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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο προστάτης αδένας είναι ένα οπισθοπεριτοναϊκό όργανο που περιβάλλει τον 
αυχένα της κύστεως και την ουρήθρα. Η φυσιολογική του λειτουργία είναι η έκκριση 
του προστατικού υγρού, το οποίο είναι πλούσιο σε ηλεκτρολύτες και ένζυμα, με σκοπό 
την ενεργειακή υποστήριξη και την αύξηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων. Η 
υπερπλασία του προστάτη είναι ο πιο συνήθης καλοήθης όγκος στους άντρες άνω των 
60 ετών. Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί εμφάνισης της ασθένειας είναι η 
συνεργατικότητα οιστρογόνων-ανδρογόνων, αλλά και η διαταραχή της ισορροπίας 
μεταξύ του ρυθμού απόπτωσης των προστατικών κυττάρων και του ρυθμού 
πολλαπλασιασμού τους, η οποία προκαλείται από ορμονικούς και αναπτυξιακούς 
παράγοντες καθώς και από ογκογονίδια. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνά 
εμφανιζόμενος καρκίνος μεταξύ των ανδρών και η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από 
καρκίνο στους άνδρες μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Χαρακτηρίζεται από μοριακές 
και γενετικές αλλοιώσεις που προκαλούν γρήγορο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και 
παρεμπόδιση του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωση). Αίτια 
εμφάνισης καρκίνου του προστάτη είναι η γενετική προδιάθεση, οι ενδογενείς 
ορμονικές διαταραχές, η έκθεση σε περιβαλλοντικά καρκινογόνα και οι σεξουαλικά 
μεταδιδόμενοι μολυσματικοί παράγοντες.  

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να διερευνηθεί η εμπλοκή των πεπτιδικών 
παραγόντων αύξησης και των γονιδίων p53, Cyclin D1 και Tpl-2/Cot στη εμφάνιση 
τόσο της καλοήθους υπερπλασίας όσο και του καρκίνου του προστάτη. Για το σκοπό 
αυτό συλλέχθηκαν δείγματα ιστών από 40 ασθενείς με καρκίνο προστάτη, από 40 
ασθενείς με προστατική υπερπλασία και από 10 φυσιολογικούς δότες. 

Στο πρώτο μέρος της διατριβής μελετήθηκε η έκφραση των πεπτιδικών 
παραγόντων αύξησης στον φυσιολογικό, υπερτροφικό και κακοήθη προστατικό αδένα. 
Οι πεπτιδικοί παράγοντες αύξησης είναι ρυθμιστικές πρωτεΐνες που συμμετέχουν στις 
λειτουργίες της κυτταρικής ανάπτυξης, διαφοροποίησης και θανάτου (απόπτωση). 
Αρκετές πρωτεΐνες ογκογονιδίων είναι στην πραγματικότητα πεπτιδικοί παράγοντες 
αύξησης ή υποδοχείς πεπτιδικών παραγόντων αύξησης. Οι παράγοντες που 
μελετήθηκαν ήταν οι FGF2 (επάγει τον πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών και 
στρωματικών κυττάρων, και είναι ισχυρός παράγοντας αγγειογένεσης), EGF (παίζει 
σημαντικό ρόλο στην εμβρυογένεση, την κυτταρική διαφοροποίηση και την 
αγγειογένεση), TGFΒ1 (προάγει την αγγειογένεση και το σχηματισμό του 
εξωκυτταρικού μεσεγχύματος, καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα και ρυθμίζει την 
κυτταρική διαφοροποίηση), VEGF (επιδρά στη δημιουργία των αγγείων κατά την 
εμβρυϊκή ανάπτυξη καθώς και σε φυσιολογικές και καρκινικές καταστάσεις, 
δημιουργώντας όμως αγγεία με αυξημένη διαπερατότητα) και IGF1 (διεγείρει τον 
πολλαπλασιασμό των στρωματικών και επιθηλιακών κυττάρων). Οι πεπτιδικοί 
παράγοντες αύξησης παίζουν σημαντικό ρόλο στη φυσιολογική προστατική ανάπτυξη 
και διαφοροποίηση, ενώ η παρουσία τους έχει επιβεβαιωθεί σε προστατικές κυτταρικές 
σειρές και όγκους. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι οι παράγοντες αύξησης VEGF, EGF 
και FGF2 υπερεκφράζονται στον καρκίνο του προστάτη, ενώ οι παράγοντες TGFB1 και 
IGF1 εμφανίζουν μειωμένη έκφραση. Στην προστατική υπερπλασία η έκφραση των 
παραγόντων FGF2 και EGF είναι σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ υποεκφράζονται οι 
παράγοντες VEGF, TGFB1 και IGF1. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
αποκάλυψε ότι όσοι ασθενείς με καρκίνο προστάτη έχουν υψηλά επίπεδα PSA στο αίμα 
τους υποεκφράζουν τον παράγοντα FGF2 (p=0.016). Επιπλέον, ασθενείς με καρκίνο 
χαμηλού Gleason score (<7) έχουν αυξημένα επίπεδα EGF (p=0.035) και IGF1 
(p=0.031). Τα επίπεδα έκφρασης του IGF1 είναι επίσης αυξημένα σε καρκίνους 
πρώιμου σταδίου (T1-T2) (p=0.030). Στην υπερπλασία του προστάτη, οι γηραιότεροι 
ασθενείς έχουν μειωμένα επίπεδα EGF (p=0.018), ενώ οι νεώτεροι έχουν αυξημένα 
επίπεδα IGF1 (p-0.041). Επιπλέον η συν-έκφραση των πεπτιδικών παραγόντων 
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αύξησης εμφανίζει μεγάλες διαφορές μεταξύ φυσιολογικού, υπερτροφικού και 
κακοήθους προστάτη. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή των 
παραγόντων VEGF, FGF2, TGFB1, EGF και IGF1 στη δημιουργία τόσο της υπερπλασίας 
όσο και του καρκίνου του προστάτη.  

Στο δεύτερο μέρος της διατριβής μελετήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης των 
γονιδίων p53 και Cyclin D1, και έγινε συσχέτιση με σημαντικούς πολυμορφισμούς που 
αυτά φέρουν. Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 παίζει σημαντικό ρόλο σε μια πλειάδα 
ενδοκυτταρικών λειτουργιών, μεταξύ των οποίων είναι η αναστολή του κυτταρικού 
κύκλου, η επιδιόρθωση του DNA και η απόπτωση. Η σημασία του p53 είναι πολύ 
μεγάλη, εφόσον είναι μεταλλαγμένο σε >50% των ανθρώπινων νεοπλασιών. Το p53 
έχει έναν πολυμορφισμό στο κωδικόνιο 72 (Pro σε Arg), ο οποίος αλλάζει τις βιοχημικές 
ιδιότητες της πρωτεΐνης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων μας έδειξαν ότι το p53 
υπερεκφράζεται στον καρκίνο του προστάτη, ενώ τα επίπεδα του υποεκφράζονται στην 
προστατική υπερπλασία. Επιπρόσθετα, ο πολυμορφισμός Arg72Pro σχετίζεται με την 
εμφάνιση προστατικής υπερπλασίας (p=0.042) αλλά όχι με την εμφάνιση καρκίνου. 
Ωστόσο οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη που φέρουν το γονότυπο Arg/Arg 
εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα έκφρασης του p53, σε σχέση με τους φορείς των 
υπολοίπων γονοτύπων. Η Cyclin D1 είναι μέλος της οικογένειας των G1 κυκλινών, οι 
οποίες ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο στη φάση G1 μέσω του μοριακού μονοπατιού 
της Rb. Το mRNA της υπόκειται εναλλακτικό μάτισμα, μια διαδικασία που ρυθμίζεται 
από έναν πολυμορφισμό (G870A) σε μια συντηρημένη περιοχή του εξωνίου 4. Η 
μελέτη μας έδειξε ότι η Cyclin D1 υπερεκφράζεται στον καρκίνο του προστάτη ενώ 
υποεκφράζεται στην προστατική υπερπλασία. Ο πολυμορφισμός G870A σχετίζεται με 
την εμφάνιση προστατικού αδενοκαρκινώματος (p=0.015) και μάλιστα σε νεότερη 
ηλικία (p=0.049), αλλά όχι και υπερπλασίας προστάτη. Αντιθέτως, τα επίπεδα 
έκφρασης της Cyclin D1 δεν επηρεάζονται από τον πολυμορφισμό αυτό. Από τα 
παραπάνω αποτελέσματα είναι φανερό πως τόσο η p53, όσο και η Cyclin D1, καθώς και 
οι πολυμορφισμοί τους, εμπλέκονται και στις δύο ασθένειες του προστάτη αδένα. 

Στο τρίτο μέρος της διατριβής εξετάσαμε την έκφραση της κινάσης Tpl-2/Cot. Το 
πρωτο-ογκογονίδιο Tpl-2/Cot κωδικοποιεί μια πρωτεϊνική κινάση σερίνης-θρεονίνης, η 
οποία ανήκει στις ΜΑΡΚ κινάσες. Ενεργοποιεί τις κινάσες Erl1/Erk2, JNK και p38MAPK 
σε διάφορες κυτταρικές σειρές και προάγει την απόπτωση μέσω των κασπασών 3 και 9. 
Επιπλέον, αυξάνει την έκφραση της ιντερλευκίνης 2 και του TNF-a, ενεργοποιώντας 
τους παράγοντες μεταγραφής NFAT και NFkB. Εκφράζεται στους περισσότερους 
φυσιολογικούς ιστούς σε χαμηλά επίπεδα, ενώ εμφανίζει υπερέκφραση σε διάφορους 
καρκίνους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεών μας, τα επίπεδα της 
έκφρασης του Tpl-2 ήταν υψηλότερα από τα φυσιολογικά στο 50% των καρκινικών 
δειγμάτων, ενώ αντιθέτως η έκφραση του Tpl-2 ήταν απορυθμισμένη στις καλοήθεις 
υπερπλασίες, αφού είχαμε υπερέκφρασή του στο 18% των δειγμάτων και υποέκφρασή 
του στο 37%. Η στατιστική ανάλυση αποκάλυψε ότι η υπερέκφραση του 
παρατηρήθηκε σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη κάτω των 70 ετών (p=0.019), 
ενώ στην καλοήθη υπερπλασία οι ασθενείς που εμφανίζουν υποέκφραση του Tpl-2 
είναι κατά μέσο όρο 5 έτη μεγαλύτεροι από τους ασθενείς με φυσιολογική έκφραση 
(p=0.039). Από τα αποτελέσματα αυτά συμπεραίνουμε ότι η αύξηση της έκφρασης του 
Tpl-2 παίζει σημαντικό ρόλο στον καρκίνο του προστάτη και ότι σχετίζεται με πρώιμη 
έναρξη της νόσου. Επιπλέον η απορύθμιση της έκφρασης του Tpl-2 στα δείγματα με 
καλοήθη υπερπλασία μπορεί να αποτελεί μέρος ενός μηχανισμού μέσω του οποίου το 
προστατικό κύτταρο οδηγείται στην υπερπλασία. 

Τα αποτελέσματα της παρούσης διατριβής παρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τη 
συμμετοχή των μελετηθέντων μορίων στην εμφάνιση της καλοήθους υπερπλασίας και 
του καρκίνου του προστάτη, ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την έγκαιρη 
διάγνωση, σωστή παρακολούθηση αλλά και θεραπεία των ασθενών. 
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SUMMARY 
 

The prostate grand is retroperitoneal organ that surrounds the bladder neck and 
the urethra. Its function is the secretion of the prostatic fluid, which is rich in 
electrolytes and enzymes, in order to provide a source of energy for the spermatozoa 
and to increase their mobility. Benign prostatic hyperplasia is the most common benign 
tumor among men aged above 60. The suggested mechanisms that lead to the 
development of the disease are the co-operativity between estrogens and androgens 
and the disruption of the balance between the rate of proliferation and apoptosis of the 
prostate cells, which is caused by hormonal and developmental factors, as well as by 
oncogenes. Prostate cancer is the most frequent cancer among men and the second 
leading cause of death behind lung cancer. Its characteristics are molecular and 
genetic disorders that cause rapid cellular proliferation and inhibit apoptosis. Genetic 
background, hormonal disorders, exposure in environmental carcinogens and sexually 
transmitted diseases contribute significantly to the development of the disease.  

The subject of this thesis was to determine the role of peptide growth factors 
and the genes p53, Cyclin D1 και Tpl-2/Cot in the development of both benign and 
malignant prostatic diseases. For this cause we collected tissue samples from 40 
patients with prostate adenocarcinoma, from 40 patients with benign prostatic 
hyperplasia and from 10 normal donors (collected post-mortem). 

In the first part of the thesis we studied the expression of peptide growth factors 
in normal, benign and malignant prostate. Peptide growth factors are regulatory 
proteins that participate in cellular growth, differentiation and apoptosis. Several 
oncogenes are in fact growth factors or growth factor receptors. The growth factors 
studied were: FGF2 (induces proliferation of epithelial and stromal cells and is a 
powerful angiogenic factor), EGF (its role is important in embryogenesis, in cellular 
differentiation and in angiogenesis), TGFΒ1 (induces angiogenesis and the formation of 
the extracellular matrix, represses the immune system and regulates cellular 
differentiation), VEGF (is involved in the formation of new blood vessels during 
embryonic development and various other normal and malignant conditions, forming 
vessels with increased permeability) και IGF1 (induces the proliferation of stromal and 
epithelial cells). Peptide growth factors are important in normal prostatic development 
and differentiation, while their presence has been confirmed in prostate cell lines and 
tumors. Our results showed that growth factors VEGF, EGF and FGF2 are 
overexpressed in prostate cancer, while growth factors TGFB1 and IGF1 have reduced 
expression. In prostatic hyperplasia the expression of growth factors FGF2 and EGF is 
normal, while mRNA downregulation was observed in growth factors VEGF, TGFB1 and 
IGF1. Statistical analysis revealed that prostate cancer patients with high PSA blood 
levels downregulate FGF2 (p=0.016). Additionally, cancer patients with low Gleason 
score (<7) have increased EGF (p=0.035) and IGF1 (p=0.031) mRNA levels. IGF1 
levels are also increased in early stage cancers (T1-T2) (p=0.030). In benign prostatic 
hyperplasia, elder patients have reduced EGF levels (p=0.018), while younger patients 
overexpress IGF1 (p-0.041). Finally, the co-expression pattern of all five studied 
peptide growth factors exhibits differences among normal, benign and malignant 
prostate. These results verify the involvement of growth factors VEGF, FGF2, TGFB1, 
EGF και IGF1 in the development of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer.  

In the second part of the thesis we studied the expression levels of the genes 
p53 and Cyclin D1, and correlated their expression with important polymorphisms that 
these two genes carry. p53 oncosupressor gene is important in several intracellular 
procedures, including cell cycle arrest, DNA repair and apoptosis. Its importance is 
great, considering the fact that it is mutated in >50% of human malignancies. p53 has 
a common polymorphism in codon 72 (Pro to Arg), which alters the biochemical 
properties of the protein. Our results showed that p53 is overexpressed in prostate 
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cancer, while its levels are downregulated in prostatic hyperplasia. Moreover, the 
Arg72Pro polymorphism is associated with the development of benign prostatic 
hyperplasia (p=0.042), but not of prostate cancer. However, patients with prostate 
cancer that carry the Arg/Arg codon 72 genotype have higher p53 mRNA levels than 
patients with the other two polymorphic genotypes. Cyclin D1 is a member of the G1 
cyclin family, that regulate cell cycle in G1 phase through the molecular pathway of Rb. 
CCND1 mRNA is alternatively spliced, a procedure that is regulated by a polymorphism 
(G870A) in a conserved region of exon 4. Our study showed that cyclin D1 is 
overexpressed in prostate cancer, while it is downregulated in benign prostatic 
hyperplasia. G870A polymorphism is associated with the development of prostate 
carcinogenesis (p=0.015), and with early disease onset (p=0.049), but not with the 
development of prostatic hyperplasia. On the contrary, cyclin D1 expression levels are 
not affected by the status of the G87A polymorphism. From the above results it is 
obvious that both p53 and cyclin D1, and their polymorphisms, are implicated in the 
development of both prostatic disorders. 

In the second part of the thesis we examined the expression of Tpl-2/Cot kinase. 
Tpl-2/Cot protooncogene encodes an serine-threonine kinase that is a member of the 
ΜΑΡΚ family. It activates Erl1/Erk2, JNK and p38MAPK kinases in various cell lines and 
induces apoptosis through caspases 3 and 9. It also increases the expression of 
interleukin-2 and TNF-a, activation nuclear transcription factors NFAT and NFkB.     
Tpl-2/Cot is expressed in most normal tissues in low levels, while it is overexpressed in 
various malignancies. According to our results, Tpl-2 mRNA were higher in 50% of 
cancer samples, while its expression was deregulated in benign hyperplasias, since it 
was overexpressed in 18% of samples and downregulated in 37%. Statistical analysis 
revealed that Tpl-2 overexpression is observed in prostate cancer patients with age 
<70 years (p=0.019), while in benign prostatic hyperplasia patients that downregulate 
Tpl-2 are on average 5 years older that patients with normal Tpl-2 expression 
(p=0.039). From these results we conclude that Tpl-2 overexpression plays an 
important role in the development of prostate cancer and contributes to early disease 
onset. Additionally, deregulation of Tpl-2 expression in benign prostatic hyperplasia 
samples could be a part of a mechanism by which the prostate cell is lead to 
hyperplasia. 

The results of this thesis provide concrete evidence for the involvement of the 
studied molecules in the development of benign prostatic hyperplasia and prostate 
cancer, while they could be utilized for early disease diagnosis, correct patient 
monitoring and treatment. 
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1. Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΔΕΝΑΣ 

 

1.1: Ανατομία και φυσιολογία του προστάτη 

Ο προστάτης είναι ένα οπισθοπεριτοναϊκό όργανο που περιβάλλει το λαιμό της 

κύστης και την ουρήθρα. Έχει μέγεθος και σχήμα κάστανου. Οι εξωτερικές διαστάσεις 

του είναι: 4 εκ. η εγκάρσια διάμετρος στη βάση, 2 εκ. η προσθιοπίσθια διάμετρος και 

2,5-3 εκ. η επιμήκης διάμετρος, ενώ το βάρος του στον φυσιολογικό ενήλικα άνδρα 

είναι περίπου 20 γραμμάρια. 

Ο προστάτης είναι ένα όργανο μικτής ιστολογίας, αποτελούμενο από τα αδένια 

(που καταλαμβάνει το 70% του αδένα) και το στρώμα του προστάτη (αποτελείται από 

συνδετικό και μυϊκό ιστό και καταλαμβάνει το υπόλοιπο 30% του αδένα). Το αδενικό 

τμήμα του προστάτη, αποτελείται από τρεις ζώνες: την περιφερική ζώνη, η οποία 

αποτελεί το 70%-75% του όγκου του αδενικού τμήματος του οργάνου, την κεντρική 

ζώνη, η οποία αποτελεί το 20%-25% του όγκου του αδένα, και τη μεταβατική ζώνη, η 

οποία αποτελεί το 5% του όγκου του αδένα. Οι τρεις αυτές ζώνες παρουσιάζουν 

ιστολογικές και βιολογικές διαφορές, προφανώς επειδή έχουν διαφορετική 

εμβρυολογική προέλευση. Στην περιφερική ζώνη αναπτύσσεται το 70-80% των 

περιπτώσεων καρκίνου του προστάτη. Είναι όμως και η ζώνη που προτιμά η χρόνια 

προστατίτιδα. Η μεταβατική ζώνη είναι η ζώνη στην οποία αναπτύσσεται η προστατική 

υπερπλασία. Η ανάπτυξη καρκίνου στη μεταβατική και κεντρική ζώνη είναι ασυνήθης 

(10% και 5% των περιπτώσεων αντίστοιχα) (Εικόνα 1.1). 

 

 
Εικόνα 1.1: Σχηματική απεικόνιση των ζωνών του προστάτη αδένα. 

 
Ως αδένας, ο προστάτης αποτελείται από πολλά αδένια που αδειάζουν το 

περιεχόμενό τους σε πολλαπλούς μικρούς πόρους που καταλήγουν στο οπίσθιο τοίχωμα 

της ουρήθρας. Το παρέγχυμα του προστάτη αποτελείται από ένα στρώμα λείου μυϊκού, 
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ελαστικού και συνδετικού ιστού που περιβάλλει τους επιθηλιακούς αδένες. Το επιθήλιο 

των αδένων του προστάτη είναι απλό κυλινδρικό ή κυβοειδές, αλλά φέρει και 

διασκορπισμένα νευροενδοκρινικά κύτταρα. Μια άλλη κατηγορία αποπλατυσμένων 

κυττάρων που βρίσκονται κάτω από τη βασική μεμβράνη είναι τα πολυδύναμα (stem) 

κύτταρα του αδενικού επιθηλίου. Ο προστάτης περιβάλλεται από κάψα που αποτελείται 

από κολλαγόνο, ελαστίνη και κυκλικά διατασσόμενες λείες μυϊκές ίνες (Εικόνα 1.2 και 

Εικόνα 1.3). 

 

 

Εικόνα 1.2: Σχηματική απεικόνιση ενός προστατικού αδενίου. 

 

 

Εικόνα 1.3: Ιστολογική εικόνα των φυσιολογικών προστατικών αδενίων. 
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Η φυσιολογική λειτουργία του προστάτη είναι η έκκριση του προστατικού υγρού. 

Ο προστάτης παράγει ψευδάργυρο, φωσφολιπίδια, σπερμίνη και φωσφατάσες. Το 

προστατικό υγρό, το οποίο αποτελεί το 13-32% του όγκου του σπέρματος κατά την 

εκσπερμάτιση και εξέρχεται μέσα στην προστατική ουρήθρα και αναμειγνύεται με αυτό, 

είναι πλούσιο σε ηλεκτρολύτες και ένζυμα, που σκοπό έχουν την ενεργειακή 

υποστήριξη και την αύξηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων, και προκαλούν 

ρευστοποίηση του σπέρματος μέσα σε 20–30 λεπτά από την εκσπερμάτιση. Η μείωση 

των ενζύμων αυτών (που συμβαίνει συνήθως σε φλεγμονές του προστάτη) 

συνεπάγεται καθυστέρηση στη ρευστοποίηση και δυσμενή επίδραση στην κινητικότητα 

των σπερματοζωαρίων. Στους άνδρες το μεγάλο μήκος της ουρήθρας δεν διευκολύνει 

την είσοδο και άνοδο των μικροοργανισμών. Σημαντικό προστατευτικό ρόλο έχει και το 

προστατικό υγρό, το οποίο έχει αντιμικροβιακούς αμυντικούς μηχανισμούς (όπως είναι 

ο ψευδάργυρος, η συγκέντρωση του οποίου μειώνεται ή απουσιάζει εντελώς σε συχνές 

ουρολοιμώξεις). 

 

1.2: Λοιμώξεις του προστάτη 

Η προστατίτιδα είναι μια από τις συχνότερες ουρολογικές παθήσεις. Το 25% των 

ασθενών που προσέρχονται στον Ουρολόγο αναφέρει συμπτώματα προστατίτιδας και 

το 50% των ανδρών αναφέρει συμπτώματα προστατίτιδας σε κάποια στιγμή της ζωής 

τους. Παρά το γεγονός όμως ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα συχνή πάθηση, στην 

πραγματικότητα ο όρος προστατίτιδα εκφράζει ένα σύνολο παθήσεων με συμπτώματα 

από το κατώτερο ουροποιητικό, χωρίς πάντοτε συγκεκριμένη και ενιαία 

αιτιοπαθογένεια.  

Η προστατίτιδα ταξινομείται σε δύο κύριες κατηγορίες, (α) την οξεία και (β) τη 

χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αιτιοπαθογένεια και 

η παθοφυσιολογία της προστατίτιδας δεν είναι γνωστή. Η οξεία βακτηριακή 

προστατίτιδα είναι ίσως η μόνη που εξαιρείται, αφού πρόκειται για μια γενικευμένη 

οξεία φλεγμονή του προστάτη από συγκεκριμένα ουροπαθογόνα Gram (-) βακτήρια. Η 

αιτιοπαθογένεια των χρόνιων μορφών προστατίτιδας είναι αρκετά διαφορετική. Μπορεί 

να είναι αποτέλεσμα χρόνιας φλεγμονής του προστάτη από τα ίδια ουροπαθογόνα 

βακτήρια που ευθύνονται για την οξεία βακτηριακή προστατίτιδα ή και να είναι 

αποτέλεσμα ανεπαρκούς αντιμετώπισης της. Ενοχοποιούνται όμως και άλλοι 

μικροοργανισμοί όπως το μυκόπλασμα, τα χλαμύδια, οι τριχομονάδες, οι μύκητες ή 

ακόμα και οι ιοί.  
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Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις στην οξεία βακτηριακή προστατίτιδα δεν είναι 

παθογνωμονικές. Παρατηρείται φλεγμονώδης αντίδραση κατά τόπους γύρω από τους 

αδένες με διήθηση από πλασματοκύτταρα, μακροφάγα και λεμφοκύτταρα, ενώ στο 

στρώμα παρατηρείται διάχυτο οίδημα και υπεραιμία. Μπορεί επίσης να σχηματιστούν 

μικροαποστήματα αλλά και μεγαλύτερα αποστήματα σπανιότερα ως μεταγενέστερη 

επιπλοκή. Η αύξηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) είναι χαρακτηριστική και 

μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. 

Η κλινική εικόνα της χρόνιας βακτηριακής προστατίτιδας είναι συνήθως άτυπη και 

μη ειδική. Η φυσική ιστορία της νόσου χαρακτηρίζεται από υφέσεις και εξάρσεις για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να συνοδευτεί από επιδιδυμίτιδα και από ήπια 

αύξηση του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA). Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις είναι 

μη ειδικές. Παρατηρούνται ανάλογα ευρήματα με την οξεία βακτηριακή προστατίτιδα, 

αλλά είναι πολύ λιγότερο εκσεσημασμένα και περισσότερο εστιακά με εντόπιση στην 

περιφερική ζώνη του προστάτη. 

 

1.3: Καλοήθης υπερπλασία προστάτη (ΚΥΠ) 

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ) (Benign Prostatic Hyperplasia, 

BPH), δηλαδή η καλοήθης διόγκωση του προστάτη είναι μια από τις συχνότερες 

ασθένειες που προσβάλλουν άνδρες μέσης ηλικίας. Ιστολογικά εμφανίζεται σε ποσοστό 

περισσότερο του 60% των ανδρών άνω των 60 ετών. Πάνω από το 40% των ανδρών 

αυτής της ηλικίας έχουν συμπτωματική κλινική νόσο και στους μισούς από αυτούς 

επηρεάζεται η ποιότητα ζωής. H επίπτωση της νόσου αυξάνεται με την ηλικία. Η 

ασθένεια έχει στρωματικά και αδενικά συστατικά, προσβάλλει κυρίως τη μεταβατική 

ζώνη και τις ζώνες γύρω από την ουρήθρα παρά την περιφερειακή ζώνη (η οποία 

προσβάλλεται συχνότατα από τον καρκίνο του προστάτη) και εμφανίζεται σχεδόν σε 

όλους τους άνδρες που παράγουν ανδρογόνα και έχουν μεγάλο προσδόκιμο ζωής. 

Δεδομένα αυτοψιών υποδηλώνουν ότι η ανατομική ή η μικροσκοπική απόδειξη 

προστατικής υπερπλασίας υπάρχει περίπου στο 20%, 40%, 55%, 80% και 90% των 

ανδρών ηλικίας 40-50, 50-60, 60-70, 70-80 και 80-90 ετών αντίστοιχα. 

Οι αιτιολογικοί παράγοντες της υπερπλασίας του προστάτη στον άνθρωπο έχουν 

μελετηθεί εκτενώς και έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες. Γενικά, οι δύο κυριότεροι 

παράγοντες είναι το γήρας και η παρουσία λειτουργικών όρχεων. 

Αν και τα ανδρογόνα από μόνα τους δεν προκαλούν ΚΥΠ, η ανάπτυξη της ΚΥΠ 

απαιτεί την παρουσία των ορχικών ανδρογόνων, καθώς άνδρες που έχουν υποστεί 

ευνουχισμό πριν την εφηβεία ή έχουν προσβληθεί από γενετικά ελλείμματα που 
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επηρεάζουν την δράση ή την σύνθεση των ανδρογόνων δεν αναπτύσσουν ΚΥΠ. Ο 

προστάτης αποτελείται από ένα δίκτυο από αδενικά συστατικά ενσωματωμένα στο 

στρώμα, με τα ανδρογόνα να αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα για την προστατική 

ανάπτυξη. Ελεύθερη τεστοστερόνη από το πλάσμα εισέρχεται στα προστατικά 

κύτταρα, όπου τουλάχιστον το 90% μετατρέπεται σε διϋδροτεστοστερόνη (DHT) από 

την 5α-αναγωγάση. Η διαδικασία αυτή είναι μη αναστρέψιμη και ακολουθείται από τη 

δέσμευση της DHT στους υποδοχείς της στον πυρήνα. Η πρωτοποριακή ανακάλυψη ότι 

η DHT είναι ο ενεργός παράγοντας στον προστάτη αποτελεί και την αιτιολογία για τη 

χρησιμοποίηση αναστολέων της 5α-αναγωγάσης για τη θεραπεία της υπερπλασίας του 

προστάτη, κυρίως το στατικό κομμάτι της ασθένειας που προκαλείται από τη μηχανική 

παρεμπόδιση του λαιμού της ουρήθρας από τον προστάτη. Ωστόσο, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η ανθρώπινη προστατική υπερπλασία δε σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα 

DHT. Το παράδοξο της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του προστάτη με μειωμένα επίπεδα 

ανδρογόνων υποδηλώνει ότι και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι εκκρίνονται από τους 

όρχεις μπορούν να διεγείρουν την προστατική ανάπτυξη ή τουλάχιστον να 

ευαισθητοποιήσουν τα προστατικά κύτταρα στην επίδραση των ανδρογόνων. Ως ένας 

μηχανισμός για την προστατική υπερπλασία έχει προταθεί η συνεργατικότητα 

οιστρογόνων – ανδρογόνων καθώς και ότι και άλλες στεροειδείς ορμόνες παίζουν ρόλο 

στη συγκεκριμένη ασθένεια. 

Η γήρανση επιτρέπει τη σταδιακή συσσώρευση προστατικής μάζας ως 

αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αλληλεπίδρασης αδένων και στρώματος, η οποία μπορεί 

να εντείνεται από διάφορους παράγοντες ανάπτυξης που παρέχονται συστηματικά 

μέσω της κυκλοφορίας ή τοπικά μέσω της ουρήθρας. Η επίδραση των ανδρογόνων 

γίνεται με τη διαμεσολάβηση των στρωματικών κυττάρων και έχει ως αποτέλεσμα τον 

πολλαπλασιασμό. Η επίδραση των στρωματικών κυττάρων στην ανάπτυξη και 

λειτουργία του επιθηλίου γίνεται μέσω της παραγωγής συγκεκριμένων παραγόντων 

ανάπτυξης. Μία άλλη θεωρία προτείνει ότι η αιτία της προστατικής υπερπλασίας είναι η 

διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ του ρυθμού απόπτωσης των προστατικών κυττάρων 

και του ρυθμού αντιγραφής που προκαλείται από ορμονικούς και αναπτυξιακούς 

παράγοντες, καθώς και από ογκογονίδια [1,2]. 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επίπτωση της κλινικής νόσου είναι: 

Α. Φυλή και περιβάλλον: Η κλινική ΚΥΠ είναι πιο συχνή στους μαύρους από τους 

λευκούς. Στους Ασιάτες έχει χαμηλότερη επίπτωση από τους λευκούς, ενώ σε Ασιάτες 

που μεταναστεύουν στις δυτικές χώρες αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης της ΚΥΠ, 
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γεγονός που δείχνει ότι στη δημιουργία της πάθησης ενέχονται και περιβαλλοντολογικοί 

παράγοντες, όπως η δίαιτα.  

Β. Διατροφή: Η ΚΥΠ φαίνεται λιγότερο συχνή σε φυτοφάγους και έχει προταθεί ότι 

ορισμένα λαχανικά είναι προστατευτικά, επειδή περιέχουν φυτοοιστρογόνα που ασκούν 

αντιανδρογονική δράση στο προστάτη. Στη διαφορετική δίαιτα μπορεί να οφείλονται οι 

αναφερθείσες διαφορές στην επίπτωση της ΚΥΠ μεταξύ ανατολικών και δυτικών 

κοινωνιών. 

Γ. Γενετικά αίτια: Η ΚΥΠ φαίνεται να έχει οικογενή επίπτωση. Εάν ένας ή περισσότεροι 

από τους συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν την πάθηση, τότε το άτομο έχει μεγαλύτερο 

κίνδυνο να εμφανίσει τη νόσο. Περίπου το 50% των ασθενών που υποβάλλονται σε 

προστατεκτομή σε ηλικία μικρότερη των 60 ετών έχουν οικογενή μορφή της νόσου, σε 

αντίθεση με το 9% αυτών που υποβάλλονται σε προστατεκτομή σε μεγαλύτερη ηλικία. 

Η οικογενής ΚΥΠ χαρακτηρίζεται από μεγάλο μέγεθος προστάτη. Τα ευρήματα 

προτείνουν την ύπαρξη γονιδίου που συμμετέχει στην παθογένεση της νόσου. 

Πρόδρομες μελέτες δείχνουν στοιχεία μετάλλαξης του DNA, υπομεθυλίωση του DNA 

και ανωμαλίες της πυρηνικής έκφρασης της πρωτεΐνης της θεμέλιας ουσίας. 

 

1.4: Προστατική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (PIN) 

Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από δυσπλαστικές αλλοιώσεις των 

επιθηλιακών κυττάρων των προστατικών αδενίων. Διακρίνεται σε υψηλού και χαμηλού 

βαθμού PIN, ανάλογα με τον βαθμό των ιστολογικών αλλοιώσεων. Η υψηλόβαθμη PIN 

θεωρείται προκαρκινική κατάσταση και έχει πολλά κοινά ιστολογικά και μοριακά 

χαρακτηριστικά με το αδενοκαρκίνωμα, το οποίο μάλιστα συνοδεύει στο 65-85% των 

περιπτώσεων. Συνήθως αναγνωρίζεται στην περιφερική ζώνη του προστάτη, μπορεί δε 

να προκαλέσει αύξηση του PSA στον αίμα. 

 

1.5: Άτυπη αδενωματώδης υπερπλασία 

Χαρακτηρίζεται από άτυπη υπερπλασία μικρών στρογγυλών αδενίων, αλλά 

έλλειψη αξιοσημείωτης κυτταρολογικής ατυπίας. Η αλλοίωση συνίσταται σε ένα 

σύμπλεγμα άτυπων αδενίων, στα οποία όμως δεν παρατηρούνται μιτώσεις, έντονα 

πυρήνια ή άλλες πυρηνικές ανωμαλίες. Λόγω του μικρού μεγέθους της εστίας, 

δημιουργεί προβλήματα διαφορικής διάγνωσης με το αδενοκαρκίνωμα. Αν η αλλοίωση 

είναι πρόδρομη του καλά διαφοροποιημένου καρκινώματος (όπως υποστηρίζεται από 

πολλούς συγγραφείς) ή αποτελεί απλά ένα μικροσκοπικό εύρημα δεν είναι απόλυτα 

σαφές. 
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1.6: Καρκίνος προστάτη 

Ο καρκίνος του προστάτη εμφανίζεται συνήθως στις μεγάλες ηλικίες και είναι ο 

πρώτος σε συχνότητα καρκίνος στους άνδρες των δυτικών κοινωνιών και αποτελεί τη 

δεύτερη, μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, αιτία θανάτου από νεοπλασματική νόσο. Το 

16% των ανδρών ηλικίας άνω των 50 ετών στις ΗΠΑ θα εμφανίσει κλινική νόσο, αλλά 

μόνο το 2.9% θα πεθάνει από αυτή. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ευρώπη είναι 7% 

και 1.3%. Συνολικά, το 1% του ανδρικού πληθυσμού παγκοσμίως πεθαίνει από καρκίνο 

του προστάτη. 

Η συχνότητα του κλινικού καρκίνου του προστάτη έχει παρουσιάσει σημαντική 

αύξηση τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Η αύξηση αυτή δεν αιτιολογείται μόνο από την 

αύξηση του μέσου όρου ζωής των ανδρών, ούτε και από την πιθανή αύξηση των 

προδιαθεσικών αιτιολογικών παραγόντων. Οφείλεται και στην ανάπτυξη νέων, 

ευαίσθητων μεθόδων διάγνωσης σε συνδυασμό με την αυξημένη ευαισθητοποίηση των 

ανδρών για προληπτικό έλεγχο (και πρώιμη διάγνωση της νόσου).  

Ο καρκίνος του προστάτη, όπως και οι υπόλοιποι καρκίνοι και σε αντίθεση με 

τους φυσιολογικούς ιστούς, χαρακτηρίζεται από μοριακές και γενετικές ανωμαλίες που 

κάνουν τα κύτταρα είτε να πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα, είτε να αντιστέκονται στον 

προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση). 

Από στοιχεία επιδημιολογικών παρατηρήσεων έχουν προταθεί τέσσερις 

παράγοντες ως αιτία του καρκίνου του προστάτη : (α) γενετική προδιάθεση, (β) 

ενδογενείς ορμονικές διαταραχές, (γ) έκθεση σε περιβαλλοντικά χημικά καρκινογόνα και 

(δ) σεξουαλικά μεταδιδόμενοι μολυσματικοί παράγοντες [3-5]. 

Το αδενοκαρκίνωμα του προστάτη, που αποτελεί το 95% όλων των νεοπλασιών 

του αδένα, χαρακτηρίζεται από ετερογένεια στην κλινική εμφάνιση και τη βιολογική 

συμπεριφορά (Εικόνα 1.4 και Εικόνα 1.5). Εκτός από τον κλινικό καρκίνο (clinical 

carcinoma) που προκαλεί συμπτώματα και που διαπιστώνεται με τη δακτυλική εξέταση, 

πολλές φορές η κακοήθεια αποτελεί τυχαίο εύρημα τυχαίο εύρημα μιας νεκροτομικής 

μελέτης που δεν είχε εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια της ζωής (λανθάνων καρκίνος, latent 

carcinoma) ή της παθολογοανατομικής εξέτασης υλικού ανοικτής ή διουρηθρικής 

προστατεκτομής για ΚΥΠ (τυχαίος καρκίνος, incidental carinoma). Στη δεύτερη 

περίπτωση η ανίχνευση καρκίνου συμβαίνει στο 6-20% των περιπτώσεων. Αυτή η 

κατηγορία των αρρώστων ανήκει εξ’ ορισμού στο στάδιο Τ1. Ο καρκίνος σε αυτές τις 

περιπτώσεις βρίσκεται περιουρηθρικά και συνήθως είναι καλά διαφοροποιημένος. Στον 

αντίποδα, υπάρχουν καρκίνοι του προστάτη που διαπιστώνονται κατά το διαγνωστικό 

έλεγχο κάποιας μεταστατικής εστίας στα οστά ή στους λεμφαδένες ή έχει προκαλέσει 
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την αύξηση της τιμής του ειδικού προστατικού αντιγόνου (Prostatic Specific Antigen, 

PSA) στο αίμα, χωρίς όμως ο ασθενής να έχει την υποψία ότι πάσχει από τη νόσο αυτή, 

μια και δεν έχει συμπτώματα από τον προστάτη του, ή δεν έχει δώσει σημασία σε αυτά 

(κρυφός καρκίνος, occult carcinoma). Αλλά και όταν ο καρκίνος γίνει κλινικά 

αντιληπτός, η βιολογική του συμπεριφορά ποικίλλει, αφού υπάρχουν 

αδενοκαρκινώματα που έχουν πολύ αργή εξέλιξη και δεν προκαλούν το θάνατο, ενώ 

άλλα, παρά τις θεραπευτικές προσπάθειες, εξελίσσονται πολύ γρήγορα και επιφέρουν 

το θάνατο. Αυτή η ετερογένεια της έκφρασης του καρκίνου του προστάτη είναι και το 

αίτιο της σύγχυσης και των διαφωνιών που υπάρχουν αναφορικά με την επιλογή της 

κατάλληλης θεραπείας και την εκτίμηση των κλινικών αποτελεσμάτων. 

 

 

 

Εικόνα 1.4: Ιστολογική εικόνα διαφόρων περιπτώσεων καρκίνου προστάτη. 

Διακρίνονται θέσεις καλοήθους υπερπλασίας προστάτη (BPH), προστατικής 

ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας (PIN) καθώς και φυσιολογικά προστατικά αδένια (Ν). 
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Εικόνα 1.5: (A) Φωτογραφία προστάτη αδένα μετά από ριζική προστατεκτομή. (Β) 

Μεγέθυνση της εικόνας Α, στην οποία διακρίνονται θέσεις ατροφίας, PIN και καρκίνου. 

(Γ) Μεγέθυνση της εικόνας Β, στην οποία φαίνονται τα καρκινικά αδένια. 



Κεφάλαιο 1: Ο προστάτης αδένας 

 10

Η παθολογοανατομική κατάταξη του καρκίνου του προστάτη γίνεται ανάλογα με 

την κυτταρική του προέλευση. Διακρίνεται σε: καρκίνο επιθηλιακής προέλευσης 

(αδενοκαρκίνωμα, καρκίνωμα πόρων από το μεταβατικό επιθήλιο, νευροενδοκρινικό 

καρκίνωμα), σε καρκίνο που προέρχεται από το στρώμα (ραβδομυοσάρκωμα, 

λειομυοσάρκωμα) και σε δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα (διήθηση από όγκους 

γειτονικών οργάνων, όπως της ουροδόχου κύστης και του παχέος εντέρου, 

μεταστατικά νεοπλάσματα από τον πνεύμονα και το δέρμα, καθώς και λεμφώματα). 

Η κλινική σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη γίνεται με το σύστημα ΤΝΜ 

(Πίνακας 1.1). Για τον προσδιορισμό του βαθμού διαφοροποίησης (grade) 

λαμβάνονται υπ’ όψη τόσο τα ιστολογικά, όσο και τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά. 

Αν και τα κύτταρα, μεμονωμένα, μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με τα πυρηνικά 

τους χαρακτηριστικά (κατανομή της πυρηνικής χρωματίνης, πυρήνια κ.λπ.), η 

μορφολογία της ανάπτυξης των αδενίων του όγκου στη μικροσκοπική εξέταση είναι 

ιδιαίτερα χαρακτηριστική και χρήσιμη. Ιστολογικά, το νεόπλασμα του προστάτη 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια. Μέσα στον όγκο μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει διάφορες μορφές ανάπτυξης, από καλά διαφοροποιημένα αδένια με 

ομοιόμορφη ανάπτυξη έως κακά διαφοροποιημένα αδένια που συρρέουν ή έχουν 

άναρχη κατανομή. Έχουν καταβληθεί αρκετές προσπάθειες ώστε να υιοθετηθεί ένα 

κοινό σύστημα κυτταρικής ταξινόμησης που να σχετίζεται με την κλινική πορεία των 

ασθενών. Στην κλινική πράξη χρησιμοποιείται το σύστημα Gleason (Πίνακας 1.2) που 

είναι αναπαραγώγιμο και σχετίζεται με τους άλλους προγνωστικούς δείκτες. Το 

σύστημα ταξινόμησης Gleason δεν λαμβάνει υπ’ όψη τα κυτταρικά χαρακτηριστικά 

παρά μόνο τη μορφολογία και αρχιτεκτονική διάταξη των κακοήθων αδενίων, τα οποία 

ταξινομεί σε βαθμούς από 1-5. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει ετερογένεια 

μέσα στον ίδιο τον όγκο, εκτιμώνται οι δύο προεξάρχουσες μορφές ανάπτυξης και 

προστίθενται με αποτέλεσμα το Gleason score να είναι από 2-10. Όγκοι με Gleason 

score από 2 έως 4 είναι υψηλής διαφοροποίησης (χαμηλής κακοήθειας), από 5 έως 7 

είναι μέσης διαφοροποίησης, ενώ εκείνοι με Gleason score από 8-10 είναι χαμηλής 

διαφοροποίησης (υψηλής κακοήθειας). Το μειονέκτημα του συστήματος Gleason είναι 

ότι στηρίζεται στην υποκειμενική κρίση του παθολογοανατόμου. Παρά το γεγονός ότι ο 

βαθμός διαφοροποίησης δεν απαντά σε όλα τα ερωτήματα αναφορικά με την 

πρόγνωση της νόσου, είναι σήμερα αποδεκτό, ότι τα νεοπλάσματα χαμηλής 

διαφοροποίησης έχουν κακή πρόγνωση ανεξαρτήτως θεραπείας, ενώ, αντίθετα, τα 

καλώς διαφοροποιημένα νεοπλάσματα έχουν καλή πρόγνωση και ανταποκρίνονται καλά 

σε κάθε μορφής θεραπεία.  
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Πίνακας 1.1: Σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη με το σύστημα ΤΝΜ. 

Τ Πρωτοπαθής Όγκος 

ΤΧ : Ο πρωτοπαθής όγκος δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

Τ0: Δεν υπάρχει ενδεικτικό σημείο όγκου 

Τ1: Μη ψηλαφητός και μη απεικονιζόμενος όγκος 

 Τ1α τυχαίο εύρημα διουρηθρικής, < 5% του εκταμέντος ιστού 

 Τ1b τυχαίο εύρημα διουρηθρικής, > 5% του εκταμέντος ιστού 

 Τ1c διαπιστώνεται από βιοψία λόγω αυξημένου PSA 

Τ2 : ΄Ογκος περιορισμένος στον προστάτη 

 Τ2α ο όγκος καταλαμβάνει τον ένα λοβό του προστάτη 

 Τ2b ο όγκος καταλαμβάνει και τους δύο λοβούς του προστάτη 

Τ3 : Ο όγκος διασπά την προστατική κάψα 

 Τ3α διάσπαση της κάψας (μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη) 

 Τ3b διήθηση σπερματοδόχων κύστεων 

Τ4 : Ο όγκος διηθεί άλλα όργανα εκτός των σπερματοδόχων κύστεων 

 Τ4α διήθηση αυχένα κύστης ,έξω σφιγκτήρα, ορθού 

 Τ4b διήθηση ανελκτήρα , καθηλωμένος στα πυελικά τοιχώματα 

Ν Περιοχικοί λεμφαδένες 

ΝΧ : Δεν έχει εκτιμηθεί η λεμφαδενική μετάσταση 

Ν0: Δεν υπάρχει λεμφαδενική μετάσταση 

Ν1: Μετάσταση σε ένα λεμφαδένα μέγιστης διαμέτρου 2 cm 

Ν2: Μετάσταση σε ένα λεμφαδένα μεγαλύτερο των 2 cm αλλά μικρότερο των 5 cm 

σε μέγιστη διάμετρο, ή διήθηση πολλών λεμφαδένων όχι μεγαλύτερων των 5 cm σε 

μέγιστη διάμετρο 

Ν3: Μετάσταση σε λεμφαδένα μεγαλύτερο των 5 cm 

M Μεταστάσεις 

ΜΧ: Δεν έχει γίνει εκτίμηση για μεταστάσεις 

Μ0: Δεν διαπιστώνονται μεταστάσεις 

Μ1α: Μετάσταση σε μη περιοχικούς λεμφαδένες 

Μ1b: Οστικές μεταστάσεις  

M1c : Μετάσταση σε άλλα όργανα (ήπαρ, πνεύμονες κ.λπ.) 
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Πίνακας 1.2: Βαθμός διαφοροποίησης του καρκίνου του προστάτη κατά Gleason. 

Βαθμός διαφοροποίησης 
(Grade) Περιγραφή 

1 Απλά στρογγυλά αδένια, στενά στοιβαγμένα σε 
στρογγυλές μάζες με καλά καθορισμένα άκρα 

2 Απλά στρογγυλά αδένια, χαλαρά στοιβαγμένα σε αδρές, 
στρογγυλές μάζες με χαλαρά όρια 

3A Μεμονωμένα αδένια μέσου μεγέθους και ακανόνιστου 
σχήματος και θέσης στο χώρο με όρια διηθούμενα και 
όχι σαφή 

3B Πολύ όμοιο με το 3Α, αλλά μικρά έως πολύ μικρά 
αδένια, τα οποία δεν πρέπει να σχηματίζουν σημαντικές 
αλυσίδες ή χορδές 

3C Θηλώδες και διάτρητο (ηθμοειδές) επιθήλιο σε λείους, 
αποστρογγυλεμένους κυλίνδρους και μάζες; Όχι 
νέκρωση 

4A Μικρά, μέσου μεγέθους ή μεγάλα αδένια που έχουν 
συγχωνευθεί σε χορδές, αλυσίδες ή διηθούμενες μάζες 

4B Πολύ όμοιο με το 4Α, αλλά με πολλά μεγάλα διάφανα 
κύτταρα, ορισμένες φορές ομοιάζων με 
«υπερνέφρωμα» 

5A Θηλώδες και ηθμοειδές επιθήλιο σε λείους 
αποστρογγυλεμένους κυλίνδρους και μάζες, πιο 
συμπαγές από το 3C και με κεντρική νέκρωση 

5B Αναπλαστικό αδενοκαρκίνωμα σε επίπεδη επιφάνεια 
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2. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 

Ο καρκίνος του προστάτη είναι η πιο κοινή κακοήθεια στους άνδρες στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, με μια κατ' εκτίμηση επίπτωση 235.000 νέων περιπτώσεων το 

2006 [6]. Αποτελεί επίσης μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο, δεύτερη 

μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Εκτιμάται ότι 27.000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο 

από την νόσο. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πεθαίνουν 11 άτομα ανά 100.000 

κατοίκους από τη νόσο κάθε χρόνο. Σχεδόν όλοι οι θάνατοι οφείλονται στην εμφάνιση 

των ορμονο-ανεξάρτητων κλώνων ανθεκτικών στις συνήθεις θεραπευτικές πρακτικές.  

Η εμφάνιση καρκίνου του προστάτη αυξάνεται σημαντικά με την πρόοδο της 

ηλικίας, με μία επίπτωση 82 ανά 100.000 στα άτομα ηλικίας 50–54 έναντι 1326 ανά 

100.000 στις ηλικίες 70-74 [6]. Τα ποσοστά θνησιμότητας ποικίλλουν ευρέως, ειδικά 

μεταξύ των διάφορων εθνικών ομάδων. Το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης στον γενικό 

πληθυσμό για τους Αφροαμερικάνους είναι 75% σε σύγκριση με 90% για τους 

Καυκάσιους [6]. Ακόμη και μέσα στις εθνικές ομάδες, ο καρκίνος του προστάτη δεν 

ακολουθεί μια προβλέψιμη φυσική πορεία. Αυτό αντανακλά την σημαντική ετερογένεια 

στην κλινική συμπεριφορά και τα μοριακά χαρακτηριστικά της νόσου.  

Αυξανόμενες προσπάθειες καταβάλλονται για να χαρακτηριστούν τα μοριακά 

γεγονότα που οδηγούν στο μετασχηματισμό του φυσιολογικού προστατικού ιστού σε 

έναν κακοήθη φαινότυπο με τάση προς τη μετάσταση και αντίσταση στην θεραπεία. 

Ένα μοντέλο που έχει προταθεί είναι η διαδικασία καρκινογένεσης “πολλαπλών 

βημάτων”. Αυτό το μοντέλο-καλύτερα χαρακτηρισμένο-στον καρκίνο του παχέος 

εντέρου, δείχνει ότι συγκεκριμένες γενετικές διαταραχές σε ορισμένα χρονικά σημεία 

προωθούν τον νεοπλασματικό μετασχηματισμό στον φυσιολογικό ιστό [7,8]. 

Μεταγενέστερες μεταλλαγές ή χτυπήματα (hits) αυξάνουν την πιθανότητα μιας πιο 

βιολογικά επιθετικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης της μετάστασης και της 

ορμονο-ανεξαρτησίας. Η παρουσία μιας προδιαθεσικής γενετικής διαταραχής, το πρώτο 

εκ των χτυπημάτων κατά Knudson [9], εξηγεί μερικές περιπτώσεις αυξημένης ένδο-

οικογενειακής συχνότητας καρκίνου του προστάτη.  

Προς το παρόν, το μοντέλο καρκινογένεσης για τον καρκίνο του προστάτη είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, κυρίως λόγω της αναγνωρισμένης 

ετερογένειας της νόσου. Σαφώς, τα μονοπάτια που οδηγούν στον κακοήθη 

μετασχηματισμό δεν είναι κοινά σε όλους τους καρκίνους του προστάτη. Εντούτοις, οι 

πρόσφατες πρόοδοι στο μοριακό χαρακτηρισμό της νόσου προτείνουν ότι ορισμένες 

γενετικές αλλαγές μπορούν να είναι κοινές στην εξέλιξη της κακοήθειας.  



Κεφάλαιο 2: Μοριακή βιολογία του καρκίνου του προστάτη 

 14

2.1: Μορφολογική αξιολόγηση της προστατικής νεοπλασίας 

Η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη στηρίζεται στα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά ενός δείγματος ιστού από ένα πεπειραμένο παθολογοανατόμο. Το 

σύστημα Gleason, βασισμένο στην ιστολογική ατυπία, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως και 

είναι ο σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης στον εγκατεστημένο καρκίνο του 

προστάτη [10,11]. Εντούτοις, ο προσδιορισμός των προ-νεοπλασματικών βλαβών είναι 

λιγότερο σαφής λόγω της έλλειψης αναπαραγώγιμων αντικειμενικών κριτηρίων που 

προσδιορίζουν μία προ-νεοπλασματική βλάβη. Όπως στον καρκίνο του τραχήλου της 

μήτρας, ο καρκίνος του προστάτη θεωρείται ότι ο εξελίσσεται μέσω ορισμένων 

ιστοπαθολογικών σταδίων όπως η υπερπλασία, η μεταπλασία, η δυσπλασία, και το in 

situ καρκίνωμα [12]. Υποψήφιες προνεοπλασματικές μορφές περιλαμβάνουν την 

ενδοαυλική δυσπλασία [13], την προστατική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (Prostate 

Intraepithelial Neoplasia, PIN) [14] και την άτυπη αδενωματώδη υπερπλασία. Η 

ενδοεπιθηλιακή προστατική νεοπλασία θεωρείται από διάφορους ερευνητές ως η πλέον 

πιθανή πρόδρομη βλάβη (Εικόνα 2.1). Η παρουσία της έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τον 

κίνδυνο της εμφάνισης διεισδυτικού καρκίνο του προστάτη [15], αλλά η φυσική της 

ιστορία δεν έχει τεκμηριωθεί [16].  

 
Εικόνα 2.1: Η πολλαπλασιαστική φλεγμονώδης ατροφία (Proliferative Inflammatory 

Atrophy, PIA) και η προστατική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (Prostatic Intraepithelial 

Neoplasia, PIN) αποτελούν πρόδρομες καταστάσεις του προστατικού καρκίνου. 
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2.2: Αιτιολογία 

Η αιτιολογία του καρκίνου του προστάτη παραμένει θεωρητική. Σε μοντέλα 

ποντικών, τα μεταλλαξογόνα που έχουν αποδειχθεί να προκαλέσουν προστατική 

δυσπλασία και καρκίνο περιλαμβάνουν τη diethylstylbestrol [17], τη N-methyl-N-

nitrosourea (MNU) [18], το 3,2,-dimethyl-4-aminobiphenyl (DMAB), και την estradiol-

17-beta. Οι περισσότερες μορφολογικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν σε αυτά τα 

μοντέλα εμφανίστηκαν μετά από χρόνια έκθεση στο μεταλλαξογόνο και αύξηση της 

τεστοστερόνης. Η έκθεση καδμίου έχει συνδεθεί επίσης με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου 

του προστάτη [19].  

Ένα μικρό ποσοστό των ασθενών έχει μια κληρονομούμενη προδιάθεση στον 

καρκίνο του προστάτη, όπως προκύπτει από διάφορες επιδημιολογικές μελέτες [20,21]. 

Η κληρονομική προδιάθεση έχει αποδοθεί σε ένα σπάνιο επικρατές αλληλόμορφο 

γονίδιο [22]. Αυτό εμφανίζεται να είναι ανάλογο με την προδιάθεση των 

αλληλόμορφων γονιδίων που συνδέονται με τους κληρονομούμένους καρκίνους του 

παχέος εντέρου και του μαστού. Μελέτες σε οικογενειακές δείχνουν ότι μια περιοχή στο 

μακρύ βραχίονα του χρωμοσώματος 1 (συγκεκριμένα 1q24-25) πιθανόν περιέχει ένα 

γονίδιο που προδιαθέτει σε αυξημένη ευαισθησία στον καρκίνο του προστάτη [23].  

 

2.3: Χρωμοσωμικές αλλαγές  

Η καρυοτυπική ανάλυση των προστατικών όγκων καταλήγει συνήθως σε ένα 

κανονικό αρσενικό καρυότυπο [24]. Εντούτοις, ποικίλες κυτταρογενετικές αλλαγές σε 

διάφορα χρωμοσώματα έχουν αναφερθεί. Βελτιωμένες τεχνικές όπως η συγκριτική 

γονιδιακή υβριδοποίηση έχουν προσδιορίσει προηγουμένως μη ανιχνευθείσες περιοχές 

χρωμοσωμικής απώλειας ή αύξησης [25]. Γενικά, οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες στα 

δείγματα καρκίνου του προστάτη έχουν συνδεθεί με φτωχή κλινική έκβαση [26]. 

Αντίθετα από την οξεία και χρόνια μυελογενή λευχαιμία, η κυτταρογενετική του 

προστατικού καρκίνου, αφορά κυρίως σε διαγραφές παρά σε μεταθέσεις. Μελέτες 

απώλειας ετεροζυγωτίας (LOH) στον καρκίνο του προστάτη έχουν επιβεβαιώσει τη 

καρυοτυπική παρατήρηση της χρωμοσωμικής απώλειας [27]. Θεωρείται ότι η απώλεια 

ενός υποθετικού κατασταλτικού γονιδίου στο ανάλογο χρωμοσωμικό τμήμα αρχίζει και 

προωθεί τον καρκίνο του προστάτη. Η απώλεια του χρωμοσώματος Υ έχει αναφερθεί 

επίσης [28].  

Ανωμαλίες στο χρωμόσωμα 7 έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες μελέτες. Μια 

τέτοια αλλαγή αφορά το μακρύ βραχίονα του χρωμοσώματος 7 (7q31.1). Σε μια 

μελέτη, η απώλεια αυτού του τμήματος συσχετίστηκε με υψηλότερο βαθμό κακοήθειας 
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και μεταστατική τάση [29]. Μια άλλη μελέτη αναφέρει συχνότερη παρουσία της 

τρισωμίας 7 σε υψηλότερο στάδιο (T3) έναντι του χαμηλότερου σταδίου (T2) καρκίνου 

του προστάτη [30]. Η τρισωμία 7 μπορεί να ανιχνευθεί χρησιμοποιώντας την κανονική 

υβριδοποίηση φθορισμού διπλού-χρώματος και έχει προταθεί σαν ένας πιθανός 

βιολογικός δείκτης της εξέλιξης του καρκίνου του προστάτη [31].  

Τα χρωμοσώματα 8p, 10q, και 16q έχουν δειχθεί επίσης να απουσιάζουν συχνά 

[32-34]. Το 8p είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος λόγω συχνής απώλειας ετεροζυγωτίας 

και σε άλλους καρκίνους όπως τον ηπατοκυτταρικό, του παχέος εντέρου, και του 

πνεύμονα [35]. Επίσης έχει προταθεί ότι η απώλεια του 8p μπορεί να αφορά την 

ανάπτυξη ορμονο-ανεξαρτησίας [36]. Η διαγραφή των τμημάτων 10p και 10q έχει 

συνδεθεί με προχωρημένο στάδιο και ταχεία πρόοδο της ασθένειας [37]. Μεταξύ των 

γονιδίων που εντοπίζονται στο 10q, η απώλεια του ογκοκατασταλτικού γονιδίου PTEN 

(που διαμορφώνει τη μεταγωγή σημάτων μέσω της πρωτεϊνικής φωσφατάσης του και 

της φωσφατάσης λιπιδίων [38]) πιθανολογείται ότι εμπλέκεται στην δημιουργία 

κακοήθους φαινοτύπου [39]. Το γονίδιο της E-καδχερίνης, ένα μόριο προσκόλλησης 

κυττάρων κρίσιμο για την κανονική διαφοροποίηση, έχει εντοπισθεί στο 16q [40]. Η 

απώλεια ή η μεθυλίωση του εκκινητή που οδηγεί στην έλλειψη έκφρασης της Ε-

καδχερίνης έχει περιγραφεί τόσο σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του προστάτη όσο και 

σε ιστό όγκων [41,42].  

Άλλες χρωμοσωμικές απώλειες έχουν αναφερθεί μεταξύ άλλων στο 3p, 5q, 9q, 

11p, 13q, 16q, 17p και 18q, [10,43]. Η απώλεια του 6q14-21 επίσης έχει περιγραφεί 

πρόσφατα [44]. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, το p53 γονίδιο εντοπίζεται στο 17p, το 

γονίδιο του ρετινοβλαστώματος (Rb) στο 13q, και το DCC (που απαλείφεται στον 

καρκίνο του παχέος εντέρου) στο 18q. Η απώλεια αυτών των τριών γονιδίων στους 

διάφορους τύπους όγκων έχει αποδειχθεί σαφώς να συμβάλει στην εγκατάσταση και 

πρόοδο του καρκίνου.  

 

2.4: Ογκογονίδια και πρώτο-ογκογονίδια 

Ο ρόλος της έκφρασης ή της ενίσχυσης των ογκογονιδίων στον καρκίνο του 

προστάτη παραμένει ασαφής, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι συμβάλλουν στο 

μετασχηματισμό των προ-νεοπλασματικών βλαβών στο διηθητικό καρκίνωμα.  

Μια από τις πρώτες πρωτεϊνικές οικογένειες που αναγνωρίστηκαν ως προϊόν της 

έκφρασης πρώτο-ογκογονιδίων είναι του MYC. Το γονίδιο MYC έχει μελετηθεί εκτενώς 

στον καρκίνο του προστάτη λόγω της γνωστής ενίσχυσής του σε και σε άλλους όγκους. 

In situ υβριδοποίηση φθορισμού (FISH) για το C-MYC πραγματοποιήθηκε σε in situ 
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καρκίνωμα προστάτου, σε περιοχική νόσο, και σε μεταστατικό καρκίνο [45]. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση του χρωμοσώματος 8 και η ενίσχυση του MYC 

μπορούν να είναι πιθανοί δείκτες της προόδου του καρκίνου του προστάτη. Εντούτοις, 

προγενέστερες μελέτες έχουν καταλήξει σε αντιφατικά αποτελέσματα [46]. Συνολικά, η 

συμβολή του MYC στην ανάπτυξη και πρόοδο του καρκίνου του προστάτη θεωρείται 

μικρή.  

Η συχνότητα των μεταλλαγών RAS στον καρκίνο του προστάτη ποικίλει. Οι 

μεταλλαγές του K-RAS, H-RAS, και N-RAS ανιχνεύονται με συχνότητα <5% στους 

Βόρειο Αμερικάνους [47,48], αλλά σε αυξημένη συχνότητα (25%) στους Ιάπωνες [49]. 

Αυτή η διαφορά μπορεί εν μέρει να αντανακλά την διαφορετική επιδημιολογία της 

ασθένειας στους δύο πληθυσμούς.  

Το HER2/neu ογκογονίδιο κωδικοποιεί την p185neu διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη 

με ενεργότητα κινάσης τυροσίνης που ανήκει στην οικογένεια του υποδοχέα του 

επιδερμικού αυξητικού παράγοντα [50]. Η υπερέκφραση του HER2/neu έχει περιγραφεί 

εκτενώς και έχει αναφερθεί σε 20% των διηθητικών καρκινωμάτων του μαστού [51]. 

Επιπλέον, η ενίσχυση αυτού του ογκογονιδίου στον καρκίνο του μαστού έχει δειχθεί να 

είναι σημαντικός δείκτης του χρόνου της πρώτης υποτροπής και σχετίζεται γενικότερα 

με μικρότερη επιβίωση [52]. Ομοίως, η έκφραση του HER2/neu έχει δειχθεί αυξημένη 

σε 30–70% των καρκίνων του προστάτη [53,54], και συνδέεται με την ορμόνο-

ανεξάρτητη εξέλιξη της νόσου [55], και την αυξημένη πιθανότητα υποτροπής [56]. Η 

ενεργοποίηση της HER-2/neu απαιτεί διμερισμό με τον ίδιο ή με άλλα μέλη της 

οικογένειας υποδοχέων EGF, του υποδοχέα HER1/EGF ή του HER3/erbB3. (Ο άλλος 

πιθανός συνεργάτης, HER4/erbB4, δεν εκφράζεται στα περισσότερα προστατικά 

κύτταρα καρκίνου [57]. Η υπερέκφραση HER1 ή HER3 μπορεί να διαφοροποιήσει και 

να αυξήσει τη ένταση των σημάτων HER2/neu. Στα προστατικά καρκινικά κύτταρα, η 

υπερέκφραση HER3 έχει επίσης αναφερθεί [58,59]. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία 

σηματοδότησης μέσω του HER2 στο μετασχηματισμό και την πρόοδο του προστατικού 

καρκίνου. Όπως περιγράφεται παραπάνω, η αποδιοργάνωση των HER2 σημάτων 

μπορεί να σχετίζεται με την ανεξαρτησία από τα ανδρογόνα στον προχωρημένο 

προστατικό καρκίνο. Σε μια πρόσφατη μελέτη, η εισαγωγή ενός γονιδίου όξινης 

προστατικής φωσφατάσης (που αδρανοποιεί την δραστηριότητα των HER2 κινασών) 

σε μια ορμονο-ανεξάρτητη προστατική κυτταρική σειρά οδήγησε στην αποκατάσταση 

της ανδρογόνο-εξαρτώμενης αύξησης [60]. Σε μια άλλη in vitro μελέτη, η προκλητή 

έκφραση HER2 στα ανδρογόνο-εξαρτώμενα προστατικά καρκινικά κύτταρα επέτρεψε 

την ενεργοποίηση των μονοπατιών των υποδοχέων ανδρογόνων ελλείψει του 
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ενεργοποιητή τους [55]. Επιπλέον, αυξημένα επίπεδα PSA παρατηρήθηκαν στα 

προστατικά κύτταρα καρκίνου που εκφράζουν HER2. Έτσι φαίνεται ότι η HER2 

οικογένεια υποδοχέων, που διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην πρόοδο του 

καρκίνου του μαστού, μπορεί επίσης να συμμετέχει στην καρκινογένεση του προστάτη.  

Τα πρώτο-ογκογονίδια ΜΕΤ και RΕΤ έχουν γονιδιακά προϊόντα κινάσης τυροσίνης 

που εμπλέκονται στη ανάπτυξη του νεφρού και του προστάτη. Επιπλέον, και τα δύο 

ογκογονίδια ενεργοποιούνται από παρόμοιες μεταλλαγές. Η έκφραση του πρώτο-

ογκογονιδίου MET, έχει περιγραφεί στον in situ καρκίνο του προστάτη και τον 

διηθητικό προστατικό καρκίνο. Έχει προταθεί ότι το ΜΕΤ θα μπορούσε να είναι ένας 

πρώιμος καρκινικός δείκτης της πρόοδο του καρκίνου του προστάτη στον άνθρωπο 

[61]. Το πρώτο-ογκογονίδιο RET έχει συνδεθεί ήδη με το σύνδρομο των πολλαπλών 

ενδοκρινικών νεοπλασιών (MEN). Μια μελέτη έδειξε ότι το RET υπερεκφράζεται σε in 

situ προστατικό καρκίνο και σε διηθητικό καρκίνο του προστάτη σε σύγκριση με το 

κανονικό προστατικό επιθήλιο [62].  

H BCL2 ογκοπρωτεΐνη είναι αναστολέας του προγραμματισμένου θανάτου των 

κυττάρων (απόπτωση) [63]. Προσδιορίστηκε αρχικά σε μελέτες στα θυλακοειδή 

λεμφώματα [64]. Η υπερέκφραση του BCL2 έχει συνδεθεί με τη μικρότερη επιβίωση 

στον καρκίνο του προστάτη [65]. Εκφράζεται κανονικά στα βασικά προστατικά 

επιθηλιακά κύτταρα που είναι χαρακτηριστικά απρόσβλητα από την απόσυρση των 

ανδρογόνων [66,67]. Ανιχνεύεται συχνά στους ορμόνο-ανθεκτικούς προστατικούς 

καρκίνους, στοιχείο ενδεικτικό του ότι η υπερέκφραση της BCL2 είναι ένα σχετικά 

όψιμο γεγονός στην προστατική καρκινογένεση [68,69]. Επιπλέον, προτείνεται ότι η 

θεραπεία με αναστολείς ανδρογόνων μπορεί να οδηγήσει είτε στην ενισχυμένη 

έκφραση BCL2 στα προστατικά κύτταρα καρκίνου είτε στην επιλογή κλώνων [70]. Η 

φωσφορυλίωση της BCL2 εμποδίζει τη σύνδεσή του στην BAX, μια υπέρ-αποπτωτική 

πρωτεΐνη [71]. Το Paclitaxel προκαλεί φωσφορυλίωση της BCL2 και το θάνατο των 

προστατικών κυττάρων καρκίνου, δείχνοντας τις πιθανές θεραπευτικές επιπτώσεις του 

paclitaxel στον ορμόνη-ανθεκτικό καρκίνο του προστάτη [72].  

 

2.5: Ογκοκατασταλτικά γονίδια 

Διαταραχές σε ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι ο συχνότερος τύπος αλλαγής που 

έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα στο καρκίνο του προστάτη [73]. Πράγματι, η έννοια του 

προστατικού καρκίνου ως ασθένεια των διαταραγμένων ογκοκατασταλτικών γονιδίων 

σε αντίθεση με έναν καρκίνο οφειλόμενο σε ογκογονίδια εξηγεί καλύτερα την 

παρατηρηθείσα βιολογία μιας ασθένειας χρόνιας, και αργής εξέλιξης. Η συχνότητα των 
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αλλαγών ογκοκατασταλτικών γονιδίων είναι μεγαλύτερη στην προχωρημένη απ' ότι 

στην εντοπισμένη νόσο. Κατά συνέπεια, το μοριακό μοντέλο αντανακλά το αντίστοιχο 

κλινικό στο ότι ο μεταστατικός προστατικός καρκίνος είναι προϊόν της επιβίωσης των 

“καταλληλότερων” κακοηθών κυττάρων. Δύο από τα εκτενέστερα μελετημένα 

ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι το p53 και η RB. Η απώλεια της λειτουργίας του p53 ή 

της RB έχει συνδεθεί αδιαφιλονίκητα με την ανάπτυξη καρκίνου [74-76].  

Το γονίδιο του ρετινοβλαστώματος (RB) που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 13q14, 

είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της προόδου του κυτταρικού κύκλου μέσω των 

αλληλεπιδράσεών του με τους παράγοντες μεταγραφής όπως η οικογένεια E2F [77]. 

Έχει αποδειχθεί μέσω ανάλυσης της έκφρασης RNA ότι διαταραχές του RB είναι 

σημαντικά συχνότερες στους όγκους από τους ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία με 

αναστολείς ανδρογόνων (36%) έναντι εκείνων που δεν έχουν λάβει θεραπεία (13%), 

εμπλέκοντας έτσι τις διαταραχές του RB στην επιβίωση από την αναστολή των 

ανδρογόνων [78].  

Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο DCC συχνά διαγράφεται ή εκφράζεται σε χαμηλά 

επίπεδα στον καρκίνο του οισοφάγου του στομάχου του παγκρέατος και του παχέος 

εντέρου. Έχει κλωνοποιηθεί και έχει χαρτογραφηθεί στο χρωμόσωμα 18q21.3 [79]. Το 

DCC κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που είναι ομόλογη στο μόριο προσκόλλησης νευρικών 

κυττάρων και εμπλέκεται σε ποικίλες διαδικασίες όπως η θρόμβωση, η ίαση τραυμάτων, 

η εμβρυογένεση, η ανοσιακή απάντηση, και η εξέλιξη ή η μετάσταση όγκων. Το γονίδιο 

DCC έχει αξιολογηθεί μέσω της μελέτης έκφρασης mRNA και απώλειας ετεροζυγωτίας 

(LOH) και βρέθηκε να έχει μειωμένη έκφραση και στις ανθρώπινες κυτταρικές σειρές 

καρκίνου προστάτη αλλά και σε ιστούς ασθενών. Τα στοιχεία δειχθούν ότι η απώλεια 

ετεροζυγωτίας (LOH) του DCC μπορεί εν μέρει να εξηγήσει αυτήν την παρατήρηση 

[80].  

Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο CDKN2 (στο παρελθόν MTS1) που κωδικοποιεί τον 

αναστολέα της κυκλίνη-εξαρτώμενης κινάσης του p16INKΒ ρυθμίζει τη φωσφορυλίωση 

της RB πρωτεΐνης [81]. Το p16INKΒ μειώνει τελικά τη φωσφορυλίωση της RB πρωτεΐνης 

και οδηγεί στην αναστολή της G1 φάσης του κυτταρικού κύκλου παρεμποδίζοντας τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Η εμφανώς μειωμένη έκφραση CDKN2 mRNA έχει 

ανιχνευθεί σε 43% των -χωρίς θεραπεία- προστατικών καρκινωμάτων, ενώ καμία 

αλλαγή δεν φάνηκε στην καλοήθη προστατική υπερπλασία [82]. Κατά συνέπεια, το 

CDKN2 είναι ένα από τα πιο συχνά τροποποιημένα γονίδια που μέχρι στιγμής έχουν 

εμπλακεί στον προστατικό καρκίνο.  
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Το πιο πρόσφατα περιγραμμένο ογκοκατασταλτικό γονίδιο PTEN/MMAC1, 

εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 10q23, και έχει υψηλή συχνότητα μεταλλαγών (60%) στις 

κυτταρικές σειρές καρκίνου του προστάτη [83]. Σε μια άλλη μελέτη, οι μεταλλαγές στο 

PTEN παρατηρήθηκαν σε 23 εκ των 80 προστατικών όγκων [84]. Η ανάλυση 

ακολουθίας αποκάλυψε ότι ένα δεύτερο μεταλλακτικό γεγονός στην θέση PTEN/MMAC1 

εμφανίστηκε σε 43% των όγκων με την απώλεια ετεροζυγωτίας αυτού του γονιδίου. 

Επιπλέον, η αδρανοποίηση του PTEN στον εντοπισμένο προστατικό καρκίνο έχει 

συνδεθεί με αυξανόμενη αγγειογένεση ανεξάρτητη της θρομβοσπονδίνης 

(thrombospondin), ενός γνωστού αρνητικού ρυθμιστή της αγγειογένεσης (Εικόνα 2.2) 

[85]. 

 

Εικόνα 2.2: Μοριακά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά την παθογένεση της 

προστατικής νεοπλασίας. 

 

2.6: Γονίδια καταστολείς των μεταστάσεων 

Ορισμένα ογκοκατασταλτικά γονίδια ρυθμίζουν τη μεταστατική συμπεριφορά των 

όγκων. Ένα από τα πρώτα ογκοκατασταλτικά γονίδια που περιγράφονται είναι το KAI1, 

που εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 11p11.2. Η υποέκφραση του KAI1 έχει παρατηρηθεί 

στους ασθενείς με ανδρογόνο-ανεξάρτητη νόσο, αν και καμία απώλεια αλληλομόρφου 

ή μεταλλαγή του γονιδίου δεν εντοπίστηκε [86]. Ένα άλλο υποψήφιο 

ογκοκατασταλτικό γονίδιο είναι το CD44 που βρίσκεται στην θέση 11p13. Έχει 

αποδειχθεί ότι η μειωμένη έκφραση του CD44 εμπλέκεται στην πρόοδο του 
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προστατικού καρκίνου [87]. Μια περιοχή ανασταλτική των μεταστάσεων πιθανολογείται 

επίσης στο χρωμόσωμα 12 [88].  

 

2.7: Υποδοχέας ανδρογόνων 

Ο υποδοχέας ανδρογόνων (hAR) είναι μία κυτταροπλασματική, πρωτεΐνη 98-kDa 

που κωδικοποιείται στην θέση Xq11-12. Μετά την δέσμευση του υποκινητή του ο 

υποδοχέας, hAR μεταφέρεται στον πυρήνα και δεσμεύει τα στοιχεία απάντησης 

ανδρογόνων (ARE) στους εκκινητές συγκεκριμένων γονιδίων. Πρόσφατες μελέτες 

έχουν εμπλέξει το αμινοτελικό hAR στη βιολογία του καρκίνου του προστάτη. Δύο 

περιοχές επαναλαμβανόμενων τριπλετών νουκλεοτιδίων βρίσκονται στο εξώνιο 1 του 

hAR, η πρώτη CAG επανάληψη κωδικοποιεί μια σειρά αμινοξέων γλουταμίνης (περίπου 

58–78 αμινοξέα) και η δεύτερη, μία επανάληψη GGT κωδικοποιεί μία σειρά γλυκίνης 

(περίπου 448–471 αμινοξέα) [89]. Η επανάληψη CAG έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω 

της εμπλοκής της επανάληψης της τριπλέτας CAG σε διάφορα γονίδια με ανθρώπινες 

ασθένειες [90]. Σε διαφορετικά άτομα, η επανάληψη CAG στο hAR ποικίλλει από 

περίπου οκτώ έως 31 επαναλήψεις. Η ομάδα του Caskey ήταν η πρώτη που 

παρουσίασε συσχετισμό του μήκους της πρώτης αλληλουχίας τριπλετών με τις 

διαφορετικές φυλετικές ομάδες [77]. Το μικρότερο μέσο μήκος CAG επαναλήψεων 

βρέθηκε σε Αφροαμερικάνους, οι Καυκάσιοι είχαν ένα ενδιάμεσο μήκος και Ασιάτες 

είχαν την μεγαλύτερη αλληλουχία επαναλήψεων. Αυτή η ταξινόμηση των φυλετικών 

ομάδων παραλληλίζεται με την επίπτωση και την θνησιμότητα από τον προστατικό 

καρκίνο που βρέθηκε σε αυτές τις ομάδες. Η δραστικότητα του hAR αποδείχθηκε ότι 

συσχετίζεται αντιστρόφως με το μήκος της επανάληψης CAG [91]. Η διαγραφή των 

επαναλήψεων αύξησε τη μεταγραφική δραστηριότητα του hAR. Η επέκταση της 

επανάληψης μείωσε τη δραστηριότητα hAR. Αυτά τα στοιχεία προτείνουν ότι η 

λειτουργία της CAG επανάληψης είναι η αναστολή της μεταγραφής. Ο Giovannucci και 

συνεργάτες, πρόσφατα έδειξαν ότι μια υπάρχει μία συσχέτιση μεταξύ μικρότερης CAG 

αλληλουχίας και υψηλότερου κίνδυνου προστατικού καρκίνου για τα άτομα με 

λιγότερες από 18 επαναλήψεις συγκριτικά με εκείνα με περισσότερες από 26 [92]. 

Εκείνοι με τις πιο σύντομες επαναλήψεις είχαν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για μεταστάσεις 

και θάνατο από καρκίνο του προστάτη. Η περαιτέρω υποστήριξη για το ρόλο των 

σύντομων επαναλήψεων σε αυτήν την ασθένεια προέρχεται από τον εντοπισμό 

μικρότερης CAG αλληλουχίας (δέκα επαναλήψεις) στον όγκο ενός προστατικού ασθενή 

με καρκίνο έναντι του αντίστοιχου DNA κυττάρων περιφερικού αίματος του ίδιου 

ασθενή (25 επαναλήψεις). Η ανακάλυψη μιας σωματικής ανωμαλίας στον όγκο είναι 
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ενδεικτική του ρόλου της επιλογής των μικρότερων CAG αλληλουχιών και κατ΄ 

επέκταση της αυξημένης δραστηριότητας του hAR, στην γένεση ή την εξέλιξη του 

προστατικού καρκίνου.  

Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί για την ανάπτυξη ανεξαρτησίας στα ανδρογόνα μετά 

από θεραπεία με πλήρη αποκλεισμό ανδρογόνων (CAB) περιλαμβάνουν τις μεταλλαγές 

hAR [93], καταστολή της έκφρασης hAR [94], και ενίσχυση των γονιδίων hAR [95]. Ο 

εκτενέστερα μελετημένος μηχανισμός περιλαμβάνει τις μεταλλαγές υποδοχέων 

ανδρογόνων που έχουν συνδεθεί με την πρόοδο των όγκων [96,97]. Σε μια μελέτη του 

ορμονο-ανθεκτικού προστατικού καρκίνου, οι μεταλλαγές hAR στο κωδικόνιο 877 (που 

αντιστοιχεί στη περιοχή δέσμευσης της πρωτεΐνης) βρέθηκαν να είναι συχνές [98]. Η 

ανάλυση ολόκληρης της περιοχής κωδικοποίησης του AR και του Χ-φυλοσύνδετου 

γονιδίου της HGPRT στα ίδια προστατικά δείγματα καρκίνου δείχνουν ότι η υψηλή 

συχνότητα των μεταλλαγών hAR δεν είναι μια συνέπεια γενικευμένης γενετικής 

αστάθειας [97]. Προηγούμενες μελέτες από την ομάδα μας έχουν δείξει ότι η έκφραση 

hAR μετά από το CAB σημειώνεται κατά προτίμηση στους υψηλής κακοήθειας και 

σταδίου, όγκους και ότι οι hAR -θετικοί όγκοι μετά από κλινική υποστροφή έχουν 

υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής [99]. Παραμένει να διευκρινιστεί εάν το CAB προκαλεί 

τις αλλαγές στη δομή του hAR ή/και στη λειτουργία ή εάν επιλέγει τις ήδη-αλλοιωμένες 

μορφές. Επιπλέον, οι ορμονο-ανεξάρτητοι όγκοι έχουν αποδειχθεί να εκφράζουν 

συνεχώς υψηλά επίπεδα αντιγράφων γονιδίων hAR [100]. Στην πραγματικότητα, το 

hAR έχει ανιχνευθεί σε ανοσοϊστοχημικά σε 100% των απομακρυσμένων μεταστάσεων 

[101]. Προς το παρόν θεωρείται ότι είτε ο όρμονο-ανεξάρτητος προστατικός καρκίνος 

μπορεί να συνεχίσει να έχει in vivo ορμονο-ευαισθησία ή ότι ένας αγωνιστής δεσμεύει 

το hAR και προάγει την εξέλιξη του όγκου. Εναλλακτικά, απορυθμισμένα αυξητικά 

σήματα πως η υπερέκφραση HER2/neu μπορούν να υπερκεράσουν την ανεξαρτησία 

από ανδρογόνα, με συνέπεια τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό (Εικόνα 2.3).  
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Εικόνα 2.3: Μοριακοί μηχανισμοί της εξέλιξης του ανδρογονο-εξαρτώμενου 

προστατικού καρκίνου σε ανδρογονο-ανεξάρτητο. 

 

2.8: Τελομεράση 

Τα τελομερή, επαναλαμβανόμενες ακολουθίες DNA στις άκρες του 

χρωμοσώματος- έχουν περιγραφεί ως ενδοκυττάρια βιολογικά ρολόγια, που ρυθμίζουν 

τον αριθμό διπλασιασμών που ένα κύτταρο μπορεί να υποβληθεί [102]. Αφότου φθάσει 

ένα τελομερές σε ένα κριτικό μήκος, το κύτταρο δεν μπορεί να υποβληθεί στα 

περαιτέρω μιτώσεις. Η τελομεράση είναι μια ριβονουκλεοπρωτεΐνη που σταθεροποιεί το 

μήκος των τελομερών είναι ιδιαίτερα ενεργή σε πολλούς καρκίνους και 

αθανατοποιημένες κυτταρικές σειρές. Λίγα στοιχεία είναι προς το παρόν διαθέσιμα για 

το ρόλο της στον καρκίνο του προστάτη. Σε μια μελέτη, η δραστηριότητα τελομεράσης 

βρέθηκε σε 92% των προστατικών καρκίνων, 73% των in situ καρκινωμάτων, 50% της 

καλοήθους υπερπλασίας, και 36% των κανονικών ιστών [103]. Δεν φάνηκε να υπάρχει 

κανένας συσχετισμός με την κατά Gleason κατάταξη ή τα επίπεδα του PSA. Η υψηλή 

συχνότητα αυξημένης δραστηριότητας τελομεράσης στον προστατικό καρκίνο την 

κάνει έναν πιθανό θεραπευτικό στόχο.  

 

2.9: Μόρια κυτταρικής πρόσδεσης και μεταλλοπρωτεάσες 

Η κυτταρική μεμβράνη και η εξωκυττάρια ουσία αποτελούν βασικά εμπόδια στην 

εισβολή των όγκων [104]. Μόλις παραβιαστούν, τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να 

βρουν πρόσβαση στο αίμα και τα λεμφαγγεία και να οδηγήσουν σε μεταστάσεις. Τα 
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βασικά συστατικά της εξωκυττάριας ουσίας περιλαμβάνουν τις ιντεγκρίνες και 

καδχερίνες ενώ οι σημαντικότερες πρωτεάσες είναι εκείνες που ανήκουν στη οικογένεια 

των μεταλλοπρωτεασών.  

Οι ιντεργκρίνες είναι επιφανειακές πρωτεΐνες προσκόλλησης (ή υποδοχείς 

εξωκυττάριας ουσίας) και παίζουν σημαντικό ρόλο στις κυτταρικές αλληλεπιδράσεις. Τα 

κανονικά προστατικά βασικά κύτταρα έχουν δειχθεί να εκφράζουν διάφορες ιντεγκρίνες 

όπως οι α-2, α-3, α-4, α-5, α-6, α-ν, β-1, και β-4. Αν και τα διμερή α-3, β-1 και α-6, β-1 

διατηρούνται στις πρώιμες βλάβες in situ προστατικού καρκίνου, η έκφραση α-2, α-4, 

α-5, α-ν και β-4 χάνονται στο διηθητικό καρκίνωμα. Οι α-3, β-1 και α-6, β-1 ιντεγκρίνες 

έχουν δειχθεί να εκφράζονται συνεχώς στον διηθητικό προστατικό καρκίνο. Η α-6, β-1 

ιντεγκρίνη θεωρείται ότι παίζουν πρωταρχικό ρόλο στον φαινότυπο του διηθητικού 

καρκίνου του προστάτη [105].  

Οι καδχερίνες είναι οικογένεια ασβέστιο-εξαρτώμενων επιφανειακών πρωτεϊνών 

με ρόλο κρίσιμο στην φυσιολογική κυτταρική διαφοροποίηση και την πρόσδεση. 

Μεταξύ των ευρύτατα μελετημένων είναι Ε-καδχερίνη που κωδικοποιείται στην θέση 

16q22, μία περιοχή που διαγράφεται σε αρκετούς καρκίνους του προστάτη [41]. Έχει 

αποδειχθεί ότι η έκφραση Ε-καδχερίνης μειώνεται ή απουσιάζει στον υψηλού σταδίου 

προστατικό καρκίνο [106]. Επιπλέον, η έκφραση Ε- καδχερίνης μειώνεται όσο αυξάνει 

το κατά Gleason score [107]. Επιπλέον, λιγότερη Ε-καδχερίνη έχει βρεθεί στις 

λεμφαδενικές μεταστάσεις έναντι των αρχικών όγκων [42]. Σε μια πρόσφατη μελέτη, 

μειωμένη έκφραση Ε-καδχερίνης βρέθηκε σε 56% των προστατικών δειγμάτων 

καρκίνου και συνδέθηκε με την έκταση της νόσου και την μειωμένη επιβίωση [108].  

Οι μεταλλοπρωτεάσες (MMPs) είναι οικογένεια πρωτεασών που διαλύουν τη 

εξωκυττάρια ουσία και περιλαμβάνει ένζυμα όπως η κολλαγενάση και η ζελατινάση. 

Θεωρείται ότι αυτές οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες στα καρκινικά κύτταρα για να 

επιτύχουν έναν διηθητικό φαινότυπο. Οι in vitro μελέτες αποκάλυψαν πιο υψηλά 

επίπεδα MMP στις προστατικές σειρές κυττάρων μεταστατικού καρκίνου έναντι των μη-

μεταστατικών κυττάρων [109]. H ΜMP-7 και η κολλαγενάση έχουν ανιχνευθεί στα 

περισσότερα προστατικά καρκινώματα [110] ενώ τα επίπεδα κολλαγενάσης βρέθηκαν 

υψηλότερα στους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη και γνωστές μεταστάσεις 

συγκριτικά με εκείνους χωρίς μεταστάσεις [111].  

 

2.10: Προτεινόμενο μοντέλο καρκινογένεσης 

Αν και η γνώση της μοριακής βιολογίας του προστατικού καρκίνου είναι ακόμα 

περιορισμένη, γίνεται προφανές ότι ένα μοριακό μοντέλο καρκινογένεσης συγγενές 
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αυτού του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι κατάλληλο θα μπορούσε να ισχύει και 

στον καρκίνο του προστάτη. Μια τέτοια αλληλουχία καρκινογένεσης προτάθηκε από 

τον Sandberg το 1992 βασισμένη στις χρωμοσωμικές (ή κυτταρογενετικές) αλλαγές 

[112]. Λόγω της γνωστής κλινικής και μοριακής ετερογένειας της νόσου, είναι πιθανό 

να υπάρξουν πολλαπλά διασταυρούμενα μονοπάτια που οδηγούν από το φυσιολογικό 

επιθήλιο στη χημειο-ανθεκτική νόσο. Εντούτοις, ένα γενικό πρότυπο προτείνεται, με τις 

θεωρούμενες μοριακές αλλαγές όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Εικόνα 2.4). 

Αυτό με κανένα τρόπο δεν αντιπροσωπεύει ένα οριστικό μοντέλο, αλλά χρησιμεύει ως 

ένα πιθανό μονοπάτι για την ανάπτυξη προληπτικών και θεραπευτικών μεθόδων που θα 

στοχεύουν στους μοριακούς στόχους κάθε βήματος.  

 

 
Εικόνα 2.4: Προτεινόμενο μοντέλο καρκινογένεσης στον προστάτη αδένα. 
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3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ 

 
Οι πεπτιδικοί παράγοντες αύξησης είναι ρυθμιστικές πρωτεΐνες που ελέγχουν την 

απόκριση του κυττάρου σε περίπτωση τραυματισμού και διαμεσολαβούν στις αυστηρά 

συντονισμένες λειτουργίες της κυτταρικής ανάπτυξης, διαφοροποίησης και θανάτου 

(απόπτωση). Οι πεπτιδικοί αυξητικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με κυτταρικούς 

υποδοχείς ενεργοποιώντας μια σειρά από ενδοκυτταρικά γεγονότα που είτε 

ενεργοποιούν είτε απενεργοποιούν ομάδες γονιδίων. Αρκετές πρωτεΐνες ογκογονιδίων, 

οι οποίες συνεισφέρουν στην νεοπλαστική μεταμόρφωση, είναι στην πραγματικότητα 

πεπτιδικοί παράγοντες αύξησης ή υποδοχείς πεπτιδικών παραγόντων αύξησης. 

Συνεπώς, ανώμαλη έκφραση αυτών των παραγόντων ή των υποδοχέων τους θα 

μπορούσε ευθέως να συνεισφέρει σε ανεξέλεγκτη ανάπτυξη που έχει ως αποτέλεσμα 

την υπερπλασία ή την κακοήθεια. 

Οι πεπτιδικοί παράγοντες αύξησης δρουν είτε αυτοκρινώς είτε παρακρινώς στα 

κύτταρα – στόχους του μικροπεριβάλλοντος. Ένα κύτταρο χρησιμοποιεί την αυτοκρινή 

οδό όταν το κύτταρο αποκρίνεται στον ίδιο πεπτιδικό αυξητικό παράγοντα που παράγει 

συγχρόνως. Η παρακρινής οδός ενεργοποιείται όταν ένας κυτταρικός τύπος παράγει 

έναν πεπτιδικό παράγοντα, αλλά ένας άλλος κυτταρικός αποκρίνεται σε αυτόν [113]. Οι 

πεπτιδικοί αυξητικοί παράγοντες και οι ορμόνες αλληλεπιδρούν με κυτταρικούς 

υποδοχείς ενεργοποιώντας μια σειρά από ενδοκυτταρικά γεγονότα που είτε 

ενεργοποιούν είτε απενεργοποιούν ομάδες γονιδίων.  

Οι πιο σημαντικές οικογένειες των πεπτιδικών παραγόντων αύξησης είναι οι: η 

οικογένεια του επιδερμικού παράγοντα αύξησης (Epidermal Growth Factor, EGF), η 

οικογένεια του ινοβλαστικού παράγοντα αύξησης (Fibroblast Growth Factor, FGF), η 

οικογένεια του ομοιάζων με την ινσουλίνη παράγοντα αύξησης (Insulin-like Growth 

Factor, IGF), η οικογένεια του αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού-β (Transforming 

Growth Factor-beta, TGFB), και η οικογένεια του αγγειακού ενδοθηλιακού παράγοντα 

αύξησης (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) [113,114]. 

 
3.1: Επιδερμικός παράγοντας αύξησης (Epidermal Growth Factor, EGF) 

Οι δύο κύριοι εκπρόσωποι της οικογένειας του επιδερμικού παράγοντα αύξησης 

είναι ο επιδερμικός παράγοντας αύξησης (epidermal growth factor, EGF) και ο 

αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού – α (transforming growth factor-alpha, TGFΑ). 

Ο EGF και ο TGFΑ, πολυπεπτίδια 53 αμινοξέων, παρουσιάζουν 35% ομολογία στην 

αλληλουχία τους και έχουν παρόμοια δομή, κάτι που εξηγεί τις μικρές διαφορές που 

παρουσιάζουν στην ικανότητά τους να προσδένονται και να ρυθμίζουν τον κοινό τους 
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υποδοχέα στα κύτταρα των θηλαστικών, μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη 170 kDa με 

ενεργότητα κινάσης τυροσίνης, που ονομάζεται υποδοχέας επιδερμικού παράγοντα 

αύξησης (Epidermal Growth factor Receptor, EGFR) [115,116]. Επομένως εμφανίζουν 

και παρόμοιες βιολογικές λειτουργίες. Γενικά ο TGF-α και ο EGF προάγουν τον 

πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των εξωδερμικών, μεσοδερμικών και ενδοδερμικών 

κυττάρων. Επιπλέον παίζουν ρόλο στην εμβρυογένεση, στην κυτταρική διαφοροποίηση 

και στην αγγειογένεση [116,117]. Παρόλο που ο TGFΑ παράγεται κυρίως 

νεοπλασματικά κύτταρα, εκφράζεται και σε πολλά φυσιολογικά επιθηλιακά κύτταρα. 

Ο EGFR αποτελείται από μία εξωκυττάρια περιοχή, στην οποία προσδένεται ο EGF 

και ο TGFΑ, από ένα διαμεμβρανικό τμήμα, και από μία ενδοκυττάρια περιοχή με 

ενεργότητα κινάσης τυροσίνης, η οποία έχει περιοχές δέσμευσης του ATP (Εικόνα 

3.1). Η ενεργοποίηση του EGFR, η οποία γίνεται μετά την πρόσδεση του 

υποκαταστάτη του (ligand), οδηγεί στο διμερισμό, την αλλαγή στερεοδιάταξης και την 

αυτοφωσφορυλίωση του υποδοχέα, και έχει ως επακόλουθο τη φωσφορυλίωση 

ενδοκυττάριων πρωτεϊνών, οι οποίες παίζουν ρόλο στην μεταγωγή σημάτων (signal 

transduction) (Εικόνα 3.2). Η κύρια λειτουργία του EGFR είναι η ρύθμιση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού [118]. 

 

Εικόνα 3.1: Σχηματική απεικόνιση της δομής του EGFR. 
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Εικόνα 3.2: Μεταγωγή ενδοκυτταρικών σημάτων μέσω του EGF και του EGFR. 

 

3.2: Βασικός παράγοντας αύξησης των ινοβλαστών (basic Fibroblast Growth 

Factor, bFGF ή FGF2) 

Η οικογένεια του ινοβλαστικού παράγοντα αύξησης (Fibroblast Growth Factor, 

FGF) περιλαμβάνει 9 μέλη, με κυριότερα τον όξινο ινοβλαστικό παράγοντα αύξησης 

(Acidic Fibroblast Growth Factor, aFGF ή FGF1), τον βασικό ινοβλαστικό παράγοντα 

αύξησης (Basic Fibroblast Growth Factor, bFGF ή FGF2) και τον αυξητικό παράγοντας 

κερατινοποίησης (Keratinocyte Growth Factor, KGF ή FGF7) [119]. Παρόλο που οι 

παράγοντες FGF1, FGF2 και KGF έχουν διαφορετικούς υποδοχείς, έχουν την ικανότητα 

να δράσουν μέσω κοινών υποδοχέων (Εικόνα 3.3). Είναι πολυπεπτίδια που έχουν 30-

55% αμινοξική ομολογία και εκφράζονται σε διάφορα επίπεδα στα προστατικά κύτταρα 

[120]. Οι παράγοντες FGF είναι μιτογόνοι για διάφορους κυτταρικούς τύπους, επάγουν 

τον πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών, μεσεγχυματικών (στρωματικών) κυττάρων, 

αλλά και των κυττάρων του νευρικού εκτοδέρματος [121], ρυθμίζουν την 

αναδιοργάνωση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και προάγουν την αγγειογένεση, 

κυρίως στους όγκους (Εικόνα 3.4) [120,122,123]. Εξαίρεση αποτελεί ο KGF, ο οποίος 

παράγεται από τους ινοβλάστες αλλά διεγείρει μόνο επιθηλιακά κύτταρα. 
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Ο FGF2 είναι ένα πολυπεπτίδιο 146 αμινοξέων [120]. Είναι ισχυρός παράγοντας 

αγγειογένεσης, διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό, τη μετανάστευση και τη 

διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων ώστε να σχηματιστούν νέα αγγεία. Η 

αλληλεπίδραση του αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού – β (TGFB) και του FGF2 

προκαλεί το σχηματισμό συμπαγών δομών από επιθηλιακά κύτταρα σωληνοειδούς 

μορφής. Ο FGF2 έχει αξιοσημείωτη επίδραση στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση των 

νευρικών κυττάρων. Επιπλέον, ο FGF2 και ο TGFΒ ρυθμίζουν την αναδιοργάνωσης της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας συντονίζοντας τις πρωτεάσες του εξωκυττάριου χώρου, 

και προάγοντας τη σύνθεση κολλαγόνου, φιμπρονεκτίνης και πρωτεογλυκανών. Γενικά 

ο FGF2 είναι ισχυρό μιτογόνο για τα κύτταρα που προέρχονται από το μεσόδερμα και 

το εκτόδερμα [120]. 

 

 

Εικόνα 3.3: Σχηματική απεικόνιση της δομής του FGF2 και του υποδοχέα του FGF2R. 
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Εικόνα 3.4: Μεταγωγή ενδοκυτταρικών σημάτων μέσω του FGF και του FGFR 

 

3.3: Παράγων αύξησης ομοιάζων με την ινσουλίνη (Insulin-like Growth 

Factor, IGF1) 

Η οικογένεια του ομοιάζων με την ινσουλίνη αυξητικού παράγοντα (Insulin-like 

Growth Factor, IGF) αποτελείται από δύο κύρια μέλη, τους παράγοντες IGF1 και IGF2, 

πολυπεπτίδια μονής αλυσίδας (single-chain), που εμφανίζουν μεγάλο ποσοστό 

ομολογίας, και τα οποία είναι δομικά και λειτουργικά παρόμοια με την ινσουλίνη και την 

προ-ινσουλίνη [124-126]. Είναι μέλη ενός μεγαλύτερου πρωτεϊνικού δικτύου, που 

περιλαμβάνει τρεις υποδοχείς (IGF1R, IGF2R και ο υποδοχέας της ινσουλίνης) και έξι 

προσδένουσες (binding) πρωτεΐνες (IGFBPs) (Εικόνα 3.5) [127]. Οι παράγοντες IGF1 

και IGF2 παράγονται σε πολλούς ανθρώπινους ιστούς, κυρίως από τα στρωματικά 

κύτταρα, και χρησιμοποιούν την αυτοκρινή και παρακρινή οδό για να διεγείρουν τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό των φυσιολογικών και καρκινικών στρωματικών, 

επιθηλιακών και νευροεκτοδερμικών κυττάρων. Επιπλέον ενεργοποιούν τα κύτταρα των 
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νευρώνων και προκαλούν τους οστεοβλάστες να δημιουργούν οστά και να 

αποθηκεύουν τα συστατικά του εξωκυτταρικού περιβάλλοντος (Εικόνα 3.6). 

 

 

Εικόνα 3.5: Σχηματική απεικόνιση της οικογένεια του IGF και των υποδοχέων του. 

 

 

Εικόνα 3.6: Μεταγωγή ενδοκυτταρικών σημάτων μέσω του IGF1 και του IGF1R. 
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3.4: Αυξητικός παράγοντας μετασχηματισμού β (Transforming Growth Factor 

beta, TGFB1) 

Η οικογένεια του αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού – β (Transforming 

Growth Factor-beta, TGFB) αποτελείται από πέντε ισομορφές, τους TGFB1 έως TGFB5. 

Από τις πέντε αυτές ισομορφές μόνο οι παράγοντες TGFB1, TGFB2 και TGFB3 

εκφράζονται στα θηλαστικά [128]. Τα ώριμα πολυπεπτίδια αυτών των ισομορφών 

αποτελούνται από 112 αμινοξέα, εμφανίζουν μεταξύ τους 80% ομολογία στην 

αλληλουχία τους και έχουν παρόμοιες βιολογικές ιδιότητες [129-132]. Ο TGFB 

εκκρίνεται ως ένα ανενεργό πρόδρομο πολυπεπτίδιο μεγαλύτερου μεγέθους, που 

ονομάζεται λανθάνων TGFB, το οποίο απαιτεί ωρίμανση για να δώσει το ενεργό διμερές 

πολυπεπτίδιο των 25kDa [133,134]. Ο TGFB ανιχνεύεται σε ευρεία γκάμα ιστών και σε 

όλες τις κύριες εμβρυονικές σπερματικές σειρές. Ο TGFB έχει περίπλοκες βιολογικές 

ιδιότητες, εφόσον μπορεί να δράσει τόσο ως ενεργοποιητής όσο και ως αναστολέας του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού, κάτι που εξαρτάται από τον τύπο του κυττάρου και το 

στάδιο της κυτταρικής διαφοροποίησης [132]. Στους μη-καρκινικούς ιστούς, ο TGFB 

αναστέλλει την ανάπτυξη των επιθηλιακών κυττάρων και διεγείρει τα μεσεγχυματικά 

κύτταρα [113]. Ο TGFB είναι απαραίτητος για μια σειρά φυσιολογικών διεργασιών, 

όπως η εμβρυογένεση [135-137] και η επούλωση των τραυμάτων [138]. Επιπλέον, 

επάγει την αγγειογένεση και το σχηματισμό της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας [139], 

ρυθμίζει την κυτταρική πρόσδεση και την κυτταρική διαφοροποίηση και καταστέλλει το 

ανοσοποιητικό σύστημα [132,140-143]. Η δράση του διαμεσολαβείται από τους 

υποδοχείς TGFBRs, από τους οποίους οι TGFBR1-3 εκφράζονται στα θηλαστικά 

(Εικόνα 3.7) [135]. Ο TGFB παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

καρκίνου. Στα αρχικά στάδια της καρκινογένεσης ο TGFB δρα κατασταλτικά, μέχρι την 

εμφάνιση καρκινικών κλώνων ανθεκτικών στη δράση του, κάτι που επιτυγχάνεται με 

την απώλεια έκφρασης ή τη μετάλλαξη των υποδοχέων του (Εικόνα 3.8) [144]. 
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Εικόνα 3.7: Μεταγωγή ενδοκυτταρικών σημάτων μέσω του TGFB και των υποδοχέων 

του TGFBR1 και TGFBR2. 

 

 
Εικόνα 3.8: Σχηματική απεικόνιση του διττού ρόλου του TGFB κατά τα διάφορα 

στάδια της καρκινογένεσης. 
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3.5: Aγγειακός ενδοθηλιακός παράγοντας αύξησης (Vascular Endothelial 

Growth Factor, VEGF) 

Αγγειογένεση καλείται η ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων από τα ήδη 

υπάρχοντα, μια διαδικασία απαραίτητη για τη θεραπεία των τραυμάτων και την 

εμβρυογένεση. Είναι όμως και ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι όγκοι αναπτύσσονται 

και δημιουργούν μεταστάσεις. Καρκινικά κύτταρα, κύτταρα του στρώματος (συνδετικός 

ιστός που περιβάλλει τον όγκο) ή ακόμη και κύτταρα φλεγμονής που διηθούν τον όγκο 

εκκρίνουν αγγειογενετικούς παράγοντες, οι οποίοι ενεργοποιούν τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα γειτονικών αγγείων, τα οποία με τη σειρά τους αποικοδομούν τη βασική τους 

μεμβράνη και την περιβάλλουσα εξωκυττάρια ουσία, μεταναστεύουν προς την περιοχή 

του αγγειογενετικού ερεθίσματος και δημιουργούν νέους αυλούς [145]. Αγγειογένεση 

μπορεί να προκληθεί και από τη μικρή παροχή οξυγόνου στους όγκους, μέσω 

μηχανισμών που ενεργοποιούνται από τις συνθήκες υποξίας [146]. 

Ο κυριότερος επαγωγέας της αγγειογένεσης είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός 

παράγοντας αύξησης (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF), ένα ομόλογο του 

προερχόμενου από τα αιμοπετάλια παράγοντα αύξησης (Platelet-Derived Growth 

Factor, PDGF), που συχνά αναφέρεται ως VEGFA. Ο VEGF είναι μια κυτοκίνη, η οποία 

επιδρά στην δημιουργία των αγγείων κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη καθώς και στην 

αγγειογένεση σε φυσιολογικές και καρκινικές καταστάσεις. Ο παράγοντας VEGF είναι 

μία ομοδιμερής γλυκοπρωτεΐνη 34–42 kDa, η οποία έχει δισουλφιδικούς δεσμούς και 

προσδένεται στην ηπαρίνη. Έχουν ανακαλυφθεί αρκετές ισομορφές του VEGF, οι 

οποίες παράγονται μετά από εναλλακτικό μάτισμα των εξωνίων γονιδίου, με κύριες 

αυτές με μήκος ακολουθιών 121, 165, 189 και 206 αμινοξέων αντίστοιχα, που 

ονομάζονται VEGF121, VEGF165, VEGF189 και VEGF209. Έχουν ανακαλυφθεί και άλλες 

τέσσερις πιο σπάνιες ισομορφές. Έχει πολλαπλούς ρόλους, μεταξύ των οποίων η 

επαγωγή του πολλαπλασιασμού και της μετανάστευσης των ενδοθηλιακών κυττάρων 

και η νεοαγγειογένεση (neovascularization), η διέγερση των ενδοθηλιακών κυττάρων 

ώστε να σχηματίσουν νέα αιμοφόρα αγγεία (Εικόνα 3.9). Η πολλαπλασιαστική 

επίδραση του VEGF στα ενδοθηλιακά κύτταρα μεσολαβείται από δύο υποδοχείς με 

ενεργότητα κινάσης τυροσίνης, τους VEGFR1 και VEGFR2 (εμβρυϊκή ηπατικής κινάση-1, 

FLK-1) (Εικόνα 3.10) [147]. Ο VEGFR1 ρυθμίζει διάφορες ενδοκυτταρικές λειτουργίες, 

όπως η κυτταρική μετανάστευση, χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερες μιτογονικές ιδιότητες. Ο 

VEGF καλείται συχνά και παράγοντας αγγειακής διαπερατότητας (Vascular Permeability 

Factor), εφόσον ενισχύει την αγγειακή διαρροή (vascular leakage), καθώς τα αγγεία 

που δημιουργεί δεν είναι στεγανά και έτσι επιτρέπει μέσω αυτών, τη μετανάστευση των 
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καρκινικών κυττάρων [148] μία λειτουργία η οποία συμβάλλει σημαντικά στην 

ανάπτυξη των όγκων και στη μετάσταση [149]. Η έκφραση του mRNA του VEGF έχει 

διαπιστωθεί σε διάφορους ανθρώπινους καρκίνους, όπως τα γλοιοβλαστώματα, τον 

γαστροεντερικό καρκίνο, τον καρκίνο των ωοθηκών, τον καρκίνο του μαστού και τον 

καρκίνο του προστάτη. Έχει δειχθεί ότι η υπερέκφραση του VEGF από καρκινικά 

κύτταρα βοηθάει την ανάπτυξη του αγγειακού συστήματος των όγκων και συνεισφέρει 

στην αυξημένη διαπερατότητα των αγγείων των όγκων. Ο VEGF ενεργοποιείται κυρίως 

υπό συνθήκες υποξίας [150]. Εκτός από τον VEGF σημαντικό ρόλο στην αγγειογένεση 

παίζει και ο FGF2, ο οποίος δρα συνεργατικά με διάφορους αγγειογενετικούς 

παράγοντες, ειδικά με τον VEGF, του οποίου τη δράση επάγει και ρυθμίζει 

[147,148,151,152]. 

 
Εικόνα 3.9: Ο ρόλος του VEGF στη διαδικασία της αγγειογένεσης. 
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Εικόνα 3.10: Μεταγωγή ενδοκυτταρικών σημάτων μέσω των μελών της οικογένειας 

του VEGF και των υποδοχέων τους. 

 

Ο VEGF (συχνά αναφερόμενος και ως VEGFA) ανήκει σε μια οικογένεια γονιδίων 

που περιλαμβάνει τον πλακουντικό παράγοντα αύξησης (Placenta Growth Factor, PlGF) 

[153,154], τον VEGFB [155], τον VEGFC [156,157], και τον VEGFD [158,159]. 

Επιπλέον, ομόλογα του VEGF (συνολικά αναφερόμενα ως VEGFE) έχουν ταυτοποιηθεί 

στο γονιδίωμα του ιού του Orf, που ανήκει στην οικογένεια των parapoxvirus [160], και 

φαίνεται να έχουν παρόμοια δράση με τον VEGF [161,162]. Το πιο σημαντικό είναι ότι 

οι VEGFC και VEGFD ρυθμίζει τη λεμφαγγειογένεση (lymphatic angiogenesis) 

[163,164], τονίζοντας τον μοναδικό ρόλο αυτής της οικογένειας γονιδίων στον έλεγχο 

της ανάπτυξης και της διαφοροποίησης πολλαπλών ανατομικών στοιχείων του 

αγγειακού συστήματος (Εικόνα 3.11). 
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Τα φυσιολογικά κύτταρα εκφράζουν και αναστολείς της αγγειογένεσης, όπως η 

αγγειοστατίνη, η ενδοστατίνη και η θρομβοσπονδίνη-1. Η κατανόηση της λειτουργίας 

τους είναι σημαντική καθώς η αναστολή της αγγειογένεσης είναι μια από τις 

προτεινόμενες νέες θεραπείες κατά του καρκίνου [165]. 

 

 

Εικόνα 3.11: Σχηματική απεικόνιση της οικογένειας του VEGF και των υποδοχέων του. 

 

3.6: Οι πεπτιδικοί παράγοντες αύξησης στον φυσιολογικό προστάτη 

Οι πεπτιδικοί παράγοντες αύξησης παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της 

φυσιολογικής ανάπτυξης και διαφοροποίησης του προστατικού επιθηλίου. Φαίνεται ότι 

η ευαισθησία του ανθρώπινου προστάτη στα ανδρογόνα μεσολαβείται από την 

παραγωγή πεπτιδικών παραγόντων αύξησης από τα στρωματικά κύτταρα, που δρουν 

ως άμεσοι μεσολαβητές της δράσης των ανδρογόνων στα επιθηλιακά κύτταρα. Η 

αναστολή των επιθηλιακών κυττάρων από τον TGFΒ αντισταθμίζεται από τη διεγερτική 

δράση των παραγόντων EGF, IGF και FGF, ώστε να διατηρείται μια ισορροπία στον 

αριθμό των περιφερειακών κυττάρων. Η έμμεση μιτογονική δράση των ανδρογόνων 

φαίνεται πως δρα ρυθμίζοντας αρνητικά την έκφραση των υποδοχέων των παραγόντων 

TGF και EGF. Υπάρχει επίσης αλληλεπίδραση με τη δράση του παράγοντα IGF2, που 

παράγεται από τα προστατικά στρωματικά κύτταρα και δρα στα επιθηλιακά κύτταρα 
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αυξάνοντας τον πολλαπλασιασμό τους. Η ανάπτυξη των φυσιολογικών προστατικών 

ινοβλαστών βρίσκεται υπό τον έλεγχο του παράγοντα FGF2 και TGFΒ (Εικόνα 3.12). 

 

 
Εικόνα 3.12: Σχηματική απεικόνιση του ρόλου των πεπτιδικών παραγόντων αύξησης 

στον φυσιολογικό προστάτη 

 

3.7: Οι πεπτιδικοί παράγοντες αύξησης στην υπερπλασία και τον καρκίνο του 

προστάτη 

Παρόλο που η κατανόηση των δράσεων των πεπτιδικών αυξητικών παραγόντων 

στον φυσιολογικό προστάτη έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος τους στην 

ανάπτυξη και εξέλιξη της προστατικής υπερπλασίας και του καρκίνου είναι λιγότερο 

αποσαφηνισμένη [166]. 

Το φυσιολογικό προστατικό επιθήλιο παράγει υψηλά επίπεδα EGF [167], μια 

λειτουργία που ρυθμίζεται από τα ανδρογόνα. Ο ρόλος του παράγοντα EGF στην 

ανάπτυξη της υπερπλασίας και του καρκίνου του προστάτη δεν είναι ξεκάθαρη. Η 

πρωτεΐνη του EGF υπερεκφράζεται και στις δύο προστατικές ασθένειες, ωστόσο τα 

αποτελέσματα αυτά από τη χρησιμοποίηση διαφορετικών κυτταρικών τύπων και 
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πειραματικών συνθηκών είναι αντιφατικά [168,169]. Είναι πιθανό η αλλαγή στην 

παραγωγή του κύριου μορίου πρόσδεσης του υποδοχέα EGFR, από τον EGF στον 

TGFA, να αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης και της διατήρησης 

του καρκινικού φαινοτύπου. Η παρουσία της αυτοκρινής δράσης του TGFA έχει 

αποδειχθεί σε αρκετές καρκινικές κυτταρικές σειρές [170]. 

Ο FGF2 βρίσκεται σε αφθονία στον φυσιολογικό προστάτη, ρυθμίζοντας την 

ομοιόσταση του μεσεγχύματος [171]. Παράγεται κυρίως από τους προστατικούς 

ινοβλάστες και η έκφρασή του ρυθμίζεται από τα ανδρογόνα [172]. Ο FGF2 έχει 

εμπλακεί στην ανάπτυξη της ΚΥΠ, καθώς το mRNA του είναι υπερεκφρασμένο, κάτι 

που σχετίζεται με τον αυξημένο πολλαπλασιασμό του στρώματος του προστάτη που 

παρατηρείται στην ΚΥΠ [173-175]. Ο FGF2 εκφράζεται και σε ορισμένες προστατικές 

καρκινικές κυτταρικές σειρές, ωστόσο η έκφραση του, καθώς και των υποδοχέων του, 

εξαρτάται από κυτταρική σειρά που εξετάζουμε [172]. Ο ρόλος του στον κακοήθη 

μετασχηματισμό του προστάτη δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη, αλλά φαίνεται ότι η 

ανάπτυξη ενός αυτοκρινούς μονοπατιού του FGF2 συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη 

της προστατικής νεοπλασίας στην ανδρογονοανεξαρτητοποίηση (androgen 

independence). Επιπλέον, ο ρόλος του είναι σημαντικός στην αγγειογένεση του 

καρκίνου του προστάτη, καθώς διεγείρει τα ενδοθηλιακά κύτταρα, αλλά και στην 

μετάστασή του, μέσω της αναδιοργάνωσης της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας 

[120,176]. 

Η παραγωγή του IGF1 από επιθηλιακά κύτταρα είναι μία από τις αλλαγές που 

συνοδεύουν την ανάπτυξη του προστατικού αδενοκαρκινώματος [177]. Επιπλέον, 

υψηλά επίπεδα του IGF1 στο αίμα σχετίζονται με την προστατική νεοπλασία [178,179], 

αλλά όχι με την εμφάνιση και ανάπτυξη της ΚΥΠ [180]. Φαίνεται επίσης ότι ο IGF1 

συμβάλλει στην εξέλιξη του προστατικού καρκίνου μετά από ευνουχισμό και θεραπεία 

με οιστρογόνα. Επιπλέον ο διακόπτης στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου μορίου – 

πρόσδεσης (ligand) μπορεί να αποτελεί χαρακτηριστικό εκτός από του αυξητικού 

παράγοντα EGF και του παράγοντα αύξησης IGF στον προστατικό καρκίνο. Ο IGF2 

μπορεί να αντικαθίσταται από τον IGF1 κατά την εξέλιξη του καρκίνου, εφόσον και οι 

δύο δρουν μέσω του ίδιου τύπου υποδοχέα [181]. 

Ο TGFB έχει κυρίως ανασταλτικό ρόλο στον φυσιολογικό προστάτη, όπως και 

στην υπερπλασία [182], ελέγχοντας τον πολλαπλασιασμό και επάγοντας την απόπτωση 

στα επιθηλιακά κύτταρα [183-186]. Στην προστατική νεοπλασία τα επίπεδα του TGFB 

αυξάνουν [187,188], ένα εύρημα που σχετίζεται με την ανάπτυξη και εξέλιξη της 
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νεοπλασίας [188,189], επειδή οι ποικίλες λειτουργίες του TGFB αποτελούν αντικείμενο 

εκμετάλλευσης από τα καρκινικά κύτταρα. Ως επαγωγέας της αγγειογένεσης [190], ο 

TGFB επιτρέπει στα νεοσχηματιζόμενα αγγεία να μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά και 

οξυγόνο στα καρκινικά κύτταρα. Επιπλέον ως ικανός καταστολέας του ανοσοποιητικού 

συστήματος [132,141,142], προστατεύει τα καρκινικά κύτταρα από το ανοσοποιητικό 

σύστημα του ξενιστή [191]. Τέλος, μέσω του ρόλου του στο σχηματισμό της 

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, ενισχύει τη διηθητικότητα και τη μεταστατική ικανότητα 

των κακοηθών κυττάρων [192-194]. Εναλλακτικά, η αυτοκρινής παραγωγή του 

παράγοντα αυτού από τα καρκινικά κύτταρα μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των 

ανασταλτικών επιδράσεων εξωγενούς TGFΒ, ένας μηχανισμός που παρατηρείται και 

στους παράγοντες TGFΑ και FGF2 [144,195,196]. 

Ο VEGF έχει παρατηρηθεί σε στρωματικά κύτταρα στην ΚΥΠ [197], καθώς και σε 

προστατικές καρκινικές σειρές και επιθηλιακά κύτταρα σε πρωτογενείς όγκους 

προστάτη [197,198], οπού παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της νεοπλασίας, 

επάγοντας την αγγειογένεση [165,199-202]. Η λειτουργία αυτή, ωστόσο, ρυθμίζεται 

από τα ανδρογόνα, καθώς στέρηση ανδρογόνων (androgen deprivation) οδηγεί σε 

μειώσηε της έκφρασης του VEGF και σε αποσταθεροποίηση των μεταγράφων του 

[203]. 
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4. ΤΟ ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ P53 

ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ARG72PRO 

 

Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι γονίδια που υπάρχουν στα φυσιολογικά 

κύτταρα και κωδικοποιούν πρωτεΐνες, οι οποίες ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο, 

προστατεύουν τα κύτταρα από τη συσσώρευση γενετικών μεταλλάξεων και τα οδηγούν 

στον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση) [204]. Ο τρόπος με τον οποίο 

χάνουν τη λειτουργικότητά τους και έτσι επιτρέπουν την ανάπτυξη των όγκων, γίνεται, 

σύμφωνα με την υπόθεση του Knudsen, σε δύο στάδια. Αρχικά εξαλείφεται το ένα 

αλληλόμορφο και στη συνέχεια απενεργοποιείται μέσω μεταλλάξεων ή υπερμεθυλίωσης 

και το δεύτερο [118]. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 10 ογκοκατασταλτικά γονίδια, 

τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλες τις ανθρώπινες κακοήθειες, 

συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου του προστάτη και πιστεύεται ότι χρειάζεται να 

υποστούν γενετικές αλλοιώσεις έξι με επτά από αυτά ώστε να εμφανιστεί ο καρκινικός 

φαινότυπος [205]. 

Απόπτωση καλείται το φαινόμενο του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. 

Κύτταρα τα οποία έχουν βλάβες στο DNA τους, υπόκεινται σε περιβαλλοντικό στρες ή 

χάνουν την ικανότητα τους να διατηρήσουν ομοιόσταση είναι καταδικασμένα να 

πεθάνουν [206]. Η απόπτωση ρυθμίζεται από ένα μηχανισμό που περιλαμβάνει την 

απελευθέρωση του κυτοχρώματος c από τα μιτοχόνδρια και την επακόλουθη 

ενεργοποίηση διαφόρων πρωτεολυτικών μορίων (κασπάσες), οι οποίες αποικοδομούν 

τα κυτταρικά συστατικά και το DNA και οδηγούν το κύτταρο στο θάνατο [207]. Στα 

καρκινικά κύτταρα ενεργοποιούνται διάφοροι άντι-αποπτωτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι 

σώζουν το εξαλλαγμένο κύτταρο από τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο. Ο πιο 

συνηθισμένος μηχανισμός είναι η ενεργοποίηση της οικογένειας των πρωτεϊνών bcl-2 

(Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-W), οι οποίες αναστέλλουν την απελευθέρωση του κυτοχρώματος c 

από τα μιτοχόνδρια, σε συνδυασμό με την απενεργοποίηση των προ-αποπτωτικών 

μορίων Bax, Bad, Bak, Bid και Bim [208]. Ογκογονίδια, όπως το Akt και το Tpl-2/Cot, 

αναστέλλουν την απόπτωση, ενώ ογκοκατασταλτικά γονίδια, όπως το p53, την 

ενεργοποιούν, και στις δύο περιπτώσεις μέσω ρύθμισης της μεταγραφής των 

αποπτωτικών μορίων Bcl-2 και Bax [209]. 

 

4.1: Δομή και λειτουργία του ογκοκατασταλτικού γονιδίου p53 

Το ανθρώπινο ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53, ένα από τα πιο καλά μελετημένα 

ογκοκατασταλτικά γονίδια στη βιολογία, βρίσκεται στο χρωμόσωμα 17p13.1 και 
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αποτελείται από 11 εξώνια σε μια χρωμοσωμική περιοχή 20 Kb [210]. Κωδικοποιεί μια 

πυρηνική φωσφοπρωτεΐνη 53 kDa και 393 αμινοξέων τα οποία σχηματίζουν 5 αυστηρά 

συντηρημένες περιοχές (regions) και 4 λειτουργικές περιοχές (domains) [211] (Εικόνα 

4.1).  

 

 

Εικόνα 4.1: Σχηματική απεικόνιση της δομής του γονιδίου και της πρωτεΐνης της p53. 

 

Η πρωτεΐνη p53 αναφέρεται συχνά ως “ο φύλακας του γονιδιώματος”, καθώς 

είναι ένα μόριο κλειδί για τη ρύθμιση του ελέγχου της κυτταρικής ανάπτυξης και της 

διαφύλαξης της ακεραιότητας του γονιδιώματος. Αποτελεί το κεντρικό συστατικό μιας 

πλειάδας βασικών ενδοκυτταρικών λειτουργιών, μεταξύ των οποίων είναι η αναστολή 

του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1, η αναστολή της αγγειογένεσης και των σημάτων 

των πεπτιδικών παραγόντων αύξησης, ο έλεγχος της ακεραιότητας του γονιδιώματος, η 

επαγωγή της γήρανσης των κυττάρων (senescence), της μεταγραφής των γονιδίων, 

της επιδιόρθωσης του DNA και της απόπτωσης [212], σε απόκριση διαφόρων 

παραγόντων που προκαλούν κυτταρικό σοκ, όπως η υποξία, οι βλάβες στο DNA, η 

μείωση των νουκλεοτιδικών επαναλήψεων και η ενεργοποίηση διαφόρων κυτταρικών 

ογκογονιδίων [213]. Στην περίπτωση της απόπτωσης, η διαδικασία αυτή απαιτεί τόσο 

τις μεταγραφικές όσο και μη-μεταγραφικές ιδιότητες της p53 [214]. Η λειτουργία της 

p53 ρυθμίζεται από μία άλλη πυρηνική φωσφοπρωτεΐνη 491 αμινοξέων, την mdm2, 
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μέσω ενός μηχανισμού διπλής αρνητικής ανάδρασης (negative feedback) [215]. Η 

σημασία της p53 είναι πολύ μεγάλη, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του ότι είναι το πιο 

συχνά μεταλλαγμένο γονίδιο στον ανθρώπινο καρκίνο, καθώς απενεργοποιείται μέσω 

μεταλλαγών σε πάνω από το 50% των ανθρώπινων νεοπλασιών [216], με κυριότερες 

τις παρερμηνεύσιμες σημειακές μεταλλάξεις (missense point mutations), οι οποίες 

οδηγούν σε πρωτεΐνη που δεν προσδένεται σωστά στο DNA [217], και την απώλεια της 

ετεροζυγωτίας στην χρωμοσωμική περιοχή 17p13 (Εικόνες 4.2 και 4.3) [75]. Μερικές 

μάλιστα από αυτές τις μεταλλαγές έχουν ήδη συσχετιστεί με συγκεκριμένους κλινικούς 

φαινοτύπους. Τμήματα επίσης του ρυθμιστικού του μηχανισμού είναι λειτουργικά 

απενεργοποιημένα σχεδόν σε όλους τους καρκίνους. Επιπλέον, το p53 απενεργοποιείται 

από ογκοπρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από ιικά γονιδιώματα, όπως η πρωτεΐνη E6 

του HPV, το T αντιγόνο του SV40, η πρωτεΐνη E1a του αδενοϊού και το X αντιγόνο του 

HBV [218]. Μεταλλάξεις του p53 ανιχνεύονται στο 32% των εντοπισμένων [219] και 

στο 70% των μεταστατικών όγκων του προστάτη αδένα [220]. Επιπλέον, η έκφραση 

του p53 είναι αυξημένη στον κακοήθη προστάτη και σχετίζεται με την 

ανεξαρτητοποίηση της προστατικής αύξηση από τον έλεγχο των ανδρογόνων, με κακή 

πρόγνωση και επανεμφάνιση της νόσου [4]. Ανωμαλίες στη δομή και λειτουργία του 

p53 έχουν ανιχνευθεί περίπου στο 20% των περιπτώσεων καλοήθους προστατικής 

υπερπλασίας (benign prostatic hyperplasia, BPH) [221], ενώ και το mRNA του p53 

υπερεκφράζεται στο 14% των ασθενών με ΚΥΠ [222]. 

 

 

Εικόνα 4.2: Σχηματική απεικόνιση της εντόπισης των μεταλλάξεων του γονιδίου TP53. 

Οι περισσότερες εμφανίζονται στην περιοχή πρόσδεσης του DNA και είναι κατά το 

μεγαλύτερο ποσοστό παρερμηνεύσιμες (missense) μεταλλαγές. 
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Εικόνα 4.3: Απεικόνιση της τριτοταγούς δομής της περιοχής πρόσδεσης του DNA της 

πρωτεΐνης p53 και των κυριότερων μεταλλάξεων που εμφανίζονται σε αυτή. Είναι 

φανερό ότι οι περισσότερες βρίσκονται στη περιοχή που είναι σε απευθείας επαφή με 

το DNA. 

 

Ο λειτουργικός μηχανισμός της μεταγωγής σημάτων (signal transduction) της p53 

περιλαμβάνει προς τα πάνω μεσολαβητές (οι οποίοι αντιλαμβάνονται και αναμεταδίδουν 

τα στρεσογόνα μηνύματα στην p53), το βασικό τμήμα του ρυθμιστικού μηχανισμού 

(που διατηρεί και ρυθμίζει τα επίπεδα της p53) και τους προς τα κάτω τελεστές 

(effectors) (οι οποίοι ενεργοποιούν τους μηχανισμούς της κυτταρικής απόκρισης).  

Ο βασικός ρυθμιστικός μηχανισμός της p53 αποτελείται από την ίδια, τον Mdm2, 

την p14ARF and τον μεταγραφικό παράγοντα E2F-1. Αυτοί οργανώνονται σε δύο 

αλληλεπιδραστικούς βρόχους ανάδρασης (interactive feedback loops). Η p53 και το 

Mdm2 σχηματίζουν τον ένα βρόχο, στον οποίο η p53 ρυθμίζει θετικά το Mdm2 

ενεργοποιώντας τη μεταγραφή της, και ο Mdm2 ρυθμίζει αρνητικά την p53, 

προάγοντας την ουβικιτινοποίηση (ubiquitination) και την αποικοδόμηση της. Ο E2F-1 

και η p14ARF σχηματίζουν έναν αντίστοιχο βρόχο, στον οποίο ο E2F-1 ενεργοποιεί την 

μεταγραφή του γονιδίου ARF, και η p14ARF διευκολύνει την προτεολυτική 

αποικοδόμηση του E2F-1. Αυτοί οι δύο βρόχοι συνδέονται με δύο τρόπους. Πρώτον, 

p14ARF αλληλεπιδρά με τον Mdm2, αναστέλλοντας την επαγώμενη από το Mdm2 

αποικοδόμηση της p53, και επομένως σταθεροποιεί την p53. Δεύτερον, η p53 

καταστέλλει τη μεταγραφή του γονιδίου ARF. Αυτός ο πολύπλοκος μηχανισμός είναι 

απαραίτητος για την διατήρηση και ρύθμιση των ενδοκυτταρικών επιπέδων της p53 και 
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των δραστηριοτήτων της. Κάποιες πτυχές αυτού του μηχανισμού είναι ελαττωματικές 

σε όλους τους καρκίνους. Παρερμηνεύσιμες μεταλλαγές του γονιδίου p53, γονιδιακή 

επέκταση (amplification) του γονιδίου του MDM2, σίγαση (silencing) ή απαλοιφή του 

γονιδίου ARF και/ή απώλεια της ρύθμισης του E2F-1 μέσω μεταλλάξεων στο γονίδιο 

της RB είναι οι πιο συχνοί μηχανισμοί με τους οποίου τα καρκινικά κύτταρα 

μεταβάλλουν τον μηχανισμό αυτό.  

Κυτταρικό στρες δίνει σήμα στην p53 διαταράσσοντας τον βασικό ρυθμιστικό 

μηχανισμό της, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Διάφορα σήματα ενεργοποιούν την p53, 

μεταξύ των οποίων είναι η παρουσία βλαβών στο DNA, η ενεργοποίηση διαφόρων 

ογκογονιδίων, η υποξία, η ελάττωση των επιπέδων των ενδοκυτταρικών 

ριβονουκλεοτιδίων, η παρουσία βλαβών στη μιτωτική άτρακτο και η παραγωγή οξειδίου 

του αζώτου (NO). Οι βλάβες στο DNA ενεργοποιούν την p53 μέσω διαφόρων προς τα 

πάνω (upstream) μεσολαβητών, που περιλαμβάνουν πρωτεϊνικές κινάσες, σύμπλοκα 

μεταγραφικών ενεργοποιητών με ενεργότητα ακετυλοτρανσφεράσης των ιστονών, 

σύμπλοκα μεταγραφικών καταστολέων με ενεργότητα απακετυλάσης των ιστονών, 

καθώς και άλλους ρυθμιστές της δραστηριότητας της p53, όπως οι Sumo-1 λιγάσες, το 

σύμπλοκο PML, η πρωτεΐνη του συνδρόμου Werner (WRN) και η πρωτεΐνη HMG-1. Οι 

περισσότεροι από αυτούς τους διαμεσολαβητές στοχεύουν την p53 για μέτα-

μεταγραφική τροποποίηση. Για παράδειγμα, οι βλάβες στο DNA ενεργοποιούν τις 

πρωτεϊνικές κινάσες ATM, ATR, CHK1 και CHK2, οι οποίες με τη σειρά τους 

φωσφορυλιώνουν την p53 και/ή τον Mdm2. Η φωσφορυλίωση της p53 και/ή του 

Mdm2 ενεργοποιεί την p53 μέσω τριών μηχανισμών: (α) σταθεροποιώντας την p53 

διακόπτοντας την αλληλεπίδραση p53-Mdm2; (β) ρυθμίζοντας τη ιδιότητα του p53 να 

ενεργοποιεί διάφορα γονίδια; (γ) προωθώντας την πυρηνική εντόπιση της p53. Η 

ενεργοποιημένη p53 στρατολογεί μεταγραφικούς ενεργοποιητές ή καταστολείς στις 

περιοχές των ενισχυτών/υποκινητών των προς τα κάτω γονιδίων στόχων της, 

διευκολύνοντας ή καταστέλλοντας τη μεταγραφή τους αντίστοιχα. Αυτά τα σύμπλοκα 

μεταγραφικών παραγόντων ακετυλιώνουν ή απακυλιώνουν την ίδια την p53, κάτι που 

αυξάνει ή μειώνει τη σταθερότητα της p53 και τη συγγένεια της πρόσδεσής της στο 

DNA, αντίστοιχα. Επιπλέον, μια άλλη μέτα-μεταγραφική τροποποίηση της p53 

(sumoylation), ρυθμίζει τόσο τα επίπεδα όσο και τη δραστηριότητα της p53. Αντιθέτως, 

τα ογκογονίδια συνήθως ρυθμίζουν την p53 μεταβάλλοντας τη μεταγραφή και/ή τη 

δραστηριότητα του γονιδίου AR. Για παράδειγμα, τα ογκογονίδια E2F-1, Ras, DMP1 και 

Myc ενισχύουν τη μεταγραφή του ARF, ενώ τα Twist, Bmi-1 και TBX2 τη μειώνουν. Οι 
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μηχανισμοί με τους οποίους άλλοι στρεσογόνοι παράγοντες ενεργοποιούν την p53 δεν 

είναι πλήρως κατανοητοί.  

Όταν ενεργοποιηθεί η p53, με τη σειρά της ενεργοποιεί ή καταστέλλει τη 

μεταγραφή των προς τα κάτω (downstream) γονιδίων που ελέγχει, μέσω των οποίων 

ενεργοποιεί διάφορα ενδοκυτταρικά μονοπάτια που οδηγούν στην αναστολή του 

κυτταρικού κύκλου, στην απόπτωση, στην αναστολή της αγγειογένεσης και της 

μετάστασης και στην επιδιόρθωση του DNA. Η p53 προκαλεί αναστολή του κυτταρικού 

κύκλου στη φάση G1-S ενεργοποιώντας την p21, έναν αναστολέα της κινάσης CDK2, ή 

μπορεί να προκαλέσει αναστολή του κυτταρικού κύκλου στη φάση G2-M 

ενεργοποιώντας τα μόρια 14-3-3δ, GADD45, Reprimo και b99, που οδηγούν στην 

αναστολή του CDC2. Η p53 επάγει την απόπτωση ενεργοποιώντας μια πληθώρα προ-

αποπτωτικών μορίων, τα οποία οδηγούν στην ενεργοποίηση της Apaf-1 και της 

κασπάσης 9 μέσω διαφόρων ενδοκυτταρικών μονοπατιών. Η p53 μπορεί να 

ενεργοποιήσει γονίδια που καταστέλλουν την αγγειογένεση, όπως τα TSP1, BAI-1, 

MASPIN και GD-AiF, καθώς και γονίδια που καταστέλλουν τη μετάσταση, όπως το KAI. 

Η p53 μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει γονίδια που εμπλέκονται στην επιδιόρθωση του 

DNA, συμπεριλαμβανομένου του p48 στο μονοπάτι της επιδιόρθωσης των 

νουκλεοτιδίων που έχουν υποστεί εκτομή (Nucleotide Excision Repair, NER) και της 

ριβονουκλεοδικής αναγωγάσης R2 (που δεν εκφράζεται στην S-φάση του κυτταρικού 

κύκλου) (Εικόνα 4.4). Τέλος, η p53 μπορεί να ενεργοποιήσει ή να καταστείλει γονίδια 

που δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα η ακριβής λειτουργία τους, όπως αυτά που 

κωδικοποιούν για την κυκλίνη G, για τον EF-Iα, την Wip1 και την Map4. Διαφορετικά 

είδη στρεσογόνων μηνυμάτων σε διαφορετικά είδη κυττάρων ρυθμίζουν διαφορετικά 

μεταγραφικά μονοπάτια ενεργοποιώντας μια υποομάδα των παραπάνω γονιδίων και 

των προϊόντων τους [212].  
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Εικόνα 4.4: Σχηματική απεικόνιση των κυριότερων δράσεων του ογκοκατασταλτικού 

γονιδίου p53. Το p53 ρυθμίζει μια σειρά από κυτταρικές λειτουργίες: επάγει την 

αναστολή του κυτταρικού κύκλου, αναστέλλει τη φωσφoρυλίωση της Rb μέσω 

υπερέκφρασης του p21, επιδρά στην αγγειογένεση μέσω υπερέκφρασης του VEGF και 

υποέκφρασης της Th1 (θρομβοσπονδίνη-1), και επάγει την απόπτωση μέσω αύξησης 

των επιπέδων του Bax και μείωσης των επιπέδων του bcl-2. 
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4.2: Ο πολυμορφισμός στο κωδικόνιο 72 του γονιδίου p53 

Εξ ορισμού, πολυμορφισμός καλείται κάθε γαμετική μετάλλαξη η οποία έχει 

συχνότητα του σπανίου αλληλομόρφου τουλάχιστον 1% σε έναν πληθυσμό. Στο 

γονίδιο TP53 έχουν ανιχνευθεί αρκετοί πολυμορφισμοί [223], οι περισσότεροι εκ των 

οποίων είναι πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (single-nucleotide polymorphisms, 

SNPs), επηρεάζοντας μία μόνο βάση. Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται σε μη 

κωδικές περιοχές του γονιδίου (εσώνια), με κυριότερες έναν διπλασιασμό 16 ζευγών 

βάσεων στο εσώνιο 3 στο νουκλεοτίδιο 11951 (ονομαζόμενος και +16), και μια 

μεταστροφή (transversion) από G σε C στο εσώνιο 6 στο νουκλεοτίδιο 13964 

(ονομαζόμενος G C). Από τους πολυμορφισμούς που εντοπίζονται στην κωδική 

περιοχή (εξώνια) του γονιδίου, μόνο δύο αλλάζουν την αμινοξική αλληλουχία της 

πρωτεϊνης p53, ο πολυμορφισμός προλίνης (P) σε σερίνη (S) στο κωδικόνιο 47 και ο 

πολυμορφισμός αργινίνης (R) σε προλίνη (P) στο κωδικόνιο 72. 

Ο πολυμορφισμός στο κωδικώνιο 72 της p53, μια μεταστροφή από C σε G, που 

οδηγεί στη μη-συντηρητική αλλαγή της αργινίνης (R72) από προλίνη (P72) στο αμινοξύ 

72 (Εικόνα 4.5), έχει ως αποτέλεσμα τη δομική αλλαγή της πρωτεΐνης, δίνοντας δύο 

ισομορφές με διακριτή ηλεκτροφορητική κινητικότητα [224,225]. Ο πολυμορφισμός 

αυτός εμφανίζεται σε μια περιοχή της p53 πλούσιας σε προλίνες, η οποία είναι 

απαραίτητη τις ιδιότητες της πρωτεΐνης στην αναστολή της κυτταρικής αύξησης και 

στην επαγωγή της απόπτωσης [226,227]. Ο Beckman και συν. ήταν οι πρώτοι που 

έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην κατανομή των αλληλομόρφων μεταξύ 

των R72 και P72 μορφών. Πρώτα διαπίστωσαν μια σημαντική διαφορά στη συχνότητα 

του P72 αλληλομόρφου μεταξύ ενός πληθυσμού από τη Νιγηρία (Μαύρη φυλή) (17%) 

και ενός πληθυσμού από τη Σουηδία (Ινδοευρωπαϊκή φυλή) (63%). Αντιθέτως δε 

βρήκαν διαφορές μεταξύ πληθυσμών που ζουν στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος [228]. Στη 

συνέχεια απέδειξαν ότι η συχνότητα του αλληλομόρφου P72 διαφέρει με το 

γεωγραφικό πλάτος, αυξανόμενη γραμμικά όσο στους πληθυσμούς που βρίσκονται πιο 

κοντά στον ισημερινό [229]. Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι 

ισομορφές του κωδικονίου 72 έχουν διαφορετικές βιολογικές ιδιότητες, και ότι οι 

διαφορές αυτές μπορεί να οδηγούν σε φυσική επιλογή στις περιοχές με υψηλή έκθεση 

στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
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Εικόνα 4.5: Σχηματική απεικόνιση των δύο κυριότερων μεθόδων της ανίχνευσης του 

πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 της p53. (Α) με τη χρήση AS-PCR και (Β) με τη 

χρήση PCR-RFLP. 

 

Ο Banks και συν. ανέδειξαν την ύπαρξη βιοχημικών και βιολογικών διαφορών 

μεταξύ των R72 και P72 ισομορφών της p53. Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη E6 του ιού 

του θηλώματος του ανθρώπου (Human Papillomavirus, HPV), και στελεχών χαμηλού 

και στελεχών υψηλού κινδύνου, προκαλεί αυξημένη αποικοδόμηση μέσω του 

μονοπατιού της ουβικιτίνης στην R72 πρωτεΐνη σε σχέση με την P72 [230]. Επιπλέον η 

ισομορφή της P72 έχει αυξημένη ικανότητα να δρα ως ενεργοποιητής της μεταγραφής 

(transactivator), εξαιτίας, τουλάχιστον εν μέρει, στην πιο δυνατή αλληλεπίδρασή της με 

δύο παράγοντες που σχετίζονται με την TFIID, τους TAFII32 και TAFII70 [231]. 

Αντιθέτως, η R72 ισομορφή της πρωτεΐνης καταστέλλει πολύ καλύτερα τον κυτταρικό 

μετασχηματισμό, μια δραστηριότητα της p53 που συχνά σχετίζεται με την αποπτωτική 

λειτουργία της p53 [231]. 
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Διαφορές στη βιολογική δραστηριότητα των R72 και P72 πρωτεϊνών έχουν επίσης 

παρατηρηθεί και σε κάποιες μεταλλαγμένες μορφές της p53, οι οποίες εμφανίζονται σε 

διάφορες νεοπλασίες. Συγκεκριμένα, η ομόλογη της p53 πρωτεΐνη p73 αλληλεπιδρά 

φυσικά (physically) με συγκεκριμένες μεταλλαγμένες μορφές της p53, αλλά όχι με την 

φυσιολογική p53. Αυτές οι μεταλλαγμένες μορφές της p53 αλληλεπιδρούν με την p73 

κατά προτίμηση όταν έχουν το αλληλόμορφο της αργινίνης στο κωδικόνιο 72 [232]. 

Επιπλέον, σε όγκους που αναπτύσσονται σε ασθενείς ετερόζυγους για τον 

πολυμορφισμό (R72/P72), το αλληλόμορφο της αργινίνης μεταλλάσσεται πιο συχνά 

αλλά διατηρείται, ενώ το αλληλόμορφο της προλίνης χάνεται πιο συχνά στους 

καρκινικούς ιστούς που εμφανίζουν απώλεια του ενός εκ των δύο κλώνων του p53 

(απώλεια ετεροζυγωτίας, Loss of Heterozygosity ή LOH) [232-234]. Τα αποτελέσματα 

αυτά δηλώνουν ότι η R72 ισομορφή της p53, όταν συνυπάρχει με συγκεκριμένες 

μεταλλαγές στους όγκους, έχει αυξημένη ογκοκατασταλτική δράση εξαιτίας της 

αυξημένης ικανότητάς της να απενεργοποιεί την p73, εξουδετερώνοντας έτσι την 

επαγόμενη από την p73 απόπτωση [232]. Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι η 

ικανότητα της R72 να στοχεύει και να απενεργοποιεί την p73 εξαρτάται από τον τύπο 

του κυττάρου [235]. Ειδικότερα, ενώ κάποιες μεταλλαγμένες μορφές της p53 δεν 

μπορούν να προσδεθούν και να απενεργοποιήσουν την p73, διατηρούν την 

ανθεκτικότητά τους στις διάφορες θεραπείες με φάρμακα, κάτι που δηλώνει ότι οι 

μεταλλαγμένες μορφές της p53 που φέρουν και την αργινίνη στο κωδικόνιο 72 μπορεί 

να έχουν άλλους μηχανισμούς με τους οποίους διακόπτουν την προκαλούμενη από τη 

χημειοθεραπεία απόπτωση. 

Διάφορες μελέτες ανακάλυψαν ότι στις μη-μεταλλαγμένες μορφές της p53, η R72 

ισομορφή έχει σημαντικά αυξημένη ικανότητα επαγωγής προγραμματισμένου 

κυτταρικού θανάτου (απόπτωση), τόσο σε κύτταρα που περιέχουν επαγώγιμες 

(inducible) μορφές της p53, όσο και σε κύτταρα ομόζυγα είτε για την R72 είτε για την 

P72 [236-239]. Η απουσία διαφορών στην ικανότητα πρόσδεσης στο DNA ή στη 

μεταγραφική λειτουργία των δύο ισομορφών οδήγησε στην ανακάλυψη ότι η αυξημένη 

ικανότητα επαγωγής της απόπτωσης της R72 ισομορφής οφείλεται σε αυξημένη 

εντόπιση της p53 (trafficking) στα μιτοχόνδρια, εξαιτίας της αυξημένης 

αλληλεπίδρασης, και κατά συνέπεια της ουβικιτίνωσης (ubiquitylation) από τη λιγάση 

της MDM2-ουβικιτίνης, κάτι που οδηγεί στην απελευθέρωση του κυτοχρώματος c 

[237,240]. Το προ-αποπτωτικό μόριο BAK, ένα σημαντικό μέλος της οικογένειας του 

Bcl-2, το οποίο εμπλέκεται στην απελευθέρωση του κυτοχρώματος c από το 

μιτοχόνδριο, είναι η πρωτεΐνη με την οποία αλληλεπιδρά η p53 στο μιτοχόνδριο [241]. 
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Και οι δύο ισομορφές της p53 (R72 και P72) εμφανίζουν την ίδια συγγένεια (affinity) 

για το BAK, κάτι που δηλώνει ότι η αυξημένη ουβικιτίνωση και η έξοδος από τον 

πυρήνα της R72 ισομορφής αποτελεί το βασικό λόγο της αυξημένης της μιτοχονδριακής 

λειτουργίας στον κυτταρικό θάνατο. Συνοψίζοντας, τα μέχρι τώρα δεδομένα 

επιβεβαιώνουν το διαφορετικό δυναμικό των δύο ισομορφών της p53 στην επαγωγή 

της απόπτωσης, με την R72 ισομορφή να επιδεικνύει αυξημένη αποπτωτική ικανότητα, 

και την P72 ισομορφή να επιδεικνύει αυξημένη διακοπή της κυτταρικής αύξησης, επειδή 

επάγει σε μεγαλύτερο βαθμό την αναστολή του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1 

[242]. 

Βασιζόμενες σε αυτά τα στοιχεία, διάφορες μελέτες έχουν προσπαθήσει να 

ανακαλύψουν κάποια συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 της p53 

και τον κίνδυνο ανάπτυξης συγκεκριμένων τύπων καρκίνου, με αντικρουόμενα μέχρι 

στιγμής αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η R72 ισομορφή, 

όταν βρίσκεται στις μεταλλαγμένες μορφές της p53 προβλέπεται ότι μπορεί να ενισχύει 

την καρκινική ανάπτυξη (εξαιτίας της αυξημένης απενεργοποίησης της p73), ενώ όταν 

βρίσκεται στη φυσιολογική μορφή της προβλέπεται ότι μπορεί να αναστέλλει καλύτερα 

την ανάπτυξη των όγκων (εξαιτίας της αυξημένης αποπτωτικής της ικανότητας). 

 

4.3: Η επίδραση του πολυμορφισμού Arg72Pro στην καρκινογένεση 

Μια από τις πρώτες μελέτες που ανέδειξαν συσχέτιση ανάμεσα στον 

πολυμορφισμό στο κωδικόνιο 72 του p53 και του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου ήταν η 

εργασία του Storey και συν., στην οποία προτάθηκε ότι οι γυναίκες με την ομόζυγη R72 

ισομορφή της p53 (αποτελεί καλύτερο στόχο αποικοδόμησης από την πρωτεΐνη E6 του 

HPV) είχαν 7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 

[230]. Μέχρι σήμερα, δεκάδες εργασίες έχουν διενεργηθεί, οι οποίες δεν έχουν 

καταφέρει όλες να επαληθεύσουν αυτά τα αποτελέσματα [243,244], πιθανώς εξαιτίας 

των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων υποτύπων του ιού του θηλώματος 

του ανθρώπου (HPV), και επομένως η συσχέτιση μεταξύ του καρκίνου του τραχήλου 

της μήτρας και του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 της 72 δεν είναι αποδεκτή από 

την επιστημονική κοινότητα . 

Διάφορες μελέτες έχουν αναφέρει συσχέτιση μεταξύ της R72 ισομορφής της p53 

(προσδένεται και απενεργοποιεί την p73 καλύτερα) και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

επιθηλιακού καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του στομάχου [245], του 

μαστού [234,246,247] [248], των ωοθηκών [249], του οισοφάγου [250], του δέρματος 

[251,252] [253,254], του πνεύμονα [255], της ουροδόχου κύστεως [256], και του 
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λάρυγγα [257]. Σε άλλες μελέτες έχουν βρεθεί τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, 

συσχετίζοντας την P72 ισομορφή (λιγότερο αποπτωτική) με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης άλλων τύπων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του 

θυρεοειδούς [258], του φάρυγγα [259,260], του δέρματος [261], της ουρογενητικής 

περιοχής [262], του μαστού [263], του πνεύμονα [264,265], καθώς και κάποιων 

μορφών λευχαιμίας [266]. Υπάρχουν και άλλες μελέτες οι οποίες δε δείχνουν κάποια 

συσχέτιση μεταξύ των ισομορφών του κωδικονίου 72 της p53 και αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου [267-269]. Αυτές οι διαφορές μπορεί να οφείλονται στην έλλειψη 

προσδιορισμού των μεταλλαγών στο p53 σε αυτούς τους όγκους, ή στην έλλειψη 

διενέργησης μέτα-αναλύσεων ή εξαιτίας κακής επιλογής πληθυσμών ελέγχου, μη 

παίρνοντας υπόψιν τις διαφορές στη συχνότητα του πολυμορφισμού σε σχέση με το 

γεωγραφικό πλάτος [270-272]. 

Ειδικά στον καρκίνο του προστάτη, δύο ανεξάρτητες μελέτες βρήκαν ότι οι 

ασθενείς με τον Pro/Pro γονότυπο έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προστατικού 

καρκίνου [273,274], μία έδειξε ότι ο ομόζυγος για προλίνη γονότυπος προστατεύει 

εναντίον της προστατικής καρκινογένεσης [275], ενώ δύο άλλες εργαστηριακές μελέτες 

δεν κατάφεραν να βρουν κάποια συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 

72 της p53 και των νεοπλασμάτων του προστάτη αδένα [276,277]. Στην καλοήθη 

υπερπλασία του προστάτη, μία μόνο μελέτη έχει διεξαχθεί έως τώρα, η οποία δεν 

συσχέτισε κάποιον από τους τρεις γονοτύπους του πολυμορφισμού με την ασθένεια 

[277]. 

Ενώ οι συσχετίσεις μεταξύ του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου και του 

πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 της p53 είναι αντιφατικές, πιο συνεπείς είναι οι 

συσχετίσεις μεταξύ των ισομορφών αυτών και της εξέλιξης του καρκίνου, της 

επιβίωσης των ασθενών και της ηλικίας εμφάνισης της νόσου (age of onset). 

Συγκεκριμένα, αρκετές ερευνητικές ομάδες έχουν βρει στους ότι καρκινοπαθείς που 

είναι ομόζυγοι για προλίνη (P72, λιγότερο αποπτωτικό αλληλόμορφο) διαγιγνώσκεται η 

ασθένειά τους σε μικρότερη ηλικία. Η μέση ηλικία ποικίλει από 6 χρόνια νωρίτερα σε 

στον ακανθοκυτταρικό καρκίνο του head and neck, σε 13 χρόνια νωρίτερα στον μη-

πολυποειδικό καρκίνο του παχέος εντέρου, και μεταξύ 10 και 11 χρόνια νωρίτερα στον 

καρκίνο της στοματικής κοιλότητας [278-280]. Αυτά τα δεδομένα είναι συμβατά με την 

υπόθεση ότι το R72 αλληλόμορφο, το οποίο έχει μεγαλύτερη αποπτωτική ικανότητα, 

κατέχει και κατά συνέπεια αυξημένες ογκοκατασταλτικές ικανότητες. Συμβατά με αυτή 

την υπόθεση είναι επίσης και τα ευρήματα ότι οι ασθενείς με τον R72 γονότυπο έχουν 

αυξημένα επίπεδα απόκρισης και καλύτερη επιβίωση μετά από χημειοθεραπεία ή 
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ακτινοθεραπεία στον καρκίνο της head and neck προχωρημένου σταδίου [239] καθώς 

και στον καρκίνο του μαστού και του πνεύμονα [236,281-284]. Επομένως, ενώ οι 

συσχετίσεις μεταξύ του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 και στον κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί, πιο ξεκάθαρες συσχετίσεις υπάρχουν σχετικά 

με την εξέλιξη της νόσου, την επιβίωση των ασθενών, της ηλικίας εμφάνισης της νόσου 

και της απόκρισης στη θεραπεία. 

Έχει επίσης προταθεί ότι ο πολυμορφισμός στο κωδικόνιο 72 επηρεάζει τα 

επίπεδα έκφρασης του p53. Πράγματι οι καρκινικές κυτταρικές σειρές παχέος εντέρου 

που φέρουν τον Arg/Arg ομόζυγο γονότυπο έχουν αυξημένα επίπεδα έκφρασης του 

mRNA της p53 σε σχέση με τις κυτταρικές σειρές που φέρουν τον ετερόζυγο (Arg/Pro) 

ή τον ομόζυγο για προλίνη (Pro) γονότυπο. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώθηκε και σε 

ανθρώπινα δείγματα, μετρώντας τα επίπεδα της έκφρασης του mRNA της p53 σε περι 

φερικά λευκοκύτταρα του αίματος [285]. 
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5. Η ΚΥΚΛΙΝΗ D1 ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ G870A 

 

Τα πρώτο-ογκογονίδια είναι γονίδια που υπάρχουν στα φυσιολογικά κύτταρα και 

κωδικοποιούν πυρηνικές ή κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες, οι οποίες δρουν ως 

επαγωγείς του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Τα πρώτο-ογκογονίδια μετατρέπονται σε 

ογκογονίδια, δηλαδή σε γονίδια που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, όταν 

ενεργοποιηθούν, κυρίως μέσω μεταλλάξεων, κάτι που οδηγεί σε αύξηση της 

λειτουργίας τους. Ως αποτέλεσμα το κύτταρο μετασχηματίζεται και αυξάνεται ο ρυθμός 

πολλαπλασιασμού του. Από τα 100 περίπου ογκογονίδια που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι 

σήμερα, ορισμένα, και μεταξύ αυτών και η κυκλίνη D1, παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

καρκινογένεση του προστάτη. 

Η ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, η οποία είναι απαραίτητη για τον φυσιολογικό 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό, ελέγχεται από ένα περίπλοκο δίκτυο ενδοοκυτταρικών 

πρωτεϊνών, με τις κυκλίνες (Cyclins), τις εξαρτώμενες από τις κυκλίνες κινάσες (Cyclin-

Dependent Kinases, CDKs) και τους αναστολείς τους (Cyclin-Dependent Kinase 

Inhibitors, CDKIs) να παίζουν κεντρικό ρόλο (Εικόνα 5.1 και Εικόνα 5.2) (Πίνακας 

5.1). Η ισορροπία διαταράσσεται στα καρκινικά κύτταρα, με αποτέλεσμα τον 

ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό [286]. 

 

 

Εικόνα 5.1: Σχηματική απεικόνιση του κυτταρικού κύκλου και η φάση την οποία 

ρυθμίζουν τα μέλη της οικογένειας των κυκλινών και των CDKs. 
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Πίνακας 5.1: Τα σύμπλοκα κυκλινών-CDKs και η φάση του κυτταρικού κύκλου που 

ενεργοποιούνται 

   

CDK Κυκλίνη Φάση κυτταρικού κύκλου 
   
   

CDK4 Κυκλίνη D1, D2, D3 G1 φάση 
CDK6 Κυκλίνη D1, D2, D3 G1 φάση 
CDK2 Κυκλίνη E Μετάβαση από G1 σε S 
CDK2 Κυκλίνη A S φάση 
CDK1 Κυκλίνη A Μετάβαση από G2 σε Μ 
CDK1 Κυκλίνη B Μίτωση 
CDK7 Κυκλίνη H Όλες οι φάσεις του κύκλου 

   

 

 

Εικόνα 5.2: Σχηματική απεικόνιση των ενδοκυτταρικών μηχανισμών που ρυθμίζουν 

τον κυτταρικό κύκλο στις διάφορες φάσεις του. 

 

5.1: Πειράματα ταυτοποίησης του γονιδίου της κυκλίνης D1 

Η συσχέτιση του γονιδίου της κυκλίνης D1 με τον καρκίνο ήταν προφανής από 

την ανακάλυψή της το 1991. Ο γενετικός τόπος (locus), της κυκλίνης D1 

(αποκαλούμενη επίσης PRAD1 (Parathyroid Adenomatosis 1) ή CCND1), που βρίσκεται 

στο χρωμόσωμα 11q13, ανακαλύφθηκε αρχικά βάσει της συμμετοχής του σε μια 

χρωμοσωμική αναδιοργάνωση που παρατηρείται σε καλοήθεις παραθυρεοειδικούς 

όγκων [287]. Η κυκλίνη D1 προσδιορίστηκε ταυτόχρονα από δύο ομάδες, η πρώτη σε 
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ένα πάνελ γονιδίων που επάγονται μετά από χορήγηση πεπτιδικών παραγόντων 

αύξησης [288] και η δεύτερη μέσω της ικανότητάς της να αναπληρώνει την απώλεια 

των G1 κυκλινών στο μύκητα S. cerevisae [289]. Αυτά τα αρχικά ευρήματα οδήγησαν 

στο συμπέρασμα ότι η κυκλίνη D1 είναι μέλος της οικογένειας των G1 κυκλινών, οι 

οποίες ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο στη φάση G1 μέσω του μοριακού μονοπατιού 

της Rb [288]. Μετά από αυτές τις αρχικές μελέτες, πλήθος ερευνών καθόρισε 

συστηματικά τον τρόπο με τον οποίο η κυκλίνη D1 ρυθμίζει τον κυτταρικό κύκλο και 

προκαλεί καρκινικό μετασχηματισμό στα κύτταρα των θηλαστικών [290-292]. Ο 

γενετικός τόπος της κυκλίνης D1 είναι γνωστό ότι πολλαπλασιάζεται σε συγκεκριμένους 

τύπους όγκων [290,293-297], και θεωρείται ότι αυτό το γεγονός αυξάνει τις πρώτο-

ογκογονικές λειτουργίες της πρωτεΐνης της κυκλίνης D1. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν 

ότι η δράση της κυκλίνης D1 στον καρκίνο μπορεί επίσης να ρυθμίζεται από έναν κοινό 

πολυμορφισμό που θεωρείται ότι τροποποιεί το μάτισμα (splicing) του mRNA της 

κυκλίνης D1 και μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και/ή την 

έκβαση του.  

 

5.2: Ο ρόλος της κυκλίνης D1 στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου 

Η έκφραση της κυκλίνης D1 ρυθμίζεται αυστηρώς, κάτι αναμενόμενο βάσει του 

σημαντικού της ρόλου στον έλεγχο του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Η έκφραση της 

κυκλίνης D1 επάγεται ως καθυστερημένη πρώιμη απόκριση σε διάφορα μιτογόνα 

σήματα [290,298], και συνήθως σχετίζεται με τη μετάβαση από τη φάση G1 στην 

έναρξη του κυτταρικού πολλαπλασιασμού [291,299-302]. Μεταξύ των κυκλινών που 

ρυθμίζουν την πρόοδο από τη φάση G1, θεωρείται ότι η αύξηση της έκφρασης της 

κυκλίνης D1 αντιπροσωπεύει το σημείο στο οποίο οι μιτογόνοι καταρράκτες μεταγωγής 

σημάτων ενεργοποιούν το μηχανισμό της έναρξης του κυτταρικού κύκλου (σχήμα 1). 

Μετά την επαγωγή της, τόσο το mRNA όσο και τα πρωτεϊνικά επίπεδα της κυκλίνης D1 

ρυθμίζονται αυστηρά. Κατ' αρχάς, τα επίπεδα του mRNA της κυκλίνης D1 αυξάνονται 

δραματικά μετά από μιτογονική διέγερση. Αυτό συμβαίνει, τουλάχιστον εν μέρει, μέσω 

της άμεσης επαγωγής του υποκινητή (promoter) της κυκλίνης D1 [303,304], όπως μετά 

από διέγερση με οιστρογόνα των κυττάρων του καρκίνου του μαστού [305]. Επιπλέον, 

πολλά ογκογονίδια (π.χ. Ras και Ε-κατενίνη) έχουν την δυνατότητα να επάγουν την 

δράση του υποκινητή της κυκλίνης D1 [306,307]. Εντούτοις, ο υποκινητής της κυκλίνης 

D1 είναι πολύ σύνθετος και γενικά ενεργοποιείται ασθενώς σε in vitro πειράματα μετά 

από μιτογονική διέγερση. Το παραπάνω γεγονός δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος της 

δράσης της κυκλίνης D1 ρυθμίζεται ενδογενώς μέσω μορίων που εμπλέκονται στον 
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μηχανισμό της μεταγραφής, όπως η δομή της χρωματίνης, οι ενισχυτές (enhancers) 

μεγάλης εμβέλειας και μόρια που μεταβάλλουν τη σταθερότητα του mRNA. Στην 

πραγματικότητα, έχει αποδειχθεί ότι η ρύθμιση του mRNA της κυκλίνης D1 συμβαίνει 

μέσω της σταθεροποίησης του mRNA μεταγράφου μετά από διέγερση μιτογόνων 

σημάτων [308,309]. Μόλις παραχθεί, η πρωτεΐνη της κυκλίνης D1 είναι εξαιρετικά 

ασταθής, παρέχοντας και ένα επιπρόσθετο επίπεδο ρύθμισης. Η αστάθεια της 

πρωτεΐνης έχει αποδοθεί σε μια καρβοξυτελική ακολουθία (PEST) [310] και στην 

ύπαρξη μιας συγκεκριμένης θέσης φωσφορυλίωσης (GSK-3B) (θρεονίνη 286) 

[311,312]. Ωστόσο, δεν υπάρχει λεπτομερής ανάλυση του ρόλου της PEST 

αλληλουχίας στη ρύθμιση της πρωτεϊνικής σταθερότητας της κυκλίνης D1. Αντίθετα, η 

φωσφορυλίωση του αμινοξέος T286 έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί την πρωτεΐνη της 

κυκλίνης D1 έξω από τον πυρήνα και προκαλεί την πρωτεοσωμική αποικοδόμησή της 

[313]. Πράγματι, η εξαρτώμενη από τη φωσφορυλίωση αποικοδόμηση της κυκλίνης D1 

αποτελεί κρίσιμο βαρόμετρο, γιατί αποτρέπει την υπερέκφραση της κυκλίνης D1 ως 

αποτέλεσμα της συνεχούς παραγωγής μεταγράφων της μετά από επαγωγή του 

κυττάρου από μιτογόνα σήματα. Επομένως, η εξαρτώμενη από μιτογόνα σήματα 

επαγωγή της κυκλίνης D1 και η επακόλουθη πρόοδος του κυτταρικού κύκλου, 

απεικονίζει την επαγωγή ενός κατωφλιού της πρωτεΐνης της κυκλίνη D1, το οποίο 

καθορίζεται από το ρυθμό της έκφρασης της εναντίον του ρυθμού καταστροφής της. 

Επιπροσθέτως, η κυκλίνη D1 αποικοδομείται μετά από γενετικές βλάβες [314], 

αποτρέποντας την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου παρουσία βλαβών στο DNA. 

Συνδυαζόμενοι αυτοί οι μηχανισμοί συμβάλλουν στη συσσώρευση της πρωτεΐνης της 

κυκλίνης D1 και θεωρείται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στο να εξασφαλίσουν την 

πρόοδο του κυτταρικού κύκλου μετά από την κυτταρική επαγωγή με τα κατάλληλα 

μιτογόνα σήματα. 

Η κυρίαρχη δράση της κυκλίνης D1 στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου 

συντελείται μέσω της αλληλεπίδρασής της με τις πρωτεΐνες CDK4 και CDK6 (Εικόνα 

5.3) [290,315,316]. Τα γονίδια CDK4 and CDK6 ανήκουν σε μια διακριτή ομάδα της 

οικογένειας των κυκλινο-εξαρτώμενων κινασών (cyclin-dependent kinases, CDKs), η 

οποία προσδένεται ειδικά στις κυκλίνες τύπου D. Η σύνδεση με την κυκλίνη D1 

ενεργοποιεί τις CDKs και οδηγεί στη φωσφορυλίωση συγκεκριμένων υποστρωμάτων 

(Figure 1). Τα σύμπλοκα των CDKs με την κυκλίνη D1 δρουν σε περιορισμένο αριθμό 

υποστρωμάτων [315,317], κάτι που συμβαίνει σε όλα τα μη συνηθισμένα σύμπλοκα 

CDKs και κυκλινών. Το πρώτο υπόστρωμα που αναγνωρίστηκε για το σύμπλοκο CDK4 

και κυκλίνης D1 ήταν η πρωτεΐνη του ογκοκατασταλτικού γονιδίου του 
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ρετινοβλαστώματος (retinoblastoma tumor suppressor protein, RB) [315,317-319]. 

Στην ενεργοποιημένη της μορφή η RB αναστέλλει τον κυτταρικό κύκλο καταστέλλοντας 

τη μεταγραφή διαφόρων γονιδίων απαραίτητων για την αντιγραφή του DNA και τη 

μετάβαση στη φάση G2/M [320-322]. Το ενεργοποιημένο σύμπλοκο CDK4/cyclin D1 

οδηγεί στη φωσφορυλίωση της RB σε απόκριση μιτογόνων παραγόντων [323,324]. Η 

φωσφορυλίωση της RB αναστέλλει την ικανότητά της να καταστέλλει την μεταγραφή 

και επομένως ακυρώνει την αντι-πολλαπλασιαστική δράση της [318,324-326]. Η 

ικανότητα της κυκλίνης D1 να οδηγεί στη φωσφορυλίωση της RB είναι κρίσιμη για την 

λειτουργία της στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, καθώς τα καρκινικά κύτταρα τα 

οποία έχουν “ελλατωματική” RB δεν επηρεάζονται από την κυκλίνη D1 [327,328], ενώ 

και η έκφραση της κυκλίνης D1 είναι μειωμένη σε όγκους που δεν εκφράζουν την RB 

[304,329], το οποίο σημαίνει ότι και τα δύο ανεξάρτητα γεγονότα δίνουν το ίδιο 

πολλαπλασιαστικό πλεονέκτημα. Η υπόθεση ότι η RB είναι ένας κρίσιμος προς τα κάτω 

(downstream) στόχος της κυκλίνης D1 ενισχύθηκε από τη μελέτη του 

ογκοκατασταλτικού γονιδίου p16ΙΝΚ4Α. Η p16ΙΝΚ4Α προσδένεται άμεσα στις CDK4 και 

CDK6 και απομακρύνει την κυκλίνη D1 από το σύμπλοκο [81,330-332]. Μέσω της 

ικανότητάς να ανταγωνίζεται τη δράση της κυκλίνης D1, η p16ΙΝΚ4Α αναστέλλει την 

πρόοδο του κυτταρικού κύκλου, μια αντι-πολλαπλασιαστική δράση η οποία είναι 

εξαρτώμενη από την παρουσία των ενεργοποιημένων μορφών και των CDK4/6 και της 

RB [330,333]. Κλινικές αναλύσεις υποστηρίζουν ένα μοντέλο όπου η p16ΙΝΚ4Α, η κυκλίνη 

D1 και η RB συμμετέχουν στο ίδιο ενδοκυτταρικό μονοπάτι (pathway), εφόσον η 

απώλεια της p16ΙΝΚ4Α, η απώλεια της RB, και η υπερβολική ενεργοποίηση του 

συμπλόκου CDK4/κυκλίνης D1 είναι αμοιβαία αποκλειόμενα γεγονότα στις ανθρώπινες 

νεοπλασίες [297,334,335]. Η διάσπαση του άξονα “p16-κυκλίνη D1-RB” εμφανίζεται 

στην πλειοψηφία των ανθρώπινων όγκων [297,320], κάτι που υπογραμμίζει τη σημασία 

αυτού του ενδοκυτταρικού μονοπατιού στη ρύθμιση της κυτταρικής αύξησης. Διάφορα 

άλλα υποστρώματα του συμπλόκου CDK4/κυκλίνης D1 έχουν προσδιοριστεί, 

συμπεριλαμβανομένων της πρωτεΐνης Smad3 [336], CDT1 [337] (Liu et Al, 2004), και 

των σχετιζόμενων με την RB πρωτεϊνών p107 [315,338] και p130 [339]. Κάθε 

υπόστρωμα παίζει έναν καθορισμένο ρόλο στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου και 

επομένως μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία της καρκινογένεσης. Ο προσδιορισμός 

των σχετικών με το σύμπλοκο CDKs/κυκλίνη D1 υποστρωμάτων και η αξιολόγηση της 

συμβολής καθενός στη δράση της κυκλίνη D1 θα αποκαλύψουν τη βιολογική σημασία 

της μεσολαβούμενης από τις CDKs λειτουργία της κυκλίνης D1. 
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Εικόνα 5.3: Τα μόρια με τα οποία κατά κύριο λόγο αλληλεπιδρά το σύμπλοκο κυκλίνης 

D1 και CDK4/6 για τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου είναι η p16INK4A και η RB.  

 

5.3: Η λειτουργία της κυκλίνης D1 στη ρύθμιση της γονιδιακής μεταγραφής 

Αν και η κυκλίνη D1 ενεργεί μέσω της CDK4 για να ρυθμίσει την πρόοδο του 

κυτταρικού κύκλου, υπάρχει πληθώρα ενδείξεων που καταδεικνύουν ότι η κυκλίνη D1 

έχει δράσεις οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις CDKs [340,341]. Τα πρώτα στοιχεία 

αυτών των λειτουργιών της κυκλίνης D1 παρατηρήθηκαν σε κλινικά δείγματα, όπου σε 

δείγματα καρκίνου του μαστού που υπερεκφράζεται η κυκλίνη D1 δεν εμφανίζεται 

αυξημένος κυτταρικός πολλαπλασιασμός, ενώ και η ρύθμιση του μονοπατιού της RB 

διατηρείται [342,343]. Επιπλέον, λεμφώματα β-κυττάρων που υπερεκφράζουν την 

κυκλίνη D1 διατηρούν την RB στην ενεργοποιημένη μορφή της [344]. Κατά συνέπεια, 

θεωρήθηκε ότι η κυκλίνη D1 έχει και άλλες λειτουργίες που δεν σχετίζονται με τη 

ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Επακόλουθες μελέτες κατέδειξαν ότι η κυκλίνη D1 

είναι ένας τροποποιητής της μεταγραφής γονιδίων, και ότι αυτή η λειτουργία της 

κυκλίνη D1 παίζει σημαντικό ρόλο στις νεοπλασίες. Συγκεκριμένα, η κυκλίνη D1 

ρυθμίζει διάφορους μεταγραφικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των C/EBP 

[343], STAT3 [345], DMP1 [346], και BETA2/NeuroD [347]. Η μεγαλύτερη κατηγορία 

μεταγραφικών παραγόντων που ρυθμίζονται από τη κυκλίνη D1 ανήκουν στην 

υπεροικογένεια (superfamily) των πυρηνικών υποδοχέων, και περιλαμβάνει τον 

υποδοχέα των οιστρογόνων [348,349], τον υποδοχέα των ανδρογόνων [350-353], τον 

υποδοχέα των θυρεορμονών [354], και τον ενεργοποιημένο υποδοχέα 

πολλαπλασιασμού των υπεροξυσωμάτων [355]. Σε πολλές περιπτώσεις η κυκλίνη D1 

σχετίζεται άμεσα με τους μεταγραφικούς παράγοντες, ανεξάρτητα από την πρόσδεση 

της με την CDK4, και μεταβάλλει τη λειτουργία των μεταγραφικών παραγόντων μέσω 

μηχανισμών ανεξάρτητων της ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου. Έτσι, η κυκλίνη D1 

μπορεί να ενισχύσει τη μεταγραφική ενεργοποίηση (ε.γ. μέσω στρατολόγησης συν-

ενεργοποιητών όπως το P/CAF), ή να προκαλέσει μεταγραφική καταστολή (ε.γ. μέσω 

της σύνδεσής της με απακετυλάσες ιστονών (histone deacetylases) όπως η HDAC3). 
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Κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες έχει χαρτογραφηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές 

της πρωτεΐνης της κυκλίνη D1. Συγκεκριμένα, η ενεργοποίηση της μεταγραφής 

σχετίζεται με ένα μοτίβο LxxLL που είναι απαραίτητο για τη στρατολόγηση συν-

ενεργοποιητών (coactivators) [348,356], ενώ ότι η καταστολή της μεταγραφής 

σχετίζεται με την παρουσία μιας κατασταλτικής περιοχής (repressor domain) για 

συγκεκριμένους μεταγραφικούς παράγοντες [357]. Η βιολογική σημασία της 

λειτουργίας της κυκλίνης D1 ως ρυθμιστής της μεταγραφής αποδείχθηκε από μια 

μεγάλης κλίμακας συστηματική ανάλυση των γονιδίων που είναι απορυθμισμένα σε 

δείγματα καρκίνου του μαστού [343]. Αυτή η μελέτη αποκάλυψε ότι η υπερέκφραση 

της κυκλίνη D1 δεν απορυθμίζει τη λειτουργία της RB στον καρκίνο του μαστού, και ότι 

οι κυτταρικές αλλαγές που σχετίζονταν με την υπερέκφραση της κυκλίνη D1 δεν 

μπορούσαν να αποδοθούν σε αλλαγές στον κυτταρικό κύκλο. Μάλλον, η κύρια δράση 

της κυκλίνη D1 σε αυτόν τον τύπο ιστού εμφανίζεται μέσω της τροποποίησης της 

δράσης του C/EBP. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η δυνατότητα της κυκλίνη D1 

να ρυθμίζει την κυτταρική μεταγραφή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της στον 

καρκίνο. 

 

5.4: Αλλοιώσεις της κυκλίνης D1 στις νεοπλασίες 

Λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο της στην προώθηση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού και στη ρύθμιση της μεταγραφής, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός 

ότι η κυκλίνη D1 απορυθμίζεται στον καρκίνο. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι οι 

αλλοιώσεις της κυκλίνης D1 είναι συγκεκριμένες σε κάθε τύπο νεοπλασίας, και 

εμφανίζονται μέσω χρωμοσωμικής μετατόπισης, αύξησης των αντιγράφων του γονιδίου 

της (gene amplification) ή υπερβολική συσσώρευση της πρωτεΐνης της. Χρωμοσωμική 

μετατόπιση της κυκλίνης D1 είναι σχετικά σπάνια στους περισσότερους καρκίνους, αλλά 

εμφανίζεται σε μεγαλύτερο από 90% των λεμφωμάτων Mantle Cell, μια κακοήθεια των 

ώριμων Β-λεμφοκυττάρων [358-360]. Η συγκεκριμένη μετατόπιση (11;14)(q13;q32) 

παρατηρείται σε χαμηλότερη συχνότητα στο πολλαπλό μυέλωμα και σε συγκεκριμένες 

λευχαιμίες [358,361]. Αντιθέτως γονιδιακή ενίσχυση ή υπερέκφραση της κυκλίνης D1 

εμφανίζεται σε μεγάλο ποσοστό άλλων νεοπλασιών, όπως ο καρκίνος του μαστού και 

του οισοφάγου, όπου το 40-50% των πρωτογενών όγκων υπερεκφράζουν την κυκλίνη 

D1 [293,294,296]. Εκτός από τους παραπάνω μηχανισμούς, θα μπορούσε να υποθέσει 

κανείς ότι μεταλλαγές της κυκλίνης D1, οι οποίες προκαλούν την ενεργοποίησή της, 

μπορεί να επιλεγούν στις ανθρώπινες νεοπλασίες, ενισχύοντας την ικανότητα πρόσδεσή 

της με την κινάση CDK4 ή αλλάζοντας τη δυνατότητα της να ρυθμίζει τη γονιδιακή 
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μεταγραφή. Αυτή η υπόθεση δεν υποστηρίζεται από τις μέχρι τώρα έρευνες, καθώς 

πολύ λίγες μεταλλαγές της κυκλίνης D1 έχουν αναφερθεί στις νεοπλασίες [362]. 

Εντούτοις, υπάρχει ένας πολυμορφισμός της κυκλίνης D1 (G870A), που μπορεί να 

αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου καθώς και την έκβαση της ασθένειας. 

 

5.5: Πολυμορφισμοί της κυκλίνης D1 και πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου 

Πάνω από 100 σημειακοί νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (single nucleotide 

polymorphisms, SNPs) έχουν ανιχνευθεί στο γονίδιο της κυκλίνης D1. Κανένας 

παρερμηνεύσιμος (missense) πολυμορφισμός δεν έχει ανιχνευθεί μέχρι στιγμής. 

Εντούτοις, εφόσον η κυκλίνη D1 έχει σπάνιους παρερμηνεύσιμους πολυμορφισμούς (με 

συχνότητα ≤1%), απαιτείται εκτεταμένη ανάλυση του γονιδίου της σε μεγάλο αριθμό 

δειγμάτων τόσο φυσιολογικών όσο και καρκινικών φαινοτύπων για να διαπιστωθεί κάτι 

τέτοιο. Από τους πολυμορφισμούς που έχουν ανιχνευθεί, ο πολυμορφισμός G870Α 

(ένας SNP στο νουκλεοτίδιο 870 ή αλλιώς στο κωδικόνιο 242) έχει ερευνηθεί εκτενώς. 

Η συχνότητα του στους Καυκάσιους πληθυσμούς είναι κατά προσέγγιση 0.44 για το 

αλληλόμορφο Α και 0.56 για το αλληλόμορφο G [363,364], Ωστόσο έχουν αναφερθεί 

μεγάλες διαφορές στη συχνότητα του πολυμορφισμού αυτού μεταξύ πληθυσμών 

διαφορετικής φυλετικής και εθνικής προέλευσης. Εξ’ αιτίας της σημασίας της κυκλίνης 

στον ανθρώπινο καρκίνο, ένας μεγάλος αριθμός επιδημιολογικών μελετών έχει 

διερευνήσει τη επίδραση του συγκεκριμένου πολυμορφισμού στην εμφάνιση του 

καρκίνου και στην έκβαση της ασθένειας. Οι μελέτες αυτές συγκρίνουν την συχνότητα 

του πολυμορφισμού G870A μεταξύ φυσιολογικών ατόμων και ασθενών με καρκίνο και 

αξιολογούν πιθανές συσχετίσεις του πολυμορφισμού με διάφορες κλινικές παραμέτρους 

(π.χ. στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση ή πιθανότητα επιβίωσης). Οι μελέτες αυτές 

δείχνουν, σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπινων νεοπλασιών, ότι συγκεκριμένοι γονότυποι 

αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου ή οδηγούν σε μειωμένη επιβίωση των 

ασθενών. 

Η πλειοψηφία των μελετών συνδέει το Α αλληλόμορφο με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου και κακή έκβαση της νόσου, και κυρίως τον γονότυπο Α/Α. Σε 

αυτές τις μελέτες, ο σχετικός κίνδυνος (relative risk) εμφάνισης καρκίνου είναι μεν 

σημαντικός αλλά όχι υψηλός, ενώ πολλές μελέτες αναφέρουν σχετικό κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου μικρότερο του 2. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι εν μέρει 

αναμενόμενο για ένα κοινό αλληλόμορφο (A870) που συμβάλλει σε έναν σύνθετο 

φαινότυπο. Εντούτοις, τα αποτελέσματα των ερευνών είναι αντιφατικά καθώς μερικές 

μελέτες εμπλέκουν το G αλληλόμορφο με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ενώ 
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άλλες δε συσχετίζουν κανένα εκ των δύο αλληλομόρφων με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης καρκίνου [365,366] [367]. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το κάθε 

αλληλόμορφο παίζει διαφορετικό ρόλο στις διάφορες νεοπλασίες. Ωστόσο, ακόμη και σε 

έναν συγκεκριμένο τύπο νεοπλασίας (π.χ. καρκίνος του παχέος εντέρου) υπάρχουν 

αντιφατικά συμπεράσματα σχετικά με τη σημασία του πολυμορφισμού αυτού. Εν μέρει, 

οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να αποδοθούν στους διαφορετικούς πληθυσμούς 

κάθε μελέτης και στην πιθανή συμμετοχή εξωτερικών παραγόντων (π.χ. κάπνισμα ή 

παχυσαρκία) που επηρεάζουν την επίδραση του πολυμορφισμού [368,369]. Επομένως, 

αν και η πλειοψηφία των παρατηρήσεων καταδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος 

πολυμορφισμός παίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση του καρκίνου, ανάλυση 

μεγαλύτερων ομάδων (cohort) ασθενών, όπως αυτές του NCI για τους καρκίνους του 

μαστού και του προστάτη, απαιτούνται για να επιλυθούν οι ανακολουθίες που 

παρατηρούνται στη βιβλιογραφία. 

Σημαντικά ζητήματα που παραμένουν να επιλυθούν είναι κατά πόσο ο 

πολυμορφισμός G870A είναι όντως το αίτιο ή αν υπάρχουν και άλλοι πολυμορφισμοί σε 

αυτόν τον γενετικό τόπο που παίζουν κάποιο ρόλο στην εμφάνιση του καρκίνου. Είναι 

πιθανόν ο πολυμορφισμός G870A να βρίσκεται σε linkage disequilibrium με τον 

πολυμορφισμό που πραγματικά επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Μια τέτοια 

πιθανότητα θα εξηγούσε, εν μέρει τουλάχιστον, τις διαφορές των ερευνών που 

συσχετίζουν τον πολυμορφισμό G870A με τον καρκίνο σε διαφορετικούς πληθυσμούς 

και θα υπογράμμίζε τη σημασία διεξαγωγής ερευνών βασισμένων σε μελέτες 

απλοτύπων και linkage disequilibrium σε όλο το γενετικό τόπο της κυκλίνης D1. Μια 

ερευνητική ομάδα έχει αναλύσει συγχρόνως τους πολυμορφισμούς G870A και G1722C 

της κυκλίνης D1 [370]. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι οι δύο πολυμορφισμοί είναι σε linkage 

disequilibrium, καθώς τα άτομα που φέρουν το Α870 αλληλόμορφο πιθανότατα φέρουν 

και το C1722 αλληλόμορφο. Παρά την παρατήρηση αυτή, κάθε πολυμορφισμός είχε 

διακριτή επιρροή στην εμφάνιση της ασθένειας [370], κάτι που σημαίνει ότι και άλλοι 

πολυμορφισμοί της κυκλίνης D1 εκτός του G870A μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην εμφάνιση κακοηθειών. Επομένως, αν και πιο εμπεριστατωμένες μελέτες 

απαιτούνται για να καθοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος του πολυμορφισμού G870A στον 

καρκίνο, υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις ότι όντως τροποποιεί τον κίνδυνο εμφάνισης 

του καρκίνου, που σημαίνει ότι πρέπει να μελετηθεί και από λειτουργικής (functional) 

απόψεως η σημασία του πολυμορφισμού. 

 

 



Κεφάλαιο 5: Η κυκλίνη D1 και ο πολυμορφισμός G870A 

 63

5.6: Ο πολυμορφισμός G870A και το μάτισμα της κυκλίνης D1 

Το γονίδιο της κυκλίνη D1 αποτελείται από πέντε εξώνια και μέχρι σήμερα το 

μάτισμα (splicing) του γονιδίου δεν θεωρήθηκε σημαντικός ρυθμιστικός παράγοντας. 

Δύο μετάγραφα της κυκλίνης D1 μπορούν να ανιχνευθούν στα φυσιολογικά κύτταρα 

[371], αν και η ρύθμιση του ματίσματος σχετίζεται κυρίως με την εμφάνιση καρκίνου. 

Διάφορες μελέτες έχουν ανιχνεύσει ένα μετάγραφο της κυκλίνης D1 που προέρχεται 

από εναλλακτικό μάτισμα [372-375]. Αυτή η ισομορφή βρέθηκε μετά την ανακάλυψη 

του πολυμορφισμού G870Α, καθώς εμφανίζεται στο όριο εσωνίου 4/ εξωνίου 5. Όταν 

υπάρχει το G870 αλληλόμορφο, η διαδικασία του ματίσματος γίνεται σωστά, με 

συνέπεια την παραγωγή του γνωστού μεταγράφου της κυκλίνης D1 ("μετάγραφο α"). 

Αντιθέτως, το A870 αλληλόμορφο προβλέπεται ότι εμποδίζει τη διαδικασία του 

ματίσματος, επιτρέποντας το διάβασμα του εσωνίου 4 και την παραγωγή του 

εναλλακτικού μεταγράφου της κυκλίνης D1, το οποίο καλείται "μετάγραφο β". 

Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, διάφορες ερευνητικές ομάδες [370-372] κατέδειξαν 

ότι το Α-αλληλόμορφο της κυκλίνης D1 σχετίζεται με την παραγωγή του μεταγράφου 

β. Εντούτοις, άτομα με τον Α/Α γονότυπο μπορούν ακόμα να παράγουν το μετάγραφο 

α [370,375], δείχνοντας ότι η παρουσία του Α870 αλληλομόρφου δεν οδηγεί 

αποκλειστικά στην παραγωγή του μεταγράφου β, ενώ και άτομα με τον G/G γονότυπο 

μπορούν να παράγουν το μετάγραφο β. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρουσία του Α-

νουκλεοτιδίου στην περιοχή του ματίσματος αντιπροσωπεύει μια αλλαγή από τη 

συναινετική αλληλουχία (Εικόνα 5.4), με το G αλληλόμορφο να εμφανίζει συναίνεση 

91%, όταν χρησιμοποιείται μια σταθμισμένη μήτρα προσδιορισμού του ματίσματος, και 

του Α αλληλόμορφο να εμφανίζει συναίνεση 85% [376]. Το σημαντικό είναι ότι και οι 

δύο περιοχές ματίσματος είναι λειτουργικές, ενώ μεταλλαγές στην αλληλουχία της 

περιοχής του ματίσματος ανάλογες με το Α αλληλόμορφο οδηγούν κανονικά το γονίδιο 

σε μάτισμα [377]. Κατά συνέπεια, εκτός του πολυμορφισμού G870A, και άλλοι 

παράγοντες που δεν έχουν καθοριστεί ακόμη πρέπει να επηρεάζουν τη διαδικασία του 

ματίσματος. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι πρόσθετοι πολυμορφισμοί στο γονίδιο της 

κυκλίνης D1 ή και διάφοροι μεταγραφικοί παράγοντες. 

Η ερμηνεία των επιδημιολογικών μελετών που συγκρίνουν τον πολυμορφισμός 

G870A με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μπορεί να επηρεάζεται από τη σχέση του 

πολυμορφισμού με την παραγωγή του μεταγράφου β. Μέχρι σήμερα, καμία μελέτη δεν 

έχει εξετάσει άμεσα τη σχέση του G870A πολυμορφισμού με την παραγωγή του 

αντιγράφου β με ποσοτικές/μηχανιστικές μεθόδους. Εντούτοις, η αξιολόγηση της 

συσχέτισης του πολυμορφισμού G870A και της παραγωγής του αντιγράφου β σε 
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περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου αποκάλυψε ότι ενώ ο πολυμορφισμός δεν 

είχε καμία προγνωστική αξία, οι αλλαγές στην παραγωγή του αντιγράφου β ήταν 

σημαντικές για την εμφάνιση καρκίνου [375]. Επομένως, οι πιθανές πηγές της 

ετερογενούς επιρροής του πολυμορφισμού G870A της κυκλίνης D1 στον καρκίνο είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή του μεταγράφου “α” εναντίον του 

μεταγράφου “β” ανεξάρτητα από τον πολυμορφισμό αυτό. Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη 

να διερευνηθεί πλήρως η σχέση του πολυμορφισμού με την παραγωγή του 

μεταγράφου β, ώστε να αξιολογηθεί καταλλήλως το αντίκτυπο του αντιγράφου β στις 

ανθρώπινες ασθένειες. 

 

 

Εικόνα 5.4: Σχηματική απεικόνιση της περιοχής του εναλλακτικού ματίσματος μεταξύ 

εξωνίου 4 και 5 στο γονίδιο της κυκλίνης D1.  

 

5.7: Η εναλλακτική πρωτεΐνη της κυκλίνης D1 (κυκλίνη D1b) 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.5, το αντίγραφο β οδηγεί στη σύνθεση ενός 

πρωτεϊνικού προϊόντος της κυκλίνης D1 με μια τελείως διαφορετική καρβοξυτελική 

περιοχή, που ονομάζεται "κυκλίνη D1b". Η καρβοξυτελική περιοχή της πρωτεϊνης D1b 

δεν περιέχει διάφορα μοτίβα (motifs) που ρυθμίζουν τη λειτουργία της κυκλίνης D1, 

συμπεριλαμβανομένου του μοτίβου PEST και του αμινοξέος που ελέγχει την εξαγωγή 

της πρωτεΐνης από τον πυρήνα και τη σταθερότητά της (θρεονίνη 286). Κατά συνέπεια, 

θα πρέπει η πρωτεΐνη της κυκλίνη D1b να είναι πιο σταθερή, με πυρηνική εντόπιση και 

αυξημένη ικανότητα ρύθμισης της λειτουργίας των CDK και του ελέγχου του 

κυτταρικού κύκλου. Διάφορες ερευνητικές ομάδες έχουν διερευνήσει τις παραμέτρους 

αυτές. Η πρόβλεψη ότι η κυκλίνη D1b εμφανίζει μεγαλύτερη πρωτεϊνική σταθερότητα 

(σε σύγκριση με την κυκλίνη D1a) δεν έχει επιβεβαιωθεί, καθώς ο χρόνος ημιζωής και η 

σχετική συσσώρευση της κυκλίνης D1a και D1b είναι παρόμοιες [378] [379]. 

Αντιθέτως, επιβεβαιώθηκε ότι η κυκλίνη D1b εμφανίζει κυρίως πυρηνική εντόπιση 

[378,379]. Αυτή η παρατήρηση είναι υψίστης σημασίας, καθώς ο πυρηνικός εντοπισμός 

της κυκλίνη D1 (που επιτυγχάνεται μέσω της μεταλλαγής T286) είναι γνωστό ότι 
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προωθεί τον κακοήθη μετασχηματισμό των κυττάρων [313]. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η 

κυκλίνη D1b έχει αυξημένες ικανότητες μετασχηματισμού (σε σύγκριση με την κυκλίνη 

D1a) [378,379], κάτι που δείχνει ότι η κυκλίνη D1b μπορεί να είναι πιο ισχυρό (potent) 

ογκογονίδιο από την D1a στους ανθρώπινους καρκίνους. 

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ογκογονική δράση της κυκλίνης D1b, 

καταβάλλεται ουσιαστική προσπάθεια για τη διερεύνηση των μηχανισμών που 

ρυθμίζουν τη λειτουργία της. Η κυκλίνη D1b διατηρεί την ικανότητά της να συνδέεται 

με την CDK4 [378,379], αλλά μπορεί να είναι διαφορετικός ο τρόπος που ρυθμίζει τη 

δραστηριότητα της CDK4. Σε μια σειρά πειραμάτων βρέθηκε ότι τα σύμπλοκα κυκλίνης 

D1b/CDK4 φωσφορυλιώνουν την πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώματος το ίδιο 

αποτελεσματικά με τα σύμπλοκα της κυκλίνης D1a/CDK4 [378]. Αντιθέτως, η κυκλίνη 

D1b δεν έχει την ικανότητα να οδηγήσει στην αδρανοποίηση της RB στα κύτταρα, 

όπως βρέθηκε μετά από πειράματα μέτρησης της φωσφορυλιωμένης RB στα κύτταρα 

[379]. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία για τη δομή της κινάσης Cdk4-

κυκλίνη D1, είναι δύσκολο να προβλεφθεί γιατί οι αλλαγές στο τέλος του 

καρβοξυτελικού άκρου της κυκλίνης D1 επηρεάζουν την ενεργότητα της κινάσης. Με 

βάση την κρυσταλλική δομή άλλων συμπλόκων κυκλινών-CDKs, το καρβοξυτελικό άκρο 

της κυκλίνη δεν προβλέπεται για επηρεάζει την αλληλεπίδραση της πρωτεϊνης με την 

υπομονάδα της CDK [331,332]. Επομένως, υπάρχει μια πιθανότητα οι αλλαγές του 

καρβοξυτελικού άκρου της κυκλίνης D1 να επηρεάζουν την αναγνώριση των 

υποστρωμάτων και την ειδικότητα (specificity) τους. Σε αυτή την περίπτωση, θα 

περίμενε κανείς να υπάρχουν διαφορετικές βιολογικές ιδιότητες μεταξύ των δύο 

μορίων. Πράγματι, έχει παρατηρηθεί ότι η κυκλίνη D1 αλλά όχι η κυκλίνη D1b μπορεί 

αποτελεσματικά να προωθήσει τον κυτταρικό κύκλο υπό συνθήκες αναστολής του από 

την RB ή παρουσία χαμηλών επιπέδων ορού [379,380]. Κατά συνέπεια, ενώ η κυκλίνη 

D1b έχει αυξημένες ικανότητες μετασχηματισμού, η λειτουργία της αυτή της μπορεί να 

αποδοθεί σε καινοφανείς ογκογόνες λειτουργίες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 

διευκρινιστεί κατά πόσο η ογκογονική λειτουργία της κυκλίνης D1b ενισχύεται ή 

αναστέλλεται στους ιστούς εκείνους που το Α870 αλληλόμορφο γονίδιο αυξάνει τον 

κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. 

Εκτός από τις διαφορετικές λειτουργίες της στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου, 

θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η απώλεια του LxxLL-μοτίβου και οι αλλαγές 

στον πυρηνικό εντοπισμό της πρωτεΐνης μπορούν να αλλάξουν και τη μεταγραφική 

δραστηριότητα της κυκλίνης D1b. Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει ότι πράγματι σε 

συγκεκριμένους τύπους όγκων, η δυνατότητα της κυκλίνης D1b να ρυθμίσει τη δράση 
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διαφόρων μεταγραφικών παραγόντων είναι διαφορετική και πως συμβάλει στον έλεγχο 

του πολλαπλασιασμού. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες ώστε να διερευνηθούν οι 

μηχανισμοί δράσης της κυκλίνης D1b και να εξακριβωθεί η συμβολή του 

καρβοξυτελικού άκρου στη λειτουργία της κυκλίνης D1b, για να διευκρινιστεί η 

συμβολή της στην ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου. 

Η πρόβλεψη ότι το εναλλακτικό μάτισμα μπορεί να συμβάλει σε αλλαγές στην 

έκφραση των κυκλινών στις νεοπλασίες δεν είναι χωρίς προηγούμενο. Εναλλακτικό 

μάτισμα της κυκλίνης Ε έχει διαπιστωθεί και σε καρκινικές κυτταρικές σειρές και σε 

πρωτογενείς όγκους [381]. Εκτός του εναλλακτικού ματίσματος, έχουν βρεθεί και 

ισομορφές της κυκλίνης Ε που παράγονται μέσω πρωτεόλυσης στους καρκινικούς 

ιστούς [382]. Αυτές οι νέες ισομορφές της κυκλίνης Ε συνεισφέρουν σε μια λειτουργικά 

ενεργή CDK2 κινάση με συγγένεια για διαφορετικά υποστρώματα [382,383], ενώ και η 

έκφραση αυτών των ισομορφών σχετίζεται με κακή πρόγνωση στον καρκίνο του 

μαστού [384]. Αυτό που είναι διαφορετικό στην περίπτωση της κυκλίνης D1 είναι η 

συσχέτιση μεταξύ του εναλλακτικού ματίσματος, της πολυμορφικής περιοχής 870 και 

της μοναδικής έκφρασης της ισομορφής D1b στον καρκίνο. Ωστόσο είναι υψίστης 

σημασίας να απαντηθεί το ερώτημα το κατά πόσο το εναλλακτικό μάτισμα της κυκλίνης 

D1 είναι ένα εκ των αιτίων ή είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας της καρκινογένεσης. 

 

 

Εικόνα 5.5: Σχηματική απεικόνιση της δομής και των λειτουργικών περιοχών του 

mRNA της κυκλίνης D1, καθώς και του μεταγράφου που προκύπτει από το εναλλακτικό 

μάτισμα στο εξώνιο 4. 
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6. ΤΟ ΠΡΩΤΟ-ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟ TPL-2/COT 

 
Το πρώτο-ογκογονίδιο Tpl-2 (Tumor Progression Locus 2) / Cot (Cancer Osaka 

Thyroid Oncogene) εδρεύει στο χρωμόσωμα 10p11.2 και κωδικοποιεί μια πρωτεϊνική 

κινάση σερίνης-θρεονίνης, την MAP3K8, η οποία ανήκει στις ΜΑΡΚ κινάσες (Mitogen-

Αctivated Ρrotein Κinase). Ενεργοποιείται με ενσωμάτωση ιικών αλληλουχιών, 

παράγοντας μια πρωτεΐνη με μικρότερο καρβοξυτελικό άκρο αλλά μεγαλύτερη 

ενεργότητα. Το Tpl-2/Cot ενεργοποιεί τις κινάσες Erl1/Erk2, JNK και p38MAPK σε 

διάφορες κυτταρικές σειρές και προάγει την απόπτωση μέσω των κασπασών 3 και 9. 

Επιπλέον, αυξάνει την έκφραση της ιντερλευκίνης 2 (IL-2) και του TNF-a, 

ενεργοποιώντας τους παράγοντες μεταγραφής NFAT και NFkB (Εικόνα 6.1). 

Εκφράζεται στους περισσότερους φυσιολογικούς ιστούς σε χαμηλά επίπεδα, ενώ 

εμφανίζει υπερέκφραση στους καρκίνους του παχέος εντέρου, του στομάχου και του 

μαστού [385-387].  

 

Εικόνα 6.1: Το Tpl-2/Cot παίζει σημαντικό ρόλο σε μια πλειάδα ενδοκυτταρικών 

λειτουργιών με κυριότερες την ενεργοποίηση της μεταγραφής και την απόπτωση. 
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6.1: Πειράματα ταυτοποίησης του γονιδίου Tpl-2/Cot 

Επιμολύνοντας την εμβρυονική κυτταρική σειρά SHOK, η οποία προέρχεται από 

τα χάμστερ, με DNA εκχυλισμένο από μια ανθρώπινη κυτταρική σειρά προερχόμενη 

από καρκίνο του θυρεοειδούς, ταυτοποιήθηκε το ογκογονίδιο μετασχηματισμού το 

οποίο ονομάστηκε “cancer Osaka thyroid” ή Cot [388]. Η ανάλυση της αλληλουχίας του 

αποκάλυψε ότι το Tpl-2/Cot είναι μια κινάση σερίνης-θρεονίνης. Συγκρίνοντας τους 

γονιδιακούς κλώνους του Tpl-2/Cot από τα μετασχηματισμένα κύτταρα SHOK και από 

ανθρώπινα κύτταρα πλακούντα, ανακαλύφθηκε ότι το ογκογονίδιο Tpl-2/Cot 

υποβάλλεται σε αναδιάταξη (rearrangement) μέσα στο τελευταίο κωδικό εξώνιο, ένα 

γεγονός το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια του αρχικού πειράματος μετασχηματισμού 

(transfection).  

Μετά από έρευνες απομονώθηκε ένα cDNA από μια κυτταρική σειρά σαρκώματος 

του Ewing που μετασχημάτιζε τα NIH 3T3 κύτταρα. Το γονίδιο ονομάστηκε EST από τα 

“Ewing Sarcoma Transformant”, το οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι το Tpl-

2/Cot [389]. Εφόσον το cDNA του γονιδίου EST κωδικοποιεί τη φυσιολογική μορφή της 

πρωτεΐνης Tpl-2/Cot, βγήκε το συμπέρασμα ότι το γονίδιο Tpl-2/Cot ενεργοποιείται ως 

ογκογονίδιο μέσω υπερέκφρασης ή γονιδιακής αναδιάταξης/επέκτασης. Η 

ανοσοαποτύπωση κατά Northern αποκάλυψε ότι το Cot εκφράζεται ως ένα mRNA 

3.2Kb σε ανθρώπινα ινοβλαστικά και επιθηλιακά κύτταρα. Η χορήγηση σε ινοβλαστική 

κυτταρική σειρά πνεύμονα με τον ογκογόνο υποκινητή οκαδαϊκο οξύ (okadaic acid) 

επάγει την έκφραση του Tpl-2/Cot.  

Το 1993 ανακαλύφθηκε η αλληλουχία του πρώτο-ογκογονιδίου Tpl-2/Cot στον 

ποντικό. Όπως το ανθρώπινο γονίδιο Tpl-2/Cot, έτσι και του ποντικού περιέχει 8 

εξώνια, και τα όρια εξωνίων-εσωνίων είναι αυστηρά συντηρημένα μεταξύ των δύο 

ειδών. Οι δύο πρωτεΐνες εμφανίζουν 94% ομολογία. Ανοσοαποτύπωση κατά Northern 

αποκάλυψε ότι το Tpl-2/Cot εκφράζεται σε πολλούς ιστούς σε διάφορα στάδια 

ανάπτυξης του ποντικού [390].  

Αναλύοντας υβρίδια σωματικών κυττάρων και με in situ υβριδοποίηση φθορισμού 

(Fluorescence in situ Hybridization, FISH) το γονίδιο Tpl-2/Cot χαρτογραφήθηκε στο 

χρωμόσωμα 10p11.2 [389]. Χρησιμοποιώντας ένα μοριακό ανιχνευτή (probe) για την 

ανάλυση του ελέγχου επαναδιασταύρωσης μεταξύ των C57BL/6J και του Mus spretus, 

το Tpl-2/Cot χαρτογραφήθηκε στο χρωμόσωμα 18 του ποντικού [391]. 
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6.2: Δομή και λειτουργία του γονιδίου Tpl-2/Cot 

Το πρώτο-ογκογονίδιο Tpl-2/Cot περιέχει 8 εξώνια. Η φυσιολογική πρωτεΐνη έχει 

467 αμινοξέα, ενώ στην ογκοπρωτεϊνη του Tpl-2/Cot, στο καρβοξυτελικό άκρο της 

φυσιολογικής πρωτεΐνης τα τελευταία 70 αμινοξέα αντικαθίστανται από 18 καινούργια 

κατάλοιπα (residues). Διάφορες μελέτες κλασμάτωσης κυττάρων και 

ανοσοκατακρήμνισης έδειξαν ότι το πρώτο-ογκογονίδιο Tpl-2/Cot κωδικοποιεί δύο 

πρωτεϊνες, 58 και 52-kDa, οι οποίες εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα (Εικόνα 6.2). Οι 

δύο ισομορφές του Tpl-2/Cot έχουν ενεργότητα κινάσης σερίνης-θρεονίνης και 

φαίνεται πως χρησιμοποιούν εναλλακτικές τοποθεσίες για την έναρξη της μετάφρασης. 

Η ισομορφή των 58-kDa έχει αυξημένη ικανότητα μετασχηματισμού από την 52-kDa 

ισομορφή, ωστόσο η ενεργότητά της είναι μειωμένη σε σχέση με αυτή της 

ογκοπρωτεΐνης. Έτσι προτάθηκε ότι το αμινοτελικό άκρο του Tpl-2/Cot είναι 

απαραίτητο για τον κυτταρικό μετασχηματισμό, ενώ το καρβοξυτελικό άκρο ρυθμίζει 

αρνητικά την ενεργότητα του μετασχηματισμού [392].  

Ο Dumitru και συν. δημιούργησαν ποντίκια που τους λείπει το γονίδιο Tpl-2/Cot 

(knockout). Τα Tpl-2/Cot –/– ζώα παράγουν χαμηλά επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης 

των όγκων-α (Tumor Necrosis Factor-alpha, TNFA), όταν αυτά εκτίθενται σε 

λιποπολυσακχαρίτες (lipopolysaccharide, LPS), και είναι ανθεκτικά στην παθολογία που 

προκαλείται από το LPS και την D-γαλακτοζαμίνη (galactosamine). Η ενεργοποίηση των 

περιτοναϊκών μακροφάγων στα ποντίκια αυτά από το LPS δεν ενεργοποιεί της κινάσες 

MEK1, ERK1, ή ERK2, αλλά αντιθέτως ενεργοποιεί τις κινάσες JNK και p38MAPK, καθώς 

και τον πυρηνικό μεταγραφικό παράγοντα κάπα-β (Nuclear Factor Kappa-B, NFKB). Το 

μπλοκάρισμα της ενεργοποίησης των ERK1 και ERK2 συνδέεται αιτιολογικά με την 

ελαττωματική επαγωγή του TNFA, καθώς σε πειράματα φυσιολογικών μυϊκών 

μακροφάγων, στα οποία είχε χορηγηθεί ο αναστολέας της κινάσης MEK PD98059, 

εμφανίστηκε παρόμοια ανωμαλία. Απαλοιφή του πλούσιου σε AU μοτίβου του mRNA 

του TNFA ελαχιστοποιεί το αποτέλεσμα της απενεργοποίησης του Tpl-2/Cot μετά την 

επαγωγή του TNFA. Υποκυτταρική κλασμάτωση των ενεργοποιημένων με LPS 

μακροφάγων αποκάλυψε ότι τα σήματα του LPS που μεταφέρονται από το Tpl-2/Cot 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στη μεταφορά του mRNA του TNFA από τον πυρήνα στο 

κυτταρόπλασμα [385]. 

Νεώτερες μελέτες απέδειξαν ότι τα μακροφάγα του περιτοναίου και τα δενδριτικά 

κύτταρα που προέρχονται από το μυελό των οστών σε ποντίκια που δεν έχουν Tpl-

2/Cot (null), παράγουν αυξημένα επίπεδα ιντερλευκίνης-12 (IL12) σε απόκριση 
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βακτηριακού DNA πλούσιου σε CG, σε σχέση με τα ποντίκια με φυσιολογικό Tpl-2/Cot. 

Η αυξημένη παραγωγή ιντερλευκίνης-12 στα Tpl-2/Cot –/– μακροφάγα ρυθμίζεται εν 

μέρει στο μεταγραφικό επίπεδο, και τα αυξημένα επίπεδα mRNA της IL12 στα Tpl-2/Cot 

–/– μακροφάγα συνοδεύεται από μειωμένα επίπεδα των καταστολέων της 

ιντερλευκίνης-12. Τα ποντίκια που δεν φέρουν Tpl-2/Cot εμφανίζουν συνεχώς Th1-

ασσύμετρη (skewed) αντιγονο-ειδική απόκριση μετά από ανοσοποίηση με OVA και 

λοίμωξη από το βακτήριο Leishmania major σε in vivo πειράματα. Το συμπέρασμα των 

παραπάνω πειραμάτων είναι ότι το Tpl-2/Cot είναι αρνητικός ρυθμιστής της 

προσαρμόσιμης ανοσίας τύπου Th1 και ότι επιτυγχάνει τη ρύθμισή του αναστέλλοντας 

την παραγωγή της ιντερλευκίνης-12 από τα βοηθητικά κύτταρα (accessory cells) [393]. 
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Εικόνα 6.2: Σχηματική απεικόνιση (Α) της αλληλουχίας και (Β) της δομής και των δύο 

ισομορφών του Tpl-2/Cot. 
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6.3: Ο ρόλος του γονιδίου Tpl-2/Cot στην καρκινογένεση 

Tο ογκογονίδιο Tpl-2/Cot έχει χαρακτηριστεί ως ένα γονίδιο μετασχηματισμού σε 

ένα αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, όπου και ανιχνεύθηκε μια μετάλλαξη του στο 3’ 

άκρο του cDNA του γονιδίου. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε ότι η μετάλλαξη ήταν παρούσα 

στον πρωτογενή όγκο του πνεύμονα και στη συνέχεια εξετάστηκε μια ομάδα 

καρκινικών κυτταρικών σειρών πνεύμονα, για να προσδιοριστεί κατά πόσο η μετάλλαξη 

του Tpl-2/Cot είναι ένα συχνό γεγονός στην καρκινογένεση του πνεύμονα. Η μετάλλαξη 

εντοπίστηκε στο εξώνιο 8 του Tpl-2/Cot και επιβεβαιώθηκε η παρουσία της στο 

πρωτογενές DNA των όγκων (Εικόνα 6.3). Τόσο το φυσιολογικό (wild-type) όσο και 

το μεταλλαγμένο cDNA του Tpl-2/Cot μετασχηματίζουν τα NIH3T3 κύτταρα, αλλά η 

ενεργότητα του μετασχηματισμού της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης είναι μεγαλύτερη από 

αυτή της φυσιολογικής πρωτεΐνης. Αυτή είναι και η πρώτη φορά που αναφέρεται 

μετάλλαξη στο γονίδιο Tpl-2/Cot, η οποία να ανιχνεύεται σε πρωτοπαθή όγκο, ωστόσο 

η ενεργοποίηση του γονιδίου μέσω μεταλλαγής του είναι σπάνιο φαινόμενο στον 

καρκίνο του πνεύμονα [394].  

Το γονίδιο αυτό έχει μελετηθεί και στον σποραδικό καρκίνο του μαστού. Με τη 

χρήση αντίστροφης μεταγραφής και αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (RT-PCR), 

το Tpl-2/Cot βρέθηκε ότι υπερεκφράζεται στο 40% των καρκινωμάτων μαστού, και 

μάλιστα στο 57% αυτών των όγκων που το υπερεκφράζουν, η γονιδιακή επέκταση του 

Tpl-2/Cot φαίνεται πως είναι ο μηχανισμός με τον οποίο επιτυγχάνει την αυξημένη 

έκφρασή του. Η υπερέκφραση του Tpl-2/Cot σχετίστηκε με όγκους σταδίου I, κάτι που 

δείχνει ότι η μοριακή αυτή διαφοροποίηση μπορεί να αποτελεί πρώιμο γεγονός στην 

ανάπτυξη της νόσου. Επιπλέον, η υπερέκφραση του Tpl-2/Cot σχετίζεται με θετικούς 

υποδοχείς προγεστερόνης στα δείγματα, κάτι που δηλώνει συσχέτιση της έκφρασης 

του γονιδίου με τα επίπεδα των στεροειδών ορμονών [387]. 

Εκτός από τις δύο παραπάνω μελέτες θετική έκφραση του Tpl-2/Cot έχει βρεθεί 

σε λευχαιμίες Τ-κυττάρων, και ιδιαίτερα σε διαταραχές του πολλαπλασιασμού των 

μεγάλων κοκκιωδών λεμφοκυττάρων (Large Granular Lymphocyte, LGL-PDs) [395], 

καθώς και σε λεμφώματα Hodgkin’s και ρινοφαρυγγικούς όγκους [396], κάτι που 

επιβεβαιώνει ότι το γονίδιο αυτό παίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη διαφόρων 

νεοπλασιών. 
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Εικόνα 6.3: Απεικόνιση της μεταλλαγής του Tpl-2/Cot στον καρκίνο του πνεύμονα. 
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7. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

7.1: ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

7.1.1: Συλλογή Δειγμάτων 

Η συλλογή των δειγμάτων έγινε από την Ουρολογική Κλινική και το Ιατροδικαστικό 

Εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου. Συλλέχθηκαν 10 

φυσιολογικοί προστάτες από νεκροτομικό υλικό. Η συλλογή των δειγμάτων γινόταν 

μέχρι 8 ώρες μετά την ώρα θανάτου, ενώ τα άτομα ήταν νεαρής ηλικίας (μέχρι 30 

ετών) ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης υπερπλασίας ή καρκίνου του 

προστάτη. Επίσης συλλέχθηκαν 42 καλοήθεις υπερπλασίες και 42 αδενοκαρκινώματα 

προστάτη. Η πιστοποίηση κάθε δείγματος έγινε με εξέταση ιστολογικού 

παρασκευάσματος στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα δείγματα αμέσως μετά τη συλλογή τους φυλάσσονται σε 

θερμοκρασία -80°C μέχρι την επεξεργασία τους. Εκτός από τους ιστούς, συλλέχθηκε 

περιφερικό αίμα από όλους τους ασθενείς σε σωληνάκι αιμοδοσίας με αντιπηκτικό 

(EDTA), για να χρησιμοποιηθεί σε γονοτυπικές μελέτες ως πηγή φυσιολογικού DNA. Το 

αίμα φυλάσσεται μετά την αιμοληψία στους 4°C. Σε κάθε ασθενή συλλέχθηκαν επίσης 

διάφορα κλινικοπαθολογικά στοιχεία (ηλικία, επίπεδα PSA στο αίμα, Gleason score και 

ΤΝΜ για τα αδενοκαρκινώματα, ύπαρξη ή όχι οξείας ή χρόνιας προστατίτιδας στους 

ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία προστάτη) (Πίνακας 7.1). 

 

7.1.2: Εκχύλιση RNA από ιστούς 

Σε όλους τους ιστούς έγινε εκχύλιση ολικού RNA με τη χρήση του πρωτοκόλλου του 

TRIzol (Invitrogen Corp). Οι ιστοί ομογενοποιούνται παρουσία του TRIzol και το RNA 

εκχυλίζεται με τη βοήθεια χλωροφορμίου, κατακρημνίζεται με τη χρήση 

ισοπροπανόλης, ξεπλένεται με απόλυτη αιθανόλη και επαναδιαλύεται σε 50-100μl DEPC 

(diethyl pyrocarbonate) treated H2O. 

 

7.1.3: Εκχύλιση DNA από ιστούς 

Αρχικά οι ιστοί επωάζονται σε διάλυμα αλάτων (Reagent B) παρουσία του ενζύμου 

πρωτεϊνάση K, η οποία και διασπά όλες τις πρωτεΐνες. Το DNA εκχυλίζεται με τη χρήση 

διαλύματος φαινόλης-χλωροφορμίου, κατακρημνίζεται με απόλυτη αιθανόλη παρουσία 

NaCl, ξεπλένεται με 70% αιθανόλη και επαναδιαλύεται σε 100μl δις-απεσταγμένο νερό 

(ddH2O). 
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Πίνακας 7.1: Κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ιστολογικών δειγμάτων των 

τριών ομάδων μελέτης (Καρκίνος, Υπερπλασία, Φυσιολογικός προστάτης). 

    

 Καρκίνος 
προστάτη (%) 

Καλοήθης Υπερπλασία 
προστάτη (%) 

Φυσιολογικός 
προστάτης 

    

    

Αριθμός δειγμάτων, n 42 42 10 
    

Ηλικία 
(mean±SD, έτη) 68.1 ± 6.2 71.8 ± 7.7 24.8 ± 2.7 

    

Επίπεδα PSA στο αίμα 
(mean±SD, ng/ml) 13.0 ± 12.3 2.2 ± 1.7 — 

    

TNM    
T1-T2 20 (47.6) — — 
T3-T4 22 (52.4) — — 

    

Gleason score    
2-6 25 (59.5) — — 

7-10 17 (40.5) — — 
    

Προστατίτιδα    
Ναι — 19 (45.2) — 
Όχι — 23 (54.8) — 

    

 

7.1.4: Εκχύλιση DNA από περιφερικά λεμφοκύτταρα 

Το αίμα αρχικά αιμολύεται με τη χρήση διαλύματος σαπώνων (Reagent A) και στη 

συνέχεια επωάζεται σε διάλυμα NaClO4. Το DNA εκχυλίζεται με τη χρήση διαλύματος 

φαινόλης-χλωροφορμίου, κατακρημνίζεται με απόλυτη αιθανόλη, ξεπλένεται με 70% 

αιθανόλη και επαναδιαλύεται σε 100μl δις-απεσταγμένο νερό (ddH2O). 

 

7.1.5: Έλεγχος της ποιότητας του DNA σε πήκτωμα αγαρόζης 

Ο έλεγχος της ποιότητας εκχύλισης του DNA γίνεται με την ανάλυση του σε πήκτωμα 

αγαρόζης παρουσία βρωμιούχου αιθιδίου. Το DNA γίνεται ορατό κάτω από λάμπα 

υπεριώδους φωτός. 

 

7.1.6: Έλεγχος της ποιότητας του RNA σε πήκτωμα αγαρόζης 

Προκειµένου να εξετάσουµε την ακεραιότητα του RNA, περίπου 5µg RNA 

επαναδιαλύονται σε 25µL απιονισµένου φορµαµιδίου 50% (v/v), 1x MOPS διάλυµα 

(0,02 Μ MOPS, 50mM οξικό νάτριο και 10µM EDTA , pH 8,0) και 16% φορµαλδεϋδη. 
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Ακολουθεί αποδιάταξη των δειγµάτων στους 65°C για 25 λεπτά και ψύξη σε πάγο. 

Προστίθενται 2,5µL φόρτωσης (50% γλυκερόλη, 1mM EDTA και 0,25% κυανούν της 

βρωµοφαινόλης). Τα δείγµατα ηλεκτροφορούνται σε πήκτωµα αγαρόζης 1% (σε 1x 

διάλυµα MOPS και 2,2Μ φορµαλδεϋδη). Στο τέλος της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωµα 

ανακινείται σε απεσταγµένο νερό για µία ώρα για την αποµάκρυνση της φορµαλδεϋδης 

και βάφεται σε διάλυµα βρωµιούχου αιθιδίου 0,5ng/mL. 

 

7.1.7: Εκχύλιση πρωτεϊνών από ιστούς 

Μετά την εκχύλιση του RNA από το TRIzol, προσθέτουμε απόλυτη αιθανόλη στο 

υπόλοιπο του δείγματος, φυγοκεντρούμε, συλλέγουμε το υπερκείμενο και προσθέτουμε 

ισοπροπανόλη. Φυγοκεντρούμε ξανά και ξεπλένουμε τρεις φορές την πρωτεϊνική 

πελέτα με διάλυμα υδροχλωρικής γουανιδίνης σε 95% αιθανόλη και μία φορά με 

απόλυτη αιθανόλη. Η επαναδιάλυση της πελέτας γίνεται σε διάλυμα 1% SDS.  

 

7.1.8: Εναλλακτική μέθοδος εκχύλισης πρωτεϊνών από ιστούς 

Αντί της χρήσης του διαλύματος TRIzol, οι πρωτεΐνες μπορούν να εκχυλιστούν από τα 

δείγματα ιστών και από τα κύτταρα με διάλυμα που περιέχει αποδιατακτικούς 

παράγοντες (μερκαπτοαιθανόλη ή SDS). Μετά τη διάλυσή τους οι πρωτεΐνες 

αποθηκεύονται στους -80°C προσθέτοντάς τους διάλυμα αντιπρωτεασικών. 

 

7.1.9: Προσδιορισμός της ποσότητας πρωτεΐνης 

Η µέθοδος προσδιορισµού της ποσότητας των πρωτεϊνών κατά Bradford στηρίζεται στη 

µέτρηση της απορρόφησης της πρωτεΐνης σε ρυθµιστικό διάλυµα 1x PBS στα 595nm 

µε τη χρήση κατάλληλης χρωστικής, γνωστής ως διάλυµα Bradford. Αρχικά 

πραγµατοποιείται µέτρηση της απορρόφησης στα 595nm πρότυπων διαλυµάτων βόειου 

αλβουµίνης (BSA) γνωστής συγκέντρωσης: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 µg/µl, και από τα 

αποτελέσµατα κατασκευάζεται πρότυπη καµπύλη της απορρόφησης ως συνάρτηση της 

συγκέντρωσης της αλβουµίνης (µg/µl). Υπολογίζεται η εξίσωση που διέπει την πρότυπη 

καµπύλη που είναι της µορφής: y=ax+b. Ακολουθεί φωτοµέτρηση στο ίδιο µήκος 

κύµατος των δειγµάτων πρωτεΐνης εις διπλούν και υπολογισµός της µέσης τιµής 

απορρόφησης κάθε δείγµατος. Με τη βοήθεια της καµπύλης αναφοράς υπολογίζεται η 

συγκέντρωση της πρωτεΐνης σε κάθε δείγµα. 
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7.1.10: Φωτομέτρηση RNA και DNA 

Για να προσδιοριστεί η ποσότητα και η καθαρότητα του RNA και του DNA κάθε 

δείγματος, έγινε φωτομέτρηση τους στα 260 και στα 280nm. Από την απορρόφηση 

στα 260nm προσδιορίζεται η συγκέντρωση τους, ενώ ο λόγος 260/280 δίνει την 

καθαρότητα τους (κατά πόσο υπάρχουν υπολείμματα πρωτεϊνών ή και DNA στην 

περίπτωση του RNA). Λόγοι από 1.8 έως 2.0 είναι ιδανικοί για το RNA και από 1.5 έως 

1.8 για το DNA. 

 

7.1.11: Αντίστροφη Μεταγραφή 

3 μg RNA από κάθε δείγμα χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνθεση του cDNA, με τη χρήση 

τυχαίων εκκινητών (random hexamers) και του ενζύμου της αντίστροφης 

μεταγραφάσης Thermoscript. Αρχικά το RNA μαζί με τους τυχαίους εκκινητές και τα 

dNTPs θερμαίνονται στους 65°C για 5 λεπτά ώστε να αποδιαταχθούν οι δευτεροταγείς 

δομές. Κατόπιν το μείγμα τοποθετείται στον πάγο, όπου προστίθεται η Thermoscript. 

Στη συνέχεια τα δείγματα επωάζονται στους 25°C για 10 λεπτά ώστε να προσδεθούν οι 

τυχαίοι εκκινητές στην αλληλουχία στόχο και η αντίστροφη μεταγραφή τελείται στους 

55°C για 50 λεπτά. Η αντίδραση τερματίζεται με την απενεργοποίηση του ενζύμου 

θερμαίνοντας τα δείγματα στους 85°C για 5 λεπτά. Το cDNA αποθηκεύεται στους -20°C 

μέχρι τη χρήση του. 

 

7.1.12: Αλυσιδωτή αντίδραση Πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction) 

 
• Αρχή µεθόδου: Η αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR) επινοήθηκε το 

1985 από τον Mullis και συν. και έφερε πραγµατική επανάσταση στην µοριακή βιολογία 

µε εφαρµογές από την µοριακή έρευνα στην κλινική πράξη. Η µέθοδος αυτή 

επιτυγχάνει σε ελάχιστο χρόνο, που δεν υπερβαίνει τις 2-3 h, την ενίσχυση µε εκθετικό 

τρόπο, συγκεκριµένων αλληλουχιών DNA, ώστε να είναι δυνατή η µελέτη τους και ο 

περαιτέρω χειρισµός τους. Η τεράστια απόδοση της αντίδρασης κάνει δυνατή την 

ενίσχυση αλληλουχιών, ακόµα και όταν αυτές βρίσκονται σε ελάχιστο αριθµό 

αντιγράφων ή το DNA έχει υποστεί µία σχετική αποδιάταξη. 

Το υπόστρωµα DNA επωάζεται σε ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει την 

θερµοανθεκτική Taq DNA πολυµεράση που προέρχεται από θερµόφιλα βακτήρια, µίγµα 

δεσοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPS) και το ζεύγος των εκκινητών (primers). Αρχικά 

γίνεται θερµική αποδιάταξη του DNA στους 95°C για 5min και ακολουθούν 30-40 

κύκλοι 95°C (αποδιάταξη), 55-60°C (υβριδισµός των εκκινητών) και 72°C 
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(πολυµερισµός), διάρκειας περίπου 30sec το κάθε βήµα. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η εκθετική αύξηση του αριθµού των αντιγράφων του DNA σύµφωνα µε 

την εξίσωση N=Ν0(1+e)n, όπου N η τελική ποσότητα του προϊόντος, Ν0 η αρχική 

ποσότητα του υποστρώµατος, e η απόδοση της αντίδρασης και n ο αριθµός των 

κύκλων της PCR αντίδρασης. 

 
• Παράγοντες που επιδρούν στην PCR: Οι κυριότεροι παράγοντες που 

συνεισφέρουν στην επίτευξη ικανοποιητικής αντίδρασης πολυµερισµού όσον αφορά 

την ευαισθησία, την εξειδίκευση αλλά και την απόδοση, περιγράφονται στην συνέχεια: 

Επιλογή κατάλληλων εκκινητών: Η ειδικότητα της PCR αντίδρασης ως προς την 

αλληλουχία που πρόκειται να ενισχυθεί εξαρτάται από τους εκκινητές. Ο καλός 

σχεδισµός για την επιλογή εκκινητών αποτελεί σηµαντικότατο παράγοντα για την 

επιτυχία της PCR. Στατιστικά, έχει βρεθεί ότι όταν µία αλληλουχία DNA έχει µήκος 

τουλάχιστον 20 bp, τότε είναι µοναδική στο γονιδίωµα και κατά συνέπεια, για να 

επιτευχθεί ειδική ενίσχυση αλληλουχιών πρέπει οι εκκινητές να είναι τουλάχιστον 20-

µερή. Προτιµούνται εκκινητές που (α) έχουν περιεκτικότητα σε γουανίνη (G) και 

κυτοσίνη (C) παρόµοια µε το τµήµα DNA που θα ενισχυθεί, (β) δεν έχουν σηµαντική 

δευτεροταγή δοµή ούτε αλληλεπικάλυψη ειδικά στο 3΄άκρο, (γ) δεν έχουν εκτάσεις 

από πολυπουρίνες ή πολυπυριµιδίνες και (δ) το ζεύγος των εκκινητών δεν εµφανίζει 

συµπληρωµατικότητα και δε σχηµατίζει διµερή (primer dimers) µε αποτέλεσµα την 

παραγωγή µη ειδικών προϊόντων. 

Επιλογή θερµοκρασίας υβιδοποίησης εκκινητών (annealing temperature): Η 

θερµοκρασία υβριισµού ποικίλλει ανάλογα µε το µήκος και τη σύσταση των εκκινητών 

σε βάσεις GC, και το είδος του υποστρώµατος DNA. Ως ιδανική θερµοκρασία 

υβριδισµού Tm θεωρείται αυτή στην οποία το 50% των µορίων είναι αποδιατεταγµένο. 

Υψηλές θερµοκρασίες επιτυγχάνουν περισσότερο εξειδικευµένο υβριδισµό, χαµηλής 

όµως απόδοσης. Η επιλογή χαµηλότερης θερµοκρασίας αυξάνει την απόδοση σε βάρος 

της ειδικότητας, µε αποτέλεσµα τον κίνδυνο δηµιοργίας παραπροϊόντων της PCR. 

Επιλογή συγκέντρωσης δεσόξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs) και ιόντων Mg: Τα 

ιόντα Mg2+ είναι µεταλλικός συµπαράγοντας της Taq πολυµεράσης και η µεν περίσσεια 

τους µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του µη ειδικού προϊόντος λόγω αύξησης της 

ενεργότητας της πολυµεράσης, η δε έλλειψή της οδηγεί σε µειωµένη απόδοση 

προϊόντος. Με δεδοµένο ζεύγος εκκινητών, συνήθως η κανονικοποίηση των συνθηκών 

σε µία αντίδραση PCR, περιλαµβάνει πειράµατα όπου σταδιακά µεταβάλλονται 

ανεξάρτητα µεταξύ τους η θερµοκρασία αναδιάταξης και η συγκέντρωση ιόντων Mg2+. 
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Αριθµός κύκλων: Συνήθως ο βέλτιστος αριθµός κύκλων έιναι 25-30 και 

προσδιορίζεται πειραµατικά µε βάση την καλύτερη δυνατή απόδοση προϊόντος µε το 

λιγότερο µη ειδικό προϊόν. Μετά από έναν αριθµό κύκλων η αντίδραση φτάνει σε µια 

στατική φάση (plateau) κατά την οποία νέα αύξηση του αριθµού των κύκλων δεν 

οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης. Για ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων της PCR 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τερµατίσει η αντίδραση, ενώ ακόµα βρίσκεται στην 

εκθετική της φάση. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να γίνει γραµµική αντιστοίχιση της 

τελικής ποσότητας προϊόντος στην αρχική ποσότητα υποστρώµατος. Συνήθως 

επιτελούνται προκαταρκτικά πειράµατα µε διαδοχικές αραιώσεις αρχικού υποστρώµατος 

(δηµιουργία πρότυπης καµπύλης), ώστε να βρεθούν οι συνθήκες εκείνες όπου 

διατηρείται η γραµµική αυτή σχέση. Ακόµα περισσότερο αξιόπιστη είναι η συνενίσχυση 

µε την αλληλουχία στόχο, σταθερής ποσότητας υποστρώµατος στο οποίο οι θέσεις 

αναγνώρισης των εκκινητών ταυτίζονται µε αυτή της αλληλουχίας-στόχου. Με τον 

τρόπο αυτό επιτελείται συναγωνισµός ανάµεσα στις δύο αλληλουχίες που 

συνενισχύονται, οπότε η αφθονία των αρχικών αντιγραφών της αλληλουχίας στόχου 

εκφράζεται σαν ο λόγος της ως προς την ένταση της ζώνης που αντιστοιχεί στον 

συναγωνιστή. 

Παρουσία ενισχυτών και αναστολέων: Αναστολείς µπορεί να υπάρχουν είτε στα 

βιολογικά δείγµατα είτε στα χηµικά αντιδραστήρια. Παράδειγµα αναστολέων είναι 

ιοντικά επιφανειοδραστικά όπως το SDS. Ουσίες-ενισχυτές της αντίδρασης αποτελούν 

το φορµαµίδιο (5%), πολυαιθανογλυκόλη (PEG) (5-15%) κ.α. 

 

7.1.13: Αντίστροφη μεταγραφή–αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT-

PCR) 

Είναι μια παραλλαγή της PCR, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της έκφρασης του mRNA των γονιδίων. Ως υπόστρωμα της αντίδρασης 

χρησιμοποιείται συμπληρωματικό DNA (cDNA), μετά την αντίστροφη μεταγραφή του 

mRNA στόχου. Μαζί με το γονίδιο στόχο ενισχύεται και ένα γονίδιο αναφοράς, συνήθως 

ένα γονίδιο βασικής ενδοκυτταρικής λειτουργίας (housekeeping gene), το οποίο 

εκφράζεται χωρίς μεγάλες αποκλίσεις στον ιστό που εξετάζουμε (π.χ. β2-

μικροσφαιρίνη, β-ακτίνη, GAPDH). Ο προσδιορισμός της έκφρασης του γονιδίου 

στόχου, σε σχέση με το γονίδιο ελέγχου, γίνεται με ημιποσοτικό τρόπο με τη χρήση 

εκκινητών και για τα δύο γονίδια ταυτόχρονα (Semi-Quantitative Multiplex PCR). 

Αρχικά γίνεται προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών της PCR (συγκέντρωση MgCl2, 

σχετική αναλογία εκκινητών, θερμοκρασία πρόσδεσης εκκινητών στο cDNA). Στη 
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συνέχεια προσδιορίζεται η εκθετική φάση αύξησης των δύο γονιδίων, στην οποία 

πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα, τερματίζοντας κάθε αντίδραση στον κύκλο επιλογής 

(π.χ. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40). Αφού προσδιοριστεί ο κύκλος στον οποίο και τα 

δύο μόρια βρίσκονται σε εκθετική φάση αύξησης, γίνεται το τελικό PCR για την 

ποσοτικοποίηση των δειγμάτων.  

Μετά την ανάλυση των προϊόντων σε πήκτωμα ακρυλαμιδίου και την εμφάνιση των 

ζωνών των PCR προϊόντων, τα πηκτώματα ψηφιοποιούνται με τη χρήση σαρωτή 

επιφανείας (scanner) (Agfa Snapscan 1212U), ρυθμίζοντας την ανάλυση του στα 

600dpi. Ο προσδιορισμός της έντασης των ζωνών γίνεται σε πρόγραμμα επεξεργασίας 

εικόνας (Adobe Photoshop 7.01, με τις εικόνες σε Grayscale mode). Για κάθε δείγμα 

έγινε ο προσδιορισμός του λόγου της έντασης της ζώνης του γονιδίου στόχου προς την 

ένταση της ζώνης του γονιδίου αναφοράς (θεωρούμε ότι το γονίδιο αναφοράς έχει 

σταθερή έκφραση μεταξύ φυσιολογικών, υπερπλαστικών και καρκινικών δειγμάτων). 

Στη συνέχεια προσδιορίζεται ο μέσος όρος των λόγων για τα φυσιολογικά δείγματα και 

με βάση αυτή την τιμή πραγματοποιείται η ποσοτικοποίηση των υπεπλαστικών και 

καρκινικών δειγμάτων. Αναλογίες δειγμάτων ασθενών προς τα φυσιολογικά δείγματα 

μεγαλύτερες από 2 θεωρούνται ως υπερέκφραση του γονιδίου στόχου, ενώ μικρότερες 

του 0.5 θεωρούνται ως υποέκφραση. 

 

7.1.14: Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης συγκεκριμένου αλληλομόρφου 

(AS-PCR) 

Είναι μια παραλλαγή της PCR, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για την ανίχνευση 

πολυμορφισμών μονών νουκλεοτιδίων (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) στα 

γονίδια, με την οποία ενισχύονται ξεχωριστά τα δύο αλληλόμορφα του 

πολυμορφισμού. Στην παρούσα διατριβή η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για 

την ανίχνευση των αλληλομόρφων του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 του γονιδίου 

p53 (p53Arg και p53Pro) [230]. Η μέθοδος αυτή τροποποιήθηκε ώστε να 

χρησιμοποιηθεί σε θερμικό κυκλοποιητή (thermal cycler) αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-Time PCR) με τη χρήση της χρωστικής SYBR® 

Green I. Μετά τα αρχικά πειράματα, με σκοπό να βελτιστοποιηθούν οι συγκεντρώσεις 

των ιόντων Mg2+ και της SYBR® Green I, 100 ng DNA περιφερικών λευκοκυττάρων από 

τα δείγματα καλοήθους υπερπλασίας και καρκίνου του προστάτη, καθώς και από τους 

φυσιολογικούς μάρτυρες ενισχύθηκε σε μια PCR αντίδραση που περιείχε 1× buffer 

(20mM Tris-HCl pH 8.4 και 50mM KCl), 2mM MgCl2, 300μM dNTPs, 300nM από κάθε 

εκκινητή (primer), 0.5× SYBR® Green I and 1U ανασυνδυασμένης (recombinant) Taq 
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DNA πολυμεράσης, σε τελικό όγκο 20 μl. Η ανίχνευση των δύο αλληλομόρφων έγινε σε 

διαφορετικά σωληνάρια. Μετά την αρχική αποδιάταξη στους 94°C για 3 λεπτά, τα 

δείγματα υποβληθηκαν σε 40 κύκλους ενίσχυσης που περιλάμβαναν: αποδιάταξη 

(denaturation) στους 94°C για 30 sec, αναδιάταξη (annealing) στους 60°C για το 

αλληλόμορφο p53Arg και στους 54°C για το αλληλόμορφο p53Pro για 30 sec, και 

επιμήκυνση (elongation) στους 72°C για 30 sec, ακολουθούμενα από ένα τελικό βήμα 

επέκτασης στους 72°C για 10 λεπτά. Για να οπτικοποιηθούν τα χαρακτηριστικά 

αποδιάταξης των επιθυμητών PCR προϊόντων, η θερμοκρασία αυξήθηκε από τους 60°C 

ως τους 100°C με έναν γραμμικό ρυθμό αύξησης της τάξεως του 1°C/5sec, και ο 

φθορισμός κάθε δείγματος μετρήθηκε χρησιμοποιώντας το κανάλι ανίχνευσης της 

SYBR® Green I (470nm/585hp). Οι καμπύλες αποδιάταξης (melting curves), η αρνητική 

παράγωγος του φθορισμού σε σχέση με τη θερμοκρασία (-dF/dT), κατασκευάστηκαν 

αναλόγως για κάθε δείγμα. Η ανάλυση των καμπυλών κατέδειξε, ότι με τις 

χρησιμοποιούμενες συνθήκες του πειράματος, η p53Arg έχει τη βέλτιστη θερμοκρασία 

αποδιάταξης (melting temperature, Mt) στους 91.1±0.25°C (mean±SD), ενώ η p53Pro 

στους 95.1±0.21°C. Δείγματα που εμφανίζουν Mt μόνο στους 91°C χαρακτηρίστηκαν 

ως Arg/Arg, δείγματα με Mt μόνο στους 95°C χαρακτηρίστηκαν ως ομόζυγα για προλίνη 

(Pro), και τα δείγματα με κορυφή (peak) και στις δυο θερμοκρασίες χαρακτηρίστηκαν 

ως ετερόζυγα (Arg/Pro). Όλα τα πειράματα διεξάχθηκαν στον θερμικό κυκλοποιητή 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου Rotor-Gene™ 3000 της 

Corbett Research (Mortlake, Australia), χρησιμοποιώντας την έκδοση του λογισμικού 

ελέγχου 4.6.99. Για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των καμπυλών 

αποδιάταξης, επιλεγμένα PCR προϊόντα αναλύθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης 2%, 

βάφτηκαν με βρωμιούχο αιθίδιο και φωτογραφήθηκαν κάτω από λάμπα υπεριώδους 

φωτός. Το μέγεθος των PCR προϊόντων είναι 141bp για την p53Arg και 177bp για την 

p53Pro. Τα ετερόζυγα δείγματα εμφανίζουν και τα δύο PCR προϊόντα, ενώ τα ομόζυγα 

δείγματα εμφανίζουν μόνο ένα από τα δύο προϊόντα. Σε κάθε αντίδραση υπήρχαν 

κατάλληλοι θετικοί και αρνητικοί μάρτυρες, για τον έλεγχο της αξιοπιστίας της 

μεθόδου. 

 

7.1.15: Ανάλυση πολυμορφισμού μεγέθους περιοριστικών θραυσμάτων 

(PCR-RFLP) 

Η μέθοδος αυτή, η οποία είναι η πέψη δίκλωνων νουκλεοτιδικών αλληλουχιών από 

περιοριστικά ένζυμα (restriction enzymes), χρησιμοποιείται συνήθως για την ανίχνευση 

γνωστών μεταλλάξεων και πολυμορφισμών στα γονίδια επιλογής. Η πέψη με το 
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κατάλληλο ένζυμο περιορισμού γίνεται μετά την ενίσχυση της αλληλουχίας στόχου με 

τη μέθοδο της PCR, γι’ αυτό και η μέθοδος είναι γνωστή ως PCR-RFLP. Στην παρούσα 

μελέτη χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των γονοτύπων του πολυμορφισμού 

G870A της κυκλίνης D1. Μέρος των προϊόντων της PCR (10μl από κάθε προϊόν) 

υπέστησαν πέψη με 5U της περιοριστικής ενδονουκλεάσης HpaII για 16 ώρες στους 

37°C, οπότε προέκυψαν τμήματα DNA διαφορετικού μήκους για τον κάθε γονότυπο (το 

ένζυμο κόβει την αλληλουχία στόχο αν υπάρχει το αλληλόμορφο G στο νουκλεοτίδιο 

870). Τα προϊόντα της πέψης αναλύθηκαν σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. 

 

7.1.16: Ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων σε πήκτωμα αγαρόζης και 

ακρυλαμιδίου 

Το DNA ηλεκτροφορείται σε πήκτωμα αγαρόζης ή ακρυλαμιδίου, ανάλογα με το 

μέγεθος του DNA που πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί και τη διακριτική ικανότητα που 

προσδοκάται να επιτευχθεί. Το πήκτωμα ακρυλαμιδίου (συνήθως 8-10% με 29:1 μίγμα 

ακρυλαμιδίου/bis-ακρυλαμιδίου) επιλέγεται για μικρότερα τμήματα DNA και για μικρές 

διαφορές μεγέθους ανάμεσά τους. Η πήξη επιτυγχάνεται για την αγαρόζη με 

στερεοποίησή της με την πτώση θερμοκρασίας, ενώ για το ακρυλαμίδιο με την 

προσθήκη 50μl τετραμεθυλ-αιθυλενο-διαμίνης (TEMED) και 600μl υπερθειικού 

αμμωνίου 10% για κάθε 60ml διαλύματος ακρυλαμιδίου. Το δείγμα DNA που πρόκειται 

να ηλεκτροφορηθεί, επαναιωρείται σε διάλυμα φόρτωσης που περιέχει 0.25% μπλε της 

βρωμοφαινόλης, 0.25% κυανό του ξυλενίου και 40% γλυκερόλη. Και στις δύο 

περιπτώσεις η ηλεκροφόρηση πραγµατοποιείται σε υδατικό µέσο µε ρυθµιστικό 

διάλυµα 0.5× TBE (0.09 Tris-HCl, 0.09M Βορικό οξύ, 2.5mM EDTA, pH 8.3).  

 

7.1.17: Χρώση νουκλεϊκών οξέων με βρωμιούχο αιθίδιο 

Η χρώση του DNA σε πήκτωµα αγαρόζης πραγµατοποιείται µε την προσθήκη 

βρωµιούχου αιθιδίου σε συγκέντρωση 10ng/mL κατά την παρασκευή του πηκτώµατος. 

Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης οι ζώνες του DNA γίνονται ορατές κατόπιν 

έκθεσης του πηκτώματος σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV).  

 

7.1.18: Χρώση νουκλεϊκών οξέων με νιτρικό άργυρο 

Η μέθοδος αυτή (silver staining), η οποία χαρακτηρίζεται για τη µεγάλη ευαισθησία της, 

εφαρμόζεται όταν το DNA έχει ηλεκτροφορηθεί σε πήκτωμα ακρυλαμιδίου. Το πήκτωμα 

ακρυλαμιδίου τοποθετείται αρχικά υπό ανάδευση για 10-15 min σε μονιμοποιητικό 

διάλυμα που περιέχει 10% απόλυτη αιθανόλη και 5% οξικό οξύ. Ακολουθεί η προσθήκη 
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διαλύματος νιτρικού αργύρου 0.1% (w/v) για 15-20 min σε ημίφως, πλύσιμο με νερό 

και κατόπιν προσθήκη του διαλύματος εμφάνισης που περιέχει 0.4 N NaOH και 0.15% 

(v/v) φορμαλδεΰδη. Η αντίδραση τερματίζεται με την προσθήκη διαλύματος 

ανθρακικού νατρίου 0.75% (w/v). 

 

7.1.19: Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-Time 

PCR) 

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για τον ποσοτικό προσδιορισμό της έκφρασης του mRNA 

των γονιδίων, αντικαθιστώντας τη λιγότερο αξιόπιστη και χαμηλότερης ευαισθησίας και 

ακρίβειας μέθοδο της RT-PCR. Χρησιμοποιούνται κυρίως δύο χημείες, αυτή της SYBR 

Green I (Εικόνα 7.1 και Εικόνα 7.2) και των ιχνηθετών Taqman (Taqman probes) 

(Εικόνα 7.3), κάθε μία με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. 

Η χρήση της ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου 

(Quantitative Real-Time PCR) έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι της παλαιότερης ημι-

ποσοτικής RT-PCR μεθόδου. Κατά πρώτο και κύριο λόγο τα αποτελέσματά της είναι πιο 

αξιόπιστα, καθώς η ποσοτικοποίηση δεν πραγματοποιείται κατά τους τελευταίους 

κύκλους της αντίδρασης της PCR, όπου διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες (διμερή 

εκκινητών, εξάντληση του Mg2+ και των dNTPs, απώλεια ενζυμικής ενεργότητας της 

πολυμεράσης) μπορούν να τροποποιήσουν τη δημιουργία του PCR προϊόντος, αλλά 

κατά τους αρχικούς κύκλους της ποσοτικοποίησης, όπου τέτοιοι περιορισμοί δεν 

ισχύουν. Επιπλέον, στην RT-QPCR η συλλογή των δεδομένων γίνεται με λέιζερ, το 

οποίο είναι σαφώς πιο ευαίσθητο από το βρωμιούχο αιθίδιο ή τον Ag+, απεικονιστικά 

υλικά που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των προϊόντων στις κλασσικές PCR. 

Εξοικονομεί επίσης χρόνο, καθώς η όλη διαδικασία κρατάει λίγο περισσότερο από μια 

απλή PCR, ενώ η ημι-ποσοτική PCR απαιτεί την ανάλυση των προϊόντων σε πήκτωμα 

αγαρόζης ή πολυακρυλαμιδίου, διαδικασίες χρονοβόρες. Η ποσοτικοποίηση των 

δεδομένων γίνεται συνήθως αυτόματα στην Real-Time PCR από το λογισμικό του 

μηχανήματος, και δεν απαιτεί τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνων, που και είναι 

ακριβά, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς γίνεται χειροκίνητα, κάτι που 

χρειάζονται οι παλαιές τεχνικές ποσοτικοποίησης. Υπάρχουν και μερικά μειονεκτήματα. 

Είναι πιο δαπανηρή τεχνική (μία παρενέργεια της αυξημένης ευαισθησίας του 

συστήματος), καθώς απαιτεί βελτιστοποιημένα υλικά. Οι αναλύσεις γίνονται σε 

τριπλέτες, κάτι που αυξάνει το κόστος δραματικά (περισσότερα PCR master mixes και 

επιπλέον κιτ αντίστροφης μεταγραφής, το οποίο σημαίνει ότι τα δείγματα ιστών, τα 

οποία συνήθως είναι η περιουσία ενός εργαστηρίου, εξαντλούνται πιο γρήγορα). Άλλα 
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μειονεκτήματα είναι το υψηλό κόστος συντήρησης, εξαιτίας των εξαρτημάτων υψηλής 

τεχνολογίας που διαθέτει, όπως το λέιζερ, και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της 

ποσοτικοποίησης δε βλέπει κανείς τα προϊόντα της PCR, ώστε να ξέρει κατά πόσο οι 

καμπύλες ποσοτικοποίησης είναι οι σωστές και δεν έχουν προέλθει από διμερή 

εκκινητών ή πάρα-προϊόντων. Αυτό απαιτεί, τουλάχιστον στα αρχικά πειράματα, την 

επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της Real-Time PCR με την ανάλυσή τους σε πήκτωμα 

αγαρόζης ή ακρυλαμιδίου. 

 

Εικόνα 7.1: Η δεσμευμένη στο δίκλωνο μόριο DNA χρωστική SYBR Green I φθορίζει 

1000 φορές περισσότερο από την κυκλοφορούσα ελεύθερη στο διάλυμα χρωστική. 
 

 
Εικόνα 7.2: Σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης πραγματικού χρόνου με τη χρήση της χρωστικής SYBR Green I. 
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Εικόνα 7.3: Σχηματική απεικόνιση του μηχανισμού της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης πραγματικού χρόνου με τη χρήση ιχνηθετών της χημείας Taqman. Οι 

ιχνηθέτες αυτοί βασίζονται στην ιδιότητα της Taq DNA πολυμεράσης να δρα και ως 5’-

3’ εξωνουκλεάση, αποκόπτοντας τους κατά τη διάρκεια της υβριδοποίησης με τη 

συμπληρωματική αλληλουχία στόχο, ελευθερώνοντας τη φθορίζουσα ουσία. 

 
O προσδιορισμός της έκφρασης του mRNA των γονιδίων που εξετάστηκαν στην 

παρούσα διατριβή έγινε με ποσοτικό τρόπο με τη χρήση αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction 

ή RT-QPCR). Ως γονίδιο ελέγχου χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο της GAPDH. Η ανίχνευση 

των σχηματιζόμενων προϊόντων έγινε με τη χρήση της χρωστικής SYBR Green I. 

Αρχικά έγινε προσδιορισμός των βέλτιστων συνθηκών της PCR (συγκέντρωση 

εκκινητών και θερμοκρασία πρόσδεσής τους στο cDNA). Το τελικό PCR για την 
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ποσοτικοποίηση των δειγμάτων ήταν: 1× SYBR Green Master Mix, 300nM primers 

γονιδίου στόχου, 300nM primers γονιδίου αναφοράς (GAPDH) και 100ng cDNA σε 

τελικό όγκο 20μl. Οι αντιδράσεις για τον προσδιορισμό της έκφρασης του γονιδίου 

στόχου και της GAPDH έγιναν σε διαφορετικά 96-well plates. Οι αντιδράσεις 

πραγματοποιήθηκαν στο Mx3000 Real-Time Thermal Cycler (Stratagene) με το 

ακόλουθο πρόγραμμα: αρχική θέρμανση των δειγμάτων στους 95°C για 10 λεπτά για 

την αποδιάταξη τους και την ενεργοποίηση της hot-start πολυμεράσης, 40 κύκλοι με 

θέρμανση στους 95°C για 30sec, αναδιάταξη των εκκινητών (annealing) στους 60°C 

για 30sec και πολυμερισμός (extension) στους 72°C για 30sec. Μετά το πέρας των 

κύκλων του πολυμερισμού, τα δείγματα υποβλήθηκαν σε σταδιακή αύξηση της 

θερμοκρασίας τους (0.2°C/sec) από τους 55°C στους 95°C ώστε να προσδιοριστεί η 

καμπύλη αποδιάταξης τους (Melting curve). Για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, 

έγινε ανάλυση ενδεικτικά κάποιων δειγμάτων σε πήκτωμα αγαρόζης 2%, χρώση με 

βρωμιούχο αιθίδιο και φωτογράφηση των PCR προϊόντων κάτω από υπεριώδες φως 

(UV). 

Για κάθε δείγμα έγινε ο προσδιορισμός της σχετικής ποσότητας τόσο του γονιδίου 

στόχου όσο και της GAPDH και υπολογίστηκε ο λόγος τους. Στη συνέχεια 

προσδιορίστηκε ο μέσος όρος των λόγων για τα φυσιολογικά δείγματα και με βάση 

αυτή την τιμή πραγματοποιήθηκε η ποσοτικοποίηση των καρκινικών δειγμάτων και των 

δειγμάτων καλοήθους υπερπλασίας προστάτη. Αναλογίες δειγμάτων ασθενών προς τα 

φυσιολογικά δείγματα μεγαλύτερες από 2 θεωρήθηκαν ως υπερέκφραση του γονιδίου 

στόχου, ενώ μικρότερες του 0.5 θεωρήθηκαν ως υποέκφραση. 

 

7.1.20: Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών (SDS-PAGE) 

Τα δείγµατα πρωτεϊνών ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 10% SDS-

PAGE (29:1 ακρυλαµίδιο/δις-ακρυλαµίδιο). Χρησιµοποιήθηκαν 25 µg πρωτεΐνης κάθε 

δείγµατος τα οποία αναµίχθηκαν µε το διάλυµα φόρτωσης-αποδιάταξης και 

αποδιατάχθηκαν µε βρασµό στους 95°C για 5-10 λεπτά και ταχεία ψύξη σε πάγο. Το 

διάλυµα φόρτωσης-αποδιάταξης περιλαµβάνει µερκαπτοαιθανόλη και SDS ως 

αποδιατακτικούς παράγοντες των πρωτεϊνών, και κυανό της βρωµοφαινόλης ως 

χρωστική που κάνει ορατές τις πρωτεΐνες κατά τη διάρκεια της ηλεκτροφήρησης στο 

πήκτωµα. Το πήκτωµα αποτελείται από δύο διακριτά τµήµατα: α) το πήκτωµα 

διαχωρισµού των πρωτεϊνών (separating or resolving gel) και β) το πήκτωµα 

επιστοίβαξης των πρωτεϊνών (stacking gel) που εξασφαλίζει την οµοιόµορφη εισαγωγή 

όλης της ποσότητας των δειγµάτων στο πήκτωµα διαχωρισµού. 
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7.1.21: Ανοσοαποτύπωση κατά Western (Western Blot) 

Η διαδικασία περιλαµβάνει τη µεταφορά των πρωτεΐνών από το πήκτωµα σε µεµβράνη 

τύπου PVDF µε τη βοήθεια ειδικής συσκευής, σε κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα 

µεταφοράς πρωτεϊνών. Η αρχή λειτουργίας της συσκευής είναι πολύ απλή: διοχετεύεται 

ηλεκτρικό ρεύµα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µεταφέρονται οι πρωτεΐνες (αρνητικά 

φορτισµένες) από το πήκτωµα στη µεµβράνη. Ακολουθεί δέσµευση των ελεύθερων 

πρωτεΐνης περιοχών της µεµβράνης (blocking), µέσω επώασης της µεµβράνης για µια 

ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου, µε διάλυµα 5% (w/v) αποβουτυρωµένου γάλατος (σε 

σκόνη) σε ρυθµιστικό διάλυµα TBS 1×. Κατόπιν η µεµβράνη εκπλένεται από την 

περίσσεια του διαλύµατος blocking µε διάλυµα ΤBS-T (Tris buffer saline, 1% Tween 

20) 3 φορές, για διάστηµα 10 λεπτών κάθε φορά. Στη συνέχεια προστίθεται διάλυµα 

του πρώτου αντισώµατος κατάλληλης αραίωσης (1:200 goat anti-Tpl2 και 1:1000 

mouse anti-actin) σε διάλυµα TBS που περιέχει 1% γάλα, και επώαση της µεµβράνης 

στους 4°C κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ακολουθούν εκπλύσεις του αντισώµατος όπως 

και προηγουµένως, και προσθήκη του δεύτερου αντισώµατος σε κατάλληλη αραίωση 

(1:4000 anti-goat και 1:4000 anti-mouse), που είναι συζευγµένο µε το ένζυµο HRP 

(υπεροξειδάση του ραπανιού) και επώαση της µεµβράνης για µια ώρα σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Η µεµβράνη στη συνέχεια εκπλένεται όπως και προηγουµένως, και αφού 

έρθει σε επαφή για 1-3 λεπτά µε το διάλυµα εµφάνισης ECL, εκτίθεται σε φωτογραφικό 

φίλµ όπου αποτυπώνεται η εκποµπή χηµειοφωταύγειας από τις πρωτεΐνες. Μετά την 

εμφάνιση των φίλμ στο μηχάνημα της Kodak τα φίλμ σαρώνονται σε έναν ψηφιακό 

σαρωτή εικόνας (Agfa Snap-Scan 1212u). Η ενοποιηµένη πυκνότητα των ζωνών 

(πυκνότητα ζώνης προϊόντος-πυκνότητα ζώνης υποβάθρου) χρησιµοποιήθηκε ως 

ποσοτική παράµετρος και υπολογίστηκε µε ανάλυση ψηφιακής εικόνας (ΑlphaΙmager, 

AlphaInnotech). Ο λόγος της ενοποιηµένης πυκνότητας του κάθε πρωτεΐνης διαιρεµένο 

µε αυτόν της β-ακτίνης, χρησιµοποιήθηκε για τον ηµι-ποσοτικό καθορισµό των 

αποτελεσµάτων. 

 

7.1.22: Ανοσοϊστοχημεία 

Αρχικά οι τομές κλιβανίζονται για 75 λεπτά στους 56°C για να λιώσει η παραφίνη. Στη 

συνέχεια εμβαπτίζονται σε ξυλόλη 3 φορές για 5 λεπτά, για να ξεπλυθεί η παραφίνη. 

Ακολούθως οι τομές ενυδατώνονται, εμβαπτίζοντάς τες διαδοχικά από 3 φορές για 5 

λεπτά σε απόλυτη αιθανόλη, 3 φορές για 5 λεπτά σε διάλυμα αιθανόλης 96%, 1 φορά 

για 5 λεπτά σε διάλυμα αιθανόλης 80% και 1 φορά για 5 λεπτά σε διάλυμα αιθανόλης 
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70%. Στη συνέχεια οι τομές ξεπλένονται με τρεχούμενο νερό για 5 λεπτά και για άλλα 

5 λεπτά με απεσταγμένο νερό (double distilled, ddH2O). Για την αποκάλυψη των 

επιτόπων των αντιγόνων, οι τομές τοποθετούνται σε διάλυμα που περιέχει EDTA 

(TrilogyTM, Cell Marque) για 30 λεπτά μέσα σε βραστήρα, και στη συνέχεια για επιπλέον 

15 λεπτά σε δεύτερο μπανάκι του ιδίου διαλύματος. Αφού αφεθούν οι τομές να 

κρυώσουν μέσα στο διάλυμα για 30 περίπου λεπτά, ξεπλένονται για 5 λεπτά με 

απεσταγμένο νερό και επωάζονται με το πρωτοταγές αντίσωμα (Tpl-2/Cot (N-17): sc-

1717, Santa Cruz Biotech Inc., CA). Το αντίσωμα είναι goat πολυκλωνικό και ο επίτοπος 

που ανιχνεύει βρίσκεται στο καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης. Το αντίσωμα 

αραιώνεται 1:50 σε διάλυμα TBS (Tris Buffer Saline), το οποίο περιέχει 1% BSA (Bovine 

Serum Albumin) και κάθε τομή καλύπτεται με 200μl αυτού του διαλύματος. Η επώαση 

πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου (RT = ~20-25°C) για 1 ώρα. Στη συνέχεια 

οι τομές ξεπλένονται για 5 λεπτά σε TBS. Η χρώση των τομών γίνεται με το LSAB+ 

System-HRP της DAKO (DakoCytomation). Αρχικά προσθέτουμε στις τομές το 

Biotinylated Link (βιοτινυλιωμένο δευτεροταγές αντίσωμα) (περίπου 3 σταγόνες ανά 

τομή) και επωάζουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 15 λεπτά. Ξεπλένουμε τις τομές με 

TBS για 5 λεπτά και προσθέτουμε στις τομές διάλυμα 3% Η2Ο2 (για να απενεργοποιηθεί 

η ενδογενής υπεροξειδάση των τομών) (περίπου 3-4 σταγόνες) και επωάζουμε σε 

θερμοκρασία δωματίου για 15 λεπτά. Ξεπλένουμε και πάλι τις τομές με TBS για 5 λεπτά 

και προσθέτουμε το Streptavidin-HRP (στρεπταβιδίνη συζευγμένη με υπεροξειδάση) 

(περίπου 3 σταγόνες ανά τομή) και επωάζουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 15 λεπτά. 

Ξεπλένουμε με TBS για πέντε λεπτά και προσθέτουμε ένα διάλυμα που περιέχει το 

υπόστρωμα με το χρωμογόνο, στην συγκεκριμένη περίπτωση την DAB (3,3’-

diaminobenzidine). Η χρωστική παρασκευάζεται προσθέτοντας 1 σταγόνα 

DAB+Chromogen ανά ml Substrate Buffer, και φυλάσσεται σε σκοτάδι ως 

φωτοευαίσθητη. Το χρώμα που δίνει η DAB στις τομές είναι καφέ. Προσθέτουμε 200μl 

χρωστικής ανά τομή και επωάζουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά. Στη 

συνέχεια ξεπλένουμε τις τομές με απεσταγμένο νερό για 5 λεπτά και τις εμβαπτίζουμε 

σε διάλυμα αιματοξυλίνης (Mayer) για 3 λεπτά (counterstain). Ξεπλένουμε τις τομές για 

5 λεπτά σε τρεχούμενο νερό και για άλλα 5 σε απεσταγμένο, και εμβαπτίζουμε τις 

τομές 10-15 φορές σε διάλυμα αμμωνίας (0.037 mol/L ammonium peroxide). 

Τοποθετούμε τις τομές σε απεσταγμένο νερό για 2 λεπτά και τις καλύπτουμε με 

καλυπτρίδες χρησιμοποιώντας σαν μέσο μονιμοποίησης Glycergel (DAKO). Εκτός από 

τις τομές προστάτη, σε κάθε χρώση χρησιμοποιούνται και θετικοί μάρτυρες, οι οποίοι 

στην περίπτωση του αντισώματός μας είναι τομές από αμυγδαλή (human tonsil tissue). 
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Η εκτίμηση των τομών γίνεται από δύο διαφορετικούς παθολογοανατόμους, σε 

μεγέθυνση 400×, και τα αποτελέσματα αποτελούν το μέσο όρο των δύο 

παρατηρήσεων. 

 
7.1.23: Κυτταροκαλλιέργιες 

Οι κυτταρικές σειρές που καλλιεργήθηκαν ήταν οι: LNCaP, DU145 και PC-3. Και οι τρεις 

σειρές είναι καρκινικές σειρές προστάτη, εκ των οποίων η LNCaP είναι 

ανδρογονοεξαρτώμενη, ενώ οι DU145 και PC-3 είναι ανδρογονοανεξάρτητες (μερικά 

μοριακά χαρακτηριστικά τους φαίνονται στον Πίνακα 7.2). Οι κυτταρικές σειρές 

καλλιεργούνται σε θρεπτικό RPMI 1640 (GIBCO) παρουσία 10% FBS (Fetal Bovine 

Serum), γλουταμίνης (2,5ml/500ml θρεπτικού) και του αντιβιοτικού τζενταμυκίνης 

(gentamycin) (10ml/500 ml θρεπτικού), σε φλάσκες ή τρυβλία με την κατάλληλη 

επίστρωση. Η επώαση τους γίνεται σε καλλιεργητικό κλίβανο στους 37°C, παρουσία 

σχετικής υγρασίας τουλάχιστον 50% και 5% CO2. Τα κύτταρα αποκολλούνται από τη 

φλάσκα καλλιέργειας με διάλυμα Τρυψίνης (Trypsin)-EDTA και φυγοκεντρούνται για 10 

λεπτά στις 1500rpm. Η πελέτα (που περιέχει τα κύτταρα) επαναδιαλύεται σε 1ml 

θρεπτικού, και καλλιεργείται σε νέες φλάσκες. Για τα πειράματα στα οποία χορηγούνται 

πεπτιδικοί παράγοντες αύξησης στα κύτταρα, οι κυτταρικές σειρές καλλιεργούνται 

πρώτα σε θρεπτικό με 10% FBS, και στη συνέχεια για 24 ώρες σε θρεπτικό απουσία 

ορού (0% FBS) πριν τη χορήγηση των παραγόντων. Μετά την χορήγηση οι κυτταρικές 

σειρές επωάζονται για άλλες 24 ώρες στο θρεπτικό με 0% FBS. Για τα πειράματα στα 

οποία χορηγούνται ανδρογόνα στα κύτταρα, οι κυτταρικές σειρές καλλιεργούνται 

πρώτα σε θρεπτικό με 10% FBS, και στη συνέχεια για 24 ώρες σε θρεπτικό από το 

οποίο έχει αφαιρεθεί η phenol red (δείκτης pH), επειδή μπορεί να δράσει ως ανάλογο 

των ανδρογόνων, και απουσία ορού (0% FBS). Μετά την χορήγηση των ανδρογόνων οι 

κυτταρικές σειρές επωάζονται για άλλες 24 ώρες στο phenol red free (GIBCO) θρεπτικό 

με 0% FBS. Μετά την παρέλευση των 24 ωρών τα κύτταρα αποκολλούνται με τη 

βοήθεια του TRIzol, και αποθηκεύονται στους -80°C μέχρι την εκχύλιση του RNA και 

των πρωτεϊνών. 

 
7.1.24: Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα κλινικοπαθολογικά 

στοιχεία των ασθενών έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS 11.5 . Τα στατιστικά 

τεστ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα Chi-square, Fisher’s exact, Student’s T, Mann-

Whitney U, Kruskal-Wallis H, Spearman’s rho και Kaplan-Meier. Η στατιστική 

σημαντικότητα ορίστηκε όταν P<0.05 . 
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Πίνακας 7.2: Μοριακός χαρακτηρισμός των προστατικών καρκινικών κυτταρικών 

σειρών 

        
Κυτταρική 
σειρά p53 p21 Rb p16 Cyclin D1 bcl2 HER2:neu

        
        

LNCaP Norm Norm Norm  Norm   
DU145 Mut  Mut   Norm  

PC3 Mut  Norm Mut Norm   
        

: Υπερέκφραση; : Υποέκφραση; Norm: Φυσιολογική έκφραση; Mt: Μεταλλαγή 
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7.2: ΥΛΙΚΑ 

 
7.2.1: Διαλύµατα 

 
7.2.1.1: Διαλύµατα αποµόνωσης DNA, RNA και πρωτεϊνών 

• Φαινολικό διάλυµα αποµόνωσης RNA και πρωτεϊνών: TRIzol (Invitrogen) 

• Ισοπροπανόλη 100% (Merck) 

• EtOH 70% και 100% (Merck) 

• dH2O κατεργασµένο µε DEPC (Invitrogen) 

• 0.1M κιτρικό νάτριο σε 10% αιθανόλη 

• 0.3Μ υδροχλωρική γουανιδίνη σε 95% αιθανόλη 

• 1% SDS 

• Reagent A: Tris-base (10mM), Sucrose (320mM), MgCl2·6H2O (5mM), Triton-X-

100 (1% v/v). Ρύθμιση pH=8.0 χρησιμοποιώντας HCl 37% 

• Reagent B: Tris-base (400mM), NaCl (150mM), EDTA (60mM), SDS (1% w/v). 

Ρύθμιση pH=8.0 χρησιμοποιώντας HCl 37%. Το SDS προστίθεται μετά την 

αποστείρωση του διαλύματος. 

 
7.2.1.2: Ηλεκτροφορητικά διαλύµατα 

• Διάλυµα ηλεκτροφόρησης DNA σε πήκτωμα πολυακρυλαµιδίου (0.5× ΤΒΕ): 0.09 

TrisHCl, 0.09M Βορικό οξύ, 2.5mM EDTA, pH 8.3 

• Διάλυµα φόρτωσης DNA: 0.25% κυανούν της βρωµοφαινόλης, 0.25% κυανούν 

του ξυλενίου και 40% γλυκερόλη 

• Διάλυµα φόρτωσης-αποδιάταξης πρωτεϊνών 3×: 0.2 Μ Tris.HCl, 6% SDS, 6% 

µερκαπτοαιθανόλη, 15% γλυκερόλη και 0.03 % κυανούν της βρωµοφαινόλης 

• Ρυθµιστικό διάλυµα πηκτώµατος διαχωρισµού πρωτεϊνών (separating or resolving 

gel buffer): 1.5 M Tris.HCl, 4% SDS (w/v), pH 8.8 

• Ρυθµιστικό διάλυµα πηκτώµατος επιστoίβαξης πρωτεϊνών (stacking gel buffer): 

1M Tris.HCl, 1.6% SDS (w/v), pH 6.8 

• Ρυθµιστικό διάλυµα ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών 10×: 0.25mM Tris base, 

1.92mM γλυκίνη, 1% SDS (w/v), pH 8.3 

• Ρυθµιστικό διάλυµα µεταφοράς πρωτεϊνών στη µεµβράνη (transfer buffer) 1×: 

0.025mM Tris base, 0.192mM γλυκίνη, 20% µεθανόλη, pH 8.3 

• Διάλυµα έκπλυσης µεµβρανών ανοσοαποτύπωσης: TBS, 0.1% Tween (v/v) 

• Διάλυµα χηµειοφωταυγούς ανίχνευσης πρωτεϊνών (ΕLC): ChemiLucent Western 

blot detection system (Chemicon) 



Κεφάλαιο 7: Υλικά και Μέθοδοι 

 92

7.2.1.3: Διαλύµατα χρώσης νιτρικού αργύρου 

• Διάλυμα μονιμοποίησης (Fixer): EtOH [10% (v/v)], CH3COOH [5% (v/v)] 

• Διάλυµα νιτρικού αργύρου: AgNO3 [0.1% (w/v)] 

• Διάλυµα εµφάνισης: 0.4 N NaOH και 0.15 (v/v) HCHO (φορµαλδεΰδη) 

• Διάλυµα τερµατισµού αντίδρασης: NaCO3 0.75% (w/v). 

 
7.2.2: Aντισώµατα 

• goat anti-human Tpl-2/Cot (Santa Cruz) (N-17: sc-1717) 

• mouse anti-human beta-actin (Chemicon) 

• anti-goat rabbit IgG-HRP (Sigma) 

• anti-mouse rabbit IgG-HRP (Sigma) 

 
7.2.3: Ένζυµα 

• Platinum Taq DNA πολυµεράση (Invitrogen) 

• Thermoscript αντίστροφη µεταγραφάση (Invitrogen) 

• Rnase free Dnase I (Invitrogen) 

• Rnase OUT (Invitrogen) 

• HpaII (New England Biolabs) 

• Πρωτεϊνάση Κ (Invitrogen) 

 

7.2.4: Υλικά και εταιρείες προέλευσης 

     

Υλικό Εταιρία  Υλικό Εταιρία 
     
     

Αγαρόζη Invitrogen  Μεθανόλη Fluka 
Αιθανόλη Merck  MOPS Sigma 
Ακρυλαµίδιο BDH  Οξεικό οξύ ΒDH 

Ανθρακικό νάτριο Sigma  SDS BDH 
Βορικό οξύ BDH  TEMED Sigma 

Bromophenol blue Sigma  Tris base BDH 
Βρωµιούχο αιθίδιο BDH  Tween 20 Sigma 

CAPS Sigma  Υδροξείδιο του Νατρίου Sigma 
Γλυκερόλη Invitrogen  Υδροχλωρικό οξύ BDH 

Διθειοθρεϊτόλη Sigma  Yδροχλωρική γουανιδίνη BDH 
dNTPS Invitrogen  Φαινόλη BDH 
EDTA BDH  Φορµαλδεύδη BDH 

Ισοπροπανόλη BDH  Χλωριούχο νάτριο Sigma 
Κιτρικό νάτριο BDH  Χλωροφόρµιο Fluka 

     
SYBR® Green I Sigma  R1881 PerkinElmer 

Flutamide LKT Labs  Bicalutamide LKT Labs 
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8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

8.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ 

 

Η παρούσα μελέτη διεξάχθηκε για να καθοριστούν τα επίπεδα των πεπτιδικών 

παραγόντων αύξησης (GF) VEGF, FGF2, TGFB1, EGF και IGF1 στον καρκίνο και την 

υπερπλασία του προστάτη αδένα χρησιμοποιώντας ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Πίνακας 8.1.1). Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

φαίνονται στην Εικόνα 8.1.1. Μετά την ενίσχυση των PCR προϊόντων, 

κατασκευάζονται καμπύλες αναφοράς (standard curves), από γνωστά δείγματα 

χρησιμοποιώντας διαδοχικές αραιώσεις, τόσο για το γονίδιο στόχο (GF), όσο και για τον 

εσωτερικό μάρτυρα, ένα γονίδιο βασικών λειτουργιών (house-keeping gene), το οποίο 

χρησιμοποιείται για να κανονικοποιήσει τα επίπεδα έκφρασης των GFs (στην περίπτωση 

αυτή η GAPDH). Στη συνέχεια για όλα τα δείγματα (εκτός από αυτά που δεν 

εμφανίζουν καμπύλη ενίσχυσης, ή εάν η καμπύλη αποδιάταξής τους (dissociation 

curves) έχει ενδείξεις παρουσίας διμερών των εκκινητών (primer-dimers) ή το 

σχηματισμό παραπροϊόντων) η έκφραση τόσο του γονιδίου στόχου, όσο και του 

γονιδίου αναφοράς υπολογίζονται, προβάλοντας, με τη βοήθεια της καμπύλης 

αναφοράς, την τιμή Ct για όλα τα άγνωστα δείγματα σε μια ποσότητα mRNA (στην 

περίπτωση αυτή της σχετικής ποσοτικοποίησης (relative quantification), εφόσον η 

ποσότητα του mRNA τόσο για τους GFs, όσο και για την GAPDH δεν είχε προσδιοριστεί 

στα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις διαδοχικές αραιώσεις). Στη συνέχεια η 

έκφραση του mRNA κάθε δείγματος κανονικοποιείται διαιρώντας την τιμή του mRNA 

κάθε GF με την τιμή του mRNA της GAPDH. Οι κανονικοποιημένες τιμές των δειγμάτων 

καρκίνου του προστάτη και προστατικής υπερπλασίας διαιρούνται με τον μέσο όρο των 

κανονικοποιημένων τιμών των φυσιολογικών δειγμάτων. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 

δίνει τη σχετική έκφραση των δειγμάτων καρκίνου και υπερπλασίας σε σχέση με τα 

φυσιολογικά δείγματα. Αύξηση ή μείωση της έκφρασης κατά 2-φορές (≥2 ή ≤0.5) 

θεωρείται υπερέκφραση ή υποέκφραση αντίστοιχα. Για να επιβεβαιωθούν τα 

αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης, χαρακτηριστικά παραδείγματα από τα γονίδια 

αναφοράς και στόχου αναλύθηκαν σε πηκτώματα αγαρόζης, ώστε να εξακριβωθεί το 

σωστό μέγεθος των PCR προϊόντων (και η απουσία διμερών και παραπροϊόντων). 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης φαίνονται διαγραμματικά στην 

Εικόνα 8.1.2, ώστε να δει κανείς το μοτίβο έκφρασης όλων των πεπτιδικών 

παραγόντων αύξησης που μελετήθηκαν σε όλα τα υπερπλαστικά και κακοήθη δείγματα. 
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Από τα αποτελέσματα αυτά συμπεραίνουμε ότι τα επίπεδα έκφρασης των 5 πεπτιδικών 

παραγόντων αύξησης της μελέτης αποκλίνουν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, 

σημαντικά από το φυσιολογικό μοτίβο έκφρασης. Στον καρκίνο, ο VEGF υπερκφράζεται 

στο 31% των δειγμάτων, ο FGF2 στο 44% και ο EGF στο 40%. Αντιθέτως, οι TGFB1 

και IGF1 υποεκφράζονται στο 41% και 48% των δειγμάτων αντίστοιχα. Στην ΚΥΠ, ενώ 

τα επίπεδα mRNA του EGF και FGF2 είναι στην πλειοψηφία των δειγμάτων 

φυσιολογικά, δεν ισχύει το ίδιο για τους VEGF, TGFB1 και IGF1, οι οποίοι εμφανίζουν 

χαμηλότερα επίπεδα mRNA στο 60%, 78% και 54% των υπερπλαστικών δειγμάτων 

αντίστοιχα. Επιπλέον, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 8.1.2, εκτός από τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα της mRNA ανάλυσης, το μοτίβο έκφρασης μεταξύ 

υπερπλασίας και καρκίνου είναι διαφορετικό για τους αυξητικούς παράγοντες VEGF, 

TGFB1 και EGF (x2 test, p=0.003, p=0.002 και p=0.008 αντίστοιχα), κάτι που δείχνει 

ένα διακριτό ρόλο για αυτούς τους GFs σε κάθε ασθένεια του προστάτη. Οι άλλοι δύο 

αυξητικοί παράγοντες (IGF1 και FGF2) εμφανίζουν παρόμοιο μοτίβο έκφρασης μεταξύ 

των δειγμάτων νεοπλασίας και υπερπλασίας, κάτι που δηλώνει πως έχουν κοινο 

μηχανισμό δράσης και στις δύο ασθένειες του προστάτη. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων με τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των 

καρκινικών δειγμάτων ανέδειξε πολύ ενδιαφέρουσες συσχετίσεις. Καρκινικά δείγματα με 

υποέκφραση του FGF2 έχουν αυξημένα επίπεδα PSA στο αίμα από τα δείγματα με 

φυσιολογική έκφραση FGF2 (mean±SEM = 25.6±7.3 ng/ml έναντι 11.0±2.9, Mann-

Whitney U test, p=0.016). Επιπλέον, η υπερέκφραση του EGF συσχετίζεται με λιγότερο 

κακόηθες φαινότυπο, αφού τα δείγματα που έχουν αυξημένα επίπεδα EGF είναι κυρίως 

καλής ή μέσης διαφοροποίησης (Gleason score <7, x2 test, p=0.035). Ένα ακόμη 

ενδιαφέρον εύρημα είναι το ότι τα επίπεδα έκφρασης του EGF είναι υψηλότερα σε 

ασθενείς με καρκίνο προστάτη με ηλικία <70 ετών από αυτά των γηραιότερων 

ασθενών (2.8±0.6 έναντι 1.8±0.6), ένα εύρημα το οποίο δεν είναι οριακά στατιστικά 

σημαντικό (Kruskal-Wallis H test, p=0.056). Τέλος, τα επίπεδα έκφρασης του IGF1 

συσχετίζονται με πιο αργή εξέλιξη της νόσου, καθώς οι όγκοι στους οποίους 

υπερεκφράζεται ο IGF1, έχουν χαμηλά Gleason scores (<7, Fisher’s exact test, 

p=0.031) και συνήθως είναι πρώιμου σταδίου (όγκοι σταδίου T1 ή T2, Fisher’s exact 

test, p=0.030) από τους όγκους με φυσιολογική έκφραση IGF1. Αντιθέτως, τα επίπεδα 

έκφρασης των αυξητικών παραγόντων VEGF και TGFB1, δεν συσχετίστηκαν με καμία 

κλινικοπαθολογική παράμετρο στα καρκινικά δείγματα. 

Στην ΚΥΠ, αντίστοιχα ευρήματα ανακαλύφθηκαν. Υποέκφραση του EGF 

παρατηρείται σε ασθενείς κατά μέσο όρο 8 χρόνια μεγαλύτερους από τους ασθενείς με 
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φυσιολογικά επίπεδα EGF (78.0±2.4 έτη έναντι 69.6±1.6, Mann-Whitney U test, 

p=0.018). Επιπλέον, υπερέκφραση του IGF1 παρατηρείται σε ασθενείς κατά μέσο όρο 

6 χρόνια νεότερους από αυτούς με φυσιολογικά επίπεδα IGF1 mRNA levels (66.9±2.3 

έτη έναντι 73.4±1.4, Kruskal-Wallis H test, p=0.041). Ένα τρίτο πολύ ενδιαφέρον 

εύρημα είναι ότι τα δείγματα υπερπλασίας που έχουν μειωμένα επίπεδα έκφρασης 

TGFB1 έχουν αυξημένα επίπεδα PSA στο αίμα (2.5±0.3 ng/ml έναντι 1.6±0.4), ένα 

εύρημα οριακά μη στατιστικά σημαντικό (Kruskal-Wallis H test, p=0.083). Οι υπόλοιπες 

συσχετίσεις που εξετάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των παραγόντων VEGF και 

FGF2, δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

Τέλος με το Spearman test, ελέγχθηκε η συν-έκφραση των 5 εξεταζόμενων 

παραγόντων αύξησης ανά ζεύγη στον φυσιολογικό, υπερπλαστικό και κακοήθη 

προστάτη. Αυτό το τεστ δείχνει εάν δύο μόρια υπερ- ή υπο-εκφράζονται ταυτόχρονα 

(θετική συν-έκφραση), ή εάν όταν το ένα υπερεκφράζεται το άλλο υποεκφράζεται και 

το ανάποδο (αρνητική συν-έκφραση). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 8.1.3. 

Στον φυσιολογικό προστάτη (Πίνακας 8.1.3 Α) μόνο δύο μόρια συν-εκφράζονται, οι 

EGF και FGF2 (p<0.001), ενώ δύο άλλα, οι TGFB1 και IGF1, έχουν αρνητική συν-

έκφραση (p<0.001). Η πρώτη συσχέτιση (EGF και FGF2) διατηρείται στην ΚΥΠ 

(Πίνακας 8.1.3 Β) (p=0.017), ενώ η αρνητική συσχέτιση TGFB1 και IGF1 γίνεται 

θετική (p<0.001). Επιπλέον, νέες θετικές συν-εκφράσεις, που δεν υπήρχαν στον 

φυσιολογικό προστάτη, εμφανίζονται: ο VEGF συνεκφράζεται με τον FGF2 (p=0.008), 

τον TGFB1 (p=0.005) και τον IGF1 (p=0.003); ο FGF2 συνεκφράζεται με τον TGFB1 

(p<0.001) και τον IGF1 (p<0.001); και ο EGF συν-εκφράζεται με τον IGF1 (p=0.034). 

Στον καρκίνο του προστάτη (Πίνακας 8.1.3 Γ), συγκρινόμενος με τον φυσιολογικό 

προστάτη, η συν-έκφραση μεταξύ EGF και FGF2 χάνεται, ενώ η αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ TGFB1 και IGF1 γίνεται θετική (p<0.001). Επιπλέον, νέες θετικές συν-εκφράσεις 

εμφανίζονται: ο VEGF συνεκφράζεται με τον FGF2 (p=0.021), τον TGFB1 (p=0.007) 

και τον EGF (p=0.001); και ο FGF2 συνεκφράζεται με τον TGFB1 (p<0.001) και τον 

IGF1 (p<0.001). Όταν συγκρίνεται με την υπερπλασία, η συν-έκφραση των αυξητικών 

παραγόντων διαφέρει στον καρκίνο του προστάτη. Η συνέκφραση VEGF και EGF δεν 

είναι παρούσα στην ΚΥΠ, ενώ στον καρκίνο χάνονται τρεις συν-εκφράσεις: του VEGF 

με τον IGF1; του FGF2 με τον EGF; και του EGF με τον IGF1. Από τα παραπάνω 

αποτελέσμα συμπεραίνουμε ότι το μοτίβο της συν-έκφρασης των 5 εξεταζόμενων 

πεπτιδικών παραγόντων αύξησης διαφέρει σημαντικά μεταξύ φυσιολογικού, 

υπερπλαστικού και κακοήθους προστάτη, δηλώνοντας ότι ο ρόλος που παίζουν οι 

αυξητικοί παράγοντες στις 3 καταστάσεις του προστάτη αδένα είναι διαφορετικός. 
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Πίνακας 8.1.1: Νουκλεοτιδική αλληλουχία των εκκινητών και μεγέθη των 

σχηματιζόμενων PCR προϊόντων. 

   

Ζεύγος 
εκκινητών 

Νουκλεοτιδική αλληλουχία 
(5’ – 3’) 

Μέγεθος PCR 
προϊόντος (bp) 

   
   

CTTGTCATGCTGCTCCTCCTG 
EGF TGCGACTCCTCACATCTCTGC 118 

   
CTGGCTATGAAGGAAGATGGA 

FGF2 TGCCCAGTTCGTTTCAGTG 149 
   

AAGGACCTCGGCTGGAAGTG 
TGFb1 CCCGGGTTATGCTGGTTGTA 137 

   
ATGACGAGGGCCTGGAGTGTG 

VEGF CCTATGTGCTGGCCTTGGTGAG 91 
   

CCTCCTCGCATCTCTTCTACCTG 
IGF1 CTGCTGGAGCCATACCCTGTG 166 

   
GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 

GAPDH GTCATTGATGGCAACAATATCCACT 101 
   

 

 
Πίνακας 8.1.2: Αποτελέσματα της έκφρασης του mRNA των πεπτιδικών 

παραγόντων αύξησης στον καρκίνο και την υπερπλασία προστάτη. 

      

Σχετική έκφραση mRNA 
   
   

Παράγοντας 
αύξησης 

Ασθένεια 
προστάτη 

 (%) — (%)  (%) 

p-value* 

      
      

PCa (n=35) 14 (40.0) 17 (48.6) 4 (11.4) EGF 
BPH (n=23) 1 (4.3) 16 (69.6) 6 (26.1) 

p=0.008 
      

PCa (n=41) 18 (43.9) 16 (39.0) 7 (17.1) FGF2 
BPH (n=39) 10 (25.6) 21 (53.9) 8 (20.5) 

p=0.23 

      
PCa (n=42) 3 (7.1) 22 (52.4) 17 (40.5) TGFB1 
BPH (n=40) 2 (5.0) 7 (17.5) 31 (77.5) p=0.002 

      
PCa (n=42) 13 (31.0) 19 (45.2) 10 (23.8) VEGF 
BPH (n=40) 5 (12.5) 11 (27.5) 24 (60.0) p=0.003 

      
PCa (n=42) 10 (23.8) 12 (28.6) 20 (47.6) IGF1 
BPH (n=39) 9 (23.1) 9 (23.1) 21 (53.8) p=0.82 

      

: Υπερέκφραση; : Υποέκφραση; —: Φυσιολογική έκφραση 

* x2 test (df=2) 
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Πίνακας 8.1.3: Ανάλυση της συν-έκφρασης των παραγόντων VEGF, FGF2, TGFB1, 

EGF και IGF1 στον φυσιολογικό, υπερπλαστικό και κακοήθη προστάτη 
 
A. Φυσιολογικός Προστάτης 

       

  VEGF FGF2 TGFB1 EGF IGF1 
       
       

VEGF CC 1.000     
 p-value      
       

FGF2 CC 0.500 1.000    
 p-value 0.667     
       

TGFB1 CC 0.500 -0.500 1.000   
 p-value 0.667 0.667    
       

EGF CC 0.500 1.000 -0.500 1.000  
 p-value 0.667 <0.001 0.667   
       

IGF1 CC -0.500 0.500 -1.000 0.500 1.000 
 p-value 0.667 0.667 <0.001 0.667  
       

 

B. Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη 
       

  VEGF FGF2 TGFB1 EGF IGF1 
       
       

VEGF CC 1.000     
 p-value      
       

FGF2 CC 0.425 1.000    
 p-value 0.008     
       

TGFB1 CC 0.445 0.647 1.000   
 p-value 0.005 <0.001    
       

EGF CC 0.321 0.491 0.357 1.000  
 p-value 0.145 0.017 0.094   
       

IGF1 CC 0.470 0.744 0.733 0.443 1.000 
 p-value 0.003 <0.001 <0.001 0.034  
       

 

Γ. Καρκίνος Προστάτη 
       

  VEGF FGF2 TGFB1 EGF IGF1 
       
       

VEGF CC 1.000     
 p-value      
       

FGF2 CC 0.359 1.000    
 p-value 0.021     
       

TGFB1 CC 0.412 0.793 1.000   
 p-value 0.007 <0.001    
       

EGF CC 0.553 0.245 0.155 1.000  
 p-value 0.001 0.163 0.373   
       

IGF1 CC 0.270 0.807 0.660 0.207 1.000 
 p-value 0.083 <0.001 <0.001 0.232  
       

CC: Correlation Coefficient 
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Εικόνα 8.1.1: Χαρακτηριστικά παραδείγματα ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Real-Time Quantitative PCR) με τη χρήση της 

χρωστικής ανίχνευσης SYBR® Green I (A) Καμπύλες πολλαπλασιασμού του εσωτερικού 

μάρτυρα (Internal Control, GAPDH). (B) Καμπύλες πολλαπλασιασμού του γονιδίου 

στόχου (Target Gene, Growth factor ή GF) (C) καμπύλες αναφοράς (Standard Curves) 

τόσο για το γονίδιο στόχο (GF) όσο και για τον εσωτερικό μάρτυρα. (D) Καμπύλες 

τήξεως (Dissociation Curves) του γονιδίου στόχου (GF) και του εσωτερικού μάρτυρα 

(GAPDH). NTC: Αρνητικός μάρτυρας της PCR αντίδρασης (Non-Template Control). (E) 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των προϊόντων της PCR, μετά από ανάλυση σε πήκτωμα 

αγαρόζης 2%, των πέντε πεπτιδικών παραγόντων αύξησης που μελετήθηκαν (EGF, 

FGF2, IGF1, TGFB1, VEGF). GAPDH: Εσωτερικός μάρτυρας. M: DNA γνωστού μοριακού 

βάρους (100-bp DNA ladder). 



Κεφάλαιο 8: Αποτελέσματα 

 99

 

 
Εικόνα 8.1.2: Ανάλυση της έκφρασης του mRNA των πεπτιδικών παραγόντων 

αύξησης VEGF, FGF2, TGFB1, EGF και IGF1 στον καρκίνο και την υπερπλασία του 

προστάτη. Gl: Gleason score. CI: Προστατίτιδα. NA: Δεν υπάρχουν δεδομένα. Το μπλε 

χρώμα δηλώνει υπερέκφραση του mRNA, το κόκκινο δηλώνει υποέκφραση και το 

πράσινο φυσιολογική έκφραση. 
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8.2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P53 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ARG72PRO 

 

8.2.1: Αποτελέσματα της έκφρασης του p53 στον καρκίνο και την 

υπερπλασία του προστάτη 

Η παρούσα μελέτη διεξάχθηκε για να καθοριστούν τα επίπεδα έκφρασης του 

γονιδίου p53 στον καρκίνο και την υπερπλασία του προστάτη αδένα χρησιμοποιώντας 

ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (Πίνακας 8.2.1). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα φαίνονται στην Εικόνα 8.2.1. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι το p53 υπερεκφράζεται στο 32% των καρκινικών δειγμάτων ενώ 

υποεκφράζεται στο 28% των υπερπλασιών. Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 8.2.2 

το μοτίβο έκφρασης μεταξύ υπερπλασίας και καρκίνου είναι διαφορετικό (x2 test, 

p<0.03), κάτι που δείχνει ότι το p53 έχει διακριτό ρόλο σε κάθε ασθένεια του 

προστάτη αδένα.  

 

Πίνακας 8.2.1: Νουκλεοτιδική αλληλουχία των εκκινητών και μεγέθη των 

σχηματιζόμενων PCR προϊόντων. 

   

Ζεύγος 
εκκινητών 

Νουκλεοτιδική αλληλουχία 
(5’ – 3’) 

Μέγεθος PCR 
προϊόντος (bp) 

   
   

GTGAGCGCTTCGAGATGTTC 
TP53 ATGGCGGGAGGTAGACTGAC 137 

   
GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 

GAPDH GTCATTGATGGCAACAATATCCACT 101 

   

 

 

Πίνακας 8.2.2: Αποτελέσματα της έκφρασης του mRNA του p53 στον καρκίνο και την 

υπερπλασία προστάτη. 

    
 p53 mRNA* 
    
  (%) — (%)  (%) 
    
    

Καρκίνος (n=41) 13 (31.7) 21 (51.2) 7 (17.1) 
    

Υπερπλασία (n=39) 3 (7.7) 25 (64.1) 11 (28.2) 
    

: Υπερέκφραση, : Υποέκφραση, —: Φυσιολογική έκφραση 

* p<0.03 (x2 test) 
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Εικόνα 8.2.1: Χαρακτηριστικά παραδείγματα των προϊόντων της Real-Time PCR του 

γονιδίου p53 (ζώνες 1-3) και του εσωτερικού μάρτυρα (GAPDH, ζώνες 4-6), μετά από 

ανάλυση σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. M; DNA γνωστού μοριακού βάρους (100bp DNA 

ladder). 

 

8.2.2: Αποτελέσματα της γονοτυπικής ανάλυσης του πολυμορφισμού στο 

κωδικόνιο 72 του p53 στον καρκίνο και την υπερπλασία του προστάτη 

Ο πολυμορφισμός στο κωδικόνιο 72 του p53 εξετάστηκε σε δείγματα αίματος 73 

ασθενών με υπερπλασία, 38 ασθενών με καρκίνο προστάτη και 194 φυσιολογικών 

μαρτύρων (Εικόνα 8.2.2). Τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των 3 ομάδων της 

μελέτης φαίνονται στον Πίνακα 8.2.3, ενώ και οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για 

την ανίχνευση των αλληλομόρφων και τα χαρακτηριστικά τους φαίνονται στον Πίνακα 

8.2.4. Η γονοτυπική κατανομή του πολυμορφισμού p53 Arg72Pro δεν αποκλίνει από 

την ισορροπία Hardy-Weinberg (HW) σε καμία από τις 3 ομάδες της μελέτης 

(x2
HWΜάρτυρες=2.62, p=0.11; x2

HWΚαρκίνος=1.81, p=0.18; x2
HWΚΥΠ=2.26, p=0.13) 

(Πίνακας 8.2.5). Η συχνότητα του αλληλομόρφου p53Pro είναι 0.273 στους μάρτυρες 

και έχει παρόμοια κατανομή στις δύο ομάδες ασθενών, 0.316 στα καρκινικά δείγματα 

(x2=0.57, βαθμοί ελευθερίας (df)=1, p=0.45) και 0.295 στα δείγματα υπερτροφίας 

(x2=0.24, df=1, p=0.62). Επιπλέον, οι συχνότητες των γονοτύπων δεν διαφέρουν 

στατιστικά μεταξύ των καρκινικών δειγμάτων και των μαρτύρων (x2=0.94, df=2, 

p=0.63), αλλά είναι διαφορετικές μεταξύ των δειγμάτων ΚΥΠ και των μαρτύρων, μια 

συσχέτιση οριακά μη στατιστικά σημαντική (x2=5.22, df=2, p=0.07). Περαιτέρω 

ανάλυση των αποτελεσμάτων αποκάλυψε ότι η συχνότητα του ομόζυγου για προλίνη 

γονοτύπου (Pro/Pro) είναι σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς με ΚΥΠ από τους 

μάρτυρες (12.3% έναντι 5.2%, x2=4.13, df=1, p=0.042, OR=2.59, 95% CI=1.03-

6.47). Αντιθέτως δε βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού και των 

κλινικοπαθολογικών παραμέτρων που εξετάστηκαν (Ηλικία, επίπεδα PSA στο αίμα, 

TNM, Gleason score, ύπαρξη προστατίτιδας), και στις δύο ασθένειες του προστάτη.  
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Πίνακας 8.2.3: Κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ομάδων της μελέτης για τον 

προσδιορισμό της συχνότητας του πολυμορφισμού Arg72Pro του p53 

    

 Καρκίνος 
Προστάτη (%)

Καλοήθης Υπερπλασία 
Προστάτη (%) 

Φυσιολογικοί 
Μάρτυρες 

    
    

Αριθμός δειγμάτων, n 38 73 194 
    

Ηλικία 
(mean±SD, years) 67.7 ± 6.2 71.8 ± 7.5 65.2 ± 12.3 

    

Επίπεδα PSA στο αίμα 
(mean±SD, ng/ml) 13.46 ± 12.86 3.17 ± 2.90 — 

    

TNM    
T1-T2 20 (53) — — 
T3-T4 18 (47) — — 

    

Gleason score    
2-6 22 (58) — — 

7-10 16 (42) — — 
    

Προστατίτιδα    
Ναι — 46 (63) — 
Όχι — 27 (37) — 

    

 

 

Πίνακας 8.2.4: Νουκλεοτιδική αλληλουχία των εκκινητών, βέλτιστη θερμοκρασία 

αναδιάταξής τους (Optimal Annealing Temperature, Tm), μεγέθη των σχηματιζόμενων 

PCR προϊόντων (p53Arg, p53Pro) και βέλτιστη θερμοκρασία αναδιάταξης τους (Melting 

Temperature, Mt). 

     

Ζεύγος 
εκκινητών 

Νουκλεοτιδική αλληλουχία 
(5’ – 3’) 

Tm 
(°C) 

Μέγεθος PCR 
προϊόντος (bp) 

Mt 
(°C) 

     
     

TCCCCCTTGCCGTCCCAA 
Arg CTGGTGCAGGGGCCACGC 60 141 91 

     
GCCAGAGGCTGCTCCCCC 

Pro CGTGCAAGTCACAGACTT 54 177 95 
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Πίνακας 8.2.5: Κατανομή της συχνότητας του πολυμορφισμού στον κωδικόνιο 72 του 

p53 codon 72 σε ασθενείς με υπερπλασία και καρκίνο προστάτη σε σύγκριση με 

φυσιολογικούς μάρτυρες. 

    

 Καλοήθης Υπερπλασία 
Προστάτη (%) 

Καρκίνος 
Προστάτη (%) 

Φυσιολογικοί 
Μάρτυρες (%)

    
    

Ισορροπία HW    
x2 (df=1) 2.26 1.81 2.62 
P-value 0.13 0.18 0.11 

    

Συχνότητα αλληλομόρφων    
Arg 0.705 0.684 0.727 
Pro 0.295 0.316 0.273 

x2 (df=1) 0.24 0.57 ― 
P-value 0.62 0.45 ― 

OR (95% CI) 0.90 (0.59-1.37) 0.81 (0.48-1.39) ― 
    

Κατανομή γονοτύπων    
Arg/Arg 39 (53.4) 16 (42.1) 98 (50.5) 
Arg/Pro 25 (34.3) 20 (52.6) 86 (44.3) 
Pro/Pro 9 (12.3) 2 (5.3) 10 (5.2) 

x2 (df=2) 5.22 0.94 ― 
P-value 0.07 0.63 ― 

    

Ομοζυγωτία p53Arg    
Arg/Arg 39 (53.4) 16 (42.1) 98 (50.5) 

Arg/Pro + Pro/Pro 34 (46.6) 22 (57.9) 96 (49.5) 
x2 (df=1) 0.18 0.90 ― 
P-value 0.67 0.34 ― 

OR (95% CI) 1.12 (0.66-1.93) 0.71 (0.35-1.44) ― 
    

Ετεροζυγωτία Arg/Pro    
Arg/Pro 25 (34.3) 20 (52.6) 86 (44.3) 

Arg/Arg + Pro/Pro 48 (65.7) 18 (47.4) 108 (55.7) 
x2 (df=1) 2.22 0.88 ― 
P-value 0.14 0.35 ― 

OR (95% CI) 0.65 (0.37-1.14) 1.40 (0.70-2.80) ― 
    

Ομοζυγωτία p53Pro    
Pro/Pro 9 (12.3) 2 (5.3) 10 (5.2) 

Arg/Arg + Arg/Pro 64 (87.7) 36 (94.7) 184 (94.8) 
x2 (df=1) 4.13 0.0008 ― 
P-value 0.042 1.00* ― 

OR (95% CI) 2.59 (1.03-6.47) 1.02 (0.21-4.86) ― 
    

*Fisher’s exact test (2-tailed) 
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Εικόνα 8.2.2: Χαρακτηριστικά παραδείγματα των γονοτύπων του πολυμορφισμού 

Arg72Pro του μετά από Real-Time AS-PCR και ανάλυση της βέλτιστης θερμοκρασίας 

αναδιάταξης των προϊόντων p53Arg και p53Pro (melt curve analysis). (A) Δείγμα 

ομόζυγο για Arg. (B) Δείγμα ομόζυγο για Pro. (C) Ετερόζυγο (Arg/Pro) δείγμα. (D) 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των γονοτύπων του πολυμορφισμού Arg72Pro του p53, 

μετά από ανάλυση σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. Δείγμα 1; Γονότυπος ομόζυγος για Arg. 

Δείγμα 2; Ετερόζυγος (Arg/Pro) γονότυπος. Δείγμα 3; Γονότυπος ομόζυγος για Pro. M; 

DNA γνωστού μοριακού βάρους. [R; Αργινίνη. P; Προλίνη]. 

 

8.2.3: Συσχέτιση των επιπέδων έκφρασης του p53 με τον πολυμορφισμό 

Arg72Pro 

Η έκφραση του mRNA του μετρήθηκε σε δείγματα ιστών από 33 ασθενείς με 

καρκίνο και 39 ασθενείς με υπερπλασία προστάτη που συμμετείχαν στη γονοτυπική 

μελέτη. Τα επίπεδα έκφρασης του p53 ήταν διπλάσια στον καρκίνο (mean±SEM = 

1.50±0.20) από την ΚΥΠ (mean±SEM = 0.77±0.09) (Kruskal-Wallis H test, p=0.002). 

Η κατηγοριοποίηση της έκφρασης του p53 βάσει των 3 γονοτύπων του 

πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 (Arg/Arg, Arg/Pro and Pro/Pro) αποκάλυψε ότι οι 

ασθενείς με καρκίνο προστάτη που φέρουν τον ομόζυγο για αργινίνη γονότυπο 

(Arg/Arg) έχουν υψηλότερα επίπεδα έκφρασης p53 (mean±SEM = 1.93±0.35) από 

τους ασθενείς με τους γονότυπους Arg/Pro (mean±SEM = 1.29±0.23) και Pro/Pro 
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(mean±SEM = 0.38±0.36), ένα εύρημα οριακά μη στατιστικά σημαντικό (Mann-

Whitney U test, p=0.074), ενώ αντιθέτως, τα επίπεδα έκφρασης του p53 δεν 

διαφέρουν σημαντικά στους ασθενείς με ΚΥΠ (Kruskal-Wallis H test, p=0.41) (Πίνακας 

8.2.6 και Εικόνα 8.2.3). 

 

Πίνακας 8.2.6: Έκφραση του mRNA του p53 σε ιστολογικά δείγματα ασθενών με 

καλοήθη υπερπλασία και καρκίνο του προστάτη, κατηγοριοποιημένα βάσει της 

γονοτυπικής κατάστασης του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72. 

    
 p53 codon 72 status (%) 
    

 Arg/Arg Arg/Pro Pro/Pro 
    
    

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη    
    

Αριθμός δειγμάτων (n=39) 24 (61.5) 11 (28.2) 4 (10.3) 
Έκφραση mRNA (mean±SEM) 0.82±0.13 0.67±0.17 0.79±0.26 

Kruskal-Wallis H test p=0.80 
Mann-Whitney U test (2-tailed) p=0.62 p=0.50 p=0.84 

    
Καρκίνος Προστάτη    

    

Αριθμός δειγμάτων (n=33) 14 (42.4) 17 (51.5) 2 (6.1) 
Έκφραση mRNA (mean±SEM) 1.93±0.35 1.29±0.23 0.38±0.36 

Kruskal-Wallis H test p=0.079 
Mann-Whitney U test (2-tailed) p=0.074 p=0.35 p=0.083 

    

 
 

 

Εικόνα 8.2.3: Box-plots των επιπέδων έκφρασης του mRNA του p53 

κατηγοριοποιημένων βάσει της γονοτυπικής κατάστασης του πολυμορφισμού στο 

κωδικόνιο 72. (A) Καρκίνος Προστάτη (PCa), (B) Υπερπλασία Προστάτη (BPH). 
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8.3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΝΗΣ D1 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ G870A 

 

8.3.1: Αποτελέσματα της έκφρασης της κυκλίνης D1 στον καρκίνο και την 

υπερπλασία του προστάτη 

Η παρούσα μελέτη διεξάχθηκε για να καθοριστούν τα επίπεδα έκφρασης του 

γονιδίου της κυκλίνης D1 στον καρκίνο και την υπερπλασία του προστάτη αδένα 

χρησιμοποιώντας ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου 

(Πίνακας 8.3.1). Χαρακτηριστικά παραδείγματα φαίνονται στην Εικόνα 8.3.1. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η κυκλίνη D1 υπερεκφράζεται στο 25% των καρκινικών 

δειγμάτων ενώ υποεκφράζεται στο 30% των υπερπλασιών. Όπως φαίνεται και από τον 

Πίνακα 8.3.2 το μοτίβο έκφρασης μεταξύ υπερπλασίας και καρκίνου είναι οριακά μη 

στατιστικά διαφορετικό (x2 test, p=0.10), κάτι που δείχνει ότι η κυκλίνη D1 δεν έχει 

κατά πάσα πιθανότητα διακριτό ρόλο σε κάθε ασθένεια του προστάτη αδένα.  

 

Πίνακας 8.3.1: Νουκλεοτιδική αλληλουχία των εκκινητών και μεγέθη των 

σχηματιζόμενων PCR προϊόντων. 

   

Ζεύγος 
εκκινητών 

Νουκλεοτιδική αλληλουχία 
(5’ – 3’) 

Μέγεθος PCR 
προϊόντος (bp) 

   
   

GCCCTCGGTGTCCTACTTCAA 
CCND1 TCCTCCTCGCACTTCTGTTCC 111 

   
GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 

GAPDH GTCATTGATGGCAACAATATCCACT 101 

   

 

 

Πίνακας 8.3.2: Αποτελέσματα της έκφρασης του mRNA της κυκλίνης D1 στον καρκίνο 

και την υπερπλασία προστάτη. 

    
 Κυκλίνη D1 mRNA* 
    
  (%) — (%)  (%) 
    
    

Καρκίνος (n=40) 10 (25.0) 24 (60.0) 6 (15.0) 
    

Υπερπλασία (n=40) 4 (10.0) 24 (60.0) 12 (30.0) 
    

: Υπερέκφραση, : Υποέκφραση, —: Φυσιολογική έκφραση 

* p=0.10 (x2 test) 
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Εικόνα 8.3.1: Χαρακτηριστικά παραδείγματα των προϊόντων της Real-Time PCR του 

γονιδίου της κυκλίνης D1 (ζώνες 1-3) και του εσωτερικού μάρτυρα (GAPDH, ζώνες 4-

6), μετά από ανάλυση σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. M; DNA γνωστού μοριακού βάρους 

(100bp DNA ladder). 

 

8.3.2: Αποτελέσματα της γονοτυπικής ανάλυσης του πολυμορφισμού G870A 

της κυκλίνης D1 στον καρκίνο και την υπερπλασία του προστάτη 

Ο πολυμορφισμός G870A της κυκλίνης D1 εξετάστηκε σε δείγματα αίματος 73 

ασθενών με υπερπλασία, 38 ασθενών με καρκίνο προστάτη και 156 φυσιολογικών 

μαρτύρων (Εικόνα 8.3.2). Τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των 3 ομάδων της 

μελέτης φαίνονται στον Πίνακα 8.3.3, ενώ και οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για 

την ανίχνευση των αλληλομόρφων και τα χαρακτηριστικά τους φαίνονται στον Πίνακα 

8.3.4. Η γονοτυπική κατανομή του πολυμορφισμού p53 Arg72Pro δεν αποκλίνει από 

την ισορροπία Hardy-Weinberg (HW) σε καμία από τις 3 ομάδες της μελέτης 

(x2
HWΜάρτυρες=2.28, p=0.13; x2

HWΚαρκίνος=0.003, p=0.96; x2
HWΚΥΠ=0.34, p=0.56) 

(Πίνακας 8.3.5). Η συχνότητα του αλληλομόρφου 870G είναι 0.465 στους μάρτυρες 

και έχει παρόμοια κατανομή στην υπερπλασία 0.493 (x2=0.32, βαθμοί ελευθερίας 

(df)=1, p=0.57), αλλά είναι σημαντικά αυξημένη στον καρκίνο του προστάτη (0.605, 

x2=4.83, df=1, p=0.028). Επιπλέον, οι συχνότητες των γονοτύπων δεν διαφέρουν 

στατιστικά μεταξύ των υπερπλαστικών δειγμάτων και των μαρτύρων (x2=2.17, df=2, 

p=0.34), αλλά είναι διαφορετικές μεταξύ των καρκινικών δειγμάτων και των μαρτύρων 

(x2=6.24, df=2, p=0.044). Περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων αποκάλυψε ότι η 

συχνότητα G/G ομόζυγου γονοτύπου είναι σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς με 

καρκίνο προστάτη από τους μάρτυρες (36.8% έναντι 18.6%, x2=5.90, df=1, p=0.015, 

OR=2.55, 95% CI=1.18-5.53). Επιπλέον οι ασθενείς με καρκίνο προστάτη που φέρουν 

ένα τουλάχιστον G αλληλόμορφο αναπτύσσουν καρκίνο 6 χρόνια νωρίτερα από τους 

ασθενείς με τον A/A γονότυπο (65.9±1.2 έτη έναντι 71.7±1.8, Kaplan-Meier, p=0.049, 

Πίνακας 8.3.6 και Εικόνα 8.3.3). Οι συσχετίσεις με τα υπόλοιπα κλινικοπαθολογικά 

στοιχεία ήταν στατιστικά μη σημαντικές (επίπεδα PSA στο αίμα, TNM, Gleason score). 



Κεφάλαιο 8: Αποτελέσματα 

 108

Πίνακας 8.3.3: Κλινικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά των ομάδων μελέτης για τον 

προσδιορισμό της συχνότητας του πολυμορφισμού G870A της κυκλίνης D1 

     

  Καρκίνος (%) Υπερπλασία (%) Μάρτυρες 
     
     

Αριθμός Δειγμάτων, n 38 73 156 
     

Ηλικία, έτη 66.9 ± 6.7 71.9 ± 7.6 68.3 ± 11.2 
     

PSA, ng/ml 13.8 ± 13.1 3.2 ± 2.9 — 
     

T1-T2 20 (52.6) TNM T3-T4 18 (47.4) — — 
     

2-6 20 (52.6) Gleason 
score 7-10 18 (47.4) — — 

     

Ναι 46 (63.0) Προστατίτιδα Όχι — 27 (37.0) — 
     

 

Πίνακας 8.3.4: Νουκλεοτιδική αλληλουχία των εκκινητών, βέλτιστη θερμοκρασία 

αναδιάταξής τους (Tm) και μεγέθη των σχηματιζόμενων PCR προϊόντων. 

    

Ζεύγος 
εκκινητών 

Νουκλεοτιδική αλληλουχία 
(5’ – 3’) 

Tm 
(°C) 

Μέγεθος PCR 
προϊόντος (bp) 

    
    

GAAGTTCATTTCCAATCCGC 
G870A TGGGACATCACCCTCACTTAC 54 166 

    

 

Πίνακας 8.3.5: Κατανομή της συχνότητας του πολυμορφισμού G870A της κυκλίνης 

D1 σε ασθενείς με ΚΥΠ και καρκίνο προστάτη σε σύγκριση με φυσιολογικούς μάρτυρες. 

    
 PCa (%) ΚΥΠ (%) Μάρτυρες (%) 
    
    

Ισορροπία κατά HW p=0.96 p=0.56 p=0.13 
    

Συχνότητα αλληλομόρφων    
870G 0.605 0.493 0.465 
870A 0.395 0.507 0.535 

x2 (df=1) p=0.028 p=0.57 ― 
    

Κατανομή γονοτύπων    
G/G 14 (36.8) 19 (26.0) 29 (18.6) 
G/A 18 (47.4) 34 (46.6) 87 (55.8) 
A/A 6 (15.8) 20 (27.4) 40 (25.6) 

x2 (df=2) p=0.044 p=0.34 ― 
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Πίνακας 8.3.6: Ο πολυμορφισμός CCND1 G870A έχει επίπτωση στην ηλικία έναρξης 

και ανίχνευσης του καρκίνου του προστάτη. 

   

Γονότυπος 
CCND1 G870A 

Ηλικία 
(μέση ± SEM, έτη) P-value 

   
   

G/G + G/A (n=29) 65.9 ± 1.2 
A/A (n=6) 71.7 ± 1.8 0.052 

   

 

 

 

Εικόνα 8.3.2: Χαρακτηριστικά παραδείγματα των τριών γονοτύπων του 

πολυμορφισμού G870A της κυκλίνης D1, μετά από ανάλυση σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. 

Ζώνες 1-2; A/A γονότυπος. Ζώνες 3-4; G/A γονότυπος. Ζώνες 5-6; G/G γονότυπος. B; 

Αρνητικός μάρτυρας. M; DNA γνωστού μοριακού βάρους (100bp DNA ladder). 

 

 

Εικόνα 8.3.3: Καμπύλη επίπτωσης του καρκίνου του προστάτη. Ασθενείς με 

τουλάχιστον ένα CCND1 870 G αλληλόμορφο αναπτύσσουν καρκίνο προστάτη σε 

μικρότερη ηλικία από τους ασθενείς που φέρουν τον Α/Α ομόζυγο γονότυπο (p=0.049). 
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8.3.3: Συσχέτιση των επιπέδων έκφρασης της κυκλίνης D1 με τον 

πολυμορφισμό G870A 

Η έκφραση του mRNA της κυκλίνης D1 μετρήθηκε σε δείγματα ιστών από 34 

ασθενείς με καρκίνο και 39 ασθενείς με υπερπλασία προστάτη που συμμετείχαν στη 

γονοτυπική μελέτη. Τα επίπεδα έκφρασης της κυκλίνης D1 ήταν παρόμοια στον καρκίνο 

(mean±SEM = 1.20±0.14) και την υπερπλασία του προστάτη (mean±SEM = 

0.96±0.11) (Kruskal-Wallis H test, p=0.18). Η κατηγοριοποίηση της έκφρασης της 

κυκλίνης D1 βάσει των 3 γονοτύπων του πολυμορφισμού G870A (G/G, G/A, A/A) 

αποκάλυψε ότι τα επίπεδα έκφρασης της κυκλίνης D1 δε διαφέρουν σημαντικά τόσο 

στους ασθενείς με καρκίνο προστάτη (Kruskal-Wallis H test, p=0.63) όσο και στους 

ασθενείς με ΚΥΠ (Kruskal-Wallis H test, p=0.11) (Πίνακας 8.3.7 και Εικόνα 8.3.4). 

 

Πίνακας 8.3.7: Έκφραση του mRNA της κυκλίνης D1 σε ιστολογικά δείγματα ασθενών 

με καλοήθη υπερπλασία και καρκίνο του προστάτη, κατηγοριοποιημένα βάσει της 

γονοτυπικής κατάστασης του πολυμορφισμού G870A. 

    
 G870A 72 status (%) 
    
 G/G G/A A/A 
    
    

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη    
    

Αριθμός δειγμάτων (n=39) 8 (20.5) 21 (53.9) 10 (25.6) 
Έκφραση mRNA (mean±SEM) 1.16±0.20 0.82±0.14 1.08±0.28 

Kruskal-Wallis H test p=0.21 
Mann-Whitney U test (2-tailed) p=0.13 p=0.11 p=0.66 

    
Καρκίνος Προστάτη    

    

Αριθμός δειγμάτων (n=34) 12 (35.3) 16 (47.1) 6 (17.6) 
Έκφραση mRNA (mean±SEM) 1.35±0.23 1.13±0.23 1.10±0.22 

Kruskal-Wallis H test p=0.63 
Mann-Whitney U test (2-tailed) p=0.34 p=0.50 p=0.75 
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Εικόνα 8.3.4: Box-plots των επιπέδων έκφρασης του mRNA της κυκλίνης D1 

κατηγοριοποιημένων βάσει της γονοτυπικής κατάστασης του πολυμορφισμού G870A. 

(A) Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη (BPH). (B) Καρκίνος Προστάτη (PCa). 
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8.4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TPL-2/COT 

 

8.4.1: Αποτελέσματα της έκφρασης του Tpl-2/Cot με τη χρήση Real-Time 

PCR 

Η παρούσα μελέτη διεξάχθηκε για να καθοριστούν τα επίπεδα έκφρασης του 

πρώτο-ογκογονιδίου Tpl-2/Cot στον καρκίνο και την υπερπλασία του προστάτη αδένα 

χρησιμοποιώντας ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου 

(Πίνακας 8.4.1). Χαρακτηριστικά παραδείγματα φαίνονται στην Εικόνα 8.4.1. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το Tpl-2/Cot υπερεκφράζεται στο 50% των καρκινικών 

δειγμάτων ενώ υποεκφράζεται στο 37% των υπερπλασιών. Όπως φαίνεται και από τον 

Πίνακα 8.3.2 το μοτίβο έκφρασης μεταξύ υπερπλασίας και καρκίνου είναι διαφορετικό 

(x2 test, p<0.003), κάτι που δείχνει ότι το Tpl-2/Cot έχει διακριτό ρόλο στις δύο 

ασθένειες του προστάτη αδένα. Περαιτέρω στατιστική ανάλυση ανέδειξε ότι οι ασθενείς 

με καρκίνο προστάτη και ηλικία <70 ετών έχουν αυξημένα επίπεδα έκφρασης Tpl-2/Cot 

σε σχέση με τους γηραιότερους ασθενείς (4.3±0.9 έναντι 1.9±0.5, Mann-Whitney U 

test, p=0.019, Πίνακας 8.4.3). Αντιστοίχως, στους ασθενείς με υπερπλασία 

προστάτη, όσοι υποεκφράζουν το Tpl-2/Cot, εμφανίζουν την ασθένεια κατά μέσο όρο 5 

αργότερα από τους ασθενείς με φυσιολογικά επίπεδα Tpl-2/Cot (75.1±2.2 έναντι 

70.0±1.5, Mann-Whitney U test, p=0.039, Πίνακας 8.4.4). Οι συσχετίσεις με τα 

υπόλοιπα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών ήταν στατιστικά μη 

σημαντικές (επίπεδα PSA στο αίμα, TNM, Gleason score, ύπαρξη προστατίτιδας) 

 

 

Πίνακας 8.4.1: Νουκλεοτιδική αλληλουχία των εκκινητών και μεγέθη των 

σχηματιζόμενων PCR προϊόντων. 

   

Ζεύγος 
εκκινητών 

Νουκλεοτιδική αλληλουχία 
(5’ – 3’) 

Μέγεθος PCR 
προϊόντος (bp) 

   
   

TCCTAAGGACCTCCGAGGAAC 
Tpl-2/Cot CCCAGGCTGTAGATGTCTGCT 93 

   
GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 

GAPDH GTCATTGATGGCAACAATATCCACT 101 
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Πίνακας 8.4.2: Αποτελέσματα της έκφρασης του mRNA της κινάσης Tpl-2/Cot στον 

καρκίνο και την υπερπλασία προστάτη. 

    
 Tpl-2/Cot mRNA* 
    
  (%) — (%)  (%) 
    
    

Καρκίνος (n=40) 20 (50.0) 16 (40.0) 4 (10.0) 
    

Υπερπλασία (n=38) 7 (18.4) 17 (44.7) 14 (36.9) 
    

: Υπερέκφραση, : Υποέκφραση, —: Φυσιολογική έκφραση 

* p<0.003 (x2 test) 

 
Πίνακας 8.4.3: Συσχέτιση της έκφρασης του Tpl-2/Cot με την ηλικία των ασθενών 

στον καρκίνο του προστάτη. 

    

Ηλικία Αριθμός 
δειγμάτων 

Έκφραση Tpl-2/Cot 
(mean±SEM) P-value 

    
    

<70 22 4.3±0.9 
≥70 18 1.9±0.5 0.019* 

    

*Mann-Whitney U test (2-tailed) 
 
Πίνακας 8.4.4: Συσχέτιση της έκφρασης του Tpl-2/Cot με την ηλικία των ασθενών 

στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. 

    

Έκφραση 
Tpl-2/Cot 

Αριθμός 
δειγμάτων 

Ηλικία 
(mean±SEM) P-value 

    
    

Φυσιολογική 24 70.0±1.5 
Υποέκφραση 14 75.1±2.2 0.039* 

    

*Mann-Whitney U test (2-tailed) 
 

 
Εικόνα 8.4.1: Χαρακτηριστικά παραδείγματα των προϊόντων της Real-Time PCR του 

γονιδίου Tpl-2/Cot (ζώνες 1-3) και του εσωτερικού μάρτυρα (GAPDH, ζώνες 4-6), μετά 

από ανάλυση σε πήκτωμα αγαρόζης 2%. M; DNA γνωστού μοριακού βάρους. 
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Τέλος με το Spearman test, ελέγχθηκε η συν-έκφραση του Tpl-2/Cot με τα 

υπόλοιπα γονίδια που εξετάστηκαν στην παρούσα διατριβή. Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στον Πίνακα 8.4.5. Στον φυσιολογικό προστάτη (Πίνακας 8.4.5 Α) το  

Tpl-2/Cot έχει αρνητική συν-έκφραση τόσο με τον FGF2 (p<0.001) όσο και με τον EGF 

(p<0.001). Στην ΚΥΠ (Πίνακας 8.4.5 Β) η αρνητική συσχέτιση Tpl-2/Cot και 

FGF2/EGF γίνεται θετική (p<0.001 και p=0.014, αντίστοιχα). Επιπλέον, νέες θετικές 

συν-εκφράσεις, που δεν υπήρχαν στον φυσιολογικό προστάτη, εμφανίζονται: το      

Tpl-2/Cot συν-εκφράζεται με τους παράγοντες αύξησης VEGF (p<0.001), TGFB1 

(p<0.001) και IGF1 (p<0.001), καθώς και τα γονίδια p53 (p<0.001) και κυκλίνη D1 

(p<0.001); Στον καρκίνο του προστάτη (Πίνακας 8.4.5 Γ), συγκρινόμενος με τον 

φυσιολογικό προστάτη, η αρνητική συσχέτιση Tpl-2/Cot και FGF2/EGF γίνεται θετική 

(p=0.003 και p=0.050, αντίστοιχα). Επιπλέον, νέες θετικές συν-εκφράσεις, που δεν 

υπήρχαν στον φυσιολογικό προστάτη, εμφανίζονται: το Tpl-2/Cot συν-εκφράζεται με 

τον παράγοντα αύξησης TGFB1 (p<0.001), καθώς και με τα γονίδια p53 (p<0.001) και 

κυκλίνη D1 (p<0.001); Όταν συγκρίνεται με την υπερπλασία, η συν-έκφραση του   

Tpl-2/Cot διαφέρει στον καρκίνο του προστάτη, καθώς χάνονται δύο συν-εκφράσεις: 

με τον VEGF και με τον IGF1.  
 

Πίνακας 8.4.5: Ανάλυση της συν-έκφρασης του Tpl-2/Cot με τα γονίδια VEGF, FGF2, 

TGFB1, EGF, IGF1, P53 και CCND1 στη φυσιολογία, στην ΚΥΠ και στην κακοήθεια. 
 
Α. Φυσιολογικός Προστάτης 

          

  VEGF FGF2 TGFB EGF IGF1 P53 CCND1 TPL2 
          
          

VEGF CC 1.000        
 p-value         
          

FGF2 CC 0.500 1.000       
 p-value 0.667        
          

TGFB CC 0.500 -0.500 1.000      
 p-value 0.667 0.667       
          

EGF CC 0.500 1.000 -0.500 1,000     
 p-value ,667 <0.001 0.667      
          

IGF1 CC -0.500 0.500 -1.000 0.500 1.000    
 p-value 0.667 0.667 <0,001 0.667     
          

P53 CC 0.500 1.000 -0.200 1,000 0,500 1.000   
 p-value 0.667 <0.001 0.800 , 0,667    
          

CCND1 CC 1.000 0,500 0.800 0.500 -0.500 0.400 1.000  
 p-value <0.001 0,667 0.200 0.667 0.667 0.600   
          

TPL2 CC -0.500 -1.000 0.800 -1.000 -0.500 -0.400 0.400 1.000 
 p-value 0.667 <0.001 0.200 <0.001 0.667 0.600 0.600  
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Β. Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη 
          

  VEGF FGF2 TGFB EGF IGF1 P53 CCND1 TPL2 
          
          

VEGF CC 1.000        
 p-value         
          

FGF2 CC 0.425 1.000       
 p-value 0.008        
          

TGFB CC 0.445 0.647 1.000      
 p-value 0.005 <0.001       
          

EGF CC 0.321 0.491 0.357 1.000     
 p-value 0.145 0.017 0.094      
          

IGF1 CC 0.470 0.744 0.733 0.443 1.000    
 p-value 0.003 <0.001 <0.001 0.034     
          

P53 CC 0.729 0.696 0.716 0.253 0.650 1.000   
 p-value <0.001 <0.001 <0.001 0.243 <0.001    
          

CCND1 CC 0.700 0.709 0.682 0.553 0.520 0.756 1.000  
 p-value <0.001 <0.001 <0.001 0.006 0.001 <0.001   
          

TPL2 CC 0.604 0.636 0.637 0.503 0.565 0.672 0.779 1.000 
 p-value <0.001 <0.001 <0.001 0.014 <0.001 <0.001 <0.001  
          

 

 

Γ. Καρκίνος Προστάτη 
          

  VEGF FGF2 TGFB EGF IGF1 P53 CCND1 TPL2 
          
          

VEGF CC 1.000        
 p-value         
          

FGF2 CC 0.359 1.000       
 p-value 0.021        
          

TGFB CC 0.412 0.793 1.000      
 p-value 0.007 <0.001       
          

EGF CC 0.553 0.245 0.155 1.000     
 p-value 0.001 0.163 0.373      
          

IGF1 CC 0.270 0.807 0.660 0.207 1.000    
 p-value 0.083 <0.001 <0.001 0.232     
          

P53 CC 0.612 0.695 0.785 0.516 0.437 1.000   
 p-value <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.004    
          

CCND1 CC 0.513 0.716 0.594 0.617 0.559 0.775 1.000  
 p-value 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001   
          

TPL2 CC 0.279 0.461 0.598 0.339 0.253 0.566 0.688 1.000 
 p-value 0.081 0.003 <0.001 0.050 0.116 <0.001 <0.001  
          

CC: Correlation coefficient 
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8.4.2: Αποτελέσματα της έκφρασης του Tpl-2/Cot μετά από ανοσοϊστοχημική 

χρώση 

Η εκτίμηση της χρώσης έγινε σε μεγέθυνση 400×, και οι μετρήσεις στα hot spots. 

Η κατανομή της θετικής χρώσης είναι περιοχική.  

Ως ιστός ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η αμυγδαλή (tonsil), στην οποία η χρώση είναι 

κυρίως διάχυτη περιπυρηνική (είναι κυτταροπλασματική, αλλά το κυτταρόπλασμα είναι 

μικρό), όπου βάφει Τ-λεμφοκύτταρα και μακροφάγα αλλά όχι Β-κύτταρα.  

Στην καλοήθη υπερπλασία του προστάτη η χρώση είναι κοκκιώδης-

κυτταροπλασματική, αλλά και σε κυστίδια που πιθανώς να ανήκουν στο golgi. Τα 

κοκκία είναι κυτταροπλασματικά, και υπάρχουν έως 5 ανά κύτταρο. Υπάρχει παντού 

θετικός ενδογενής μάρτυρας (Τ-λεμφοκύτταρα και μακροφάγα). Επανεξέταση με CD3 

αντίσωμα έδειξε ότι τα ενδοεπιθηλιακά κύτταρα φλεγμονής (Τ-λεμφοκύτταρα) είναι 

λίγα και επομένως δεν αλλάζει το ποσοστό της χρώσης (Πίνακας 8.4.6).  

Στα καρκινώματα έχουμε διάχυτη καφέ κυτταροπλασματική χρώση και 

υποέκφράση του Tpl-2/Cot σε σχέση με τις υπερπλασίες, αναφορικά με τον αριθμό και 

το μέγεθος των κυτταροπλασματικών κοκκίων. Επιπλέον στους καρκίνους το 

περίγραμμα των κοκκίων αλλοιώνεται σε σχέση με την ΚΥΠ, και δεν αναγνωρίζεται 

golgi. Σε όλα τα περιστατικά καρκίνου προστάτη υπάρχει θετικός ενδογενής μάρτυρας 

(τα φυσιολογικά αδένια και/ή Τ-λεμφοκύτταρα) (Πίνακας 8.4.5).  

Το φυσιολογικό επιθήλιο μοιάζει με το υπερπλαστικό αλλά η χρώση δεν είναι 

συνήθως σε κυστίδια και τα κοκκία είναι λίγα και μικρά.  

Στις σπερματοδόχες ληκύθους υπάρχουν αθροίσεις μεγάλων κοκκίων και διάχυτη 

χρώση σε πολλά κύτταρα (Εικόνα 8.4.2).  

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τόσο η ένταση, όσο και το 

ποσοστό της χρώσης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ του καρκίνου και της υπερπλασίας 

του προστάτη (Mann-Whitney U test, p<0.001 και p=0.001 αντίστοιχα). 
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Πίνακας 8.4.5: Αποτελέσματα της χρώσης του Tpl-2/Cot στον καρκίνο προστάτη. 
     

Α/Α Είδος χρώσης Ποσοστό χρώσης Ένταση χρώσης Αριθμός κοκκίων 
     
     

1 kk 1% ++ ++ 
2 kk 13% ++ + 
3 — — — — 
4 kk 47% ++ + 
5 — — — — 
6 kk 35% ++ + 
7 — — — — 
8 kk 1% ++ + 
9 kk/g 37% ++ ++ 
10 kk 4% ++ + 
11 kk 38% ++ ++ 
12 kk 18% ++ + 
13 — — — — 
14 kk 11% + + 
15 kk 3% + + 
16 kk 7% + + 
17 kk 23% ++ ++ 
18 kk 23% + + 
19 kk 3% + + 
20 kk 53% + ++ 
21 kk 48% +++ ++ 
22 — — — — 
23 kk 27% + + 

     

kk: κοκκοιώδης κυτταροπλασματική; g: Golgi 

 
Πίνακας 8.4.6: Αποτελέσματα της χρώσης του Tpl-2/Cot στην ΚΥΠ. 

    

Α/Α Είδος χρώσης Ποσοστό χρώσης Ένταση χρώσης 
    
    

1 kk/g 35% +++ 
2 kk/g 18% ++ 
3 kk/g 43% +++ 
4 kk/g 10% +++ 
5 kk/g 22% ++ 
6 kk/g 35% +++ 
7 kk/g 45% +++ 
8 kk 48% ++ 
9 kk/g 37% ++ 
10 kk/g 7% ++ 
11 kk/g 37% ++ 
12 kk/g 46% ++ 
13 kk/g 85% ++ 
14 kk/g 75% +++ 
15 kk/g 30% ++ 
16 kk/g 53% +++ 
17 kk/g 58% +++ 
18 kk/g 35% +++ 
19 kk/g 5% ++ 
20 kk 63% +++ 

    

kk: κοκκοιώδης κυτταροπλασματική; g: Golgi 
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Εικόνα 8.4.2: Ανοσοϊστοχημική χρώση του Tpl-2. (A) Αμυγδαλή, (B) Φυσιολογικός 

προστάτης, (C), Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη, (D) Προστατική Ενδοεπιθηλιακή 

Νεοπλασία, (E) Καρκίνος Προστάτη, (F) Καρκίνος Προστάτη, (G) Ενδοεπιθηλιακά 

Μακροφάγα, (H), Σπερματοδόχος Λήκυθος. 
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8.4.3: Αποτελέσματα της έκφρασης του Tpl-2/Cot μετά από πειράματα σε 

καρκινικές προστατικές κυτταρικές σειρές 

Οι κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι DU145, PC-3 και LNCaP αντίστοιχα 

(Εικόνα 8.4.3). Οι σειρές DU145 και PC-3 είναι ανδρογονανεξάρτητες, ενώ η LNCaP 

είναι ανδρογονοεξαρτώμενη. 

 

 
Εικόνα 8.4.3: Εικόνες φωτονικού μικροσκοπίου των τριών προστατικών καρκινικών 

κυτταρικών σειρών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. (A) και (B) DU145, 

(C) και (D) PC-3, (E) και (F) LNCaP. Οι εικόνες (A), (C) και (E) είναι σε μικρή και οι 

εικόνες (B), (D) και (F) σε μεγάλη μεγέθυνση αντιστοίχως. 
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Μετά τη χορήγηση στα κύτταρα των πεπτιδικών αυξητικών παραγόντων VEGF, 

TGFB και bFGF, καθώς και του συνθετικού ανδρογόνου R1881 (Εικόνα 8.4.4) και των 

αντιανδρογόνων Flutamide και Bicalutamide (Εικόνα 8.4.5), έγινε προσδιορισμός της 

έκφρασης του mRNA του Tpl-2/Cot με τη χρήση ποσοτικής Real-Time PCR. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν ότι οι πεπτιδικοί παράγοντες αύξησης δεν 

επηρεάζουν την έκφραση του Tpl-2/Cot (Εικόνα 8.4.6), ενώ τα ανδρογόνα μειώνουν 

την έκφρασή του στην κυτταρική σειρά LNCaP (ενώ όπως αναμενόταν δεν έχουν 

επίδραση στις κυτταρικές σειρές DU145 και PC-3), ένα φαινόμενο που εξαρτάται από τη 

δόση του ανδρογόνου (dose dependent effect) και αναστέλλεται εν μέρει από το 

αντιανδρογόνο Bicalutamide, αλλά όχι από το αντιανδρογόνο Flutamide (Εικόνα 

8.4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.4.4: Απεικόνιση του συνθετικού ανδρογόνου R1881 (Methyltrienolone). 

 

 

Α      Β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.4.5: Απεικόνιση των αντιανδρογόνων Flutamide (A) και Bicalutamide (Β). 
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Εικόνα 8.4.6: Αποτελέσματα της έκφρασης του Tpl-2 μετά από χορήγηση των 

πεπτιδικών παραγόντων αύξησης TGFb, bFGF και VEGF (σε συγκέντρωση 10ng/μl), 

καθώς και του συνθετικού ανδρογόνου R1881 (σε συγκέντρωση 10nM). Μόνο η 

επίδραση με το R1881 στην κυτταρική σειρά LNCaP, προκαλεί σημαντική αλλαγή των 

επιπέδων έκφρασης του Tpl-2. (A) LNCaP, (B), PC-3, (C), DU145. 
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Εικόνα 8.4.6: Αποτελέσματα της έκφρασης του Tpl-2 στην κυτταρική σειρά LNCaP 

μετά από (A) χορήγηση του συνθετικού ανδρογόνου R1881 σε διάφορες 

συγκεντρώσεις και (Β, C) μετά από παράλληλη χορήγηση του συνθετικού ανδρογόνου 

R1881 (σε συγκέντρωση 10nM) και των αντιανδρογόνων φλουταμίδη (Flutamide) και 

βικαλουταμίδη (Bicalutamide) σε διάφορες συγκεντρώσεις. 
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9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η κύρια λειτουργία του προστάτη αδένα είναι η παροχή βιταμινών και ένζυμων 

στο σπέρμα, για την ενεργειακή υποστήριξή του και την αύξησης της κινητικότητάς 

του. Οι ασθένειές του, ωστόσο, προσβάλλουν εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, 

μειώνοντας δραματικά την ποιότητα της ζωής τους, ενώ στην περίπτωση του καρκίνου 

του προστάτη μπορεί να αποβεί μοιραία αν δεν διαγνωστεί στα αρχικά στάδια. Ο 

προσδιορισμός των γενετικών και μοριακών συμβάντων που μπορούν να βοηθήσουν 

στην έγκαιρη διάγνωση της καλοήθους υπερπλασίας και του καρκίνου του προστάτη, ή 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμους θεραπευτικούς στόχους, είναι πρώτη 

προτεραιότητα των ερευνητών που δουλεύουν στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. 

 
9.1: Πεπτιδικοί παράγοντες αύξησης 

Στη μελέτη αυτή προσδιορίστηκαν τα επίπεδα έκφρασης των πεπτιδικών 

παραγόντων έκφρασης VEGF, FGF2, TGFB1, EGF και IGF1 στον φυσιολογικό, 

υπερπλαστικό και κακοήθη προστάτη, και συσχετίστηκαν τα αποτελέσματα με τα 

κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών, σε μια προσπάθεια να βρεθούν 

συσχετίσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη. Η επιλογή των 

συγκεκριμένων αυξητικών παραγόντων δεν ήταν τυχαία, αλλά σκόπιμη, καθώς οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες είναι οι αντιπροσωπευτικοί 5 πολύ σημαντικών οικογενειών 

αυξητικών παραγόντων που εμπλέκονται σχεδόν σε όλες τις ενδοκυτταρικές 

λειτουργίες, και επομένως επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τα κύτταρα [113,114]. 

Ο VEGF, ως ένα από τους πιο σημαντικούς υποκινητής της αγγειογένεσης, 

υπερεκφράζεται σε μια πλειάδα ανθρώπινων νεοπλασιών [147], συνεισφέροντας 

σημαντικά στην ανάπτυξη των όγκων και στη μετάστασή τους. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής, στην οποία ανιχνεύθηκε υπερέκφραση του VEGF στον καρκίνο του 

προστάτη, είναι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε 

καρκινικές προστατικές κυτταρικές σειρές και σε πρωτοπαθείς όγκους [197] [198]. Είναι 

επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα επίπεδα έκφρασης του VEGF δεν 

συσχετίστηκαν με καμία κλινικοπαθολογική παράμετρο, κάτι που δηλώνει πως ο VEGF 

παίζει σηματνικό ρόλο τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την εξέλιξη της νόσου. 

Αντιθέτως, ο VEGF υποεκφράζεται στην πλειοψηφία των δειγμάτων καλοήθους 

υπερπλασίας. Η βιβλιογραφία είναι συγκεχυμένη στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς ο VEGF 

και έχει ανιχνευθεί [197] και όχι [397] στα υπερπλαστικά κύτταρα. Ίσως στην ΚΥΠ η 

αγγειογένεση δεν είναι τόσο απαραίτητη, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει την 

υποέκφραση του VEGF. 
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Ο TGFB εκφράζεται συνήθως σε χαμηλά επίπεδα στο φυσιολογικό προστάτη 

αδένα [184], ενώ η παραγωγή του αυξάνεται μετά από τη στέρηση των ανδρογόνων 

[398], μια διαδικασία που είναι αναστρέψιμη με την επαναχορήγηση ανδρογόνων [66]. 

Η αύξηση αυτή ακολουθείται από αύξηση στα επίπεδα των υποδοχέων TGFBR1 και 

TGFBR2 [399]. Ο TGFB συνήθως υπερεκφράζεται στον καρκίνο του προστάτη. Τα 

αυξημένα επίπεδά του συσχετίζονται με την εξέλιξη της νόσου [188]. Ωστόσο, στη 

δικιά μας σειρά δειγμάτων, ο TGFB υποεκφράζεται. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το 

γεγονός ότι όλα τα δείγματα ήταν ανδρογονοεξαρτώμενοι καρκίνοι προστάτη, που 

σημαίνει ότι υπόκεινται σε ρύθμιση από τα ανδρογόνα, κάτι που δεν επιτρέπει την 

αύξηση των επιπέδων έκφρασης του TGFB. Τα επίπεδα του TGFB1 ήταν 

υποεκφρασμένα και στα δείγματα ΚΥΠ. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι μόνο τα 

επίπεδα έκφρασης του TGFB2 αυξάνονται στην προστατική υπερπλασία [175]. 

Επομένως, το βασικό μόριο της οικογένειας του TGFB που εμπλέκεται στην παθογένεια 

της νόσου είναι ο TGFB2, κάτι που σημαίνει πως πιθανώς η έκφραση των άλλων δύο 

ισομορφών του TGFB (TGFB1 και TGFB3) δεν είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και 

εξέλιξη της προστατικής υπερπλασίας. 

Ο FGF2 είναι ένας αυξητικός παράγοντας που συντίθεται από πολλούς τύπους 

προστατικών κυττάρων εκτός από τους ινοβλάστες, όπως τα επιθηλιακά κύτταρα, τα 

μακροφάγα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα [171,400]. Τα επίπεδά του είναι συνήθως 

αυξημένα στον καρκίνο του προστάτη [176], μια παρατήρηση που συμφωνεί με τα 

ευρήματα της μελέτης μας. Ο FGF2 έχει την ικανότητα να επάγει τον πολλαπλασιασμό 

των κακοηθών επιθηλιακών κυττάρων ανεξάρτητα από τη ρύθμιση στην οποία 

υπόκεινται από το στρώμα του προστάτη [176], ένα εύρημα που σχετίζεται με την 

εξέλιξη της ασθένειας. Ο FGF2 παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην αγγειογένεση, 

επάγοντας τον VEGF [147], κάτι που επίσης επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματά μας, 

καθώς και οι δύο παράγοντες υπερεκφράζονται στον καρκίνο του προστάτη και έχουν 

και θετική συν-έκφραση. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει υπερέκφραση του FGF2 

στην ΚΥΠ [173,175]. Ωστόσο, στη μελέτη μας τα επίπεδα του FGF2 είναι φυσιολογικά, 

αν και το 25% των δειγμάτων ΚΥΠ υπερεκφράζει τον FGF2. 

Ο EGF είναι ο υποκαταστάτης (ligand) ενός από τα καλύτερα μελετημένα 

ογκογονίδια, του EGFR. Η έκφραση του EGF είναι υπό τον έλεγχο των ανδρογόνων 

στον φυσιολογικό προστάτη, ενώ υπερέκφρασή του έχει βρεθεί στο επιθήλιο 

καρκινικών δειγμάτων [168,169]. Ο EGF υπερεκφράζεται στα καρκινικά δείγματα της 

μελέτης μας, ένα εύρημα που σχετίζεται με όγκους χαμηλότερου Gleason score. Αυτό 

μπορεί να σημαίνει ότι ο EGF παίζει σημαντικό ρόλο κατά τα πρώιμα στάδια της 
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καρκινογένεσης, ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου ο ρόλος του δεν είναι 

τόσο σημαντικός. Τα επίπεδα του EGF είναι φυσιολογικά στην ΚΥΠ. Το γεγονός ότι οι 

ασθενείς με χαμηλότερη έκφραση EGF είναι κατά μέσο όρο 8 μεγαλύτεροι από τους 

ασθενείς με φυσιολογικά επίπεδα EGF, μπορεί να σημαίνει ότι η υποέκφραση του EGF 

καθυστερεί σημαντικά την ανάπτυξη και εμφάνιση της ΚΥΠ.  

Τα επίπεδα του IGF1 υποεκφράζονται τόσο στον καρκίνο όσο και στην 

υπερπλασία του προστάτη. Ωστόσο, περίπου το 25% των δειγμάτων και των δύο 

ασθενειών υπερεκφράζει τον IGF1. Η υπερέκφραση αυτή σχετίζεται με χαμηλότερο 

Gleason score και μικρότερο στάδιο της νόσου στα καρκινικά δείγματα, το οποίο μπορεί 

να σημαίνει ότι, όπως και στην περίπτωση του EGF, ότι ο IGF1 παίζει σημαντικό ρόλο 

στα πρώτα στάδια της καρκινογένεσης, και με μειωμένη ηλικία στα δείγματα ΚΥΠ, κάτι 

που σημαίνει ότι, αντιθέτως με τον ρόλο που παίζει ο EGF στην υπερπλασία, ότι τα 

αυξημένα επίπεδα IGF1 συνεισφέρουν στην πρώιμη ανάπτυξη της νόσου. 

Οι πεπτιδικοί παράγοντες αύξησης της μελέτης μας έχουν διαφορετικά μοτίβα 

έκφρασης και συν-έκφρασης μεταξύ φυσιολογικού, υπερπλαστικού και κακοήθους 

προστάτη. Οι διαφορές αυτές έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες νεοπλασίες και προ-

καρκινικές καταστάσεις [401], κάτι που σημαίνει πως τα υπερπλαστικά και κακοήθη 

προστατικά κύτταρα χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο το δίκτυο των αυτοκρινών 

και παρακρινών αυξητικών παραγόντων, για να πετύχουν τους στόχους τους, την 

υπερτροφία στην περίπτωση της ΚΥΠ και την αθανασία στην περίπτωση του 

προστατικού καρκίνου.  

Η μελέτη αυτή πιστεύουμε ότι κατάφερε να αναδείξει μερικές από τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πεπτιδικών παραγόντων αύξησης, εμπλέκοντάς τους στην 

ανάπτυξη τόσο του καρκίνου όσο και της υπερπλασίας του προστάτη, και επισήμανε 

μερικές συσχετίσεις με πιθανή κλινική σημασία, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για 

την έγκαιρη διάγνωση και πιθανή θεραπεία και των δύο αυτών ασθενειών του 

προστάτη αδένα. 

 

9.2: P53 

Αυτή η πληθυσμιακή μελέτη διεξάχθηκε για να καθορίσει το βαθμό επικράτησης 

του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 του p53 codon 72, σε έναν ελληνικό πληθυσμό 

ασθενών με υπερπλασία και καρκίνο προστάτη, συγκρινόμενοι με φυσιολογικούς 

μάρτυρες, και να εξετάσει εάν οι ασθενείς με διαφορετικούς γονοτύπους στο κωδικόνιο 

72 παρουσιάζουν διαφορές στα επίπεδα έκφρασης του p53. Η συχνότητα του 

γονοτύπου Pro/Pro ήταν σημαντικά αυξημένη στους ασθενείς με ΚΥΠ, σε σχέση με 
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τους μάρτυρες (12.3% έναντι 5.2%, p=0.042), κάτι που δηλώνει ότι ο πολυμορφισμός 

στο κωδικόνιο 72 του p53, και συγκεκριμένα το αλληλόμορφο της προλίνης στην 

ομόζυγη κατάστασή του, σχετίζεται με την ανάπτυξη της καλοήθους υπερπλασίας 

προστάτη. Αντιθέτως, η γονοτυπική κατανομή του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 

δε διέφερε μεταξύ των ασθενών με καρκίνο προστάτη και των φυσιολογικών μαρτύρων 

(p=0.63). Ωστόσο τα επίπεδα έκφρασης του p53 των ασθενών με καρκίνο προστάτη 

που φέρουν τον ομόζυγο για αργινίνη γονότυπο (Arg/Arg) είναι υψηλότερα από τα 

επίπεδα έκφρασης του p53 των ασθενών με τους γονότυπους Arg/Pro και Pro/Pro 

(p=0.074), κάτι που δεν παρατηρείται στους ασθενείς με ΚΥΠ (p=0.41).  

Η συχνότητα του p53Pro στην ομάδα ελέγχου είναι 0.27. Οι πολυμορφισμοί του 

p53 (συμπεριλαμβανομένου και αυτού στο κωδικόνιο 72) και οι απλότυποι (haplotypes) 

τους εμφανίζουν ετερογένεια μεταξυ διαφορετικών εθνοτήτων και σχετίζονται ισχυρά 

με την γεωγραφική τοποθεσία [402]. Η συχνότητα του p53Arg αλληλομόρφου 

σχετίζεται με το γεωγραφικό πλάτος, κάτι που αποδίδεται σε οικολογική προσαρμογή 

στην υπεριώδη ακτινοβολία [228], ενώ το p53Pro, σε συνδυασμό με συγκεκριμένα 

αλληλόμορφα πολυμορφικών περιοχών του p53 στα εσώνια 3 και 6, σχετίζεται με το 

γεωγραφικό μήκος σε Ρώσικους πληθυσμούς [403], επιτρέποντας την προσαρμογή σε 

πιο κρύα κλίματα. Επομένως, είναι πιθανό ότι οι πολυμορφισμοί του p53, και ανάμεσά 

τους ο Arg72Pro, να είναι σε ισορροπία και να διατηρούνται λόγο φυσικής επιλογής. 

Στους Καυκάσιους, η συχνότητα του p53Pro ποικίλει από 0.24 (Φιλανδία) [229] μέχρι 

0.56 (Ινδία) [404], με την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών εθνοτήτων να έχουν 

συχνότητες από 0.25 έως 0.35. Επομένως, η συχνότητα του p53Pro της μελέτης μας 

είναι μέσα στο εύρος που προβλέπεται για τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς.  

Ο Pro/Pro γονότυπος συσχετίζεται, στα δείγματά μας, με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης καλοήθους υπερπλασίας προστάτη, ένα εύρημα που παρατηρείται για πρώτη 

φορα, καθώς η μόνη άλλη μελέτη που έχει διεξαχθεί έως τώρα σε δείγματα ΚΥΠ δεν 

βρήκε κάποια συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 και της 

προστατικής υπερπλασίας [277]. Η ΚΥΠ είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από 

συνεχή προστατική ανάπτυξη, εξαιτίας μιας ανισορροπίας που προάγει τον 

πολλαπλασιασμό των επιθηλιακών κυττάρων αντί για την απόπτωσή τους [405]. Η 

p53Pro είναι λιγότερο αποτελεσματική στην επαγωγή της απόπτωσης από την p53Arg, 

ένα ελάττωμα που αυξάνει με την ηλικία των ασθενών. Επομένως, άτομα με τον 

ομόζυγο για Pro γονότυπο έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης παθολογικών 

καταστάσεων που σχετίζονται με κακή απόπτωση, όπως η καρδιακή ισχαιμία και η 

καλοήθης υπερπλασία του προστάτη [406]. 
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Δεν παρατηρήθηκε κάποια συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 

72 και της προστατικής νεοπλασίας, ένα εύρημα που είναι σε συμφωνία με άλλες 

μελέτες που έχουν διεξαχθεί στον καρκίνο του προστάτη [276,277]. Ωστόσο, αρκετές 

μελέτες καταλήγουν στο αντίθετο αποτέλεσμα, συσχετίζοντας την ομοζυγωτία p53Pro 

με μειωμένο [275] ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου προστάτη [273,274]. 

Μεθοδολογικά λάθη, παραλλαγές στα πρωτόκολλα ανάμεσα στα διαφορετικά 

εργαστήρια [270], ή κακή ή μη-τυχαία επιλογή της ομάδας ελέγχου, που οδηγούν σε 

αποκλίσεις από την ισορροπία κατά Hardy-Weinberg [272], μπορεί να εξηγήσουν τις 

παραπάνω διαφορές. Ωστόσο, ο κύριος λόγος για αυτές τις διαφορές είναι η 

εθνικότητα. Η πλειονότητα των μελετών που συσχετίζουν το p53Pro με τον καρκίνο, 

μεταξύ αυτών και του προστάτη, έχουν διεξαχθεί σε Ασιατικούς πληθυσμούς της 

Ιαπωνίας και της Κίνας, όπου ένας άλλος πολυμορφισμός του p53 (ένας διπλασιασμός 

16 βάσεων στο εσώνιο 3) είναι πολύ σπάνιος (συχνότητα<2%) [402,403]. Ο 

απλότυπος p53Pro–16bp+ έχει προστατευτικό ρόλο έναντι του καρκίνου. Επομένως, 

είναι πιο εύκολο σε αυτούς τους πληθυσμούς, από ότι στους Καυκάσιους, να φανεί 

κάποια συσχέτιση μεταξύ του p53Pro και του καρκίνου, εφόσον ο προστατευτικός 

διπλασιασμός 16 βάσεων στο εσώνιο 3 είναι σπάνιος [407,408]. 

Αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι δύο ισομορφές της p53 στο κωδικόνιο 72  

διαφέρουν βιοχημικά και βιολογικά [230-232,237,239,242]. Ο πολυμορφισμός 

Arg72Pro βρίσκεται σε μια πλούσια σε προλίνη περιοχή του p53, που είναι απαραίτητη 

για την καταστολή της ανάπτυξης [226] και την επαγωγή της απόπτωσης [227]. 

Αποτελείται από 5 PxxP SH3 (Src-homology-3) μοτίβα πρόσδεσης [409], ένα από τα 

οποία χάνεται όταν η προλίνη στο κωδικόνιο 72 αντικαθίσταται από την αργινίνη. Αυτή 

η αμινοξική αντικατάσταση μπορεί να εξηγήσει τις ποικίλες λειτουργικές διαφορές 

μεταξύ των πρωτεϊνών p53Arg και p53Pro, και να δώσει ένα πιθανό μηχανισμό για την 

εμπλοκή του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 στην καρκινογένεση.  

Εξετάσαμε επίσης το ρόλο του πολυμορφισμού Arg72Pro στα επίπεδα έκφρασης 

του mRNA του p53. Τα επίπεδα έκφρασης του p53 ήταν διπλάσια στα καρκινικά 

δείγματα από τα υπερπλαστικά (p=0.002). Ενώ στην υπερπλασία δεν παρατηρήθηκαν 

διαφορές στα επίπεδα έκφρασης της p53 ανάλογα με τον γονότυπο στο κωδικόνιο 72, 

στον καρκίνο του προστάτη οι ασθενείς με τον ομόζυγο για αργινίνη γονότυπο είχαν 

αυξημένη έκφραση p53 από τους ασθενείς που φέρουν τους υπόλοιπους γονοτύπους 

(p=0.074). Το εύρημα αυτό συμφωνεί με πρόσφατες παρατηρήσεις σε κυτταρικές 

σειρές καρκίνου του παχέος εντέρου [285], και δείχνει ότι ο πολυμορφισμός στο 

κωδικόνιο 72 μπορεί να εμπλέκεται στην ανάπτυξη μιας ασθένειας ποικιλοτρόπως.  
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Συμπερασματικά, τα δεδομένα της μελέτης μας σχετίζουν τον πολυμορφισμό 

Arg72Pro του p53 με την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, αλλά όχι με τον καρκίνο 

προστάτη, στον οποίο όμως επηρεάζουν τα επίπεδα έκφρασης του p53. Είναι σίγουρο 

πως χρειάζεται να διεξαχθούν περαιτέρω επιδημιολογικές και μοριακές μελέτες για να 

διευκρινιστεί ο ρόλος του πολυμορφισμού στο κωδικόνιο 72 του p53 στην ανάπτυξη, 

εξέλιξη και πρόγνωση της υπερπλασίας και του καρκίνου του προστάτη.  

 

9.3: Κυκλίνη D1 

Αυτή η πληθυσμιακή μελέτη διεξάχθηκε για να καθορίσει το βαθμό επικράτησης 

του πολυμορφισμού G870A της κυκλίνης D1, σε έναν ελληνικό πληθυσμό ασθενών με 

υπερπλασία και καρκίνο προστάτη, συγκρινόμενοι με φυσιολογικούς μάρτυρες, και να 

εξετάσει εάν οι ασθενείς με διαφορετικούς γονοτύπους του πολυμορφισμού εμφανίζουν 

διαφορές στα επίπεδα έκφρασης της κυκλίνης D1. Η συχνότητα του γονοτύπου G/G 

ήταν σημαντικά αυξημένη στους ασθενείς με καρκίνο προστάτη, σε σχέση με τους 

μάρτυρες (36.8% έναντι 18.6%, p=0.044), κάτι που δηλώνει ότι ο πολυμορφισμός 

G870A, και συγκεκριμένα το αλληλόμορφο G/G στην ομόζυγη κατάστασή του, 

σχετίζεται με την ανάπτυξη καρκίνου του προστάτη, και μάλιστα με την πρώιμη 

εμφάνιση της νόσου, καθώς οι ασθενείς με ένα τουλάχιστον αλληλόμορφο G 

εμφανίζουν 6 χρόνια νωρίτερα καρκίνο από τους ασθενείς με τον Α/Α γονότυπο 

(p=0.049). Αντιθέτως, η γονοτυπική κατανομή του πολυμορφισμού G870A δε διέφερε 

μεταξύ των ασθενών με υπερπλασία προστάτη και των φυσιολογικών μαρτύρων 

(p=0.34). Η κατηγοριοποίηση της έκφρασης της κυκλίνης D1 βάσει του 

πολυμορφισμού G870A έδειξε ότι τα επίπεδα έκφρασής της δε διαφέρουν σημαντικά 

ούτε στον καρκίνο (p=0.63), ούτε στην προστατική υπερπλασία (p=0.21).  

Ο πολυμορφισμός G870A της κυκλίνης D1 και κυρίως το αλληλόμορφο Α έχει 

συσχετιστεί με την εμφάνιση διαφόρων νεοπλασιών, και κυρίως του καρκίνου του 

παχέος εντέρου [367]. Αντιθέτως ο γονότυπος G/G έχει συσχετιστεί μέχρι σήμερα μόνο 

με την εμφάνιση κακής διαφοροποίησης ρινοφαρυγγικών όγκων, στους οποίους έχει 

κακή πρόγνωση και μειωμένα χρονικά διαστήματα επανεμφάνισης της νόσου [365]. 

Επειδή και αυτός ο πολυμορφισμός, όπως και ο πολυμορφισμός στο κωδικόνιο 72 της 

πρωτεΐνης p53, εμφανίζει σημαντικές διαφορές στη συχνότητά του μεταξύ των 

διαφόρων εθνικοτήτων και φυλών [410], είναι προφανές ότι τα αντικρουόμενα μέχρι 

στιγμής δεδομένα οφείλονται στο διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο του κάθε πληθυσμού 

που ερευνάται. 
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Στον καρκίνο και την υπερπλασία του προστάτη μια μόνο μελέτη έχει διεξαχθεί 

έως τώρα, σε Ιαπωνικό πληθυσμό, στην οποία ο ομόζυγος A/A γονότυπος σχετίζεται με 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης και των δύο ασθενειών του προστάτη [411]. Επομένως η 

μελέτη μας είναι η πρώτη που συσχετίζει το αλληλόμορφο G του πολυμορφισμού 

G870A με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου προστάτη, καθώς και με πρώιμη 

εμφάνιση της ασθένειας (6 χρόνια νωρίτερα). Μέχρι στιγμής μόνο ο γονότυπος Α/Α έχει 

συσχετιστεί με πρώιμη εμφάνιση κακοήθειας, συγκεκριμένα με την εμφάνιση καρκίνου 

του παχέος εντέρου 11 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με τους ασθενείς που φέρουν το 

αλληλόμορφο G [412]. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μελέτης μας ο πολυμορφισμός G870A δεν 

επηρεάζει τα επίπεδα έκφρασης της κυκλίνης D1, ούτε στην υπερπλασία, ούτε στον 

καρκίνο του προστάτη. Είναι γνωστό ότι ο πολυμορφισμός αυτός ευνοεί το εναλλακτικό 

μάτισμα του γονιδίου CCND1, κάτι που οδηγεί στην παραγωγή της εναλλακτικής 

πρωτεϊνης D1b [410]. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη ανιχνεύουν και 

τις δύο ισομορφές της κυκλίνης D1, και την D1a και την D1b. Επομένως ο 

πολυμορφισμός δεν επηρέαζει τη συνολική έκφραση της κυκλίνης D1, αλλά αυτό που 

πιθανώς κάνει είναι να μεταβάλλει τη σχετική αναλογία μεταξύ των μεταγράφων D1a 

και D1b, κάτι που έχει παρατηρηθεί σε αιματολογικές νεοπλασίες [371]. 

Συμπερασματικά, τα δεδομένα της μελέτης μας σχετίζουν τον πολυμορφισμό 

G870A της κυκλίνης D1 με πρώιμη εμφάνιση προστατικού καρκίνου, αλλά όχι με την 

παθογένεση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, και δείχνουν ότι η κατάστασή 

του δεν επηρεάζει την έκφραση του mRNA της κυκλίνης D1. Είναι σίγουρο πως 

χρειάζεται να διεξαχθούν περαιτέρω επιδημιολογικές και μοριακές μελέτες για να 

διευκρινιστεί ο ρόλος του πολυμορφισμού G870A της κυκλίνης D1 στην ανάπτυξη, 

εξέλιξη και πρόγνωση της υπερπλασίας και του καρκίνου του προστάτη.  

 

9.4: Tpl-2/Cot 

Στη μελέτη αυτή αρχικά προσδιορίστηκαν τα επίπεδα έκφρασης σε επίπεδο mRNA 

του πρώτο-ογκογονιδίου Tpl-2/Cot στον φυσιολογικό, υπερπλαστικό και κακοήθη 

προστάτη, και συσχετίστηκαν τα αποτελέσματα με τα κλινικοπαθολογικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών, σε μια προσπάθεια να βρεθούν συσχετίσεις που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη. Tα αποτελέσματα έδειξαν πως το 

Tpl-2/Cot υπερεκφράζεται στο 50% των καρκινικών δειγμάτων ενώ υποεκφράζεται στο 

37% των υπερπλασιών (p<0.003), και ότι οι νεαρότερης ηλικίας ασθενείς με καρκίνο 

προστάτη (<70 ετών) έχουν αυξημένα επίπεδα έκφρασης Tpl-2/Cot σε σχέση με τους 



Κεφάλαιο 9: Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 130

γηραιότερους ασθενείς (p=0.019), ενώ και στην προστατική υπερπλασία, όσοι ασθενείς 

υποεκφράζουν το Tpl-2/Cot, εμφανίζουν την ασθένεια κατά μέσο όρο 5 αργότερα από 

τους ασθενείς με φυσιολογικά επίπεδα Tpl-2/Cot (p=0.039). Η ανάλυση κατά 

Spearman έδειξε επίσης ότι το Tpl-2/Cot συνεκφράζεται με τους πεπτιδικούς 

παράγοντες αύξησης και τα γονίδια p53 και κυκλίνη D1 και στις δύο προστατικές 

ασθένειες. 

Υπερέκφραση του mRΝΑ του Tpl-2/Cot έχει παρατηρηθεί στον σποραδικό 

καρκίνο του μαστού, και μάλιστα σε ποσοστό 40% των δειγμάτων [387]. Η 

υπερέκφραση του Tpl-2/Cot σε αυτή τη σειρά δειγμάτων σχετίστηκε με την παρουσία 

υποδοχέων προγεστερόνης (p=0.029), αλλά όχι με την παρουσία υποδοχέων 

οιστρογόνων. Είναι γνωστό ότι ο καρκίνος του προστάτη και του μαστού παρουσιάζουν 

αρκετές ομοιότητες, καθώς υπόκεινται και οι δύο σε ρύθμιση στεροειδών ορμονών. 

Επομένως το γεγονός της υπερέκφρασης του Tpl-2/Cot στον καρκίνο του προστάτη, 

και μάλιστα σε ποσοστό ανάλογο με αυτό του καρκίνου του μαστού, δείχνει ότι το 

ογκογονίδιο αυτό δρα με παρόμοιο μηχανισμό και στις δύο νεοπλασίες. Η υπερέκφραση 

του Tpl-2/Cot στον καρκίνο του προστάτη σχετίζεται με την πρώιμη εμφάνιση της 

νόσου, καθώς οι ασθενείς που υπερεκφράζουν το Tpl-2/Cot είναι μικρότερης ηλικίας 

από τους ασθενείς με φυσιολογική ή μειωμένη έκφρασή του. Και στον καρκίνο του 

μαστού η υπερέκφραση του Tpl-2/Cot σχετίζεται με νόσου αρχικού σταδίου (Τ1, 

p=0.01), ενισχύοντας τον κοινό ρόλο του ογκογονιδίου αυτού και στις δύο νεοπλασίες. 

Αλλοιώσεις στο Tpl-2/Cot έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες νεοπλασίες. Το       

Tpl-2/Cot υπερεκφράζεται στις Τ-λευχαιμίες [395], ενώ είναι μεταλλαγμένο στον 

καρκίνο του πνεύμονα [394]. Δεδομένα άλλων νεοπλασιών δεν υπάρχουν, γεγονός που 

δεν επιτρέπει να αποκτήσουμε μια πιο σφαιρική εικόνα για το ρόλο που παίζει στις 

ανθρώπινες νεοπλασίες. 

Τα αποτελέσματα της έκφρασης της πρωτεΐνης του Tpl-2/Cot μετά από την 

ανοσοϊστοχημική χρώση είναι ωστόσο διαφορετικά. Η χρώση στις ΚΥΠ είναι μεν 

διάχυτη κυτταροπλασματική, αλλά κυρίως κοκκοιώδης και κυστιδιακή (πιθανώς 

κυστίδια Golgi). Αντιθέτως στους καρκίνους η χρώση είναι περισσότερο διάχυτη 

κυτταροπλασματική, εμφανίζονται λιγότερα κοκκία με ασαφή όρια και δεν ανιχνεύεται 

εντοπισμός της χρώσης μέσα σε κυστίδια. Η μόνη άλλη ανοσοϊστοχημική μελέτη του 

Tpl-2/Cot που έχει διεξαχθεί σε δείγματα της νόσου του Hodgkin επιβεβαιώνει τα 

ευρήματα της δικής μας μελέτης, καθώς η χρώση ήταν και στην περίπτωση των 

δειγμάτων εκείνων κυτταροπλασματική και κοκκιώδης [396]. Εκτός από τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, υπάρχουν και ποσοτικές διαφορές. Μεγαλύτερα ποσοστά θετικής 
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χρώσης, καθώς και χρώση υψηλότερης έντασης, εμφανίζουν οι υπερπλασίες σε σχέση 

με τα καρκινώματα του προστάτη (p<0.001 και p=0.001 αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα 

αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της μοριακής ανάλυσης του Tpl-2/Cot 

σε επίπεδο mRNA, καθώς το Tpl-2/Cot υπερεκφράζεται στους καρκίνους σε σχέση με 

την υπερπλασία. Προφανώς θα υπάρχει κάποιος μέτα-μεταγραφικός μηχανισμός ο 

οποίος αποικοδομεί σχετικά γρήγορα το μετάγραφο του γονιδίου στους καρκίνους, ενώ 

αντιθέτως το σταθεροποιεί στις υπερπλασίες, με αποτέλεσμα τη μειωμένη έκφραση της 

πρωτεΐνης Tpl-2/Cot στα καρκινώματα προστάτη, και την αυξημένη έκφραση της 

πρωτεΐνης στις υπερπλασίες. 

Από τα αποτελέσματα της συν-έκφρασης του Tpl-2/Cot, φαίνεται ότι συν-

εκφράζεται μαζί με τους περισσότερους πεπτιδικούς αυξητικούς παράγοντες στον 

καρκίνο του προστάτη. Για να εξακριβώσουμε την επίδραση των αυξητικών αυτών 

παραγόντων στην έκφραση του Tpl-2/Cot, τους χορηγήσαμε σε 3 καρκινικές 

κυτταρικές σειρές προστάτη (τις LNCaP, PC-3 και DU145) και μετρήσαμε τα επίπεδα 

του mRNA του Tpl-2/Cot. Ωστόσο δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα 

επίπεδα έκφρασης του Tpl-2/Cot, κάτι που σημαίνει πως η συν-έκφραση που 

παρατηρείται στα ιστολογικά δείγματα των όγκων είναι κατά πάσα πιθανότητα 

αποτέλεσμα ενός μηχανισμού που οδηγεί στην ενεργοποίηση τόσο των αυξητικών 

παραγόντων όσο και του Tpl-2/Cot, και όχι ότι το Tpl-2/Cot ενεργοποιείται από τους 

αυξητικούς παράγοντες ή το αντίθετο. 

Εκτός από τα πειράματα με τους πεπτιδικούς παράγοντες αύξησης, έγιναν και 

πειράματα χορήγησης ανδρογόνων (R1881) και αναστολέων τους στις κυτταρικές 

σειρές. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα ανδρογόνα δεν έχουν επίδραση στην έκφραση του 

Tpl-2/Cot στις ανδρογονοανεξάρτητες κυτταρικές σειρές DU145 και PC-3, ενώ μειώνουν 

τα επίπεδα έκφρασής του Tpl-2/Cot στην ανδρογονοεξαρτώμενη σειρά LNCaP περίπου 

4 με 5 φορές. Το φαινόμενο αυτό είναι δόσο-εξαρτώμενο, δηλαδή όσο μεγαλύτερη η 

συγκέντρωση του ανδρογόνου, τόσο μεγαλύτερη η μείωση των επιπέδων έκφρασης 

του Tpl-2/Cot. Στη συνέχεια χορηγήθηκαν και τα άντι-ανδρογόνα Flutamide και 

Bicalutamide, παράλληλα με τη χορήγηση του R1881, με σκοπό να εξεταστεί αν το 

φαινόμενο αναστέλλεται. Παραδόξως, η μεν Flutamide δεν αυξάνει καθόλου τα επίπεδα 

έκφρασης του Tpl-2/Cot (αντιθέτως στη συγκέντρωση 10μΜ προκαλεί μείωση της 

έκφρασης του Tpl-2/Cot, ίσως γιατί προκαλεί κυτταροτοξικότητα), ενώ η Bicalutamide 

επαναφέρει μερικώς τα επίπεδα έκφρασης του Tpl-2/Cot (αύξηση περίπου 50%). Το 

συγκεκριμένο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί ξανά, σε πειράματα μέτρησης του mRNA 

του IGF-1R μετά από χορήγηση ανδρογόνων [413]. Η μεν Flutamide δεν μείωσε 
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καθόλου τα επίπεδα έκφρασης του IGF-1R, ενώ η Bicalutamide τα μείωσε μερικώς. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η ρύθμιση των επιπέδων έκφρασης του Tpl-2/Cot δεν 

ρυθμίζονται από το κλασσικό μονοπάτι ενεργοποίησης του υποδοχέα των ανδρογόνων, 

γιατί αυτό είναι ευαίσθητο στους ανταγωνιστές των ανδρογόνων. Υπάρχει και ένα 

εναλλακτικό μονοπάτι ενεργοποίησης του υποδοχέα των ανδρογόνων, που 

περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του μονοπατιού Src/Raf-1/Erk, το οποίο με τη σειρά 

του προκαλεί την επαγωγή σημαντικών ενδοκυτταρικών λειτουργιών, όπως ο 

κυτταρικός πολλαπλασιασμός [414]. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το ογκογονίδιο Tpl-2/Cot παίζει σημαντικό 

ρόλο στον καρκίνο και την υπερπλασία του προστάτη και πως η έκφραση του υπόκειται 

σε ρύθμιση από τα ανδρογόνα. Ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω πειράματα για να 

διευκρινιστούν οι μηχανισμοί ρύθμισης της έκφρασης και της λειτουργίας του Tpl-2/Cot 

στις ασθένειες του προστάτη αλλά και στις υπόλοιπες νεοπλασίες. 
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Abstract. Peptide growth factors play an important role in
several intracellular processes such as cellular growth and
differentiation, angiogenesis and apoptosis, as well as in
carcinogenesis, since they contribute significantly to the
malignant transformation. The prostate gland is abundant in
growth factors. The two most known prostatic diseases,
prostate cancer (PCa) and benign prostatic hyperplasia (BPH)
are among the most common diseases that affect aged men.
This study was conducted using a quantitative real-time RT-
PCR method in order to determine mRNA expression levels
of peptide growth factors VEGF, FGF2, TGFB1, EGF, and
IGF1 in tissue specimens from 42 patients with PCa, 42 with
BPH, and 10 normal prostate samples obtained post-mortem
from young individuals, in order to examine their association
with prostatic hyperplasia and neoplasia. Our results show
that in PCa, growth factors VEGF, EGF and FGF2 are over-
expressed, while TGFB1 and IGF1 have reduced mRNA
levels. In BPH, transcript levels of FGF2 and EGF are normal,
while VEGF, TGFB1 and IGF1 show downregulation. Further
statistical analysis revealed that PCa patients with high levels of
PSA blood levels have decreased FGF2 expression (p=0.016).
Additionally, cancer patients with low Gleason score (<7)
have increased EGF (p=0.035) and IGF1 (p=0.031) mRNA
levels. IGF1 levels are also elevated in tumors with TNM
stages T1-T2 (p=0.030). In BPH, older patients have reduced
EGF expression (p=0.018), while IGF1 is overexpressed in
younger patients (p=0.041). Additionally the co-expression
pattern of the five studied growth factors differs significantly
among normal, benign and malignant prostate. These results
clearly implicate VEGF, FGF2, TGFB1, EGF and IGF1 in

the development of both PCa and BPH, rendering them
potential targets for disease detection, monitoring and therapy.

Introduction

Prostate cancer (PCa) is the most common malignancy in the
Western world, accounting for more than 230,000 new cases
and 30,000 cancer-related deaths per year in the US alone
(1). Although prostate cancer can be treated, when diagnosed
at an early stage, patients with advanced or metastatic disease
have 5-year survival rates less than 35% (1). Diets rich in
animal fats and red meat and poor in fruits and vegetables have
been associated with increased risk of prostate cancer (2).
Moreover, several genetic events, such as androgen receptor
polymorphisms (3), c-myc overexpression or PTEN in-
activation (4), have been implicated in prostate carcinogenesis.
Identification of genetic markers for early disease detection
could lead to improved treatment strategies, prolonging the
survival of patients with prostatic neoplasia.

Benign prostatic hyperplasia (BPH), a hypertrophy of the
prostate gland that leads to the obstruction of urinary flow,
has a severe negative impact on the quality of life in elderly
men, since it affects more than 70% of men aged above 70
(5). More than 40% of BPH cases harbor inflammatory sites,
mainly sites with chronic prostatitis (6), while it has also been
suggested that BPH could be the precursor of some cases of
prostatic neoplasia, especially those developing in the transition
zone of the prostate (7). Various intracellular alterations, such
as reduced expression of steroid hormone receptors, increased
angiogenesis and decreased apoptosis, have been observed in
BPH (8), shedding new light into the mechanisms of BPH
development and progression.

Peptide growth factors are proteins that regulate cellular
growth, differentiation and programmed cell death (apoptosis).
Several oncogenes that are involved in the malignant trans-
formation of a cell are growth factors of growth factor
receptors. Growth factors use autocrine or paracrine pathways
to signal stromal and epithelial cells in the microenviroment.
Growth factors play a significant role in the regulation and
growth of normal, hyperplastic and malignant prostatic
epithelium. The most important ones are: the epidermal growth
factor (EGF) family, the fibroblast growth factor (FGF)
family, the insulin-like growth factor (IGF) family, the trans-
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forming growth factor-beta (TGFB) family, and vascular
endothelial growth factor (VEGF) (9,10).

The two most common members of the EGF family are
EGF and TGF-·. These two polypeptides have 35% sequence
homology and similar structure, which explains the small
differences in their ability to bind and regulate their common
receptor, a 170 kDa transmembrane protein with tyrosine kinase
function, EGFR (11,12). EGF promotes cell proliferation and
is involved in embryogenesis, angiogenesis and cellular
differentiation (12). The normal prostatic epithelium produces
large amounts of EGF (13), a function which is regulated by
androgens. In benign and malignant prostate overexpression
of EGF protein has been observed. However, these findings
are not consistent yet (14,15).

The FGF family of growth factors contains several
members, including basic FGF (bFGF or FGF2), acidic FGF
(aFGF or FGF1) and keratinocyte growth factor (KGF or
FGF7), that have 30-55% amino-acid homology and are
expressed in varying levels by prostatic cells (16). FGFs are
mitogenic for various cell types, regulate extracellular matrix
remodeling and promote angiogenesis, especially in tumors
(16-18). FGF2, a 146 amino-acid polypeptide (16), is abundant
in the normal prostate, regulating mesenchymal homeostasis
(19). It is primarily produced by prostatic fibroblasts and its
expression is regulated by androgens (20). FGF2 has also
been implicated in the development of BPH, since its mRNA is
overexpressed, a finding that correlates with increased stromal
proliferation (21-23). However, its role in the malignant trans-
formation of the prostate has not been elucidated yet, but it
appears that the development of an autocrine FGF2 pathway
contributes significantly to the progression of prostatic
malignancy to androgen independence. Moreover, its role is
significant in tumor angiogenesis, stimulating endothelial
cells, and in tumor metastasis, through the remodeling of the
extracellular matrix (16,24).

TGF-beta family contains five isoforms, TGFB1-B5, of
which only TGFB1-B3 are expressed in mammals (25). The
mature polypeptides are 112 amino-acids, share 80% sequence
homology and have similar biological activities (26-29). TGFB
is secreted as an inactive larger polypeptide precursor, which
after processing gives the active mature 25 kDa polypeptide
dimer (30). TGFB is found in a variety of tissues. Its role is
complex, since it can act both as a stimulator or inhibitor of
cellular growth, depending on cell type and the state of
cellular differentiation (29). TGFB is important in embryo-
genesis, stimulates angiogenesis in wound healing (31),
promotes extracellular matrix formation (32) and suppresses
the immune system (29,33-35). Its effects are mediated by
its receptors TGFBRs, of which TGFBR1-3 are found in
mammals (36). TGFB has mainly inhibitory role in the normal
prostate, as well as in BPH (37), controlling proliferation and
inducing apoptosis in epithelial cells (38-41). In prostatic
neoplasias TGFB levels increase (42,43), a finding that is
associated with tumor development and progression (43,44),
because TGFB diverse biological activities are exploited by
cancer cells. Since TGFB promotes angiogenesis (45), it
allows new vessels to bring nutrients and oxygen to tumor
cells. Additionally, as a potent immunosupressor (29,34,35),
it protects cancer cells from the host immune system (46).
Finally, through its role in extracellular matrix formation, it

enhances the invasiveness and metastatic ability of malignant
cells (47-49).

VEGF, a homologue of platelet-derived growth factor
(PDGF) and often referred as VEGFA, is a 45 kDa heparin-
binding homodimeric glycoprotein. Alternative exon splicing
produces four major VEGF isoforms, VEGF121, VEGF165,
VEGF189 and VEGF209 and four less frequent ones. The primal
role of VEGF is neovascularization, the stimulation of endo-
thelial cells to form new blood vessels, a function which is
mediated by two tyrosine kinase receptors, VEGFR1 and
VEGFR2 (50). VEGF is primarily stimulated by hypoxic
conditions (51), but many other growth factors and especially
FGF2, can lead to its upregulation (50). VEGF is often called
vascular permeability factor, since it enhances vascular leakage,
an effect that contributes significantly to tumor development
and metastasis (52). VEGF has been observed in BPH stromal
cells (53) as well as in prostate cancer epithelial cells (53,54),
where it plays a significant role in tumor growth inducing
angiogenesis. This function, however, is regulated by andro-
gens, since androgen deprivation leads to decreased VEGF
expression and to destabilization of VEGF mRNA transcripts
(55).

The IGF family comprises primarily two members, IGF1
and IGF2, single-chain polypeptides that are structurally and
functionally similar to insulin (56-58). They are a part of a
greater protein network that also includes 2 receptors (IGF1R
and IGF2R) and 6 binding proteins (IGFBPs) (59). Both
factors are produced in many human tissues, primarily by
stromal cells and stimulate epithelial cells proliferation by
paracrine action. Production of IGF1 by epithelial cells is one
of the changes that accompanies prostate adenocarcinoma
development (60). Moreover, high IGF1 blood levels have
been associated with prostatic malignancy (61,62), but not
with BPH (63). It also appears that IGF1 contributes to
prostate cancer progression after castration and estrogen
therapy.

The purpose of this study was to examine the mRNA
expression of peptide growth factors EGF, FGF2, TGFB1,
VEGF and IGF1, in both benign and malignant prostatic
tissues, in order to find any differences with the observed
expression in the normal prostatic epithelium and to determine
whether their co-expression pattern is altered or disrupted in
benign prostatic hyperplasia or prostate cancer.

Materials and methods

Study populations. Tissue specimens, from 42 patients with
prostate cancer that underwent radical prostatectomy and
from 42 patients with benign prostatic hyperplasia that under-
went suprapubic or transurethral resection, were collected
within a 3.5-year period (from May 2000 to November 2003) at
the Department of Urology, University Hospital of Heraklion,
Crete, Greece. Median age at diagnosis was 68.5 years (range
54-82) for PCa subjects and 72.5 years (range 57-86) for BPH
patients. Prostate specific antigen (PSA) blood levels were
measured for all patients. Prostate carcinomas stage (TNM) and
grade (Gleason score) as well as the presence of inflammation
(prostatitis) in BPH subjects was determined by histological
examination using hematoxylin and eosin-stained slides. Since
the prostate gland is not normal in old individuals, we used
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specimens from 10 young subjects (aged 20-28) as a source
of normal prostatic tissue. Specimens were collected post-
mortem, within 8 h of the time of death, at the same hospital.
All normal, benign and malignant samples were immediately
frozen after surgical removal and stored at -80˚C until used.
The clinical and histopathological characteristics of all samples
are listed in Table I. The ethics committees of the University
of Crete and the University Hospital of Heraklion approved
this study and written informed consent was obtained from
all participants or their relatives.

RNA extraction and cDNA preparation. Tissue specimens were
homogenized in the TRIzol® reagent (Invitrogen, Carlsband,
CA) using a power homogenizer and incubated at room
temperature, followed by chloroform addition and centrifug-
ation. Total RNA was precipitated from the supernatant with
isopropanol, washed with 75% ethanol and resuspended in
50 µl DEPC-treated water. RNA concentration and purity
was calculated after measuring on a UV spectrophotometer
its 260 nm absorbance and 260/280 nm absorbance ratio
respectively.

cDNA was synthesized by reverse transcription (RT)
with the Thermoscript™ RT kit (Invitrogen), using random
hexamers as amplification primers. In detail, 2.5 µg of total
RNA, 50 ng of random hexamers and 1 mM dNTPs were
heated at 65˚C for 5 min, in order to remove RNA secondary
structures, and placed on ice until the addition of cDNA
synthesis mix, which contained 1X cDNA synthesis buffer
(50 mM Tris-acetate pH 8.4, 75 mM potassium acetate,
8 mM magnesium acetate), 5 mM dithiothreitol (DTT), 40 U
RNaseOut™ and 15 U Thermoscript™ reverse transcriptase.
The final mix (volume 20 µl) was incubated for 10 min at

25˚C for primer extension, and cDNA synthesis was conducted
at 55˚C for 50 min. The reaction was terminated by heating
at 85˚C for 5 min. In order to remove the RNA template,
cDNA was incubated at 37˚C for 20 min with 2 U of E. coli
RNaseH, and stored at -20˚C until used.

Real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction
assay. Peptide growth factors mRNA expression was measured
using a real-time RT-PCR assay with SYBR® Green I. Glycer-
aldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) was used as
internal control, in order to normalize EGF, FGF2, TGFB1,
VEGF and IGF1 mRNA expression levels. The mRNA-specific
primers used are listed in Table II. After initial experiments,
in order to optimize Mg2+ along with primers' concentration
and annealing temperature, 1Ï cDNA from normal, benign or
malignant prostate samples was amplified in a PCR reaction
containing 2X Brilliant SYBR® Green QPCR Master Mix
(containing 2.5 mM MgCl2), 300 nM of each primer and
30 µM Rox passive reference dye, in a final volume of 20 µl.
To ensure the accuracy of quantification measurements, a
representative pool of all samples was diluted in a series of
five 2X dilutions, and was run in the same plate, in order to
construct a standard curve for the quantification process. After
initial denaturation at 95˚C for 10 min, samples were subjected
to 45 cycles of amplification, comprised of denaturation at
95˚C for 30 sec, annealing at 60˚C for 30 sec and elongation
at 72˚C for 30 sec, followed by a melt curve analysis, in which
the temperature was increased from 55˚C to 95˚C at a linear
rate of 0.2˚C/sec. Data collection was performed both during
annealing and extension, with two measurements at each
step, and at all times during melt curve analysis. All PCR
experiments were conducted on Mx3000P real-time PCR
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Table I. Clinicopathological characteristics of the study groups.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prostate Benign prostatic Normal 
cancer (%) hyperplasia (%) controls

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cases, n 42 42 10

Age 68.1±6.2 71.8±7.7 24.8±2.7
(mean ± SD, years)

PSA blood levels 13.0±12.3 2.2±1.7 -
(mean ± SD, ng/ml)

TNM
T1-T2 20 (47.6) - -
T3-T4 22 (52.4) - -

Gleason score
2-6 25 (59.5) - -
7-10 17 (40.5) - -

Inflammation
Yes - 19 (45.2) -
No - 23 (54.8) -

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Table II. Primer sequences used for quantitative real-time
RT-PCR.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Primer Sequence (5'-3') Amplicon
pair size (bp)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CTTGTCATGCTGCTCCTCCTGEGF 118
TGCGACTCCTCACATCTCTGC

CTGGCTATGAAGGAAGATGGAFGF2 149
TGCCCAGTTCGTTTCAGTG

AAGGACCTCGGCTGGAAGTGTGFb1 137
CCCGGGTTATGCTGGTTGTA

ATGACGAGGGCCTGGAGTGTGVEGF 91
CCTATGTGCTGGCCTTGGTGAG

CCTCCTCGCATCTCTTCTACCTGIGF1 166
CTGCTGGAGCCATACCCTGTG

GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCAGAPDH 101
GTCATTGATGGCAACAATATCCACT

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



thermal cycler using the software version 2.00, Build 215
Schema 60 (Stratagene, La Jolla, CA). To verify the results
of the melt curve analysis, PCR products were analyzed by
electrophoresis in 2% agarose gels, stained with ethidium
bromide and photographed on a UV light transilluminator.
PCR products length for all growth factors analyzed, as well
as for GAPDH, are stated in Table II. In each PCR reaction
two negative controls were included, one with no cDNA
template and one with no reverse transcription treatment.
Peptide growth factors transcription levels were calculated
using the following formula: Normalized Sample/Control =
(1+EGF)-∆CtGF/(1+EGAPDH)-∆CtGAPDH. 2-fold increased or decreased
expression was considered significant. Procedures were
repeated with cDNA template synthesized 3 times from the
same RNA. Each sample's mRNA levels for every growth

factor tested represent the mean value of data acquired from
three independent RT-PCR experiments.

Statistical analysis. Peptide growth factors mRNA levels were
first evaluated by the one-sample Kolmogorov-Smirnov
goodness of fit test, in order to determine whether they follow
a normal distribution pattern. Depending on the results,
Pearson's correlation or the non-parametric Spearman rank
correlation was used to examine their relation pair-wise and
their association with continuous variables (Age, PSA levels).
Moreover, their association with categorical data (TNM,
Gleason score, inflammation) was examined using Student's
t-test (after examining for equality of variances with Levene's
test), or its non-parametric equivalents Mann-Whitney U and
Kruskal-Wallis H tests. Finally, the Chi-square (¯2) test, using
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Figure 1. Representative examples of real-time quantitative PCR using SYBR Green I detection dye. (A), Amplification plots of internal control (GAPDH).
(B), Amplification plots of target gene (growth factor, GF). (C), Standard curves for both target (GF) and control (GAPDH) genes. (D), Dissociation curves of
target gene (GF) and internal control (GAPDH). NTC, non-template control. (E), Representative examples of PCR products, after analysis in a 2% agarose
gel, from the five studied growth factors (EGF, FGF2, IGF1, TGFB1, VEGF). GAPDH, internal control. M, 100-bp DNA ladder.



Fisher's exact test when indicated by the analysis, was used
to examine VEGF, FGF2, TGFB1, EGF and IGF1 expression
status with the various clinicopathological parameters after
stratification. All statistical analyses were 2-sided and
performed with SPSS 11.5 (SPSS, Chicago, IL). Statistical
significance was set at the 95% level (p-value <0.05).

Results

This study was conducted in order to determine mRNA trans-
cription levels of VEGF, FGF2, TGFB1, EGF and IGF1
peptide growth factors (GF) using a quantitative real-time
RT-PCR method. Representative examples of this analysis
are shown in Fig. 1. After amplification, standard curves were
constructed, from samples used in a series of consecutive
dilutions, for both the gene of interest (GF) and the internal
control, a house-keeping gene that is used to normalize the

detected GF mRNA levels (in this case GAPDH). Then for
all samples (excluding those with no amplification plots, or
with dissociation curves that show signs of primer-dimer
formation or byproducts) the expression of both the target
and the housekeeping gene were calculated, projecting, with
the help of the standard curve, the Ct value of all unknown
samples to an mRNA quantity (in this case a relative quantity,
since the mRNA quantity for both the GF and GAPDH
genes was not determined in the samples used to create the
consecutive dilutions). Then the mRNA expression of every
sample was normalized by dividing the mRNA value of the
GF gene with the GAPDH mRNA value. The normalized
values of prostate cancer and benign prostatic hyperplasia
samples were divided with the average normalized values of
all normal samples. The result of this division gives the relative
expression of a PCa or BPH sample in relation to normal
controls. Two-fold increased (a value ≥2) or decreased (a value
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Figure 2. VEGF, FGF2, TGFB1, EGF and IGF1 mRNA expression analysis in prostate cancer and benign prostatic hyperplasia samples. Gl, Gleason score.
CI, chronic inflammation. NA, data not available. Blue denotes mRNA overexpression; red denotes mRNA downregulation; green denotes normal mRNA
expression.



≤0.5) was considered GF mRNA overexpression or down-
regulation respectively, in that PCa or BPH sample. In order
to verify the quantification process, representative examples
from all target and control genes were analyzed in agarose
gels, in order to verify the PCR product's correct size (and
the absence of dimers).

The results of the above mentioned analysis are
schematically depicted in Fig. 2, in order to see the expression
pattern of all growth factors studied in each benign and
malignant prostatic sample. From these results we deduce
that the mRNA levels of the five growth factors studied
deviate, in most cases, significantly from the normal pattern.
In PCa, VEGF is overexpressed in 31% of samples, FGF2 in
44% and EGF in 40%. On the contrary, TGFB1 and IGF1 are
downregulated in 41% and 48% of samples respectively. In
BPH, while EGF and FGF2 mRNA levels are in the majority
of samples normal, the same doesn't apply for VEGF, TGFB1
and IGF1, which have reduced levels of mRNA transcripts in
60%, 78% and 54% of benign cases respectively. Additionally,
as shown in Table III along with the cumulative results of the
mRNA expression analysis, the expression pattern between
benign and malignant prostate is different for growth factors
VEGF, TGFB1 and EGF (¯2 test, p=0.003, p=0.002 and
p=0.008 respectively), suggesting a distinct role for these
GFs in each prostatic disease. The other two cytokines (IGF1
and FGF2) display a similar expression pattern among PCa
and BPH specimens, suggesting a common pathway of action
in both prostate cancer and benign prostatic hyperplasia.

Analysis of GF transcription levels with PCa specimens'
clinicopathological parameters revealed some very interesting
associations. Prostate samples that have downregulated FGF2
mRNA levels have higher PSA blood levels than samples that
exhibit normal FGF2 expression (mean ± SEM = 25.6±7.3 ng/
ml versus 11.0±2.9, Mann-Whitney U test, p=0.016). Addi-
tionally, EGF overexpression correlates with less severe tumor

growth and progression, since samples that have elevated
EGF mRNA levels tend to be of low or middle Gleason score
(¯2 test, p=0.035). Another interesting finding is that EGF
levels are higher in prostate cancer patients with age <70 years
than in older patients (2.8±0.6 vs. 1.8±0.6), a finding that is
borderline statistically insignificant (Kruskal-Wallis H test,
p=0.056). Finally, IGF1 levels also correlate with slower
disease progression and differentiation, since prostate tumors,
in which IGF1 is overexpressed, have smaller Gleason scores
(<7, Fisher's exact test, p=0.031) and are usually detected in
earlier disease stages (T1 or T2 tumors, Fisher's exact test,
p=0.030) than tumors with normal IGF1 expression. On the
contrary, transcript levels of the other two GFs, VEGF and
TGFB1, were not correlated with any clinicopathological
parameters among prostate cancer specimens.

In BPH, additional very interesting associations were
discovered. EGF downregulation is observed in patients at
average 8 years older that those with normal EGF mRNA
levels (78.0±2.4 years vs. 69.6±1.6, Mann-Whitney U test,
p=0.018). Additionally, IGF1 upregulation is observed in
patients at average 6 years younger that those with normal
IGF1 mRNA levels (66.9±2.3 years vs. 73.4±1.4, Kruskal-
Wallis H test, p=0.041). A third interesting finding is that
BPH samples that exhibit reduced TGFB1 mRNA levels
have elevated PSA blood levels (2.5±0.3 ng/ml vs. 1.6±0.4), a
finding that is not marginally statistically significant (Kruskal-
Wallis H test, p=0.083). All other associations tested, including
those of GFs VEGF and FGF2, were not statistically significant.

Finally with the Spearman rank correlation, we tested the
co-expression patterns of the five examined growth factors in
a pair-wise manner in normal, benign and malignant prostate.
This test examines whether two GFs are upregulated or down-
regulated together (positive correlation), or whether when
one GF is overexpressed the other has reduced expression
(negative correlation). Its results are displayed in Table IV.
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Table III. mRNA expression analysis of peptide growth factors in prostate cancer and benign prostatic hyperplasia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Relative mRNA expression
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Growth factor Prostatic disease ↑ (%) - (%) ↓ (%) p-valuea

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PCa (n=35) 14 (40.0) 17 (48.6) 4 (11.4)EGF 0.008
BPH (n=23) 1   (4.3) 16 (69.6) 6 (26.1)

PCa (n=41) 18 (43.9) 16 (39.0) 7 (17.1)FGF2 0.23
BPH (n=39) 10 (25.6) 21 (53.9) 8 (20.5)

PCa (n=42) 3   (7.1) 22 (52.4) 17 (40.5)TGFB1 0.002
BPH (n=40) 2   (5.0) 7 (17.5) 31 (77.5)

PCa (n=42) 13 (31.0) 19 (45.2) 10 (23.8)VEGF 0.003
BPH (n=40) 5 (12.5) 11 (27.5) 24 (60.0)

PCa (n=42) 10 (23.8) 12 (28.6) 20 (47.6)IGF1 0.82
BPH (n=39) 9 (23.1) 9 (23.1) 21 (53.8)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
↑, overexpression; -, normal expression; ↓, reduced expression. a¯2 test (df=2).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



In normal prostate (Table IVA) only two molecules are co-
expressed together, EGF and FGF2 (Spearman's rho, p<0.001),
while two other, TGFB1 and IGF1, are expressed in a reverse
manner (Spearman's rho, p<0.001). The first correlation (EGF
and FGF2) is retained in BPH (Table IVB) (Spearman's rho,
p=0.017), while the negative correlation between TGFB1
and IGF1 becomes positive (Spearman's rho, p<0.001). Addi-
tionally, new positive co-expressions, that were not present
in normal prostate, appear: VEGF is co-expressed with FGF2
(Spearman's rho, p=0.008), TGFB1 (Spearman's rho, p=0.005)
and IGF1 (Spearman's rho, p=0.003); FGF2 is co-expressed
with TGFB1 (Spearman's rho, p<0.001) and IGF1 (Spearman's
rho, p<0.001); and EGF is co-expressed with IGF1 (Spearman's
rho, p=0.034). In prostate cancer (Table IVC), when compared
with the normal prostate, the co-expression between EGF and
FGF2 is lost, while the negative correlation between TGFB1
and IGF1 becomes positive (Spearman's rho, p<0.001). More-
over, new positive co-expressions are formed: VEGF is co-
expressed with FGF2 (Spearman's rho, p=0.021), TGFB1
(Spearman's rho, p=0.007) and EGF (Spearman's rho,
p=0.001); and FGF2 is co-expressed with TGFB1 (Spearman's
rho, p<0.001) and IGF1 (Spearman's rho, p<0.001). When
compared with BPH, the growth factors co-expression pattern
also differs in PCa. VEGF and EGF co-expression is not
present in BPH, while PCa loses three co-expressions present
in BPH: VEGF and IGF1; FGF2 and EGF; EGF and IGF1.
From the above results we deduce that the co-expression
pattern of the five studied growth factors differs significantly
among normal, benign and malignant prostate, suggesting
that the role the growth factors play in the three conditions of
the prostate gland are significantly different.

Discussion

The prostate gland, apart from providing the semen with
vitamins and other nutrients that help it maintain its vitality
during its long journey towards the female reproductive
system, is of little other use in the male body. However, its
diseases affect millions of people every year, drastically
decreasing their quality of life, while in the case of prostate
cancer it can prove lethal if not diagnosed in early stages.
Identification of genetic and molecular events that could help
in the early detection of benign prostatic hyperplasia and
prostate cancer, or could be useful therapeutic targets, are of
top priority for today's researchers that are activated in this
scientific field.

In this study we tried to determine the mRNA levels of
peptide growth factors VEGF, FGF2, TGFB1, EGF and IGF1
in normal, benign and malignant prostate and to correlate the
results with patients' clinicopathological data, in an attempt
to find associations that could be potentially used in the
clinical practice. The selection of these growth factors was
not random, but intentional, since these GFs are the most
common representatives of five very important growth factor
families that are involved in nearly all intracellular processes,
and therefore influence a cell significantly (9,10).

The use of a quantitative real-time PCR method also
provides several advantages over the older semi-quantitative
RT-PCR process. First and foremost its results are more
reliable, since the quantification is not done during the final
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Table IV. VEGF, FGF2, TGFB1, EGF and IGF1 pair-wise co-
expression analysis in normal, benign and malignant prostate.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A. Normal prostate

VEGF FGF2 TGFB1 EGF IGF1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VEGF CC 1.000

p-value

FGF2 CC 0.500 1.000
p-value 0.667

TGFB1 CC 0.500 -0.500 1.000
p-value 0.667 0.667

EGF CC 0.500 1.000 -0.500 1.000
p-value 0.667 <0.001 0.667

IGF1 CC -0.500 0.500 -1.000 0.500 1.000
p-value 0.667 0.667 <0.001 0.667

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
B. Benign Prostatic Hyperplasia

VEGF FGF2 TGFB1 EGF IGF1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VEGF CC 1.000

p-value

FGF2 CC 0.425 1.000
p-value 0.008

TGFB1 CC 0.445 0.647 1.000
p-value 0.005 <0.001

EGF CC 0.321 0.491 0.357 1.000
p-value 0.145 0.017 0.094

IGF1 CC 0.470 0.744 0.733 0.443 1.000
p-value 0.003 <0.001 <0.001 0.034

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
C. Prostate cancer

VEGF FGF2 TGFB1 EGF IGF1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VEGF CC 1.000

p-value

FGF2 CC 0.359 1.000
p-value 0.021

TGFB1 CC 0.412 0.793 1.000
p-value 0.007 <0.001

EGF CC 0.553 0.245 0.155 1.000
p-value 0.001 0.163 0.373

IGF1 CC 0.270 0.807 0.660 0.207 1.000
p-value 0.083 <0.001 <0.001 0.232

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CC, correlation coefficient.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



PCR cycles, where several inhibitory factors (primer dimers,
Mg+2 and dNTPs depletion, polymerase enzyme loss of
activity) can alter the formation of the PCR product, but
during the initial quantification cycles, where such limitations
do not apply. Additionally, in real-time QPCR data collection is
performed with a laser that is far more sensitive than ethidium
bromide or Ag+, which are used during the classic PCR
products' detection techniques. It is also time-saving, since
the overall process takes a little longer that an average PCR,
while the semi-quantitative PCR requires the analysis of the
PCR products in an agarose or polyacrylamide gel, which is
time-consuming. Data quantification is also performed auto-
matically in real-time PCR, with the installed software, and
doesn't require image analysis software, which are expensive
and the majority of the work is done manually, that are
necessary with the old quantification techniques. Of course
there are a few drawbacks. It is more expensive (a side-effect
of the increased system sensitivity), since it requires optimized
reaction mixes. The analyses are also conducted in triplicates
by default, which increases the cost significantly (more PCR
master mixes and additional reverse transcription kits, which
means that tissue samples, which are usually valuable assets
of a laboratory, are depleted more frequently). Additional
drawbacks are the higher maintenance costs, due to the high-
tech instruments, such as the laser, and the fact that during
the quantification process you never actually see the PCR
products, in order to know whether the amplification plots
are the correct ones and are not produced from primer dimers
or other by-products. This requires, as least during the initial
experiments, the verification of the results obtained with the
real-time PCR thermal cycler with gel analysis.

VEGF, as one of the most important promoters of angio-
genesis, is overexpressed in a variety of human tumors (50),
contributing significantly to tumor growth and metastasis.
Our results, in which we detected overexpression of VEGF
in prostate cancer, are in accordance with previous studies
conducted in prostate cancer cell lines and primary tumors
(53,54). It is also interesting the fact that VEGF mRNA
levels don't correlate with any clinicopathological variables,
which suggests that VEGF plays an important role during
both tumor initiation and progression. On the contrary, VEGF
was downregulated in the majority of BPH samples. The
literature is conflicting regarding this matter, since VEGF
has been found (53) or not (64) in BPH cells. Since BPH is
primarily a cellular hypertrophy (cells become bigger, they are
not extensively multiplied), angiogenesis is not that important,
which could explain VEGF downregulation.

TGFB is usually expressed at low levels in the normal
prostate gland (39), while its production is increased mainly
after androgen depletion (65), a process that is reversible upon
androgen administration (66). This increase is also followed by
an increase in the levels of TGFBR1 and TGFBR2 (67). TGFB
is usually up-regulated in prostate cancer. Its increasing
levels correlate with cancer progression (43). However, in this
series of prostate cancers, TGFB was downregulated. This
can be attributed to the fact that all our cases were androgen-
dependent prostate cancers, which means that they are still
under androgen regulation, which prevents the elevation of
TGFB levels. TGFB1 levels were also downregulated in BPH
samples. Previous studies have shown that TGFB2 mRNA

levels increase in prostatic hyperplasia (23). Therefore, the
main molecule of the TGFB family that is involved in the
pathogenesis of this disease is TGFB2, which means that the
expression of the other two TGFB isoforms is probably not
necessary for disease development and progression.

FGF2 is a growth factor that is synthesized by many
prostate cell types besides fibroblasts, such as epithelial cells,
macrophages and endothelial cells (19,68). Its levels usually
increase in prostate cancer (24), an observation which
correlates with our findings. FGF2 has the ability to induce
malignant epithelial cells to proliferate independently of
stromal control (24), a finding which correlates with disease
progression. FGF2 also plays an important role in angio-
genesis, by inducing VEGF (50), which can be also verified
by our results, since both factors are overexpressed in PCa
and have positive co-expression. Previous studies have shown
FGF2 overexpression in BPH (21,23). However, in our study
samples, FGF2 levels are in most BPH samples normal,
although a 25% of hyperplasias overexpresses FGF2.

EGF is the ligand to one of the most well-studied onco-
genes, EGFR. EGF expression is under androgen control in
the normal prostate, while mRNA overexpression has been
found in the epithelium of PCa specimens (14,15). EGF is
upregulated in our PCa samples series, a finding which is
also correlated with tumors with lower Gleason score. This
could mean that EGF plays a significant role during the early
stages of cancer development, while in later stages its role
isn't so prominent. EGF levels are normal in BPH. The fact
that patients with lower EGF mRNA levels are on average
8 years older than patients with normal EGF levels, could
mean that EGF downregulation delays significantly the
development of BPH. 

IGF1 levels are downregulated in both PCa and BPH.
However about 25% of samples in both diseases overexpress
IGF1. This overexpression is correlated with lower Gleason
score and tumor stage for PCa samples, which could mean,
as in the case of EGF, that IGF1 plays an important role
during the early stages of carcinogenesis, and with decreased
age in BPH patients, which could mean, in antithesis of the
role EGF plays in prostatic hyperplasia, that IGF1 elevated
mRNA levels contribute to the earlier development of BPH.

The growth factors tested in our study had also different
expression and co-expression patterns among normal, benign
and malignant prostate. These discrepancies has been observed
in various other human malignancies and per-cancerous
conditions (69), which means that benign and malignant
prostatic cells use in a different manner the network of auto-
crine and paracrine peptide growth factors, in order to achieve
their goals, overexpression in the case of BPH and immortality
in the case of PCa. This study has hopefully identified some
of the interactions among peptide growth factors, implicating
them in the development of both PCa and BPH, and has
pointed a few associations with clinical and histological
parameters, which could lead to early detection and potential
therapy for both prostatic diseases.
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