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Περίληψη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ακτινική υπερκεράτωση (ΑΚ) αποτελεί μια καθιερωμένη προ-καρκινωματώδη βλάβη 

του δέρματος που μπορεί να εξαλλαχτεί σε ακανθοκυτταρικό καρκίνο (SCC). Στην 

παρούσα εργασία, μελετήθηκε η συμμετοχή των γονιδίων CDKN2A, CDKN2B και p53 

στην ανάπτυξη της ΑΚ και στην εξέλιξη της σε SCC. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

μεταλλάξεων στα εξόνια 1a, 1b και 2 του τόπου CDKN2A και στο εξόνιο 1 του τόπου 

CDKN2B, καθώς επίσης ανάλυση της αστάθειας της αλληλουχίας μικροδορυφορικού 

DNA σε 26 δείγματα ΑΚ. Μελετήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων p14ARF, 

p15INK4b, p16INK4a και p53 σε 16 δείγματα ΑΚ και 12 δείγματα SCC με την μέθοδο της 

αντίστροφης μεταγραφής – αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης σε πραγματικό 

χρόνο (real time RT-PCR). Ένας πολυµορφισµός που έχει ήδη περιγραφεί στο 

p16INK4a (Ala148Thr) ανιχνεύτηκε σε ένα ποσοστό 12%. Σε έξι δείγματα ΑΚ 

ανιχνεύτηκαν καινούργιες μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 71 του τόπου CDKN2A και ένα 

δείγμα παρουσίασε μια επιπλέον μετάλλαξη στο κωδικόνιο 65. Δύο δείγματα ΑΚ 

εμφάνισαν μια μη επαγώμενη από UV μετάλλαξη η οποία δεν έχει αναφερθεί 

προηγουμένως στο εξόνιο 1b του γονιδίου p14ARF. ΄Οσον αφορά τον τόπο CDKN2B, 

ανιχνεύτηκαν μια καινούργια μετάλλαξη στο κωδικόνιο 50 (Ala50Thr) και μια άλλη 

στο κωδικόνιο 24 (Arg24Arg). Μικροδορυφορική αστάθεια ανιχνεύτηκε στο 15% των 

δειγμάτων της ΑΚ σε έναν δείκτη τουλάχιστον, υποδεικνύοντας ότι η 

μικροδορυφορική αστάθεια πιθανόν να παίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της ΑΚ. Τα 

αποτελέσματα μας προτείνουν μείωση της έκφρασης του mRNA των γονιδίων 

p16INK4a και p53 στο SCC σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα έκφρασης στην AK. 

Τα επίπεδα έκφρασης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε μορφολογικά 

φυσιολογικούς ιστούς που έχουν εκτεθεί στον ήλιο, προτείνει ότι μη φυσιολογικά 

ερεθίσματα κυτταρικής ανάπτυξης μπορεί να υπάρχουν επίσης και σε αυτούς τους 

ιστούς. Επιπλέον, προτείνουμε ένα πιθανό ρόλο για το p15INK4b, ανεξάρτητο από την 

ενδοκυττάρια οδό μεσολαβούμενη από το p16INK4a και του p14ARF στην ανάπτυξη της 

ΑΚ, καθώς επίσης στην εξελιχτική πορεία της μετατροπής της AK σε SCC. Εκτός από 

την παρουσία μεταλλάξεων και γενωμικής αστάθειας (LOH/MSI) στο 9p21, η 

απορρύθμιση του προφίλ έκφρασης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων (TSGs) 

πιθανόν να παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της AK και στην μετατροπή της σε 

SCC. 
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Abstract 

ABSTRACT 

 

Actinic keratosis (AK) is a well-established pre-cancerous skin lesion that has the 

potential to progress to squamous cell carcinoma (SCC). We investigated the 

involvement of the CDKN2A, CDKN2B and p53 genes in AK and in the progression of 

AK to SCC. Mutational analysis on exons 1a, 1b and 2 of the CDKN2A locus and exon 

1 of the CDKN2B locus as well as allelic imbalance was performed in 26 AK 

specimens. Expression levels of the genes p14ARF, p15INK4b, p16INK4a and p53 were 

examined in 16 AKs and 12 SCCs by real-time RT-PCR. A previously-described 

polymorphism of p16INK4a (Ala148Thr) was detected at an allelic frequency of 12%. 

Six samples carried novel mutations at codon 71 of the CDKN2A locus and one 

sample presented an additional mutation at codon 65. Two AK samples carried a not-

previously described non-UV type missense mutation at codon 184 (Val184Glu) of 

exon 1b in the p14ARF gene. Regarding the CDKN2B locus a new mutation at codon 

50 (Ala50Thr) and another at codon 24 (Arg24Arg), were detected. Microsatellite 

instability (MSI) was found in at 15% of AKs in at least one marker, indicating that 

genetic instability has some implication in the development of AK. Down-regulation 

of p16INK4a and p53 mRNA levels was noted in SCC compared to AK. TSGs expression 

levels in sun-exposed morphologically normal-appearing skin, suggests that abnormal 

growth stimuli might exist in these tissues as well. Furthermore, we suggest a 

possible role of p15INK4b, independently from the intracellular pathway mediated by 

p16INK4a, and of p14ARF in AK development, as well as in the progression of AK to 

SCC. The deregulation of the expression profiles of the CDKN2A, CDKN2B and p53 

genes may, independently of mutations and LOH at 9p21, play a significant role in 

AK and progression of AK to SCC.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 

 

1.1.  Γενικά  

Το ανθρώπινο κύτταρο, διέπεται από θεµελιώδεις κανόνες: κάθε κύτταρο 

προέρχεται από την διαίρεση ενός προϋπάρχοντος (κυτταρικός πολλαπλασιασµός), ενώ 

όλα, σε διαφορετική στιγµή το καθένα, θα πεθάνουν. Eπιπλέον, η µορφολογική και 

φυσιολογική προσαρµογή για την επιτέλεση συγκεκριµένων λειτουργιών 

(διαφοροποίηση) καταλήγει στην οργάνωση των κυττάρων σε οµάδες (ιστοί, όργανα). 

H ρύθµιση του κυτταρικού πολλαπλασιασµού, των επιµέρους λειτουργιών και του 

θανάτου επιτελείται µέσω των γενετικών πληροφοριών που τα κύτταρα φέρουν στο 

γονιδίωµά (DNA) τους. Οι γενετικές πληροφορίες ρυθµίζουν επίσης τις δοµικές και 

λειτουργικές σχέσεις των κυττάρων µέσα στα όργανα και τις αλληλεπιδράσεις των 

οργάνων µεταξύ τους. Το τελικό αποτέλεσµα των διεργασιών αυτών είναι η αρµονική 

συµβίωση και συνεργασία διαφορετικών οργανικών συστηµάτων για την επιτέλεση των 

πολύπλοκων λειτουργιών κάθε οργανισµού. Βασικά, το σύνολο των κυττάρων του 

ανθρώπινου οργανισµού, σε κανονικές συνθήκες, υφίσταται έλεγχο στη διαφοροποίηση 

και τον πολλαπλασιασµό. Ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται µέσα από τη διατήρηση µιας 

λεπτής ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων ρυθµιστικών µηχανισµών. Η επίδραση 

εξωτερικών (περιβαλλοντικών) παραγόντων, όπως για παράδειγμα η ακτινοβολία ή 

εσωτερικών (κληρονομικών) παραγόντων, μπορεί να διαταράξει την παραπάνω 

ισορροπία και να υπερνικήσει τους κυτταρικούς-προστατευτικούς μηχανισμούς και να 

οδηγήσει σε ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τελικά σε ανάπτυξη καρκίνου. 

 

1.2.  Nεοπλάσµατα  

Τα νεοπλάσματα είναι δυνατόν να προκύψουν από φυσιολογικά κύτταρα 

οποιουδήποτε ιστού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια μεγάλη ποικιλία όγκων που 

διαφέρουν ως προς την ιστολογική τους προέλευση, την ανάπτυξη τους και την 

πρόγνωση. Η πιο θεμελιώδης βιολογική διάκριση μεταξύ των όγκων είναι αυτή μεταξύ 

καλήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων, εκ των οποίων μόνο οι τελευταίοι 

χαρακτηρίζονται ως καρκίνοι. Και οι δύο κατηγορίες προκύπτουν ως συνέπεια 

ανώμαλου κυτταρικού πολλαπλασιασμού, αλλά διαφέρουν ως προς την ικανότητά τους 

να διεισδύουν γειτονικούς ιστούς. 
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Ο καλύτερος ορισμός της νεοπλασίας έχει δοθεί από τον ογκολόγο Willis, ο 

οποίο αναφέρει: «Το νεόπλασμα είναι μια ανώμαλη μάζα ιστού, η αύξηση της οποίας 

είναι ασυντόνιστη, υπερβαίνει κατά πολύ εκείνη των φυσιολογικών ιστών και συνεχίζει 

να υφίσταται με τον ίδιο υπερβολικό τρόπο ακόμη και μετά την διακοπή του 

ερεθίσματος που την προκάλεσε» (Willis RA, 1952). Σε αυτόν πρόσθεσαν οι Robbins 

και Cotran την ακόλουθη παρατήρηση: «η αύξηση αυτή είναι χωρίς σκοπό, κατατρώγει 

τον ξενιστή και είναι ουσιαστικά αυτόνομη» (Cotran RS et al, 1999). 

Τα περισσότερα νεοπλάσματα κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

καρκινώματα, σαρκώματα και λευχαιμίες/λεμφώματα. Τα καρκινώματα αποτελούν το 

90% των καρκίνων του ανθρώπου, προέρχονται από επιθηλιακά κύτταρα εξωδερμικής 

ή ενδοδερμικής προέλευσης. Τα σαρκώματα, οι λευχαιμίες και τα λεμφώματα 

προέρχονται από κύτταρα μεσοδερμικής προέλευσης. 

 

1.3. Μικροεξελικτική διαδικασία του καρκίνου - Iδιότητες των κακοήθων 

κυττάρων  

Γενετικές αλλοιώσεις (όπως µεταλλάξεις, απαλοιφές ή µεταθέσεις, στα γονίδια 

που ελέγχουν τους ρυθµιστικούς µηχανισµούς), ο ανταγωνισµός και η φυσική επιλογή 

µέσα σε ένα πληθυσµό σωµατικών κυττάρων είναι τα βασικά συστατικά του καρκίνου: 

Πρόκειται για µια ασθένεια στην οποία µοναδικά, µεταλλαγµένα κύτταρα αρχικά 

«ευηµερούν» σε βάρος των γειτονικών τους κυττάρων, αλλά στο τέλος τα 

καταστρέφουν οδηγώντας τον οργανισµό στο θάνατο (Cairns P et al, 1975). 

 Τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από δύο κληρονομούμενες ιδιότητες: (1) 

αυτά και οι απογόνοι τους αναπαράγονται περιφρονώντας τους φυσικούς περιορισμούς 

(είναι, δηλαδή νεοπλασματικά), και (2) διηθούν και αποικίζουν περιοχές που 

φυσιολογικά ανήκουν σε άλλα κύτταρα (είναι, δηλαδή κακοήθη). (De Vita VT et al, 

1993). Οι περισσότεροι καρκίνοι έχουν κλωνικοί προέλευση (clonal origin), φαίνεται, 

δηλαδή, να ξεκινούν από ένα κύτταρο το οποίο έχει υποστεί σωματική μετάλλαξη 

(Fialkow PJ, 1976). Το κύτταρο αυτό πολλαπλασιάζεται και δημιουργεί έναν ανώμαλο 

κλώνο. Ωστόσο για να αναπτυχθεί όγκος, οι απόγονοι του κυττάρου πρέπει να 

υποστούν μια σειρά διαδοχικών γενετικών αλλοιώσεων, επιπρόσθετες μεταλλάξεις σε 

περισσότερα από ένα γονίδια, ώστε να αποκτήσουν το πλήρως εξαλλαγμένο φαινότυπο 

του καρκινικού κυττάρου (Vogelstein B and Kinzler, K W, 1993). Λόγω όμως των 

επιδιορθωτικών μηχανισμών του κυττάρου (repair genes and enzymes) πολλές από 

αυτές τις γονιδιακές βλάβες ίσως να είναι αναστρέψιμες (Barnes DE et al, 1993). 
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Επίσης, με βάση τη θεωρία του Nowell ο καρκίνος είναι μια μικροεξελικτική διαδικασία, 

είναι κλωνικός και αποτελεί γενετική νόσο (Nowell PC, 1976). 

 Η παθογένεια των νεοπλασμάτων αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία 

μεταλλάξεων και φυσικής επιλογής που συμβαίνει στα σωματικά κύτταρα 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και οδηγεί στην άρση της ισορροπίας μεταξύ των 

συστημάτων ενός οργανισμού (Cairns J, 1975). 

 

1.4. Διαδικασία της νεοπλασματικής εξαλλαγής σε μοριακό, κυτταρικό, και 

ιστικό επίπεδο 

Η ογκογένεση είναι µια πολύπλοκη και πολυδιάστατη διαδικασία σε µοριακό, 

κυτταρικό και ιστικό επίπεδο. Η επικρατούσα άποψη σχετικά µε τη βιολογία των 

νεοπλασµάτων είναι ότι πρόκειται για την τελική κατάληξη µιας σειράς αθροιζόµενων 

γενετικών αλλοιώσεων, οι οποίες οδηγούν στην απώλεια του ελέγχου του κυτταρικού 

κύκλου. Καρυοτυπικές και κυτταρογενετικές µελέτες έχουν δείξει µεταβολές σε 

συγκεκριµένα χρωµοσώµατα στα οποία έχει βρεθεί ότι εδράζονται ογκογονίδια, 

ογκοκατασταλτικά γονίδια, γονίδια αυξητικών παραγόντων και των υποδοχέων τους, 

γονίδια παραγόντων ελέγχου του κυτταρικού κύκλου και γονίδια πρωτεϊνών που 

χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά των νεοπλασµατικών κυττάρων προς τα γειτονικά 

κύτταρα και το στρώµα. Τέσσερα είναι τα βασικά στάδια της νεοπλασµατικής εξέλιξης: 

1. καρκινική µετατροπή των κυττάρων/μετασχηματισμός (transformation) 

2. αύξηση της µάζας των νεοπλασµατικών κυττάρων (growth) 

3. διήθηση του στρώµατος 

4. δηµιουργία αποµακρυσµένων µεταστάσεων 

Η καρκινική εξαλλαγή ενός κυττάρου είναι αποτέλεσµα µιας σειράς γενετικών 

παραγόντων που το οδηγούν από την κατάσταση του απόλυτου ελέγχου της 

κυτταρικής ανάπτυξης στην απώλεια αυτού, άρα στον άµετρο και διαρκή 

πολλαπλασιασµό. Η απώλεια διαφοροποίησης ή αναπλασία είναι ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά της νεοπλασματικής εξαλλαγής και ορίζεται από συγκεκριμένες 

κυτταρολογικές και αρχιτεκτονικές (ιστικές) μορφολογικές αλλαγές, όπως ο 

πλειομορφισμός (ευρεία διακύμανση σε μέγεθος και σχήμα κυττάρων και πυρήνων), η 

υπέρχρωση των πυρήνων, η αδρή κατανομή της χρωματίνης, οι ευµεγέθεις πυρηνίσκοι, 

οι άτυπες πυρηνοκινησίες, η απώλεια της πολικότητας και του προσανατολισµού των 

κυττάρων (Bishop JM, 1991). Η αναπλασία δεν πρέπει να συγχέεται με την δυσπλασία, 

η οποία χαρακτηρίζει το αρχικό στάδιο της νεοπλασματικής εξαλλαγής των επιθηλίων 

χωρίς συνυπάρχουσα διήθηση του υποκείμενου ιστού. Η αναπλασία συνοδεύεται 
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συνήθως από απώλεια της φυσιολογικής λειτουργίας των παρεγχυματικών κυττάρων 

ή/και ανάληψη νέων παθολογικών λειτουργιών.  

Ο ρυθµός αύξησης ενός νεοπλάσµατος φαίνεται να εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, κάποιους γνωστούς, όπως οι ορµονικοί και οι αυξητικοί παράγοντες και η 

επαρκής αγγείωση, και κάποιους ακόµη άγνωστους. Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι ο 

ρυθµός αύξησης είναι συνάρτηση του βαθµού διαφοροποίησης του νεοπλάσµατος. Οι 

χαµηλής διαφοροποίησης όγκοι φαίνεται να αυξάνονται ταχύτερα από τους καλά 

διαφοροποιηµένους όγκους, υπάρχει, όµως µια ευρεία διακύµανση στο συσχετισµό 

αυτό (Folkman J, 1990). 

Ο ρυθµός ανάπτυξης µιας µάζας φυσιολογικού ή νεοπλασµατικού ιστού 

εξαρτάται από το ρυθµό παραγωγής νέων κυττάρων και το ρυθµό απώλειας των 

παλαιών, κυρίως µε τη διαδικασία της απόπτωσης. Στους φυσιολογικούς ιστούς υπάρχει 

ισορροπία µεταξύ της παραγωγής και της απόπτωσης των κυττάρων, ενώ αντίθετα, 

στους νεοπλασµατικούς ιστούς επικρατεί ανισορροπία µε αποτέλεσµα την άµετρη και 

εκθετική αύξηση των καρκινικών κυττάρων. Ο ρυθµός αύξησης ενός νεοπλάσµατος 

καθορίζει σε ένα βαθµό και την κλινική του συµπεριφορά και εξέλιξη (Bissonnette RP et 

al., 1992). 

Στα περισσότερα νεοπλάσµατα έχει παρατηρηθεί απορρύθμιση των µηχανισµών 

ελέγχου του κυτταρικού κύκλου και του µηχανισµού της απόπτωσης, τα οποία 

οφείλονται σε µεταβολές της ρυθµιστικής λειτουργίας της πρωτεΐνης του 

ρετινοβλαστώµατος και της πρωτεΐνης p53. Έτσι, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

αύξηση του ποσοστού των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων, ενώ δεν παρατηρείται 

επιτάχυνση του κυτταρικού κύκλου σε σύγκριση με τα φυσιολογικά κύτταρα (Harper 

JW et al., 1993; Livingstone LR et al., 1992). 

Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αύξηση των 

νεοπλασµάτων είναι η αγγειογένεση. Ένας όγκος δεν µπορεί να αυξηθεί σε διάµετρο 

µεγαλύτερη από 0.1-0.2 εκ. χωρίς να περιέχει αγγεία τα οποία θα µεταφέρουν το 

απαραίτητο οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες στα καρκινικά κύτταρα. Χωρίς αυτά, η 

υποξεία θα προκαλέσει την ενεργοποίηση του αποπτωτικού µηχανισµού µέσω της p53 

και θα επέλθει η νέκρωση του νεοπλάσµατος. Πειραµατικά και κλινικά δεδοµένα 

υποδηλώνουν ότι η ενεργοποίηση της αγγειογένεσης συµβαίνει σε αρχικά στάδια της 

ακολουθίας της νεοπλασµατικής εξαλλαγής και πιθανόν αποτελεί ένα περιοριστικό (rate-

limiting) φαινόµενο. Παρόλο που δεν είναι ακόµη πλήρως γνωστά τα επακριβή µοριακά 

φαινόµενα, η τελική κατάληξη είναι η ανατροπή της υπάρχουσας φυσιολογικής 

ισορροπίας ανάµεσα σε αγγειογενετικούς και ανασταλτικούς παράγοντες της 
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αγγειογένεσης και φαίνεται να εµπλέκεται σε κάποιο βαθµό και η πρωτεΐνη p53 

(Folkman J, 1990). 

Τα τελευταία δύο στάδια της νεοπλασματικής εξέλιξης, η διήθηση του 

στρώµατος και η µεταστατική ικανότητα αποτελούν τα βιολογικά φαινόµενα που 

χαρακτηρίζουν την επιθετική συµπεριφορά ενός νεοπλάσµατος. Τα κύτταρα των 

επιθηλιακών νεοπλασµάτων αποκτούν προοδευτικά την ικανότητα να διασπούν τη 

βασική µεµβράνη και να «µετακοµίζουν» σε άλλα ιστικά διαµερίσµατα. Η παθολογική 

αυτή βιολογική συµπεριφορά καθορίζεται από µεταβολές στη σχέση των 

νεοπλασµατικών κυττάρων µεταξύ τους και προς τα στρωµατικά µόρια και εκδηλώνεται 

με την αποσύνδεση των νεοπλασματικών κυττάρων μεταξύ τους και τη σύνδεση τους 

με το στρώμα, τη διάσπαση του στρώματος και τη μετανάστευση των νεοπλασματικών 

κυττάρων. Τα φυσιολογικά κύτταρα συγκολλούνται µεταξύ τους µε διάφορα µόρια, τα 

πιο σηµαντικά από τα οποία είναι οι cadherins, και στην περίπτωση των επιθηλιακών 

κυττάρων οι Ε- cadherins. Οι cadherins συνδέονται µε τον κυτταροσκελετό µέσω των 

catenins και µε αυτό τον τρόπο προκαλείται η έκφραση ή/και αναστολή συγκεκριµένων 

γονιδίων που έχουν ως αποτέλεσµα την έκφραση συγκεκριµένου ιστικού µορφολογικού 

φαινοτύπου. Σε πολλά επιθηλιακά νεοπλάσµατα έχει παρατηρηθεί ελάττωση στην 

έκφραση των Ε- cadherins ή catenins µε άµεσο επακόλουθο την ελάττωση της 

συγκολλητικότητας των νεοπλασµατικών κυττάρων και την προοδευτική απώλεια του 

επιθηλιακού φαινοτύπου. Επίσης, έχει παρτηρηθεί ότι τα επιθηλικά νεοπλασματικά 

κύτταρα εκφράζουν παθολογικές ιντεγκρίνες, οι οποίες επιτείνουν την συνδεσή τους με 

τα στρωματικά μόρια του συνδετικού ιστού (Frixen UH et al., 1991). 

Μια άλλη σημαντική κατηγορία µορίων που εκφράζονται σε παθολογικά επίπεδα 

σε πολλά επιθηλιακά νεοπλάσµατα είναι διάφοροι τύποι πρωτεασών, τα οποία 

καταβολίζουν τα µόρια του στρώµατος και επιτρέπουν τη διήθησή του από τα 

νεοπλασµατικά κύτταρα. Παρατηρείται παθολογική έκφρασή τους, έιτε από τα 

παρεγχυματικά κύτταρα του όγκου, είτε από διαμένοντα κύτταρα του συνδετικού ιστού 

(ινοβλάστες και μακροφάγα). Η δράση των πρωτεασών αυτών ελέγχεται από την 

έκφραση ειδικών αντιπρωτεασών, µόρια που προστατεύουν την ακεραιότητα του 

στρώµατος, που εκκρίνονται από διαμένοντα κύτταρα του συνδεντικού ιστού. Στους 

φυσιολογικούς ιστούς υπάρχει µια ελεγχόµενη ισορροπία στο σύστηµα 

πρωτεασών/αντιπρωτεασών. Η ισορροπία αυτή ανατρέπεται στην περίπτωση 

νεοπλασιών. 

 Η παθολογική µεταναστευτική ικανότητα των νεοπλασµατικών κυττάρων 

οφείλεται σε ενεργοποίηση του κυτταρικού µηχανισµού κινητικότητας, είτε από µόρια 
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που εκκρίνονται από τα καρκινικά κύτταρα, είτε από χηµειοτακτικά µόρια που 

προκύπτουν από την πρωτεόλυση µορίων του στρώµατος (κολλαγόνου, λαµινίνης 

κολλαγόνου και πρωτεογλυκανών). Τα πεπτίδια αυτά έχουν και αυξητική δράση στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα. Με αυτούς και άλλους µοριακούς µηχανισµούς τα καρκινικά 

κύτταρα βρίσκουν το δρόµο τους προς την αγγειακή κυκλοφορία και µεθίστανται σε 

άλλα όργανα (Stetler-Stevenson WG et al., 1993) (Εικόνα 1.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1. Ικανότητα διαφυγής από τους κυτταρικούς προστατευτικούς 

μηχανισμούς του οργανισμού κατά την νεοπλασματική εξαλλαγή. Η 

πολυσταδιακή ανάπτυξη του όγκου μπορεί να ανασταλλεί από τους προστατευτικούς 

μηχανισμούς του οργανισμού, όπως είναι η μειωμένη παροχή θρεπτικών συστατικών, η 

απεπαρκής παροχή αίματος καθώς και από το περιβάλλον του στρώματος του 

συνδετικού ιστού. Από αυτό τον πληθυσµό των µεταλλαγµένων κυττάρων επιλέγονται 

τελικά εκείνα πού έχουν την ικανότητα να διαφύγουν από αυτούς τους µηχανισµούς 

του οργανισµού σε ότι αφορά την κυτταρική διαίρεση, την ικανότητα διήθησης των 

γύρω ιστών και το µεταστατικό δυναµικό. 
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1.5. Οµάδες γονιδίων που ενέχονται στην καρκινογένεση 

Η καρκινική εξαλλαγή ενός κυττάρου είναι µια πολύπλοκη και πολυσταδιακή 

διαδικασία κατά την οποία περισσότεροι του ενός γενετικοί και επιγενετικοί παράγοντες 

απαιτούνται για τη µετάβαση ενός κυττάρου από την κατάσταση φυσιολογικού ελέγχου 

της κυτταρικής συμπεριφοράς στην κατάσταση που αυτός ο έλεγχος έχει χαθεί. Ενώ, η 

ανάπτυξη των φυσιολογικών κυττάρων ρυθµίζεται µε βάση της ανάγκες ολόκληρου του 

οργανισµού, τα καρκινικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται 

ανεξάρτητα και συνέχεια, δηµιουργώντας τελικά νεοπλασµατικά µορφώµατα που 

διεισδύουν στους γειτονικούς ιστούς. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των καρκινικών 

κυττάρων είναι ότι διαιρούνται διαρκώς, παράγοντας νέα καρκινικά κύτταρα και ποτέ 

κάποιο φυσιολογικό απόγονο. Αυτό σηµαίνει ότι οι ανωµαλίες που ωθούν ένα κύτταρο 

να γίνει καρκινικό κληρονοµούνται σταθερά σε κυτταρικό επίπεδο, και άρα, πρέπει να 

έχουν γενετική βάση. Η ανάπτυξη του καρκίνου είναι συνέπεια µιας σειράς 

µεταλλάξεων που σχετίζονται µε τη µη φυσιολογική έκφραση και λειτουργία ενός 

σχετικά µικρού αριθµού γονιδίων (Spandidos DA, 1986). 

Τα γονίδια αυτά παίζουν σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο της αύξησης και της 

διαφοροποίησης και µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρείς κύριες οµάδες µε βάση τον 

τρόπο δράσης τους (Bishop JM, 1991):  

1) ογκογονίδια (oncogenes) 

2) ογκοκατασταλτικά γονίδια (tumor-suppressor genes)  

3) γονίδια επιδιόρθωσης βλαβών του DNA των κυττάρων (mismatch repair genes) 

(Modrich P, 1994). 

 

1.5.1. Ογκογονίδια (Oncogenes) 

Τα ογκογονίδια είναι τα γονίδια εκείνα των οποίων η δράση συνεισφέρει 

απευθείας στον καρκινικό φαινότυπο.Τα ογκογονίδια διακρίνονται σε κυτταρικά (c-onc) 

και ιικά (v-onc) και µέχρι σήµερα έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερα από 50. 

Eνεργοποιούνται, ως επί το πλείστον, στα σωµατικά κύτταρα των νοσούντων, η 

ενεργοποίησή τους εποµένως αποτελεί επίκτητο εξαλλακτικό συµβάν (Spandidos DA, 

1986). Προκύπτουν µετά από ενεργοποίηση των πρωτο-ογκογονιδίων από σηµειακές 

µεταλλάξεις (point mutations), µεταθέσεις χρωµοσωµικού τµήµατος (chromosomal 

translocation), απαλείψεις (deletions), γονιδιακή ενίσχυση (gene amplification) ή 

αύξηση της µεταγραφικής έκφρασης του γονιδίου. Oι τρεις πρώτοι µηχανισµοί οδηγούν 

σε απευθείας αλλοίωση του γονιδιακού προϊόντος, ενώ οι υπόλοιποι συνεπάγονται 

ενεργοποίηση µέσω παραγωγής του φυσιολογικού προϊόντος σε υπερβολικές 
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ποσότητες. Η ενεργοποίησή τους µπορεί να γίνει σε ποιοτικό ή ποσοτικό επίπεδο ή και 

στα δύο επίπεδα. Έτσι, µπορεί να έχουµε παραγωγή µιας µεταλλαγµένης πρωτεΐνης, 

υπερέκφραση της φυσιολογικής ή και τα δύο (Spandidos DA and Siminovitch L, 1978). 

Tα πρωτεϊνικά προϊόντα των πρωτο-ογκογονιδίων ασκούν δράσεις που γενικά 

προάγουν την κυτταρική ανάπτυξη, παρεµβαίνοντας στη ρύθµιση του 

πολλαπλασιασµού, της απόπτωσης, της σταθερότητας του DNA και της 

διαφοροποίησης. Όσον αφορά την κυτταρική εντόπιση και το βιοχηµικό ρόλο των 

πρωτεϊνών που κωδικοποιούν τα ογκογονίδια, µπορούν να καταταχθούν στις εξής 

κατηγορίες (Hunter Τ, 1984): 

 

Ι. Αυξητικοί παράγοντες 

Το ογκογονίδιο sis που ανήκει σε αυτή την κατηγορία κωδικοποιεί τον αυξητικό 

παράγοντα των αιµοπεταλίων (Platelet Derived Growth Factor, PDGF) και µπορεί να 

προκαλέσει µετασχηµατισµό κυττάρων που διαθέτουν τον υποδοχέα του PDGF. Έχουν 

παρατηρηθεί και περιπτώσεις που το κύτταρο παράγει τον παράγονται είναι και το 

κύτταρο στόχος, διαθέτει δηλαδή τον αντίσοιχο υποδοχέα (ligand). Στις περιπτώσεις 

αυτές έχουµε το φαινόµενο της «αυτοκρινούς επαγωγής» (Cooper GM, 1990). 

ΙΙ. Υποδοχείς ορµονών και αυξητικών παραγόντων 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδοκυττάριοι υποδοχείς µε δράση κινάσης τυροσίνης, 

όπως το erbA, καθώς και διαµεµβρανικοί υποδοχείς µε δράση κινάσης τυροσίνης, όπως 

οι: erbB-1, erbB-2 και fms. Τα γονίδια που κωδικοποιούν για υποδοχείς της κυτταρικής 

µεµβράνης µε ενεργότητα κινάσης τυροσίνης ενεργοποιούνται σε ογκογονίδια όταν 

µεταλλαχθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε οι υποδοχείς που κωδικοποιούν, να παραµένουν 

ενεργοί ακόµη και απουσία συνδέτη. Για παράδειγµα, ErbB1 πρωτεΐνη υποδοχέας του 

EGF χωρίς την εξωκυττάρια µορφή αυτού, ErbB2 συγγενής µορφή του υποδοχέα της 

EGF µε σηµειακή µετάλλαξη (Cantley LC et al., 1991). 

III. Ενδοκυττάριοι διαβιβαστές µηνυµάτων 

Τα προϊόντα ογκογονιδίων αυτή της τάξης είναι: οι κινάσες τυροσίνης (πυρηνικές και 

κυτταροπλασµατικές), οι κινάσες σερίνης/θρεονίνης, οι Ras πρωτεΐνες και οι συγγενείς 

πρωτεΐνες της φωσφολιπάσης C (Cantley LC et al., 1991). 

IV. Ρυθµιστικές πρωτεΐνες µεταγραφής 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν προϊόντα ογκογονιδίων που αποτελούν πυρηνικούς 

µεταγραφικούς παράγοντες. Τα προϊόντα αυτά συµµετέχουν άµεσα στη ρύθµιση άλλων 

γονιδίων. Η απορύθµιση της έκφρασής τους έχει ως συνέπεια τον αποσυντονισµό της 

έκφρασης των γονιδίων που ελέγχονται από αυτά, µε απώτερη συνέπεια την κακοήθη 
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εξαλλαγή του κυττάρου. Παραδείγµατα ογκογονιδίων που ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία είναι τα jun, fos και myc (Fanidi A et al., 1992). 

 

1.5.2. Ογκοκατασταλτικά γονίδια (Tumor suppressor genes) 

Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια συγκροτούν µια ευρεία κατηγορία γονιδίων που 

συµµετέχουν στη διαδικασία της καρκινογένεσης µε τρόπο υπολειπόµενο. Αυτό 

σηµαίνει ότι για να εκφράσουν την ογκογόνο ιδιότητά τους απαιτείται λειτουργική 

αδρανοποίηση και των δύο αλληλοµόρφων (Knudson AG Jr, 1971; Knudson AG Jr, 

1986; Knudson AG Jr and Strong LC, 1972; Lasko D et al, 1991). 

Τα πρώτα πειράµατα σχετικά µε τη δράση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων 

έγιναν µε τη µέθοδο της σύντηξης κυττάρων που οδηγούσε στο σχηµατισµό 

κυτταρικών υβριδίων (Harris H et al, 1969). Ειδικότερα, μετά την σύντηξη κυττάρων 

υψηλού βαθμού κακοήθειας με κύτταρα χαμηλότερου βαθμού κακοήθειας και την 

μελέτη των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των υβριδικών κυττάρων, παρατηρήθηκε 

επαγωγή της καρκινογένεσης από τα υβρίδια εκείνα τα οποία χαρακτηρίζονταν από 

απώλεια συγκεκριμένων χρωμοσωμάτων. Με αυτά τα πειράµατα βρέθηκε ότι το 

χρωµόσωµα 4 του ανθρώπου µπορεί να καταστείλει την κακοήθεια (Evans EP et al, 

1982), το χρωµόσωµα 1 την ανεξαρτησία προσκόλλησης στο υπόστρωµα και την 

αγγειογένεση (Rastinejad F et al, 1989) κοκ. Τα υβρίδια εκείνα τα οποία είχαν την 

ικανότητα να επάγουν όγκους σε πειραµατόζωα έχοντας απολέσει ορισµένα 

χρωµοσώµατα οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι τα χρωµοσώµατα αυτά έφεραν 

ογκοκατασταλτικά γονίδια. Η επαναφορά των χρωµοσωµάτων αυτών στα υβρίδια 

συνοδευόταν από µείωση του καρκινικού φαινοτύπου, πράγµα που υποδείκνυε ότι τα 

γονίδια αυτά θα πρέπει να συµπεριφέρονταν γενετικά µε τρόπο υπολειπόµενο (Saxon 

PJ et al, 1986; Shimizu M et al, 1990; Weissman BE et al, 1987). Τα ογκοκατασταλτικά 

γονίδια, λοιπόν, αποτελούν µια ξεχωριστή οµάδα γονιδίων των οποίων η 

απενεργοποίηση οδηγεί στην ανάπτυξη της νεοπλασίας (Saxon PJ et al, 1986). Oι πιο 

γνωστοί εκπρόσωποι των ογκοκατασταλτικών γονιδίων είναι το γονίδιο του 

ρετινοβλαστώµατος Rb και το γονίδιο p53. 

 

1.6. Το παράδειγµα του ρετινοβλαστώµατος και η θεωρία των δύο 

χτυπηµάτων του Knudson 

Το γονίδιο Rb ήταν το πρώτο ογκοκατασταλτικό γονίδιο που αποµονώθηκε. 

Αποτέλεσε το αρχέτυπο των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και η µεθοδολογία που 
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οδήγησε στην ανακάλυψή του εφαρµόζεται στην έρευνα για παρόµοια γονίδια µέχρι και 

σήµερα (Strachan T and Read AP, 1996; Pagliaro LC et al, 1995).  

Απενεργοποίηση του γονιδίου Rb παρατηρείται στο ρετινοβλάστωµα, αλλά και 

στον καρκίνο του πνεύµονα και της ουροδόχου κύστης (Kamb A et al, 1994a). Το 

ρετινοβλάστωµα είναι όγκος της παιδικής ηλικίας µε συχνότητα 1:14000 (Vogel F, 

1979), με ολοένα αυξανόμενη συχνότητα τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα σε φύλα και φυλές (Mahoney MC et al, 1990). Το 1971, ο Knudson 

σε επιδημιολογική μελέτη για το ρετινοβλάστωμα διαπίστωσε ότι οι περισσότερες 

περιπτώσεις της νόσου (60%) ήταν σποραδικές με ετερόπλευρη εμφάνιση του όγκου. 

Υπήρχαν όμως και οι οικογενείς μορφές – κληρονομικές (40%), όπου φαινόταν ότι η 

νόσος κληρονομείται με αυτοσωμικό επικρατή χαρακτήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

νόσος εκδηλώνονταν σε μικρότερη ηλικία, ήταν πολυεστιακή, αμφοτερόπλευρη σε 

ποσοστό 25% και ετερόπλευρη σε ποσοστό 15% (Knudson AG Jr, 1971). 

Κυτταρογενετικές αναλύσεις αρχικά έδειξαν ότι σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

αυτού του όγκου παίζει η χρωµοσωµική περιοχή 13q14 (Yunis JJ and Ramsay N, 1978), 

η οποία συχνά εµφάνιζε απαλοιφές (Balaban G et al, 1982). Στη συνέχεια, µε γενετικές 

αναλύσεις σύνδεσης βρέθηκε ότι το γονίδιο εκείνο που ευθύνεται για το 

ρετινοβλάστωµα στις κληρονοµικές, τουλάχιστον, περιπτώσεις της νόσου, βρίσκεται 

συνδεδεµένο µε το γονίδιο της εστεράσης D, το οποίο χαρτογραφείται στην περιοχή 

13q14 (Sparkes RS et al, 1983). Μελετώντας το πολυμορφικό ένζυμο εστεράση D 

(Ward P et al, 1984) σε ασθενείς με σποραδικό ρετινοβλάστωμα, διαπιστώθηκε ότι όλοι 

οι ασθενείς είχαν κατά 50% μειωμένα επίπεδα του ενζύμου, τόσο στα κύτταρα του 

όγκου όσο και στο αίμα τους. Οι ασθενείς όμως με κληρονομικό ρετινοβλάστωμα δεν 

είχαν καμία δράση του ενζύμου εστεράση D στα κύτταρα του όγκου και παρουσίαζαν 

επίσης μειωμένη δραστικότητα κατά 50% στο αίμα. Η πιο σηµαντική, όµως, 

παρατήρηση ήταν ότι οι κληρονοµικές µορφές της νόσου δεν είχαν ποτέ ετερόζυγο 

φαινότυπο για τους γενετικούς δείκτες της περιοχής αυτής, γεγονός που οδήγησε στην 

υπόθεση ότι το «δεύτερο χτύπηµα» (2nd hit) για την επαγωγή του όγκου έπρεπε να 

προκαλεί αδρανοποίηση του φυσιολογικού αλληλοµόρφου (Cavenee WK et al, 1983). 

Πράγµατι, γενετικές αναλύσεις µε τη χρήση περιοριστικών ενζύµων στη µελέτη 

πολυµορφικών ακολουθιών DNA (RFLP), µε υβριδισµό κατά Southern, καθώς και µε 

PCR µε δείκτες µικροδορυφορικού DNA, έδειξαν ότι υπήρχε απώλεια ετεροζυγωτίας 

(Loss of Heterozygosity, LOH) στις πολυµορφικές ακολουθίες της θέσης 13q14, εύρηµα 

συµβατό µε την ύπαρξη ογκοκατασταλτικού γονιδίου στην περιοχή. Η απώλεια 

ετεροζυγωτίας αποτελεί σταθερό και χαρακτηριστικό γνώρισµα των ογκοκατασταλτικών 
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γονιδίων (Botstein D et al, 1980; Cavenee W et al, 1984). Στη σποραδική μορφή, τα 

κύτταρα είναι ομόζυγα για το φυσιολογικό κυρίαρχο αλληλόµορφο και πρέπει να χαθεί 

πρώτα το ένα αλληλόµορφο («1ο χτύπηµα») και µετά το άλλο («2ο χτύπηµα») για να 

εκδηλωθεί η νεοπλασία. Αυτή είναι «Η θεωρία των δύο χτυπηµάτων του Alfred 

Knudson» (Εικόνα 1.2). Στην οικογενή µορφή, όµως, τα κύτταρα είναι ήδη ετερόζυγα 

(έχει γίνει το «1ο χτύπηµα» και έχει µεταφερθεί κληρονοµικά), µε αποτέλεσµα ένα 

µόνο χτύπηµα να είναι αρκετό για να εκδηλωθεί η νεοπλασία. Τα άτοµα µε την 

οικογενή µορφή είναι επιρρεπή στην ανάπτυξη και άλλων νεοπλασιών, όπως τα 

οστεοκαρκινώματα και ο καρκίνος του μαστού και του πνεύμονα. Το 1986 

επιβεβαιώθηκε η υπόθεση Knudson και ταυτοποιήθηκε το υπεύθυνο γονίδιο για το 

ρετινοβλάστωμα, το Rb-1 (Friend SH et al, 1988) και στη συνέχεια κλωνοποιήθηκε από 

δυο ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες (Lee WH et al, 1987; Fung YKT et al, 1987). 

Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι τα ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι 

λιγότερο µελετηµένα από τα ογκογονίδια και ο ακριβής ρόλος τους δεν είναι εντελώς 

αποσαφηνισµένος. Είναι πάντως βέβαιο ότι οι πρωτεΐνες τους δρούν ως αρνητικοί 

ρυθµιστές της κυτταρικής αύξησης και συχνά αλληλεπιδρούν µε τις πρωτεΐνες των 

ογκογονιδίων. Βέβαια, καρκινικό δε γίνεται κάθε κύτταρο που θα εµφανίσει το 

φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας (LOH) για ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο. Η 

συχνότητα των µεταλλάξεων είναι περίπου 10-6/γονίδιο/γενιά. Η θεωρητική πιθανότητα 

να γίνει ένα κύτταρο καρκινικό είναι 10-22. Στην πραγµατικότητα, βέβαια, η συχνότητα 

του καρκίνου είναι µεγαλύτερη διότι υπάρχουν µεταλλάξεις που αυξάνουν τον 

κυτταρικό πληθυσµό και άλλες που µεταβάλλουν τη συχνότητα των µεταλλάξεων. Τα 

γονίδια επιδιόρθωσης του DNA (repair genes) και οι πολυμεράσες είναι υπεύθυνα για 

την ακεραιότητα του γονιδιώµατος και την αξιόπιστη µεταβίβαση της πληροφορίας. 

Απώλεια της σωστής λειτουργικότητας των γονιδίων αυτών ευνοεί την πρόκληση 

σφαλµάτων κατά την επιδιόρθωση και την αντιγραφή που αφορούν τόσο τα 

πρωτοογκογονίδια όσο και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια. (Strachan T and Read AP, 

1996). 
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Εικόνα 1.2. Θεωρία «δύο χτυπημάτων» του Knudson. (α) To «πρώτο χτύπημα» 

είναι μετάλλαξη σε ένα από δύο τα αλληλόμορφα του ογκοκατασταλτικού γονιδίου 

(TSG). Το «δεύτερο χτύπημα» είναι απαλοιφή στο άλλο αλληλόμορφο του TSG, με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη σποραδικού καρκίνου. Στον σποραδικό καρκίνο, η 

απενεργοποίηση και των δύο αλληλόμορφων εξαρτάται από δυο ανεξάρτητα γενετικά 

γεγονότα. (β) Όταν υπάρχει ήδη μετάλλαξη στο ένα αλληλόμορφο της γαμετικής 

σειράς, το οποίο έχει κληρονομηθεί είτε από τον έναν γονέα είτε ως αποτέλεσμα de 

novo μετάλλαξης της γαμετικής σειράς, τότε χρειάζεται μόνο ένα γενετικό γεγονός (π.χ. 

απώλεια του δεύτερου αλληλόμορφου) για την ανάπτυξη οικογενούς καρκίνου.  

 

 

1.7. Απώλεια ετεροζυγωτίας 

Γενετικές αναλύσεις µε τη χρήση περιοριστικών ενζύµων στη µελέτη 

πολυµορφικών ακολουθιών DNA (RFLP), µε υβριδισµό κατά Southern καθώς και µε PCR 

µε δείκτες µικροδορυφορικού DNA έδειξαν ότι η απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss of 

Heterozygosity, LOH) είναι φαινόµενο συχνό σε καρκινικές και µη καρκινικές 

καταστάσεις, ενώ αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό των ογκοκατασταλτικών γονιδίων 

(Botstein D et al., 1980). ∆ιάφορα µοντέλα έχουν διατυπωθεί µε στόχο να 

ερµηνεύσουν το µοριακό µηχανισµό του LOH, τα σηµαντικότερα των οποίων είναι τα 

ακόλουθα (Lasko D et al., 1991): 

α) Η έλλειψη ανιχνεύεται σαν απώλεια του ενός αλληλοµόρφου χωρίς αύξηση του 

εναποµείναντος. Στην περίπτωση αυτή, το LOH ταυτίζεται µε την κυτταρογενετική 

ανάλυση που ανιχνεύει την έλλειψη, µε το πλεονέκτηµα ότι λόγω της µεγαλύτερης 
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διακριτικής της ικανότητας, η χαρτογράφηση της µελετούµενης περιοχής είναι 

λεπτοµερέστερη. 

β) Η έλλειψη ανιχνεύεται σαν απώλεια του ενός αλληλοµόρφου που συνοδεύεται µε 

διπλασιασµό του εναποµείναντος. Αντίθετα µε την προηγούµενη περίπτωση, η 

πυκνοµετρική ανάλυση της ηλεκτροφορητικής ζώνης δεν εντοπίζεται, σαν απώλεια αν 

χρησιµοποιηθεί σαν µάρτυρας περιοχή που δεν βρίσκεται σε σύνδεση µε αυτή που 

εµφανίζει την έλλειψη. 

γ) Μιτωτικός ανασυνδυασµός είναι το φαινόµενο εκείνο που µπορεί να θεωρηθεί σαν 

γονιδιακή µετατροπή όταν οι γενετικοί δείκτες εκατέρωθεν της υπό µελέτη περιοχής 

δεν υφίστανται απώλεια. Συμβαίνει μια ανταλλαγή μεταξύ των ομόλογων 

χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της μείωσης, που οδηγεί σε απώλεια εκείνων των 

τμημάτων περιφερικότερα του σημείου της χιασμοτυπίας. 

Μελέτες του φαινοµένου του LOH στο παράδειγµα του ρετινοβλαστώµατος 

έδειξαν ότι το χρωµόσωµα του ασθενούς που υφίσταται την απώλεια είναι εκείνο που 

προέρχεται από το γονέα που δεν είναι υπεύθυνος για την κληροδότηση της νόσου. 

∆ηλαδή, το φυσιολογικό αλληλόµορφο χάνεται, το µεταλλαγµένο παραµένει (Cavenee 

WK et al., 1985). Έδειξαν, επίσης, ότι προκειµένου να παίξουν τα ογκοκατασταλτικά 

γονίδια κάποιο ρόλο στην καρκινογένεση, πρέπει να αδρανοποιηθούν και τα δύο τους 

αλληλόµορφα (υπολειπόµενος τρόπος). Τέλος, οι µελέτες της απώλειας ετεροζυγωτίας 

αφενός υποδεικνύουν τις θέσεις νέων υποψήφιων ογκοκατασταλτικών γονιδίων, 

αφετέρου, αν αυτά είναι ήδη χαρακτηρισµένα δείχνουν το βαθµό συµµετοχής τους σε 

συγκεκριµένη νόσο (Dunn J et al., 1989; Fung et al., 1987) (Εικόνα 1.3).  
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Εικόνα 1.3. Απώλεια Ετεροζυγωτίας (LOH) ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Το 

κύτταρο πού περιέχει ένα φυσιολογικό και ένα µεταλλαγµένο αλληλόµορφο ενός ογκο-

καταταλτικού γονιδίου κατά κανόνα έχει φυσιολογικό φαινότυπο. (α) Αν ο σχηµατισµός 

της µιτωτικής ατράκτου είναι ελαττωµατικός, τότε τα διπλασιασµένα χρωµοσώµατα 

πού φέρουν το φυσιολογικό και το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο µπορεί να 

διαχωριστούν σε αναλογία 3:1. Ενα θυγατρικό κύτταρο πού κληρονοµεί τρία 

χρωµοσώµατα του ίδιου τύπου, κατά κανόνα θα χάσει ένα από αυτά. Το κύτταρο που 

θα προκύψει, συνήθως περιέχει ένα φυσιολογικό και ένα παθολογικό αλληλόµορφο, 

αλλά ενίοτε µπορεί να είναι οµόζυγο για το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο. (β) Μιτωτικός 

ανασυνδυασµός µεταξύ χρωµοσωµάτων πού φέρουν το φυσιολογικό και το 

µεταλλαγµένο αλληλόµορφο, ακολουθούµενος στη συνέχεια από το διαχωρισµό των 

χρωµοσωµάτων, συχνά οδηγεί σε ένα κύτταρο µε δύο αντίγραφα του µεταλλαγµένου 

γονιδίου και κανένα του φυσιολογικού αλληλοµόρφου. 
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1.7.1. Το µοντέλο δράσης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε διάφορους 

όγκους 

Στην προσπάθεια ανακάλυψης νέων ογκοκατασταλτικών γονιδίων στο 

ανθρώπινο γονιδίωµα µε τη µέθοδο της απώλειας ετεροζυγωτίας, έγινε αντιληπτό ότι 

αυτή εντοπίζεται σε περιορισµένες χρωµοσωµικές περιοχές. Επιπλέον, το φαινόμενο 

καταλαμβάνει περιορισμένη έκταση στα αντίστοιχα χρωμοσώματα, γεγονός που είναι 

συμβατό με την κυτταρική επιβίωση, αφού η απώλεια ευρύτερης γενετικής 

πληροφορίας θα οδηγούσε μοιραία στον θάνατο του κυττάρου. Πρόκειται λοιπόν για 

μια φυσική επιλογή των κυττάρων εκείνων, που έχουν χάσει τόση ποσότητα γενετικής 

πληροφορίας, όση αντισοιχεί στην απώλεια του ογκοκατασταλτικού γονιδίου. 

Ο µοριακός µηχανισµός που ευθύνεται για την απώλεια ετεροζυγωτίας σε κάθε 

περίπτωση δεν παρουσιάζει τυχαία κατανοµή, αλλά είναι συγκεκριµένος ανάλογα µε τη 

χρωµοσωµική περιοχή που υφίσταται την απώλεια και το είδος του όγκου. Για 

παράδειγµα, η απώλεια ετεροζυγωτίας στο 17p στα γλοιώµατα και τα 

ραβδοµυοσαρκώµατα συνοδεύεται από µιτωτικό ανασυνδυασµό, ενώ το LOH στο 13q 

στο ρετινοβλάστωµα συνοδεύεται από διπλασιασµό (Hansen MF και Cavenee WK, 

1987; James CD et al., 1989; Mulligan LM et al., 1990; Oshimura M et al., 1985). 

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί έναν από τους περισσότερο 

μελετημένους καρκίνους του ανθρώπου και επικρατεί η αντίληψη ότι για την 

δημιουργία του απαιτείται η αλληλεπίδραση πολλαπλών μοριακών γεγονότων. 

Θεωρείται οτι απαιτούνται 4 µέ 5 µοριακά γεγονότα γιά την εξαλλαγή από τον 

φυσιολογικό βλεννογόνο του παχέος εντέρου στο διηθητικό αδενοκαρκίνωµα. Τα 

γεγονότα αυτά αφορούν κυρίως στην αδρανοποίηση ογκο-κατασταλτικών γονιδίων, 

όπως φαίνεται από µελέτες απώλειας ετεροζυγωτίας. Η µοριακή εξέλιξη του καρκίνου 

του παχέος εντέρου αντικατοπτρίζεται και στις κλινικοπαθολογικές παραµέτρους των 

ασθενών, όπως το στάδιο της νόσου και η επιβίωση. Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια που 

φαίνεται να συµµετέχουν περισσότερο στον καρκίνο του παχέος εντέρου εντοπίζονται 

στα χρωµοσώµατα 17p, 18q και 5q (Lasko D et al., 1991; Vogelstein B et al., 1988). 

Ένας άλλος τύπος καρκίνου στον οποίο έχουν διεξαχθεί εκτεταµένες αναλύσεις 

µε τη µέθοδο της απώλειας ετεροζυγωτίας είναι ο καρκίνος του µαστού. Τουλάχιστον 7 

χρωµοσωµικές περιοχές, οι 3p21, 11p15, 13q14, 16q, 17p, 17q και 18q, φαίνεται να 

φιλοξενούν ογκοκατασταλτικά γονίδια που συµµετέχουν στην ανάπτυξη της νόσου 

(Devilee P και Cornelisse CJ, 1994). Για τις κληρονοµικές περιπτώσεις της νόσου 

ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται να παίζει το πλέον κλωνοποιηµένο γονίδιο BRCA1 και οι 

µεταλλάξεις που ανιχνεύονται σε αυτό, δίνουν ένα πρότυπο τρόπο συµπεριφοράς 
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ανάλογο µε αυτόν του γονιδίου του ρετινοβλαστώµατος. Αδρά µπορούµε να πούµε ότι 

στα κύτταρα της γαµετικής σειράς των ασθενών υπάρχει µετάλλαξη του γονιδίου 

BRCA1, το δεύτερο αλληλόµορφο υφίσταται απώλεια ετεροζυγωτίας και ξεκινά η 

ανάπτυξη του όγκου (Chamberlain JS et al., 1993; Miki Y et al., 1994). Πρόσφατα, µε 

γενετικές αναλύσεις σύνδεσης βρέθηκαν και άλλες χρωµοσωµικές περιοχές οι οποίες µε 

παρόµοιο µηχανισµό εµπλέκονται σε κληρονοµικές µορφές της νόσου οδηγώντας στην 

ανακάλυψη και δεύτερου ογκοκατασταλτικού γονιδίου που ευθύνεται για τον καρκίνο 

του µαστού, του BRCA2 (Wooster R et al., 1995). 

 

1.7.2. Ο ρόλος της αύξησης της πολυπολοκότητας του μοντέλου της 

απώλειας της ετεροζυγωτίας στην δημιούργια νεοπλασμάτων 

Εκτός από τις αναφερόμενες περιπτώσεις που αποτελούν ένα σημαντικό 

ποσοστό των ανθρώπινων νεοπλασμάτων, υπάρχουν και κακοήθειες για τις οποίες δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί πιστά το μοντέλο της απώλειας της ετεροζυγωτίας ως πιθανός 

παθογενετικός μηχανισμός. Για τα νεοπλάσματα αυτά απαιτείται μια πιο σύνθετη 

προσέγγιση των μοριακών μηχανισμών, που εμπλέκονται στη γένεσή τους.  

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα καρκίνου στον οποίο δεν µπορεί να γίνει 

πιστή εφαρµογή του µοντέλου της απώλειας ετεροζυγωτίας είναι ο όγκος του Wilms, 

µια σπάνια µορφή καρκίνου του νεφρού που προσβάλλει παιδιά. Μελέτες απώλειας 

ετεροζυγωτίας σε συνδυασµό µε γενετική ανάλυση σύνδεσης έδειξαν ότι η ανάπτυξη 

της νόσου σχετίζεται µε απαλείψεις στις χρωµοσωµικές περιοχές 11p13 (Francke U et 

al., 1979) και 11p15 (Koufos Α et al., 1989). Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονταν σε απόλυτη 

αρµονία µε το µοντέλο των δύο χτυπηµάτων για τα ογκοκατασταλτικά γονίδια, που 

στην προκειµένη περίπτωση θα έπρεπε να εδράζονταν στις δεδομένες χρωμοσωμικές 

περιοχές. Μια, όµως παρατήρηση που περιέπλεκε την υπόθεση ήταν ότι παρόλο που 

σύµφωνα µε το µοντέλο του LOH υπάρχουν ίσες πιθανότητες να αδρανοποιηθεί το 

µητρικό ή το πατρικό αλληλόµορφο, στους όγκους του Wilms το αλληλόµορφο που 

συνήθως χανόταν ήταν το µητρικό (Schroeder WT et al., 1987). Η ερµηνεία που 

δόθηκε σε αυτή την παρατήρηση ήταν αυτή της θεωρίας της «γονιδιακής εντύπωσης» 

(genomic imprinting) (Sapienza C, 1989). Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία ένα γονίδιο που 

δεν εντοπίζεται, και άρα δεν εµφανίζει γενετική σύνδεση µε το βραχίονα 11p επηρεάζει 

την έκφραση του ενός από τα δύο αλληλόµορφα του γονιδίου στο 11p εκλεκτικά 

(Scrable H et al., 1989; Scrable H et al., 1990). Με το παράδειγµα αυτό γίνεται 

εµφανές ότι στην καρκινογένεση η εξακρίβωση των συσχετίσεων µεταξύ των µοριακών 

µηχανισµών δεν είναι απλή υπόθεση. 
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1.8. Γενωμική αστάθεια και καρκινογένεση 
 

Η καρκινογένεση αποτελεί μια πολυσταδιακή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει 

τη συσσώρευση μεταλλάξεων και την κλωνική επέκταση τους με αποτέλεσμα την 

αύξηση στο μέγεθος του όγκου, την μετατροπή από μια καλοήθη σε μια κακοήθη 

κατάσταση, μετάσταση και τελικά την εκδήλωση ασθένειας (Lengauer C et al., 1998). 

Ένα τυπικό χαρακτηριστικό των καρκινικών κυττάρων είναι το φαινόμενο της 

γενωμικής ασθένειας. Γενωμική αστάθεια χαρακτηρίζεται από την αύξηση του ρυθμού 

μεταλλαξιογένεσης λόγω βλάβης σε γονίδια επιδιόρθωσης, τα οποία πιστοποιούν την 

ακρίβεια αντιγραφής του γενώματος (Wodarz D και Krakauer DC , 2001). Η σχέση και ο 

ακριβής ρόλος της γενωμικής αστάθειας στην κακοήθη εξαλλαγή δεν έχει πλήρως 

διευκρινιστεί. Ο αυξημένος ρυθμός μεταλλαξιογένεσης μειώνει τον συνολικό ρυθμό 

αντιγραφής του πληθυσμού των καρκινικών κυττάρων (Lengauer C et al., 1998). Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο υψηλός ρυθμός μεταλλαξιογένεσης έχει σαν αποτέλεσμα 

μειωμένο αριθμό βιώσιμων θυγατρικών κυττάρων. Αν ο ρυθμός της μεταλλαξιογένεσης 

είναι πάνω από ένα ορισμένο κατώφλι, μειώνεται ο πληθυσμός των καρκινικών 

κυττάρων, με αποτέλεσμα η γενωμική αστάθεια πιθανόν να μειώνει την βιωσιμότητα 

του όγκου. Δύο σημεία ελέγχου του κυτταρικού κύκλου εμφανίζουν ευαισθησία σε 

βλάβη του DNA, το ένα είναι πριν τη μίτωση και το άλλό μετά την αντιγραφή του DNA 

(Weinert T και Lydall D , 1993). Αυτό σχετίζεται με τον καρκίνο γιατί μεταλλάξεις στα 

σημεία ελέγχου, εμφανίζουν γενωμική αστάθεια η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό 

πολλών καρκίνων.  

 
1.8.1. Γονίδια επιδιόρθωσης βλαβών του DNA των κυττάρων (DNA repair 

genes) 

Το ανθρώπινο γονιδίωµα κωδικοποιεί πληροφορία για να προστατεύσει τη δική 

του ακεραιότητα. Τα ένζυµα επιδιόρθωσης του DNA διαρκώς ελέγχουν τα 

χρωµοσώµατα για να διορθώσουν βλάβες στα νουκλεοτίδια που προκαλούνται από 

έκθεση σε καρκινογόνα και σε κυτταροτοξικές ουσίες. Τα χημικά καρκινογόνα είναι 

υπεύθυνα για το μεγαλύτερο ποσοσοστό καρκίνων. Ο μεταβολισμός τους δημιουργεί 

ηλεκτρονιόφιλα κέντρα που αντιδρούν με το DNA προκαλώντας μεταλλάξεις. Οι βλάβες 

κατά ένα µέρος είναι απόρροια περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως της υπεριώδους 

ακτινοβολίας (UV), του εισπνεόµενου καπνού τσιγάρων, ή διατροφικών παραγόντων. 

Επιπλέον, ένα σηµαντικό ποσοστό των αλλαγών στο DNA προκαλούνται αναπόφευκτα 

από ενδογενείς αντιδράσεις στο DNA τα οποία παράγουν ασθενή µεταλλαξιογόνα, όπως 
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το νερό, δραστικές ρίζες οξυγόνου, και µεταβολίτες που µπορούν να δράσουν ως 

αλκυλιωτικοί παράγοντες. Σε πρόσφατη µελέτη (Wood RD et al., 2001), έχουν 

περιγραφεί περισσότερα από 130 γονίδια επιδιόρθωσης του DNA. Από αυτά, υπάρχουν 

τρεις ξεχωριστές κατηγορίες επιδιόρθωσης µε εκτοµή. Αυτές είναι η επιδιόρθωση με 

εκτοµή βάσεων (base excision repair, BER), η επιδιόρθωση με εκτοµή νουκλεοτιδίων 

(nucleotide excision repair, NER) και το σύστηµα επιδιόρθωσης των αταίριαστων 

βάσεων του DNA (mismatch repair, MMR). 

 

1.8.2. Συστημα Επιδιόρθωσης Αταίριαστων Βάσεων του DNA (DNA Mismatch 

Repair - MMR) 

Κατά την ογκογένεση εκτός από τα ογκογονίδια και τα ογκοκατασταλτικά 

γονίδια συµµετέχει και µια τρίτη οµάδα γονιδίων, τα οποία ενέχονται στη διατήρηση 

της πιστότητας του DNA κατά την αντιγραφή. Η υπόθεση αυτή αν και έχει προταθεί 

από την προηγούµενη δεκαετία (Spandidos DA, 1986), µόλις πρόσφατα αποδείχθηκε 

πειραµατικά πως κατέχει ιδιαίτερο ρόλο στην καρκινογένεση. Τα γονίδια αυτά 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες που είτε είναι συστατικά του συστήµατος αντιγραφής, είτε 

διορθώνουν λάθη του DNA κατά την αντιγραφή, µε αποτέλεσµα µεταλλάξεις σε αυτά 

να οδηγούν σε αύξηση του ρυθµού µεταλλαξιογένεσης (Loeb LA, 1994). Το σύστηµα 

αυτό αποτελεί το αντίστοιχο σύστηµα πού περιγράφηκε στους προκαρυοτικούς 

οργανισµούς (Mismatch Repair system, MMR) και το οποίο περιλαµβάνει κατά κύριο 

λόγο τις πρωτεΐνες MutS και MutL. Οµόλογα ΜutS, MutL βρίσκονται σε όλα τα βασίλεια 

της ζωής υποδηλώνοντας διατήρηση της MMR έναρξης κατά την εξέλιξη. Το 

προκαρυωτικό MutS σχηµατίζει οµοδιµερή που µπορούν να αναγνωρίσουν µια ποικιλία 

υποστρωµάτων DNA, όπως λάθος ζευγαρώµατα και µικρούς βρόχους 

προσθήκης/απαλειφής (insertion-deletion loops). Στον άνθρωπο, οι πρωτεΐνες του 

συστήµατος αυτού οργανώνονται σε δύο ξεχωριστά ετεροδιµερή σύµπλοκα πρωτεϊνών 

συγγενή προς τη MutS (hMSH2-hMSH3 και hMSH2-hMSH6) και δύο ετεροδιµερή 

σύµπλοκα συγγενή πρός τη MutL (hMLH1-hPMS2 και hMLH1-hPMS1) (Hopfner KP και 

Tainer JA, 2000). Εκτεταµένες έρευνες στο ευκαρυωτικό MMR σύστηµα, έδειξαν ότι τα 

ευκαρυωτικά MMR πρωτεϊνικά οµόλογα, δεν περιορίζονται στη µετα-αντιγραφική 

επιδιόρθωση των αταίριαστων βάσεων, αλλά εµπλέκονται στο µειωτικό και µιτωτικό 

ανασυνδυασµό, στη διόρθωση κατά τη µεταγραφή και στην απόπτωση που 

προκαλείται από τη βλάβη του DNA (Nakagawa T,1999). 

Το κύτταρο διαθέτει αυτό το εφεδρικό σύστημα επιδιόρθωσης των αταίριαστων 

βάσεων του DNA (mismatch repair system), το οποίο είναι επιφορτισμένο με την 
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επιδιόρθωση των σπάνιων λαθών της DNA πολυμεράσης ως νουκλεάσης 3΄→ 5΄κατά 

την «διόρθωση δοκιμών» (proofreading). Η ίδια η αντιγραφική μηχανή διαπράττει 

περίπου ένα λάθος ανά 107 αντιγραφόμενα νουκλεοτίδια. Το σύστημα επιδιόρθωσης 

των αταίριαστων βάσεων του DNA (DNA mismatch repair systems) επιδιορθώνει το 

99% των λαθών, αυξάνοντας τη συνολική πιστότητα στο επίπεδο του ενός λάθους ανά 

109 αντιγραφόμενα νουκλεοτίδια. Κάθε φορά που ο μηχανισμός αντιγραφής διαπράττει 

ένα λάθος, αφήνει πίσω ένα αταίριαστο νουκλεοτίδιο. Αν το λάθος δεν επιδιορθωθεί 

στο επόμενο γύρο αντιγραφής του DNA θα προκληθεί μια μόνιμη μετάλλαξη. Επειδή τα 

νουκλεοτίδια που συμμετέχουν στο λάθος δεν έχουν τα ίδια κάποια βλάβη ή δεν είναι 

τροποποιημένα, δεν μπορεί να διαχωριστεί σε ποιό κλώνο βρίσκεται η λανθασμένη 

γενετική πληροφορία, επομένως η επιδιόρθωση δεν μπορεί να εκτελεστεί από τα 

συστήματα base excision repair (BER) ή από το nucleotide excision repair (NER), τα 

οποία αφαιρούν μια βάση, η οποία φέρει βλάβη ή ένα μικρό τμήμα του DNA που φέρει 

επίσης βλάβη, αντίστοιχα (Lindhal T, 2000; de Laat WL, 1999). Αντίθετα, το 

μεταγραφικό MMR στοχεύει ολοκληρωτικά στο νεοσυντιθέμενο κλώνο. Ένα σύμπλοκο 

πρωτεϊνών επιδιόρθωσης αναγνωρίζει τα αταίριαστα ζεύγη των νουκλεοτιδίων του 

DNA, αφαιρεί με εκτομή τον έναν από τους δύο κλώνους του DNA που συμμετέχει στο 

λάθος και ανασυνθέτει το τμήμα που λείπει. Για να επιδιορθώνει αποτελεσματικά τα 

λάθη αντιγραφής, αυτό το σύστημα πρέπει πάντα να εκτέμνει μόνο το αταίριαστο 

νουκλεοτίδιο από το νεοσυντεθόμενο κλώνο του DNA. Στην αντίθετη περίπτωση, η 

εκτομή από το παλιό κλώνο, θα διατηρούσε το λάθος αντί να το επιδιορθώσει. 

Γενικά, το MMR απαιτεί δύο βασικά αναγνωριστικά βήµατα: την αναγνώριση της 

βλάβης και την αναγνώριση της DNA αλυσίδας-στόχου. Η αναγνώριση του αταίριαστου 

ζεύγους γίνεται από το ετεροδιμερές hMSH2και hMSH6, (Jiricny J, 1998), το οποίο είναι 

και γνωστό ως hMutSa. Το ετεροδιμερές προσδένεται στο αταίριαστο νουκλεοτίδιο και 

στη συνέχεια παθαίνει μια ATP-εξαρτώμενη αλλαγή στην χωροδιαταξή του, που οδηγεί 

στον σχηματισμό ενός «ολισθένοντα σφιγκτήρα», με δυνατότητα να μετατοπίζεται 

καθόλο το μήκος του DNA in vitro (Iaccarino I et al., 2000; Gradia S et al., 1999;. 

Blackwell et al., LJ, 1998). Το σύμπλοκο hMSH2/hMSH6-ATP-DNA προσδένεται στη 

συνέχεια από ένα δεύτερο ετεροδιμερές, το hMLH1και hPMS2 μέσω του ATP (Li GM και 

Modrich P, 1995). Αυτό το καινούργιο πολυμοριακό σύμπλοκο έχει τη δυνατότητα 

αμφίδρομης κίνησης κατά μήκος του DNA, ώστε να ανιχνευτεί μια πιθανή διακοπή στον 

κλώνο. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τον τρόπο με τον 

οποίο το σύστημα επιδιόρθωσης των αταίριαστων ζευγών διακρίνει τους δύο κλώνους 

του DNA. Ωστόσο, υπάρχουν ενδέιξεις ότι οι νεοσυντιθέμενοι κλώνοι (τόσο ο 
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προπορευόμενος όσο και ο καθυστερημένος κατά προτίμηση) υφίστανται εγκοπές. 

Αυτές οι εγκοπές (μονοκλωνικά σπασίματα), φαίνεται ότι περιέχουν το σήμα που 

κατευθύνει το σύστημα επιδιόρθωσης των αταίριαστών ζευγών στο κατάλληλο κλώνο. 

Σε μια πρόσφατη μελέτη (Genschel J, 2003), το hMSH2/ hMSH6 με την ιδιότητα ενός 

«ολισθαίνοντος συνδετήρα», φαίνεται να διεγείρει την EXO1, μια 

5΄→3΄εξωνουκλεάση, η οποία οδηγεί μια αλληλουχία νουκλεοτιδίων σε αποδόμηση, με 

σημείο έναρξης την εγκοπή που βρισκόταν στο 5΄άκρο από την βλάβη. Σε περίπτωση 

που η εξωνουκλεάση διαχωριστεί από το σύμπλοκο πριν την αφαίρεση του αταίριαστου 

ζεύγους βάσεων, τότε η περιοχή του μονόκλωνου DNA που περιέχει την εγκοπή 

σταθεροποιείται από την πρωτεΐνη αντιγραφής Α (replication protein A, RPA), μέχρις 

ότου η πρωτεΐνη διεγερθεί από άλλα μόρια του ετεροδιμερούς hMSH2/ hMSH6, το 

οποίο προέρχεται από το σημείο του λάθους. Αν η περιοχή του DNA που αποδομήθηκε 

από την EXO1 περιέχει και το λάθος, τότε σταματάει η διέργεση της εξωνουκλεάσης και 

η σύνδεση άλλων ετεροδιμερών hMSH2/ hMSH6 με αποτέλεσμα την διακοπή της 

αποδόμησης. Το κενό που δημιουργείται συμπληρώνεται από μια DNA πολυμεράση με 

διορθωτική δράση και η συνέχεια του κλώνου εξασφαλίζεται από τη συνένωση των 

επιμέρους τμημάτων με τη δράση της λιγάσης του DNA (Εικόνα 1.4). Εκτός, όμως από 

την επιδιόρθωση των αταίριαστων νουκλεοτιδίων, το MMR μπορεί επίσης να 

επιδιορθώνει βρόχους προσθήκης/απαλειφής. Για την αναγνώριση αταίριαστων ζευγών, 

η MSH2 πρωτεΐνη σχηματίζει ετεροδιμερές είτε με την MSH6 ή MSH3 ανάλογα με την 

βλάβη, ενώ και οι δύο MSH6 και MSH3 χρειάζονται στην διόρθωση των βρόχων 

προσθήκης/απαλειφής. Το ετεροδιμερές MLH2 και PMS2 συντονίζει τη δράση μεταξύ 

του ετεροδιμερούς αναγνώρισης του λάθους και άλλων επιπρόσθετων πρωτεϊνών. Οι 

πρωτεΐνες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον την εξωνουκλεάση 1 (EXO1), πιθανόν την 

ελικάση (helicase), το πυρηνικό αντιγόνο κυτταρικού πολλαπλασιασμού (proliferating 

cell nuclear antigen; PCNA), την πρωτεΐνη σύνδεσης μονοκλωνικού DNA (single 

stranded DNA binding protein; RPA) και τη DNA πολυμεράση δ και ε. Επίσης, η PMS2 

και MLH1 μπορεί να σχηματίσουν ετεροδιμερές με δύο επιπλέον πρωτεΐνες, την MLH3 

και PMS1. Πρόσφατα έχει αναφερθεί ότι η PMS2 είναι απαραίτητη για την επιδιόρθωση 

των αταίριαστων μονονουκλεοτιδίων, ενώ η PMS3 μαζί με την MLH3 για την 

επιδιόρθωση των µικρών βρόχων προσθήκης/απαλλειφής. Ο ρόλος της PMS1 δεν έχει 

διευκρινιστεί ακόμα (Peltomaki P, 2003).  
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Εικόνα 1.4. Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος επιδιόρθωσης των 

λαθών που προκύπτουν μετά από την αντιγραφή του DNA στα ανθρώπινα 

κύτταρα. 

Κατά την αντιγραφή του DNA μπορεί να λάβει χώρα 

λανθασμένο ζευγάρωμα βάσεων, όπως φαίνεται από 

την τοποθέτηση μια θυμίνης (Τ) απέναντι από μια 

γουανίνιη (G). Το σύστημα MMR ξεκινάει με το 

σχηματισμό ενός ετεροδιμερούς hMSH2/hMSH6, το 

οποίο αναγνωρίζει το λάθος και προσδένεται. Στη 

συνέχεια υποβάλλεται σε χωροταξική αλλαγή μέσω 

του ATP και προδένεται με το ετεροδιμερές 

hMLH1/hPMS2 σχηματίζοντας ένα μεγαλύτερο 

πολυμοριακό σύμπλοκο, το οποίο έχει τη δυνατότητα 

αμφίδρομης κίνησης κατά μήκος του DNA (πράσινα 

βέλη). Όταν συναντήσει μια εγκοπή στον κλώνο, 

συνδεδεμένο από την PCNA (proliferating cell nuclear 

antigen) (μπλε δακτύλιος), διεγείρεται η 

εξωνουκλεάση 1 (ΕΧΟ1, κόκκινη) και ξεκινάει την 

αποδόμηση του κλώνου που φέρει την εγκοπή προς 

την κατεύθυνση του αταίριαστου νουκλεοτιδίου. Σε 

περίπτωση που η εξωνουκλεάση διαχωριστεί πριν 

φτάσει στο σημείο του λάθους, τότε ο κλώνος που 

φέρει την εγκοπή θα σταθεροποιηθεί από την RPA 

(single stranded DNA binding protein - σχήμα 

διαμιαντιού). Δημιουργείται για δεύτερη φορά το 

μεγάλο πολυμοριακό σύμπλοκο 

hMSH2,hMSH6/hMLH1/hpPMS2 το οποίο θα διεγείρει 

ένα δεύτερο γύρο αποδόμησης από την 

εξωνουκλεάση. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για 

τρίτη φορά όπου τελικά το αταίριαστο ζεύγος 

απομακρύνεται . Ο κλώνος που φέρει την εγκοπή και 

είναι σταθεροποιημένος από την RPA συμπληρώνεται 

από την DNA πολυμεράση και η συνένωση 

εξασφαλίζεται με την DNA λιγάση. Το αταίριαστο 

ζεύγος G/T τελικά επιδιορθώνεται σε G/C (Stojic L, 

2004). 
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Η πρώτη απόδειξη ότι η δυσλειτουργία των γονιδίων αυτών µπορεί να οδηγήσει 

στην κακοήθη εξαλλαγή προήλθε από την διαπίστωση ότι µεταλλάξεις στα γονίδια 

hMSH2 και hMLH1 ήταν υπεύθυνες για ορισµένες µορφές κληρονοµικού καρκίνου του 

παχέος εντέρου (Aaltonen LA et al., 1993; Peltomaki P et al., 1993) Η επέκταση της 

έρευνας και σε σποραδικούς τύπους καρκίνου του παχέος εντέρου (Ionov  Y et al., 

1993; Markowitz S et al., 1995; Parsons R et al., 1995; Shibata D et al., 1994; 

Thibodeau SN et al., 1993) έδειξε οτι ανάλογα φαινόµενα ελάµβαναν χώρα και σε 

αυτούς, αλλά και σε σποραδικούς καρκίνους του ενδοµητρίου (Risinger JI et al., 1993), 

του µαστού (Lee AV και Yee D, 1994), της κεφαλης και τραχήλου (Field J.K et al., 

1995) και του πνεύµονα (Shridhar V et al., 1994). Η απενεργοποίηση του MMR οδηγεί 

σε γενωμική αστάθεια και αύξηση του ρυθμού μεταλλαξογένεσης σε γονίδια που 

εμπλέκονται στον καρκίνο (π.χ. τον κληρονομικό μη πολυποσικό καρκίνο του εντέρου). 

Κύτταρα με ελαττώματα στο ΜΜR σύστημα έχουν 100-1000 φορές μεγαλύτερη 

πιθανότητα για μεταλλάξεις άρα και για σποραδικούς ή οικογενείς καρκίνους. Βέβαια 

πιστεύουμε ότι μια απενεργοποίηση ενός γονιδίου επιδιόρθωσης του DNA δεν αποτελεί 

ένα μεταλλακτικό γεγονός από μόνο του, αλλά απαιτούνται και επιπρόσθετες γενετικές 

αλλαγές ώστε τα κύτταρα να γίνουν κακοήθη. Διάφορες θετικές ή αρνητικές επιλεκτικές 

πιέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά ποσοστά μεταλλάξεων. Επίσης ρόλο 

παίζουν ο τύπος της μετάλλαξης και η φυσιολογία του κυττάρου. Θα πρέπει όµως να 

επισηµάνουµε οτι αυξηµένη συχνότητα µεταλλάξεων δεν σηµαίνει απαραίτητα και 

κακοήθη εξαλλαγή. 

Το φαινόµενο της κακοήθους εξαλλαγής των κυττάρων δεν είναι υποχρεωτικά 

ανάλογο της συχνότητας των µεταλλάξεων. Και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε 

τον τύπο της µετάλλαξης και µε τη φυσιολογία των κυττάρων εµπλέκονται στο 

φαινόµενο της καρκινογένεσης. Αυτό έγινε προφανές από τα πειράματα των Spandidos 

και Siminovitch στα οποία συνέκριναν τους ρυθµούς µεταλλαξιογένεσης και 

µετασχηµατισµού σε κύτταρα ανθρώπου και ινδικών χοιριδίων. Αν και ο ρυθµός 

µεταλλαξιογένεσης ήταν σχεδόν ταυτόσηµος και στους δύο τύπους κυττάρων, στα 

ανθρώπινα κύτταρα σπανιότατα συνέβαινε µετασχηµατισµός, ενώ στα κύτταρα των 

ινδικών χοιριδίων ήταν πολύ συχνός. 
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1.9. Ο καρκίνος σαν υπερµεταλλακτικός φαινότυπος 

Απαιτείται εξαιρετική ακρίβεια κατά την αντιγραφή του DNA. Το γεγονός οτι 

υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στο DNA των καρκινικών και των φυσιολογικών κυττάρων 

υποδεικνύει ότι στην διαδικασία της καρκινογένεσης ενέχονται µηχανισµοί πού 

προκαλούν σηµαντικά λάθη στον διπλασιασµό του DNA, ελλείµατα στην επιδιόρθωση 

του DNA και στον διαχωρισµό των χρωµοσωµάτων κατά την µίτωση. 

 Στα φυσιολογικά κύταρα, ο διπλασιασµός του DNA και ο διαχωρισµός των 

χρωµοσωµάτων αποτελούν διαδικασίες πού εκτελούνται µε εξαιρετική ακρίβεια. Σε 

κάθε κυτταρικη διαίρεση κάθε θυγατρικό κύτταρο λαµβάνει ένα πλήρες και ακριβές 

αντίγραφο γενετικής πληροφορίας. Το κάθε µητρικό κύτταρο διπλασιάζει το γονιδίωµα 

του, πού περιέχει περίπου 6 x 109 νουκλεοτίδια και στη συνέχεια το διαµοιράζει εξίσου 

µεταξύ των δύο θυγατρικών κυττάρων. Η πιστότητα της µεταφοράς αυτής είναι 

εξαιρετικά υψηλή τόσο στά σωµατικά όσο και στα γαµετικά κύτταρα του οργανισµού. 

Λάθη σε αυτές τις διαδικασίες οδηγούν σε µεταλλάξεις. Σε γενικές γραµµές, ένα 

σωµατικό κύτταρο ανέχεται καλύτερα την συσσώρευση µεγάλου αριθµού µεταλλάξεων, 

µιά και οι µεταλλάξεις αυτές δεν αφορούν σε γαµετικά κύτταρα, και έτσι δεν 

µεταφέρονται από γενιά σε γενιά, δηλαδή δεν συσσωρεύονται στην γονιδιακή δεξαµενή 

του είδους. Από την άλλη όµως µεριά όταν οι µεταλλάξεις αυτές εκφράζονται µπορεί να 

προκαλέσουν ασθένειες  

 Η παρατήρηση της αυξηµένης συχνότητας χρωµοσωµικών αλλοιώσεων και 

µεταλλάξεων στους διάφορους καρκίνους του ανθρώπου οδήγησε στην υπόθεση ότι ο 

καρκίνος αντιστοιχεί σε υπερµεταλλακτικό φαινότυπο (mutator phenotype) (Loeb LA, 

1991). Η υπόθεση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι ο ενδογενής ρυθµός τυχαίας 

µεταλλαξιογένεσης στα φυσιολογικά κύτταρα (περίπου 1.4 x 10-10 µεταλλάξεις ανά 

ζεύγος βάσεων ανά κυτταρικό πολλαπλασιασµό ή 2.0 x 10-7 µεταλλάξεις ανά γονίδιο 

ανά κυτταρικό πολλαπλασιασµό) δεν επαρκεί για να ερµηνεύσει τον ασύγκριτα 

υψηλότερο αριθµό µεταλλάξεων, οι οποίες συσσωρεύονται στο γενετικό υλικό των 

καρκινικών κυττάρων (Chu et al., 1988; Monnat JR et al., 1989; Nalbantoglu et al., 

1987). Με δεδοµένο ότι το ανθρώπινο γονιδίωµα περιέχει περίπου 70.000 γονίδια θα 

πρέπει κατά προσέγγιση κάθε κύτταρο να φέρει τουλάχιστον ένα µεταλλαγµένο γονίδιο 

κατά τη διάρκεια της ζωής του κάθε ατόµου (Loeb LA, 1991). Το γεγονός αυτό δεν 

επαρκεί για να ερμηνεύσει τον ασύγκριτα υψηλότερο αριθμό μεταλλάγών που 

συσσωρέονται στο DNA των καρκινικών κυττάρων (Chu EH et al.,1988). Η σημερινή 

µεθοδολογία έχει επινοηθεί για να ανιχνεύει συγκεκριµένες γενετικές αλλοιώσεις, όπως, 
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χρωµοσωµικές ανωµαλίες, ελλείψεις και αντικαταστάσεις βάσεων, ενώ τυχαίες 

µεταλλάξεις συνήθως διαφεύγουν. Οι µεταλλάξεις αυτές που βρίσκονται σε µη 

κωδικοποιούµενες αλληλουχίες του DNA είναι εκείνες που αντικατοπτρίζουν τον 

πραγµατικό βαθµό µεταλλαξιογένεσης, αφού η δηµιουργία τους δεν επάγεται και η 

διατήρησή τους στον κυτταρικό πληθυσµό δεν επιλέγεται λόγω της έλλειψης 

λειτουργικότητας. 

 Ο φαινότυπος αυτός είναι το αποτέλεσµα µεταλλάξεων σε γονίδια τα οποία 

είναι επιφορτισµένα µε την διατήρηση της ακεραιότητας του γονιδιώµατος και 

εκφράζεται µέσα από την άυξηση του ρυθµού των µεταλλάξεων και από την γενετική 

εξέλιξη των καρκινικών κυττάρων πού ευοδώνει την επέκταση του καρκίνου. Υπάρχουν 

αρκετά σηµεία στον µηχανισµό αναδιπλασιασµού του DNA, όπου η διαταραχή τους 

µπορεί να οδηγήσει στην έκφραση του υπερµετμαλλακτικού φαινοτύπου (Εικόνα 1.5). 

Τέτοια συµβάµµατα µπορεί να αφορούν, είτε στην βιοσύνθεση του DNA, είτε σε 

ανεπαρκή διόρθωση των βλαβών του DNA. Λάθη στον αναδιπλασιασµό του DNA 

προκύπτουν από την ενσωµάτωση λανθασµένων νουκλεοτιδίων από τις DNA 

πολυµεράσες. Οι µεταλλάξεις προκύπτουν όταν τα λάθη αυτά ξεπεράσουν την 

ικανότητα των κυτταρικών µηχανισµών επιδιόρθωσης. Η βλάβη στο DNA είναι το 

αποτέλεσµα της επίδρασης ελευθέρων ριζών πού εκλύονται κατά τις αντιδράσεις του 

φυσιολογικού κυτταρικού µεταβολισµού, καθώς και από εξωγενώς χορηγούµενους 

περιβαλοντικούς παράγοντες. Τα κύτταρα έχουν αναπτύξει µία ποικιλότητα µηχανισµών 

γιά την εκτοµή και επιδιόρθωση των βλαβών του DNA. Εν τούτοις, ο αριθµός των 

βλαβών µπορεί να ξεπερνά την ικανότητα επιδιόρθωσης των κυττάρων και οι 

εναποµείναντες βλάβες απότελούν την κύρια πηγή µεταλλάξεων κατά τον επόµενο 

αναδιπλασιασµό του DNA. Σωµατικές µεταλλάξεις µπορεί να προκύψουν επίσης κατά 

τον διαχωρισµό των χρωµοσωµάτων στην µίτωση. Ανισότητες στον διαχωρισµό των 

χρωµοσωµάτων οδηγούν σε ανευπλοειδία, φαινόµενο πού αποτελεί ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων.  
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Εικόνα 1.5. Μηχανισµοί που µπορεί να οδηγήσουν στην εµφάνιση του 

υπερµεταλλακτικού φαινοτύπου στον καρκίνο (Loeb KR and. Loeb LA, 1999). 

 

 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, οτι στην πραγµατικότητα οι µεταλλάξεις στα 

καρκινικά κύτταρα πιθανόν να λαµβάνουν χώρα µε ακόµα ταχύτερους ρυθµούς. Οι 

παλαιότερες µέθοδοι πού χρησιµοποιούνταν γιά την καταγραφή των µεταλλάξεων ήταν 

καλύτερα προσαρµοσµένες στο να ανιχνεύουν σχετικά µεγάλες µεταβολές στο 

γονιδίωµα, όπως χρωµοσωµικές ανωµαλίες. Με αυτόν τον τρόπο απαλοιφές (deletions) 

και αντικαταστάσεις (substitutions) βάσεων, µεταλλάξεις µετατόπισης του 

αναγνωστικού πλαισίου (frameshifts), είναι πολύ πιθανόν να μη ήταν δυνατό να 

εντοπιστούν. Αν ήταν δυνατή η κλωνοποίηση και ο προσδιορισµός της ακολουθίας 

(sequencing) όλων των γονιδίων στα καρκινικά κύτταρα και στην συνέχεια η σύγκριση 

µε την ακολουθία στα παρακείµενα φυσιολογικά κύτταρα, πιθανόν να αποκαλύπτονταν 

ότι οι µεταλλάξεις πού καταγράφονταν δεν ήταν παρά η κορυφή του παγόβουνου 

(Loeb LA, 1994).  

Αντίλογο στη θεωρία του καρκίνου σαν υπερµεταλλακτικού φαινότυπου 

προσφέρει η θεωρία της µεταλλαξο-επαγώµενης κλωνικής ανάπτυξης του όγκου. 

Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, της οποίας η εφαρµογή προϋποθέτει σταθερό ρυθµό 

µεταλλαξιογένεσης, αν συµβεί µια µετάλλαξη σε ένα κύτταρο υπάρχει 1 πιθανότητα 

στις 1010 να συµβεί στο κύτταρο αυτό και δεύτερη µετάλλαξη. Ανάµεσα, δε, στις 

µεταλλάξεις που συµβαίνουν νωρίς στην ογκογένεση, πρέπει να υπάρχουν τέτοιες που 

να αυξάνουν το χρόνο ζωής του κυττάρου που τις φέρει, ή ακόµα και να το κάνουν 
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«αθάνατο». Αν και η θεωρία αυτή δεν είναι τελείως ανυπόστατη, εντούτοις είναι 

µάλλον απίθανη, δεδοµένου του µεγάλου αριθµού µεταλλάξεων που συσσωρεύονται 

στα καρκινικά κύτταρα και της όχι και τόσο µεγάλης γενετικής ετερογένειας ενός όγκου, 

που η θεωρία αυτή προβλέπει (Nowell PC, 1976). 

Σύμφωνα με την υπόθεση του υπερμεταλλακτικού φαινοτύπου, ο ρυθμός της 

μεταλλαξιογένεσης στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης του όγκου πρέπει να είναι 

υψηλότερος από εκείνον στα φυσιολογικά σωματικά κύτταρα. Πιθανόν η ανάπτυξη των 

περισσότερων καρκίνων προϋποθέτει την ενδογενή γενωμική αστάθεια και την κλωνική 

επέκταση μέσω της εκλετκτικής επιλογής (Εικόνα 1.6). Σηµαντική ένδειξη για την 

παρουσία του υπερµεταλακτικού φαινοτύπου στον καρκίνο, αποτέλεσε η παρατήρηση 

του φαινοµένου της αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA στα καρκινικά κύτταρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.6. Υπερµεταλλακτικός φαινότυπος και συσσώρευση µεταλλάξεων 

κατά τη διαδικασία της καρκινογένεσης. Τυχαίες μεταλλάξεις συμβαίνουν όταν, η 

προκαλώμενη από περιβαλλοντικούς και ενδογενείς παράγοντες, βλάβη του DNA 

υπερβεί την ικανότητα του κυττάρου να επιδιορθώσει την βλάβη του DNA. Οι 

μεταλλάξεις σε γονίδια που ελέγχουν τον ρυθμό μεταλλάξεων, γονίδια-μεταλλάκτες 

(mutators) (κόκκινες κουκκίδες), αυξάνουν τον ρυθμό μεταλλαξιογένεσης και μπορεί να 

οδηγήσουν σε κλωνική επέκταση. Πολλαπλοί κύκλοι επιλογής των μεταλλαγμένων 

κλώνων (mutants) οδηγούν σε περαιτέρω άθροιση μεταλλάξεων στα γονίδια που 
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ελέγχουν το ρυθμό μεταλλαξογένεσης, γονίδια μεταλλάκτες (μπλε και πράσινες 

κουκκίδες), ωστόσο μερικά κύτταρα μπορεί να αποκτήσουν μεταστατική ιδιότητα, 

καθώς ένας μικρός αριθμός μεταλλάξεων να χρειάζεται γι’αυτό (Bernards R και 

Weinberg RA, 2002). Από αυτό τον πληθυσµό των µεταλλαγµένων κυττάρων 

επιλέγονται τελικά εκείνα που έχουν την ικανότητα να διαφύγουν από τους 

µηχανισµούς ελέγχου του οργανισµού σε ότι αφορά την κυτταρική διαίρεση, την 

ικανότητα διήθησης των γύρω ιστών και το µεταστατικό δυναµικό, δημιουργώντας έτσι 

έναν όγκο ο οποίος φαινοτυπικά είναι κακοήθης (το εξάγωνο), ενώ τυχαίες μεταλλάξεις 

συσσωρεύονται (άσπρες κουκκίδες) (Bielas JH και. Loeb LA., 2005).  

 

 

1.10. Η Αστάθεια του Μικροδορυφορικού DNA  

Οι περιοχές κωδικοποίησης των πρωτεϊνών του DNA αντιστοιχεί περίπου στο 

3% του ανθρώπινου γονιδιώματος. Οι πολυμορφισμοί (εμφάνιση διαφορών στο DNA 

σε ποσοστό 1-2% του γενικού πληθυσμού) συμβαίνουν στο 97% του ανθρώπινου 

γονδιώματος, το οποίο δεν κωδικοποιεί για πρωτεΐνες. Στο παρελθόν, οι περιοχές αυτές 

αναφέρονταν ως «άχρηστο» DNA, ένας χαρακτηρισμός ο οποίος θεωρείται λάθος 

σήμερα, αφού τελικά φαίνεται ότι οι περιοχές αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

πρωτεϊνική σύνθεση και στη σωστή λειτουργία του γονιδιώματος (Flam F, 1994). 

Ωστόσο, μεταλλάξεις σε μη-κωδικοποιούσες περιοχές, όπως τα ιντρόνια έχουν βρεθεί 

να έχουν πολλαπλές επιδράσεις. Οι επιδράσεις αυτές καταργούν την ικανότητα 

ματίσματος, τροποποιούν το αυτο-ματιζώμενο RNA (self-splicing RNA) (δηλαδή το ίδιο 

το ιντρόνιο), το εξόνιο ενός άλλου γονιδίου λόγω του ότι κωδικοποιείται μέσα στο 

ιντρόνιο ή επιδρούν σε πρωτεΐνες άλλων γονιδίων ή απομακρυσμένες αλληλουχίες του 

DNA. Οι μη-κωδικοποιούσες περιοχές του DNA μπορεί να εντοπίζονται μέσα στα γονίδια 

(ιντρόνια) ή μεταξύ γονιδίων. Κανονικά, οι διαφοροποιήσεις μέσα σε αυτές τις περιοχές 

δεν έχουν λειτουργική σημασία, αφού τα ιντρόνια δεν κωδικοποιούν για πρωτεΐνες. Για 

αυτό το λόγο έχει παρατηρηθεί μεγάλη γενετική ποικιλία σε αυτές τις περιοχές. 

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία αυτών των αλληλουχιών στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία δεν σχετίζονται µε τη ρύθµιση της έκφρασης κάποιων γονιδίων. Φαίνεται, 

όµως, ότι οι αλληλουχίες αυτές συµµετέχουν στην αποφυγή λαθών κατά τη διάρκεια 

του φαινοµένου του γονιδιακού ανασυνδυασµού (recombinant events), καθώς 

οριοθετούν τις περιοχές που γίνεται η ανταλλαγή των αδελφών χρωµατίδων, χωρίς 

αυτό να επιβάλλεται να γίνει µε απόλυτη οµολογία. Κατά συνέπεια, µικρά λάθη κατά 
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τον ανασυνδυασµό δεν αλλοιώνουν το πλαίσιο ανάγνωσης (reading frame) σε 

παρακείµενα γονίδια (Radman M and Wagner R, 1993).  

Το µικροδορυφορικό DNA ανήκει στο υψηλά επαναλαµβανόµενο DNA (highly 

repetitive) και αποτελείται συνήθως από δινουκλεοτίδια ή τρινουκλεοτίδια (ως και 

εξανουκλεοτίδια θεωρείται ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία) που επαναλαµβάνονται 

αρκετές φορές στο γονιδίωµα του ανθρώπου. Ανιχνεύεται σε περίπου 100.000 

διαφορετικές θέσεις σε όλα τα χρωµοσώµατα του ανθρώπου και τις περισσότερες 

φορές είναι CA/GT διπλέτες που επαναλαµβάνονται (Weber JL and May PE, 1989). Από 

τις μονονουκλεοτιδικές επαναλήψεις, αλληλουχίες Α ή Τ είναι πολύ συχνές και όλες μαζί 

συνιστούν το 0,3% του γονιδιώματος. Αντίθετα, αλληλουχίες G ή C είναι πολύ 

σπανιότερες. Στην περίπτωση των δινουκλεοτιδικών αλληλουχιών, οι CA επαναλήψεις 

είναι πολύ συχνές, συνιστώντας το 0-5% του γονιδιώματος και είναι σε υψηλό ποσοστό 

πολυμορφικές. Οι CT επαναλήψεις είναι επίσης αρκετά συχνές, ενώ οι CG είναι πολύ 

σπάνιες και αυτό συμβαίνει γιατί οι αλληλουχίες αυτές είναι επιρρεπείς σε μεθυλίωση. 

Αυτές οι επαναλήψεις μπορεί να συμβούν με διαδοχικό τρόπο, ο οποίος ονομάζεται 

μεταβλητός αριθμός διαδοχικών επαναλήψεων (Variable Number Tandem Repeats; 

VNTRs) και είναι ξεχωριστός για κάθε άτομο και αποτελεί την βάση για το αποτύπωμα 

του DNA (DNA fingerprinting) (Edwards A et al., 1992).  

Το µικροδορυφορικό DNA (microsatellite DNA) αποτέλεσε ιδανικό πειραµατικό 

µέσο για τον προσδιορισµό της πιστότητας στην αντιγραφή του DNA στα καρκινικά 

κύτταρα. Η αναγνώριση του ρόλου του ελαττωματικού συστήματος επιδιόρθωσης των 

αταίριαστων βάσεων στο καρκίνο διευκολύνθηκε πολύ από την παρατήρηση ότι οι 

όγκοι με ελάττωμα στο σύστημα επιδιόρθωσης εμφανίζουν αστάθεια των αλληλουχιών 

του μικροδορυφορικού DNA (Aaltomen LA, 1993). 

Η έλλειψη συγκεκριμένης λειτουργικότητας στις αλληλουχίες αυτές σε 

συνδυασμό με την επαναλαμβανόμενη δομή τους έχει σαν αποτέλεσμα να 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό πολυμορφισμού. Η δημιουργία λαθών λόγω άνισου 

επιχιασμού κατά το ζευγάρωμα των αδελφών χρωματίδων ή κατά την αντιγραφή του 

DNA ευνοούνται, ενώ η απουσία επιλεκτική πίεσης στα νεοσχηματισμένα/μεταλλαγμένα 

αλληλόμορφα σταθεροποιούσε τα προαναφερόμενα λάθη στον πληθυσμό προκαλώντας 

ένα υψηλότατο βαθμό πολυμορφισμού (Schlotterer C and Tautz D, 1992). Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι η ετεροζυγωτία των αλληλόμορφων του μικροδορυφορικού DNA σε 

ό,τι αφορα στον αριθμό επανάληψης των αλληλουχιών αυτών υπερβαίνει το 90% στο 

φυσιολογικό πληθυσμό. 
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Έχει βρεθεί ότι και τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από τη δηµιουργία 

τέτοιων νέων µεταλλαγµένων αλληλοµόρφων που απουσιάζουν από τον παρακείµενο 

φυσιολογικό ιστό. Ο σχηµατισµός των νέων αυτών αλληλοµορφών είναι πάλι προϊόν 

των φαινοµένων που προαναφέρθηκαν και χαρακτηρίζεται ως αστάθεια του 

µικροδορυφορικού DNA (Microsatellite Instability, MSI). 

Το φαινόµενο της αστάθειας συσχετίστηκε µε λάθη κατά την αντιγραφή του 

DNA και αρχικά εντοπίστηκε στον µη πολυποσικό κληρονοµικό καρκίνο του παχέος 

εντέρου, όπου και βρέθηκε ότι οφείλεται σε κληρονοµούµενες µεταλλάξεις στα γονίδια 

που συµµετέχουν στην επιδιόρθωση των λαθών κατά την αντιγραφή του DNA (Parsons 

R et al., 1993). Το φαινόμενο της αστάθειας έχει παρατηρηθεί σε ποσοστό πάνω από 

90% των καρκίνων του παχέος εντέρου και σε 75% των καρκίνων του ενδομητρίου 

που σχετίζονται με τον μη πολυποσικό κληρονομικό καρκίνο του παχέος εντέρου 

(HNPCC) (Risinger JI et al., 1993; Fujiwara T et al., 1998). 

Μεταγενέστερα πειράµατα έδειξαν ότι το φαινόµενο της αστάθειας χαρακτηρίζει 

σχεδόν όλους τους τύπους καρκίνου, όπως τον σποραδικό καρκίνο του παχέος και του 

λεπτού εντέρου, του οισοφάγου, του µαστού, του ενδοµητρίου, του δέρµατος, του 

πνεύµονα (Boynton RF et al., 1992; Liloglou T et al., 2000; Mitsudomi T et al., 1996; 

Quinn AG et al., 1995; Sourvinos G et al., 1997). Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει 

ακόµη σαφής συσχέτιση µε µεταλλάξεις σε γονίδια επιδιόρθωσης του DNA, ωστόσο η 

αύξηση του ρυθµού µεταλλαξιογένεσης είναι προφανής, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία 

του καρκίνου σαν υπερµεταλλακτικού φαινοτύπου. Ομως, MSI παρατηρείται και σε 

περιπτώσεις που δεν υπάρχει μετάλλαξη στα γονίδια τα οποία κωδικοποιούν για τα 

ένζυμα επιδιόρθωσης αταίριαστων βάσεων (mismatch repair enzymes), προτείνοντας 

ότι πιθανόν να υπάρχουν μεταλλάξεις και σε άλλες οδούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί 

ακόμα και να ευθύνονται για το MSI. Παρά το γεγονός ότι το MSI εντοπίζεται σε 

περιοχές ιντρονίων, αστάθεια έχει επίσης παρατηρηθεί σε μονονουκλεοτιδικές 

επαναλήψεις μέσα σε εξόνια, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση γονιδίων που ελέγχουν 

την ανάπτυξη (TGFb-RII) και την απόπτωση (BAX) (Markowitz S et al., 1995; Rampino 

N et al., 1997).  

Επίσης, το MSI έχει παρατηρηθεί σε διάφορα κακοήθη δερματικά νεοπλάσματα, 

όπως το μελάνωμα, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος και το δερματικό Τ-

κυτταρικό λέμφωμα τους (Hussein MR and Wood GS, 2002). Μελέτες που έχουν 

διεξαχθεί σε μια προκαρκινωματώδη κατάσταση, το κερατοακάνθωμα, αναφέρουν 

χαμηλή συχνότητα MSI εκτός αν σχετιζόταν με το σύνδρομο Muir-Torre (Peris K et al., 

1997; Langenbach N et al., 1999). Ακόμη, μελέτες μικροδορυφόρων, σε διάφορους 
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τόπους οι οποίοι περιείχαν CA επαναλείψεις, πάνω σε δερματικούς όγκους ποντικιών 

(θήλωμα/καρκινώματα/ινοσαρκώματα), οι οποίοι αναπτύχθηκαν μετά από έκθεση σε 

ένα χημικό καρκινογόνο (7,12-dimethlbenz[alpha]anthracene), δεν παρουσίασαν MSI. 

Επομένως, φαίνεται ότι δεν μπορεί να προκληθεί γενωμική αστάθεια με χημικά 

καρκινογόνα σε αυτά τα κύτταρα (Sasaki K et al., 1995). Αντιθέτως, ένα υψηλό 

ποσοστό MSI παρατηρήθηκε σε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα ασθενών με ιστορικό 

μακροχρόνιας ηλιακής έκθεσης (D’Errico M et al., 1997). Υπάρχουν μελέτες που 

αναφέρουν ότι η έκθεση σε ένα συγκεκριμένο παράγοντα παράγει μια συγκεκριμένη 

μετάλλαξη. Αυτό υποδεικνύει ότι η μακροχρόνια έκθεση σε ένα συγκεκριμένο 

καρκινογόνο μπορεί να ευθύνεται για την κλωνική επέκταση μέσω της εκλεκτικής 

επιλογής, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του επαγόμενου από UV-ακτινοβολία 

καρκίνου του δέρματος (Ziegler A et al. 1996). 

Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA έχει αναφερθεί και σε άλλα νοσήµατα εκτός 

του καρκίνου. Τέτοια είναι η χορεία του Huntington (Snell RG et al., 1993), το 

σύνδροµο του ευθραύστου X χρωµοσώµατος (Yu S et al., 1991) και η µυοτονική 

δυστροφία (Fu Y et al., 1992). Σε αυτές τις νόσους συνήθως παρατηρείται αύξηση 

(expansion) του αριθµού των τρινουκλεοτιδίων σε περιοχές επαναλαµβανόµενου DNA 

που βρίσκονται κοντά σε γονίδια των οποίων η έκφραση τις επηρεάζει. Η θεµελιώδης 

διαφορά µεταξύ αυτών των περιπτώσεων και της αστάθειας που παρατηρέιται στον 

καρκίνο είναι ότι οι αλληλουχίες στόχοι είναι συγκεκριµένες και, κατά συνέπεια, η 

αστάθειά τους δεν εκφράζει απλά µια γενικότερη αύξηση στο ρυθµό της 

µεταλλαξιογένεσης. 

Η αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA οφείλεται σε αδυναμία του συστήματος 

mismatch repair (MMR) να διορθώση τυχόν λάθη κατά την αντιγραφή του DNA και 

χαρακτηρίζεται από συσσώρευση μεταλλάξεων ενός μόνο νουκλεοτιδίου και 

τροποποίησεις στο μήκος των απλών επαναλαμβανόμενων μικροδορυφορικών 

αλληλουχιών καθ’όλο το γονιδίωμα (Boland CR et al., 1998). Το γεγονός ότι πολλά 

κακοήθη κύτταρα παρουσιάζουν ανωμαλίες στην γενωμική σταθερότητα παρουσιάζει 

ενδιαφέρον όσον αφορά την συνεχή συσσώρευση σωματικών μεταλλάξεων με 

αποτέλεσμα την κακοήθη εξαλλαγή (Εικόνα 1.7). Γενικά αστάθεια του 

μικροδορυφορικού DNA είναι ενδεικτικό της απώλειας της λειτουργίας του MMR σε 

ανθρώπινους όγκους και αποτελεί έναν δείκτη υψηλού κινδύνου της ανάπτυξης 

καρκίνου (Mittelbronn MA et al., 1998). 
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Εικόνα.1.7. Σχηματική αναπαράσταση 

των πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

ελαττωματικού MMR, MSI και 

καρκινογένεση. 

 
 

 

 

 

Σημείο εμφάνισης του MSI κατά την καρκινογένεση 

Η αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA (MSI) φαίνεται να παίζει σημανικό ρόλο 

στη ανάπτυξη διαφόρων μορφών καρκίνου, αλλά δεν είναι γνωστό σε ποίο σημείο της 

καρκινογένεσης αναπτύσσεται MSI (Thibodeau SN et al., 1998). Η παρατηρούμενη 

γενομική αστάθεια στις κυτταρικές σειρές RER+ (replication error repair) πρότεινε ότι η 

αστάθεια ίσως να συμβαίνει νωρίς κατά την καρκινογένεση (Shibata D et al., 1994). 

Ενδείξεις της πρώιμης συμμετοχής του MSI προέρχεται από το συσχετισμό που 

παρατηρείται μεταξύ των RER+ όγκων και της διπλοειδούς μορφής του DNA. Η 

παρατήρηση αυτή προτείνει ότι λάθη κατά την αντιγραφή συμβαίνουν νωρίς στην 

καρκινογένεση σε σχέση με άλλες γενετικές αλλαγές, οπως η ενίσχυση και η απώλεια 

της ετεροζυγωτίας, τα οποία συναντιούνται επι το πλείστον σε όγκους με ανευπλοειδία 

(Peltomaki P et al., 1993). Περαιτέρω ενδείξεις προήλθαν από την παρουσία MSI σε 

δυσπλαστικές βλάβες, όπως εκείνες που σχετίζονται με την ελκώδη κολίτιδα (Suzuki H 

et al., 1994), στο προδιηθητικό ακανθοκυτταρικό καρκίνο κεφαλής/τραχήλου (El-

Naggar AK et al.,1996), στην άτυπη ενδομήτρια υπερπλασία (Mutter GL et al., 1996), 

στην λευκοπλακία (Partridge M et al., 1998) και στα μελανοκυτταρικά δυσπλαστικά 

nevi (Hussein MR et al., 2001). Η έναρξη του MSI με την εξέλιξη της δυσπλασίας 

προτείνει επίσης ότι η αστάθεια συμβαίνει πριν την νεοπλαστική εξαλλαγή. Επίσης, σε 

μερικές μελέτες (Huang J et al., 1996) βρέθηκε το MSI να προηγείται της 

απενεργοποίησης του γονίδιου APC (adenomatous polyposis coli), το οποίο είναι 

μεταλλαγμένο στην οικογενή πολυποδίαση και εμφανίζει νωρίς μετάλλαξη κατά την 

κακοήθη εξαλλαγή σε σποραδικό καρκίνο του παχέος εντέρου (Vogeltein B et al., 

1988). Επίσης, ο υπερμεταλλακτικός φαινότυπος εμφανίζεται νωρίς κατά την κακοήθη 

εξαλλαγή των όγκων και αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός ότι το MSI ανιχνεύεται σε 

χρόνιες φλεγμονώδεις διεργασίες οι οποίες σχετίζονται με υψηλή επίπτωση καρκίνου. 
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Για παράδειγμα, ασθενείς με χρόνια παγκρεατίτιδα παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου του παγκρέατος. Έχει παρατηρθεί ότι τα κύτταρα της 

περιπαγκρεατικής συλλογής σε παγκρεατίτιδα ή σε καρκίνο του παγκρέατος 

παρουσιάζουν μικροδορυφορική αστάθεια. Επίσης, έχει αναφερθεί MSI σε 50% των 

περιπτώσεων ελκώδους κωλίτιδας, στις οποίες δεν παρατηρήθηκαν πρώιμες αλλαγές 

δυσπλασίας (Brentnall ΤΑ et al., 1995). Έχει προταθεί ότι η φλεγμονή έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της βλάβης του DNA εμποδίζοντας την ικανότητα του 

κυττάρου να επιδιορθώσει την βλάβη πριν από την επόμενη αντιγραφή. Επομένως, οι 

μεταλλάξεις μπορεί να αποτελούν τα αρχικά γεγονότα στην καρκινογένεση, τα οποία 

αναπτύσσονται σε φλεγμονώδη υπόβαθρο ή η συσσώρευση μεταλλάξεων ίσως να είναι 

αναγκαία για την κακοήθη εξαλλαγή. Βάση αυτών των παρατηρήσεων προτείνεται ότι 

το MSI σχετίζεται με την έναρξη των όγκων, καθώς επίσης και στην εξέλιξή τους 

(Hussein MR and Wood GS, 2002). Στις περισσότερες περιπτώσεις η αστάθεια του 

μικροδορυφορικού DNA θεωρείται μια επίκτητη γενετική τροποποίηση κατά την 

διάρκεια της κακοήθους εξαλλαγής (Lynch HT et al., 1996). 

Η ενεργοποίηση ογκογονιδίων και η απενεργοποίηση ογκοκατασταλτικών 

γονιδίων, είναι απαραίτητες για τη δημιουργία ενός πλήρους νεοπλαστικού/καρκινικού 

φαινότυπου. Πολλά γεγονότα πρέπει να συμβούν για να ανασταλεί η φυσιολογική 

διαφοροποίηση και να οδηγηθεί το κύτταρο σε ανεξέλεγκτη κυτταρική διαίρεση. 



Κεφάλαιο 2: Ογκοκατασταλτικά γονίδια 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ 

 

 

2.1 Ο Κυτταρικός κύκλος 

Η μετάβαση από τη μια φάση του κυτταρικού κύκλου στην άλλη είναι μια καλά 

οργανωμένη, ελεγχόμενη διαδικασία η οποία υπολογίζει εξωκυττάρια σήματα, το 

μέγεθος του κυττάρου και την ακεραιότητα του DNA. Ο κυτταρικός κύκλος στα 

σωµατικά κύτταρα διαχωρίζεται λειτουργικά σε 4 φάσεις: 

1.  Μίτωση (Mitosis – M) 

2. Προ-αντιγραφικό διάστηµα (Prereplication gap – G1), φάση αναµονής – G0 

3. Σύνθεση του DNA (S) 

4. Προ-µιτωτικό διάστηµα (Premitotic gap – G2) 

Το σύνολο σχεδόν των διαφοροποιημένων κυττάρων των φυσιολογικών ιστών 

βρίσκεται στη φάση G0/G1. Η προοδευτική μετάπτωση από το ένα στάδιο στο άλλο 

ελέγχεται από μια οικογένεια ενζύμων, οι οποίες ονομάζονται κυκλινοεξαρτώµενες 

κινάσες (CDKs). Οι ενεργές μορφές των κυκλινοεξαρτώμενων κινασών είναι σύμπλοκα 

δύο τουλάχιστον πρωτεϊνών, μια κινάσης και μια κυκλίνης. Συχνά περιέχουν και άλλες 

πρωτεΐνες, οι λειτουργίες των οποίων δεν είναι κατανοητές. Οι κυκλινοεξαρτώµενες 

κινάσες συντίθενται και εκφράζονται καθόλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου αλλά 

είναι ανενεργείς. Ενεργοποιούνται µε φωσφορυλίωση, αφού συνδεθούν πρώτα µε τις 

ειδικές κυκλίνες, οι οποίες συντίθενται και εκφράζονται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων 

φάσεων του κυτταρικού κύκλου και αποσυντίθενται αµέσως µετά την ολοκλήρωση της 

δράσης τους. Διάφορες κινάσες (CDK4, CDK6, CDK2 και CDC2) εκφράζονται μαζί με μια 

ομάδα κυκλινών (cyclin D, E, A και B) κατά την μετάβαση του κυτταρικού κύκλου από 

την G1 στην S φάση. Οι κινάσες CDK4 και CDK6 δημιουργούν σύμπλοκα με μια από τις 

κυκλίνες τύπου D νωρίς στην G1 φάση. Η κινάση CDK2 δημιουργεί σύμπλοκο με την 

κυκλίνη E, την κυκλίνη Α ή και με τις δύο, το οποίο είναι απαραίτητο για την μετάβαση 

από την G1 στην S φάση και για την αντιγραφή του DNA, αντίστοιχα. Η κινάση CDC2 

(cell division cycle 2, γνωστό και ως CDK1), η οποία δημιουργεί σύμπλοκα με τις 

κυκλίνες Α και Β απαραίτητα για την μίτωση. Επομένως, οι κυκλινοεξαρτώµενες κινάσες 

μαζί με τις κυκλίνες τους αποτελούν θετικούς ρυθμιστές, που προάγουν τον κυτταρικό 

κύκλο. Οι αναστολείς των κυκλοεξαρτώµενων κινασών (CDKIs) διακρίνονται σε δύο 

οµάδες. Η μια αποτελείται από τις τέσσερις πρωτεΐνες /μέλη της οικογένειας INK, το 

INK4A (p16), INK4B (p15), INK4C (p18) και το INK4D (p19), οι πρωτεΐνες των οποίων 
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συνδέονται με την CDK4 και CDK6 και αναστέλλουν την δημιουργία συμπλόκου με τις 

κυκλίνες D. Η άλλη ομάδα αποτελείται από τα τρια μέλη της οικογένειας CIP/KIP, το 

CIP1 (p21), KIP1 (p27) και το KIP2 (p57), τα οποία σχηματίζουν σύμπλοκα με τις 

κυκλοεξαρτώµενες κινάσες της φάσης G1/S (Sherr CJ, 1996; Sherr CJ και Roberts JM, 

1999). 

O κυτταρικός κύκλος είναι ένα πολύπλοκο κύκλωµα που αποτελείται από θετικές 

και αρνητικές ρυθµιστικές πρωτεΐνες, ο ρόλος των οποίων είναι να πραγµατοποιούν την 

αντιγραφή του DNA ακριβώς στη φάση S. Όταν ένα κύτταρο εξέρχεται της σιωπηλής 

φάσης G0 και εισέρχεται στη µεταβολικά ενεργή φάση G1 εκκρεµεί η σηµαντική 

απόφαση της διαίρεσης. Γενετική ανάλυση των ανθρώπινων όγκων έχει δείξει ότι τα 

μόρια τα οποία τροποποιούνται στον καρκίνο είναι εκείνα που συμμετέχουν στην 

ρύθμιση της φάσης G1/S του κυτταρικού κύκλου, την χρονική στιγμή δηλαδή που 

καθορίζεται αν θα ξεκινήσει καινούργιος κύκλος κυτταρικής διαίρεσης. Λόγω της 

εξαιρετικής σπουδαιότητας και κρισιµότητας της φάσης G1 πολλοί ογκογόνοι 

µηχανισµοί στοχεύουν τις ρυθµιστικές πρωτεΐνες αυτής της φάσης (Heichman KA and 

Roberts JM, 1994). 

Το κυριότερο σηµείο ελέγχου (checkpoint) του κυτταρικού κύκλου είναι το 

σηµείο µετάβασης από τη φάση G1 στη φάση S. Αν το κύτταρο θα εγκαταλείψει την 

G0 φάση και θα προχωρήσει σε πολλαπλασιασμό, εξαρτάται από την ισορροπία 

ανάμεσα σε μιτογόνα και ανασταλτικά μηνύματα. Η φάση G1 του κυτταρικού κύκλου 

αποτελεί την φάση όπου τα κύτταρα λαμβάνουν την απόφαση να προχωρήσουν στην 

επόμενη φάση, την S. Πριν την έξοδο του κυττάρου από την φάση G1 του κυτταρικού 

κύκλου προηγείται ένας κεντρικός μηχανισμός, ο οποίος ονομάζεται σημείο περιορισμού 

(restriction point) ή σημείο R. Το σημείο R θεωρείται ότι βρίσκεται κατά το μέσο προς 

το τέλος της φάσης G1, και είναι το πρώτο «σημείο ελέγχου» για τη σωστή λειτουργία 

του κυτταρικού κύκλου (Russell P, 1998; Pardee AB, 1989). Το σημείο R, αποτελεί το 

σημείο εκείνο από το οποίο εάν διέλθει το κύτταρο δεν υπακούει πλέον στα αυξητικά 

ερεθίσματα, αλλά ούτε και στα ανασταλτικά, όπως το TGF-β, γίνεται δηλαδή 

ανεξάρτητο των μιτογόνων ερεθισμάτων. Το αποτέλεσμα είναι τα κύτταρα να 

δεσμεύονται σε καινούργια φάση πολλαπλασιασμού. Η σωστή ρύθμιση εκείνων των 

μηχανισμών των οποίων ελέγχουν την διέλευση από το σημείο R είναι ουσιαστική για 

τον διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Τα 

καρκινικά κύτταρα έχουν απολέσει αυτό το σημείο ελέγχου (Hatwell LH και Kastan MB, 

1994). 
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Υπάρχουν πολλά στοιχεία που αναφέρουν ότι η διέλευση από το σημείο R 

ρυθμίζεται ουσιαστικά από πρωτεΐνες της οικογένειας του ρετινοβλαστώματος, την 

pRb, p107 και p130. Η Rb, είναι η πρωτεΐνη-κλειδί που ρυθμίζει τη μετάβαση των 

φυσιολογικών κυττάρων από την φάση G1στην S του κυτταρικού κύκλου (Goodrich 

DW et al., 1991). Η ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται μέσω ελέγχου του επιπέδου 

φωσφορυλίωσης της, αν και πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι άλλα μεταγραφικά 

γεγονότα, όπως η ακετυλίωση φαίνεται να επηρεάζει την λειτουργία της Rb (Chan HM 

et al., 2001). Στην αρχή της G1 φάσης, η Rb πρωτεΐνη δεν είναι φωσφορυλιωμένη, 

πράγμα το οποίο της επιτρέπει να συνδεθεί με μεγάλο αριθμό πρωτεϊνών, κυρίως με το 

μεταγραφικό παράγοντα E2F. Κατά την G1 φάση, οι πρωτεΐνες του Rb 

απενεργοποιούνται από διαδοχική φωσφορυλίωση, μέσω διαφόρων κυκλοεξαρτώµενων 

κινασών (Cdks), συγκεκριμένα τις κινάσες Cdk4 και Cdk6 εξαρτώμενες από την κυκλίνη 

τάξης D, και την κινάση Cdk2 εξαρώμενη από την κυκλίνη τάξης Ε. Επομένως, με την 

φωσφορυλίωση της Rb, απελευθερώνεται ο μεταγραφικός παράγοντας E2F, ο οποίος 

είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση γονιδίων και πρωτεϊνών απαραίτητων για την 

μετάβαση των φυσιολογικών κυττάρων από την G1 στη S φάση του κυτταρικού 

κύκλου (Εικόνα 2.1).  

Υπάρχει βιοχημική απόδειξη ότι τα πρωταρχικά γεγονότα στην αρχική G1 φάση 

είναι η σύνθεση των κυκλινών της τάξης D (κυρίως της κυκλίνης D1), τα οποία 

αποτελούν το τελικό σημείο πολλών οδών μεταγωγής σήματος (Sherr CJ, 1996). Είναι 

γενικά αποδεκτό ότι τα ενεργά σύμπλοκα Cdk4/6-cyclin D βοηθούν τα κύτταρα να 

διέλθουν από το περιοριστικό σημείο R και να περάσουν από το αρχικό στο τελικό 

στάδιο της G1 φάσης. Αυτό πραγματοποιείται μέσω δύο διαφορετικών μηχανισμών: (1) 

Το σύμπλοκο Cdk4/6-cyclin D φωσφορυλιώνει την pRb, με αποτέλεσμα την 

απενεργοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων του E2F, τα οποία είναι απαραίτητα 

για την σύνθεση της κυκλίνης E1. (2) Το σύμπλοκο Cdk4/6-cyclin D συνδέει μια 

οικογένεια αναστολέων του κυτταρικού κύκλου, την οικογένεια Cip/Kip, η κύρια 

δραστηριότητα της οποίας είναι να αναστέλει την δραστηριότητα της Cdk4/6-cyclin Ε. 

Ο σχηματισμός των ετεροτριμερών συμπλόκων Cdk4/6-cyclin D-Cip/Kip εμποδίζει τους 

αναστολείς του κυτταρικού κύκλου να συνδεθούν με τα σύμπλοκα Cdk2-cyclin E και να 

τα απενεργοποίησουν. 

Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου είναι δυνατό να χαθεί με πολλούς 

μηχανισμούς. Ένας από αυτούς είναι η υπερέκφραση της κυκλίνης D. Άλλοι είναι η 

απώλεια της λειτουργίας του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Rb, έτσι ώστε να μην 
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αλληλεπιδρά με τον E2F και η απώλεια της λειτουργίας του αναστολέα της κυκλίνης D 

(p16INK4A). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.1. Έλεγχος της μετάβασης G1/S από το μονοπάτι Cdk4/6-cyclin D 

/INK4/Rb. Η μετάβαση από την G1 φάση του κυτταρικού κύκλου ελέγχεται από την 

λειτουργική κατάσταση των πρωτεϊνών της οικογένειας Rb, όπως την pRb, p107 και 

p130. (α) Στην φάση G0, οι πρωτεΐνες Rb δεν είναι φωσφορυλιωμένες, επιτρέποντας 

τους να συνδεθούν με την οικογένεια των μεταγραφικών παραγόντων E2F, 

εμποδίζοντας έτσι την μεταγραφή μέσω του E2F. (β) Στην φάση G1 ενεργοποιούνται οι 

κινάσες Cdk4 και/ή Cdk6 από τις κυκλίνες D-τύπου (κυκλίνη D1, D2 και D3). (γ) Η 

φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών Rb Cdk4/6-cylin D οδηγεί σε μερική απενεργοποίηση 

τους, επιτρέποντας έτσι την μεταγραφή των γονιδίων ελεγχόμενων από τον E2F, όπως 

την κυκλίνη Ε1, (δ) η οποία ενεργοποιεί τη καθοδική κινάση Cdk2. (ε) Η δραστηριότητα 

των κινασών Cdk4/6 ρυθμίζεται αρνητικά από την οικογένεια των αναστολέων του 

κυτταρικού κύκλου, την INK4, η οποία εμποδίζει την σύνδεση της κυκλίνης D. (ζ) Τα 

σύμπλοκα Cdk4/6-cyclin D μπορεί επισης να ενεργοποίησουν την κινάση Cdk2, με το να 

προσδεθούν με τις πρωτεΐνες Cip/Kip εμποδίζοντας την ανασταλτική τους δράση στην 

Cdk2-cyclin E. (η) Η υπερφωσφορυλίωση των Rb πρωτεϊνών από τα σύμπλοκα Cdk2-

cyclin E είναι απαραίτητη για την μετάβαση G1/S και έναρξης της φάσης S (Ortega S. 

et al., 2002). 
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2.2. Οι τόποι INK4a/ARF και INK4b (CDKN2A και CDKN2B) 

 H απενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων (TSG) αποτελεί ένα 

πρωταρχικό γεγονός στην εξελικτική πορεία της νεοπλασίας. Η χρωμοσωμική περιοχή 

9p21 στην οποία βρίσκονται οι γονιδιακοί τόποι IKN4a/ARF (CDKN2A) και INK4b 

(CDKN2b), αποτελεί την πιο συχνά τροποποιημένη γενωμική περιοχή στον καρκίνο 

(Kamijo T et al., 1997). Η μικρή αυτή περιοχή των 35kb του γενώματος, κωδικοποιεί 

τρία ογκοκατασταλτικά γονίδια: το p16INK4a, το ARF (γνωστό και ως p19ARFστα ποντίκια 

και p14ARF στον άνθρωπο) και το p15INK4b. O τόπος CDKN2A (cyclin-dependent kinase 

inhibitor 2A, αναστολέας της κυκλίνης 2Α εξαρτώμενος από κινάση), αποτελεί την 

δεύτερη πιο συχνά τροποποιημένη περιοχή μετά το p53 (Liggett WH et al., 1998) και 

κωδικοποιεί δύο ογκοκατασταλτικά γονίδια, τα p16INK4a και p14ARF, όπου και τα δύο 

συμμετέχουν στην αρνητική ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού (Εικόνα 2.2). 
  

 

Εικόνα 2.2. Ο τόπος INK4a/ARF & INK4b, 

ο οποίος βρίσκεται σε μια γενωμική 

περιοχή 35kb, κωδικοποιεί 3 γονίδια: το 

p16INK4a, το ARF (p14ARF) και το p15INK4b. 

Το p16INK4a και το p15INK4b, μέλη της 

οικογένειας INK4, αναστολέων των 

κυκλινοεξαρτώμενων κινασών συνδέονται 

και αναστέλουν τις Cdk4/6. To p14ARF 

αναστέλλει το MDM-2, με αποτέλεσμα 

σταθεροποίηση του p53.  

 

 

2.2.1 Το γονίδιο p16INK4a 

 Από το 1993, οπότε και ανακαλύφθηκε το γονίδιο p16INK4A (γνωστό και ως 

INK4A, inhibitor of cyclin-dependent kinase 4a, ως MTS-1, major tumor suppressor 1 

και ως CDKN2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A) έχει αποκτήσει εξαιρετικά 

σηµαντικό ρόλο στην καρκινογένεση. Το p16INK4A, το οποίο στον άνθρωπο εδράζεται 

στη χρωµοσωµική περιοχή 9p21 είναι ένα ειδικό ρυθµιστικό γονίδιο της G1 φάσης (G1- 

specific cell-cycle regulatory gene). Αποτελείται από 3 εξόνια: το εξόνιο 1α (125 bp), το 

εξόνιο 2 (307 bp) και το εξόνιο 3 (12 bp). Αυτά κωδικοποιούν για µια αλυσίδα 156 
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αµινοξέων, µια πυρηνική πρωτείνη 18,1 kDa, που «µπλοκάρει» τον κυτταρικό κύκλο 

προσδενόµενη στη κυκλοεξαρτώμενη κινάση (cyclin-dependent kinase; CDK) 4 ή 6 και 

αναστέλλοντας τη δράση της κυκλίνης (cyclin) D. Η κύρια λειτουργία της κυκλίνης D 

είναι να προωθεί την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου συνδεόµενη µε τις CDKs και 

φωσφορυλιώνοντας την πρωτεΐνη pRB, µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση του E2F 

(Kamb A et al., 1994a; Nobori T et al., 1994). Άρα, η κύρια βιοχηµική δράση της p16 

είναι να σταµατά τον κυτταρικό κύκλο στο όριο G1/S. Απώλεια αυτής της λειτουργίας 

και άρα της ανασταλτικής αυτής ικανότητας µπορεί να οδηγήσει σε καρκινογένεση 

λόγω άµετρου κυτταρικού πολλαπλασιασµού (Liggett WH Jr and Sidransky D, 1998). 

 

Γενετικές αποδείξεις 

 Ελλείψεις στην περιοχή του p16INK4A περιγράφηκαν για πρώτη φορά από δύο 

ανεξάρτητες ερευνητικές οµάδες σε αρκετές ανθρώπινες κυτταρικές σειρές (Kamb Α et 

al., 1994a; Kamb Α et al., 1994b; Nobori Τ et al., 1994). Η περιοχή 9p21 του p16INK4A 

βρέθηκε να παρουσιάζει υψηλή συχνότητα LOH, οµόζυγων απαλείψεων (homozygous 

deletions) και σηµειακών µεταλλάξεων (point mutations) σε πολλές κυτταρικές σειρές 

µελανώµατος, καρκίνου του πνεύµονα, του παγκρέατος, του µαστού, της κεφαλής και 

τραχήλου, κάτι που έδωσε τις πρώτες γενετικές αποδείξεις για το ρόλο του p16INK4A ως 

ογκοκατασταλτικού γονιδίου. Η συχνότητα της ανενεργοποίησης συχνά έφτανε σε 

ποσοστά της τάξης του 85%. Η ανίχνευση αντίστοιχων απαλείψεων, LOH και 

µεταλλάξεων σε οικογενή και σποραδικά µελανώµατα ισχυροποίησε πολύ αυτή την 

υπόθεση και έκανε το p16INK4 να είναι πιθανό υποψήφιο ογκοκατασταλτικό γονίδιο για 

το µελάνωµα (9p21, the melanoma susceptibility locus). Επιβεβαιώθηκε η 

ογκοκατασταλτική του ιδιότητα από τους Voorthoeve και Agami, όπου η εκλεκτική 

αναστολή της έκφρασης του p16INK4 και όχι της p14ARF, σε συνέργεια με την 

απενεργοποίηση του p53, οδήγησαν σε αμέτρητο πολλαπλασιασμό και σε 

διαφοροποίηση (Voorhoeve PM και Agami R, 2003). Στη συνέχεια, και άλλες 

νεοπλασίες, όπως ο καρκίνος του παγκρέατος, του οισοφάγου και σπανιότερα της 

κεφαλής και τραχήλου και του πνεύµονα βρέθηκαν να παρουσιάζουν γενετικές 

ανωµαλίες στη περιοχή αυτή αλλά σε χαµηλότερη συχνότητα (Kamb Α et al., 1994a; 

Kamb Α et al., 1994b; Liggett WH Jr and Sidransky D , 1998; Nobori T et al., 1994).  

Το γονίδιο p16INK4a φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στο SCC και 

υποστηρίζεται από τα δεδομένα ότι η απενεργοποίηση του p16INK4a αποτελεί συχνό 

γεγονός στον καρκίνο του οισοφάγου (Muzeau F et al., 1997) και της 

κεφαλής/τραχήλου, τα οποία έχουν το ίδιο επιδερμικό ιστολογικό τύπο με το SCC. Η 
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υψηλή συχνότητα εμφάνισης LOH στην περιοχή 9q21 σε SCC, υποστηρίζει την 

συμμετοχή του p16INK4a στην ανάπτυξη του SCC (Quinn AG et al., 1994a). Επίσης, το 

αναφερόμενο ποσοστό απώλειας ετεροζυγωτίας στο 9q σε δύο προκαρκινωματώδεις 

βλάβες , τη νόσο του Bowen και η ακτινική υπερκεράτωση, είναι υψηλό (Rehman I et 

al., 1996).  

 

Μηχανισµοί ανενεργοποίησης 

 Σε σποραδικούς όγκους, οι σημειακές μεταλλάξεις έχουν ως αποτέλεσμα την 

αλλοίωση της δομής της πρωτεΐνης (truncate) ή την αποσταθεροποίηση της, ενώ οι 

παρανοηματικές μεταλλάξεις αναφέρονται κατά μήκος ολόκληρης της πρωτεϊνης, αλλά 

κυρίως στις επαναλαμβανόμενες έλικες την αγκυρίνης, οι οποίες συμμετέχουν στην 

πρόσδεση της Cdk4. Οι περισσότερες μεταλλάξεις που σχετίζονται με οικογενείς 

καρκίνους είναι παρανοηματικές (missense) και φαίνεται καθαρά ότι μερικά από τα 

αλληλόμορφα είναι υπομορφικά παρά μη λειτουργικά (Sharpless NE, 2005).  

Αρχικά επικράτησε διχογνωµία µε το αν η ανενεργοποίηση του p16INK4A ήταν 

σηµαντική µόνο στις κυτταροκαλλιέργειες ή και στις ανθρώπινες νεοπλασίες, γιατί στις 

τελευταίες δεν ήταν συχνές οι µεταλλάξεις σε όγκους που παρουσίαζαν υψηλό ποσοστό 

LOH στην περιοχή (Cairns P et al., 1994). Το ζήτηµα διευκρινίστηκε όταν 

διαπιστώθηκαν µικρο-απαλείψεις στην περιοχή που αρχικά ήταν δύσκολο να 

ανιχνευθούν λόγω της συνύπαρξης φυσιολογικών κυττάρων. Ανάλυση 

µικροδορυφορικού DNA µε δείκτες κοντά στο p16INK4A έδειξε ότι πολλοί όγκοι έχουν µια 

µικρή (< 200 kb) κοινή περιοχή απαλείψεων και στα δύο p16INK4A αλληλόµορφα (Cairns 

P et al., 1995). Σε αντίθεση µε άλλα ογκοκατασταλτικά γονίδια που συνήθως 

ανενεργοποιούνται από σηµειακές µεταλλάξεις, οι µικρές οµόζυγες απαλείψεις φαίνεται 

να αντιπροσωπεύουν ακόµη ένα κύριο µηχανισµό απενεργοποίησης του γονιδίου 

p16INK4A και έχουν ανιχνευθεί σε ένα µεγάλο αριθµό νεοπλασιών, όπως γλοιώµατα, 

µεσοθηλιώµατα, λευχαιµίες, µελανώµατα, οστεοσαρκώµατα, καρκίνο του νεφρού, του 

προστάτη, των ωοθηκών (Liggett WH Jr και Sidransky D, 1998). 

Εκτός από τις οµόζυγες απαλείψεις και τις σηµειακές µεταλλάξεις, η µεθυλίωση 

του υποκινητή του p16INK4A είναι ένας ακόµη κύριος µηχανισµός ανενεργοποίησης του 

γονιδίου. Η µεθυλίωση ρυθµιστικών 5’ περιοχών ή περιοχών που περιλαµβάνουν CG 

δινουκλεοτίδια (CpG islands) έχει σαν αποτέλεσµα την καταστολή της µεταγραφής (Li E 

et al., 1993). Στο γονίδιο p16INK4A, η µεθυλίωση των 5’ CpG islands έχει ανιχνευθεί και 

συσχετιστεί µε πλήρη τερµατισµό της µεταγραφής και ανενεργοποίηση του σε καρκίνο 
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του πνεύµονα, του µαστού, του εγκεφάλου (γλοιώματα), του παχέος εντέρου, της 

κεφαλής και τραχήλου (Liggett WH Jr και Sidransky D, 1998). 

Η μεθυλίωση του υποκινητή του γονιδίου p16INK4a και p14ARF ίσως να αποτελεί 

τον πιο συχνό μηχανισμό απενεργοποίησης στο δερματικό SCC (Brown VL et al., 2004). 

Παλαίοτερες μελέτες, με Southern blotting δεν αναφέρουν μεθυλίωση του υποκινητή 

του p16INK4a (Soufir N et al., 1999). Αντίθετα, πρόσφατη μελέτη στην οποία 

χρησιμοποίηθηκε μια πιο ευαίσθητη μέθοδος, όσον αφορά την ανίχνευση μεθυλίωσης, 

η methylation specific PCR (MSP) (Brown VL et al., 2004; Herman JG et al., 1996), 

αναφέρει υψηλά ποσοστά μεθυλίωσης, που συμφωνεί με τα ποσοστά μεθυλίωσης σε 

άλλους τύπους ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (Reed AL et al., 1996; Gasco M et al., 

2002, Huang MJ et al., 2002). Επίσης, τα αποτελέσματα ότι η μεθυλίωση των 

υποκινητών του p16INK4a και p14ARF αποτελούν ανεξάρτητα γεγονότα συμφωνεί με 

προηγούμενες μελέτες σε καρκίνο του παχέος εντέρου (Esteller et al., 2000). 

Συγκεκριμένα, υπερμεθυλίωση του p14ARF παρατηρήθηκε σε 32% των 

αδενοκαρκινωμάτων του παχέος εντέρου (Esteller M et al., 2000) και υπερμεθυλίωση 

του p16INK4a παρατηρείται σε προκαρκινωματώδεις, δυσπλαστικές βλάβες του 

ακανθοκυτταρικού καρκίνου του οισοφάγου (Gasco M et al., 2002). 

Σε περιπτώσεις όπου ο υποκινητής του p16INK4A ήταν υπερμεθυλιωμένος, 

παρατηρήθηκε  μειωμένη έκφραση του γονιδίου σε πολλούς καρκίνους (Merlo A et al., 

1995). Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν έναν διαφορετικό μηχανισμό απενεργοποίησης 

της έκφρασης της p16INK4A σε μερικά είδη καρκίνων (Yang X et al., 2000). Η 

λανθάνουσα μεμβρανική πρωτεΐνη 1(latent membrane protein; LMP), μια ογκοπρωτεϊνη 

του ιού Epstein-Barr (EBV), υπάρχει συχνά σε νοσήματα που σχετίζονται με το EBV και 

είναι σημαντική για την δραστηριότητα αθανατοποίησης και μετασχηματισμού του. Η 

LMP1 αντίθετα με τις άλλες ιικές ογκοπρωτεΐνες, δεν προσδένεται στη Rb, αλλά 

αναστέλλει την έκφραση της p16INK4A (Ohtani N et al., 2004).  

 

Έκφραση του p16INK4A 

 Στο φυσιολογικό δέρμα η πρωτεΐνη p16 εκφράζεται μόνο στην κοκκιώδη 

στιβάδα (Nakamura S et al., 2003). Η έκφραση της πρωτεΐνης p16 προστατεύει τα 

κύτταρα της επιδερμίδας να υποβληθούν σε απόπτωση ως αντίδραση στην UV 

ακτινοβολία. Η p16 εκφράζεται και στο μελάνωμα και στο μη μελανοκυτταρικό καρκίνο 

του δέρματος. Στα μελανώματα η έκφραση της p16 παρουσιάζει σταδιακή μείωση με 

την κακοήθη εξαλλαγή και δεν εκφράζεται καθόλου στους μεταστατικούς όγκους 

(Sparrow LE et al., 1998).  
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Η απενεργοποίηση του γονιδίου p16INK4a έχει συσχετιστεί με απώλειες της 

πρωτεϊνικής έκφρασης σε όλες σχεδόν τις κυτταρικές σειρές όγκων της 

κεφαλής/τραχήλου (Reed AL et al., 1996) και του μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του 

πνεύμονα (Sanchez-Cespedes M et al., 1999). Επίσης, η απώλεια του mRNA 

συσχετίστηκε με την απώλεια πρωτεϊνικής έκφρασης του p16INK4a στον μύκητα mycosis 

fungoides (Peris K et al., 1999). Παρατηρήθηκε ότι μεθυλίωση δεν είναι ομοιογενής στο 

SCC, αλλά μάλλον περιορίζεται σε μια υποομάδα καρκινικών κυττάρων, το οποίο 

επιβεβαιώθηκε και από ανοσοϊστοχημικές μελέτες, όπου παρατηρήθηκε κατά τόπους 

ετερογένεια στη θετική χρώση. Όγκοι με απενεργοποίηση και των δύο αλλληλομόρφων 

παρουσιάζουν έλλειψη λειτουργικής πρωτεΐνης (Brown VL et al.,  2004).  

 

Λειτουργικά µονοπάτια 

 Οι κυκλίνες της τάξης D (D1, D2, D3) και της τάξης E συντίθενται κατά την 

φάση G1, όταν τα κύτταρα μπαίνουν από την G0. Οι κυκλίνες D και E, είναι 

απαραίτητες για την είσοδο του κυττάρου στη φάση Μ (Koff A et al., 1991). Οι 

κυκλίνες D δηµιουργούν σύµπλοκα είτε µε την κινάση CDK4, είτε µε την CDK6, τις 

καθιστούν καταλυτικώς ενεργές µε αποτέλεσµα τη φωσφορυλίωση και ανενεργοποίηση 

της pRB. Η φωσφορυλιωµένη pRB απελευθερώνει τον παράγοντα E2F και επιτρέπει τη 

µεταγραφή µορίων, που αποτελούν σημαντικούς ρυθµιστές του κυτταρικού κύκλου, µε 

αποτέλεσµα την πρόοδο στη φάση S. Ο E2F συντίθενται από 5 τουλάχιστον 

µεταγραφικούς παράγοντες που στοχεύουν σε περιοχές µε τη νουκλεοτιδική αλυσίδα 

TTTCGCGC. Αυτή η αλληλουχία βρίσκεται στην περιοχή των υποκινητών πολλών 

γονιδίων σηµαντικών για την ανάπτυξη των κυττάρων, όπως οι θυμιδινικές κινάσες, c-

myc, B-myb, cdc2 (Sherr CJ, 1996). 

Το γονίδιο p16INK4A κωδικοποιεί για µια πρωτεΐνη, μοριακού βάρους 15.845 kDa, 

η οποία αποτελείται από 4 επαναλαµβανόµενες περιοχές. Η πρωτείνη αυτή συνδέεται 

στα CDK4 και CDK6, αλλά όχι και σε άλλες από τις γνωστές CDKs, και σχηµατίζει ένα 

ανεξάρτητο σύµπλεγµα εµποδίζοντας την αλληλεπίδραση της κυκλίνης D µε την CDK 

(Serrano M et al., 1993). Τα βιοχηµικά δεδοµένα που δείχνουν ότι το p16INK4A φαίνεται 

να είναι ένας σηµαντικός αρνητικός ρυθµιστής του κυτταρικού κύκλου, υποστηρίζουν 

και την πιθανότητα να είναι ένα σηµαντικό ογκοκατασταλτικό γονίδιο. 

 

Το µονοπάτι p16INK4a /Cyclin D1/pRB 

 Κεντρική θέση στον έλεγχο της µετάβασης από την G1 στην S φάση του 

κυτταρικού κύκλου, έχει το σύστηµα της πρωτείνης p16 –κυκλίνης D1– της 
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κυκλινοεξαρτώµενης κινάσης 4 (CDK4) – της πρωτεΐνης του ρετινοβλαστώµατος (RB 

protein) και τα στοιχεία του συστήµατος αυτού µεταβάλλονται λειτουργικά ή 

µεταλλάσσονται σε πολλούς καρκίνους. Το p16INK4a ρυθµίζει την λειτουργία του RB 

αναστέλλοντας την δράση των κινασών CDK4 και CDK6 (Εικόνα 2.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.2.1. Το μονοπάτι p16INK4a /Cyclin D1/pRB. Το p16INK4a (*) είναι 

αναστολέας των κυκλινοεξαρώμενων κινασών CDK4 και CDK6 της G1 φάσης, και 

διατηρεί το ογκοκατασταλικό γονίδιο Rb ενεργοποιημένο (*, μη-φωσφορυλιωμένο). Η 

απενεργοποίηση του p16INK4a έχει σαν αποτέλεσμα την άρση της καταστολής των CDKs 

(*) και την υπερφωσφορυλιωση του Rb από αυτές. Ως αποτέλεσμα, απελευθερώνεται ο 

μεταγραφικός παράγοντας E2F, και ο κυτταρικός κύκλος μεταβαίνει στην φάση S. 

 

 

 

Η απενεργοποίηση του μονοπατιού p16INK4a/κυκλίνης D1/Rb, το οποίο μπορεί να 

συμβεί μετά από απενεργοποίηση του p16INK4a ή του Rb, καθώς επίσης από 

υπερέκφραση της κυκλίνης D1 ή της κινάσης Cdk4, αποτελεί σημαντικό γεγονός στην 

καρκινογένεση (Sherr CJ, 2001; Sherr CJ, 1996). Διαγονιδιακά ποντίκια με 

απενεργοποίηση του τόπου Ink4a, είναι ευπαθή σε καρκινογένεση και είναι πολύ 

ευαίσθητα σε καρκινογόνα. Η απενεργοποίηση του τόπου Ink4a παρατηρείται σε 

πολλούς ανθρώπινους καρκίνους, όπως στον καρκίνο του παγκρέατος, στο μελάνωμα, 

στην οξεία Τ-κυτταρική λεμφοβλαστική λευχαιμία και στο καρκίνο του μαστού (Sherr 

CJ and McCormick F, 2002). 

Η κυκλίνη D1 αναστέλλει την δράση του RB, διεγείροντας την φωσφορυλίωσή 

του από την CDK4. Η υπερέκφραση λοιπόν της D1 κυκλίνης αποτελεί έναν εναλλακτικό 
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µηχανισµό διαταραχής του εν λόγω συστήµατος και παρατηρείται στο καρκίνο του 

μαστού, της κεφαλής/τραχήλου, του οισοφάγου και του πνεύμονα. Απαλείψεις στο 

p16INK4A και το Rb έχουν την ίδια επίδραση: επιτρέπουν τον άµετρο κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό. Αυτό το µονοπάτι φαίνεται να είναι τόσο σηµαντικό όσο αυτό του 

p53 , µια και στις νεοπλασίες της αναπνευστικής οδού και του γαστρεντερικού σωλήνα 

σε ποσοστό σχεδόν 100% γενετικές ή επιγενετικές µεταβολές ανευρίσκονται 

τουλάχιστον σε ένα από τα «συστατικά» του µονοπατιού. Υπάρχουν και πιθανότητες 

αλληλεπίδρασης µεταξύ αυτών των δύο µονοπατιών. Σε περίπτωση «µπλοκαρίσµατος» 

στο p16INK4A /Cyclin D1/pRB µονοπάτι έχουµε ενεργοποίηση της απόπτωσης µέσω του 

p53. Σε απουσία, όµως, λειτουργικού p53 ο άµετρος κυτταρικός πολλαπλασιασµός 

συνεχίζεται (Soufir N et al., 2000).  

 
Ο βιολογικός ρόλος του p16INK4A 

 Τα µοντέλα καρκινογένεσης παρέχουν χρήσιµους συσχετισµούς µεταξύ 

γενετικών µεταβολών και ιστοπαθολογικών πληροφοριών. Σε µοντέλα ανάπτυξης, για 

παράδειγµα, καρκίνου κεφαλής και τραχήλου, το LOH στην περιοχή 9p21 είναι ένα από 

τα πρώτα γεγονότα. Η απενεργοποίηση του p16INK4A είναι ένα πιθανό πρώιµο γεγονός 

στην καρκινογένεση, µια και ανευρίσκεται και σε πολλές προ-καρκινικές καταστάσεις 

(Califano J et al., 1996). Τα µέχρι σήµερα στοιχεία προσδίνουν στο p16INK4A ένα ρόλο 

«αργού φρένου» του κυτταρικού κύκλου, µια και η απενεργοποίησή του συµβαίνει σε 

νεοπλασίες που παρατηρούνται µετά από µακροχρόνια έκθεση σε καρκινογόνα. 

Η ανίχνευση υψηλού ποσοστού LOH παρατηρήθηκε σε δείκτες που βρίσκονται 

κοντά στο κεντρομερίδιο του χρωμοσώματος 9 υπονείσεται ότι εκτός το γονίδιο 

CDKN2A ίσως κάποιο άλλο ογκοκατασταλτικό γονίδιο να παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του SCC (Saridaki Ζ et al., 2000). 

 

2.2.2. Τo γονίδιo p14ARF 

 Το γονίδιο p14ARF (γνωστό ως p19ARF στα ποντίκια) εδράζεται στον ίδιο τόπο 

CDKN2A της περιοχής 9p21 με το γονίδιο p16INK4a . Τα δύο γονίδια έχουν κοινά τα 

εξόνια 2 και 3 αλλά εναλλακτικά ματισμένα τα πρώτα εξόνια (εξόνιο 1a για το p16INK4a 

και εξόνιο 1b για το p14ARF), δίνοντας προϊόντα εναλλακτικού πλαίσιου διαβάσματος 

(Jiang P et al., 1995). Η πρωτεΐνη p14ARF σταθεροποιεί την p53 αναστέλλοντας τον 

κατακερματισμό της μέσω του συσήματος MDM-2 (HDM-2 στον άνθρωπο) και σταματά 

τον κυτταρικό κύκλο στις φάσεις G1και G2 (Stott FJ et al., 1998). Συνεπώς, η πρωτεΐνη 

p53 μπορεί να οδηγήσει το κύτταρο σε προσωρινή και μόνιμη διακοπή της ανάπτυξης 
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του, σε επιδιόρθωση του DNA, οριστική διαφοροποίηση ή απόπτωση ως αποτέλεσμα 

ογκογονικών ερεθισμάτων και βλάβης του DNA (Levine AJ, 1997) (Εικόνα 2.2.2). 

Η πρώτη ένδειξη της λειτουργίας του ARF προήλθε από μελέτες όπου η 

έκφραση της προκάλεσε αναστολή του κυτταρικού κύκλου, ακόμα και σε κύτταρα με 

αυξημένη έκφραση της κυκλίνης D1 (Quelle DE et al., 1995). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι 

η απενεργοποίηση του p19ARF, απέτρεψε την ανάγκη απενεργοποίησης του p53 ώστε 

να αθανατοποιηθούν οι ινοβλάστες εμβρυϊκών ποντικιών (murine embryo fibroblasts; 

MEFs) in vitro (Kamijo T et al., 1997), και όγκων in vivo (Chin L e al., 1997), 

προτείνοντας έτσι, ότι το ARF και το p53 βρίσκονται στο ίδιο γενετικό μονοπάτι. Η 

άποψη αυτή υποστηρίχτηκε από την παρατήρηση ότι το p19ARF ανάστειλε τον 

μετασχηματισμό των MEFs από το MDM-2, αλλά δεν είχε καμία επίδραση στο 

μετασχηματισμό των κυττάρων με έλλειψη p53 (Pomerantz J et al., 1998). Επίσης, 

βιοχημικά αποδείχτηκε ότι το ARF συνδεέται με το MDM-2 και αναστέλλει την 

ουβικουιτινυλίωση του p53, σταθεροποιόντας το (Zhang Y et al., 1998; Kamijo T et al., 

1998; Stott FJ et al., 1998). Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο το ARF σταθεροποιεί 

το p53 δεν είναι ακόμα γνωστός. Με ανοσοϊστοχημεία, φαίνεται ότι το ARF εντοπίζεται 

στο πυρηνίσκο, όπου φαίνεται να παρασύρει το MDM-2 (Weber JD et al., 1999; Weber 

JD et al., 2000; Zhang Y et al., 1999). Τα τμήματα όμως της πρωτεΐνης τα οποία 

χρειάζονται για την απομόνωση στο πυρηνίσκο εμφανίζουν χαμηλό βαθμό εξελικτικής 

συντήρησης ανάμεσα στα είδη και διαφέρουν ανάμεσα στους ανθρώπους και τα 

ποντίκια. Άλλες μελέτες έχουν αναφέρει ότι το ARF δεν χρειάζεται να εντοπίσεί το 

MDM-2 στο πυρηνίσκο για σωστή λειτουργία, αλλά απλώς να αναστείλει την 

δραστηριότητα της MDM-2 ως μια Ε2-λιγάση, ώστε να σταθεροποιήσει το p53. Τέλος, η 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ARF και του MDM-2 φαίνεται να είναι βιοχημικά σταθερή και 

απαιτεί μόνο μερικά αμινοξέα (περίπου 25kb του αμινοτελικού άκρου), επομένως 

παρανοηματικές μεταλλάξεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του 

φαίνονται πολύ απίθανες σε σχέση με το p16INK4a. Επομένως φαίνεται ότι αυτό το 

εξελικτικά συντηρημένο αμνινοτελικό άκρο των 25 αμινοξέων της ανθρώπινης 

πρωτεΐνης ARF εκτελεί τις περισσότερες κυτταρικές λειτουργίες. Οι βιοχημικές και 

γενετικές αποδείξεις συμφωνούν ότι η in vivo λειτουργία του ARF κωδικοποείται 

εξ’ολοκλήρου από το εξονίου 1b (Sharpless NE, 2005). 

Τα γονίδια της περιοχής INK4a-ARF έχει βρεθεί ότι τροποποιούνται µέσω 

οµόζυγης διαγραφής, µεθυλίωσης ή σηµειακής µετάλλαξης σε αρκετούς πρωτοπαθείς 

όγκους, µεταξύ των οποίων σε καρκίνο του πνεύµονα, του µαστού, του οισοφάγου, 

της κεφαλής και τραχήλου (Kamb A et al., 1994a), καθώς και σε σποραδικό µελάνωµα, 
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κυτταρικές σειρές µελανώµατος και µη-µελανοκυτταρικό καρκίνο του δέρµατος (Soufir 

N et al., 2000). Ωστόσο, λίγες γενετικές αλλαγές έχουν αναφερθεί για το εξόνιο 1b, που 

να είναι ειδικές για το p14ARF. Για παράδειγμα, μεταλλάξεις του εξονίου 1b δεν φαίνεται 

να τροποποιούν την λειτουργία του p16INK4a και έχουν παρατηρηθεί μόνο στο οικογενή 

μελάνωμα και το αστροκύττωμα (Rizos H et al., 2001. Randerson-Moor JA et al., 

2001). Επίσης, μεθυλίωση του υποκινητή του p14ARF εν απουσία απενεργοποίησης του 

p16INK4a έχει αναφερθεί στο καρκίνο του παχέος εντέρου (Esteller M et al., 2000; Sato F 

et al., 2002). Τα δεδομένα αυτά προτείνουν ότι η εκλεκτική απενεργοποίηση του 

p14ARF, χωρίς αντίστοιχη απενεργοποίηση του p16INK4a και του p15INK4b συμβαίνει σε 

μερικούς τύπους καρκίνων. Μερικοί τύποι όγκων, όπως το σποραδικό μελάνωμα και το 

γλοιοβλάστωμα, συνήθως παρουσιάζουν απενεργοποίηση του τόπου INKa/ARF μέσω 

απαλειφής στην περιοχή 9q21 παρά μέσω μεθυλίωσης του υποκινητή ή σημειακών 

μεταλλάξεων σε ένα από τα δύο γονίδια, υποθέτοντας ότι αυτοί οι τύποι όγκων 

προϋποθέτουν την συνακόλουθη απενεργοποίηση και των δύο γονιδίων (Maher EA et 

al., 2001; Nairn RS et al., 1996; Sharpless NE et al., 2003). Τέλος, ένας καινούργιος 

μηχανισμός απενεργοποίησης έχει προταθεί, όπου οι ογκογόνοι μεταγραφικοί 

παράγοντες όπως το Twist (Maestro R et al, 1999) και το AML-ETO (Linggi B et al., 

2000) φαίνεται να απενεργοποιούν εκλεκτικά το p14ARF. Συμπερασματικά, στους 

ανθρώπινους καρκίνους και οι δραστηριότητες του p14ARF έναντι στο μετασχηματισμό 

κυττάρων in vitro, καθώς επίσης τα γενετικά δεδομένα από τα ποντίκια, υποδεικνύουν 

ότι το p14ARF έχει σημαντική ογκοκατασταλτική δράση. Η απάντηση επομένως στην 

ερώτηση ποιά πρωτεΐνη επηρεάζεται στην απάλειφή του 9q21 φαίνεται να είναι η 

p16INK4a σε μερικούς τύπους όγκων και η p14ARF σε άλλους τύπους και οι δύο πρωτεΐνες 

στις υπόλοιπες περίπτώσεις.  

Η μετατόπιση του αναγνωστικού πλαισίου του εξονίου 2 μεταξύ των γονιδίων 

p16INK4a και p14ARF , έχει επίσης οδηγήσει στην πρόταση ότι οι αντικαταστάσεις 

νουκλεοτιδίων που προκαλούν σιωπηλές μεταλλάξεις του μεταγράφου p16INK4a, μπορεί 

να προκαλέσουν μεταλλάξεις οι οποίες είναι σημαντικές για την πρωτεΐνη p14ARF 

(Fargnoli MC et al., 1998). Οι λειτουργικές επιπτώσεις των µεταλλάξεων του p14ARF 

ακόµα δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί, µπορεί όµως να σχετίζονται µε την 

ενδοκυττάρια θέση της πρωτεΐνης. Μεταλλαγµένες p14 πρωτεΐνες είναι ελαττωµατικές 

στην σταθεροποίηση της p53 και αναστέλλουν την απόπτωση µέσω της p53. 

Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ένα υψηλό ποσοστό UV προκαλούµενων µεταλλάξεων της 

περιοχής INK4a-ARF σε δερµατικούς όγκους (Saridaki Z et al., 2000). 
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2.2.3 Το γονίδιο p15INK4b 

 O τόπος CDKN2B (cyclin-dependent kinase inhibitor 2B, αναστολέας της 

κυκλίνης 2B εξαρτώμενος από κινάση ή INK4b) κωδικοποιεί το ογκοκατασταλτικό 

γονίδιο p15ΙΝΚ4b, και φαίνεται επίσης να συμμετέχει στην αρνητική ρύθμιση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Αποτελείται από 2 εξόνια: το εξόνιο 1 (156 bp), το 

εξόνιο 2 (261 bp). Αυτά κωδικοποιούν για µια αλυσίδα 138 αµινοξέων, µια πυρηνική 

πρωτεΐνη 14,7 kDa. Το γονίδιο p15ΙΝΚ4b (γνωστό και ως MTS-2, major tumor suppressor 

2) βρίσκεται δίπλα στο p16INK4a, 25 kb προς το κεντρομερίδο του χρωμοσώματος 9, και 

έχει δομική και λειτουργική ομολογία με αυτό (αναστέλλει τις κινάσες CDK4 και CDK6), 

ιδιαίτερα στο εξόνιο 2, όπου εμφανίζουν 91% ομολογία αλληλουχίας (Jiang P et al., 

1995) και ενεργοποιείται μεταγραφικά από τον αυξητικό παράγοντα μετασχηματισμού 

β [transforming growth factor-β (TGF-β)] (Hannon GJ et al., 1994). Η πρωτεΐνη 

p15ΙΝΚ4b συνδέεται με το σύμπλοκο Cdk4-cyclin D, εκτοπίζοντας την πρωτεΐνη p27 και 

απελευθερώνοντας την ώστε να προσδεθεί και να αναστέλλει το σύμπλοκο Cdk2-cyclin 

D, το οποίο είναι απαραίτητο για την έναρξη της φάσης S του κυτταρικού κύκλου 

(Sherr CJ et al.,  2001). Επομένως, η έκφραση της πρωτεΐνης p15ΙΝΚ4b  ή p16INK4a 

εμποδίζει την φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών της οικογένειας Rb, τα οποία 

λειτουργούν σαν φρένο στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, με αναστολή στη G1 φάση 

του κυτταρικού κύκλου, μέσω του µεταγραφικού παράγοντα E2F, με τον οποίο είναι 

συνδεδεμένη (Εικόνα 2.2.2). 

Η απώλεια του τόπου CDKN2Β (cyclin-dependent inhibitor locus 2) στους 

ανθρώπινους όγκους είναι συχνή, και ίσως να εξηγείται από την παρακείμενη θέση της 

στον τόπο CDKN2A, με αποτέλεσμα την συχνή απαλειφή και των δύο. Λόγω της 

ομόλογης βιοχημικής τους ιδιότητας, η ομόζυγη απαλειφή του p15INK4b και p16INK4a 

πιθανόν να είναι πιο ογκογόνος σε ορισμένους ιστούς, από ότι η απαλειφή μόνο του 

ενός. Συγκεκριμένα, η σύγχρονη απενεργοποίηση του p16INK4a και p15INK4b σχετίζεται με 

πιο επιθετικά νεοπλάσματα και ίσως να παίζουν ένα ρόλο στην γρήγορη εξαλλαγή ενός 

αργού αναπτυσσόμενου νεοπλάσματος (Herman JG et al., 1997; Elenitoba-Johnson KSJ 

et al., 1998; Pinoyl M et al., 1998). Επισης, η σύχρονη αυτή απενεργοποίηση έχει 

παρατηρηθεί με σημαντική μείωση της επιβίωσης σε ασθενείς με σαρκώματα (Orlow I 

et al., 1999). 

Αρχικά, µελέτες έδειξαν ότι η απενεργοποίηση των δύο αυτών γονιδίων 

οφειλόταν συχνά σε οµόζυγες απαλείψεις και σπανιότερα σε µεταλλάξεις (Cairns P et 

al., 1995). Εκτός όµως από τη διαγραφή του ενός αλληλοµόρφου του ενός ή και του 

άλλου γονιδίου, µεταλλάξεις δεν ανιχνεύονταν στο εναποµείνον αλληλόµορφο. Αυτές οι 
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παρατηρήσεις οδήγησαν στην υπόθεση ότι πιθανόν κάποιος επιγενετικός µηχανισµός 

απενεργοποιεί το δεύτερο αλληλόµορφο. Κατόπιν, η µεθυλίωση των CpG islands των 

εκκινητών του p16INK4a και p15ΙΝΚ4b που οδηγούσε σε διακοπή της µεταγραφής 

αναγνωρίστηκε σαν ένας εναλλακτικός µηχανισµός απενεργοποίησης των δύο αυτών 

γονιδίων σε πολλούς σποραδικούς καρκίνους (Herman JG et al., 1995). Επομένως, η 

επιγενετική απενεργοποίηση θεωρείται ένα ογκογόνο γεγονός, παρόμοιο με τις 

γενετικές μεταβολές των ογκοκατασταλτικών γονιδίων, όπως είναι οι μεταλλάξεις ή οι 

απαλειφές. Το 5’ άκρο του p15INK4b είναι πλούσιο σε CpG, επομένως η μεθυλίωση του 

υποκινητή του γονιδίου φαίνεται να αποτελεί εναλλακτική μέθοδο της μεταγραφικής 

ρύθμισης. Υποστηρίχτηκε, ότι η μεθυλίωση του p15INK4b παρουσιάζει ιστική ειδικότητα 

και παρ’ ότι τα γονίδια αυτά μοιάζουν και ανήκουν στην ίδια οικογένεια των 

αναστολέων των κυκλινοεξαρτώμενων κινασών (CDKIs) με παρόμοιες βιολογικές 

ιδιότητες, η απενεργοποίηση τους αποτελεί ξεχωριστό γεγονός. Για παράδειγμα, το 

p16INK4a είναι συχνα μεθυλιωμένο σε επιθηλιακές νεοπλασίες, σε μη-Hodgkin 

λεμφώματα και σε πολλαπλούν μυέλωμα, αλλά πολύ σπάνια σε μυελοδυσπλαστικά 

σύνδρομα, σε γλοιώματα και σε λευχαιμίες, όπου το p15INK4b είναι συχνά 

απενεργοποιημένο (Chim CS et al., 2002). Στα μυελοδυσπλαστικά νοσήματα, με την 

υπερμεθυλίωση του p15INK4b δεν παρατηρείται σύγχρονη υπερμεθυλιωση του p16INK4a 

και σε μερικές περιπτώσεις η έκφραση του p15INK4b μπορεί να ενεργοποιηθεί με την 

χορήγηση αναστολέων της DNA μεθυλτρανσφεράσης (Herman JG et al., 1997). 

Επομένως, το p15INK4b πιθανόν να έχει σημαντική ογκοκατασταλτική ιδιότητα σε 

ανθρώπινους καρκίνους, συγκεκριμένα σε αιματολογικές νεοπλασίες. 

Η κακοήθης εξαλλαγή συχνά προηγείται ή συνοδεύεται από άλλες κυτταρικές 

ανωμαλίες, όπως φλεγμονή ή αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Οι αυξητικοί 

παράγοντες οι οποίοι εκκρίνονται από τα φλεγμονώδη κύτταρα και η αυξημένη 

κυτταρική επαφή, μπορούν να έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή ενός σήματος 

αναστολής της έκφρασης, μεσολαβούμενο από το p15INK4b, ώστε να αναστείλλει το 

κυτταρικό κύκλο παρέχοντας έτσι έναν τρόπο αντενέργειας της τάσης 

μετασχηματισμού. Είναι πιθανόν ότι η απώλεια του p15INK4b απευαισθητοποιεί τα 

κύτταρα σε τέτοια εξωκυττάρια σήματα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη καρκίνου. 

Πράγματι, η απενεργοποίηση του p15INK4b έχει αναφερθεί πρόσφατα σε οξεία 

λεμφοβλαστική λευχαιμία (Iravani M et al., 1997) και σε άλλους συμπαγείς όγκους 

(Carnero A και Hannon GJ, 1998). 

Ο έλεγχος του p15INK4b ως αντίδραση σε στρεσογόνους παράγοντες δεν έχει 

μελετηθεί πλήρως. Αυξημένη έκφραση του p15INK4b δεν έχει παρατηρηθεί κατά την 
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γήρανση (Krishnamurthy J et al., 2004; Zindy F et al., 1997), αλλά έχει παρατηρηθεί 

μέσω της σηματοδότησης από τον TGF-β (Reynisdottir I et al., 1995). Επίσης, η 

αυξημένη έκφραση του p15INK4b έχει παρατηρηθεί μέσω της σηματοδότησης που 

επάγεται από το ογκογονίδιο Ras (Collado M et al., 2005). Το p15INK4b είναι καθοδικός 

στόχος του TGF-β υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ο TGF-β είναι ένας ισχυρός αναστολέας 

της ανάπτυξης των φυσιολογικών επιθηλιακών κυττάρων (Massague, J et al., 1992) και 

προκαλεί αύξηση των επιπέδων του mRNA του p15INK4b, με αποτέλεσμα την μείωση του 

p27Kip1 που είναι συνδεδεμένο με την Cdk4 και αύξηση της σύνδεσης του p27Kip1 με τα 

σύμπλοκο cyclin E-Cdk2 (Hannon GJ. και Beach D, 1994). 

To TGF-β προάγει την αναστολή του κυτταρικού κύκλου στην φάση G1, μέσω 

διαφόρων μηχανισμών. Η αναστολή της φωσφορυλίωσης του Rb (Laiho M et al., 1990) 

μέσω του TGF-β περιλαμβάνει την μείωση των επιπέδων έκφρασης της κυκλίνης D1 και 

των πρωτεϊνών Cdk4 σε ορισμένους τύπους κυττάρων (Ewen ME et al., 1993; Florenes 

VA et al., 1996; Ko TC et al., 1995), καθώς επίσης την επαγωγή του p15INK4b, το οποίο 

αναστέλλει τις κυκλινοεξαρώμενες κινάσες Cdk4 και Cdk6 (Hannon GJ και Beach D, 

1994). Η μείωση των επιπέδων mRNA των κυκλινών Α και Ε και της πρωτεΐνης της 

κυκλίνης Α (Geng Y και Weinberg RA, 1993), συμβάλλει στην αναστολή των κινασών 

εξαρτώμενων από την κυκλίνη Α και Ε (Polyak K et al., 1994; Koff A et al., 1993). 

Επίσης, οι κυκλοεξαρτώμενες κινάσες της G1 φάσης αναστέλλονται από ένα 

θερμοανθεκτικό αναστολέα των κυκλινοεξαρτώμενων κινασών, το p27Kip1 (Polyak K et 

al., 1994; Koff A et al., 1993; Slingerland JM et al., 1994). Η p27Kip1συνδέεται ισχυρά 

με τις cyclin E-Cdk2 και cyclin D-Cdk4 με στοιχειομετρικό τρόπο και αναστέλλει την 

δράση τους, εμποδίζοντας την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου από την G1 στην φάση S 

(Polyak K et al., 1994). Κύτταρα που στερούνται την p27Kip1 συνεχίζουν να 

πολλαπλασιάζονται παρ’όλη την απουσία αυξητικών παραγόντων. Αντιθέτως, τα υψηλά 

επίπεδα της p27Kip1 αναστέλλουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό (Toyoshima H και 

Hunter T, 1994). Σε συνθήκες στρες, όπως σε έλλειψη αυξητικών παραγόντων ή σε 

φλεγμονώδεις καταστάσεις, η p27Kip1 αναστέλλει την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου, 

βασικό για την επιβίωση των κυττάρων. Η πρωτεΐνη p27Kip1 είναι ο μόνος αναστολέας 

των κυκλινοεξαρτώμενων κινασών (CDKI), ο οποίος συντονίζει την είσοδο από το 

εξωκυττάριο περιβάλλον γνωστών αντιμιτογόνων παραγόντων, και καθορίζει την 

είσοδο στην φάση S ή την έξοδο από τον κυτταρικό κύκλο. Τα επίπεδα αλλά και η 

δραστικότητα της p27Kip1 μειώνονται από τον σημαντικότερο αντιμιτογόνο παράγοντα, 

τον TGF-β (Mosestti 1995). 
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Εικόνα 2.2.2. Τα μονοπάτια των ογκοκατασταλτικών γονιδίων p14ARF-p53, 

p16INK4a-Rb και TGFβ-p15INK4b. 

 

 

2.3. Το γονίδιο p53 

 

Eισαγωγή  

 Tο γονίδιο p53 αποτελεί ένα από τα πιο συχνά επηρεασµένα γονίδια στην 

καρκινογένεση του ανθρώπου (Levine, 1991). Μεταλλάξεις στο γονίδιο p53 στον 

άνθρωπο έχουν παρατηρηθεί σε πάνω από 50% των νεοπλασιών, 

συμπεριλαμβανομένου του μελανώματος και του μη μελανοκυτταρικού καρκινώματος 

του δέρματος (Hussein MR, 2005). Η απενεργοποίηση του γονιδίου p53 μπορεί να 

οφείλεται σε μεταλλάξεις, απαλειφές και ενθέσεις. 

Το γονίδιο p53 ανακαλύφθηκε το 1979, μέσω της πρωτεΐνης την οποία 

κωδικοποιεί, η οποία δημιουργεί σύμπλοκο µε την µεγάλη T πρωτεΐνη εξαλλαγής του 

ογκογόνου ιού SV40 (Sarnow, 1982). O σχηµατισµός συµπλέγµατος µε το µεγάλο T 

αντιγόνο του SV40 σταθεροποιεί την πρωτεΐνη p53 αυξάνοντας το χρόνο ηµιζωής της 

από 6-20 λεπτά σε αρκετές ώρες (Oren, 1981). Aυτή η σταθεροποίηση είναι 

χαρακτηριστική της µεταλλαγµένης πρωτεΐνης p53 στα κύτταρα των όγκων (Reich, 

1983). 
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Aρχικά, υπήρξε η άποψη ότι το φυσιολογικό γονίδιο p53 είναι ένα επικρατές 

ογκογονίδιο όπως το ras και το myc. H άποψη όµως αυτή έπαψε να ισχύει, όταν cDNA 

κλώνοι του γονιδίου p53 από φυσιολογικό ιστό δεν οδήγησαν φυσιολογικά κύτταρα σε 

καρκινική εξαλλαγή, ενώ cDNA κλώνοι του γονιδίου p53 που αποµονώθηκαν από 

καρκινικές σειρές προερχόµενες από όγκους, οδήγησαν σε καρκινική εξαλλαγή 

φυσιολογικά κύτταρα, όταν χρησιµοποιήθηκαν µαζί µε το γονίδιο ras (Jenkins, 1984) Oι 

αλληλουχίες των cDNA του p53 από τις κυτταρικές σειρές όγκων έδειξαν ότι οι όγκοι 

περιείχαν µεταλλάξεις εντός των συντηρηµένων κατά την εξέλιξη περιοχών της 

πρωτεΐνης. Επίσης, μελέτες που αφορούσαν ορισμένες λευχαιμικές σειρές κυττάρων 

ποντικιού, τα οποία είχαν υποστεί τροποποιήσεις και απαλειφές στο γονίδιο p53, 

παρουσίαζαν πλήρη απώλεια της έκφρασης της p53, ισχυρίζοντας για πρώτη φορά την 

άποψη ότι το φυσιολογικό p53 θα μπορούσε να είναι ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο. Η 

άµεση επιβεβαίωση αυτής της ιδέας προήλθε από πειράµατα συν-επιµόλυνσης, στα 

οποία η παρουσία του φυσιολογικού p53 μπορούσε να καταστείλλει την κακοήθη 

εξαλλαγή κυττάρων, ακόμη και παρουσία ενεργοποιημένων ογκογονιδίων όπως, π.χ. τα 

ras.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταλλάξεων του p53 που έχουν ανιχνευθεί ως 

σήμερα, αφορούν την απώλεια της ικανότητας καταστολής της κακοήθους εξαλλαγής 

των κυττάρων. Oρισµένες από τις µεταλλάξεις δύνανται να είναι µεταλλάξεις αρνητικά 

επικρατείς που παρεµποδίζουν τη λειτουργία του φυσιολογικού p53 στο σχηµατισµό 

συµπλέγµατος µεταξύ του µεταλλαγµένου και του φυσιολογικού p53 (Spandidos et al, 

1992). Oρισµένα µεταλλαγµένα αλληλόµορφα δεν έχουν µόνο χάσει την 

ογκοκατασταλτική τους δράση, αλλά επίσης δύνανται να δρουν ως επικρατή 

συνεργαζόµενα ογκογονίδια στην εξαλλαγή των πρωτογενών κυττάρων µε το ras. 

Έχει αποδειχθεί ότι προκαλώντας μεταλλάξεις στο γονίδιο του p53 έχει σαν 

αποτέλεσμα την σταθεροποίηση της πρωτεΐνης p53. Το μεταλλαγμένο p53 χάνει την 

μεταγραφική του ιδιότητα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επάγει το MDM-2 και τελικά 

δεν αποδομείται. Επίσης, σταθεροποίηση του άγριου τύπου (wild type; wt) 53 

προκαλείται από αναστολείς της μεταγραφής. Φαίνεται ότι η σταθεροποίηση του p53 

μπορεί να ελέγχεται από άλλες πρωτεΐνες επαγόμες από το p53. Για παράδειγμα, 

επιδρώντας στην οδό E2F/ARF/ MDM-2, το p21 μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του p53. 

Όπως το p53, πολλές πρωτεΐνες εξαρτώμενες από το p53 (p21, MDM-2, BAX) 

αποδομούνται από το πρωτεόσωμα (Blagosklonnyν MV et al, 1996; Chang, YC et al, 

1998). Αυτό εξηγεί και την παράδοξη μειορρύθμιση (downregulation) του 

μεταλλαγμένου p53 μετά την αναστολή του πρωτεοσώματος που σχετίζεται με την 
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συσσώρευση του MDM-2και p21 (An WG et al, 1998). Τα κύτταρα δεν μπορούν να 

διαχωρίσουν τι είναι εκείνο που επάγει της πρωτεΐνες εξαρτώμενες από το p53, το 

οποίο μπορεί να είναι το μεταλλαγμένο p53 το οποίο διατήρησε κάποιες από τις 

λειτουργίες του, ερεθίσματα που δεν σχετίζονται με το p53, ή το αλληλόμορφο του wt 

p53. Επομένως, εν παρουσία wt p53 το μεταλλαγμένο p53 δεν μπορεί να συσσωρευτεί, 

γιατί και οι δύο πρωτεΐνες του p53 αποδομούνται από το MDM-2, το οποίο επάγεται 

από το αλληλόμορφο του wt p53. Παράδειγμα αποτελεί το ετερόζυγο σύνδρομο Li-

Fraumeni, στο οποίο τα κύτταρα περιέχουν ίσες ποσότητες wt p53 και μεταλλαγμένου 

p53 και μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 248 προκαλούν σταθεροποιήση μόνο στην 

περίπτωση απουσίας του wt p53. Αυτό υποδεικνύει απουσία της σταθεροποίησης του 

μεταλλαγμένου p53 στην παρουσία wt p53 (Srivastava S et al, 1992) (Εικόνα 2.3.1). 

Περαιτέρω, πολλοί όγκοι περιέχουν εκφρασµένο το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο 

p53 χωρίς να έχουν χάσει το φυσιολογικό αλληλόµορφο (Spandidos et al, 1992). 

Ωστόσο, η σταθεροποίηση του μεταλλαγμένου p53 δεν γίνεται μέχρις ότου χαθεί η 

λειτουργία του wt p53, δηλαδή να απενεργοποιηθεί και το δεύτερο αλληλόμορφο. Η 

μεταταγραφή της wild-type και της μεταλλαγμένης p53, έχει σαν αποτέλεσμα η 

μεταλλαγμένη πρωτεΐνη να μην μπορεί να καταστείλει τον σχηματισμό της wild type. 

Αυτό εξηγεί γιατί η απενεργοποίηση και των δύο αλληλόμορφων είναι απαραίτητη για 

την καρκινογένεση (Frebourg T et al, 1994). Επομένως, ίσως να μην μιλάμε για 

αρνητική επικρατή κατάσταση αλλά για μια ανταγωνιστικά αρνητική επίδραση 

(Blagosklonny MV, 2000). 

 

 

Εικόνα 2.3.1: Ρύθμιση της 

σταθεροποίησης του p53. (A) 

Το wt p53 μεταγραφικά επάγει το 

Mdm-2, το οποίο στη συνέχεια 

οδηγεί σε αποδόμηση του p53. (B) 

Βλάβη του DNA εμποδίζει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ του wt p53 

και MDM-2. Το wt p53 

συσσωρέυεται και μεταγραφικά 

ενεργοποιεί πρωτεϊνες εξαρτώμενες 

από το p53 (π.χ. MDM-2). (C) Το μεταλλαγμένο p53 δεν μπορεί να ενεργοποίησει το 

MDM-2. Το p53 δεν αποδομείται και συσσωρέυεται. Επίσης, αποτελεί ένα μηχανισμό 
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συσσώρευσης του wt p53 που προκαλείται μέσω αναστολέων της μεταγραφής. (D) 

Στην παρουσία αλληλόμορφου του wt p53, το μεταλλαγμένο p53 αποδομείται μέσω 

της επαγόμενης από το wt p53 MDM-2 (Blagosklonny MV, 2000). 

 

 

Τέλος, η ύπαρξη ορισμένων ανθρώπινων νεοπλασμάτων, στα οποία αμφότερα 

τα αλληλόμορφα του p53 έχουν απαλειφθεί ή υπάρχει µια πλήρης απουσία της 

έκφρασης τους, υποδηλώνει ότι σε ορισµένες περιπτώσεις το p53 πραγµατικά 

συµπεριφέρεται σαν ένα υπολειπόµενο ογκογονίδιο. Στο πλαίσιο αυτό, απατείται 

περαιτέρω ανάλυση ώστε να καθοριστεί το ποσοστό των μεταλλάξεων που θα 

οδηγήσουν σε απώλεια της ογκοκατασταλτικής δράσης, με συνέπεια την ενίσχυση της 

ικανότητας της να δράση ως ογκογονίδιο. 

 

∆οµή και οργάνωση του γονιδίου p53  

 Tο γονίδιο p53 του ανθρώπου εντοπίζεται στον κοντό βραχίονα του 

χρωµοσώµατος 17, στη θέση 17p13.1 (Benchimol et al, 1985). Κωδικοποιεί μια 

ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη μεγέθους 53-kDa, η οποία υπάρχει με τη μορφή 

τετραμερούς, συσσωρεύεται στο κυτταρόπλασμα κατά την G1 φάση του κυτταρικού 

κύκλου και μεταναστεύει στο πυρήνα κατά την S φάση. Η πρωτεΐνη p53 έχει επτά 

διαφορετικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης 20 διαφορετικών 

υποκινητών, την αναστολή 26 διαφορετικών υποκινητών και επιδρά με πάνω από 35 

κυτταρικές και ιικές πρωτεΐνες (Hussein MR, 2005). 

Tο γονίδιο p53 έχει βρεθεί ότι περιορίζεται στα σπονδυλωτά. H οργάνωση του 

γονιδιώµατος των γονιδίων p53 διαφορετικών ειδών δείχνει µια σηµαντική οµοιότητα 

µεταξύ τους. Tα γονίδια περιέχουν 11 εξόνια (exons) στα οποία παρεµβάλλονται 10 

εσόνια (introns). Σε όλες τις περιπτώσεις το εξόνιο 1 του γονιδίου p53 είναι ένα εξόνιο 

που δεν µεταφράζεται. Tα εξόνια 2,4,5,7 και 8 κωδικοποιούν για 5 οµάδες αµινοξικών 

αλληλουχιών που είναι ιδιαίτερα συντηρητικές εξελικτικά (Εικόνα 2.3.2). 
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Εικόνα 2.3.2. Η πρωτεΐνη p53 του ανθρώπου. (α) Μεταλλάξεις σε καρκίνους στον 

άνθρωπο πού οδηγούν στην απώλεια της λειτουργικότητας του µορίου της πρωτεΐνης 

p53. Τα σύμβολα Ι μέχρι V αντιστοιχούν σε εξελικτικές συντηρημένες περιοχές του 

γονιδίου που εντοπίζονται στα διάφορα εξόνια. Οι κάθετες γραµµές αναπαριστούν την 

συχνότητα µε την οποία εµφανίζει µεταλλάξεις το κάθε υπόλλειµµα αµινοξέος του 

µορίου στους όγκους του ανθρώπου. Οι µεταλλάξεις όπως φαίνεται, συμβαίνουν κυρίως 

στις περιοχές II V. (β) Λειτουργική οργάνωση της δοµής του γονδίου p53. Το γονίδιο 

p53 αποτελείται από 11 εξόνια στα οποία παρεμβάλλονται 10 ιντρόνια. Το μήκος της 

πρωτεΐνης είναι 393 αα. Η φωσφωρυλίωση από κινάσες των περιοχών που 

υποσηµειώνονται µε P σταθεροποιεί τη δοµή του p53. Η πρωτεΐνη MDM-2 συνδέεται 

στην περιοχή που φαίνεται στο σχήµα και καταστέλλει την µεταγραφική ενεργοποίηση 

από το p53 αποτελώντας κοµµάτι του µηχανισµού ελέγχου της λειτουργίας του p53. Η 

δράση του p53 αναστέλλεται επίσης µε τη σύνδεση πρωτεϊνών από ιούς, όπως η E6 

του ιού του ανθρώπινου θηλώµατος (HPV) και η E1b από τούς αδενοιούς (Harris CC, 

1993; Prives C and Manfredi JJ. 1993) 

 

 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό όλων των γονιδίων p53 είναι η παρουσία ενός 

µεγάλου εσονίου στο 5' άκρο του γονιδίου. H βιολογική σηµασία του δεν είναι γνωστή. 

Mπορεί όµως να εµπλέκεται σε µια πορεία που σχετίζεται µε την µεταγραφή ή τη 

σταθερότητα του mRNA του γονιδίου της p53. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του 

γονιδίου p53 είναι ότι το πρώτο εξόνιο περιλαµβάνει αποκλειστικά 5' µη 
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µεταφραζόµενες αλληλουχίες. Tα δυο κύρια σηµεία έναρξης της µεταγραφής πιθανώς 

βρίσκονται το ένα στο 3' και το άλλο στο 5' άκρο της περιοχής του πρώτου εξονίου που 

φέρει δυαδική συµµετρία, η οποία αποτελεί μια μεγάλη συντηρητική περιοχή του 

εξονίου. 

H έκφραση του γονιδίου της p53 του ανθρώπου ελέγχεται από δυο υποκινητές. 

O ένας, που ονοµάζεται P1, εντοπίζεται 100-250 ζευγάρια βάσεων πριν από το πρώτο 

εξόνιο που δεν µεταφράζεται και δεν φέρει καµιά από τις αλληλουχίες που βρίσκονται 

στους περισσότερους από τους υποκινητές των ευκαρυωτικών οργανισµών όπως το 

CAAT box, το TATA BOX και αλληλουχίες πλούσιες σε G/C. Ένας δεύτερος υποκινητής, 

P2, εντοπίζεται µέσα στο πρώτο εσόνιο (Reisman D, 1988). Έχει αποδειχθεί ότι µια 

διαφορική ρύθµιση των δυο υποκινητών φαίνεται ότι είναι σηµαντική για την έκφραση 

του mRNA του p53 κατά τη διάρκεια της τελικής διαφοροποίησης (Reisman D και 

Rotter V, 1989). Πάντως για την έκφραση των φυσιολογικών επιπέδων του mRNA του 

p53 δεν απαιτείται µόνο η ακριβής ισορροπία µεταξύ των δυο υποκινητών του γονιδίου. 

Tα εσόνια του γονιδίου p53 είναι απολύτως απαραίτητα για τα φυσιολογικά επίπεδα της 

έκφρασης του γονιδίου p53. H παρουσία του τέταρτου εσονίου έχει παρατηρηθεί ότι 

αυξάνει την αποδοτικότητα της έκφρασης του γονιδίου p53 συγκριτκά µε ένα χωρίς 

εσόνια cDNA p53 γονίδιο. Όπως έχει δειχθεί σε διαγονιδιακά ποντίκια, αυτή η 

δραστικότητα ενισχυτή του τέταρτου εσονίου φαίνεται ότι έχει ιστική ειδικότητα 

(Lozano G και Levine AJ., 1991). Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι µόνο αυτά τα γονίδια p53 που 

έχουν το τέταρτο εσόνιο στη σωστή του θέση οδηγούν σε αυξηµένη έκφραση του 

γονιδίου δείχνοντας ότι η αποτελεσματικότητα του τέταρτου εσονίου εξαρτάται από τη 

θέση του. Πολύ πρόσφατα βρέθηκε ότι σε ένα τµήµα του τέταρτου εσονίου 

δεσµεύονται µε µεγάλη εξειδίκευση πρωτεΐνες και αυτή η δέσµευση φαίνεται ότι έχει 

λειτουργική σηµασία (Beenken SW, 1991). 

Υπάρχουν πάνω από 18 περιοχές οι οποίες φωσορυλιώνονται στο p53. Οι 

περισσότερες τροποποιούνται σαν αποτέλεσμα βλάβης ή στρες ενώ πολλές περιοχές 

φωσφορυλιώνονται και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Η πολυπλοκότητα της 

φωσφορυλίωσης σε πολλαπλές περιοχές φαίνεται να καθορίζει την τύχη και την 

λειτουργία της πρωτεΐνης. Η φωσφορυλίωση του p53 διαφέρει σε διάφορα στάδια του 

κυτταρικού κύκλου, το οποίο συμφωνεί και με την ικανότητα του να αλληλεπιδρά με τις 

ρυμθιστικές πρωτεϊνες του, όπως την p300, MDM-2, JNK (Fuchs S et al, 1998).  

 Η πολύπλοκη φωσφορυλίωση του p53 γίνεται μέσου πολλαπλών κινασών. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, περισσότερο από μια κινάση έχει τη δυνατότητα να 

φωσφορυλιώσει το ίδιο αμινοξύ. Έχει επιβεβαιωθεί ότι οι κινάσες ATM και ATR 
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φωσφορυλιώνουν το p53 στην σερίνη 15, ενώ η Chk2 στην σερίνη 20 και πιθανόν 

άλλες περιοχές (Chehab NH et al, 2000; Hirao A et al, 2000). Φαίνεται λοιπόν ότι και οι 

δύο κινάσες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ικανότητα του p53 να συσχετίζεται με 

το MDM-2, συμβάλλοντας στην σταθεροποίηση του p53 και τις μεταγραφικές του 

ιδιότητες. Φαίνεται ότι πολλαπλές φωσφορικές ομάδες παίρνουν μέρος στην ρύθμιση 

της φωσφορυλίωσης του p53, οι οποίες δεν έχουν όλες αναγνωριστεί μέχρι στιγμής. Ο 

τρόπος φωσφορυλίωσης φαίνεται να είναι τροποποιημένος στους όγκους, οι οποίοι 

παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό συνολικής φωσφορυλίωσης, ανεξάρτητα από τον 

τύπο του όγκου ή την μορφή του p53 (wt ή μεταλλαγμένη), το οποίο υποδεικνύει μια 

γενική αποτυχία ενός ή περισσότερων φωσφορικών ομάδων του p53 (Minamoto T et 

al, 2001). Η αυξημένη φωσφορυλίωση, σε αντίθεση με εκείνη που παρατηρείται σε μη 

μετασχηματισμένα κύτταρα, φαίνεται να τροποποιεί την διάταξη του p53 και την 

αντίστοιχη συσχέτιση με άλλους μεταγραφικούς παράγοντες, υποδεικνύοντας ένα 

πιθανό μηχανισμό με τον οποίο οι λειτουργίες του p53 μπορούν να τροποποιηθούν σε 

όγκους, τα οποία δεν περιέχουν μεταλλαγμένες μορφές του p53 (Buschmann T et al, 

2000). Το τελευταίο ίσως εξηγεί την δυσλειτουργία του p53 σε όγκους που περιέχουν 

wt του p53. Είναι επίσης γνωστό ότι το p53 ακετυλιώνεται σε τρεις θέσεις αμινοξέων, 

στo 320, 373 και 382. Στρες του κυτταρικού κύκλου και βλάβη στο DNA φαίνεται να 

παίζουν ρόλο στην τροποποιημένη φωσφορυλίωση του p53, με συνέπεια και την 

αλλαγή της συσχέτισης του με τις πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην σταθεροποιησή 

του. 

Επίσης, φαίνεται να υπάρχει μια συσχέτιση ανάμεσα στα υψηλά επίπεδα 

έκφρασης του p53 και του μη διαφοροποιημένου σταδίου του κυττάρου. H έκφραση 

του γονιδίου p53 φαίνεται ότι ρυθµίζεται στο µεταγραφικό ή µετα-µεταφραφικό 

επίπεδο. Σε µη µετασχηµατισµένα κύτταρα που έχει ανασταλεί η ανάπτυξη τους, τα 

επίπεδα του mRNA του γονιδίου p53 είναι πολύ χαµηλά, ενώ η διέγερση τέτοιων 

κυττάρων µε ορό οδηγεί σε σηµαντική αύξηση του mRNA του p53 (Reich et al, 1984). 

Σε κύτταρα που πολλαπλασιάζονται συνεχώς τα επίπεδα του mRNA του p53 δεν 

διαφέρουν σηµαντικά κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου (Coulier et al, 1985), 

ενώ σε έναν αριθµό κυττάρων που διαφοροποιούνται τα επίπεδα του mRNA του p53 

µειώνονται (Reich et al, 1983). Aυτή η µείωση των επιπέδων του mRNA του γονιδίου 

p53 µπορεί, τουλάχιστον εν µέρει, να οφείλεται σε µετα-µεταφραστική ρύθµιση (Dony, 

1985). Επίσης, το γονίδιο p53 αποτελεί το σημείο συνάντησης διαφόρων μονοπατιών 

τα οποία καθορίζουν την τύχη του κυττάρου. 
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Ρολος του γονιδίου p53 

 Εκτός από τη πλήρως αναγνωρίσιμη βιοχημική λειτουργία του p53 ως 

μεταγραφικού παράγοντα, το γονίδιο p53 φαίνεται να έχει ένα ευρύτερο ρόλο μέσα 

στο κύτταρο. Ο πρωταρχικός ρόλος του στη διατήρηση της πιστότητας του DNA, το 

έχει καταστήσει ως «φύλακα του γονιδιώματος» (Levine AJ, 1997). Η πρωτεΐνη p53 

ενεργοποιείται από δύο διαφορετικά ερεθίσµατα: από βλάβη στο µόριο του DNA και 

από την επίδραση αυξητικών παραγόντων µέσω της INK4A/ARF πρωτεΐνης Οταν 

προκληθεί βλάβη στο DNA µετά απο έκθεση στην υπεριώδη και στην ιονίζουσα 

ακτινοβολία, καθώς και µετά από την επίδραση διαφόρων άλλων καρκινογόνων, τα 

επίπεδα της πρωτεΐνης p53 αυξάνονται αναστέλλοντας τον κυτταρικό κύκλο στην G1 

φάση, εώς ότου η βλάβη επιδιορθωθεί, αναστέλλοντας έτσι την αντιγραφή του DNA, 

ώστε το κύτταρο να μην εισέλθει στην φάση S του κυτταρικού κύκλου έχοντας βλάβη 

στο DNA (Culotta Ε και Koshland D, 1993) (Εικόνα 2.3.3). 
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Εικόνα 2.3.3. Παράδειγμα ελέγχου της προόδου του κυτταρικού κύκλου. 

Παρουσία βλάβης στο DNA, επάγεται η πρωτεΐνη p53, η οποία επάγει την p21. Τα 

αυξημένα επίπεδα της πρωτεΐνης p21 εμποδίζουν την ενεργότητα κινάσης του 

συμπλόκου CDK2-cyclin. Μόλις επιδιορθωθεί η βλάβη στο DNA, τα επίπεδα της p53 

πέφτουν. Στη συνέχεια μειώνονται τα επίπεδα της p21, και παύει η καταστολή της 

ενεργότητας κινάσης της CDK2-cyclin, με αποτέλεσμα να φωσφορυλιώνεται η Rb και ο 

E2F γίνεται ένας ενεργός μεταγραφικός παράγοντας, επιτρέποντας στο κύτταρο την 

είσοδο στην φάση S.  
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Οι δύο διαμεσολαβητές της προστατευτικής δρασης του p53, είναι το p21WAF1 

και το p53R2. Το p21WAF1 προάγει την αναστολή του κυτταρικού κύκλου στην φάση 

G1, εμποδίζοντας την φωσφορυλίωση, μέσω της κινάσης εξαρτώμενη από κυκλίνη 

(Cdk2), της πρωτεΐνης του ρετινοβλαστώματος (Rb). To γονιδιο p21WAF1 αποτελεί 

άμεσο μεταγραφικό στόχο του p53 και η πρωτεΐνη του αναστέλει τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό με το να προσδένεται στην κινάση εξαρτώμενη από την κυκλίνη 

(CDK2) ή με υπομονάδες του μεταγραφικού παράγοντα E2 ή με το να αλληλεπιδρά με 

το πυρηνικό αντιγόνο το οποίο προάγει τον πολλαπλασιασμό (proliferating-cell nuclear 

antigen; PCNA), αναστέλλοντας έτσι την αντιγραφή του DNA Η φωσφορυλίωση της 

πρωτεΐνης του ρετινοβλαστώματος αποτελεί το ουσιαστικό βήμα που καθορίζει την 

μετάβαση του κυτταρικού κύκλου από την G1 στην S φάση.  Το p53R2 έχει πρόσφατα 

αναγνωριστεί ως ένα γονίδιο στόχος του p53, το οποίο συμμετέχει στην διόρθωση της 

βλάβης του DNA από UV (Lozano and Elledge, 2000). Κωδικοποιεί μια υποομάδα της 

ρεδουκτάσης του ριβονουκλεοτιδικού οξέος, ένα ένζυμο απαραίτητο για την σύνθεση 

του DNA, το οποίο καταλύει την μετατροπή των διφωσφορικών ριβονουκλεοτιδίων σε 

δεοξυριβονουκλεοτίδια (Tanaka et al, 2000). Το p53R2, είναι ένα από τις δύο 

ριβονουκλεοτιδικές ρεδουκτάσεις (το άλλο είναι το M2) το οποίο παρέχει τριφωσφορικά 

δεοξυνουκλεοτίδια (dNTPs) για την επιδιόρθωση του DNA κατά την φάση G1 και G2 

του κυτταρικού κύκλο. Η ικανότητα του p53R2 να παρέχει dNTPs για την διόρθωση της 

βλάβης του DNA εξαρτάται από την παρουσία λειτουργικού γονιδίου p53. Το p53 

ενεργοποιεί μεταγραφικά το p53R2 και συνδεόμενο με το p53R2 παρέχει τα dNTPs για 

την διόρθωση του DNA. Στην περίπτωση όμως που αυτό το σημείο ελέχγου αποτύχει ή 

το κύτταρο διαιρείται ανεξέλεγκτα σε περίπτωση μεγάλου στρες, τότε το p53 

ενεργοποιεί γονίδια τα οποία εμπλέκονται στον αποπτωτικό μονοπάτι, όπως το Bax, 

DR5, p53AIP1, PIDD, NOXA, PUMA, Fas/APO και γονίδια που σχετίζονται με την 

οξειδαναγωγή. Επομένως, το p53 παίζει κεντρικό ρόλο στην αναστολή του κυτταρικού 

κύκλου, στην επιδιόρθωση του DNA και στην απόπτωση μετά από UV ακτινοβολία 

(Εικόνα 2.3.4).  
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Εικόνα 2.3.4. Ο κεντρικός ρόλος του p53 στην αναστολή του κυτταρικού 

κύκλου, στην επιδιόρθωση του DNA και στην απόπτωση μετά από UV 

ακτινοβολία. (α) Άθροιση της πρωτεΐνης p53 μετά από έκθεση σε UV ακτινοβολία. (β) 

Το p53 επάγει το p21, το οποίο εμποδίζει το σχηματισμό συμπλόκων με αποτέλεσμα 

την αναστολή του κυτταρικού κύκλου. (γ) Η αναστολή του κυτταρικού κύκλου παρέχει 

χρόνο στο κύτταρο ώστε να γίνει η επιδιόρθωση του DNA και στη συνέχεια ο 

πολλαπλασιασμός ενός φυσιολογικού κυττάρου. (δ) Αν η βλάβη που έχει υποστεί το 

DNA είναι εκτενής και δεν μπορεί να επιδιορθωθεί, τότε ενεργοποιούνται αποπτωτικοί 

μηχανισμοί. (ε) Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επιδιόρθωση του DNA, για 

παράδειγμα λόγω μεταλλάξεων στο p53, τότε έχουμε ανώμαλο κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καρκινογένεση. (ζ) Το p53 ως 

μεταγραφικός παράγοντας μπορεί να επάγει απόπτωση με το να αυξάνει την έκφραση 

των γονιδίων που οδηγούν σε απόπτωση, όπως το Bax, Fas/Apo-1, death receptor 5 

(DR5) ή τον insulin-like growth factor-binding protein 3 (IGF-BP3) ή με το να μειώνει 

την έκφραση των (αντι-αποπτωτικών) γονιδίων αναστολής της απόπτωσης, όπως το 

Bcl-2, την πρωτεΐνη 2 που αναστέλλει την κυτταρική απόπτωση (cellular inhibitor of 

apoptosis protein 2 (c-IAP2) και την πρωτεΐνη 1 που αναστέλλει την νευρωνική 

απόπτωση (NAIP1). Αν δεν επιτευχθεί απόπτωση λόγω μετάλλαξης στο γονίδιο p53 ή 

λόγω απορρύθμισης στην αλληλεπίδραση μεταξύ Fas-FasL, αυτό μπορεί να οδηγήσει 

στην ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος. (η) Η ογκοκατασταλτική ιδιότητα του p53 

αναστέλλεται από την πρωτεΐνη Mdm-2, η οποία στοχεύει την αποδόμηση του p53.  
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Πρόσφατα έχει προταθεί ένα μοντέλο επανεισόδου στο κυτταρικό κύκλο μετά 

από την αναστολή της φάσης G1 άπό το p21WAF1. Το p53 αναγνωρίζει την ολοκλήρωση 

της επιδιόρθωσης του DNA μέσω ενός άγνωστου μηχανισμού και ενεργοποιεί την 

p53RFP (p53-inducible RING-finger protein) για την αποδόμηση του p21WAF1 και την 

επανείσοδο των κυττάρων στο κυτταρικό κύκλο. Η p53RFP φαίνεται να αποτελεί τη 

δεύτερη Ε3 ουβικουϊνική λιγάση μετά την MDM-2. Αποσταθεροποίση του p21WAF1 μέσω 

μεταγραφικής ρύθμισης του p53RFP αντιπροσωπεύει ένα καινούργιο μηχανισμό 

ελέγχου του κυτταρικού κύκλου μέσου του p53 (Nakamura Y, 2004). 

Οι περισσότερες μεταλλάξεις του p53 εντοπίζονται στην περιοχή πρόσδεσης του 

DNA (binding domain) επηρεάζοντας της μεταγραφική του ικανότητα, με αποτέλεσμα 

να επηρεάζεται η ικανότητα αναστολής του κυτταρικού κύκλου ή/και απόπτωσης τα 

οποία μπορούν να οδηγήσουν σε καρκινογένεση. Η δυσλειτουργία του p53, επιτρέπει 

την απρόσφορη επιβίωση κυττάρων πού φέρουν σοβαρές γενετικές αλλοιώσεις 

επιτρέποντας την συσσώρευση ακόµα περισσότερων µεταλλάξεων και τέλος την 

αναπότρεπτη εξαλλαγή προς την κακοήθεια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ 

 

 

3.1. Ιστολογία του δέρματος  

Το δέρµα είναι το µεγαλύτερο σε έκταση όργανο του ανθρωπίνου σώµατος. Το 

περιβάλλει εξωτερικά και είναι υπεύθυνο για ένα µεγάλο αριθµό λειτουργιών, µεταξύ 

των οποίων, η προστασία από εξωτερικούς επιβλαβείς παράγοντες, η σύνθεση της 

βιταµίνης D και κυτταροκινών, η παρουσίαση αντιγόνων, η ρύθµιση και η αίσθηση της 

θερµοκρασίας και η αίσθηση της αφής. Αποτελείται από τρία µέρη: την επιδερµίδα, το 

χόριο και το υπόδερµα, καθώς επίσης και από αγγεία, νεύρα και εξαρτήµατα (Eady RAJ 

et al, 1998) (Εικόνα 3.1). 

 

Επιδερµίδα: Έχει πάχος 0.05-0.5mm και αποτελεί το σπουδαιότερο µέρος του 

δέρµατος. Είναι επιφανειακή στιβάδα που βρίσκεται σε άμεση επαφή με το εξωτερικό 

περιβάλλον. Οι καταδύσεις της δημιουργούν τους ιδρωτοποιούς αδένες, τα 

τριχοθηλάκια και άλλα επιδερμιδικά εξαρτήματα. Το βασικότερο πληθυσµό της 

επιδερµίδας αποτελούν τα κερατινοκύτταρα, ανευρίσκονται όµως και µελανοκύτταρα 

και κύτταρα του Langerhans.  

∆ιακρίνεται σε 5 στιβάδες κυττάρων που από κάτω προς τα πάνω: είναι η 

βασική στιβάδα, η ακανθωτή στιβάδα, η κοκκιώδης στιβάδα, η διαυγής στιβάδα (στην 

περιοχή των πελµάτων και των παλαµών) και η κερατίνη στιβάδα. H βασική, αποτελεί 

την βαθύτερη στιβάδα της επιδερμίδας και είναι υπεύθυνη για την συνεχή παραγωγή 

των κερατινοκυττάρων. Στα κύτταρα της βασικής στιβάδας παρατηρούνται μιτώσεις, 

ενώ αναμεσά τους βρίσκονται διάσπαρτα μη κερατινοκύτταρα, όπως μελανοκύτταρα 

και κύτταρα Merkel. Στην ακανθωτή στιβάδα τα κερατινοκύτταρα , πάνω απ’ τα βασικά 

κύτταρα, σχηματίζουν στιβάδες με ακανθωτά κύτταρα, τα οποία έχουν πολυεδρικό 

σχήμα με κεντρικό στρογγυλό πυρήνα και ροδόχροο κυτταρόπλασμα. Στην κοκκιώδη 

στιβάδα τα κοκκιώδη κερατινοκύτταρα περιέχουν μικρά ή ωοειδή βασίφιλα στρογγυλά 

σωμάτια (κοκκία κερατοϋαλίνης) που αποτελούνται από πρωτεΐνικό υλικό, το οποίο 

περιέχει άφθονα αμινοξέα πλούσια σε θείο (π.χ. κυστεϊνη). Περιέχουν επίσης άφθονα 

τονοϊνίδια και μικρά στρογγυλά πεταλιώδη κετατινοσώματα ή σωμάτια Odland. Κατά 

την νέκρωση του πυρήνα και του κυτταροπλάσματος, η κερατοϋαλίνη και τα τονοϊνίδια 

ενώνονται και σχηματίζουν την κερατίνη, της ακυτταρικής επιπολής στιβάδας, δηλαδή 
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της κεράτινης στιβάδας. Η κεράτινη στιβάδα δεν είναι κυτταρική, αλλά αποτελείται 

αποκλειστικά από ενδοκυτταροπλασματικά υπολείμματα κερατίνης που εναποτίθενται 

στην επιφάνεια της επιδερμίδας, μετά το θάνατο των κερατινοκυττάρων που τα έχουν 

παράγει. Είναι μια ανθεκτική αδίαβροχη στιβάδα, συνήθως λεπτή, αλλά σε σημεία που 

υφίσταται επανειλημμένη τριβή, οπως οι παλάμες και τα πέλματα, μπορεί να αποκτήσει 

σημαντικό πάχος. Η επιδερµίδα χωρίζεται από το χόριο µε τη βασική µεµβράνη (Eady 

RAJ et al, 1998). 

 

Χόριο: Έχει πάχος 1-4mm και αποτελείται από το συνδετικό ιστό που στηρίζει την 

επιδερµίδα και την καθηλώνει στον υποδόριο ιστό. Αποτελείται από τη θεµέλιο ουσία με 

γλυκοζαμινογλυκοσίδες, τις ελαστικές, κολλαγόνες και δικτυωτές ίνες του συνδετικού 

ιστού, τα κυτταρικά στοιχεία (ινοβλάστες, λίγα ιστιοκύτταρα-µακροφάγα, 

µαστοκύτταρα, λίγα λεµφοκύτταρα και λευκοκύτταρα), τα αγγεία, τα νεύρα, τους µύες 

και τα λεµφαγγεία. 

 Αναγνωρίζονται δύο χαρακτηριστικές ζώνες: η άνω στενή θηλώδης δερμίδα 

(θηλώδες χόριο), που είναι κοντά στη δερμοεπιδερμική συμβολή και η παχύτερη 

δικτυωτή δερμίδα (δικτυωτό χόριο) μεταξύ της θηλώδους ζώνης και του υποδόριου 

λιπώδους ιστού (Murphy GF, 1997). Η δικτυωτή δερμίδα αποτελεί το μεγαλύτερο 

τμήμα της δερμίδας. Μέσα στον ιστό βρίσκονται αιμοφόρακαι λεμφικά αγγεία, όπως και 

νεύρα. Η θηλώδης δερμίδα είναι αραιοχρωματική σε σχέση με την δικτυωτή και 

περιέχει λιγότερο κολλαγόνο και ελαστίνη, αλλά περισσότερη θεμέλια ουσία. Περιέχει 

επίσης τριχοειδικά αγγεία, λεπτούς νευρικούς κλάδους και νευρικές απολήξεις.  

 

Υπόδερµα: Αποτελείται από χαλαρό συνδετικό ιστό, ο οποίος στερεώνει το δέρµα 

πάνω στα υποκείµενα όργανα. Είναι η βαθύτερη στιβάδα. Περιέχει κυρίως λιποκύτταρα 

σε ποικίλο αριθµό και µέγεθος ανάλογα µε την περιοχή του σώµατος και την κατατοµή 

του ατόµου (Murphy GF, 1997). 

 

Αγγεία και νεύρα: Το δέρµα διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο αγγειακό δίκτυο. ∆ύο 

πλέγµατα, ένα επιφανειακό µεταξύ της θηλώδους και της δικτυωτής δερμίδας και ένα 

βαθύ µεταξύ του χορίου και του υποδόριου ιστού, που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

θερµορρύθµιση και την αίσθηση της θερµοκρασίας, στην αίσθηση του πόνου, του 

κνησµού και της αφής, στην εκδήλωση της φλεγµονής και σε αρκετές άλλες 

λειτουργίες. Η νεύρωση του δέρµατος γίνεται από το συµπαθητικό αυτόνοµο νευρικό 
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σύστηµα και από αισθητικές νευρικές ίνες και περιλαµβάνει εµµύελες και ελεύθερες 

νευρικές ίνες (Murphy GF, 1997). 

 

Εξαρτήµατα: Τα εξαρτήµατα του δέρµατος είναι οι τρίχες, οι σµηγµατογόνοι αδένες, 

οι ιδρωτοποιοί αδένες και τα νύχια και συντελούν στη σωστή επιτέλεση των 

λειτουργιών του. 

 

Επιδερμιδική ανανέωση: Η κερατίνη στην επιφάνεια του δέρματος αποπίπτει 

συνεχώς. Αυτό οφείλεται στη φυσιολογική φθορά του δέρματος, λόγω εφαρμογής 

δυνάμεων τριβής, πίεσης κλπ., στη επιφάνειά του. Γι’ αυτό η κερατίνη αναπληρώνεται 

ανελλιπώς από την κοκκιώδη στιβάδα, η οποία με τη σειρά της επανακατοικείται 

αδιάκοπα από κύτταρα της ακανθωτής στιβάδας. Τα ακανθοκύτταρα παράγονται από 

τα πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα της βασικής στιβάδας.Η ανανέωση της επιδερμίδας από 

τα βασικά κύτταρα εώς την κερατίνη η οποία συνεχώς αποπίπτει, ποικίλλει ανάλογα με 

την περιοχή. Έτσι είναι ταχύτερη (25-30 ημέρες) σε περιοχές συχνού τραυματισμού 

(π.χ. πέλματα), ενώ σε άλλες περιοχές είναι βραδύτερη (40-50 ημέρες). Ο χρόνος 

ανανέωσης της επιδερμίδας ελαττώνεται σημαντικά σε ορισμένα νοσήματα του 

δέρματος.  

  

 

Εικόνα 3.1. Δέρμα – ανατομικά στοιχεία. 
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3.2.Μοριακή Βάση του καρκίνου του δέρματος  

Η ανάπτυξη του καρκίνου του δέρματος στηρίζεται στην αλληλεπίδραση 

γονιδίων με το περιβάλλον. Σε μοριακό επίπεδο οι δερματικοί όγκοι φαίνεται να είναι το 

αποτέλεσμα μιας σειράς γενετικών μεταβολών που οφείλονται σε καρκινογόνα, όπως η 

ηλικιακή ακτινοβολία. Σε κυτταρικό επίπεδο, κάποιο από τα μεταλλαγμένα γονίδια 

αναστέλλει τον προγραμματισμένο θάνατο των κερατινοκυττάρων, με αποτέλεσμα των 

ανεξέλεγκτο κλωνικό πολλαπλασιασμό τους, που θα οδηγήσει τελικά στη δημιουργία 

ενός κακοήθους όγκου (Brash DE και Leffell D, 1996). 

Διάφορες και πολλές μοριακές αλλαγές έχουν βρεθεί σε όλα τα στάδια της 

νεοπλασματικής εξέλιξης (Πίνακας 3.1). Η σημασία των μοριακών αυτών αλλαγών είναι 

τεράστια. Ανάλογα με το γονίδιο, ακόμα και μια μόνο μετάλλαξη μπορεί να έχει μεγάλες 

φυσιολογικές συνέπειες και κάθε επακόλουθη μοριακή αλλαγή μπορεί να έχει 

αθροιστική επίδραση στην διαταραχή του κυτταρικού κύκλου, στον πολλαπλασιασμό 

και στις ιστικές ιδιότητες. Αποτέλεσμα είναι η μόνιμη τροποποίηση των γονιδίων (με 

αποτέλεσμα την ανώμαλη έκφραση τους), η οποία επηρεάζει την λειτουργία του 

γονιδίου και της πρωτεΐνης του. Οι μοριακές αλλαγές οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα 

τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό του κυττάρου ή του ιστού, οδηγούν σε κλωνική 

διασπορά του μεταλλαγμένου κυτταρικού κλώνου. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι 

υπερπλασία, η καλοήθης νεοπλασία, η κακοήθης εξαλλαγή, η διήθηση και οι 

μεταστάσεις. 

 

1 Χρωμοσωμικές αλλαγές (αστάθεια, μετατοπίσεις, ενθέσεις, απαλοιφές, ενίσχυση) 

2 Αλλαγές στο DNA (μικροδορυφορική αστάθεια, γενωμική αστάθεια) 

3 Ειδικές γονιδιακές αλλαγές (μεταλλάξεις, απαλοιφές, μεθυλίωση, απώλεια 

ετεροζυγωτίας, απώλεια γονιδιακής αποτύπωσης (imprinting), ενίσχυση 

(amplification)  

4 Αλλαγές του μιτοχονδριακού DNA 

 

Πίνακας 3.1. Ταξινόμηση των Μοριακών αλλαγών σε Προ-νεοπλασματικές, Προ-

καρκινωματώδεις βλάβες και σε Όγκους. 
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3.2.1.Μηχανισμός μεταλλαξιογένεσης της υπεριώδους ακτινοβολίας 

 

Η Υπεριώδης Ακτινοβολία (UVR) 

Η υπεριώδης ακτινοβολία έχει μήκος κύματος 200-400 nm και χωρίζεται σε: UV-

C (100-280 nm), UV-B (280-315 nm) και UV-A (315-400 nm). Τα κύματα της UV-C 

απορροφόνται πλήρως από τη ατμόσφαιρα της γης και δεν παίζουν ρόλο στην 

δερματική καρκινογένεση. Η UV-B απορροφάται μερικώς από την ζώνη του όζοντος και 

η UV-A δεν απορροφάται καθόλου. Η UV-B και η UV-C απορροφούνται από της 

πρωτεΐνες και τα νουκλεϊκά οξέα και προκαλούν ήπιο ερύθημα στην ήπια έκθεση. Η 

ακτινοβολία με μήκος κύματος γύρω στα 280 nm απορροφάται από τις πρωτεΐνες 

τροποποιώντας και συχνά καταργώντας την λειτουργία τους. 

 

Μοριακοί Μηχανισμοί της Φωτοκαρκινογένεσης-Φωτοπροϊόντα 

Η αφετηρία των φωτοβιολογικών μεταβολών σου δέρματος μετά από έκθεση 

στην υπεριώδη ακτινοβολία σημειώνεται στον πυρήνα των κυττάρων, με την άμεση 

απορρόφηση της UV-ακτινοβολίας από το μοριακό DNA των κυττάρων. Η ενέργεια των 

φωτονίων της UV απορροφάται από τα μόρια των νουκλεοτιδίων, τα οποία 

μεταπίπτουν σε μια ενεργοποιημένη κατάσταση (excited state), με αλλαγές στη θέση 

των ηλεκτρονίων, αναδιάταξη των χημικών δεσμών και δημιουργία νέων χημικών 

ενώσεων μεταξύ των νουκλεϊκών οξέων, που ονομάζονται φωτοπροϊόντα 

(photoproducts). Τα φωτοπροϊόντα σχηματίζονται σε συγκεκριμένες «ευάλωτες» θέσεις 

του γονιδιώματος, που συνήθως περιέχουν διαδοχικές βάσεις πυριμιδινών (κυτοσίνης ή 

θυμίνης) πάνω στην ίδια αλυσίδα του DNA (Brash DE, 1988). Έτσι, το πρώτο βήμα της 

καρκινογένεσηs που προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία είναι η δημιουργία φωτο-

προϊόντων του DNA (DNA photoproducts) από τα φωτόνια της UV-B σε θέσεις 

παρακείμενων πυριμιδινών, ιδιαιτέρως διμερών θυμίνης, γνωστές ως “hot spots” των 

UV μεταλλάξεων Τα πιο συχνά σχηματιζόμενα φωτο-προϊόντα είναι το διμερές 

κυκλοβουτανίου και το πυριμιδιν-πυριμιδον (6-4) φωτο-φωτοπροϊόν, τα οποία οδηγούν 

σε ανώμαλες δομές του DNA (Brash et al., 1991). Τα διμερή κυκλοβουτανίου είναι τα 

συχνότερα φωτοπροϊόντα (85%) και οφείλονται στην διάνοιξη του διπλού δεσμού στις 

θέσεις C5 και C6 δύο γειτονικών βάσεων κυτοσίνης ή θυμίνης και στο επακόλουθο 

σχηματισμό ενός τετραμελούς δακτυλίου μεταξύ τους. Αντίθετα, η αντίδραση του 

διπλού δεσμού της θέσης C5 μιας βάσης πυριμιδίνης με την εξωκυκλική ομάδα της 

γειτονικής πυριμιδίνης και η επακόλουθη ένωσή τους στις θέσεις C6 και C4 δημιουργεί 
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το φωτοπροϊόν 6-4 ή φωτοπροϊόν πυριμιδίνης-πυριμιδόνης (10-30% ). (Mitchell DL και 

Nairn RS, 1989) (Εικόνα 3.1). 

 

 

Εικόνα 3.1. Τα κυριότερα φωτοπροϊόντα 

που σχηματίζονται υπό την επίδραση της 

υπεριώδους ακτινοβολίας. (α) Διμερή 

κυκλοβουτανίου και (β) Ενώσεις 6-4 

πυριμιδίνης-πυριμιδόνης. 

 

 

 

 

 

Τα φωτοπροϊόντα μεταβάλλουν τη στερεοδομή του DNA και προδιαθέτουν το 

σχηματισμό μεταλλάξεων, προκαλώντας δυσκολίες στην αναγνώριση των βάσεων κατά 

τη διαδικασία διπλασιασμού του DNA από το ένζυμο της DNA-πολυμεράσης. Κατά την 

αντιγραφή και μεταγραφή του DNA, η DNA πολυμεράση συχνά τοποθετεί λανθασμένα 

μια αδενίνη (Α) απέναντι από μια κατεστραμένη κυτοσίνη (C). Στη συνέχεια, απέναντι 

από την αδενίνη σωστά τοποθετείται μια θυμίνη (T), με αποτέλεσμα τελικά αν έχουμε 

την αντικατάσταση της κατεστραμμένης κυτοσίνης από μια φυσιολογική θυμίνη. Είναι 

γνωστός ως ο «κανόνας Α» (“A-rule”) (Strauss B et al., 1982). Έτσι τo T-T 

κυκλοβουτανικό διμερές δεν παράγει μεταλλάξεις, διότι απέναντι από την Τ εισάγεται 

κανονικά μια Α. Σε υπάρχοντα όμως C-C κυκλοβουτανικά διμερή προκαλείται 

μετάπτωση, διότι δύο κατάλοιπα ΑΑ τοποθετούνται κατά παράβασιν και θα 

ζευγαρώσουν με ΤΤ στον επόμενο γύρο αντιγραφής. Το ίδιο συμβαίνει και σε διμερή 

τύπου Τ-C διότι απέναντι από την C εισάγεται μια Α. Επομένως, αυτές οι C → T και CC 

→ TT μεταλλάξεις συμβαίνουν μόνο όταν μια κυτοσίνη βρίσκεται δίπλα σε μια θυμίνη ή 

μια άλλη κυτοσίνη και αντικατοπτρίζουν με ειδικότητα τις θέσεις στις οποίες UV 

φωτοπροϊόντα έχουν δημιουργηθεί, άρα είναι παθογνωμικές για την επίδραση της UV 

ακτινοβολίας. 

Ο σχηματισμός διπλών μεταλλάξεων CC → TT αποτελεί ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της UV ακτινοβολίας και συγκεκριμένα της UV-B (280-315 nm), λόγω 

της σχετικά επιλεκτικής εντόπισης των UV-φωτοπροϊόντων στις διπυριμιδικές θέσεις. 

Ελάχιστα άλλα καρκινογόνα στη φύση, εκτός ίσως του Ο2 και της αφλατοξίνης Β1, 
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μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες μεταλλάξεις CC → TT, γεγονός που τις καθιστά το 

«μοριακό αποτύπωμα» (molecular fingerprint) της UV-B ακτινοβολίας (Sarasin A, 1999; 

Brash DE και Hasseltine WA, 1982). Τα φωτοπροϊόντα που παράγονται από την UV-A 

είναι διαφορετικά από εκείνα της UV-B, αλλά δεν έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια. 

Διμερή θυμίνης έχουν ανιχνευθεί σε κύτταρα ακτινοβολημένα με UV-A, αλλά σε χαμηλά 

επίπεδα. Αντίθετα, η αντικατάσταση νουκλεοτιδίων θυμίνης από γουανοσίνη (T → G) 

σε UV-A-ακτινοβολημένο DNA πιθανώς να υποδηλώνει την ύπαρξη ενός διαφορετικού 

φωτοπροϊόντος. Οι μεταλλάξεις αυτές (T → G, TT → GG) έχουν ενοχοποιηθεί ως 

πιθανά μοριακά αποτυπώματα της UV-A (Drobetky EA et al., 1995). 
 

Τελικά, η υπεριώδης ακτινοβολία (UVR) αποτελεί κύριο παράγοντα που 

εμπλέκεται στην αιτιολογία των SCC και ΑΚ. Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV-B και UV-A) 

μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία δύο διαδοχικών μεταπτώσεων CC:GG σε TT:AA 

και δύο μεταπτώσεων C:G σε T:A στις διπυριμιδικές θέσεις του DNA.
 

 

Μηχανισμοί Επιδιόρθωσης του DNA  

H παρουσία των φωτοπροϊόντων του DNA, κατά τη φάση του κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού, μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις σε γονίδια που είναι κρίσιμα για 

την κυτταρική λειτουργία, και να οδηγήσει το κύτταρο σε μια σταδιακή εξαλλαγή της 

βιολογικής του συμπεριφοράς. Ο κυριότερος μηχανισμός επιδιόρθωσης του κυτταρικού 

DNA είναι το σύστημα εκτομής-επιδιόρθωσης νουκλεοτιδίων (nucleotide excision repair 

system), το οποίο αφαιρεί τα UV φωτο-προϊόντά από το DNA και ελλατώνει πολύ την 

συχνότητα αυτών των μεταλλάξεων (Mal L et al., 1995). Μετά την έκθεση κυττάρων 

σε UV-ακτινοβολία παρατηρείται μια παροδική αναστολή του πολλαπλασιασμού του 

DNA και της κυτταρικής διαίρεσης, η οποία επιτρέπει στο σύστημα των επιδιορθωτικών 

ενζύμων να αναγνωρίσει και να εξαιρέσει τα τμήματα του DNA τα οποία έχουν υποστεί 

βλάβη, αποκαθιστώντας τη σωστή αλληλουχία των νουκλεοτιδίων (Setlow RB et al., 

1963). Άτομα που πάσχουν από Xeroderma Pegmentosum (XP) έχουν ελλατωματικό 

σύστημα επιδιόρθωσης του DNA με αποτέλεσμα να είναι ιδαιτέρως ευαίσθητα στην 

ηλιακή ακτινοβολία και να έχουν 2000 φορές μεγαλύτερη επίπτωση καρκίνου του 

δέρματος από το γενικό πληθυσμό (Emmert et al., 2002). Ακόμα και αν ορισμένα 

φωτοπροϊόντα διαφύγουν της επιδιορθωτικής δράσης των ενζύμων αυτών και το 

κύτταρο τελικώς εισέλθει στη φάση της κυτταρικής διαίρεσης, οι σχηματιζόμενες 

μεταλλάξεις αποκαθίστανται αργότερα με ένα σύστημα ομόλογου ανασυνδυασμού, που 

μεταφέρει αλληλουχίες νουκλεοτιδίων από τη συμπληρωματική «ακέραια» αλυσίδα του 

DNA. Υπάρχει επίσης το ενζυμικό σύστημα της φωτολυάσης (photolyase), το οποίο, 
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ενεργοποιημένο από το ορατό φως, αποκαθιστά ορισμένες από τις φωτοχημικές 

γενετικές βλάβες (Stratigos A και Antoniou X, 2002).  

Η υπεριώδης ακτινοβολία εκτός από την άμεση πρόκληση μεταλλάξεων στο 

DNA, μπορεί μέσω της τροποποίησης του μεταγωγικού σήματος να επηρεάσει έμμεσα 

την συχνότητα των μεταλλάξεων; συγκεκριμένα μειώνοντας το χρόνο της 

επιδιόρθωσης του DNA πριν τον επόμενο κύκλο της μεταγραφής ή μειώνοντας τα 

επίπεδα των ενζύμων που προστατεύουν τα κύτταρα απο την επιβλαβή δράση της UV 

ακτινοβολίας (Daya-Grosjean L et al., 1995). Μπορεί επίσης να επιδράσει έμμεσα μέσω 

του σχηματισμού ελευθέρων ριζών οξυγόνου (Oikawa and Kawanishi, 1999). 

 

Αλληλεπίδραση του φωτός με τις δερματικές στιβάδες 

Η υπεριώδης ακτινοβολία για να προκαλέσει μια δερματική αντίδραση, τα 

φωτόνια πρέπει να διαδωθούν μέσω των στιβάδων του δέρματος. Οι δερματικές 

στιβάδες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση του φωτός μεταξύ ζωτικών ιστών, 

καθώς αυτές καθορίζουν την εξασθένιση της ακτινοβολίας. Έχοντας φτάσει στους 

ζωτικούς ιστούς, η ακτινοβολία σκεδάζεται και απορροφάται από δομές και χρωστικές 

που ποικίλλουν δυναμικά μεταξύ ατόμων. Τα βασικά χρωμοφόρα του δέρματος, που 

απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία, είναι η DOPA μελανίνη, το ουροκανικό οξύ, η 

καροτίνη, η τρυπτοφάνη και η τυροσίνη, οι οποίες καθορίζουν την δερματική 

διαπερατότητα. Ωστότο, το DNA αποτελεί το βασικό χρωμοφόρο της βιολογικής 

αντίδρασης στην υπεριώδη ακτινοβολία στο εύρος της UV-B. Η επιδερμίδα και η 

στιβάδα της κερατίνης απορροφούν την υπεριώδη Β (UV-B) και C (UV-C) σε μία 

περιοχή κοντά στο 275 nm λόγω της παρουσίας του αρωματικού αμινοξύ τρυπτοφάνη. 

Τα αρωματικά αμινοξέα στην στιβάδα της κερατίνης απορροφούν μεγάλες ποσότητες 

UV-B ακτινοβολίας πριν φτάσει στο DNA ζωτικών κυττάρων (Kiss A et al., 1991). Εκτός 

από τα κερατινοκύτταρα, που αποτελούν το μεγαλύτερο πληθυσμό της επιδερμίδας, 

διμερή θυμίνης σχηματίζονται και σε άλλα κύτταρα του δέρματος, όπως τα 

μελανοκύτταρα, τους ινοβλάστες του χορίου, τα κύτταρα του τριχικού θυλάκου και τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα. Το χόριο είναι ένα παχύ σχετικά ακυτταρικό στρώμα, 

αποτελείται από ίνες κολλαγόνου, προκαλώντας τη βασική σκέδαση του ορατού φωτός 

από το δέρμα. Οι περισσότερες πρωτεΐνες του χορίου δεν περιέχουν αρωματικά 

αμινοξέα σε σύγκριση με την επιδερμιδα. Επίσης, στο χόριο υπάρχει λίγη ποσότητα 

ουροκανικού οξέος και καθόλου μελανίνη (Luther U et al., 2000; Ponten J, 1994). Η 

συνολική επίδραση της UV ακτινοβολίας εξαρτάται από το πάχος της επιδερμίδας, 
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καθώς και από την συγκέντρωση και την κατανομή των χρωμοφόρων (Hussein MR, 

2005). 

 

3.2.2 Γενετικά φαινόμενα της δερματικής καρκινογένεσης  

Οι μεταλλάξεις που προκαλεί η UV-ακτινοβολία στο γονιδιακό υλικό μπορούν να 

οδηγήσουν στη εμφάνιση δερματικών όγκων μέσα από σύνθετες και μακροχρόνιες 

διαδικασίες. Όταν οι χαρακτηριστικές αυτές μεταλλάξεις επηρεάσουν την λειτουργία 

των ογκογονιδίων, των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και σημαντικών housekeeping 

γονιδίων έχουν σαν αποτέλεσμα τον ανεξέλεγκτο κυτταρικό κύκλο και τον 

μετασχηματισμό των κερατινοκυττάρων (Kramer M et al., 1990). Η ρύθμιση του 

κυτταρικού κύκλου και η επιδιόρθωση του DNA φαίνεται να αποτελούν δυο στενά 

συνδεδεμένες διαδικασίες. 

Ειδικά το γονίδιο p53, αποτελεί ένα σημαντικό ογκοκατασταλέα, που 

συσχετίζεται άμεσα με τη αποκατάσταση των βλαβών του DNA και την προστασία των 

κυττάρων από διάφορες γενοτοξικές βλάβες (π.χ. φωτοπροϊόντα) (Greenblatt MS et al., 

1994). Παλιότερες μελέτες αναφέρουν ότι πάνω από το 90% των ακανθοκυτταρικών 

καρκινωμάτων και περίπου 50% των βασικοκυτταρικών καρκινωμάτων περιέχουν 

μεταλλάξεις στο p53 ογκοκατασταλτικό γονίδιο. Σήμερα, είναι γνωστό ότι περίπου το 

50% όλων τον καρκίνων του δέρματος παρουσιάζουν μεταλλάξεις στο γονίδιο p53, 

ποσοστό που ανέρχεται στο 90% σε άτομα με Xeroderma Pigmentosum (Giglia-Mari 

και G Sarasin A, 2003). Οι συχνότερες μεταλλάξεις του γονιδίου p53 στους όγκους 

αυτούς συνίστανται σε σημειακές αντικαταστάσεις C → T (70% των περιπτώσεων) ή 

διπλες αντικαταστάσεις CC → TT (10% των περιπτώσεων), που όπως προαναφέρθηκε, 

αποτελούν μοριακά αποτυπώματα της UV-B-ακτινοβολίας. Μελέτες σε δερματικούς 

όγκους έδειξαν ότι η πληθώρα των μεταλλάξεων στο γονίδιο p53 συμβαίνει σε 9 

περιοχές (hot spots) (Brash et al., 1991; Ziegler et al., 1994).  

Η UV-ακτινοβολία φαίνεται να μεταλλάσει το γονίδιο p53 νωρίς στη δερματική 

καρκινογένεση μιας και έχουν βρεθεί μεταλλάξεις του γονιδίου τόσο σε προ-

καρκινωματώδεις καταστάσεις, όπως σε ακτινική υπερκεράτωση, όσο και σε κλινικά 

φυσιολογικό δέρμα (Ziegler et al., 1994). Συγκεκριμένα, μεταλλάξεις του γονιδίου p53 

έχουν βρεθεί σε κύτταρα της επιδερμίδας παρακείμενης της ΑΚ. Με ανοσοΐστοχημεία 

παρατηρήθηκε κλωνική διασπορά (clonal expansion) των μεταλλαγμένων κυττάρων της 

επιδερμίδας. Οι μικροσκοπικοί αυτοί κλώνοι έχουν τριγωνικό σχήμα, με την κορυφή 

τους να βρίσκεται στην δερμο-επιδερμική συμβολή (Soehnge H, Ananthaswamy HN, 

1997; Dumaz N et al., 1997). Επίσης, η επίπτωση των μεταλλάξεων του γονιδίου p53 
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σε λευκούς ασθενείς αναφέρεται ότι είναι περίπου 75-80%, ενώ στον πληθυσμό της 

Κορέας και της Ιαπωνίας το ποσοστό είναι 40% και 30% αντίστοιχα (Park WS et al., 

1996). 

Παρόμοιες ενδείξεις υπάρχουν και για άλλα γονίδια που εμπλέκονται στον 

καρκίνο του δέρματος. Μελέτες σε knockout ποντίκια προτείνουν ένα πιθανό ρόλο του 

p14ARF στην ανάπτυξη δερματικού SCC (Kamijo T et al., 1997; Ranade K et al., 1995) 

και του p16INK4a στον καθορισμό του σταδίου διαφοροποίησης των ακανθοκυτταρικών 

καρκίνων του δέρματος (Sharpless NE et al., 2001). Στα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα 

του δέρματος, η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) και μεταλλάξεις στον τόπο CDKN2A 

έχουν αναφερθεί, αλλά με ετερόκλητα αποτελέσματα (Quinn AG et al., 1994a; Kubo Y 

et al., 1997; Soufir N et al., 1999; Saridaki Z et al., 2003). Παρά το γεγονός ότι η ΑΚ 

μοιράζεται πολλούς από τους ίδιους τόπους με την SCC, η απώλεια ετεροζυγωτίας 

(LOH) στον τόπο CDKN2A φαίνεται να μην είναι τόσο συχνή στην ΑΚ όσο στο SCC 

(Mortier L et al., 2002). 

 Τελικά φάινεται ότι η UV-ακτινοβολία οδηγεί σε ενεργοποίηση μιας σειράς 

γονιδίων και πρωτεΐνών, όπως η αδελυνική κυκλάση, η πρωτεΐνική κινάση C, και τα 

γονίδια fos, jun, AP-1, NF-kB, ras και NBCCS, καθώς επίσης και τα p16INK4a, p15INK4b και 

p14ARF (Gailani et al, 1992; Quinn et al, 1994b; Quinn et al, 1994c; Saridaki et al, 

2000). 

 

3.2.3. Κυτταρικά φαινόμενα της δερματικής καρκινογένεσης  

Το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 είναι μεταλλαγμένο στην πλειονότητα των 

ανθρώπινων καρκίνων. Επομένως, η πρωτεΐνη p53 φαίνεται να αποτελεί την «Αχίλλειο 

πτέρνα» των κυττάρων, που παίζει σημαντικό ρόλο στα μονοπάτια που σχετίζονται με 

την βλάβη του DNA και την έκφραση των ογκογονιδίων (Vogelstein B et al., 2000).  

Έχει παρατηρηθεί ότι μετά από έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία αυξάνεται η 

ποσότητα της πρωτεΐνης p53 μέσα στα κερατινοκύτταρα. Η αυξημένη ποσότητα της 

πρωτεΐνης p53 επιδρά στα κύτταρα με δύο τρόπους. Η μια λειτουργία που καλείται 

«φύλαξη του γονιδιώματος» (guardian of the genome pathway) σχετίζεται με την 

καταστροφή του DNA, η οποία προκαλεί την παραγωγή της πρωτεΐνης p53, που 

προάγει την έκφραση των γονιδίων-τελεστών, τα οποία βρίσκονται καθοδικά 

(downstream) στο μονοπάτι, με συνέπεια την αναστολή των κυττάρων στην G1 φάση 

του κυτταρικού κύκλου (Steller Η, 1995). Η άλλη λειτουργία που καλείται «κυτταρική 

διόρθωση» (cellular proofreading) οδηγεί ένα κατεστραμμένο κύτταρο σε απόπτωση 

εμποδίζοντας το να γίνει καρκινικο (Hussein MR, 2005). Στην περίπτωση όμως που το 
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γονίδιο p53 έχει προηγουμένως υποστεί μετάλλαξη από την UV ακτινοβολία, τότε το 

κύτταρο θα είναι ανθεκτικό στη διαδικασία της απόπτωσης. Το κύτταρο αυτό θα 

επιβιώσει και θα πολλαπλασιαστεί κλωνικά ξεκινώντας έτσι και προάγοντας την 

ανάπτυξη ενός όγκου (Thompson CB, 1995). 

 Στο φυσιολογικό δέρμα η πρωτεΐνη p16INK4a.εκφράζεται στην κοκκιώδη στιβάδα 

(Hussein MR, 2005). Η έφραση της πρωτεΐνης προστατεύει τα επιδερμοειδικά κύτταρα 

από απόπτωση επαγόμενη από UV-ακτινοβολία. Πειραματικά, η χορήγηση μιας ή 

επαναλαμβανόμενων δόσεων UV ακτινοβολίας επάγουν την έκφραση της p16INK4a,  

προτείνοντας ότι η πρωτεΐνη p16 συμμετέχει στην άμεση και προσαρμοσμένη 

αντίδραση στην UV-B ακτινοβολία. Σε κύτταρα HeLa, η έκθεση σε ακτινοβολία UV-C, 

επάγει την αναστολή του κυτταρικού κύκλου στην φάση G2 του κυτταρικού κύκλου, 

και την συσσώρευση της πρωτεΐνης p16 (Wang Y και Becker D, 1996). Η πρωτεΐνη p16 

φαίνεται να επάγει αυτή την καθυστέρηση στον κυτταρικό κύκλο με το να αναστέλλει 

την φωσφορυλίωση, εξαρτώμενη από την κυκλίνη 4 ή 6, της πρωτεΐνης RB 

(Matsushime H et al., 2006). 

 

Η γενωμική αστάθεια στην ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος 

Η κυτταρογενετική ανάλυση και ο συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός 

(Kallioniemi A et al., 1992) έδειξαν ότι οι SCC βλάβες παρουσίασαν ένα πολύπλοκο 

καρυοτυπικό πρότυπο και κυτταρογενετική ετερογένεια, ενώ το προφίλ της ΑΚ ήταν 

πιο απλό (JinY et al., 2002; Popp S et al, 2002). O Jin και ο συνεργάτες του, έδειξαν ότι 

στο SCC υπήρχαν πολλές δομικές αλλαγές, οι οποίες επηρέαζαν τα κεντρομερή και 

είχαν σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση ολόκληρων χρωμοσωμικών άκρων (ιδιαίτερα 

των 3q, 8q, 9q και 5p) και τον διπλασιασμό του ενός άκρου, με αποτέλεσμα την 

δημιουργία ισοχρωμοσωμάτων. Επίσης, παρατήρησαν μη-γενετικά όμοιους κλώνους 

μέσα στον ίδιο όγκο υποθέτοντας ότι η πολυεστιακή αύξηση είναι συχνή στο καρκίνο 

του δέρματος. Αντιθέτως, οι ΑΚ παρουσίασαν λίγες αλλαγές (π.χ. gain of chromosomes 

7, 9 και 18) και δεν παρατηρήθηκαν καθόλου ισομορφές (Jin,Y et al., 2002). 

Μελέτες με HaCaT κύτταρα έχουν δείξει ότι ότι η απενεργοποίηση του γονιδίου 

p53 μέσω μετάλλαξεων και κάποιες άλλες γενετικές αλλαγές, τυπικές για τον καρκίνο 

του δέρματος (απώλεια του 3p, ενίσχυση του 3q και απώλεια του 9q) δεν ήταν αρκετά 

να οδηγήσουν σε καρκινογένεση των κυττάρων. Ανάλογα, η καρκινογόνος εξαλλαγή 

δεν παρατηρήθηκε αυτόματα κατά τον μακροχρόνιο πολλαπλασιασμό τους in vitro, και 

σχετίζεται με ένα σταθερό γονότυπο (Boukamp P et al., 1997). Η έκθεση όμως των 

κυττάρων σε αυξημένη θερμοκρασία και την πρόκληση βλάβης μέσω οξειδωτικής 
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αντίδρασης, είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία καινούργιων χρωμοσωμικών αλλαγών 

και καρκινικής εξαλλαγής (Boukamp P et al., 1999). Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κύρια 

διαφορά μεταξύ προ-καρκινωματώδων βλαβών και SCC; είναι η καρυοτυπική 

πολυπλοκότητα. Αυτό προτείνει ότι η γενωμική αστάθεια του γονιδιώματος, είναι μια 

κινητήριος δύναμη στην κακοήθη εξαλλαγή του δέρματος. Φαίνεται λοιπόν ότι η 

γενωμική αστάθεια βοηθάει στην κακοήθη εξαλλαγή στο δέρμα (Εικόνα 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2. Σχηματική αναπαράσταση των πιθανών σταδίων ανάπτυξης 

καρκίνου του δέρματος επαγόμενης από UV ακτινοβολία. Η ακτινοβολία UV-A 

και UV-B συμβάλλει στην ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος, σε διάφορα στάδια 

ανάπτυξης, είτε προκαλώντας άμεση βλάβη στο DNA (π.χ. p53 μεταλλάξεις επαγόμενες 

από UV), είτε έμμεσα μέσω οξειδωτικού στρές επαγώμενο από UV-A, το οποίο προκαλεί 

γενωμική αστάθεια. Η γενωμική αστάθεια φαίνεται να παίζει πρώιμο ρόλο στην 

ανάπτυξη του καρκίνου με τις πρώτες χρωμοσωμικές αλλαγές (απλός καρυότυπος), 

καθώς και σε επόμενα στάδια εξαλλαγής σε SCC, με τη δημιουργία ενός πολύπλοκου 

καρυότυπου (Boukamp P et al., 1999).  
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Η UV-A ακτινοβολία από καιρό θεωρείται ως λιγότερο αιτιολογικός παράγοντας 

στην καρκινογένεση του δέρματος από ότι η UV-Β. Λόγω της αμελητέας απορρόφησης 

της από το DNA απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες UV-A από ότι UV-Β για να 

παραχθούν ισο-τοξικά και ισο-μεταλλαξιγόνα γεγονότα in vitro. Παρ’όλο αυτά η 

αυξημένη αφθονία και διήθηση της UV-A στην ενεργά διαιρούμενη βασική στιβάδα του 

δέρματος (20% της UV-A σε αντίθεση με 10% UV-Β) (Bruls WA et al.; 1984), αυξάνει 

την σχετική μεταλλακτική δυνατότητα της UV-A στο δέρμα σε σχεδόν ίδιο επίπεδο με 

αυτό της UV-Β (Robert C et al., 1996). Η UV-A είναι ένας παράγοντας κινδύνου για το 

μελάνωμα στα ψάρια (Setlow RB et al., 1993) και επιδημιολογικά στοιχεία από την 

Σουηδία προτείνουν παρόμοιο κίνδυνο στον άνθρωπο μετά από έκθεση του 

(Westerdahl J et al., 1994). 

Η επίμονη γενωμική αστάθεια, όπως έχει χαρακτηριστεί σε πρόσφατες μελέτες 

με ιονίζουσα ακτινοβολία (Gorgojo L και Little JB, 1989; Chang WP και Little JB, 1991; 

Chang WP και Little JB, 1992; Clutton SM et al., 1996; Watson GE et al., 1997), 

αναφέρεται σε έναν κυτταρικό φαινότυπο, ο οποίος εκφράζει αυξημένη συχνότητα 

κυτταρικού θανάτου και μεταλλαγών σε πολλαπλές γενεές μετά την θεραπεία. Αυτός ο 

φαινότυπος αντιπροσωπεύει έναν κληρονομικό μηχανισμό για πολλαπλές γενωμικές 

αναδιατάξεις σε ένα μεγάλο ποσοστό του ακτινοβολούμενου πληθυσμού και είναι 

μηχανισμός επέκτασης για μεταλλαξιγόνους παράγοντες. Προηγούμενες μελέτες έχουν 

δείξει ότι η UV-A μπορεί να επάγει ως ένα βαθμό το φαινότυπο της γενωμικής 

αστάθειας (καθυστερημένος κυτταρικός θάνατος) (O’Reilly J και Mothersill C, 1997), 

αλλά ο βαθμός αυτής της επαγωγής είναι άγνωστος, παρόλο που θα μπορούσε να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις για τη σημασία της έκθεσης στην περιβαλλοντική UV-A 

ακτινοβολία. Μια πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι η UV-A ακτινοβολία προκαλεί 

καθυστερημένο κυτταρικό θάνατο, αυξάνει τον σχηματισμό των μικροπυρήνων και 

αυξάνει την μεταλλαξιγένεση σε μια ανθρώπινη κυτταρική σειρά του δέρματος.  

Ενώ τα βασικοκυτταρικά καρκινώματα πιστεύεται ότι αναπτύσσονται de novo, η 

ανάπτυξη του ακανθοκυτταρικού καρκίνου ακολουθεί μια πολυσταδιακή διαδικασία με 

αφετηρία την έκθεση στη ηλιακή ακτινοβολία. Η ακτινική υπερκεράτωση θεωρείται μια 

προκαρκινωματώδης βλάβη και εκτιμάται ότι περίπου το 10% αυτών των βλαβών θα 

εξελιχθούν σε SCC (Johnson TM et al., 1992). 

 

3.3. Το Πολυσταδιακό Μοντέλο της καρκινογένεσης  

Η καρκινογένεση αποτελεί μια πολυσταδιακή και πολυλειτουργική διαδικασία η 

οποία εξαρτάται από κληρονομικούς και επίκτητους παράγοντες. Τα στάδια της, τα 
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οποία έχουν καθοριστεί με πειραματικά μοντέλα, είναι η έναρξη (initiation), η 

προαγωγή (progression) και η εξέλιξη (progression). Παρά το γεγονός ότι το 

πολυσταδιακό μοντέλο σε δέρμα ποντικιών σχεδιάστηκε το 1941 (Berenblum Ι, 1941), 

παραμένει ακόμα ένα σημαντικό μοντέλο για την κατανοήση της πολυσταδιακής φύσης 

της καρκινογένεσης σε ανθρώπους Τα μοντέλα αυτά έχουν προσφέρει πολλά στην 

κατανόηση των βιολογικών και κυτταρικών γεγονότων τα οποία παίρνουν μέρος στη 

διαδικασία της έναρξης, προαγωγής και εξέλιξης του όγκου και καθορίζουν την βασική 

βιολογία ανάπτυξης του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (SCC). 

Το στάδιο της έναρξης περιλαμβάνει την μετάλλαξη κυτταρικού DNA με 

αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των ογκογονιδίων και την αναστολή των 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Η έναρξη θεωρείται μη αναστρέψιμη διαδικασία και 

περιλαμβάνει μετάλλαξη ενός γονιδίου, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις 

προκαλείται από ένα περιβαλλοντικό γονιδιοτοξικό παράγοντα, όπως χημικά, 

ακτινοβολία και ιούς. Τα ογκογονίδια μπορεί να ενεργοποιηθούν από χρωμοσωμικές 

μετατοπίσεις και γονιδιακή ενίσχυση (Bishop JM, 1991; Marshall CJ, 1991). Ακολουθεί 

το στάδιο της προαγωγής, όπου το κύτταρο πολλαπλασιάζεται και δημιουργεί ένα 

ανώμαλο κλώνο. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως 

τοξικότητα, τελική διαφοροποίηση ή αναστολή της μίτωσης των κυττάρων που δεν 

έχουν εισέλθει στο στάδιο της έναρξης (Slaga TJ, 1984; DiGiovanni J, 1992). Αν και 

φαίνεται ότι το στάδιο της προαγωγής λαμβάνει μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

είναι όμως αναστρέψιμο στα αρχικά στάδια. Το τελικό στάδιο της καρκινογένεσης είναι 

αυτό της εξέλιξης. Η εξέλιξη περιλαμβάνει την γενετική βλάβη, η οποία έχει σαν 

αποτέλεσμα την μετατροπή καλοήθων όγκων σε κακοήθη νεοπλάσματα, τα οποία είναι 

ικανά να διηθούν παρακείμενους ιστούς και να παρουσιάζουν απομακρισμένες 

μεταστάσεις (Slaga TJ, 1984; DiGiovanni J, 1992). 

Στο μοντέλο της καρκινογένεσης του δέρματος ποντικιών το πρώτο στάδιο το 

οποίο ονομάζεται έναρξη, συνήθως περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του ογκογονιδίου 

Ras. Το στάδιο αυτό είναι γρήγορο μη αναστρέψιμο βήμα, χρειάζεται την εφαρμογή 

μόνο μιας δόσης ενός εκκινητή (initiator), το οποίο είναι συνήθως ένας 

μεταλλαξιογόνος παράγοντας, όπως το 7,12-dimethbenz[a]antracene (DMBA). Το 

δεύτερο στάδιο το οποίο είναι γνωστό ως προαγωγή του όγκου (tumor promotion), 

περιλαμβάνει την δημιουργία ενός καλοήθους όγκου, όπως το θήλωμα. Το στάδιο αυτό 

απαιτεί επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις του προαγωγού (tumor promoter) σε διάστημα 

πολλών εβδομάδων. Για παράδειγμα, στο μοντέλο των ποντικιών αυτό περιλαμβάνει τη 

χορήγηση επί 20 εβδομάδες του 12-Ο-tertrdecanoylphorbol-13-acetate (TPA). Το 
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καλοηθές θήλωμα αποτελεί κλωνική ανάπτυξη κερατινοκυττάρων με αρχικές 

μεταλλάξεις στο Hras1, τα οποία εμφανίζονται τη 10-15 εβδομάδα και ένα μικρό 

ποσοστό εξελίσσεται σε SCC με τοπική διήθηση. Μια αρχική δόση ενός καρκινογόνου 

δεν είναι αρκετό ώστε να αναπτυχτούν ορατοί όγκοι. Ορατοί όγκοι αναπτύσσονται 

μόνο μετά από την παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη χορήγηση ενός προαγωγού 

(promoter) του όγκου σε δέρμα που έχει ήδη εισέλθει στο στάδιο της έναρξης. 

Αντιστρέφοντας την σειρά των σταδίων δεν παρατηρείται ανάπτυξη όγκου. Επίσης, η 

χορήγηση μόνο του προαγωγού δεν είναι ικανή να οδηγήσει στην εμφάνιση όγκου. Σε 

αντίθεση με το στάδιο την έναρξης, το στάδιο της προαγωγής είναι πιο παρατεταμένο 

αλλά και αναστρέψιμο αν πάψει η χορήγηση του προαγωγού. Στο στάδιο της εξέλιξης 

σχετίζεται με τρισωμία του χρωμοσώματος 6 και 7, απώλεια ετεροζυγωτίας στον τόπο 

Ha-ras1, ακολοθούμενη από ενίσχυση του μεταλλαγμένου γονιδίου Ha-ras και 

αυξανόμενη ανευπλοϊδία και δυσπλασία (Yuspa SH, 1998) (Εικόνα 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.3. Το μοντέλο της χημικά επαγόμενης καρκινογένεσης σε δυο βήματα. Η 

έναρξη (initiation) πραγματοποιείται με την τοπική χορήγηση ενός καρκινογόνου-

εκκινητή (initiator), του DMBA, το οποίο συνδέεται με το DNA και τυπικά επάγει 

μεταλλάξεις στο γονίδιο Ha-ras. Αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός ενός εναρκτήριου 

κυττάρου (initiated cell). Το στάδιο της προαγωγής (promotion) περιλαμβάνει την 

συνεχή χορήγηση ενός μη καρκινογόνου προαγωγού (promoter), TPA, οδηγώντας σε 

κλωνική διασπορά (expansion) του αρχικού κυττάρου. Το αποτέλεσμα είναι η 

παραγωγή πολλαπλών καλοήθων θηλωμάτων. Η εξέλιξη (progression) είναι μια 

αυτόματη διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση επιπρόσθετων 
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γενετικών αλλάγών (π.χ. αυξημένη έκφραση τον γονιδίων που κωδικοποιούν το Ha-ras 

και την cyclin D, απώλεια της λειτουργικότητας του p53), τα οποία επιταχύνουν την 

μετατροπή των καλοηθών θηλωμάτων σε κακοήθη καρκινώματα. Τα ροζ κύτταρα 

αντιπροσωπεύουν τα αρχικά κυτταρα τα οποία φέρουν Ha-ras μεταλλάξεις, τα μωβ τα 

κύτταρα εκείνα που έχουν αποκτήσει πολλαπλές γενετικές αλλαγές. 

 

 

Η ακτινοβολία, από μόνη της ή σε συνδυασμό με ένα χημικό καρκινογόνο 

αποτελεί ένα από τα κύρια αίτια του καρκίνου του δέρματος. Ενώ η υπεριώδης και η 

ιονίζουσα ακτινοβολία φαίνεται να αποτελούν παράγοντες οι οποίοι προάγουν ή 

ενισχύουν τους χημικά επαγόμενους όγκους, η πρωταρχική τους επίδραση φαίνεται να 

σχετίζεται με την δραστηριότητα τους να προάγουν όγκους παρά σαν εκκινητές 

(Haridas V et al., 2004). Άλλες όμως μελέτες (Rebel H et al., 2001) έχουν δείξει ότι η 

έκθεση για μικρό χρονικό διάστημα του δέρματος των SKH-1 ποντικιών σε UV 

ακτινοβολία προκαλεί μόνιμες κυτταρικές αλλαγές, οι οποίες δεν οδηγούν σε όγκο εκτός 

και αν χορηγηθεί TPA στα ποντίκια για πολλές εβδομάδες. Οι παρατηρήσεις αυτές 

υποδεικνύουν ότι η UV ακτινοβολία αποτελεί έναν εκκινητή της καρκινογένεσης στο 

δέρμα των ποντικιών (Forbes PD, 1966). Οι μοριακοί μηχανισμοί που παίρνουν μέρος 

στην δημιουργία βλαβών στο δέρμα, επαγόμενες από UV ακτινοβολία και στην έναρξη 

του δερματικού όγκου είναι άγνωστοι. Το γονίδιο που παρουσιάζει συχνά μεταλλάξεις 

σε καρκίνο του δέρματος είναι το ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53. Οι μεταλλάξεις του 

p53 αποτελούν ένα γεγονός που συμβαίνει νωρίς στην δερματική καρκινογένεση, αφού 

έχουν εντοπιστεί και σε προκαρκινωματώδης βλάβες, όπως η ΑΚ και το 

κερατοακάνθωμα. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μεταλλάξεις του γονιδίου p53 

επαγόμενες από UV ακτινοβολία συμβαίνουν νωρίς κατά την καρκινογένεση σε SKH-1 

ποντίκια (Rebel H et al., 2001). 

Η κυτταρική εξέλιξη σε κακοήθεια περιλαμβάνει την διαδοχική τροποποίηση των 

πρωτο-ογκογονιδίων (Bishop JM, 1991) και/ή των ογκοκατασταλτικών γονιδίων 

(Marshall CJ, 1991), οι πρωτεΐνες των οποίων συμμετέχουν σε σημαντικές οδούς για 

την μετάβαση σημάτων και/ή την ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων. Η έναρξη ενός 

δερματικού όγκου από χημικά καρκινογόνα, όπως το 7,12-dimethlbenz[a]-anthracene 

(DMBA), φαίνεται να αποτελεί μια μη αναστρέψιμη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει 

μια σωματική μετάλλαξη, κυρίως στο ογκογονίδιο Ha-ras (Slaga TJ et al., 1987). Οι 

περισσότεροι ογκογόνοι παράγοντες έναρξης, είτε δημιουργούν είτε μετατρέπονται 

μεταβολικά σε ηλεκτροφιλικούς αντιδρώντες, τα οποία μπορούν να συνδεθούν 
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ομοιοπολικά με το κυτταρικό DNA (Slaga TJ et al., 1987). Οι ελεύθερες ρίζες και οι 

τροποποιημένες βάσεις του DNA έχουν ενοχοποιηθεί στην καρκινογένεση γενικά (Floyd 

RA, 1990; Malins DC, 1993; Ames BN et al., 1993). Πολλές μελέτες έχουν αναφέρει ότι 

η ενεργοποίηση του γονιδίου Ha-ras συμβαίνει νωρίς στην διαδικασία της 

καρκινογένεσης του δέρματός σε πονικούς και πιθανόν να είναι ίσο με το στάδιο της 

έναρξης (Quintanilla M et al., 1986; Bizub D et al., 1986). Η ενεργοποίηση σχετιζόταν 

με υψηλό ποσοστό μεταστροφής μιας αδενίνης σε θυμίνη στο κωδικόνιο 61.  

H φλεγμονή και η επίμονη υπερπλασία, τροποποίησεις κατα την διαφοροποίηση, 

και η γενωμική αστάθεια έχουν σαν αποτέλεσμα την κακοήθη εξαλλαγή θηλωμάτων σε 

καρκινώματα, των κυττάρων εκείνων που βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης (Slaga TJ 

et al., 1987; Yuspa SH and Poirier MC, 1988; DiGiovanni J, 1992). Ιστολογικές μελέτες 

σε ποντίκια στα οποία έχουν χορηγηθεί τοπικά ογκογόνοι παράγοντες που λειτουργούν 

ως προαγωγοι, έχουν δείξει ότι η επίμονη υπερπλασία παίζει σημαντικό ρόλο στην 

εξέλιξη του όγκου (Klein-Szanto AJP και  Slaga TJ, 1981). Πολλοί ερευνητές 

συμφωνούν ότι η επαγωγή μιας επίμονης υπερπλασίας σχετίζεται με την ικανότητα 

πολλών παραγόντων προαγωγών, να σχηματίζουν δερματικούς όγκους, όπως 

φορβολεστέρας, διάφορα υπεροξείδια, και chrysarobin (Slaga TJ et al., 1976; Naito M 

et al., 1987; Gimenez-Conti I et al., 1998). Ένα άλλο σημαντικό σημείο ιδιαίτερα κατά 

το στάδιο της προαγωγής, είναι ότι τα καρκινογόνα και οι προαγωγοί σχηματίζουν 

άμεσα ελεύθερες ρίζες ή έμμεσα μέσω ελευθέρων ριζών, όπως της υπεροξειδάσης και 

της υδροξυλικής ρίζας (Hanausek M et al., 2004). 

 

Τα θηλώματα υψηλού κινδύνου: στοιχεία από το μοντέλο των δύο σταδίων 

του καρκίνου σε ποντίκια και συσχέτιση με καρκίνο στον άνθρωπο 

 Υπάρχουν στοιχεία ότι οι καλοήθεις όγκοι που σχηματίζονται από προαγωγούς, 

παρουσιάζουν βιολογική ετερογένεια στην προοπτική της κακοήθους εξαλλαγής τους. 

Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι μερικά θηλώματα χρεάζονται συνεχή χορήγηση του 

προαγωγού TPA, ώστε να μην παρουσιάσουν υποστροφή, ενώ άλλοι υποστρέφουν 

ακόμα εν παρουσία του TPA, καθώς επίσης μερικά δεν εξαλάσσονται και άλλα 

εξαλάσσονται σε κακοήθεια χωρίς επιπλέον ερέθισμα από το προαγωγό (Shubik P et al., 

1953). Μια πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι η προοπτική για κακοήθη εξαλλαγή 

εξαρτάται από την κυτταρική αυτονομία, η οποία εξαρτάται από τις αλλαγές μέσα στα 

κερατινοκύτταρα παρά τις επιδράσεις του μικροπεριβάλλοντος (Woodworth CD et al., 

2004).  

  76



Κεφάλαιο 3: Ακτινική Υπερκεράτωση 

Η κακοήθης εξαλλαγή φαίνεται να είναι μια μη αναστρέψιμη γενετικά 

διαδικασία. Στο υπερμεταλλακτικό φαινότυπο πολλές μεταλλάξεις σχηματίζονται τυχαία 

καθόλο το γονιδίωμα. Η ετερογένεια αυτή των μεταλλαγμένων γονιδίων αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε πιθανότητα επαναφοράς των καρκινικών κυττάρων σε αγρίου-τύπου 

φυσιολογικά κύτταρα. Η απενεργοποίηση αυτών των μεταλλάξεων μπορεί να συμβεί 

από άλλες μεταλλάξεις ή από επιγενετικούς μηχανισμούς με αποτέλεσμα την μειωμένη 

έκφραση του καρκινικού φαινότυπου, χωρίς όμως της επαναφορά του φυσιολογικού 

γενώματος. Πειραματικά, τα κύτταρα των όγκων μπορεί να επανέλθουν σε φυσιολογικό 

φαινότυπο όχι όμως γονότυπο (Illmensee K και Mintz B, 1976). 

 

Πειραματικά δεδομένα από υποπληθυσμούς χημικά επαγόμενων δερματικών όγκων με 

ποικίλου βαθμού κίνδυνο κακήθους εξαλλαγής  

Πειράματα έδειξαν ότι τα θηλώματα τα οποία είχαν αναπτυχθεί μετά από 

περιορισμένη έναρξη αλλά με ισχυρό προαγωγό, όπως είναι το TPA, παράμειναν και 

ακόμα εν απουσία συνεχιζόμενης προαγωγής. Αυτές οι επίμονες βλάβες αποτέλεσαν 

στην πλειοψηφία τους τις προ-καρκινωματώδεις βλάβες για τα περισσότερα 

ακανθοκυτταρικά καρκινώματα, που αναπτύχθηκαν στο διπλό στάδιο της 

καρκινογένεσης των ποντικιών, ενώ τα θηλώματα εξαρτώμενα από το TPA 

παρουσίασαν μειωμένη πιθανότητα εξαλλαγής. Σε θηλώματα, τα οποία είχαν 

χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου (high-risk), με την χορήγηση ενός ασθενούς 

προαγωγού αναπτύχθηκε μικρός αριθμός θηλωμάτων, τα οποία όμως παρουσιάζαν 

μεγάλο ποσοστό κακοήθους εξαλλαγής. Τα αποτελέσματα αυτά επισημαίνουν ότι τα 

θηλώματα υψηλού κινδύνου χρειάζονται μικρό ερέθισμα από έναν προαγωγό. Επίσης, 

παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό μετατροπής από γενοτοξικούς παράγοντες και φαίνεται 

να αποτελει αποκλειστική ιδιότητα των θηλωμάτων τα οποία είναι οι προ-

καρκινωματώδιες βλάβες των SCC (Glick A et al., 2007). 

 

Γενετικοί δείκτες που διαχωρίζουν τα θηλώματα σε χαμηλού και υψηλού 

κινδύνου 

 Παρά το γεγονός ότι η ιστολογία των θηλωμάτων υψηλού κινδύνου τα ταξινομεί 

ως καλοήθη, πολλές από τις φαινοτυπικές αλλαγές που σχετίζονται με την εξαλλαγή 

εμφανίζονται νωρίς σε αυτές τις βλάβες, συγκεκριμένα 8-11 εβδομάδες μετά την 

προαγωγή τους. Στην πλειοψηφία τους τα καλοήθη θηλώματα χαμηλού κινδύνου, στα 

αρχικά στάδια εμφάνισης τους, παρουσιάζουν αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, η 

οποία περιορίζεται στην βασική στιβάδα του επιθηλίου, όπως και στη φυσιολογική 
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επιδερμίδα. Αντιθέτως, τα θηλώματα υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται από 

πολλαπλασιασμό των κερατινοκυττάρων στην βασική και στις υποβασικές στιβάδες 

(Tennenbaum T et al., 1993). Επειδή στα φυσιολογικά κερατινοκύτταρα, η απώλεια της 

επαφής με την βασική μεμβράνη αποτελεί ενδεικτικό σημείο της τελικής 

διαφοροποίησης και του τερματισμού του πολλαπλασιασμού. Επομένως, φαίνεται ότι 

ίσως τα κερατινοκύτταρα αυτά, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης και θα 

εξελιχθούν σε θηλώματα υψηλού κινδύνου, δεν ανταποκρίνονται σε σήματα τα οποία 

ελέγχουν τον φυσιολογικό διαχωρισμό του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης 

στην επιδερμίδα. Οι ιντεγκρίνες είναι σημαντικοί μεσολαβητές αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των κυττάρων και των κυττάρων με το εξωκυττάριο στρώμα και η κατανομή τους έχει 

σημαντική σημασία στο νεοπλαστικό φαινότυπο και στην κακοήθη εξαλλαγή. Οι α6β4 

ιντεγκρίνες συνδέουν τα κερατινοκύτταρα με τις πρωτεΐνες της βασικής στιβάδας σε 

ημιδεσμοσώματα. Η αναδιοργάνωση αυτής της ιντεγκρίνης πιθανόν να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στη ικανότητα πρόσδεσης των κερατινοκυττάρων και στον πολλαπλασιασμό 

τους (Tennenbaum T et al., 1992). Η έκφραση της α6β4  ιντεγκρίνης περιορίζεται στην 

βασική στιβάδα στη μεμβράνη των φυσιολογικάών κερατινοκυττάρων και χάνεται στα 

θηλώματα χαμηλού κινδύνου. Επομένως, η εμφάνιση έκφρασης της α6β4  ιντεγκρίνης 

αποτελεί πρώιμο σημείο κακοήθους εξαλλαγής, αφού αποτελεί την κύρια ιντεγκρίνη η 

οποία εκφράζεται στο SCC (Tennenbaum T et al., 1992). 

Επίσης, τα θηλώματα υψηλού κινδύνου δεν εκφράζουν την κερατίνη 1(Κ1), η 

οποία όμως εκφράζεται στην υποβασική στιβάδα της φυσιολογικής επιδερμίδας. 

Αντιθέτως, τα θηλώματα υψηλού κινδύνου εκφράζουν την κερατίνη 3 (Κ3), η οποία δεν 

εκφράζεται στην φυσιολογική επιδερμίδα. Η αλλαγή στην έκφραση της κερατίνης 

αποτελεί ενδεικτικό σημείο έναρξης της κακοήθους εξαλλαγής στο μοντέλο των 

ποντικιών. Δεν αποτελεί ειδικό δείκτη για τα θηλώμτα υψηλού κινδύνου, αλλά η πρώιμη 

εκφρασή της αντικατροπτίζει ένα φαινότυπο γρήγορης εξαλλαγής αυτών των 

θηλωμάτων υψηλού κινδύνου. (Tennenbaum T et al., 1993). Τα μέλη της οικογένειας 

του μετασχηματίζοντος αυξητικού παράγοντα βήτα (transforming growth factor beta; 

TGF-β) είναι ισχυροί αναστολείς των κερατινοκυττάρων στα ποντίκια in vitro (Glick AB 

et al., 1993). Η πρωτεΐνη TGF-β1 εκφράζεται ως επί το πλείστον στην βασική στιβάδα 

και λειτουργεί ως αναστολέας του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Οι πρωτεΐνες TGF-β2 

και TGF-β1 εκφράζονται στις υποβασικές στιβάδες των θηλωμάτων χαμηλού κινδύνου. 

Στα θηλώματα υψηλού κινδύνου, η έκφραση της TGF-β1 μειώνεται ή δεν ανιχνέυεται 

στις βασικές στιβάδες, καθώς επίσης η TGF-β2 δεν ανιχνεύεται στις υποβασικές 

στιβάδες (Glick AB et al., 1993). Η μειωμένη έκφραση της TGFβ1 πρωτεΐνης 
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παρατηρείται σε θηλώματα υψηλού κινδύνου ποντικιών με μη λειτουργική p53 (null 

mice) και σε SCC επαγόμενο από καρκινογόνα (Cui W et al., 1994). Στους όγκους 

υψηλού κινδύνου, η μείωση ή απώλεια της έκφρασης του γονιδίου TGF-β1 

απορρυθμίζει τον πολλοπλασιασμό των κερατινοκυττάρων στην βασική και στις 

υποβασικές στιβάδες, συμβάλλοντας στην γενωμική αστάθεα και επομένως, στην 

γρήγορη κακοήθη εξαλλαγή σε αυτούς τους όγκους υψηλού κινδύνου (Glick A et al., 

1999; Glick AB et al., 1996). Επιπλέον, οι ρετινοϊκοί παράγοντες, οι οποίοι αποτελούν 

μέλη της οικογένειας των πυρηνικών υποδοχέων των στεροειδών/θυροειδικών 

ορμονών και περιλαμβάνουν τους υποδοχείς των γονιδίων του ρετινοϊκού οξέος (RAR) 

και τους υποδοχείς X του ρετινοϊκού οξέος (RXR), παίζουν σημανικό ρόλο στον 

πολλαπλασιασμό και στη διαφοροποίηση της φυσιολογικής επιδερμίδας. Στην 

φυσιολογική επιδερμίδα, οι δύο κύριες ισομορφές της RAR α1 και γ1 εκφράζονται στην 

βασική και στις υποβασικές στιβάδες, ενώ το RXRα εκφράζεται στην βασική στιβάδα και 

βρίσκεται συγκεντρωμένο στο τριχοθυλάκιο. Οι δύο ισομορφές της RAR παρουσιάζουν 

μειωμένη έκφραση στα θηλώματα των ποντικιών και δεν εκφράζονται καθόλου στα 

καρκινώματα., το οποίο συμφωνεί με το ρόλο τους ως αναστολείς του 

πολλαπλασιασμού των φυσιολογικών κερατινοκυττάρων (Darwiche N et al., 1996). 

Αντίθετα η έκφραση του RXRα είναι αυξημένη στα σημεία που παρουσιάζεται εξαλλαγή. 

Παρατηρήθηκε ότι η τοπική χορήγηση των ρετινοϊδών στα ποντίκια, εκλεκτικά μείωσε 

την ανάπτυξη όλων των βλαβών, εκτός εκείνων που αποτελούσαν τις πραγματικές προ-

καρκινωματώδεις βλάβες των SCC ή μια υποομάδα των θηλώμάτων υψηλού κινδύνου, 

οι οποίοι παρουσιάζαν μια τροποποιημένη αντίδραση με αποτέλεσμα την γρήγορη 

κακοήθη εξαλλαγή τους. Ενδιαφέρον είχε το γεγονός, ότι τα θηλώματα τα οποία 

παρουσίασαν αντίσταση στην θεραπεία με ρετινοϊκά εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα 

έκφρασης των μεταγραφικών επιπέδων της TGF-β1 και παρουσίαζαν έκφραση της TGF-

β1 στην βασική στιβάδα. Αυτό προτείνει, ότι ίσως η επαγόμενη από ρετινοϊκά 

υπερέκφραση του TGF-β1 μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη των περισσοτέρων 

καλοηθών βλαβών, αλλά προάγει την κακοήθη εξαλλαγή σε άλλα με την 

απενεργοποίηση της οδού σηματοδότησης του TGF-β1 (Tennenbaum T et al., 1998). 

Αν και οι παραπάνω μελέτες προτείνουν ότι τα θηλώματα χαμηλού και υψηλού 

κινδύνου διαφέρουν σε κάποιες βιολογικές ιδιότητες τους, οι ευθυνόμενοι μοριακοί 

μηχανισμοί που ευθύνονται δεν είναι γνωστοί. Σύγκριση του προφίλ έκφρασης 

φυσιολογικού δέρματος, των θηλωμάτων χαμηλού και υψηλού κινδύνου και των SCC 

με microarrays έδειξε ότι τα υψηλού κινδύνου παρουσιάζουν παρόμοιο προφίλ 

έκφρασης γονιδίων με εκείνο των SCC. Τέλος, με ανοσοϊστοχημεία βρέθηκε ότι τα 
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κύτταρα CD3+ απουσίαζαν από την επιδερμίδα των θηλωμάτων υψηλού κινδύνου, 

αλλά ήταν αυξημένα σε αριθμό στα χαμηλού κινδύνου, προτείνοντας έτσι ότι η 

επίκτητη ανοσία χαρακτηρίζει τα θηλώματα που εξελλίσονται σε SCC (Glick A et al., 

2007). Τα ευρήματα αυτά ίσως να καθορίσουν σημαντικά μονοπάτια σηματοδότησης, 

τα οποία θα βοηθούν στον διαχωρισμό των προ-καρκινωματωδών βλαβών και ίσως να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικοί μοριακοί βιολογικοί δείκτες.  

 

Προέλευση των θηλωμάτων υψηλού κινδύνου 

 Πιθανώς υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στην πρώιμη εμφάνιση 

αυτών των καλοήθων βλαβών με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα της 

πλειοψηφίας των θηλωμάτων και της σχέση τους με τα SCC. Μια υπόθεση είναι ότι τα 

κερατινοκύτταρα, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης και θα εξελιχθούν σε 

θηλώματα υψηλού κινδύνου έχουν ξεχωριστές ή επιπρόσθετες μεταλλάξεις πέρα από 

την γνωστή επαγόμενη από το DMSA μετάλλαξη στο κωδικόνιο 61 του ογκογονιδίου 

Hras. Οι μελέτες υποστηρίζουν ότι τα θηλώματα τα οποία αποτελούν προ-

καρκινωματώδεις βλάβες των SCC εμφανίζουν διαφορετικές μεταλλάξεις του ras από 

την πλειοψηφία των διαφοροποιημένων καλοηθών θηλωμάτων Επίσης, υποθέτουν ότι 

το κερατινοκύτταρο που θα εξελιχθεί σε θηλώματα υψηλού κινδύνου προέρχεται από 

διαφορετικό διαμέρισμα από εκείνο που θα εξελιχθεί σε χαμηλού κινδύνου θηλώματα.  

Τα ευρήματα τα οποία παρατηρήθηκαν σε διαγονιδιακά ποντίκια που όταν 

έκφραζαν το ογκογονίδιο Hras σε έναν υποκινητή στις υποβασικές στιβάδες σχημάτιζαν 

καλοήθη θηλώματα, ενώ όταν έκφραζαν το Hras σε υποκινητές της βασικής στιβάδας 

εμφάνιζαν γρήγορη ανάπτυξη SCC (Brown K et al., 1998), υποστηρίζει την ιδέα ότι η 

προοπτική ανάπτυξης και διαφοροποίησης του αρχικού κυτταρικού τύπου μπορεί να 

καθορίσει την τύχη του επακόλουθου όγκου. Ομοίως, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει 

οτι η πλειοψηφία των θηλωμάτων προέρχονται από ενδοτριχοθηλάκια κερατινοκύτταρα 

τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης, ενώ η πλειοψηφία των SCC προέρχονται 

από κυκλοφορούντα κερατινοκύτταρα του τριχοθηλακίου (Morris RJ et al., 2000). 

Επομένως, ίσως τα ιδιαίτερα φαινοτυπικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των 

“αρχέγονων κυττάρων”, τα οποία αποτελούν τα πρόδρομα κύτταρα των θηλωμάτων 

υψηλού κινδύνου και των SCC, μπορεί να προσδίνουν μοναδικές ιδιότητες στους 

νεοπλασματικούς κυτταρικούς απογόνους τους, καθιστώντας τα ανεξάρτητα από το 

ερέθισμα των προαγωγών όγκων και να εμφανίζουν γρήγορη κακοήθη εξαλλαγή.  
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Η σημασία στον ανθρώπινο καρκίνο 

  Πολλοί καρκίνοι στον άνθρωπο αναπτύσσονται από προ-καρκινωματώδεις 

βλάβες ποικίλου, αλλά αγνώστου κινδύνου για κακοήθη εξαλλαγή. Η λευκοπλακία, η 

ακτινική υπερκεράτωση και η τραχηλική δυσπλασία αποτελούν προ-καρκινωματώδεις 

βλάβες της στοματικής κοιλότητας, της επιδερμίδας και του τραχήλου αντίστοιχα, για 

τα οποία ο κίνδυνος της κακοήθους εξαλλαγής έχει σημαντική κλινική επίπτωση. Με 

βάση πολλές μελέτες έχει υπολογιστεί ότι ο κίνδυνος της κακοήθους εξαλλαγής μέσα σε 

ένα δεδομένο χρονικό διάστημα είναι 0.1-18% για την λευκοπλακία και 0.25-20% για 

την ΑΚ, δεδομένα τα οποία συνηγορούν σε υψηλό ποσοστό ετερογένειας μεταξύ των 

βλαβών (Reibel J, 2003; Fu W και Cockerell CJ, 2003). Βασικά, έχει παρατηρηθεί ότι οι 

λευκοπλακίες που αναπτύσσονται σε μη καπνιστές πιθανόν να εξελιχθούν σε κακοήθεια, 

ενώ η λευκοπλακία που αναπτύσσεται σε καπνιστές υποστρέφει μετά την διακοπη του 

καπνίσματος. Επίσης, όταν η λευκοπλακία και η ΑΚ αναπτυχθούν σε συγκεκριμένες 

ανατομικές θέσεις παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής. Οι 

παρατηρήσεις αυτές προτείνουν ότι οι προ-καρκινωματώδεις βλάβες δεν παρουσιάζουν 

όλες την ίδια προοπτική για κακοήθη εξαλλαγή, όπως παρατηρήθηκε στο μοντέλο των 

πονιτικιών και μπορούν να διαχωριστούν βιολογικά σε υποομάδες χαμηλού και υψηλού 

κινδύνου. Επειδή όμως μελέτες έχουν αδυνατίσει να συσχετίσουν τον κίνδυνο 

κακοήθους εξαλλαγής με την εμφάνιση δυσπλασίας, χρειάζεται να αναπτυχθούν και 

άλλοι δείκτες. Αν αυτές οι προ-καρκινωματώδεις βλάβες μπορούσαν να διαχωριστούν 

σε σταθερές υποομάδες με ποικίλλου βαθμού κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής, ίσως η 

ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων να διαχωρίσει αυτές τις ομάδες σε μοριακό 

επίπεδο και να βοηθούσε στην αναγνώριση του προφίλ της έκφρασης των γονιδίων 

εκείνων που θα μπορούσε να προβλέψει τον σχετικό κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής.  

 

3.3. Ακτινική Υπερκεράτωση  

 

3.3.1. Ορισμός 

Η ακτινική υπερκεράτωση (ΑΚ) είναι βλάβη του δέρματος που χαρακτηρίζεται 

από δυσπλαστικές αλλοιώσεις στην επιδερμίδα, με περιοχές υπερκεράτωσης 

εναλλασσόμενες με περιοχές παρακεράτωσεις. Τα δυσπλαστικά αυτά επιθηλιακά 

κύτταρα ανευρίσκονται στην επιδερμίδα, αλλά όταν διηθούν την βασική στιβάδα και 

επεκτείνονται στο χόριο τότε η βλάβη χαρακτηρίζεται ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. 

Αποτελεί την πιο συχνή προ-καρκινωματώδη βλάβη του επιθηλίου του δέρματος (Yu TC 

et al, 2003; Schwartz RA, 1997; Hurwitz RM και Monger LE, 1995). 
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3.3.2. Ιστορική αναφορά - Συζήτηση 

Η πρώτη αναφορά για την ακτινική υπερκεράτωση έγινε το 1896 από τον γάλλο 

δερματολόγο Dubreuilh, συγκεκριμένα ως “keratosis senilis”. Αναφέρει ότι η “keratosis 

senilis” παρουσιάζει μια φυσική τάση εξέλιξης/εκφύλισης σε επιθηλιακό καρκίνωμα. 

Καθιερώνεται έτσι, για πρώτη φορά ο όρος προ-καρκινωματώδης βλάβη, πρότυπο της 

οποίας είναι η “keratosis senilis” (Dubreuilh WA, 1896). Τριάντα χρόνια μετά, το 1926, 

ο γερμανός δερματολόγος Freudenthal, επιβεβαιώνει την εξέλιξη τους σε καρκίνο 

(Freudenthal W, 1926). Δεν ήταν όμως μέχρι το 1938, όπου ένας αμερικάνος 

δερματολόγος o Sutton Jr, αναφέρει μια άποψη διαφορετική από εκείνη του Dubreuilh, 

ενισχύοντας την άποψη του γερμανού δερματολόγου όσον αφορά την μετατροπή της 

κεράτωσης σε καρκίνωμα και αναφέρει επί λέξη: «Η κερατωσικές βλάβες ονομάζονται 

«προ-καρκινωματώδης» αλλά στην πραγματικότητα είναι ήδη καρκινωματώδεις - 

αρχικά επιφανειακές, οι οπόιες με την πάροδο του χρόνου αποκτούν τα χαρακτηριστικά 

του καρκίνου.» Με λίγα λόγια ο Sutton θεώρησε ότι η ακτινική υπερκεράτωση δεν είναι 

τίποτα άλλο από ένα επιφανειακό SCC (Sutton RL Jr, 1938). Το 1949, ο αμερικανός 

δερματολόγος Lever συμφωνεί με τους προαναφερόμενους και χαρακτηρίζει την ΑΚ ως 

ένα SCC grade 1/2 (Lever WF, 1949). Ωστόστο, το 2000, o Murphy προσθέτει στην 

αρχική περιγραφή του Dubreuilh τον όρο δυσπλασία, όπου η ανεύρεση παχιάς ζώνης 

δυπλασίας στην ακτινική υπερκεράτωση είναι ενδεικτική της μετατροπής της σε 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα in situ (Murphy GF, 1995). 

Από τότε που πρωτοπεριγράφηκε από τον Dubreuilh και έπειτα, έχει 

αμφισβητηθεί. η ακτινική υπερκεράτωση ως μια προ-καρκινωματώδης βλάβη. Μερικοί 

θεωρούν την ΑΚ ως μια προ-καρκινωματώδη βλάβη του επιθηλίου του δέρματος, η 

οποία μπορεί να εξαλλαχτεί σε μη μελανοκυτταρικό καρκίνο του (NMSC) και ιδιαίτερα 

σε ακανθοκυτταρικό καρκίνο (SCC), (Ditre CM, 2004; Lebwohl M, 2003; Silver SE, 

2003; Mortier L et al, 2002; Ramzi ST et al, 2002), ενώ άλλοι την θεωρούν ως ένα 

επιφανειακό SCC από την αρχή (Heaphy MR Jr και Ackerman AB, 2000; Ackerman AB 

και Mones JM, 2006; Marks R, 2006; Anwar J et al, 2004). Πράγματι αρκετοί ερευνητές 

θεωρούν την ΑΚ ως πρώϊμο στάδιο στην πολυσταδιακή διαδικασία ανάπτυξης του 

NMSC (Jin Y et al, 2002; Mortier L et al, 2002; Ashton KJ et al, 2003; MacKie RM and 

Quinn AG, 2004), όπου η ΑΚ και το SCC αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά χρονικά 

στάδια στην βιολογική συνέχιση (continuum) της ίδιας νεοπλασματικής εξέλιξης 

(Epstein E, 2004; Duncan KO and Leffell DJ, 2003; Moy RL, 2000; Salasche SJ, 2000). 

Μελέτες που έχουν γίνει με την πρωτεΐνη 27 θερμικού σοκ (heat shock protein 27) 
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έδειξαν μια σταδιακή απώλεια της διαφοροποίσης, καθώς οι όγκοι προοδεύουν από μια 

ασυμπτωματική ΑΚ σε ένα SCC. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η εξέλιχτική πορεία ενός 

καλοήθους σε κακοήθη όγκο σχετίζεται με μια φλεγμονώδη αντίδραση, η οποία 

φαίνεται οτι οδηγεί την κακοήθη εξαλλαγή, αλλά υποχωρεί μετά την μετατροπή 

(Berhane T et al., 2002). Η άλλη ομάδα των ερευνητών υποστηρίζουν ότι η ακτινική 

υπερκεράτωση (ΑΚ) είναι ένα δερματικό ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα in situ, με 

καλοήθη βιολογική συμπεριφορά, του οποίου τα κερατινοκύτταρα παρουσιάζουν κάποιο 

βαθμό δυσπλασίας. Επίσης, αναφέρουν ότι η κυτταρολογική ατυπία που συναντάται 

πρώιμα, είναι όμοια με αυτή που συναντάται σε SCC με δερματική διήθηση ή σε 

μεταστατικές βλάβες (Cockerell CJ, 2000). Επομένως, θεωρούν ότι η ακτινική 

υπερκεράτωση, ούτε μεταπίπτει, ούτε εξαλλάσσεται σε SCC, αλλά αποτελεί την 

πρωϊμότερη κλινική αναγνωρίσιμη εκδήλωση της κακοήθειας. Με βάση την υπόθεση 

αυτή, ότι η ΑΚ αντιπροσωπεύει ένα ενδοεπιθηλιακό SCC παρά μια προ-καρκινωματώδη 

βλάβη, έχουν προταθεί διάφορα συστήματα ταξινόμησης (grading), όπως η 

κερατινοκυτταρική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία [keratonocytic intraepithelial 

neoplasia(KIN)] και η ακανθοκυτταρική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία [squamous 

intraepidermal neoplasia (SIN)], αλλά έχει αμφισβητηθεί η χρησιμότητα τους στην 

κλινκή πράξη (Ackerman AB και Mones JM, 2006; Cockerell CJ και Wharton JR, 2005; 

Marks R., 2006). Σε αυτή την ομάδα των ερευνητών επικρατεί ή άποψη ότι η ακτινική 

υπερκεράτωση είναι αρχικά μια από τις μορφές επιφανειακού SCC, όπου οι άλλες 

μορφές είναι η υπερκεράτωση από αρσενικό (arsenical keratosis), η υπερκεράτωση από 

ακτινοβολία (radiation keratosis), το σύνδρομο του Bowen, η ακτινική χειλίτιδα και η 

λευκοπλακία (Ackerman AB, 2001; Jones EC και Ackerman AB, 1999; Pimentel MLF και 

Ackerman AB; 1999; Kim SH και Ackerman AB, 2003). Η διχογνωμια παραμένει όσον 

αφορά τον χαρακτηρισμό της ΑΚ και αν θα ταξινομηθεί ως μια προ-καρκινωματώδης 

βλάβη ή ως επιφανειακό SCC. Ο όρος ακτινική υπερκεράτωση βασίστηκε κυρίως στην 

κλινική εικόνα και την υφή αυτόν των βλαβών, χωρίς ίσως να συμπερλιφθεί η 

ιστολογική εικόνα της. 

 

3.3.3. Συχνότητα 

Η συχνότητα της ακτινικής υπερκεράτωσης είναι αυξημένη σε άτομα μέσης 

ηλικίας και γηραιότερα, Καυκάσιας φυλής και με μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο 

(Salasche. SJ, 2000). Η επίπτωση της ΑΚ παρουσιάζει σταδιακή αύξηση τα τελευταία 

χρόνια, κυρίως λόγω της μειωμένης προστασίας που παρέχει πλέον η ζώνη του όζοντος 

(Diffey B, 2004). Η μεγαλύτερη επίπτωση ακτινικής υπερκεράτωση έχει αναφερθεί στην 
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Αυστραλία, όπου περπίπου το 40-50% των ενηλίκων προσβάλλονται (Memon AA, 

2000). Παρόμοιο ποσοστό αναφέρεται επίσης στην Ιταλία (Rossi R, 2007).  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα αναπτύσσονται σε 

έδαφος ΑΚ, αλλά υπάρχουν διφθορούμενες απόψεις όσον αφορα το κίνδυνο 

μετατροπής ΑΚ σε SCC (Czarnecki D et al, 2002). Η κάθε βλάβη της ΑΚ έχει τρεις 

πιθανότητες εξέλιξης: (1) αυτόματη υποστροφή, (2) επιμονή και (3) εξαλλαγή σε SCC 

(Glogau RG, 2000; Hurwitz RM και Monger LE, 1995; Czarnecki D et al., 2002). O 

αναφερόμενος κίνδυνος μετατροπής κάθε βλάβης ΑΚ ξεχωριστά σε SCC κυμαίνεται 

μεταξύ 0,025% εώς 16% ετησίως (Marks R et al., 1986; Lebwohl M, 2003).Υπάρχει 

γενικά ένα μεγάλο εύρος όσον αφορά τα ποσοστά μετατροπής που ίσως να 

αντικατροπτρίζει και την ετερογένεια που παρουσιάζουν οι βλάβες της ΑΚ. Έχει 

αναφερθεί ότι 82.4% των SCC αναπτύσσονται είτε σε έδαφος ΑΚ (26.7%) είτε 

παρακείμενα της ΑΚ (55.7%) (Mittelbronn MA et al, 1998) και το SCC στο 72% με 97% 

των περιπτώσεων σχετίζεται με την παρουσία συνυπάρχουσας ΑΚ (Czarnecki D et al, 

2002; Lebwohl M, 2003). Επίσης, έχει υπολογιστεί ότι το ποσοστό μετατροπής ΑΚ σε 

SCC είναι περίπου 10% ετησίως (Glogau RG, 2000) και ο κίνδυνος ανάπτυξης 

μεταστατικής νόσου σε διηθητικές βλάβες είναι πολύ χαμηλός γύρω στο 0,5%, εκτός 

από την ακτινική χειλίτιδα με κίνδυνο μεταστάσεων 11% (Moller R et al., 1979). 

Λαμβάνοντας υπόψιν την θεωρία των «δύο χτυπημάτων» του Knudson, η 

αρχική έκθεση σε ακτινοβολία UV-B έχει σαν αποτέλεσμα πρώτα την μετάλλαξη στο 

γονίδιο p53 και η επακόλουθη αθροιστική έκθεση σε UV-B ίσως να οδηγεί σε επιπλέον 

μεταλλάξεις. Φαίνεται λοιπον πιθανόν, ότι στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν οι 

βλάβες της ΑΚ, κάποια στιγμή αυτές να εξελιχθούν σε SCC. 

 

3.3.4. Παθογένεση  

Η ανάπτυξη της ακτινικής υπερκεράτωσης και κατ’ επέκταση του SCC είναι το 

αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης διεργασίας και ακολουθίας γεγονότων με αφετηρία την 

έκθεση σε ηλικιακή ακτινοβολία (Ortonne JP, 2002). Οι πιο σημαντικοί παράγοντες 

κινδύνου για την εμφάνιση της ακτινικής υπερκεράτωσης είναι ο συνδυασμός γενετικής 

προδιάθεσης (φαινότυπος δέρματος) και αθροιστικής έκθεσης στον ήλιο (Salasche SJ, 

2000). Οι υπεριώδεις ακτίνες Β (UV-B) έχουν περισσότερο καρκινογόνο δράση, αφ’ 

ενός με άμεσο αποτέλεσμα στα κερατινοκύτταρα και αφ’ετέρου με επίδραση στην 

τοπική και συστηματική κυτταρική ανοσία. Πιθανώς, η καταστολή της τοπικής ανοσίας 

μετά από UV ακτινοβόληση του δέρματος, οφείλεται στη ελάττωση των κυττάρων 

Langherhans και αύξηση των Τ κατασταλτικών λεμφοκυττάρων (Elmets CA, 1983). 
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Φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για μια κατάσταση ανοσοκαταστολής στο δέμα λόγω της 

επίδρασης στο επιδερμικό ανοσολογικό σύστημα, γεγονός που οδηγεί σε ανεπαρκή 

προστασία από την καρκινική εξαλλαγή (Nishigori C et al., 1996). Ακόμα, 

μεταμοσχευμένοι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα καθώς 

και άλλοι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς με γενετικές ασθένεις (π.χ. ασθενείς με 

αλφισμό , με Xeroderma Pigmentosum), παρουσιάζουν αυξημένη δυνατότητα 

ανάπτυξης ΑΚ (Brash DE, 2006). 

Η UV-A ακτινοβολία (315-400 nm) δεν είχε θεωρηθεί καρκινογόνος αλλά υπήρχε 

η αντίληψη ότι απλώς άυξανε την καταστροφική επίδραση της UV-B ακτινοβολίας. Η 

διείσδυση της UV-A στην ενεργά διαρούμενη βασική στιβάδα, η ικανότητα της να 

επάγει γενωμική αστάθεια, η οποία τελικά οδηγει σε μεταλλάξεις, υποστηρίζει την 

πιθανότητα ότι η UV-A ακτινοβολία να αποτελεί ένα σημαντικό καρκινογόνο παράγοντα 

στον άνθρωπο. Η UV-B ακτινοβολία δημιουργεί φωτο-προϊόντα του DNA σε θέσεις 

παρακείμενων πυραμιδινών με αποτέλεσμα ανώμαλες δομές του DNA (Brash DE et al, 

1991). Επίσης, η UV-B ακτινοβολία σχετίζεται άμεσα με τον τύπο του δέρματος (skin 

prototypes) I-III (ταξινόμηση Fitzpatrick) (Diffey B, 2004). Σε μελέτη των Araki et al, 

βρέθηκε ότι η διπλή δόση της UV-B ακτινοβολίας προκαλεί 3-4 φορές υψηλότερη 

επίπτωση ΑK (Araki K et al., 1999). 

Επίσης, σημαντικοί παράγοντες κινδύνου βρέθηκαν να αποτελούν η εργασία σε 

εξωτερικούς χώρους, η ηλικία, και/ή το ιστορικό σοβαρών ηλιακών εγκαυμάτων κατά 

την παιδική ηλικία, το γεωγραφικό πλάτος, η ανοσοκαταστολή και η ιονίζουσα 

ακτινοβολία. Στο Βόρειο ημισφαίριο ο επιπολασμός της ΑΚ κυμαίνεται μεταξύ 11-25% 

του πληθυσμόυ, ηλικίας άνω των 40. Αυτό αντιστοιχεί στο μεγάλο ποσοστό Καυκάσιων 

εκεί με τύπο δέρματος I και II κατά Fitzpatrick(Frost CA και Green AC 1994; Marks R, 

1990; Sober AJ και Burstein JM, 1995; Babilas P et al, 2003; Lober BA και Lober CW, 

2000; Schwartz RA, 1997; Hacker SM και Flowers FP, 1993).  

 

 

Άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες 

 

Ιονίζουσα ακτινοβολία 

Η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει νεοπλασίες του 

δέρµατος σε ανθρώπους, κυρίως SCC και BCC. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις ασθενών 

που έλαβαν στο παρελθόν x-ray θεραπείες για διάφορες δερµατικές παθήσεις (π.χ. 

ακµή), οι οποίοι παρουσίασαν αρχικά ακτινική δερµατίτιδα, ατροφία του δέρµατος, 
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τελεαγγειεκτασίες και υπέρχρωση, και στη συνέχεια καρκίνο του δέρµατος. Αυτές οι 

θεραπείες κρίθηκαν ακατάλληλες, παρ’ όλα αυτά, τυχαία έκθεση σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία, όπως, για παράδειγµα, σε περίπτωση ατυχήµατος µπορεί να προκαλέσει 

καρκίνο του δέρµατος (Traenkle HL, 1963). Επίσης, έχει αναφερθεί σποραδική 

εμφάνιση ΑΚ μετά από έκθεση σε Χ-ακτίνες και μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση σε 

τεχνητές λάμπες UV (Speight EL et al, 1994). 

 

Ογκογένεση µέσω ιών 

Στον άνθρωπο, ο ιός του θηλώµατος (Human Papilloma Virus; HPV) έχουν 

συσχετιστεί µε δερµατικές νεοπλασίες σε διάφορες περιοχές του σώµατος. Οι τύποι που 

κυρίως εµπλέκονται είναι οι HPV 5, 8, 14, 16, 17 και 33 (Ostrow RS et al., 1982). 

Πρόσφατα έχει αναφερθεί ότι ο HPV-38, ο οποίος ανιχνέυται σε περίπου 50% των 

δερματικών νεοπλασιών, αλλά μόνο στο 10% σε υγιή ιστό, μπορεί να 

αποθανατοποίηση (immortalization) ανθρώπινα κερατινοκύτταρα σε 

κυτταροκαλλιέργειες (Caldeira S et al, 2003). Σε μια μελέτη που διεξάχθηκε στην 

Αυστραλία επίσης, αναφέρει την παρουσία HPV-38 σε 38% των ΑΚ, καθώς επίσης σε 

13% και 16% των SCCs και BCCs αντίστοιχα (Forslund O et al, 2003). Επίσης έχει 

παρατηρηθεί ότι τα HPV-8 διαγονιδιακά ποντίκια αναπτύσσουν αυτόματα καλοήθεις 

όγκους (Schaper ID et al, 2005), ενώ τα HPV-16 διαγονιδιακά ποντίκια ανάπτυξαν 

υπερπλασία σχετιζόμενη με υπερκεράτωση (Kim SH et al, 2004). Όλα αυτά τα 

αμφιλεγόμενα ευρήματα, μαζί με το υψηλό ποσοστό ανίχνευσης HPV σε φυσιολογικό 

ιστό, ιδιαίτερα στο θηλάκιο των τριχών, καθώς επίσης των πολλών τύπων HPV δεν έχει 

καταστείσει δυνατόν ώστε να διευκρινστεί ο ρόλος τους στην παθογένεια των 

δερματικών νεοπλασιών. Υπάρχει πιθανότητα και άλλοι ιοί να σχετίζονται µε δερµατικές 

νεοπλασίες στον άνθρωπο, όπως οι HTLV-1, EBV, αλλά συγκεκριµένα δεδοµένα δεν 

υπάρχουν ακόµα. 

 

Χηµικά καρκινογόνα 

Οι περισσότερες πληροφορίες που έχουµε σήµερα για την επίδραση των 

χηµικών ουσιών στη δερµατική καρκινογένεση προέρχονται από πειραµατόζωα, κυρίως 

ποντίκια. Εκκινητές (initiators) θεωρούνται, η UV ακτινοβολία, το Tar (polycyclic 

aromatic hydrocarbons), η νιτρώδης µουστάρδα και το ψωραλένιο. Τα κύτταρα στο 

στάδιο αυτό είναι συνήθως καλά διαφοροποιηµένα και διατηρούν την ικανότητα 

πολλαπλασιασµού. Οι πιο γνωστοί promoters είναι η UV ακτινοβολία, η φαινόλη, η 

ανθραλίνη, οι φορβικοί εστέρες και το βενζοϊκό υπεροξείδιο. Οι περισσότεροι promoters 
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συνήθως προκαλούν αναστρέψιµη φλεγµονή και υπερπλασία (Hennings H et al., 1993). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι initiators και promotors χρησιµοποιούνται στη 

θεραπεία αρκετών παθήσεων του δέρµατος, µεταξύ των οποίων στην ψωρίαση, την 

ακµή, το Τ– δερµατικό λέµφωµα κοκ. Κλασσική περίπτωση χηµικής καρκινογένεσης 

είναι η ανάπτυξη καρκίνου του όσχεως σε καπνοδοχοκαθαριστές. Ένα άλλο γνωστό 

καταγεγραµµένο χηµικό καρκινογόνο είναι το αρσενικό. 

 

3.3.5. Κλινική Εικόνα 

Κλινικά, η ΑΚ παρουσιάζεται πρωτίστως σε ηλιοεκτεθειμένες περιοχές του 

σώματος (Sober AJ και Burstein JM, 1995). Περιοχές παρακείμενες σε ΑΚ μπορεί να 

παρουσιάζουν σημαντικές ιστολογικές διαφορές, προτείνοντας έτσι εκτενείς προ-

νεοπλασματικές τροποποιήσεις σε δέρμα που έχει υποστεί βλάβη λόγω ηλιακής 

ακτινοβολίας (Marks R, 1990). Γενικά, οι ακτινικές υπερκερατώσεις εμφανίζονται 

συνήθως σε ανοιχτόχρωμα άτομα μέσης και μεγάλης ηλικίας, με έντονη και 

μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο, χωρίς μέτρα προφύλαξης και στα εκτεθειμένα μέρη του 

σώματος, κυρίως στο πρόσωπο, στην ραχαία επιφάνεια των χεριών και στο τριχωτό της 

κεφαλής στους άνδρες (Harvery I et al, 1996; Ortonne JP, 2002). Βασικά, οι 

προτιμότερες θέσεις εμφάνισης είναι το πρόσωπο, τα αυτιά ,ο τράχηλος, το τριχωτό 

της κερφαλής, η ραχαία επιφάνεια των άκρων και το κάτω χείλος. Μπορεί να υπάρχει 

μόνο μια βλάβη, αλλά συνήθως υπάρχουν πολλαπλές και το μέγεθος ποικίλει από 

μερικά χιλιοστά έως 1-2 εκατοστά, αλλά ο μέσος όρος των βλαβών της ΑΚ είναι έξι με 

οχτώ κατά την πρώτη επίσκεψη στον δερματολόγο (Frost CA και Green AC, 1994).  

Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να συμβεί κλινική υποχώρηση στο 25% των 

ΑΚ (Marks R et al, 1986), συνήθως όμως αυξάνονται σε αριθμό με τη πάροδο των ετών 

(Harvery I, 1996). Έχει υπολογιστεί ότι στο 60% των ατόμων ηλικίας άνω των 40, με 

τύπο δέρματος Ι-ΙΙΙ εμφανίζουν τουλάχιστον μια βλάβη ΑΚ και το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται στο 80% σε ηλικία άνω των 60. (Drake LA et al, 1995) Οι ακτινικές 

υπερκερατώσεις είναι συνήθως ασυμπτωματικές, αν και μερικοί ασθενείς αναφέρουν 

κνησμό ή αίσθημα καύσου. Με τον καιρό οι ακτινικές υπερκερατώσεις μπορεί να 

μεταπέσουν σε δερματικό κέρας ή σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα Στην περίπτωση που 

αναπτυχθεί διήθηση, ερύθημα, διαβρώσεις, πόνος και υπερκεράτωση τότε θα πρέπει να 

εξετασθει η πιθανότητα να έχει εξελιχθεί η ΑΚ σε SCC. .Ένα ποσοστό 5-20% των 

βλαβών της ΑΚ σε 10-25 χρόνια θα εξελιχθούν σε επιφανειακό SCC (Ortonne JP, 2002; 

Dodson JM et al., 1991). 
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Η κλινική εικόνα των ΑΚ χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις κηλίδες ή πλάκες 

με ξηρά φαιά λέπια ή μυρμηκιώδεις κεράτινες μάζες που προσφύονται καλά με το 

υποκείμενο δέρμα. Οι ΑΚ συνήθως αναπτύσσονται σε δέρμα το οποίο έχει υποστεί 

γεροντική εκφύλιση/φωτογηρασμένο, με τηλεαγγειεκτασίες, υπερκερατώσεις και 

γεροντικές κηλίδες. 

Λόγω της σκληρής και τραχείας υφής στην ψηλάψηση, δίνοντας την αίσθηση 

αφής «κόκκων άμμου», ίσως είναι προτιμότερο να γίνεται αναγνώριση της βλάβης με 

ψηλάφηση παρά με επισκόπηση, ιδιαίτερα κατά τα αρχικά στάδια (Perris K et al., 

2007). 

 

3.3.6. Ιστολογική Εικόνα  

Η διάγνωση συνήθως της ΑΚ πιθανολογείται με βάση την κλινική εικόνα, αλλά η 

βιοψία είναι απαραίτητη για την διάγνωση και τον αποκλεισμό του διηθητικού 

ακανθοκυτταρικού καρκινώματος ή για τον αποκλεισμό άλλων κακοήθων (π.χ. 

βασικοκυτταρικό καρκίνωμα) ή καλοήθων βλαβών (π.χ. σμηγματορροϊκή κεράτωση, 

επιδερμικό θήλωμα), ειδικά όταν οι βλάβες είναι ευμεγέθεις, αιμορραγικές, εξελκωμένες 

ή εμφανίζουν σκληρία. 

Οι μικροσκοπικές αλλαγές περιορίζονται στην επιδερμίδα με παρουσία άτυπων 

και πολυμορφικών δυσπλαστικών κερατινοκυττάρων στις κατώτερες στιβάδες, με 

επιμήκυνση των επιδερμιδικών καταδύσεων στο χόριο. Τα δυσπλαστικά κύτταρα 

μπορεί όμως να καταλαμβάνουν και ανώτερα τμήματα ή και όλο το πάχος της 

επιδερμίδας. (Cockerell CJ, 2000). Το χόριο συχνά παρουσιάζει βασεόφιλη ακτινική 

εκφυλίση και συνήθως ήπιες φλεγμονώδεις διήθησεις, κυρίως από λεμφοκύτταρα, 

ιστιοκύτταρα και διαφόρου αριθμού πλασματοκυττάρων, καθώς και οίδημα στο 

θηλώδες χόριο. Η μετάπτωση σε SCC μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη αγγείωση 

(Piazola HM et al, 1995). 

Στις περισσότερες ΑΚ τα κερατινοκύτταρα στην μαλπιγιακή στιβάδα (stratum 

malpighii) παρουσιάζουν διαταραχή της αρχιτεκτονικής με ακανόνιστη διάταξη, 

πλειομορφισμό και κυτταρική ατυπία και δυσκεράτωση των κερατινοκυττάρων (Billano 

RA, 1983). Τα άτυπα κύτταρα καταλαμβάνουν τμήμα ή όλο το πάχος της επιδερμίδας 

και λιγότερο συχνά επεκτείνονται στο επιθήλιο εξαρτημάτων, εκτός από τις περιπτώσεις 

της υπερτροφικής και μποουενοειδής μορφής (Suchniak JM et al., 1997; Billano RA, 

1983). Η επιδερμίδα παρουσιάζει επίσης υπερκεράτωση εναλλασσόμενη με εστίες 

παρακεράτωσης. 
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Τα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά των νεοπλασματικών κυττάρων της ΑΚ 

εμφανίζουν όμοιους μορφολογικούς χαρακτήρες με το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα: και 

τα δύο περιέχουν άτυπα κερατινοκύτταρα, πλειομορφισμό του πυρήνα και αυξημένο 

αριθμό μιτώσεων. Τα παραπάνω κυτταρολογικά στοιχεία ίσως δικαιώνουν τον άποψη 

ότι η ΑΚ και το SCC αποτελούν διαφορετικά στάδια της ίδιας οντότητας. 

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα in situ χαρακτηρίζεται από ικανή ατυπία των 

κερατινοκυττάρων, η οποία αφορά όλο το πάχος της επιδερμίδας, με μιτώσεις. Η βλάβη 

συνήθως καλύπτεται από μια υπερκερατωσική και παρακερατωσική κεράτινη στιβάδα. 

Περιέχει άτυπα ακανθοκύτταρα με φυσαλιδώδη πυρήνα (Weedon D, 1997).  

Έχουν περιγραφεί οι παρακάτω επτά ιστολογικές μορφές της ακτινικής 

υπερκεράτωσης, στις οποίες όλες χαρακτηρίζονται από πολλαπλασιασμό άτυπων 

κερατινοκυττάρων στη επιδερμίδα (Camacho MF, 2003): 

1. Ατροφική μορφή ΑΚ: Παρουσιάζει έντονη λέπτυνση της επιδερμίδας και 

επιπέδωση των μεσοθηλαίων καταδύσεων. Τα άτυπα κύτταρα εντοπίζονται κυρίως στη 

βασική στιβάδα, η οποία αποτελείται από κύτταρα με μεγάλους υπερχρωματικούς 

πυρήνες σε στενή επαφή μεταξύ τους. 

2. Υπερπλαστική, Υπερτροφική ή υπερκερατωσική Μορφή ΑΚ: Έχει έντονη 

υπερκεράτωση με περιοχές παρακεράτωσης. Η επιδερμίδα είναι πεπαχυσμένη και 

εστιακά παρουσιάζει επιθηλιακές καταδύσεις που περιορίζονται στο ανώτερο τμήμα του 

χορίου και δεν αποτελούν αληθείς διηθήσεις. Τα κύτταρα της βασικής στιβάδας 

βρίσκονται σε στενή επαφή μεταξύ τους, ενώ ένας αριθμός κυττάρων στο μέσον της 

επιδερμίδας παρουσιάζει πρόωρη κερατινοποίηση με τη μορφή δυσκερατωσικών 

κυττάρων ή αποπτωτικών σωματίων με ομογονοποιημένο, ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα. 

Υπερπλασία των κυττάρων Merkel μπορεί να παρατηρηθεί την υπερτροφική μορφή της 

ΑΚ, αλλά είναι άγνωστη η σημασία της και η πιθανότητα να αναπτυχθεί σε παρεκείνο 

όγκο Merkel (Merot Y και Mooy A; 1989) 

3. Μποουενοειδής Μορφή (Bowenoid): Έχει όμοια ιστολογική εικόνα με τη νόσο 

Bowen. Χαρακτηρίζεται από ακάνθωση, απώλεια του προσανατολισμού των 

κερατινοκυττάρων, δυσκεράτωση και φωλιές άτυπων κυττάρων που σχηματίζουν 

πολυπύρηνα κύτταρα στην επιδερμίδα. Τα εξαρτήματα συνήθως δεν επηρεάζονται στην 

μποουενοειδή μορφή της ΑΚ. (Schwartz RA και Janniger CK, 1991; Yeh S et al, 1968).   

4. Ακανθολυτική Μορφή ΑΚ: Χαρακτηρίζεται από σχισμές της επιδερμίδας πάνω από 

τα άτυπα κύτταρα της βασικής στιβάδας, που περιέχουν λίγα ακανθολυτικά κύτταρα 

(δευτεροπαθής ακανθόλυση). Η ακανθολυτική αυτή μορφή της ΑΚ μπορεί να εξελιχτεί 

στον αδενωματώδη τύπο του SCC (Bravo-Piris et al, 1991; Nappi O et al, 1989) 
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5. Λειχηνοειδής Μορφή ΑΚ: Παρουσιάζει ατυπία των πυρήνων των 

κερατινοκυττάρων, ανώμαλη ακάνθωση, υδρωπική εκφύλιση της βασικής στιβάδας και 

λειχηνοειδή διήθηση του χορίου σε στενή επαφή με την επιδερμίδα.  

6. Επιδερμολυτική Μορφή ΑΚ: Παρουσιάζει κοκκιώδη εκφύλιση ή επιδερμολυτική 

υπερκεράτωση  

7. Εκτεταμένη Κεχρωσμένη-(Pigmented) Μορφή: Παρουσιάζει μεγάλη ποσότητα 

μελανίνης, κυρίως στη βασική στιβάδα. 

 

3.3.7. Θεραπεία – Πορεία  

Η θεραπεία των ΑΚ είναι αναγκαία σε ασθενείς χωρίς ανοσολογική ανεπάρκεια, 

αλλά με πολλαπλές δίασπαρτες ΑΚ και σημαντική αθροιστική ηλιοέκθεση καθώς επίσης 

σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, ιδίως στους μεταμοσχευθέντες νεφρού, όπου ο 

κίνδυνος ανάπτυξης SCC είναι 6 φορές μεγαλύτερος από το γενικό πληθυσμό (Moller R 

et al., 1979). Επειδή είναι δύσκολη η κλινική διάκριση μεταξύ ΑΚ και SCC, η επιλογή 

της καταλληλότερης θεραπείας παρουσιάζει δυσκολίες. Ο στόχος της θερπείας πρέπει 

να είναι η καταστροφή των άτυπων κυττάρων, η εξαφάνιση της βλάβης και πρόληψη 

επανεμφάνισης. Υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές θεραπείες για την ΑΚ, αλλά όλες οι 

βλάβες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο επειδή εμφανίζουν ένα 

ευρύ φάσμα κλινικών στοιχείων. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από την εντόπιση, 

το μέγεθος, και το είδος της βλάβης, καθώς επίσης από την ηλικία του ασθενούς και 

την προτιμησή του ιδίου. Για τους λόγους αυτού, η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται 

και να γίνει σωστή επιλογή ώστε να επιτευχθεί το επιθημητό αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα 

του γεγόνοτος αν η ΑΚ είναι ένα ακαθοκυτταρικό καρκίνωμα in situ ή μια προ-

καρκινωματώδη βλάβη, η βλάβη πρέπει να αντιμετωπιστεί και να εξαιρεθεί με μια από 

τις παρακάτω μεθόδους. 

 

Χειρουργική Αντιμετώπιση 

 

Απόξεση και Ηλεκτροχειρουργική 

Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση επιφανειακών μόνο βλαβών 

με χαμηλό κίνδυνο. Με την βοήθεια ενός ξέστρου αφαιρείται η βάση της βλάβης (Drake 

LA et al, 1995). Η τεχνική είναι απλή και γρήγορη και έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει 

ιστό για μικροσκοπική εξέταση. Είναι δύσκολο όμως να εκτιμηθεί αν έχει γίνει αφαίρεση 

ολόκληρης της βλάβης και τα ποσοστά επανεμφάνισης είναι υψηλά. Η τεχνική αυτή 

χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με την ηλεκτορχειρουργική ή την 
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κρυοχειρουργική (Feldman SR et al, 1999). Η αρχική τεχνική της ηλεκτροχειρουργικής 

(ηλεκτροπηξία) έχει αντικατασταθεί από μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούν 

ραδιοκύματα. Επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των ΑΚ με την χρήση τοπικού 

αναισθητικού αλλά προκαλεί θερμική βλάβη και πιθανόν τη δημιουργία ουλής.  

 

Κρυοχειρουργική 

Σήμερα, το υγρό άζωτο (-195,8°C) αποτελεί την πιο συχνή μέθοδο 

αντιμετώπισης της ΑΚ. Αποτελεί μια απλή τεχνική, η οποία οδηγεί στην καταστροφή 

των άτυπων κερατινοκυττάρων της ΑΚ χωρίς την ανάγκη τοπικής αναισθησίας. 

Ενδείκνυται όταν υπάρχουν μερικές καλά περιγεγραμμένες βλάβες. Το ποσοστό ίασης 

ανέρχεταί στο 98,8% (Lubritz RR και Smolewski SA, 1996). Στην περίπτωση που η 

βλάβη είναι υπερκερατωσική, είναι προτιμότερο να γίνει πρώτα απόξεση και στη 

συνέχεια κρυοπηξία. Μερικοί ερευνητές συνιστούν την κρυοθεραπεία επίσης για την 

αντιμετώπιση εκτεταμένων βλαβών (cryopeeling). (Chiarello SE, 2000). Εκτελείται με 

την τεχνική ανοιχτού ψεκάσματος (open-spray technique). Η περιοχή ψεκάζεται για 

μερικά δευτερόλεπτα (από 2 εώς 6 sec ανά ψεκασμό) και μπορεί αν επαναληφθεί. Η 

τεχνική είναι εύκολη και γρήγορη, χαμηλού κόστους με υψηλό ποσοστό 

αποτελεσματικότητας και μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές κατά την επίσκεψη 

του ασθενούς ανάλογα με την ανοχή του. Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν την 

καταστροφή φυσιολογικών ιστών, την παρουσία πόνου κατά και μετά την εφαρμογή, 

την δημιουργία φυσσαλίδων, ερυθρότητας, ουλής και την πιθανή εμφάνιση 

δυσχρωμίας. Επίσης, εξαρτάται από το άτομο που την εφαρμόζη (operator dependent) 

(Kuflik EG, 1994).  

 

Δερμοαπόξεση (Dermabrasion) 

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση πολλαπλών βλαβών ΑΚ (Drake LA et al, 

1995; Feldman SR et al, 1999). Γίνεται λείανση του δέρματος με μηχανικά μέσα, όπως 

π.χ. αμμόχαρτο, συρματόβουρτσα. Το μειονέκτημα είναι ότι ο ασθενής πρέπει να 

νοσηλευτεί για μια εβδομάδα. Η τεχνική αυτή αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ΑΚς και 

παρέχει μακρο-χρόνια προφύλαξη (Coleman WP et al, 1996). 

 

Τεχνική με Λεϊζερ 

To λεϊζερ με διοξείδιο του αζώτου, αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο 

λείανσης του δέρματος. Αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο, ειδικά στην περίπτωση που 
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οι πολλαπλές βλάβες της ΑΚς δεν έχουν ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες ή όταν είναι 

εντοπισμένες στο πρόσωπο (Massey SΑ και Eliezri Y, 1999). 

 

Χειρουργική εξαίρεση 

Η χειρουργική εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η ΑΚ έχει τη 

μορφή ενός συμπαγούς δερματικού κέρατος και παρουσιάζει κλινικά χαρακτηριστικά 

δίηθησης. 

 

Ραδιοθεραπεία 

Είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για διάστημα ημερών ή εβδομάδων για 

μεγάλες βλάβες, σε ασθενείς με επηρεασμένη κλινική εικόνα ή σε ηλικιωμένους στους 

οποίους η συμβατική θεραπεία έχει αποτύχει. Τείνει να εγκαταληφθεί σαν μέθοδος. 

(Barta U et al., 2000). 

 

 

Φαρμακευτική Αντιμετώπιση-Τοπική Θεραπεία 

 

5-Φθοριουρακίλη [5-Fluorouracil (5-FU)] 

Αποτελεί την πιο παλιά φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση εκτεταμένων 

βλαβών. Η τοπική 5-φθιοριουρακίλη καταστρέφει τις βλάβες ΑΚ με το να μπλοκάρει την 

αντίδραση μεθυλίωσης του deoxyridylic acid σε thymidylic acid, παρεμβαίνοντας στην 

σύνθεση του DNA και RNA ( Eaglstein WH, et al, 1979; Robins P και Gupta AK, 2002). 

Χρησιμοποιείται σε τοπική επάλειψη σε διάφορες πυκνότητες και σχήματα. Η επάλειψη 

γίνεται στην περιοχή της βλάβης και στο παρακείμενο φυσιολογικό δέρμα δυο φορές 

ημερησίως για δίαστημα 2-4 εβδομάδων ακόμα και για 8 εβδομάδες για καλύτερο 

θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ανεπιθύμητη ενέργεια είναι ο έντονος τοπικός ερεθισμός που 

παρατηρείται στη πλειονότητα των ασθενών. 

 

Ιμικουϊμόδη (Imiquimod 5% cream) 

Αποτελεί ένα τοπικό ανοσολογικό ρυθμιστή, το οποίο είναι εγκεκριμένο για την 

θεραπέια γενετικών κονδυλωμάτων. Διεξάγονται κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ για την 

εφαρμογή της σε ΑΚ, σε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και στη νόσο του Bowen. Σε μια 

πιλοτική μελέτη στην οποία έγινε τοπική επάλειψη της κρέμας ιμικουϊμόδης 5% τρείς 

φορές ημερησίως για διάστημα 12 εβδομάδων το πολυ, αναφέρουν 84% θεραπευτικό 

αποτέλεσμα. Το ποσοστό υποτροπής μετά από ένα χρόνο ήταν 10% (Stockfleth E et al, 
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2002). Διεγείρει το κυτταρικό ανοσοποιητικό σύστημα μέσω της απελυθέρωσης και την 

αύξηση της έκφρασης των κυτταροκινών, τα οποία παράγονται από τα μονοκύτταρα, 

τα μακροφάγα και τα κερατινοκύτταρα της επιδερμίδας. (Correale CE , 2002; Stanley 

MA, 1999). Έχουν σημειωθεί εξαιρετικά αποτελέσματα. Το μειονεκτημά της είναι το 

υψηλό κόστος και ότι πρέπει να δοθούν προσεχτικές οδηγίες χρήσης ώστε να 

αποφευχθεί τοπικός ερεθισμός. Μπορεί επίσης να παρατηρηθούν συστηματικές 

παρενέργειες, όπως κεφαλαλγία, πυρετός, ναυτία, διάρροια, αρθραλγίες και πόνος, 

αλλά συνήθως παρατηρούνται μετά από επάλειψη σε εκτεταμένες επιφάνειες (Salasche 

SJ et al, 2002).  

 

Δικλοφενάκη (Diclofenac gel) 

Πρόσφατη έχει προστεθεί στην τοπική θεραπεία των ΑΚ και αποτελεί το μόνο 

εγκεκριμένο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες σκεύασμα το οποίο έχει εγκριθεί για την 

θεραπεία της ΑΚ. Αποτελεί ένα τοπικό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο 

(NSAID), το οποίο αναστέλλει την κυκλοξυγενάση (COX), ιδιαίτερα την COX-2 

(Riendeau D et al, 2001). Η προτεινόμενη χορήγηση είναι δύο φορές ημερησίως για 

τουλάχιστον 60 ημέρες. Μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη, έδειξε 

μερική ή ολική υποχώρηση στο 79% των ασθενών που χρησιμοποίησαν το σκέυσμα, 

έναντι το 45% στην ομάδα ελέγχου (Wolf JE Jr et al, 2001). Σε σύγκριση με την 

φθιοριουρακίλη παρουσιάζει την ίδια αποτελεσματικότητα, αλλά με λιγότερες 

παρενέργειες (Pearlman DL, 1991). Επομένως, λόγω της καλής αποτελεσματικότητας 

και ανοχής, η δικλοφενάκη ίσως πρέπει να εφαρμοστεί σαν πρώτη γραμμή θεραπείας 

των ήπιων, πολλαπλών και διάσπαρτων, μη κερατωσικών ακτινικών υπερκερατώσεων. 

 

Peeling  

Προτάθηκε peeling μέσου βάθους , το οποίο καταστρέφει την επιδερμίδα και το 

θηλώδες χόριο, για τη θεραπεία πολλαπλών ΑΚ σε μικρές σειρές ασθενών.  

 

Τοπικά ρετινοειδή  

Τα αρχικά αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, αλλά απαιτούνται υψηλές 

πυκνότητες (τρετινοϊνη 0,3%) και οι υποτροπές είναι συχνές. Ανεπιθύμητη ενέργεια 

είναι τοπικός ερεθισμός. Η θεραπεία per os με isotretinoin (13-cis -retinoic acid) και 

acitretin έχουν αντιογκονική δραστηριότητα και είναι χρήσιμα στη προφύλαξη και στην 

θεραπεία. Συνδυασμός χαμηλής δόσης isotretinoin και τοπικής εφαρμογής με 
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φθιοριουρακίλη φαίνεται να είναι αποτελεσματική στην μείωση των αριθμό των βλαβών 

και στην εμφάνιση καινούργιων (Sander CA et al, 1997). 

 

Ιντερφερόνη-α-2b 

Δοκιμάστηκε σε ενδο-βλαβικές εγχύσεις με αμφισβητούμενα αποτελέσματα. 

Όταν όμως χορηγήθηκε ενδοδερμικά στην βλάβη (50,000 IU) τρεις φορές την 

εβδομάδα για 3 εβδομάδες, το 92% των βλαβών παρουσίασαν ύφεση. Λόγω του 

υψηλού κόστους δεν έχει εφαρμοστεί στην κλινική πράξη (Edwards L, 2001). 

 

Φωτοδυναμική Θεραπεία (Photodynamic therapy) 

Η φωτοδυναμική θεραπεία στηρίζεται στην απλή αρχή της χορήγησης 

φωτοευαίσθητων ουσιών, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να συσσωρεύονται εκλεκτικά 

στους κακοήθεις όγκους, παρά στον περιβάλλοντα υγιή ιστό και με την έκθεση στο 

φως (κατά προτίμηση μήκη κύματος μεταξύ 600 και 700 nm) να προκαλούν την 

καταστροφή του όγκου με την παραγωγή μονήρους οξυγόνου και άλλων 

κυτταροτοξικών στοιχείων. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα μέχρι σήμερα, που 

συνηγορούν για την ικανοποιητική θεραπευτική δράση της φωτοδυναμικής θεραπείας 

με την τοπική χρήση της φωτοευαισθητοποιητικής ουσίας, όπως το 

μεθαμινολεβουλινικό (methaminolevulinate) (Metrix, PhotoCure, Oslo, Norway), ή το 5-

αμινολεβουλινικό οξύ, σε προ-καρκινωματώδεις βλάβες όπως, τη νόσο του Bowen, την 

ΑΚ, καθώς επίσης στο βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος. Σε αυτή την 

θεραπεία η τοπικά εφαρμοζόμενη ουσία συσσωρεύεται κατά προτίμηση στα 

δυσπλαστικά κύτταρα. Ακολουθεί ακτινοβολία με ειδικού μήκους κύματος φως και η 

ακτινοβολία αυτή παράγει ελεύθερες ρίζες με αποτέλεσμα το θάνατο των καρκινικών 

κυττάρων. Κατά την διάρκεια της φωτοδυναμικής θεραπείας μερικοί ασθενείς 

αναφέρουν πόνο και αίσθημα καύσου ιδιαίτερα στην περίπτωση εκτεταμένων ή/και 

εξελκωμένων βλαβών. Βλάβες που εντοπίζονται στο πρόσωπο και στο τριχωτό της 

κεφαλής αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά από εκείνα που εντοπίζονται στον κορμό 

και στα άκρα. Έχει το πλεονέκτημα ότι δεν παρατηρούνται ουλές και έχει καλύτερα 

αισθητικά αποτελέσματα. Είναι πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση εκτεταμένων 

βλαβών ΑΚ, αλλά όχι στην περίπτωση βλαβών με έντονη χρώση (Rossi R et al, 2005). 

 

Ηλιοπροστασία 

Προληπτική θεραπεία των ΑΚ, δεδομένου του βλαπτικού ρόλου της UV 

ακτινοβολίας αποτελεί την καλύτερη αντιμετώπιση. Επίσης, πρέπει πάντα να εκτελείται 
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βιοψία στις βλάβες της ΑΚ με χαρακτηριστικά SCC και σε εκείνες που δεν 

ανταποκρίνονται στη θεραπεία. 

 

 

3.4. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα του δέρµατος (Squamous Cell Carcinoma 

of the skin, SCC) 

 

3.4.1. Ορισµός 

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος αποτελεί τον πιο επικρατή 

καρκίνο προερχόμενο από κερατινοκύτταρα, αμέσως μετά το βασικοκυτταρικό καρκίνο 

(BCC) (Nelson MA et al., 1994). Το SCC είναι ένας κακοήθης όγκος του δέρµατος και 

των εξαρτηµάτων, ο οποίος αν και προέρχεται από τον ίδιο τύπο κυττάρου µε το BCC, 

το κερατινοκύτταρο, έχει διαφορετική βιολογική και κλινική συµπεριφορά. Το SCC, είναι 

πιο επιθετικός όγκος µε τάση για τοπική επέκταση και µε µεταστατική ικανότητα (Quinn 

AG et al., 1994a; Rees J, 1994). Παρουσιάζεται σχεδόν αποκλειστικά σαν σποραδικός 

όγκος, παρόλο που έχει περιγραφεί το αυτοσωµικό επικρατές γενετικό σύνδροµο 

Ferguson-Smith που χαρακτηρίζεται από πολλάπλες SCC βλάβες (Goudie DR et al., 

1993; Zaphiropoulos PG et al., 1994). 

 

3.4.2. Συχνότητα – Εντόπιση 

Tο SCC είναι το δεύτερο πιο συχνό δερµατικό νεόπλασµα µετά το BCC και 

αντιστοιχεί στο 20-25% των περιπτώσεων. Περίπου 80,000-100,000 κάτοικοι των ΗΠΑ 

θα αναπτύξουν SCC κάθε χρόνο, ενώ στην Αυστραλία η επίπτωση του SCC είναι166 

ανά 100,000 κατοίκους (Ko CB et al., 1994; Miller DL and Weinstock MA, 1994). Το 

SCC εντοπίζεται κυρίως σε ανοικτόχρωµους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν εκτεθεί πολύ 

στην ηλιακή ακτινοβολία και έχουν αναπτύξει ακτινική υπερκεράτωση. Παρ’ όλα αυτά 

σε ανθρώπους µε σκουρόχρωµη επιδερµίδα είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου του 

δέρµατος. Τα καρκινώµατα των βλεννογόνων είναι πάντοτε ακανθοκυτταρικά και αυτά 

των χεριών και των γεννητικών οργάνων είναι τέτοια στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

(Armstrong BK and Kricker A, 2001). 

 

3.4.3. Παθογένεση 

Πολλοί παράγοντες φαίνεται να συµµετέχουν στην καρκινογένεση του SCC. 

Όπως και στα BCC, η µεγάλης διάρκειας, αθροιστική έκθεση στη UV ακτινοβολία 

σχετίζεται µε την ανάπτυξη SCC. Άτοµα µε ανοικτόχρωµη επιδερµίδα, ξανθά ή κόκκινα 
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µαλλιά και αλµπίνοι έχουν αυξηµένες πιθανότητες να αναπτύξουν SCC νωρίς στη ζωή 

τους. 

Συσχετισµοί έχουν γίνει µεταξύ της θεραπείας µε PUVA και της επαφής µε 

ψωραλένιο ή αρσενικό µε την εµφάνιση SCC. Επίσης, άτοµα που λαµβάνουν 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία, µεταµοσχευµένοι, HIV ασθενείς, άτοµα που έχουν 

εκτεθεί σε ιονίζουσα ακτινοβολία (x-rays), ασθενείς που πάσχουν από χρόνια έλκη, 

χρόνιες φλεγµονές, ή ουλές από εγκαύµατα έχουν αυξηµένη πιθανότητα ανάπτυξης 

SCC (Gasparro FP et al., 1998; Monti P et al., 2000; Wang XQ et al., 1997). Οι HPV και 

πιο συγκεκριµένα οι τύπου 16 και 18 έχουν συσχετιστεί µε τα SCC. Τα SCC της 

στοµατικής κοιλότητας και των χειλιών έχουν συσχετιστεί µε το µάσηµα καπνού και την 

κατανάλωση αλκοόλ (Kwa RE et al., 1992; Miller DL and Weinstock MA, 1994). 

 

3.4.4. Κλινική εικόνα 

Το SCC αρχίζει σαν πάχυνση του δέρµατος και εξελίσσεται σε υπόσκληρη 

πλάκα. Αναπτύσσεται πλαγίως και καθέτως και µετατρέπεται σε οζίδιο, ενώ µε το χρόνο 

η επιφάνειά του εφελκιδοποιείται και εξελκώνεται. Αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το 

ΒCC. Τα όρια του είναι σαφή, µε ανώµαλο περίγραµµα και περισσότερο επηρµένα από 

του BCC. Οι περισσότερες βλάβες εµφανίζονται στις ηλιοεκτεθειµένες περιοχές του 

σώµατος (πρόσωπο, αυτιά, κάτω χείλος, εξωτερική επιφάνεια των άκρων, αντιβράχια, 

κνήµη). Κάποιες φορές SCC εµφανίζονται και σε καλυµµένες περιοχές του σώµατος, 

όπως είναι ο πρωκτός, τα γεννητικά όργανα και το πέλµα (Goldman GD,1998). 

 

3.4.5. Κλινικές µορφές 

∆ύο είναι οι κλινικές µορφές του SCC: το ενδοεπιδερµιδικό SCC (SCC in situ) και 

το διηθητικό SCC. Το SCC in situ εµφανίζεται στην επιδερµίδα και συνήθως περιορίζεται 

µέσα σε αυτή. Το διηθητικό SCC ανεξάρτητα µε το αν αναπτύσσεται από in situ 

καρκίνωµα ή σε υγιές δέρµα είναι µικρό, σκληρής σύστασης, φυσιολογικού ή ερυθρού 

χρώµατος. Παίρνει τη µορφή οζιδίου µε σαφή όρια και θηλωµατώδη ή κονδυλοµατώδη 

επιφάνεια. Εξέλκωση παρουσιάζει συνήθως το κέντρο του όγκου πριν αυτός αποκτήσει 

διάµετρο 1-2 cm (Goldman GD, 1998). 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα καθοριστικό, κατανοήτο κλινικοπαθολογικό 

σύστημα το οποίο να ταξινομεί τα δερματικά SCC σε κατηγορίες σύμφωνα με την 

επιθετικοτητά τους. Μια πρόσφατη μελέτη έχει προτείνει ένα σύστημα ταξινόμησης 

ανάλογα με την πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής των διαφόρων μορφών του SCC, σε 

χαμηλού κινδύνου (≤ 2% μεταστατικό ρυθμό), μέσου κινδύνου (3-10%), υψηλού 
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(>10%) και μια κατηργορία με ενδίαμεσο χαρακτήρα. Τα χαμηλού κινδύνου SCC 

περιλαμβάνουν τα SCC τα οποία αναπτύσσονται σε έδαφος ΑΚ, εκείνα σχετιζόμενα με 

το ιό HPV, το τριχειληματικό καρκίνωμα, το ατρακτοειδές κυτταρικό SCC (spindle cell), 

το οποίο δεν σχετίζεται με την ραδιενέργεια. Τα μέσου κινδύνου SCC περιλαμβάνουν το 

ακανθολυτικό SCC, το ενδοεπιθηλιακο επιθηλίωμα με διήθηση και το ομοιάζων με 

λεμφοεπιθηλίωμα (lymphoepithelioma-like) καρκίνωμα του δέρματος (LELCS). Τα 

υψηλού κινδύνου SCC περιλαμβάνουν τα de novo SCC, εκείνα που η ανάπτυξη τους 

σχετίζεται με προδιαθεσικούς παράγοντες (ακτινοβολία, ουλές από εγκαύματα και 

ανοσοκαταστολή), η διηθητική νόσος του Bowen, τα αδενοακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα και οι κακοήθοι όγκοι του τριχοθύλακα. Στην ενδιάμεση κατηγορία 

περιλαμβάνουν το SCC με παρουσία κυττάρων δίκην σφραγιστήρας δακτυλιου (signet 

ring), το θηλακιώδες (follicular) SCC, το θηλοειδές (papillary) SCC, τα SCC που 

αναπτύσσονται μέσα στις κύστεις των εξαρτημάτων, καρκίνωμα από πόρους εκκρινών 

αδένων (squamoid eccrine ductal carcinoma) και το διαυγοκυτταρικό SCC (Cassarino 

DS, 2006). 

 

3.4.6. Ιστολογική εικόνα 

Η ιστολογική εικόνα του SCC ποικίλλει και εξαρτάται από το βαθµό 

διαφοροποίησης. Οι όγκοι διαιρούνται σε ανώτερης διαφοροποίησης, μέτριας 

διαφοροποίησης και χαμηλής διαφοροποίησης. Οι όγκοι ανώτερης διαφοροποίησης 

παρουσιάζουν νησίδες από καρκινικά κύτταρα µε ακανθωτή διαµόρφωση, καλώς 

σχηµατισµένα δεσµοσωµάτια και εµφανή, άφθονη κερατινοποίηση. Οι µέτρια 

διαφοροποιηµένοι όγκοι χαρακτηρίζονται από περισσότερο πολυµορφική εµφάνιση και 

αρχιτεκτονική αποδιοργάνωση, αυξηµένη και συχνά ανώµαλη µιτωτική δραστηριότητα 

και ατελή κερατινοποίηση. Στα χαμηλής διαφοροποίησης SCC υπάρχει µεγάλη 

πολυµορφία και η διάγνωση εξαρτάται από την ανίχνευση µικρών εστιών 

κερατινοποίησης ή δεσµοσωµατίων (Braun-Falco O, 2000). 

 

3.4.7. Εξέλιξη 

Η εξέλιξη του SCC είναι πολύ γρήγορη. Επεκτείνεται κατά συνέχεια ιστών µε 

αποτέλεσµα να προκαλεί την καταστροφή τους και δίνει µεταστάσεις, τόσο 

λεµφογενώς, όσο και αιµατογενώς (Ko CB et al., 1994). Είναι προφανές ότι δεν είναι 

όλα τα ακανθοκυτταρικά καρκινώματα του δέρματος ίδια. 



Σκοπός 

ΣΚΟΠΟΣ 

 

Η ανάπτυξη του καρκίνου του δέρματος στηρίζεται στην αλληλεπίδραση 

γονιδίων με το περιβάλλον. Σε μοριακό επίπεδο οι δερματικοί όγκοι φαίνεται να είναι το 

αποτέλεσμα μιας σειράς γενετικών μεταβολών που οφείλονται σε καρκινογόνα, όπως η 

ηλικιακή ακτινοβολία. Σε κυτταρικό επίπεδο, κάποιο από τα μεταλλαγμένα γονίδια 

αναστέλλει τον προγραμματισμένο θάνατο των κερατινοκυττάρων, με αποτέλεσμα των 

ανεξέλεγκτο κλωνικό πολλαπλασιασμό τους, που θα οδηγήσει τελικά στη δημιουργία 

ενός κακοήθους όγκου. 

H απενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων (TSGs), αποτελεί 

πρωταρχικό γεγονός στην εξελικτική πορεία της νεοπλασίας. Η χρωμοσωμική περιοχή 

9p21 στην οποία βρίσκονται οι γονιδιακοί τόποι IKN4a/ARF (CDKN2A) και 

INK4b/CDKN2/Β, αποτελεί την πιο συχνά τροποποιημένη γενωμική περιοχή στον 

καρκίνο και ο τόπος CDKN2A (cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, αναστολέας της 

κυκλίνης 2Α εξαρτώμενος από κινάση), αποτελεί την δεύτερη πιο συχνά τροποποιημένη 

περιοχή μετά το p53. Η απενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών μονοπατιών του 

γονιδίου Rb και p53 αναφέρεται στους περισσότερους καρκίνους. Λόγω της στενής 

συμμετοχής και στα δύο μονοπάτια, το γονιδιακό σύμπλεγμα p14ARF-p15INK4b-p16INK4a 

στο χρωμόσωμα 9p21, μπορεί να αποτελέσει ένα σύνδεσμο στο δίκτυο ελέγχου της 

κυτταρικής αύξησης, η απενεργοποίηση του οποίου έχει σαν αποτέλεσμα την 

κατάρρευση του συστήματος ογκοκαταστολής.  

Μεταλλάξεις του γονιδίου p16INK4a έχουν βρεθεί στο μη-μελανοκυτταρικό 

καρκίνο του δέρματος (NMSC). Μελέτες με knockout ποντίκια προτείνουν ένα πιθανό 

ρόλο του p14ARF στην ανάπτυξη δερματικού SCC και του p16INK4a στον καθορισμό του 

σταδίου διαφοροποίησης των ακανθοκυτταρικών καρκίνων του δέρματος. Η 

συγκεκριμένη συμμετοχή του γονιδίου p15INK4b του στην ανάπτυξη του μη-

μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος και στην ακτινική υπερκεράτωση έχει 

μελετηθεί ελάχιστα.  

 Είναι λογικό επομένως, να θεωρηθεί ότι η απενεργοποίηση των γονιδίων 

CDKN2A, CDKN2Β και p53 στο γονιδιακό επίπεδο (σημειακές μεταλλάξεις, απαλοιφή ή 

υπερμεθυλίωση του υποκινητή) ή στο επίπεδο της mRNA έκφρασης των προ-

καρκινικών και καρκινικών κυττάρων, ίσως αποτελεί το γεγονός- κλειδί που να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΑΚ και στην μετατροπή της σε SCC.  
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Μελετήσαμε επομένως:  

1) την παρουσία μεταλλάξεων στα εξόνια 1α, 1β και 2 των γονιδίων p16INK4a, p15INK4b 

και p14ARF. 

2) την απώλεια ετεροζυγωτίας και μικροδορυφορικής αστάθειας σε δείγματα ακτινικής 

υπερκεράτωσης σε σύγκριση με DNA από το αίμα ή παρακείμενο φυσιολογικό ιστό των 

ίδιων ασθενών. 

3) τα επιπέδα έκφρασης αυτών των γονιδίων στην ΑΚ και το SCC, και σύγκριση τους με 

τα αντίστοιχα επίπεδα έκφρασης των παρακείμενων φυσιολογικών ιστών. Παρ’ότι 

αρκετές μελέτες στο παρελθόν έχουν ασχοληθεί με την γενωμική αστάθεια και τις 

μεταλλάξεις των γονιδίων p14ARF, p15INK4B, p16INK4a και p53 στο SCC, λίγες μελέτες 

έχουν ασχοληθεί με την έκφραση αυτών. Επομένως, ενδιαφέρον παρουσίασε η μελέτη 

των επιπέδων mRNA αυτών των TSGs, λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι σε πολλές από τις 

βλάβες ΑΚ συνυπήρχε και SCC.  

4) την συσχέτιση των εργαστηριακών ευρημάτων με κλινικές παραμέτρους. 



Κεφάλαιο 4: Υλικά και μέθοδοι 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 

A. Μέθοδοι 

 

4.1. Απομόνωση χρωμοσωμικού DNA από συμπαγείς ιστούς 

To DNA απομονώθηκε σύμφωνα με γνωστά πρωτόκολλα απομόνωσης DNA από 

συμπαγείς ιστούς Ο ιστός τεμαχίζεται και ομογενοποιήθηκε σε διάλυμα λύσης (10mM 

EDTA, 10mM Tris pH 8.0, 150mM NaCl, 0.5% SDS). Στη συνέχεια, ο ομογενοποιημένος 

ιστός μετά την προσθήκη πρωτεϊνάσης Κ σε τελική συγκέντρωση που φτάνει τα 

100μg/ml, επωάζεται σε θερμοκρασία 60°C. Ακολουθεί η εκχύλιση των νουκλεικών 

οξέων (DNA και RNA) με φαινόλη/χλωροφόρμιο και η αποδόμηση του RNA με RNάση 

(100μg/ml) για 1 ώρα στους 37°C. Το DNA κατακρημνίζεται με προσθήκη μισού όγκου 

οξικού αμμωνίου (ή 1/20 όγκου NaCl 5Μ) και 2.5 όγκων απόλυτης αιθανόλης. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση στους 4°C σε 13.000rpm και «πλύσιμο» του 

κατακρημνισμένου DNA με 70% αιθανόλη. Αφού απομακρυνθεί η αιθανόλη το DNA 

επαναιωρείται σε ddH2O και διατηρείται σε θερμοκρασία 4°C. Η ποσότητα του DNA 

καθώς και η καθαρότητά του υπολογίζεται μετά από φωτομέτρηση στα 260nm και στα 

280nm (Maniatis Τα et al, 1982). 

 

4.2. Απομόνωση χρωμοσωμικού DNA από περιφερικό αίμα  

 Περίπου 5ml περιφερικού αίματος συλλέγονται και διατηρούνται με αντιπηκτικό 

(KNa EDTA) σε θερμοκρασία 4°C. Αρχικά, γίνεται λύση των ερυθρών αιμοσφαιρίων (τα 

οποία είναι απύρηνα κύτταρα) με επώαση του αίματος σε ρυθμιστικό διάλυμα που 

περιέχει 10mM Tris HCl pH8.0, 320mM σουκρόζη, 5mM MgCl2 και 1% Triton- X-100. 

Ακολουθεί ήπια ανάδευση του διαλύματος σε θερμοκρασία δωματίου και φυγοκέντρηση 

σε 2.500rpm. Το κυτταρικό ίζημα συλλέγεται και επαναιωρείται σε διάλυμα που περιέχει 

400mM Tris pH8.0, 60mM EDTA, 150mM NaCl και 1% SDS. Ακολουθεί η προσθήκη 

υπερχλωρικού νατρίου, χλωροφορμίου και τελικά η κατακρήμνιση του DNA με 

αιθανόλη, όπως περιγράφθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. 
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4.3. Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, 

PCR) 

Αρχή της μεθόδου 

Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

έφερε πραγματική επανάσταση στη μοριακή βιολογία με εφαρμογές από τη βασική 

έρευνα, μέχρι και την κλινική πράξη από το 1985, οπότε και ο Mullis και οι συνεργάτες 

του ολοκλήρωσαν αυτή την τεχνική πολλαπλασιασμού του DNA βασιζόμενοι σε in vitro 

διαδικασίες (Saiki RK et al., 1988; Saiki RK et al., 1985), τεχνική που περιγράφηκε για 

πρώτη φορά από τον Khorana (Khorana HG, 1971). Για τη σημαντική τους συμβολή 

στην έρευνα και τις απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογής της τους απονεμήθηκε το 

βραβείο Nobel Χημείας το 1993. 

Με τη μέθοδο της PCR επιτυγχάνεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 2-3 

ωρών η εκθετική ενίσχυση συγκεκριμένης αλληλουχίας DNA, έτσι ώστε να καθίσταται 

δυνατή η μελέτη και ο περαιτέρω χειρισμός της. Στην ουσία η τεχνική αυτή 

εκμεταλλεύεται τον ημισυντηρητικό τρόπο διπλασιασμού του DNA σε συνδυασμό με τη 

χρήση θερμοανθεκτικών DNA πολυμερασών. Η αντίδραση αυτή χαρακτηρίζεται από 

ευαισθησία, ειδικότητα και ταχύτητα (Strachan T και Read AP, 1996). 

 

Τα βασικά συστατικά μιας PCR αντίδρασης 

Τα βασικά συστατικά μιας κλασσικής αντίδρασης PCR είναι το DNA που θα 

χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα, η θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση, τα dNTPs, οι 

εκκινητές (primers) και το κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα. 

Ως υπόστρωμα της αντίδρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενομικό DNA (από 

ένα μόνο κύτταρο ή και τμήματα χρωμοσωμάτων), RNA (από λίγα μόνο κύτταρα), 

κλωνοποιημένο DNA ή ακόμα και προϊόντα προηγούμενης αντίδρασης. Η τεχνική 

απαιτεί ελάχιστη ποσότητα αρχικού υλικού. Θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης 

ενός και μόνο μορίου DNA με εκθετικό τρόπο (Fong KM et al., 1995; Kiaris H et al., 

1995; Siafakas NM et al., 1999). 

Οι DNA πολυμεράσες είναι ένζυμα που καταλύουν την αντίδραση σύνδεσης 

πολυνουκλεοτιδικών αλύσων από μονομερή τριφωσφορικά δεοξυνουκλεοτίδια (dNTPs) 

χρησιμοποιώντας ως μήτρα τη μια από τις δύο αρχικές αλύσους DNA. Μέσω των 

εκκινητών η θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση κατευθύνεται σε συγκεκριμένη θέση 

στο μητρικό DNA και ξεκινά τον πολυμερισμό πάντα με κατεύθυνση 5΄→3΄ 

(McPherson MJ et al, 1991). 
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Για την PCR χρησιμοποιούνται διάφορα ρυθμιστικά διαλύματα τα οποία αφενός 

ρυθμίζουν την τιμή του pH, αφετέρου δε, προμηθεύουν τους απαραίτητους 

συμπαράγοντες και σταθεροποιητικές ουσίες για τη μέγιστη απόδοση της πολυμεράσης. 

Στα πειράματα που διενεργήθηκαν χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω το ρυθμιστικό 

διάλυμα, το οποίο περίεχε 670 mM Tris.HCl, pH 8.5, 166mM θειικό αμμώνιο, 67mM 

χλωριούχο μαγνήσιο, 1.7 mg/ml BSA (bovine serum albumin), 100 mM β- 

μερκαπτοαιθανόλη και 1% (wt/vol) Triton X-100. Σε κάποιες PCR αντιδράσεις 

συμπεριλαμβάνεται και η ουσία διμεθυλσουλφοξείδιο (DMSO) σε τελική συγκέντρωση 

5-10% (v/v). 

Αρχικά, γίνεται θερμική αποδιάταξη του DNA στους 95°C για 5 min και στη 

συνέχεια ακολουθούν 30-35 κύκλοι με τα εξής βήματα: 95°C – αποδιάταξη, 55-60°C – 

υβριδισμός των εκκινητών και 72°C – πολυμερισμός, διάρκειας περίπου 30 sec το κάθε 

βήμα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εκθετική αύξηση του αριθμού των 

αντιγράφων του DNA σύμφωνα με την εξίσωση Ν=n(1+e)c, όπου Ν, η τελική 

ποσότητα του προϊόντος, n, η αρχική ποσότητα του υποστρώματος, e, η απόδοση της 

αντίδρασης και c, ο αριθμός των κύκλων της PCR. Η τεράστια απόδοση της αντίδρασης 

καθιστά δυνατή την ενίσχυση αλληλουχιών ακόμα και όταν βρίσκονται σε ελάχιστο 

αριθμό αντιγράφων ή όταν το DNA έχει υποστεί σχετική αποδιάταξη. Η χρονική 

διάρκεια όλων των σταδίων θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν μικρότερη προς 

αποφυγή παραγωγής μη ειδικών προϊόντων. 

Από την αντίδραση παράγονται αρχικά μεγάλες σχετικά αλληλουχίες με 

αφετηρία κάθε εκκινητή. Όταν όμως τα προϊόντα του πρώτου κύκλου χρησιμεύουν ως 

υπόστρωμα για τους επόμενους το μήκος του νέου προϊόντος περιορίζεται στην 

απόσταση μεταξύ των δύο εκκινητών (McPherson MJ et al, 1991). 

 

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. 

 

1. Επιλογή κατάλληλων εκκινητών: Η ειδικότητα της PCR ως προς την 

αλληλουχία που πρόκειται να ενισχυθεί εξαρτάται από τους εκκινητές. 

Στατιστικά έχει βρεθεί ότι όταν μια αλληλουχία DNA έχει μήκος από 20 bp και 

πάνω τότε είναι μοναδική στο γονιδίωμα. Άρα, προκειμένου να επιτευχθεί ειδική 

ενίσχυση μιας αλληλουχίας οι εκκινητές πρέπει να είναι τουλάχιστον 20-μερή. 
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Προτιμούνται εκκινητές που: α) έχουν περιεκτικότητα σε γουανίνη και κυτοσίνη 

παρόμοια με το τμήμα του DNA που θα ενισχυθεί, β) δεν έχουν σημαντική 

δευτεροταγή δομή ούτε αλληλεπικάλυψη ειδικά στο 3’-άκρο, γ) δεν έχουν 

εκτάσεις από πολυπουρίνες ή πολυπυριδίνες και δ) το ζεύγος των εκκινητών δεν 

εμφανίζει συμπληρωματικότητα και δε σχηματίζει διμερή (primer dimmers) με 

αποτέλεσμα την παραγωγή μη ειδικών προϊόντων. 

2. Επιλογή θερμοκρασίας υβριδοποίησης εκκινητών (annealing 

temperature): Η θερμοκρασία υβριδισμού 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 που 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 δημιουργίας παραπροϊόντων της PCR. 

3. Επιλογή συγκέντρωσης δεσοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs) και ιόντων 

Mg+2: Τα ιόντα Mg+2 είναι μεταλλικός συμπαράγοντας της Taq πολυμεράσης 

και η μεν περίσσεια τους μπορεί να οδηγήσει σε αύξησης του μη εικικού 

προϊόντος λόγω αύξηση της ενεργότητας της πολυμεράσης, η δε έλλειψη της 

οδήγεί σε μειωμένη απόδοση προϊόντος. Με δεδομένο ζεύγος εκκινητών, 

συνήθως η κανονικοποίηση των συνθηκών σε μια αντίδραση PCR, περιλαμβάνει 

πειράματα όπου σταδιακά μεταβάλλονται ανεξάρτητα μεταξύ τους η 

θερμοκρασία αναδιάταξης και η συγκέντρωση ιόντων Mg+2. 

4. Αριθμός κύκλων: Συνήθως ο βέλτιστος αριθμός κύκλων είναι 25-30 και 

προσδιορίζεται πειραματικά με βάση των καλύτερη δυνατή απόδοση προϊνόντος 

με το λιγότερο μη ειδικό προϊόν. Μετά από έναν αριθμό κύκλων η αντίδαρση 

φτάνει σε μια στατική φάση (plataey) κατά την οποία νέα αύξηση του αριθμού 

των κύκλων δεν οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης. Για την ποσοτικοποίηση των 

αποτελεσμάτων της PCR απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τερματιστεί η 

αντίδραση, ενώ ακόμα βρίσκεται στην εκθετική της φάση. Με τον τρόπο συτό, 

μπορεί να γίνει γραμμική αντιστοίχιση της τελικής ποσότητας προϊόντος στην 

αρχική ποσότητα του 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 ή συνενίσχυση με την 

αλληλουχία στόχο, σταθερής ποσότητας υποστρώματος στο οποίο οι θέσεις 
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αναγνώρισης των εκκινητών ταυτίζονται με αυτή της αλληλουχίας-στόχου 

(Siebert PD και Larrick JW, 1992). 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. 

5. 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.  

  

 Το εξόνιο 2 του p16INK4a and p14ARF, τα εναλλακτικά ματισμένα εξόνια 1a and 1b 

των γονιδίων και το εξόνιο 1 του γονιδίου p15INK4b ενισχύθηκαν µε την τεχινική της 

PCR, µε τη χρήση ειδικών εκκινητών. Αρχικά έγινε θερµική αποδιάταξη του DNA για 

3min στους 94°C, στη συνέχεια ακολούθησαν 40 κύκλοι πολυµερισµού στους 94°C, 

52°C (για το εξόνιο 1a), 60°C (για το εξόνιο 1b), 61°C (για το εξόνιο 2) και στους 72°C 

σε κάθε βήµα, και τελικά ακολούθησαν το τελικό βήµα των 20 λεπτών στους 72°C. 

 

4.4. Ηλεκτροφόρηση DNA 

 Το DNA ηλεκτροφορείται σε πήκτωμα αγαρόζης ή ακρυλαμιδίου. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου πηκτώματος εξαρτάται αφενός από το μέγεθος του DNA που πρόκειται 

να ηλεκτροφορηθεί και αφετέρου από τη διακριτική ικανότητα που προσδοκάται να 

επιτευχθεί. Συνήθως, όσο μεγαλύτερα είναι τα DNA τμήματα και όσο μεγαλύτερες οι 

διαφορές μεγέθους των τμημάτων που πρόκειται να διαχωριστούν τόσο πιο κατάλληλο 

θεωρείται το πήκτωμα αγαρόζης. Αντίθετα, για μικρότερα DNA τμήματα και για μικρές 

διαφορές μεγέθους ανάμεσά τους επιλέγεται το πήκτωμα ακρυλαμιδίου (19:1 μίγμα 

ακρυλαμιδίου/bis- ακρυλαμιδίου). Και οι δύο τύποι πηκτώματος σχηματίζονται σε 

υδατικό μέσο που περιέχει 1x TBE ρυθμιστικό διάλυμα (10.8 g/l Tris pH 8.0, 0.002 

EDTA). Η πήξη των πηκτωμάτων επιτυγχάνεται για τη μεν αγαρόζη με στερεοποίησή 

της με την πτώση θερμοκρασίας, αφού έχει προηγηθεί τήξη με βρασμό, για το δε 

ακρυλαμίδιο, με την προσθήκη 50μl TEMED και 160 μl υπερθειικού αμμωνίου 25% για 

65 ml 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 25% φυκόλη (Kiaris H et al., 1995). 
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4.5 Ανάλυση πολυµορφισµού στερεοδιαµόρφωσης µονήρων αλύσων (single-

strand conformational polymorphism, SSCP)  

 Τα εξόνια 1a, 1b and 2 του CDKN2A και το εξόνιο 1 του CDKN2B μελετήθηκαν 

για μεταλλάξεις σε 26 δείγματα AK. Το SSCP (single strand conformation 

polymorphism) είναι µια ανάλυση η οποία στηρίζεται στην τρισδιάστατη µορφή που 

λαµβάνει το DNA µονής αλύσου κατά τη ηλεκτροφόρηση. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή 

το DNA που εµφανίζει διαφορετική κινητικότητα στη στερεοµορφή του κατά το SSCP 

είναι ύποπτο να περιέχει µετάλλαξη/εις. Από κάθε PCR προϊόν 2-5µl αναµίχθηκαν µε ίσο 

όγκο από αποδιατακτικό διάλυµα που περιέχει 95% φορµαµίδιο, 89mM βορικό οξύ, 

0.05% µπλε της βρωµοφαινόλης και 0.05% κυανό του ξυλενίου. Ακολουθεί αποδιάταξη 

του µίγµατοςµε επώαση στους 94°C για 3 λεπτά και απότοµη ψύξη στον πάγο. Στη 

συνέχεια το δείγµα ηλεκτροφορείται σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου 10% (37.5:1) για 2000-

6000Vh ανάλογα µε το µέγεθος του PCR προϊόντος το οποίο τελικά βάφεται µε τη 

µέθοδο του νιτρικού αργύρου (Εικόνα 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1: Ενδεικτικά δείγματα της SSCP  ανάλυσης για 

το εξόνιο 1a του γονίδιόυ p16INK4a. Α. Το δείγμα 9ΑΚ 

εμφανίζει μια διαφορετική κινητικότητα στη στερεοµορφή του 

κατά το SSCP, σε σχέση με το παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. 

Β. Αναδεικνύεται διαφορετική κινητικότητα στη στερεοµορφή 

μεταξύ των δειγμάτων. Οι ύπαρξη μεταλλαγών επιβεβαιώθηκε 

αργότερα με την αλληλούχιση του DNA.  
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4.6. Χρώση του DNA με νιτρικό άργυρο 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται όταν το DNA έχει ηλεκτροφορηθεί σε πήκτωμα 

ακρυλαμιδίου και χαρακτηρίζεται για την πολύ μεγάλη ευαισθησία της η οποία την κάνει 

να υπερτερεί έναντι της ραδιενέργειας. Στα μειονεκτήματά της συγκαταλέγεται η μη 

ειδική χρώση του DNA, δεδομένου ότι χρωματίζεται επίσης το μονόκλωνο DNA, το RNA 

και οι πρωτεΐνες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της, λοιπόν, είναι η 

ύπαρξη ιδιαίτερα καθαρού και ειδικού DNA. Συνήθως χρησιμοποιείται μετά την 

ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR. Αρχικά, το πήκτωμα ακρυλαμιδίου τοποθετείται υπό 

ανάδευση σε διάλυμα μονιμοποίησης τουλάχιστον για 20 λεπτά. Το διάλυμα 

μονιμοποίησης ή fixer περιέχει 10% αιθανόλη και 0.5% οξικό οξύ σε απιονισμένο ύδωρ. 

Ακολουθεί η προσθήκη διαλύματος νιτρικού αργύρου 0.1% (w/v) για 20 λεπτά σε 

ημίφως. Στο τέλος της χρώσης το διάλυμα ξεπλένεται με απιονισμένο ύδωρ και 

τοποθετείται σε διάλυμα εμφάνισης (το οποίο περιέχει 0.4N NaOH και 0.15% (v/v) 

φορμαλδεύδη) για 3-20 λεπτά. Η αντίδραση τερματίζεται με την προσθήκη διαλύματος 

ανθρακικού νατρίου 0.75% (w/v), το οποίο χρησιμοποιείται σαν διάλυμα 

εξουδετέρωσης (Kiaris H et al., 1995). 

 

4.7 Αλληλούχιση DNA (DNA sequencing) 

Το εξόνιο 2 του p16INK4a and p14ARF, τα εναλλακτικά ματισμένα εξόνια 1a and 1b 

των γονιδίων και το εξόνιο 1 του γονιδίου p15INK4b ενισχύθηκαν µε την PCR, µε τη 

χρήση ειδικών εκκινητών. Διµεθυλσουλφοξείδιο (5%) προσετέθη στο ρυθµιστικό 

διάλυµα για κάθε PCR αντίδραση. Όλα τα δείγματα υποβλήθηκαν σε αυτοματοποιημένη 

αλληλούχηση DNA για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Έγινε επίσης αλληλούχιση του 

DNA από αίμα και/ή παρακείμενο φυσιολογικό ιστό των ασθενών που παρουσίασαν 

μεταλλάξεις ως φυσιολογικό control. Τα προιόντα της PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε 

πήκτωµα αγαρόζης 2%, τέµνονται και στη συνέχεια “καθαρίζονται” µε το σύστηµα 

Qiaquick PCR purification kit (Qiagen Inc.) µε στόχο την αποµάκρυνση των µη 

χρησιµοποιηθέντων εκκινητών και dNTPs. Η αντίδραση του sequencing περιείχε: 4 µl 

Big Dye Terminator ready-reaction mix (PE ABI, Warrington, U.K.), 2 µl καθαρού PCR 

προϊόντος και 1.6 pmol του sequencing primer σε µια αντίδραση τελικού όγκου 10 µl. 

Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν: 96°C για 10 sec, 50°C για 10 sec, 60°C για 4 min, 

25 κύκλοι. Τα προϊόντα της αντίδρασης αλληλούχισης, κατακρηµνίστηκαν µε 

ισοπροπανόλη για να αποµακρυνθούν τα κατάλοιπα και επαναιωρήθηκαν σε 4 µl 

διαλύµατος φόρτωσης (formamide:dextran sulfate/ethylenediamine tetraacetic acid, 

5:1). Τα προϊόντα ηλεκτροφορήθηκαν στο µηχάνηµα 377 ABI PRISM automatic 
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sequencer και αναλύθηκαν µε το πρόγραµµα Sequencing AnalysisTM software (PE ABI). 

Και οι δύο αλληλουχίες (sense και anti-sense) υπόκεινται σε sequencing για το κάθε 

PCR προϊόν, τουλάχιστον από δύο διαφορετικά και ανεξάρτητα πειράµατα PCR. Η 

χρήση µη κλωνοποιηµένων PCR προϊόντων εξασφαλίζει την αναπαράσταση και των δύο 

CDKN2Α αλληλοµόρφων και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα του λάθους που µπορεί να 

υπάρξει µε το ένα µόνο PCR προϊόν.  

 

4.8. Ανάλυση απλοτύπου με δείκτες μικροδορυφορικού DNA (MSI / LOH 

analysis) 

 Η μέθοδος περιλαμβάνει την PCR ενίσχυση των πολυμορφικών περιοχών. Λόγω 

της ιδιαίτερης φύσης των αλληλουχιών αυτών (επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες) και 

προκειμένου να επιτύχει η μέθοδος επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή. Η αντίδραση πρέπει 

να διατηρείται σε εκθετική φάση, δεδομένου ότι πρόκειται για ημι-ποσοτική μέθοδο 

προσδιορισμού της σχετικής έντασης δύο αλληλομόρφων. Επίσης, κατά την 

ηλεκτροφόρηση πρέπει να επιτυγχάνεται η μέγιστη διακριτική ικανότητα αφού συχνά 

τα αλληλόμορφα διαφέρουν σε μέγεθος μόνο κατά δύο ζεύγη βάσεων. 

Ως αστάθεια μικροδορυφορικού DNA (Microsatellite Instability – MSI) 

αναγνωρίζεται η περίπτωση της προσθήκης ή της απαλοιφής μιας ή περισσοτέρων 

ζωνών. Ως απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss of Heterozygosity – LOH) αναγνωρίζεται μια 

σημαντική μείωση (μεγαλύτερη του 50%) της έντασης του αλληλόμορφου που ανήκει 

στο DNA της βλάβης (ΑΚ και SCC) σε σχέση με το αλληλόμορφο που ανήκει στο DNA 

του φυσιολογικού ιστού για ασθενείς που ήταν ετερόζυγοι για το συγκεκριμένο 

γονιδιακό τόπο (παρόλο που αυτό δεν αποκλύει την πιθανότητα εμφάνισης γενωμικής 

αστάθειας πέρα από την ενίσχυση του ενός μόνο αλληλομόρφου). Για να υπολογιστεί 

το ποσοστό του MSI για κάθε δείκτη και το συνολικό ποσοστό του LOH για όλους τους 

δείκτες προσμετρήθηκαν τόσο οι ομόζυγες όσο και οι ετερόζυγες περιπτώσεις, ενώ για 

τον υπολογισμό του LOH για κάθε δείκτη ξεχωριστά μόνο οι ετερόζυγες περιπτώσεις 

προσμετρήθηκαν. 

Σε κάποιες περιπτώσεις η παρουσία μιας αχνής ζώνης διακρίνεται στη θέση του 

αλληλόμορφου που έχει χαθεί από το DNA της βλάβης (ΑΚ και SCC). Αυτή η 

«επιμόλυνση» αποδίδεται στην παρουσία φυσιολόγικού DNA το οποίο προέρχεται είτε 

από το αίμα, είτε από παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην 

ανάγνωση της γέλης ηλεκτροφόρησης είναι η παρουσία πρόσθετων ζωνών (stutter 

bands), εκτός από τη ζητούμενη ζώνη, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους συνήθως μόνο 

κατά 1 ή 2 επαναλήψεις βάσεων. Ο κύριος μηχανισμός παραγωγής τέτοιων ζωνών είναι 
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η «ολίσθηση της αλυσίδας» (slipped strand mispairing), υπάρχουν όμως και άλλοι όπως 

η αποτυχία ανάγνωσης ολόκληρης της επαναλαμβανόμενης αλληλουχίας από την 

πολυμεράση. Είναι γνωστό ότι πληροφορίες για την ετερογένεια ενός όγκου 

λαμβάνονται με τη ποσοτικοποίηση της αστάθειας της αλληλουχίας όπως αυτή 

προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό με PCR των δεικτών μικροδορυφορικού DNA 

(Saridaki Z et al., 2003). 

 

4.9. Εκχύλιση RNA και αντίστροφη μεταγραφή 

 Τα δείγματα ομογενοποιήθηκαν  με το αντιδραστήριο TRIzol® (Invitrogen, 

Carlsband, CA) με την βοήθεια ενός ομογενοποιητή, και με την προσθήκη 

χλωροφόρμιου. Το ολικό RNA κατακρημνίστηκε από το υπερκείμενο με ισοπροπανόλη, 

ξεπλύθηκε με 75% αιθανόλη και αναδιαλύθηκε σε 50 μl DEPC νερό. Ακολούθησε 

φωτομέτρηση των δειγμάτων RNA. Η σύνθεση του cDNA έγινε με αντίστροφη 

μεταγραφή (RT), χρησιμοποιώντας τα αντιδραστήρια TaqMan Reverse Transcription 

(Applied Biosystems). Συγκεκριμένα, RT buffer (10x), 2 μg ολικού RNA, 2.5 μM από 

τυχαίους εκκινητές, 500 μΜ dNTPs, 0.4 U/μl RNase Inhibitor, 1.25 U/μl MultiScribe 

Reverse Transcriptase και RNase-free water, σε συνολικό όγκο 20 μl, επωαστήκανε 

στους 25°C για 10 min και στους at 48°C για 30 min. Τέλος το ένζυμο 

απενεργοποιήθηκε στους 95°C για 5 min. 

 

4.10. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (Real-time 

PCR) 

Η mRNA έκφραση των γονιδίων CDKN2A, CDKN2B και p53 μετρήθηκε με real-

time RT-PCR χρησιμοποιώντας την χρωστική SYBR-Green I, στο μηχάνημα Mx3000P, 

Stratagene. Όλα τα ζεύγη των εκκινητών σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αποκλείουν 

τουλάχιστον ένα ιντρόνιο, προς αποφυγή της ενίσχυσης γενωμικού DNA, παράλληλα με 

το cDNA. Ως εσωτερικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο Glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase (GAPDH), για την κανονικοποίηση των επιπέδων έκφρασης 

των γονιδίων CDKN2A, CDKN2B και p53. Όλες οι αντιδράσεις έγιναν σε τριπλέτες, και 

τα μεταγραφικά επίπεδα των γονιδίων που μελετήθηκαν υπολογίστηκαν και 

κανονικοποιήθηκαν ως προς τα mRNA επίπεδα του γονιδίου GAPDH, καθώς και ως προς 

τους κατάλληλους φυσιολογικούς ιστούς, χρησιμοποιώντας την μέθοδο ΔΔCt για 

σχετική ποσοτικοποίηση. Συγκεκριμένα, κατά την ενίσχυση χρησιμοποιήθηκαν 

πρότυπες καμπύλες αναφοράς, οι οποίες σχεδιάστηκαν από τα δείγματα σε μια σειρά 

διαδοχικών αραιώσεων, ξεχωριστά για κάθε γονίδιο που μελετήθηκε (CDKN2A, 
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CDKN2B, p53) καθώς επίσης και για τον εσωτερικό μάρτυρα  (GAPDH). Η 

αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης για τα TSGs και την GAPDH ήταν ίδια, φτάνοντας 

στο 100%. Τα αποτελέσματα της γονιδιακής έκφρασης των AK, SCC και των 

παρακείμενου φυσιολογικών ιστών, κανονικοποιήθηκαν αρχικά ως προς την 

ποικιλομορφία της ποιότητας και της ποσότητας στο δείγμα. Οι κανονικοποιημένες τιμές 

ως προς το GAPDH, ΔCts, υπολογίστηκαν αρχικά σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

ΔCtsample = CtTSGs-CtGAPDH. Το ΔΔCt μετά υπολογίστηκε με την ακόλουθη εξίσωση: ΔΔCt 

= ΔCtlesion-ΔCtnormal skin και η έκφραση των κανονικοποιημένων (ως προς το γονίδιο 

GAPDH) TSGs στην AK και στο SCC, σε σύγκριση με το αντίστοιχο παρακείμενο 

φυσιολογικό ιστό που χρησιμοποίηθηκε ως calibrator/ φυσιολογικός ιστός [N(AK) 

N(SCC)] ήταν ίσο με 2-ΔΔCt. Η αύξηση της έκφρασης πάνω από 2 μονάδες (≥2) ή η 

μείωση (≤0.5), θεωρήθηκε υπερ-έκφραση ή υπο-έκφραση του mRNA, αντίστοιχα, στο 

συγκεκριμένο δείγμα δέρματος (Εικόνα 4.10). 

 
 

Εικόνα 4.10: Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα real-time quantitative PCR 

χρησιμοποιώντας τη χρωστική SYBR Green I. (Α) Καμπύλες τήξης των γονιδίων 

p14ARF, p15INK4b και p16INK4a. (Β) Καμπύλη τήξης του p53. Οι μονές κορυφές για όλα τα 

γονίδια και η απουσία κορυφών για τους αρνητικούς μάρτυρες (NTCs) αποδεικνύει τον 

αποκλεισμό επιμόλυνσης με γενωμικό DNA. (C) Καμπύλη αναφοράς (standard curve) 

για τα γονίδια. Η αποδοτικότητα (efficiency) της αντίδρασης ήταν ~100%, η κλίση = -

3.425 και το R2 = 0.993. (D) Aντιπροσωπευτικά παραδείγματα των προϊόντων PCR 

μετά από ανάλυση σε γέλη αγαρόζης 2% για τα 4 γονίδια της μελέτης (p14ARF, p15INK4b, 

p16INK4a and p53). GAPDH, εσωτερικός μάρτυρας; L, 100-bp DNA ladder. 
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4.11. Στατιστική ανάλυση 

 Τα επίπεδα του mRNA αρχικά εκτιμήθηκαν με το τεστ Kolmogorov-Smirnov 

ώστε να προσδιοριστεί αν τα δείγματα ακολούθησαν κανονική κατανομή. Ανάλογα με 

τα αποτελέσματα, έγινε συσχέτιση κατά Pearson ή μη-παραμετρική συσχέτιση κατά 

Spearman ώστε να εκτιμηθεί η σχέση τους ανά ζεύγη και η σχέση τους με συνεχείς 

παραμέτρους (ηλικία, φύλο, ηλιακή έκθεση, εντόπιση της βλάβης, αριθμός των 

βλαβών, ιστορικό καρκίνου του δέρματος και συνυπάρχουσα βλάβη/ concomitant 

tumour). Τα τέστ Mann-Whitney U  και Kruskal-Wallis H , χρησιμοποίηθηκαν ανάλογα 

με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ώστε να εκτιμηθεί η έκφραση των CDKN2 τόπων 

με διάφορες κλινικοπαθολογικές παραμέτρους μετά από στρωματοποίηση. Η στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποίηθηκε με το πρόγραμμα SPSS 11.5 (SPSS, 

Chicago, IL). Η στατιστική σημαντικότητα τοποθετήθηκε στο 95% (P <0.05). 

 

 

B. Υλικά 

 

4.12. Υλικό βιοψίας 

Συνολικά εξετάστηκαν 26 δείγματα ΑΚ με 22 παρακείμενους φυσιολογικούς 

ιστούς και 12 δείγματα SCC με 6 παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς τα οποία 

ελήφθησαν από την Δερματολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» της Αθήνας 

μετά από γραπτή έγκριση των ίδιων των ασθενών και της επιτροπής δεοντολογίας του 

Νοσοκομείου. Η ηλίκια των ασθενών με ΑΚ ήταν μεταξύ 63 και 92 ετών (μέσος όρος 

76; SD±7.2, 6 άρρενες και 10 θήλεις). Η ηλίκια των ασθενών με SCC ήταν μεταξύ 63 

και 88 ετών (μέσος όρος 75, SD±7.5, 7 άρρενες και 5 θήλεις). Συνολικά σε 8 ασθενείς 

με ΑΚ συνυπήρχε SCC. Όλες οι βλάβες που µελετήθηκαν προέρχονταν από 

εκτεθειµένες στον ήλιο περιοχές του σώµατος. Τέτοιες θεωρούνται η κεφαλή και ο 

τράχηλος και για τα δύο φύλα, ο θώρακας και οι ώµοι για τους άνδρες και οι 

γαστροκνηµίες για τις γυναίκες οι βλάβες βρισκόταν σε περιοχές του σώματος. Είκοσι-

πέντε από τα 26 ΑΚ βρίσκονταν στην κεφαλή και ένα στο χέρι ενός άντρα. Δέκα από τα 

12 SCC  βρίσκονταν στο κεφάλι και δύο στα άκρα, ένα στο χέρι ενός άντρα και το άλλο 

στο πόδι μιας γυναίκας. Η ηλιακή έκθεση διαχωρίστηκε σε υψηλή (>20 έτη) και σε 

χαμηλή (0-20 έτη) (Πίνακας 4.12). Λόγω περιορισμών στην βιοδιαθεσιμότητα των 

βιολογικών υλικών από τα 26 δείγματα ΑΚ που μελετήθηκαν για μεταλλάξεις και 

γενωμική αστάθεια μόνο τα 16 μελετήθηκαν για την έκφραση των γονιδίων TSG. 

  110



Κεφάλαιο 4: Υλικά και μέθοδοι 

Επίσης, επειδή οι μισοί από τους ασθενείς με ΑΚ στους οποίους μελετήθηκε η έκφραση 

των TSGs παρουσίαζαν και SCC (8/16), πραγματοποίηθηκε και ανάλυση της έκφρασης 

και της γενωμικής αστάθειας σε αυτά τα δείγματα SCC. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε 

ιστολογικά σε κάθε δείγµα. Τα δείγµατα φυλάχτηκαν σε βαθιά κατάψυξη (–70°C), 

αµέσως µετά τη χειρουργική τους εξαίρεση και µέχρι την αποµόνωση του DNA και RNA, 

αντίστοιχα. Επίσης, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως φυσιολογικό control, δείγµα 

αίµατος ελήφθη από κάθε ασθενή. Η λήψη του DNA έγινε όπως έχει ήδη περιγραφεί και 

το υλικό αποθηκεύτηκε στους -20°C µέχρι την PCR ανάλυση. Χρησιμοποίηθηκαν 

εκκινητές για το γονίδιο β-μικροσφαιρίνης ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητα και η 

ποσότητα του γενωμικού DNA. 
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Πίνακας 4.12. Κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών. 

 
 Αριθμός ασθενών 

Βλάβη ΑΚ SCC 

Φύλο 

Άρρενες/Θήλες 
Σύνολο 
 

 

16/10 
26 

 

7/5 
12 

Ηλικία (έτη) 

Μέσος όρος±Τυπική απόκλιση (SD) 

 

63 – 92 

76±7.2 

63 – 88 

75±7.5 

Αριθμός βλαβών 

< 5 
≥ 5 
 

 

10 
16 

 

4 
8 

Εντόπιση της βλάβης 

Μέτωποι/κρόταφοι 
Παρειά 
Τριχωτό κεφαλής 
Χείλια 
Ρινός 
Ώτα/Προωτική χώρα 
Ραχαία επιφάνεια χειρός 
Κνήμη 
 

 

12 
6 
5 
1 
1 
0 
1 
0 

 

3 
3 
0 
1 
1 
2 
1 
1 

Ηλιακή Έκθεση 

Υψηλή (> 20 χρόνια) 
Χαμηλή (≤ 20 χρόνια) 
 

 

17 
9 

 

10 
2 

Ατομικό Ιστορικό  

Καρκίνος του δέρματος 
Άλλος καρκίνος/ανοσοκαταστολή 
 

 

8 
4 

 

0 
1 

Τύπος βλάβης  

Κοινή 
Φλεγμονώδης 
Υπερτροφική 
 

 

21 
2 
3 

 

Ιστολογική Εικόνα 

Ανώτερης διαφοροποίησης 
Μέτριας διαφοροποίησης 
Χαμηλής διαφοροποίησης 

  

4 
8 
0 
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4.13. Δείκτες μικροδορυφορικού DNA (microsatellite markers) 

Δείγμα DNA και αντίστοιχο γενωμικό DNA από αίμα ή παρακείμενο φυσιολογικό 

ιστό κάθε ασθενούς, αναλύθηκε όσον αφορά την γενωμική αστάθεια με πέντε δείκτες 

μικροδορυφορικού DNΑ (dinucleotide repeat). Η επιλογή της χρωμοσωμικής περιοχής 

που μελετήθηκε, καθώς επίσης και των δεικτών που χρησιμοποίηθηκαν βασίστηκε σε 

προηγούμενες μελέτες πάνω σε καρκίνο του δέρματος, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

χρωμοσωμικές περιοχές με εμφάνιση υψηλού βαθμού αστάθειας (Πίνακας.4.13). Τρείς 

δείκτες, οι D9S171, D9S1748 και D9S974 μελετήθηκαν λόγω της τοποθεσίας τους σε 

σχέση με τα εξόνια του CDKN2A (χρωμόσωμα 9p21). Δύο από τους δείκτες, οι 

D9S1748 και D9S974 βρίσκονται μεταξύ του εξονίου 1b και εξόνιου 1a; ενώ ο δείκτης 

D9S171 βρίσκεται κεντρομετρικά του τόπου CDKN2A (Brown VL et al., 2004) (Εικόνα 

4.13). Επίσης, όλα παρουσιάζουν καλή αναφορά (heterozygosity score) και παράγουν 

ένα μικρό PCR προϊόν για την επιτυχή ενίσχυση του DNA. Πρόσβαση όλων των 

ολιγονουκλεοτιδικών αλληλουχιών των εκκινητών υπάρχει στο The Genome Database 

(http://www.gdb.org).Οι δείκτες D17250 και TP53 χρησιμοποίηθηκαν για την 

ανίχνευση LOH στις περιοχές 17q21 και 17p13.1, αντίστοιχα. Σε κάθε ζευγάρι 

εκκινητών, ο πρόσθιος εκκινητής είχε φθορίζουσα σήμανση IRD800 στο 5’ άκρο. Η 

ενίσχυση έγινε σύμφωνα με standard πρωτόκολλα PCR (Promega, USA) σε θερμικό 

κυκλοποιητή PTC-200 (MJ Research Inc., USA), χρησιμοποιώντας θερμοκρασία 

annealing 52°C για τους δείκτες D9S171, D9S974, D17S250 και TP53, ενώ 46°C για 

τον D9S1748. Η γονοτύπιση έγινε στο μηχάνημα αλληλούχισης LI-COR, Long ReadIR2 

4200 DNA sequencer. Η ανάλυση έγινε τουλάχιστο 2 φορές και τα αποτελέσματα ήταν 

επαναλήψημα. 
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Πίνακας 4.13. Χρωμοσωμική θέση των 5 δεικτών μικροδορυφορικού DNA που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Μικροδορυφορικοί δείκτες Χρωμοσωμική θέση 

D9S171 9p21 

D9S1748 9p21 

D9S974 9p21 

TP53 17p13.1 

D17S250 17q21 

 

 

 

1a1b 32

D9S171
D9S1748

D9S974

Κεντρομερές Τελομερές

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.13. Τοποθεσία των μικροδορυφορικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στην 

ανάλυση του απλοτύπου με δείκτες μικροδορυφορικού DNA (MSI / LOH analysis) σε 

σχέση με τα εξόνια του τόπου CDKN2A. 
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4.14. Εκκινητές (Primers) 

 

Πίνακας 4.14.1. Τα ζεύγη εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να γίνει η 

εκλεκτική ενίσχυση των αντίστοιχων γονιδίων με PCR: 

 

Γονίδιο Αλληλουχίες ολιγονουκλεοτιδίων 

(5’→ 3’) 

Μέγεθος προϊόντος 

PCR (bp) 

p14ARF 

εξόνιο1b 

TCCCAGTCTGCAGTTAAGG 

GTCTAAGTCGTTGTAACCCG 

448 

p15INK4b 

εξόνιο1 

GCGTCTGGGGGCTGCGGAATG 

CGGCCAACGGAGACTCCTGTA 

293 

p16INK4a 

εξόνιο 2 

GGAAATTGGAAACTGGAAGC 

TCTGAGCTTTGGAAGCTCT 

512 

p16INK4a 

εξόνιο 1α 

GAGAGGGGGAGAGCAGGCA 

GGACGAAGTTTGCAGGGGAA 

238 

 

 

Πίνακας 4.14.2. Οι αλληλουχίες των ολιγονουκλεοτιδίων που χρησιμοποιήθηκαν 

προκειμένου να γίνει η ενίσχυση των αντίστοιχων γονιδίων με quantitative real-time 

RT-PCR και το μέγεθος των προϊόντων που κωδικοποιούν. 

 

Γονίδιο Αλληλουχίες ολιγονουκλεοτιδίων 

(5’→ 3’) 

Μέγεθος προϊόντος PCR 

(bp) 

p14ARF CCCTCGTGCTGATGCTACTG 

CATCATGACCTGGTCTTCTAGGAA 

72 

p15INK4b GGGAAAGAAGGGAAGAGTGTCGTT 

GCATGCCCTTGTTCTCCTCG 

104 

p16INK4a GGGGGCACCAGAGGCAGT 

GGTTGTGGCGGGGGCAGTT 

159 

p53 GTGAGCGCTTCGAGATGTTC 

ATGGCGGGAGGTAGACTGAC 

137 

GAPDH GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 

GTCATTGATGGCAACAATATCCACT 

101 
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4.15. Υλικά  

4.15.1. Διαλύματα 

4.15.1.2: Διαλύματα απομόνωσης DNA και RNA 

▪  Φαινολικό διάλυμα απομόνωσης RNA Trizol – Invitrogen 

▪  Ισοπροπανόλη 100% (Merck) 

▪  EtOH 70% και 100% (Merck) 

▪  dH2O κατεργασμένο με DEPC (Invitrogen) 

▪  Reagent A: Tris-base (10mM), Sucrose (320mM), MgCl2 6H20 (5mM), Triton-X-

100 (1% v/v). ρύθμιση pH+8.0 χρησιμοποιώντας HCl 37% 

▪ Reagent B: Tris-base (400mM), NaCl (150mM), EDTA (60mM), SDS (1w/v). 

 Ρύθμιση pH=8.0 χρησιμοποιώντας HCl 37%. Το SDS προστίθεται μετά την 

 αποστείρωση του διαλύματος 

 

4.15.1.3: 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 

 

4.15.1.4: Ένζυμα 

▪  Gο Taq Flexi DNA πολυμεράση (Promega) 

▪  MultiScribe αντίστροφη μεταγραφάση (Applied Biosystems) 

▪  RNase Inhibitor (Applied Biosystems) 

•   Πρωτεϊνάση Κ (Invitrogen) 
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4.15.1.5: Υλικά και εταιρείες προέλευσης 

 

Υλικό Εταιρία Υλικό Εταιρία 

Αγαρόζη Invitrogen Μεθανόλη Fluka 

Αιθανόλη Merck SDS BDH 

Ανθρακικό νάτριο Sigma TEMED Sigma 

Βορικό οξύ BDH Tris base BDH 

Bromophenol blue Sigma Υδροξείδιο του Νατρίου Sigma 

Βρωμιούχο αιθίδιο  BDH Υδροχλωρικό οξύ BDH 

Γλυκερόλη Invitrogen Φαινόλη BDH 

Διθειοθρεϊτόλη Sigma Φορμαλδεύδη BDH 

dNTPS Invitrogen Χλωριούχο νάτριο Sigma 

EDTA BDH Χλωροφόρμιο Fluka 

Ισοπροπανόλη BDH   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

Παρ’ότι αρκετές μελέτες στο παρελθόν έχουν ασχοληθεί με την γενωμική αστάθεια και 

τις μεταλλάξεις των γονιδίων p14ARF, p15INK4B, p16INK4a και p53 στο SCC (Soufir N et al., 

1999; Mortier L et al., 2002; Ribeiro GR et al., 2004; Ahmadian A et al., 1998; Xing EP 

et al., 1999; Holmberg E et al.,1996), λίγες μελέτες έχουν ασχοληθεί με την έκφραση 

αυτών. Επομένως, ενδιαφέρον παρουσίασε η μελέτη των επιπέδων mRNA αυτών των 

TSGs λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι σε πολλές από τις βλάβες της ΑΚ συνυπήρχε και SCC.  

 

5.1. Μελέτη ανίχνευσης μεταλλάξεων στα γονίδια p14ARF, p15INK4B και 

p16INK4a  

Ανιχνεύτηκαν πέντε διαφορετικές μεταλλάξεις του CDKN2A και ένας 

πολυμορφισμός σε 10 δείγματα ΑΚ (Πίνακας 5.1). Οι μεταλλάξεις αυτές αντιστοιχούν σε 

τέσσερις διαφορετικές αλλαγές νουκλεοτιδίων, τρείς στο εξόνιo 1a και μια στο εξόνιο 2 

του p16INK4a. 

Το εξόνιο 2 είναι κοινό για τα γονίδια p16INK4a και p14ARF, επομένως οι 

μεταλλάξεις στο p16INK4a μπορεί επίσης να επηρεάσουν το αναγνωστικό πλαίσιο του 

p14ARF. Ανιχνεύσαμε μια μετάπτωση (transition) κυτοσίνης σε θυμίνη (C → T) στο 

εξόνιο 2 του νουκλεοτίδιο 234 σε ένα δείγμα ΑΚ (4%), με αποτέλεσμα μια σιωπηλή 

μετάλλαξη (silent mutation) (Leu78Leu). Η μετάλλαξη αυτή τροποποιεί την κωδική 

περιοχή του μεταγράφου του p14ARF, με αποτέλεσμα την αντικατάσταση μιας ιστιδίνης 

από μια τυροσίνη (His78Tyr). (Εικόνα 5.1.A). 

Η μεταλλαγή στο εξόνιο 1a ήταν μια μετάπτωση γουανοσίνης σε αδενοσίνη (G 

→ A) στο νουκλεοτίδιο 211 (Εικόνα 5.1.Β), με αποτέλεσμα μια παρανοηματική 

(missense) μετάλλαξη στο κωδικόνιο 71 (Ala71Thr) σε 3/26 περιπτώσεις ΑΚ (12%). 

Στο ίδιο κωδικόνιο αλλά στο νουκλεοτίδιο 212 παρατηρήθηκε μια μεταστροφή 

(transversion) C → A σε δύο δείγματα (8%) και μια μετάπτωση C → T σε ένα δείγμα 

(4%) (Εικόνα 5.1.C). Το τελευταίο δείγμα (no 9) επίσης παρουσίασε μια μετάπτωση 

C→T στο νουκλεοτίδιο 196, με αποτέλεσμα μια σιωπηλή μετάλλαξη στο κωδικόνιο 65 

(Leu65Leu). Όλες οι αναφερόμενες μεταλλάξεις ήταν ετερόζυγες. 

Ένας πολυµορφισµός που έχει ήδη περιγραφεί (Fargnoli MC et al., 1998; Jiang 

P et al., 1995) στο γονίδιο CDKN2A, η G → A μετάπτωση µιας γουανιδίνης σε 
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αδενοσίνη στο νουκλεοτίδιο 442, που οδηγεί στην αντικατάσταση µιας αλανίνης από 

µια θρεονίνη στο κωδικόνιο 148 του εξονίου 2 (Ala148Thr) ανιχνεύθηκε σε 3 δείγµατα 

ΑΚ (12%). Δύο ασθενείς ήταν ετερόζυγοι για αυτό τον πολυμορφισμό, ενώ ο τρίτος 

παρουσίασε την ομόζυγη µορφή (Εικόνα 5.1.D). Ο πολυµορφισµός αυτός δεν επηρεάζει 

την πρωτεΐνη p14ARF. 

Ανίχνευση μεταλλάξεων του τόπου CDKN2B εμφάνισε δύο διαφορετικές 

μεταλλάξεις; την μετάπτωση G→A μια στο νουκλεοτίδιο 148 (4%) του κωδικονίου 50 

(Ala50Thr) (Εικόνα 5.1.Ε) και η άλλη στο νουκλεοτίδιο 73 (4%) του κωδικονίου 24 

προκαλώντας μια σιωπηλή μετάλλαξη (Arg24Arg). Αμφότερες οι μεταλλάξεις ήταν 

ετερόζυγες (Εικόνα 5.1.F). 

Στην περίπτωση του p14ARF, δύο ετερόζυγες μεταλλάξεις (8%) ανιχεύτηκαν στο 

νουκλεοτίδιο 551, με αποτέλεσμα μια μεταστροφή μιας θυμιδίνης σε αδενοσίνη (T→A) 

στο κωδικόνιο 184 (Val184Glu) (Εικόνα 5.1.G). 
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Εικόνα 5.1. (Α) Ηλεκτροφορεγράμματα του ίδιου ασθενούς που απεικονίζουν μια 

μετάπτωση C → T στο εξόνιο 2 του γονιδίου CDKN2A στο νουκλεοτίδιο 234 

(Leu78Leu), το οποίο τροποποιεί την κωδική περιοχή του μεταγράφου του p14ARF, με 

αποτέλεσμα την αντικατάσταση μιας ιστιδίνης από μια τυροσίνη (His134Tyr). Το βέλος 

υποδεικνύει την αντικατάσταη της βάσης στην ακτινική υπερκεράτωση (lower panel) σε 

σύγκριση με το φυσιολογικό παρακείμενο δέρμα (upper panel). (B) 

Ηλεκτροφορεγράφημμα το οποίο υποδεικνύει την μια G → A αντικατάσταση στο εξόνιο 

1a του γονιδίου CDKN2A στο νουκλεοτίδιο 211 (Ala71Thr) του 1ΑΚ δείγματος (lower 

panel) σε σύγκριση με την αγρίου τύπου (wild-type) αλληλουχία (upper panel). (C) 

Ηλεκτροφορεγράφημμα του εξονίου 1a το οποίο υποδεικνύει την μεταστροφή C → Α 

στο νουκλεοτίδιο 211 (Ala71Glu) για το δείγμα 22 ΑΚ, ενώ στο ίδιο κωδικόνιο αλλά στο 

  120



Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα 

νουκλεοτίδιο 212 αναφέρεται μια μετάπτωση C → Τ για το δείγμα 9ΑΚ. (D) Συγκριτική 

παρουσίαση των ηλεκτροφορεγραμμάτων των αλληλουχιών στο εξόνιο 2 του γονιδίου 

p16INK4a. Το δείγμα 1ΑΚ είναι ομόζυγο για τον πολυμορφισμό G → A στο νουκλεοτίδιο 

442 (Ala148Thr), ενώ το δείγμα 5ΑΚ στερείται του πολυμορφισμού και δίνει τον άγριο 

τύπο της αλληλουχίας του γονιδίου. (E) Ηλεκτροφορεγραφήμματα του γονιδίου 

p15INK4b. Άνωθεν, αγρίου τύπου αλληλουχία; κάτωθεν, το βέλος δείχνει την ετερόζυγη 

μετάλλαξη G148A (Ala50Thr) για το δείγμα 5ΑΚ. (F) Άνωθεν, αγρίου τύπου 

αλληλουχία; κάτωθεν, το βέλος υποδεικνύει την σιωπηλή μετάλλαξη G73A (Arg24Arg) 

για το δείγμα 26ΑΚ. (G) Ηλεκτροφορεγραφήμματα του γονιδίου p14ARF . Άνωθεν, 

πρόσθιο διάβασμα της αγρίου τύπου αλληλουχίας. Πρόσθιο διάβασμα του δείγματος 

18ΑΚ υποδεικνύει μια μετάλλαξη Τ → Α στο νουκλεοτίδιο 551 (Val184Glu). 

 

 

Πίνακας 5.1. Περίληψη των μεταλλάξεων και των πολυμορφισμών που 

παρατηρήθηκαν στα γονίδια p16INK4a, p14ARF και p15INK4b στην ΑΚ.  

 

 Εξόνιο Βάσεις Αντικαταστάσεις Γονότυπος Κωδικόνιο 
Επίδραση 

στο p16INK4a 

Επίδραση 

στο p14ARF 

Επίδραση 

στο p15INK4b 

Παρανοηματική 

Μετάλλαξη 

        

3AK 2 234 C → T H 78 Leu → Leu His → Tyr Καμία 

5AK 1 148 G →A H 50 Καμία Καμία Ala → Thr 

26AK 1 73 G → A H 24 Καμία Καμία Arg → Arg 

9AK 1b 551 T → A H 184 Καμία Val → Glu Καμία 

18AK 1b 551 T → A H 184 Καμία Val → Glu Καμία 

1AK 1a 211 G → A H 71 Ala → Thr Καμία Καμία 

2AK 1a 211 G → A H 71 Ala → Thr Καμία Καμία 

13AK 1a 211 G → A H 71 Ala → Thr Καμία Καμία 

22AK 1a 212 C → A H 71 Ala → Glu Καμία Καμία 

23AK 1a 212 C → A H 71 Ala → Glu Καμία Καμία 

9AK 1a 212 C → T H 71 Ala → Val Καμία Καμία 

9AK 1a 196 C → T H 65 Leu → Leu Καμία καμία 

Πολυμορφισμός         

1AK 2 442 G → A O 148 Ala → Thr 3’ UTR Καμία 

11AK 2 442 G → A H 148 Ala → Thr 3’ UTR Καμία 

12AK 2 442 G → A H 148 Ala → Thr 3’ UTR Καμία 

AK, ακτινική υπερκεράτωση; H, ετερόζυγη μετάλλαξη; O, ομόζυγη μετάλλαξη. 
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5.2. Χαρακτηρισμός των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων p14ARF, p15INK4b, 

p16INK4a και p53 

 

Όσο αναφορά τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων p14ARF, p15INK4b, p16INK4a και 

p53 στους υπό μελέτη ιστούς, τα γονίδια p14ARF και p15INK4b εκφράζονταν σε όλους 

τους ιστούς, το p16INK4a σε 15/16 (94%) δείγματα ΑΚ και σε όλα τα δείγματα SCC, ενώ 

το p53 σε 12/16 (75%) δείγματα ΑΚ και σε 10/12 (83%) δείγματα SCC. Το p14ARF και 

το p15INK4b βρέθηκε να εκφράζονται σε όλους τους φυσιολογικούς ιστούς. Το p16INK4a 

ανιχνεύτηκε σε 15/16 (94%) από τους φυσιολογικούς ιστούς της ΑΚ [Ν(ΑΚ)] και σε 

11/12 (92%) από τους φυσιολογικούς ιστούς της SCC [N(SCC)]. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.2.1. και στον Πίνακα 5.2 όλα τα δείγματα δεν 

παρουσίασαν παρόμοιο πρότυπο έκφρασης, ανάμεσα στους ιστούς της ΑΚ, SCC και 

τους φυσιολογικούς ιστούς, το οποίο ίσως να οφείλεται σε διαφορετικούς μοριακούς 

μηχανισμούς ελέγχου (π.χ. μεταλλάξεις, απαλείψεις και/ή μεθυλίωση). Επομένως, 

ελήφθη υπ’όψιν ο μέσος όρος της έκφρασης κάθε γονιδίου (Εικόνα 5.2.2). Η διαφορά 

της έκφρασης των υπό μελέτη γονιδίων ανάμεσα στους ιστούς που μελετήθηκαν, ήταν 

στατιστικά σημαντική (p14ARF, P=0.042; p15INK4b, P=0.005; p16INK4a, P=0.001; p53, 

P<0.001; Kruskal-Wallis test). Συγκεκριμένα, τα επίπεδα έκφρασης του p14ARF ήταν 

σημαντικά υψηλότερα στην ΑΚ σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 

φυσιολογικού ιστού (P=0.024, Mann-Whitney U). Επίσης, τα επίπεδα έκφρασης του 

p14ARF στα AK controls ήταν σημαντικά χαμηλότερα από τα αντίστοιχα επίπεδα των SCC 

controls (P=0.007; Mann-Whitney U). Παρόμοια, τα επίπεδα έκφρασης του p15INK4b 

ήταν σημαντικά αυξημένα στα SCC controls σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα των AK 

controls (P=0.001; Mann-Whitney U). Τα επίπεδα mRNA του p16INK4a ήταν σημαντικά 

υψηλότερα στους φυσιολογικούς ιστούς παρακείμενους στην AK από ότι στους 

αντίστοιχους φυσιολογικούς των SCC (P<0.001; Mann-Whitney U). Τέλος, τα επίπεδα 

έκφρασης του p53 στην AK ήταν υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα mRNA των 

δειγμάτων SCC (P=0.015, Mann-Whitney U). Επιπροσθέτως, τα επίπεδα έκφρασης του 

γονιδίου p53 στα AK controls ήταν σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τους ιστούς 

N(SCC) (P<0.001; Mann-Whitney U).  
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Εικόνα 5.2.1. Περίληψη των 

mRNA επιπέδων έκφρασης των 

γονιδίων p14ARF, p15INK4b, p16INK4a 

και p53 (Α) στην ακτινική 

υπερκεράτωση σε σχέση με τον 

παρακείμενο φυσιολογικό ιστό 

(ΑΚ/Ν) και (Β) στο 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα 

SCC/N. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.2. Επίπεδα έκφρασης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων στην ΑΚ και στο 

SCC σε σύγκριση με το παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. 

 
Γονίδιο Βλάβη Σχετική έκφραση mRNA  

 ↑ (%) Mean ± SD ― (%) Mean ± SD ↓ (%) Mean ± SD 

p14ARF AK 

SCC 

11/16 (69) 5.46 ± 3,44

3/12(25) 3.60 ± 1.74 

3/16 (19) 0.68 ± 0.14 

6/12 (50) 1.11 ± 0.37 

2/16 (13) 0.34 ± 0.03

3/12 (25) 0.21 ± 0.09

p15INK4b AK 

SCC 

10/16 (63) 6.12 ± 3.32

0/12 (0) 0.00 ± 0.00 

1/16 (6) 0.50 ± 0.00 

6/12 (50) 1.09 ± 0.49 

5/16 (31) 0.29 ± 0.10

6/12 (50) 0.30 ± 0.14

p16INK4a AK 

SCC 

5/16 (31) 5.21 ± 2.42 

5/12 (42) 8.21 ± 4.91 

4/16 (25) 0.83 ± 0.22 

4/12 (33) 1.22 ± 0.53 

7/16 (44) 0.12 ± 0.15

3/12 (25) 0.07 ± 0.04

p53 AK 

SCC 

2/16 (13) 3.90 ± 1.35 

5/12 (42) 7.62 ± 5.01 

8/16 (50) 1.29 ± 0.50 

2/12 (17) 0.96 ± 0.53 

6/16 (37) 0.01 ± 0.01

5/12 (42) 0.33 ± 0.01

 
AK, ακτινική υπερκεράτωση; SCC, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα; ↑: υπερέκφραση;     

―: ίδια έκφραση; ↓: υποέκφραση; SD, τυπική απόκλιση. 
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Εικόνα 5.2.2. Τα επίπεδα του mRNA στα γονίδια p14ARF, p15INK4b, p16INK4a και p53. Τα 

κανονικοποιημένα επίπεδα έκφρασης mRNA ήταν διαφορετικά ανάμεσα στους ιστούς 

που μελετήθηκαν (p14ARF, P = 0.042; p15INK4b, P = 0.005; p16INK4a, P = 0.001; p53, P 

<0.001; Kruskal-Wallis test). Όλα τα TSG γονίδια παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα στην 

πλειονότητα των δειγμάτων της ΑΚ και του SCC, σε σύγκριση με τους παρακείμενους 

φυσιολογικούς ιστούς, ωστόσο οι διαφορές δεν ήταν πάντα στατιστικά σημαντικές. 

Αναγράφονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές (Mann-Whitney U test). Τα boxplots 

δείχνουν τις τιμές στο 25ο, 50ο (διάμεσος), και 75ο εκατοστημόριο. Τα άγκυστρα 

δείχνουν τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές. ΑΚ, ακτινική υπερκεράτωση; SCC, 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα; N(AK), φυσιολογικός ιστός παρακείμενος στην ΑΚ; 

N(SCC), φυσιολογικός ιστός παρακείμενος στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. 
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5.3. Ανάλυση της mRNA έκφρασης ανά ζεύγη 

 Τελικά, με τη βοήθεια της συσχέτισης κατά Spearman εξετάστηκε το προφίλ 

της συνέκφρασης των γονιδίων ανά ζεύγη στην AK, στο SCC και στον παρακείμενο 

φυσιολογικό ιστό. Το τεστ αυτό εξετάζει αν τα γονίδια που μελετήθηκαν, παρουσίαζαν 

ταυτόχρονα αυξημένη ή μειωμένη έκφραση (θετική συσχέτιση), καθώς επίσης αν το 

ένα γονίδιο εμφάνιζε μειωμένη έκφραση, ενώ το δεύτερο είχε αυξημένη έκφραση 

(αρνητική συσχέτιση). Τα αποτελέσματα αναδεικνύονται στο Πίνακα 5.3.  

Συγκεκριμένα, στην ΑΚ, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των p14ARF και 

p15INK4b (P<0.001) και μεταξύ των p53 και p16INK4a (P=0.018).Η πρώτη συσχέτιση 

υπάρχει στους N(AK), ενώ η δεύτερη απουσιάζει από τους N(AK). Επίσης, αρνητικές 

συσχετίσεις οι οποίες δεν εντοπίστηκαν στους N(AK) ιστούς, εντοπίστηκαν στην ΑΚ: Το 

p53 εμφάνισε αρνητική συνέκφραση με τα p14ARF (P=0.007) και p15INK4b (P=0.011). 

Αρνητική συσχέτιση εμφανίστηκε επίσης ανάμεσα στα p14ARF και p16INK4a
 (P=0.038). 

Στους N(SCC) ιστούς, εμφανίστηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στα p53 και p16INK4a 

(P<0.001), ενώ απουσίαζε από τους παθολογικούς SCC ιστούς. Παρόμοια, η αρνητική 

συσχέτιση ανάμεσα στα p53 και p14ARF (P<0.001) που εντοπίστηκε στα N(SCC) 

απουσίαζε πλήρως από τους SCC ιστούς. Η θετική συσχέτιση μεταξύ των p14ARF και 

p15INK4b εμφανιζόταν τόσο στους SCC ιστούς (P=0.013) όσο και τους φυσιολογικούς 

ιστούς (P<0.001).  

 

5.4. Τα επίπεδα έκφρασης των TSGs σε σχέση με τα κλινικοπαθολογικά 

χαρακτηριστικά 

 Όλοι οι ασθενείς ήταν ηλικιωμένοι με επακόλουθο να μην σημειωθεί στατιστική 

σημαντικότητα μεταξύ των επιπέδων mRNA των γονιδίων, και της ηλικίας. Ωστόσο, η 

ανάλυση των μεταγραφικών επιπέδων με άλλες κλινικοπαθολογικές παραμέτρους 

ανέδειξε ορισμένες ενδιαφέρουσες συσχετίσεις. Δεν παρουσιάστηκε καμία στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ της ΑΚ και των συνυπαρχόντων SCC με την ΑΚ. Τα επίπεδα 

έκφρασης του p16INK4a παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τον αριθμό των βλαβών ΑΚ 

(P=0.045; Mann-Whitney U). Επίσης οι ασθενείς που παρουσίαζαν υψηλή ηλιακή 

έκθεση (>20 έτη) εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα έκφρασης του p14ARF (P=0.053; 

Mann-Whitney U) (Εικόνα 5.4), (Πίνακας 5.5). 
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Πίνακας 5.3. Ανάλυση ανά ζεύγη της συν-έκφρασης των γονιδίων p14ARF, p15INK4b, 

p16INK4a και p53, στην ΑΚ, το SCC και τους αντίστοιχους παρακείμενους φυσιολογικούς 

ιστούς. 
  
 

ΑΚ, ακτινική υπερκεράτωση; SCC, ακανθοκυταρικό καρκίνωμα; N(AK), παρακείμενος 
στην ΑΚ φυσιολογικός ιστός; N(SCC), παρακείμενος στο SCC φυσιολογικός ιστός. * Η 
συσχέτιση είναι σημαντική στο επίπεδο 0.05. ** Η συσχέτιση είναι σημαντική στο 
επίπεδο 0.01. 

  p14ARF p15INK4b p16INK4a p53 

(A) AK      

p14ARF CC 1.000    

 P-value     

p15INK4b CC 0.827(**) 1.000   

 P-value 0.000    

p16INK4a CC -0.517(*) -0.539(*) 1.000  

 P-value 0.049 0.038   

p53 CC -0.729(**) -0.699(*) 0.664(*) 1.000 

 P-value 0.007 0.011 0.018  

(B) N(AK)      

p14ARF CC 1.000    

 P-value     

p15INK4b CC 0.645(**) 1.000   

 P-value 0.007    

p16INK4a CC -0.120 0.107 1.000  

 P-value 0.657 0.694   

p53 CC -0.182 -0.018 0.499 1.000 

 P-value 0.534 0.951 0.069  

(C) SCC      

p14ARF CC 1.000    

 P-value     

p15INK4b CC 0.692(*) 1.000   

 P-value 0.013    

p16INK4a CC -0.371 -0.587(*) 1.000  

 P-value 0.236 0.045   

p53 CC -0.122 -0.395 0.413 1.000 

 P-value 0.738 0.258 0.235  

(D) N(SCC)      

p14ARF CC 1.000    
 P-value     
p15INK4b CC 0.963(**) 1.000   
 P-value 0.000    
p16INK4a CC -0.618(*) -0.559 1.000  
 P-value 0.032 0.059   
p53 CC -0.934(**) -0.897(**) 0.934(**) 1.000 

 P-value 0.000 0.000 0.000  
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Εικόνα 5.4. (Α) Τα επίπεδα έκφρασης του p16INK4a σε σχέση με τον αριθμό των 

βλαβών ΑΚ (P=0.045; Mann-Whitney U). (Β) Τα επίπεδα έκφρασης του p14ARF σε 

σχέση με την ηλιακή έκθεση (χαμηλή έκθεση, 0-20 έτη; υψηλή έκθεση, > 20 έτη) 

(P=0.053; Mann-Whitney U). 

 

 

5.5. Μελέτη ανάλυσης LOH/MSI  

Όσον αφορά την ανάλυση του LOH/MSI, μόνο ένα δείγμα ΑΚ εμφάνισε LOH για 

τον δείκτη D9S1748 (1/25; 4%), και μόνο ένα δείγμα (νούμερο 11) έδειξε MSI για 

περισσότερους του ενός δείκτη (D9S171, D9S1748 και D17S250). Το υψηλότερο 

ποσοστό MSI παρατηρήθηκε για τον δείκτη D9S1748 (15%), ενώ στους δείκτες  

D9S171 και D17S250, το ποσοστό ήταν χαμηλό (4%). Δεν παρατηρήθηκαν MSI/LOH 

για τους δείκτες D9S974 και TP53 (Πίνακας 5.5). Σε τουλάχιστον ένα δείκτη, βρέθηκε 

MSI σε 15% των AK, πράγμα που σημαίνει ότι η γενωμική αστάθεια παίζει κάποιο ρόλο 

στην ανάπτυξη της AK. Έξι από τα 12 δείγματα SCC μελετήθηκαν για γενωμική 

αστάθεια εφόσον 6 δείγματα (ν. 6, 7, 8, .9, 11, 12) δεν είχαν παρακείμενο φυσιολογικό 

ιστο ή αίμα. Μόνο ένα δείγμα (no.1) εμφάνισε LOH στο δείκτη D9S1748, ενώ δεν 

παρατηρήθηκε MSI. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.5. 

Συσχέτιση των αποτελεσμάτων μεταξύ LOH/MSI, μεταλλάξεων και έκφρασης των TSGs 

αναδεικνύονται στον Πίνακα 5.5. 
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Εικόνα 5.5. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα MSI και LOH σε δείγματα ΑΚ και 

SCC. Τα βέλη σημειώνουν τη θέση του αλληλόμορφου το οποίο έχει υποστεί απαληφεί 

ή την θέση της αστάθειας. Στην περίπτωση των LOH, οι αχνές ζώνες στη θέση του 

χαμένου αλληλόμορφου ερμηνεύονται σαν «επιμόνλυνση» από γειτονικό φυσιολογικό 

DNA. N, φυσιολογικό DNA; ΑΚ, ακτινική υπερκεράτωση; SCC, ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωμα. 
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Πίνακας 5.4. Το πρότυπο της αστάθειας του μικροδορυφορικού DNA και της απώλειας 

ετεροζυγωτίας (MSI/LOH), μεταλλάξεων και ανάλυση των επιπέδων έκφρασης στα 

δείγματα της ΑΚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) < 5 βλάβες; (b) ≥ 5 βλάβες; ↑, υψηλή έκθεση στον ήλιο (>20 χρόνια); ↓ χαμηλή 

έκθεση στον ήλιο (< 20 χρόνια); ●, LOH; ◘, MSI; ○, ετεροζυγωτία; N, non informative; 

, χωρίς αποτελέσματα; Η, ετερόζυγες μεταλλάξεις; Ο, ομόζυγες μεταλλάξεις; wt, 

αγρίου τύπου; Μια διπλάσια αύξηση (>2) ή μείωση (<0,5) της τιμής θεωρείται υπερ-

έκφραση ή υπο-έκφραση του mRNA αντίστοιχα, στο συγκεκριμένο δείγμα της ΑΚ. Το 

κόκκινο χρώμα υποδεικνύει υπερ-έκφραση, το πράσινο ίδια επίπεδα έκφρασης, και το 

μπλε υπο-έκφραση.  
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Πίνακας 5.5. Το πρότυπο της αστάθειας του μικροδορυφορικού DNA και της απώλειας 

ετεροζυγωτίας (MSI/LOH), και ανάλυση των επιπέδων έκφρασης στα δείγματα του 

SCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D9S171 D9S1748 D9S974 TP53 D17S250 p14 p15 p16 p53
1 b ↑ ○ ● ○ ○ ○ 0.79 0.29 11.79 2.14
2 b ↑ ○ ○ ○ ○ ○ 0.85 0.30 4.56 8.90
3 b ↑ ○ ○ ○ ○ ○ 0.26 0.04 8.30 6.40
4 b ↑ ○ ○ ○ ○ ○ 1.75 0.48 14,12 15.45
5 b ↑ ○ ○ ○ ○ ○ 0.92 0.57 0.02 no expression

6 b ↓ ─ ─ ─ ─ ─ 1.00 0.57 2.27 0.33
7 a ↑ ─ ─ ─ ─ ─ 5.58 1.38 1.71 no expression

8 a ↑ ─ ─ ─ ─ ─ 2.35 1.68 0.91 0.33
9 b ↑ ─ ─ ─ ─ ─ 1.35 0.31 1.64 0.59
10 b ↑ ○ ○ ○ ○ ○ 0.10 0.83 0.65 5.21
11 a ↑ ─ ─ ─ ─ ─ 2.87 1.52 0.07 1.34
12 a ↓ ─ ─ ─ ─ ─ 0.26 0.36 0.10 0.33

SCC  
No.

Markers x-fold mRNA expression levelssun 
exposure

No. of 
lessions

(a) < 5 βλάβες; (b) ≥ 5 βλάβες; ↑, υψηλή έκθεση στον ήλιο (>20 χρόνια); ↓ χαμηλή 

έκθεση στον ήλιο (< 20 χρόνια); ●, LOH; ○, ετεροζυγωτία; , χωρίς αποτελέσματα; Η, 

ετερόζυγες μεταλλάξεις; Ο, ομόζυγες μεταλλάξεις; wt, αγρίου τύπου; Μια διπλάσια 

αύξηση (>2) ή μείωση (<0,5) της τιμής θεωρείται υπερ-έκφραση ή υπο-έκφραση του 

mRNA αντίστοιχα, στο συγκεκριμένο δείγμα της ΑΚ. Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει 

υπερ-έκφραση, το πράσινο ίδια επίπεδα έκφρασης, και το μπλε υπο-έκφραση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

H απενεργοποίηση των μονοπατιών των ογκοκατασταλτικών γονιδίων Rb και 

p53, αναφέρεται στους περισσότερους καρκίνους (Kamijo T et al., 1997). Λόγω της 

στενής συμμετοχής και στα δύο μονοπάτια, το γονιδιακό σύμπλεγμα p14ARF-p15INK4b-

p16INK4a στο χρωμόσωμα 9p21 μπορεί να αποτελέσει ένα σύνδεσμο στο δίκτυο ελέγχου 

της κυτταρικής αύξησης, η απενεργοποίηση του οποίου έχει σαν αποτέλεσμα την 

κατάρρευση του ογκοκατασταλτικού συστήματος (Xing EP et al., 1999). Μέχρι σήμερα, 

μια πληθώρα δεδομένων έχει αποδείξει πολλαπλούς τύπους γενετικών αλλαγών στην 

περιοχή 9p21, με ποικίλλο βαθμό παρουσίας ανάμεσα στους διάφορους τύπους 

καρκίνου (Xing EP et al., 1999). Παρ’όλο που μεγάλος αριθμός στοιχείων αναφέρουν 

ότι το γονιδιακό σύμπλεγμα στην περιοχή 9p21, αποτελεί συχνό στόχο γενετικών 

τροποποιήσεων κατά την καρκινογένεση, δεν είναι γνωστό εάν και τα τρια γονίδια του 

συμπλέγματος, επηρεάζονται αδιακρίτως σε έναν όγκο, και εάν όλα τα γονίδια 

απενεργοποιούνται από τον ίδιο μηχανισμό. Είναι λογικό επομένως, να θεωρηθεί ότι η 

απενεργοποίηση των γονιδίων CDKN2A, CDKN2Β και p53 στο γονιδιακό επίπεδο 

(σημειακές μεταλλάξεις, απαλοιφή ή υπερμεθυλίωση του υποκινητή) ή στο επίπεδο της 

mRNA έκφρασης των προ-καρκινικών και καρκινικών κυττάρων, ίσως αποτελεί το 

γεγονός- κλειδί που παρέχει ένα σημαντικό ερέθισμα αύξησης, με αποτέλεσμα τον 

ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και την αποσταθεροποίηση του. Μελετήσαμε επομένως 

αν η γενωμική αστάθεια ή οι τροποποιήσεις στα επίπεδα έκφρασης συσχετίζονται με 

την ανάπτυξη της ΑΚ.  

 

6.1 Ανάλυση μεταλλάξεων 

Η απενεργοποίηση του γονιδίου p16INK4a μέσω μεταλλάξεων, μεθυλίωσης ή 

διαγραφής έχει παρατηρηθεί σε πολλούς όγκους (Kato D et al., 1998; Jares P et al., 

1997). Μεταλλάξεις και απαλείψεις του γονιδίου p16INK4a έχουν αναφερθεί στο 

μελάνωμα, στην οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία, στο οστεοσάρκωμα, στον καρκίνο 

του πνεύμονα, του εγκεφάλου, της κεφαλής/τραχήλου, της ουροδόχου κύστεως και 

των ωοθηκών (Kamb A et al., 1994b; Nobori T et al., 1994). Μια πρόσφατη μελέτη 

αναφέρει ότι η μεθυλίωση των περιοχών του υποκινητή αποτελεί τον πιο συχνό 

μηχανισμό απενεργοποίσης του p16INK4a και του p14ARF στο δερματικό SCC (Brown VL 

et al., 2004), το οποίο και συμφωνεί και με προηγούμενες μελέτες στον καρκίνο του 
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παχέος εντέρου (Esteller M et al., 2000). Η παρατήρηση ότι το p16INK4a συσσώρευεται 

σε κύτταρα HeLa μετά από ακτινοβόληση με ακτινοβολία UV (Wang XQ et al., 1996), 

το γεγονός ότι η σκόπιμη απενεργοποίηση του τόπου CDKN2A σε συνδυασμό με UV 

ακτινοβολία καθιστά στο εργαστήριο τα πονίκια ευπαθή στην ανάπτυξη SCC  (Ranade K 

et al., 1995) και η ανίχνευση μεταλλάξεων οφειλόμενων σε UV ακτινοβολία σε 

σποραδικά SCC και BCC, καθώς σε SCC ασθενών που πάσχουν από Xeroderma 

Pigmentosum (Soufir N et al., 1999; Soufir N et al., 2000) υποδηλώνουν ότι οι 

μεταβολές των γονιδίων του τόπου CDKN2A, ίσως αποτελούν σημαντικό βήμα στην 

καρκινογένεση η οποία οφείλεται στην ακτινοβολία UV (Wang XQ et al., 1996). 

Μεταλλάξεις του γονιδίου p16INK4a έχουν βρεθεί στο οικογενές και σποραδικό μελάνωμα 

και σε κυτταρικές σειρές μελανώματος, (Quinn AG et al., 1994a; MacKie RM et al., 

1998; Cachia AR et al., 2000;. Flores JF et al., 1997; Castellano M et al., 1997; Auroy S 

et al., 2001), καθώς επίσης στο μη-μελανοκυτταρικό καρκίνο του δέρματος (NMSC) 

(Kubo Y et al., 1997; Soufir N et al., 2000). Έτσι, διερευνήσαμε 26 δειγματα ΑΚ για 

μεταλλάξεις στο κοινό εξόνιο 2 των γονιδίων p16INK4a και p14ARF, στο εξόνιο 1a του 

p16INK4a, στο εξόνιο 1b του p14ARF και στο εξόνιο 1 του p15INK4b. 

Καινούργιες μεταλλάξεις ανιχνεύτηκαν στο εξόνιο 1a του p16INK4a σε 6 δείγματα 

AK. Όλες οι μεταλλάξεις ανιχνεύτηκαν στο κωδικόνιο 71 του τόπου CDKN2A. Τρία 

δείγματα παρουσίασαν μετάπτωση μιας γουανίνης σε αδενοσίνη (G → A) στο 

νουκλεοτίδο 211, με αποτέλεσμα μια παρανοηματική (missense) μετάλλαξη (Ala71Thr), 

ενώ στο νουκλεοτίδιο 212 δύο δείγματα παρουσίασαν μεταστροφή μιας κυτοσίνης σε 

αδενοσίνη (C → A), με αποτέλεσμα την αντικατάσταση μιας αλανίνης από γλουταμίνη 

(Ala71Glu). Το τελευταίο δείγμα (no. 9) επίσης παρουσίασε στο ίδιο νουκλεοτίδιο 

(212), μια μετάπτωση κυτοσίνης σε θυμίνη (C → T), με αποτέλεσμα μια παρανοηματική 

μετάλλαξη (Ala71Val) και μια μετάπτωση C → T στο νουκλεοτίδιο 196, με αποτέλεσμα 

μια σιωπηλή μετάλλαξη στο κωδικόνιο 65 (Leu65Leu). Όλες οι αναφερόμενες 

μεταλλάξεις ήταν ετερόζυγες. Οι μεταθέσεις C:G σε T:A είναι μεταλλάξεις οφειλόμενες 

σε υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ οι μεταστροφές C:G σε A:T αντιπροσωπεύουν 

μεταλλάξεις του γονιδίου p53, οι οποίες προκαλούνται από το φάσμα υπεριώδους 

mpακτινοβολίας που έχουν παρατηρηθεί σε δείγματα SCCs (Ziegler A et al., 1993; 

Kress S. et al., 1992). Εφόσον οι αντικαταστάσεις είναι απούσες από την αλληλουχία 

στο DNA του αίματος των ασθενών, είναι πιθανόν αυτή η μετάλλαξη να συνέβη in vivo, 

λόγω επίδρασης της UV ακτινοβολίας (Soufir N et al., 2000). Επομένως, το p16INK4a 

φαίνεται να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην απενεργοποίηση του κυτταρικού κύκλου 

μέσω της UV ακτινοβολίας (Soufir N et al., 1999; Wang XQ et al., 1996). 
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Εντοπίσαμε έναν πολυµορφισµό που έχει ήδη περιγραφεί στο μελάνωμα (Fargnoli 

MC et al., 1998), στον καρκίνο του οισοφάγου (Riese U. et al., 1999) και στους όγκους 

των πρωταρχικών γαμετικών κυττάρων σε όρχεις του ανθρώπου (Heidenreich A et al., 

1998). Η μετάπτωση μιας γουανίνης σε αδενοσίνη (G → A) στο νουκλεοτίδιο 442 του 

εξονίου 2, που οδηγεί στην αντικατάσταση µιας αλανίνης από µια θρεονίνη στο 

κωδικόνιο 148 (Ala148Thr) ανιχνεύθηκε σε 3 δείγµατα ΑΚ (12%). Η ετερόζυγη αυτή 

μετάθεση υπήρχε επίσης στο αντίστοιχο παρακείμενο φυσιολογικό ιστό, 

υποδεικνύοντας έναν πολυμορφισμό στο κωδικόνιο 148 (Ala→Thr) της γαμετικής 

σειράς. Ο πολυµορφισµός αυτός δεν φαίνεται να επηρεάζει την λειτουργία της 

πρωτείνης p16INK4a καθώς φαίνεται ότι έχει την ίδια ικανότητα με την αγρίου τύπου 

πρωτείνη να αναστείλει τα σύμπλοκα cyclin D1/CDK4 και cyclin D1/CDK6 (Ranade K et 

al., 1995). 

Η μετατόπιση του αναγνωστικού πλαισίου του εξονίου 2 μεταξύ των γονιδίων 

p16INK4a και p14ARF, έχει επίσης οδηγήσει στην πρόταση ότι οι αντικαταστάσεις 

νουκλεοτιδίων που προκαλούν σιωπηλές μεταλλάξεις του μεταγράφου p16INK4a, μπορεί 

να προκαλέσουν μεταλλάξεις οι οποίες είναι σημαντικές για την πρωτεΐνη p14ARF 

(Fargnoli MC et al., 1998). Η σιωπηλή μετάλλαξη (Leu78Leu) στο εξόνιο 2 του p16INK4a 

τροποποιεί την κωδική περιοχή του μεταγράφου p14ARF, προκαλώντας την 

αντικατάσταση μιας ιστιδίνης από μια τυροσίνη (His78Tyr). Η λειτουργική συνέπεια 

αυτής της μετάλλαξης στο p14ARF δεν είναι γνωστή, αλλά πιθανολογείται ότι 

συσχετίζεται με την ενδοκυττάρια τοποθεσία της πρωτεΐνης. Πρόσφατες μελέτες έχουν 

δείξει ότι όγκοι με μεταλλάξεις στο εξόνιο 2 παρουσιάζουν ελάττωση τόσο στον 

πυρηνικό εντοπισμό της πρωτεΐνης p14ARF όσο και της σταθεροποίησης της p53 (Zhang 

Y και Xiong Y; Rizos H et al, 2001). Λαμβάνοντας υπ’όψιν και τα αποτελέσματα άλλων 

μελετών (Kubo Y et al, 1997; Soufir N et al 2000; Soufir N et al, 1999) σχετικά με τις 

μεταβολές της πρωτεΐνης p14ARF λόγω μεταλλάξεων στον τόπο CDKN2A, και την 

παρατήρηση ότι τα knockout για το εξόνιο 1b εργαστηριακά ποντίκια, εμφανίζουν 

αυτόματα δερματικούς όγκους (Kamijo T et al, 1997) υποστηρίζουμε και εμείς την 

πιθανότητα, το γονίδιο p14ARF να παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην καρκινογένεση του μη 

μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος, ειδικά του SCC (Kubo Y et al., 1997; Soufir 

N et al., 2000). Επίσης, από ότι γνωρίζουμε είναι η πρώτη αναφορά που γίνεται για 

μετάλλαξη στο εξόνιο 1b του p14ARF σε ΑΚ. Εντοπίστηκε μεταστροφή μιας θυμιδίνης σε 

αδενοσίνη (T → A) στο νουκλεοτίδιο 551 με αποτέλεσμα μια παρανοηματική μετάλλαξη 

(Val184Glu) σε δύο δείγματα ΑΚ. Αυτή η μεταλλαξη δεν είναι επαγόμενη από UV. 
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Πρόσφατες μελέτες έχουν αναφέρει την απενεργοποίηση του γονιδίου p15INK4b 

στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (Rizos H et al., 2001) και σε άλλους συμπαγείς 

όγκους (Carnero A et al., 1998). Παρ’όλο που το γονίδιο p15INK4b έχει βρεθεί να 

τροποποιείται μέσω μεταλλάξεων, υπερμεθυλίωσης ή ομόζυγων απαλείψεων σε μια 

σειρά νεοπλασιών του ανθρώπου (Child FJ et al, 2002; Scarisbrick JJ et al, 2002; Jiang 

P et al, 1995), εντούτοις, η συγκεκριμένη συμμετοχή του στην ανάπτυξη του μη-

μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος, χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. Η ανίχνευση 

μεταλλάξεων στον τόπο CDKN2B εμφάνισε δύο διαφορετικές μεταλλάξεις; μια 

μετάπτωση γουανίνης σε αδενοσίνη (G → A) στο νουκλεοτίδιο 148 (4%) του 

κωδικονίου 50 (Ala50Thr) και μια στο νουκλεοτίδιο 73 (4%) του κωδικονίου 24, 

προκαλώντας μια σιωπηλή μετάλλαξη (Arg24Arg), η οποία δεν επηρεάζει τo γονιδιακό 

προϊόν. Το πρώτο δέιγμα δεν παρουσίασε απώλεια ετεροζυγωτίας ούτε 

μικροδορυφορική αστάθεια. Αμφότερες οι μεταλλάξεις ήταν ετερόζυγες. 

 

6.2. Ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων p14ARF, p15INK4b, p16INK4a και p53 

Γενικά, τα επίπεδα του mRNA των γονιδίων που μελετήθηκαν, μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις ομάδες: μια ομάδα με χαμηλό μέσο όρο επιπέδου έκφρασης, μια 

δεύτερη με παρόμοιο επίπεδο έκφρασης και μια τρίτη με σημαντικά υψηλότερο μέσο 

όρο έκφρασης (Πίνακας 5.4). 

Έχει παρατηρηθεί ότι μετά από έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, επάγεται η 

δραστηριότητα του γονιδίου p53, αυξάνεται η ποσότητα της πρωτεΐνης p53 μέσα στα 

κερατινοκύτταρα και προάγεται την έκφραση γονιδίων-τελεστών, τα οποία βρίσκονται 

καθοδικά (downstream) στο μονοπάτι (Mdm2, GADD45 και p21 CIP/WAF1), με 

συνέπεια την αναστολή των κυττάρων στην G1 φάση του κυτταρικού κύκλου. Η 

υπερέκφραση της πρωτεΐνης p53, συσχετίζεται με την απενεργοποίηση του γονιδίου 

p53, με επακόλουθο την μείωση των κυττάρων που έχουν υποστεί ηλιακή βλάβη. Τα 

τελευταία, αντιπροσωπεύνουν αποπτωτικά κερατινοκύτταρα που δημιουργούνται 

έπειτα από UVB ακτινοβολία (Hussein MR et al., 2005). Παρατηρήσαμε ένα ποσοστό 

υπερ-έκφρασης του p53 στη ΑΚ (13%) καθώς επίσης και στο SCC (42%), σε σύγκριση 

με τους παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς, και τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με 

προηγούμενες μελέτες (Nelson M.A. et al., 1994; Quinn AG et al., 1994a Hussein MR et 

al., 2005; A. Ziegler et al., 1994; Einspahr J et al., 1997). Ο προτεινόμενος ρόλος του 

p53 στην προστασία των κυττάρων από βλάβη του DNA, πιθανόν να παρέχει μια 

εξήγηση για αυτή την παρατήρηση. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, το p53 εμποδίζει 

τον πολλαπλασιασμό κυττάρων με βλάβη στο DNA, όμως επειδή αυτό μπορεί να μην 
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συμβαίνει σε κύτταρα τα οποία φέρουν μεταλλαγμένο το γονίδιο p53, τα κύτταρα τα 

οποία φέρουν βλάβες στο DNA θα πολλαπλασιαστούν και θα συσσωρεύσουν κι άλλες 

αλλαγές στο DNA, οδηγώντας τελικά σε γενωμική αστάθεια. 

Παρατηρήσαμε ότι το p14ARF παρουσίαζε υπερ-έκφραση σε 69% των δειγμάτων 

ΑΚ (P=0.024) και σε 25% των SCC σε σύγκριση με το παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. 

Στην ΑΚ παρατηρήθηκε μια αρνητική συσχέτιση μεταξύ του p14ARF και του p53, η 

οποία όμως δεν είναι εμφανής στο SCC. Επειδή η πρωτεΐνη p14ARF σταθεροποιεί την 

p53 έχει προταθεί ότι η απώλεια της p14ARF  μπορεί να είναι λειτουργικά ισοδύναμη με 

την απενεργοποίηση της p53. Επομένως, σύμφωνα με αυτή την άποψη, πολλοί 

ανθρώπινοι όγκοι που διατηρούν την αγρίου τύπου πρωτεΐνη p53 αλλά έχουν απωλέσει 

την p14ARF, αδυνατούν να ενεργοποίησουν το p53, παρουσία μη φυσιολογικών 

σημάτων πολλαπλασιασμού. Αντιδιαμετρικά, κύτταρα που φέρουν έλλειψη της 

πρωτεΐνης p53, παρουσιάζουν αντίσταση στην επαγόμενη από το p14ARF αναστολή του 

κυτταρικού κύκλου (Kamijo T et al., 1997; Stott FJ et al., 1998). Ενδιαφέρον επομένως 

παρουσιάζει η μειωμένη έκφραση των επιπέδων mRNA του p53 στα δείγματα SCC, 

κατά την σύγκριση των επιπέδων του p53 μεταξύ της ΑΚ και του SCC (P=0.015). 

Προηγούμενες μελέτες έχουν εξετάσει με ανοσοϊστοχημεία την έκφαση της 

p16INK4a σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος, αλλά με διφορούμενα 

αποτελέσματα (Mortier L et al., 2002; Brown VL et al., 2004; Hodges A et al., 2002). Οι 

Hodges και Smoller παρατήρησαν ότι 100% των SCC δειγμάτων τους παρουσίαζε 

έντονη έκφραση της p16INK4a , ενώ οι Mortier et al.., και Brown et al., βρήκαν ότι μόνο 

το 10% και 38% αντίστοιχα των SCC δειγμάτων τους παρουσίαζε έκφραση της p16INK4a 

(Mortier L et al., 2002; Brown VL et al., 2004; Hodges A et al., 2002). Τα 

αποτελέσματα των Gray et al, συμφωνούν με εκείνα των Mortier et al., και Brown et al, 

ότι η πλειοψηφία των ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων του δέρματος δεν εκφράζουν 

το p16INK4a. Δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρος ο λόγος αύτων των ανιτικρουόμενων 

αποτελεσμάτων. Πιθανολογείται ότι μερικά από τα δείγματα τα οποία παρουσιάζουν 

θετική χρώση μπορεί να εκφράζουν μια μεταλλαγμένη μη ενεργή μορφή της p16INK4a 

(Mortier L et al., 2002; Brown VL et al., 2004; Gray SE et al., 2006. 

Στην παρούσα μελέτη, με την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 

σε πραγματικό χρόνο (Real-time PCR) εκτιμήθηκαν τα επίπεδα της έκφρασης του 

γονιδίου p16INK4a. Συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε μειωμένη έκφραση του p16INK4a στην 

ΑΚ (44%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο παρακείμενο φυσιολογικό ιστο, ενώ το 31% 

των δειγμάτων ΑΚ παρουσίασε υψηλά επίπεδα έκφρασης. Αντιθέτως, η πλειονότητα 

των δειγμάτων SCC (42%) παρουσίασε υπερέκφραση του p16INK4a, ενώ τα επίπεδα 
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μειωμένης έκφρασης ήταν χαμηλότερα (25%). Ωστόσο, τα επίπεδα mRNA ήταν 

χαμηλότερα στο SCC από ότι στην ΑΚ οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι η 

απενεργοποίηση του p16INK4a προάγει τα κύτταρα της ΑΚ στο επόμενο βήμα της 

εξελικτικής τους πορείας σε SCC. 

Έχει προταθεί ότι το p16INK4a αποτελεί ένα πιο αποτελεσματικό αναστολέα των 

κυκλοεξαρτώμενων κινασών 4 και 6, επειδή μπορεί να δημιουργήσει σταθερά δυαδικά 

σύμπλοκα με τις CDK4 και CDK6 (Stone S et al., 1995). Ωστόσο το p16INK4a εκφράζεται 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Υπό σύνθηκες στρες 

(συμπεριλαμβανομένου του ογκογονικού στρες, γήρανσης και αναστολής του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού) η έκφραση της p16INK4a αυξάνεται. Στην περίπτωση που 

εκφραστεί το p15INK4b, το p16INK4a θα ανταγωνιστεί για την πρόσδεση με την CDK4 (και 

ίσως με την CDK6), με αποτέλεσμα την εκτόπιση και απορρύθμιση της πρωτεΐνης 

p15INK4b. Πολλά κύτταρα εκφράζουν το p15INK4b είτε συνεχόμενα είτε μετά από 

επαγωγή από παράγοντες όπως το TGF-ß. Ελλείψη του p16INK4a η αναστολή της CDK4 

διατηρείται απο το p15INK4b. Στην μελέτη μας παρατηρήσαμε μια αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ των mRNA επιπέδων έκφρασης του p15INK4b και p16INK4a. Το p15INK4b παρουσιάζε 

υπερέκφραση (63%) και μειωμένη έκφραση (31%) στην ΑΚ σε σύγκριση με το 

παρακείμενο φυσιολογικό ιστό, ενώ τα μισά δείγματα SCC παρουσίασαν μείωση της 

έκφρασης του p15INK4b σε σύγκριση με το παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. Φαίνεται 

λοιπόν ότι το p15INK4b, παρα την δομική και λειτουργική ομολογία του με το p16INK4a, 

παίζει έναν ρόλο ανεξάρτητο από την ενδοκυττάρια οδό που ελέγχει το p16INK4a, ως ένα 

εν ελλείψη σημείο ελέγχου του κυτταρικού κύκλου. Έχει προταθεί ότι η 

απενεργοποίηση του p15INK4b απευαισθητοποιεί τα κύτταρα σε εξωκυττάρια σήματα, 

όπως το TGF-ß και η INF-α, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην καρκινογένεση 

(Hannon GJ et al., 1994; Sangfelt O et al., 1997). 

Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παρακείμενων 

εκτεθημένων στον ήλιο, μορφολογικά φυσιολογικών ιστών των ΑΚ και SCC, 

παρουσίασαν παρόμοια επίπεδα mRNA για τα p16INK4a, p15INK4b και p53, με τα επίπεδα 

mRNA των αντίστοιχων παθολογικών ιστών (AK και SCC). Το p14ARF παρουσίασε αυτό 

το προφίλ έκφρασης στο SCC και το φυσιολογικό ιστό, ενώ εμφάνισε υψηλότερα 

επίπεδα έκφρασης στο παρακείμενο φυσιολογικό ιστό σε σύγκριση με την ΑΚ. Η 

παρατήρηση αυτή μας οδηγεί στην υπόθεση ότι μη φυσιολογικά αυξητικά ερεθίσματα 

μπορεί να υπάρχουν στους παρακείμενους φυσιολογικού ιστούς που έχουν επίσης 

εκτεθεί στον ήλιο. Προηγούμενες μελέτες (Kamijo T et al., 1997; Hannon GJ et al., 

1994; Pomerantz J et al., 1998) έχουν αναφέρει ότι η έκφραση των p14ARF, p15INK4b και 
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p16INK4a υφίσταται αύξηση σε κύτταρα που πολλαπλασιάζονται με υψηλούς ρυθμούς, 

όπως εκείνα που επηρεάζονται από ογκογόνα ερεθίσματα ή αυξητικούς παράγοντες αν 

τα γονίδια είναι φυσιολογικά. Μόλις ενεργοποιηθούν, τα γονιδιακά αυτά προϊόντα 

μπορούν να αντισταθμίσουν τον ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, έτσι ώστε τα 

ογκοκατασταλτικά αυτά γονίδια να ενεργοποίησουν μια απάντηση έναντι του 

πολλαπλασιασμού. 

 

6.3. Ανάλυση της απώλειας ετεροζυγωτίας (LOH) και της αστάθειας 

μικροδορυφορικού DNA (MSI) 

 Η αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA οφείλεται στην αποτυχία του 

συστήματος επιδιόρθωσης αταίριαστων βάσεων (mismatch repair/MMR) να διορθώσει 

τυχόν λάθη κατά την αντιγραφή του DNA, και χαρακτηρίζεται από συσσώρευση 

μεταλλάξεων ενός μόνο νουκλεοτιδίου και τροποποίησεις στο μήκος απλών 

επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών μικροδορυφορικού DNA, που βρίσκονται κατά μήκος 

όλου του γονιδιώματος (Boland CR et al., 1998). Το γεγονός ότι πολλά κακοήθη 

κύτταρα παρουσιάζουν ατέλειες στην γενωμική σταθερότητα, παρουσιάζει ενδιαφέρον 

όσον αφορά την συνεχή συσσώρευση σωματικών μεταλλάξεων με αποτέλεσμα την 

κακοήθη εξαλλαγή. Η γενικευμένη αστάθεια των αλληλουχιών του μικροδορυφορικού 

DNA, είναι ενδεικτικό της απώλειας της λειτουργίας του MMR στους ανθρώπινους 

κακρκίνους (Mittelbronn MA et al., 1998). 

Η αστάθεια του μικροδορυφορικού DNA (MSI) φαίνεται να παίζει σημανικό ρόλο 

στη ανάπτυξη διαφόρων καρκίνων στον άνθρωπο. Το MSI έχει παρατηρηθεί σε πολλά 

κακοήθη δερματικά νεοπλάσματα, όπως το μελάνωμα, το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα 

του δέρματος και το δερματικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα (Hussein MR et al., 2002). 

Μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε μια προ-καρκινωματώδη κατάσταση, το 

κερατοακάνθωμα, αναφέρουν χαμηλή συχνότητα MSI εκτός αν σχετιζόταν με το 

σύνδρομο Muir-Torre (Peris K et al., 1997; Langenbach N et al., 1999). Το φαινόμενο 

της αστάθειας έχει παρατηρηθεί σε ποσοστό πάνω από 90% των καρκίνων του παχέος 

εντέρου και σε 75% των καρκίνων του ενδομητρίου που σχετίζονται με τον μη 

πολυποσικό κληρονομικό καρκίνο του παχέος εντέρου (HNPCC) (Risinger JI et al., 

1993; Fujiwara T et al., 1998). Στις περισσότερες περιπτώσεις η αστάθεια του 

μικροδορυφορικού DNA θεωρείται μια επίκτητη γενετική τροποποίηση κατά την 

διάρκεια της κακοήθους εξαλλαγής (Lynch HT et al., 1996). 

Στην παρούσα μελέτη, τέσσερα από τα 26 δείγματα ΑΚ που εξετάστηκαν (15%), 

παρουσίασαν MSI σε τουλάχιστον ένα μικροδορυφορικό δείκτη του χρωμοσωμικού 
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σκέλους 9p, ενώ μόνο ένα δείγμα (4%) παρουσίασε MSI στο μικροδορυφορικό δείκτη 

D17S250 του χρωμοσωμικού σκέλους 17q. Παρόλο που η ΑΚ μοιράζεται πολλούς από 

τους ίδιους τόπους με το SCC, ένα χαμηλό ποσοστό (10%) απώλεια ετεροζυγωτίας 

(LOH) στον τόπο 9p21 έχει παρατηρηθεί στην ΑΚ (Mortier L et al., 2002). Παρομοίως, 

παρατηρήσαμε χαμηλό ποσοστό (4%) LOH στο τόπο 9p21 στην ΑΚ, ενώ δεν 

παρατηρήθηκε LOH στο χρωμοσωμικό σκέλος 17p και 17q. Ένα από τα έξι δείματα SCC 

που εξετάστηκαν (17%) παρουσίασε LOH στο μικροδορυφορικό δείκτη D9S1748. 

Ωστόσο, η σύγκριση της συχνότητας της απώλειας ετεροζυγωτίας μεταξύ κάθε τύπου 

ιστου (AK και SCC) δεν αποκάλυψε καμία σημαντική διαφορά, καθώς και για την 

συχνότητα της αστάθειας μικροδορυφορικού DNA (χ2 test). 

Η μεθολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη δεν κατέστησε δυνατό 

να εντοπιστούν, αν υπήρχαν, ομόζυγες απαλείψεις (homozygous deletions). Ωστόσο, 

δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ότι κάποιες περιοχές με ετεροζυγωτία μπορεί 

να οφείλονται σε ομόζυγες απαλείψεις. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι αλλαγές στο μήκος του 

μικροδορυφορικού DNA αποτελούν ένα ασυνήθιστο φαινόμενο που συμβαίνει περίπου 

στο 5% του μελανώματος και του μη-μελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρματος 

(Saridaki Z et al., 2003; Kushida Y et al., 1999; aet al., 1995). Ωστόσο, πολλές άλλες 

μελέτες αναφέρουν υψηλό ποσοστό MSI (>20%) στο σποραδικό μελάνωμα και στις 

κυτταρικές σειρές του μελανώματος (Rubben A et al., 2000; Hussein AA et al., 2001; 

Alvino E et al., 2002), καθώς επίσης και σε μη-μελανοκυτταρικό καρκίνωμα του 

δέρματος (D'Errico M et al., 1997; Quinn et al., 1995; Sardi I et al., 2000), 

υποδεικνύοντας ένα ελλατωματικό σύστημα MMR. Στην μελέτη μας, ο δείκτης D9S1748 

(που βρίσκεται κοντά στο εξόνιο 1b) παρουσίασε σημαντικό ποσοστό  MSI (4/26, 

15%). Συνεπώς, υποθέτουμε ότι η απώλεια του p14ARF συμβάλει στην γενωμική 

αστάθεια με το να επιτρέπει την επιβίωση των κυττάρων που υπό φυσιολογικές 

συνθήκες θα υπόκειντο σε απόπτωση, ως αποτέλεσμα βλάβης του DNA. Αυτό πιθανώς 

εξηγεί και το υψηλό ποσοστό MSI που παρατηρήθηκε. 
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Συνοψίζοντας, ανιχνεύσαμε καινούργιες μεταλλάξεις στα γονίδια p14ARF, p15INK4b 

και p16INK4a που σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό αστάθειας στην περιοχή 9p που 

παρατηρήθηκε στα δείγματα ΑΚ προτείνει ότι η απενεργοποίση του CDKN2A αλλά και 

του CDKN2B τόπου παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ΑΚ. Εκτός από την 

παρουσία μεταλλάξεων και γενωμικής αστάθειας (LOH/MSI) στο 9p21, η απορρύθμιση 

του προφίλ έκφρασης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων (TSGs), πιθανόν να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της AK και στην μετατροπή της σε SCC. Τα 

αποτελέσματα μας προτείνουν ότι η μείωση της έκφρασης του mRNA των γονιδίων 

p16INK4a και p53 στο SCC σε σύγκριση με την AK, πιθανόν να οδηγεί στην κατάρρευση 

του συστήματος ογκοκαταστολής. Επιπλέον, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα του 

ποσοστού του MSI και της αυξημένης έκφρασης που παρατηρήθηκε στην ΑΚ, σε 

σύγκριση με το παρακείμενο φυσιολογικό ιστο, προτείνουμε ένα πιθανό ρόλο του 

γονιδίου p14ARF στην ανάπτυξη της ΑΚ. Επίσης, προτείνουμε ένα πιθανό ρόλο του 

p15INK4b, ανεξάρτητο από την ενδοκυττάρια οδό μεσολαβούμενη από το p16INK4a και 

του p14ARF στην ανάπτυξη της ΑΚ, καθώς επίσης στην εξελικτική πορεία της 

μετατροπής της AK σε SCC, εφόσον υψηλά επίπεδα mRNA παρατηρήθηκαν στην ΑΚ 

αλλά μειωμένη έκφραση στο SCC, σε σύγκριση με τους παρακείμενους φυσιολογικούς 

ιστούς. Ακόμα, τα επίπεδα έκφρασης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων σε ηλιο-

εκτεθημένους μορφολογικά φυσιολογικούς ιστούς, προτρέπει ότι και σε αυτούς τους 

ιστούς, μπορεί να υπάρχουν μη-φυσιολογικά ερεθίσματα ανάπτυξης.  
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Abstract

Actinic keratosis (AK) is a well-established pre-cancerous skin lesion that has the potential to progress to squa-
mous cell carcinoma (SCC). We investigated the involvement of the CDKN2A, CDKN2B and p53 genes in AK
and in the progression of AK to SCC. Mutational analysis on exons 1a, 1b and 2 of the CDKN2A locus and exon
1 of the CDKN2B locus as well as allelic imbalance was performed in 26 AK specimens. Expression levels of the
genes p14ARF, p15INK4b, p16INK4a and p53 were examined in 16 AKs and 12 SCCs by real-time RT-PCR. A previ-
ously described polymorphism of p16INK4a (Ala148Thr) was detected at an allelic frequency of 12%. Six samples car-
ried novel mutations at codon 71 of the CDKN2A locus and one sample presented an additional mutation at codon
65. Two AK samples carried a not-previously described non-UV type missense mutation at codon 184 (Val184Glu) of
exon 1b in the p14ARF gene. Regarding the CDKN2B locus a new mutation at codon 50 (Ala50Thr) and another at
codon 24 (Arg24Arg), were detected. Microsatellite instability (MSI) was found in 15% of AKs in at least one marker,
indicating that genetic instability has some implication in the development of AK. Down-regulation of p16INK4a and
p53 mRNA levels was noted in SCC compared to AK. TSGs expression levels in sun-exposed morphologically nor-
mal-appearing skin, suggests that abnormal growth stimuli might exist in these tissues as well. Furthermore, we sug-
gest a possible role of p15INK4b, independently from the intracellular pathway mediated by p16INK4a, and of p14ARF in
AK development, as well as in the progression of AK to SCC. The deregulation of the expression profiles of the
0304-3835/$ - see front matter � 2008 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/j.canlet.2008.01.042
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CDKN2A, CDKN2B and p53 genes may, independently of mutations and LOH at 9p21, play a significant role in AK
and progression of AK to SCC.
� 2008 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction

Actinic keratosis (AK) is a well-established pre-
cancerous skin lesion that has the potential to pro-
gress to squamous cell carcinoma (SCC). SCCs of
the skin are the most prevalent keratinocyte-derived
tumours, second to basal cell carcinomas (BCCs)
[1]. Clinically AKs appear primarily on chronically
sun-exposed areas [2], and sites adjacent to AKs
may contain significant histological alterations, sug-
gesting extensive pre-neoplastic alterations in sun-
damaged skin [3]. It has been found that 82.4% of
SCCs arise either within (26.7%) or in close proxim-
ity to AKs (55.7%) [4], and the risk of AK progres-
sion to SCC has been reported as being between
0.025% and 16% [5]. This progression is thought
to be due to chronic sun exposure, specifically ultra-
violet B sunlight. Additionally, 72% of SCCs are
associated with contiguous AKs [6].

UV radiation (UVR) is a prevailing factor impli-
cated in the etiology of SCCs and AKs. Solar radi-
ation (UVB and UVA) can mutagenise DNA, which
often produces UV landmark mutations (two tan-
dem CC:GG to TT:AA transitions and two C:G
to T:A transitions at dipyrimidic sites). When these
mutations affect the function of sufficient onco-
genes, tumour suppressor genes (TSGs) and impor-
tant housekeeping genes, they result in an
uncontrolled cell cycle and the transformation of
keratinocytes [7].

TSG inactivation is recognised as a pivotal event
in the initiation and progression of neoplasia. The
9p21 chromosomal band, at which the INK4a/
ARF (CDKN2A) and INK4b (CDKN2B) gene loci
are located, is one of the most frequently altered
genomic regions in human cancers [8], and the
cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (CDKN2A)
locus is the second most commonly altered gene
locus in human cancer after p53 [9]. The locus
CDKN2A encodes two TSGs, p16INK4a and
p14ARF, both involved in the negative control of cell
proliferation. They share common exons 2 and 3,
but have alternatively spliced first exons (exon 1a
for p16INK4a and 1b for p14ARF). These first exons
are under the control of distinct promoters and
Please cite this article in press as: P. Kanellou et al., Genomic
Lett. (2008), doi:10.1016/j.canlet.2008.01.042
uniquely create two proteins that have no sequence
homology at the amino acid level [10]. p16INK4a is a
CDK4 inhibitor that specifically acts at the G1/S
phase of the cell cycle by negatively controlling ret-
inoblastoma (Rb) phosphorylation status [11], while
p14ARF binds to MDM2 preventing both MDM2-
mediated p53 degradation and MDM2-mediated
Rb inactivation thus causing the arrest of the G1
and G2 phases of the cell [12]. Consequently, stabi-
lised p53 can induce temporary and permanent
growth arrest, DNA repair, terminal differentiation
or apoptosis in response to oncogenic signals and
DNA damage [13]. p15INK4b, another cyclin-depen-
dent kinase inhibitor gene located in chromosome
region 9p21.2, has a strong structural and func-
tional homology to p16INK4a [10] and is transcrip-
tionally activated by transforming growth factor-b
(TGF-b) [14]. p15INK4b protein binds to the cdk4-
Cyclin D complex, displacing p27 and freeing it to
bind to and inhibit the cdk2-Cyclin E complex
required for entry into the S phase of the cell cycle
[15].

Knockout mice experiments suggest a possible
role for p14ARF in the initiation of cutaneous SCC
development [8,11] and for p16INK4a in the determi-
nation of the differentiation status of skin squamous
tumours [16]. In primary cutaneous SCC, loss of
heterozygosity (LOH) at the 9p21 locus and
CDKN2A mutations have been reported, but with
disparate result [17–20]. Although AK shares many
of the same loci as SCC, LOH in the CDKN2A
locus appears to be less common in AK lesions than
it is in SCC [21].

Inactivation of the Rb and p53 tumour suppres-
sor pathways is observed in most human cancers [8].
By virtue of its close involvement in both pathways,
the p14ARF–p15INK4b–p16INK4a gene cluster at
chromosome 9p21 may be a nexus in the cellular-
growth-control network, the inactivation of which
results in the collapse of the tumour suppression
system [28]. The loss of the CDKN2A, CDKN2B
and p53 genes at the gene level (point mutation,
deletion or promoter hypermethylation) or at the
mRNA expression level in pre-tumour and tumour
cells is, perhaps, the key event that provides consid-
instability, mutations and expression analysis ..., Cancer
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erable growth stimuli leading to uncontrolled prolif-
eration and destabilisation.

In this study, we investigated the integrity of the
CDKN2A and CDKN2B loci in 26 AK samples, by
analysing the presence of allelic imbalance/loss of
heterozygosity (AI/LOH) in microsatellite markers
and observed a low percentage of LOH (4%) and
a significant incidence of MSI (15%) in at least
one marker of the 9p21 locus. Furthermore, exons
1a, 1b and 2 of the CDKN2A and exon 1 of the
CDKN2B loci were screened for mutations in 26
AK samples, and novel mutations apart from previ-
ously reported nucleotide changes were detected.
Mutation analysis and genomic instability in SCC
has been extensively studied in the past. Since many
of our patients with AK presented contiguous SCC,
we considered it interesting to study the expression
levels of the TSGs p14ARF, p15INK4b, p16INK4a

and p53 in AK and SCC, in comparison with nor-
mal adjacent tissue. Our results suggest that
p16INK4a and p53 mRNA down-regulation in SCC
compared to AK, might lead in collapse of the
tumour suppressor system. Furthermore, we suggest
a possible role of p15INK4b, independently from the
intracellular pathway mediated by p16INK4a, and of
p14ARF in AK development, as well as in the pro-
gression of AK to SCC. Apart from mutations
and LOH/MSI at 9p21, the deregulation of the
expression profile of the TSGs may play a signifi-
cant role in AK appearance and progression of
AK to SCC.
2. Materials and methods

2.1. Tumour specimens and DNA extraction

Twenty-six AK with 22 adjacent normal tissues and 12
SCC samples with six adjacent normal tissues, were
obtained from patients treated at ‘A. Sygros’ Hospital
(Athens, Greece) with the approval of the donors and
the institute’s ethical committee. Patients with AK lesions
were between the ages of 63 and 92 years (average 76;
SD ± 7.2; 16 males and 10 females). Patients with SCC
lesions were between the ages of 63 and 88 years (average
75; SD ± 7.5; 7 males and 5 females). A total of eight AK
patients presented contiguous SCC. All examined lesions
(adjacent normal tissues included) were located on sun-
exposed parts of the body characterised as the head and
neck in the case of both sexes, the chest and shoulders
for males and the legs for females [22]. Twenty five of
the 26 AK samples were located on the head, and one
was on the hand of a male patient. Ten of the 12 SCC
samples were located on the head and two on the extrem-
Please cite this article in press as: P. Kanellou et al., Genomic
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ities, the hand of a male and the leg of a female patient.
Sun exposure was divided into high (>20 years) and low
(0–20 years). Moreover, the number of lesions for each
patient was assessed as well (10 AK patients <5 lesions
and 16 AK patients P 5 lesions). Due to limitations in
the availability of biological material, of the 26 AK sam-
ples studied for mutations, genomic instability and expres-
sion, only 16 were studied for expression. Moreover, since
half of the AK patients whose TSG’s expression levels
were analysed presented concomitant SCC lesions (8/
16), expression analysis and genomic instability was also
performed for these SCC samples, as well. Diagnosis of
the samples was histologically confirmed. Immediately
following dissection, the specimens were stored at
�80 �C until DNA extraction. A matched DNA control
from blood was analysed. Genomic DNA was extracted
using proteinase K, followed by phenol extraction and
ethanol precipitation according to standard procedures.
All specimens were examined for the presence of amplifi-
able DNA using a set of primers for the b-globin gene.
2.2. Mutational analysis [single-strand conformational

polymorphism (SSCP) analysis and automated DNA

sequencing]

Exons 1a, 1b and 2 of the CDKN2A locus and exon 1
of the CDKN2B locus were screened for mutations in the
26 AK samples. SSCP, an analysis based on the three-
dimensional conformation of single-strand DNA in a
non-denaturing environment, was performed after optimi-
sation with a 7% polyacrylamide gel (5% glycerol). The
analysis was repeated at least twice to ensure the repro-
ducibility of the cases showing a mobility shift. Moreover,
all specimens were submitted to automated DNA
sequencing for confirmation of the results. DNA from
the blood and/or adjacent normal tissue of patients exhib-
iting mutations was also sequenced as a normal control.
Exon 2 of p16INK4a and p14ARF, the alternatively spliced
exons 1a and 1b of these genes and exon 1 of p15INK4b

were amplified by PCR from genomic DNA with the
use of primers complementary to their flanking intron
sequences [23]. Dimethyl sulphoxide (5%) was added to
the reaction buffer for both nucleotide sequencing and
PCR amplification. DNA was denatured for 3 min at
94 �C and subsequently amplified for 40 cycles at 94 �C,
52 �C (for exon 1a), 60 �C (for exon 1b), 61 �C (for exon
2), 56 �C (for p15INK4b) and 72 �C at each step, followed
by a final extension step at 72 �C for 10 min. The PCR
products were resolved on 2% agarose gel, excised and
processed with the Qiaquick PCR purification kit (Qiagen
Inc.) to remove unincorporated primers and deoxyribonu-
cleoside triphosphate. The sequencing reaction contained
4 ll Big Dye Terminator ready-reaction mix (PE ABI,
Warrington, UK), 2 ll of cleaned PCR product and
1.6 pmol of sequencing primer in a total reaction volume
of 10 ll. Reaction conditions were 96 �C for 10 s, 50 �C
instability, mutations and expression analysis ..., Cancer
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for 10 s, 60 �C for 4 min, for 25 cycles. Sequencing prod-
ucts were precipitated with isopropanol to remove unin-
corporated dye terminators and resuspended in 4 ll of
loading buffer (formamide–dextran sulphate/ethylenedia-
mine tetraacetic acid, 5:1). Products were run on a 377
ABI PRISM automatic sequencer and analysed with
Sequencing AnalysisTM software (PE ABI). Both strands
were sequenced for each PCR product from at least two
independent PCR experiments. The direct sequencing of
PCR products allowed for the simultaneous representa-
tion of both the CDKN2A and CDKN2B alleles in a sin-
gle sequencing reaction.
2.3. MSI/LOH analysis

The DNA sample and matched blood or genomic
DNA of adjacent normal tissue of each patient, was ana-
lysed for genetic alterations using five highly polymorphic
microsatellite (dinucleotide repeat) markers. The selection
of the chromosome region examined and of the markers
used, was based on previous studies on skin cancer that
have shown to represent chromosomal locations exhibit-
ing a variable degree of alterations. Three markers,
D9S171, D9S1748 and D9S974, were chosen because of
their location with respect to the CDKN2A exons (chro-
mosome 9p21). Two of these markers, D9S1748 and
D9S974, are located between exon 1b and exon 1a,
whereas D9S171 is located centromeric to the CDKN2A
locus [24]. In addition, all have a high informativity rate
(heterozygosity score) and produce a PCR product small
enough for the successful amplification of DNA. The
markers D17250 and TP53 were used to detect LOH in
regions 17q21 and 17p13.1, respectively. All primer oligo-
nucleotide sequences are available through The Genome
Database (http://www.gdb.org). In each primer set, the
forward primer had an IRD800 label at the 50 end. Ampli-
fication was carried out using standard PCR protocol
(Promega, USA) on a PTC-200 programmable thermal
controller (MJ Research Inc., USA) using a 52 �C anneal-
ing temperature for D9S171, D9S974, D17S250, TP53
and 46 �C for D9S1748. Genotyping was performed on
a LI-COR, Long ReadIR2 4200 DNA sequencer, which
is capillary-based and laser-activated to detect fluorescent
PCR products.

Analysis was performed at least twice and the results
were highly reproducible. Microsatellite instability (MSI)
was diagnosed in cases of an addition or deletion of one
or more repeat units resulting in novel alleles. Allelic
losses (LOH) were scored as significant decreases in inten-
sity (>50%) of one allele relative to another as determined
by the comparison of the given lesion (AK and SCC) to
normal DNA from individuals who were heterozygous
for the given locus (though this does not formally exclude
AI secondary to the amplification of one allele). In order
to estimate the MSI and the overall LOH rate, all hetero-
zygous cases as well as those constitutionally homozygous
Please cite this article in press as: P. Kanellou et al., Genomic
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(non-informative) for a marker were counted. In order to
estimate the LOH rate of each marker separately, only
heterozygous cases were counted.

In a few cases, a faint band appeared in the position of
a deleted allele. This ‘‘contamination” was attributed to
the presence of normal DNA derived from either periph-
eral blood or adjacent normal tissue. It has been sug-
gested, however, that it is possible to obtain information
regarding the heterogeneity of the tumour through the
quantification of the AI resulting from PCR amplification
of the microsatellite markers [20].
2.4. RNA extraction and reverse transcription

Tissue specimens were homogenised in TRIzol�

reagent (Invitrogen, Carlsband, CA) using a power
homogeniser followed by chloroform addition and centri-
fugation. Total RNA was precipitated from the superna-
tant with isopropanol, washed with 75% ethanol and
resuspended in 50 ll DEPC-treated water. The concentra-
tion and purity of RNA were calculated based, respec-
tively, on the measurement of its 260-nm and 260/280-
nm absorbance ratios using a UV spectrophotometer.
cDNA was synthesised by reverse transcription (RT) with
TaqMan Reverse Transcription Reagents (Applied Bio-
systems). In detail, RT buffer (10�), 2 lg of total RNA,
2.5 lM of random hexamers, 500 lV dNTPs, 0.4 U/ll
RNase Inhibitor, 1.25 U/ll MultiScribe Reverse Trans-
criptase and RNase-free water, to total volume 20 ll, were
incubated at 25 �C for 10 min and heated at 48 �C for
30 min followed by enzyme inactivation at 95 �C for
5 min.
2.5. Real-time PCR

CDKN2A, CDKN2B and p53 mRNA expression was
measured using a real-time RT-PCR assay with SYBR-
Green I. All primer pairs were designed to span at least
one intron in order to avoid the amplification of contam-
inating genomic DNA along with the cDNA (Table 1).
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH)
was used as an internal control in order to normalise
CDKN2A, CDKN2B and p53 expression levels. Specifi-
cally, 1 ll cDNA from AK and SCC samples was ampli-
fied in a PCR containing 2� Brilliant SYBR-Green I
QPCR Master Mix, 300 nM of each primer and 30 lM
ROX passive reference dye, in a final volume of 20 ll.
The sequences of all the primer pairs used and their result-
ing amplifications are summarised in Table 1. The ampli-
fication conditions for all the TSGs, for 40 cycles, were as
follows: 95 �C, 30 s (denaturation); 60 �C, 1 min (anneal-
ing); 72 �C, 30 s (extension). Finally, a melt curve analysis
followed the final extension step, where the temperature
was increased from 55 to 95 �C at a linear rate of
0.2 �C/s. Data collection was performed both during
annealing and extension with two measurements at each
instability, mutations and expression analysis ..., Cancer
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Table 1
Primer sequences used for quantitative real-time RT-PCR and size of each amplicon produced

Primer pair Sequence (50–30) Amplicon size (bp)

p14ARF CCCTCGTGCTGATGCTACTG 72
CATCATGACCTGGTCTTCTAGGAA

p15INK4b GGGAAAGAAGGGAAGAGTGTCGTT 104
GCATGCCCTTGTTCTCCTCG

p16INK4a GGGGGCACCAGAGGCAGT 159
GGTTGTGGCGGGGGCAGTT

p53 GTGAGCGCTTCGAGATGTTC 137
ATGGCGGGAGGTAGACTGAC

GAPDH GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 101
GTCATTGATGGCAACAATATCCACT
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step and at all times during melt curve analysis. All PCR
experiments were conducted on the Mx3000P real-time
PCR thermal cycler using the software version 2.00 (Strat-
agene, La Jolla, CA). In order to verify the results of the
melt curve analysis, PCR products were analysed by elec-
trophoresis on 2% agarose gel, stained with ethidium bro-
mide and photographed on a UV light transilluminator.
Two non-template controls (NTCs) were included in each
PCR (Fig. 1). All reactions were run in triplicate, and the
CDKN2A, CDKN2B and p53 transcript levels were cal-
culated and normalised to each specimen’s housekeeping
Fig. 1. Representative examples of real-time quantitative PCR using S
p15INK4b and p16INK4a. (B) Melt plot of p53. Single peaks for all the g
demonstrates the exclusion of any genomic DNA contamination. (C)
slope = 3.425 and Rsq = 0.993. (D) Representative examples of PCR pr
(p14ARF, p15INK4b, p16INK4a and p53). GAPDH, internal control; L, 1
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gene mRNA (GAPDH) as well as to the appropriate cal-
ibrators using the DDCt method for relative quantifica-
tion. Specifically, after amplification standard curves
were constructed from samples used in a series of consec-
utive dilutions for the CDKN2A, CDKN2B and p53
genes and for the internal control (GAPDH). The TSGs
and GAPDH amplification efficiencies were the same,
reaching 100%. AK, SCC and normal adjacent skin type
data were first normalised against variation in sample
quality and quantity. Normalised values to GAPDH,
DCts, were initially calculated using the following equa-
YBR Green I detection dye. (A) Melt plots of the genes p14ARF,
enes and absence of peaks for the non-template controls (NTC)

Standard curve for the mentioned genes. Efficiency was �100%,
oducts after analysis in a 2% agarose gel of the four genes studied
00-bp DNA ladder.

instability, mutations and expression analysis ..., Cancer
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tion: DCtsample
¼ CtTSG

� CtGAPDH
. The DDCt was then deter-

mined using the formula DDCt ¼ DCtlesion
� DCtnormal skin

,
and the expression of the normalised (to GAPDH) TSGs
in AK and SCC, compared to the corresponding normal
adjacent skin used as a calibrator [N(AK) and N(SCC)],
was equal to 2�DDCt . A twofold increased (P2) or decreased
(60.5) value was considered mRNA over-expression or
down-regulation, respectively, in that skin sample.

2.6. Statistical analysis

mRNA levels were first evaluated by the one-sample
Kolmogorov–Smirnov goodness-of-fit test in order to
determine whether they followed a normal distribution
pattern. Depending on the results, Pearson’s correlation
or the non-parametric Spearman’s rank correlation were
used to examine their relation pair-wise and their associa-
tion with continuous variables (age, sex, sun exposure, site
of lesion, number of lesions, prior skin cancer and con-
comitant tumour) The Mann–Whitney U and Kruskal–
Wallis H test were used, when indicated by the analysis,
to examine the CDKN2 loci expression status with vari-
ous clinicopathological parameters after stratification.
All statistical analyses were performed with SPSS 11.5
(SPSS, Chicago, IL). Statistical significance was set at
the 95% level (P-value < 0.05).

3. Results

Mutation analysis and genomic instability for the
genes p14ARF, p15INK4B, p16INK4a and p53 in SCC, has
been extensively studied in the past [19–21,25–29]. Con-
sidering the fact that many of our AK patients had contig-
Table 2
Summary of p16INK4a, p14ARF and p15INK4b mutations and polymorp

Exon Bases Substitutions Genotype Codons

Missense mutations

3AK 2 234 C ? T H 78
5AK 1 148 G ? A H 50
26AK 1 73 G ? A H 24
9AK 1b 551 T ? A H 184
18AK 1b 551 T ? A H 184
1AK 1a 211 G ? A H 71
2AK 1a 211 G ? A H 71
13AK 1a 211 G ? A H 71
22AK 1a 212 C ? A H 71
23AK 1a 212 C ? A H 71
9AK 1a 212 C ? T H 71
9AK 1a 196 C ? T H 65

Polymorphisms

1AK 2 442 G ? A O 148
11AK 2 442 G ? A H 148
12AK 2 442 G ? A H 148

AK, actinic keratosis; H, heterozygous; O, homozygous.
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uous SCCs, and that so far few reports have focused on
the expression of these TSGs in SCC, it was prompting
also to evaluate their mRNA levels.

3.1. Mutation analysis

Mutational analysis of the CDKN2A locus identified
five different mutations and one polymorphism in 10 acti-
nic keratosis lesions (Table 2). These mutations corre-
sponded to four different nucleotide changes, three in
exon 1a and one in exon 2 of p16INK4a.

Exon 2 is common in both the p16INK4a and p14ARF

genes; therefore, mutations in p16INK4a could affect the
p14ARF reading frame as well. We detected a C ? T tran-
sition in exon 2 at nucleotide 234 of one AK sample (4%),
resulting in a silent mutation (Leu78Leu). This mutation
modifies the coding region of the p14ARF transcript, caus-
ing substitution of a histidine with a tyrosine (His78Tyr)
(Fig. 2A).

The mutation in exon 1a was a G ? A transition at
nucleotide 211 (Fig. 2B), resulting in a missense mutation
at codon 71 (Ala71Thr) in 3/26 cases (12%). At the same
codon but at nucleotide 212, a C ? A transversion was
noted in two samples (8%) and a C ? T transition in
one sample (4%) (Fig. 2C). This last sample (no. 9) also
exhibited a C ? T transition at nucleotide 196, resulting
in a silent mutation at codon 65 (Leu65Leu). All the
above-mentioned mutations were heterozygous.

We also found a previously described polymorphic
sequence variant [10,23] of the CDKN2A gene in AK, a
G ? A transition at base 442 of exon 2 which results in
an alanine to threonine substitution at codon 148
(Ala148Thr). This was detected in 3 of 26 cases (12%).
hisms in AK

Effect on p16INK4a Effect on p14ARF Effect on p15INK4b

Leu ? Leu His ? Tyr None
None None Ala ? Thr
None None Arg ? Arg
None Val ? Glu None
None Val ? Glu None
Ala ? Thr None None
Ala ? Thr None None
Ala ? Thr None None
Ala ? Glu None None
Ala ? Glu None None
Ala ? Val None None
Leu ? Leu None None

Ala ? Thr 30 UTR None
Ala ? Thr 30 UTR None
Ala ? Thr 30 UTR None

instability, mutations and expression analysis ..., Cancer



Fig. 2. (A) Electrophoregram of the same patient depicting a C ? T base change in exon 2 of the CDKN2A gene at nucleotide 234
(Leu78Leu), which also modifies the coding region of the p14ARF transcript, causing substitution of a histidine with a tyrosine
(His134Tyr). Arrow depicts the base substitution in actinic keratosis (lower panel) compared to the adjacent normal skin (upper panel).
(B) Electrophoregram presenting a G ? A base substitution in exon 1a of the CDKN2A gene at nucleotide 211 (Ala71Thr) of specimen
1AK (lower panel), compared to the wt sequence (upper panel). (C) Exon 1a electrophoregram depicting a C ? A mutation at nucleotide
211 (Ala71Glu) for 22AK. (D) Comparative presentation of sequencing electrophoregrams in exon 2 of the p16INK4a gene. Actinic
keratosis specimen 1 is homozygous for the G ? A polymorphism at base 442 (Ala148Thr), while specimen 5AK lacks the aforementioned
polymorphism providing the wild-type section of the gene. The relevant area is marked with an arrow. (E) Sequencing electrophoregrams
of the gene p15INK4b. Upper panel, wt sequence; lower panel, arrow depicts heterozygous G148A mutation (Ala50Thr) for sample 5AK.
(F) Upper panel, wt sequence; lower panel, arrow depicts a silent heterozygous mutation G73A (Arg24Arg) for sample 26AK. (G)
Sequencing electrophoregrams of the p14ARF gene. Upper panel, forward reading of the wt sequence; 18AK, forward reading depicting a
T ? A mutation at nucleotide 551 (Val184Glu).
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Two patients were heterozygous and one was homozy-
gous for this polymorphism (Fig. 2D), which does not
affect the p14ARF transcript.
Please cite this article in press as: P. Kanellou et al., Genomic
Lett. (2008), doi:10.1016/j.canlet.2008.01.042
Mutational analysis of the CDKN2B locus revealed
two different mutations, one at nucleotide 148 (4%) that
resulted in a G ? A transition at codon 50 (Ala50Thr)
instability, mutations and expression analysis ..., Cancer
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(Fig. 2E) and another at nucleotide 73 (4%), also resulting
in a G ? A transition and causing a silent mutation at
codon 24 (Arg24Arg). Both mutations were heterozygous
(Fig. 2F).

In the case of p14ARF, two heterozygous mutations
(8%) were detected at nucleotide 551, resulting in a
T ? A transversion at codon 184 (Val184Glu) (Fig. 2G).
3.2. Characterisation of p14ARF, p15INK4b, p16INK4a and

p53 gene expression levels

Regarding the expression levels of the p14ARF,
p15INK4b, p16INK4a and p53 genes in the tissues studied,
p14ARF and p15INK4b were expressed in all tissues,
p16INK4a in 15/16 (94%) AKs and in all the SCC samples,
Fig. 3. Summary of mRNA expression levels of p14ARF, p15

Table 3
Expression status of the TSGs studied in AK and SCC compared to th

Gene Lesions Relative mRNA expression

" (%) Mean ± SD

p14ARF AK 11/16 (69) 5.46 ± 3.44
SCC 3/12 (25) 3.60 ± 1.74

p15INK4b AK 10/16 (63) 6.12 ± 3.32
SCC 0/12 (0) 0.00 ± 0.00

p16INK4a AK 5/16 (31) 5.21 ± 2.42
SCC 5/12 (42) 8.21 ± 4.91

p53 AK 2/16 (13) 3.90 ± 1.35
SCC 5/12 (42) 7.62 ± 5.01

AK, actinic keratosis; SCC, squamous cell carcinoma; ", over-expre
standard deviation.
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while p53 in 12/16 (75%) AKs and 10/12 (83%) SCCs.
Expression of p14ARF and p15INK4b was detected in all
control tissues. p16INK4a was detected in 15/16 (94%)
AK control tissues and in 11/12 SCC [N(SCC)] control
tissues (92%).

As summarised in Fig. 3 and Table 3, all samples did
not present a similar expression pattern between the
lesions studied (AK, SCC and control tissue), and we
assume that this could be assigned to different molecular
regulatory mechanisms (i.e. mutations, deletions and/or
methylation). Therefore, the median expression of each
gene in each tissue was taken into consideration (Fig. 4).
The transcript levels of all the genes, differed significantly
among the tissues studied [AK, N(AK), SCC and
N(SCC)] (p14ARF, P = 0.042; p15INK4b, P = 0.005;
p16INK4a, P = 0.001; p53, P < 0.001; Kruskal–Wallis
INK4b, p16INK4a and p53 in (A) AK/N and (B) SCC/N.

eir adjacent normal tissues

–– (%) Mean ± SD ; (%) Mean ± SD

3/16 (19) 0.68 ± 0.14 2/16 (13) 0.34 ± 0.03
6/12 (50) 1.11 ± 0.37 3/12 (25) 0.21 ± 0.09

1/16 (6) 0.50 ± 0.00 5/16 (31) 0.29 ± 0.10
6/12 (50) 1.09 ± 0.49 6/12 (50) 0.30 ± 0.14

4/16 (25) 0.83 ± 0.22 7/16 (44) 0.12 ± 0.15
4/12 (33) 1.22 ± 0.53 3/12 (25) 0.07 ± 0.04

8/16 (50) 1.29 ± 0.50 6/16 (37) 0.01 ± 0.01
2/12 (17) 0.96 ± 0.53 5/12 (42) 0.33 ± 0.01

ssion; ––, equally expressed samples; ;, under-expression; SD,

instability, mutations and expression analysis ..., Cancer



Fig. 4. mRNA levels of the p14ARF, p15INK4b, p16INK4a and p53
genes. All the normalised mRNA expression levels were signif-
icantly different among the tissues studied (p14ARF, P = 0.042;
p15INK4b, P = 0.005; p16INK4a, P = 0.001; p53, P < 0.001; Krus-
kal–Wallis test). All the TSG genes presented elevated levels in
the majority of the AK and SCC samples compared to their
adjacent normal tissues, however the difference was not always
statistically significant. Statistically considerable differences are
shown (Mann–Whitney U test). Boxplots show the 25th, 50th
(median) and 75th percentile values. Whiskers show the minimum
and maximum values. AK, actinic keratosis; SCC, squamous cell
carcinoma; N(AK), normal skin adjacent to the AK sample;
N(SCC), normal skin adjacent to the SCC sample.
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test). Specifically, p14ARF mRNA levels were significantly
higher in AK compared to corresponding levels in normal
tissue (P = 0.024, Mann–Whitney U). Moreover, the
p14ARF expression levels of the AK controls were signifi-
cantly lower than the equivalent levels in the SCC controls
(P = 0.007; Mann–Whitney U). Similarly, p15INK4b

expression levels were notably higher in the SCC controls
in comparison with the corresponding levels of the AK
controls (P = 0.001; Mann–Whitney U). p16INK4a mRNA
levels were significantly higher in the AK normals than in
the corresponding levels of the SCC controls (P < 0.001;
Mann–Whitney U). Finally, p53 expression levels in AK
were higher than the mRNA levels of the SCC samples
(P = 0.015, Mann–Whitney U). In addition, p53 expres-
sion levels in the AK control tissues were significantly ele-
vated as compared to their levels in the N(SCC) tissues
(P < 0.001; Mann–Whitney U).
Please cite this article in press as: P. Kanellou et al., Genomic
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3.3. mRNA expression analysis pair-wise

Finally, using the Spearman’s rank correlation, we
tested the co-expression patterns of the genes in a pair-
wise manner in AK, SCC and adjacent control tissue. This
test examines whether the genes studied, are up-regulated
or down-regulated together (positive correlation), or
whether one gene has reduced expression when the other
is over-expressed (negative correlation). The results are
depicted in Table 4. Specifically, in AK positive co-expres-
sion was observed between p14ARF and p15INK4b

(P < 0.001) and between p53 and p16INK4a (P = 0.018).
The first correlation is present in N(AK), while the second
is absent in N(AK). Additionally, negative correlations
that were not present in N(AK) appear in AK: p53 is neg-
atively co-expressed with p14ARF (P = 0.007) and with
p15INK4b (P = 0.011). Negative correlation was also pres-
ent between p14ARF and p16INK4a (P = 0.038). In
N(SCC), a positive correlation between p53 and p16INK4a

was found (P < 0.001), whereas in SCC this correlation
was lost. Similarly, a negative correlation between p53
and p14ARF (P < 0.001) in N(SCC) was absent in the
SCC. The positive correlation between p14ARF and
p15INK4b was present in both SCC (P = 0.013) and nor-
mal skin tissues (P < 0.001).
3.4. TSGs expression levels compared to clinicopathological

characteristics

All patients were of advanced age and, subsequently,
no statistical significance was noted between the mRNA
levels of the genes and age. However, analysis of TSG
transcription levels with other clinicopathological param-
eters revealed some interesting associations. All the genes
studied did not present any statistically significant
changes, between AK and SCC concomitant with AK.
The expression levels of p16INK4a showed an increase cor-
related with the number of AK lesions (P = 0.045; Mann–
Whitney U). Patients who had high sun exposure
(>20 years) showed higher expression levels of p14ARF

(P = 0.053; Mann–Whitney U) (Table 5).
3.5. LOH/MSI analysis

Overall, only one AK sample displayed LOH for the
marker D9S1748 (1/25; 4%), and only one (no. 11)
showed MSI for more than one marker (D9S171,
D9S1748 and D17S250). The highest incidence of MSI
was observed for marker D9S1748 (15%) whereas, in
markers D9S171 and D17S250, the incidence was low
(4%). No MSI/LOH was observed for the markers
D9S974 and TP53 (Table 5). MSI in at least one marker,
was found in 15% of AKs indicating that genetic instabil-
ity has some implication in the development of AK. Six
SCCs from a total of 12 samples were analysed as six sam-
ples (nos. 6, 7, 8, 9, 11, 12) lacked adjacent normal skin
instability, mutations and expression analysis ..., Cancer



Table 4
p14ARF, p15INK4b, p16INK4a and p53 pair-wise co-expression analysis in AK, SCC and their corresponding normal skin tissue

p14ARF p15INK4b p16INK4a p53

(A) AK

p14ARF CC 1.000
P-value

p15INK4b CC 0.827** 1.000
P-value 0.000

p16INK4a CC �0.517* �0.539* 1.000
P-value 0.049 0.038

p53 CC �0.729** �0.699* 0.664* 1.000
P-value 0.007 0.011 0.018

(B) N(AK)

p14ARF CC 1.000
P-value

p15INK4b CC 0.645** 1.000
P-value 0.007

p16INK4a CC �0.120 0.107 1.000
P-value 0.657 0.694

p53 CC �0.182 �0.018 0.499 1.000
P-value 0.534 0.951 0.069

(C) SCC

p14ARF CC 1.000
P-value

p15INK4b CC 0.692* 1.000
P-value 0.013

p16INK4a CC �0.371 �0.587* 1.000
P-value 0.236 0.045

p53 CC �0.122 �0.395 0.413 1.000
P-value 0.738 0.258 0.235

(D) N(SCC)

p14ARF CC 1.000
P-value

p15INK4b CC 0.963** 1.000
P-value 0.000

p16INK4a CC �0.618* �0.559 1.000
P-value 0.032 0.059

p53 CC �0.934** �0.897** 0.934** 1.000
P-value 0.000 0.000 0.000

AK, actinic keratosis; SCC, squamous cell carcinoma; N(AK), normal skin adjacent to the AK; N(SCC), normal skin adjacent to the SCC.
* Correlation is significant at the 0.05 level (two-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (two-tailed).
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tissue or blood. Only one sample (no. 1) exhibited LOH at
the D9S1748 marker, while no MSI was observed. Repre-
sentative results are depicted in Fig. 5. Correlation
between LOH/MSI, mutation and expression results of
the TSGs studied can be depicted in Table 5.
4. Discussion

Inactivation of the Rb and p53 tumour suppres-
sor pathways is observed in most human cancers [8].
Please cite this article in press as: P. Kanellou et al., Genomic
Lett. (2008), doi:10.1016/j.canlet.2008.01.042
Due to its close participation in both pathways, the
p14ARF–p15INK4b–p16INK4a gene cluster at chromo-
some 9p21 may be a nexus of the cellular-growth-
control network, the inactivation of which results
in the collapse of the tumour suppression system
[28]. To date, a vast amount of data has demon-
strated multiple types of genetic alterations in the
9p21 region, the prevalence of which varies with
the type of tumours [28]. Despite ample evidence
that the 9p21 gene cluster is a frequent tumour tar-
instability, mutations and expression analysis ..., Cancer



Table 5
The pattern of MSI/LOH, mutation and expression analysis results in the actinic keratosis (AK) samples

(a) <5 lesions; (b) P5 lesions; ", high sun exposure (>20 years); ;, low sun exposure (0–20 years); d, LOH; L, MSI; s, retention of
heterozygosity; N, non-informative; ––, no data; H, heterozygous mutation; O, homozygous mutation; wt, wild type; A twofold increased
(>2) or decreased (<0.5) value was considered mRNA over-expression or down-regulation, respectively, in that AK sample. Red denotes
over-expression, green the same expression levels and light blue under-expression. (For interpretation of color mentioned in this figure the
reader is referred to the web version of the article.)
The expression levels of p16INK4a showed an increase correlated with the number of AK lesions (P = 0.045; Mann–Whitney U). Patients
with high sun exposure (>20 years) showed higher expression levels of p14ARF (P = 0.053; Mann–Whitney U).
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get, it is not known whether all three genes in the
cluster are indiscriminately affected in a tumour
and whether all of the genes are consistently dis-
rupted by the same mechanism. It is reasonable to
assume that the loss of CDKN2A, CDKN2B and
p53 genes at the gene level (point mutation, deletion
or promoter hypermethylation) or the mRNA
expression level in pre-tumour and tumour cells is
perhaps a key event, providing considerable growth
stimuli leading to uncontrolled proliferation and
destabilisation. We therefore considered it necessary
to investigate whether genomic alterations or alter-
ations in the expression levels are indeed associated
with the appearance of AK.

4.1. Mutation analysis

The inactivation of the gene p16INK4a by muta-
tion, methylation, or deletion, occurs in a wide
range of tumours [30,31]. Mutations and deletions
Please cite this article in press as: P. Kanellou et al., Genomic
Lett. (2008), doi:10.1016/j.canlet.2008.01.042
of the p16INK4a gene have been found in mela-
noma, acute lymphocytic leukaemia, osteosarcoma,
lung, brain, head and neck, bladder and ovarian
cancers [32,33]. A recent study has indicated that
methylation of the normally unmethylated pro-
moter regions of the genes p16INK4a and p14ARF is
the most common mechanism of inactivation in
cutaneous SCC [24] and this is consistent with pre-
vious reports of colorectal carcinomas [34]. The
observation that p16INK4a accumulates in HeLa
cells after non-lethal UV radiation [35], the fact that
targeted disruption of the CDKN2A locus in com-
bination with UV radiation renders mice susceptible
to SCC development [11], and the demonstration of
UV radiation-induced mutation of CDKN2A locus
in human sporadic SCC and BCC, as well as in SCC
of xeroderma pigmentosum patients [19,36] suggest
that alterations in the genes located on the
CDKN2A locus may constitute an important step
in UV radiation-induced tumourigenesis [35]. The
instability, mutations and expression analysis ..., Cancer



Fig. 5. Representative examples of MSI and LOH detected in
AK and SCC. Arrows indicate the position of the deleted allele or
the point of instability. In the case of LOH, faint bands in the
position of the deleted alleles are interpreted as contamination by
adjacent normal DNA. N, normal DNA; AK, actinic keratosis;
SCC, squamous cell carcinoma.
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p16INK4a gene is found mutated in familial and spo-
radic melanomas and melanoma cell lines, [17,37–
41] as well as in non-melanoma skin tumours
(NMSC) [18,19]. The common exon 2 of the genes
p16INK4a and p14ARF, exon 1a of p16INK4a, exon
1b of p14ARF and exon 1 of p15INK4b were screened
for mutations in 26 AK samples.

Novel mutations were detected in exon 1a of
p16INK4a in 6 AK samples. All mutations were
detected at codon 71 of the CDKN2A locus. Three
samples presented a G ? A transition at nucleotide
211, exhibiting a missense mutation (Ala71Thr),
while at nucleotide 212 two samples presented a
C ? A transversion, resulting in a substitution of
alanine with glutamine. The last sample (no. 9)
exhibited, at the same nucleotide (212), a C ? T
transition, resulting in a missense mutation (Ala71-
Val), and a C ? T transition at nucleotide 196,
resulting in a silent mutation at codon 65 (Leu65-
Leu). The C:G to T:A transitions are UV-type signa-
ture mutations, whereas the C:G to A:T
transversions resemble the spectrum of UV-induced
p53 gene mutations seen in SCCs [22,42]. Since the
corresponding sequence in DNA from the blood of
patients was normal, it is plausible that the mutation
arose in vivo as a result of UV radiation. This is com-
patible with the fact that all six patients had under-
gone a very high degree of lifetime and recreational
sun exposure, and that these AK lesions were located
on the face. Therefore, p16INK4a seems to play a role
in UV-induced cell cycle arrest, supporting previous
data that its alteration could constitute an important
step in UV-induced tumourigenesis [19,35].

We found a polymorphic sequence variant in the
CDKN2A gene previously described in melanoma
[23], in supralaryngeal cancer [43] and in primary
human testicular germ-cell tumours [44]. The
G ? A transition at base 442 of exon 2, which
Please cite this article in press as: P. Kanellou et al., Genomic
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resulted in an alanine to threonine substitution at
codon 148 (Ala148Thr), was detected in three of
the 26 AK cases examined. This heterozygous
G ? A transition was also present in the corre-
sponding normal tissue specimen, indicating a germ-
line codon 148 (Ala ? Thr) polymorphism. The
Ala148Thr polymorphism does not have to influ-
ence the regular function of p16INK4a, as it was dem-
onstrated that it has the same potency to inhibit
cyclin D1/CDK4 and cyclin D1/CDK6 as the
wild-type protein [11].

The shift in the reading frame of exon 2 between
p16INK4a and p14ARF has also led to the suggestion
that nucleotide substitutions that cause silent
mutations in the p16INK4a transcript might cause
mutations that are important in the p14ARF pro-
tein [23]. The silent mutation (Leu78Leu) in exon
2 of p16INK4a modifies the coding region of the
p14ARF transcript, causing the substitution of a
histidine with a tyrosine (His78Tyr). The effect of
this mutation on the function of p14ARF cannot
be fully characterized, but other human cancer-
associated point mutations have been shown to
functionally impair p14ARF by diminishing its abil-
ity to activate and stabilize p53 [45,46]. Studies on
p19ARF exon 1b knockout mice that spontaneously
developed skin tumours [8], and changes in p14ARF

protein due to CDKN2A locus mutations, support
the possibility of the p14ARF gene playing a role in
non-melanoma skin carcinogenesis [18,36]. To the
best of our knowledge, this is the first report on
a p14ARF exon 1b mutation in actinic keratosis.
We detected a T ? A transversion at nucleotide
551, resulting in a missense mutation (Val184Glu)
in two AK samples. This is not a UV type
mutation.

Inactivation of the p15INK4b gene has been
indicated in recent studies in acute lymphoblastic
leukaemia [46] and other solid tumours [47].There-
fore, although the p15INK4b gene has been found
altered by mutation, hypermethylation or homozy-
gous deletion in a number of human malignancies
[10,48,49], its specific involvement in NMSC pro-
gression has not been extensively investigated.
Mutation analysis of the CDKN2B locus revealed
two new different mutations. The sample that pre-
sented a mutation at nucleotide 148, resulting in a
G ? A transition at codon 50 (Ala50Thr) exhib-
ited retention of heterozygosity and no MSI. The
second sample exhibited a silent mutation
(Arg24Arg) which has no effect on the gene
product.
instability, mutations and expression analysis ..., Cancer
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4.2. Expression analysis

Generally, the mRNA levels of the genes studied
can be divided into three groups, one with a small
mean value, one with similar values and the other
with a significantly greater mean value of the expres-
sion levels (Table 3).

After exposure to UVR, p53 gene activity is
induced, the amount of p53 protein rapidly increases
in the keratinocytes and drives the expression of
downstream ‘‘effector” genes (Mdm2, GADD45
and p21 CIP/WAF1) and, consequently, the cells
arrest in the G1 phase. The over-expression of p53
protein is associated with p53 gene inactivation,
which in turn reduces the appearance of sunburn
cells. The latter represent apoptotic keratinocytes
generated by UVB [50]. We noted a percentage of
p53 over-expression in AK (13%) as well as in SCC
(42%) compared to their adjacent normal tissues,
and our results are consistent with previous reports
[1,17,50–52]. The proposed role of p53 in protecting
cells from DNA damage provides a possible expla-
nation for this observation. According to this view,
p53 prevents the proliferation of cells with damaged
DNA but, since this may not happen in cells with
mutated p53, cells with DNA damage will proliferate
and accumulate DNA alterations leading to genomic
instability.

We found that p14ARF presented over-expression
in 69% of AKs (P = 0.024) and in 25% of SCCs com-
pared to their corresponding adjacent normal tissue.
In AK, a negative correlation existed between
p14ARF and p53. However, in SCC this negative cor-
relation was lost. Because p14ARF stabilises p53, it
has been proposed that the loss of p14ARF may be
functionally equivalent to p53 inactivation. In keep-
ing with this idea, many human tumours that retain
wild-type p53 suffer loss of p14ARF and are, there-
fore, unable to activate p53 in response to abnormal
proliferative signals. On the other hand, cells lacking
p53 are resistant to p14ARF-induced arrest [8,12].
Interestingly, down-regulation of p53 mRNA levels
was noted in SCC, when comparing its levels
between AK and SCC (P = 0.015).

Previous studies have examined p16INK4a expres-
sion immunohistochemically in cutaneous SCC with
conflicting results [21,24,53]. Hodges and Smoller
found that 100% of their cutaneous SCC samples
displayed strong p16INK4a expression, whereas Mor-
tier et al. and Brown et al. found that only 10% and
38%, respectively, of their samples were positive for
p16INK4a expression [21,24,53]. The results found by
Please cite this article in press as: P. Kanellou et al., Genomic
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Gray et al. are in agreement with the results found
by Mortier et al. and Brown et al., that the majority
of cutaneous SCC lack p16INK4a expression. The
reason for the conflicting results is unclear. It is pos-
sible that some of the samples that stain positive
may be expressing a mutant inactive p16INK4a

[21,24,25].
In our study, we used real-time RT-PCR in order

to evaluate the expression levels of p16INK4a and
found it to be under-expressed in AK compared to
its adjacent normal tissue (44%), while 31% of the
AK samples presented high expression rates. On
the other hand, the majority of the SCC samples
studied (42%) exhibited over-expression of the
p16INK4a gene, while the under-expression rates
were lower (25%). However, p16INK4a mRNA levels
were lower in SCC than in AK leading us to the
conclusion that the inactivation of p16INK4a

advances AK cells to the next step in the develop-
ment of SCC.

It has been suggested that p16INK4a is the most
effective inhibitor of CDKs 4 and 6, because only
p16INK4a can form stable, binary complexes with
both CDK4 and CDK6 [54]. However, p16INK4a is
expressed at very low levels under normal physio-
logical conditions. Under conditions of stress
(including oncogenic stress, ageing and growth inhi-
bition), the expression of p16INK4a increases. Should
p15INK4b be expressed, p16INK4a will efficiently com-
pete for Cdk4 (and probably Cdk6) binding, result-
ing in the displacement and degradation of the
p15INK4b protein. Many cells express p15INK4b

either constitutively or on induction by factors such
as TGF-b. Upon the loss of p16INK4a, Cdk4 inhibi-
tion is maintained by p15INK4b. We noted a negative
correlation between p15INK4b and p16INK4a mRNA
levels. p15INK4b is both over-expressed (63%) and
under-expressed in AK (31%) in comparison to
adjacent normal tissue. Half of the SCCs samples
presented down-regulation p15INK4b in respect to
their adjacent normal tissue, suggesting that
p15INK4b, despite its close linkage and functional
similarity to p16INK4a, plays a role independently
of the intracellular pathway mediated by p16INK4a,
as a non-redundant cell cycle checkpoint. It has
been proposed that the inactivation of p15INK4b

can desensitise the cell to extracellular signals, such
as TGF-b and INF-a, and could therefore contrib-
ute to cancer development [14,55].

It is noteworthy that a significant percentage of
the adjacent sun-exposed morphologically normal
tissues of AK and SCC presented similar mRNA
instability, mutations and expression analysis ..., Cancer
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levels of p16INK4a, p15INK4b and p53 with the corre-
sponding pathological tissues (AK and SCC).
p14ARF presented this expression pattern in SCC
and its normal tissue whereas it exhibited higher
expression levels in the normal adjacent tissue com-
pared to AK. This observation leads us to the sug-
gestion that abnormal growth stimuli might exist
in these sun exposed adjacent normal tissues as well.
Previous studies [8,14,56] have noted that the
expression of p14ARF, p15INK4b and p16INK4a nor-
mally undergoes elevation in highly proliferative
cells, such as those affected by oncogene stimuli or
growth factors, if the genes are intact. Upon activa-
tion, these gene products can counteract excessive
cell proliferation so perhaps, in these morphologi-
cally normal adjacent tissues, the TSGs trigger an
anti-proliferative response.

4.3. MSI/LOH analysis

MSI is caused by a failure of the DNA mismatch
repair (MMR) system to repair errors that occur
during the replication of DNA, and is characterised
by the accelerated accumulation of single nucleotide
mutations and alterations in the length of simple
repetitive microsatellite sequences that occur
throughout the genome [57]. The fact that many
malignant cells have defects in genomic stability is
of concern with respect to the continued accumula-
tion of somatic mutations that result in tumour pro-
gression. Generalised instability in microsatellites is
a hallmark of the loss of MMR function in human
tumours [4].

Microsatellite instability (MSI) seems to be
important for the development of various human
cancers. MSI has been reported in numerous malig-
nant cutaneous neoplasms such as melanoma, basal
cell carcinoma and cutaneous T-cell lymphoma [58].
Studies performed in a precancerous entity, kerato-
acanthoma, showed a low frequency of MSI except
when associated with Muir-Torre syndrome [59,60].
MSI has been reported in >90% of colorectal
tumours and 75% of endometrial tumours associ-
ated with the autosomal dominant cancer suscepti-
bility syndrome hereditary non-polyposis
colorectal cancer (HNPCC) [61,62]. In most cases,
microsatellite instability is believed to represent an
acquired genetic alteration that arises during the
process of malignant transformation [63].

In the present study, four of 26 AK samples
examined (15%), displayed MSI in at least one
microsatellite marker of the chromosome arm 9p,
Please cite this article in press as: P. Kanellou et al., Genomic
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while only one sample (4%) displayed MSI at the
microsatellite marker D17S250 of the chromosome
arm 17q. Although actinic keratosis shares many
of the same loci as SCC, a low percentage of LOH
of the 9p21 locus (10%) has been reported in AK
[21]. Similarly, we observed a low percentage (4%)
of LOH for the locus 9p21 in AK, while no LOH
was observed for chromosome arms 17p and 17q.
One in six SCC samples examined (17%), showed
LOH in the microsatellite marker D9S1748. How-
ever, comparison of the LOH frequency between
each type of tissue sample (AK and SCC) did not
reveal any significant difference, nor did MSI fre-
quency (v2 test).

The methodology we applied in this study did not
allow us to detect homozygous deletions. However,
one cannot rule out the possibility that some of the
areas of apparent retention of heterozygosity could
be due to homozygous deletions.

Some previous studies have reported that
changes in microsatellite length are an uncommon
phenomenon that occur in approximately 5% of
the melanoma and non-melanoma skin tumours
examined [20,64,65]. Nevertherless, several other
studies exist which describe a high frequency of
MSI (>20%) in sporadic melanoma and melanoma
cell lines [66–68], as well as non-melanoma skin
tumours [69,70], probably reflecting a defective
DNA MMR system. In our study, the marker
D9S1748 (located in proximity to exon 1b) exhibited
a significant percentage of MSI (4/26, 15%). There-
fore, we hypothesise that the loss of p14ARF contrib-
utes to genomic instability by permitting the
inappropriate survival of cells that would normally
undergo apoptosis in response to DNA damage,
and this probably explains the high percentage of
MSI observed.

In summary, we detected new mutations in the
genes p14ARF, p15INK4b and p1616INK4a which,
combined with the significant frequency of 9p insta-
bility found in our AK samples, implies that the
inactivation not only of the CDKN2A locus but
also of the CDKN2B locus plays a significant role
in AK development. Apart from mutations and
LOH/MSI at 9p21, the deregulation of the expres-
sion profile of the TSGs may play a significant role
in AK appearance and progression of AK to SCC.
Down-regulation of p16INK4a and p53 mRNA levels
was noted in SCC compared to AK probably lead-
ing in collapse of the tumour suppressor system.
Moreover, combining the results of the percentage
of MSI and over-expression observed in AK com-
instability, mutations and expression analysis ..., Cancer
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pared to normal adjacent tissue, we support a possi-
ble role of the gene p14ARF in AK development. The
p15INK4b gene seems to play a role as a checkpoint
of the cell cycle independently from the intracellular
pathway mediated by p16INK4a in AK development
and progression of AK, since it was found to pres-
ent high mRNA levels in AK, but reduced expres-
sion in SCC, compared to the adjacent normal
tissues. Furthermore, the TSGs expression levels in
sun-exposed morphologically normal-appearing
skin, suggests that abnormal growth stimuli might
exist in these tissues as well.
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