες (Nakamura S et al., 1991). Στην πρώτη περίπτωση
υπόκειται στην πρωτεολυτική δράση της κορίνης (corin), μια πρωτεάση
σερίνης με διαμεμβρανικό εντοπισμό. Σε ποντίκια που στερήθηκαν αυτό το
ένζυμο, δεν εντοπίστηκε η ενεργή μορφή ΑΝP1-28 και παρουσίασαν
υπέρταση (Chan JC et al., 2005).
Ε.9.3. Στοιχεία φυσιολογίας
To ANP είναι πλέον καλά τεκμηριωμένο ότι ασκεί πολλαπλές και σημαντικές
δράσεις που οι σπουδαιότερες αφορούν:
¾ στο καρδιαγγειακό σύστημα,
¾ στους νεφρούς,
¾ στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), καθώς και
¾ σε άλλα όργανα.
Οι φυσιολογικές δράσεις του κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου μπορούν
να παρουσιαστούν όπως παρακάτω:
1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
Η κύρια δράση του κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου είναι η αύξηση της
αποβολής νατρίου από τους νεφρούς (Εικόνα Ε.9.), δράση που οφείλεται
στην επίδραση του ΑΝΡ στο σπείραμα και στα αθροιστικά σωληνάρια (Cogan
MG, 1990). Το σπείραμα έχει πολλούς υποδοχείς για το ΑΝΡ, η διέγερση των
οποίων οδηγεί σε σεσημασμένη παραγωγή cGMP, με τελικό αποτέλεσμα την
αύξηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR, glomerular filtration rate).
O κύριος μηχανισμός με τον οποίο το ΑΝΡ αυξάνει το GFR είναι η αύξηση της
ενδοσπειραματικής υδροστατικής πίεσης.
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Το ΑΝΡ προκαλεί νατριούρηση και με έμμεσο τρόπο, διότι αναστέλλει τη
σύνθεση

της

ρενίνης

και

της

αλδοστερόνης

και

ανταγωνίζεται

την

αγγειοτασίνη II στους υποδοχείς της. Επιπλέον, ελαττώνει τη δραστηριότητα
του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και αναστέλλει την απελευθέρωση
και δράση της βαζοπρεσσίνης. Οι δράσεις αυτές προστίθενται στις άμεσες
δράσεις και επηρεάζουν τη μεταφορά του νατρίου κατά μήκος όλου του
νεφρώνα, με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση της αποβολής του στα ούρα.

Εικόνα Ε.9.: Φυσιολογία της οικογένειας των νατριουρητικών πεπτιδίων και ο τρόπος που
ενέχονται αυτά και οι υποδοχείς τους στ ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Φαίνεται και η δράση
της ορμόνης ουροδιλατίνης (urodilatin) που μέσω του NPR-A στον νεφρό έχει και αυτή
νατριουρητική δράση.Wilkins MR et al., 1997.

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ANP προκαλεί αγγειοδιαστολή, μόνο όμως σε αγγεία που έχουν υποστεί
προηγουμένως την επίδραση κάποιου αγγειοσυσπαστικού παράγοντα
(Laragh JH, 1985). Συγκεκριμένα, προκαλεί διαστολή των φλεβών και των
αρτηριών, οι οποίες ανταποκρίνονται καλύτερα στη δράση του, με
αποτέλεσμα την ελάττωση του προφορτίου και του μεταφορτίου και τελικά της
αρτηριακής πίεσης. Δεν έχει περιγραφεί άμεση επίδραση του ΑΝΡ στο
μυοκάρδιο, αλλά σίγουρο είναι ότι προκαλεί αύξηση της αιματικής ροής στα
στεφανιαία αγγεία (Wijeyaratne CN & Moult PJA, 1993). Η προκαλούμενη
από το ANP αγγειοδιαστολή είναι ανεξάρτητη τόσο από το ενδοθήλιο, όσο και
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από το ασβέστιο και την κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP), μιας και
για την επίτευξή της διαμεσολαβεί η cGMP. Η αγγειοδιασταλτική δράση του
πεπτιδίου συνδυάζεται με αυξημένα επίπεδα της cGMP τόσο στο πλάσμα όσο
και στα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων. Τα αυξημένα επίπεδα του ενζύμου
cGMP αποδίδονται σε απ’ ευθείας ενεργοποίηση του ενζύμου και όχι σε
έμμεση επαγωγή του δια μέσου της κλασσικής οδού της αναστολής
φωσφοδιεστεράσης, γεγονός που συνεπάγεται ότι η cGMP δρα υποχρεωτικά
ως δεύτερος ενδοκυτταρικός αγγελιοφόρος απαραίτητος για την επαγωγή των
δράσεων του νατριουρητικού πεπτιδίου (Waldman SA et al., 1984).
3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΕΝΙΝΗΣ-ΑΓΓΕΙΟΤΑΣΙΝΗΣ
Η ενδοφλέβιος έγχυση ΑΝΡ σε πειραματόζωα και σε ανθρώπους (Richards
AM et al., 1988) προκαλεί ταχεία, σεσημασμένη και επίμονη καταστολή της
έκκρισης ρενίνης. Η δράση αυτή συμβαίνει παράλληλα με την ελάττωση της
αρτηριακής πίεσης, την αύξηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης και την
αύξηση της απέκκρισης νατρίου από τους νεφρούς. Η καταστολή της έκκρισης
ρενίνης είναι δυνατό να αποδοθεί στην αύξηση του φορτίου νατρίου που
φθάνει στην πυκνή κηλίδα, στο άπω εσπειραμένο σωληνάριο.
Επιπλέον, το ΑΝΡ με άμεση και εκλεκτική δράση ελαττώνει τη βασική
έκκριση της αλδοστερόνης από το φλοιό των επινεφριδίων, και παρεμποδίζει
την έκκριση αλδοστερόνης που οφείλεται σε διέγερση από την αγγειοτασίνη II,
ενώ η έκκριση της κορτιζόλης δεν επηρεάζεται (Maack T et al., 1984). Η
άμεση καταστολή της έκκρισης της αλδοστερόνης ενισχύεται και από την
ταυτόχρονη καταστολή της έκκρισης της ρενίνης.
4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΝΣ
Το ANP δρα επί του κεντρικού νευρικού συστήματος καταστέλλοντας το
κέντρο της δίψας και της πρόσληψης άλατος, αλλά και μειώνοντας τον τόνο
του συστηματικού συστήματος (Burell LM et al., 1991). Επίσης, ελαττώνει την
ηλεκτροεγκεφαλογραφική δραστηριότητα ΄εν τω βάθει’ νευρικών δομών του
ΚΝΣ οι οποίες συμμετέχουν στη γενικότερη ρύθμιση της υδατοηλεκτρολυτικής
ισορροπίας στον οργανισμό (Itake K et al., 1988).
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5. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ANP
Βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση άλλες σημαντικές ιδιότητες τόσο του
ANP όσο και των υπόλοιπων γνωστών κολπικών πεπτιδίων, όπως η
κυτταροπροστατευτική, η αντιθρομβωτική , η αντιμιτωτική-ανθυπερτροφική
(στα αγγειακά λεία μυϊκά κύτταρα, καθώς και στα ενδοθηλιακά κύτταρα), οι
δράσεις στην αντιδιουρητική ορμόνη, η ανασταλτική δράση στην κορτιζόλη και
γενικότερα στα γλυκοκορτικειδή (λόγω της γνωστής ανασταλτικής δράσης του
ANP στην έκλυση του CRF ή της αντιδιουρητικής ορμόνης), στην αυξητική
ορμόνη (σωματοτροπίνη), στη φλοιοτρποπο ορμόνη (ACTH), καθώς και στη
ρύθμιση της κοιλιακής αναδιαμόρφωσης. Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν
ότι το ANP δρα ευοδωτικά και στην απόπτωση (‘apoptosis inducing effect’),
δηλαδή στον, εξ’ ορισμού, προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο όπου, ως
γνωστό, το κύτταρο συρρικνώνεται, εκφυλίζεται και τελικά φαγοκυτταρώνεται
από μακραφάγα και από άλλα γειτονικά κύτταρα (Abramson B, et al., 1999).
Έχει ακόμη επισημανθεί και ότι το ANP προκαλεί χάλαση των λείων μυών της
χοληδόχου κύστης με την αλληλεπίδρασή του με τον υποδοχέα NPR-A.
Παρόμοιες δράσεις με τις ανωτέρω περιγραφείσες έχουν αναφερθεί και για το
BNP, ενώ για το CNP έχει τεκμηριωθεί ότι ρα κυρίως ως ισχυρή
αγγειοδιασταλτική ουσία, έχοντας σχετικά περιορισμένη νατριουρητική και
διουρητική δράση.

Ε.10. Το εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο (BNP)
Το 1988 οι Suldoh et al., ανακάλυψαν το BNP στον εγκέφαλο χοίρου με
βιολογικές ιδιότητες και δομικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του ANP
(Suldoh et al., 1988), το οποίο στη βιβλιογραφία συναντάται και ως ‘B-type’
νατριουρητικό πεπτίδιο. Στη συνέχεια, έρευνες απέδειξαν ότι το BNP
βρισκόταν σε αφθονία στους κόλπους της καρδιάς , αλλά και στις κοιλίες και
μάλιστα σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες αυτών του ΚΝΣ (Ogawa et al., 1991 ;
Dagnino et al., 1992). Το BNP, όμοια με το ANP είναι ένας ισχυρός,
νατριουρητικός, διουρητικός παράγοντας και γενικά ανταγωνιστής του
συστήματος

RAAS

(Renin

Angiotensin

Aldosterone

System-ρενίνης-

αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης). Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν οι δράσεις
του BNP που δεν έχουν σχέση με αυτές του ANP, όπως οι αντι-μιτωτικές του
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ιδιότητες έναντι των ινοβλαστών. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό στο
καρδιαγγειακό σύστημα, μιας και η καρδιακή ίνωση συμβάλλει στην
επιδείνωση της κατάστασης που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια. Σχετικά
πρόσφατα λοιπόν, το BNP αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε για ενδοφλέβια
θεραπεία για συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια και ως διαχνωστικός και
προ-διαγνωστικός βιοδείκτης (Silver et al., 2004). Ο υποδοχέας για το BNP
φαίνεται να είναι κυρίως ο NPR-A, αλλά ο παράγοντας ενεργοποιεί τον
υποδοχέα αυτό σε ασθενέστερο βαθμό σε σχέση με το ANP, κατά 10 περίπου
φορές (Goeddel, 1991). Με παρόμοιο τρόπο όπως το ANP, έτσι και το BNP,
επάγει την παραγωγή ενδογενώς του cGMP. Αορτικοί δακτύλιοι από
πειραματόζωα που είναι Knockout για τον NPR-A, δεν παρουσίασαν χάλαση
σε ανταπόκριση στο BNP (Lopez et al., 1997).
Σε αντίθεση με το ANP, το BNP παρουσιάζει έντονη ετερογένεια όσον
αφορά στα διαφορετικά είδη των αμινοξικών καταλοίπων από τα οποία
απαρτίζεται. Η μεταγραφική διαδικασία για τα πρόδρομα μόρια του BNP
φαίνεται να διαφέρει αρκετά από αυτή του ANP και τα λειτουργικά κέντρα δεν
αλληλοκαλύπτονται μεταξύ των ειδών με αποτέλεσμα να προκύπτουν
διαφορετικά μεταξύ τους πεπτίδια BNP με διαφορετικά μήκη (Vandle et al.,
1994, review). Αντιπαραβάλλοντας το ΒΝP, με τα ANP και CNP, η αμινοξική
ακολουθία για του δεν είναι στον ίδιο βαθμό συντηρημένη και φαίνεται να
διαφέρει έως και 50% μεταξύ των ειδών. Παρά το γεγονός ότι οι πρόδρομες
μορφές του ακολουθούν μεταβολικό μονοπάτι που φαίνεται να συμβαδίζει με
αυτό για τον ANP, η NEP επιδρά στον ANP σε ένα

μοναδικό σημείο,

ασκώντας την καταλυτική της δράση, κόβει το BNP σε περισσότερα
διαφορετικά σημεία, όπως φάνηκε μετά από πειράματα σε χοίρους (Vogt &
Schaden, 1989). Στον άνθρωπο, η μικρότερη συγγένεια σύνδεσης του

BNP

με τον υποδοχέα κάθαρσης έναντι του ANP εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την
υψηλότερη τιμή χρόνου ημιζωής του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου
(22 λεπτά περίπου) στο πλάσμα σε σχέση με αυτή του κολπικού
νατρουρητικού πεπτιδίου (Mukoyama et al., 1992).
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Ε.11. Το C – type νατριουρητικό πεπτίδιο (CNP)
Το CNP (Takei, 2001 review) αρχικά απομονώθηκε ως ένα πεπτίδιο 22
αμινοξέων από εγκέφαλο χοίρου (Sudoh et al., 1990) περίπου 9 χρόνια μετά
την ανακάλυψη του ANP, του πρώτου νατριουρητικού παράγοντα. Ο
πρόδρομος του CNP (pre-pro-CNP) προερχόμενο από ποντικό αποτελείται
και αυτός από 126 αμινοξέα και είναι προϊόν γονιδίου διαφορετικού από αυτό
για τα ANP και BNP. Το CNP είναι το καλύτερα συντηρημένο από τα τρία
μέλη των NPs και παρουσιάζει πάνω από 95% ομολογία μεταξύ των μορφών
του στον άνθρωπο, το χοίρο και τον επίμυ (Nakao et al., 1992). Έχει
διατυπωθεί και η θεωρία ότι το CNP μπορεί αν αποτελεί τον πρόδρομο για
την εξέλιξη των υπόλοιπων δύο νατριουρητικών παραγόντων ( Inoue et al.,
2003). Η βιολογικά ενεργή μορφή του CNP όπως αναφέρθηκε, αποτελείται
από 22 αμινοξέα και είναι κομμάτι του Ν-τελικού άκρου της πρόδρομης
μορφής του που δε φαίνεται να εξυπηρετεί ρόλο καρδιακής ορμόνης όπως τα
άλλα δύο NPs. Το pro-CNP όταν υπόκειται στη δράση της φουρίνης, ενός
μετατρεπτικού ενζύμου προερχόμενο από το σύστημα Golgi προκύπτει η
άλλη μορφή του CNP που απαρτίζεται από 53 αμινοξέα και βρίσκεται σε
αφθονία στον εγκέφαλο του ανθρώπου αλλά και του επίμυ (Wu et al., 2003).
Από αυτό τελικά θα προκύψει το δραστικό πεπτίδιο CNP-22 και το μονοπάτι
φαίνεται να παρουσιάζει ομοιότητες με αυτό που ακολουθεί η pro-ET1 για να
δώσει την ET-1στα ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα (Yan et al., 2000).
Το CNP συντίθεται και απελευθερώνεται από ενδοθηλιακά κύτταρα (Suga et
al., 1992), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε ενδοθηλιακά
κύτταρα βοώς τόσο το ANP όσο και το BNP επάγουν τη σύνθεση και έκκριση
του C-type νατριουρητικού παράγοντα. Άλλοι ισχυροί ενεργοποιητές της
σύνθεσης του CNP είναι ορισμένες κυτοκίνες και αυξητικοί παράγοντες. TGFβ (Transforming Growth Factor-β) παράγοντα νέκρωσης των όγκων (Tumor
Necrosis Factor-a, TNF-a), ιτερλευκίνης-1 (Interleukin-1, IL-1), LPS, βασικού
παράγοντα ανάπτυξης των ινοβλαστών, (basic-Fibroblast Growth Factor, bFGF) και θρομβίνης (Suga et al., 1993). Το πεπτίδιο αυτό δρα ως ειδικός
αγωνιστής έναντι του υποδοχέα NPR-B (Suga et al., 1992), ο οποίος έχει
βρεθεί ότι εκφράζεται σε πολλούς τύπους ιστών, ιδιαίτερα στο νεφρό, τον
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εγκέφαλο, το ήπαρ, την αορτή και τους πνεύμονες (Nunez et al., 1992). Είναι
μάλιστα ισχυρότερος αγωνιστής για τον NPR-B σε σχέση με τα ANP και BNP,
με έως και 500 φορές μεγαλύτερη συγγένεια (Koller KJ et al., 1991). Η
ενεργοποίηση του υποδοχέα επάγει την ενεργοποίηση ενδοκυτταρικά της GC
και επομένως την παραγωγή cGMP, το οποίο διαμεσολαβεί τις δράσεις του
πεπτιδίου. Συνολικά, το CNP στην ανοσοαντιδρούσα μορφή του έχει
μελετηθεί σε πληθώρα καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης
της

υπέρτασης,

της

συμφορητικής

καρδιακής

ανεπάρκειας

κα

της

αθηροσκλήρωσης (Chen Burnet 1998, review).
Ε.12. Οι υποδοχείς των νατριουρητικών πεπτιδίων (NPRs)
Ε.12.1 Γενικά στοιχεία για τους NPRs
Οι βιολογικές δράσεις των NPs διαμεσολαβουνται μέσω ειδικών μορίων –
υποδοχέων που εντοπίζονται στην κυτταρική μεμβράνη και έχουν ενδογενή
γράση γουανυλικής κυκλάσης (Guanylyl Cyclase, GC).
Οι γουανυλικές κυκλάσες (guanylyl cyclases, GCs) είναι ένζυμα που
καταλύουν τη μετατροπή της τριφωσφορικής γουανοσίνης σε κυκλική
μονοφωσφορική γουανοσίνη (cGMP), υπάρχουν σε δύο μορφές: τη
μεμβρανική (particulate guanylyl cyclase, pGC) και τη διαλυτή μορφή (soluble
guanylyl cyclase, sGC (Waldman M et al., 1987).
Αν και δομικά είναι παρόμοιες και από άποψη αλληλουχίας αρκετά
ομόλογες, η μεμβρανική και η διαλυτή γουανυλική κυκλάση διαφέρουν και ως
προς τους μηχανισμούς ενεργοποίησής του, αλλά και ως προς τη ρύθμισή
τους. Έτσι, ενώ οι περισσότερες ισομορφές της sGC διεγείρονται από τα NPs,
και τη γουανυλίνη (Pandey et al., 1988), η sGC διεγείρεται από το μονοξείδιο
του αζώτου (NO) και άλλους αζωτο-αγγειοδιασταλτικούς παράγοντες (Palmer
et al., 1989 ; Becker et al., 1999). Επιπλέον, σε μια γενική αντιπαράθεση, η
sGC είναι μια ετεροδιμερής πρωτεΐνη αποτελούμενη από μια α υπομονάδα
μεγέθους 73-88 kDa και μια μικρότερη υπομονάδα μεγέθους 70-76kDa με μια
προσθετική μονάδα αίμης, ενώ η pGC είναι ομοδιμερές μόριο.
Κατά τη δεκαετία του ’70 οι περισσότερες μελέτες εστίασαν στη διαλυτή
μορφή του ενζύμου, η οποία ενεργοποιείται από το μονοξείδιο του αζώτου
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(NO) και άλλους αγγειοδιασταλτικούς παράγοντες (Palmer et al., 1987 ;
Chinker et al., 1989 ; Becker et al., 1999) ενώ στη μεμβρανική μορφή δε
δόθηκε τόσο βάρος μιας και οι φυσιολογικοί ενεργοποιητές της δεν είχαν
βρεθεί ακόμη. Παρόλο που οι μελέτες σε αχινούς ως πειραματόζωα
υποδήλωναν ότι η ρύθμιση της ενεργότητας του ενζύμου διαμεσολαβείται από
την πρόσδεση κάποιου παράγοντα σε μεμβρανικό υποδοχέα (Ramarao CS &
Garbers DL, 1985), το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε προς τη
μεμβρανική μορφή της γουανυλικής κυλάσης μετά από την περίφημη εργασία
του De Bolt το 1981 όσον αφορά στην ταυτοποίηση της πρώτης μορφής NPs.
Οι πρώτες μελέτες λοιπόν ανέφεραν ότι το ANP ενεργοποιεί την παραγωγή
cGMP σε διάφορα είδη ιστών (Hamet P et al., 1983), ενώ ότι το νατριουρητικό
πεπτίδιο ενεργοποιεί τη μεμβρανική μορφή της γουανυλικής κυκλάσης,
επισημάνθηκε στα μέσα της δεκαετίας το 1980 (Waldman SA, et al., 1984 ;
Tremblay J et al., 1985).
Στα θηλαστικά έχουν αναγνωριστεί 7 μεμβρανικές μορφές της γουανυλικής
κυκλάσης (GC-A έως GC-G, Guanylyl Cyclases A-G). Οι GC-A και GC-B
αντιστοιχούν στους NPR-A και NPR-B

που είναι υποδοχείς για τα

νατριουρητικά πεπτίδια ANP, BNP και CNP. H GC-C αντιστοιχεί στον NPR-C
και αποτελεί ένα υποδοχέα της θερμικά σταθερής εντεροτοξίνης που
εκφράζεται πρώιμα στο λεπτό έντερο (Mann EA et al., 1997). Το
εξωκυτταρικό τμήμα του NPR-C είναι ομόλογο των υποδοχέων των
νατριουρητικών πεπτιδίων (NPRs), πράγμα που υποδηλώνει τους πιθανούς
κοινούς προσδέτες (Schulz S et al., 1998). Η GC-D εκφράζεται έντονα στους
οσφρητικούς αισθητήριους νευρώνες επίμυων (Fulle HJ, 1995), ενώ η GC-E
είναι παρούσα στον αμφιβληστροειδή και στην επίφυση και τέλος, η GC-F
εκφράζεται αποκλειστικά στο μάτι (Goraczniac RM et al., 1992). Οι τελευταίες
τρεις κυκλάσες είναι ορφανοί υποδοχείς.
Υπάρχει ακόμη και μια μικρότερου μεγέθους μορφή του υποδοχέα, ο NPRC, που φαίνεται να επιτελεί λειτουργία ‘κάθαρσης’ (Maack T et al., 1987).
Αυτός ο υποδοχέας προσδένει και τα 3 πεπτίδια στο εξωκυτταρικό του τμήμα
με παρόμοια, αλλά όχι με την ίδια συγγένεια. Περισσότερο προσδένει το BNP,
λιγότερο το ANP και ακόμα λιγότερο το CNP. Στερείται όμως της καταλυτικής
δραστικότητας ενδοκυτταρικά μιας και δε φέρει την GC. Ωστόσο, ορισμένες
μελέτες υποδεικνύουν ότι αναστέλλει τη δράση της αδενυλικής κυκλάσης
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(AC,adenylyl cyclase) και επάγει τη φωσφορυλίωση της φωσφολιπάσης C
(PLC) (Hirata M et al., 1989).

Εικόνα Ε.10.: Οι υποδοχείς των νατριουρητικών πεπτιδίων (NPRs). Οι NPR-A και NPR-B
εμφανίζουν υψηλότερη συγγένεια για σύνδεση με τον NPR-A, ενώ η ενεργοποίηση της
γουανυλικής κυκλάσης του NPR-B γίνεται κυρίως με την αλληλεπίδρασή του με το CNP (1). To
ΑΤP προσδένεται στο τμήμα με δράση κινάσης KHD (2), το οποίο αλλάζει διαμόρφωση και η
ενεργοποίηση της γουανυλικής κυκλάσης οδηγεί στην παραγωγή cGMP από GTP (3), που
διαμεσολαβεί τις ενδοκυτταρικές δράσεις των NPs (4). Στον NPR-C προσδένονται τα πεπτίδια
που εισέρχονται στο κύτταρο για αποκοδόμηση (5), ενώ η ουδέτερη ενδοπεπτιδάση (NEP)
ειπίσης συμβάλλει στην πρωτεολυτική διάσπαση των NPs (6). Ο NPR-C φαίνεται ότι πιθανά
ενέχεται και σε σηματοδοτικά μονοπάτια που έχουν να κάνουν με την αδενυλική κυκλάση
(AC),καθώς και τη φωσφολιπάση C (PLC).(7) - NPR-A, natriuretic peptide receptor-A; NPR-B,
natriuretic peptide receptor-B; NPR-C, natriuretic peptide receptor-C; KHD, kinase-like
homology domain; NEP, neutral endopeptidase 24.11.

Η πρώτη δομή υψηλής ανάλυσης για τις γουανυλικές κυκλάσες, ήταν η
κρυσταλλική δομή του εξωκυττάριου τμήματος που αποκάλυψε σημαντική
δομική ομοιότητα με βακτηριακές πρωτεΐνες δέσμευσης (van den Aker et al.,
2000).
E.12.2. Δομή των υποδοχέων ΝPR-A και NPR-B
Ως προς τη δομή του, ο NPR-A (NPR1 ή GC-A), είναι μια διαμεμβρανική
πρωτεΐνη με ένα εξωκυττάριο τμήμα (ECD, extracellylar domain) πρόσδεσης
για το ANP ή το BNP , ένα μόνο διαμεμβρανικό κομμάτι (TM, transmembrane
helix), που δομικά χωρίζει τον υποδοχέα σε δύο μέρη, μια ενδοκυττάρια
περιοχή που φέρει το τμήμα ρυθμιστικής κινάσης (KHD, kinase homology
domain) και τέλος την καταλυτική περιοχή του ενζύμου GC που εντοπίζεται
στο C-άκρο του υποδοχέα.
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Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι ο NPR-A δεσμεύει το ANP, με συγγένεια
10 φορές μεγαλύτερη από αυτή για το BNP. Το ανθρώπινο γονίδιο για τον
ANPR-A καλύπτει σχεδόν 16kb στο χρωμόσωμα 1. Περιέχει 22 εξόνια που
κωδικοποιούν 1061 αμινοξέα, ενώ η αλληλουχία που κωδικοποιεί τα
κατάλοιπα που απαρτίζουν το διαμεμβρανικό τμήμα εντοπίζονται στο εξόνιο
7. Το προϊόν του NPR-A γονιδίου εκφράζεται άφθονα στο αγγειακό δίκτυο,
τους νεφρούς και στα επινεφρίδια.

Επίσης, σε γνωστές μελέτες έχουν

ναγνωριστοί οι μεταγραφικοί μηχανισμοί που ελέγχουν την έκφραση του NPRA στην επιφάνεια αγγειακών κυττάρων. Το γεγονός ότι ο NPR-A διαμεσολαβεί
τις δράσεις του ANP στο νεφρό και στα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων έχει
επιβεβαιωθεί από πειράματα που έδειξαν αδυναμία ποντικών που στερούνται
τον υποδοχέα να ανταποκριθούν σε εξωγενώς χορηγούμενες δόσεις ANP
(Lopez et al., 1997).
O NPR-B (ή NPR-2 ή GC-B) υποδοχέας είναι ένα πεπτίδιο που αποτελείται
από 1047 αμινοξέα. Η συνολική δομή του NPR-B είναι παρόμοια αυτής του
NPR-A αλλά προσδένεται σε αυτόν σχεδόν αποκλειστικά το CNP. Τόσο ο
NPR-B, όσο και ο NPR-A, φέρουν δύο καλά διατηρημένα κατάλοιπα Cys στο
αμινο-τελικό τους άκρο, ένα στο μέσο του εξωκυττάριου τμήματός τους
(Foster et al., 1999) και ακόμη δύο κοντά στο διαμεμβρανικό τμήμα, αλλά
ακόμη πάνω στο καρβοξυ-τελικό άκρο (Fulle et al., 1995). Τα κατάλοιπα
κυστεΐνης στο εξωκυττάριο τμήμα φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στον
μη-εξαρτώμενο από προσδέτη ολιγομερισμό των υποδοχέων (Chinkers &
Wilson, 1992).
Η πρώτη δομή υψηλής κρυσταλλικής ανάλυσης για το εξωκυττάριο τμήμα
του NPR-A,

αποκάλυψε σημαντική δομική ομοιότητα με βακτηριακές

πρωτεΐνες δέσμευσης (van den Aker et al., 2000). Πρόσφατα, η δομή του
συμπλόκου του υποδοχέα με το ANP, αποκάλυψε ότι τα δύο αυτά τμήματα
πλησιάζουν κατά την πρόσδεση του πεπτιδίου και αυτό οδηγεί στην
ενεργοποίηση του υποδοχέα (Ogawa et al., 2004).
Όσον αφορά στο διαμεμβρανικό τμήμα, αυτό είναι απαραίτητο μόνο για τον
εντοπισμό των υποδοχέων στην κυτταρική μεμβράνη, μιας και μεταλλαγμένα
στελέχη του NPR-A (αλλά και NPR-C), που στερήθηκαν της περιοχής αυτής,
δεν ήταν ικανά να διμεριστούν ή να αλληλεπιδράσουν με τον προσδέτη τους
(Hasegawa et al., 1999). Η συνολική δομή των NPR-A και NPR-B φαίνεται
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καθαρά στην Εικόνα Ε.11. , όπου γίνεται και αντιπαράθεση των διαφορετικών
pGC και sGC δομών.

Εικόνα Ε.11.: Δομική περιγραφή των γουανυλικών κυκλασών. Για τη μεμβρανική μορφή της
γουανυλικής κυκλάσης (pGC) απεικονίζεται ο πλήρης τύπος, δηλαδή η βασική δομή των NPRA ή NPR-B, μιας και ο NPR-C στερείται του τμήματος που είναι ομόλογο κινάσης, της
περιοχής άρθρωσης και του καταλυτικού τμήματος. Η pGC παρουσιάζεται ως ένα ομοδιμερές
μόριο που έχει ένα κέντρο πρόσδεσης του νατριουρητικού παράγοντα, το οποίο
διαμορφώνεται από τα δύο έτερα εξωκυτταρικά αμινοτελικά τμήματα. Η διαλυτή μορφή της
γουανυλικής κυκλάσης (sGC) είναι ετεροδιμερές μόριο που αποτελείται από δύο υπομονάδες
α και β,. Στη δεύτερη, εντοπίζεται μία ομάδα αίμης, στο σίδηρο της οποίας, προσδένεται ο
ενεργοποιητής του μορίου, το μονοξείδιο του αζώτου (NO).

Στη βασική τους κατάσταση, απουσία προσδετών, οι NPR-A και NPR-B
είναι παρόντες στην κυτταρική μεμβράνη με τη μoρφή ομοδιμερών και
σπανιότερα ομοτετραμερών δομών, σε έντονα φωσφορυλιωμενη κατάσταση
και η με την καταλυτική ενεργότητα της GC περιορισμένη (Lowe DG et al.,
1992). Η πρόσδεση του νατριουρητικού πεπτιδίου στο υψηλής συγγένειας
εξωκυτταρικό τμήμα του υποδοχέα που σχηματίζεται από το ομοδιμερές, έχει
ως αποτέλεσμα τη δομική μεταβολή στην KHD περιοχή που οδηγεί στη
δέσμευση του ATP, ένα ουσιαστικό βήμα στη μετάδοση του σήματος
ενδοκυτταρικά (Huo X et al., 1999).
Σε αποσιώπηση του γονιδίου για τον NPR-A, η πίεση του αίματος σε
ποντίκια αυξήθηκε σημαντικά (Lopez et al., 1995). Ακόμη παρατηρήθηκε ότι
ανάμεσα σε μοντέλα ζώων τα οποία προκλήθηκε τεχνητά υπέρταση, ειδικά
και μόνο αυτά που είναι Knockout (-/-) για το γονίδιο του NPR-A εμφανίζουν
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καρδιακή υπερτροφία (Franco et al., 1998) (Πίνακας Ε.12. ). Αυτό σημαίνει ότι
η ρύθμιση του NPR-A μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος της καρδιάς,
ανεξάρτητα από τις μεταβολές στην αρτηριακή πίεση.
Ο υποδοχέας NPR-A ευθύνεται για το 1/3 των δράσεων του ANP
κυκλοφορικό σύστημα, μιας και τα ποντίκια που στερούνται πλήρως τον
υποδοχέα εμφανίζουν πολύ πιο δυσμενή κλινική εικόνα (Sabrane K et al.,
2005). Τα αρσενικά ποντίκια μάλιστα παρουσιάζουν και μείωση στα
φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης και πεθαίνουν ακαριαία μετά από 6
μήνες ζωής (Oliver PM et al., 1997), ενώ είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε
πνευμονική υπέρταση επαγόμενη από υποξία (Zhao L et al., 1999).
Πίνακας Ε.12.: Φαινοτυπική εικόνα σε ποντίκια που στερήθηκαν των υποδοχέων NPRs ή τα
ίδια τα NPs με τις αντίστοιχες βιβλιογραφικες παραπομπές.
Συμπτώματα του
καρδιαγγειακού
NPR-A
gene
deletion
NPR-B
gene
deletion
NPR-C
gene
deletion
ANP
gene
deletion
BNP
gene
deletion
CNP
gene
deletion

Αναφορά
Franco
et al., 1998

Υπέρταση

Oliver
et al., 1997

Καρδιακή
ίνωση
Υπέρταση

Matsukawa
et al., 1999

Υπέρταση

John
et al., 1997

-

Suda
et al., 1998

-

Chusho
et al., 2001

E.13. Θεραπευτικές εφαρμογές των Νατριουρητικών Πεπτιδίων
Ως ορμόνες και παράγοντες με παρακρινή δράση που ρυθμίζουν τον
ενδοαγγειακό όγκο, την πίεση του αίματος, τη νατριούρηση, τη διούρηση και
την ανάπτυξη των οστών, η ουσιαστική χρήση των NPs, ως θεραπευτικά
μέσα είναι πολλά υποσχόμενη. Μια αναζήτηση στη βιβλιογραφία αποδίδει μια
λίστα

πάνω

από

100

αναφορών

που

πραγματεύονται

τις

πιθανές
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θεραπευτικές ιδιότητες των πεπτιδίων αυτών. Οι αρχικές μελέτες αφορούσαν
στα

ANP καιBNP ως ενδεχόμενους θεραπευτικούς παράγοντες για την

αντιμετώπιση της οξείας καριδιακής ανεπάρκειας, της υπέρτασης και της
νεφρικής ανεπάρκειας. Η χορήγηση συνθετικού ANP, κλινικά γνωστού ως
αναριτίδη (anaritide), με την εμπορική ονομασία ‘Carperitide’, σε ασθενείς με
υπέρταση (Weder AB et al., 1987) ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (Fifer MA et
al., 1991), οδήγησε σε αυξημένη απέκκριση άλατος και ύδατος και μείωσε την
αρτηριακή πίεση. Η παρατεταμένη έγχυση αναριτίδης (48ωρη) προκάλεσε
ευεγερτικά αιμοδυναμικά αποτελέσματα, χωρίς εθισμό (Kitashiro S et al.,
1999). Αντιφατικά ήταν τα αποτελέσματα όμως από τη χρήση της αναριτίδης
από ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και ειδικά δεν εμφάνισε βελτίωση σε
ασθενείς με βαριά νέκρωση των νεφρικών σωληναρίων (Allgren RL et al.,
1998). Παρόλα αυτά, μια μεταγενέστερη αναφορά επισήμανε ότι η χορήγηση
ANP σε ασθενείς με οξεία ισχαιμική νεφρική ανεπάρκεια, που προκαλείται
μεταγχερητικά, βελτίωσε τη λειτουργία των νεφρών (Sward K et al., 2004).
Το ανθρώπινο ανασυνδυασμένο BNP, γνωστό και ως ‘νισεριτίδη’, με την
εμπορική ονομασία ‘Natrecor’, μιμείται τις δράσεις του ενδογενούς BNP και
έχει φανεί ότι προκαλεί ισχυρή αγγειοδιαστολή με αύξηση στη νατριούρηση
και τη διούρηση, αλλά και συμβάλλει στη μείωση της συγκέντρωσης της
αλδοστερόνης και της ενδοθηλίνης σε το αίμα ασθενων με καρδιακή
δυσλειτουργία. Επομένως, το BNP αναδείχθηκε ως νέο μέσο για την
αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας ( de Denus S et al., 2004). Ο U.S.
FDA (Food and Drug Administration) ενέκρινε τη χρήση BNP (nesiritide) για τη
θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας το 2001 και εξαιτίας του χρόνου ημιζωής
της νισεριτίδης, που είναι μεγαλύτερος σε σχέση νε αυτόν της αναριτίδης
(ANP), θεωρείται πιο αποτελεσματικό φάρμακο από τα δύο. Δυστυχώς , η
εκτεταμένη χρήση νισεριτίδης έχει υποστεί εξονυχιστική έρευνα λόγω της
αυξημένης πιθανότητας εμφάνισης νεφρικής βλάβης και παθολογικών
καταστάσεων κρίσιμων για τη ζωή ασθενών που μακροχρόνια ακολουθούν τη
θεραπευτική αγωγή ( Sackner-Bernstein JD et al., 2005). Επιπρόσθετες
κλινικές μελέτες απαιτούνται για να αξιολογηθούν τα οφέλη, οι κίνδυνοι και οι
παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη για τη χορήγηση BNP.
Πρόσφατα, οι Heywood et al. μέτρησαν την έγχυση στο νεφρό νεσιριτίδης σε
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ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς και παρατήρησαν σημαντικά αυξημένα
επίπεδα παραγωγής cGMP (Heywood et al., 2006).
Το δεύτερο κλινικό όφελος που παρέχουν τα NPs είναι, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, η χρήση τους στη διάγνωση σε καταστάσεις υπέρτασης,
καρδιακών

παθήσεων

και

δυσλειτουργιών

στη

φυσιολογική

απέκκριση (Richards AM et al., 2004). Τα BNP και

νεφρική

pro-BNP πλέον

χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη ως αξιόπιστοι διαγνωστικοί
δείκτες.
Παρά τη μελέτη όσον αφορά τα ANP και BNP στην κλινική πράξη, ο ρόλος
του CNP ως θεραπευτικό μέσο δεν έχει διερευνηθεί ακόμη. Μια πιθανή χρήση
του θα μπορούσε να είναι κατά του νανισμού, ενώ ταυτόχρονα, το CNP θα
μπορούσε να

προκαλέσει την επιτάχυνση της επούλωσης σκελετικών

καταγμάτων, όπως έδειξαν πειράματα σε ποντίκια που στερήθηκαν την
PKGII, σε σχέση με τα άγριου τύπου ποντίκια, που διαμεσολαβεί τις δράσεις
του στα οστικά κύτταρα.
E.14. Η κυκλική μονοφωσφορική γουανοσίνη (cGMP)
Η κυκλική μονοφωσφορική γουανοσίνη, ή κυκλικό GMP (cyclic guanosine
monophosphate, cGMP) είναι ένα κυκλικό νουκλεοτίδιο που προέρχεται από
την τριφωσφορκή γουανοσίνη (GTP) (Εικόνα Ε.13.) με την καταλυτική της
γουανυλικής κυκλάσης μετά από επίδραση είτε του NO στη διαλυτή μορφή
του ενζύμου, ή μετά από αλληλεπίδραση των νατριουρητικών πεπτιδίων
στους υποδοχείς τους.
Ανακαλύφθηκε κατά τη δεκαετία του ’60, αρκετά μετά την ανακάλυψη της
χημικά συγγενικής cAMP, αναγνωρίστηκε σαν μόριο-αγγελειαφόρος από τα
1970 ενώ σήμερα αποτελεί πεδίο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας χάρη
στην στο ευρύ φάσμα των παθοφυσιολογικών διαδικασιών στις οποίες
εμπλέκεται. Η ανακάλυψη φαρμάκων που θα ρυθμίζουν τα επίπεδά της στο
κύτταρο έχει αναδειχθεί σαν μια πολλά υποσχόμενη δοκιμασία κυρίως για την
αντιμετώπιση νόσων του καρδιαγγειακού συστήματος.
Γενικά δρα ως δεύτερος αγγελειαφόρος, με παρόμοια δράση με αυτή της
cAMP. Η cGMP είναι ένας συνηθισμένος ρυθμιστής της διαπερατότητας
ιοντικών αυλών, της γλυκογενόλυσης και της κυτταρικής απόπτωσης. Ακόμη,
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προκαλεί χαλάρωση των λείων μυϊκών κυττάρων, αύξηση της διαπερατότητας
των αγγείων και αγγειοδιαστολή με περεταίρω αύξηση της αιματικής ροής.
Επομένως, η cGMP, όμοια με την cAMP, αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα σηματοδοτικά μόρια του κυττάρου. Πιο συγκεκριμένα,
συμμετέχει σε μια πληθώρα σηματοδοτικών μονοπατιών και ασκεί τη δράση
της μέσα από τρεις κυρίως ομάδες τελεστών.
¾ Τις

από

τη

cGMP

εξαρτώμενες

πρωτεϊνικές

κινάσες

(cGKs)

(Lohmannet al, 1997),
¾ Τα από τη cGMP εξαρτώμενα κατιοντικά κανάλια (CNG) (Zagotta et al.,
1996) και τέλος,
¾ Τις

από

τη

cGMP

εξαρτώμενες

φωσφοδιεστεράσες

(PDEs)

(Degermann et al., 1997).
¾ Επιπλέον, η cGMP έχει δειχθεί ότι ρυθμίζει την ενεργότητα των από
την cAMP-εξαρτώμενων πρωτεϊνικών κινασών. Τη ρύθμιση αυτή
επιτυγχάνει με δύο τρόπους: 1) άμεσα, μέσω της διασταυρωτής
ενεργοποίησής τους από τα υψηλά επίπεδά της και 2) έμμεσα, μέσω
της μεταβολής της ενεργότητάς των από την cAMP εξαρτώμενων
PDEs.

Εικόνα Ε.13.: Η GTP μετατρέπεται σε cGMP με την καταλυτική επίδραση των GCs, το οποίο
καταβολίζεται από τις PDEs ξανά στην αρχική του μορφή.

E.14.1. cGMP και Αγγειογένεση
Η αγγειογένεση, ο σχηματισμός νέων αγγείων από προϋπάρχοντα,
αποτελεί μιας πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία συμμετέχει πληθώρα
παραγόντων και απαιτείται η αποικοδόμηση εξωκυττάριου υλικού, ο
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πολλαπλασιασμός αλλά και η μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων,
γεγονότα τα οποία ακολουθούνται από την επανοργάνωσή τους σε ειδικές
δομές για να ξεκινήσει ο σχηματισμός των νέων αυλών (Folkman and Shing,
1992; Conway et al., 2001).
Κατά την αγγειογένεση, τα ενδοθηλιακά κύτταρα λαμβάνουν σήματα από
πληθώρα μορίων που εντοπίζονται προσδεμένα στην κυτταρική μεμβράνη ή
βρίσκονται στο διάχυτα στο κυτταρόπλασμα (Bischoff, 1997; Conway et al.,
2001). Ανάμεσα στα διαλυτά μόρια συγκαταλέγονται και τα κυκλικά
νουκλεοτίδια.
περισσότερο

Η

κυκλική

μελετημένη

μονοφωσφορική
σε

σχέση

με

την

αδενοσίνη
κυκλική

(cAMP),

είναι

μονοφωσφορική

γουανοσίνη (cGMP). Αναστολείς ενζύμων που αποικοδομούν την cAMP έχει
φανεί ότι προκαλούν αρνητική ρύθμιση στις ιδιότητες των ενδοθηλιακών
κυττάρων που σχετίζονται με αγγειογένεση (Favot et al., 2003). Η cGMP
όμως, που παράγεται από τις δύο γνωστές μορφές της γουανυλικής κυκλάσης
(sGC και pGC) φαίνεται να διαδραματίζει ξεχωριστό και ενδιαφέροντα ρόλο
στο σχηματισμό νέων αγγείων.
Αρχικά, ενεργοποίηση της διαλυτής μορφής της γουανυλικής κυκλάσης
(sGC) από το ΝΟ, που αποτελεί τον ενδογενή ‘υποδοχέα’ του (Hobbs, 1997),
προς παραγωγή cGMP σε κύτταρα θηλαστικών έχει ήδη μελετηθεί (Davis et
al., 2001). Είναι πλέον γνωστό ότι η sGC διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην
αγγειογενετική διαδικασία, μιας και έχει επισημανθεί ότι η αναστολή αυτού του
ενζύμου οδηγεί σε μερική αναστολή της αγγειογένεσης στο πειραματικό
μοντέλο zebrafish (Pyriochou et al., 2006). Η χαμηλή βασική ενεργότητα του
ενζύμου αυξάνει μερικές εκατοντάδες φορές με την επίδραση του ΝΟ,
μετατρέποντας το GTP σε cGMP (Lucas et al., 2000). Το εξωγενώς
χορηγούμενο ΝΟ έχει φανεί ότι διεγείρει τη μετανάστευση και τον
πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων (Ziche et al., 1994; Isenberg
et al., 2005), ενώ το ενδογενές ΝΟ μεσολαβεί δράσεις του μορίουπρωταγωνιστή της αγγειογενετικής διαδικασίας,VEGF (Papapetropoulos et
al., 1997; Ziche et al., 1997). Επίσης, η ισομορφή του VEGF, VEGF-E,
αλληλεπιδρώντας με τον υποδοχέα VEGFR-2 (KDR/Flk-1) , ενεργοποιεί την
απελευθέρωση NO και τις αγγειογενετικές του δράσεις που διαμεσολαβούνται
από την cGMP για το σχηματισμό αυλών από κύτταρα HUVEC (Cudmore M
et al., 2006).
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Επιπλέον,

ΝΟ-ανεξάρτητοι

ενεργοποιητές

της

GC

διεγείρουν

το

χημειοτακτισμό των ενδοθηλιακών κυττάρων που είναι βαρύνουσας σημασίας
στάδιο για την αγγειογένεση. Ταυτόχρονα, αναστολή της sGC περιορίζει τον
επαγόμενο από τον VEGF πολλαπλασιασμό και μετανάστευση των
ενδοθηλιακών κυττάρων (Ziche et al., 1997 ; Pyriochou et al., 2006). Μάλιστα,
ο VEGF ενεργοποιεί τις NO συνθάσες, υπεύθυνες για την παραγωγή NO από
L-αργινίνη (Papapetropoulos A et al., 1999) ώστε να επάγεται αγγειογένεση
μέσω παραγωγής cGMP και μέσω PKG-εξαρτώμενων μονοπατιών (Ahmad S
et al., 2006). Ενεργοποίηση της εξαρτώμενης από το cGMP κινάσης, PKG,
προάγει τη μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων και συνεισφέρει στην
προκαλούμενη από ισχαιμία αγγειογένεση (Kawassaki et al., 2003 ;
Yamahara et al., 2003).
Αναφορικά λοιπόν με την αγγειογένεση, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία για τη
συμμετοχή της cGMP τα διάφορα στάδιά της μιας και ο πολλαπλασιασμός
των ενδοθηλιακών κυττάρων που επάγεται από το ΝΟ, είναι cGMP
εξαρτώμενος, αλλά και ανάλογα του ενζύμου μόρια έχει δειχθεί ότι διεγείρουν
το χημειοτακτισμό των ενδοθηλιακών κυττάρων

(Parenti et al., 1998;

Kawasaki et al., 2003). Το ΝΟ και η cGMP ενεργοποιούν ένα σηματοδοτικό
μονοπάτι που περιλαμβάνει Ras-Raf κινάσες, τη φωσφορυλίωση των ERK1/2
και η ενεργοποίηση αυτή περιλαμβάνεται στο γενικότερο, εξαρτώμενο από
ΝΟ, μοτίβο φωσφορυλίωσης κινασών τυροσίνης που οδηγεί ακόμα και σε
υποδοχέων αυξητικών παραγόντων των ενδοθηλιακών (Oliveira CJ et al.,
2003), καθώς και στην ενεργοποίηση του μονοπατιού των PI3/Akt κινασών
(Kawasaki et al., 2003)
Όπως έχει αποδειχθεί από προηγούμενη μελέτη του εργαστηρίου μας, η
ενεργοποίηση της sGC και η επαγόμενη αύξηση της cGMP συνεισφέρει στο
σχηματισμό νέων αγγείων και η χορήγηση αναλόγων όπως τα BAY 41-2272
και 8-Br-cGMP, επάγουν τις αγγειογενετικές ιδιότητες των ενδοθηλιακών
κυττάρων (Pyriochou A et al., 2006).
Επιπλέον, τα ενδοκυτταρικά επίπεδα των cAMP και cGMP αντανακλούν την
ισορροπία μεταξύ του ρυθμού της σύνθεσής τους από τις κυκλάσες και του
ρυθμού της αποικοδόμησής τους από τις φωσφοδιεστεράσες (PDEs) (Lucas
et al., 2000; Essayan, 2001; Rybalkin et al., 2003). Ορισμένες από αυτές είναι
ειδικές για το cGMP, όπως οι PDE5, PDE6 και PDE9, ενώ άλλες όπως η
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PDE2 επιδρούν και στα δύο κυκλικά νουκλεοτίδια. Η PDE5 έχει αποτελέσει
ερευνητικό στόχο του εργαστηρίου μας, μιας και με αναστολή της, φάνηκε ότι
επάγεται ο πολλαπλασιασμός και η μετανάστευση των ενδοθηλιακών
κυττάρων,

ενώ

η

σιλδεναφίλη

(sildenafil),

που

αναστέλλει

τη

φωσφοδιεστεράση αυτή, αυξάνονται τα νεοσχηματισθέντα αγγεία σε in vivo
μοντέλα αγγειογένεσης (Pyriochou A et al., 2007).
Μια ακόμη ένδειξη για τη συμβολή της cGMP σε μηχανισμούς που έχουν να
κάνουν με αγγειογένεση είναι ότι μελέτες σε είδη κυττάρων όπως σε λεία
μυϊκά κύτταρα πιστοποίησαν ότι η cGMP και η εξαρτώμενη από αυτή κινάση
(PKG), ρυθμίζουν αρνητικά τα επίπεδα της θρομβοσπονδίνης-1 (TSP1) (Dey
NB et al., 1998; Wang S, et al., 2004), η οποία είναι γνωστή για τις αντιαγγειογενετικές της δράσεις (Amstrong LC & Bornstein P 2003).
Πολλές μελέτες όμως επισημαίνουν ότι η σύνθεση αυτού του ενδογενούς
αναστολέα της αγγειογένεσης στα ενδοθηλιακά κύτταρα διαμεσολαβούνται
από το ΝΟ, όπως φάνηκε ύστερα από την αναστολή σύνθεσης του NO με
εστέρες, αλλά και σε κατάσταση υποξίας (Phelan MW et al., 1998)
Ωστόσο, παρά τις ικανοποιητικές ενδείξεις και πληροφορίες γύρω από τις
αγγειογενετικές δράσεις της cGMP, από οποιοιδήποτε ερέθισμα ή μοριακή
ρύθμιση και αν αυτή προέρχεται, τα μονοπάτια μεταγωγής σήματος που
διαμεσολαβούν τις δράσεις της μέχρι το σχηματισμό νέων αγγείων δεν έχουν
χαρακτηριστεί επαρκώς.
Η δεύτερη λοιπόν οδός που οδηγεί στην παραγωγή cGMP είναι αυτή της
ενεργοποίησης της μεμβρανικής μορφής GC, της pGC ύστερα από πρόσδεση
των νατριουρητικών πεπτιδίων στους μεμβρανικούς υποδοχείς τους. Μάλιστα,
τόσο σε
εvδοθηλιακά

ενδοθηλιακά κύτταρα αορτής επίμυ (RAECs), όσο και σε
κύτταρα

ανθρώπινου

ομφάλιου

λώρου

(HUVECs)

έχει

διαπιστωθεί ότι η ύπαρξη NPR-A. Η πρόσδεση του ANP στον υποδοχέα αυτό
προκαλεί αύξηση της παραγωγής της cGMP (Hongjie et al., 2007).
Επομένως, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της επίδρασης των NPs στην
αγγειογένεση, μιας και αυτά, μέσω της ενεργοποίησης της pGC, επάγουν την
παραγωγή της cGMP και επομένως, πιθανά να μετέχουν ως ρυθμιστές
σηματοδοτικών μονοπατιών στα οποία ενέχεται η ενεργοποίηση πολλών και
διαφορετικών κινασών και μεταγραφικών παραγόντων που ρυθμίζουν τις
ιδιότητες των ενδοθηλιακών κυττάρων που έχουν να κάνουν με αγγειογένεση.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η αγγειογένεση αποτελεί τη θεμελιώδη διαδικασία δημιουργίας νέων
αγγείων από προϋπάρχοντα και συμμετέχει τόσο σε φυσιολογικές λειτουργίες,
όσο και σε παθολογικές καταστάσεις, όπως η ανάπτυξη των καρκινικών
όγκων και η μετάσταση (Folkman, 2001; Jain et al., 2001). Η εκδήλωση και η
πορεία της αγγειογένεσης αποτελεί αποτέλεσμα της δυναμικής ισορροπίας
των παραγόντων που την επάγουν με αυτούς που την αναστέλλουν.
Το κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο (ANP) ανήκει στην οικογένεια των
νατριουρητικών πεπτιδίων (NPs), τα οποία εξυπηρετούν φυσιολογικούς
ρυθμιστικούς ρόλους στην ομοιόσταση του οργανισμού, επιδρώντας κυρίως
στον έλεγχο των υγρών του σώματος και στην πίεση του αίματος. Το ANP
είναι πεπτίδιο που παράγεται κυρίως από τους κόλπους αλλά και τις κοιλίες
της καρδιάς, η οποία δρα σε αυτή την περίπτωση σαν ενδοκρινής αδένας
(Mukoyama M, 1991) και εμφανίζει ισχυρές αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες (Doi
K et al, 1997).
Είναι πλέον δεδομένο ότι το ANP στα ενδοθηλιακά κύτταρα διεγείρει την
παραγωγή cGMP (Reynolds PD et al., 1997), που έχει φανεί ότι επάγει την
αγγειογένεση (Pyriochou Α et al., 2007). Επιπλέον, η επαγόμενη από VEGF
αγγειογένεση εν μέρει εξαρτάται από την ενεργοποίηση κινασών όπως η JNK
και η δράση του ANP έχει φανεί να αναστέλλει αυτά τα μονοπάτια μεταγωγής
σήματος (Pedram A et al., 2001). Σε παρεμφερείς μελέτες έχει αναφερθεί ότι
το ANP αναστέλλει τη μεταγραφή και παραγωγή του VEGF, επηρεάζοντας
αρνητικά τη μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων (Pedram A et al.,
1997). Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτά τα στοιχεία, οδηγηθήκαμε στο
ερώτημα αν υπάρχει επίδραση του ANP στην αγγειογένεση και τις ιδιότητες
των ενδοθηλιακών κυττάρων που σχετίζονται με αυτή.
Σκοπός λοιπόν της παρούσης εργασίας είναι να μελετηθεί ο ρόλος του
κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου ANP ως ρυθμιστής της αγγειογένεσης και
να ερευνηθούν τα σηματοδοτικά μονοπάτια ως πιθανοί μοριακοί μηχανισμοί
που να διαμεσολαβούν τις αγγειογενετικές επιδράσεις του ANP.
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
M.1. Προετοιμασία αυγών
Το σύστημα της CAM (Εικόνα E.5) αναφέρθηκε για πρώτη φορά πριν από
50 χρόνια από ερευνητές εμβρυολόγους και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να
είναι ένα από τα σημαντικότερα συστήματα μελέτης της αγγειογένεσης
(Nguyen et al.., 1994, Ribatti et al.., 1996).
Η CAM εμβρύου όρνιθας είναι μια εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, η οποία
χρησιμεύει για τη θρέψη και την αναπνοή του εμβρύου. Είναι ένας εξαιρετικά
αγγειοβριθής ιστός, στον οποίο η ανάπτυξη των αγγείων ολοκληρώνεται μέχρι
την ημέρα 12 ανάπτυξης του εμβρύου και σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιείται
με εκβλάστηση από προϋπάρχοντα αγγεία (Ausprunk et al., 1974). Η CAM
εμβρύου όρνιθας είναι ένα καλά χαρακτηρισμένο και ευρέως αποδεκτό in vivo
μοντέλο για τη μελέτη της επίδρασης ουσιών (επαγωγέων ή αναστολέων) στη
δημιουργία νέων αγγείων (Tufan et al., 2005). Τα in vivo πειράματα
πραγματοποιήθηκαν με την αξιοποίηση αυτού του μοντέλου αγγειογένεσης.
1. Tα γονιμοποιημένα αυγά όρνιθας (Leghorn, από τον αγροτικό πτηνοτροφικό
συνεταιρισμό «Πίνδος» Ιωάννινα), μετά την παραλαβή τους καθαρίζονται με
νερό και τοποθετούνται σε οριζόντια θέση σε αυγοθήκη, σε επωαστικό θάλαμο
με θερμοκρασία 37°C και σχετική υγρασία περίπου 55%. Η χρονική αυτή
στιγμή θεωρείται ως 0 ημέρα ανάπτυξης του εμβρύου.
2. Την τρίτη μέρα ανάπτυξης αφαιρείται αλβουμίνη (λεύκωμα) από το
εσωτερικό του αυγού. Αυτό γίνεται ως εξής: Στο οξύ άκρο του κάθε αυγού
ανοίγεται οπή με τη βοήθεια ανατομικής βελόνας. Χρειάζεται προσοχή ώστε να
μη σπάσει το αυγό και η βελόνα να μην προχωρήσει σε μεγάλο βάθος,
γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του εμβρύου. Με όμοιο τρόπο ανοίγεται
δεύτερη οπή στο αμβλύ άκρο του αυγού. Στη συνέχεια και με χρήση
σύριγγας, αναρροφώνται 4-5 ml αλβουμίνης και η οπή του κελύφους
κλείνεται με κολλητική ταινία.
3. Την τέταρτη μέρα ανάπτυξης ακολουθεί άνοιγμα παραθύρων (διαστάσεων
περίπου 1 Χ 1 cm) στο πάνω μέρος του κάθε αυγού. Η διαδικασία αυτή γίνεται
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με προσοχή ώστε να μην πέσουν θραύσματα κελύφους πάνω στην
CAM.

Tα

παράθυρα

καλύπτονται

με

κολλητική

ταινία και τα αυγά

επανατοποθετούνται στον επωαστικό θάλαμο.

M.2. Μελέτη της επίδρασης των υπό εξέταση ουσιών στη
χοριοαλλαντοϊκή μεμβράνη (CAM) εμβρύου όρνιθας
Την ένατη ημέρα ανάπτυξης του εμβρύου, ελαστικοί δακτύλιοι διαμέτρου 1
cm πλένονται και αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο και στη συνέχεια
τοποθετούνται πάνω στην CAM οι υπό εξέταση ουσίες στις διάφορες
συγκεντρώσεις και σε τελικό όγκο 20μl. Ο δακτύλιος τοποθετείται
προσεκτικά ώστε να μη τραυματιστεί η μεμβράνη και σε περιοχή η οποία
να εμφανίζει ικανοποιητική αγγγείωση.
Για κάθε συγκέντρωση της υπό εξέταση ουσίας χρησιμοποιείται ικανός
αριθμός αυγών και μάλιστα με τυχαία επιλογή ώστε να τηρούνται οι ίδιες
συνθήκες επίσης για όλα τα αυγά που χρησιμοποιούνται στο πείραμα.
Σε κάθε πείραμα υπάρχει μια ομάδα αυγών, στα οποία δεν εναποτίθεται
η υπό εξέταση ουσία και χρησιμοποιείται ως μάρτυρας.
M.3. Μελέτη της επίδρασης των υπό εξέταση ουσιών στην
αγγειογένεση στην CAM
Μετά από 48 ώρες επώασης στους 37οC, δηλαδή της ενδέκατη μέρα
ανάπτυξης, ακολουθεί in situ μονιμοποίηση, ενίοντας 3-4 ml μονιμοποιητικού
δαιλύματος (Carson’s) σε κάθε αυγό. Χρησιμοποείται σύριγγα των 10 ml με
την οποία απελευθερώνεται ο όγκος του μονιμοποιητικού διαλύματος στην
περιοχή του δακτυλίου, κάτω από τη χοριοαλλαντοϊκή μεμβράνη με αργό,
σταθερό ρυθμό. Τα αυγά αφήνονται σε σκιερό μέρος για μία ακόμη μέρα.
Τη δωδέκατη μέρα, ακολουθεί εκτομή της CAM περιμετρικά και εξωτερικά
του δακτυλίου και τοποθέτηση του παρασκευάσματος σε αντικειμενοφόρο
πλάκα ύστερα από προσεκτικό ξέπλυμα σε νερό για αποφυγή υπολειμμάτων.
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Όταν στεγώσει ο ιστός, ακολουθεί η λήψη εικόνων του αγγειακού δικτύου
μέσω στερεοσκοπίου εφοδιασμένου με ψηφιακή κάμερα σε σταθερή
μεγέθυνση 2,5x.
Η ποσοτικοποίηση πραγματοποιείται με ειδικό πρόγραμμα ανάλυσης
εικόνας ( Image PC, Scion Corporation).
M.4. Παρασκευή πλήρους θρεπτικού μέσου για HUVEC
1. Ανοίγεται η σφραγισμένη φιάλη των 500 ml θρεπτικού μέσου Μ199
(Εarl’s).
2. Τοποθετούνται

τα

αντιβιoτικά:

πενικιλίνη

–

στρεπτομυκίνη

(5ml),

γενταμυκίνη (2.5 ml) και αμφοτερικίνη (5ml). Σε θρεπτικά μέσα Μ199* με
ένδειξη ότι στερούνται γλουταμίνης (w/o glutamine) προσθέτουμε και
γλουταμίνη (5ml). Η πενικιλίνη – στρεπτομυκίνη έχει δράση ενάντια σε
βακτήρια, ενώ η γενταμυκίνη και η αμφοτερικίνη έχουν δράση ενάντια σε
μύκητες. Σε αυτό το στάδιο έχουμε το θρεπτικό μέσο Μ199*. Είναι το ένα
διάλυμα που χρησιμοποιούμε στις κυτταροκαλλιέργειες ενδοθηλιακών
κυττάρων.
3. Παρασκευάζεται το πλήρες θρεπτικό μέσο για τα κύτταρα HUVEC (100
ml). Αυτό αποτελείται από 85 ml θρεπτικό μέσο Μ199*, 15 ml

ορό

νεογέννητου βοός (fetal calf serum, FCS), 100λ διαλύματος ηπαρίνης
(5000 Units/ml) και 15 mg ECGS (Endothelial cell growth supplement). Το
εκχύλισμα ECGS είναι εμπλουτισμένο σε FGF και είναι απαραίτητο για την
ικανοποιητική ανάπτυξη των HUVEC. Η ηπαρίνη χρησιμοποιείται για να
ενεργοποιηθεί ο ECGS.
4. Το θρεπτικό μέσο αποστειρώνεται με διοχέτευσή του με σύριγγα των 20
ml μέσα από φίλτρο με πόρους που έχουν διάμετρο 0,2 μm. Φυλάσσεται
στους 4 0C.
Υλικά και διαλύματα
•

Θρεπτικό μέσο Μ199*:
¾ M199 (earl’s)

500 ml

¾ Πενικιλλίνη-στρεπτομυκίνη 100 U / ml
¾ Γενταμυκίνη

50 μg / ml
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•

¾ Αμφοτερικίνη

2.5 μg / ml

¾ L-γλουταμίνη

2Μ

Πλήρες θρεπτικό μέσο για HUVEC
¾ M199*

340 ml

¾ Ορρός νεογέννητου βοός
(fetal calf serum, FCS)

60 ml

¾ Endothelial cell growth supplement
(ECGS)

15 mg Sigma ή

60 mg απομονωμένου ECGS
¾ Ηπαρίνη

5 U ανά ml

M.5. Απομόνωση κυττάρων HUVEC από φλέβα ομφάλιου λώρου
ανθρώπου
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία
απομονώνονταν από φλέβα ομφάλιου λώρου ανθρώπου. Οι ομφάλιοι λώροι
προμηθεύονταν από ιδιωτική κλινική της Πάτρας και προέρχονταν από
καισαρικές επεμβάσεις, oι οποίες πραγματοποιούνταν 1-5 ώρες πριν από την
έναρξη της απομόνωσης των ενδοθηλιακών κυττάρων. Μετά το τέλος της
καισαρικής, κάθε ομφάλιος λώρος εμβαπτίζεται σε αποστειρωμένο ισοτονικό
ρυθμιστικό διάλυμα (PBS 1Χ) και μεταφέρεται στον εργαστηριακό χώρο όπου
και πραγματοποιείται η απομόνωση των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η
πειραματική διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής :
1. Αραίωση της κολλαγενάσης με θρεπτικό μέσο μέχρι τελικής συγκέντρωσης
1%. Η αραίωση γίνεται πάντα σε θρεπτικό µέσο ή σε άλλο διάλυµα το οποίο
περιέχει Ca2+, τα οποία είναι απαραίτητα για τη δράση του ενζύµου. Το
θρεπτικό µέσο που χρησιμοποιείται δεν πρέπει να περιέχει ορό, ο οποίος
περιέχει αναστολείς διαφόρων ενζύµων.
2.

Ο οµφάλιος λώρος έχει δύο αρτηρίες και µία φλέβα, η οποία είναι

µεγαλύτερη,

πιο

εύκολα

διακριτή

και

µε

µαλακότερα

τοιχώµατα.

Σταθεροποιούµε µε αιµοστάτες τον οµφάλιο λώρο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
είναι εύκολη η πρόσβαση στη φλέβα.
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3. Η φλέβα ξεπλένεται µε PBS ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείµµατα
αίματος και οι θρόµβοι. Στο σημείο αυτό παρατηρείται εάν η φλέβα του
οµφάλιου λώρου είναι ακέραια. Τυχόν αλλοιώσεις του τοιχώματος της φλέβας
καθιστούν αδύνατη την αποµόνωση κυττάρων.
4. Ερμητικό κλείσιμο με τη βοήθεια αιµοστάτη του ενός άκρου του οµφάλιου
λώρου.
5. Διοχέτευση του θρεπτικού μέσου µε την κολλαγενάση από την άλλη είσοδο
της φλέβας του οµφάλιου λώρου, χρησιµοποιώντας σύριγγα των 20 ml. Η
φλέβα αρχίζει να διογκώνεται λόγω του εισερχοµένου διαλύµατος.
6. Ερμητικό κλείσιμο, µε τη βοήθεια αιμοστάτη, και του δεύτερου άκρου του
οµφάλιου λώρου. Σε αυτό το στάδιο, αυτός είναι κλεισµένος και από τα δύο
άκρα ενώ στο εσωτερικό της φλέβας βρίσκεται το διάλυµα της κολλαγενάσης.
7. O οµφάλιος λώρος τοποθετείται σε αποστειρωµένο δοχείο και επωάζεται
σε υδατόλουτρο για 20-25 λεπτά στους 37oC.
8. Μετά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου της επώασης αφαιρείται ο
αιµοστάτης από τη μια πλευρά του ομφαλίου λώρου.
9. Συλλογή του υπερκείμενου (θρεπτικό µέσο µε κολλαγενάση, HUVEC) σε
αποστειρωµένο σωλήνα των 50 ml.
10.Αφαίρεση του αιµοστάτη και από το άλλο άκρο του ομφαλίου λώρου.
11.Έκπλυση της φλέβας µε PBS συλλέγοντας το έκλουµα στον ίδιο σωλήνα
όπου βρίσκεται το θρεπτικό µμέσο µε τα κύτταρα.
12.Φυγοκέντρηση των κυττάρων σε θερμοκρασία δωματίου, στα 2000 g για 4
λεπτά.
13.Απόρριψη του υπερκειμένου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 10 ml
πλήρους θρεπτικού µέσου.
14.Μεταφορά του θρεπτικού µέσου µε τα κύτταρα σε τρυβλίο κατάλληλο για
την καλλιέργεια κυττάρων.
15.Επώαση των κυττάρων σε ολική υγρασία, στους 37οC και σε ατµόσφαιρα
5% CO2 για µία ηµέρα.
16.Την επόµενη ηµέρα αφαιρείται µε πιπέτα Pasteur υπό κενό το θρεπτικό
µέσο, στο οποίο περιέχονται και τα ερυθρά αιµοσφαίρια που δεν έχουν
προσκολληθεί στο δάπεδο του τρυβλίου.
17.Έκπλυση των κυττάρων που έχουν προσκολληθεί στον πυθμένα του
τρυβλίου δύο φορές µε PBS.
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18.Προσθήκη 10 ml πλήρους θρεπτικού µέσου και παρατήρηση στο
µικροσκόπιο. Εάν η αποµόνωση των κυττάρων είναι επιτυχής, διακρίνονται
ομάδες κυττάρων τα οποία είναι προσκολληµένα στο δάπεδο του τρυβλίου και
τα οποία αναπτύσσονται γύρω από νοητές εστίες.
19.Επώαση των κυττάρων, ανανεώνοντας το θρεπτικό µέσο κάθε 3-4 ηµέρες,
µέχρι να φτάσουν σε έναν βαθµό 80-90% πλήρους κάλυψης του πυθµένα του
τρυβλίου.
Υλικά και διαλύματα
•

PBS (phosphate buffered sline) (10X) pH 7.2-7.4 :
¾ NaHPO4

100mM

¾ KH2PO4

40 mM

¾ NaCl

40mM

Το διάλυµα διατηρείται στους 40C και αραιώνεται 10 φορές πριν από τη χρήση
του, οπότε και επαναρρυθμίζεται το pH του.
•

Διάλυµα κολλαγενάσης 1 %
¾ 100 mg κολλαγενάσης τύπου 1Α σε 10 ml Μ199*

•

Θρεπτικό µέσο Μ199* για τα κύτταρα HUVEC:
¾ M199

500ml

¾ Πενικιλλίνη-στρεπτοµυκίνη

100 ΙU / ml

¾ Γενταμυκίνη

50 μg / ml

¾ Αμφοτερικίνη

2,5 μg / ml

¾ Ν-ακετυλ- L –αλάνυλ-L-γλουταµίνη
•

2 mM

Πλήρες θρεπτικό µέσο για τα κύτταρα HUVEC
¾ M199*

85 ml

¾ Ορός βοός (fetal bovine serum, FBS)

15 ml
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¾ Endothelial cell growth supplement (ECGS)

15 mgr

¾ Hπαρίνη

5 U / ml

To εκχύλισµα ECGS είναι εµπλουτισµένο σε αυξητικό παράγοντα των
ινοβλαστών (FGF) και είναι απαραίτητο για την ικανοποιητική ανάπτυξη των
HUVEC. Η ηπαρίνη χρησιµοποιείται προκειµένου να ενεργοποιηθεί ο ECGS.
Το θρεπτικό µέσο αποστειρώνεται µε διοχέτευσή του µε σύριγγα των 20 ml
µέσα από φίλτρο µε πόρους που έχουν διάµετρο 0,2 µm και φυλάσσεται
στους 4οC.
M.6. Ανακαλλιέργεια κυττάρων HUVEC
Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν ενδοθηλιακά
κύττταρα ανθρώπινου ομφάλιου λώρου HUVEC. Ισχύει η κάτωθι πειραματική
πορεία ανακαλλιέργειας:
1. Για την καλλιέργεια των κυτταρων HUVEC απαιτείται να έχει προηγηθεί
επίστρωση των τρυβλίων με διάλυμα ζελατίνης 1% κ.β.
2. Η ανακαλλιέργεια πραγματοποιείται όταν τα κύτταρα έχουν καλύψει κατά
80-90% την επιφάνεια του τρυβλίου στο οποίο καλλιεργούνται. Ο
προσδιορισμός του βαθμού κάλυψης γίνεται με παρατήρηση του τρυβλίου
στο

μικροσκόπιο.

Κύτταρα

υγιή

θεωρούνται

αυτά

τα

οποία

είναι

προσκολλημένα στο δάπεδο του τρυβλίου.
3. Μεταφορά του τρυβλίου με τα κύτταρα σε θάλαμο νηματικής ροής, όπου
είναι δυνατή η εργασία υπο στείρες συνθήκες.
4. Αναρρόφηση υπο κενό του θρεπτικού μέσου της καλλιέργειας και ξέπλυμα
των κυττάρων δύο φορές με PBS (1X). Με την διαδικασία αυτή
απομακρύνονται τυχόν εναπομείναντα ίχνη ορού, τα οποία περιέχουν
αναστολείς της τρυψίνης.
5. Προσθήκη 1ml τρυψίνης ανα τρυβλίο 100mm. Η πορεία αποκόλλησης των
κυττάρων παρακολουθείται στο μικροσκόπιο. Η επιβίωση των κυττάρων
κινδυνεύει σε περίπτωση παραμονής τους πλέον των 10 λεπτών στην
τρυψίνη.
6. Με την ολοκλήρωση της αποκόλλησης των κυττάρων, η τρυψίνη
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αναστέλλεται με την προσθήκη 3ml πλήρους θρεπτικού μέσου Μ199 που
περιέχει 15% ορό.
7. Μεταφορά του εναιωρήματος των κυττάρων σε αποστειρωμένο σωλήνα
των 15ml.
8. Προσθήκη PBS και συλλογή των κυττάρων που έχουν εναπομείνει μέσα
σε τρυβλίο. Φυγοκέντρηση για 4 λεπτά στους 260C στα 500 g.
9. Απομάκρυνση του υπερκείμενου θρεπτικού μέσου και προσθήκη πλήρους
θρεπτικού μέσου

Μ199 μέχρι τελικού όγκου 3ml. Επαναιώρηση των

κυττάρων με την βοήθεια πιπέτας.
10. Προσθήκη 10μl από το εναιώρημα των κυττάρων στην ειδική υποδοχή
του αιματοκυτταρόμετρου και μέτρηση του αριθμού των κυττάρων στο
μικροσκόπιο.
11.

Για

κάθε

ανακαλλιέργεια

κυττάρων

HUVEC

χρησιμοποιήθηκαν

1.000.000 κύτταρα.
Υλικά και Διαλύματα
•

Θρεπτικό µέσο Μ199* για τα κύτταρα HUVEC:
¾ M199
¾ Πενικιλλίνη-στρεπτοµυκίνη

100 ΙU/ml

¾ Γενταμυκίνη

50 μg / ml

¾ Αμφοτερικίνη

2.5 mg / ml

¾ Ν-ακετυλ- L –αλάνυλ-L-γλουταµίνη
•

500 ml

2 mM

Πλήρες θρεπτικό µέσο για τα κύτταρα HUVEC

¾ M199*
85 ml
¾ Ορός βοός (fetal bovine serum, FBS)

15 ml

¾ Endothelial cell growth supplement (ECGS)

15 mg
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¾ Hπαρίνη

5 U/ ml

To εκχύλισµα ECGS είναι εµπλουτισµένο σε αυξητικό παράγοντα των
ινοβλαστών (FGF) και είναι απαραίτητο για την ικανοποιητική ανάπτυξη των
HUVEC. Η ηπαρίνη χρησιµοποιείται προκειµένου να ενεργοποιηθεί ο ECGS.
Το θρεπτικό µέσο αποστειρώνεται µε διοχέτευσή του µε σύριγγα των 20 ml
µέσα από φίλτρο µε πόρους που έχουν διάµετρο 0,2 µm και φυλάσσεται
στους 4οC.
Το πειραματικό πρωτόκολλο που ακολουθείται για την ανακαλλιέργεια των
κυττάρων HUVEC είναι παρακάτω :
1. Για την καλλιέργεια των κυτταρων HUVEC απαιτείται να έχει προηγηθεί
επίστρωση των τρυβλίων με διάλυμα ζελατίνης 1% κ.β.
2. Το θρεπτικό μέσο που χρησιμοποιείται είναι πλήρες Μ199.
Υλικά και διαλύματα
•

Διάλυμα ζελατίνης 1% κ.β. σε PBS

•

Τρυψίνη EDTA (ethelenediaminetetraacetic acid)

•

Θρεπτικό μέσο Μ199*

•

Πλήρες θρεπτικό μέσο

•

Αιματοκυτταρόμετρο
M.7. Κατάψυξη κυττάρων HUVEC

Η διατήρηση των ζωικών κυττάρων για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι δυνατή
με την αποθήκευση τους σε υγρό άζωτο σε θερμοκρασίες μεταξύ -1350C και 1750C. Για την επιτυχή διατήρηση τους είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε
καλή μεταβολική κατάσταση πριν από την ψύξη τους και για το λόγο αυτό
κατά γενικό κανόνα η ψύξη των κυττάρων πραγματοποιείται όταν τα κύτταρα
έχουν καλύψει 80-90% της επιφάνειας του τρυβλίου. Επιπλέον, η ψύξη των
κυττάρων πραγματοποιείται βαθμιαία (περίπου 10C ανά ώρα) μέχρι η
θερμοκρασία τους να φτάσει ένα κρίσιμο σημείο (-200C), προκειμένου να
αποφευχθεί ο σχηματισμός πάγου στο εσωτερικό τους και να ελαχιστοποιηθεί
η απώλεια νερού. Επίσης, για να αποφευχθεί ο σχηματισμός πάγου στο
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εσωτερικό των κυττάρων, καταψύχονται παρουσία διμέθυλου-σουλφοξύδιου
(DMSO) ή γλυκερόλης. Ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :
1. Αποκόλληση των κυττάρων από την επιφάνεια του τρυβλίου στο οποίο
καλλιεργούνται, όπως περιγράφτηκε παραπάνω.
2. Φυγοκέντρηση για 4 λεπτά στα 500 g και τους 260C.
3. Ενώ πραγµατοποιείται η φυγοκέντρηση, προστίθενται σε ένα cryovial 100
µl DMSO. Σηµειώνεται στο cryovial ο κυτταρικός τύπος, η ηµεροµηνία ψύξης,
ο αριθµός των κυττάρων καθώς και η γενιά τους από τη στιγμή που
ξεπαγώνουν.
4. Όταν ολοκληρωθεί η φυγοκέντρηση, αφαιρείται το υπερκείµενο θρεπτικό
µέσο.
5. Επαναιώρηση του ιζήµατος των κυττάρων σε 900 µl ορού.
6. Προσθήκη του εναιωρήµατος των κυττάρων στα 50 µl DMSO και πολύ
γρήγορη ανάδευσή τους προκειµένου να επιτευχθεί η οµοιογενής κατανοµή
του DMSO. Η τελική συγκέντρωση του DMSO είναι 10% (δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20% καθώς αυξάνεται η τοξική του επίδραση στα κύτταρα) και
χρησιµοποιείται προκειµένου να αµβλυνθεί η επίδραση της δηµιουργίας
κρυστάλλων νερού στο εσωτερικό των κυττάρων.
7. Τοποθέτηση των κυττάρων σε κατάλληλες υποδοχές σε δοχείο ψύξης
κυττάρων που περιέχει παγωµένη ισοπροπανόλη, στους -200C για 12-36
ώρες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σταδιακή µείωση της θερµοκρασίας
των κυττάρων (περίπου 10C ανά ώρα). Η σταδιακή µείωση της θερµοκρασίας
συµβάλλει στη µεγαλύτερη βιωσιµότητα τους.
8. Τοποθέτηση των κυττάρων για διατήρηση σε ειδικό δοχείο σε θερμοκρασία
-800C.
Υλικά και διαλύματα
•

DMSO (dimethylsulfoxide, διμέθυλο-σουλφοξύδιο).

•

Πλήρες θρεπτικό μέσο M199.

•

Ορός νεογέννητου βοός (fetal calf serum, FCS).

•

Ειδικά φιαλίδια για την ψύξη των κυττάρων (cryovials).

•

Ειδικό δοχείο ψύξης κυττάρων µε ισοπροπανόλη.
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•

Δοχείο ψύξης κυττάρων (υγρό άζωτο) το οποίο περιέχει ισοπροπανόλη
και επιτρέπει την ήπια αρχική ψύξη των κυττάρων.
M.8. Απόψυξη κυττάρων HUVEC

Κατά τη διαδικασία αυτή κύτταρα τα οποία έχουν παραμείνει παγωμένα
ακόμα

και

για

πολύ

μεγάλο

χρονικό

διάστημα

είναι

δυνατό

να

επανακαλλιεργηθούν. Η διαδικασία γίνεται και αυτή υπό άσηπτες συνθήκες
και όσο το δυνατόν ταχύτερα, προκειμένου τα κύτταρα να μην εκτεθούν στο
DMSO, το οποίο πιθανώς να δράσει τοξικά. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε
ήταν η εξής :
1. Σε αποστειρωµένο σωληνάκι των 15 ml προστίθενται 9 ml πλήρους
θρεπτικού µέσου Μ199.
2. Αφαίρεση των κυττάρων από τον καταψύκτη των -80οC.
3. Ξεπάγωµα των κυττάρων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, µε ανακίνηση σε
υδατόλουτρο 370C.
4. Μεταφορά των κυττάρων στα 9 ml του θρεπτικού µέσου που είναι ήδη
έτοιµο και ανάµιξη µε γρήγορες κινήσεις. Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στην
αραίωση του DMSO στο οποίο βρίσκονται τα κύτταρα, που σε θερµοκρασία
δωµατίου είναι πολύ τοξικό για αυτά.
5. Φυγοκέντρηση για 4 λεπτά στα 500 g σε θερµοκρασία δωµατίου.
6. Αφαίρεση του υπερκείµενου µε πιπέτα Pasteur υπό κενό.
7. Επαναιώρηση του ιζήµατος των κυττάρων σε 1 ml πλήρους θρεπτικού
μέσου M199.
8. Προσθήκη επιπλέον πλήρους θρεπτικού µέσου µέχρι τελικού όγκου 10 ml.
9. Φυγοκέντρηση για 4 λεπτά στα 500 g και σε θερµοκρασία δωματίου.
10.Αφαίρεση του υπερκείμενου µε πιπέτα Pasteur υπό κενό.
11.Επαναιώρηση του ιζήµατος των κυττάρων σε 1 ml πλήρους θρεπτικού
µέσου. Προσθήκη επιπλέον πλήρους θρεπτικού µέσου µέχρι τελικού όγκου 10
ml.
12.Μεταφορά των κυττάρων σε τρυβλίο καλλιέργειας.
13.Παρατήρηση των κυττάρων στο µικροσκόπιο.
14.Καλλιέργεια των κυττάρων, ανανεώνοντας το θρεπτικό µέσο κάθε 3-4
ηµέρες, µέχρι να φτάσουν σε ένα βαθµό 80-90% κάλυψης του τρυβλίου.
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M.9. Έλεγχος της επίδρασης ουσιών στον πολλαπλασιασμό των
κυττάρων HUVEC
Η μέθοδος ΜΤΤ (ΜΤΤ colorimetric assay) περιγράφηκε για πρώτη φορά
από τον Mosmann το 1983 και βασίζεται στην μετατροπή των αλάτων
τετραζολίου σε μη διαλυτά παράγωγα φορμαζάνης. Το κίτρινου χρώματος άλας
τετραζολίου, ΜΤΤ ( 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide
(MTT, Sigma) που οξειδώνεται από τις αφυδρογονάσες των μιτοχονδρίων των
ζωντανών κυττάρων και παράγονται πορφυρού χρώματος κρύσταλλοι
φορμαζάνης, οι οποίοι συσσωρεύονται στα μιτοχόνδρια του κυττάρου.
Η οξείδωση του ΜΤΤ πραγματοποιείται μόνο όταν τα μιτοχονδριακά ένζυμα
είναι μεταβολικώς ενεργά και συνεπώς η παραγωγή κρυστάλλων φορμαζάνης
είναι απευθείας ανάλογη του αριθμού βιώσιμων κυττάρων. Το προϊόν της
αντίδρασης διαλυτοποιείται με την προσθήκη (DMSO, dimethylsulphoxide) και
το χρώμα που παράγεται υπολογίζεται φασματοφωτομετρικά ( στα 450 nm
αλλά και στα 405 nm για καρκινικά κύτταρα.
1. Το πρώτο τμήμα της μεθόδου αποτελεί η διαδικασία της ανακαλλιέργειας
των

κυττάρων,

που

περιγράφηκε

προηγούμενα.

Συγκεκριμένα,

ακολουθούνται τα βήματα της ανακαλλιέργειας, και η διαφοροποίηση της
διαδικασίας εμφανίζεται μετά τη μέτρηση του αριθμού των κυττάρων στο
αιμοκυτταρόμετρο Neubauer.
2. Καθορίζουμε τις αραιώσεις του διαλύματος των κυττάρων, ώστε σε ένα
μικροπλακίδιο που έχει 24 μικροκυψελίδες να προστεθούν 25,000 κύτταρα
ανά μικροκυψελίδα σε τελικό όγκο 0,5 ml Μ199*, που περιέχει ορό 5 %. Ο
πυθμένας του τρυβλίου θα έχει επιστρωθεί με ζελατίνη, θα έχει επωασθεί
τουλάχιστον για 20 min και θα έχει ακολουθήσει ένα ξέπλυμα με PBS,
όπως προαναφέρθηκε και στη διαδικασία της ανακαλλιέργειας.
3. Προσθέτουμε τις υπό μελέτη ουσίες στις επιθυμητές συγκεντρώσεις στο
θρεπτικό μέσο των κυττάρων (η προσθήκη των ουσιών στο θρεπτικό μέσο
είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την προσθήκη των
κυττάρων στις μικροκυψελίδες ή μετά από μια ημέρα, και αφού έχει
προηγηθεί η αλλαγή του θρεπτικού μέσου των κυττάρων). Είναι όμως
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απαραίτητο

σε

όλα

τα

πειράματα

της

επίδρασης

ουσιών

στον

πολλαπλασιασμό των κυττάρων να ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Στα
πειράματα της εργασίας αυτής η προσθήκη των ουσιών έλαβε χώρα 24
ώρες μετά την προσθήκη των κυττάρων και αφού έχει προηγηθεί η αλλαγή
του θρεπτικού μέσου των κυττάρων.
4. Οι μικροκυψελίδες τοποθετούνται στον επωαστή, όπου επωάζονται για 48
ώρες σε απόλυτη θερμοκρασία 37 0C και ατμόσφαιρα περιεκτικότητας 5 %
σε CO2.
5. Μετά τη συμπλήρωση 48 ωρών πραγματοποιείται προσθήκη 1/10 του
όγκου του θρεπτικού μέσου στη μικροκυψελίδα (θα προστεθούν 50 μl στη
μικροκυψελίδα) από το διάλυμα ΜΤΤ συγκέντρωσης 10Χ.
6. Οι μικροκυψελίδες επανατοποθετούνται στον επωαστή, στους 37 0C και
ατμόσφαιρα περιεκτικότητας 5 % σε CO2.
7. Μετά από πάροδο δυο ωρών, οι μικροκυψελίδες αφαιρούνται από τον
επωαστή.
8. Παρατήρηση στο μικροσκόπιο. Δείκτη του ικανοποιητικού μεταβολισμού
του

ΜΤΤ στη μικροκυψελίδα αποτελεί ο σχηματισμός κρυστάλλων

φορμαζάνης στο εσωτερικό των κυττάρων. Επομένως, η μετατροπή του
ΜΤΤ σε κρυστάλλους φορμαζάνης αποτελεί ένδειξη για τη φυσιολογική
κατάσταση των κυττάρων.
9. Αφαίρεση του θρεπτικού μέσου που βρίσκεται στις μικροκυψελίδες με
πιπέτα Pasteur υπό κενό.
10. Ξέπλυμα των κυττάρων (πυθμένων των μικροκυψελίδων) δυο φορές με
PBS.
11. Προσθήκη 100 μl οξινισμένης ισοπροπανόλης ανά μικροκυψελίδα. Ήπια
ανακίνηση, ώστε να μην υπάρχουν κρύσταλλοι φορμαζάνης οι οποίοι δεν
έχουν διαλυθεί και πιθανόν να επηρεάσουν τη φωτομέτρηση.
12. Μεταφορά του διαλύματος σε μικροπλακίδιο ELISA 96 κυψελίδων και
φωτομέτρηση στα 490 nm, χρησιμοποιώντας φωτόμετρο για ELISA. Σε
μια κυψελίδα προστίθενται 100 μl καθαρής οξινισμένης ισοπροπανόλης
και αυτή χρησιμοποιείται ως μάρτυρας (control).
13. Από τις απορροφήσεις υπολογίζεται ο αριθμός των κυττάρων με βάση την
πρότυπη καμπύλη που έχει κατασκευαστεί, σύμφωνα με το αντίστοιχο
πρωτόκολλο.
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Υλικά και Διαλύματα
•

Μικροπλακίδια 24 μικροκυψελίδων κατάλληλα για κυτταροκαλλιέργειες.

•

Διάλυμα ζελατίνης

•

PBS

•

Μ199*

•

Ορός νεογέννητου βοός (fetal calf serum, FCS)

•

Διάλυμα ΜΤΤ 10Χ

•

¾

5 mg MTT της εταιρείας Sigma ανά ml PBS.

¾

Διατηρείται στους 4oC και απουσία φωτός.

Διάλυμα οξινισμένης ισοπροπανόλης
¾

•

0.33 ml HCl / 100 ml ισοπροπανόλης

Φωτόμετρο ELISA (Biorad).
M.10. Μέτρηση κυττάρων σε αιμοκυτταρόμετρο Neubauer
Είναι η πιο άμεση, απλή και αποδοτική μέθοδος μέτρησης κυττάρων που

βρίσκονται σε εναιώρημα.
Το

αιμοκυτταρόμετρο

(Εικόνα

Μ.1)

είναι

μια

τροποποιημένη

και

διαβαθμισμένη αντικειμενοφόρος πλάκα, που περιέχει δυο κατάλληλα
επεξεργασμένες, λείες επιφάνειες. Σε κάθε μια απ’ αυτές διακρίνεται μια
διαγράμμιση σε μορφή τετραγωνισμένου πλέγματος, το οποίο αποτελείται
από 9 κύρια τετράγωνα με μήκος πλευράς 1 mm (συνεπάγεται ότι το εμβαδόν
του τετραγώνου είναι 1mm2).
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1.0 mm

Πρώτο τετράγωνο
περιοχή
βάθος
όγκος

= μετρήσιμα

= μη μετρήσιμα

Εικόνα Μ.1.: Αιμοκυτταρόμετρο Neubauer. Παρουσιάζεται σχηματικά και ο τρόπος
υπολογισμού των κυττάρων.

Το καθένα από αυτά τα τετράγωνα ορίζεται από τρεις παράλληλες γραμμές
που απέχουν μεταξύ τους μόλις 2,5 μm, που χρησιμεύουν για τον καθορισμό
της θέσης των κυττάρων (το αν αυτά βρίσκονται μέσα ή έξω από το πλέγμα).
Το κάθε τετράγωνο εμφανίζει

διαβαθμίσεις (χωρίζεται σε μικρότερα

τετράγωνα) που εξυπηρετούν την ευκολότερη μέτρηση των κυττάρων.
Το αιμοκυτταρόμετρο εμφανίζει δυο ίσου μεγέθους, λείες, προεξέχουσες
επιφάνειες, με επίπεδο παράλληλο με τις διαγραμμισμένες, που ονομάζονται
«ράχες», και στις οποίες στηρίζεται η καλυπτρίδα. Οι διαγραμμισμένες
επιφάνειες βρίσκονται 0,1 mm χαμηλότερα από τις «ράχες». Μεταξύ της
εξωτερικής πλευράς κάθε τετραγωνισμένης γυαλισμένης επιφάνειας και των
σημείων που στηρίζεται η καλυπτρίδα υπάρχει μια κοίλη επιφάνεια
(αυλάκωση). Στην κοίλη αυτή επιφάνεια τοποθετείται το κυτταρικό εναιώρημα,
το οποίο με τριχοειδικά φαινόμενα απλώνεται στην τετραγωνισμένη
επιφάνεια.
Ο όγκος του κυτταρικού εναιωρήματος που θα καλύπτει ένα από τα εννέα
τετράγωνα είναι 0,1 mm3 (1,0 mm2 x 0,1 mm) ή 1 x 10-4 ml. Έτσι, η
συγκέντρωση των κυττάρων στο αρχικό εναιώρημα (σε κύτταρα / ml) είναι:
Μέτρηση στο ένα από τα κύρια τετράγωνα Χ 10.000.
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M.11. Εκτίμηση της συγκέντρωσης ολικής πρωτεΐνης σε διάλυμα
(Bio-Rad DC Protein Assay)
1. Προετοιμασία διαλύματος: πρόσθεση 20 μl of αντιδραστηρίου S σε 1 ml
αντιδραστηρίου A που θα χρειαστεί για τη μέτρηση. Αυτό είναι το
αντιδραστήριο Α΄ και είναι σταθερό για 1 εβδομάδα.
2. Ετοιμάζουμε 6 διαλύματα BSA (Bovine Serum Alboumin) με γνωστέςπρότυπες συγκεντρώσεις 0.25 έως 8 mg / ml. Καμπύλη αναφοράς πρέπει
πάντα να ετοιμάζεται πριν από κάθε μέτρηση και μάλιστα αν είναι δυνατό στο
ίδιο buffer με αυτό των δειγμάτων.
3. Μεταφέρουμε 5 μl από τα τυποποιημένα διαλύματα πρωτεΐνης σε ένα
καθαρό 96-well plate και την ίδια ποσότητα από τα προς μέτρηση δείγματα.
4. Προσθέτουμε 25 μl από το αντιδραστήριο A' σε κάθε well.
5. Προσθέτουμε 200 μl αντιδραστηρίου B σε κάθε well και κάνουμε ήπια
ανάδευση του plate για 5 δευτερόλεπτα προσεκτικά ώστε να μην αναμειχθούν
τα δείγματα και για να αποφύγουμε το σχηματισμό φυσαλίδων.
6. Μετά από 15 λεπτά, οι τιμές απορροφήσεων μπορούν να μετρηθούν σε
μήκος κύματος 750 nm, οι οποίες θα παραμείνουν σταθερές για την επόμενη
μία ώρα.
M.12. SDS ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου (SDS-PAGE)
Η ανάλυση των πρωτεϊνών έγινε με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα
πολυακρυλαμιδίου, παρουσία αποδιατακτικών παραγόντων (SDS, DTT). Το
SDS είναι ένα ιοντικό απορρυπαντικό το οποίο δεσμεύεται στις πρωτεΐνες με
σταθερή αναλογία βάρους (1,4gr SDS / gr πρωτεΐνης). Η επιπλέον χρήση
αναγωγικών παραγόντων, όπως είναι η διθειοθρεϊτόλη (DTT) ή η βμερκαπτοαιθανόλη, έχει ως αποτέλεσμα την αναγωγή των δισουλφιδικών
δεσμών των πρωτεϊνών. Η πλήρης αποδιάταξη των πρωτεϊνών επιτυγχάνεται
με θέρμανση των πρωτεϊνικών δειγμάτων για 5 λεπτά στους 1000C, παρουσία
όλων των παραπάνω αποδιατακτικών παραγόντων. Εξαιτίας του SDS, οι
πρωτεΐνες που περιέχονται στα δείγματα έχουν φορτιστεί αρνητικά και είναι
δυνατή

η

κίνησή

τους

όταν

βρεθούν

εντός

ηλεκτρικού

πεδίου.

Η
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ηλεκτροφορητική τους κινητικότητα είναι συνάρτηση του μοριακού τους
βάρους. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής :
1. Διαμορφώνεται ειδική υάλινη μήτρα διαστάσεων 9,5 cm X 7,5 cm X 0,1 cm,
μέσα στην οποία θα πραγματοποιηθεί ο πολυμερισμός των πηκτωμάτων
διαχωρισμού και συμπυκνώσεως.
2. Πραγματοποιείται πολύ καλή και γρήγορη ανάδευση των συστατικών που
απαρτίζουν το πήκτωμα διαχωρισμού.
3. Απόχυση των υγρών ακόμα συστατικών του πηκτώματος διαχωρισμού
στην υάλινη μήτρα και επικάλυψη με απεσταγμένο νερό. Παρατηρούμε τον
πολυμερισμό

του

πηκτώματος

έτσι

ώστε

να

βεβαιωθούμε

ότι

πραγματοποιείται φυσιολογικά (2-15 λεπτά, ανάλογα με τη σύσταση του
πηκτώματος ή/και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος).
4. Απόχυση του απεσταγμένου νερού από την επιφάνεια του πηκτώματος.
5. Πραγματοποιείται πολύ καλή και γρήγορη ανάδευση των συστατικών που
απαρτίζουν το πήκτωμα συμπυκνώσεως.
6. Απόχυση των υγρών ακόμα συστατικών του πηκτώματος συμπυκνώσεως
στην υάλινη μήτρα, πάνω από την επιφάνεια του πηκτώματος διαχωρισμού.
Προσθήκη κατάλληλης ελαστικής μήτρας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη
δημιουργία των φρεατίων στο πήκτωμα συμπυκνώσεως. Παρατηρούμε τον
πολυμερισμό του πηκτώματος για να βεβαιωθούμε ότι πραγματοποιείται
φυσιολογικά (5-15 λεπτά ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος).
7. Ανάμιξη των δειγμάτων που θα ηλεκτροφορηθούν με ρυθμιστικό διάλυμα
δειγμάτων 5Χ σε αναλογία 4:1.
8. Θέρμανση των δειγμάτων για 5 λεπτά στους 1000C.
9. Φυγοκέντρηση των δειγμάτων για 5 λεπτά στα 12.000 g και σε
θερμοκρασία δωματίου.
10. Προσθήκη των δειγμάτων στις ειδικές υποδοχές του πηκτώματος
συμπύκνωσης.
11. Πραγματοποίηση της ηλεκτροφόρησης σε θερμοκρασία δωματίου με την
εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου σταθερής έντασης 35 mA, μέχρι η χρωστική
μπλε της βρωμοφαινόλης να φθάσει 0,5 cm πριν το άκρο του πηκτώματος της
ηλεκτροφόρησης.
12. Μετά

την

ολοκλήρωση

της

ηλεκτροφορητικής

ανάλυσης,

γίνεται

τοποθέτηση του πηκτώματος διαχωρισμού σε κατάλληλη συσκευή, για
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μεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωμα σε μεμβράνη PVDF (Western
Blot).

Εικόνα Μ.2: Σχηματική της συσκευής ηλεκτρομεταφοράς πρωτεϊνών. Αριστερά, σε μεγέθυνση
απεικονίζεται η διάταξη που απαιτείται για τη σωστή ηλεκτρομεταφορά των πρωτεϊνών. Αυτή
περιλαμβάνει σπόγγους, χαρτιά Whatman, την PVDF μεμβράνη, το πήκτωμα και την πλαστική
κασετίνα ή οποία τα συμπιέζει. Η φορά της κίνησης των πρωτεϊνών είναι από τον αρνητικό στο
θετικό πόλο.

Υλικά και Διαλύματα
•

1,5 M Tris-HCl pH 8,8:
¾ Τris-base

45,4 g

¾ Απεσταγμένο H2O

180 ml

Το διάλυμα ρυθμίζεται σε pH=8,8 με τη χρήση διαλύματος HCl 37% και
συμπληρώνεται απεσταγμένο H2O μέχρι τελικού όγκου 250 ml.
•

0,5 M Tris-HCl pH 6,8:
¾ Τris-base

6,055 g

¾ Απεσταγμένο H2O

80 ml

Το διάλυμα ρυθμίζεται σε pH=6,8 με τη χρήση διαλύματος HCl 37% και
συμπληρώνεται απεσταγμένο H2O μέχρι τελικού όγκου 100 ml.
•

Διάλυμα ακρυλαμιδίου / μεθυλεν-δις-ακρυλαμιδίου 30% (30:1):
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¾ Ακρυλαμίδιο

150 gr

¾ Μεθυλεν-δις-ακρυλαμιδίου

5 gr

¾ Απεσταγμένο H2O , μέχρι τελικού όγκου 500 ml

•

Διάλυμα SDS 10% κ.β.:
¾ SDS

10 g

¾ Απεσταγμένο H2O
•

100 ml

Διάλυμα υπερθεϊικού αμμωνίου 20% κ.β.:
¾ Υπερθεϊικό αμμώνιο

20 g

¾ Απεσταγμένο H2O , μέχρι τελικού όγκου
•

TEMED

•

Ρυθμιστικό διάλυμα δειγμάτων ( 2Χ )

100 ml

¾ 4 Μ ουρία
¾ 0,03 Μ SDS
¾ 0,05 Μ Tris-base
¾ 10% κ.ο. γλυκερόλη
¾ 2% κ.β. μπλε της βρωμοφαινόλης
¾ 10% κ.ο. β-μερκαπτοαιθανόλη.
•

Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροδίων (5Χ)
¾ Tris-base

250 mM

¾ Γλυκίνη

2M

¾ SDS

0,5%

¾ Απεσταγμένο H2O

μέχρι τελικού όγκου 1 lt.

Το διάλυμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και αραιώνεται 1:5 με
απεσταγμένο Η2Ο πριν από τη χρήση του.
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•

Πήκτωμα συμπυκνώσης (3,5%)

dH2O

2ml

Διάλυμα ακρυλαμιδίου / μεθυλεν-δις-ακρυλαμιδίου

4,9ml

0,5 M Tris-HCl pH 6,8

0,94ml

SDS

80μl

AP

80μl

TEMED

8μl

•

Πήκτωμα διαχωρισμού

17,5%

10%

dH2O

1,34ml

3,41ml

Διάλυμα ακρυλαμιδίου / μεθυλεν-δις-

5,84ml

3,34ml

1,5 M Tris-HCl pH 8,8

2,5 ml

2,5ml

SDS

100μl

100μl

AP 20%

100μl

100μl

TEMED

10μl

10μl

ακρυλαμιδίου

M.13. Ανοσοαποτύπωμα (Western blot)
Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την εκλεκτική ανίχνευση μιας πρωτεΐνηςαντιγόνου, με τη χρήση ειδικών αντισωμάτων που έχουν παρασκευαστεί γι’
αυτό.

Η

μέθοδος

πρωτεϊνούχου

περιλαμβάνει

διαλύματος

σε

την

ηλεκτροφορητική

πήκτωμα

ανάλυση

ενός

πολυακρυλαμιδίου,

την
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ηλεκτρομεταφορά των πρωτεϊνών σε μεμβράνες και τέλος τη δέσμευση των
ειδικών αντισωμάτων στο αντιγόνο. Μετά από την κάλυψη των κενών θέσεων
της μεμβράνης (blocking) πραγματοποιείται επώαση της μεμβράνης με ειδικό
έναντι του υπό μελέτη αντιγόνου αντίσωμα. Στη συνέχεια, η μεμβράνη
επωάζεται με αντίσωμα που αναγνωρίζει την Fc περιοχή του πρώτου
αντισώματος. Το δεύτερο αντίσωμα είναι σημασμένο είτε ενζυμικά είτε
ραδιενεργά, οπότε είναι δυνατή η ανίχνευση του συμπλόκου αντιγόνου
αντισώματος μετά από την προσθήκη κατάλληλου υποστρώματος. Στα
πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, όλα τα δεύτερα
αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σημασμένα ενζυμικά με την
υπεροξειδάση (horse-raddish peroxidase, HRP). Η διαδικασία είναι η εξής :
1. Μετά

την

ολοκλήρωση

της

ηλεκτροφορητικής

ανάλυσης,

γίνεται

τοποθέτηση του πηκτώματος διαχωρισμού σε κατάλληλη συσκευή, για
μεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωμα σε μεμβράνη PVDF.
2. Εφαρμογή σταθερής ένταση ρεύματος 400 mA για 3 ώρες. Τα δείγματα
μεταφέρονται από τον αρνητικό στο θετικό πόλο.
3. H μεμβράνη υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία ανάλογα με το είδος της
πρωτεΐνης που αναλύεται, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρεμποδιστεί
η μη ειδική δέσμευση των αντισωμάτων (Πίνακας M.1 και Μ.2).
4. Πραγματοποιούνται 3 ξεπλύματα της μεμβράνης για 5 λεπτά με διάλυμα
TBS –T σε θερμοκρασία δωματίου.
5. Εμβάπτιση της μεμβράνης και επώαση σε ρυθμιστικό διάλυμα που
περιέχει το πρώτο αντίσωμα σε κατάλληλη αραίωση, όπως φαίνεται στον
Πίνακα M.1.
6. Συλλογή του πρώτου αντισώματος.
7. Πραγματοποιούνται 3 ξεπλύματα της μεμβράνης για 5 λεπτά με διάλυμα
TBS –T σε θερμοκρασία δωματίου.
8. Επώαση της μεμβράνης σε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει το δεύτερο
αντίσωμα, σε θερμοκρασία δωματίου υπό ανακίνηση, όπως φαίνεται στον
Πίνακα M.1.
9. Πραγματοποιούνται 3 ξεπλύματα της μεμβράνης για 5 λεπτά με διάλυμα
TBS –T σε θερμοκρασία δωματίου και ένα ξέπλυμα των 5 λεπτών με TBS.
10. Εμφάνιση του ανοσοστυπώματος της πρωτεΐνης στη μεμβράνη με
σύστημα χημειοφωταύγειας.
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Υλικά και Διαλύματα
•

Ρυθμιστικό διάλυμα για τη συσκευή μεταφοράς πρωτεϊνών (10Χ):
¾ Γλυκίνη

400 mM

¾ Tris –base

500 mM

¾ SDS

0,37% κ.β.

Το διάλυμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και αραιώνεται πριν από τη
χρήση του με αναλογία ρυθμιστικού διαλύματος:απεσταγμένο Η2Ο:μεθανόλη
ίση με 1:7:2.
•

Ρυθμιστικό διάλυμα TBS pH 7,6 (10Χ):
¾ Tris –base

200 mΜ

¾ NaCl

1,36 Μ

¾ Απεσταγμένο Η2Ο

800 ml

Ρυθμίζεται το pH του διαλύματος σε τιμή ίση με 7,6 με τη χρήση πυκνού
διαλύματος HCl (37%) και συμπληρώνεται ο όγκος του μέχρι 1lt με
απεσταγμένο Η2Ο. Το διάλυμα διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και
χρησιμοποιείται ως 1Χ μετά από αραίωση 1:9 με απεσταγμένο Η2Ο.
•

Μεμβράνη PVDF (polyvinylidene fluoride): Millipore Immobilon-P
Transfer Membrane

•

Απαχο γάλα σε σκόνη (Regilait)

•

Bovine Serum Albumin (Fluka)

•

Ρυθμιστικό διάλυμα TBS –Tween 20 pH 7,6 (ΤΒS-T)

•

Σύστημα Χημειοφωταύγειας: Χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο
σύστημα

χημειοφωταύγειας

από

την

εταιρεία

Chemicon

(ChemiLucentTM #2600).

Πίνακας M.3: Αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα πειράματα με ανοσοαποτύπωμα.
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Αντίσωμα

Προέλευση

Phospho Erk1/2 (#9101, rabbit)

Πολυκλωνικό αντίσωμα, Cell
Signaling

Erk1/2 (#06-182, mouse)

Μονοκλωνικό αντίσωμα, Cell
Signaling

Phospho p38 (#9211, rabbit)

Πολυκλωνικό αντίσωμα, Cell
Signaling

P38 (#9212, rabbit)

Πολυκλωνικό αντίσωμα, Cell
Signaling

Anti-rabbit IgG (A0545, goat)

Συνδεδεμένο με υπεροξειδάση,
Sigma

Anti-goat IgG (B3148, mouse, clone GT-34)

Συνδεδεμένο με υπεροξειδάση,
Sigma

Anti-mouse IgG (A9917, goat)

Συνδεδεμένο με υπεροξειδάση,
Sigma

Πίνακας M.4: Συνθήκες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τα ανοσοαποτυπώματα που
πραγματοποιήθηκαν.

Παρεμπόδιση

1ο αντίσωμα

2ο αντίσωμα
(1 ώρα, 250C)

μη ειδικής
δέσμευσης
Phospho

5% άπαχο γάλα 1:1.000

Erk1/2

σε TBS-T 0,1%, 2 0,1% με 5% BSA,16 TBS-T 0,1%

(rabbit)

ώρες, 250C

Erk1/2

5% άπαχο γάλα 1: 5.000 σε TBS-T Anti-rabbit 1:12.500 σε

(rabbit)

σε TBS-T 0,1%, 2 0,1% με 3% άπαχο TBS-T 0,1%
ώρες, 250C

Phospho
p38
(rabbit)

σε

TBS-T Anti-rabbit 1:12.500 σε

ώρες, 40C,

γάλα, 16 ώρες, 40C

5% άπαχο γάλα 1: 1.000 σε TBS-T Anti-rabbit 1:2.000 σε
σε TBS-T 0,1%, 2 0,1% με 5% BSA,16 TBS-T
ώρες, 250C

ώρες, 40C

0,1%

με

άπαχο γάλα
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5% άπαχο γάλα 1: 1.000 σε TBS-T Anti-rabbit 1:2.000 σε

p38
(rabbit)

σε TBS-T 0,1%, 2 0,1% με 5% BSA,16 TBS-T
ώρες, 250C

ώρες, 40C

0,1%

με

άπαχο γάλα

M.14. Αποδέσμευση αντισώματος από μεμβράνη PVDF (stripping)

Η διαδικασία αποδέσμευσης αντισώματος από την PVDF μεμβράνη
συμβαίνει μόνο όταν έχει χρησιμοποιηθεί το σύστημα της χημειοφωταύγειας
για το ανοσοαποτύπωμα της πρωτεΐνης. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι
η εξής:
•

Μετά την έκθεση της μεμβράνης στο φιλμ, ακολουθεί πλύσιμο αυτής 3
φορές με διάλυμα TBS-T για 5 λεπτά υπό ανακίνηση.

•

Επώαση της μεμβράνης με το διάλυμα αποδέσμευσης αντισωμάτων
για 30 λεπτά σε θερμοκρασία 50 – 60 οC και με ήπια ανάδευση ανά
τακτά χρονικά διαστήματα.

•

Ακολουθούν 6 πλυσίματα της μεμβράνης με TBS-T, διάρκειας 5
λεπτών το καθένα υπό ανακίνηση.

•

Γίνεται επώαση της μεμβράνης με κάποιο ρυθμιστικό διάλυμα
παρεμπόδισης της μη ειδικής δέσμευσης, ανάλογα με το αντίσωμα με
το οποίο πρόκειται η μεμβράνη να επωαστεί (αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο).
Υλικά και Διαλύματα

•

Διάλυμα αποδέσμευσης αντισωμάτων:
¾ 62,5 mM Tris-HCl pH 6,8
¾ 2% SDS
¾ 100 mM β-μερκαπτοαιθανόλη

•

Ρυθμιστικό διάλυμα TBS-Tween 20 pH 7,6 (TBS-T)
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M.15. Ποσοτικοποίηση ανοσοαποτυπωμάτων πρωτεϊνών με σύστημα
ανάλυσης εικόνας

Προκειμένου

να

εξαχθούν

ποσοτικά

συμπεράσματα

από

τα

ανοσοαποτυπώματα πρωτεϊνών, γίνεται ποσοτικοποίηση των ζωνών με τη
χρήση συστήματος ανάλυσης εικόνας. Η φωτογράφηση πραγματοποιείται με
τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Olympus Camedia C-2500L και FE5500, με τη χρήση διερχόμενου λευκού φωτός. Ακολούθως, οι φωτογραφίες
μεταφέρονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και αναλύονται με το πρόγραμμα
Scion Image (Scion Corporation). Το λογισμικό είναι ρυθμισμένο κατάλληλα
ώστε για κάθε ζώνη που περιγράφεται, να καταγράφεται αυτόματα σε ένα
λογιστικό φύλλο η επιφάνεια της ζώνης και η μέση έντασή της. Το γινόμενο
των δύο αυτών παραμέτρων είναι ανάλογο της ποσότητας της πρωτεΐνης που
αντιστοιχεί σε κάθε ζώνη και χρησιμοποιείται περαιτέρω για τις ποσοτικές
αναλύσεις.

M.16. Μελέτη του χημειοτακτισμού των κυττάρων

Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν ενδοθηλιακά κύτταρα HUVEC στα
οποία είχε προηγηθεί επώαση με θρεπτικό μέσο Μ199* χωρίς ορό για 16
ώρες (starvation 0%).
1. Σε αυτό το πείραμα χρησιμοποιούνται μικροπλακίδια (Transwell Costar),
τα οποία έχουν την ακόλουθη διαμόρφωση (Εικόνα Μ.3): Στην πάνω
επιφάνεια του μικροπλακιδίου, πάνω από κάθε κυψελίδα στερεώνεται μια
ένθεση, η οποία διαμερισματοποιεί το κελί σε δυο μέρη. Ο μερικός
διαχωρισμός της εσωτερικής μικροκυψελίδας (ένθετη) από την εξωτερική
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μιας πολυμερούς κινητής μεμβράνης
ανθρακικών, που αποτελεί και τον πυθμένα της εσωτερικής κυψελίδας.
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Εικόνα Μ.5: Σχηματική παράσταση μικροκυψελίδας Transwell Costar, που χρησιμοποιείται
για Βoyden chamber.

2. Σε

κάθε

εξωτερική

μικροκυψελίδα

(κάτω

μέρος

της

μεμβράνης)

προστίθενται 600μl θρεπτικό μέσο Μ199* με 0,25 % BSA. Το κελί που
χρησιμοποιείται ως μάρτυρας περιέχει μόνο το προαναφερόμενο θρεπτικό
μέσο. Στις υπόλοιπες μικροκυψελίδες (στις οποίες επιθυμούμε να
μελετήσουμε τη χημειοτακτική δράση μιας ουσίας), στο κάτω μέρος της
μεμβράνης τοποθετείται η ουσία σε καθορισμένες συγκεντρώσεις.
3. Ακολουθεί προσθήκη 100 μl θρεπτικού μέσου Μ199*, που περιέχει 0,25 %
BSA και 100,000 κύτταρα στο πάνω μέρος της μεμβράνης (εσωτερική
μικροκυψελίδα).
4. Τα μικροπλακίδια τοποθετούνται στον επωαστή, όπου επωάζονται για 4
ώρες, στους 37 0C και ατμόσφαιρα περιεκτικότητας 5 % σε CO2.
5. Τα

μικροπλακίδια

μονιμοποίηση

των

εξέρχονται

από

κυττάρων

ως

τον
εξής:

επωαστή
Σε

και

ακολουθεί

γειτονικές

εξωτερικές

μικροκυψελίδες (στο ίδιο μικροπλακίδιο) που στερούνται εσωτερικής
μικροκυψελίδας, προστίθεται μονιμοποιητικό Carson’s. Οι εσωτερικές
μικροκυψελίδες

μεταφέρονται

στις

γειτονικές

εξωτερικές,

όπου

εμβαπτίζονται στο μονιμοποιητικό διάλυμα για 20 min.
6. Απομάκρυνση των κυττάρων που βρίσκονται στο πάνω μέρος της
μεμβράνης με ένα βαμβακοφόρο κολεό. Τα κύτταρα που μας ενδιαφέρουν
θα έχουν διαπεράσει τη μεμβράνη και θα βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια.
Στη χρησιμοποίηση του βαμβακοφόρου κολεού απαιτείται μεγάλη
προσοχή και δεν πρέπει να ασκηθεί πίεση για να μην παραμορφωθεί ή
διαραγεί η μεμβράνη.
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7. Με ανάλογη προσοχή κόβεται η μεμβράνη με τη βοήθεια νυστεριού,
ανακτώντας τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια.
8. Τοποθέτηση της μεμβράνης σε αντικειμενοφόρο πλάκα έτσι ώστε τα
κύτταρα να βρίσκονται στην πάνω επιφάνεια.
9. Προσθέτουμε δυο σταγόνες διαλύματος θειαζίνης στη μεμβράνη για 10 –
15 min, προκειμένου να επιτευχθεί η χρώση των κυττάρων.
10. Αποχρωματισμός της μεμβράνης με 3 – 4 διαδοχικές εμβαπτίσεις σε νερό.
11. Τοποθέτησή της σε αντικειμενοφόρο πλάκα, με τα κύτταρα προς την κάτω
επιφάνεια.
12. Μέτρηση των κυττάρων στο μικροσκόπιο
Υλικά και Διαλύματα
• Σύστημα μελέτης χημειοτακτισμού Boyden chamber (Μικροπλακίδια
Transwell, Costar)
• Μ199* που περιέχει 0,25 % BSA
•

Διάλυμα θειαζίνης:
¾ 1 % μπλε της τολουϊδίνης σε PBS, pH 6.6

• Διάλυμα μονιμοποίησης Carson’s
¾ Φορμαλδεΰδη 37 %

100 ml

¾ NaH2PO4H2O

18,6 g

¾ NaOH

4,2 g

¾ Απεσταγμένο Η2Ο, μέχρι τελικού όγκου

1000 ml

M.17. Μελέτη της δημιουργίας αυλών in vitro σε υπόστρωμα matrigel
Το Matrigel αποτελείται από πρωτεΐνες εξωκυττάριου χώρου που
απομονώνονται από όγκους Englebreth-Holm-Swarm αρουραίων. Αποτελεί
δε

το

κατάλληλο

υπόστρωμα

στο

οποίο

τα

ενδοθηλιακά

κύτταρα

προσκολλώνται, μεταναστεύουν και σχηματίζουν μορφές σαν τριχοειδείς
αυλούς μέσα σε 18 ώρες.
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Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν ενδοθηλιακά κύτταρα HUVEC
στα οποία είχε προηγηθεί επώαση με θρεπτικό μέσο Μ199* χωρίς ορό για 16
ώρες (starvation 0%).
1. Ξεπάγωμα του matrigel, το οποίο βρίσκεται παγωμένο στους –20 0C,
γρήγορα και τρίβοντάς το ομαλά (για να μη δημιουργηθούν πολλές
φυσαλίδες) με το χέρι. Είναι πολύ σημαντικό να μην αυξηθεί καθόλου η
θερμοκρασία του matrigel, γιατί αρχίζει να πολυμερίζεται και δεν μπορεί
πλέον να χρησιμοποιηθεί.
2. Όταν το matrigel ξεπαγώσει, αφήνεται σε ηρεμία σε πάγο για τουλάχιστον
30 λεπτά, προκειμένου οι φυσαλίδες που εγκλωβίζονται στο εσωτερικό του
κατά την απόψυξή του, να μετακινηθούν προς την επιφάνειά του. Το
ξεπάγωμα του matrigel μπορεί να ξεκινήσει από το προηγούμενο βράδυ
σε πάγο στους 4 οC.
3. Σε κάθε μικροκυψελίδα 96 θέσεων προστίθεται ποσότητα matrigel ίση με
40 μl. Όλες οι κινήσεις γίνονται κρατώντας το matrigel σε πάγο και
προσέχοντας να μην εγκλωβιστούν οι φυσαλίδες στη μάζα του. Οι
φυσαλίδες θα είναι εμπόδιο κατά το τελικό στάδιο ποσοτικοποίησης των
αυλών οι οποίοι θα δημιουργηθούν από τα ενδοθηλιακά κύτταρα.
4. Ακολουθεί ο πολυμερισμός του matrigel στις μικροκυψελίδες, επωάζοντας
για τουλάχιστον 20 λεπτά σε θερμοκρασία 37

0

C και ατμόσφαιρα

περιεκτικότητας 5% σε CO2.
5. Κατά τη διάρκεια της επώασης του matrigel λαμβάνει χώρα η διαδικασία
της ανακαλλιέργειας, και συγκεκριμένα η αποκόλληση των κυττάρων με
τρυψίνη, η φυγοκέντρηση, η επαναιώρηση και ο υπολογισμός του αριθμού
των κυττάρων στο αιμοκυτταρόμετρο.
6. Αφού ολοκληρωθεί η μέτρηση, ακολουθεί η έξοδος του μικροπλακιδίου
από τον επωαστή και η προσθήκη 15,000 κυττάρων ανά μικροκυψελίδα σε
τελικό όγκο 150 μl Μ199*, χωρίς ορό.
7. Προσθήκη των ουσιών, σε καθορισμένη συγκέντρωση για κάθε κυψελίδα,
και επώαση για 6 ώρες σε ολική υγρασία, στους 37 0C και σε ατμόσφαιρα
περιεκτικότητας 5% σε CO2.
8. Μετά την πάροδο των 6 ωρών, το μικροπλακίδιο εξέρχεται από τον
επωαστή και ακολουθεί απόχυση του θρεπτικού μέσου που περιέχεται
στις μικροκυψελίδες με ελαφρύ χτύπημα του μικροπλακιδίου και με
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τριχοειδή φαινόμενα.
9. Χρώση των αυλών με διάλυμα θειαζίνης για 5 min.
10. Απομάκρυνση της περίσσειας της χρωστικής με τριχοειδή φαινόμενα.
11. Παρατήρηση των αυλών σε στερεοσκόπιο που συνδέεται με ψηφιακή
κάμερα στη μεγέθυνση των 2,5 και φωτογράφησή τους.
12. Ποσοτικοποίηση των αυλών με τη βοήθεια συστήματος ποσοτικοποίησης
εικόνας και ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Σε όλα τα στάδια έχουμε ταυτόχρονη παρατήρηση, των κυττάρων αρχικά
και των αυλών στη συνέχεια, σε μικροσκόπιο, προκειμένου να γίνεται και
ποσοτική εκτίμηση του βαθμού των σχηματισμών αυλών.
Υλικά και Διαλύματα
•

Μικροπλακίδιο 96 μικροκυψελίδων κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργειες

•

Matrigel χωρίς αυξητικούς παράγοντες

•

Διάλυμα θειαζίνης

•

Φωτογραφική μηχανή προσαρμοσμένη σε στερεοσκόπιο και λογισμικό
σύστημα

ανάλυσης

και

ποσοτικοποίησης

εικόνας

σε

ηλεκτρονικό

υπολογιστή.

M.18. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα εξήχθησαν από τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα μεταξύ τους
πειράματα.
Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (μέση τιμή ± σταθερό
σφάλμα) έγινε με τη χρήση του unpaired t-test.
Οι συγκρίσεις (μέση τιμή ± σταθερό σφάλμα) έγιναν μεταξύ της κάθε
πειραματικής ομάδας και του αντίστοιχου μάρτυρα. Επιπλέον, σε ορισμένες
περιπτώσεις, μελετήθηκε η μεταβολή σε σχέση με συγκεκριμένη πειραματική
ομάδα.
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M.19. Το υπό εξέταση πεπτίδιο ANP

Το νατριουρητικό πεπτίδιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των in vivo
αλλά και in vitro πειραμάτων ήταν το ANP (Atrial Natriuretic Peptide) 1-28, rat
από την ‘TOCRIS bioscience’.

MB

3062.43

Τύπος

C128H205N45O39S2

Αποθήκευση:

-20°C

81

Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
A.1. Εξωγενής χορήγηση ANP διεγείρει την αγγειογένεση in vivo

A.1.1 Μέτρηση της αύξησης του μήκους των αγγείων
Για την αξιολόγηση της αγγειογενετικής δράσης του ANP in vivo,
χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της χοριοαλλαντοϊκής μεμβράνης (CAM)
εμβρύου όρνιθας. Διαφορετικές ποσότητες του πεπτιδίου (10-9 – 10-5 μΜ)
προστέθηκαν στην CAM κατά την 9η ημέρα ανάπτυξης του εμβρύου όρνιθας,
όπως περιγράφεται αναλυτικά στις ‘Μεθόδους και υλικά’. Στερεοσκοπική
παρατήρηση των ιστών κατά τη 12η ημέρα ανάπτυξης του εμβρύου,
παρουσίασε αγγειοβριθείς εικόνες από τις μεμβράνες με τον υπό μελέτη
παράγοντα σε σχέση με το μάρτυρα. Στις περιοχές δράσης του ANP το μήκος
των αγγείων με την επίδραση της μεγαλύτερης ποσότητας ANP (10 μmoles)
βρέθηκε σημαντικά αυξημένο συγκριτικά με τον μάρτυρα, δείχνοντας
επαγωγή περίπου 57,78%.

(A)
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(Β)

(Γ)

(Δ)

Εικόνα Α.1.1.: Επίδραση χορηγούμενου ΑΝP διαφορετικών ποσοτήτων στο μήκος
των σχηματισθέντων αγγείων στην αγγειογένεση in vivo. Αυξανόμενες ποσότητες
ANP (0.01 – 10 μM) προστέθηκαν στην CAM εμβρύου όρνιθας κατά την 9η ημέρα
ανάπτυξης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις ‘Μεθόδους και Υλικά’. Η αύξηση του
μήκους των αγγείων μελετήθηκε μετά από 72 ώρες και οι εικόνες που λήφθηκαν
ποσοτικοποιήθηκαν με κατάλληλο λογισμικό. (Α) Στατιστικά σημαντική βρέθηκε να
είναι η αύξηση όσον αφορά στο μήκος των αγγείων σε σχέση με το μάρτυρα σε όλες
τις χορηγούμενες ποσότητες, εκτός της χαμηλότερης, των 0,01 μmole, η οποία δε
φαίνεται στο γράφημα .Αντιπροσωπευτική εικόνα του αγγειακού δικτύου στο
εσωτερικό των δακτυλίων του μάρτυρα της CAM (Β), με επίδραση ANP 0.1 μmoles
(Γ) και με επίδραση ANP 10 μmoles (Δ). Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται
αποτελούν τη στατιστική επεξεργασία από 4 ανεξάρτητα μεταξύ τους πειράματα (n=4)
και εκφράζονται ως μέση τιμή ± σταθερό σφάλμα του μήκους των αγγείων στο
εσωτερικό των δακτυλίων.
Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το
μάρτυρα. Το ** αντιστοιχεί σε Ρ<0.01 και Το *** αντιστοιχεί σε Ρ<0.001.

A.1.2. Μέτρηση της δημιουργίας νέων διακλαδώσεων των αγγείων (branching
points)
Με σκοπό να μελετήσουμε την επίδραση του ANP στην αγγειογένεση in
vivo, θελήσαμε να αξιολογήσουμε και ένα άλλο δείκτη της αγγειογένεσης,
δηλαδή τον αριθμό των διακλαδώσεων των νέων αγγείων (branching points).
Μετά την επίδραση ANP σε αυξανόμενες δόσεις σε μοτίβο παρόμοιο με αυτό
του πειράματος που είχε να κάνει με το μήκος των αγγείων (0,1 μΜ/1μΜ/10
Μμ), μετρήθηκαν τα σημεία διακλάδωσης και παρατηρήθηκε ότι επίδραση του
ANP αυξάνει τον αριθμό των διακλαδώσεων in vivo με δοσοεξαρτώμενο
τρόπο όπως φαίνεται και στην Εικόνα Α.1.2. , αυξάνοντας κατά 40% περίπου
τον αριθμό σημείων διακλάδωσης των αγγείων στην CAM ύστερα από
επίδραση 10 μΜ ANP σε σχέση με το μάρτυρα.
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Εικόνα Α.1.2.: Το ANP προκαλεί αύξηση του αριθμού των σημείων διακλάδωσης των
αγγείων στην CAM με τρόπο δοσο-εξαρτώμενο. Στην CAM εμβρύου όρνιθας κατά την
9η ημέρα ανάπτυξης προστέθηκαν ποσότητες ANP (0,1 – 10 μΜ), όπως
περιγράφεται αναλυτικά στις ‘Μεθόδους και Υλικά’
Ο αριθμός των σημείων
διακλάδωσης των αγγείων μετρήθηκε μετά από 72 ώρες. Σημαντική επαγωγή της
αγγειογένεσης φαίνεται να προκαλεί η ποσότητα 10 μmole ANP, γεγονός που
συμφωνεί και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα του 1ου πειράματος στην CAM.
Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το μάρτυρα.
Το (*) αντιστοιχεί σε Ρ<0.05 και το (***) αντιστοιχεί σε Ρ<0.001.

A.2. To ANP επάγει το σχηματισμό αυλοειδών σχηματισμών από
κύτταρα HUVEC σε υπόστρωμα Matrigel
Όπως αναφέρεται αναλυτικότερα και στις ‘Μεθόδους και Υλικά’, το Matrigel
αποτελεί εκχύλισμα βασικής μεμβράνης από καρκινικό όγκο περιτόναιου
ποντικού και είναι πλούσιο σε λαμινίνη. Η ιδιαιτερότητα της σύστασής του το
κρατά σε ημίρρευστη κατάσταση σε θερμοκρασία πάγου, ενώ σε θερμοκρασία
μεγαλύτερη των 80C σχηματίζει πήκτωμα. Όταν τα ενδοθηλιακά κύτταρα
καλλιεργούνται στην επιφάνεια του πηκτώματος αυτού, προσκολλώνται και
διαφοροποιούνται δημιουργώντας σχηματισμούς που προσομοιάζουν αγγεία.
Έτσι, κύτταρα HUVEC καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα Μatrigel υπό την
επίδραση ANP σε συγκεντρώσεις 0,1 και 10 μΜ

και μετά από 6 ώρες
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επώασης, φωτογραφήθηκαν οι αυλοί που είχαν σχηματιστεί. Οι εικόνες που
ελήφθησαν ποσοτικοποιήθηκαν με κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας
εικόνας. Ενδεικτικά παρατίθενται δύο χαρακτηριστικές λήψεις στην Εικόνα
Α.2. (Β). Στην Εικόνα Α.2. (Α) φαίνεται ότι το ANP στη μεγαλύτερη
συγκέντρωση, αυτή των 10 μΜ, επάγει σημαντικά τη διαφοροποίηση των
κυττάρων HUVEC και το σχηματισμό αυξημένου αριθμού ψευδαγγείων,
δηλαδή αυλοειδών σχηματισμών, σε σύγκριση με τις περιπτώσεις, όπου τα
ενδοθηλιακά κύτταρα επωάστηκαν με το θρεπτικό μέσο που δεν περιείχε τον
παράγοντα (μάρτυρας).
(Α)

(Β)

Μάρτυρας

ANP 10 μΜ
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Εικόνα A.2.: Η διαφοροποίηση των κυττάρων HUVEC επάγεται σημαντικά από την
επίδραση του παράγοντα ANP. 6 ώρες μετά από την επίδραση ANP σε
συγκεντρώσεις 0,1 μΜ και 10 μΜ εκτιμήθηκε ο σχηματισμός δικτύου αγγειακού
τύπου, δηλαδή δομών που προσομοιάζουν σε αυλούς από τα κύτταρα HUVEC στην
επιφάνεια υποστρώματος Μatrigel. Η διαδικασία περιγράφεται στο κεφάλαιο ‘Μεθόδοι
και Υλικά’ εκτενέστερα. Μετά την επώαση φωτογραφήθηκαν οι αυλοί που είχαν
σχηματιστεί από τα HUVEC και οι εικόνες ποσοτικοποιήθηκαν. Το αποτέλεσμα
εκφράστηκε ως μέση τιμή του ποσοστού της μεταβολής του μήκους του δικτύου σε
σχέση με το μάρτυρα. Ενδεικτικά στις εικόνες που παρατίθενται φαίνεται καθαρά η
επαγωγή της τάσης των ενδοθηλιακών κυττάρων να σχηματίζουν δομές που μοιάζουν
με αγγεία μεταξύ απουσίας και παρουσίας ANP.
Τα σημεία (***) αντιστοιχούν σε επίπεδο σημαντικότητας P < 0,001.

A.3. To ANP επάγει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων HUVEC με
τρόπο εξαρτώμενο από τη συγκέντρωση
Με σκοπό να εκτιμηθεί ο ρόλος του ANP στον πολλαπλασιασμό

των

ενδοθηλιακών κυττάρων, HUVEC κύτταρα επιστρώθηκαν σε πλακίδια των 24
μικροκυψελίδων και επωάστηκαν σε θρεπτικό μέσο που δεν περιείχε ορό για
16 ώρες. Στη συνέχεια, προστέθηκε το ANP σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις
(από 0 έως και 1 μM) και ελέγχθηκε η επίδρασή του στην ανάπτυξή των
κυττάρων 24 ώρες μετά. Ο αριθμός των κυττάρων εκτιμήθηκε με τη μέθοδο
του ΜΤΤ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο ‘Μέθοδοι και Υλικά’.
Στην Εικόνα Α.3., φαίνεται ότι το ANP αυξάνει στατιστικά σημαντικά τον
πολλαπλασιασμό των κυττάρων HUVEC στις 24 πρώτες ώρες επώασής τους.
Η επαγωγική δράση του εκδηλώθηκε ήδη από τη συγκέντρωση του 0,1 μΜ,
με το μέγιστο αποτέλεσμα στη συγκέντρωση των 10 μΜ.
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Εικόνα Α.3.: Επίδραση του παράγοντα ANP στον πολλαπλασιασμό κυττάρων
HUVEC. O αριθμός των κυττάρων προσδιορίστηκε από 24 ώρες μετά την ανάπτυξή
τους σε επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων ANP με τη μέθοδο ΜΤΤ, όπως
περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο ‘Μέθοδοι και Υλικά’. Η περιεκτικότητα σε ορό
του θρεπτικού υλικού και για τις τρεις συγκεντρώσεις ANP που μελετήθηκαν (0,01 Μμ
/ 0,1 μΜ /1 μΜ) ήταν 0%. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μέση τιμή ± σταθερό
σφάλμα του αριθμού των κυττάρων, από 4 ανεξάρτητα μεταξύ τους πειράματα που
εκτελέστηκαν εις τριπλούν.
Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το μάρτυρα
**
P < 0,01 και ***P < 0,001.

A.4. Το ANP επάγει τη φωσφορυλίωση της ERK½ κινάσης με
χρονοεξαρτώμενο τρόπο
Από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστή η συμμετοχή των ΜΑΡ κινασών σε
διαδικασίες που αφορούν στον πολλαπλασιασμό, μετανάστευση και στη
διαφοροποίηση πολλών τύπων κυττάρων. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι
ενεργοποίηση του μονοπατιού GC-cGMP-PKG, μπορεί να οδηγήσει στην
ενεργοποίηση των κινασών ERK1 και ERK2. Για τους λόγους αυτούς,
θελήσαμε να ελέγξουμε το εάν το ANP, που ενεργοποιεί την pGC, είναι
δυνατόν να ενεργοποιήσει τις

ERK1 και ERK2. Στην περίπτωση αυτή

παρατηρήθηκε ότι το ANP επάγει τη φωσφορυλίωση των κινασών ERK½,
όταν προστεθεί στο θρεπτικό μέσο των κυττάρων HUVEC στη συγκέντρωση
των 10-6μΜ. Όπως φαίνεται στην Εικόνα Α.4. (Α). , η ενεργοποίηση των ERK
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½ παρατηρείται από τα πρώτα 5 λεπτά της επώασης των κυττάρων με το
ANP. Η φωσφορυλίωση είναι μέγιστη όταν τα κύτταρα επωάζονται με το
πεπτίδιο για 15 λεπτά και διατηρείται για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά τη
προσθήκη του ANP στο θρεπτικό μέσο των HUVEC.
(A)
phosphoERK 42/44

ERK 42/44
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Εικόνα Α.4.: Το ANP επάγει την ενεργοποίηση των ERK½. Κύτταρα HUVEC, τα
οποία είχαν καλλιεργηθεί σε θρεπτικό μέσο χωρίς ορό για 16 ώρες επωάστηκαν με
ANP σε συγκέντρωση1 μΜ για διάφορες χρονικές περιόδους (5 min – 60 min). Στη
συνέχεια, τα κύτταρα λύθηκαν και μετά από ανοσοαποτύπωμα (Α) εκτιμήθηκε η
ποσοστιαία σύστασή σε φωσφορυλιωμένες ERK 1 και 2 (Β). Το ποσοστό αυτό
συγκρίθηκε με εκείνο του αντίστοιχου μάρτυρα (κύτταρα τα οποία δεν επωάστηκαν σε
θρεπτικό μέσο που δεν περιείχε ANP). Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως η μέση
τιμή του κάθε δείγματος ± το τυπικό σφάλμα από τρία ανεξάρτητα πειράματα.
Τα (*), (**) και (***) αντιστοιχούν σε P<0,5 Ρ<0,01 και Ρ<0,001 αντίστοιχα.

89

Αποτελέσματα

A.5. Ο φαρμακολογικός αναστολέας των pERK½, PD098059, αναστέλλει
τον επαγόμενο από το ANP πολλαπλασιασμό των κυττάρων HUVEC
Προκειμένου

να

διερευνήσουμε

τη

συμμετοχή

των

ERK½,

στον

πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων που διεγείρεται από το ANP,
χρησιμοποιήσαμε τον αναστολέα της φωσφορυλίωσης των κινασών αυτών,
το PD098059. Κύτταρα HUVEC επωάστηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό μέσο
που δεν περιείχε ορό. Στη συνέχεια τα κύτταρα επωάστηκαν με PD098059
(σε συγκέντρωση 10 μM) 1 ώρα πριν από την προσθήκη του ANP στο
θρεπτικό μέσο τους (το οποίο δεν περιείχε ορό). Κατόπιν τα κύτταρα
επωάστηκαν παρουσία ή απουσία ANP στο θρεπτικό τους μέσο για 15 λεπτά.
Το

ολικό

εκχύλισμα

των

κυττάρων

αναλύθηκε

σε

SDS-PAGE

και

υπολογίστηκε το ποσοστό των φωσφορυλιωμένων ERK½, σε κάθε δείγμα.
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα Α.5.1. (A), το PD098059 προκαλεί αναστολή
της φωσφορυλίωσης των ERK½, η οποία είναι έντονη μετά από επίδραση με
ANP.

(A)

ERK 42/44

phospho ERK 42/44
Μ

ΑNP

PD

ΑNP
+
PD
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(B)

Εικόνα Α.5.1.: Αναστολή των ERK½ παρεμποδίζει τη μεταγωγή σήματος του ANP
στα κύτταρα HUVEC. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 16 ώρες σε θρεπτικό μέσο το
οποίο δεν περιείχε ορό. Κατόπιν επωάστηκαν για 1 ώρα με PD098059 (10 μΜ) πριν
από την προσθήκη του ANP (1μΜ) στο θρεπτικό τους μέσο. Στο ανοσοαποτύπωμα
(Α) εκτιμήθηκε το ποσοστό των φωσφορυλιωμένων ERK½ σε κάθε δείγμα και τα
επίπεδα, της φωσφορυλιωμένης μορφής των κινασών, ποσοτικοποιημένα πλέον,
φαίνονται στο γραφικό (Β). Όπως φαίνεται, το PD098059 αναστέλλει τη μεταγωγή
σήματος που επάγεται από το ANP στα κύτταρα HUVEC. Τα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται αποτελούν τη στατιστική επεξεργασία από τουλάχιστον τρία
ανεξάρτητα μεταξύ τους πειράματα.
Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το
μάρτυρα. ***P<0,001 και ** P<0,01.

Στη συνέχεια, αφού εξασφαλίσαμε την παρεμπόδιση της προκαλούμενης
από ANP φωσφορυλίωσης των κινασών αυτών από τον αναστολέα,
ερευνήσαμε το ρόλο των ERK½ ως μεσολαβητών στο μονοπάτι μεταγωγής
σήματος που ξεκινά από το εξωκυτταρικά χορηγούμενο ANP και οδηγεί στην
επαγωγή

του

πολλαπλασιασμού

των

HUVEC.

Γι’

αυτό

το

λόγο

καλλιεργήθηκαν κύτταρα HUVEC σε πιάτο 24άρων μικροκυψελίδων για 24
ώρες και κατόπιν επωάστηκαν για διάστημα 16 ωρών σε στερούμενο ορού
θρεπτικό υπόστρωμα. Στη συνέχεια σε ορισμένα από αυτά έγινε προεπώαση
με τον αναστολέα PD098059 για 1 ώρα. Τέλος, προστέθηκε και ο παράγοντας
ANP στη συγκέντρωση των 10 μΜ, που γνωρίζουμε ότι επάγει σε μεγαλύτερο
βαθμό τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και η επιβίωσή τους αξιολογήθηκε
ύστερα από 24 ώρες με τη μέθοδο του MTT, όπως περιγράφεται και στο
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κεφάλαιο ‘Μέθοδοι και Υλικά’. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Eικόνα Α.9.2.
όπου επιβεβαιώνεται

η εμπλοκή του μονοπατιού των ERK½ στον

πολλαπλασιασμό των HUVEC, μιας και δεν παρατηρήθηκε πολλαπλασιασμός
των κυττάρων σε ανταπόκριση στο ANP, παρουσία PD098059.

Εικόνα Α.5.2.: Η αναστολή φωσφορυλίωσης των ERK½ των κυττάρων HUVEC
επηρεάζει τον επαγόμενο από το ANP πολλαπλασιασμό τους. Κύτταρα HUVEC
καλλιεργήθηκαν απουσία ορού για 16 ώρες και τη συνέχεια ελέγχθηκε η επίδραση
του αναστολέα των ERK½, PD098059, στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων απουσία
ή παρουσία ANP. Όπως φαίνεται, προεπώαση των HUVECs με το PD098059 (σε
συγκέντρωση 10 μΜ) ελαττώνει τον προκαλούμενο από ΑΝP (σε συγκέντρωση 1 μΜ)
πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων. Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως
μέση τιμή ± τυπικό σφάλμα της μεταβολής του αριθμού των κυττάρων σε σχέση με τα
κύτταρα μάρτυρες, από τρία ανεξάρτητα μεταξύ τους πειράματα.
Οι αστερίσκοι ( **) αντιστοιχούν σε Ρ<0.01.

A.6. Το ANP επάγει τη φωσφορυλίωση της p38 κινάσης με
χρονοεξαρτώμενο τρόπο

Είναι γνωστό ότι οι ΜΑPKs (κυτοπλασματικές πρωτεϊνικές κινάσες σερίνης/
θρεονίνης) ενεργοποιούνται από ποικιλία ερεθισμάτων και συμμετέχουν στη
ρύθμιση πολλαπλών φυσιολογικών διεργασιών του κυττάρου σε οδούς
μεταγωγής πληθώρας σημάτων από το εξωτερικό περιβάλλον των κυττάρων
προς τον πυρήνα τους. Μια από αυτές, η p38 (stress actvated protein kinase
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2), συμμετέχει στην αναδιοργάνωση της ακτίνης και το χημειοτακτισμό που
προκαλούν αυξητικοί παράγοντες σε ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα.
Προκειμένου λοιπόν να διαλευκάνουμε το βαθμό φωσφορυλίωσης των
σημαντικών αυτών κινασών και άρα την ενεργοποίηση τους, μετά την
επίδραση του ANP, χρησιμοποιήσαμε ειδικά αντισώματα. Στην παρούσα
εργασία εξετάσαμε την έκφραση και ενεργοποίηση της p38-MAPK σε κύτταρα
HUVEC μετά από επώαση με το ANP σε διαφορετικούς χρόνους. Με χρήση
κατάλληλων

αντισωμάτων,

ταυτοποιήθηκε

η

p38-MAPK

(38kDa).

Παρατηρήσαμε ότι η p38 ενεργοποιείται από το ANP με ένα μηχανισμό που
εξαρτάται από το χρόνο, με τρόπο ανάλογο με αυτόν της ενεργοποίησης των
ERK½.

Από

τα

αποτελέσματα

της

μελέτης

αυτής

(Εικόνα

Α.6.)

συμπεραίνουμε ότι η p38 ενεργοποιείται με χρονοεξαρτώμενο τρόπο ως
ανταπόκριση στο ANP σε συγκέντρωση 1 μΜ στο θρεπτικό υλικό ανάπτυξής
τους με μέγιστο βαθμό φωσφορυλίωσης να εμφανίζεται στα πρώτα 15 λεπτά.

(A)
phospho p38

p38
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(B)

Εικόνα Α.6.: Το ANP επάγει την ενεργοποίηση της p38 MAP κινάσης. Κύτταρα
HUVEC τα οποία είχαν καλλιεργηθεί σε θρεπτικό μέσο χωρίς ορό για 16 ώρες
επωάστηκαν με ANP στη συγκέντρωση του 1μΜ για διάφορες χρονικές περιόδους.
Στη συνέχεια, τα κύτταρα λύθηκαν και μετά από ανοσοαποτύπωμα (Α) εκτιμήθηκε η
ποσοστιαία σύστασή σε φωσφορυλιωμένη p38 Β). Το ποσοστό αυτό συγκρίθηκε με
εκείνο του αντίστοιχου μάρτυρα (κύτταρα τα οποία δεν επωάστηκαν με ANP). Τα
αποτελέσματα εκφράστηκαν ως η μέση τιμή του κάθε δείγματος ± το τυπικό σφάλμα
από τρία ανεξάρτητα πειράματα. Τα ** και *** αντιστοιχούν σε Ρ<0,01 και Ρ<0,001
αντίστοιχα.
Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το
μάρτυρα. **P<0,05 , ** P<0,01 και ***P<0,001.

A.7. Το κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο (ANP) επάγει το
χημειοτακτισμό των κυττάρων HUVEC
Ταυτόχρονα, θελήσαμε να μελετήσουμε την επίδραση του ANP

(1-28)

στο

χημειοτακτισμό των κυττάρων HUVEC και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε
το σύστημα χημειοτακτισμού τύπου Boyden όπως αναφέρεται και στο
κεφάλαιο ‘Μέθοδοι και υλικά’. Τα κύτταρα

επωάστηκαν για 16 ώρες σε

θρεπτικό μέσο που δε περιείχε ορό και στη συνέχεια ελέγχθηκε η επίδραση
διαφόρων συγκεντρώσεων του ANP στην ικανότητά τους να μεταναστεύουν
μέσα από τους πόρους της ειδικά διαμορφωμένης μεμβράνης. Όπως φαίνεται
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και από την Εικόνα A.7., το ANP επάγει με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη
μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC και η δράση αυτή είναι
εξαρτώμενη από τη συγκέντρωση του ANP που χρησιμοποιείται. Η μέγιστη
επαγωγή της μετανάστευσης των κυττάρων παρατηρείται στη συγκέντρωση
των 10-6 M.

Εικόνα A.7.: Επίδραση του ANP στη μετανάστευση των κυττάρων HUVEC. Τέσσερις
ώρες μετά την προσθήκη θρεπτικού μέσου που περιέχει ANP σε συγκέντρωση 10-6
μΜ, εκτιμήθηκε η μετανάστευση των κυττάρων με σύστημα χημειοτακτισμού τύπου
Boyden, όπως περιγράφεται στις ‘Μεθόδους και Υλικά’. Τα αποτελέσματα
εκφράστηκαν ως μέση τιμή ±σταθερό σφάλμα της % μεταβολής των μεταναστευόντων
κυττάρων σε σχέση με τα αντίστοιχα κύτταρα στα οποία δεν είχε προστεθεί καμία
ουσία (μάρτυρας), από 3 ανεξάρτητα μεταξύ τους πειράματα.
Οι αστερίσκοι (*) και (***) αντιστοιχούν σε επίπεδα σημαντικότητας Ρ<0.05 και
Ρ<0.001 αντίστοιχα.

A.8. Ο φαρμακολογικός αναστολέας της p38 SB203580, αναστέλλει την
επαγόμενη από το ANP μετανάστευση των κυττάρων HUVEC
Η αναστολή της ενεργότητας της p38 με τη χρήση φαρμακολογικών
παραγόντων (SB203580, SB 202190, SB202474) ή με τον περιορισμό της
λειτουργίας ενός από τους ενεργοποιητές της, της MEKK3 (MAPKK), οδηγεί
σε μείωση της ολικής ενεργότητας της p38 (Lu HT et al., 1999).

95

Αποτελέσματα

Προκειμένου να μελετήσουμε εάν η κινάση p38 διαδραματίζει κάποιο ρόλο
στη μεταγωγή του σήματος που επάγεται από το ANP και οδηγεί σε
μετανάστευση σε κύτταρα HUVEC του, χρησιμοποιήσαμε την ουσία SB03580,
εκλεκτικό αναστολέα της p38. Όπως φαίνεται στην Εικόνα Α.7 , ο αναστολέας
της p38, SB203580 στη συγκέντρωση των 10 μΜ, ελαττώνει τη μετανάστευση
των κυττάρων HUVEC. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση
συστήματος χημειοτακτισμού τύπου Boyden. Αρχικά, έγινε πρo-επώαση των
κυττάρων για 30 λεπτά με το SB203580 στη συγκέντρωση αυτή και στη
συνέχεια προστέθηκε ή όχι ANP στο θρεπτικό μέσο των κυττάρων σε
συγκλεντρωση επίσης 10 μΜ, που όπως διαπιστώθηκε από προηγούμενο
πείραμα, επάγει σημαντικά τη μετανάστευση των HUVEC. Τα κύτταρα
επωάστηκαν για 6 ακόμη ώρες, όπως αναφέρεται στις ‘Μεθόδους και Υλικά’
και

στη

συνέχεια

μετρήθηκε

ο

αριθμός

των

κυττάρων

που

είχαν

μεταναστεύσει. Το αποτέλεσμα ήταν πως το SB203580 αναστέλλει σε
σημαντικό βαθμό την επαγόμενη από το ANP μετανάστευση των κυττάρων,
όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στην Εικόνα Α.8.

Εικόνα Α.8.: Επίδραση του SB203580 στην επαγωγική δράση του ANP κατά τη
μετανάστευση των HUVEC. Κύτταρα HUVEC προ-επωάστηκαν με τον αναστολέα της
p38, SB203580 σε συγκέντρωση 10 μΜ για χρονικό διάστημα 30 λεπτών και στη
συνέχεια προστέθηκε ή όχι το ANP σε συγκέντρωση 10 μΜ. Μετά από επώαση 6
ωρών, τα κύτταρα μετρήθηκαν και αξιολογήθηκε ο βαθμός της μετανάστευσής τους. Η
μετανάστευση των κυττάρων μελετήθηκε
με σύστημα τύπου Boyden, όπως

96

Αποτελέσματα

περιγράφεται στο κεφάλαιο όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο στις ‘Μέθοδοι
και Υλικά’. Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μέση τιμή ± σταθερό σφάλμα του
ποσοστού μεταβολής του αριθμού των κυττάρων που μετανάστευσαν σε σχέση με το
μάρτυρα (κύτταρα στα οποία δεν έχει προστεθεί καμία ουσία).
Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το
μάρτυρα. **P<0,05 και** P<0,01.

A.9. Ο αναστολέας της PKG, DT-3, αναστέλλει τον επαγόμενο από το
ANP χημειοτακτισμό των κυττάρων HUVEC
Στην προσπάθειά μας να διαλευκάνουμε τους περεταίρω μοριακούς
μηχανισμούς

που

ενέχονται

στη

σηματοδότηση

της

κυτταρικής

μετανάστευσης των ενδοθηλιακών κυττάρων, που επάγεται από το ANP,
χρησιμοποιήσαμε τον αναστολέα της πρωτεϊνικής κινάσης G (PKG), DT-3,
που εμποδίζει τη φωσφορυλίωση της Ια ισομορφής της κινάσης. Στην
υπόθεση αυτή μας οδήγησε το γεγονός ότι η PKG σχετίζεται με το σχηματισμό
νέων αγγείων, ενώ έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποιεί τις MAP κινάσες.
Επιπλέον, η PKG διαμεσολαβεί πολλές από τις δράσεις του VEGF στην
αγγειογένεση, αλλά και ενέχεται στο μοριακό μικροπεριβάλλον πολλών ειδών
μεταστατικών μορφών καρκίνου.
Κύτταρα HUVEC λοιπόν, που καλλιεργήθηκαν αρχικά σε θρεπτικό μέσο
που στερούνταν οποιονδήποτε παράγοντα ανάπτυξης για 16 ώρες,
προεπωάστηκαν με τον αναστολέα DT-3 σε συγκέντρωση 1 μΜ για 20 λεπτά
και στη συνέχεια προστέθηκε ή όχι ο παράγοντας ANP σε συγκέντρωση 10
μΜ. Το πείραμα εκτελέστηκε

με τη χρήση

συστήματος χημειοτακτισμού

τύπου Boyden όπως αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο ‘Μέθοδοι και υλικά’.
Μετά το πέρας 6 ωρών, μετρήθηκε ο

αριθμός των κυττάρων που είχαν

περάσει στην αντίθετη πλευρά της ειδικής μεμβράνης και τα αποτελέσματα
που παρουσιάζονται στην Εικόνα Α.9. φανερώνουν στατιστικά σημαντική
αναστολή της μετανάστευσης των ενδοθηλιακών κυττάρων HUVEC που
επάγεται από την επώαση με 1μΜ ANP μετά την αναστολή της PKG από το
DT-3.
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Εικόνα Α.9.: Επίδραση του DT-3, αναστολέα της πρωτεϊνικής κινάσης G, στην
αυξημένη μετανάστευση των HUVEC που προκαλείται από τη δράση του ANP.
Κύτταρα HUVEC προ-επωάστηκαν για ικανό χρονικό διάστημα (20 λεπτών) με τον
αναστολέα της PKG Ι, DT-3 (σε συγκέντρωση 1 μΜ) και στη συνέχεια προστέθηκε ή
όχι το ANP στη συγκέντρωση που επάγει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την
κυτταρική μετανάστευση (10 μΜ). Μετά από επώαση 6 ωρών, τα κύτταρα μετρήθηκαν
και αξιολογήθηκε ο βαθμός της μετανάστευσής τους. Η μετανάστευση των κυττάρων
μελετήθηκε με σύστημα τύπου Boyden. Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μέση τιμή
± σταθερό σφάλμα του ποσοστού μεταβολής του αριθμού των κυττάρων που
μετανάστευσαν σε σχέση με το μάρτυρα (κύτταρα στα οποία δεν έχει προστεθεί καμία
ουσία).
Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το
μάρτυρα. *P<0,05 και *** P<0,001.

A.10. To ANP δεν εμφανίζει αθροιστική δράση με τον VEGF και με
ενεργοποιητές της διαλυτής μορφής της γουανυλικής κυκλάσης όσον
αφορά στη μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων
Είναι ήδη γνωστό ότι ο αυξητικός παράγοντας του αγγειακού ενδοθηλίου
(VEGF) αλλά και μόρια όπως το BAY-412272 ενεργοποιούν τη διαλυτή
γουανυλική κυκλάση, ο πρώτος με τρόπο εξαρτώμενο από το NO, ενώ το
δεύτερο κατά τρόπο ανεξάρτητο του NO.
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Θελήσαμε λοιπόν να μελετήσουμε αν υπάρχει αθροιστική δράση μεταξύ
ενεργοποιητών της διαλυτής μορφής και της μεμβρανικής μορφής της στη
μεταναστευτική ικανότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων. Για το λόγο αυτό,
κύτταρα HUVEC, επωάστηκαν για ικανό χρονικό διάστημα σε θρεπτικό μέσο
που δεν περιείχε ορό και στη συνέχεια προστέθηκε στο θρεπτικό τους
υπόστρωμα o VEGF, το ANP, το BAY41-2272 αλλά και ορισμένοι συνδυσμοί
τους, αφήνοντάς τα να δράσουν για 4 ώρες. Ο χημειοτακτισμός των κυττάρων
μελετήθηκε με σύστημα τύπου Boyden όπως περιγράφεται αναλυτικά στο
κεφάλαιο ‘Μέθοδοι και Υλικά’.
To αποτέλεσμα του πειράματος, όπως φαίνεται και στην Εικόνα Α.10.,
παρουσιάζει ενδιαφέρον, μιας και επιβεβαιώθηκε μεν η επαγωγή της
μετανάστευσης των HUVEC από την επίδραση και των τριών αυτών
παραγόντων, αλλά ταυτόχρονα αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει συνέργεια
μεταξύ των θετικών ρυθμίσεων των συνδυασμών VEGF με ANP και BAY412272 με ANP στη μετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων σε σχέση με
τα μεταναστεύοντα κύτταρα υπό την επίδραση αποκλειστικά μόνο του ANP. Ο
VEGF υπερδιπλασίασε τα επίπεδα μετανάστευσης των HUVEC, όπως και το
ANP, ενώ μετά την επίδραση του BAY41-2272 η αύξηση ήταν της τάξης του
60%. Τέλος, 60% ήταν και η αύξηση στη μετανάστευση των ενδοθηλιακών
κυττάρων από την επίδραση του συνδυασμού VEGF/ANP και 30% από το
συνδυασμό BAY41-2227/ANP, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει
αθροιστική δράση μεταξύ των παραπάνω παραγόντων στη θετική ρύθμιση
του χημειοτακτισμού των HUVECs.
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Εικόνα Α.10.: Έλεγχος πιθανής συνεργιστικής δράσης του ήδη γνωστού
αγγειογενετικού παράγοντα VEGF και του BAY-142272, που ενεργοποιεί την sGC
ανεξάρτητα από το NO .Αυξημένη μετανάστευση των HUVEC που προκαλείται από
τη δράση του ANP αναστέλλεται εν μέρει, όταν τα κύτταρα επωάζονται ταυτόχρονα με
τον VEGF ή το BAY14-2272. Κύτταρα HUVEC επωάστηκαν για χρονικό διάστημα
4άρων ωρών υπό την επίδραση αποκλειστικά VEGF (σε συγκέντρωση 50ng/ml),
BAY14-2227 (σε συγκέντρωση 1μΜ) και ANP (σε συγκέντρωση 10μΜ) ή κατάλληλων
συνδυασμών τους, μετρήθηκε ο αριθμός αυτών που πέρασαν στην αντίθετη πλευρά
της μεμβράνης και αξιολογήθηκε ο βαθμός της μετανάστευσής τους. Η μετανάστευση
των κυττάρων μελετήθηκε
με σύστημα τύπου Boyden. Τα αποτελέσματα
εκφράστηκαν ως μέση τιμή ± σταθερό σφάλμα του ποσοστού μεταβολής του αριθμού
των κυττάρων που μετανάστευσαν σε σχέση με το μάρτυρα (κύτταρα στα οποία δεν
έχει προστεθεί μόνο o διαλύτης, DMSO).
Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με το μάρτυρα.
*P<0,05.
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Το κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο (ANP) ανήκει στην οικογένεια των
νατριουρητικών πεπτιδίων (NPs), μιας οικογένειας που περιλαμβάνει
πολυπεπτιδικές ορμόνες που παράγονται πρωτίστως από καρδιοκύτταρα και
ασκούν διουρητική, νατριουρητική και αγγειοδιασταλτική δράση μειώνοντας
την αρτηριακή πίεση και διατηρώντας την ισορροπία των υγρών του
οργανισμού (de Bold AJ et al.,1981 ; Brenner BM et al., 1990). Υπάρχουν
τρεις διαφορετικοί υποδοχείς για τα νατριουρητικά πεπτίδια (NPRs), οι οποίοι
εντοπίζονται στην κυτταρική μεμβράνη και δύο από αυτούς εμφανίζουν δράση
γουανυλικής κυκλάσης (GC) (Garbers DL et al., 1992 ; Koller KJ et al., 1992).
Πολλές είναι οι αναφορές στη βιβλιογραφία σχετικά με το ρόλο των
νατριουρητικών

πεπτιδίων

σε

φυσιολογικές

και

παθοφυσιολογικές

καταστάσεις, αλλά και την πιθανή χρήση τους για θεραπευτικούς ή
διαγνωστικούς σκοπούς.
Η δράση του ΑΝP έχει στο παρελθόν μελετηθεί σε διαφορετικά είδη
κυττάρων όπως σε λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων (Abell TJ et al., 1989 ;
Hobbs AJ et al., 2003), σε κύτταρα του μυοκαρδίου (Cao L & Gardner DG,
1995), σε νευρικά κύτταρα (Biesiada E et al., 1996), αστροκύτταρα (Hu RM &
Levin ER, 1994) και σε ινοβλάστες. Στα περισσότερα από τα ανωτέρω είδη
κυττάρων το ΑΝΡ έχει αντιμιτωτική δράση. Ενώ από νωρίς ήταν γνωστό ότι το
ΑΝΡ προκαλεί συσσώρευση cGMP σε μικροαγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα
(Philip D et al., 1997), πολύ λίγες είναι οι μελέτες που έχουν γίνει για τις
βιολογικές δράσεις του ANP στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Σε μία από αυτές
αναφέρθηκε ότι το ANP ασκεί αυτοκρινή και παρακρινή ανασταλτική δράση
στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του αγγειακού ενδοθηλίου, αλλά και
μειωμένη ανταπόκριση όσον αφορά στη σύνθεση του DNA σε ανταπόκριση
στη επίδραση αυξητικών παραγόντων όπως ο FGF (Morishita R et al., 1994).
Όπως ήδη αναφέρθηκε το ANP ενεργοποιεί τη

μεμβρανική γουανυλική

κυκλάση (pGC), αλλά όχι τη διαλυτή της μορφή (sGC) (Waldman SA, 1984),
προκαλώντας

αύξηση

των

επιπέδων

της

κυκλικής

μονοφωσφορικής
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γουανοσίνης (cGMP) (Hamet P, 1984). Η τελευταία συμμετέχει σε μονοπάτια
που

ρυθμίζουν

τον

πολλαπλασιασμό

και

την

μετανάστευση

των

ενδοθηλιακών κυττάρων και τη δημιουργία νέων αγγείων. Η αγγειογενετική
δράση της cGMP έχει όμως πιστοποιηθεί μόνο ως αποτέλεσμα της
ενεργοποίησης της διαλυτής GC, ενώ αντίστοιχα στοιχεία δεν υπάρχουν για
τη pGC. Υπάρχει όμως μια ουσιαστική διαφορά στην ενδοκυτταρική εντόπιση
της παραγόμενης cGMP ανάλογα με την GC που τη συνθέτει, μιας και η
ενεργοποίηση της pGC από τα NPs παράγει cGMP κοντά στην κυτταρική
μεμβράνη, ενώ η sGC μετά από ενεργοποίηση από το μονοξείδιο του αζώτου
(NO) παράγει cGMP στο κυτταρόπλασμα. Η διαμερισματοποίηση στην
παραγωγή της cGMP μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό βιολογικό
αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι σε λεία μυικά κύτταρα των
αγγείων η cGMP που παράγεται από ενεργοποίηση της sGC έναντι της pGC
έχει διαφορετική επίδραση σε κανάλια ιόντων. Συγκεκριμένα, τα κανάλια που
εξαρτώνται από cGMP, ενεργοποιούνται γρηγορότερα ύστερα από την
παραγωγή cGMP από ενεργοποίηση της pGC, ενώ τελικά οδηγούν σε
υψηλότερα επίπεδα cGMP όταν ενεργοποιείται η sGC (Piggott LA, et al.,
2006). Η άποψη για την ύπαρξη διαφορών στη βιολογική δράση της cGMP,
ανάλογα με την πηγή από την οποία παράγεται (διαλυτή ή μεμβρανική GC),
ενισχύεται και από μελέτες σε κύτταρα κοιλιών του μυοκαρδίου από ποντίκια,
όπου παρατηρήθηκε ότι ενώ η ενεργοποίηση της pGC οδηγεί σε παραγωγή
χαμηλότερων επιπέδων cGMP, σε σχέση με την sGC, είχε ισχυρότερη δράση
στη μείωση του ενδοκυτταρικού επιπέδου Ca2+ (Su J et al., 2005). Μια ακόμη
παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπ’ οψιν είναι το μέγεθος της αύξησης της
cGMP σε ενδοθηλιακά κύτταρα μετά από διέγερσή τους με δότες ΝΟ και ΑΝΡ.
Έχει παρατηρηθεί ότι σε ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα προερχόμενα από
την αορτή η ενεργοποίηση της pGC προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση της cGMP
απ’ αυτή που προκαλείται από την ενεργοποίηση της sGC, ενώ το αντίθετο
συμβαίνει για άλλα είδη ενδοθηλιακών κυττάρων (Papapetropoulos Α, 1996 J
Cell Physiol).
Η διαλυτή μορφή της γουανυλικής κυκλάσης (sGC) έχει απασχολήσει την
ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου μας, που έχει εξετάσει τα μονοπάτια
μεταγωγής σήματος που ρυθμίζουν την έκφραση της (Andreopoulos S &
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Papapetropoulos A, 2000), καθώς και τη ρύθμιση του ενζύμου σε
μεταφραστικό
Papapetropoulos

και
A,

μεταμεταφραστικό
2005).

επίπεδο

Επιπλέον,

στο

(Pyriochou
πρόσφατο

A

&

παρελθόν

διερευνήσαμε την συμμετοχή της sGC στην αγγειογένεση. Σε αυτά τα
πειράματα αποδείχτηκε ότι ενεργοποίηση της sGC οδηγεί σε πιο έντονη
αγγειογένεση, ενώ αναστολή της έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη
ανάπτυξη νέων αγγείων τόσο στο μοντέλο της χοριοαλλαντοϊκής μεμβράνης
(Pyriochou A. et al., 2007). Επίσης έκθεση ζεβροϊχθείων σε ODQ οδηγεί σε
ελαττωματική αγγειογένεση μιας και παρατηρείται μη καλός σχηματισμός των
κρανιακών και άλλων αγγείων (Pyriochou A. et al., 2006). Το ερώτημα που
μας απασχόλησε στα πλαίσια της παρούσης εργασίας είναι αν διέγερση της
pGC κατ’ αναλογία με ότι παρατηρείται μετά από διέγερση της sGC οδηγεί σε
αυξημένη αγγειογένεση και αν το ΑΝΡ έχει την ικανότητα να επάγει ιδιότητες
των ενδοθηλιακών κυττάρων που σχετίζονται με την αγγειογένεση όπως ο
πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση ή η οργάνωση σε δομές που μοιάζουν με
αγγεία. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, το ANP
επάγει την αγγειογένεση στο ζωικό μοντέλο της χοριοαλλαντοϊκής μεμβράνης
εμβρύου όρνιθας (CAM) τόσο όσον αφορά στο μήκος των νέων αγγείων, αλλά
και όσον αφορά στον αριθμό των σημείων διακλάδωσης των αγγείων. Τα
αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με προγενέστερη μελέτη της ερευνητικής μας
ομάδας στην CAM, σύμφωνα με τα οποία, η ενεργοποίηση της sGC από το
BAY-412272, ένα ΝΟ-ανεξάρτητο ενεργοποιητή της sGC, αλλά και η
αναστολή της φωσφοδιεστεράσης 5 (PDE5), που αποικοδομεί την cGMP,
από τη σιλδεναφίλη οδήγησαν σε αύξηση του μήκους των αγγείων (Pyriochou
A et al., 2007).

Στα πειράματά μας το ANP φάνηκε να επάγει τον πολλαπλασιασμό των
ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτή η παρατήρηση είναι πολύ σημαντική γιατί ο
πολλαπλασιασμός είναι μια από τις ιδιότητες των ενδοθηλιακών κυττάρων
που είναι σημαντική στα πρώιμα στάδια της αγγειογένεσης. Σε αντίθεση με τα
δικά μας ευρήματα παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι όταν το ANP
χρησιμοποιείται σε υψηλότερες

συγκεντρώσεις (10μM) σε ενδοθηλιακά

κύτταρα αορτής επίμυων περιορίζει τη σύνθεση του DNA που επάγεται από
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τον ορό (Itoh H et al., 1992). Προηγούμενες παρατηρήσεις στο εργαστήριό
μας κατέδειξαν ότι επώαση με BAY41-2272 ή σιλντεναφίλη αύξησε τον αριθμό
των

ενδοθηλιακών

κυττάρων

HUVEC

κατά

δοσοεξαρτώμενο

τρόπο

(Pyriochou et al., 2006 ; Pyriochou A. et al., 2007). Oι παρατηρήσεις μας
συνάδουν με αυτές των Isenberg et al., οι οποίοι επισήμαναν ότι δότες ΝΟ,
χρησιμοποιούμενοι

σε

χαμηλές

συγκεντρώσεις,

επάγουν

τον

πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων με τρόπο εξαρτώμενο από την
cGMP, ενώ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις έχουν ανασταλτικά αποτελέσματα
στον πολλαπλασιασμό τους, με τρόπο ανεξάρτητο της cGMP (Isenberg et al.,
2005). Τέλος σε εργασία των Kook et al., (2002) παρατηρήθηκε ότι το ANP
προάγει τον πολλαπλασιασμό κυττάρων HUVEC και αναστέλλει την
απόπτωσή τους μέσω παραγωγής cGMP, κάτι που είναι σε συμφωνία με τις
δικές μας παρατηρήσεις. Από την άλλη είναι γνωστό ότι σε λεία μυικά κύτταρα
της αναπνευστικής οδού το ΑΝP είχε αντι-μιτογόνο δράση (Ahmed M. et al.,
1999).

Μια ακόμη ιδιότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων που απαιτείται για το
σχηματισμό νέων αγγείων είναι η ικανότητά τους να οργανώνονται σε
χαρακτηριστικούς

αυλοειδείς

σχηματισμούς

που

μοιάζουν

με

αγγεία.

Χρησιμοποιώντας υπόστρωμα Matrigel παρατηρήσαμε ότι ANP διεγείρει την
οργάνωση των ενδοθηλιακών κυττάρων σε αγγειακού τύπου δίκτυα in vitro.
Χρησιμοποιώντας το ίδιο υπόστρωμα έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν ότι
ενδοθηλιακά κύτταρα που επωάζονται με ODQ (αναστολέας της ενεργότητας
της sGC), σχημάτισαν περιορισμένης έκτασης δίκτυα, ενώ είναι επίσης
γνωστό ότι αναστολή της ενδογενούς παραγωγής ΝΟ μετρίασε τον
προκαλούμενο από VEGF σχηματισμό δομών που μοιάζουν με αγγεία σε
τρισδιάστατο υπόστρωμα κολλαγόνου (Papapetropoulos et al., 1997). Μια
ακόμη απόδειξη που συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι η cGMP προάγει τη
διαφοροποίηση

των

ενδοθηλιακών

κυττάρων

προέρχεται

από

την

παρατήρηση ότι επώαση των κυττάρων αυτών με σιλδεναφίλη, οδηγεί σε
καλύτερα οργανωμένο δίκτυο ενδοθηλιακών κυττάρων που προέρχονται από
εγκέφαλο ή στεφανιαίες αρτηρίες (Zhang et al., 2003; Vidavalur et al., 2006).
Έχει αναφερθεί ότι η επαγόμενη από το ANP φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης
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VASP που είναι υπόστρωμα για την PKG ενισχύει το σχηματισμό δομών
αγγειακού τύπου σε ενδοθηλιακά κύτταρα (Chen H et al., 2007).

Στα πλαίσια της μελέτης μας παρατήσαμε ακόμη ότι το ANP επάγει τη
μεταναστευτική ικανότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων. Αντίστοιχα ήταν και
τα αποτελέσματα της μελέτης των Kook H et al. (2002), σύμφωνα με τα οποία
το ANP σε χαμηλές συγκεντρώσεις επάγει το χημειοτακτισμό των κυττάρων
HUVEC. Επιπλέον, σε προηγούμενη

μελέτη έχουμε αποδείξει ότι η

ενεργοποίηση της sGC με BAY 41-2272

ή η επώαση

ενδοθηλιακών

κυττάρων με ένα ανάλογο της cGMP, το 8-Br-cGMP, αυξάνει την ικανότητά
τους να μεταναστεύουν. Όπως παρατηρήθηκε, και οι δύο ουσίες, απουσία
οποιουδήποτε άλλου αυξητικού παράγοντα, προκάλεσαν επαγωγή στη
μετανάστευση των κυττάρων HUVEC.

Αντίθετα, σε άλλες μελέτες, έχει

παρατηρηθεί ότι το ANP, ανέστειλε τη μετανάστευση των αγγειακών
ενδοθηλιακών κυττάρων μετά από διέγερσή τους με FCS με τρόπο
δοσοεξαρτώμενο (Ikeda et al., 1995).

Από τη βιβλιογραφία είναι γνωστή η σπουδαιότητα της εξαρτώμενης από
cGMP κινάσης (PKG) στην εκδήλωση των βιολογικών δράσεων της sGC και
pGC (Papapetropoulos et al., 2007 ; Yamahara K et al., 2003) Έχει δειχθεί ότι
αναστολή της PDE5 και η αύξηση του ενδοκυτταρικού επιπέδου της cGMP
έχει

ως

αποτέλεσμα

αυξημένη

αγγειογενετική

δραστηριότητα

που

διαμεσολαβείται από το μονοπάτι της PKG-Ι (Senthilkumar Α et al., 2007).
Παλαιότερες μελέτες έχουν αποδείξει ότι διαγονιδιακά ζώα που δεν
εκφράζουν την PKG-Ι εμφανίζουν μειωμένη αγγειογένεση προκαλούμενη από
ισχαιμία, ενώ ποντίκια που υπερεκφράζουν την PKG-Ι παρουσιάζουν έντονα
αύξηση της αγγείωσης των σκελετικών μυών κάτω από τις ίδιες συνθήκες
(Yamahara et al., 2003). Στην παρούσα μελέτη θελήσαμε να εξετάσουμε αν η
PKG διαμεσολαβεί

τις δράσεις του ANP που έχουν να κάνουν με τη

μετανάστευση των κυττάρων. Ένα πρόβλημα που υπάρχει με τους
φαρμακολογικούς αναστολείς της PKG είναι η περιορισμένη εκλεκτικότητά
τους, αλλά και το γεγονός ότι αναστέλλουν τόσο την PKG-I όσο και την PKG-
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II. Πρόσφατα έχουν περιγραφεί 2 νέοι πεπτιδικοί αναστολείς της PKG-I, το
DT-2 και το DT-3. To DT-3 (RQIKIWFQNRRMKWKK-LRK5H) όπως και το
DT-2 (YGRKKRRQRRRPP-LRK5H) είναι πεπτίδια που διαπερνούν όμως την
κυτταρική μεμβράνη και παρουσιάζουν υψηλού βαθμού συγγένεια για την Ι
ισομορφή της πρωτεϊνικής κινάσης G, αναστέλλοντας εκλεκτικά τη δράση
της. Το DT-2 προκύπτει μετά από σύνδεση του W45 (LRK5H) που είναι το
δραστικό κομμάτι του μορίου με αλληλουχία από την tat πρωτεΐνη του ιού της
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, ώστε να διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη.
Στο DT-3 η αλληλουχία που είναι υπεύθυνη για την είσοδο του πεπτιδίου στο
κύτταρο προέρχεται από το μεταγραφικό παράγοντα Antennopedia της
Drosophila Melanogaster. Τα πεπτίδια αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς
για το λειτουργικό χαρακτηρισμό και το ρόλο της PGK σε διάφορα είδη
κυττάρων, κυρίως σε λεία μυικά κύτταρα (Dostmann et al., 2000) αλλά και το
διαχωρισμό των δράσεών της από τη στενά συγγενική πρωτεϊνική κινάση Α
(PKA). Παρατηρήσαμε ότι αναστολή της ενεργοποίησης της PKG-I με DT-3
οδηγεί σε αναστολή του χημειοτακτισμού που προκαλείται από το ΑΝΡ. Σε
αναλογία με τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης, το DT-3, ανέστειλε τη
μετανάστευση και τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων που
προκλήθηκαν

από

τη

δράση

της

σιλδεναφίλης,

καθιστώντας

την

ενεργοποίηση της κινάσης αυτής σημαντική για τις ιδιότητες των κυττάρων
που σχετίζονται με αγγειογένεση (Pyriochou A. et al., 2007). Στην περίπτωση
της σιλνδεναφίλης αναστολή της PKG-I περιόρισε και την ενεργοποίηση των
p38 και ERK1/2, θέτοντας την PKG-I ανοδικά των μονοπατιών των MAPK.

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων της εργασίας μελετήθηκε και η συμμετοχή
δύο MAP κινασών (Mitogen Activated Protein Kinases), της ERK1/2 και της
p38 ως παραγόντων που ρυθμίζουν το ενδοκυτταρικό σηματοδοτικό μονοπάτι
που ξεκινά με την ενεργοποίηση της pGC από το ANP. Οι ΜΑΡΚ είναι
πρωτεϊνικές κινάσες οι οποίες είναι ιδιαίτερα συντηρημένες και ρυθμίζουν
θεμελιώδεις

κυτταρικές

διεργασίες

όπως

ο

πολλαπλασιασμός,

η

διαφοροποίηση, η μετανάστευση και η επιβίωση (Garrington & Johnson,
1999), ενώ έχουν συσχετιστεί με βιολογικές δράσεις που έχουν να κάνουν με
αγγειογένεση (Seger and Krebs, 1995). Τα υποστρώματα των ΜΑΡΚ είναι
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κυρίως μεταγραφικοί παράγοντες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και ελέγχουν
τη γονιδιακή έκφραση, αλλά και κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες, όπως
κινάσες και φωσφολιπάσες που σχετίζονται με τον κυτταροσκελετό (Marshall,
1995 ; Hagemann et al., 2001).

Η ενεργοποίηση των ERK1/2 μετά από

φωσφορυλίωση σε κατάλοιπα σερίνης-θρεονίνης (Johnson & Lapadat, 2002)
ως απόκριση στη δράση του VEGF και άλλων γνωστών αυξητικών
παραγόντων στα ενδοθηλιακά κύτταρα έχει μελετηθεί εκτενώς (Zachary,
2003). Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φανερώνουν ότι μετά από
επίδραση του ANP σε ενδοθηλιακά κύτταρα ενεργοποιήθηκαν οι ERK1/2 με
χρονο-εξαρτώμενο τρόπο. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι δότες NO
είναι ικανοί να ενεργοποιήσουν τις ERK1/2 σε ενδοθηλιακά κύτταρα (Parenti
et al., 1998; Oliveira et al., 2003). Σε παλαιότερη μελέτη μας με σκοπό να
ερευνήσουμε αν ο πολλαπλασιασμός των ενδοθηλιακών κυττάρων που
υπερεκφράζουν την sGC σχετίζεται με την ενεργοποίηση των ERK,
παρατηρήσαμε ότι υψηλότερες συγκεντρώσεις sGC σχετίζονται με αυξημένη
φωσφορυλίωση ERK1/2 που αναστέλλεται από το ODQ. Αυτά τα στοιχεία
συμφωνούν και με αναφορές ότι ο επαγόμενος από NO πολλαπλασιασμός
των ενδοθηλιακών κυττάρων μπορεί να ανασταλεί από την επώαση με έναν
αναστολέα ενεργοποίησης των κινασών αυτών (Parenti et al., 1998).

Προκειμένου να εξεταστεί η λειτουργική σημασία της φωσφορυλίωσης των
ERK1/2 από το ΑΝΡ επαναλάβαμε τα πειράματα πολλαπλασιασμού
παρουσία και απουσία PD98059. Το PD 98059 είναι ένας ισχυρός, ειδικός
αναστολέας των MAPK/ERK κινασών (MEK1 αναστολέας) που διαπερνά την
κυτταρική μεμβράνη. Συγκεκριμένα, εμποδίζει τη φωσφορυλίωση MAP
κινασών από τις ΜΑPKK κινάσες και έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα σε
έρευνες

για

την

αποσαφήνιση

της

σηματοδότησης

από

αυξητικούς

παράγοντες στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Τα αποτελέσματα αυτών των
πειραμάτων

μας

οδήγησαν

στο

συμπέρασμα

ότι

αναστολή

της

φωσφορυλίωσης των ERK1/2 από το PD98059, μείωσε τον επαγόμενο από
ANP πολλαπλασιασμό των κυττάρων HUVEC. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά
το γεγονός ότι ο ακριβής μοριακός μηχανισμός της ενεργοποίησης των MAP
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κινασών από το ANP δεν είναι ξεκάθαρος είναι πιθανό να οφείλεται σε
ενεργοποίηση της Raf-1 από την PKG (Hood J, 1998).

Αν και ο ρόλος των ERK1/2 στον πολλαπλασιασμό των

κυττάρων έχει

διερευνηθεί εκτενώς, πρόσφατα μόλις έχει αρχίσει να διερευνάται η βιολογική
δράση της p38 κινάσης στα ενδοθηλιακά κύτταρα (Parenti et al., 1998;
Zachary, 2003; McMullen et al., 2005). Η ενεργοποίηση της κινάσης αυτής
από αγγειογενετικούς παράγοντες in vitro , έχει επισημανθεί στο παρελθόν και
έχει προταθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη μετανάστευση των ενδοθηλιακών
κυττάρων (McMullen et al., 2004 ; Zachary, 2003). Υπερέκφραση της MAPKK
6, που ενεργοποιεί την p38, επάγει το χημειοτακτισμό (Mc-Mullen et al.,
2005). Όσον αφορά στο αγγειακό ενδοθήλιο και τις αγγειογενετικές ιδιότητες
των ενδοθηλιακών κυττάρων, έχει διαπιστωθεί πως ενεργοποίηση της p38
MAP κινάσης από τον VEGF διαμεσολαβεί την αναδιοργάνωση της ακτίνης
και επιδρά στην κυτταρική μετανάστευση σε κύτταρα HUVEC (Rousseau S et
al., 1997). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας φανέρωσαν μια χρονοεξαρτώμενη ενεργοποίηση της κινάσης p38 από την επίδραση του ANP, ενώ
η αναστολή της επαγόμενης από ANP φωσφορυλίωσης της p38 με
SB203580,

οδήγησε

σε

μερική

αναστολή

της

μετανάστευσης

των

ενδοθηλιακών κυττάρων. Σε παλαιότερες μελέτες η ερευνητική μας ομάδα έχει
μελετήσει

τη

συμμετοχή

της

p38

κινάσης

στη

μετανάστευση

των

ενδοθηλιακών κυττάρων που ρυθμίζεται από την sGC, μελετώντας την
επίδραση του SB203580 στη μεταναστευτική ικανότητα κυττάρων που
εκτέθηκαν σε BAY41-2272 ή κυττάρων που διαμολύνθηκαν με κατάλληλους
αδενοϊούς ώστε να υπερεκφράζουν την sGC. Η παρατήρηση εδώ ήταν ότι και
στις δύο περιπτώσεις η αναστολή της p38 ελάττωσε τη μετανάστευση των
κυττάρων,

αποδεικνύοντας

ότι

η

ενεργοποίηση

της

κινάσης

αυτής

διαμεσολαβεί τη μετανάστευση που προκαλεί η cGMP στα ενδοθηλιακά
κύτταρα.

O VEGF είναι το πιο καλά μελετημένο μόριο-ρυθμιστής της αγγειογένεσης
και είναι βαρύνουσας σημασίας αγγειογενετικός παράγοντας (Ferrara N et al.,
2003 ; Ferrara N., 2002). Αποτελεί ίσως το σπουδαιότερο ρυθμιστή της
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κατάστασης του αγγειακού ενδοθηλίου, επιδρώντας στη διαφοροποίηση, στον
πολλαπλασιασμό και το χημειοτακτισμό των ενδοθηλιακών κυττάρων και
ελέγχοντας τη διαπερατότητα των αγγείων, ενώ εμφανίζει αντι-αποπτωτικές
δράσεις για τα νεοσχηματιζόμενα αγγεία. και επάγει την έκφραση των αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών (Gerber et al., 1998). Η σημασία του VEGF σε
παθήσεις που σχετίζονται με την αγγειογένεση καταδεικνύεται και από το
γεγονός ότι υπάρχουν πλέον 3 ουσίες που έχουν εγκριθεί για κλινική χρήση
στον καρκίνο (μπεβακουζιμάμπη) και την εκφύλιση της ωχράς κοιλιδας
(παγκαπτανίμπη, ρανιμιζουμάμπη). Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι στις
αγγειογενετικές δράσεις του VEGF συμμετέχει και η συνθάση του NO (Ku et
al., 1993; Ziche et al., 1997; Lakshminarayanan et al., 2000; Bussolati et al.,
2001; Lal et al., 2001). Συγκεκριμένα, ο VEGF προκαλεί ενεργοποίηση της
συνθάσης του NO (eNOS) που παράγει αυξημένα επίπεδα ΝΟ. Το ΝΟ με τη
σειρά του

ενεργοποιεί τη sGC που αυξάνει τη σύνθεση cGMP,

διαμεσολαβώντας τις αγγειογενετικές δράσεις του VEGF (Gélinas DS et al.,
2002). Για να ελέγξουμε το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του VEGF με το
ΑΝΡ, μελετήσαμε τη μετανάστευση των HUVEC παρουσία του ενός ή του
άλλου παράγοντα ή συνδυασμού τους. Παρατηρήσαμε ότι συνδυασμός VEGF
και ΑΝΡ οδηγεί σε μειωμένη απόκριση όσον αφορά στη μεταναστευτική
ικανότητα των κυττάρων. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με μελέτες που
θέλουν το ANP να αναστέλλει εν μέρει αγγειογενετικές δράσεις του VEGF
(Pedram A et al., 1997). Επίσης, έχει αποδειχθεί η ικανότητα του ANP να
αναστέλλει την ενεργοποίηση σηματοδοτικών μορίων που επάγονται από
VEGF (Levin ER, et al., 1998), συμπεριλαμβανομένων μελών της οικογένειας
MAP κινασών (Pedram A, et al., 1998). Θεωρείται ότι πρωτεύοντα ρόλο στην
παρεμπόδιση των αγγειογενετικών δράσεων του VEGF από το ANP παίζει ο
υποδοχέας NPR-C και η ρύθμιση της κινάσης JNK (Pedram A et al., 2001).
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το ANP αναστέλλει τον επαγόμενο από
αυξητικούς παράγοντες

πολλαπλασιασμό και μετανάστευση λείων μυϊκών

κυττάρων και ινοβλαστών (Itoh H et al., 1990). Το πιο πάνω αποτελέσματα
ίσως σημαίνουν ότι ενώ το ΑΝΡ όταν δρα μόνο του επάγει την αγγειογένεση,
παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων VEGF το ANP ίσως δρα ως
«ενδογενές φρένο» κατά της υπερβολικής ανάπτυξης νέων αγγείων.
Συνεπώς, το ΑΝΡ ανάλογα με το μικροπεριβάλλον μπορεί να προάγει ή να
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αναστέλλει την αγγειογένεση. Κάτι ανάλογο έχει παρατηρηθεί για τον VEGF:
παρουσία TGF-β1, ο VEGF από αντι-αποπτωτικός παράγοντας μετατρέπεται
σε μόριο που επάγει την απόπτωση (Ferrari G., et al., 2006).

Για να μελετηθεί πιθανή συνέργεια ή ανταγωνισμός των μονοπατιών που
επάγονται από την sGC και την pGC, χρησιμοποιήσαμε ενεργοποιητές των
δυο ενζύμων μόνους ή σε συνχορήγηση. Για αυτά τα πειράματα
χρησιμοποιήθηκε το BAY- 412272 επειδή ενεργοποιεί την sGC ανεξάρτητα
από το ΝΟ (Stasch JP et al, 2001 ; Becker EM et al, 2001). Αυτό κρίθηκε
αναγκαίο γιατί εκτός από την δράση που έχει το ΝΟ στην αγγειογένεση και
που ασκούνται μέσω αυξημένων επιπέδων της cGMP, το ΝΟ έχει και cGMPανεξάρτητες αγγειογενετικές δράσεις (Pyriochou et al., 2007). Και σε αυτή την
περίπτωση, όπως στην περίπτωση του VEGF, παρατηρήσαμε ότι διέγερση
της sGC από το BAY 41-2272 περιορίζει τη μετανάστευση που προκαλεί το
ΑΝΡ. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η υπερβολική αύξηση των επιπέδων της
cGMP από την ταυτόχρονη ενεργοποίηση της sGC και της pGC οδηγεί σε
απευαισθητοποίηση των μονοπατιών που διεγείρονται από την cGMP.

Συνολικά, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας καταδεικνύουν ότι
διέγερση της pGC οδηγεί σε αύξηση της αγγειογένεσης στην χοριοαλλαντοϊκή
μεμβράνη του εμβρύου της όρνιθας και προάγει την έκφραση

των

αγγειογενετικών ιδιοτήτων των ενδοθηλιακών κυττάρων, ενώ αναστέλλει την
δράση του VEGF τουλάχιστον όσον αφορά την κυτταρική μετανάστευση.
Πολλές μελέτες έχουν ήδη τονίσει τον προστατευτικό ρόλο του ΑΝΡ στην
ισχαιμία του μυοκαρδίου, στη στεφανιαία νόσο και στο οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου. Είναι πιθανό ο προστατευτικός αυτός ρόλος να ασκείται και
μέσω αυξημένης δημιουργίας νέων αγγείων από προϋπάρχοντα, αυξάνοντας
έτσι της παράλευρη κυκλοφορία. Η ικανότητα του ΑΝΡ να διεγείρει την
αγγειογένεση μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι δυνητικά θα μπορούσε να
είναι χρήσιμος και σε άλλες καταστάσεις που απαιτείται δημιουργία νέων
αγγείων, όπως στην επούλωση των τραυμάτων. Αντίθετα, το ΑΝΡ ίσως έχει
την ικανότητα να αναστέλλει την αγγειογένεσης σε κακοήθεις όγκους, μέσω
περιορισμού της δράσης του VEGF. Συμπερασματικά, το σύστημα pGC/ANP
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και φαρμακευτικές ουσίες που επηρεάζουν την ενεργότητά του, ίσως βρουν
εφαρμογές σε παθήσεις που σχετίζονται με την αγγειογένεση .
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H οικογένεια των γουανυλικών κυκλασών περιλαμβάνει δύο μέλη,
μία διαλυτή μορφή (sGC) και μια μορφή που είναι συνδεδεμένη
στην κυτταρική μεμβράνη (pGC). Αυτές ενεργοποιούνται από τα
διαφορετικούς προσδέτες. Η μεν sGC από το μονοξείδιο του
αζώτου (NO), η δε pGC από τα νατριουρητικά πεπτίδια και με την
ενεργοποίησή τους παράγουν την κυκλική GMP (cGMP). Σε
πολλές περιπτώσεις, η ξεχωριστή αυτή παραγωγή του cGMP από
sGC έναντι αυτής που προέρχεται από την pGC οδηγεί σε
διαφορετικές βιολογικές δράσεις. Προηγούμενη εργασία στο
εργαστήριό μας έχει δώσει έμφαση στη σημασία της από sGC
παραγόμενης cGMP στην αγγειογένεση. Ωστόσο, περιορισμένες
πληροφορίες είναι διαθέσιμες όσον αφορά στις αγγειογενετικές
δράσεις της pGC στο ενδοθήλιο. Επομένως επιδιώξαμε να
καθορίσουμε τα αποτελέσματα της ενεργοποίησης pGC στις
ιδιότητες των ενδοθηλιακών κυττάρων που σχετίζονται με την
αγγειογένεση. Αρχικά, ερευνήσαμε την επίδραση του κολπικού
νατριουρητικού πεπτιδίου (ANP) στο σχηματισμό αγγείων αίματος
in vivo, χρησιμοποιώντας ως πρότυπο ζωικό μοντέλο τη
χοριοαλλαντοϊκή μεμβράνη εμβρύου όρνιθας (CAM).
Το ANP
(0.1-10 μmole) ενίσχυσε τη νεοαγγειογένεση με δοσοεξαρτώμενο
τρόπο, όπως διαπιστώθηκε από την αύξηση στα σημείων
διακλάδωσης και το μήκος αγγείων. In vitro, το ANP ενίσχυσε τον
πολλαπλασιασμό (0.01-1 μΜ) και τη μετανάστευση (10 μΜ)
ενδοθηλιακών κυττάρων ανθρώπινου ομφάλιου λώρου (HUVEC)
και υποκίνησε το σχηματισμό δομών αγγειακού τύπου από τα
HUVEC 10 μΜ) σε υπόστρωμα Matrigel. Προκειμένου να
μελετηθούν οι μηχανισμοί που ενέχονται στην επαγόμενη από
ANP αγγειογένεση, εξετάσαμε τη φωσφορυλίωση δύο κινασών
(MAPK), των ERK1/2 και p38, ως πιθανά μόρια-στόχους στο
μονοπάτι της σηματοδότησης του ANP. Το ANP ενεργοποίησε
τόσο την ERK1/2, όσο και την p38 MAPKs κατά χρονοεξαρτώμενο
τρόπο. Για να διερευνήσουμε τη λειτουργική σημασία των ERK1/2
και p38 χρησιμοποιήσαμε φαρμακολογικούς αναστολείς τους, τους
παράγοντες PD098059 και SB203580 αντίστοιχα. Προεπώαση των
κυττάρων με SB203580 ανέστειλε εν μέρει τη μετανάστευση των
HUVEC ενώ προεπώασή τους με PD098059 ανέστειλε τον
πολλαπλασιασμό τους. Τέλος, θελήσαμε να εξετάσουμε αν
υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ παραγόντων που αυξάνουν την
cGMP μέσω ενεργοποίησης της sGC, όπως ο VEGF ή το BAY412272 και του ANP, που ενεργοποιεί την pGC. Αποτελέσματα
από αυτά τα πειράματα έδειξαν ότι έχει ανταγωνιστική δράση. Εν
περιλήψει, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι το ANP προάγει την
αγγειογένεση in vivo και ενισχύει τις σχετιζόμενες με
αγγειογένεση, ιδιότητες των ενδοθηλιακών κυττάρων in vitro με
τη ρύθμιση της φωσφορυλίωσης των MAPK. Η ενεργοποίηση
λοιπόν της pGC να είναι ευεργετική όταν απαιτείται ο
σχηματισμός νέων αγγείων.
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SUMMARY
The guanylyl cyclase (GC) family comprises of two members, a
soluble one (sGC) and a membrane-bound GC, the particulate GC
(pGC). These are activated by different ligands; sGC by nitric
oxide (NO) and pGC by natriuretic peptides and upon activation
produce
cyclic
GMP
(cGMP).
In
many
instances
compartmentalized production of cGMP by sGC vs pGC results in
different biological responses. Previous work in our laboratory
has highlighted the importance of sGC-derived cGMP in
angiogenesis. However, limited information is available with
regard to the angiogenic actions of pGC in the endothelium. We
therefore sought to determine the effects of pGC activation on
angiogenesis-related properties of EC. Initially, we investigated
the effects of atrial natriuretic peptide (ANP) on blood vessel
formation in vivo, using as a model the chick embryo
chorioallantoic membrane (CAM). ANP (0.1-10 μmole) enhanced
neovascularization in a dose-dependent manner, as shown by the
increase in branching points and vessel length. In vitro, ANP
increased human umbilical vein endothelial cell (HUVEC) growth
(0.01-1 μΜ) and migration (10 μΜ) and stimulated the assembly
of HUVEC into tube-like networks (10 μΜ) on Matrigel. In order to
study the mechanisms implicated in ANP-induced angiogenesis,
we examined the phosphorylation of two MAP Kinases (MAPK),
ERK1/2 and p38, as possible downstream targets of ANP
signaling. ANP activated both ERK1/2 and p38 MAPKs in a timedependent manner. In order to study the mechanisms implicated
in ANP-induced angiogenesis, we examined the phosphorylation
of two MAP Kinases (MAPK), ERK1/2 and p38, as possible
downstream targets of ANP signaling. ANP activated both ERK1/2
and p38 MAPKs in a time-dependent manner. To provide
evidence for the functional significance of ERK1/2 and p38 we
used the pharmacological inhibitors PD098059 and SB203580
respectively. Pre-treatment of cells with SB203580 inhibited ANPstimulated migration of HUVEC, while pre-treatment with
PD098059 inhibited their ANP-induced proliferation. Finally, we
examined if an interaction exists between factors that increase
cGMP via sGC activation (VEGF or BAY41-2272) and ANP, that
activates pGC. Results from those experiments revealed that
activation of both sGC and pGC yieled a reduced response. In
summary, our data show that ANP promotes angiogenesis in vivo
and enhances angiogenesis-related properties of endothelial cells
in vitro by modulating phosphorylation of MAPK. pGC activation
might be beneficial when new blood vessel formation is desired.
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Συντμήσεις

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
5’-UTR: 5’ Untranslated region
ANP : atrial natriuretic peptide
ATP: adenosine triphosphate
BSA: bovine serum alboumin
cAMP: cyclic adenosine monophosphate
CHF: congestive heart failure
DMSO: dimethylsulfoxide
ECD: extracellylar domain
EGF: epidermal growth factor
ESAF: endothelial cell stimulating factor
FBS : fetal bovine serum
GCQ guanylyl cyclase
GFR: glomerular filtration rate
HEKC: human embryonic kidney cells
HPLC: reversed phase high performance
liquid chromatography
HSPs: heat shock proteins
HUVEC: human umbilical vein
endothelial cell
IL-1: Interleukin-1
MAP: mitogen activated protein
MEF2C: myocyte enhancer binding
factor 2C
MMP: matrix metallo-proteinases
NF-kB: nuclear factor kB
NPR-B: natriuretic peptide receptor A
NPR-Α: natriuretic peptide receptor B
p53: tumor suppressor p53
PDGF: platelet-derived growth factor
PI3-K: phosphatodylinositol 3-kinase
PKB: Protein Kinase B
PKG: protein kinase G
PTN: pleiotrophin
RAS: small G-protein
Ref-1: Redox effector factor-1
RT-PCR: real time - PCR
ΝΟ: nitric oxide
TGF: transforming growth factor
TM: transmembrane helix
URO: urodilatin
ΕCM: extracellular matrix
VSMCs: vascular smooth muscle cells

AngII: angiotensin II
AP1: activator protein-1
BNP : brain natriuretic peptide
CAM: chicken chorioallantoic membrane
cGMP: cyclic guanosine monophosphate
CNP : central or C-type natriuretic
peptide
DNP: D-type natriuretic peptide
ECGS: endothelial cell growth
supplement
ERK 1/2: extracellular signal-regulated
kinases 1/2
ΕCM: extracellular matrix
FGF: fibroblast growh factor
GFP: green fluorescent protein
GTP: 5’- guanosine monophosphate
HF: ηeart φailure
HRP: horse-raddish peroxidase
HTP: human thymidine phosphorylase
IGF: Insulin-like Growth Factor
KHD: kinase-like homology domain
MAPK: mitogen activated protein kinases
MEKKK: mitogen-activated protein
kinase/ extracellular signal-regulated
kinase kinase
NEP: neutral endopeptidase 24.11.
NF-V: nuclear factor-V
NPR-C: natriuretic peptide receptor C
p38: protein 38, member of the mitogenactivated protein kinase family
PDEs: phosphodiesterases
pGC: particulate gyanylyl cyclase
PKA: protein kinase A
PKC: protein kinase C
PLC: phospholipase C
Raf: serine/threonine kinase Raf
RASM cells: rat aortic smooth muscle
cells
RIA: radio-immuno assay
sGC: soluble gyanylyl cyclase
STAT-3: activator of transcription
TIMP: tissue inhibitor of
metalloproteinase
TNF-α: tumor necrosis factor-a
VEGF: vascular endothelial growth factor
VPF : vascular permeability factor
VVO: vesiculo-vacuolar organelles

134

Συντμήσεις

135

