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Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 185460 Δπξώ 

Γηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 

Δπηζηεκνληθή Υπεύζπλε: Βαζηιηθή Σαξιή 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: 

Σηνρεπκέλε κεηαθνξά αλαζηνιέσλ ηεο θηλάζεο 

SRPK1 γηα ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ 

 

Δπηζηεκνληθή Πεξηνρή: Φπζηθέο επηζηήκεο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Διιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

Τίηινο Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Σύλζεζε θαη 

βηνινγηθή αμηνιόγεζε SRPK1 αλαζηνιέσλ 

θηλαζώλ ζπδεπγκέλσλ κε RGD ζηε ζηνρεπκέλε 

αληηθαξθηληθή ζεξαπεία κέζσ ηληεγθξηλώλ 
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Σύλνςε Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

H ζηνρεπκέλε κεηαθνξά θαη απειεπζέξσζε θαξκάθνπ απνηειεί κηα ειθπζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

αληηθαξθηληθή ζεξαπεία. Σήκεξα, ζεκαληηθή πξόνδνο έρεη επηηεπρζεί γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο ελόο θαξκάθνπ θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ αλεπηζύκεησλ 

παξελεξγεηώλ ηνπ κέζσ ζύδεπμεο ηνπ θαξκάθνπ ζε εηδηθνύο θνξείο. Οη θνξείο κπνξεί λα είλαη 

πεπηίδηα, ζηεξνεηδή, αληηζώκαηα ή άιια κηθξά κόξηα πνπ αλαγλσξίζνπλ ππεξεθθξαζκέλνπο 

ππνδνρείο θαξθηληθώλ θπηηάξσλ. Η ρξήζε πεπηηδίσλ είλαη επξεία θαη πνιύ ειθπζηηθή δηόηη ηα 

πεπηίδηα είλαη εύθνιν λα ζπληεζνύλ, θαη επηπιένλ εκθαλίδνπλ κηθξή ηνμηθόηεηα θαη πςειή 

εθιεθηηθόηεηα. Αλάκεζα ζηα δηάθνξα πεπηίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θνξείο, ε πεπηηδηθή 

αθνινπζία Arg-Gly-Asp έρεη κειεηεζεί εθηελώο θαη έρεη πςειή αγρηζηεία γηα ηνπο ππνδνρείο 

ηληεγθξηλώλ αvβ3 θαη αvβ5. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη ππνδνρείο αvβ3 είλαη ππεξεθθξαζκέλνη ζε 

δηάθνξνπο ηύπνπ θαξθίλνπ θαη κεηέρνπλ ζε παζνινγηθέο δηεξγαζίεο όπσο ε κεηάζηαζε θαη ε 

δηήζεζε όγθνπ. Ο θύξηνο ζηόρνο απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο είλαη ε αλάπηπμε RGD-

ζπδεπγκάησλ αλαζηνιέσλ ηεο θηλάζεο SRPK1 ζηε ζηνρεπκέλε αληηθαξθηληθή ζεξαπεία, ώζηε λα 

ειαηησζεί ε ηνμηθόηεηα ησλ αλαζηνιέσλ θαη λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. Η 

πξσηετληθή θηλάζε SRPK1 θσζθνξπιηώλεη πξσηετλεο πνπ πεξηέρνπλ πεξηνρέο πινύζηεο ζε 

ζεξίλε θαη αξγηλίλε (SR). Σηηο κέξεο καο, νη αλαζηνιείο ηεο θηλάζεο SRPK1 κειεηώληαη σο πηζαλνί 

αληηθαξθηληθνί παξάγνληεο θαη ζεξαπεπηηθά κέζα γηα αζζέλεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αγγεηνγέλεζε. Σην παξόλ εξεπλεηηθό έξγν ζα κειεηεζνύλ: α) ε ζύλζεζε ζπδεπγκάησλ ελόο 

πεπηηδηθνύ θνξέα κε αλαζηνιείο ηεο θηλάζεο SRPK1 κέζσ νκνηνπνιηθώλ ζπλδεηώλ, β) ν 

ραξαθηεξηζκόο ησλ πεπηηδηθώλ ζπδεπγκάησλ πνπ ζα ζπληεζνύλ θαη κειέηε ηεο ζηαζεξόηεηάο 

ηνπο ζε δηάθνξεο ηηκέο pH θαη ζε νξό αίκαηνο, θαη γ) ε βηνινγηθή αμηνιόγεζε ησλ πεπηηδηθώλ 

ζπδεπγκάησλ  σο πξνο ηελ αληηθαξθηληθή ηνπο δξάζε. 
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Πξσηνηππία ηνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Αλάιπζε θαξθηληθώλ δεηγκάησλ ππνδεηθλύεη ηνλ ζπζρεηηζκό ηεο πξσηεΐλεο SRPK1 κε ηνλ 

βαζκό εμέιημεο θαη πξόγλσζεο ηνπ θαξθίλνπ. Τα πςειά επίπεδα πξσηεΐλεο ζπλδένληαη κε 

ρακειά πνζνζηά ζπλνιηθήο επηβίσζεο ζε ζρέζε κε αζζελείο πνπ θέξνπλ ρακειά επίπεδα 

πξσηεΐλεο SRPK1. Πνιιά ζηνηρεία δείρλνπλ ην βαζηθό ξόιν ηεο SRPK1 ζηελ παζνγέλεηα 

δηαθόξσλ θαξθίλσλ ηνπ ζηήζνο, ηνπ εληέξνπ, ηνπ παγθξέαηνο, ηνπ πξνζηάηε, ηνπ 

πλεύκνλα θαη ηνπ γινηώκαηνο. Νέεο κειέηεο θαηαδεηθλύνπλ ηα δπλεηηθά νθέιε από ηελ 

αλαζηνιή απηήο ηεο θηλάζεο ζηελ αληηθαξθηληθή ζεξαπεία θαη νη πξνζπάζεηεο 

επηθεληξώλνληαη ζηελ αλαθάιπςε κηθξώλ κνξίσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηζρπξά θαη εθιεθηηθά 

ηελ SRPK1. Η θαηλνηνκία ηνπ παξόληνο έξγνπ βξίζθεηαη ζην ζρέδην καο λα 

ηξνπνπνηήζνπκε γλσζηνύο SRPK1 αλαζηνιείο κε ηκήκα πνπ ζα αλαγλσξίδεη θαξθηληθά 

θύηηαξα, κε απώηεξν ζηόρν ηελ θαιύηεξε πξόζιεςε θαη ζπζζώξεπζε ηνπ αλαζηνιέα 

εθιεθηηθά ζε θαξθηληθά θύηηαξα, ώζηε λα κεησζεί νπνηαδήπνηε αλεπηζύκεηε ζπζηεκηθή 

ηνμηθόηεηα θαη λα βειηησζεί ην ζπλνιηθό ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

O θαξθίλνο παξακέλεη κηα από ηηο πην ζαλαηεθόξεο αζζέλεηεο γηα ηελ αλζξσπόηεηα. 

Παξόιν πνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη επηηεπρζεί ηεξάζηηα πξόνδνο ζηελ αλαθάιπςε 

λέσλ θαξκάθσλ θαη ζηηο βηνεπηζηήκεο γεληθόηεξα, απηή δελ έρεη ζπλνδεπηεί από κηα 

αλαινγηθή αύμεζε ζηα δηαζέζηκα αληηθαξθηληθά θάξκαθα ζηελ αγνξά.  Η SRPK1 παίδεη 

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ κε απνηέιεζκα νη αλαζηνιείο ηεο 

SRPK1 λα εξεπλώληαη σο ρεκεηνζεξαπεπηηθά κέζα ζηε ζεξαπεία ηνπ πξνζηάηε, ηεο νμείαο 

κπεινγελνύο ιεπραηκίαο θαη ησλ λεναγγεηαθώλ νθζαικηθώλ παζήζεσλ. Τν παξόλ έξγν 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηερλνινγηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη εθιεθηηθόηεηαο γλσζηώλ SRPK1 αλαζηνιέσλ κε απώηεξν ζηόρν 

ηελ αύμεζε ηεο επηβίσζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αζζελώλ κε θαξθίλν. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΔΛ.ΙΓ.Δ.Κ. κνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα δηεμάγσ κηα θαηλνηόκν έξεπλα 

πςειήο πνηόηεηαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ). Πξόθεηηαη γηα έλα 

απαηηεηηθό θαη δηεπηζηεκνληθό πξόγξακκα κεηαμύ Φεκηθώλ, Βηνρεκηθώλ θαη Βηνιόγσλ. Τν 

παξόλ έξγν επίζεο ζα ρξεκαηνδνηήζεη δπν λένπο εξεπλεηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ώζηε λα 

δηεπξύλνπλ ηνπο επηζηεκνληθνύο ηνπο νξίδνληεο θαη λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηόηεηεο πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαπηύμνπλ πεξαηηέξσ ηελ επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη λα 

ζπλερίζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζην πεδίν ηεο Φαξκαθεπηηθήο Φεκείαο σο αλεμάξηεηνη 

εξεπλεηέο.  
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