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Εργαστήριο SOL - GEL
Αξιολόγηση τοξικότητας NOD – 1E
MTT Μέθοδος
Η µέθοδος MTT χρησιµοποιείται µε σκοπό να αξιολογηθεί η κυτταρική τοξικότητα υλικών σε
διαφορετικούς χρόνους επώασης όπως 24 ή 48 h (S. Patitungkho, S. Adsule, P. Dandawate, S. Padhye, A.
Ahmad, F. H. Sarkar, Bioorg.Med.Chem.Lett. 21 (2011) 1802-1806., V. Uivarosi, Molecules. 18 (2013)
11153-11197.3. A.-E. Radi, The opened chemical and biomedical methods journal 3 (2010) 27-36.), για
διαφορετικές συγκεντρώσεις επώασης. Είναι γνωστό ότι το MTT απορροφάτε στα µιτοχόνδρια των και
µετατρέπεται σε φορµαζάνη από το ένζυµο υδρογεννάση. Αρχικά 1*104 κύτταρα τοποθετούνται σε
φρεάτια πλακιδίων (96 φρεατίων πλακίδια) και αφήνονται προς ανάπτυξη για 24 h ώστε να φτάσουν τον
κατάλληλο αριθµό. Στη συνέχεια τοποθετείται το προς εξέταση υλικό σε διαφορετικές αραιώσεις και το
πλακίδιο τοποθετείται σε φούρνο στους 37 ◦C, 5% CO2. Μετά από 24 h επώαση το καλλιεργητικό υλικό
αποµακρύνεται και τοποθετείται το ΜΤΤ σε συγκέντρωση 0.5 mg/ml, και τα κύτταρα επωάζονται για
επιπλέον 4 h στις ίδιες συνθήκες επώασης. Στο χρονικό διάστηµα των 4 ωρών αναπτύσσονται µωβ
κρύσταλλοι φορµαζάνης το οποίο χρώµα είναι ενδεικτικό των ζώντων κυττάρων. Οι κρύσταλλοι
διαλύονται σε DMSO και µετράται η απρρόφηση σε UV φασµατοφωτόµετρο στα 520 nm (Reference
wavelength 640 nm). Τα αποτελέσµατα της µεθόδου παρουσιάζονται ως µέσος όρος 3 πειραµάτων στις
διαφορετικές αραιώσεις του NOD -1E (x, x/2, x/4).(E. K. Efthimiadou, H. Thomadaki, Y. Sanakis, C. P.
Raptopoulou, N. Katsaros, A. Scorilas, A. Psomas, J. Inorg. Biochem. 101 (2007) 64-73. , E. K.
Efthimiadou, M.E. Katsarou, A. Karaliota, G. Psomas, J. Inorg. Biochem. 102 (2008) 910-920., M. E.
Katsarou, E. K. Efthimiadou, G. Psomas, A. Karaliota, D. Vourloumis, J. Med. Chem. 51 (2008) 470)
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Αποτελέσµατα Κυτταρικής βιωσιµότητας
Το υλικό (NOD -1E) µετρήθηκε για την τοξικότητα του µε την έµµεση µέθοδο ΜΤΤ σε κύτταρα
NCTC (Ceratinocytes cell line), υγιή δερµατικά κύτταρα. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην εικόνα
που ακολουθεί (εικόνα 1)

NOD -1E

(εικόνα 1)
Μελέτη τοξικότητας του NOD -1E σε διαφορετικές αραιώσεις

Σύµφωνα µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα δεν παρατηρείται τοξική επίδραση του υλικού στα
κύτταρα κατά την επώαση των 24 ωρών. Δεν είναι προφανώς δυνατός ο υπολογισµός των IC 50 εξαιτίας
της µη ύπαρξης τοξικότητας.

Δοκιµασία επούλωσης πληγών
Η δοκιµασία επούλωσης πληγών είναι πειραµατική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται ευρέως
και έχει τροποποιηθεί κατάλληλα για να µελετήσει τη µετανάστευση κυττάρων in vitro. Το διάκενο
τραύµατος σε κυτταρική µονοστοιβάδα δηµιουργείται µε την αλλοίωση της µονόστοιβης κυτταρικής
καλλιέργειας και το κενό µπορεί να επουλωθεί µε µετανάστευση κυττάρων. Η παρακολούθηση του ρυθµού
επούλωσης των κυττάρων παρουσία η απουσία οποιασδήποτε δραστικής ουσίας µας δίνει έµµεσες
πληροφορίες σχετικά µε την αναστολή πολλαπλασιασµού των κυττάρων. Πιο συγκεκριµένα, για να
δηµιουργηθεί η µονοστιβάδα, ένα τρυβλίο µε 6 πηγάδια πλαστικού πυθµένα πληρώνεται µε την επιθυµητή
κυτταρική σειρά. Ένα εναιώρηµα των κυττάρων µε ειδική πυκνότητα σε µέσα καλλιέργειας θα
δηµιουργήσει µια µονοστιβάδα εντός µίας ηµέρας από την έναρξη (5 * 106 κύτταρα). Μετά από αυτό, η
πλάκα επωάζεται στους 37 °C κάτω από 5% CO2 σε κατάλληλη υγρασία. Μετά την 24 ώρες ανάπτυξη των
κυττάρων δηµιουργείται µια τοµή µε τη βοήθεια ενός πλαστικού τιπ. Η χαραγµένη µονοστιβάδα πλένεται
προς αποφυγή της επανακαθίζησης αιωρούµενων κυττάρων και στη συνέχεια τοποθετείται νέο θρεπτικό
υλικό. Το υπό µελέτη υλικό, NOD -1E,σε υψηλή συγκέντρωση εισήχθη και παρακολουθήθηκε µε οπτική
µικροσκοπία προκειµένου να αξιολογηθεί ο πολλαπλασιασµός των κυττάρων. Χρησιµοποιώντας τον
προσδιορισµό της πληγής επιβεβαιώνουµε ότι όταν επεξεργαζόµαστε τα κύτταρα µε το υλικό για 24 ώρες
η πληγή απουλώνεται σε µεγάλο ποσοστό (εικόνα 2).
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Α

Β

(εικόνα 2)
Πρωτόκολλο επούλωσης πληγής έµµεσου προσδιορισµού τοξικότητας του NOD-1E σε υγιή κύτταρα
Α: χρόνος t=0
B: χρόνος t=24 h

Συµπέρασµα
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τα δύο πειράµατα το NOD -1E φαίνεται να µην
προκαλεί τοξικότητα στα υγιή κύτταρα ακόµη και στην υψηλότερη συγκέντρωση.
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