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1.ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
1.1. Η γένεση και αναδιαµόρφωση των αγγείων
1.1.1. Ορισµοί-γενικά
To αιµοφόρο αγγειακό σύστηµα χρησιµεύει για τη µεταφορά και κατανοµή του
αίµατος στα διάφορα όργανα του σώµατος και µε αυτό τον τρόπο εξυπηρετεί τη θρέψη
και οξυγόνωση των ιστών, την απέκκριση των άχρηστων και επιβλαβών προϊόντων της
ανταλλαγής της ύλης, τη µεταφορά των ορµονών, τη διαρρύθµιση της θερµοκρασίας
του σώµατος και την άµυνα του οργανισµού.
Το αγγειακό σύστηµα αναπτύσσεται µέσω των µηχανισµών της αγγειακής
διαφοροποίησης (vasculogenesis) και της αγγειογένεσης (angiogenesis). Κατά την
αγγειακή διαφοροποίηση τα αιµοφόρα αγγεία αναπτύσσονται de novo από
διαφοροποίηση αρχέγονων ενδοθηλιακών κυττάρων (αγγειοβλαστών) in situ µε τελικό
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός άωρου πλέγµατος, ενώ κατά την αγγειογένεση ο
σχηµατισµός νέων τριχοειδών αγγείων γίνεται από προϋπάρχοντα. Eπίσης µε τη
διαδικασία της αγγειακής µυογένεσης (vascular myogenesis), της προσέλκυσης δηλαδή
περιενδοθηλιακών κυττάρων στο άωρο αγγείο, το αγγειακό δίκτυο σταθεροποιείται.
Το αγγειακό σύστηµα στα περισσότερα όργανα δηµιουργείται µε αγγειακή
διαφοροποίηση µε εξαίρεση τον εγκέφαλο και τους νεφρούς που δηµιουργείται µε
αγγειογένεση. H δηµιουργία νέων αγγείων στον ενήλικα λαµβάνει χώρα κυρίως µέσω
αγγειογένεσης αλλά και µέσω αγγειακής διαφοροποίησης.
Η διαδικασία της αγγειογένεσης στον ενήλικα είναι αυστηρώς ρυθµιζόµενη και
αυτοπεριοριζόµενη και σε φυσιολογικές συνθήκες εντοπίζεται µόνο στην επουλωτική
διαδικασία και στο ενδοµήτριο της γυναίκας κατά τη διάρκεια του γενετήσιου κύκλου.
Όµως σε αρκετές παθολογικές καταστάσεις η αγγειογενετική διαδικασία χάνει τον
αυτοπεριοριστικό της χαρακτήρα. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται κατά την διάρκεια
της ανάπτυξης και προόδου αρκετών ασθενειών, όπως η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, η
ψωρίαση, οι συµπαγείς όγκοι και µια πλειάδα νοσηµάτων του οφθαλµού µε
προεξάρχουσα την διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια και την ηλικιακή εκφύλιση της
ωχράς.
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Εικόνα 1
Η γένεση και αναδιαµόρφωση των αγγείων (Yancopoulos et al., 2000)

1.1.2. Αγγειακή διαφοροποίηση (vasculogenesis)
Οι πρώτες ενδείξεις ανάπτυξης αιµοφόρων αγγείων στο έµβρυο εντοπίζονται
στο λεκιθικό ασκό ως εστιακές συναθροίσεις µεσεγχυµατικών κυττάρων, οι οποίες
είναι γνωστές ως αιµατικές νησίδες. Στις αρχές του 1900 παρατηρήθηκε ότι κύτταρα
από έµβρυα ήταν ικανά να δηµιουργήσουν νέα αγγεία. Τότε εµφανίστηκε και ο όρος
αγγειοβλάστη για να περιγράψει το κύτταρο από όπου προέρχονται όλα τα
ενδοθηλιακά κύτταρα και ο όρος αιµαγγειοβλάστη που αναφέρεται σε έναν κοινό
αρχέγονο κύτταρο από όπου προκύπτουν τα ενδοθηλιακά και τα αιµοποιητικά κύτταρα.
100 χρόνια αργότερα η παρουσία της αιµαγγειοβλάστης επιβεβαιώθηκε (Choi, 1998).
Στη διαφοροποίηση του πολυδύναµου αρχέγονου εµβρυϊκού κυττάρου σε
αιµαγγειοβλάστη, ο FGF-2 (Fibroblast Growth Factor) παίζει σηµαντικό ρόλο (Krah et
al., 1994). Τα πρώτα στάδια διαφοροποίησης της αιµαγγειοβλάστης λαµβάνουν χώρα
στις αιµατικές νησίδες, αλλά ο µοριακός µηχανισµός µε τον οποίο πραγµατοποιείται
δεν είναι γνωστός. Αρκετά γονίδια έχουν αναγνωριστεί ότι ενέχονται σε αυτή τη

3
διαδικασία (Carmeliet, 1999) όπως τα Ets-1(Vandenbunder et al., 1989), Hex (Thomas
et al., 1998),Vegf (Xiong et al., 1999), Hox (Belotti et al., 1998; Boudreau et al., 1997),
οι Id-πρωτεΐνες (Lyden et al., 1999) κτλ. Κοινοί δείκτες για τα αρχέγονα ενδοθηλιακά
και τα αιµοποιητικά κύτταρα αποτελούν το CD31, το CD34 και ο υποδοχέας του
VEGF, VEGFR-2 (Yamaguchi et al., 1993). Κατ’αυτό τον τρόπο απαλοιφή του
γονιδίου του VEGFR-2 στα ποντίκια έχει ως αποτέλεσµα εµβρυϊκό θάνατο και
απώλεια ανάπτυξης του αγγειακού και του αιµοποιητικού συστήµατος (Shalaby et al.,
1995). Επίσης ποντίκια στα οποία έγινε απαλοιφή του VEGFR-1 αποτυγχάνουν να
οργανωθούν σε φυσιολογικές αγγειακές δοµές οδηγούµενα σε υπερανάπτυξη
ανώµαλων ενδοθηλιακών κυττάρων (Fong et al., 1995) (βλέπε και κεφάλαιο 1.3.2).
Η διάκριση των αγγείων σε αρτηρίες και φλέβες λαµβάνει χώρα πρώιµα κατά
την εµβρυϊκή ανάπτυξη. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι συγκεκριµένα Notch
προσδέµατα όπως το DeltaC (Wilkinson, 2000) εκφράζονται στο ενδοθήλιο των
αρτηριών και ότι ελαττωµατική µεταγωγή του σήµατος από το Notch προκαλεί
προβληµατική αγγειακή αναδιαµόρφωση (Krebs et al., 2000). Επίσης µέλη της
οικογένειας των εφρινών (ephrins) και των υποδοχέων τους φαίνεται να παίζουν ρόλο
σε αυτή τη διαδικασία (Wilkinson, 2000). Έτσι κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής
ανάπτυξης η εφρίνη Β2 (ephrin B2) εκφράζεται ειδικά στα ενδοθηλιακά κύτταρα των
αρτηριών και στη συνέχεια επεκτείνεται και στα αρτηριακά λεία µυϊκά κύτταρα (Gale
et al., 2001) (Εικ1). Αυτή η ειδικότητα της έκφρασης της εφρίνης Β2 συνεχίζεται και
στην ενήλικη ζωή (Gale et al., 2001; Shin et al., 2001). Σε αντίθεση ο υποδοχέας της
EphB4 εκφράζεται στις φλέβες.
Παρ’όλο που αρχικά είχε θεωρηθεί ότι η αγγειακή διαφοροποίηση περιορίζεται
αυστηρά στην εµβρυϊκή ζωή, έχει δειχθεί πλέον ότι ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα
(EΠK) (Endothelial Progenitor Cells, EPCs) κυκλοφορούν και µετά τη γέννηση και
προσελκύονται σε περιοχές in situ ανάπτυξης αγγείων (Asahara et al., 1999; Kalka et
al., 2000; Rafii, 2000), όπου και συµµετέχουν στην δηµιουργία των νέων αγγείων. Tα
θετικά στους δείκτες CD34/VEGFR-2/AC133 EΠK, που προέρχονται από το µυελό
των οστών των ενηλίκων έχουν υψηλό πολλαπλασιαστικό δυναµικό (Lin et al., 2000).
Ως προς τον µηχανισµό µε τον οποίο τα EΠK κινητοποιούνται και προσελκύονται στις
περιοχές της αγγειακής διαφοροποίησης, η συµµετοχή της ΜΜP-9 και της sKitL
(stem-cell cytokine-soluble kit ligand) έχει περιγραφεί. Αρκετοί επίσης αυξητικοί
παράγοντες συµπεριλαµβανοµένων των VEGF και GM-CSF (Granulocyte Macrophage
Colony Stimulating Factor) έχουν δειχθεί, ότι µπορούν να προσελκύσουν EΠK από το
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µυελό των οστών σε περιοχές νεοαγγείωσης µετά τη γέννηση (Asahara et al., 1999;
McBride and Ruiz, 1998; Takahashi et al., 1999a). Η διαφοροποίηση των EΠK
πιθανώς επάγεται από τον VEGF µέσω του VEGFR-2 και τον FGF-2 (Carmeliet et al.,
1996; Ferrara, 1999; Ferrara et al., 1996; Shalaby et al., 1997), ενώ ο VEGFR-1 έχει
δειχθεί ότι καταστέλλει την κατεύθυνση διαφοροποίησης των EΠK (Fong et al., 1999).
Η διαδικασία αυτή προσέλκυσης ΕΠΚ εµφανίζεται και στην αγγειογένεση των όγκων
(Lyden 2001, Reyes 2002).

1.1.3. Aγγειακή Μυογένεση
Το άωρο αγγειακό πλέγµα, το οποίο προέρχεται από την αγγειακή
διαφοροποίηση, προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αναπτυσσόµενων
ιστών του εµβρύου, υφίσταται συνεχή αγγειογενετική αναδιαµόρφωση. Kατ'αυτή
δηµιουργούνται καινούργια αγγεία µε διαδικασίες όπως η εκβλάστηση, η
γεφυροποίηση και ο εγκολεασµός, αλλά επίσης και υποστροφή εκεί όπου τα αγγεία
υπερεπαρκούν ή δεν χρειάζονται πλέον (Εικ1). H εκβλάστηση είναι η περισσότερο
γνωστή διαδικασία και οι µοριακοί µηχανισµοί της περισσότερο κατανοηµένοι (βλέπε
κεφάλαιο 1.1.4.2). Παράλληλα µε την αγγειογενετική ανάπτυξη του αγγειακού
συστήµατος, τα αγγεία πρέπει να γίνουν λειτουργικά και το τοίχωµά τους να ωριµάσει
µε την προσέλκυση µεσεγχυµατικών κυττάρων, τα οποία θα διαφοροποιηθούν σε
περιενδοθηλιακά κύτταρα (περικύτταρα στο επίπεδο των τριχοειδών και λεία µυϊκά
κύτταρα στο επίπεδο των αρτηριδίων και αρτηριών). H διαδικασία αυτή καλείται
αγγειακή µυογένεση και είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την λειτουργικότητα του
αγγειακού συστήµατος.
Τα λεία µυϊκά κύτταρα των αγγείων σταθεροποιούν τα νέα αγγεία και
αναστέλλουν τον πολ/µό και τη µετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων
(Underwood et al., 1998), ενώ η απογύµνωση της αορτής από ενδοθηλιακά κύτταρα
προκαλεί στένωσή της λόγω πολλαπλασιασµού των λείων µυϊκών κυττάρων (Orlandi
et al., 1994). Επίσης τα αγγεία υποστρέφονται πιο εύκολα όταν δεν καλύπτονται από
λεία µυϊκά κύτταρα και το αγγειογενετικό ερέθισµα είναι περιορισµένο (Benjamin et
al., 1998; Lindahl et al., 1999). Όµοια τα περικύτταρα έχουν πολλές δράσεις που
περιλαµβάνουν ρύθµιση της αιµατικής ροής και της αγγειακής διαπερατότητας µέσω
µεταγωγής σηµάτων στα ενδοθηλιακά κύτταρα και την εξωκυττάρια ουσία (Rucker et
al., 2000). Συνολικά λοιπόν τα περιενδοθηλιακά κύτταρα µε µια ποικιλία
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αγγειοδραστικών πεπτιδίων, και κυτταροκινών που εκκρίνουν, αλλά και µε την
αλληλεπίδρασή τους µε τα ενδοθηλιακά κύτταρα, εξασφαλίζουν σταθεροποίηση,
στεγανοποίηση και ρύθµιση του τόνου των αγγείων.
Η προέλευση των λείων µυϊκών κυττάρων δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί
(Carmeliet, 2000a). Τα λεία µυϊκά κύτταρα µπορεί να διαφοροποιούνται από
µεσεγχυµατικά κύτταρα, αρχέγονα κύτταρα του µυελού των οστών, µακροφάγα ή
ενδοθηλιακά κύτταρα. Πρόσφατα ένα κοινό αρχέγονο αγγειακό κύτταρο έχει
αναγνωριστεί, το οποίο διαφοροποιείται σε ενδοθηλιακό κύτταρο υπό την επίδραση
του VEGF και σε λείο µυϊκό κύτταρο υπό την επίδραση του PDGF-BB (Platelet
Derived Growth Factor-BB) (Yamashita et al., 2000).
Η προσέλκυση των περιενδοθηλιακών κυττάρων πραγµατοποιείται µε τη δράση
µιας σειράς παραγόντων. Ο PDGF-BB είναι χηµειοτακτικός για τα λεία µυϊκά κύτταρα
(Lindahl et al., 1998), ενώ ο VEGF έχει επίσης συµµετοχή σε αυτή τη διαδικασία
πιθανώς µέσω ελευθέρωσης PDGF ή σύνδεσης του στους υποδοχείς του. Ποντίκια στα
οποία έγινε απαλοιφή του γονιδίου Pdgfb πέθαναν κατά την εµβρυϊκή ζωή και τα
περικύτταρα απουσίαζαν από αρκετά αγγεία µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό
µικροαγγειακών ανευρυσµάτων (Hellstrom et al., 2001b). Επιπλέον ποντίκια, στα
οποία έγινε απαλοιφή του γονιδίου Edg1 (sphingosine 1-phosphate-1-endothelial
differentiation sphingolipid G protein-coupled receptor-1) παρουσίαζαν παρόµοιο
φαινότυπο µε αδυναµία των περιενδοθηλιακών κυττάρων να µεταναστεύσουν στα
αιµοφόρα αγγεία (Liu et al., 2000). Ο µοριακός µηχανισµός µε τον οποίο αυτό
πραγµατοποιείται, δεν είναι γνωστός. Η Ενδοθηλίνη–1 είναι επίσης χηµειοτακτική για
τα κύτταρα της νευρικής ακρολοφίας, τα οποία µετατρέπει σε λεία µυϊκά κύτταρα στα
θωρακικά αγγεία, (Yanagisawa et al., 1998) ενώ ο ιστικός παράγοντας προάγει την
προσέλκυση περικυττάρων πιθανώς µέσω έναρξης της πήξης και παραγωγής
θροµβίνης (Osterud and Bjorklid, 2001).
Οι αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα ενδοθηλιακά κύτταρα των νεαρών αγγείων
και τα περιενδοθηλιακά κύτταρα σταθεροποιούνται µε την Ang1 (Angiopoitin 1) και
τον Tie2 υποδοχέα. Ο τελευταίος µάλιστα επάγει τη διακλάδωση και τη διαµόρφωση
των αγγείων (Gale and Yancopoulos, 1999; Lindahl et al., 1998; Suri et al., 1996).
∆υσλειτουργία του Tie2 έχει ως αποτέλεσµα ελαττωµένα λεία µυϊκά κύτταρα και
αγγειακές ανωµαλίες στους ανθρώπους. Μέλη της οικογένειας TGFβ (Transforming
Growth Factor β) περιλαµβανοµένου του TGFβ1 παίζουν επίσης ρόλο στην ωρίµανση
των αγγείων µε το να ενεργοποιούν τη διαφοροποίηση των µεσεγχυµατικών κυττάρων
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προς λεία µυϊκά κύτταρα ή περικύτταρα και την εναπόθεση εξωκυττάριας ουσίας, ενώ
ταυτόχρονα αναστέλλουν τον πολ/µό και τη µετανάστευση των ενδοθηλιακών
κυττάρων. Οι αλληλεπιδράσεις Ephrin-Eph µπορούν επίσης να µεταβιβάσουν σήµατα
από το ενδοθήλιο στα µεσεγχυµατικά κύτταρα (Gale and Yancopoulos, 1999). Ο basic
helix-loop-helix µεταγραφικός παράγοντας dHAND απαιτείται για την φυσιολογική
αµοιβαία αλληλεπίδραση µεταξύ αγγειακών µεσεγχυµατικών και ενδοθηλιακών
κυττάρων, όπως και για την διαφοροποίηση των λείων µυϊκών κυττάρων (Yamagishi et
al., 2000). Τέλος, µόρια συγκόλλησης όπως η νευρική καντχερίνη (N-cadherin) παρέχει
περαιτέρω µόνιµες συνδέσεις µεταξύ ενδοθηλίου και µεσεγχυµατικών κυττάρων
(Moiseeva, 2001).

1.1.4. Αγγειογένεση
Oπως αναφέρθηκε παραπάνω, αγγειογένεση καλείται η δηµιουργία νέων
αγγείων από προϋπάρχοντα (κεφάλαιο 1.1.1). Eτσι, νέα αγγεία µπορούν να προκύψουν
κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη από το άωρο αγγειακό πλέγµα της αγγειακής
διαφοροποίησης (κεφάλαιο 1.1.2). Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία της
αγγειογένεσης είναι στενά συνδεµένη µε την διαδικασία της αγγειακής µυογένεσης
(κεφάλαιο 1.1.3). Στους ενήλικες οργανισµούς όµως, η αγγειογένεση λαµβάνει χώρα
από ήδη ώριµα αγγεία, είτε αυτή είναι φυσιολογική (επανόρθωση ιστών,
αναπαραγωγικό σύστηµα της γυναίκας), είτε παθολογική (αγγειογενετικές νόσοι
περιλαµβανοµένων και αυτών του οφθαλµού). H αγγειογένεση από ώριµα αγγεία
συνήθως συµβαίνει µε την διαδικασία της εκβλάστησης, της οποίας οι µοριακοί
µηχανισµοί είναι περισσότερο µελετηµένοι και σε αυτούς βασικά αναφέρεται το
κεφάλαιο αυτό.

1.1.4.1. Iσορροπία διεγερτών και αναστολέων της αγγειογένεσης
Η διαδικασία της αγγειογένεσης είναι αυστηρώς ρυθµιζόµενη και πρόσφατα
δεδοµένα δείχνουν ότι σηµαντικό ρόλο παίζει η ισορροπία µεταξύ διεγερτών και
αναστολέων της αγγειογένεσης. Έτσι η δηµιουργία νέων τριχοειδών ενεργοποιείται
όταν η παραγωγή διεγερτών αυξάνεται ή όταν η παραγωγή των αναστολέων µειώνεται
ή όταν συµβαίνουν αµφότερα συγχρόνως (Liotta et al., 1991).
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Ο αριθµός των παραγόντων που αναγνωρίστηκαν ως αγγειογενετικοί διεγέρτες
είναι συνεχώς αυξανόµενος. Έτσι εκτός από το VEGF που ενέχεται σε όλα τα στάδια
της αγγειογένεσης (βλέπε κεφάλαιο 1.1.4.2), αρκετοί άλλοι παράγοντες έχουν επίσης
ενοχοποιηθεί, οι οποίοι διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο σε ένα ή περισσότερα στάδια της
αγγειογένεσης.
O FGF-2 ενεργοποιεί τον πολ/µό, τη µετανάστευση των ενδοθηλιακών
κυττάρων και προσελκύει µεσεγχηµατικά ή/και φλεγµονώδη κύτταρα που παράγουν
πολλούς αγγειογενετικούς παράγοντες (Carmeliet, 2000b). O PDGF είναι επίσης
αγγειογενετικός παράγοντας και προσελκύει περικύτταρα και λεία µυϊκά κύτταρα γύρω
από τα νεαρά αγγεία (Lindahl et al., 1999; Lindahl et al., 1998). Επίσης από µελέτες
απαλοιφής γονιδίων σε ποντίκια βρέθηκε ότι η συνθετάση του ΝΟ έχει αγγειογενετική
δράση in vivo (Murohara et al., 1998).
Mέλη της TGFβ υπεροικογένειας και ο TNFα είναι πολυπαραγοντικές
κυτταροκίνες που έχουν αναφερθεί ότι επάγουν ή αναστέλλουν την νεοαγγείωση
ανάλογα µε τα µοντέλα που έχουν χρησιµοποιηθεί (Pepper, 1997) (Gohongi et al.,
1999; Guo et al., 2000). Πρόσφατα µάλιστα χυµοκίνες όπως η MCP-1 έχουν δειχθεί ότι
επάγουν τον πολλαπλασιασµό του ενδοθηλίου (Belperio et al., 2000). Τέλος ένας
συνεχώς αυξανόµενος αριθµός από παράγοντες, των οποίων ο ενδογενής ρόλος στην
αγγειογένεση δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως περιλαµβάνει την ερυθροποιητίνη, τον
IGF-1 (Insulin-like Growth Factor), τον EGF (Epidermal Growth Factor), τον ιστικό
παράγοντα (Tissue Factor), τον HGF (Hepatocyte Growth Factor), τις ιντερλευκίνες και
τις ορµόνες.
Συνολικά η αγγειογενετική εκβλάστηση ρυθµίζεται όπως αναφέρθηκε
παραπάνω από µια ισορροπία µεταξύ ενεργοποιητών και αναστολέων. Tέτοιοι
αναστολείς έχουν αναφερθεί και περιλαµβάνουν την αγγειοστατίνη (angiostatin), την
ενδοστατίνη (endostatin), την αντιθροµβίνη III (antithrombin III), την
ιντερφερόνη β και άλλα µόρια.
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Εικόνα 2
Η ισορροπία αγγειοποιητινών και VEGF κατά την αγγειακή αναδιαµόρφωση
(Hanahan, 1997).
Επίσης η ισορροπία ανάµεσα στους διεγέρτες της αγγειογένεσης, όπως ο
VEGF, και µόρια της οικογένειας των αγγειοποιητινών διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο
στην ενεργοποίηση της αγγειογένεσης ή την υποστροφή των αγγείων. Έτσι, η
αγειοποιητίνη 1 (Ang1) µέσω φωσφορυλίωσης του Tie 2 υποδοχέα της είναι
χηµειοτακτική για τα ενδοθηλιακά κύτταρα, προκαλεί εκβλάστηση των κυττάρων,
ισχυροποιεί τη δράση του VEGF και ενεργοποιεί τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ
ενδοθηλιακών και περιενδοθηλιακών κυττάρων (Gale and Yancopoulos, 1999; Suri et
al., 1996; Suri et al., 1998). Xαµηλά επίπεδα φωσφορυλίωσης του Tie 2 έχουν επίσης
ανιχνευθεί στο µη ενεργοποιηµένο αγγειακό δίκτυο υποδεικνύοντας συµµετοχή του Tie
2 στη διατήρηση των αγγείων. H αγειοποιητίνη 2 (Ang-2), ένα άλλο µέλος της
οικογένεια των αγγειοποιητινών, είναι αναστολέας της µεταγωγής του σήµατος από τον
Tie2 και ένας φυσικός ανταγωνιστής της Ang1. H Ang2 εµφανίζεται στις περιοχές
νεοαγγείωσης και αγγειακής αναδιαµόρφωσης και ενέχεται, στη µείωση των επαφών
µεταξύ των ενδοθηλιακών κυττάρων, την απώλεια επαφής τους από τα λεία µυϊκά
κύτταρα και τη χαλάρωση της εξωκυττάριας ουσίας, τα οποία επιτρέπουν την
πρόσβαση των διεγερτών της αγγειογένεσης στα ενδοθηλιακά κύτταρα, αλλά και την
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µετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων (Gale and Yancopoulos, 1999;
Maisonpierre et al., 1997). Κατά συνέπεια, η Ang2 παρουσία διεγερτών της
αγγειογένεσης

είναι

αγγειογενετική,

απουσία

τους

όµως,

η

προκαλούµενη

αποσταθεροποίηση του αγγείου οδηγεί σε υποστροφή του (Maisonpierre et al., 1997)
(Εικ2).

1.1.4.2. Στάδια της αγγειογενετικής εκβλάστησης
H διαδικασία της νεοαγγείωσης αρχίζει µε αγγειοδιαστολή που οφείλεται
κυρίως στο µονοξείδιο του αζώτου (NO). O VEGF, ο οποίος επάγεται µεταγραφικά
από το NO (Kimura et al., 2000), αλλά και από άλλα αγγειογενετικά ερεθίσµατα όπως
η υποξία, αυξάνει τη διαπερατότητα των αγγείων προκαλώντας αφενός µεν
σχηµατισµό ανοιγµάτων και κυστικών κενοτοπίων στα ενδοθηλιακά κύτταρα,
αφ’ετέρου ανακατάταξη των κυτταρικών µορίων συγκόλλησης όπως το PECAM-1 και
η αγγειακή ενδοθηλιακή καντχερίνη (VE-cadherin), µέσω ενεργοποίησης µια σειράς
κινασών (Eliceiri et al., 1999; Gale and Yancopoulos, 1999).
Στη συνέχεια ακολουθεί εξαγγείωση πρωτεϊνών του πλάσµατος, οι οποίες
παρέχουν µια προσωρινή οδό για τα προς µετανάστευση κύτταρα. Αν όµως αυτή η
διαρροή είναι εκτεταµένη, µπορεί να έχει δραµατικά αποτελέσµατα όπως ενδοκράνια
υπέρταση, µετάσταση, κυκλοφορική ανεπάρκεια ή τύφλωση. Γι’αυτό το λόγο η
αγγειακή διαπερατότητα πρέπει να είναι αυστηρά ελεγχόµενη. H Aγγειοποιητίνη 1
(Ang1), το πρόσδεµα για τον ενδοθηλιακό υποδοχέα Tie2, είναι ένας ενδογενής
παράγοντας που αναστέλλει την διαπερατότητα των αγγείων και έτσι παρέχει
προστασία από µια εκτεταµένη εξαγγείωση του πλάσµατος (Thurston et al., 2000).
Όταν η Ang1 χορηγείται σε ώριµα αγγεία τα προστατεύει από την εξαγγείωση του
πλάσµατος, χωρίς να επηρεάζει τη µορφολογία τους.
Προκειµένου τα ενδοθηλιακά κύτταρα να ενεργοποιηθούν από τους
αγγειογενετικούς παράγοντες και να µεταναστεύσουν, χρειάζεται να χαλαρώσουν οι
κυτταρο-κυτταρικές συνδέσεις και να µειωθεί η περιαγγειακή υποστήριξη, δηλαδή το
ώριµο αγγείο να αποσταθεροποιηθεί. Η Ang-2 διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε αυτή
τη διαδικασία όπως έχει αναφερθεί παραπάνω (βλέπε και κεφάλαιο 1.1.4.1).
Η διάσπαση της βασικής µεµβράνης και της εξωκυττάριας ουσίας γίνεται µε
µια σειρά πρωτεασών και όχι µόνο παρέχει χώρο στα ενδοθηλιακά κύτταρα για να
µεταναστεύσουν, αλλά και ελευθερώνει αυξητικούς παράγοντες όπως ο FGF-2, ο
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VEGF, ο IGF-1, οι οποίοι φυσιολογικά βρίσκονται αποµονωµένοι και ανενεργοί µέσα
στην εξωκυττάρια ουσία. Eπιπλέον, µπορούν να εκτεθούν κρυφές θέσεις συγκόλλησης
για τα προς µετανάστευση κύτταρα που πριν καλυπτόταν από µη διασπασµένα
συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας. Πάνω από 20 µεταλλοπρωτεινάσες (MMPs)
έχουν περιγραφεί, οι οποίες παίζουν κεντρικό ρόλο στην αγγειογένεση (Nelson et al.,
2000), ενώ φυσικοί αναστολείς τους περιλαµβάνουν τους ιστικά εντοπιζόµενους
αναστολείς των µεταλλοπρωτεϊνασών (TIMPs) (Brew et al., 2000). Μια λεπτή
ισορροπία ανάµεσα στις µεταλλοπρωτεινασες και τους αναστολείς τους είναι
σηµαντική. Έτσι εκτεταµένη πρωτεόλυση της πλασµίνης µπορεί να αναστείλει την
καρκινική και φλεγµονώδη αγγειογένεση (Bajou et al., 1998).
Kαθώς οι φυσικοί φραγµοί µειώνονται, τα ενδοθηλιακά µεταναστεύουν στον
εξωκυττάριο χώρο, όπου αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Σε αυτό το στάδιο η
συνδυαστική δράση παραγόντων όπως ο VEGF, ο FGF-2 ,οι αγγειοποιητίνες και οι
υποδοχείς τους είναι καθοριστική, παρ'όλο που και άλλα µόρια µπορεί να ενέχονται σε
αυτή τη διαδικασία (βλέπε και κεφάλαιο 1.1.4.1).
O VEGF-Α, ο PIGF, ο VEGF-B, ο VEGF-C, ο VEGF-D και οι υποδοχείς τους
έχουν ειδικές δράσεις που περιλαµβάνουν επαγωγή του πολ/µού, της µετανάστευσης
των ενδοθηλιακών κυττάρων και της διάσπασης της εξωκυττάριας ουσίας (βλέπε
κεφάλαιο 1.2.3).

1.1.4.3. Μορφοποίηση, Οργάνωση και Σταθεροποίηση των αγγείων
Προκειµένου να µορφοποιηθεί η αγγειακή εκβλάστηση σε αγγείο θα πρέπει να
αυλοποιηθεί και στη συνέχεια να σταθεροποιηθεί, να οργανωθεί και να ωριµάσει, ώστε
να ανταποκριθεί στις τοπικές ανάγκες.
Το ανώριµο αγγείο έχει αρχικά τη µορφή συµπαγών κορµών που ακολούθως
αυλοποιούνται. Όταν αυτή η διαδικασία δεν πραγµατοποιείται σωστά, τα αγγεία είναι
δοµικά και λειτουργικά ανώµαλα. Έτσι τα αγγεία των όγκων είναι ανώµαλα
διασταλµένα έχουν πολλές διακλαδώσεις και βραχυκυκλώσεις. Αυτό µπορεί να
οφείλεται σε µια ανισορροπία µεταξύ αγγειογενετικών παραγόντων όπως ο VEGF και
µορίων όπως οι αγγειοποιητίνες. Ως αποτέλεσµα η αιµατική κυκλοφορία σε αυτά τα
αγγεία είναι χαοτική (Baish and Jain, 2000).
Η διάµετρος του αυλού ρυθµίζεται αυστηρά από διάφορους παράγοντες. Ενώ
λοιπόν ο VEGF121, ο VEGF165 και οι υποδοχείς τους αυξάνουν το σχηµατισµό
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αυλού, ο VEGF189 µειώνει τη διάµετρο του. Η Ang1 σε συνδυασµό µε το VEGF
αυξάνει τη διάµετρο του αυλού (Suri et al., 1998), ενώ στο σχηµατισµό του ενέχονται
και διάφορες ιντεγκρίνες (α5β1 και ανβ3) (Bayless et al., 2000). Η εκτεταµένη επίσης
πρωτεόλυση µπορεί να δηµιουργήσει αγγειακές κύστες και να εµποδίσει τη δηµιουργία
αυλού. Τέλος, υπάρχουν και αρκετοί αναστολείς σχηµατισµού του όπως η
θροµβοσποντίνη και ένα πρόσφατα αναγνωρισµένο γονίδιο tubedown(tbdn-1), το οποίο
έχει οµολογία µε τις ακετυλοτρανσφεράσες (Gendron et al., 2000).
Ουσιαστικό ρόλο προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η λειτουργική ωρίµανση
του αγγείου διαδραµατίζει η προσέλκυση και διαφοροποίηση των περιενδοθηλιακών
κυττάρων στο τοίχωµα του (η οποία πραγµατοποιείται µε µηχανισµούς ανάλογους µε
αυτούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.1.3).
Με το σχηµατισµό των νέων αγγείων, τα ενδοθηλιακά κύτταρα γίνονται
αξιοσηµείωτα ανθεκτικά σε εξωγενείς παράγοντες µε επιβίωση που αντιστοιχεί σε
χρόνια. Μειωµένη επιβίωση του ενδοθηλίου ή απόπτωση του προκαλεί υποστροφή των
αγγείων στο έµβρυο (Carmeliet et al., 1999a), η οποία είναι φυσιολογική στον
αµφιβληστροειδή µετά τη γέννηση και στην ωοθήκη κατά το γενετήσιο κύκλο. Ο
αριθµός των παραγόντων που αναγνωρίστηκαν ότι ρυθµίζουν την ενδοθηλιακή
απόπτωση είναι εκτενής και ποικίλουν ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης, τη θέση, τη
λειτουργία, τον τύπο του αγγείου καθώς και τα γύρω φυσιολογικά ή παθολογικά
ερεθίσµατα (Kockx and Knaapen, 2000; Stefanec, 2000).
Η οργάνωση του αγγειακού δικτύου σε τρεις διαστάσεις έχει απασχολήσει τους
επιστήµονες από πολύ παλιά. Αρκετοί αγγειογενετκοί παράγοντες έχουν αναγνωριστεί
ότι επηρεάζουν τη διαδικασία της διακλάδωσης, αλλά οι γνώσεις σχετικά µε τους
µηχανισµούς µε τους οποίους πραγµατοποιείται, είναι ελλιπείς (Carmeliet, 2000c).
Ο VEGF φαίνεται να συµµετέχει στην πολυπλοκότητα του αγγειακού δικτύου
µε το να ενεργοποιεί τη δηµιουργία αγγειακών εκβλαστήσεων(Pettersson et al., 2000).
Έµβρυα που είναι ετερόζυγα στο VEGF έχουν λιγότερες εκβλαστήσεις (Carmeliet et
al., 1996) (Ferrara, 1999). Επιπλέον, ποντίκια, τα οποία εκφράζουν µόνο το VEGF120,
έχουν ελαττωµένη διακλάδωση των µυοκαρδιακών αγγείων (Carmeliet et al., 1999b).
H έκφραση του PDGF-BB, ο οποίος είναι γνωστό ότι επηρεάζει τη διακλάδωση των
αεραγωγών, είναι µειωµένος σε αυτά τα ζώα. Είναι όµως πιθανό ο VEGF να λειτουργεί
ο ίδιος ως παράγοντας διακλάδωσης µε το να επιδρά απευθείας στα ενδοθηλιακά ή και
στα λεία µυϊκά κύτταρα.
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Η Ang1 και ο υποδοχέας Tie2 επάγει τη δηµιουργία αγγειογενετικών
εκβλαστήσεων (Gale and Yancopoulos, 1999). Απενεργοποίηση του γονιδίου της Ang1
και του Tie2 είχε ως αποτέλεσµα διασταλµένα αγγεία τριχοειδικής µορφής µε
οµοιόµορφο µέγεθος, τα οποία αποτυγχάνουν να οργανώσουν ώριµο και πολύπλοκο
δίκτυο από µεγάλα αγγεία που διακλαδίζονται σε µικρότερους κλάδους.
Η ρενίνη είναι ένας παράγοντας διακλάδωσης για τις νεφρικές αρτηρίες
(Gomez, 1998), ενώ ο FGF-1 είναι ένας παράγοντας διακλάδωσης για τις
µυοκαρδιακές αρτηρίες (Fernandez et al., 2000), γεγονός που έρχεται σε συµφωνία µε
το ρόλο των FGF-σχετιζόµενων σηµάτων στη διακλάδωση των αεραγωγών. Επίσης, η
µεταγωγή του σήµατος από µόρια όπως τα Notch, Delta και Jagged, τα οποία φαίνεται
να συµµετέχουν στη διακλάδωση των αεραγωγών, τώρα αρχίζουν να σχετίζονται µε
την αγγειογένεση (Krebs et al., 2000; Xue et al., 1999).
Αρκετοί άλλοι παράγοντες φαίνεται επίσης να ενέχονται µε διαφορετικούς
ρόλους στη διαµόρφωση των αγγείων και περιλαµβάνουν τους VEGFR3, Tie1, tal-1,
Ets family, GTP-binding factors, VCAM-1, α4 ιντεγκρίνη και φιµπρονεκτίνη
(Carmeliet, 2000c).
Η ικανοποίηση τέλος των τοπικών φυσιολογικών αναγκών είναι ουσιαστική
παράµετρος στην ανάπτυξη των νέων αγγείων. Γι αυτό το λόγο τα ενδοθηλιακά
κύτταρα πρέπει να έχουν ειδικά χαρακτηριστικά, ώστε να ανταποκρίνονται στις
εκάστοτε απαιτήσεις. Για παράδειγµα η ανάπτυξη του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού
απαιτεί συνδέσεις µεταξύ αστρογλιακών κυττάρων τα οποία εκφράζουν gFAP,
περικυττάρων και επαρκή επίπεδα αγγειοτενσινογόνου (Lindahl et al., 1998).
Οι σφικτές συνδέσεις µεταξύ των ενδοθηλιακών κυττάρων περιλαµβάνουν
αρκετές µεµβρανικές και κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες από τις οικογένειες των
καντχερινών, οκλουντίνων, κλαουντίνων (Rubin and Staddon, 1999; Tsukita and
Furuse, 1999). Η κυτταρική µεµβράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων µε το που έρχονται
σε επαφή µεταξύ τους, υφίσταται δοµικές και λειτουργικές τροποποιήσεις, οι οποίες
είναι κρίσιµες για τη ρύθµιση της αγγειακής διαπερατότητας. Άλλες πρωτεΐνες όπως οι
7H6, cingulin και jam παίζουν ρόλο στη διαµετανάστευση (transmigration) των
µονοκυττάρων και τη ρύθµιση της διαπερατότητας (Bazzoni et al., 1999; Tsukita and
Furuse, 1999).
Σε αντίθεση τα ενδοθηλιακά κύτταρα των ενδοκρινών αδένων δεν έχουν
σφικτές συνδέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ενδοθήλιο είναι ως επί το πλείστον
ασυνεχές επιτρέποντας τη µεταφορά µεγάλων όγκων µορίων και ιόντων. Συνολικά, οι
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παράγοντες που καθορίζουν τις ιδιότητες του ενδοθηλίου είναι άγνωστοι. Τα τελευταία
χρόνια όµως έχει δοθεί έµφαση στην παρακρινική σχέση µεταξύ των κυττάρων των
αγγείων και των ειδικών για κάθε ιστό κυττάρων στην ανάπτυξη των ιδιοτήτων που
πρέπει να διαθέτει το αγγείο προκειµένου να ανταποκριθεί στις τοπικές ανάγκες (Risau,
1995; Risau, 1998). Επίσης ο VEGF φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο.

1.2. Ο Αγγειακός Ενδοθηλιακός Αυξητικός Παράγοντας (Vascular
Endothelial Growth Factor, VEGF)
1.2.1. Οι µορφές του VEGF
Ένας από τους περισσότερο σηµαντικούς ρυθµιστικούς παράγοντες της
αγγειογένεσης είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας (Vascular
Endothelial Growth Factor, VEGF) (Ferrara, 2001). H υπερέκφραση του VEGF παίζει
σηµαντικό ρόλο στην δηµιουργία παθολογικής αγγειογένεσης ανατρέποντας την
ισορροπία διεγερτών και αναστολέων της. Eιδικότερα στους καρκίνους, ο VEGF
υπερεκφράζεται σαν αποτέλεσµα της υποξίας (Shweiki et al., 1992; Shweiki et al.,
1995) ή µεταλλάξεων ογκογονιδίων (Kerbel and Folkman, 2002). Προεξάρχων είναι
επίσης ο ρόλος του στις αγγειογενετικές παθήσεις του οφθαλµού (βλέπε κεφάλαιο 1.3).
H πολυπλοκότητα της µεταγωγής του σήµατος από το VEGF συνίσταται στην
πολυκλοκότητα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διαφόρων µορφών του VEGF και
των υποδοχέων του (Εικ3), όπως και των περαιτέρω διαµεσολαβητών που
µεταβιβάζουν το σήµα.
Η οικογένεια του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα περιλαµβάνει
τον αυξητικό παράγοντα του πλακούντα (PIGF), τον VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C,
VEGF-D και το ιικό οµόλογο του VEGF, VEGF-E (Eriksson and Alitalo, 1999;
Ferrara, 1999; Olofsson et al., 1998; Persico et al., 1999). O VEGF-A ο οποίος έχει
µελετηθεί πιο εκτεταµένα είναι µια διµερής 36-46kd γλυκοζιλιωµένη πρωτεΐνη µε µια
αµινοτελική αλληλουχία σήµατος και µια περιοχή σύνδεσης µε την ηπαρίνη. Στους
ανθρώπους έχουν αναγνωριστεί τέσσερις διαφορετικές ισοµορφές του VEGF-A µε
διαφορετικό αριθµό αµινοξέων: VEGF121, VEGF145, VEGF165, VEGF189,
VEGF206. Οι µορφές αυτές έχουν προκύψει από εναλλακτικό µάτισµα του mRNA
(Charnock-Jones et al., 1993; Plate and Warnke, 1997). Οι ιδιότητες του native VEGF
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αντιστοιχούν στενά µε εκείνες του VEGF165. Όλες οι µορφές εκτός από το VEGF121
συνδέονται µε την ηπαρίνη. Οι µακρύτερες συνδέονται µε την εξωκυττάρια ουσία, ενώ
οι µικρότερες διαχέονται ελεύθερα. Ο VEGF165 έχει ενδιάµεσες ιδιότητες, δηλαδή
εκκρίνεται, αλλά ένα σηµαντικό ποσοστό παραµένει συνδεδεµένο µε την κυτταρική
επιφάνεια και την εξωκυττάρια ουσία. Το τελευταίο µπορεί να ελευθερωθεί σε µια
µορφή ενός βιοενεργού µορίου που µπορεί να διαχέεται µέσω διάσπασης του στο
καρβοξυτελικό άκρο από την πλασµίνη.
Ο κεντρικός ρόλος του VEGF στην εµβρυϊκή ανάπτυξη των αγγείων φαίνεται
από το ότι αδρανοποίηση ενός αλληλίου του γονιδίου του VEGF-A στα ποντίκια
προκαλεί θανατηφόρα διακοπή της αγγειακής ανάπτυξης και τα ποντίκια δεν
επιβιώνουν πέραν της εµβρυϊκής ηµέρας 11. ∆ιαγονιδιακά οµόζυγα ποντίκια που
εκφράζουν µόνο VEGF120 και στερούνται των µακρύτερων ισοµορφών, οι οποίες
συνδέονται µε την ηπαρίνη VEGF164 και 189, πεθαίνουν λίγο µετά τη γέννηση λόγω
αιµορραγίας και ισχαιµικής µυοκαρδιοπάθειας (Carmeliet et al., 1999b).
Η έκφραση του VEGF ρυθµίζεται από την υποξία (Carmeliet et al., 1998; Jiang
et al., 1996; Marti and Risau, 1998; Tuder et al., 1995) και από άλλα ερεθίσµατα που
περιλαµβάνουν τον FGF-2, τον TGF-β και την IL-1β (Brogi et al., 1994; Li et al., 1997;
Li et al., 1995; Ramos et al., 1998; Stavri et al., 1995a; Stavri et al., 1995b) στους
διαφόρους τύπους κυττάρων.
Ο VEGF-A εµπλέκεται στην αυξηµένη αγγειακή διαπερατότητα και την
αγγειογένεση. Οι VEGF-C και D παράγονται σαν µεγάλες πρόδροµες µορφές, οι οποίες
στη συνέχεια υφίστανται τροποποιήσεις σε ώριµες µορφές µε διάφορες ειδικότητες στη
σύνδεση τους µε τους υποδοχείς (Joukov et al., 1997). O VEGF-C φαίνεται να
λειτουργεί ως αυξητικός παράγοντας στα λεµφαγγεία (Jeltsch et al., 1997; Kukk et al.,
1996). ∆ιαγονιδιακά ποντίκια, τα οποία υπερεκφράζαν VEGF-C στα κερατινοκύτταρα
της επιδερµίδας παρουσίαζαν διογκωµένα λεµφαγγεία στο δέρµα του ποντικιού, ενώ
υπερέκφραση VEGF164 στην ίδια περιοχή έδειξε µόνο υπερπλασία των αιµοφόρων
αγγείων (Jeltsch et al., 1997). Ποντίκια στα οποία έγινε απαλοιφή του γονιδίου του
VEGF-B ήταν υγιή και γόνιµα, αλλά είχαν µικρότερες καρδιές και παρουσίαζαν
αγγειακή δυσλειτουργία µετά από πειραµατική στεφανιαία απόφραξη καθώς και
προβληµατική ανάρρωση µετά από πειραµατική καρδιακή ισχαιµία (Bellomo et al.,
2000; Olofsson et al., 1999). Ο VEGF-B έχει επίσης δειχθεί να επάγει την έκφραση και
την ενεργότητα του u-PA (Olofsson et al., 1998). Τέλος, ο PIGF µαζί µε το VEGF

15
προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων, πολλαπλασιασµό, χηµειοταξεία και
αγγειογένεση (Cao et al., 1996; Torry et al., 1999).

1.2.2. Οι υποδοχείς του VEGF
Αρχικά είχαν αναγνωριστεί θέσεις σύνδεσης του VEGF µόνο στα ενδοθηλιακά
κύτταρα των αγγείων in vivo και in vitro. Τελικά όµως διαπιστώθηκε η ύπαρξη των
υποδοχέων και σε κύτταρα προερχόµενα από το µυελό των οστών.
Tρία µέλη της οικογένειας των υποδοχέων έχουν αναγνωριστεί (Εικ3). ∆ύο
υψηλής συγγένειας υποδοχείς µε δράση τυροσινικών κινασών έχουν αναγνωριστεί για
το VEGF-A :ο VEGFR-1 (fms-like tyrosine kinase-1 or Flt-1) και ο VEGFR-2 (Kinase
insert domain-containing receptor or KDR). O τρίτος υψηλής συγγένειας υποδοχέας
VEGFR-3 (fms-like tyrosine kinase-4 or Flt-4) είναι υποδοχέας για τους VEGF-C και
VEGF-D (Joukov et al., 1996). Ο VEGF-C και VEGF-D συνδέονται και µε το VEGFR2 αλλά µε λιγότερη συγγένεια σε σχέση µε το VEGFR-3 (Achen et al., 1998; Joukov et
al., 1996). Ο VEGF-B και ο PIGF συνδέονται µε υψηλή συγγένεια µόνο µε το VEGFR1 (Olofsson et al., 1998) (Clauss et al., 1996), ενώ ο VEGF-E συνδέεται ειδικά µε το
VEGFR-2 (Eriksson and Alitalo, 1999; Meyer et al., 1999; Veikkola and Alitalo, 1999).
Οι τρεις υποδοχείς του VEGF µε τη δράση

τυροσινικών κινασών σχετίζονται δοµικά µε την οικογένεια του PDGFR και περιέχουν
εφτά εξωκυττάριες περιοχές µε µορφή ανοσοσφαιρίνης (Ig), µια µονή υδροφοβική
διαµεµβρανική περιοχή και µια συντηρηµένη ενδοκυττάρια περιοχή τυροσινικής
κινάσης (Millauer et al., 1993; Neufeld et al., 1999; Terman et al., 1992; Veikkola et
al., 2000). To γονίδιο του VEGFR-1 κωδικοποιεί δύο πολυπεπτίδια: µια πλήρους
µεγέθους µεµβρανική πρωτεΐνη (υποδοχέας VEGFR-1) και µία µικρού µεγέθους
«διαλυτή» VEGF-συνδεόµενη πρωτεΐνη («διαλυτή» µορφή του VEGFR-1) (Shibuya,
2001).
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Εικόνα 3
Οι υποδοχείς του VEGF (Veikkola et al., 2000)
Επιπλέον η neuropilin-1 (NP-1) αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως συν-υποδοχέας
για τον VEGF165 και ενισχύει τη σύνδεση του VEGF-A στον VEGFR-2 (Fuh et al.,
1998). Η NP-1 είναι µια διαµεµβρανική πρωτεΐνη χωρίς δράση τυροσινικής κινάσης.
Μελέτες µε στόχο τα γονίδια των υποδοχέων τουVEGF έχουν δείξει ότι και οι
τρεις είναι ουσιαστικοί για τη φυσιολογική ανάπτυξη του εµβρυϊκού αγγειακού
συστήµατος. Ποντίκια στα οποία έγινε απαλοιφή του VEGFR-1 πεθαίνουν ενδοµήτρια
ανάµεσα στην 8.5 και 9.5 εµβρυϊκή ηµέρα. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα αναπτύσσονται
στα εµβρυϊκά σηµεία, αλλά αποτυγχάνουν να οργανωθούν σε φυσιολογικές αγγειακές
δοµές οδηγούµενα σε υπερανάπτυξη ανώµαλων ενδοθηλιακών κυττάρων (Fong et al.,
1995). Το ενδιαφέρον είναι ότι ποντίκια που δεν έχουν το γονίδιο του PDGF-B,
σχηµατίζουν τριχοειδή, τα οποία δεν έχουν περικύτταρα και παρουσιάζουν υπερπλασία
των ενδοθηλιακών κυττάρων. Αυτό κάνει πιθανή την υπόθεση ότι η ανώµαλη
ανάπτυξη των ενδοθηλιακών κυττάρων στην περίπτωση έλλειψης του VEGFR-1
οφείλεται στην απώλεια ή δυσλειτουργία των περικυττάρων και ενισχύει την άποψη ότι
ο VEGFR-1 µπορεί να είναι ένας υποδοχέας των περικυττάρων.
Ποντίκια στα οποία έγινε απαλοιφή του γονιδίου του VEGFR2 επίσης
πεθαίνουν ενδοµήτρια ανάµεσα στην εµβρυϊκή ηµέρα 8.5 και 9.5. Αυτά τα ποντίκια
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στερούνται αγγειακής διαφοροποίησης και αποτυγχάνουν να σχηµατίσουν αιµατικές
νησίδες. Τα πρόδροµα αιµατοποιητικά κύτταρα έχουν σοβαρά βλαφτεί και δεν
µπορούν να αναπτυχθούν οργανωµένα αγγεία στο έµβρυο και το λεκιθικό ασκό
(Shalaby et al., 1995).
Ποντίκια στα οποία έγινε απαλοιφή του γονιδίου του VEGFR3 πεθαίνουν
ενδοµήτρια κατά την 9.5 εµβρυϊκή µέρα. Η αγγειακή διαφοροποίηση και η
αγγειογένεση πραγµατοποιείται σε αυτά τα ποντίκια, αλλά υπάρχει µια ανώµαλη
οργάνωση µεγάλων αγγείων µε ελαττωµατικούς αυλούς που οδηγούν σε διαρροή
υγρού στην περικαρδική κοιλότητα και καρδιαγγειακή ανεπάρκεια.
Υπερέκφραση της NP-1 στα ποντίκια προκαλεί ποικίλες ανωµαλίες στο
εµβρυϊκό καρδιοαγγειακό σύστηµα συµπεριλαµβανοµένης περίσσειας τριχοειδών και
αιµοφόρων αγγείων, διασταλµένα αιµοφόρα αγγεία και δυσπλασία της καρδιάς.
Ποντίκια στα οποία τέλος έγινε απαλοιφή του γονιδίου της NP-1 εµφάνισαν
προβληµατική αγγείωση του νευρικού συστήµατος, ελαττωµατική ανάπτυξη της
αορτής, µεγάλα αιµοφόρα αγγεία και εκτεταµένη αγγείωση του λεκιθικού ασκού.
Ο VEGFR-1 επάγεται από την υποξία µέσω ενός µηχανισµού εξαρτώµενου από
τον HIF. Προσδέµατα για τον VEGFR-1 αποτελούν ο PLGF, ο VEGF-A, ο VEGF-B
και ο υποδοχέας µετά την πρόσδεση υφίσταται ασθενή τυροσινική φωσφορυλίωση.
Παραµένει αινιγµατικό κατά πόσο ο VEGFR-1 είναι ικανός να µεταβιβάσει σηµαντικά
µοριακά σήµατα στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Οι µελέτες που έχουν γίνει στη µεταγωγή
του σήµατος από το VEGFR-1 έχουν αντικρουόµενα αποτελέσµατα. Ενώ µε
βιοχηµικές µεθόδους έχει βρεθεί αλληλεπίδραση του VEGFR-1 µε γνωστά
ενδοκυτταρικά µόρια-διαµεσολαβητές, δεν έχει συσχετιστεί αυτή η αλληλεπίδραση µε
τη βιολογική δράση του VEGFR-1(Cunningham et al., 1995).
Ο PIGF, ο οποίος συνδέεται µόνο µε το VEGFR-1, δεν µπόρεσε να επάγει
µετανάστευση ή πολ/µό στα HUVE κύτταρα και ο VEGF δεν είχε κάποια βιολογική
δράση σε PAE κύτταρα (Porcine aortic endothelial cells) που υπερεκφράζαν VEGFR-1.
Ο

VEGFR-1

ενέχεται

στην

επαγόµενη

από

το

VEGF

έκφραση

των

µεταλλοπρωτεινασών στα λεία µυϊκά κύτταρα (Wang and Keiser, 1998) και τα
ενδοθηλιακά κύτταρα του πνεύµονα. Οι καλύτερα χαρακτηρισµένες ανταποκρίσεις που
ρυθµίζονται από το VEGFR-1 είναι η ενεργοποίηση της µετανάστευσης και αύξηση
της έκφρασης του ιστικού παράγοντα στα µονοκύτταρα, παρ’όλο που ο βιολογικός
ρόλος αυτών των γεγονότων in vivo δεν είναι ακόµα αναγνωρισµένος (Barleon et al.,
1996; Clauss et al., 1996). Αξιοσηµείωτα ποντίκια που εκφράζουν µόνο την
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εξωκυττάρια περιοχή του VEGFR-1 χωρίς την κυτταροπλασµατική που διαθέτει και
την ενζυµατική δραστικότητα, είναι γόνιµα και αναπτύσσονται φυσιολογικά (Hiratsuka
et al., 1998). Η καταστολή της επαγόµενης από το VEGF µετανάστευσης των
µακροφάγων in vitro ήταν ο µόνος φαινότυπος που παρατηρήθηκε σε αυτά τα ποντίκια.
Τέλος, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις τελευταία ότι ο VEGFR-1 µπορεί να λειτουργεί ως
αρνητικός ρυθµιστής του VEGFR-2 (Kendall and Thomas, 1993; Roeckl et al., 1998).
Ο VEGFR-2 ενεργοποιείται, όταν συνδέεται µε το πρόσδεµα και επάγεται έτσι
ο διµερισµός του και η transφωσφορυλίωση (αυτοφωσφορυλίωση) των τυροσινών που
βρίσκονται στην κυτταροπλασµατική περιοχή. Όπως και άλλοι υποδοχείς που
διαθέτουν και ενζυµατική δράση, ο VEGFR-2 έχει περιγραφεί, ότι συνδέεται µέσω των
φωσφορυλιωµένων τυροσινών µε µια σειρά πρωτεϊνών που διαθέτουν περιοχή src
homology domains(SH)2 όπως οι Grb2, Nck, Shc, οι τυροσινικές φωσφατάσες που
περιέχουν SH2 domain SHP-1/-2 (Guo et al., 1995) (Kroll and Waltenberger, 1997) και
η PLCγ.
Συνολικά σχεδόν όλες οι δράσεις του VEGF που έχουν περιγραφεί ως τώρα στο
ενδοθηλιακό κύτταρο, φαίνεται να πραγµατοποιούνται µέσω του VEGFR-2. Έτσι, στα
PAE κύτταρα, τα οποία υπερεκφράζουν VEGFR-2 και όχι VEGFR-1, ο VEGF
ενεργοποιεί την παραγωγή ΝΟ (Kroll and Waltenberger, 1999), αυξάνει την έκφραση
της ενδοθηλιακής συνθάσης του µονοξειδίου του αζώτου (eNOS) (Shen et al., 1999),
κινητοποιεί το Ca++ (Cunningham et al., 1995), και επάγει τον πολ/µό και την
µετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων (Waltenberger et al., 1994). Ο VEGF
επίσης ενεργοποιεί την PLCγ και τις ERK1/2 στα NIH3T3 κύτταρα, τα οποία
εκφράζουν VEGFR-2 (Takahashi and Shibuya, 1997). Τέλος, ο VEGFR-2 ενέχεται
στην ενεργοποίηση της αντιαποπτωτικής οδού PI3K/Akt (Gerber et al., 1998b) όπως
και της τυροσινικής κινάσης c-Src (He et al., 1999). Μεταλλαγµένες µορφές του
VEGF, οι οποίες δένονται µόνο µε τον VEGFR-2 είναι πλήρως ενεργά µιτογόνα και
µπορούν να αυξήσουν τη διαπερατότητα στα αγγεία, ενώ µορφές που δένονται µόνο µε
το VEGFR-1στερούνται και των δύο δραστικοτήτων.

1.2.3. Mεταγωγή του σήµατος από το VEGF
Ο VEGF όπως αναφέρεται και παραπάνω συµµετέχει σε όλα τα στάδια της
αγγειογένεσης. Οι κυριότερες βιολογικές δράσεις του VEGF αφορούν την επαγωγή του
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πολλαπλασιασµού, της µετανάστευσης και της επιβίωσης των ενδοθηλιακών κυττάρων
καθώς και την αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων. Η µεταγωγή του σήµατός του
σε αυτές περιγράφεται στα ακόλουθα κεφάλαια (Εικ4).

1.2.3.1. Eπιβίωση των ενδοθηλιακών κυττάρων
Ένας θεµελιώδης µηχανισµός µε τον οποίο ο VEGF προάγει το σχηµατισµό
νέων αγγείων και διατηρεί την πυκνότητά τους είναι η επαγωγή της επιβίωσης των
ενδοθηλιακών κυττάρων και η ενεργοποίηση του αντιαποπτωτικού µηχανισµού.
Aρχικά είχε δειχθεί ότι ο VEGF είναι παράγοντας επιβίωσης για τα αγγειακά
ενδοθηλιακά κύτταρα του αµφιβληστροειδούς (Alon et al., 1995). O VEGF αναστέλλει
άµεσα την απόπτωση στα HUVE κύτταρα εν µέρει µέσω της εξαρτώµενης από την
PI3K ενεργοποίησης της αντιαποπτωτικής κινάσης Akt/PKB (Gerber et al., 1998b;
Thakker et al., 1999). Η Akt µε τη σειρά της καταστέλλει αποπτωτικούς µηχανισµούς
όπως τη BAD την κασπάση 9 και το p38 και επάγει µηχανισµούς επιβίωσης µέσω
ενεργοποίησης του NFkappaB και της µεταγραφής γονιδίων επιβίωσης (Datta et al.,
1999). Επίσης έχει δειχθεί ότι µπορεί να επιδράσει απευθείας στο µιτοχόνδριο (Datta et
al., 1999). Mακροπρόθεσµα η επίδραση του VEGF στην επιβίωση των ενδοθηλιακών
κυττάρων φαίνεται να εξασφαλίζεται από την αύξηση της έκφρασης µορίων που
συνιστούν τον αντιαποπτωτικό µηχανισµό του κυττάρου όπως τα Bcl-2 και A1 (Gerber
et al., 1998a), τα οποία αναστέλλουν την ενεργοποίηση των κασπασών και αυξάνουν
µε τη σειρά τους την έκφραση δύο µελών της οικογένειας IAP (inhibitors of apoptosis)
τη survivin και του XIAP (Tran et al., 1999).
H τυροσινική κινάση FAK παίζει ρόλο στη µεταγωγή του σήµατος από τις
ιντεγκρίνες (Zachary and Rozengurt, 1992) και ενέχεται έντονα στη διατήρηση
µηνυµάτων επιβίωσης σε αρκετούς τύπους κυττάρων συµπεριλαµβανοµένων και των
ενδοθηλιακών (Ilic et al., 1998; Levkau et al., 1998). Έχει δειχθεί ότι ο VEGF αυξάνεί
την τυροσινική φωφορυλίωση και την αλληλεπίδραση της FAK µε την παξιλλίνη
(paxillin) στις εστιακές προσκολλήσεις (focal adhesions) στα HUVE κύτταρα (Abedi
and Zachary, 1997; Rousseau et al., 2000; Wu et al., 2000). Tέλος ο VEGF ενεργοποιεί
την τυροσινική φωσφορυλίωση της σχετιζόµενης µε την FAK τυροσινικής κινάσης
Pyk2 (Liu et al., 1997).
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H ιντεγκρίνη ανβ3 είναι ένα σηµαντικό σύστηµα επιβίωσης για τα νεαρά
αιµοφόρα αγγεία κατά τη διαδικασία της νεοαγγείωσης (Brooks et al., 1994).
Aλληλεπίδραση µεταξύ αυτού του συστήµατος και των υποδοχέων του VEGF φαίνεται
από το ότι ο VEGFR2 αλληλεπιδρά ειδικά µε την ανβ3 ιντεγκρίνη και η ενεργότητα
του VEGFR2 όπως και η πολλαπλασιαστική ικανότητα του VEGF αυξάνονται όταν τα
ενδοθηλιακά κύτταρα προσκολλώνται στο πρόσδεµα της ανβ3, τη βιτρονεκτίνη (Soldi
et al., 1999). Παρ'όλο που αυτή η αλληλεπίδραση VEGFR2-ανβ3 αποτελεί έναν
ενδιαφέρον µηχανισµό µε τον οποίο ο VEGF θα µπορούσε να προάγει της
αγγειογενετικές του ιδιότητες, διαγονιδιακά ποντίκια τα οποία στερούνται της β3
υποµονάδας δεν παρουσίασαν προβλήµατα στην νεοαγγείωση του αµφιβληστροειδούς
(παρά της έντονης συσχέτισης της ιντεγκρίνης ανβ3 µε αυτή τη διαδικασία (Xia, 1996
#324)). Tέλος και άλλες ιντεγκρίνες όπως οι α1β1 και α2β1 έχουν συσχετιστεί µε την
επαγόµενη από το VEGF νεοαγγείωση (Senger et al., 1997).
Άλλοι παράγοντες που είναι γνωστό ότι παίζουν ρόλο στην επιβίωση του
ενδοθηλίου, περιλαµβάνουν τις αγγειοποιητίνες µέσω των υποδοχέων τους Tie1 και
Tie2. Η Ang1 προάγει, ενώ η Ang2 καταστέλλει την επιβίωση (Gale and Yancopoulos,
1999; Holash et al., 1999; Suri et al., 1998). Η Ang1 έχει δειχθεί ότι προκαλεί επιβίωση
των ενδοθηλιακών κυττάρων µέσω της σύνδεσής της µε τον Tie2 και ενεργοποίησης
της Akt που επάγει το αντι αποπτωτικό γονίδιο syrvivin (Papapetropoulos et al., 2000).
Η διατήρηση της αγγειακής πυκνότητας στα διάφορα αγγειακά δίκτυα απαιτεί
επίσης και αιµοδυναµικούς παράγοντες, οι οποίοι όχι µόνο παρέχουν θρεπτικές ουσίες,
αλλά και µειώνουν τον ρυθµό ανανέωσης του ενδοθηλίου και αναστέλλουν την
απόπτωση από τον TNFα (Dimmeler et al., 1996).

1.2.3.2. Πολλαπλασιασµός των ενδοθηλιακών κυττάρων
O VEGF ενεργοποιεί την µέσω του VEGFR2 τη DNA σύνθεση και το
πολλαπλασιασµό σε µια πλειάδα τύπων ενδοθηλιακών κυττάρων. O VEGF ενεργοποιεί
ισχυρά τις κινάσες ERK1/2, οι οποίες είναι γνωστό ότι παίζουν κεντρικό ρόλο στον
πολλαπλασιασµό των κυττάρων (Abedi and Zachary, 1997; Wheeler-Jones et al.,
1997). Eπίσης ο επαγόµενος από το VEGF πολλαπλασιασµός, η σύνθεση της κυκλίνης
D1 και η ενεργοποίηση της CDK-4 έχει περιγραφεί ότι αναστέλλονται από µια
ανενεργή µεταλλαγµένη µορφή της JNK1 και έναν ειδικό αναστολέα των ERK1/2
(Pedram et al., 1998). Eπιπλέον µια ανενεργή µεταλλαγµένη µορφή της ERK-2
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διέκοπτε την ενεργοποίηση της JNK από το VEGF αποδεικνύοντας έτσι ότι η
πολλαπλασιαστική απόκριση στο VEGF µπορεί να ενέχει µια αλληλεπίδραση µεταξύ
των οδών των ERK1/2 και JNK (Pedram et al., 1998). O VEGF επίσης προκαλεί την
τυροσινική φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση της PLCγ που οδηγεί στην παραγωγή
διαγλυκερόλης και P1,4,5p3 και την επακόλουθη ενεργοποίηση της PKC και την
απελευθέρωση Ca++. Mελέτες που χρησιµοποίησαν PKC αναστολείς έδειξαν ότι οι
PKC α και ζ ισοµορφές παίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στον επαγόµενο από το VEGF
πολλαπλασιασµό (Higaki et al., 1999; Takahashi et al., 1999b; Wellner et al., 1999; Xia
et al., 1996). Το τελικό µάλιστα αποτέλεσµα προκύπτει από µια συνδυασµένη αύξηση
της ενεργότητας ορισµένων PKC ισοµορφών και τη µείωση της ενεργότητας της PKCδ
(Harrington et al., 1997).
Τελευταίες µελέτες έχουν δείξει πως και η PI3K παίζει σηµαντικό θετικό ρόλο
στον επαγόµενο από το VEGF πολλαπλασιασµό των κυττάρων µέσω ενεργοποίησης
µεσολαβητών όπως η p70 S6 κινάση (Yu and Sato, 1999). Η p70 S6 κινάση έχει
δειχθεί ότι προάγει την είσοδο στον κυτταρικό κύκλο µέσω επαγωγής της κυκλίνης D1.
H κύρια οδός µέσω της οποίας πολλοί υποδοχείς µε δράση τυροσινικής κινάσης
ενεργοποιούν τις ERK1/2 αφορούν την τυροσινική φωσφορυλίωση του υποδοχέα και
την αλληλεπίδραση και ενεργοποίηση δευτερευόντων διαµεσολαβητών όπως οι GRB-2
και SOS. Αυτές µε τη σειρά τους ενεργοποιούν το Raf-1 και τις ERK1/2 κυρίως µέσω
µιας οδού εξαρτώµενης από το Ras (Robinson and Cobb, 1997). Όσον αφορά το VEGF
η ενεργοποίηση της Raf-MEK-ERK οδού φαίνεται να πραγµατοποιείται µέσω ενός Ras
ανεξάρτητου αλλά PKC εξαρτώµενου µηχανισµού (Doanes et al., 1999; Takahashi et
al., 1999b).

1.2.3.3. Mετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων
H διάσπαση της βασικής µεµβράνης είναι ουσιαστική για την µετανάστευση
του ενδοθηλιακού κυττάρου και είναι ένα ουσιαστικό βήµα στην έναρξη της
νεοαγγείωσης. O VEGF επάγει την έκφραση µεταλλοπρωτεινασών (Lamoreaux et al.,
1998)και αυτά τα ένζυµα φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επαγόµενη από το
VEGF µετανάστευση in vivo. Ένας µεγάλος όγκος ευρηµάτων δείχνει πως η
σχετιζόµενη µε τη FAK µεταγωγή του σήµατος είναι κρίσιµη για

τον ρυθµό

ανανέωσης των εστιακών προσκολλήσεων (Focal Adhesion), την οργάνωση των
ινιδίων της ακτίνης και τη µετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων. O VEGF
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επάγει την τυροσινική φωσφορυλίωση της FAK και της παξιλλίνης και προάγει την
προσέλκυση της FAK στις νέες εστιακές προσκολλήσεις (Focal Adhesion) στα HUVE
κύτταρα (Abedi and Zachary, 1997). Έχει περιγραφεί πως η πρωτεΐνη θερµικού σοκ
Hsp90 διευκολύνει την φωσφορυλίωση της FAK και αναστολή της µε γελνταµυκίνη
ανέστειλε την επαγόµενη από το VEGF µετανάστευση(Rousseau et al., 2000). Eπίσης ο
VEGF ενεργοποιεί την κινάση p38 στα HUVE κύτταρα και ένας φαρµακευτικός
αναστολέας της αναστέλλει την αναδιοργάνωση της ακτίνης και την µετανάστευση των
κυττάρων (Rousseau et al., 2000; Rousseau et al., 1997).
Επιπλέον υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η παραγωγή του NO, το οποίο
επάγεται από το VEGF, µπορεί να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην επαγόµενη από το
VEGF µετανάστευση και αγγειογένεση (Goligorsky et al., 1999; Noiri et al., 1997). Tο
NO έχει δειχθεί ότι ρυθµίζει την πυκνότητα των εστιακών προσκολλήσεων και την
τυροσινική φωσφορυλίωση της FAK στα ενδοθηλιακά κύτταρα υποδεικνύοντας έτσι
µια αλληλεπίδραση ανάµεσα στις οδούς των NO και FAK στη µετανάστευση
(Goligorsky et al., 1999). Έχει δειχθεί ότι η εξαρτώµενη από την Akt φωσφορυλίωση
της eNOS στη σερίνη 1177 απαιτείται για την επαγόµενη από το VEGF µετανάστευση
(Dimmeler et al., 2000).
Τέλος η PLCγ φαίνεται να ενέχεται στη διατήρηση κυτταρικών αποκρίσεων
που συνδέονται µε την επαγόµενη από το VEGF µετανάστευση (Abedi and Zachary,
1995; Landgren et al., 1998).

1.2.3.4. Aύξηση της διαπερατότητας των αγγείων
O VEGF αρχικά είχε αναγνωριστεί ως παράγοντας που αυξάνει την αγγειακή
διαπερατότητα (Clauss et al., 1990; Connolly et al., 1989). Παρ'όλα αυτά ο µηχανισµός
µε τον οποίο αυτό πραγµατοποιείται δεν είναι γνωστός. O σχηµατισµός των (fenestrae)
ανοιγµάτων, ειδικών περιοχών της πλασµατικής µεµβράνης, τα οποία είναι πολύ
διαπερατά σε µικρά µόρια, µπορεί να είναι ένας ενδιαφέρον µηχανισµός µε τον οποίο ο
VEGF αυξάνει τη διαπερατότητα των αγγείων. Oι οδοί µεταγωγής του σήµατος που
ενέχονται στην επαγόµενη από το VEGF αύξηση της αγγειακής διαπερατότητας δεν
έχουν διευκρινιστεί και πιθανώς απαιτείται αλλαγή στη σύσταση της εξωκυττάριας
ουσίας. O επαγόµενος από το VEGF σχηµατισµός των ανοιγµάτων σχετίζεται µε τα
caveolae, µικρές εγκολπώσεις της πλασµατικής µεµβράνης, οι οποίες συµµετέχουν στη
διαδικασία της ενδοκύττωσης και της εξωκύττωσης. O VEGF επάγει ακόµα την
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εµφάνιση κυστικών κενοτοπίων, τα οποία ενώνονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν
κανάλια που συνδέουν τον αυλό των αγγείων µε το διάµεσο χώρο και διευκολύνουν τη
δίοδο των µορίων. Έχει ήδη δειχθεί ο ρόλος του NO και της PGI2 στην επαγόµενη από
το VEGF αύξηση της αγγειακής διαπερατότητας. Eπιπλέον αρκετές µελέτες έχουν
εµπλέξει την τυροσινική φωσφορυλίωση της PLCγ, την ενεργοποίηση της PKC και την
κινητοποίηση του ενδοκυττάριου Ca++ ως διαµεσολαβητές στην προκαλούµενη από το
VEGF αυξηµένη φλεβική διαπερατότητα.
Φωσφορυλίωση των ενδοκυττάριων συστατικών στις σφικτές συνδέσεις και
στις θέσεις προσκόλλησης των ενδοθηλιακών κυττάρων µπορεί να οδηγήσουν σε
διάσπαση

των

κυτταρο-κυτταρικών

συνδέσεων

που

οδηγεί

σε

αυξηµένη

αγγειοδιαπερατότητα. Κατ’αυτό τον τρόπο ο VEGF αυξάνει την φωσφορυλίωση της
ενδοθηλιακής καντχερίνης (VE-cadherin) και της β-κατενίνης (β-catenin) που όµως δεν
σχετίζονται µε µορφολογικές αλλαγές των εστιακών προσκολλήσεων στα HUVE
κύτταρα. O VEGF ενεργοποιεί επίσης τη φωσφορυλίωση πρωτεϊνών των σφικτών
συνδέσεων όπως η οκλουντίνη (occludin) και zona occludin 1. Επιπλέον έχει δειχθεί
ότι ο VEGF ενεργοποιεί την Src κινάση, η οποία µε τη σειρά της επάγει τη
φωσφορυλίωση της FAK και έτσι διευκολύνει την αλληλεπίδραση της FAK µε την
ιντεγκρίνη ανβ5 και αυτή η αλληλεπίδραση θεωρείται απαραίτητη για την επαγόµενη
από το VEGF αύξηση της αγγειακής διαπερατότητας. Tέλος, υπάρχουν κάποιες
ενδείξεις ότι ο VEGFR2 δεν ενέχεται σε αυτή τη διαδικασία.
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Εικόνα 4
Η µεταγωγή του σήµατος από το VEGF
Περιγράφονται τα σήµατα που είναι υπεύθυνα για τις επαγόµενες από το VEGF βιολογικές
δράσεις που σχετίζονται µε την µετανάστευση, επιβίωση, πολλαπλασιασµό και την αγγειακή
διαπερατότητα.

1.3. Η αγγειογένεση του οφθαλµού και ο ρόλος του VEGF
1.3.1. Η ανατοµία του αγγειακού δικτύου του αµφιβληστροειδούς και η
εµβρυϊκή του ανάπτυξη
Ο αµφιβληστροειδής έχει διπλή αγγειακή παροχή. Οι έσω στοιβάδες
αγγειώνονται από ένα λεπτό δίκτυο αγγείων του αµφιβληστροειδούς, ενώ οι έξω
στοιβάδες όπου βρίσκονται και οι φωτουποδοχείς, στερούνται αγγείων και εξαρτώνται
από το εκτεταµένο διαπερατό δίκτυο των τριχοειδών του χοριοειδούς (χοριοτριχοειδή).
Τα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα του αµφιβληστροειδούς συνδέονται µε σφικτές
συνδέσεις µεταξύ τους και σχηµατίζουν τον έσω αιµατο-αµφιβληστροειδικό φραγµό µε
αποτέλεσµα η µεταφορά ουσιών από το αίµα στη διάµεση ουσία να είναι αυστηρή και
να υπόκειται σε ειδικούς ρυθµιστικούς µηχανισµούς. Αντίθετα η κυκλοφορία του
χοριοειδούς δεν έχει τέτοιους φραγµούς. Η στοιβάδα του µελάγχρου επιθηλίου
αποτελεί τον έξω αιµατο-αµφιβληστροειδικό φραγµό (Εικ5).
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Εικόνα 5
Ανατοµία του χοριοαµφιβληστροειδούς (Witmer et al., 2003)
Η ανάπτυξη του αγγειακού δικτύου στον αµφιβληστροειδή θεωρείται ότι
γίνεται µε έναν συνδυασµό αγγειακής διαφοροποίησης και αγγειογένεσης. Κατ’αυτό
τον τρόπο τα επιφανειακά αγγεία του αµφιβληστροειδούς σχηµατίζονται µε αγγειακή
διαφοροποίηση που αρχίζει από το οπτικό νεύρο και αναπτύσσονται από τον οπίσθιο
προς τον πρόσθιο πόλο. Αυτά τα πρωτογενή αγγεία κατευθύνονται από ένα πλέγµα
αστροκυττάρων και ένα µέτωπο από µη ταυτοποιηµένα ατρακτοειδή κύτταρα, τα οποία
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν µεσεγχυµατικά ή αρχέγονα ενδοθηλιακά κύτταρα
(Hughes et al., 2000; Provis, 2001). Στη συνέχεια µε τη διαδικασία της αγγειογένεσης
αγγειακές προβολές από τα επιφανειακά αγγεία του αµφιβληστροειδούς διεισδύουν
στον αµφιβληστροειδή και σχηµατίζουν το ενδιάµεσο και εν τω βάθει τριχοειδικό
δίκτυο (Hughes et al., 2000; Senger et al., 1997). Πρόσφατες µελέτες υπογραµµίζουν
ότι τα περικύτταρα απαιτούνται στις αρχικές φάσεις της ανάπτυξης των αγγείων του
αµφιβληστροειδούς πιθανολογώντας έτσι ένα ρόλο των περικυττάρων στο σχηµατισµό
των αιµοφόρων αγγείων διαφορετικό από αυτόν της σταθεροποίησης τους, ο οποίος
έχει ήδη περιγραφεί. Η διαδικασία της ανάπτυξης των αγγείων του αµφιβληστροειδούς
ολοκληρώνεται λίγο πριν τη γέννηση στους ανθρώπους και µερικές εβδοµάδες µετά τη
γέννηση σε αρκετά θηλαστικά συµπεριλαµβανοµένων των τρωκτικών.
Στον

ενήλικα

τα

ενδοθηλιακά

κύτταρα

των

µικροαγγείων

του

αµφιβληστροειδούς καλύπτονται από περικύτταρα στα τριχοειδή και λεία µυϊκά
κύτταρα στα µεγαλύτερα αγγεία. Tα ενδοθηλιακά κύτταρα και περικύτταρα έχουν την
ικανότητα να αυτορυθµίζουν τη διαπερατότητα των αγγείων και έτσι να εξασφαλίζουν
την οµοιόσταση στα µικροαγγεία του αµφιβληστροειδούς (Hirschi and D'Amore,
1996).

1.3.2. Ο VEGF και οι υποδοχείς του στο φυσιολογικό οφθαλµό
Η συµµετοχή του VEGF-A και των υποδοχέων του VEGFR-1 και VEGFR-2
στην ανάπτυξη των αγγείων του αµφιβληστροειδούς έχει ήδη περιγραφεί (Provis et al.,
1997; Robinson et al., 2001). Τα αγγεία του χοριοειδούς αναπτύσσονται µετά από µία
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αιχµή παραγωγής του VEGF-A από το µελάγχρουν επιθήλιο (RPE) υπονοώντας ότι ο
VEGF-A ενέχεται και στην ανάπτυξη των αγγείων του χοριοειδούς (Yi et al., 1998).
Οι VEGFR-1 και VEGFR-2 εκφράζονται και εκτός των αγγείων στον
αναπτυσσόµενο αµφιβληστροειδή. Επιπλέον η χορήγηση ενός ανταγωνιστή του VEGF
υποδοχέα πριν την έναρξη της αγγειακής ανάπτυξης προκαλεί µείωση του ολικού
πάχους του νευροαµφιβληστροειδούς (Robinson et al., 2001). Τα δύο παραπάνω
γεγονότα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο VEGF-A και οι υποδοχείς του ενέχονται
στην φυσιολογική ανάπτυξη του νευροαµφιβληστροειδούς στα ποντίκια ανεξάρτητα
από την ανάπτυξη των αγγείων.
Ο ακριβής ρόλος του VEGF στον φυσιολογικό αµφιβληστροειδή δεν έχει
διαλευκανθεί πλήρως. ∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει την έκφραση του mRNA και της
πρωτεΐνης του VEGF-A στο φυσιολογικό αµφιβληστροειδή (Gilbert et al., 1998; Kim
et al., 1999; Smith et al., 1999; Stitt et al., 1998). Επιπλέον, οι VEGF υποδοχείς έχει
δειχθεί ότι εκφράζονται και εκτός των αµφιβληστροειδικών µικροαγγείων (Gilbert et
al., 1998; Kim et al., 1999; Stitt et al., 1998). Παρ’όλα αυτά υπάρχουν αντιφατικές
µελέτες ως προς το πρότυπο έκφρασης των VEGF-A και των υποδοχέων και την
ακριβή κυτταρική εντόπισή τους οφειλόµενες πιθανώς στις µεθόδους που
χρησιµοποιήθηκαν. Σε µια µελέτη µε τη χρήση πολύ ειδικών αντισωµάτων έναντι των
υποδοχέων του VEGF υπήρξαν ισχυρές ενδείξεις ότι ο VEGFR-1 είναι ο µόνος
υποδοχέας που εκφράζεται στα µικροαγγεία του φυσιολογικού αµφιβληστροειδούς του
ανθρώπου και του πιθήκου, και πιθανώς µόνο στα περικύτταρα (Witmer et al., 2002).
Αυτό υποδεικνύει ότι µόνο αυτός ο υποδοχέας ενέχεται στη µεταγωγή του σήµατος του
VEGF στο φυσιολογικό αγγειακό αµφιβληστροειδή. Επιπλέον σε αυτή τη µελέτη
έδείξαν πως και οι τρεις υποδοχείς είναι παρόντες στο νευροαµφιβληστροειδή και
κυρίως στις νευρικές συναπτικές περιοχές. Ειδικά η έκφραση του VEGFR-3
παρουσίαζε ένα πρότυπο, το οποίο ταυτιζόταν µε τα συναπτικά συµπλέγµατα των
κονίων. Η έκφραση των υποδοχέων του VEGF σε αυτά τα νευρικά στοιχεία
υποδεικνύει

δράση

του

νευροαµφιβληστροειδούς.

VEGF

και

στα

µη

αγγειακά

κύτταρα
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1.3.3. Ο VEGF και οι υποδοχείς του στο παθολογικό οφθαλµό
1.3.3.1. Ο ρόλος του VEGF στις µη αγγειογενετικές παθήσεις του
οφθαλµού
Mη παραγωγική διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια (ΜΠ∆Α)
Ο VEGF-A λειτουργεί ως παράγοντας που αυξάνει τη διαπερατότητα στη
MΠ∆A. Τόσο στον άνθρωπο όσο και στην πειραµατική MΠ∆A ο VEGF-A και η
εξαγγειωµένη αλβουµίνη συνεντοπίζονται (Murata et al., 1995; Murata et al., 1996).
Eπαναλαµβανόµενες ενέσεις υψηλών συγκεντρώσεων VEGF-A στους οφθαλµούς
αρουραίων και πιθήκων προκάλεσε έξοδο φλουροσκείνης από τα αγγεία του
αµφιβληστροειδούς και αλλαγές όµοιες µε αυτές της MΠ∆A συµπεριλαµβανοµένων
της αγγειακής ελίκωσης και των µικροανευρυσµάτων (Hofman et al., 2001; Tolentino
et al., 1996). Αυξηµένη έκφραση του VEGF-A έχει περιγραφεί στη MΠ∆A σε
ανθρώπους (Amin et al., 1997; Hofman et al., 2001; Lutty et al., 1996; Pe'er et al.,
1996), και σε in vivo πειραµατικά µοντέλα διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας
(Gilbert et al., 1998; Murata et al., 1996; Sone et al., 1997). Σε µία µελέτη όµως δεν
παρατηρήθηκαν διαφορές στην έκφραση του VEGF-A στον αµφιβληστροειδή ασθενών
µε MΠ∆A σε σχέση µε µη διαβητικούς (Gerhardinger et al., 1998).
Aύξηση των επιπέδων του VEGFR-2 στην αρχική προκλινική µορφή της
διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας (∆A) παρατηρήθηκε στην επαγόµενη µε
streptozotocin ∆Α σε αρουραίους (Hammes et al., 1998). Η παρουσία του VEGFR-2
στην ανθρώπινη ∆Α σχετίστηκε µε την παρουσία διαρρεόντων αγγείων του
αµφιβληστροειδούς (Witmer et al., 2002). H έκφραση του VEGFR-2 στα ενδοθηλιακά
κύτταρα πιθανώς επάγεται από την τοπική υποξία.΄Eνας άλλος µηχανισµός επαγωγής
του VEGFR-2 είναι από τον ίδιο τον VEGF-A όπως έχει δειχθεί τόσο στα µικροαγγεία
του εγκεφάλου (Plate et al., 1994) όσο και στον αµφιβληστροειδή και την ίριδα
πιθήκου σε ένα µοντέλο επαγόµενης από το VEGF αµφιβληστροειδοπάθειας (Witmer
et al., 2002). Η έκφραση του γονιδίου του VEGFR-2, επάγεται επίσης από την
αγγειοτενσίνη II in vitro (Otani et al., 1998) ,έναν παράγοντα σηµαντικό για την
οµοιόσταση του καρδιαγγειακού συστήµατος, ο οποίος παίζει ρόλο και στην ανάπτυξη
και εξέλιξη της ∆A (Danser et al., 1994). Το σύστηµα της ρενίνης αγγειοτενσίνης, στο
οποίο ανήκει και η αγγειοτενσίνη II, ενεργοποιείται στη χρόνια υπεργλυκαιµία

28
(Anderson et al., 1993). Τέλος η αγγειοτενσίνη II ενεργοποιεί την έκκριση του VEGFA από τα λεία µυϊκά κύτταρα και τα καρδιακά ενδοθηλιακά κύτταρα αρουραίου in
vitro (Williams et al., 1995).
Η έκφραση του VEGFR-3 που εµφανίζει υψηλή συγγένεια µε τους VEGF-C και
-D βρέθηκε στις περιοχές όπου υπήρχαν διαρρέοντα αγγεία, υποδεικνύοντας ότι και
άλλα µέλη της οικογένειας του VEGF µπορεί να ενέχονται στην παθογένεση της ∆A
(Witmer et al., 2002).
Παρ'όλες τις ενδείξεις για το ρόλο του VEGF-A στo αρχικό στάδιo της ∆A,
παραµένει άγνωστο ποιο είναι το πρώτο σήµα που ευθύνεται για την εµφάνιση της. Η
ενδοκυττάρια "ψευδουποξία", τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης και γλυκοζιωµένων
προϊόντων, επάγουν την έκφραση του VEGF-A στα κύτταρα in vitro (Lu et al., 1998).
Τέλος η ενδοθηλιακή PKCβ, η οποία απευθείας ενεργοποιείται από τη γλυκόζη είναι
επίσης σηµαντική για τις βιολογικές δράσεις του VEGF-A στον πολ/µό των κυττάρων
και την αγγειακή διαπερατότητα (Aiello et al., 1997; Xia et al., 1996).

1.3.3.2. Ο ρόλος του VEGF στις αγγειογενετικές παθήσεις του
οφθαλµού
1.3.3.2.1. Αγγειογενετικές παθήσεις του αµφιβληστροειδούς
Η νεοαγγείωση του αµφιβληστροειδούς οφείλεται κυρίως στο σακχαρώδη
διαβήτη και αποτελεί την πρώτη αιτία τύφλωσης σε νέους ασθενείς στις ανεπτυγµένες
χώρες (Lee et al., 1998). Η αµφιβληστροειδική νεοαγγείωση (ΑΝ) αποτελεί κρίσιµη
εξέλιξη όχι µόνο του διαβήτη αλλά και άλλων παθολογικών καταστάσεων όπως η
αµφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας και η αµφιβληστροειδοπάθεια που
σχετίζεται µε τη δρεπανοκυτταρική αναιµία. (πίνακας 1) Η ηλικιακή εκφύλιση της
ωχράς (ΗΕΩ) µπορεί επίσης να σχετιστεί µε αµφιβληστροειδική νεοαγγείωση.
Σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του αµφιβληστροειδούς υπάρχουν δύο τύποι
νεοαγγείωσης. Η πρώτη αφορά την αµιγώς αµφιβληστροειδική νεοαγγείωση όπου
εκβλαστήσεις προερχόµενες από τα αµφιβληστροειδικά αγγεία συνήθως διαπερνούν
την έσω αφοριστική µεµβράνη και αναπτύσσονται µέσα στο υαλοειδές. Σε µερικές
όµως περιπτώσεις τα νέα αγγεία µπορεί να αναπτυχθούν προς την άλλη κατεύθυνση
δια µέσω του µη αγγειοµένου έξω αµφιβληστροειδούς στον υπαµφιβληστροειδικό
χώρο. Η δεύτερη αναφέρεται ως χοριοειδική νεοαγγείωση (ΧΝ) κατά την οποία
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εκβλαστήσεις από τα χοριοειδικά αγγεία διαπερνούν τη µεµβράνη του Bruch και
αναπτύσσονται στον υπο-µελάγχρου επιθηλίου και υπο-αµφιβληστροειδικό χώρο.
Οι κυριότερες απειλές για την όραση που σχετίζονται µε την νεοαγγείωση είναι
η ουλοποίηση, η ελκτική αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς και η αιµορραγία.
Η παθογένεση της νεοαγγείωσης του αµφιβληστροειδούς είναι καλύτερα
κατανοητή από την παθογένεση της ΧΝ. Αρκετές κλινικές και πειραµατικές µελέτες
έχουν δείξει πως η ισχαιµία (ή υποξία) είναι αίτιο της ΑΝ. Απόφραξη των
αµφιβληστροειδικών αγγείων, τα οποία οδηγούν σε ισχαιµία του αµφιβληστροειδή
είναι ένα χαρακτηριστικό όλων των νοσηµάτων που µπορεί να εµφανίσουν ΑΝ
(πινακας1) και χαρακτηρίζονται ως ισχαιµικές αµφιβληστροειδοπάθειες.
Πίνακας 1
Καταστάσεις που σχετίζονται µε νεοαγγείωση του αµφιβληστροειδούς
Σαγχαρώδης ∆ιαβήτης
Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς
Αµφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας
Απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αµφιβληστροειδούς ή κλάδου της
∆ρεπανοκυτταρική αναιµία
Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος
Όγκοι
Αποκόλληση του αµφιβληστροειδούς κτλ

1.3.3.2.1.1. Παραγωγική διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια (Π∆Α)
Η ανακάλυψη ότι ο VEGF αυξάνεται λόγω της υποξίας εστίασε την προσοχή
στον VEGF ως ένα πρωταγωνιστή στη ΑΝ.
Στην ανάπτυξη της Π∆Α ο VEGF-A λειτουργεί πιθανώς συνεργατικά µε
άλλους αυξητικούς παράγοντες όπως ο PDGF,ο IGF-1 (Smith et al., 1997), ο PIGF
(Khaliq et al., 1998), ο HGF (Grierson et al., 2000; Paques et al., 1997). Η
ενδοοφθαλµική νεοαγγείωση στην Π∆Α φαίνεται να προκαλείται από το υψηλό
επίπεδο VEGF-A στο υαλοειδές, το οποίο παράγεται από τον ισχαιµικό
αµφιβληστροειδή. Έτσι αυξηµένα επίπεδα VEGF-A έχουν βρεθεί στο υδατοειδές υγρό
και το υαλοειδές ασθενών µε Π∆Α (Adamis et al., 1994; Aiello et al., 1994a; Shinoda
et al., 1999; Wells et al., 1996).
Aνοσοιστοχηµικές µελέτες των νεοαγγειακών µεµβρανών των ασθενών µε
Π∆Α αποκαλύπτουν µια συνολική αύξηση της έκφραση του VEGF-A (Ishida et al.,
2000;

Pe'er

et

al.,

1996).
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αµφιβληστροειδοπάθειας ποντικιών και αρουραίων, η έκφραση του VEGF-A
σχετίζεται µε την αγγειογένεση. Ο VEGF-Α αυξάνεται αµέσως πριν την έναρξη της
νεοαγγείωσης και µειώνεται σταδιακά, καθώς η νεοαγγείωση υποχωρεί (Miller et al.,
1997) (Pierce et al., 1995). Mια αιτία στην επαγόµενη από την υποξία έκφραση του
VEGF-A στο προαναφερθέν µοντέλο αλλά και στους ανθρώπους µε ισχαιµική
αµφιβληστροειδοπάθεια µπορεί να είναι η υψηλή κατανάλωση οξυγόνου από τα
ραβδία κατά την προσαρµογή στο σκοτάδι (Arden, 2001). Aυτό ενισχύεται από την
παρατήρηση ότι άνθρωποι και ποντίκια µε κληρονοµική δυσλειτουργία των ραβδίων
(retinitis pigmentosa) δεν εµφανίζουν νεοαγγείωση παρουσία αµφιβληστροειδικής
ισχαιµίας (Lahdenranta et al., 2001).
Ο

VEGF-A

προκαλεί

πολ/µό

των

ενδοθηλιακών

κυττάρων

του

αµφιβληστροειδούς in vitro σε χαµηλότερα ποσά από αυτά που υπάρχουν στην ενεργή
Π∆A (Thieme et al., 1995). Tο ενδιαφέρον είναι ότι επαναλαµβανόµενες
ενδουαλοειδικές εκχύσεις VEGF-A σε πιθήκους που οδηγούν σε συγκεντρώσεις 10100 φορές υψηλότερες από αυτές που απαντώνται στην ενεργή Π∆A, προκαλούν
νεοαγγείωση της ίριδας χωρίς προαµφιβλητροειδική νεοαγγείωση (Hofman et al.,
2000). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει σηµαντικές διαφορές µεταξύ ίριδας και
αµφιβληστροειδή στην αγγειογενετική τους απόκριση στο VEGF-A. Μια ερµηνεία θα
µπορούσε να είναι η τοπική έκφραση αναστολέων της νεοαγγείωσης στον
αµφιβληστροειδή, ή η φύση της εξωκυττάριας ουσίας στον έσω αµφιβληστροειδή που
δεν επιτρέπει την ανάπτυξη νέων αγγείων ή µια διαφορετική ευαισθησία των
αγγειακών δικτύων των δύο ιστών στο VEGF-A. Σε σχέση µε το τελευταίο έχει δειχθεί
ότι ο VEGFR-2 δεν εκφράζεται στον αµφιβληστροειδή φυσιολογικών πιθήκων αλλά
στην ίριδα. Αυτό υποδεικνύει ότι η νεοαγγείωση είναι πιο εύκολο να αναπτυχθεί στην
ίριδα όπου υπάρχει µια ασθενής αλλά µόνιµη έκφραση του VEGFR-2 σε σχέση µε τον
αµφιβληστροειδή.
Άµεση ένδειξη ότι ο VEGF-A είναι απαραίτητος για την επαγόµενη από την
ισχαιµία νεοαγγείωση σε νεογνά ποντικιού, αποτελεί η χρήση τριών διαφορετικών
παραγόντων που αναστέλλουν τη δράση του VEGF-A και τελικά την νεοαγγείωση.
Aυτά είναι χιµαιρικοί υποδοχείς του VEGF υποδοχέα (Aiello et al., 1995), ειδικοί
αναστολείς της κινάσης του(Ozaki et al., 2000), και µη νοηµατικά φωσφοροθειωµένα
ολιγοδεοξυνουκλεοτίδια (antisense phosphorothioate oligodeoxynucleotides) (Aiello et
al., 1994b). Παρόµοια αποτελέσµατα προήλθαν και από τη χρήση αντισωµάτων που
καταστέλλουν τη δράση του VEGF-A στην νεοαγγείωση της ίριδας στα πρωτεύοντα
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(Adamis et al., 1996). Τα ανωτέρω δεδοµένα δείχνουν πως η νεοαγγειακή απόκριση
αναµφίβολα τροποποιείται από διάφορους παράγοντες. Παρ’όλα αυτά ο VEGF-A
φαίνεται να είναι αναγκαίος και ικανός να προκαλέσει νεοαγγείωση στον
αµφιβληστροειδή των τρωκτικών και στην ίριδα των πρωτευόντων.
Τέλος διαγονιδιακά ποντίκια, τα οποία υπερεκφράζουν VEGF165 στους
φωτουποδοχείς, αναπτύσσουν νεοαγγείωση που ξεκινά από το εν τω βάθει τριχοειδικό
δίκτυο του αµφιβληστροειδούς και επεκτείνεται στον υπαµφιβληστροειδικό χώρο
(Senger et al., 1997).
Κατά αυτό τον τρόπο ένας παράγοντας που αναστέλλει τη δράση του VEGF-A
ή τη σύνδεσή του στους υποδοχείς µπορεί έστω και µερικώς να αναστείλει την
νεοαγγείωση στον οφθαλµό.
Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι ο PEDF, ο οποίος είναι ένας
νευροτροφικός παράγοντας για τον αµφιβληστροειδή (Aymerich et al., 2001) που έχει
και ισχυρή αντιαγγειογενετική δράση (Ogata et al., 2002) (Chader, 2001; Stellmach et
al., 2001). Στις περιοχές νεοαγγείωσης στην Π∆A έχει βρεθεί ότι τα επίπεδα του PEDF
είναι µειωµένα σε σχέση µε τους µάρτυρες (Spranger et al., 2001) σε αντίθεση µε τα
επίπεδα του VEGF-A, τα οποία είναι υψηλότερα .Eπιπλέον έχει δειχθεί ότι η παραγωγή
του PEDF µειώνεται µε την υποξία (Dawson et al., 1999), η οποία ταυτόχρονα επάγει
το VEGF-A. Aυτή η ανισορροπία έχει ήδη περιγραφεί και σε άλλη µελέτη, γεγονός
που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η παθολογική νεοαγγείωση οφείλεται σε
ανισορροπία µεταξύ διεγερτών και αναστολέων της.
1.3.3.2.1.2. Ισχαιµική αµφιβληστροειδοπάθεια των νεογνών
Ενώ η υποξία παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ∆Α και της ΗΕΩ , η
υπεροξία παίζει σηµαντικό ρόλο στην αµφιβληστροειδοπάθεια των νεογνών. Η
αµφιβληστροειδοπάθεια των νεογνών είναι ένα παράπλευρο φαινόµενο στην υπεροξία
που εφαρµόζεται στα πρόωρα νεογνά προκειµένου να αυξηθεί η επιβίωση από το
αναπνευστικό stress. Η υπεροξία προκαλεί υποστροφή των αγγείων, γιατί έχει
εξαφανιστεί ο παράγοντας που είναι υπεύθυνος για την φυσιολογική ανάπτυξη ή
επιβίωση τους. Αυτός ο παράγοντας είναι πιθανότατα ο VEGF-A, ο οποίος είναι
γνωστό πως καταστέλλεται από την υπεροξία (Stone et al., 1996). Με τη λήξη της
υπεροξίας αρχίζει η προκαλούµενη από την υποξία νεοαγγείωση. Ο VEGF-A
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αυξάνεται σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά του αναπτυσσόµενου αµφιβληστροειδούς
µε αποτέλεσµα άναρχη νεοαγγείωση.
Πρόσφατα ένας άλλος παράγοντας ο IGF έχει βρεθεί ότι παίζει ρόλο στην
ανάπτυξη του αµφιβληστροειδούς και πιθανώς στην παθογένεια της ισχαιµικής
αµφιβληστροειδοπάθειας των νεογνών (Hellstrom et al., 2001a).
Ο λεπτοµερής µηχανισµός µε τον οποίο η υποξία οδηγεί σε αύξηση των
επιπέδων του VEGF δεν έχει διαλευκανθεί. Μια κυτταροπλασµατική αιµοπρωτείνη
φαίνεται να λειτουργεί ως αισθητήρας, ο οποίος ανιχνεύει την µειωµένη τάση του
οξυγόνου και παράγει ελεύθερες ρίζες που παίζουν ρόλο στην ενεργοποίηση
µεταγραφικών παραγόντων. Ένας µεταγραφικός παράγοντας που παίζει σηµαντικό
ρόλο είναι ο HIF-1 (hypoxia induced factor). Ο HIF-1 αναγνωρίστηκε αρχικά ως µια
πυρηνική πρωτεΐνη που επάγεται από την υποξία και συνδέεται στο στοιχείο
ανταπόκρισης της υποξίας του γονιδίου της ερυθροποιητίνης. Ενεργοποιεί δε, τη
µεταγραφή γονιδίων που ρυθµίζονται θετικά από την υποξία όπως ο VEGF, σε
διάφορες κυτταρικές σειρές. Ο HIF-1 είναι µια πρωτεΐνη που αποτελείται από δύο
υποµονάδες HIF-1 α και HIF-1β.
Στον αµφιβληστροειδή τα επίπεδα του HIF-1 α µειώνονται στην υπεροξία και
τα επίπεδα αυξάνονται µέσα σε 2hr από την έναρξη της υποξίας. Με ανοσοιστοχηµεία
έχει δειχθεί ένα χαµηλό επίπεδο έκφρασης του HIF-1, το οποίο αυξάνεται µετά από 2hr
υποξίας στα κύτταρα του έσω αµφιβληστροειδούς, της περιοχής δηλαδή που είναι πιο
υποξική.
Τα επίπεδα του mRNA του VEGF µειώνονται µε την υπεροξία και αυξάνονται
στα κύτταρα του έσω αµφιβληστροειδούς µέσα σε 6hr υποξίας. Επίσης η ισχαιµία
αυξάνει και τη σταθερότητα του mRNA του VEGF. Ένα στοιχείο ανταπόκρισης του
HIF-1 έχει επίσης βρεθεί στoν υποκινητή του VEGFR1 και του IGF-1. O IGF-1
αυξάνεται στον ισχαιµικό αµφιβληστροειδή και φαίνεται να συνεργάζεται µε το VEGF
στην ανάπτυξη της ισχαιµικής αµφιβληστροειδοπάθειας των νεογνών.

1.3.3.2.2. Αγγειογενετικές παθήσεις του χοριοειδούς
Η χοριοειδική νεοαγγείωση (ΧΝ) χαρακτηρίζεται από το σχηµατισµό νέων
αγγείων ανάµεσα στο µελάγχρουν επιθήλιο και τη µεµβράνη του Bruch που συνέχονται
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µε τα χοριοειδικά αγγεία. Η ΧΝ θεωρείται φτωχής πρόγνωσης. Καταστάσεις που
σχετίζονται µε την εµφάνιση ΧΝ φαίνονται στον πίνακα 2.
Πίνακας 2
Καταστάσεις που σχετίζονται µε νεοαγγείωση του χοριοειδούς
Εκφυλιστικές καταστάσεις 1. Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς
2. Αγγειακές ταινίες κτλ
Μυωπία
Φλεγµονώδεις ή λοιµώδεις καταστάσεις 1. Οφθαλµολογική ιστοπλάσµωση
2.Σαρκοείδωση
3.Χοριοαµφιβληστροειδική τοξοπλάσµωση
κτλ
Όγκοι
Τραύµατα κτλ

1.3.3.2.2.1. Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς
Η χοριοειδική (ή υποαµφιβληστροειδική ) νεοαγγείωση είναι η κυριότερη αιτία
απώλεια όρασης στην ΗΕΩ και η πρώτη αιτία µη αναστρέψιµης απώλειας όρασης
στους ηλικιωµένους (Lee et al., 1998). Η παθογένεια της είναι ακόµα ελάχιστα γνωστή.
.

Η υποξία είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της νεοαγγείωσης του

αµφιβληστροειδούς που µπορεί όµως να παίζει ρόλο και στην ανάπτυξη της ΧΝ. Έχει
προταθεί ότι η διάχυση του οξυγόνου από το χοριοειδή στο µελάγχρουν επιθήλιο και
τον αµφιβληστροειδή ελαττώνεται εξαιτίας της ηλικιακά σχετιζόµενης πάχυνσης της
µεµβράνης του Bruch λόγω εναπόθεσης λιποφυλικού υλικού (Campochiaro, 2000;
Holz et al., 1994).
Ένα σηµαντικό παθολογικό στοιχείο στην προχωρηµένη ΗΕΩ είναι η
διαταραχή του µεταβολισµού της εξωκυττάριας ουσίας που έχει ως αποτέλεσµα τη
δηµιουργία µιας παχυσµένης µεµβράνης του Bruch (Senger et al., 1997). Επιπλέον
πρόσφατα έχει δειχθεί ότι τα συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας µπορεί να
επηρεάζουν την έκφραση αγγειογενετικών παραγόντων. Έτσι για παράδειγµα κύτταρα
µελάγχρου επιθηλίου που µεγαλώνουν σε τριβλία καλυµµένα µε θροµβοσποντίνη 1
έδειξαν αυξηµένα επίπεδα εκκρινόµενου VEGF και FGF2 στο υπερκείµενο θρεπτικό
υλικό σε σχέση µε τα κύτταρα που µεγάλωναν σε πιάτα καλυµµένα µε κολλαγόνο
τύπου 4, λαµινίνη, βιτρονεκτίνη ή φιµπρονεκτίνη (Senger et al., 1997).
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Πρόσφατα δεδοµένα επίσης υποδεικνύουν ένα κεντρικό ρόλο του VEGF-A
στην ανάπτυξη της ΧΝ. Ο VEGF-A είναι παρών στα ινοβλαστικά κύτταρα και τα
µεταδιαφοροποιηµένα κύτταρα του µελάγχρου επιθηλίου σε χειρουργικά αφαιρούµενες
µεµβράνες. Η έκφραση του VEGF-A είναι επίσης αυξηµένη στα κύτταρα του
µελάγχρου επιθηλίου στην ωχρά ασθενών µε ΗΕΩ µια κατάσταση που έχει µεγάλη
συσχέτιση µε την ανάπτυξη της ΧΝ (Kliffen et al., 1997) και σε πειραµατικά µοντέλα
ζώων (Schwesinger et al., 2001). Τα επίπεδα του VEGF-A στο υαλοειδές είναι
υψηλότερα σε ασθενείς µε ΗΕΩ και ΧΝ συγκρινόµενα µε τους υγιείς µάρτυρες (Wells
et al., 1996). Τα κύτταρα του µελάγχρου επιθηλίου εκκρίνουν συνεχώς in vitro VEGFA στη βασικοκυτταρική πλευρά προς τα χοριοεειδοτριχοειδή και η έκφραση αυτή
αυξάνεται µε την υποξία (Blaauwgeers et al., 1999). Στον φυσιολογικό οφθαλµό in vivo
και οι τρεις υποδοχείς του VEGF εντοπίζονται στην πλευρά των χοριοτριχοειδών που
είναι προς το µελάγχρουν επιθήλιο. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει µια παρακρινική
σχέση µεταξύ χοριοτριχοειδών και µελάγχρου επιθηλίου πιθανώς σηµαντική για τη
διατήρηση και τη ρύθµιση των χοριοτριχοειδών.
Μπορεί λοιπόν κάποιος να υποθέσει πως µε την πάροδο της ηλικίας και
ιδιαίτερα στην ΗΕΩ αυτή η παρακρινική σχέση διακόπτεται από την παχυσµένη
µεµβράνη του Bruch, η οποία εξαιτίας της συσσώρευσης λιπιδίων είναι λιγότερο
διαπερατή σε υδατοδιαλυτούς παράγοντες όπως ο VEGF. (Holz et al., 1994). Έτσι ο
VEGF-A µπορεί να µην είναι ικανός να φθάσει τα χοριοτριχοειδή και να τα
υποστηρίξει. Αυτό οδηγεί σε ατροφία των χοριοτριχοειδών, η οποία παρατηρείται
στους ηλικιωµένους οφθαλµούς (Ramrattan et al., 1994). Η υπόθεση αυτή
υποστηρίζεται ακόµα από το εύρηµα ότι πειραµατική καταστροφή των κυττάρων του
µελάγχρου επιθηλίου προκαλεί ατροφία των χοριοτριχοειδών (Korte et al., 1984). Ως
αποτέλεσµα µπορεί να αναπτυχθεί υποξία στον έξω αµφιβληστροειδή και επακόλουθη
αύξηση της έκκρισης του VEGF-A από τη βασική επιφάνεια του µελάγχρου επιθηλίου
που οδηγεί σε συσσώρευση του VEGF-A στην προς το ΜΕ επιφάνεια της µεµβράνης
του Bruch (Blaauwgeers et al., 1999; Spilsbury et al., 2000). ∆ύο πρόσφατες µελέτες
δείχνουν πως η πειραµατική υπερέκφραση του VEGF-A από τα κύτταρα του
µελάγχρουν επιθηλίου είναι ικανή να προκαλέσει ΧΝ ενισχύοντας την παραπάνω
άποψη (D'Amore, 1994; Spilsbury et al., 2000).
Όλα αυτά τα ευρήµατα µαζί συνιστούν ένα σηµαντικό ρόλο του VEGF-A στην
παθογένεια της ΧΝ επί εδάφους ΗΕΩ και καθιστούν τον VEGF-A έναν κατάλληλο
στόχο αντι-αγγειογενετικής θεραπείας σε ασθενείς µε ΗΕΩ.
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η νεοαγγείωση µπορεί να συµβεί, όταν υπάρχει
αύξηση των αγγειογενετικών παραγόντων ή µείωση των αντιαγγειογενετικών. Έχουν
βρεθεί ενδείξεις ότι ο ίδιος µηχανισµός ισχύει και στην ΧΝ (Ogata et al., 2002).
Η έκφραση του PEDF είναι µειωµένη στα κύτταρα του χοριοειδικού
νεοαγγειακού ιστού σε ένα πειραµατικό µοντέλο αρουραίου όπου η ΧΝ προκαλείται µε
LASER, ενώ ή έκφραση του VEGF-A είναι έντονη. Σε αντίθεση ο PEDF εκφράζεται
έντονα στα κύτταρα του µελάγχρου επιθηλίου που περιχαρακώνουν τη ΧΝ. Μερικές
εβδοµάδες µετά την επαγωγή της ΧΝ µε laser η έκφραση του VEGF-A µειώνεται.. Γι
αυτό πιθανολογείται ότι ο PEDF που εκκρίνεται από το µελάγχρουν επιθήλιο παίζει
ρόλο στην υποχώρηση της ΧΝ. Επιπλέον σε ένα πειραµατικό µοντέλο ΧΝ αρουραίου
έχει δειχθεί ότι αναστολείς του PEDF µπορούν να καταστείλουν τη νεοαγγείωση και να
αποτελέσουν µια θεραπευτική στρατηγική για τη ΧΝ. Τέλος ενδουαλοειδικές ενέσεις
µε αδενοιούς που εκφράζουν PEDF, είχε το ίδιο αποτέλεσµα (Mori et al., 2002).

1.3.3.3. Αγγειογενετικές παθήσεις του κερατοειδούς
Ο κερατοειδής φυσιολογικά στερείται αγγείων αλλά σε ορισµένες παθολογικές
καταστάσεις τριχοειδή εισχωρούν σε αυτόν προερχόµενα από το limbus. Μία µεγάλη
ποικιλία ερεθισµάτων µπορεί να προκαλέσει διάφορους τύπους νεοαγγείωσης στον
κερατοειδή που γενικά κατηγοριοποιούνται σε τρεις οµάδες: α)επιφανειακή
νεοαγγείωση, β)αγγειακό pannus και γ)εν τω βάθει νεοαγγείωση του στρώµατος.
Στην επιφανειακή νεοαγγείωση αγγεία ξεκινούν από το επιφάνεια του
κερατοειδούς και αναπτύσσονται κάτω από το επιθήλιο. Στα αίτια συµπεριλαµβάνονται
τραύµα, ήπιο χηµικό έγκαυµα, φλεγµονή και µόλυνση.
Στο αγγειακό pannus κολλαγόνο και αγγεία αναπτύσσονται από το limbus στον
κερατοειδή. Το pannus µπορεί να σχηµατιστεί όταν το ερέθισµα παραµένει για
εκτεταµένο χρονικό διάστηµα και µπορεί να οδηγήσει σε µόνιµη ούλή.
Τέλος, η εν τω βάθει νεοαγγείωση του στρώµατος µπορεί να αφορά
οποιοδήποτε επίπεδο στο στρώµα α από το επίπεδο του Bowman ως τη µεµβράνη του
Descement. Παρατηρείται κυρίως σε συνδυασµό µε σκληρίτιδα , σοβαρές βλάβες του
προσθίου ηµιµορίου, φυµατίωση και σύφιλη.
Συνολικά οι κυριότερες αιτίες νεοαγγείωσης του κερατοειδούς αναγράφονται
στον πίνακα 3 και όπως φαίνεται ο φλεγµονώδης παράγοντας είναι σηµαντικός.
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∆ιάφορες µελέτες έχουν ενοχοποιήσει το VEGF στη διαδικασία της
νεοαγγείωσης του κερατοειδούς. Έτσι σε ένα µοντέλο αγγειογένεσης κερατοειδή
αρουραίου επαγόµενου από φλεγµονή, αναστολή του VEGF µε ειδικά µονοκλωνικά
αντισώµατα κατέστειλε τη δηµιουργία νέων αγγείων (Ilan, et al 1998), ενώ χορήγηση
εξωγενούς VEGF προκάλεσε νεοαγγείωση στον κερατοειδή. Επιπλέον βρέθηκαν
αυξηµένα ποσά VEGF (Senger et al., 1997) και του mRNA του (Ilan, et al,1998) στον
αγγειοµένο κερατοειδή, τα οποία συµβαδίζουν µε το βαθµό της νεοαγγείωσης. Ο
VEGF θεωρείται ότι παράγεται από τα φλεγµονώδη κύτταρα (πολυµορφοπύρηνα και
τα µακροφάγα) παρ’όλο που µελέτες έχουν εντοπίσει το VEGF και στο επιθήλιο του
φυσιολογικού κερατοειδούς.
Πίνακας 3
Καταστάσεις που σχετίζονται µε νεοαγγείωση του κερατοειδούς
Τραύµατα και χειρουργικές επεµβάσεις
Λοιµώξεις 1.Βακτήρια και άλλοι µικροοργανισµοί (Χλαµύδια, Ψευδοµονάδα κτλ)
2. Ιοί (Απλός έρπης κτλ)
3.Πρωτόζωα
Εγκαύµατα από αλκάλεα
Ανοσολογικά νοσήµατα ( Stevens-Johnson syndrome κτλ)
Χρήση φακών επαφής

1.3.3.4. Αγγειογενετικές παθήσεις της ίριδας
Η νεοαγγείωση της ίριδας είναι συχνή αιτία τύφλωσης και εξόρυξης του
οφθαλµού. Σχεδόν ποτέ δεν ξεκινά ως πρωτοπαθής κατάσταση, αλλά αντίθετα
αναπτύσσεται δευτεροπαθώς σε κάποιο νόσηµα που ήδη υπάρχει κάπου αλλού στον
οφθαλµό. Συµβαίνει επί εδάφους µιας ευρείας σειράς οφθαλµιατρικών και
συστηµατικών νοσηµάτων όπως ο διαβήτης και η απόφραξη της κεντρικής φλέβας. Η
νεοαγγείωση της ίριδας αναφέρεται και ως rubeosis iridis.
Στη νεοαγγείωση της ίριδας τα αγγεία σχηµατίζονται στην πρόσθια επιφάνεια
της ίριδας και στη γωνία του προσθίου θαλάµου. Ξεκινούν αρχικά από το στρώµα της
(από τα προϋπάρχοντα τριχοειδικά δίκτυα που βρίσκονται κοντά στη ρίζα της και την
κόρη) και στη συνέχεια σχηµατίζουν αγγεία στην πρόσθια επιφάνειά της κοντά στην
κόρη ή τη γωνία. Σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά αγγεία τα νέα αγγεία έχουν αυξηµένη
διαπερατότητα και χάνουν φλουροσκείνη. Τα αγγεία µπορεί να µείνουν στάσιµα για
αρκετό χρονικό διάστηµα, µπορεί όµως να µεγαλώσουν και να αναπτυχθεί ινώδης
ιστός µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία κλειστής γωνίας προσθίου θαλάµου και

37
δευτεροπαθές νεοαγγειακό γλαύκωµα που ανταποκρίνεται φτωχά στη θεραπεία. Τα νέα
αγγεία κυµαίνονται από µικρά λεπτά αγγεία µέχρι το σχηµατισµό ενός ινοαγγειακού
καλύµµατος. Στο νεοαγγειακό γλαύκωµα νέα αγγεία αναπτύσσονται εκτός από την
ίριδα και την γωνία του προσθίου θαλάµου και στον αµφιβληστροειδή, τον οπτικό
δίσκο και το δικτυωτό σώµα.
Το ερέθισµα της νεοαγγείωσης φαίνεται να είναι η αµφιβληστροειδική υποξία
και τα αγγεία της ίριδας θεωρείται ότι είναι τα περισσότερο ευαίσθητα στα
αγγειογενετικά ερεθίσµατα.
Συνοπτικά οι αιτίες που προκαλούν νεοαγγείωση φαίνονται στον πίνακα 4 .Οι
αγγειακές παθολογικές καταστάσεις σχετίζονται περισσότερο µε ισχαιµία, ενώ οι
χειρουργικές καταστάσεις, τα τραύµατα και τα συστηµατικά νοσήµατα σχετίζονται µε
φλεγµονή. Πολλές φορές αυτά συνυπάρχουν.
Πίνακας 4
Καταστάσεις που σχετίζονται µε νεοαγγείωση της ίριδας
Αγγειακά νοσήµατα (Απόφραξη κεντρικής φλέβας του αµφιβληστροειδούς ή κλάδου
της , απόφραξη κεντρικής αρτηρίας του αµφιβληστροειδούς κτλ)
Οφθαλµικά νοσήµατα ( νεοαγγειακό γλαύκωµα, ραγοειδίτιδα, ενδοφθαλµίτιδα κτλ)
Χειρουργικές επεµβάσεις (Βιτρεκτοµή, επεµβάσεις αποκόλλησης του
αµφιβληστροειδούς κτλ)
Τραύµατα
Συστηµατικά νοσήµατα (∆ιαβήτης κτλ)
Νεοπλασίες (Ρετινοβλάστωµα, µεταστατικά καρκινώµατα κτλ)

1.3.4. Θεραπευτική αντιµετώπιση της νεοαγγείωσης του οφθαλµού
Επειδή ο VEGF αναφέρεται ως ίσως ο κυριότερος αγγειογενετικός παράγοντας
παρ’όλο που συνεργάζεται µε άλλους, αρκετές κλινικές δοκιµασίες πραγµατοποιούνται
αναπτύσσοντας αντι-VEGF στρατηγικές σε ασθενείς µε ΗΕΩ και διαβητική
ωχροπάθεια.
Ο VEGF και οι υποδοχείς του αποτέλεσαν από την αρχή στόχους για τον
σχεδιασµό αντι-αγγειογενετικής θεραπείας. Έτσι έχουν αναπτυχθεί µονοκλωνικά
αντισώµατα έναντι του VEGF και των υποδοχέων του, αναστολείς της τυροσινικής
κινάσης των υποδοχέων του και ριβοένζυµα µε στόχο τους υποδοχείς του.
Ένας έµµεσος τρόπος για να αναστείλει κάποιος τη δράση του VEGF είναι να
αναστείλει την ενεργοποίηση µορίων διαµεσολαβητών που βρίσκονται πιο χαµηλά από
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την ενεργοποίηση του υποδοχέα στο κύτταρο. Για παράδειγµα έχει αναφερθεί ότι η
ενεργοποίηση

της

αµφιβληστροειδή

PKC
πιθανώς

λόγω

υπεργλυκαιµίας

συνδράµει

στην

και

VEGF

εξέλιξη

στο
της

διαβητικό
διαβητικής

αµφιβληστροειδοπάθειας. Έτσι PKC αναστολείς είναι ήδη σε κλινικές δοκιµασίες για
την Π∆Α και το διαβητικό οίδηµα της ωχράς (∆ΟΩ) (πίνακας 5).
Άλλοι στόχοι προς αναστολή αποτελούν οι ιντεγκρίνες ανβ3/ανβ5, οι οποίες
εκφράζονται στα νεοαγγεία και οι µεταλλοπρωτεινάσες.
Πίνακας 5
Aντιαγγειογενετικα µόρια που βρίσκονται σε κλινικές δοκιµασίες
Ένδειξη

Μόριο
Αναστολείς του VEGF

Ηλικιακή εκφύλιση της ωχρας

-anti-VEGF aptamer
- anti-VEGF µονοκλωνικό αντίσωµα (rhuFab)
Θαλιδοµίδη

Παραγωγική ∆ιαβητική

Αναστολέας της PKCζ (LY333531)

αµφιβληστροειδοπάθεια

Ανταγωνιστές των ιντεγκρινών

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη αντιαγγειογενετικής αγωγής
στον οφθαλµό αφορά τον τρόπο χορήγησης του φαρµάκου. Η τοπική εφαρµογή έχει
λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες σε σχέση µε τη συστηµατική.
Η τοπική χορήγηση µπορεί να γίνει µε κολλύρια, έξω-οφθαλµικές εγχύσεις
µακράς διαρκείας, ενδουαλοειδικές ενέσεις, γονιδιακή θεραπεία ή µέσω ενδω-/εξωοφθαλµικών εµφυτευµένων συσκευών βραδείας αποδέσµευσης. Οι ουσίες που
µεταφέρονται µε κολλύρια συνήθως δεν φθάνουν το οπίσθιο ηµιµόριο όπου είναι και
πιο συχνή η οφθαλµολογική νεοαγγείωση. Οι πολλαπλές ενδουαλοειδικές ενέσεις
χρησιµοποιούνται ήδη σε κάποιες κλινικές δοκιµασίες, αλλά υπάρχει πάντα κίνδυνος
ενδοφθαλµίτιδας και αποκόλλησης του αµφιβληστροειδούς.
Ο οφθαλµός αποτελεί ένα ιδανικό όργανο, στόχο, για την ανάπτυξη γονιδιακής
θεραπείας. Παρέχει εύκολη πρόσβαση και χαρακτηρίζεται από µειωµένη ανοσολογική
απόκριση που οφείλεται είτε στον αποκλεισµό αντιγόνων, τα οποία έτσι διαφεύγουν
της αναγνώρισης από το ανοσολογικό σύστηµα, είτε, σε µια µειωµένη ανοσολογική
απόκριση (λόγω µειωµένου αριθµού αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων στον
οφθαλµό ή µειωµένης ικανότητας τους να ενεργοποιούν τα Τ-λεµφοκύτταρα). Από την
άλλη γίνεται δυνατή η µεταφορά γονιδίων που µπορεί να κωδικοποιούν εκκρινόµενες ή
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όχι πρωτεΐνες για ένα παρατεταµένο χρονικό διάστηµα έναντι των συµβατικών
φαρµάκων. Παρατεταµένη έρευνα επίσης πραγµατοποιείται προκειµένου να υπάρχει
εξειδικευµένη

και

ρυθµιζόµενη

έκφραση

των

µεταφεροµένων

γονιδίων

σε

συγκεκριµένες οµάδες κυττάρων µε την επιλογή των κατάλληλων υποκινητών. Οι
φορείς που έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενέστερα είναι οι ιικοί. Κατ’αυτό τον τρόπο ήδη
µπαίνει σε κλινική δοκιµασία-φάση Ι ένας αδενοιός που υπερεκφράζει PEDF σε
ασθενείς µε σοβαρή νεοαγγείωση στο πλαίσιο της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς.
1.4. Φλαβονοειδή
Τα

φλαβονοειδή

είναι

φυτικοί

δευτερεύοντες

µεταβολίτεςκαι

χηµικά

διακρίνονται από µια κοινή φαινολικη δοµή (C6-C3-C6) µε µία ή περισσότερες
υδροξυλικές οµάδες (Εικ6). Τα φλαβονοειδή και τα ισοφλαβονοειδή εµφανίζονται
συνήθως µε τη µορφή εστέρων, αιθέρων, γλυκοζιλιωµένων παραγώγων ή µείγµα
αυτών µε αποτέλεσµα να αριθµούν πάνω από 4000 ουσίες στη φύση. Στα θηλαστικά τα
φλαβονοειδή και τα ισοφλαβονοειδή προσλαµβάνονται µε την τροφή και είναι παρόντα
στα φρούτα τα λαχανικά, τους ξηρούς καρπούς,τη σόγια, το τσάι και το κρασί.
H κύρια πηγή των ισοφλαβονών (isoflavonoids) είναι η σόγια, η οποία περιέχει
~1mg γενιστείνης /gr ξηρού φασολιού (Reinli and Block, 1996). Τα εσπεριδοειδή είναι
η κύρια πηγή φλαβονονών (flavonones). Ένα µέλος τους η εσπεριτίνη περιέχεται στο
χυµό πορτοκαλιoύ σε συγκέντρωση 125-250mg/L (Rousseff et al 1987). Η
κουερσετίνη, η κυριότερη φλαβονόλη (flavonols) στην ανθρώπινη δίαιτα, είναι
παρούσα στα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά κυρίως στα κρεµµύδια (0.3mg/g νωπού
βάρους) (Hertog et al., 1993) και το τσάι (10-25mg/L) (Hertog et al., 1993). Οι
κατεχίνες (catechins) βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο πράσινο τσάι (1gr/L)
(Lee et al., 2000).
Έχει υπολογιστεί ότι η µέση ηµερήσια πρόσληψη φλαβονοειδών στη
Μ.Βρετανία και τις ΗΠΑ κυµαίνεται από 1mg µέχρι 1 gr (Kuhnau, 1976), η
καθηµερινή δε βρώση τρoφών πλούσιων σε φλαβονοειδή µπορεί να αυξήσει και να
σταθεροποιήσει τη συγκέντρωσή τους στο πλάσµα σε επίπεδο µΜ (Manach et al.,
1997).
Αρκετές επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει µια αρνητική
συσχέτιση ανάµεσα στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και τον κίνδυνο
εµφάνισης διαφόρων µορφών καρκίνου, καρδιαγγειακών και χρόνιων νοσηµάτων
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(Adlercreutz, 1990; Miller, 1990). ∆εδοµένης δε της ευρείας παρουσίας των
φλαβονοειδών στα φρούτα και τα λαχανικά φαίνεται ότι τα φλαβονειδή πρέπει να
έχουν κάποιες βιολογικές δράσεις που να συνδράµουν στον προστατευτικό ρόλο της
δίαιτας πλούσιας σε φυτικά.

Εικόνα 6
Η δοµή της οικογένειας των φλαβονοειδών
Πράγµατι τα φλαβονοειδή έχουν πολλές βιολογικές δράσεις. Έτσι τα
φλαβονοειδή έχει περιγραφεί ότι µπορούν να αναστείλουν συγκεκριµένες βιολογικές
δράσεις των κυττάρων όπως το πολλαπλασιασµό και να επάγουν άλλες όπως την
απόπτωση (Lopez-Lazaro, 2002). H αντιφλεγµονώδη δράση των φλαβονοειδών έχει
επίσης υπογραµµισθεί. (Rotelli et al., 2003; Sackeyfio and Lugeleka, 1986).
Συγκεκριµένα η λουτεολινη έχει δειχθεί ότι µπορεί να µειώσει τη θνητότητα στην από
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την ενδοτοξίνη επαγόµενη σήψη σε ποντίκια (Wellner et al., 1999). Τέλος υπάρχουν
µελέτες που δείχνουν ότι τα φλαβονοειδη έχουν αντιµικροβιακή (Basile et al., 1999)
(Plaper et al., 2003), αντιHIV (Olivero-Verbel and Pacheco-Londono, 2002) (Ng et al.,
1997) και αντιπηκτική δράση (Bucki et al., 2003) ενώ παρουσιάζουν και µια
προστατευτική δράση στην µετεµµηνοπαυσιακή απώλεια οστικής µάζας (Wattel et al.,
2003)
Ιδιαίτερα ως προς την ευεργετική τους δράση στο καρδιαγγειακό σύστηµα η
αντιοξειδωτική δράση των φλαβονοειδών θεωρείται καθοριστική. Η προστατευτική
δράση των φλαβονοειδών στο οξειδωτικό στρες πραγµατοποιείται είτε µέσω
δέσµευσης των ελευθέρων ριζών οξυγόνου είτε έµµεσα µέσω ενεργοποίησης των
αντιοξειδωτικών µηχανισµών άµυνας του κυττάρου είτε µέσω διατήρησης χαµηλών
επιπέδων Ca++ (Ishige et al., 2001). Κατ’αυτό τον τρόπο η κουερσετίνη και η απιγενίνη
επάγουν την έκφραση της γλουταθειόνης (Myhrstad et al., 2002). Η λουτεολίνη
µάλιστα και η κουερσετίνη έχουν περιγραφεί ότι αναστέλλουν την επαγόµενη από το
UV βλάβη του DNA (Romanova et al., 2001).
Ενας άλλος µηχανισµός µε τον οποίο φαίνεται να πραγµατοποιούν τις δράσεις
τους τα φλαβονοειδή είναι και η αναστολή συγκεκριµένων κινασών. Έχει λοιπόν
δειχθεί ότι µπορούν να αναστείλουν κινάσες των τυροσινών (Graziani et al., 1983)
(Cunningham et al., 1992) και των σερινών πιθανώς λόγω ανταγωνιστικής αναστολής
της πρόσδεσης του ATP στη ειδική θέση δέσµευσης του στις κινάσες, µια περιοχή η
οποία παρουσιάζει οµοιότητα σε όλα τα µέλη της οικογένειας των κινασών (Graziani et
al., 1983). Αναφέρονται δε ως αναστολείς των τυροσινικών κινασών. Οι κινάσες αυτές
µπορεί να αποτελούν µόρια διαµεσολαβητές κατά την ενδοκυττάρια µεταγωγή του
σήµατος και να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις λειτουργίες του κυττάρου. Σε µια
σειρά από µελέτες, τα φλαβονοειδή ανέστειλαν σειρά ενδοκυττάριων κινασών, η
αναστολή των οποίων πιθανά διαµεσολαβεί την δραστικότητα των φλαβονοειδών.
Τέτοια ένζυµα αποτελούν η CKΙΙ (casein kinase II) (Critchfield et al., 1997), η PKC
(Gamet-Payrastre et al., 1999) και η PI3K (Walker et al., 2000).
Ως προς την ανιαγγειογενετική δράση των φλαβονοειδών σε προηγούµενες
µελέτες (Fotsis et al., 1995; Fotsis et al., 1997), µέσα στο πλαίσιο διερεύνησης της
προστατευτικής δράσης των φυτικών τροφών, ελέγχθηκαν τα ούρα από φυτοφάγους
για την παρουσία ουσιών µε πιθανή αντικαρκινική και αντιαγγειογενετική δράση. Με
αυτό τον τρόπο αναγνωρίστηκε αρχικά το ισοφλαβονοειδές γενιστείνη όπως και ένας
αριθµός ισοµερικών φλαβονοειδών, όπως η λουτεολίνη, τα οποία ανέστειλαν τον
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πολλαπλασιασµό σε διάφορους τύπους καρκινικών κυττάρων (Fotsis et al., 1995;
Fotsis et al., 1997). Επιπλέον στην ίδια µελέτη (Fotsis et al., 1997) δείχθηκε για πρώτη
φορά ότι τα φλαβονειδή µπορούσαν σε διαφορετικό βαθµό ανάλογα µε τη δοµή τους
να αναστείλουν τον επαγόµενο από τον FGF-2 πολλαπλασιασµό στα ενδοθηλιακά
κύτταρα καθώς και τη δηµιουργία δικτύου από τα ενδοθηλιακά κύτταρα σε µια
δοκιµασία αγγειογένεσης in vitro. Η λουτεολίνη παρουσίασε ισχυρή δράση στις
προαναφερθέντες δοκιµασίες και γι’αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα
µελέτη, σαν πρότυπο, προκειµένου να διερευνηθεί ο µοριακός µηχανισµός της
αντιαγγειογενετικής δράσης των φλαβονοειδών.
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2. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η αγγειογένεση του οφθαλµού αποτελεί την πρώτη αιτία τύφλωσης στον
κόσµο.

∆εδοµένης

της

ανεπάρκειας

µιας

αποτελεσµατικής

θεραπευτικής

αντιµετώπισης της, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση των µοριακών της µηχανισµών και
η ανάπτυξη επιτυχών αναστολέων της. Ο VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)
αποτελεί προεξάρχοντα αγγειογενετικό παράγοντα στην αγγειογένεση του οφθαλµού
γεγονός που τον καθιστά στόχο εκτεταµένης έρευνας

και ανάπτυξης ειδικών

αναστολέων των βιολογικών του δράσεων, οι οποίοι στη συνέχεια θα µπορούν να
καταστείλουν τη διαδικασία της νεοαγγείωσης επιτυχώς. Επειδή σε προηγούµενη
µελέτη είχε δειχθεί, ότι µέλη της οικογένειας των φλαβονοειδών µπορούν να
αναστείλουν την αγγειογένεση σε ένα in vitro πειραµατικό µοντέλο, θελήσαµε να
διερευνήσουµε την πιθανή ανασταλτική δράση της λουτεολίνης στην επαγόµενη από
το VEGF νεοαγγείωση σε κερατοειδή κονίκλου και τον µοριακό µηχανισµό δράσης της
στη συνέχεια. Κατ’αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα ελέγχου µιας ουσίας που
µπορεί περαιτέρω να χρησιµοποιηθεί θεραπευτικά ως αναστολέας της νεοαγγείωσης.
Ταυτόχρονα όµως µέσα από τη διερεύνηση του µοριακού µηχανισµού δράσης της
προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα για την βιολογική δράση του VEGF και την
αναγνώριση µορίων µεσολαβητών στη µεταγωγή του σήµατος του, των οποίων η
ενεργοποίηση ή η καταστολή είναι κρίσιµη κατά την νεοαγγείωση.
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2.1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
2.1.2. Υλικά
Ο ανθρώπινος VEGF165 που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα αγοράστηκε από
την R&D Systems, Inc. Η λουτεολίνη ήταν από τη SIGMA και χρησιµοποιήθηκε σε
διάλυµα DMSO/EtOH (1:1 κατά όγκο). Τα πολυκλωνικά αντισώµατα αντι-p-Akt
(Ser473), αντι-Akt, αντι-p-ERK, αντι-ERK, αντι-p-p38, αντι-p38, αντι-p-p65, αντι-p65
είναι όλα από την Cell Signaling Technology, Inc. To µονοκλωνικό αντιφωσφοτυροσινικό αντίσωµα (P3300) αγοράστηκε από τη SIGMA.Τα πολυκλωνικά
αντισώµατα έναντι του FLK-1 (C-1158), του ΙκΒα, και του ΙκΒβ και το αντίσωµα
αίγας έναντι της ακτίνης (SC-1616) αγοράστηκαν από τη Santa Cruz Biotechnology,
Inc. Το πολυκλωνικό αντι-PI3K (p85, 06-195) αντίσωµα κονίκλου ήταν από την
Upstate Biotechnology, Inc. Το µονοκλωνικό αντι-ki67 αντίσωµα ήταν προσφορά της
κ. M. Μπάη (Εργαστήριο .Παθολογικής Aνατοµικής, Iατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων), το αντι-p-p70S6 (Tyr 389)αντίσωµα κονίκλου ήταν προσφορά του κ. A.
Παπαπετρόπουλου (Eργαστήριο Mοριακής Φαρµακολογίας, Φαρµακευτικό Tµήµα,
Πανεπιστήµιο Πατρών) και η ραπαµυκίνη ήταν προσφορά του κ.I. Λαζαρίδη
(Εργαστήριο Βιολογίας, Iατρική Σχολή, ΠανεπιστήµιοΙωαννίνων). Το 12Ca5 (αντιΗΑ) µονοκλωνικό αντίσωµα αποµονώθηκε από το αντίστοιχο υβρίδωµα στο
εργαστήριο Βιολ. Χηµείας της Iατρικής Σχολής του ΠανεπιστήµιουΙωαννίνων. Όλα τα
δευτερογενή αντισώµατα ήταν από τη DIANOVA GmbH.

2.1.2. ∆οκιµασία αγγειογένεσης στον κερατοειδή κονίκλου
Στη µέθοδο αυτή χρησιµοποιήθηκαν αρσενικοί albino κόνικλοι 1.8-2 kgr. Η δοκιµασία
αγγειογένεσης στον κερατοειδή βασίζεται στην τοποθέτηση ενός διεγέρτη της
αγγειογένεσης (αυξητικού παράγοντα, καρκινικού ιστού ή κυττάρων) σε µια
παρασκευασθείσα θήκη στον κερατοειδή του κονίκλου που έχει ως αποτέλεσµα την
ανάπτυξη νέων αγγείων στον αρχικά µη αγγειοµένο κερατοειδή από τα αγγεία του
limbus (Εικ7). Με τη µέθοδο αυτή είναι δυνατόν να ελέγξει κάποιος την δυνητική
αγγειογενετική δράση ενός παράγοντα ή και την αντιαγγειογενετική δράση κάποιου
άλλου, όταν αυτός συγχορηγείται µε έναν γνωστό αγγειογενετικό διεγέρτη.
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Προκειµένου να ελεγχθεί µε τη δοκιµασία αγγειογένεσης στον κερατοειδή
κονίκλου η αντιαγγειογενετική δράση µιας ουσίας, αυτή µπορεί να συγχορηγηθεί µε
τον αγγειογενετικό παράγοντα συστηµατικά (per.os) ή τοπικά. Στη δεύτερη περίπτωση
µπορεί να περιέχεται είτε στο ίδιο είτε σε διαφορετικό εµφύτευµα που τοποθετείται
παράλληλα και δίπλα µε αυτό του αγγειογενετικού παράγοντα ή µε απευθείας ένεση
της στο στρώµα του κερατοειδούς).

2.1.2.1. Προετοιµασία του πολυµερούς υλικού που χρησιµοποιείται ως
έκδοχο
Το υλικό που χρησιµοποιείται ως έκδοχο είναι ένα πολυµερές (ethylene-vinylacetate copolymer – 40% vinyl-acetate κατά βάρος ) Elvax-40, που έχει την ιδιότητα να
αποδεσµεύει βραδέως την ουσία που έχει διαλυθεί σε αυτό. Προκειµένου να
αποφευχθούν µη ειδικές αντιδράσεις στον κερατοειδή από το Elvax-40 απαιτείται
ειδική προετοιµασία του. Έτσι, αρχικά τα σφαιρίδια του Elvax-40 πρέπει να πλυθούν
εκτεταµένα σε απόλυτη αιθανόλη στους 300C για τρεις µήνες. Στη συνέχεια,
παρασκευάζεται ένα διάλυµα (casting stock) 10% σε methylene chloride (χλωριούχο
µεθυλένιο) και ελέγχεται για τη βιοσυµβατότητά του: 200µl από αυτό το διάλυµα
αφήνονται πάνω σε µια γυάλινη επιφάνεια (µε εφαρµογή κενού), ώστε να εξατµιστεί το
methylene chloride (χλωριούχο µεθυλένιο) και ακολούθως το πολυµερές κόβεται σε
κοµµάτια κάθε ένα από τα οποία θα αποτελέσει ένα εµφύτευµα. ∆έκα από αυτά τα
εµφυτεύµατα τοποθετούνται ενδοστρωµατικά στον κερατοειδή (βλέπε παρακάτω) και ο
κερατοειδής ελέγχεται για 14 ηµέρες για πιθανή αντίδραση. Εάν έστω και ένα από τα
εµφυτεύµατα προκαλέσει την παραµικρή αντίδραση (µακροσκοπική ή ιστολογική), το
διάλυµα δεν χρησιµοποιείται και πραγµατοποιείται πιο εκτεταµένη πλύση των
σφαιριδίων του Elvax-40 για άλλες δέκα ηµέρες οπότε και παρασκευάζεται νέο
διάλυµα, το οποίο ελέγχεται πάλι στον κερατοειδή. Εάν κανένα από τα εµφυτεύµατα
δεν προκαλέσει την οποιαδήποτε αντίδραση από τον κερατοειδή, θεωρείται ότι το
διάλυµα είναι κατάλληλο για χρήση και παρασκευάζεται ένας µεγάλος αριθµός
εµφυτευµάτων, τα οποία φυλάσσονται µέχρι να χρησιµοποιηθούν. Όλα τα υλικά που
χρησιµοποιούνται στην παραπάνω διαδικασία αποστειρώνονται. Επίσης οι επιφάνειες
που έρχονται σε επαφή µε το πολυµερές πρέπει να είναι γυάλινες ή από teflon.
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2.1.2.2. Παρασκευή των τελικών εµφυτευµάτων
Πάνω σε µια επιφάνεια από teflon τοποθετούνται συγκεκριµένες ποσότητες
VEGF165 µε η χωρίς λουτεολίνη και αφήνονται να στεγνώσουν σε εστία κάθετης
νηµατικής ροής. Στη συνέχεια

ορισµένη ποσότητα πολυµερούς προστίθεται και

ακολούθως κυλίεται µε µια σπάτουλα πάνω στις περιοχές που είχαν τοποθετηθεί ο
VEGF165 και η λουτεολίνη και κόβεται σε κοµµάτια 0.5x1x1mm, κάθε ένα από τα
οποία αποτελεί ένα εµφύτευµα που περιέχει την επιθυµητή συγκέντρωση VEGF
(200ng) µε ή χωρίς λουτεολίνη ή µόνο λουτεολίνη ανάλογα µε το σχεδιασµό του
πειράµατος. Στη συνέχεια τα εµφυτεύµατα τοποθετούνται σε γυάλινα αποστειρωµένα
τριβλία και εφαρµόζεται κενό για 20min προκειµένου να εξατµιστούν και τα τελευταία
υπολείµµατα χλωριούχου µεθυλενίου. Τέλος φυλάσσονται στους 40C µέχρι την άλλη
µέρα οπότε και θα χρησιµοποιηθούν. Οι χειρισµοί και σε αυτή τη διαδικασία γίνονται
κάτω από άσηπτες συνθήκες και τα υλικά είναι όλα αποστειρωµένα.

2.1.2.3. Χειρουργική τεχνική της εµφύτευσης
Η εµφύτευση λαµβάνει χώρα κάτω από το χειρουργικό µικροσκόπιο κάτω από
άσηπτες συνθήκες και όλοι οι χειρισµοί των ζώων υπόκεινται στον Ευρωπαϊκό
κανονισµό

περί

µεταχείρισης

των

ζωών

(EEC

Law

No.86/609).

Αρχικά,

πραγµατοποιείται αναισθησία του κονίκλου µε νατριούχο πεντοθάλη(30mg/kgr, iv) και
στη συνέχεια, παρασκευάζεται µε τη βοήθεια µιας plable iris spatula µια θήκη
(1.5x3mm) ενδοστρωµατικά στο κάτω ήµισυ του κερατοειδούς σε απόσταση 2.5-3mm
από το limbus. H απόσταση αυτή είναι πολύ σηµαντικό να τηρείται, επειδή
πλησιέστερη εµφύτευση µπορεί να προκαλέσει µη ειδική αγγειογενετική απόκριση
λόγω µηχανικού ερεθισµού, ενώ απώτερη µπορεί να εµποδίσει τη δηµιουργία ενός
αποτελεσµατικού πρανούς συγκέντρωσης του αγγειογενετικού παράγοντα και της υπό
εξέταση ουσίας ανάµεσα στη θέση εµφύτευσης και το limbus. Κατά τη διάρκεια της
χειρουργικής διαδικασίας γίνεται ενστάλαξη κολλυρίου για τοπική αναισθησία.
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Εικόνα 7
Η δοκιµασία της αγγειογένεσης σε κερατοειδή κονίκλου
Παρασκευή της θήκης στον κερατοειδή (Α), τοποθέτηση του εµφυτεύµατος (Β), (Γ) και
αγγειογενετική απόκριση (∆).

2.1.2.4. Αξιολόγηση της αγγειογενετικής απόκρισης
Καθηµερινή

παρατήρηση

των

εµφυτευµάτων

πραγµατοποιείται

µε

στερεοµικροσκόπιο σχισµοειδους λυχνίας χωρίς αναισθησία και καταγράφεται η όποια
αντίδραση από τον κερατοειδή (οίδηµα, κυτταρική διήθηση, νέα αγγεία, φλεγµονή).
Μια αγγειογενετική απόκριση θεωρείται θετική όταν αγγεία έχουν ξεκινήσει από το
limbus µετά από 3-4 ηµέρες και φθάνουν το εµφύτευµα σε 7-10 ηµέρες. Εµφυτεύµατα
που αποτυγχάνουν να επάγουν αγγειογενετική αντίδραση σε 10 ηµέρες θεωρούνται
αρνητικά, ενώ εµφυτεύµατα που προκαλούν ή συνοδεύονται από φλεγµονή
εξαιρούνται. Η ένταση της αγγειογενετικής αντίδρασης βαθµολογείται µε βάση τον
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αριθµό των νέων αγγείων και την απόστασή που καλύπτουν από το limbus σύµφωνα µε
τον τύπο: αγγειογενετικός δείκτης = αXβ.
Αριθµός αγγείων

α

Eκβλαστήσεις

0.25

5-20

1

20-60

2

60-80

3

80-100

4

100

4.5

100-200

5

>200

6

Απόσταση από το
limbus

β

1

0.5

1-2

0.75

2

1

2-3

1.5

3

2

Εµφύτευµα

4

Νέα αγγεία πάνω στο
εµφύτευµα

5

Η απόσταση του εµφυτεύµατος από το limbus διαιρείται σε τρια ίσα τµήµατα
όπως φαίνονται στη εικόνα και στο καθένα αντιστοιχεί ο συντελεστής του πίνακα (β).
Τέλος λαµβάνονται φωτογραφίες των κερατοειδών σε τακτά χρονικά
διαστήµατα και µετά το πέρας 12 ηµερών τα ζώα θανατώνονται µε ευθανασία, αφού
προηγουµένως τα µάτια αφαιρεθούν και τοποθετηθούν σε διάλυµα φορµαλδεΰδης,
ώστε να γίνει ιστολογική εξέταση.

2.1.3. Κυτταροκαλλιέργειες
Ανθρώπινα

ενδοθηλιακά

κύτταρα

προερχόµενα

από

φλέβα

οµφάλιου

λώρου(Human Umbilical Vein Endothelial Cells, HUVEC) καλλιεργήθηκαν σε τριβλία
τα οποία είχαν πριν επωαστεί µε κολλαγόνο αρουραίου τύπου Ι και πλυθεί µε PBS. Το
θρεπτικό υλικό στο οποίο αναπτύσσονταν ήταν Μ199 εµπλουτισµένο µε 20% εµβρυϊκό
ορό βοός (Fetal Calf Serum, FCS), 0.05mg/ml εκχύλισµα ενδοθηλιακής ανάπτυξης
(Endothelial Cell Growth Supplement, ECGS), 0.05/ml IU ηπαρίνης και 1% πενικιλίνη
στρεπτοµυκίνη. Όταν τα κύτταρα κάλυπταν όλη την επιφάνεια του τριβλίου γινόταν
διασπορά των κυττάρων σε αραίωση των 1/4. Στα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν
κύτταρα γενιάς 4-10.
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Αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα προερχόµενα από αµφιβληστροειδή βοός
καλλιεργήθηκαν σε τριβλία που προηγουµένως είχαν επικαλυφθεί µε φιµπρονεκτίνη.
Το θρεπτικό υλικό στο οποίο αναπτύσσονταν ήταν EBM (Clonetics) εµπλουτισµένο µε
ορό αλόγου (10%), 0.05mg/ml εκχύλισµα ενδοθηλιακής ανάπτυξης (Endothelial Cell
Growth Supplement ECGS), 7 IU/ml ηπαρίνη και 1% πενικιλίνη στρεπτοµυκίνη.
Ανθρώπινα εµβρυϊκά κύτταρα νεφρού 293 καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό
RPMI εµπλουτισµένο µε 10% εµβρυϊκό ορό βοός (Fetal Calf Serum FCS) και 1%
πενικιλίνη στρεπτοµυκίνη και όταν τα κύτταρα κάλυπταν όλη την επιφάνεια του
τάπητα γινόταν διασπορά τους σε αραίωση των1/4.
Όλα τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στις κυτταροκαλλιέργιες ήταν ελεύθερα
ενδοτοξίνης. Ο χειρισµός των κυττάρων γινόταν σε εστία κάθετης νηµατικής ροής και
τα κύτταρα αναπτύσσονταν σε επωαστικό κλίβανο στο οποίο η θερµοκρασία
διατηρούνταν σταθερή στους 370C, επικρατούσαν συνθήκες υγρασίας και η
ατµόσφαιρα ήταν εµπλουτισµένη µε 5% CO2.

2.1.4. ∆οκιµασίες απόπτωσης
2.1.4.1. µε µικροσκοπία
HUVE κύτταρα (µολυσµένα ή όχι) καλλιεργήθηκαν σε πιάτα 24 φρεατίων
πάνω σε καλυπτρίδες, αφού πρώτα είχαν καλυφθεί µε κολλαγόνο. Στη συνέχεια,
πραγµατοποιήθηκε στέρηση ορρού (5%FCS) και επώαση µε VEGF (50ng/ml) µε ή
χωρίς λουτεολινη ή ραπαµυκίνη για 15hr. Τα κύτταρα στη συνέχεια µονιµοποιήθηκαν
σε 3.7% παραφορµαλδεύδη για 15min και τα αποπτωτικά κύτταρα αναγνωρίστηκαν µε
χρώση του DNA µε Hoechst 33342 (Molecular Probes) κάτω από µικροσκόπιο
φθορισµού.
Επίσης, τα αποπτωτικά κύτταρα αναγνωρίστηκαν µε TUNEL (TdT –mediated
dUTP-X nick end labeling). Κατά τη διάρκεια της απόπτωσης αρχικά λαµβάνει χώρα
η διάσπαση του DNA. Τα σηµεία στα οποία κόβεται µπορεί να ανιχνευθούν µε
σήµανση των ελευθέρων 3’-ΟΗ που προκύπτουν µε τροποποιηµένα νουκλεοτιδια
(dUTP), τα οποία φθορίζουν. Η αντίδραση καταλύεται από ένα ένζυµο που ονοµάζεται
δεοξυνουκλεοτιδυλτρανσφεράση (TdT), το οποίο µε αυτόν τον τρόπο πολυµερίζει τα
νουκλεοτίδια στο 3’ τέλος του σπασµένου DNΑ. Κύτταρα λοιπόν που επωάστηκαν
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µονιµοποιήθηκαν και στη συνέχεια ακολουθήθηκε
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διαδικασία επώασης των κυττάρων µε τα νουκλεοτιδια και το ένζυµο σύµφωνα µε το
In situ Cell Death Detection Kit. (ROCHE).

2.1.4.2. µε κυτταροµετρία ροής
HUVE κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε τριβλία 6 φρεατίων τα οποία είχαν πρώτα
καλυφθεί µε κολλαγόνο και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε στέρηση ορρού (5%FCS)
και επώαση µε VEGF (50ng/ml) µε ή χωρίς λουτεολίνη ή ραπαµυκίνη για 15hr. Tα
επιπλέοντα κύτταρα (νεκρά) µαζί µε αυτά που είχαν παραµείνει προσκολληµένα στον
τάπητα του τριβλίου και τα οποία συλλέχθηκαν µε τρυψινοποίηση, εναιωρήθηκαν σε
ψυχρό PBS. Στη συνέχεια µε τη χρήση ενός εµπορικού προϊόντος CycleTEST PLUS
DNA Reagent kit (Becton Dickinson Biosciences) αυξήθηκε η διαπερατότητα της
µεµβράνης ώστε να επιτραπεί στο DNA του πυρήνα να βαφτεί µε ιωδιούχο προπίδιο.
Ακολούθως τα κύτταρα αναλύθηκαν µε κυτταροµετρία ροής χρησιµοποιώντας Becton
Dickinson Fluorescence Activated Cell Scanner (FACS). Από το τελικό ιστόγραµµα
του αριθµού των πυρήνων σε σχέση µε το φθορισµό του DNA, τo ποσοστό των
κυττάρων τα οποία αντιστοιχούσαν στην υπο-G1 περιοχή του ιστογράµµατος
θεωρήθηκε το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων.

2.1.5. ∆οκιµασίες πολλαπλασιασµού
2.1.5.1. µε µικροσκοπία
HUVE κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε τριβλία 24 φρεατίων πάνω σε καλυπτρίδες
που πρώτα είχαν καλυφθεί µε κολλαγόνο και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε στέρηση
ορρού (5%FCS για 12hr και επώαση µε VEGF (50ng/ml) µε ή χωρίς λουτεολίνη για
6hr. Τα κύτταρα στη συνέχεια µονιµοποιήθηκαν και ακολούθησε η διαδικασία του
έµµεσου

ανοσοφθορισµού

(βλέπε

παρακάτω).

Τα

κύτταρα

τα

οποία

πολλαπλασιάζονταν (θετικά στο ki67) και τα αποπτωτικά κύτταρα (πυκτωτικοί
πυρήνες µε τη χρώση Hoechst) αναγνωρίζονταν και γινόταν αρίθµησή τους κάτω από
µικροσκόπιο φθορισµού Zeiss.

2.1.5.2. µε ενσωµάτωση θυµιδίνης [3 Η]
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HUVE κύτταρα τοποθετήθηκαν σε τριβλία 24 φρεατίων (10000 κύτταρα ανά
φρεάτιο) και στη συνέχεια µολύνθηκαν µε αδενοιούς (οι οποίοι περιγράφονται
παρακάτω) για 30hr. Στη συνέχεια τα κύτταρα υπέστησαν στέρηση ορού (5% FCS) για
12hr και έγινε επώαση µε VEGF (50 ng/ml) παρουσία ή όχι διαφόρων συγκεντρώσεων
λουτεολίνης ή ραπαµυκίνης για άλλες 24hr έτσι ώστε σε κάθε συνθήκη να
αντιστοιχούν 3 φρεάτια. Τις 6 τελευταίες hr της επώασης προστέθηκε [3Η]-µέθυλοθυµιδίνη (1µ Ci/ml, ICN) σε κάθε φρεάτιο. Με το πέρας της επώασης το θρεπτικό
υλικό αποµακρύνθηκε και τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν στους 40C µε 10%
τριχλωροοξικό οξύ (το οποίο είχε θερµοκρασία 40C). Στη συνέχεια ακολούθησε πλύση
3 φορές µε νερό και διαλυτοποίηση των µονιµοποιηµένων νουκλεικών οξέων σε
διάλυµα 0.1% NaOH κατά τη διάρκεια της νύχτας στους 40C. Η ραδιενεργή θυµιδίνη
που ενσωµατώθηκε στο DNA αντιπροσωπεύει τα κύτταρα που πολλαπλασιάζονται και
µετρήθηκε σε µετρητή β σωµατιδίων υγρού σπινθηρισµού (LKB). Οι τιµές
οµαλοποιήθηκαν µε τον αριθµό των ζωντανών κυττάρων. Για τον προσδιορισµό των
ζωντανών κυττάρων δύο φρεάτια από κάθε συνθήκη µετρήθηκαν, αφού πρώτα
βάφτηκαν µε trypan blue (τα νεκρά κύτταρα βάφονται µπλε µε το trypan blue, γιατί η
µεµβράνη τους είναι διαπερατή). Επιπλέον σε κάποια φρεάτια είχαν τοποθετηθεί
καλυπτρίδες και αφού εφαρµόστηκαν οι ίδιες συνθήκες επώασης των κυττάρων, τα
κύτταρα µονιµοποιήθηκαν και οι πυρήνες τους χρωµατίστηκαν µε Hoechst. Σε αυτή
την περίπτωση τα νεκρά κύτταρα αναγνωρίστηκαν από τον πυκνωτικό τους πυρήνα
κάτω από µικροσκόπιο φθορισµού.

2.1.6. Μέτρηση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών
Στις περιπτώσεις που το διάλυµα λύσης περιείχε SDS, χρησιµοποιήθηκε η
µέθοδος BCA (bikinchromic acid, βικινχρωµικό οξύ, PIERCE). Για την πρότυπη
καµπύλη χρησιµοποιήθηκαν διαδοχικά αυξανόµενες συγκεντρώσεις BSA (2µg/µl).
Μετά από επώαση των δειγµάτων για 30min στους 37ºC, η απορρόφηση µετρήθηκε
στα 562nm.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Bradford (Biorad).
Η πρότυπη καµπύλη πραγµατοποιήθηκε όπως αναφέρεται και πιο πάνω, ενώ τα
δείγµατα επωάστηκαν για 5min σε θερµοκρασία δωµατίου και η απορρόφηση
µετρήθηκε στα 590nm.
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2.1.7. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου και
ανοσοαποτύπωση κατά WESTERN
Οι πρωτεΐνες ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα SDS-πολυακρυλαµιδίου 8-12%
και µεταφέρθηκαν σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης Schleicher and Schuell, σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Molecular Cloning, A Laboratory Manual
(Maniatis et al., 1989). Για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της αποτύπωσης οι
πρωτεΐνες βάφτηκαν µε Pοnseau S (0.1% σε οξικό οξύ 1%) για 30sec και ξεβάφτηκαν
µε νερό. Οι µεµβράνες επωάστηκαν σε 5% άπαχο γάλα σκόνη σε διάλυµα Western (1M
Tris pH 7.2, 0.1% Tween 20, 150mM NaCl) για 1hr σε θερµοκρασία δωµατίου ή 15hr
στους 40C.

2.1.8. Ανσοσοκατακρήµνιση του VEGFR-2, έλεγχος της τυροσινικής του
φωσφορυλίωσης και δοκιµασία ενεργότητας κινάσης
Κύτταρα, τα οποία δεν είχαν πλήρως καλύψει την επιφάνεια του τριβλίου
υποβλήθηκαν σε στέρηση ορρού (Μ199 µε 5% FCS) για 24hr και στη συνέχεια
ενεργοποιήθηκαν µε 30 ng/ml VEGF µε ή χωρίς λουτεολίνη για 5min. Τα κύτταρα στη
συνέχεια πλύθηκαν µε παγωµένο PBS το οποίο περιείχε 100nM sodium vanadate
(γνωστός αναστολέας των τυροσινικών φωσφατασών) και επαναιωρήθηκαν σε ψυχρό
διάλυµα λύσης (1% CHAPS,10mM EDTA, 10% glycerol, 20mM Tris, pH7.4 και
150mM NaCl) εµπλουτισµένο µε αναστολείς πρωτεασών και φωσφατασών (PMSF,
Απροτινίνη, Λευκοπεπτίνη, Πεψτατίνη, ΝαF). Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης των
δειγµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο Bradford.
Για την ανοσοκατακρήµνιση του VEGFR-2

ίσα ποσά πρωτεΐνης από τα

δείγµατα επαναιωρήθηκαν αρχικά µε σφαιρίδια σεφαρόζης-πρωτεΐνης Α και IgG
προερχόµενη από µη ανοσοποιηµένους κονίκλους στους 40C για 1hr. Στη συνέχεια
πραγµατοποιήθηκε φυγοκέντρηση των δειγµάτων στα 10000g από όπου συλλέχθηκε το
υπερκείµενο (το ίζηµα περιείχε τα σφαιρίδια της πρωτεΐνης Α, την IgG που συνδέεται
µε την πρωτεΐνη Α, και µόρια ή σύµπλοκα µορίων των κυττάρων που δέθηκαν µη
ειδικά µαζί τους). Τα «καθαρά» πλέον υπερκείµενα των δειγµάτων εναιωρήθηκαν µε
ειδικό πολυκλωνικό αντίσωµα κονίκλου έναντι του VEGFR-2 στους 40C για 16hr
προκειµένου να σχηµατιστεί το σύµπλεγµα του VEGFR-2 µε το ειδικό αντίσωµα. Σε
όλα τα πειράµατα υπήρχε και ένα επιπλέον δείγµα, το οποίο επωάστηκε πάλι µε τη µη
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ειδική

ανοσοσφαιρίνη

κονίκλου

προκειµένου

να

αποκλείσουµε

µη

ειδική

ανοσοκατακρήµνιση του αντιγόνου. Με το πέρας της επώασης προστέθηκαν σε όλα τα
δείγµατα ίσα ποσά σφαιριδίων πρωτεΐνης Α και ακολούθησε επαναιώρηση των
δειγµάτων στους 40C για άλλες 4hr προκειµένου το σύµπλεγµα αντιγόνου- να
προσδεθεί στην πρωτεΐνη Α. Στη συνέχεια τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν στις
3500rpm για 3min και το ίζηµα (πρωτεΐνη-Α, αντι-VEGFR-2, VEGFR-2) από κάθε
δείγµα πλύθηκε τρεις φορές µε διάλυµα λύσης.
Προκειµένου να ελεγχθεί το επίπεδο φωσφορυλίωσης των τυροσινών στον
υποδοχέα, τα δείγµατα εναιωρήθηκαν σε ρυθµιστικό διάλυµα Laemli και
ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου (8%) και στη συνέχεια έγινε
µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, κάλυψη των µη ειδικών
θέσεων µε 5% άπαχο γάλα και ανοσοαποτύπωση µε µονοκλωνικό αντίσωµα που
αναγνωρίζει µόνο τις φωσφορυλιωµένες τυροσίνες (διαλυµένο σε αναλογία 1/1000 σε
5%άπαχο γάλα για 15hr στους 40C) και αντι-ποντικίσιο αντίσωµα σηµασµένο µε
υπεροξειδάση (διαλυµένο 1/3000 σε 5% άπαχο γάλα για 1hr σε θερµοκρασία
δωµατίου). Η ίση ποσότητα του ανοσοκατακρηµνισµένου υποδοχέα σε όλα τα
δείγµατα επιβεβαιώθηκε µε αποµάκρυνση από τη µεµβράνη των αντιδραστηρίων
(συµπεριλαµβανοµένου του συνδεδεµένου αντισώµατος) και επανα-ανοσοαποτύπωση
µε ένα πολυκλωνικό αντίσωµα που αναγνωρίζει το VEGFR-2 (διαλυµένο σε αναλογία
1/500 σε 5%άπαχο γάλα για 15hr στους 40C) και αντίσωµα αντι-κονίκλου σηµασµένο
µε υπεροξειδάση (διαλυµένο 1/3000 σε 5% άπαχο γάλα για 1hr σε RT).
Προκειµένου να ελεγχθεί η ενεργότητα της κινάσης του υποδοχέα τα δείγµατα
σε τελικό όγκο 25µl επανεναιωρήθηκαν σε διάλυµα 50mM HEPES pH7.4, 10mM
MnCl2, 1mM DTT και 5µCi [γ-32P]ATP για 7min σε θερµοκρασία δωµατίου. Μετά τα
δείγµατα επαναιωρήθηκαν σε ρυθµιστικό διάλυµα Laemli και ηλεκτροφορήθηκαν σε
πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου (8%). Στη συνέχεια το πήκτωµα επωάστηκε µε 2.5%
γλουταραλδεύδης για 30min, πλύθηκε δύο φορές µε 10% οξικού οξέως/40%
µεθανόλης, επωάστηκε για 1hr µε 1Μ ΚΟΗ προκειµένου να φύγει ο φωσφόρος που
ήταν συνδεδεµένος µε τις σερίνες, πλύθηκε πάλι µε διάλυµα 10% οξικού οξέως/40%
µεθανόλης και χρωµατίστηκε µε Coomassie blue. Τέλος, έγινε ξήρανση του
πηκτώµατος

και

αυτοραδιογραφία.

Η

ενζυµική

ενεργότητα

του

υποδοχέα

αναγνωρίστηκε ως αµαύρωση της φωτογραφικής πλάκας στην περιοχή που υπήρχε ο
υποδοχέας γεγονός που σήµαινε ότι είχε πραγµατοποιηθεί πρόσδεση ραδιενεργού
φωσφόρου στις τυροσίνες του υποδοχέα µέσω αυτοφωσφορυλίωσής του.
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Πριν την πραγµατοποίηση της δοκιµασίας της κινάσης γινόταν αφαίρεση ενός
µικρού και ίσου ποσού από κάθε δείγµα, ώστε να επιβεβαιωθεί µε τη µέθοδο της
ανοσοαποτύπωσης το ισόποσο του ανοσοκατακρηµνισµένου υποδοχέα καθώς και η
ειδικότητα του αντισώµατος κατά την ανοσοκατακρήµνιση.

2.1.9. Ανοσοκατακρήµνιση της PI3K και δοκιµασία ενεργότητας της
λιπιδιακής κινάσης
Κύτταρα τα οποία δεν είχαν πλήρως καλύψει την επιφάνεια του τριβλίου
υποβλήθηκαν σε στέρηση ορρού( Μ199 µε 0.01% FCS) για 12hr και στη συνέχεια
ενεργοποιήθηκαν µε 30 ng/ml VEGF µε ή χωρίς λουτεολίνη για 5min.
Τα κύτταρα στη συνέχεια πλύθηκαν µε παγωµένο PBS το οποίο περιείχε
100nM βαναδιούχο νάτριο-sodium vanadate ( γνωστός αναστολέας των τυροσινικών
φωσφατασών) και επαναιωρήθηκαν σε διάλυµα λύσης (1% NP-40, 50mM Tris, pH 7.5
και 150mM NaCl) εµπλουτισµένο µε αναστολείς πρωτεσών και φωσφατασών (PMSF,
Απροτινίνη, Λευκοπεπτίνη, Πεψτατίνη, ΝαF). Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης των
δειγµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο Bradford.
Για την ανοσκατακρήµνιση της PI3K ίσα ποσά πρωτεΐνης από τα δείγµατα
επαναιωρήθηκαν αρχικά µε σφαιρίδια σεφαρόζης- πρωτεΐνης Α και IgG (η τελευταία
προερχόµενη από µη ανοσοποιηµένους κονίκλους) στους 40C για 1hr. Στη συνέχεια
πραγµατοποιήθηκε φυγοκέντρηση των δειγµάτων στα 10000g από όπου συλλέχθηκε το
υπερκείµενο (το ίζηµα περιείχε τα σφαιρίδια της πρωτεΐνης Α, την IgG που συνδέεται
µε την πρωτεΐνη Α, και µόρια ή συµπλοκα µορίων των κυττάρων που δέθηκαν µη
ειδικά µαζί τους). Τα «καθαρά» πλέον υπερκείµενα των δειγµάτων εναιωρήθηκαν µε
ειδικό πολυκλωνικό αντίσωµα κονίκλου έναντι της ρυθµιστικής υποµονάδας p85 της
PI3K στους 40C για 5hr προκειµένου να σχηµατιστεί το σύµπλεγµα αντιγόνου p85–
ειδικού αντισώµατος. Σε όλα τα πειράµατα υπήρχε και ένα επιπλέον δείγµα το οποίο
επωάστηκε πάλι µε τη µη ειδική ανοσοσφαιρίνη κονίκλου προκειµένου να
αποκλείσουµε µη ειδική ανοσοκατακρήµνιση του αντιγόνου.
Με το πέρας της επώασης προστέθηκαν σε όλα τα δείγµατα ίσα ποσά
σφαιριδίων πρωτεΐνης Α και ακολούθησε νέα επαναιώρηση των δειγµάτων στους 40C
για άλλες 2hr προκειµένου το αντίσωµα όπως είναι συνδεδεµένο µε το αντιγόνο να
προσδεθεί στην πρωτεΐνη Α. Στη συνέχεια τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν στις
3500rpm για 3min και το ίζηµα (πρωτεΐνη-Α, αντι-p85, p85) από κάθε δείγµα πλύθηκε
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δύο φορές µε ∆ιάλυµα Α (20mM Tris, pΗ 7.4, 137mM NaCl, 1mM MgCl2 1%NP-40),
δύο φορές µε 5mM Li Cl σε 0.1M Tris, pH 7.4 και δύο φορές µε ΤΝΕ (10mM Tris PH
7.4, 150mM NaCl, 5mM EDTA, και 0.1mM Na3VO4). Όλα τα διαλύµατα ήταν
εµπλουτισµένα µε τους αναστολείς των πρωτεασών και φωσφατασών όπως αυτά
προαναφέρθηκαν.
Τέλος, για να πραγµατοποιηθεί η δοκιµασία ενεργότητας της λιπιδιακής
κινάσης

της

PI3K

το

ίζηµα

από

το

κάθε

δείγµα

που

αποτελούσε

τα

ανοσοκατακρηµνίσµατα επαναιωρηθήκαν σε 25µl ΤΝΕ και προστέθηκε υπόστρωµα
0.2mg/ml φωσφατιδυλ-ινοσιτολ-4,5-διφωσφιδίου (PI-4,5-P2) (SIGMA) παρουσία
58µM ΑΤP, 10µCi [γ-32P]ATP (5mCi/mmol) και 14mM MgCl2 για 10min στου 370C.
H

αντίδραση

σταµάτησε

µε

την

προσθήκη

100µl

1Μ

HCl

και

160µl

µεθανόλης:χλωροφόρµιου (1:1 κατά όγκο). Στη συνέχεια, έγινε διαχωρισµός της
οργανικής από την υδάτινη φάση µε φυγοκέντρηση και συλλέχθηκε η κατώτερη
οργανική φάση η οποία χρωµατογραφήθηκε σε χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας
(Thin Layer Chromatography ΤLC) σε πήκτωµα οξαλικού πυριτίου 60 (Merck). Τα
λιπίδια

των χρωµατογραφηµένων δειγµάτων έγιναν ορατά µε χρώση ιωδίου και

συγκρίθηκαν ως προς την απόσταση που διήνυσαν µε το PI-4,5-P2 που λειτούργησε ως
πρότυπο. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε αυτοραδιογραφία µε την εφαρµογή φωτογραφικής
πλάκας στο χρωµατογράφηµα και αναγνώριση του προϊόντος PI3,4,5P3 που λόγω της
προσθήκης ραδιενεργού φωσφόρου προκάλεσε αµαύρωση στη φωτογραφική πλάκα.
Προκειµένου να ελεγχθεί η πιθανή επαγόµενη από το VEGF τυροσινική
φωσφορυλίωση της p85 υποµονάδας, αφού έγινε η επώαση των κυττάρων και η
κατακρήµνιση της p85 όπως περιγράφεται παραπάνω, τα κατακρηµνίσµατα από το
κάθε δείγµα επαναιωρήθηκαν σε τελικό όγκο 25µl σε διάλυµα ΤΝΕ 50 mM HEPES
pH7.4, 10mM MnCl2, 1mM DTT και 5µCi [γ-32P]ATP για 10min RT. Μετά τα
δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν στις 3000rpm για 4min και το ίζηµα πλύθηκε µε διάλυµα
λύσης µε αυτή τη διαδικασία τρεις φορες. Μετά την τελευταία φυγοκέντρηση το ίζηµα
από το κάθε δείγµα επαναιωρήθηκε σε ρυθµιστικό διάλυµα Laemli

και

ηλεκτροφορήθηκε σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου (8%). Στη συνέχεια η πηκτή
επωάστηκε µε 2.5% γλουταραλδεύδης για 30min, πλύθηκε δύο φορές µε διάλυµα 10%
οξικού οξέως/40% µεθανόλης, επωάστηκε για 1hr µε 1Μ ΚΟΗ προκειµένου να φύγει ο
φωσφόρος που ήταν συνδεδεµένος µε τις σερίνες, πλύθηκε πάλι µε διάλυµα 10%
οξικού οξέως/40% µεθανόλης και βάφτηκε µε Coomassie blue. Τέλος έγινε ξήρανση
της πηκτής και αυτοραδιογραφία.
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Όταν γινόταν η εναιώρηση των ανοσοκατακρηµνισµάτων στο διάλυµα ΤΝΕ,
ένα ίσο ποσό από κάθε δείγµα αφαιρέθηκε και φυλάχτηκε προκειµένου αργότερα µε τη
µέθοδο της ανοσοαποτύπωσης. να επιβεβαιωθεί η παρουσία ίσης ποσότητας p85 σε
όλα τα δείγµατα και η απουσία p85 στο δείγµα που χρησιµοποιήθηκε η µη ειδική
ανοσοσφαιρίνη. Τα δείγµατα ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου
(10%), µεταφέρθηκαν σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, οι µη ειδικές θέσεις καλύφθηκαν
µε 5% άπαχο γάλα και η ανοσοαποτύπωση πραγµατοποιήθηκε µε 1ο αντίσωµα ένα
πολυκλωνικό αντίσωµα που αναγνωρίζει το p85 ((διαλυµένο σε αναλογία 1/1000 σε
5%άπαχο γάλα για 15hrs στους 4C)) και 2ο ένα αντι-κονίκλου αντίσωµα σηµασµένο µε
υπεροξειδάση (διαλυµένο 1/3000 σε 5% άπαχο γάλα για 1hr σε RT).

2.1.10. Έλεγχος της φωσφορυλίωσης των Akt, ERK1/2, p70 S6, p65 και
p38 και της έκφρασης των ΙκΒα και β
Κύτταρα υποβλήθηκαν σε στέρηση ορρού (Μ199 µε 5% FCS) για 12hr και στη
συνέχεια ενεργοποιήθηκαν µε 50ng/ml VEGF µε ή χωρίς λουτεολίνη ή ραπαµυκίνη για
15min. Τα κύτταρα στη συνέχεια πλύθηκαν µε παγωµένο PBS και επαναιωρήθηκαν σε
ψυχρό διάλυµα λύσης (1% SDS εµπλουτισµένο µε αναστολείς πρωτεασών και
φωσφατασών). Η µέτρηση της πρωτεΐνης πραγµατοποιήθηκε µε BCA και ίσα ποσά
πρωτεΐνης από κάθε δείγµα διαχωρίστηκαν σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου (12%) και
µεταφέρθηκαν σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ανοσοαποτύπωση µε τη χρήση

ειδικών

αντισωµάτων κονίκλου έναντι των φωσφορυλιωµένων µορφών των πρωτεϊνών Akt
(διαλυµένο 1/1000 σε 5% άπαχο γάλα), ERK1/2 (διαλυµένο 1/1000 σε 5% άπαχο
γάλα), p70 S6 κινάσης (διαλυµένο 1/500 σε 5% άπαχο γάλα), p38(διαλυµένο 1/200 σε
5% άπαχο γάλα), p65 (διαλυµένο 1/1000 σε 5% άπαχο γάλα), και αντίσωµα αντικονίκλου σηµασµένο µε υπεροξειδάση (διαλυµένο 1/3000 σε 5% άπαχο γάλα για 1hr
σε θερµοκρασία δωµατίου). Προκειµένου να επιβεβαιωθεί το ισόποσο των παραπάνω
πρωτεϊνών (φωσφορυλιωµένης και µη µορφής) πραγµατοποιούνταν αποµάκρυνση των
αντιδραστηρίων από τη µεµβράνη και επανανοσοαποτύπωση µε τη χρήση ειδικών
αντισωµάτων έναντι των πρωτεϊνών Akt, ERK1/2, p65 και p38 ( όλα διαλυµένα
1/1000 σε 5% άπαχο γάλα), και

αντισωµάτων αντι-κονίκλου ή αντι-αιγός

σηµασµένων µε υπεροξειδάση (διαλυµένο 1/3000 σε 5% άπαχο γάλα για 1hr σε
θερµοκρασία δωµατίου). Στην περίπτωση της

p70 S6 κινάσης το ισόποσο της
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πρωτεΐνης επιβεβαιώθηκε µε ανοσοαποτύπωση ειδικό αντίσωµα αίγας έναντι της
ακτίνης ( διαλυµένο 1/500 σε 5% άπαχο γάλα), και

αντισώµατος

αντι-αίγας

σηµασµένου µε υπεροξειδάση (διαλυµένο 1/3000 σε 5% άπαχο γάλα για 1hr σε RT).
Τέλος, για τον έλεγχο της έκφρασης των ΙκΒα και ΙκΒβ χρησιµοποιήθηκαν τα
αντίστοιχα ειδικά αντισώµατα (διαλυµένα 1/500 σε 5% άπαχο γάλα), και αντίσωµα
αντι-κονίκλου σηµασµένο µε υπεροξειδάση (διαλυµένο 1/3000 σε 5% άπαχο γάλα για
1hr σε RT).

2.1.11. Tιτλοποίηση των ανασυνδυασµένων αδενοιών και µόλυνση των
κυττάρων
Οι αδενοιοί που χρησιµοποιήθηκαν έκφραζαν είτε µια µόνιµα ενεργή µορφή
της Akt (myristoylated-Akt), η οποία εντοπιζόταν µόνιµα στη µεµβράνη του κυττάρου
και η οποία διέθετε σήµανση µε ΗΑ, είτε µε β-γαλακτοσιδάση. Όλοι οι ιοί
πολλαπλασιάστηκαν σε 293 κύτταρα και ο ιικός τίτλος προσδιορίστηκε µε τη
δοκιµασία ιικής πλάκας. 293 κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε τριβλια έξι φρεατίων µέχρι
να καλύψουν το 80-90% της επιφάνειας του τάπητα. Στη συνέχεια γινόταν µόλυνση
των κυττάρων µε διαφορετικές αραιώσεις του κάθε ιού (εύρος από 10-2-10-6) για 4hr.
Ακολούθως γινόταν αφαίρεση του θρεπτικού υλικού από τα κύτταρα, και προσθήκη
4ml διαλύµατος αγαρόζης (20mM HEPES, 12.5mM MgCl2, 1% αγαρόζη σε πλήρες
θρεπτικό υλικό RPMI 1640) στο κάθε φρεάτιο και αφηνόταν 20min σε θερµοκρασία
δωµατίου µέχρι να πήξει. Τέλος, γινόταν προσθήκη PBS στα µεσοδιαστήµατα των
φρεατίων (προκειµένου να µην ξεραθεί η παγωµένη αγαρόζη και σπάσει), το τριβλίο
σφραγιζόταν µε parafilm και ακολουθούσε επώαση (συνθήκες). Οι ιικές πλάκες
αναπτύσσονταν µετά από µια εβδοµάδα περίπου και αναγνωρίζονταν ως µεµονωµένες
εστίες λύσης των κυττάρων. Από τον αριθµό των ιικών πλακών που αναπτύσσονταν
στα διαφορετικά φρεάτια και τα οποία αντιστοιχούσαν σε διαφορετικές αραιώσεις του
ιού υπολογιζόταν ο ιικός τίτλος (ιικά σωµάτια/µl).
Προκειµένου να µολυνθούν και να εκφράσουν την myrAkt, τα HUVE κύτταρα,
για τα διάφορα πειράµατα, καλλιεργήθηκαν σε τριβλία των έξι φρεατίων ή σε τριβλία
24 φρεατίων µε καλυπτρίδες (όταν γινόταν ανοσοφθορισµός) και επωάζονταν µε τον
ανασυνδυασµένο ιό σε αναλογία (ιικά σωµάτια/ αριθµός κυττάρων) 25 για 2hr. Μετά
τα κύτταρα πλένονταν και αφήνονταν στον επωαστηρα σε πλήρες θρεπτικό υλικό για
άλλες 30hr µέχρι να πραγµατοποιηθεί το εκάστοτε πείραµα. Η έκφραση της myrAkt
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από τα κύτταρα ήταν σε όλα τα πειράµατα περίπου 90%, όπως αυτό φαινόταν µε
έµµεσο ανοσοφθορισµό (βλέπε παρακάτω). Για την ανίχνευση της β-γαλακτοσιδάσης,
τα µολυσµένα κύτταρα πλένονταν σε PBS, γινόταν µονιµοποίηση µε µε 3.7%
παραφορµαλδεύδη για 10min σε θερµοκρασία δωµατίου, πλύση µε PBS και επώαση
στους 370C µε ένα διάλυµα που περιείχε 5mM σιδηρικυανούχου καλίου, 1mM MgCl2,
0.002%NP40, 0.01% δεοξυχολικού νατρίου-sodium deoxycholate και 1mg/ml X-Gal
µέχρι να αναπτυχθεί το χρώµα. Έτσι τα µολυσµένα κύτταρα τα οποία εκφράζαν βγαλακτοσιδάση χρωµατίζονταν µπλε και αναγνωρίζονταν κάτω από το οπτικό
µικροσκόπιο.

2.1.12. Έµµεσος ανοσοφθορισµός
Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε καλυπτρίδες που είχαν προκαλυφθεί µε
κολλαγόνο τύπου 1 και στη συνέχεια επωάζονταν στις διάφορες συνθήκες ανάλογα µε
το σχεδιασµό του πειράµατος. Με το πέρας της επώασης γινόταν πλύση των κυττάρων
µια φορά µε PBS και στη συνέχεια µονιµοποίηση σε διάλυµα παραφορµαλδεύδης 3.7%
για 15min. Ακολουθούσε επώαση µε 50mM ΝΗ4Cl

(σε PBS) για 15min για να

µειωθεί ο αυτοφθορισµος και ακολουθούσε επώαση µε Triton 0.1% (σε PBS) για 4min
προκειµένου να αυξηθεί η διαπερατότητα της µεµβράνης. Ακολούθως, γινόταν πλύση
µε PBS και επώαση µε 10% FCS (που είχε πριν υπερφυγοκεντρηθεί) για 20min
προκειµένου να καλυφθούν οι µη ειδικές αντιγονικές θέσεις. Στη συνέχεια γινόταν
επώαση των κυττάρων

µε το διάλυµα του πρώτου αντισώµατος (το αντι-ki67

χρησιµοποιήθηκε µε αραίωση 1:20 σε 10%FCS, ενώ το αντι-ΗΑ χρησιµοποιήθηκε µε
αραίωση 1:100 σε 10% FCS) για 1hr. Με το πέρας της επώασης, εφόσον γινόταν
πλύση των κυττάρων µία φορά µε PBS γινόταν επώαση µε το διάλυµα του 2ου
αντισώµατος ( αντι-ποντικίσιο FITC sε αραίωση 1:200 σε διάλυµα 10%FCS) για 1hr
και ακολουθούσε πλύσιµο των κυττάρων µε PBS. Εάν σύµφωνα µε το σχεδιασµό του
πειράµατος απαιτούνταν χρώση του πυρήνα µε Hoechst τα κύτταρα επωάζονταν µε ένα
διάλυµα Hoechst 33342 (σε PBS) για 10min. Tέλος, τα κύτταρα αφού πλένονταν πάλι
µε PBS µονιµοποιούνταν µε mowiol πάνω σε αντικειµενοφόρες πλάκες. Η
µικροσκόπηση γινόταν κάτω από µικροσκόπιο φθορισµού Zeiss.
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2.1.13. Προετοιµασία των δειγµάτων για την ανάλυση της γονιδιακής
έκφρασης µε τη χρήση της τεχνολογίας των µικροσυστοιχιών και µε
Real Time PCR
2.1.13.1. Αποµόνωση συνολικού RNA από τα HUVE κύτταρα
HUVE κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε τριβλία, τα οποία είχαν επικαλυφθεί µε
κολλαγόνο τύπου Ι. Όταν τα κύτταρα κάλυπταν το 70-80% της επιφάνειας του
τριβλίου, επωάζονταν για 6hr σε θρεπτικό υλικό µειωµένου ορρού (Μ199
εµπλουτισµένο µε 5% FCS). Στη συνέχεια, τα κύτταρα επωάζονταν για άλλες 12hr µε
VEGF (50ng/ml) µε ή χωρίς λουτεολίνη (10µΜ). Ακολούθως, τα κύτταρα συλλέγονταν
µε τρυψινοποίηση και αποµονώνονταν το συνολικό RNA από το κάθε δείγµα µε τη
βοήθεια του εµπορικού προϊόντος Rneasy Midi kit (QIAGEN). Σύµφωνα µε αυτό,
αρχικά τα κύτταρα υπέστησαν λύση σε ένα διάλυµα που περιείχε ισοθειοκυανικό
γουανίδιο (guanidine isothiocyanate, GITC) το οποίο απενεργοποιεί τις RNασες και
στη συνέχεια έγινε οµογενοποίηση µε δίοδό τους από βελόνα 18 ½ gauge. Στη
συνέχεια προστέθηκε αιθανόλη και το δείγµα τοποθετήθηκε σε µια µεµβράνη
σιλικόνης, ώστε το RNA να συνδεθεί σε αυτή. Ένα υψηλού άλατος διάλυµα επιτρέπει
µέχρι και 1mg RNA>200bp να συνδεθεί στη µεµβράνη. Τελικά το προσδεµένο RNA
απελευθερωνόταν από τη µεµβράνη µε 100µl νερό, το οποίο στερούνταν RNασών. To
κάθε δείγµα διαχωρίστηκε σε ίσους όγκους που διατηρήθηκαν στους -800C µέχρι την
χρήση τους. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ανάλυση της γονιδιακη τους έκφραση
µε την τεχνολογία των DNA µικροσυστοιχιων, τα δείγµατα στάλθηκαν στο maf VIB
MicroArray Facility στο Βέλγιο.

2.1.13.2. Έλεγχος της ποσότητας και της ποιότητας του RNA
Προκειµένου αρχικά να υπολογίσουµε την ποσότητα του RNA, ίσοι όγκοι από
κάθε δείγµα φωτοµετρήθηκαν στα 260nm. Η συγκέντρωση του RNA προσδιορίστηκε
από τον τύπο: Συγκέντρωση RNA=40x A260xΣυντελεστή αραίωσης όπου Α260 είναι
η απορρόφηση του δείγµατος στα 260nm και συντελεστής αραίωσης είναι η αραίωση
του δείγµατος σε 1ml νερού στην γυάλινη κυβέτα φωτοµέτρησης.
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Ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας του RNA το κάθε δείγµα
φωτοµετρήθηκε στα 260nm και 280nm και υπολογίστηκε ο λόγος Α260/Α280, ο
οποίος έπρεπε να είναι 1.8-2.1, ώστε να θεωρηθεί το αποµονωµένο RNA υψηλής
ποιότητας.
Τέλος, πραγµατοποιήθηκε και ηλεκτροφόρηση των δειγµάτων σε πηκτή
αγαρόζης (1.2% αγαρόζη, 0.02Μ ΜΟΡS, 6% Φορµαλδεύδη) και σε διάλυµα
ηλεκτροφόρησης (0.02M MOPS, 6%Φορµαλδεύδη). 5µg RNA από κάθε δείγµα
ηλεκτροφορήθηκαν αφού προετοιµάστηκαν σε διάλυµα (44% Φορµαµίδιο, 5.8%
φορµαλδεΰδη, 0.025 Μ MOPS, Bromo Phenol Blue) και θερµάνθηκαν στους 650C για
5min. Φωτογραφία των RNA ελήφθηκε κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία.

2.1.13.3. Ποσοτική αντίδραση πολυµεράσης PCR
Η µέθοδος της PCR ανάστροφης µεταγραφάσης πραγµατικού χρόνου (Real
Time Reverse Transcriptase PCR) επιτυγχάνει υπολογισµό της συγκέντρωσης του
RNA ενός συγκεκριµένου γονιδίου σε ένα δείγµα. Ουσιαστικά περιλαµβάνει τα
ακόλουθα στάδια τα οποία µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε ένα βήµα:
Α.Μετατροπή του RNA του δείγµατος σε cDNA µε τη βοήθεια µιας ειδικής
ανάστροφης µεταγραφάσης, η οποία έχει και δράση DNA πολυµεράσης (Tth DNA
polymerase).
Β. Πολλαπλασιασµός του τµήµατος του DNA που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο
γονίδιο µε τη χρήση α) των κατάλληλων εκκινητών σύµφωνα µε τις αρχές της απλής
αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυµεράσης (polymerase chain reaction PCR) και β) της
χρωστικής SyBR Green I προκειµένου να επιτευχθεί ποσοτικοποίηση (Εικ8).
Σύµφωνα µε την αλληλουχία του DNA που αντιστοιχεί στο τµήµα που θέλουµε
να πολλαπλασιαστεί, γίνεται ο σχεδιασµός δυο συνθετικών DNA ολιγονουκλεοτιδιων,
το καθένα από τα οποία είναι συµπληρωµατικό µε την αλληλουχία ενός κλώνου της
δίκλωνης έλικας του DNA στα δύο αντίθετα άκρα της επιλεγµένης περιοχής. Τα
συγκεκριµένα ολιγονουκλεοτίδια λειτουργούν ως εκκινητές για in vitro σύνθεση του
DNA (που διεκπεραιώνεται από µία DNA πολυµεράση) και καθορίζουν το τµήµα του
DNA που θα πολλαπλασιαστεί. Η PCR ξεκινά µε ένα δίκλωνο µόριο DNA και κάθε
κύκλος της αντίδρασης αρχίζει µε µια βραχεία θέρµανση, ώστε να διαχωριστούν οι δύο
κλώνοι (στάδιο 1-στάδιο αποδιάταξης-denaturation). Μετά το διαχωρισµό των κλώνων,
η θερµοκρασία του µείγµατος της αντίδρασης ελαττώνεται, οπότε οι εκκινητές που
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βρίσκονται σε µεγάλη περίσσεια µπορεί να υβριδιστούν µε τις συµπληρωµατικές προς
αυτούς αλληλουχίες στους δύο κλώνους του DNA (στάδιο 2-στάδιο πρόσδεσηςannealing). Στη συνέχεια το µείγµα επωάζεται µε τη DNA πολυµεράση και τα τέσσερα
τριφωσφορικά δεοξυριβονουκλεοτίδια, οπότε συντίθεται DNA αρχίζοντας από τους
δύο εκκινητές (στάδιο 3- στάδιο επιµήκυνσης-elongation). Κατόπιν ο κύκλος ξεκινά
πάλι από το στάδιο 1 και τα νεοσυντεθειµένα κλάσµατα λειτουργούν µε τη σειρά τους
ως εκµαγεία. Για µια επιτυχή ποσοτική αύξηση του DNA απαιτούνται 20-30 κύκλοι.
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ποσοτικοποίηση του πολλαπλασιαζόµενου
τµήµατος του cDNA που αντιστοιχεί στο αρχικό RNA και αφορά το συγκεκριµένο
γονίδιο χρησιµοποιείται η χρωστική SyBR Green I, η οποία έχει την ιδιότητα να
συνδέεται µόνο στο δίκλωνο DNA (dsDNA), οπότε και φθoρίζει. Κατά το πρώτο
στάδιο της PCR επειδή το DNA είναι µονόκλωνο, η χρωστική δεν δένεται µε το DNA
και έτσι ο φθορισµός είναι χαµηλός. Κατά τη διάρκεια της πρόσδεσης των εκκινητών
στο DNA υπάρχουν µικρά τµήµατα δίκλωνου DNA στα οποία συνδέεται η SyBR
Green I και καθώς αυξάνεται το δίκλωνο DNA κατά το στάδιο της επιµήκυνσης
αυξάνεται και το ποσό πρόσδεσής της και κατ΄αυτό τον τρόπο και ο φθορισµός. Κατά
το τέλος δε αυτού του σταδίου το ποσό του δίκλωνου DNA είναι το µέγιστο το ίδιο και
ο φθορισµός. Γι’αυτό το λόγο η καταγραφή του γίνεται κάθε φορά στο τέλος του
σταδίου

επιµήκυνσης

και

αυξανόµενα

ποσά

PCR

προϊόντος

µπορούν

να

καταγράφονται από κύκλο σε κύκλο. Ο κύκλος στον οποίο παρατηρείται έναρξη της
αύξησης του φθορισµού εξαρτάται από την αρχική συγκέντρωση της αλληλουχίας
στόχου. Χρησιµοποιώντας λοιπόν κάποιος γνωστές συγκεντρώσεις αρχικού RNA
µπορεί να σχεδιάσει µια πρότυπη καµπύλη φθορισµός = α Χ log(συγκέντρωσης) και
από αυτή την καµπύλη να υπολογιστεί και η συγκέντρωση του συγκεκριµένου RNA
στο προς εξέταση δείγµα. Στο τέλος της αντίδρασης καταγράφεται η µείωση του
φθορισµού καθώς το δείγµα θερµαίνεται και οι έλικες του DNA ανοίγουν. Με αυτό τον
τρόπο σχεδιάζεται η καµπύλη τήξης η οποία είναι χαρακτηριστική για το κάθε προϊόν.
Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται η ειδικότητα του προϊόντος.
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Εικόνα 8
Η µέθοδος της PCR ανάστροφης µεταγραφάσης πραγµατικού χρόνου(www.rocheapplied-science.com/lightcycler)
Η εφαρµογή της χρωστικής SyBR Green I (αριστερά) και η ποσοτικοποίηση του
αποτελέσµατος (δεξιά)

Με βάση την ανωτέρω διαδικασία ελέγχθηκε η έκφραση των γονιδίων σε RNA
που αποµονώθηκε από κύτταρα που επωάστηκαν µε τις συνθήκες που αναφέρονται
παραπάνω (βλέπε DNA µικροσυστοιχίες). Συγκεκριµένα, αρχικά σχεδιάστηκαν οι
εκκινητές µε τη βοήθεια του λογισµικού DnaStar και η σύνθεσή τους έγινε στην MWG
(Γερµανια). Αντιπροσωπευτικά φαίνονται πιο κάτω οι εκκινητές όπως σχεδιάστηκαν
για δύο γονίδια την ORP150 και την α2-µακροσφαιρίνη. Στη συνέχεια προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η Real Time-RT PCR

χρησιµοποιήθηκε το εµπορικό προϊόν

LightCycler-RNA Master SYBR Green I kit (Roche). Έτσι, σε έναν τελικό όγκο 20µl
υπήρχαν 100 ή 50ng RNA από το υπό εξέταση δείγµα, 0.3µΜ από τον κάθε εκκινητή,
Τth DNA πολυµεράση (η οποία έχει δράση ανάστροφης µεταγραφάσης και DNA
πολυµεράσης), µείγµα δεοξυριβονουκλεοτίδιων, SyBR Green I, 3.75mM Mn(OAc)2.
Για την παρασκευή της πρότυπης καµπύλης χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές
συγκεντρώσεις RNA (από 50-600ng) προερχόµενο από µη ενεργοποιηµένα HUVE
κύτταρα. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και χρόνου για το κάθε στάδιο για τα δύο γονίδια
σχεδιάστηκαν όπως φαίνονται στον πίνακα και η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε στο
LightCycler (Roche). Με το πέρας της αντίδρασης γινόταν ηλεκτροφόρηση του
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προϊόντος σε πηχτή αγαρόζης µε πρότυπα µεγέθη DNA ώστε να επιβεβαιωθεί το
µέγεθος.
Oι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν για τον ποσοτικό έλεγχο
της έκφρασης της ΟRP150 και της α2-µακροσφαιρίνης:
ORP150 (Oxygen regulated protein)
1. 5’-TCT CCT CCC CAG CCC CAC TCC-3’
2. 5’-ACT CCC CGG CAA CCT GAT ACC C-3’
Α2-µακροσφαιρίνη (alpha2-macroglobulin)
1. 5’-TCA ACA ATG CCA TAA AGG GAG GAG-3’
2. 5’-TGC GGA CAA CAG GGT GAG TGA-3’
Συνθήκες της αντίδρασης
1o στάδιο (άνοιγµα της
διπλής έλικας)
2ο στάδιο (πρόσδεσης των
εκκινητών)
2ο στάδιο (επιµήκυνσης του
προϊόντος)

ΟRP150

α2-µακροσφαιρίνη

950C για 5sec

950C για 5sec

610C για 5sec

550C για 5sec

720C για 8sec

720C για 5sec

Η αντίδραση της Real Time RT PCR πραγµατοποιήθηκε και στις δυο περιπτώσεις
σε 35 κύκλους ενώ η θερµοκρασία τήξης προκειµένου να ελέγξουµε την ειδικότητα
του προϊόντος τέθηκε στους 650C για την περίπτωση της α2-µακροσφαιρίνης και 710C
για την ORP150.

2.1.13.4. H τεχνολογία των cDNA µικροσυστοιχιων
H τεχνολογία των cDNA µικροσυστοιχιων κάνει εφικτό τον έλεγχο της
διαφορικής γονιδιακής έκφρασης σε δύο δείγµατα RNA ανάµεσα σε έναν µεγάλο
αριθµό γονιδίων µε ένα και µόνο πείραµα.
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Εικόνα 9
H τεχνολογία των cDNA µικροσυστοιχιων
(www.fao.org/DOCREP/003/ X6884E/x6884e03.htm)
Η διαδικασία ανάλυσης της γονιδιακής έκφρασης των δειγµάτων RNA µε την
τεχνολογία των cDNA µικροσυστοιχιών.

Συνοπτικά η τεχνολογία συνίσταται στην ακινητοποίηση ενός µεγάλου αριθµού
τµηµάτων DNA (της τάξης των χιλιάδων) κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα
συγκεκριµένο γονίδιο σε µια µικρή επιφάνεια το ένα δίπλα στο άλλο µε τη βοήθεια της
ροµποτικής. Τα δύο δείγµατα RNA. των οποίων η γονιδιακή έκφραση θα συγκριθεί,
αφού µετατραπούν µε την ανάστροφη µεταγραφάση σε cDNA, σηµαίνονται µε τα
φλουροχρώµατα Cye3 (πράσινο) το ένα και Cye5 (κόκκινο) το άλλο αντίστοιχα. Στη
συνέχεια ίσες ποσότητες από το κάθε ένα, αφήνονται κάτω από κατάλληλες συνθήκες
να υβριδοποιηθούν πάνω στην επιφάνεια µε τα ακινητοποιηµένα τµήµατα DNA.
Κατ’αυτό τον τρόπο ανάλογα µε την ποσοτική σχέση της έκφρασης ενός γονιδίου στα
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δύο δείγµατα, στο σηµείο της επιφάνειας που αντιστοιχεί σε αυτό το γονίδιο, η
υβριδοποίηση θα προκαλέσει έκλυση φωτός συγκεκριµένου φάσµατος, το οποίο στη
συνέχεια

ανιχνεύεται,

καταγράφεται

και

µε

τις

κατάλληλες

οµαλοποιήσεις

υπολογίζεται ο λόγος της συγκέντρωσης του RNA για το κάθε γονίδιο στο ένα δείγµα
σε σχέση µε το άλλο (Εικ9).
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2.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2.2.1. Η λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF
νεοαγγείωση στον κερατοειδή κονίκλου
Σε προηγούµενη µελέτη είχε δειχθεί ότι η λουτεολίνη αναστέλλει τον
πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων και την αγγειογένεση in vitro (Fotsis et
al., 1997).

Εικόνα 10
Η λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF νεοαγγείωση στον κερατοειδή
κονίκλου
Α-Β. Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες εµφυτευµάτων (σηµειώνονται µε βέλη) τοποθετηµένων
στον κερατοειδή κονίκλου (7Η ηµέρα παρατήρησης) Α. 200ng VEGF B. 200ng VEGF και
0.5µg λουτεολίνης.
Γ. Η αγγειογενετική απόκριση για κάθε συνθήκη απεικονίζεται σε σχέση µε το χρόνο (ηµέρες).
VEGF (
), VEGF µε λουτεολίνη ( ), λουτεολίνη (
).
Αγγειογενετική απόκριση=αριθµός των αγγείων x απόσταση των αγγείων από το limbus.
p<0.05 σε σχέση µε την επαγόµενη από το VEGF αγγειογενετική απόκριση (U Mann Whitney
test).

Προκειµένου να διερευνήσουµε την πιθανότητα η λουτεολίνη να αναστέλλει
την αγγειογένεση in vivo, χρησιµοποιήσαµε το µοντέλο αγγειογένεσης σε κερατοειδή
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κονίκλου. Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν εµφυτεύµατα, τα οποία περιείχαν 1µg
λουτεολίνης και δεν παρατηρήθηκε στον κερατοειδή µακροσκοπικά κάποια φλεγµονή
ή νεοαγγείωση. Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν εµφυτεύµατα που περιείχαν VEGF
(200ng), τα οποία προκάλεσαν ισχυρή αγγειογενετική αντίδραση (Εικ 10Α), ενώ
εµφυτεύµατα, τα οποία συµπεριείχαν VEGF (200ng) µε 0.5µg λουτεολίνης,
προκάλεσαν καταστολή της αγγειογενετικής απόκρισης (Εικ 10Β). Η αναστολή της
αγγειογένεσης στον κερατοειδή από τη λουτεολίνη ήταν στατιστικώς σηµαντική για
όλα τα χρονικά σηµεία. που ελέγχθηκαν (Εικ 10Γ ).

2.2.2. Η λουτεολίνη αναστέλλει τις επαγόµενες από το VEGF
αγγειογενετικές αποκρίσεις του ενδοθηλιακού κυττάρου (επιβίωση,
πολλαπλασιασµός)
2.2.2.1. Η λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF
επιβίωση των ενδοθηλιακών κυττάρων

Αρχικά θελήσαµε να διερευνήσουµε την πιθανή ανασταλτική δράση της
λουτεολίνης στην επαγόµενη από το VEGF επιβίωση των ενδοθηλιακών κυττάρων.
Απώλεια ορού είναι γνωστό, ότι προκαλεί απόπτωση στα ενδοθηλιακά κύτταρα, η
οποία αναστέλλεται, όταν αυτά ενεργοποιηθούν µε VEGF.
Όταν HUVE κύτταρα στερήθηκαν ορού (5%FCS ) για 15hr, αρκετά από αυτά
εισήλθαν σε διαδικασία απόπτωσης όπως φάνηκε από την χαρακτηριστική τους
µορφολογία κάτω από το µικροσκόπιο αντιθέτου φάσεως και τη χρώση των πυρήνων
τους µε TUNEL κάτω από το µικροσκόπιο φθορισµού (Εικ11Α). Ενεργοποίηση των
κυττάρων µε VEGF προκάλεσε µείωση των αποπτωτικών κυττάρων, ενώ συνεπώαση
των κυττάρων µε VEGF και λουτεολίνη 50µΜ επανέφερε την εικόνα των αποπτωτικών
κυττάρων (Εικ 11Β).
Το ίδιο αποτέλεσµα προέκυψε όταν χρησιµοποιήθηκαν ενδοθηλιακά κύτταρα
προερχόµενα από αµφιβληστροειδή βοός (BRECs) (Εικ 12) Από τα ανωτέρω
αποτελέσµατα φαίνεται ότι η λουτεολίνη αναστέλλει την από το VEGF επαγόµενη
επιβίωση στους δυο διαφορετικούς τύπους ενδοθηλιακών κύτταρων που ελέγχθηκαν.
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Εικόνα 11
Η λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF επιβίωση στα HUVE
κύτταρα
Α-Β. Αντιπροσωπευτικές εικόνες από κύτταρα που υπέστησαν στέρηση ορού χωρίς
ενεργοποίηση (Α) ή επωάστηκαν µε VEGF και λουτεολίνη (Β). Οι Αi και Βi αποτελούν
φωτογραφίες που ελήφθησαν από µικροσκόπιο αντιθέτου φάσεως. Οι Αii και Βii είναι οι ίδιες
περιοχές όπως φαίνονται µε τη χρώση TUNEL από το µικροσκόπιο φθορισµού (οι αποπτωτικοί
πυρήνες διακρίνονται πράσινοι). Οι Αiii και Βiii αποτελούν επιπροβολή των i και ii αντίστοιχα.

Εικόνα 12
Η λουτεολίνη αναστέλλει την από το VEGF επαγόµενη επιβίωση στα BRE κύτταρα
Α-Γ Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες ληφθείσες µε µικροσκόπιο αντιθέτου φάσεως από BRE
κύτταρα τα οποία υπό στέρηση ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η όχι λουτεολίνης 50µΜ
όπως αναγράφεται πάνω στις αντίστοιχες εικόνες. (τα αποπτωτικά κύτταρα δείχνονται µε
λευκά βέλη)

Προκειµένου

να

ποσοτικοποιηθεί

το

αντιεπιβιωτικό

αποτέλεσµα

της

λουτεολίνης, κύτταρα που στερήθηκαν ορού (5%FCS), επωάστηκαν µε VEGF
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παρουσία ή όχι 10µΜ λουτεολίνης και αναλύθηκαν µε κυτταροµετρία ροής (Εικ13). Η
στέρηση ορού προκάλεσε απόπτωση στα κύτταρα, τα οποία διακρίνονται ως
υποδιπλοειδικός πληθυσµός που αντιστοιχεί στην υπο-G1 φάση στην κυτταροµετρία
ροής (Εικ13 Α). Επώαση µε VEGF για 15hr µείωσε τα αποπτωτικά κύτταρα κατά 50%
(Εικ13 Β), ενώ συνεπώαση µε 10µΜ λουτεολίνης ανέστειλε κατά 100% την
προστατευτική δράση του VEGF, φέρνοντας το ποσοστό των νεκρών κυττάρων σε
επίπεδα περίπου ίδια µε το αρχικό (Εικ13 Γ). Επώαση των κυττάρων µόνο µε
λουτεολίνη δεν προκάλεσε καµιά αλλαγή στο αρχικό ποσοστό του αποπτωτικού
πληθυσµού (Εικ13 ∆), αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα τοξικής δράσης της
λουτεολίνης per se.

Εικόνα 13
Η λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF επιβίωση των ενδοθηλιακών
κυττάρων
Α-∆. HUVE κύτταρα επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι λουτεολίνης 10µΜ (όπως
αναγράφεται πάνω στις εικόνες) για 15hr και στη συνέχεια έγινε χρώση µε ιωδιούχο προπίδιο
και ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής. Ο υποπλοιδικός–αποπτωτικος πληθυσµός σηµειώνεται µε
Μ1. Οι εικόνες Α-∆ είναι αντιπροσωπευτικό αποτέλεσµα του πειράµατος που
πραγµατοποιήθηκε πέντε ανεξάρτητες φορές.
PI: ιωδιούχο προπίδιο (propidium iodine).

Προκειµένου επίσης να διερευνήσουµε τη σχέση της συγκέντρωσης της
λουτεολίνης µε το ανασταλτικό αποτέλεσµα στην επαγόµενη από το VEGF επιβίωση,
επαναλάβαµε την ίδια πειραµατική διαδικασία χρησιµοποιώντας διαφορετικές
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συγκεντρώσεις λουτεολίνης και όπως φαίνεται στην Εικ14, η δράση της είναι
δοσοεξαρτώµενη. Έτσι παρουσία 50µΜ και 10µΜ λουτεολίνης υπήρχε αναστολή
περίπου κατά 100% της VEGF επαγόµενης επιβίωσης, η οποία είχε δοσοεξαρτώµενο
χαρακτήρα.

Εικόνα 14
Η λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF επιβίωση στα ενδοθηλιακά
κύτταρα µε δοσοεξαρτώµενο τρόπο.
Το ποσοστό των κύτταρων που επιβίωσε λόγω του VEGF παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων
λουτεολίνης υπολογίστηκε σύµφωνα µε τον τύπο (α-β/β)x100 (α=το ποσοστό των
αποπτωτικών κυττάρων παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων λουτεολίνης, β=το ποσοστό των
αποπτωτικών κυττάρων παρουσία VEGF και των αντιστοίχων συγκεντρώσεων λουτεολίνης). Η
Εικ14 αποτελεί αντιπροσωπευτικό αποτέλεσµα του πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε δυο
ανεξάρτητες φορές.
*p<0.001 σε σχέση µε τον µάρτυρα (κύτταρα ενεργοποιηµένα µόνο µε VEGF).

2.2.2.2. Η λουτεολίνη αναστέλλει τον επαγόµενο από το VEGF
πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων
Προκειµένου να διερευνήσουµε την πιθανή ανασταλτική δράση της
λουτεολίνης στον επαγόµενο από το VEGF πολλαπλασιασµό, ενδοθηλιακά κύτταρα
στερήθηκαν ορού (5%FCS) και στη συνέχεια επωάστηκαν µε VEGF για 6hr παρουσία
ή όχι διαφόρων συγκεντρώσεων λουτεολίνης. Τα κύτταρα που πολλαπλασιαζόταν
αναγνωρίστηκαν ως θετικά στην παρουσία του αντιγόνου ki67, το οποίο είναι γνωστό
ότι εκφράζεται µόνο στα κύτταρα που βρίσκονται στις ενεργείς φάσεις του κυτταρικού
κύκλου και όχι στη Go. Κατ’ αυτό τον τρόπο το ποσοστό των κυττάρων που βρισκόταν
σε διαδικασία πολλαπλασιασµού υπολογίστηκε από τον αριθµό των πυρήνων που ήταν
θετικοί στο ki67 σε σχέση µε το συνολικό αριθµό τους (όπως αυτοί φαινόταν από τη
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χρώση Hoechst). Πυρήνες που φαινόταν αποπτωτικοί µε τη χρώση Hoechst,
εξαιρέθηκαν από την αρίθµηση.
Όπως λοιπόν φαίνεται στη Εικ15, ο VEGF διπλασίασε το ποσοστό των
πολλαπλαζόµενων κυττάρων σε σχέση µε τα µη ενεργοποιηµένα κύτταρα. Συνεπώαση
των κυττάρων µε VEGF και διάφορες συγκεντρώσεις λουτεολίνης οδήγησε σε
αναστολή του πολλαπλασιασµού των κυττάρων, η οποία ήταν δοσοεξαρτώµενη. Έτσι
10µΜ και 50 µΜ λουτεολίνης ήταν ικανά να αναστείλουν κατά 100% τον από το
VEGF προκαλούµενο πολλαπλασιασµό ενώ το 1µΜ δεν είχε καµία δράση.

Εικόνα 15
Η λουτεολίνη αναστέλλει τον επαγόµενο από το VEGF πολλαπλασιασµό των
ενδοθηλιακών κυττάρων
Κύτταρα HUVE που είχαν υποστεί στέρηση ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η όχι
διαφόρων συγκεντρώσεων λουτεολίνης για 6 hr και τα κύτταρα που πολλαπλασιάζονταν,
αναγνωρίστηκαν από την έκφραση του ki67. Οι πυρήνες χρωµατίστηκαν µε Hoechst και
καταµετρήθηκαν. Το ποσοστό των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων υπολογίστηκε ως: (αριθµός
των kid67 θετικών κυττάρων/αριθµό των κυττάρων µε µη αποπτωτικό πυρήνα) x 100. Οι τιµές
αφορούν το µέσο όρο (+/- σταθερά απόκλιση) τριών ανεξάρτητων πειραµάτων.
*p<0.001

2.2.3. Η επίδραση της λουτεολίνης στην επαγόµενη από το VEGF
µεταγωγή του σήµατος στα ενδοθηλιακά κύτταρα
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2.2.3.1. Η επίδραση της λουτεολίνης στους επαγόµενους από το VEGF
µοριακούς µηχανισµούς µεταγωγής του σήµατος που σχετίζονται µε
την επιβίωση
2.2.3.1.1. Η επίδραση της λουτεολίνης στην ενεργοποίηση του VEGFR2
2.2.3.1.1.1. Η λουτεολίνη αναστέλλει µερικώς την επαγόµενη από τo VEGF
τυροσινική φωσφορυλίωση του VEGFR2
Προκειµένου να αναγνωρίσουµε το ακριβές µοριακό επίπεδο στο οποίο η
λουτεολίνη αναστέλλει τη µεταγωγή του σήµατος από το VEGF, ελέγξαµε την πιθανή
ανασταλτική της δράση στην επαγόµενη από το VEGF τυροσινική φωσφορυλίωση του
VEGFR2. Ο VEGFR2 παίζει ουσιαστικό ρόλο στη µεταγωγή του σήµατος του VEGF
που αφορά την επιβίωση και τον πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων (βλέπε
εισαγωγή).
Ενεργοποίηση των κυττάρων που πριν είχαν υποστεί στέρηση ορού µε VEGF
για 5min, αύξησε την τυροσινική φωσφορυλίωση του VEGFR2 όπως αυτό φάνηκε
µετά από ανοσοκατακατακρήµνιση του υποδοχέα και ανοσοαποτύπωση µε ειδικό
αντιφωσφοτυροσινικό αντίσωµα (Εικ16α 2η ζώνη). Συνεπώαση µε VEGF και
λουτεολίνη (50µΜ) έδειξε µόνο µερική αναστολή (Εικ16α 3η ζώνη), ενώ επώαση µόνο
µε λουτεολίνη δεν επέφερε καµία αλλαγή στην τυροσινική φωσφορυλίωση του
υποδοχέα σε σχέση µε τα µη ενεργοποιηµένα κύτταρα. (Εικ16α 4η ζώνη).
Προκειµένου

τέλος

να

ποσοτικοποιηθεί

αυτό

το

αποτέλεσµα,

έγινε

πυκνοµέτρηση της ζώνης του φωσφορυλιωµένου υποδοχέα για το κάθε δείγµα
(Εικ16α) µε το πρόγραµµα Gel Analyzer1. H εκάστοτε τιµή οµαλοποιήθηκε µε την
τιµή που προέκυπτε από την πυκνοµέτρηση της αντίστοιχης µε το ποσό του
ανοσοκαταβυθισµένου VEGFR2 ζώνης, στην κάθε περίπτωση (Εικ 16β). Οι
οµαλοποιηµένες τιµές φαίνονται σε ιστόγραµµα (Εικ16).
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Εικόνα 16
Η λουτεολίνη αναστέλλει µερικώς την επαγόµενη από τo VEGF τυροσινική
φωσφορυλίωση του VEGFR2
Κύτταρα HUVE που είχαν υποστεί στέρηση ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η όχι
λουτεολίνης για 5min. Ο VEGFR-2 ανοσοκατακρηµνίστηκε και το επίπεδο της τυροσινικής
φωσφορυλίωσης ελέγχθηκε µε ειδικό αντιφωσφοτυροσινικό αντίσωµα (α). Το ίσο ποσό του
ανοσοκατακρηµνισµένου υποδοχέα σε όλα τα δείγµατα επιβεβαιώθηκε µε ανάλυση κατά
Western και τη χρήση ειδικού αντι-VEGFR-2 αντισώµατος.(β) Το αποτέλεσµα της Εικ16 είναι
αντιπροσωπευτικό του πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε 4 ανεξάρτητες φορές.
Στο ιστόγραµµα φαίνονται οι τιµές πυκνοµετρησης της ζώνης του φωσφορυλιωµένου
υποδοχέα για το κάθε δείγµα οµαλοποιηµένες µε τις τιµές πυκνοµέτρησης της αντίστοιχης
ζώνης του ανοσοκαταβυθισµένου υποδοχέα.

2.2.3.1.1.2. Η λουτεολίνη αναστέλλει µερικώς την επαγόµενη από τo VEGF
ενεργοποίηση του VEGFR2
Όταν ο VEGFR2 προσδένεται µε τον VEGF διµερίζεται και πραγµατοποιείται
αυτοφωσφορυλίωση του.(βλέπε εισαγωγή). Προκειµένου λοιπόν να ελέγξουµε µια
πιθανή ανασταλτική δράση της λουτεολίνης στην ενζυµατική ενεργότητα του
VEGFR2, HUVE κύτταρα που είχαν υποστεί στέρηση ορού, ενεργοποιήθηκαν µε
VEGF για 5min µε ή χωρίς λουτεολίνη (50µΜ και 10µΜ). Στη συνέχεια ο υποδοχέας
ανοσοκατακρηµνίστηκε µε τη χρήση ειδικού αντισώµατος και ελέγχθηκε η ικανότητά
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του να αυτοφωσφορυλιώνεται µε µια δοκιµασία in vitro κινάσης, µετά την προσθήκη
32

P.
Oπως λοιπόν φαίνεται στην Εικ17Α 2η ζώνη και στην Εικ17Β 2η ζώνη, η

επώαση µε VEGF οδήγησε σε αύξηση της αυτοφωσφορυλίωσης µιας ζώνης µεγέθους
230kDa που αντιστοιχεί στον υποδοχέα και εκφράζει την ενζυµατική του ενεργότητα.
Συνεπώαση µε VEGF και 50µΜ και 10µΜ λουτεολίνης οδήγησε σε µια µερική
αναστολή της αυτοφωσφορυλίωσης του VEGFR2 στην πρώτη περίπτωση (Εικ17Α 3η
ζώνη) και καµία αναστολή στη δεύτερη περίπτωση (Εικ17Β 3η ζώνη). Επίσης, επώαση
µόνο µε 50µΜ λουτεολίνη δεν είχε καµία επίδραση στην ενζυµατική ενεργότητα του
VEGFR2 (Εικ17Β ζώνη 4η). Το ποσό του VEGFR2 που αντιστοιχούσε στην κάθε
ανοσοκατακρήµνιση φαίνεται µε ζώνες Εικ17.
Για να ποσοτικοποιηθούν τα παραπάνω αποτελέσµατα έγινε πυκνοµέτρηση της
αυτοφωσφορυλιωµένης ζώνης του υποδοχέα για το κάθε δείγµα µε τη βοήθεια του
προγράµµατος Gel Analyzer1. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε οµαλοποίηση της µε
την τιµή που προέκυπτε από την πυκνοµέτρηση της αντίστοιχης σε κάθε περίπτωση
ζώνης του ανοσοκατακρηµνισµένου υποδοχέα. Οι οµαλοποιηµένες τιµές που
προέκυψαν φαίνονται στο ιστόγραµµα της Εικ17.
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Εικόνα 17
Η λουτεολίνη αναστέλλει µερικώς την επαγόµενη από τo VEGF ενεργοποίηση του
VEGFR2
Α-Β.HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η όχι λουτεολίνης
50µΜ (Α) και 10µΜ (Β) για 5min. Ο VEGFR-2 ανοσοκατακρηµνίστηκε και η ενεργότητα της
τυροσινικής κινάσης που διαθέτει, ελέγχθηκε µε δοκιµασία in vitro κινάσης (Αα,Βα). Το
ισόποσο του ανοσοκατακρηµνισµένου υποδοχέα σε όλα τα δείγµατα επιβεβαιώθηκε µε
ανάλυση κατά Western και τη χρήση ειδικού αντι-VEGFR-2 αντισώµατος(Αβ, Ββ). Το
αποτέλεσµα της Εικ17 είναι αντιπροσωπευτικό του πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε 4
ανεξάρτητες φορές. Σε ιστόγραµµα φαίνονται οι τιµές πυκνοµέτρησης της κάθε ζώνης του
φωσφορυλιωµένου υποδοχέα οµαλοποιηµένες µε τις τιµές πυκνοµετρησης της αντίστοιχης
ζώνης του ανοσοκατακρηµνισµένου υποδοχέα.

Επειδή όµως υπήρχε περίπτωση η λουτεολίνη να µην κατακρηµνίζεται κατά τη
διάρκεια της ανοσοκατακρήµνισης και έτσι η τελική συγκέντρωσή της να είναι µικρή
στην δοκιµασία της in vitro κινάσης, επαναλάβαµε την ίδια διαδικασία αφού την
τροποποιήσαµε. Σε αυτή την περίπτωση η λουτεολίνη δεν επωάστηκε µε τα κύτταρα,
αλλά προστέθηκε στον ενεργοποιηµένο από το VEGF ανοσοκατακρηµνισµένο
υποδοχέα αµέσως πριν λάβει χώρα η δοκιµασία της in vitro κινάσης. Όπως λοιπόν
φαίνεται στη Εικ18, η λουτεολίνη στα 50µΜ ανέστειλε ισχυρότερα την ενζυµατική
ενεργότητα του υποδοχέα (Εικ18 ζώνη 3η). Παρ’όλα αυτά η λουτεολίνη στα 10µΜ
εξακολουθούσε να µην έχει δράση. (Εικ18 ζώνη 4η). Οι τιµές από την πυκνοµέτρηση
της κάθε ζώνης εκφράστηκαν σε σχέση µε την τιµή της ζώνης στα µη ενεργοποιηµένα
κύτταρα (µάρτυρας) µε τη µορφή ιστογράµµατος Εικ18.
Από τα παραπάνω αποτελέσµατα γίνεται εµφανές πως η λουτεολίνη µπορεί να
αναστείλει µερικώς την ενεργοποίηση του υποδοχέα στα 50µΜ, ενώ δεν παρουσιάζει
ανασταλτική δράση στα 10µΜ. Η τελευταία συγκέντρωση όµως είναι ικανή να
αναστείλει κατά 100% τις επαγόµενες από το VEGF βιολογικές δράσεις στα
ενδοθηλιακά κύτταρα (επιβίωση και πολλαπλασιασµός) (βλέπε παραπάνω).
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Εικόνα 18
Η λουτεολίνη αναστέλλει µερικώς την επαγόµενη από τo VEGF ενεργοποίηση του
VEGFR2
HUVE κύτταρα που είχαν υποστεί στέρηση ορού, επωάστηκαν µε VEGF για 5min. Ο VEGFR2 ανοσοκατακρηµνίστηκε, όπως περιγράφτηκε προηγουµένως. Το ποσό του
ανοσοκατακρηµνισµένου υποδοχέα από τα ενεργοποιηµένα µε VEGF κύτταρα µοιράστηκε σε
τρία ισόποσα τµήµατα και στο κάθε ένα προστέθηκε 10µΜ, 50µΜ λουτεολίνης και
DEMOS/EtΟΗ (ο διαλύτης για τη λουτεολίνη) αντίστοιχα. Ακολούθως πραγµατοποιήθηκε
δοκιµασία in vitro κινάσης. Στην εικόνα φαίνεται µια αντιπροσωπευτική αυτοραδιογραφία και
οι τιµές πυκνοµέτρησης της κάθε ζώνης του φωσφορυλιωµένου υποδοχέα σε σχέση µε το
µάρτυρα.

2.2.3.1.2. Η λουτεολίνη αναστέλλει την µεταγωγή του σήµατος του VEGF
στην PI3K/Akt οδό
2.2.3.1.2.1. Η λουτεολίνη αναστέλλει την από το VEGF επαγόµενη φωσφορυλίωση
της Akt
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Από τη στιγµή που η λουτεολίνη µπορούσε να αναστείλει την ενεργοποίηση
του VEGFR2 σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές που ανέστειλαν την επαγόµενη
από το VEGF επιβίωση και πολλαπλασιασµό, αναζητήσαµε άλλα µόρια στόχους στη
µεταγωγή του σήµατος από το VEGF που θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν την
ανασταλτική της δράση στην επιβίωση.
Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία (βλέπε εισαγωγή) ότι ο VEGF επάγει την
επιβίωση στα ενδοθηλιακά κύτταρα κυρίως µέσω ενεργοποίησης της Akt. Για να
ελέγξουµε τη δράση της λουτεολίνης στην ενεργοποίηση της Akt, τα κύτταρα, αφού
πρώτα υπέστησαν στέρηση ορού, ενεργοποιήθηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι
λουτεολίνης (50µΜ και 10µΜ) για 15min. Όπως φαίνεται στη Εικ19, ο VEGF
προκάλεσε αύξηση του ποσού της φωσφορυλιωµένης Akt (S473) (Εικ19 ζώνη 2η και
6η). Συνεπώαση µε 50µΜ ή 10µΜ λουτεολίνης οδήγησε σε πλήρη αναστολή της
φωσφορυλίωσης της Akt που είναι σηµαντική για την ενεργότητά της (Εικ19 ζώνη 7η
και ζώνη 3η αντίστοιχα). Στην Εικ19 φαίνεται επίσης το συνολικό ποσό της Akt για την
κάθε περίπτωση.

Εικόνα 19
Η λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF φωσφορυλίωση της Akt
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι 50µΜ και 10µΜ
λουτεολίνης για 15min. Ίσα ποσά πρωτεΐνης αναλύθηκαν κατά western µε ειδικά αντιφωσφοAkt και αντιAkt αντισώµατα. Το αποτέλεσµα είναι αντιπροσωπευτικό του πειράµατος
που πραγµατοποιήθηκε δυο ανεξάρτητες φορές.

2.2.3.1.2.1. Η λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF ενεργοποίηση της
PI3-κινάσης
Από τη στιγµή που η λουτεολίνη ανέστειλε τη φωσφορυλίωση της Akt,
ερευνήσαµε τη δράση της στην επαγόµενη από το VEGF ενεργοποίηση της PI3-
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κινάσης (ΡΙ3Κ). Η PI3Κ είναι µια λιπιδική κινάση, η οποία προκαλεί τη µεταφορά της
Akt στην κυτταρική µεµβράνη και την ενεργοποίησή της (Chan et al., 1999).

Εικόνα 20
Η λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF ενεργοποίηση της PI3κινάσης
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι 50 και 10µΜ
λουτεολίνης για 5min .Στη συνέχεια η PI3Κ ανοσοκατακρηµνίστηκε µε ένα πολυκλωνικό
αντίσωµα έναντι της ρυθµιστικής υποµονάδας p85 και ελέγχθηκε ως προς την ικανότητα της
να φωσφορυλιώνει το 4,5 φωσφατιδυλινοσιτολικό φωσφολιπίδιο. Το αποτέλεσµα είναι
αντιπροσωπευτικό του πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε τρεις ανεξάρτητες φορές. Σε
ιστογράµµατα φαίνονται οι τιµές πυκνοµέτρησης του λιπιδικού προϊόντος οµαλοποιηµένες µε
τις τιµές πυκνοµετρησης της ζώνης του p85 για το κάθε δείγµα.

HUVE κύτταρα λοιπόν που είχαν υποστεί στέρηση ορού, ενεργοποιήθηκαν µε
VEGF παρουσία ή όχι λουτεολίνης για 5min. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε
ανοσοκατακρήµνιση της λιπιδικής κινάσης PI3K µε ένα αντίσωµα ειδικό για τη
ρυθµιστική υποµονάδα p85. Η δοκιµασία της in vitro λιπιδικής κινάσης έλαβε χώρα µε
προσθήκη 32P και PI4,5P2 ως υπόστρωµα.
Επώαση των κυττάρων µε VEGF οδήγησε σε ενεργοποίηση της PI3Κ, όπως
αυτό φάνηκε από την παραγωγή του ραδιενεργού προϊόντος PI3,4,5P3 (Εικ20 Α
κουκίδα 2η και κουκίδα 6η). Συνεπώαση των κυττάρων µε VEGF και λουτεολίνη σε
συγκεντρώσεις 50µΜ και 10µΜ οδήγησε σε ισχυρή αναστολή της ενεργοποίησης της
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PI3Κ (Εικ20 A κουκίδα 3η και 7η αντίστοιχα). Η λουτεολίνη στα 50µΜ ήταν ικανή να
αναστείλει την επαγόµενη και βασική ενεργότητα της PIΚ (Εικ20 κουκίδα 4η).
Πραγµατοποιήθηκε

επίσης

ποσοτικοποίηση

του

αποτελέσµατος

µε

πυκνοµέτρηση των κουκίδων που αντιστοιχούν στο προϊόν και αντιπροσωπεύουν την
ενεργότητα της PI3Κ. Η οµαλοποίηση αυτών των τιµών µε τις τιµές της κάθε ζώνης
που αντιστοιχεί στο ποσό του ανοσοκατακατακρηµνισµένου p85 για την κάθε
περίπτωση, απεικονίζονται σε ιστόγραµµα.
Αντίστοιχα αποτελέσµατα λάβαµε και όταν η λουτεολίνη δεν προστέθηκε στα
κύτταρα, αλλά στην ήδη ανοσοκατακρηµνισµένη και ενεργοποιηµένη PI3Κ αµέσως
πριν λάβει χώρα η in vitro δοκιµασία λιπιδικής κινάσης. Οι συγκεντρώσεις που
ελέγχθηκαν ήταν 10µΜ και 50µΜ. Η λουτεολίνη ήταν ικανή να αναστείλει την PI3Κ
και στις δύο προαναφερθείσες συγκεντρώσεις (Εικ21 κουκίδα 4η και 3η αντίστοιχα).
Ποσοτικοποίηση του αποτελέσµατος πραγµατοποιήθηκε µε πυκνοµέτρηση των
κουκίδων που αντιστοιχούν στο προϊόν και απεικόνιση των τιµών σε ιστόγραµµα.
Από τα παραπάνω αποτελέσµατα γίνεται εµφανές ότι η PI3Κ αποτελεί στόχο
της λουτεολίνης που θα µπορούσε να ερµηνεύσει την ανασταλτική της δράση στην
επιβίωση.
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Εικόνα 21
Η λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF ενεργοποίηση της PI3κινάσης
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF και η PI3Κ ανοσοκατακρηµνίστηκε
όπως περιγράφεται παραπάνω. Το ποσό της ανοσοκατακρηµνισµένης PI3Κ από τα
ενεργοποιηµένα µε VEGF κύτταρα µοιράστηκε σε τρία ισόποσα τµήµατα και στο κάθε ένα
προστέθηκε 10µΜ, 50µΜ λουτεολίνη και DMSO/EtOH (ο διαλύτης για τη λουτεολίνη)
αντίστοιχα. Ακολούθως, πραγµατοποιήθηκε δοκιµασία in vitro λιπιδικής κινάσης. Η Εικ21
αποτελεί µια αντιπροσωπευτική αυτοραδιογραφία και οι τιµές πυκνοµέτρησης των κουκίδων
του φωσφορυλιωµένου προϊόντος φαίνονται σε ιστόγραµµα.

2.2.3.1.2.3. Το επίπεδο της φωσφορυλίωσης του p85 δεν επηρεάζεται από το VEGF
και τη λουτεολίνη
Επειδή από τα βιβλιογραφικά δεδοµένα υπήρχε µια σύγχυση για το εάν η
ρυθµιστική υποµονάδα της PI3Κ p85 φωσφορυλιώνεται κατά την ενεργοποίηση της
από το VEGF, θελήσαµε να διερευνήσουµε την πιθανότητα η ανασταλτική δράση της
λουτεολίνης να εντοπίζεται στην αναστολή της τυχόν επαγόµενης φωσφορυλίωσης του
p85.
Κύτταρα λοιπόν που είχαν στερηθεί ορού, επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η
όχι λουτεολίνης για 5min. Στη συνέχεια το p85 ανοσοκατακρηµνίστηκε µε τη χρήση
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ειδικού αντισώµατος και ακολούθως έλαβε χώρα δοκιµασία in vitro κινάσης. Όπως
φαίνεται στη Εικ 22 το επίπεδο της φωσφορυλίωσης του p85 δεν αυξήθηκε µετά την
ενεργοποίηση µε το VEGF και η συνεπώαση µε λουτεολίνη δεν είχε καµία επίδραση.
Το ίσο ποσό του p85 στις διάφορες συνθήκες επιβεβαιώθηκε µε ανοσοαποτύπωση µε
τη χρήση ειδικού αντισώµατος.

Εικόνα 22
Το επίπεδο της φωσφορυλίωσης του p85 δεν επηρεάζεται από το VEGF και τη
λουτεολίνη
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η όχι λουτεολίνης. Η p85
ανοσοκατακρηµνίστηκε και ακολούθησε in vitro δοκιµασία κινάσης. Το ποσό του
ανοσοκαταβυθισµένου p85 στις διάφορες συνθήκες φαίνεται µε ζώνες.

2.2.3.1.2.4. Υπερέκφραση της myrAkt στα ενδοθηλιακά κύτταρα καταργεί την
ανασταλτική δράση της λουτεολίνης στην επιβίωση
Προκειµένου να επιβεβαιώσουµε τον κεντρικό ρόλο της οδού PI3Κ/Akt ως
στόχου για την αποπτωτική δράση της λουτεολίνης αποκλείοντας ταυτόχρονα τη
δράση της και σε κάποια άλλη ανεξάρτητη οδό επιβίωσης/απόπτωσης, µολύναµε τα
ενδοθηλιακά κύτταρα µε αδενοιούς που υπερεκφράζαν myrAkt ή β-γαλακτοσιδάση.
Η myrAkt (µυριστιλιοµένη µορφή της Akt), λόγω της προσθήκης στο µόριο
ενός λιπιδίου, υποχρεώνεται να είναι µόνιµα εντοπισµένη στην κυτταρική µεµβράνη
και άρα µόνιµα ενεργή.
Στη συνέχεια τα κύτταρα υπέστησαν στέρηση ορού, ενεργοποιήθηκαν µε VEGF
παρουσία ή όχι λουτεολίνης για 15hr και τα αποπτωτικά κύτταρα αναγνωρίστηκαν από
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τον πυκνωτικό τους πυρήνα µε τη χρώση Hoechst. Αντιπροσωπευτικές εικόνες
φαίνονται στη Εικ23. Έτσι, στα κύτταρα που υπερεκφράζαν β-γαλακτοσιδάση (Εικ23
α-δ), η στέρηση ορού προκάλεσε απόπτωση (Εικ23 εικόνα α). Επώαση µε VEGF
ανέστειλε τον κυτταρικό θάνατο (Εικ23 εικόνα β), ενώ συνεπώαση µε VEGF και
λουτεολίνη είχε πάλι ως αποτέλεσµα απόπτωση των κυττάρων (Εικ23 εικόνα γ). Τέλος,
επώαση των κυττάρων µόνο µε λουτεολίνη (Εικ23 εικόνα δ) επέφερε το ίδιο
αποτέλεσµα µε τα µη ενεργοποιηµένα κύτταρα (Εικ23 εικόνα α). Όλα αυτά τα
αποτελέσµατα είναι αντίστοιχα µε αυτά της Εικ13. Όταν όµως κύτταρα που
υπερέκφραζαν myrAkt (Εικ23 εικόνες ε-η) στερήθηκαν ορού δεν παρατηρήθηκε
απόπτωση (Εικ23 εικόνα ε). Επιπλέον συνεπώαση µε VEGF ή λουτεολίνη 50µΜ
(Εικ23 εικόνα ζ) ή επώαση µόνο µε λουτεολίνη 50µΜ (Εικ23 εικόνα η) δεν είχε κανένα
αποπτωτικό αποτέλεσµα. Τα κύτταρα που υπερέκφραζαν myrAkt φαίνονται πράσινα
(Εικ23 εικόνες ε-η). Από τα παραπάνω γίνεται εµφανές πως παρουσία της myrAkt όχι
µόνο αναστέλλεται η απόπτωση λόγω στέρησης ορού, (γεγονός που επιβεβαιώνεται και
από τα βιβλιογραφικά δεδοµένα), αλλά και καταστέλλεται η αποπτωτική δράση της
λουτεολίνης.
Για να ποσοτικοποιήσουµε το αποτέλεσµα, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία
µόλυνσης και επώασης των κυττάρων, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο αποπτωτικός
πληθυσµός καθορίστηκε µε κυτταροµετρία ροής και εκφράστηκε ως ποσοστό του
συνολικού αριθµού κυττάρων που αναλύθηκαν. Έτσι όπως φαίνεται στη Εικ24, τα
κύτταρα που υπερεκφράζαν myrAkt (Εικ24 στήλες 5-8) ήταν πιο ανθεκτικά στην
απόπτωση σε συνθήκες στέρησης ορού σε σχέση µε αυτά που υπερεκφράζαν βγαλακτοσιδάση όπως περιγράφτηκε και παραπάνω (Εικ24 στήλη 5 σε σχέση µε στήλη
1 p<0.001). Η παρουσία της λουτεολίνης στα κύτταρα που υπερεκφράζαν myrAkt, δεν
ανέστειλε την επιβίωση σε σχέση µε τη δράση της στα κύτταρα που υπερεκφράζαν βγαλακτοσιδάση (Εικ24 στήλη 7 σε σχέση µε στήλη 3 p<0.001).
Συµπερασµατικά λοιπόν µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η ανασταλτική δράση
της λουτεολίνης στην επιβίωση πραγµατοποιείται µέσω αναστολής της οδού PI3Κ/Akt.
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Εικόνα 23
Υπερέκφραση της myrAkt στα ενδοθηλιακά κύτταρα καταργεί την ανασταλτική
δράση της λουτεολίνης στην επιβίωση
HUVE κύτταρα µολύνθηκαν µε αδενοιους που υπερέκφραζαν HA-myrAkt (Ad-myrAkt) η βγαλακτοσιδάση (Ad-CTL) για 2 hr. Μετά από 30 hr σε πλήρες θρεπτικό υλικό, τα κύτταρα
υπέστησαν στέρηση ορού και επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η όχι 50µΜ λουτεολίνης για 15
hr.
Τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν και πραγµατοποιήθηκε έµµεσος ανοσοφθορισµός µε τη χρήση
ενός ειδικού αντι-ΗΑ-myrAkt αντισώµατος για την αναγνώριση των κυττάρων που
υπερέκφραζαν myrAkt (κύτταρα που φαίνονται πράσινα στις φωτογραφίες). Οι πυρήνες
χρωµατίστηκαν µε Hoechst (κόκκινοι στις φωτογραφίες). Τα αποπτωτικά κύτταρα
αναγνωρίστηκαν από τον κατακερµατισµένο πυρήνα τους (σηµειώνονται µε βέλη). Οι εικόνες
είναι αντιπροσωπευτικές του πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε δυο ανεξάρτητες φορές.
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Εικόνα 24
Υπερέκφραση της myrAkt στα ενδοθηλιακά κύτταρα καταργεί την ανασταλτική
δράση της λουτεολίνης στην επιβίωση.
HUVE κύτταρα µολύνθηκαν µε αδενοιούς που υπερεκφράζαν HA-myrAkt (Ad-myrAkt) η βγαλακτοσιδάση (Ad-CTL) για 2 hr. Μετά από 30 hr σε πλήρες θρεπτικό υλικό, τα κύτταρα
υπέστησαν στέρηση ορού και επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι 50µΜ λουτεολίνης για 15
hrs. Tο ποσοστό των κυττάρων µε υποπλοειδικό (αποπτωτικό) χαρακτήρα προσδιορίσθηκε µε
χρώση µε ιωδιούχο προπίδιο και ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής. Το πείραµα
πραγµατοποιήθηκε δυο φορές και η κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το µέσο όρο. Επίσης
σηµειώνονται οι τυπικές αποκλίσεις.
*p<0.001

2.2.3.1.3. Ο ρόλος της φωσφορυλίωσης της p38 MAPK στην αντιεπιβιωτική
δράση της λουτεολίνης
2.3.1.3.1. Η λουτεολίνη αυξάνει τη φωσφορυλίωση της p38 MAPK
Από τη στιγµή που είδαµε ότι η λουτεολίνη µπορούσε να αναστείλει τη
φωσφορυλίωση της Akt, ελέγξαµε τη δράση της στη φωσφορυλίωση της p38. Είχε ήδη
περιγραφεί πως ο VEGF µπορεί να ενεργοποιήσει την Akt και την οδό
MKK3/MKK6/p38, οι οποίες συνδέονται µε την επιβίωση και την απόπτωση στα
ενδοθηλιακά κύτταρα (βλέπε εισαγωγή). Επιπλέον υπήρχε µια µελέτη πού είχε δείξει
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ότι η Akt καταστέλλει την ενεργοποίηση του p38 και επιπλέον ότι αναστολή της Akt
οδηγεί σε ενισχυµένη ενεργοποίηση του p38 (παρουσία ή όχι VEGF) µε τελικό
αποτέλεσµα την απόπτωση (Gratton et al., 2001).
Όταν λοιπόν κύτταρα στερηµένα από ορό επωάστηκαν µε VEGF για 15min, η
φωσφορυλίωση του p38 αυξήθηκε όπως φαίνεται από την ανοσοαποτύπωση µε τη
χρήση ειδικού p-p38 αντισώµατος (Εικ25 ζώνη 2η). Συνεπώαση µε λουτεολίνη 50µΜ
και 10µΜ οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της φωσφορυλίωσης του p38 και µάλιστα µε
δοσοεξαρτώµενο τρόπο(Εικ25 ζώνη 5η και 3η αντίστοιχα). Επιπλέον επώαση µόνο µε
λουτεολίνη

στις

προαναφερθείσες

συγκεντρώσεις

προκάλεσε

αύξηση

της

φωσφορυλίωσης του p38 σε σχέση µε τα µη ενεργοποιηµένα κύτταρα (Εικ25 ζώνη 4η
και 6η σε σχέση µε ζώνη 1η). Τέλος, το ποσό του συνολικού p38 για την κάθε
περίπτωση φαίνεται µε ζώνες στην Εικ25 και επιβεβαιώνει ότι το αποτέλεσµα δεν είναι
προϊόν άνισης ποσότητας p38 κατά τη διάρκεια της ανοσοαποτύπωσης.
Από το παραπάνω αποτέλεσµα φαίνεται ότι η λουτεολίνη αναστέλλει την από
το VEGF επαγόµενη επιβίωση µέσω πιθανότατα ενός µηχανισµού που περιλαµβάνει
την αναστολή της Akt και την ενεργοποίηση του p38.

Εικόνα 25
Η λουτεολίνη αυξάνει τη φωσφορυλίωση της p38 MAPK
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η όχι 50µΜ και 10µΜ
λουτεολίνης για 15min. Ίσα ποσά πρωτεΐνης αναλύθηκαν κατά western µε ειδικό αντι-p-p38
και αντι-p38 αντίσωµα. Το αποτέλεσµα είναι αντιπροσωπευτικό του πειράµατος που
πραγµατοποιήθηκε δυο ανεξάρτητες φορές.
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2.3.1.3.2. H υπερέκφραση της myrAkt αναστέλλει τη δράση της λουτεολίνης στη
φωσφορυλίωση του p38
Προκειµένου να αποδείξουµε, ότι η ευωδοτική δράση της λουτεολίνης στη
φωσφορυλίωση του p38 γίνεται µέσω µιας οδού εξαρτώµενης από την Akt,
υπερεκφράσαµε στα κύτταρα µε τη βοήθεια αδενοιών myrAkt ή β-γαλακτοσιδάση. Στη
συνέχεια

πραγµατοποιήθηκε

στέρηση

ορού

και

ενεργοποίηση

µε

VEGF.

Παρατηρήσαµε λοιπόν πως η επαγόµενη φωσφορυλίωση του p38 (όπως αυτή φαινόταν
κατά την ανοσοαποτύπωση µε ειδικό αντι p-p38 αντίσωµα) ήταν µικρότερη στα
κύτταρα που υπερέκφραζαν myrAkt σε σχέση µε τα κύτταρα που υπερέκφραζαν βγαλακτοσιδάση (Εικ26 ζώνη 6η σε σχέση µε τη ζώνη 2η) γεγονός σύµφωνο µε τα
βιβλιογραφικά δεδοµένα. Συνεπώαση µε VEGF και 50µΜ λουτεολίνηs στα κύτταρα
που υπερέκφραζαν β-γαλακτοσιδάση έδειξε ότι η φωσφορυλίωση του p38 ήταν
αυξηµένη σε σχέση µε την περίπτωση που η ενεργοποίηση γινόταν µόνο µε VEGF
(Εικ26 ζώνη 3η σε σχέση µε ζώνη 2η) αποτέλεσµα σύµφωνο µε το πείραµα της Εικ25.
Όταν όµως η συνεπώαση της λουτεολίνης µε το VEGF γινόταν στα κύτταρα που
υπερέκφραζαν myrAkt, η λουτεολίνη δεν ήταν ικανή πλέον να αυξήσει περαιτέρω τη
φωσφορυλίωση του p38 που ήταν ήδη µειωµένο (Εικ26 ζώνη 7η σε σχέση µε ζώνη 6η).
Αυτό σηµαίνει ότι η επαγόµενη φωσφορυλίωση του p38 από τη λουτεολίνη
πραγµατοποιείται µέσω της αναστολής της Akt και κατά συνέπεια η παρουσία µιας
µόνιµα ενεργής Akt καταργεί την ευωδοτική δράση της λουτεολίνης στη
φωσφορυλίωση του p38. Το ποσό του p38 φαίνεται µε ζώνες Εικ26 και επιβεβαιώνει
ότι το αποτέλεσµα δεν είναι προϊόν διαφορετικού ποσού p38. Επίσης, έγινε
πυκνοµέτρηση της κάθε ζώνης που αντιστοιχεί στο p-p38 και η κάθε τιµή
οµαλοποιήθηκε µε την τιµή πυκνοµέτρησης της αντίστοιχης ζώνης που αφορά το p38.
Οι τιµές που προέκυψαν φαίνονται µε ιστόγραµµα. Τέλος, η έκφραση της myrAkt
φαίνεται σε όλες τις συνθήκες και είναι οµοιόµορφη Εικ26.
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Εικόνα 26
Υπερέκφραση myrAkt αναστέλλει τη δράση της λουτεολίνης στη φωσφορυλίωση του
p38
HUVE κύτταρα µολύνθηκαν µε αδενοιούς που υπερεκφράζαν HA-myrAkt (Ad-myrAkt) ή βγαλακτοσιδαση (Ad-CTL) για 2 hr. Μετά από 30 hr σε πλήρες θρεπτικό υλικό, τα κύτταρα
στερήθηκαν ορού για 12 hr και επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η όχι 50µΜ λουτεολίνης για
15min. Ίσα ποσά πρωτεΐνης αναλύθηκαν κατά western µε ειδικά αντι-p-p38, αντι-p38 και αντιHA-myrAkt αντισώµατα. Στο ιστόγραµµα φαίνονται οι τιµές πυκνοµέτρησης της κάθε ζώνης
του φωσφορυλιωµένου p38 οµαλοποιηµένες µε τις τιµές πυκνοµέτρησης της αντίστοιχης ζώνης
του p38. Το αποτέλεσµα είναι αντιπροσωπευτικό του πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε δυο
ανεξάρτητες φορές.

2.2.3.1.4. O ρόλος του ΝFkappaB στην επαγόµενη από το VEGF επιβίωση
Ένας παράγοντας που ενεργοποιείται από την Akt και παίζει ουσιαστικό ρόλο
στην επιβίωση, µέσω επαγωγής της µεταγραφής γονιδίων επιβίωσης, είναι ο
µεταγραφικός παράγοντας ΝFkappaB (Opipari et al., 1992; Zong et al., 1999).
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Θελήσαµε λοιπόν να διερευνήσουµε την ενεργοποίηση του ΝFkappaB και την πιθανή
αναστολή της ενεργοποίησης του από τη λουτεολίνη στο σύστηµα µας.
Ο ΝFkappaB είναι γνωστό ότι στα µη ενεργοποιηµένα κύτταρα βρίσκεται
ανενεργής στο κυτταρόπλασµα συνδεδεµένος µε τους αναστολείς του (ΙκΒα και ΙκΒβ).
Όταν γίνεται ενεργοποίηση του κυττάρου από συγκεκριµένα µόρια, πραγµατοποιείται
φωσφορυλίωση των ΙκΒα και β από τις ΙΚΚ (κινάσες του Ικβ) στο κυτταρόπλασµα και
αποδόµησή τους γεγονός που οδηγεί σε απελευθέρωση του ΝFkappaB και την είσοδό
του στον πυρήνα (Traenckner et al., 1995). Η p65 υποµονάδα του ΝFkappaB ευθύνεται
για τη µεταγραφική δράση του ΝFkappaB και η φωσφορυλιώση της από τις ΙΚΚ στη
Ser 536 αναφέρεται ότι είναι σηµαντική για την µεταγραφική της ικανότητα.(Sakurai et
al., 1999) Έχει αναφερθεί επίσης σε προηγούµενες µελέτες ότι η Akt µπορεί να
ενεργοποιήσει τον ΝFkappaB µέσω ενεργοποίησης των ΙΚΚ, (Madrid et al., 2001;
Ozes et al., 1999; Romashkova and Makarov, 1999) ενώ ο ρόλος του VEGF στην
ενεργοποίηση του ΝFkappaB αµφισβητείται.
HUVE κύτταρα λοιπόν, αφού υπέστησαν στέρηση ορού, επωάστηκαν µε VEGF
παρουσία η όχι 50µΜ λουτεολίνης για 20min. Όπως φαίνεται στην Εικ27Α ζώνη 2η, ο
VEGF δεν ήταν ικανός να επάγει τη αποδόµηση των αναστολέων ΙκΒα και ΙκΒβ και
άρα την απελευθέρωση του ΝFkappaB. Επίσης, η λουτεολίνη δεν είχε καµία επίδραση
στα επίπεδα των δυο πρωτεϊνών (Εικ27Α ζώνη 3η και 4η ) όπως φαίνεται από την
ανοσοαποτυπωση µε τη χρήση ειδικών αντι-ΙκΒα και αντι-ΙκΒβ αντισωµάτων.
Επιπλέον ο VEGF δεν ήταν ικανός να επάγει τη φωσφορυλιωση του p65 όπως
αυτό φαινόταν µε την χρήση ειδικού αντι-p(Ser536)-p65 αντισώµατος (Εικ27Β ζώνη
2η) και η λουτεολίνη δεν είχε καµία δράση στα επίπεδα της φωσφορυλιωσης του p65
στη Ser536 (Εικ27Β ζώνη 3η και 4η ). Το συνολικό ποσό του p65 στις αντίστοιχες
περιπτώσεις φαίνεται στην Εικ27.
Από τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνεται πως η ενεργοποίηση του ΝFkappaB
από την Akt µέσω των ΙΚΚ δεν φαίνεται να είναι σηµαντική στο σύστηµα µας παρ’όλη
την ενεργοποίηση της Akt από το VEGF. Επιπλέον, η λουτεολίνη δεν φαίνεται να έχει
κάποια επίδραση στην εξαρτώµενη από τις ΙΚΚ ενεργοποίηση του ΝFkappaB.
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Εικόνα 28
Ο ΝFkappaB δεν φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στη µεταγωγή του σήµατος του
VEGF
Α-Β HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η όχι 50µΜ
λουτεολίνης για 15min. Ίσα ποσά πρωτεΐνης αναλύθηκαν κατά western µε ειδικά αντι-ΙκΒα A
(α) αντι-ΙκΒβ A (β), anti-p(Ser536)-p65 και αντι- p65 Β αντισώµατα αντίστοιχα.
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2.2.3.2. Η επίδραση της λουτεολίνης στους επαγόµενους από το VEGF
µοριακούς µηχανισµούς µεταγωγής του σήµατος που σχετίζονται µε
τον πολλαπλασιασµό
2.2.3.2.1. Η λουτεολίνη δεν αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF
φωσφορυλίωση των ERK1/2
Ως προς την ανασταλτική δράση της λουτεολίνης στον επαγόµενο από το
VEGF πολλαπλασιασµό διερευνήσαµε τη δράση της λουτεολίνης στην προκαλούµενη
από το VEGF φωσφορυλίωση των ERK1/2. Ήταν γνωστό από τη βιβλιογραφία πως ο
VEGF επάγει τον πολλαπλασιασµό στα ενδοθηλιακά κύτταρα κυρίως µέσω
ενεργοποίησης των ERK1/2 (βλέπε εισαγωγή).

Εικονα 28
Η λουτεολίνη δεν αναστέλλει την από το VEGF επαγόµενη φωσφορυλίωση των
ERK1/2
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η όχι 50µΜ λουτεολίνης για
15min. Ίσα ποσά πρωτεΐνης αναλύθηκαν κατά western µε ειδικά αντι-p-ERK1/2 και αντιERK1/2 αντισώµατα. Το αποτέλεσµα είναι αντιπροσωπευτικό του πειράµατος που
πραγµατοποιήθηκε δυο ανεξάρτητες φορές.

Όταν λοιπόν HUVE κύτταρα που είχαν στερηθεί ορού επωάστηκαν µε VEGF
για 15min, η φωσφορυλίωση των ERK1/2 αυξήθηκε όπως φάνηκε από την
ανοσοαποτύπωση µε ειδικό αντι-p-ERK1/2 αντίσωµα (Εικ28 ζώνη 2η σε σχέση µε
ζώνη 1η). Συνεπώαση της λουτεολίνης µε το VEGF δεν είχε καµία δράση στην
επαγόµενη από το VEGF φωσφορυλίωση των ERK1/2 (Εικ28 ζώνη 4η σε σχέση µε
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ζώνη 2η). Ανοσοαποτύπωση µε τη χρήση ειδικού αντισώµατος έναντι των ERK1/2
έδειξε ότι οι ERK1/2 ήταν ισόποσες σε όλες τις συνθήκες.(Εικ28). Άρα είναι φανερό
ότι το αντιπολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα της λουτεολίνης γίνεται µέσω µιας οδού
ανεξάρτητης των ERK1/2.

2.2.3.2.2

Υπερέκφραση

της

myrAkt

δεν

αναστέλλει

την

αντιπολλαπλασιαστική δράση της λουτεολίνης
Επειδή είχε δειχθεί σε προηγούµενες µελέτες ότι η Akt µπορεί να παίζει
σηµαντικό ρόλο στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, θελήσαµε να διερευνήσουµε αν η
υπερέκφραση της myrAkt µπορούσε να αναστείλει την αντιπολλαπλασιαστική
ικανότητα της λουτεολίνης, όπως έγινε µε την αποπτωτική. Eτσι, HUVE κύτταρα, τα
οποία υπερεκφράζαν myrAkt ή β-γαλακτοσιδάση, υπέστησαν στέρηση ορού και
επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι διαφορετικών συγκεντρώσεων λουτεολίνης. Το
ποσό της ραδιενεργής θυµιδίνης που ενσωµατώθηκε στα κύτταρα τις τελευταίες 6hr
της επώασης, αντιπροσώπευε το ποσοστό των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων. Όπως
φαίνεται στη Εικ29Α η παρουσία της λουτεολίνης στα κύτταρα που υπερεκφράζαν βγαλακτοσιδάση προκάλεσε αναστολή του πολλαπλασιασµού µε έναν δοσοεξαρτώµενο
τρόπο.
Η αναστολή αυτή εκφράστηκε σαν το ποσό της θυµιδίνης που ενσωµατώθηκε
στο DNA παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων λουτεολίνης και VEGF σε σχέση µε την
ενσωµάτωση θυµιδίνης στα κύτταρα που έγινε επώαση µόνο µε VEGF.(Εικ29Α στήλες
1,2,3).

Η

υπερέκφραση

myrAkt

ήταν

ικανή

να

αναστείλει

ασθενώς

την

αντιπολλαπλασιαστική δράση της λουτεολίνης, αλλά αυτή η αναστολή ήταν
στατιστικώς µη σηµαντική (Εικ29Α στήλες 2,3,5,6). Η σχετικά οµοιόµορφη έκφραση
της myrAkt φαίνεται µε ανοσοαποτύπωση και τη χρήση ειδικού αντισώµατος που
αναγνώριζε µόνο τη myrAkt (Εικ29Β).
Από το παραπάνω αποτέλεσµα φαίνεται ότι η συµµετοχή της Akt στην
αντιπολλαπλασιαστική ικανότητα της λουτεολίνης είναι ασθενής.
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Εικόνα 29
Υπερέκφραση της myrAkt δεν αναστέλλει την αντιπολλαπλασιαστική δράση της
λουτεολίνης
HUVE κύτταρα µολύνθηκαν µε αδενοϊούς που υπερέκφραζαν HA-myrAkt (Ad-myrAkt) ή βγαλακτοσιδαση (Ad-CTL) για 2 hr. Μετά από 30 hr σε πλήρες θρεπτικό υλικό, τα κύτταρα
υπέστησαν στέρηση ορού για 12 hr και επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι διαφόρων
συγκεντρώσεων λουτεολίνης για 24 hr. Τις τελευταίες 6 hr της επώασης προστέθηκε 3Ηθυµιδινη και η µετρούµενη ραδιενέργεια οµαλοποιήθηκε µε τον αριθµό των ζωντανών
κυττάρων σε κάθε συνθήκη. Οι τιµές που φαίνονται υπολογίστηκαν ως το ποσό της θυµιδίνης
που ενσωµατώθηκε λόγω του VEGF στα κύτταρα που επωάστηκαν µε VEGF και διάφορες
συγκεντρώσεις λουτεολίνης σε σχέση µε το ποσό της θυµιδίνης που ενσωµατώθηκε λόγω του
VEGF στα κύτταρα που επωάστηκαν µόνο µε VEGF. Το αποτέλεσµα είναι αντιπροσωπευτικό
του πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε σε τριπλέτες τρεις ανεξάρτητες φορές. (Α).
Ίσα ποσά πρωτεΐνης από την κάθε συνθήκη ελέγχθηκαν κατά Western ως προς την έκφραση
της myrAkt µε και τη χρήση ειδικού αντισώµατος (Β).
NS µη στατιστικώς σηµαντικό (non statistical significant).
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2.2.3.2.3. Ο VEGF επάγει τη φωσφορυλίωση της p70 S6 κινάσης
Από τη στιγµή που η Akt παίζει µικρό ρόλο στην αντιπολλαπλασιαστική
ικανότητα της λουτεολίνης και οι ERK1/2 δεν φαίνεται να αποτελούν στόχο της,
θελήσαµε να διερευνήσουµε τη δράση της λουτεολίνης στην ενεργοποίηση µιας άλλης
κινάσης που βρίσκεται κάτω από τη ρύθµιση της PI3Κ, την p70 S6 κινάση. Είχε
περιγραφεί σε µία µελέτη, ότι η p70 S6 κινάση (p70 S6K) παίζει θετικό ρόλο στον
πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων συµπεριλαµβανοµένου και του
επαγόµενου από το VEGF. Αρχικά λοιπόν ελέγξαµε την ικανότητα του VEGF να
επάγει τη φωσφορυλίωση της p70 S6K στη Τhr389 που θεωρείται κρίσιµη για την
ενεργότητά της.

Εικόνα 30
Ο VEGF επάγει τη φωσφορυλίωση της p70 S6Κ
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι 10nM ραπαµυκινης
για 15min. Ίσα ποσά πρωτεΐνης αναλύθηκαν κατά western µε ειδικά αντι-p-p70 S6Κ (α) και
αντι-ακτινη αντισώµατα.(β). Το αποτέλεσµα είναι αντιπροσωπευτικό του πειράµατος που
πραγµατοποιήθηκε δυο ανεξάρτητες φορές.

Όταν κύτταρα που είχαν υποστεί στέρηση ορού ενεργοποιήθηκαν µε VEGF για
15min παρουσίασαν αυξηµένα επίπεδα φωσφορυλίωσης της p70 S6K σε σχέση µε τα
µη ενεργοποιηµένα κύτταρα (Εικ30α ζώνη 1η και 2η). Στη συνέχεια χρησιµοποιήσαµε
τη ραπαµυκίνη, µία ουσία που αναστέλλει την FKBP 12-rapamycin-associated protein
(FRAP), η οποία είναι ένα ενεργοποιητής της p70 S6K. Συνεπώαση των κυττάρων µε
ραπαµυκίνη (10nM) και VEGF προκάλεσε καταστολή της επαγόµενης και της βασικής
φωσφορυλίωσης της p70 S6K(Εικ30α ζώνη 3η και 4η), γεγονός που επιβεβαιώνεται από
τα βιβλιογραφικά δεδοµένα. Για να επιβεβαιωθεί η παρουσία ισόποσης πρωτεΐνης στα
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ελεγχόµενα δείγµατα, έγινε ανοσοαποτύπωση µε τη χρήση ειδικού αντισώµατος έναντι
της ακτίνης, της οποίας οι ζώνες απεικονίζονται στη Εικ 30β.
Από το παραπάνω αποτέλεσµα λοιπόν γίνεται σαφές ότι ο VEGF είναι ικανός να
ενεργοποιήσει την p70 S6K και ότι η ραπαµυκίνη λειτουργεί ως ένας αναστολέας της
p70 S6K και στο δικό µας σύστηµα.

2.2.3.2.4. Η p70 S6 κινάση είναι σηµαντική για τον επαγόµενο από το
VEGF πολλαπλασιασµό
Προκειµένου να διερευνήσουµε τη σηµασία της φωσφορυλίωσης και
ενεργοποίησης της p70 S6K στον επαγόµενο από το VEGF πολλαπλασιασµό των
ενδοθηλιακών κυττάρων, HUVE κύτταρα, τα οποία υπερεκφράζαν myrAkt ή βγαλακτοσιδάση, υπέστησαν στέρηση ορού και επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι
ραπαµυκίνης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η ραπαµυκίνη αποτελεί τον πιο ειδικό
φαρκευτικό αναστολέα της ενεργοποίησης της p70 S6K. Το ποσό της ραδιενεργής
θυµιδίνης που ενσωµατώθηκε στα κύτταρα τις τελευταίες 6hr της επώασης,
αντιπροσώπευσε το ποσοστό των πολλαπλασιαζόµενων κυττάρων. Όπως φαίνεται στη
Εικ31Α, η παρουσία της ραπαµυκίνης προκάλεσε αναστολή του πολλαπλασιασµού σε
κύτταρα που υπερεκφράζαν β-γαλακτοσιδάση. Το αποτέλεσµα αυτό εκφράστηκε ως το
ποσό της θυµιδίνης που ενσωµατώθηκε στο DNA των κυττάρων παρουσία
ραπαµυκίνης και VEGF σε σχέση µε το ποσό που ενσωµατώθηκε, όταν έγινε επώαση
µόνο µε VEGF (Εικ31Α στήλες 1,2).
Η

υπερέκφραση

myrAkt

δεν

ήταν

ικανή

να

αναστείλει

την

αντιπολλαπλασιαστική δράση της ραπαµυκίνης (Εικ31Α στήλες 3, 4). Η σχετικά
οµοιόµορφη έκφραση της myrAkt στις διάφορες συνθήκες φαίνεται (Εικ31Β).
Τέλος για να αποκλείσουµε ότι η αντιπολλαπλασιαστική δράση της
ραπαµυκίνης οφείλεται σε µια πιθανώς παράπλευρη αναστολή των ERK1/2, ελέγξαµε
τη δράση της ραπαµυκίνης στην επαγόµενη από το VEGF φωσφορυλίωση των
ERK1/2. HUVE κύτταρα λοιπόν, τα οποία είχαν υποστεί στέρηση ορού,
ενεργοποιήθηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι ραπαµυκίνης για 15min. Όπως φαίνεται
στη Εικ32 η ραπαµυκίνη δεν ήταν ικανή να αναστείλει τη φωσφορυλίωση των
ERK1/2. Επιπλέον το συνολικό ποσό των ERK1/2 εµφανίζεται ισόποσο σε όλες τις
συνθήκες.
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Εικόνα 31
Η p70 S6K είναι σηµαντική για τον από το VEGF επαγόµενο πολλαπλασιασµό
Α-Β. HUVE κύτταρα µολύνθηκαν µε αδενοιούς που υπερέκφραζαν HA-myrAkt (Ad-myrAkt)
η β-γαλακτοσιδάση (Ad-CTL) για 2 hr. Μετά από 30 hr σε πλήρες θρεπτικό υλικό, τα κύτταρα
υπέστησαν στέρηση ορού για 12 hr και επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι ραπαµυκίνης για
24 hr. Τις τελευταίες 6 hr της επώασης προστέθηκε 3 Η-θυµιδίνη και η µετρούµενη
ραδιενέργεια οµαλοποιήθηκε µε τον αριθµό των ζωντανών κυττάρων σε κάθε συνθήκη. Οι
τιµές που φαίνονται υπολογίστηκαν ως το πόσο της θυµιδίνης που ενσωµατώθηκε λόγω του
VEGF στα κύτταρα που επωάστηκαν µε VEGF και ραπαµυκίνη σε σχέση µε το ποσό που
ενσωµατώθηκε λόγω του VEGF στα κύτταρα που επωάστηκαν µόνο µε VEGF. Το αποτέλεσµα
είναι αντιπροσωπευτικό του πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε σε τριπλέτες δυο ανεξάρτητες
φορές (Α) *p<0.001. Η έκφραση της myrAkt ελέγχθηκε µε western για να δειχθεί η
οµοιοµορφία της στις διάφορες συνθήκες (Β).

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα γίνεται σαφές ότι η ραπαµυκίνη είναι ικανή
να αναστείλει τον από το VEGF επαγόµενο πολλαπλασιασµό ανεξάρτητα από την Akt
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και τις ERK1/2. Επειδή η ραπαµυκίνη αποτελεί αναστολέα της ενεργοποίησης της p70
S6K, δείχνουµε µε έµµεσο τρόπο ότι η p70 S6K είναι σηµαντική για τη
πολλαπλασιαστική δραστικότητα του VEGF.

Εικόνα 32
H ραπαµυκίνη δεν αναστέλλει την από το VEGF επαγόµενη φωσφορυλίωση των
ERK1/2
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία η όχι 10nM ραπαµυκίνης
για 15min. Ίσα ποσά πρωτεΐνης αναλύθηκαν κατά western µε ειδικά αντι-p-ERK1/2 και αντιERK1/2 αντισώµατα.

2.2.3.2.5. Η p70 S6 κινάση δεν φαίνεται να ενέχεται στην επιβίωση των
ενδοθηλιακών κυττάρων
Για να διερευνήσουµε αν η p70 S6K ενέχεται και στην επιβίωση των
ενδοθηλιακών κυττάρων στο σύστηµά µας, χρησιµοποιήσαµε πάλι τη ραπαµυκίνη ως
αναστολέα της p70 S6Κ. HUVE κύτταρα λοιπόν υπέστησαν στέρηση ορού και
ενεργοποιήθηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι ραπαµυκίνης για 15hr. Με το πέρας της
επώασης τα αποπτωτικά κύτταρα αναγνωρίστηκαν από τους πυκνωτικούς πυρήνες,
όπως αυτοί φαινόταν µε τη χρώση Hoechst και καταµετρήθηκαν κάτω από το
µικροσκόπιο. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, η στέρηση ορού προκάλεσε
κυτταρικό θάνατο (Εικ33 στήλη 1η), ο οποίος µειώθηκε, όταν τα κύτταρα επωάστηκαν
µε VEGF (Εικ33 στήλη 2η). Η παρουσία της ραπαµυκίνης δεν επηρέασε τη
αντιαποπτωτική δράση του VEGF (Εικ33 στήλη 3η) υποδεικνύοντας ότι η

97
ενεργοποίηση της p70 S6K δεν φαίνεται να είναι σηµαντική για την επαγόµενη από το
VEGF επιβίωση.

Εικόνα 33
Η p70 S6 κινάση δεν φαίνεται να ενέχεται στην επιβίωση των ενδοθηλιακών
κυττάρων
HUVE κύτταρα που µεγάλωσαν σε καλυπτρίδες, στερήθηκαν ορού και επωάστηκαν µε VEGF
παρουσία η όχι 10nM ραπαµυκινης για 15hr. To ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων
υπολογίστηκε από τους πυκνωτικούς πυρήνες όπως αυτοί φάνηκαν µε τη χρώση Hoechst για
την κάθε συνθήκη. Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε δυο ανεξάρτητες φορές.

2.2.3.2.6. H λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF
φωσφορυλίωση της p70 S6 κινάσης
Αφού λοιπόν δείξαµε ότι η p70 S6Κ είναι σηµαντική για τον επαγόµενο από το
VEGF πολλαπλασιασµό και επιπλέον αποτελεί ένα ένζυµο που εξαρτάται από την
ενεργοποίηση και τη δραστικότητα της PI3Κ, ήταν λογικό να εξετάσουµε τη δράση της
λουτεολίνης στην επαγόµενη φωσφορυλίωση της p70 S6K.
Έτσι, HUVE κύτταρα που είχαν υποστεί στέρηση ορού, ενεργοποιήθηκαν µε
VEGF παρουσία ή όχι διάφορων συγκεντρώσεων λουτεολίνης για 15min. Όπως
φαίνεται στη Εικ34α, ο VEGF αύξησε το επίπεδο φωσφορυλίωσης της p70 S6K
(Εικ34α ζώνη 2η), ενώ η παρουσία λουτεολίνης κατέστειλε την επαγόµενη και βασική
φωσφορυλίωση της p70 S6K και στις δύο συγκεντρώσεις που ελέγχθηκαν (10µΜ και
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50µΜ) (Εικ34α ζώνη 3η,4η,5η). Αυτό το αποτέλεσµα ήταν αναµενόµενο δεδοµένης της
ανασταλτικής δράσης της λουτεολίνης στην ενεργότητα της PI3Κ και µπορεί πλέον να
ερµηνεύσει κάλλιστα την αντιµιτωτική δράση της λουτεολίνης κατά την ενεργοποίηση
των κυττάρων µε VEGF. Για να επιβεβαιωθεί τέλος η παρουσία ισόποσης πρωτεΐνης
στα ελεγχόµενα δείγµατα, έγινε ανοσοαποτύπωση µε τη χρήση ειδικού αντισώµατος
έναντι της ακτίνης όπως απεικονίζεται στη Εικ34β.

Εικόνα 34
H λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF φωσφορυλίωση της p70 S6Κ
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι 10µΜ ή 50µΜ
λουτεολίνης για 15min. Ίσα ποσά πρωτεΐνης αναλύθηκαν κατά western µε ειδικά (α) αντι-pp70S6Κ και (β) αντι-ακτίνης αντισώµατα. Το αποτέλεσµα είναι αντιπροσωπευτικό του
πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε δυο ανεξάρτητες φορές.

2.2.4. Η λουτεολίνη ανατρέπει την επαγόµενη από το VEGF γονιδιακή
έκφραση στα ενδοθηλιακά κύτταρα
Προκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση της λουτεολίνης στην από το VEGF
επαγόµενη γονιδιακή έκφραση, έγινε επώαση των κυττάρων που είχαν υποστεί
στέρηση ορού, µε VEGF παρουσία ή όχι 10µΜ λουτεολίνης για 12hr. Στη συνέχεια το
RNA που αποµονώθηκε και αναλύθηκε µε την τεχνολογία των cDNA µικροσυστοιχιών
ως προς την αλλαγή στη γονιδιακή έκφραση περίπου 17000 γονιδίων. Όπως φαίνεται
στη Εικ35, ο VEGF προκάλεσε αλλαγή στην έκφραση 123 γονιδίων, τα οποία ανάλογα
µε το ρόλο που επιτελούν σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία κατανεµήθηκαν σε κατηγόριες.
Ο αριθµός των γονιδίων από την κάθε κατηγορία στα οποία έγινε επαγωγή ή
καταστολή της έκφρασης τους σηµειώνονται µε βέλη. Συνεπώαση του VEGF µε τη
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λουτεολίνη προκάλεσε αλλαγή στην έκφραση 16 γονιδίων (Εικ36). Στη δεύτερη στήλη
σηµειώνεται ο λόγος της έκφρασης του συγκεκριµένου γονιδίου παρουσία VEGF σε
σχέση µε τα µη ενεργοποιηµένα κύτταρα, ενώ στην τρίτη στήλη σηµειώνεται ο λόγος
της έκφρασης του συγκεκριµένου γονιδίου παρουσία VEGF και λουτεολίνης σε σχέση
µε τα κύτταρα που επωάστηκαν µόνο µε VEGF.
Τέλος, προκειµένου να γίνει επιβεβαίωση των διαφορικά εκφραζόµενων
γονιδίων, πραγµατοποιήθηκε Real Time RT PCR χρησιµοποιώντας RNA από δυο
ανεξάρτητα πειράµατα. Στην Εικ37i και ii φαίνεται αντιπροσωπευτικά η αύξηση της
έκφρασης δυο γονιδίων της ORP150 και της α2-µακροσφαιρίνης παρουσία VEGF σε
σχέση µε τα µη ενεργοποιηµένα κύτταρα (Εικ37i στήλη 1η και Εικ37ii στήλη 1).
Παρουσία όµως 10µΜ λουτεολίνης, η επαγωγική δράση του VEGF ήταν σαφώς
κατασταλµένη (Εικ 37i στήλη 2η και Εικ37ii στήλη 2η ).

Εικόνα 35
Ο VEGF ρυθµίζει τη γονιδιακή έκφραση σε 123 γονίδια στα ενδοθηλιακά κύτταρα
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι λουτεολίνης (10µΜ)
για 12hr. TοRNA που αποµονώθηκε αναλύθηκε ως προς τη γονιδιακή έκφραση µε την
τεχνολογία των cDNA µικροσυστοιχιών.
Ο VEGF τροποποίησε την έκφραση 123 γονιδίων σε σχέση µε τα µη ενεργοποιηµένα κύτταρα,
τα οποία οµαδοποιήθηκαν.
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Εικόνα 36
Η λουτεολίνη ανέστρεψε τηδράση του VEGF στη µεταγραφή 16 γονίδιων στα
ενδοθηλιακά κύτταρα
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι λουτεολίνης (10µΜ)
για 12hr. Tο RNA που αποµονώθηκε αναλύθηκε ως προς τη γονιδιακή έκφραση µε την
τεχνολογία των cDNA µικροσυστοιχιών και µε Real Time RT PCR. Η λουτεολίνη ανέστρεψε
το µεταγραφικό αποτέλεσµα του VEGF σε 16 γονίδια. Η πρώτη στήλη δείχνει τα ονόµατα των
16 γονιδίων, η δεύτερη στήλη την έκφρασή τους παρουσία VEGF σε σχέση µε τα µη
ενεργοποιηµένα κύτταρα και η τρίτη στήλη την έκφρασή τους παρουσία VEGF και
λουτεολίνης σε σχέση µε την παρουσία µόνο VEGF.
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Εικόνα 37
Η λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF µεταγραφή της ORP150 και
της α2-µακροσφαιρίνης
HUVE κύτταρα στερηµένα ορού επωάστηκαν µε VEGF παρουσία ή όχι λουτεολίνης (10µΜ)
για 12hr και το RNA που αποµονώθηκε αναλύθηκε µε Real Time RT PCR. Η επαγωγή της
έκφρασης της ORP150 και της α2- µακροσφαιρίνης από το VEGF απουσία λουτεολίνης
φαίνεται µε τις µαύρες στήλες, ενώ η σαφώς κατασταλµένη µεταγραφή τους παρουσία VEGF
και λουτεολίνης φαίνεται µε τις κόκκινες στήλες. Το αποτέλεσµα είναι αντιπροσωπευτικό δύο
ανεξάρτητων πειραµάτων.
*p<0.001
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2.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
2.3.1. Η λουτεολινη αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF
αγγειογένεση στον κερατοειδή κονίκλου
Σε µια προσπάθεια να αναγνωριστούν ουσίες, οι οποίες συµµετέχουν στην καλά
αποδεδειγµένη προστατευτική δράση της δίαιτας πλούσιας σε φυτικές τροφές σε
διάφορες παθολογικές καταστάσεις µε προεξάρχοντα τον καρκίνο (Adlercreutz, 1990;
Miller, 1990), µια προηγούµενη µελέτη είχε δείξει ότι συγκεκριµένα φλαβονοειδή και
ισοφλαβονοειδή αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών και καρκινικών
κυττάρων καθώς και την in vitro αγγειογένεση (Fotsis et al., 1997). Σε συµφωνία µε
αυτά τα αποτελέσµατα, το ισοφλαβονοειδές γενιστείνη, όπως και δυο φλαβονοειδή, η
φισετίνη και λουτεολίνη, ανέστειλαν την αγγειογένεση σε ένα in vivo µοντέλο
αγγειογένεσης σε κερατοειδή κονίκλου (Joussen et al., 2000). Σε όλες αυτές τις
µελέτες, ο FGF-2 είχε χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την επαγωγή της in vitro και in
vivo αγγειογένεσης. Από τη στιγµή όµως που ο VEGF είναι ο κυριότερος διεγέρτης της
αγγειογένεσης στις αγγειογενετικές παθήσεις του οφθαλµού και τους περισσότερους
όγκους, θελήσαµε να διερευνήσουµε την πιθανή ανασταλτική δράση των
φλαβονοειδών στην από το VEGF επαγόµενη αγγειογένεση. Έτσι, αρχικά δείξαµε πως
η λουτεολίνη ανέστειλε τον επαγόµενο από το VEGF σχηµατισµό τριχοειδικών
αγγείων, όταν συγχορηγήθηκε µε VEGF σε εµφυτεύµατα βραδείας αποδέσµευσης
τοποθετηµένα σε κερατοειδή κονίκλου. Αυτή είναι και η πρώτη φορά που δείχνεται σε
µια µελέτη ότι ένα φλαβονοειδές µπορεί να αναστείλει την επαγόµενη από το VEGF in
vivo αγγειογένεση.

2.3.2. H λουτεολίνη αναστέλλει την επαγόµενη από τον VEGF επιβίωση
και πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων.
Το προαναφερθέν αποτέλεσµα ήταν πολύ ενδιαφέρον, ώστε να µας ωθήσει να
διερευνήσουµε τους µοριακούς µηχανισµούς µε τους οποίους επιτυγχάνεται η
ανασταλτική δράση της λουτεολίνης. Κατά τη διαδικασία της αγγειογένεσης, τα
ενδοθηλιακά κύτταρα διασπούν τη βασική µεµβράνη µέσω παραγωγής πρωτεολυτικών
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πολλαπλασιάζονται και τέλος διαφοροποιούνται, ώστε να σχηµατίσουν το τελικό
αγγείο. Ο VEGF όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελεί ρυθµιστή όλων αυτών των
σταδίων και επιπλέον προσφέρει επιβιωτικά σήµατα στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Όµως,
λίγα είναι γνωστά για τη δράση των φλαβονοειδων στις ρυθµιζόµενες από το VEGF
αποκρίσεις των ενδοθηλιακών κύτταρων. Μόνο πρόσφατα περιγράφτηκε ότι η
απιγενίνη και η 3-υδροξυφλαβόνη ανέστειλαν την από το VEGF επαγόµενη παραγωγή
πρωτεασών που διασπούν την εξωκυττάρια ουσία, όπως η MMP-1 και ο uPA, και
τροποποίησαν την έκφραση αναστολέων των πρωτεασών όπως οι TIMP-1/-2 και PAI-1
(Kim, 2003).
Στην παρούσα µελέτη η λουτεολίνη ανέστειλε την επαγόµενη από το VEGF
επιβίωση των ενδοθηλιακών κύτταρων µε δοσοεξαρτώµενο τρόπο και µε µια
συγκέντρωση ικανή να αναστείλει κατά το ήµισυ τη δράση του VEGF ίση µε 4µΜ.
Επιπλέον, δείξαµε ότι παράλληλα η λουτεολίνη ανέστειλε τον επαγόµενο από το VEGF
πολλαπλασιασµό στα ενδοθηλιακά κύτταρα, όπως φάνηκε από την έκφραση του
πολλαπλασιαστικού δείκτη ki67 στα ενδοθηλιακά κύτταρα µε µη αποπτωτικό πυρήνα,
διαχωρίζοντας έτσι την αντιµιτωτική από την αποπτωτική δράση. Όλα αυτά τα
αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι τα φλαβονοειδή είναι ικανά να αναστείλουν τις
επαγόµενες από το VEGF αγγειογενετικές αποκρίσεις των ενδοθηλιακών κυττάρων
επιβεβαιώνοντας την ανασταλτική δράση της λουτεολίνης στο πειραµατικό µοντέλο
νεοαγγείωσης σε κερατοειδή κονίκλου.

2.3.3. H λουτεολίνη αναστέλλει την από τον VEGF επαγόµενη επιβίωση
των ενδοθηλιακών κυττάρων αναστέλλοντας την PI3K/Akt οδό
Τα φλαβονοειδή εµφανίζουν αρκετές ενδιαφέρουσες βιοχηµικές δράσεις (Havsteen,
1983). Έχει λοιπόν δειχθεί ότι µπορούν να αναστείλουν κινάσες των τυροσινών
(Cunningham et al., 1992; Graziani et al., 1983) και των σερινών πιθανώς λόγω
ανταγωνιστικής αναστολής της πρόσδεσης του ATP στη ειδική θέση δέσµευσης του
στις κινάσες, µια περιοχή η οποία έχει σηµαντική οµοιότητα σε όλα τα µέλη της
οικογένειας των κινασών (Graziani et al., 1983). Αφού λοιπόν ο VEGF πραγµατοποιεί
τις βιολογικές του δράσεις µέσω ενεργοποίησης των υποδοχέων του (VEGFR-1, -2 και
–3) που διαθέτουν δράση τυροσινικής κινάσης (Dougher-Vermazen et al., 1994) και
επειδή ο VEGFR-2 θεωρείται ότι παίζει τον κυριότερο ρόλο στη ρύθµιση της
αγγειογένεσης (Keyt et al., 1996), υποθέσαµε αρχικά ότι η ενεργότητα της τυροσινικής
κινάσης του VEGFR-2 µπορεί να αποτελεί έναν πιθανό στόχο της λουτεολίνης.
Επιπλέον αυτός ο υποδοχέας έχει δειχθεί ότι είναι στόχος αρκετών επιτυχηµένων
αναστολέων της αγγειογένεσης, οι οποίοι φέρουν φαινολικούς δακτυλίους στο µόριο
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τους (Laird et al., 2002; Laird et al., 2000; Sun et al., 2003). Η λουτεολίνη όµως
ανέστειλε µόνο µερικώς την επαγόµενη από το VEGF ενεργότητα του VEGFR-2 στα
50 µΜ, ενώ δεν ήταν καθόλου δραστική στα 10µΜ. Από τη στιγµή όµως που µπορούσε
να αναστείλει τις επαγόµενες από το VEGF βιολογικές δράσεις (πολλαπλασιασµό και
επιβίωση) σε συγκεντρώσεις µικρότερες των 10µΜ, φαίνεται απίθανο ο VEGFR-2 να
αποτελεί το στόχο της. Αυτή η διαπίστωση µας κατεύθυνε στη διερεύνηση οδών
µεταγωγής του σήµατος του VEGF πιο κάτω από τον υποδοχέα, η αναστολή των
οποίων θα µπορούσε να ευθύνεται για την τελική δράση της λουτεολίνης.
Η οδός της PI3K/Akt φαίνεται να παίζει κεντρικό ρόλο στην αναστολή του
προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου και τη διατήρηση σηµάτων επιβίωσης από
τους διάφορους αυξητικούς παράγοντες (Datta et al., 1999) συµπεριλαµβανοµένου του
VEGF στα ενδοθηλιακά κύτταρα (Gerber et al., 1998b). Έτσι στην παρούσα µελέτη
αρχικά δείξαµε ότι η λουτεολίνη αναστέλλει πλήρως την επαγόµενη από το VEGF
φωσφορυλίωση της Akt ακόµα και στα 10µΜ και ότι υπερέκφραση µιας µόνιµα
ενεργής µορφής της Akt (myrAkt) ανέστρεψε την αντι-επιβιωτική δράση της
λουτεολίνης. Όπως είναι αναµενόµενο, η αναστολή από τη λουτεολίνη της
φωσφορυλίωσης της Akt που είναι κρίσιµη για την ενεργότητά της, έχει ως
αποτέλεσµα την αναστολή και άλλων µορίων, των οποίων η ενεργότητα εξαρτάται από
την Akt και τα οποία ρυθµίζουν την απόπτωση και την επιβίωση των κυττάρων όπως η
BAD, η κασπάση 9, οι µεταγραφικοί παράγοντες FKH κτλ. (Datta et al., 1999).
Ένας τέτοιος παράγοντας που ενεργοποιείται από την Akt είναι και η FRAP (12
rapamycin –associated protein ο στόχος της ραπαµυκίνης στα θηλαστικά mTOR), η
οποία παίζει ρόλο στην επιβίωση έµµεσα µέσω ρύθµισης φορέων της κυτταρικής
µεµβράνης που είναι υπεύθυνοι για τη µεταφορά εξωκυττάριων θρεπτικών ουσιών
(Edinger and Thompson, 2002). Παρ’όλα αυτά η FRAP δεν φάνηκε να παίζει ρόλο
στην επαγόµενη από το VEGF επιβίωση στα ενδοθηλιακά κύτταρα δεδοµένου ότι η
ραπαµυκίνη, η οποία αναφέρεται ως ένας ειδικός αναστολέας της FRAP δεν είχε
κάποια αποπτωτική δράση.
Επιπλέον έχει δειχθεί ότι η Akt ενεργοποιεί την RelA/p65 υποµονάδα του
µεταγραφικού παράγοντα NFkappaB µέσω µιας οδού εξαρτώµενης από τις κινάσες του
ΙκΒ (IKKs) (Madrid et al., 2001; Ozes et al., 1999; Romashkova and Makarov, 1999)
που έχει ως αποτέλεσµα τη µεταγραφή γονιδίων επιβίωσης (Opipari et al., 1992; Zong
et al., 1999). Αποκλείσαµε όµως, ότι ο NFkappaB ενέχεται στην ανασταλτική δράση
της λουτεολίνης στην επιβίωση των ενδοθηλιακών κυττάρων, µιας και δεν
παρατηρήσαµε ενεργοποίηση του NFkappaB από το VEGF ή καταστολή της από τη
λουτεολίνη.
Βρήκαµε όµως ότι η επώαση των κυττάρων µε λουτεολίνη είχε ως αποτέλεσµα την
αύξηση της βασικής και της επαγόµενης από το VEGF φωσφορυλίωσης του p38, το
οποίο είναι γνωστό ότι προκαλεί απόπτωση στα ενδοθηλιακά κύτταρα (Matsumoto et
al., 2002; Yue et al., 1999). Επειδή λοιπόν η Akt καταστέλλει τη φωσφορυλίωση του
p38 (Gratton et al., 2001), η αναστολή της Akt από τη λουτεολινη είναι λογικό να
οδηγεί σε έντονη από το VEGF φωσφορυλίωση του p38. Σε συµφωνία µε αυτό το
γεγονός, η υπερέκφραση της myrAkt στα κύτταρα κατέστειλε τόσο την επαγόµενη από
το VEGF φωσφορυλίωση του p38 όσο και την ενισχυτική δράση της λουτεολίνης σε
αυτή. Κατά συνέπεια αποκλείεται η πιθανότητα, η λουτεολίνη να επιδρά στο p38 µε
έναν µηχανισµό ανεξάρτητο της Akt. Συµπερασµατικά λοιπόν, η λουτεολίνη µέσω
αναστολής της Akt όχι µόνο αναστέλλει επιβιωτικά µηνύµατα εξαρτώµενα από αυτήν,
αλλά και ενισχύει την προαποπτωτική οδό του MKK3/MKK6/p38 µε τελικό
αποτέλεσµα µια ισχυρή αποπτωτική δράση στα ενδοθηλιακά κύτταρα.
Η ενεργοποίηση της Akt απαιτεί τη µετακίνηση της από το κυτταρόπλασµα στην

105
κυτταρική µεµβράνη, η οποία ακολουθείται από φωσφορυλίωση στη Thr308 και τη
Ser473 από την PDK1 και µια άγνωστη κινάση αντίστοιχα (Alessi et al., 1997; Scheid
et al., 2002; Vanhaesebroeck and Alessi, 2000). Όλα αυτά τα σταδία ενεργοποίησης της
Akt εξαρτώνται από την καταλυτική δράση της PI3K, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την
παραγωγή φωσφολιπιδίων, τα οποία αναγνωρίζονται από τις περιοχές οµολογίας µε
πλεκστρίνη (pleckstrin homology domain, PH) της Akt (Chan et al., 1999) και της
PDK1 και αυτή η αλληλεπίδραση ευθύνεται για τη µεταφορά των Akt και PDK1 στην
κυτταρική µεµβράνη. Στην παρούσα µελέτη δείξαµε ότι η λουτεολίνη αναστέλλει την
επαγόµενη από το VEGF ενεργότητα της PI3K σε συγκεντρώσεις ανάλογες µε αυτές
που παρουσιάζει την ισχυρή αντι-επιβιωτική και αντι-πολλαπλασιαστική δράση στα
ενδοθηλιακά κύτταρα. Επειδή έχει ήδη αναφερθεί ότι συγκεκριµένα φλαβονοειδή
αναστέλλουν την ενεργότητα της PI3K in vitro µέσω ανταγωνισµού στην περιοχή
σύνδεσης του ΑΤΡ (Agullo et al., 1997; Gamet-Payrastre et al., 1999; Walker et al.,
2000), είναι πιθανότατο να υπάρχει µια απευθείας δράση της λουτεολίνης στην
καταλυτική υποµονάδα της PI3K. Εναλλακτικά η λουτεολινη θα µπορούσε να
αναστέλλει τη φωσφορυλίωση της p85 ρυθµιστικής υποµονάδας. Υπάρχουν όµως
αντικρουόµενες απόψεις για το αν πραγµατοποιείται φωσφορυλίωση του p85 κατά την
ενεργοποίηση µε VEGF και για το κατά πόσο αυτή η φωσφορυλίωση παίζει ρόλο στην
ενεργοποίηση της καταλυτικής υποµονάδας p110 (Abedi and Zachary, 1997; Gille et
al., 2001; Takahashi and Shibuya, 1997; Thakker et al., 1999; Waltenberger et al.,
1994). Εµείς δεν παρατηρήσαµε στο σύστηµα µας κάποια επαγωγή της
φωσφορυλίωσης του p85 από το VEGF ή αναστολή της από τη λουτεολίνη.

2.3.4. H λουτεολίνη αναστέλλει τον επαγόµενο από τον VEGF
πολλαπλασιασµό των ενδοθηλιακών κυττάρων αναστέλλοντας την PI3K/p70
S6K οδό
Όσον αφορά τον επαγόµενο από το VEGF πολλαπλασιασµό, παρ’όλο που η οδός των
ERK1/2 θεωρείται ότι παίζει κεντρικό ρόλο, (Kroll and Waltenberger, 1997) (Parenti et
al., 1998) (Rousseau et al., 1997) υπάρχουν τελευταίες αναφορές που εµπλέκουν την
οδό της PI3K/p70 S6Κ στα HUVE κύτταρα (Vinals et al., 1999; Yu and Sato, 1999).
Στην παρούσα µελέτη είδαµε ότι η λουτεολίνη δεν ήταν ικανή να αναστείλει την
επαγόµενη από το VEGF φωσφορυλίωση των ERK1/2 υποδεικνύοντας έτσι ότι η
αναστολή της PI3K από την λουτεολίνη µπορεί να ευθύνεται και για την ανασταλτική
δράση της λουτεολίνης στον επαγόµενο από το VEGF πολλαπλασιασµό. Η p70 S6Κ
είναι µια κινάση των σερινών /θρεονινών, η οποία φωσφορυλιώνει την 40S
ριβοσωµική πρωτεΐνη S6 και µε αυτόν τον τρόπο τροποποιεί την µετάφραση µιας
οµάδας mRNA που κωδικοποιούν ριβοσωµικές πρωτεΐνες και παράγοντες επιµήκυνσης
της διαδικασίας της µετάφρασης (Jefferies et al., 1997). Μιτογόνα ερεθίσµατα
ενεργοποιούν την p70 S6Κ, η οποία απαιτείται για την είσοδο µέσω της G1 φάσης στον
κυτταρικό κύκλο και τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό (Thomas, 2000). Η ενεργοποίηση
της p70 S6Κ ρυθµίζεται µε την φωσφορυλίωση της σε εφτά διαφορετικά αµινοξέα του
µορίου της. Συγκεκριµένα η κατάσταση φωσφορυλίωσης των θρεονινών 229 και 389
σχετίζονται µε την ενεργότητα της PI3K (Chung et al., 1994; Reif et al., 1997) και είναι
σηµαντικές για την ενζυµατική ενεργότητα της p70 S6Κ. Αυτές οι θέσεις είναι επίσης
ευαίσθητες στη δράση της FRAP (FKBP 12-rapamycin associated protein). Κατ’αυτό
τον τρόπο η ραπαµυκίνη (ο πιο ευρέως και ειδικός µέχρι τώρα αναστολέας της FRAP)
αναστέλλει την ενεργότητα της p70 S6Κ και επιπλέον αναστέλλει την είσοδο στον
κυτταρικό κύκλο µέσω της G1 φάσης (Chung et al., 1992; Lane et al., 1993). Ο VEGF
λοιπόν όχι µόνο επήγαγε τη φωσφορυλίωση της p70 S6Κ στη Θρεονίνη 389, αλλά και
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η επακόλουθη αύξηση του πολλαπλασιασµού ήταν ευαίσθητη στη ραπαµυκίνη.
Επιπλέον η λουτεολίνη στα 10µΜ ανέστειλε πλήρως την επαγόµενη από το VEGF
φωσφορυλίωση του p70 S6 K στη θρεονίνη 389.
Ο µηχανισµός µε τον οποίο οι PI3K και FRAP συνεργάζονται προκειµένου να
ενεργοποιήσουν την p70 S6K δεν είναι πλήρως κατανοητός. Καθώς η Akt έχει δειχθεί
να φωσφορυλιώνει τη FRAP (Nave et al., 1999) και η FRAP είναι ικανή να
φωσφορυλιώνει την p70 S6K στη θρεονίνη 389 (Burnett et al., 1998; Isotani et al.,
1999), η ενεργοποίηση της p70 S6K φαίνεται να είναι τουλάχιστον εν µέρει
εξαρτώµενη από την Akt. Παρ΄όλα αυτά µεταλλαγµένες µορφές της Akt, οι οποίες δεν
έχουν ενζυµατική ενεργότητα, δεν είναι ικανές να αναστείλουν την εξαρτώµενη από τη
FRAP ενεργοποίηση της p70 S6K από αυξητικούς παράγοντες (Burgering and Coffer,
1995; Dufner et al., 1999) θέτοντας σε αµφισβήτηση τη βαρύτητα της Akt σε αυτή τη
διαδικασία. Στο δικό µας σύστηµα η υπερέκφραση µιας µόνιµα ενεργής µορφής της
Akt ανέστειλε ασθενώς την αντιµιτωτική δράση της λουτεολίνης, υποδεικνύοντας έτσι
ότι η εξαρτώµενη από την PI3K ενεργοποίηση της p70 S6K λαµβάνει χώρα στα HUVE
κύτταρα µέσω µηχανισµών βασικά ανεξάρτητων της Akt.
Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι και η ρυθµιστική υποµονάδα της PI3K p85 επίσης
ρυθµίζει την ενεργοποίηση της p70 S6K µέσω της διατήρησης ενός προσωρινού
συµπλόκου που περιλαµβάνει και την p70 SK µε τη FRAP (Gonzalez-Garcia et al.,
2002). Επιπλέον έχει δειχθεί ότι η φωσφατάση PP2A συνδέεται µε το σύµπλοκο
PI3K/FRAP/p70 S6K και αποφωσφορυλιώνει την p70 S6K, ενώ η FRAP αναστέλλει
αυτή την αποφωσφορυλίωση της p70 S6K στη θρεονίνη 389 από την PP2A
διατηρώντας την έτσι στην ενεργή φωσφορυλιωµένη µορφή (Peterson et al., 1999).
Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν η καταλυτική υποµονάδα της PI3K p110 είναι υπεύθυνη
για την παραγωγή 3-φωσφατιδυλοινισιτολικών λιπιδίων που προσελκύουν την PDK1
(Anderson et al., 1998). Αυτή µε τη σειρά της εκτός από την φωσφορυλίωση της Akt
που ήδη αναφέρθηκε, φωσφορυλιώνει και την p70 S6K στις θρεονίνες 229 (Alessi et
al., 1998; Balendran et al., 1999; Pullen et al., 1998) και 389 µε τη βοήθεια της PKCζ
και αυτοφωσφορυλίωσης της ίδιας της p70 S6K (Romanelli et al., 2002). Η ρυθµιστική
υποµονάδα της PI3K p85 φαίνεται να παίζει ρόλο στη διατήρηση αυτών των
φωσφορυλιώσεων.
Επιπλέον έχει δειχθεί ότι οι PDK1, PKCζ και p70 S6K συνυπάρχουν σε ένα σύµπλοκο
(Romanelli et al., 1999) στο οποίο η PDK1 φωσφορυλιώνει την PKCζ. (Le Good et al.,
1998) (Chou et al., 1998) Αυτή µε τη σειρά της σταθεροποιεί την ενεργή µορφή της
διάταξης του µορίου της PDK1, µέσω του υδροφοβικού µοτίβου, το οποίο µοιάζει µε
εκείνο της PIF (protein kinase C related kinase 2,) (Romanelli et al., 2002) (Biondi et
al., 2000). Σε συµφωνία µε τα ανωτέρω η PKCζ και οι άλλες ισοµορφές των PKC
έχουν δειχθεί να ενεργοποιούνται από το VEGF µέσω ενός µηχανισµού ανεξάρτητου
της PLCγ (Wu et al., 2000) αλλά εξαρτηµένου από την PI3K (Wu et al., 2000) και να
επηρεάζουν τον επαγόµενο από το VEGF πολλαπλασιασµό εν µέρει ανεξάρτητα των
ERK1/2
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Συνολικά µπορεί κάποιος από τις µέχρι τώρα αναφορές και τα δικά µας
αποτελέσµατα να συνάγει το συµπέρασµα ότι η καταλυτική δράση της PI3K είναι
απαραίτητη προκειµένου να σχηµατιστεί ένα σύµπλοκο VEGF/VEGFR2/PI3K/FRAP/PDK1/PKCζ/p70 S6K, το οποίο ρυθµίζει την ενεργότητα της p70 S6K
(Εικονα21). Η Αkt µπορεί επίσης να συµµετέχει σε αυτό το σύµπλοκο αλλά πιθανώς
δεν έχει κεντρικό ρόλο στον εξαρτώµενο από την p70 SK πολλαπλασιασµό στα HUVE
κύτταρα. Ο σχηµατισµός ενός τέτοιου συµπλόκου θα ερχόταν σε συµφωνία µε τις
παρατηρήσεις µας ότι α) ο VEGF επάγει τον πολλαπλασιασµό στα HUVE κύτταρα και
αυτή η δράση αναστέλλεται από τη λουτεολίνη και τη ραπαµυκίνη β) η επαγόµενη από
το VEGF επιβίωση των κυττάρων αναστέλλεται από τη λουτεολίνη αλλά όχι από τη
ραπαµυκίνη γ) η υπερέκφραση µιας µόνιµα ενεργής µορφής της Akt ενώ ανέστειλε
ισχυρά την αντιεπιβιωτική δράση, ανέστειλε ασθενώς την αντιπολλαπλασιαστική
δράση της λουτεολίνης. δ) η λουτεολίνη και η ραπαµυκίνη αναστέλλουν την
επαγόµενη από το VEGF φωσφορυλίωση της p70 S6K στη θρεονίνη 389.
Εικόνα 21
Σχηµατική παράσταση των συνεπειών της αναστολής της PI3K από τη λουτεολίνη στη
µεταγωγή του σήµατος από το VEGF που σχετίζεται µε τον πολλαπλασιασµό και την
επιβίωση των ενδοθηλιακών κυττάρων
Η πρόσδεση του VEGF στον VEGFR-2 προσελκύει την PI3K µέσω της ρυθµιστικής
της υποµονάδας p85 και ενεργοποιεί την καταλυτική της υποµονάδα, η οποία µε τη
σειρά της φωσφορυλιώνει τα φωσφατιδυλοινισιτολικά λιπίδια στη θέση 3. Τα
φωσφολιπίδια αυτά αναγνωρίζονται από τις PH περιοχές της PDK1 και Akt, οι οποίες
µε αυτό τον τρόπο προσελκύονται στην κυτταρική µεµβράνη όπου η PDK1
φωσφορυλιώνει την Akt. Επιπλέον η PDK1 φωσφορυλιώνει και ενεργοποιεί την p70
S6K µε τη βοήθεια της PKCζ καθώς βρίσκονται και οι τρεις µαζί σε ένα σύµπλεγµα. Η
p85 υποµονάδα διατηρεί τη φωσφορυλίωση της p70 S6K στη θρεονίνη 389 µε το να
προσελκύει τη FRAP, η οποία αναστέλλει την PP2A, µια φωσφατάση που αποφωσφορυλιώνει
την p70S6K στη θρεονίνη 389. Η λουτεολίνη αναστέλλει την καταλυτική δράση της PI3K και
έτσι καταστέλλει την φωσφορυλίωση και την ενεργοποίηση της Akt και της p70 S6K. H Αkt
είναι γνωστό ότι µεταβιβάζει σήµατα επιβίωσης και πολλαπλασιασµού, ενώ η p70S6K είναι
σηµαντική για την είσοδο στη G1 φάση του κυτταρικού κύκλου. Υπερέκφραση µιας µόνιµα
ενεργής µορφής της Akt ανέστρεψε µόνο το αντιεπιβιωτικό αποτέλεσµα της λουτεολίνης
υποδεικνύοντας ότι τα µιτογόνα ερεθίσµατα από την Akt, συµπεριλαµβανοµένης της
φωσφορυλίωσης της p70 S6K στη θρεονίνη 389 από την ενεργοποιηµένη FRAP, δεν είναι
σηµαντικά για την επαγόµενη από το VEGF µιτογένεση στα ενδοθηλιακά κύτταρα που
χρησιµοποιήσαµε Έτσι φαίνεται ότι η επαγόµενη από το VEGF επιβίωση στα HUVE κύτταρα
πραγµατοποιείται µέσω ενός µηχανισµού εξαρτώµενου από την PI3K και την Akt, ενώ ο
επαγόµενος από το VEGF πολλαπλασιασµός φαίνεται να είναι εξαρτώµενος από την PI3K
αλλά ανεξάρτητος από την Akt. Επιπλέον, ο επαγόµενος από το VEGF πολλαπλασιασµός στο
σύστηµά µας ήταν ευαίσθητος στη δράση της λουτεολίνης και της ραπαµυκίνης. Ταυτόχρονα η
λουτεολίνη δεν ανέστειλε την επαγόµενη ενεργοποίηση των ERK1/2 υποδεικνύοντας έτσι ότι
το αντιµιτωτικό αποτέλεσµα προκύπτει σχεδόν αποκλειστικά από την αναστολή της PI3K.
Τέλος, η φωσφορυλίωση του p38 ενισχύθηκε από τη λουτεολίνη ως αποτέλεσµα της
κατασταλτικής της δράσης στην Αkt µε αποτέλεσµα την ισχυροποίηση του αποπτωτικού
αποτελέσµατος της λουτεολίνης.
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2.3.5. H λουτεολινη αναστέλλει την επαγοµένη από το VEGF µεταγραφή
στα ενδοθηλιακά κύτταρα
Επειδή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα κύτταρο και κατά επέκταση το
αγγείο είναι δυναµική, η ενεργοποίηση του µε κάποιον παράγοντα όπως ο VEGF έχει
ως αποτέλεσµα έναν καταρράκτη αντιδράσεων που ουσιαστικά µεταβιβάζουν το σήµα
από τον υποδοχέα στον πυρήνα, αφού πρώτα αλληλεπιδράσουν µε αλλά σήµατα που
εισέρχονται ταυτόχρονα στο κύτταρο ή δηµιουργούνται µέσα σε αυτά. Ο τελικός
συνυπολογισµός της βαρύτητας των σηµάτων έχει ως αποτέλεσµα την αυξοµείωση της
έκφρασης συγκεκριµένων οµάδων γονιδίων που η τελική τους µετάφραση θα είναι
υπεύθυνη για την βιολογική απόκριση του κυττάρου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
θελήσαµε να αναγνωρίσουµε την µεταγραφική απόκριση των HUVE κυττάρων στον
προεξάρχοντα αγγειογενετικό παράγοντα VEGF και την επίδραση της λουτολίνης σε
αυτή.

Κατ’αυτό

τον

τρόπο

χρησιµοποιώντας

την

τεχνολογία

των

cDNA

µικροσυστοιχιών µπορέσαµε να ελέγξουµε ανάµεσα σε 17000 γονίδια, τα γονίδια που
εκφραζόταν διαφορικά λόγω του VEGF και την επίδραση της λουτεολίνης σε αυτά.
Αρχικά λοιπόν βρήκαµε πως επώαση των κυττάρων για 12hr µε το VEGF έχει ως
αποτέλεσµα την τροποποίηση της µεταγραφής σε 123 γονίδια, τα οποία είναι
σηµαντικά για τις βιολογικές δράσεις του VEGF όπως ο πολλαπλασιασµός, η επιβίωση
κτλ. Υπήρχαν όµως και γονίδια που δεν έχουν συσχετιστεί µε την αγγειογένεση ή δεν
έχουν ταυτοποιηθεί ακόµα. Η λουτεολίνη ανέστρεψε τη µεταγραφική δράση του VEGF
σε 16 γονίδια, τα οποία πιθανώς συµµετέχουν στην αντιαγγειογενετική δράση της
λουτεολίνης, ανάµεσα των οποίων είναι η ORP150 (oxygen regulated protein) και η
α2-µακροσφαιρίνη (alpha2-macroglobulin).
H ανθρώπινη α2-µακροσφαιρίνη είναι ένας αναστολέας πρωτεινασών (Barrett
and Starkey, 1973). Πρόσφατες µελέτες έδειξαν επίσης και άλλες σηµαντικές
βιολογικές δράσεις που περιλαµβάνουν ενίσχυση της αντιγονοπαρουσίασης (Chu and
Pizzo, 1993; Osada et al., 1987), προώθηση των καρκινοκτόνων ιδιοτήτων των
µακροφάγων (Ades et al., 1982), και τη σύνδεση και πιθανή ρύθµιση κυτταροκινών και
αυξητικών παραγόντων (Crookston et al., 1994) όπως ο TGFβ (O'Connor-McCourt and
Wakefield, 1987; Webb et al., 1998), ο PDGF (Gonias et al., 2000; Huang et al., 1984;
Raines et al., 1984), ο NGF (Gonias et al., 2000; Ronne et al., 1979), ο TNFα
(Wollenberg et al., 1991), ο FGF-2 (Dennis et al., 1989), η IL-6 (Matsuda et al., 1989)
και ο VEGF (Soker et al., 1993). Eιδικά ο VEGF έχει δειχθεί ότι συνδέεται µε την α2-
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µακροσφαιρίνη σε περιοχές διαφορετικές από άλλους αυξητικούς παράγοντες
(Bhattacharjee et al., 2000). Θεωρείται µάλιστα ότι η α2-µακροσφαιρίνη µπορεί να
παίζει το ρόλο της παρακαταθήκης για διάφορους παράγοντες στο πλάσµα. Η σύνδεση
των αυξητικών παραγόντων µε την α2-µακροσφαιρίνη συνήθως αναστέλλει τη
βιολογική τους δράση in vitro, παρ’ολο που αυτή η σύνδεση µπορεί να αυξήσει τη
δραστικότητα του PDGF (Bonner et al., 1990) (Waltenberger et al., 1994). Στην
παρούσα µελέτη ο VEGF προκάλεσε επαγωγή της έκφρασης της α2-µακροσφαιρίνης, η
οποία καταστάλθηκε όταν τα κύτταρα συνεπωάστηκαν µε VEGF και λουτεολίνη. ∆εν
είναι γνωστό εάν η σύνδεση του VEGF µε την α2-µακροσφαιρίνη αναστέλλει την
δραστικότητα του VEGF. Eαν αυτό αληθεύει, τότε η αναστολή αυτή µπορεί να
συνεισφέρει στην αντιαγγειογενετική δράση της λουτεολίνης. Aυτό είναι ένα σηµείο
παραπέρα µελέτης.
Aναφορικά µε την OR150, πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι απαιτείται για
την ενδοκυττάρια µετακίνηση της πρωτεΐνης του VEGF από το ενδοπλασµατικό δίκτυο
στη συσκευή Golgi και την επακόλουθη έκκριση (Ozawa et al., 2001a). Η ORP150
αναγνωρίστηκε

αρχικά

ως

µια

πρωτεΐνη

που

εκφράζεται

σε

καλλιέργειες

αστροκυττάρων κάτω από συνθήκες υποξίας (Kuwabara et al., 1996) ως αποτέλεσµα
της επαγωγής της έκφρασης του mRNA της (Ozawa et al., 1999). Η έκφραση της
OPR150 στα καλλιεργούµενα ανθρώπινα κύτταρα έχει δειχθεί ότι είναι σηµαντική για
την επιβίωση τους στην παρατεταµένη υποξία (Ozawa et al., 1999). Επιπλέον
χορήγηση αδενοϊών που εκφράζουν ORP150 σε πληγές διαβητικών ποντικιών (Ozawa
et al., 2001a) αύξησε την νεοαγγείωση. H υπερέκφραση της ORP150 αύξησε την
έκκριση της πρωτεΐνης του VEGF σε κύτταρα υποξικού ιστού, ενώ η καταστολή της
είχε ως αποτέλεσµα την ακινητοποίηση του VEGF στο ενδοπλασµατικο δίκτυο. Αυτά
τα δεδοµένα δείχνουν πως η ORP150 απαιτείται για την έκκριση του VEGF και ότι στα
υποξικά κύτταρα το αυξηµένο πόσο του VEGF απαιτεί µια αντίστοιχη αύξηση της
έκφρασης της ORP150.
Η συσχέτιση ανάµεσα στην ανάπτυξη των όγκων και της OPR150 προέκυψε
από την πρόσφατη παρατήρηση ότι η OPR150 είναι αυξηµένη στους κακοήθεις όγκους
(Tsukamoto et al., 1998). Άλλη µελέτη έδειξε ότι η OR150 και ο VEGF
συνεκφράζονταν σε ανθρώπινο γλιοβλάστωµα και αυξηµένη έκφραση της OPR150
επήγαγε την ανάπτυξη του όγκου. Το τελευταίο µάλιστα συσχετιζόταν µε αύξηση της
έκφρασης του VEGF. Καταστολή δε της OPR150 προκάλεσε υποστροφή του όγκου, η
οποία σχετιζόταν µε µια αντίστοιχη µείωση του VEGF (Ozawa et al., 2001b).
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Στην παρούσα µελέτη δείχνουµε πως ο VEGF επάγει την έκφραση της
ORP150, η οποία µε αυτό τον τρόπο αυξάνει την έκκριση του από τα ενδοθηλιακά
κύτταρα και άρα την αγγειογενετική του δράση. Αυτό ερµηνεύει επιπλέον τη
συνύπαρξη της ORP150 και του VEGF στις αγγειογενετικές περιοχές. H λουτεολίνη
µπορεί και καταστείλει την επαγόµενη αυτή έκφραση της ORP150 αναστέλλοντας
προφανώς µε αυτό τον τρόπο και την έκκριση και συνεπακόλουθη αγγειογενετική
δράση του VEGF.
Τόσο ο ρόλος των γονιδίων, τα οποία ρυθµίζονται από τον VEGF και η
έκφρασή τους τροποποιείται από την λουτεολίνη, όσο και η συσχέτιση της µεταγραφής
τους µε τις µοριακές οδούς στις οποίες επιδρά η λουτεολίνη, αποτελεί αντικείµενο
περαιτέρω έρευνας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA
Συµπερασµατικά λοιπόν στην παρούσα µελέτη δείχνουµε ότι το φλαβονοειδές
λουτεολίνη:
1.Αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF αγγειογένεση στον κερατοειδή κονίκλου.
2.Αναστέλλει την επαγόµενη από το VEGF επιβίωση και πολλαπλασιασµό στα
ενδοθηλιακά κύτταρα.
3.Καταργεί την ενζυµική δράση της PI3K µε δόσεις αντίστοιχες µε αυτές που
παρουσιάζει

το

αντιεπιβιωτικό

και

αντιπολλαπλασιαστικό

αποτέλεσµα

στα

ενδοθηλιακά κύτταρα.
4.Πραγµατοποιεί την αποπτωτική της δράση µέσω της αναστολής της PI3K/Akt οδού.
5.Πραγµατοποιεί την αντιπολλαπλασιαστική της δράση µέσω αναστολής της PI3K/p70
S6K οδού.
6.Αναστρέφει την επαγόµενη από το VEGF µεταγραφή 16 γονιδίων.
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
3.1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ:
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΚΕΡΑΤΟΕΙ∆Η (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
Η

αγγειογένεση

του

οφθαλµού

µέσα

στο

πλαίσιο

µιας

πλειάδας

οφθαλµιατρικών νοσηµάτων αποτελεί την πρώτη αιτία τύφλωσης στον κόσµο και
προβάλλει την άµεση ανάγκη διερεύνησης των µοριακών µηχανισµών και ανάπτυξης
αποτελεσµατικών αναστολέων της. Ο VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)
αποτελεί προεξάρχοντα αγγειογενετικό παράγοντα στην αγγειογένεση του οφθαλµού.
Σε προηγούµενη µελέτη µέσα στο πλαίσιο διερεύνησης της προστατευτικής δράσης της
δίαιτας πλούσιας σε φυτικά στον καρκίνο, είχε δειχθεί ,ότι µέλη της οικογένειας των
φλαβονοειδών µπορούν να αναστείλουν την αγγειογένεση σε ένα in vitro πειραµατικό
µοντέλο.
Στην παρούσα µελέτη δείχνουµε για πρώτη φορά πως ένα φλαβονοειδές, η
λουτεολίνη, είναι ικανή να αναστείλει την επαγόµενη από το VEGF αγγειογένεση στον
κερατοειδή κονίκλου. Επιπλέον, η λουτεολίνη αναστέλλει την προκαλούµενη από το
VEGF επιβίωση και πολλαπλασιασµό στα ενδοθηλιακά κύτταρα µε ηµιµέγιστη
συγκέντρωση

ίση µε 5µΜ. H δράση της λουτεολίνης στην επιβίωση και τον

πολλαπλασιασµό, σχετίστηκε µε την ικανότητά της να αναστέλλει της ενεργότητα της
3-φωσφατιδυλινοσιτόλικής κινάσης (phosphatidylinositol 3-kinase, PI3K), ενώ
αναστολή της ενεργοποίησης του υποδοχέα VEGFR-2 παρατηρήθηκε σε υψηλότερες
συγκεντρώσεις. Η αναστολή της PI3K από τη λουτεολίνη οδήγησε αφενός µεν σε
αναστολή της επαγόµενης φωσφορυλίωσης της Akt, η οποία ενεργοποιείται από την
PI3K και µεταβιβάζει σήµατα επιβίωσης για το κύτταρο, αφετέρου σε ενίσχυση της
επαγόµενης από το VEGF φωσφορυλίωσης του p38 µιας οδού που καταστέλλεται από
την Akt και που είναι γνωστή για την αποπτωτική της δράση στα ενδοθηλιακά
κύτταρα. Υπερέκφραση µιας µόνιµα ενεργής µεταλλαγµένης µορφής της Akt, ενώ
κατήργησε το αντιεπιβιωτικό αποτέλεσµα της λουτεολίνης, είχε µικρή µόνο επίδραση
στην αντιπολλαπλασιαστική της δράση.
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Aναφορικά µε τον πολλαπλασιασµό, η λουτεολίνη δεν είχε δράση στην
επαγόµενη από το VEGF φωσφορυλίωση των ERK1/2, αλλά ανέστειλε την από το
VEGF προκαλούµενη φωσφορυλίωση της p70 S6 κινάσης (p70 S6K), η οποία
ενεργοποιείται από την PI3K και παίζει σηµαντικό ρόλο κατά την είσοδο του κυττάρου
στη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου. Πράγµατι, ο επαγόµενος από το VEGF
πολλαπλασιασµός

ήταν

ευαίσθητος

στη

ραπαµυκίνη,

έναν

αναστολέα

της

ενεργοποίησης της p70 S6K. Συµπερασµατικά, λοιπόν η αναστολή της PI3K από τη
λουτεολίνη

φαίνεται

να

είναι

υπεύθυνη

για

την

αντιεπιβιωτική

και

την

αντιπολλαπλασιαστική δράση της λουτεολίνης στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Το
αντιεπιβιωτικό της αποτέλεσµα φαίνεται να πραγµατοποιείται µέσω της PI3K/Akt
οδού, ενώ το αντιπολλαπλασιαστικό µέσω της PI3K/p70 S6K οδού.
Τέλος, µέσα στο πλαίσιο διερεύνησης των µοριακών µηχανισµών που είναι
υπεύθυνοι για την αντιαγγειογενετική δράση της λουτεολίνης, µελετήσαµε την
επίδρασή της στην επαγόµενη από το VEGF µεταγραφή στα ενδοθηλιακά κύτταρα µε
τη χρήση της τεχνολογίας των DNA µικροσυστοιχιών. (cDNA microarrays). Από τα
17000 γονίδια που ελέγχθηκαν, ο VEGF προκάλεσε αλλαγή στην έκφραση 123
γονιδίων, ενώ η λουτεολίνη ανέστρεψε τη δράση του VEGF σε 16 γονίδια. Ανάµεσα
στα τελευταία ανήκουν η α2-µακροσφαιρίνη (α2-macroglobulin) και η ORP150
(oxygen regulated protein), οι οποίες επάγονται µεταγραφικά από το VEGF και
καταστέλλονται από την λουτεολίνη. Ο ρόλος των διαφορικά εκφραζόµενων γονιδίων
στην αγγειογένεση και η συσχέτισή της επαγωγής τους µε τις µοριακές οδούς στις
οποίες επιδρά η λουτεολίνη, αποτελεί έδαφος περαιτέρω έρευνας.
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3.2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (SUMMARY)
TYROSINE KINASE INHIBITORS AND ANGIOGENESIS: MOLECULAR
MECHANISM OF ACTION AND IN VIVO EFFECT IN THE RABBIT
CORNEAL NEOVASCULARISATION ASSAY
DOCTORATE THESIS
Eleni Bagkli
Neovascularisation in the eye is associated with various disorders, and is the
leading cause of blindness in the world. Thus, the identification of the molecular
mechanisms of angiogenesis and the development of sufficient anti-angiogenic
treatment is very critical. VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) is considered
the main angiogenic factor in the ocular angiogenesis.
In an attempt to identify phytochemicals contributing to the well-documented
preventive effect of plant-based diets on cancer incidence and mortality, we have
previously shown that certain flavonoids inhibit in vitro angiogenesis. Here, we show
that the flavonoid, luteolin, inhibited VEGF-induced in vivo angiogenesis in the rabbit
cornea assay. In agreement, luteolin inhibited both VEGF-induced survival and
proliferation of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) with a half
maximum concentration of 5 µM. The effect of luteolin on survival and proliferation
correlated with inhibition of VEGF-induced phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)
activity, whereas inhibition of VEGFR-2 phosphorylation was observed at higher
concentrations. Luteolin inhibited VEGF-induced phosphorylation of Akt, a
downstream target of PI3K that mediates survival and proliferative signals, and
enhanced VEGF-induced phosphorylation of p38, a pathway that is suppressed by Akt
and is known to cause apoptosis in endothelial cells (ECs). Overexpression of a
constitutively active form of Akt rescued HUVECs from luteolin-induced apoptosis,
but had a minimal effect in reversing the inhibition of VEGF-induced proliferation.
Regarding the anti-mitotic activity, luteolin did not inhibit VEGF-induced ERK1/2
phosphorylation, but inhibited VEGF-induced phosphorylation of p70 S6K, a
downstream effector of PI3K responsible for G1 progression Indeed, VEGF-induced
proliferation of HUVECs was sensitive to rapamycin, an inhibitor of p70 S6K
activation. Thus, inhibition of PI3K by luteolin mediates the inhibitory effects of
luteolin on VEGF-induced survival and proliferation of HUVECs. The anti-survival
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effects are mediated via PI3K/Akt-dependent pathways, whereas the anti-mitotic effects
via PI3K/p70 S6K-dependent pathways.
Finally in order to determine the molecular mechanism underlying the anti
angiogenic effect of luteolin, we tested the effect of luteolin on VEGF-induced
transcription genes in endothelial cells using cDNA microarrays technology. From the
17000 genes tested, VEGF regulated the expression of 123 genes and luteolin reversed
VEGF effect in 16 genes. A2-macroglobulin and ORP150 (Oxygen Regulated Protein)
are both induced by VEGF and downregulated by luteolin. The role of the differently
regulated genes in angiogenesis and the molecular mechanism underlying the effect of
luteolin on their regulation is yet to be defined.
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