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Η φαρµακολογική ενεργοποίηση των γονιδίων της γ-σφαιρίνης 

για την παραγωγή της εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης (HbF) είναι µια 

πολύ υποσχόµενη θεραπευτική προσέγγιση για τη θεραπεία της 

β-θαλασσαιµίας. Η εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη µπορεί να 

λειτουργήσει σε αντικατάσταση της απούσας ενήλικης 

αιµοσφαιρίνης και να επιφέρει σηµαντική βελτίωση των 

κλινικών συµπτωµάτων των ασθενών. Ωστόσο, οι ουσίες που 

χρησιµοποιούνται σήµερα για το σκοπό αυτό έχουν 

περιορισµένη εφαρµογή λόγω χαµηλής δράσης, παρενεργειών 

και µη σταθερής ανταπόκρισης απο τους ασθενείς. Ως εκ 

τούτου, ο εντοπισµός νέων ουσιών που διεγείρουν την 

γ-σφαιρίνη είναι ζωτικής σηµασίας. Στην παρούσα εργασία, 

µελετήθηκε ο µηχανισµός επαγωγής της HbF απο την decitab-

ine, µία ουσία µε σηµαντική δράση όσον αφορά την 

επανενεργοποίηση της γ-σφαιρίνης, µε σκοπό την εύρεση 

κατάλληλων στόχων για φαρµακευτική αγωγή.  

Καθώς η decitabine προκαλεί υποµεθυλίωση του DNA, 

µελετήθηκε η µεθυλίωση του DNA και των ιστονών στους 

υποκινητές των β-ανάλογων σφαιρινών  και στο LCR (περιοχή 

ελέγχου του β-γονιδιακού τόπου) µε ανοσοκατακρήµνιση 

χρωµατίνης (ChIP) σε καλλιέργειες ερυθροβλαστικών 

κυττάρων (EPC) από υγιή άτοµα. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι η 

decitabine δεν επηρεάζει τα επίπεδα µεθυλίωσης του DNA στον 

υποκινητή της γ-σφαιρίνης αλλά αυξάνει τη µεθυλίωση των 

ιστονών στο LCR. Παράλληλα, τα επίπεδα της γονιδιακής 

έκφρασης δέκα γνωστών µεταγραφικών παραγόντων που 

σχετίζονται µε την ερυθροποίηση, µελετήθηκαν µε αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυµεράσης σε πραγµατικό χρόνο, στην παρουσία 

και απουσία της ουσίας.  

Ένα απο αυτά τα µονοπάτια ειναι το NF-κB. Είκοσι επτά  

πρωτεΐνες συσχετίστηκαν µε τη δράση της decitabine. ∆υο από 

αυτές είναι η ARHGAP4 και EGLN2, δύο πρωτεΐνες που είχαν 

προηγουµένως συσχετιστεί µε επανενεργοποίηση της 

γ-σφαιρίνης, και την ερυθροποίηση που προκαλείται από 

υποξία, αντιστοίχως. Επίσης, η έκφραση του ενζύµου USP11 

αυξήθηκε εκτεταµένα στην παρουσία της decitabine. Με βάση τα 

αποτελεσµάτα της µελέτης αυτής, προτείνουµε το µοντέλο δράσης 

της decitabine που περιγράφεται στο σχήµα 1. Μονοπάτια και 

πρωτεϊνες που αναφέρονται στο µοντέλο αυτό, µπορούν να 

ερευνηθούν περαιτέρω για φαρµακεύτική στόχευση ως θεραπεία 

για τη β-θαλασσαιµία.

Περαιτέρω, ο µοριακός µηχανισµός δράσης της decitabine 

µελετήθηκε στο επίπεδο του πρωτεώµατος χρησιµοποιώντας 

τη µέθοδο iTRAQ για να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της ουσίας 

στο πρωτέωµα καλλιεργειών από υγιή και θαλασσαιµικά 

άτοµα. Τα ευρήµατα δείχνουν οτι η decitabine προάγει την 

παραγωγή της HbF µέσω της ενεργοποιήσης µεταγραφικών 

µονοπατιών.  
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Έρευνα

Προτεινόµενο µοντέλο δράσης της decitabine για 
ενεργοποίηση της εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης

Η Άντρια Θεοδώρου του Τµήµατος 

Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιµίας έλαβε 

το διδακτορικό της στο Τµήµα 

Αιµατολογίας της Ιατρικής Σχολής του 

King’s College London σε συνεργασία µε 

το ΙΝΓΚ. Η ερευνητική της εργασία έχει 

τίτλο «Μελέτη της δραστικότητας και του 

µηχανισµού δράσης ενεργοποιητών της 

εµβρυικής αιµοσφαιρίνης». 

Η Νατάσα Σχίζα της οµάδας του 

Εργαστηρίου Νευροεπιστηµών, έλαβε το 

διδακτορικό της στην Ιατρική Γενετική από 

το Τµήµα Βιολογικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου σε συνεργασία µε 

το ΙΝΓΚ. Η ερευνητική της εργασία έχει 

τίτλο «∆ιαγωνιδιακή αντικατάσταση της 

κοννεξίνης32 στα ολιγοδενδροκύτταρα 

του εγκεφάλου πετυχαίνει 

τη διάσωση του µοντέλου 

υποµυελινωτικής 

λευκoδυστροφίας".
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