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Περίληψη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ο καρκίνος θεωρείται σήµερα αποτέλεσµα άθροισης βλαβών στο DNA 

των κυττάρων. Η διαδικασία αυτή ακολουθεί ένα πολυσταδιακό πρότυπο, κατά 
το οποίο, ενεργοποίηση ογκογονιδίων, απενεργοποίηση ογκοκατασταλτικών και 
µεταλλακτικών γονιδίων, καθώς και άλλες βλάβες του DNA, µε άλλοτε άλλη 
σειρά και συµµετοχή, οδηγούν στην κλωνική ανάπτυξη κυττάρων µε εξελικτικό 
πλεονέκτηµα και ικανότητες διήθησης και µετάστασης. Η οικογένεια των 
ογκογονιδίων ras, µε τα τρία βασικά της µέλη K-, H- και N-ras, ανευρίσκεται 
συχνά ενεργοποιηµένη σε διάφορους καρκίνους και προκαρκινικές καταστάσεις, 
ενώ στον καρκίνο του παχέος εντέρου αναφέρονται διαφορετικά ποσοστά 
ενεργοποίησης µεταξύ των µέχρι τώρα µελετών. 

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού (ΚΠΟ) θεωρείται το τέταρτο 
συχνότερo είδος καρκίνου του ανθρώπου. Η αργή του εξέλιξη καθώς και η 
σχετικά εύκολη πλέον ανίχνευση προκαρκινικών καταστάσεων έχει βελτιώσει το 
προσδόκιµο επιβίωσης. Η συχνότερη προκαρκινική κατάσταση του παχέος 
εντέρου είναι οι επιθηλιακοί νεοπλασµατικοί πολύποδες (αδενώµατα, ή 
πολύποδες). Χαρακτηριστικό του ΚΠΟ και των αδενωµάτων είναι η διαφορετική 
επίπτωση τους σε πληθυσµούς διαφορετικών γεωγραφικών διαµερισµάτων, 
όπως επίσης και το γεγονός ότι κατά τις µετακινήσεις µεταναστών η συχνότητα 
των ανωτέρω παθήσεων τείνει να πλησιάσει σε ποσοστό ανάλογο µε αυτό που 
έχουν κάτοικοι άλλης εθνικότητας της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η ανίχνευση ενεργοποίησης των 
τριών γονιδίων ras µε µεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12 σε καρκίνους και 
πολύποδες του παχέος εντέρου σε Ελληνικό πληθυσµό, καθώς και η 
διερεύνηση συσχετίσεων µεταξύ των µεταλλάξεων και κλινικών ή 
ιστοπαθολογικών χαρακτηριστικών των όγκων. 

Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της αλυσιδωτής 
αντίδρασης µε πολυµεράση (PCR) για την ενίσχυση των προς έλεγχο 
περιοχών, ακολουθούµενη από την τεχνική της ανάλυσης πολυµορφισµού 
µεγέθους περιοριστικών θραυσµάτων (RFLP) για την ανίχνευση των 
µεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12. 

Μελετήθηκαν συνολικά 78 πολύποδες από 73 ασθενείς και 76 
αδενοκαρκινώµατα από 75 ασθενείς. Αν και το H-ras εκφράζεται στο παχύ 
έντερο, δεν βρέθηκε καµία µετάλλαξη στο H-ras στους πολύποδες, ή τα 
αδενοκαρκινώµατα του παχέος εντέρου. Αυτό συνηγορεί υπέρ του ότι δεν 
υπάρχει εµπλοκή του H-ras σε επίπεδο ενεργοποίησης του πρωτο-
ογκογονιδίου στην ογκογένεση του παχέος εντέρου. Στο Ν-ras βρέθηκε από µία 
µετάλλαξη στους καρκίνους (1/76) και τους πολύποδες (1/78) και όπως φαίνεται 
τουλάχιστον οι ποιοτικές αλλαγές του συγκεκριµένου ογκογονιδίου δεν 
εµπλέκονται στην καρκινογένεση του παχέος εντέρου. 

Όσον αφορά το Κ-ras, οι πολύποδες έφεραν µεταλλάξεις σε ποσοστό 
42.3% (33/78), ενώ τα αδενοκαρκινώµατα σε ποσοστό 36.8% (28/76).  

Όσον αφορά τους πολύποδες, το φύλο, η εντόπιση τους, το προηγούµενο 
ιστορικό καρκίνου στον ασθενή, ή η ύπαρξη µίσχου, δεν φαίνεται να σχετίζονται 
µε την συχνότητα των µεταλλάξεων. Οι µεταλλάξεις του K-ras ήταν συχνότερες 
(p=0.018) σε ασθενείς µεγαλύτερους των 64 ετών, όριο που αποτελούσε τη 
µέση ηλικία της οµάδας των ασθενών µε πολύποδες. Στους 5 ασθενείς µε 
σύγχρονους πολύποδες, όταν ο ένας εκ των πολυπόδων έφερε µετάλλαξη, τότε 
µετάλλαξη βρισκόταν και στον άλλο πολύποδα του ασθενούς. Συνολικά 
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βρέθηκαν µεταλλάξεις στους 2 εκ των 5 ασθενών. Όταν όµως στο ιστορικό του 
ασθενούς αναφερόταν προγενέστερη πολυποδεκτοµή, τότε οι µεταλλάξεις 
έτειναν (p=0.121) να είναι σπανιότερες, συγκριτικά µε τους ασθενείς που είχαν 
αρνητικό ιστορικό. Πολύποδες µε βαριά επιθηλιακή δυσπλασία έφεραν 
συχνότερα µεταλλάξεις (p=0.197), συγκριτικά µε όσους είχαν µέτρια ή ήπια 
δυσπλασία. Επίσης συχνότερες ήταν οι µεταλλάξεις σε πολύποδες µε εστία in 
situ Ca (p=0.203). Ο ιστολογικός τύπος ή το µέγεθος του πολύποδα δεν 
βρέθηκε να σχετίζεται σαφώς µε την ύπαρξη µεταλλάξεων, εκτός της 
παρατήρησης ότι οι µικτοί πολύποδες οι µεγαλύτεροι των 2 cm εµφανίζανε 
συχνότερα µεταλλάξεις (p=0.043), σε σχέση µε τους µικτούς πολύποδες τους 
µικρότερους των 2 cm. 

Στα αδενοκαρκινώµατα του παχέος εντέρου το φύλο του ασθενούς, η 
εντόπιση του όγκου, ή η κατάταξη κατά Dukes’ δεν επηρεάζει την συχνότητα 
των µεταλλάξεων του K-ras. Παρατηρήθηκε όµως η τάση οι µεταλλάξεις να είναι 
συχνότερες (p=0.067) στους νεώτερους των 50 ετών, ηλικία κάτω από την 
οποία θεωρείται πιθανό ότι ο καρκίνος µπορεί να έχει κληρονοµικό υπόβαθρο. 
Στην ασθενή µε τις δύο σύγχρονες εστίες καρκίνου, µεταλλάξεις έφεραν και οι 
δύο εστίες. Αδενοκαρκινώµατα υψηλότερης διαφοροποίησης είχαν στατιστικά 
συχνότερες µεταλλάξεις (p=0.001), σε σχέση µε τα µέσης και χαµηλής 
διαφοροποίησης. Παρατηρήθηκαν επίσης συχνότερες µεταλλάξεις στα 
βλεννοπαραγωγά αδενοκαρκινώµατα (p=0.22), αλλά και σε όσα δεν είχαν 
εστίες νέκρωσης στη µάζα τους (p=0.14). Στατιστικά σηµαντικά συχνότερες 
ήταν οι µεταλλάξεις στους καρκίνους που είχαν στοιχεία ότι εξελίχθηκαν από 
αδένωµα (p=0.016), όπως και σε γυναίκες που είχαν το νεόπλασµα 
εντοπισµένο στο υπόλοιπο έντερο (p=0.013), σε σύγκριση µε όσες είχαν την 
εντόπιση του στο ορθοσιγµοειδές. 
 Από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης φαίνεται ότι οι σηµειακές 
µεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12 του H- και του Ν-ras, δεν εµπλέκονται στην 
εξέλιξη της σποραδικής µορφής καρκίνου του παχέος εντέρου. Όσον αφορά τις 
µεταλλάξεις του K-ras, η σχετικά µε άλλες µελέτες, χαµηλότερη ανευρεθείσα 
συχνότητα των µεταλλάξεων, µπορεί συνεισφέρει στην µικρότερη συχνότητα 
του ΚΠΟ στον Ελληνικό πληθυσµό. Αν και οι µεταλλάξεις του K-ras σχετίζονται 
µε την εξέλιξη της καρκινογένεσης στο παχύ έντερο, η διαδικασία αυτή µπορεί 
να ακολουθήσει και άλλες οδούς, ανεξάρτητες από τα ras. Στην περίπτωση 
όµως της εξαρτώµενης από τα ras ογκογένεσης, τα ευρήµατα της παρούσας 
µελέτης συνηγορούν υπέρ της ανάπτυξης λιγότερο επιθετικών νεοπλασµάτων. 
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Abstract 

ABSTRACT 
 
 Cancer nowadays is considered the result of additive defects on genomic 

DNA. Carcinogenesis is a multistage process in which oncogene activation, 
tumor suppressor gene and mismatch repair gene inactivation, along with other 
DNA defects in various order and participation, lead to clonal cell expansion, 
with survival advantages and capability of intruding and metastasizing. Ras 
oncogene family (K-, H- and N-ras) is often activated in various cancer and 
precancerous conditions. Different rates of ras genes activation have been 
found in colorectal cancer in various studies. 

 Colorectal cancer is the fourth most common type of human cancer. Its 
slow evolution and the relatively easier detection of precancerous lesions have 
prolonged survival nowadays. Colorectal adenomas are the commonest 
precancerous lesions. Of interest in colorectal cancer and adenomas is the 
variable incidence in populations of different geographic areas, and that 
emigrants tend to acquire the rate of colorectal cancer of the host region. 

 The aim of the present study was the detection of activation of the three 
ras genes, due to codon 12 point mutations, in colorectal adenomas and 
adenocarcinomas in Greek population and the relation between these and 
clinical or pathologic features of the tumors. 

 Polymerase chain reaction (PCR) was used for the amplification of the 
relevant regions and restriction fragment length polymorphism (RFLP) was used 
for the detection of codon 12 point mutations. 

Seventy-eight adenomas from 73 patients and 76 adenocarcinomas from 
75 patients were studied. There was no H-ras mutation found in adenomas or 
adenocarcinomas. This indicates that H-ras is not implicated in colorectal 
carcinogenesis through activation of the proto-oncogene. One mutation in N-ras 
was found in adenomas (1/78) and adenocarcinomas (1/76), therefore it seems 
that qualitative changes of this gene, do not confer to tumorigenesis in large 
intestine. 

K-ras mutations were found in 42.3% (33/78) of adenomas and 36.8% 
(28/76) of adenocarcinomas.  

Regarding adenomas, gender, location, previous cancer history or stalk 
existence do not seem to correlate with mutation rate. K-ras mutations were 
more often (p=0.018) in patients above 64 years old, a cutting point which was 
the mean age of the patient group. In the 5 patients with synchronous 
adenomas, when one adenoma bared a mutation, the other had mutation too. 
Two out of 5 synchronous adenomas carried mutations. Whenever though, 
there was a history of previous polypectomy, mutations tended to be less 
frequent (p=0.121), compared with patients with negative history. Adenomas 
with high grade of dysplasia had mutations more often (p=0.197), compared 
with adenomas of moderate or mild dysplasia. Adenomas with foci of in situ Ca 
carried mutations more frequently (p=0.203). There was no correlation found 
between histologic type or size of adenomas and K-ras mutations, although 
mixed adenomas larger than 2 cm carried mutations more often (p=0.043), than 
mixed smaller adenomas. 

Regarding adenocarcinomas patient’s gender, location of tumor, or Dukes’ 
stage were not correlated with the incidence of K-ras mutations. A trend for 
mutations to be more often in patients younger than 50 years old was observed 
(p=0.067). Under this age colorectal cancer is considered to have a hereditary 
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background. In the patient with two synchronous colorectal adenocarcinomas, 
mutations were found in both locations. High grade of differentiation 
adenocarcinomas had statistically significant (p=0.001) more mutations, than 
the intermediate or low grade ones. Higher mutation rate was found in mucous 
secreting adenocarcinomas (p=0.22), and in those that did not have foci of 
necrosis in the tumor mass (p=0.14). Statistically significant more frequent 
mutations were found in adenocarcinomas with elements developing from 
adenoma (p=0.016), and in female who had the tumor located in the rest of the 
colon (p=0.013), in comparison with rectosigmoid  location. 

From the results of the present study it seems, that H- and N-ras codon 12 
point mutations are not implicated in the evolution of sporadic forms of colon 
cancer. Regarding K-ras mutations, the relatively lower incidence found, 
compared with other studies, might confer to the lower incidence of colorectal 
cancer seen in Greek population. Although K-ras mutations are implicated in the 
development of colorectal cancer, carcinogenesis in the large intestine might 
follow different, ras-independent pathways. However, in cases of ras-dependent 
process, our results confer in favor of the development of less aggressive 
neoplasms.
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Κεφάλαιο 1: Μοριακή ογκολογία 

1. ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα φάνηκε µε το µικροσκόπιο, ότι τα 

χρωµατοσώµατα των καρκινικών κυττάρων είχαν συχνά ανώµαλο µέγεθος και 

σχήµα, συγκρινόµενα µε αυτά των φυσιολογικών κυττάρων. Όµως η ιδέα ότι ο 

καρκίνος µπορεί να οφείλεται σε βλάβη του γενετικού υλικού εµφανίστηκε 

νωρίτερα, στις αρχές περίπου του 19ου αιώνα, όταν παρατήρησαν ότι µερικές 

οικογένειες εµφάνιζαν προδιάθεση για ανάπτυξη καρκίνου (Bishop 1995). Από 

τότε και ιδίως την τελευταία 20ετία, έχει γίνει µεγάλη πρόοδος όσον αφορά τη 

µελέτη της βιολογικής συµπεριφοράς του καρκίνου. Έχουν αποµονωθεί τρεις 

βασικές κατηγορίες γονιδίων που φαίνεται να εµπλέκονται στην καρκινογένεση: 

τα ογκογονίδια, τα ογκοκατασταλτικά γονίδια και τα µεταλλακτικά γονίδια. 

 

1.1. Oγκογονίδια 

 

Η σκέψη ότι υπάρχουν γονίδια ικανά να προκαλέσουν καρκίνο, βασίστηκε 

σε µελέτες που έδειχναν ότι κάποια νεοπλάσµατα µπορούσαν να 

µετεµφυτευθούν σε ζώα (Rous 1979). Τα ογκογονίδια αρχικά αποµονώθηκαν 

από ιούς (v-onc) ικανούς να µετασχηµατίσουν κύτταρα in vitro, ή να 

προκαλέσουν όγκους σε ζώα. Κλωνοποιήθηκε πρώτα το ογκογονίδιο v-src από 

τον ιό του σαρκώµατος Rous που προσβάλλει τα πουλερικά. Αργότερα βρέθηκε 

ότι στο γονιδίωµα των πουλερικών αλλά και άλλων σπονδυλωτών υπήρχαν 

αλληλουχίες DNA παρόµοιες µε τον  v-src (Stehelin et al 1976, Spector et al 

1978). Μελέτη όγκων από ανθρώπους φανέρωσε ότι περιείχαν γονίδια 

αντίστοιχα µε τα ιικά ογκογονίδια. Θεωρήθηκε λοιπόν πιθανό, ότι τα v-onc 

προέρχονται από φυσιολογικά κυτταρικά γονίδια (πρωτο-ογκογονίδια), που 

όταν απορυθµιστούν µετατρέπονται σε ενεργά ογκογονίδια απελευθερώνοντας 

έτσι το µεταλλακτικό τους δυναµικό. Τα ογκογονίδια ταυτοποιήθηκαν αργότερα, 
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µεταφέροντας DNA από κυτταρικούς κλώνους που προέρχονταν από όγκους 

(Spandidos et al 1977, Spandidos et al 1978). 

 

1.1.1. Τα ογκογονίδια αποτελούν συντηρητικές περιοχές στο DNA 

 

Το γεγονός ότι αντίστοιχες αλληλουχίες πρωτο-ογκογονιδίων έχουν βρεθεί 

σε όλους τους πολυκυττάριους οργανισµούς που έχουν ελεγχθεί µέχρι τώρα, 

δείχνει ότι οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούν παίζουν βασικό ρόλο στη λειτουργία 

των κυττάρων. Υπάρχουν τρεις βασικοί βιοχηµικοί οδοί µε τους οποίους δρουν 

τα πρωτο-ογκογονίδια. Ο πρώτος µηχανισµός αφορά την φωσφορυλίωση 

πρωτεϊνών σε περιοχές (residues) σερίνης, θρεονίνης και τυροσίνης (Hunter et 

al 1985). Οι πρωτεΐνες αυτής της τάξεως µεταφέρουν φωσφορικές οµάδες από 

το ATP στην πλάγια αλυσίδα των περιοχών αυτών. Η φωσφορυλίωση 

εξυπηρετεί δύο βασικούς µηχανισµούς στη µετάδοση σήµατος. Πρώτον, σε 

αρκετές περιπτώσεις αλλάζει τη διαµόρφωση ενεργοποιώντας την δράση 

κινάσης της πρωτεΐνης. ∆εύτερον, η φωσφορυλίωση της τυροσίνης δηµιουργεί 

κενές θέσεις πρόσδεσης που κινητοποιούν πρωτεΐνες στόχους, τις οποίες η 

ενεργοποιηµένη κινάση µπορεί να φωσφορυλιώσει. Ως εκ τούτου η 

φωσφορυλίωση ενδυναµώνει τη µετάβαση σηµάτων, µέσα από τη δηµιουργία 

συµπλεγµάτων µορίων που µεταφέρουν µηνύµατα µέσα στο κύτταρο στις 

θέσεις που πρέπει να δράσουν. Ο δεύτερος µηχανισµός µε τον οποίο ενεργούν 

τα πρωτο-ογκογονίδια για να µεταφέρουν µηνύµατα, σχετίζεται µε τις GTPάσες 

(Bourne 1987, Bourne et al 1990). Τέτοια συµπεριφορά έχουν οι πρωτεΐνες που 

παράγονται από τα γονίδια της οικογένειας ras. Οι πρωτεΐνες της οικογένειας 

ras λειτουργούν σαν µοριακοί διακόπτες που ανοίγουν και κλείνουν µέσω ενός 

ρυθµισµένου κύκλου GDP/GTP. Οι πρωτεΐνες ras έχουν παροµοιασθεί σαν 

ενδιάµεσα κλειδιά σε οδούς µεταγωγής σήµατος, από τις κινάσες τυροσίνης, 

προς τις κινάσες σερίνης και θρεονίνης. Ο τρίτος µηχανισµός µε τον οποίο 
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δρουν τα πρωτο-ογκογονίδια αναφέρεται σε πρωτεΐνες που εντοπίζονται στον 

πυρήνα (µεταγραφικοί παράγοντες). Ένας µεγάλος αριθµός πρωτεϊνών που 

ελέγχουν την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου και την έκφραση των γονιδίων, 

κωδικοποιούνται από πρωτο-ογκογονίδια, µερικά από τα οποία µπορεί να 

εµπλέκονται και στον αναδιπλασιασµό του DNA (Ariga et al 1989, Wasylyk et al 

1990). Ως εκ τούτου η απαγκίστρωση των απαιτήσεων µετασχηµατισµένων 

κυττάρων για αυξητικούς παράγοντες, µπορεί να αντικατασταθεί από ένα 

ενεργοποιηµένο ογκογονίδιο, σε πολλαπλά επίπεδα στα µονοπάτια µετάδοσης 

σηµάτων. 

 

1.1.2. ∆ράση και κατηγορίες ογκογονιδίων 

 

Η απορύθµιση του πρωτο-ογκογονιδίου και η µετατροπή του σε ενεργό 

ογκογονίδιο, έχει σαν αποτέλεσµα την έκλυση του κακοήθους δυναµικού του και 

µπορεί να γίνει µε διαφορετικούς µηχανισµούς όπως είναι οι σηµειακές 

µεταλλάξεις, οι ανακατατάξεις του DNA και η γονιδιακή ενίσχυση του. Αυτοί οι 

µηχανισµοί έχουν σαν αποτέλεσµα ή την παραγωγή υπερενεργών πρωτεϊνικών 

παραγώγων, λόγω δοµικών ανωµαλιών τους (ποιοτικές µεταβολές), ή/και την 

παραγωγή µεγαλυτέρων από το φυσιολογικό ποσοτήτων πρωτεϊνών 

(ποσοτικές µεταβολές), φυσιολογικών όµως δοµικά. Και στις δύο περιπτώσεις 

τα αποτελέσµατα είναι ανάλογα. Στον πίνακα 1 αναφέρονται ογκογονίδια, τα 

νεοπλάσµατα µε τα οποία συσχετίζονται, καθώς και ο µηχανισµός 

ενεργοποίησης τους. 

Τα ογκογονίδια λειτουργούν κατά τον επικρατούντα χαρακτήρα, δηλαδή 

µία µετάλλαξη στο ένα αλληλόµορφο, παρά την παρουσία του άλλου 

φυσιολογικού αλληλοµόρφου, είναι αρκετή και ικανή για να τροποποιήσει την 

συµπεριφορά του κυττάρου, και να προάγει καρκινικό φαινότυπο. Στην 

πραγµατικότητα αυτό δεν γίνεται ακριβώς έτσι (βλέπε παράγραφο 1.4: η 
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πολυσταδιακή φύση του καρκίνου, και παράγραφο 2.3.7: η συνεργατική δράση 

των γονιδίων) 

Ανάλογα µε τη βιοχηµική συµπεριφορά των πρωτεϊνών που κωδικοποιούν 

τα ογκογονίδια και την εντόπιση τους στο κύτταρο, µπορούν να καταταχθούν 

στις εξής κατηγορίες (Park 1998) (Εικόνα 1): 

α. Αυξητικοί παράγοντες, όπως το sis ογκογονίδιο που κωδικοποιεί για 

πρωτεΐνη που σχετίζεται στενά µε τη Β αλυσίδα του αυξητικού παράγοντα που 

προέρχεται από αιµοπετάλια (platelet-derived growth factor, PDGF). Ανάλογα 

µε τον PDGF και το αντίστοιχο ογκογονίδιο, λειτουργούν ο αυξητικός παράγων 

των ινοβλαστών (fibroblast growth factor, FGF), ο µετασχηµατιστικός αυξητικός 

παράγων -α (transforming growth factor, TGFa) και η ιντερλευκίνη –2 και –3 (IL-

2και IL-3). Επίσης ορισµένοι όγκοι φαίνεται ότι εκφράζουν ογκοπρωτεΐνες που 

προάγουν την αύξηση του ίδιου του όγκου, έχουν δηλαδή αυτοκρινή 

δραστηριότητα. 

β. Υποδοχείς αυξητικών παραγόντων που χωρίζονται σε υποκατηγορίες:  

β.1. Υποδοχείς µε ιδιότητα κινάσης τυροσίνης. Αυτοί χωρίζονται πάλι σε 

δύο υποοµάδες, σ’ αυτούς που εµπεριέχονται µέσα στην κυτταροπλασµατική 

µεµβράνη, όπως ο EGFR (epidermal growth factor receptor) και σ’ αυτούς που 

βρίσκονται µέσα στο κυτταρόπλασµα, αλλά σχετίζονται µε την 

κυτταροπλασµατική µεµβράνη, όπως είναι το c-src. Οι κινάσες τυροσίνης 

ρυθµίζουν θέσεις κλειδιά σε οδούς µεταγωγής σηµάτων, ελέγχοντας έτσι το 

σχήµα του κυττάρου και την ανάπτυξη του. Για το λόγο αυτό η φωσφορυλίωση 

της τυροσίνης λειτουργεί στιγµιαία σε φυσιολογικά κύτταρα όσο διαρκεί η 

µετάδοση του σήµατος.  

β.2. Αυξητικοί παράγοντες που δρουν σαν υποδοχείς, µε ικανότητες 

κινάσης τυροσίνης. Αυτές περιλαµβάνουν υποδοχείς για γνωστούς αυξητικούς 

παράγοντες, όπως του επιδερµικού αυξητικού παράγοντα (epidermal growth 

factor receptor) (v-erbB), του αυξητικού παράγοντα των άωρων µορφών (colony  
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Εικόνα 1: Συγκριτική απεικόνιση των δοµικών χαρακτηριστικών των υποδοχέων 
αυξητικών παραγόντων που δρουν σαν υποδοχείς µε ικανότητες κινάσης τυροσίνης και 
των προϊόντων των ογκογονιδίων κινασών τυροσίνης που σχετίζονται µε την 
κυτταροπλασµατική µεµβράνη. Οι κυτταροπλασµατικές περιοχές κινασών τυροσίνης 
παρουσιάζονται σαν επιµηκυσµένα µαύρα τετράγωνα. Οι περιοχές SH-1, SH-2 και SH-
3 απεικονίζονται σαν µικρά µαύρα τετράγωνα και η θέση των καρβοξυτελικών 
υπολειµµάτων τυροσίνης φαίνεται σαν Υ. Παρουσιάζονται οι απαλείψεις που 
ενεργοποιούν το v-erbB και οι ανακατατάξεις που ενεργοποιούν τα προϊόντα των ret, 
met και trk ογκογονιδίων. Το v-src ογκογονίδιο δηµιουργείται µετά από απάλειψη ενός 
αρνητικά ρυθµιστικού καρβοξυτελικού υπολείµµατος τυροσίνης και µίας σηµειακής 
µετάλλαξης σε βασική περιοχή του µορίου. Οι σηµειακές µεταλλάξεις στη 
διαµεµβρανική περιοχή του HER2/Neu και την εξωκυττάριο περιοχή του υποδοχέα 
Ret/GDNFR  φαίνονται σαν µαύροι κύκλοι. Απεικονίζεται ακόµη το σύµπλεγµα που 
δηµιουργείται ανάµεσα στο CD4 και την κινάση lck της οικογένειας src. Οι πρωτεϊνικές 
περιοχές διαµέσου των οποίων αλληλεπιδρούν το lck και το CD4 φαίνονται σαν 
ανοικτά κουτιά στα αντίστοιχα µόρια. EGF= επιδερµικός αυξητικός παράγων, HGF/SF= 
ηπατοκυτταρικός αυξητικός παράγων-σκεδαστικός παράγων (scatter factor), NGF= 
αυξητικός παράγων νεύρων, GDNF= αυξητικός παράγων που προέρχεται από 
νευρογλοιακά κύτταρα, TGFβ= µετασχηµατιστικός παράγων β, extracellular domain= 
εξωκυττάριος περιοχή, transmembrane domain= διαµεµβρανική περιοχή, cytoplasmic 
domain= κυτταροπλασµατική περιοχή (Park 1998). 
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stimulating factor-1 receptor) (v-fms), του αυξητικού παράγοντα των νεύρων 

(nerve growth factor receptor) (trk), ακόµα οι met, ret και ros. Αυτοί οι υποδοχείς 

έχουν ένα εξωµεµβρανικό, ένα διαµεµβρανικό και ένα εσωµεµβρανικό σκέλος. 

Σύνδεση αυξητικών παραγόντων στον έξω υποδοχέα προκαλεί διµερισµό του 

υποδοχέα και ενεργοποιεί την εσωτερική κινάση τυροσίνης, προκαλώντας την 

διαµοριακή φωσφορυλίωση όλων των υποδοχέων σε συγκεκριµένες περιοχές  

τυροσίνης (Εικόνα 2).  

β.3. Κυτταροπλασµατικές κινάσες τυροσίνης όπως είναι τα src, fes, fps, 

fgr, yes και lck. Τα προϊόντα αυτών σχετίζονται µε την κυτταροπλασµατική 

µεµβράνη, αλλά δεν είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες.  

Η σχέση των κινασών της οικογένειας src µε την κυτταροπλασµατική 

µεµβράνη είναι βασική για την µεταλλακτική τους ικανότητα. Ογκογενετική 

δραστηριοποίηση αυτών, όπως και των ρετροιϊκών αναλόγων, γίνεται µε 

πρόκληση σηµειακών µεταλλάξεων ή απαλείψεων. Αυτές οι αλλαγές 

δηµιουργούν ογκοπρωτεΐνες που φωσφορυλιώνουν πρωτεΐνες µε υπολείµµατα 

(κατάλοιπα) τυροσίνης µε ακανόνιστο όµως τρόπο, προκαλώντας έτσι µια 

συνεχή µεταγωγή σήµατος. 

β.4. Κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες-προσαρµοστές. Είναι πρωτεΐνες 

που δεσµεύουν άλλες πρωτεΐνες, χωρίς όµως να έχουν καταλυτική 

δραστηριότητα, αλλά επιτρέπουν τη διαβίβαση σηµάτων. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκει και το crk. Το προϊόν του ογκογονιδίου crk προκαλεί αύξηση στις 

φωσφορυλιωµένες από τυροσίνη πρωτεΐνες µέσα στο κύτταρο. 

γ. Πρωτεΐνες µε δράση GTPάσης. Τέτοιες είναι τα µέλη της οικογένειας 

των ras: το c-H-ras, το c-K-ras και το N-ras. Στα φυσιολογικά κύτταρα η 

οικογένεια ras είναι πολύ συντηρητική κατά την εξέλιξη και κωδικοποιεί για 

κυτταροπλασµατική πρωτεΐνη 21.000 daltons (p21ras). Η σχέση της p21ras µε 

τη µεµβράνη είναι βασική για τη λειτουργία της. Η p21ras δεσµεύει νουκλεοτίδια 

γουανίνης (GTP και GDP) και βρίσκεται µε δύο µορφές: την ενεργή όταν είναι  
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Εικόνα 2: Υποστρώµατα και µιτωγόνα µηνύµατα από τους υποδοχείς κινάσης 
τυροσίνης και τους υποδοχείς ελικοειδούς (serpentine) τάξεως. Η ενεργοποίηση των 
υποδοχέων κινάσης τυροσίνης µετά από σύνδεση των αυξητικών παραγόντων 
προκαλεί φωσφορυλίωση των περιοχών της κινάσης. Πιστεύεται ότι οι περιοχές των 
πρωτεϊνών που περιέχουν SH2 συνδέονται µε φωσφορυλιωµένα υπολείµµατα 
τυροσίνης σε ενεργοποιηµένους υποδοχείς και σε υποστρώµατα για να δράσουν 
άµεσα µε τις RTK, από τις οποίες φωσφορυλιώνονται. (GAP= GTPάση ενεργοποιός 
πρωτεΐνη, PLCγ= φωσφολιπάση Cγ, PI3-kinase= φωσφατιδυλ-ινοσιτόλη-3 κινάση, src= 
κινάση τυροσίνης). Μετά από διέγερση, οι υποδοχείς ελικοειδούς τάξεως ενώνονται µε 
ετεροτριµερείς G πρωτεΐνες, για να αρχίσουν τη µετάδοση µηνυµάτων ενεργοποιώντας 
τη φωσφολιπάση C και την αδενυλική κυκλάση. ∆ευτερογενείς απαντήσεις και από 
τους δύο τύπους υποδοχέων είναι το σπάσιµο της φωσφατιδυλ-ινοσιτόλης4,5-bis-
φωσφορικό σε διακυλγλυκερόλη (DAG) και τριφωσφορική ινοσιτόλη (InsP3), που 
αντίστοιχα ερεθίζουν την πρωτεϊνική κινάση C (PKC) και απελευθερώνουν ασβέστιο 
(Park 1998). 
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δεσµευµένη µε GTP και την ανενεργή όταν είναι δεσµευµένη µε GDP (Εικόνα 
3). Οι πρωτεΐνες ras συµµετέχουν σε οδούς µεταγωγής µηνυµάτων που 
ρυθµίζουν το σχήµα του κυττάρου, την κινητικότητα και την ανάπτυξη του, 
δεχόµενες ερεθίσµατα από υποδοχείς αυξητικών παραγόντων. 

 

 

Εικόνα 3: Βιοχηµικός κύκλος της φυσιολογικής ras-p21 στο κύτταρο. Μοντέλο 
µεταγωγής µηνυµάτων από το ras. Μιτωγόνα µηνύµατα ενεργοποιούν παράγοντες 
γουανίνης, ή/και τον GAP, προκαλώντας σύνδεση του GTP µε τις πρωτεΐνες ras. Το 
ενεργό σύµπλεγµα GTP-ras αλληλεπιδρά µε πρωτεΐνες στόχους, µε αποτέλεσµα 
αλλαγές στο κύτταρο που καταλήγουν στην κυτταρική διαίρεση. Η λειτουργία των ras 
µειώνεται από πρωτεΐνες που προκαλούν την υδρόλυση του GTP από το ras (όπως 
είναι η GAP και η neurofibromin). Αυτές οι πρωτεΐνες αναγνωρίζουν και αλληλεπιδρούν 
µε το ίδιο µέρος της p21 που απαιτείται για τον κυτταρικό µετασχηµατισµό (Lowy et al 
1993). 

 

δ. Παράγοντες ανταλλαγής GTPάσης όπως τα Dbl, Vav, Ect-2, Ost, Tim 

και Lbc των οποίων ο µηχανισµός δράσης δεν έχει σαφώς διευκρινιστεί. Προς 

το παρόν θεωρείται ότι ο ρόλος τους είναι η διαµεσολάβηση σε διάφορους 

κυτταροσκελετικούς ανασχηµατισµούς του κυττάρου. 
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ε. Κυτταροπλασµατικές κινάσες σερίνης-θρεονίνης όπως τα ογκογονίδια 

mos, cot, pim1 και raf. Αυτά φαίνεται να λειτουργούν σαν κυτταροστατικοί 

παράγοντες, ιδίως κατά τη µείωση. Όµως η έκτοπη έκφραση τους σε 

ινοβλάστες οδηγεί σε διαµελισµό χρωµατοσωµάτων, πιθανώς ως αποτέλεσµα 

πρώιµης έναρξης µίτωσης. Η διακοπή του χρονοδιαγράµµατος ενός κυτταρικού 

κύκλου µπορεί να προκαλέσει την ανευπλοειδική εικόνα που παρατηρείται σε 

µερικά καρκινικά κύτταρα. 

στ. Πυρηνικά ογκογονίδια όπως είναι τα fos, jun, ski, rel και myb. Τα 

προϊόντα αυτών εντοπίζονται στον πυρήνα και σχετίζονται άµεσα µε τον έλεγχο 

της γονιδιακής έκφρασης, που αφορά τον πολλαπλασιασµό και τη 

διαφοροποίηση των κυττάρων. Το RNA και οι πρωτεΐνες που παράγουν αυτά τα 

πρωτο-ογκογονίδια έχουν πολύ µικρή ηµιπερίοδο ζωής και ως εκ τούτου η 

δράση τους είναι πολύ βασική αλλά και ευαίσθητη. Έχει γίνει πλέον αποδεκτό 

ότι αυτά τα ογκογονίδια είναι απαραίτητα για να περάσει το κύτταρο από το 

στάδιο της ηρεµίας (G0), στη φάση (G1) που µπορεί να ακολουθήσει 

πολλαπλασιασµός του. Επίσης αρρύθµιστη, ή έκτοπη έκφραση αυτών των 

γονιδίων σε διαφοροποιηµένα κύτταρα, υποκαθιστά την ανάγκη που υπάρχει 

για αυξητικούς παράγοντες στο στάδιο G1 και δίνει συνεχή µηνύµατα 

πολλαπλασιασµού, παρά την απουσία αυξητικών παραγόντων. Σε επόµενο 

κεφάλαιο θα γίνει ευρύτερη αναφορά επί του θέµατος. 

 

1.1.3. Ογκογονίδια και κυτταρικός κύκλος  

 

Tα µηνύµατα από τα ογκογονίδια συγκλίνουν προς τη ρύθµιση ενός 

βασικού µηχανισµού ελέγχου: του ρολογιού του κυτταρικού κύκλου που ελέγχει 

τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό. Κατά την εξέλιξη του κύκλου των κυττάρων 

των θηλαστικών, τα δύο βασικά διακριτά γεγονότα που είναι η σύνθεση του 

DNA (φάση S) και η µίτωση (φάση Μ, ή κυτταρικός αναδιπλασιασµός), 
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διαχωρίζονται από δύο χάσµατα: το G1 (πριν τη φάση S) και το G2 (πριν τη 

φάση Μ). Εκτός όµως από τις 4 αυτές διακριτές φάσεις, τα κύτταρα µπορούν να 

βρίσκονται και σε ένα «εναλλακτικό» στάδιο πολύ χαµηλού µεταβολισµού, που 

ονοµάζεται φάση ηρεµίας (φάση G0). Το µέγεθος ενός κυτταρικού πληθυσµού 

καθορίζεται βασικά από το σχετικό αριθµό των κυττάρων που βρίσκονται σε 

φάση ηρεµίας (G0), προς τον αριθµό των κυττάρων που βρίσκονται σε κάποια 

από τις άλλες 4 φάσεις του κύκλου. Υπάρχουν αρκετά ρυθµιστικά σηµεία που 

χρειάζεται να ενεργοποιηθούν για να προχωρήσει το κύτταρο στον κύκλο του 

και αυτά τα σηµεία αποτελούν στόχο πολλών ογκογονιδίων (Εικόνα 4). 

Εικόνα 4: Σχηµατική αναπαράσταση της ανάγκης συνδυασµένης δράσης δύο 
συµπληρωµατικών γονιδίων για την επαγωγή της σύνθεσης του DNA. Μία πρόσκαιρη 
αύξηση του c-fos και του c-myc συµβαίνει µετά από την δράση των PDGF, FGF, EGF, 
ή µετά από κατεργασία κυττάρων µε εστέρα φορβόλης. Τα κύτταρα χρειάζονται 
ινσουλίνη ή αυξητικό παράγοντα ινσουλίνης 1 για να εξελιχθούν στον κυτταρικό κύκλο. 
Αρκετά ογκογονίδια µπορούν να αντικαταστήσουν την ανάγκη για τους ανωτέρω 
αναφερόµενους παράγοντες. PDGF= αυξητικός παράγων που προέρχεται από 
αιµοπετάλια, EGF= επιδερµικός αυξητικός παράγων, FGF= αυξητικός παράγων 
ινοβλαστών, IGF= αυξητικός παράγων ινσουλίνης (Park 1998). 
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Είναι πλέον γνωστό ότι ο κυτταρικός κύκλος ελέγχεται σε δύο βασικά 

σηµεία. Το πρώτο είναι το στάδιο G1 που το κύτταρο προετοιµάζεται για να 

αρχίσει την σύνθεση του DNA (φάση S) και το δεύτερο είναι το στάδιο G2 που 

είναι το όριο πριν τη µίτωση (φάση M) (Murray 1992). Τα περισσότερα κύτταρα 

στον οργανισµό βρίσκονται σε φάση ηρεµίας (G0) και η απόφαση να 

προχωρήσουν σε πολλαπλασιασµό εξαρτάται από την ισορροπία ανάµεσα σε 

αυξητικά ή ανασταλτικά µηνύµατα. Κύτταρα καλλιεργειών µπορούν να 

περάσουν από τη φάση ηρεµίας στη φάση του πολλαπλασιασµού και 

αντίστροφα, εξαιτίας µεταβολών των εξωκυττάριων συνθηκών (συγκέντρωση 

µιτωγόνων, θρεπτικών συστατικών) (Εικόνα 5). Υπάρχει γενικά η αντίληψη, ότι 

της όλης διαδικασίας ηγείται ένας  κεντρικός µηχανισµός που ονοµάστηκε 

σηµείο περιορισµού (restriction point , ή σηµείο R). Το σηµείο R θεωρείται ότι 

βρίσκεται κατά το µέσο προς το τέλος της φάσης G1. Στο τέλος της φάσης G1 

το κύτταρο θα αποφασίσει να προχωρήσει στον αναδιπλασιασµό του DNA 

(φάση S), εφόσον τα ερεθίσµατα που έχει είναι αρκετά. Σε αυτό το σηµείο τα 

καρκινικά κύτταρα δύνανται να ξεφύγουν από τα ανασταλτικά ερεθίσµατα που 

δέχονται µε δύο µηχανισµούς. Ο πρώτος αφορά την ενεργοποίηση αυξητικών 

προωθητικών γονιδίων, αυξητικών παραγόντων των γονιδίων ras και 

πυρηνικών ογκοπρωτεϊνών, ενώ ο δεύτερος τρόπος σχετίζεται µε την απώλεια 

υποδοχέων που στέλνουν ανασταλτικά µηνύµατα από γονίδια, όπως είναι το 

TGFβ (Kimchi et al 1988). 

Αν ξεπεράσει το κύτταρο το τέλος της φάσης G1, η είσοδος στην S φάση 

εξαρτάται πλέον από την ενεργοποίηση κινασών εξαρτώµενων από τις κυκλίνες 

(cyclin-dependant kinase, CDK) (Εικόνα 6). Μεταβολές στις κυκλίνες D και Ε της 

φάσης G1 σε αυτό το σηµείο, µπορεί να προκαλέσουν µετασχηµατισµό του 

κυττάρου. Τα γονίδια αυτών των κυκλινών φαίνεται να υπερεκφράζονται σε 

αρκετούς όγκους (Motokura et al 1993). Σε αυτό το σηµείο (G1 προς S), 

έλεγχος ασκείται και από ογκοκατασταλτικά γονίδια (όπως το Rb1 και p53).  
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Εικόνα 5: Συνοπτική απεικόνιση κυκλινών, κυκλινοεξαρτώµενων κινασών και 
αναστολέων κυκλινοεξαρτώµενων κινασών ως προς τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου. 
Συνδυαστικές αλληλεπιδράσεις των κυκλινών και των CDKs κατά την διάρκεια του 
κυτταρικού κύκλου. Η εξέλιξη από την G0 στην G1 απαιτεί τη συνεχόµενη δράση 
αυξητικών παραγόντων. Αυτή η απαίτηση δύναται να αντικατασταθεί από ογκογονίδια 
όπως το ras, το myc, το raf και κινάσες τυροσίνης. Η εξέλιξη της G1 δύναται να 
διακοπεί από τη δράση αντιµιτωγόνων παραγόντων (όπως το TGFβ, το p53 και το Rb). 
Απαιτείται επίσης το σύµπλεγµα των κυκλινών D και Ε µε τους CDKs για την εξέλιξη 
κατά την G1 φάση και την είσοδο στην S φάση. Οι κυκλίνες Α και Β δηµιουργούν 
συµπλέγµατα µε τους CDK2 κατά τον κυτταρικό κύκλο και σχετίζονται µε την εξέλιξη 
από την G2 στην φάση Μ. Στην εικόνα απεικονίζονται µε ανοικτό γκρι χρώµα οι 
κυκλίνες που βρίσκονται επηρεασµένες στον καρκίνο (Park 1998). 

 

Απενεργοποίηση ή µετάλλαξη στο Rb1 θεωρείται απαραίτητο βήµα στην 

ογκογένεση. 
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Ένα άλλο γονίδιο που η υπερέκφραση του σχετίζεται µε την 

πολυπλοειδική εικόνα του DNA που παρουσιάζουν πολλά καρκινικά κύτταρα 

είναι το c-mos (Zhou et al 1991). Αυτό παράγει µια κινάση σερίνης-θρεονίνης 

που σχετίζεται µε την αναδιοργάνωση των µικροσωληναρίων που σχηµατίζουν 

την άτρακτο κατά τη µείωση. 
 

Εικόνα 6: Απεiκόνιση ρυθµιστικών δικτύων που ευθύνονται για την εξέλιξη της G1 
φάσης και δρουν ταυτόχρονα στο σηµείο περιορισµoύ (R). Μιτωγόνα µηνύµατα 
οδηγούν στη σύνθεση της κυκλίνης D1. Οι αναστολείς των CDKs p21 και p27 παίζουν 
ρόλο και στη συνάθροιση και στην τροποποίηση της ενεργότητας των συµπλεγµάτων 
κυκλίνης D1-CDK4. Οι κυκλινοεξαρτώµενες κινάσες D1 και Ε ρυθµίζουν αρνητικά την 
κατασταλτική αυξητική δράση του RB. Φωσφορυλίωση του Rb οδηγεί σε 
απελευθέρωση ελευθέρου E2F που προάγει την έκφραση γονιδίων απαραίτητων για 
την είσοδο στην φάση S (Ewen 2000). 

 

 

1.1.4. Ογκογονίδια και απόπτωση 

 

Η απόπτωση (προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος) είναι ένας 

µηχανισµός άµυνας κατά τον οποίο προκαλείται ο θάνατος κυττάρων µε βλάβες 

στο DNA, ή κυττάρων µε πρόδροµες νεοπλασµατικές αλλαγές, ή ακόµη 
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κυττάρων που ακολουθούν µεγάλους και ακανόνιστους κυτταρικούς κύκλους. Η 

διαφορά της απόπτωσης από το φυσιολογικό κυτταρικό θάνατο (ή νέκρωση), 

είναι ότι η πρώτη είναι ενεργό φαινόµενο και αποτελεί φυσιολογική απάντηση σε 

φυσιολογικά µηνύµατα ή σε έλλειψη τέτοιων µηνυµάτων, ενώ η δεύτερη είναι 

«παθολογική» διαδικασία, αποτέλεσµα βαριάς κυτταρικής βλάβης που καθιστά 

το κύτταρο µη βιώσιµο. 

Πρόσφατα έχουν βρεθεί ογκογονίδια που έχουν την ικανότητα να 

προκαλούν απόπτωση. Το c-myc πρωτο-ογκογονίδιο µπορεί να προκαλέσει 

απόπτωση ή και πολλαπλασιασµό του κυττάρου (Evan et al 1992). Αντίθετα 

πολλές κυτοκίνες φαίνεται ότι αναστέλλουν την απόπτωση. Οι πολύπλοκοι 

αυτοί µηχανισµοί δηµιουργούν δικλείδες ασφαλείας, για το πέρασµα ή όχι ενός 

κυττάρου σε νεοπλασµατικό φαινότυπο. 

Με την απόπτωση σχετίζεται επίσης και το p53. Αυτό το ογκοκατασταλτικό 

γονίδιο όταν λειτουργεί, φαίνεται να διακόπτει τον κυτταρικό κύκλο όταν 

συµβαίνουν βλάβες στο DNA, µέχρι αυτές να διορθωθούν, ή εναλλακτικά να 

µπει το κύτταρο στη διαδικασία της απόπτωσης. Το p53 φαίνεται να καταστέλλει 

τις CDKs, που είναι απαραίτητες για την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου (Lane 

1992, Hunter 1993). Το αποτέλεσµα της βλάβης του p53 µετά από µετάλλαξη 

του, είναι ότι κύτταρα µε βλάβη του DNA ή µε ενεργοποιηµένα ογκογονίδια, δεν 

αποπίπτουν.  

Ανάλογα λειτουργεί το Bcl-2 ογκογονίδιο, που η απορυθµισµένη του 

έκφραση µπορεί να µπλοκάρει την φυσιολογική αποπτωτική ικανότητα του c-

myc, ή να αναστείλει την απόπτωση διαµέσου αναστολής του p53 (Vaux et al 

1992, Henderson et al 1993). 
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Πίνακας 1: Πρωτο-ογκογονίδια, µηχανισµός αλλοίωσης τους και συµµετοχή 

τους σε ανθρώπινα νεοπλάσµατα. 

 
Πρωτο-ογκογονίδιο Γενετική βλάβη Νεοπλάσµατα 

EGFR ενίσχυση καρκίνωµα εκ πλακωδών 

κυττάρων 

TRK ανασυνδυασµός καρκίνωµα του παχέος 

εντέρου 

NEU σηµειακή µετάλλαξη 

ενίσχυση 

νευροβλάστωµα 

καρκίνωµα του µαστού 

H-RAS σηµειακή µετάλλαξη καρκίνωµα 

ουροποιογεννητικού 

παγκρέατος, πνεύµονα 

K-RAS σηµειακή µετάλλαξη καρκίνωµα παγκρέατος, 

παχέος εντέρου 

N-RAS σηµειακή µετάλλαξη καρκίνωµα θυροειδούς, 

µελάνωµα 

Dbl ανασυνδυασµός διάχυτο λέµφωµα από Β-

κύτταρα 

Vav ανασυνδυασµός αιµοποιητικών κυττάρων 

Ost ? οστεοσάρκωµα 

BCR/RBL χρωµοσωµική 

µετατόπιση 

χρόνια µυελογενής 

λευχαιµία 

N-MYC γονιδιακή ενίσχυση νευροβλάστωµα, 

καρκίνωµα πνεύµονα 

L-MYC γονιδιακή ενίσχυση καρκίνωµα πνεύµονα 

RET ανασυνδυασµός καρκίνωµα θυρεοειδούς, 

Men 2A, Men 2B 

SRC ? καρκίνωµα του παχέος 

εντέρου 
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1.2. Ογκοκατασταλτικά γονίδια 

 

Αν και τα ογκογονίδια ανακαλύφθηκαν µε άµεσες τεχνικές εξαιτίας της 

επικρατητικής τους ικανότητας να µεταλλάσσουν το φαινότυπο φυσιολογικών 

κυττάρων, η ανίχνευση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων ήταν πιο κοπιώδης 

λόγω του υπολειπόµενου χαρακτήρα τους. Η επιτυχής µεταφορά ενός 

φυσιολογικού ογκοκατασταλτικού γονιδίου σε ένα µετασχηµατισµένο κύτταρο, 

θα ήταν αναµενόµενο να αναστρέψει το νεοπλασµατικό του φαινότυπο. Αυτό σε 

πρώιµα πειράµατα αποδείχθηκε πρακτικά αρκετά δύσκολο, αφού έπρεπε να 

ανιχνευθούν τα ανεστραµµένα και πλέον φυσιολογικά κύτταρα µέσα στη µεγάλη 

µάζα των µετασχηµατισµένων κυττάρων του όγκου. 

Ο Harris και οι συνεργάτες του κατάφεραν να δείξουν ότι η ανάπτυξη 

καρκινικών κυττάρων όγκου ποντικού σε συγγενικά ζώα µπορούσε να 

κατασταλεί, όταν τα καρκινικά κύτταρα συντήκονταν µε φυσιολογικά (Ephrussi 

et al 1969, Harris 1988). Πρότειναν λοιπόν την ιδέα ότι ο καρκίνος είναι 

υπολειπόµενη διαταραχή και µπορεί να αναχαιτιστεί. Συντήκοντας κύτταρα 

όγκων ανθρώπων µε ανθρώπινους διπλοειδικούς ινοβλάστες και 

µετεµφυτεύοντας τα υβρίδια σε αθυµικό ποντικό, είδαν ότι καταστελλόταν η 

ογκογόνος ανάπτυξη των υβριδίων. Αργότερα, πρότειναν ότι η ογκογόνος 

δράση σχετιζόταν µε την απώλεια τµηµάτων συγκεκριµένων χρωµατοσωµάτων. 

Για να επιβεβαιώσουν αυτή την υπόθεση µετεµφύτευσαν συγκεκριµένα 

φυσιολογικά χρωµατοσώµατα σε καρκινικά κύτταρα, µε αποτέλεσµα να 

καταστέλλονται οι ογκογόνες ιδιότητες των καρκινικών κυττάρων (Weissman et 

al 1987, Trent et al 1990). 

Ταυτόχρονα µε τις ανωτέρω µελέτες, ο Knudson διαπίστωσε σε 

επιδηµιολογικές µελέτες για το ρετινοβλάστωµα, ότι οι περισσότερες 

περιπτώσεις της νόσου ήταν σποραδικές, αλλά υπήρχαν και οικογενείς µορφές 

όπου φαινόταν ότι η νόσος κληρονοµείται µε αυτοσωµατικό κυρίαρχο 
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χαρακτήρα. Ιδίως στις τελευταίες περιπτώσεις η πάθηση ήταν πολυεστιακή, 

αµφοτερόπλευρη και εµφανιζόταν σε µικρότερη ηλικία. ∆ιατύπωσε τότε την 

υπόθεση των δύο «χτυπηµάτων» (Knudson 1971), κατά την οποία δύο 

µεταλλακτικά γεγονότα ήταν απαραίτητα για να εκδηλωθεί το ρετινοβλάστωµα. 

Θεώρησε λοιπόν ότι στην οικογενή µορφή της νόσου το πρώτο γεγονός είχε 

κληρονοµηθεί µε τα γαµετικά κύτταρα, όµως ήταν απαραίτητη και η σωµατική 

µετάλλαξη στο δεύτερο αλληλόµορφο για να εκδηλωθεί ο όγκος. Στη σποραδική 

µορφή της νόσου, έπρεπε να συµβούν επιγενώς σωµατικές µεταλλάξεις και στα 

δύο αλληλόµορφα ενός κυττάρου, για να αναπτυχθεί όγκος. Μελέτες απώλειας 

ετεροζυγωτίας που έγιναν αργότερα, έδειξαν ότι στο υπεύθυνο γονίδιο του 

ρετινοβλαστώµατος (RB1), υπήρχε βλάβη σε συγκεκριµένη γενετική θέση 

(13q14) και στα δύο αλληλόµορφα. Η υπόθεση του Knudson συνεισέφερε µε 

δύο τρόπους. Πρώτον, έδειξε τον τρόπο µε τον οποίο κληρονοµούµενες και 

επίκτητες βλάβες συνεργάζονται στη καρκινογένεση και δεύτερον, ανέδειξε την 

ιδέα της υπολειπόµενης γενετικής βλάβης στον καρκίνο. 

 

1.2.1. ∆ιερεύνηση και ταυτοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων 

 

Αρχικά για την εντόπιση χρωµοσωµικών περιοχών που περιείχαν 

ογκοκατασταλτικά γονίδια χρησιµοποιήθηκαν κυτταρογενετικές µελέτες, που 

ανίχνευαν δοµικές ανωµαλίες των χρωµατοσωµάτων σε ασθενείς µε καρκίνο. 

Έτσι µπόρεσαν να εντοπίσουν χρωµοσωµικές µετατοπίσεις, ή απαλείψεις, 

γεγονός που πιθανολογούσε την ευρύτερη περιοχή που βρισκόταν ένα 

ογκοκατασταλτικό γονίδιο. Έτσι βρέθηκε ότι οι ασθενείς µε ρετινοβλάστωµα 

εµφανίζουν στα κύτταρα του περιφερικού τους αίµατος ενδιάµεσες απαλείψεις 

της περιοχής q14 του χρωµατοσώµατος 13, σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% 

(Francke 1976). Επίσης κυτταρογενετικές µελέτες διανοητικά καθυστερηµένων 

ανδρών, που είχαν εκατοντάδες πολύποδες στο έντερο τους, χωρίς 
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κληρονοµικό ιστορικό νόσου, ανέδειξαν ενδιάµεσες απαλείψεις στο χρωµόσωµα 

5q (Herrera et al 1986). Έτσι πιθανολογήθηκε η ύπαρξη µεταλλαγµένων 

αλληλοµόρφων στη συγκεκριµένη περιοχή, που ήταν υπεύθυνα για τη νόσο. 

Η µελέτη δοµικών αλλαγών στα χρωµατοσώµατα δεν είναι επαρκής για να 

πιστοποιηθεί η υπόθεση ότι τα ύποπτα γονίδια λειτουργούν σαν 

ογκοκατασταλτικά και ότι ακολουθούν τους κανόνες της κληρονοµικότητας. 

Χρησιµοποιήθηκε λοιπόν η ανάλυση γενετικής σύνδεσης (linkage analysis), για 

να αποδειχθεί ότι γενετικοί δείκτες από την υποψήφια γονιδιακή περιοχή 

µεταφέρονται κατά την κληρονόµηση του φαινοτύπου, σε µεγάλο αριθµό 

συγγενών διαδοχικών γενεών, µιας οικογένειας µε κληρονοµούµενη µορφή 

καρκίνου. Αν και η ανάλυση γενετικής σύνδεσης µπορούσε να εντοπίσει µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση ενός ύποπτου γονιδίου, η ταυτοποίηση και 

χαρτογράφηση του γονιδίου µπορεί να γίνει µόνο µε κλωνοποίηση της θέσεως 

του και λεπτοµερή ανάλυση των µεταλλάξεων. 

Περαιτέρω στοιχεία για τη θέση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων, έδωσαν 

οι µελέτες απώλειας ετεροζυγωτίας (loss of heterozigocity ή LOH). Αυτές 

ξεκίνησαν όταν παρατήρησαν ότι ασθενείς µε ρετινοβλάστωµα στους οποίους 

είχε βρεθεί απάλειψη στη περιοχή 13q14, εµφάνιζαν κατά 50% χαµηλότερα 

επίπεδα ενός ενζύµου, της εστεράσης D. Τα επίπεδα της εστεράσης D 

βρέθηκαν κατά το ίδιο ποσοστό µειωµένα σε οικογένειες µε κληρονοµικό 

ρετινοβλάστωµα. Θεώρησαν λοιπόν ότι το γονίδιο της εστεράσης D βρίσκεται 

κοντά στο RB1. Επιπρόσθετα τα κύτταρα του όγκου του ρετινοβλαστώµατος 

δεν είχαν καµία δράση εστεράσης D (Sparkes et al 1983). Αντίστοιχα, 

χρησιµοποιώντας γενετικούς δείκτες που εντοπίζονταν δίπλα σε ύποπτες 

περιοχές, µπορούσαν να ανιχνεύσουν την απώλεια της ετεροζυγωτίας, ή την 

απώλεια και των δύο αλληλοµόρφων. Όταν όµως υπάρχει ανακατάταξη 

γενοµικού υλικού, η LOH επηρεάζει στις περισσότερες περιπτώσεις πολλούς, ή 

και όλους τους δείκτες σ’ ένα συγκεκριµένο βραχίονα χρωµατοσώµατος. Ως εκ 
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τούτου, η ακριβής εντόπιση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου µπορεί να γίνει σε 

ελάχιστες περιπτώσεις µόνο µε την τεχνική της ανάλυσης απώλειας 

ετεροζυγωτίας. 

 

1.2.2. Λειτουργία των ογκοκατασταλτικών γονιδίων 

 

Μέχρι τώρα έχουν ανιχνευθεί και κλωνοποιηθεί αρκετά ογκοκατασταλτικά 

γονίδια, ενώ έχουν προταθεί και άλλα υποψήφια. ∆εν έχει διευκρινιστεί πλήρως 

η λειτουργία όλων των ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Είναι βέβαια γνωστό ότι 

δρουν σε διάφορες θέσεις µέσα στο κύτταρο και µε διαφορετικούς τρόπους. 

Μερικά απ’ αυτά φαίνεται να ανταγωνίζονται άµεσα ή έµµεσα την λειτουργία 

πρωτο-ογκογονιδίων όσον αφορά τη ρύθµιση της αύξησης του κυττάρου. 

Τα περισσότερα ογκοκατασταλτικά γονίδια εκφράζονται σε παρόµοια 

επίπεδα σ’ όλους τους ιστούς των ενηλίκων. Αυτό όµως δυσκολεύει την 

ερµηνεία της παρατήρησης, ότι σε ανθρώπους µε κληρονοµούµενη βλάβη του 

αλληλοµόρφου ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου, εµφανίζεται ένα περιορισµένο 

µόνο είδος όγκων. Για παράδειγµα οι ασθενείς που έχουν κληρονοµήσει 

µετάλλαξη στο RB1, δύνανται να αναπτύξουν µια περιορισµένη µόνο σειρά 

όγκων, όπως το ρετινοβλάστωµα σε παιδική ηλικία, οστεοσαρκώµατα και 

σαρκώµατα µαλακών µορίων καθώς επίσης και µελανώµατα σε µεγαλύτερη 

ηλικία. Αυτό συµβαίνει παρά το γεγονός ότι έχουν βρεθεί σωµατικές µεταλλάξεις 

στο RB1 σε καρκίνους του πνεύµονα, του µαστού, της ουροδόχου κύστεως και 

του προστάτη (Knudson 1993). Με ανάλογο τρόπο, κληρονοµούµενες 

µεταλλάξεις του p53 προδιαθέτουν σε ανάπτυξη περιορισµένου φάσµατος 

καρκίνων, όπως του µαστού, του εγκεφάλου, σαρκώµατα και λεµφώµατα. Είναι 

πιο πιθανό ότι µεταλλάξεις που απενεργοποιούν το p53 προσφέρουν µια 

εκλεκτική ικανότητα ανάπτυξης σε µεταγενέστερα στάδια της καρκινογένεσης, 

όπως δηλαδή όταν τα νεοπλασµατικά κύτταρα ανακόπτονται εξαιτίας 
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περιβαλλοντικών παραγόντων που τα ωθούν σε απόπτωση. Στον πίνακα 2 

αναφέρονται µερικά ογκοκατασταλτικά γονίδια όπως επίσης οι καρκίνοι και τα 

σύνδροµα που συσχετίζονται µε τα γονίδια αυτά. 

 

Πίνακας 2:  Ογκοκατασταλτικά γονίδια και συσχετιζόµενα σύνδροµα και 

καρκίνοι. 

 

Γονίδια Σύνδροµα Συχνότερα νεοπλάσµατα 

RB1 Ρετινοβλάστωµα Οστεοσάρκωµα, ρετινοβλάστωµα 

p53 Li-Fraumeni Όγκοι µαστού, εγκεφάλου, 

σαρκώµατα 

p16 Κληρονοµικό µελάνωµα Μελάνωµα, παγκρεατικός καρκίνος

APC Οικογενής αδενωµατώδης 

πολυποδίαση 

Αδενωµατώδεις πολύποδες, 

καρκίνος παχέος εντέρου 

NF-1 Νευροϊνωµάτωση τύπου 1 Νευροϊνώµατα, σαρκώµατα, 

γλοιώµατα 

NF-2 Νευροϊνωµάτωση τύπου 2 Σβανώµατα, µηνιγγιώµατα 

BRCA1 Κληρονοµικός καρκίνος 

µαστού 

Καρκίνος µαστού, ωοθηκών 

BRCA2  Καρκίνος µαστού 

VHL Von-Hippel Lindau Φαιοχρωµοκύττωµα, όγκοι 

νεφρού, αιµαγγειώµατα 

WT-1 Όγκος Wilms Νεφροβλάστωµα 

MEN-1 Κληρονοµική πολλαπλή 

ενδοκρινική νεοπλασία 

Όγκοι παραθυροειδών, υπόφυσης, 

καρκινοειδή, λιπώµατα 

TSC2 Tuberous sclerosis Όγκοι νεφρού, εγκεφάλου 

 

 20



Κεφάλαιο 1: Μοριακή ογκολογία 

1.2.3. Χαρακτηρισµός υποψηφίων ογκοκατασταλτικών γονιδίων 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η ανίχνευση ογκοκατασταλτικών γονιδίων 

είναι σχετικά δύσκολη διαδικασία. Ένας τρόπος για να εντοπιστούν 

ογκοκατασταλτικά γονίδια, είναι να διερευνηθούν διαφορετικού είδους καρκινικά 

κύτταρα, για απώλεια αλληλοµόρφων σε συγκεκριµένες χρωµοσωµικές 

περιοχές. 

Υπάρχουν περιορισµοί όσον αφορά τον τελικό χαρακτηρισµό κάποιων 

γονιδίων ως ογκοκατασταλτικών. Μέχρι τώρα έχει βρεθεί ένας αριθµός πιθανών 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων που συχνά είναι στόχος απώλειας της 

ετεροζυγωτίας, όµως δεν έχει βρεθεί συσχέτιση τους µε συγκεκριµένο είδος 

όγκων (Πίνακας 3). Κάποια από τα υποψήφια γονίδια υποεκφράζονται ή 

απουσιάζουν σε µερικούς όγκους, ενώ άλλα δείχνουν να καταστέλλουν την 

ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων in vitro. Επιπρόσθετα για να καταλήξει κάποιος 

στο συµπέρασµα πότε ένα γονίδιο είναι ογκοκατασταλτικό ή όχι, πρέπει να 

αποκλείσει το ενδεχόµενο ότι η αλλοιωµένη έκφραση του συγκεκριµένου 

γονιδίου είναι αποτέλεσµα των τροποποιηµένων ιδιοτήτων των καρκινικών 

κυττάρων. Στον πίνακα 3 αναφέρονται υποψήφια ογκοκατασταλτικά γονίδια και 

τα πιθανά νεοπλάσµατα µε τα οποία συσχετίζονται. 
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Πίνακας 3:  Υποψήφια ογκοκατασταλτικά γονίδια και πιθανά συσχετιζόµενα 

σύνδροµα και νεοπλάσµατα 

 

Γονίδιο Σύνδροµο Συχνότερο νεόπλασµα 
DPC4  Παγκρέατος, παχέος 

εντέρου και άλλοι 

E-καντερίνη  Στοµάχου, µαστού, 

ενδοµητρίου, ωοθηκών 

α-κατενίνη  Προστάτη, πνεύµονα 

DCC  Παχέος εντέρου, 

εγκεφάλου, 

νευροβλάστωµα 

PTEN Σύνδροµο Cowden Πολλαπλά αµαρτώµατα, 

καρκίνος µαστού, 

θυρεοειδούς 

TGF-II R  Παχέος εντέρου 

 

 

1.2. Μεταλλακτικά γονίδια 

 

Λάθη που προκύπτουν κατά τον αναδιπλασιασµό του DNA και δεν 

διορθώνονται από την επιδιορθωτική (proofreading) ικανότητα της DNA 

πολυµεράσης, µπορούν να διορθωθούν από ένα µηχανισµό που λέγεται 

µηχανισµός επιδιόρθωσης των κακοζευγαρωµένων βάσεων (mismatch repair 

process).  Αυτός ο µηχανισµός αφορά την αναγνώριση αταίριαστων βάσεων, ή 

απαλείψεων, ή παρεµβολών (insertions) στη νεοσυσταθείσα έλικα του DNA και 

την διόρθωση των λαθών. Τα γονίδια που εµπλέκονται σε αυτό το µηχανισµό 

ονοµάζονται µεταλλακτικά γονίδια. 

Τα µεταλλακτικά γονίδια (ή γονίδια επιδιόρθωσης του DNA) βρέθηκαν για 

πρώτη φορά στο κολοβακτηρίδιο (E.coli) και ονοµάστηκαν mutH, mutL και 
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mutS. Μετάλλαξη σε οποιοδήποτε από αυτά τα γονίδια δηµιουργούσε ένα 

τροποποιηµένο φαινότυπο του κυττάρου, επειδή συχνά ακολουθούσαν και 

άλλες µεταλλάξεις σε πολλές θέσεις στο γονιδίωµα του κυττάρου (Kolodner 

1996). 

Μέχρι τώρα έχουν βρεθεί έξι µεταλλακτικά γονίδια στα ανθρώπινα κύτταρα 

(Εικόνα 7). Το πρώτο ήταν το MSH2 (οµόλογο του mutS του E.coli) και 

ακολούθησαν τα MLH1, PMS1, PMS2, MSH3 και το MSH6 (ή GTBP). 

 

Εικόνα 7: Το σύστηµα λειτουργίας των µεταλλακτικών γονιδίων. Το σύστηµα αυτό 
απαιτεί την συντονισµένη δράση πολλών πρωτεϊνών, µερικές από τις οποίες 
δηµιουργούν ετεροδιµερή για να πετύχουν συγκεκριµένες λειτουργίες. Το hMutSa 
διµερές (που αποτελείται από το hMSH2 και το hMSH6) έχει µεγαλύτερη συγγένεια για 
σηµειακές µεταλλάξεις βάσεων, ενώ το hMutSβ (hMSH2 και hMSH3) αναγνωρίζει 
περισσότερο τα λάθη “αγκύλης” που συµβαίνουν σε επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες. 
Αν αναγνωριστεί ένα λάθος στο DNA, ένα δεύτερο ετεροδιµερές –hMutLa- ενώνεται µε 
το σύµπλεγµα για να βοηθήσει στη διάκριση της αυθεντικής αλληλουχίας και να 
συντεθεί έτσι η καινούργια έλικα χωρίς τα λάθη της προηγούµενης (Boland 2000). 
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Μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά βρέθηκαν πρώτη φορά στον οικογενή µη 

πολυποδιασικό καρκίνο του παχέος εντέρου (HNPCC) και ήταν κληρονοµικές 

µεταλλάξεις (germ line). Τουλάχιστον 40% αυτών των µεταλλάξεων 

εντοπίζονται στο MSH2. 

Βλάβες των µεταλλακτικών γονιδίων προδιαθέτουν στην άθροιση 

µεταλλάξεων σε άλλα γονίδια και αυτό αντανακλάται στην αστάθεια µήκους του 

µικροδορυφορικού DNA. Το µικροδορυφορικό DNA αφορά επαναλήψεις 10 έως 

50 φορών µικρών αλληλουχιών του DNA (µέχρι 6 βάσεων). κληρονοµείται µε 

Μεντελικό τρόπο και παρουσιάζει πολυµορφισµό µεταξύ ανθρώπων. Η 

αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (microsatellite instability, MIN) αποτελεί 

ένα έµµεσο δείκτη ανίχνευσης βλαβών στο µηχανισµό επιδιόρθωσης του DNA. 

Αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA και σωµατικές µεταλλάξεις του MSH2 

εµφανίζονται συχνά στο σποραδικό καρκίνο του παχέος εντέρου. 

 

1.4. Η πολυσταδιακή φύση του καρκίνου 

 

Οι πρώτες παρατηρήσεις που οδήγησαν στην υπόθεση των «πολλαπλών 

χτυπηµάτων» προήλθαν από το προοδευτικά υψηλότερο ποσοστό κρουσµάτων 

καρκίνου προϊούσης της ηλικίας. Η συσχέτιση των κρουσµάτων καρκίνου µε την 

πάροδο της ηλικίας ακολουθεί εκθετικό µοντέλο. Αν και υπήρξαν πολλές 

θεωρητικές εξηγήσεις για την εκθετική αυτή σχέση, εντούτοις µε βάση τις 

πειραµατικές παρατηρήσεις που ακολούθησαν, η επικρατέστερη προς το παρόν 

εξήγηση είναι ότι απαιτούνται περίπου 12 “χτυπήµατα” για τη γένεση ενός 

συγκεκριµένου όγκου (Πίνακας 4). Αυτά τα χτυπήµατα θα µπορούσαν να 

αντιπροσωπεύουν προσβολές σε ξεχωριστά κύτταρα, όµως επειδή ο κάθε 

όγκος προκύπτει από ένα προγονικό κύτταρο (κλωνική αύξηση), είναι πιο 

πιθανό να αντιπροσωπεύουν διαδοχικές µεταλλαγές σε γονίδια ενός και µόνο 
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κυττάρου και των κυτταρικών απογόνων αυτού (Spandidos 1985, Spandidos 

1986, Fearon et al 1990, Σπαντίδος 1992, Vogelstein et al 1993, Evans 1993). 

Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, οι όγκοι αναπτύσσονται µε µια κλωνική 

εξελικτική διαδικασία κατευθυνόµενη από µεταλλαγές. Η πρώτη µεταλλαγή έχει 

ως αποτέλεσµα τον περιορισµένο πολλαπλασιασµό των κυτταρικών απογόνων 

ενός και µόνο κυττάρου. Στη συνέχεια ένα από τα κύτταρα αυτά αποκτά µια 

δεύτερη µεταλλαγή, επιτρέποντας πιθανόν την ανάπτυξη ενός µικρού 

καλοήθους όγκου. Κάποιο από τα κύτταρα του καλοήθους όγκου µπορεί να  

 

Πίνακας 4: Συνδυασµοί ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονίδιων που 

εµφανίζονται σε ορισµένα νεοπλάσµατα του ανθρώπου 

 
Όγκοι Γονίδια 

Καρκίνος τραχήλου HRAS, MYC, MYCN, p53, RB1 

Καρκίνος παχέος εντέρου APC, MCC, DCC, KRAS2, p53, TGFBR2 

Καρκίνος µαστού MYB, MYC, cyclin D3, EGFR, HER2, 

HRAS, p53, RB1, BRCA1, HSTF1, INT2, 

YES1 

Καρκίνος προστάτη MET, HER2, p53, RB1 

Καρκίνος νεφρού VHL, EGFR, HER2, MET 

Καρκίνος πνεύµονα MYC, MYCN, MYCL, HRAS2, RB1, p53, 

RAF1, JUN 

Λέµφωµα Cyclin D1, BCL2, BCL3, HER2, REL, 

NFKB2, NPM, ALK, KRAS2, NRAS, YES1 

Καρκίνος στοµάχου HER2, MET, K-SAM, BCL2, APC, P-

cadherin, p53, KRAS, RB1 

Χρόνια µυελογενής λευχαιµία ABL, BCR, MYC, NRAS, RB1, p53, ERG, 

TLS/FUS, HOXA9, NUP98, AML1, EAP, 

EVI1, MN1, TEL1, MDS1  

(Hesketh 1997) 
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υποστεί και µια τρίτη µεταλλαγή, να πολλαπλασιαστεί έναντι των άλλων 

κυττάρων του όγκου και να σχηµατίσει µια πιο εξελιγµένη µορφή του όγκου. Ο 

όγκος αυτός θα αποτελείται από κύτταρα που έχουν υποστεί και τις τρεις 

µεταλλαγές. Τελικά, κάποια κλωνικά κύτταρα θα συσσωρεύσουν ένα 

ικανοποιητικό αριθµό γενετικών αλλοιώσεων που επιτρέπει την διήθηση στους 

γύρω ιστούς και την πρόκληση µετάστασης σε άλλα όργανα (Spandidos 1985, 

Spandidos 1986, Fearon et al 1990, Σπαντίδος 1992, Vogelstein et al 1993, 

Evans 1993). 

Στη διατύπωση αυτής της υπόθεσης οδήγησαν και άλλες επιδηµιολογικές 

και κλινικές παρατηρήσεις. Για παράδειγµα ασθενείς που έχουν εκτεθεί σε 

ακτινοβολία (ραδιενέργεια ή ακτίνες Χ) αναπτύσσουν όγκους που εµφανίζονται 

µετά από δεκαετίες. Το ερώτηµα που είχε τεθεί από την αρχή ήταν, ποιά η αιτία 

της τόσο µεγάλης χρονικής υστέρησης στην εµφάνιση της νόσου. Μια πιθανή 

εξήγηση ήταν ότι η ακτινοβολία προκαλεί µεταλλαγές σε κάποια κύτταρα, όµως 

απαιτούνται πρόσθετες µεταλλαγές στους κλώνους αυτών των κυττάρων για 

την ανάπτυξη του όγκου (Vogelstein et al 1993, Evans 1993). 

Προς το µοντέλο των πολλαπλών χτυπηµάτων συγκλίνουν επίσης και οι 

µορφολογικές παρατηρήσεις. Ένα από τα καλύτερα τεκµηριωµένα µοντέλα 

καρκινογένεσης προέρχεται από τη µελέτη εξέλιξης των όγκων στον καρκίνο 

του παχέος εντέρου (βλέπε και παράγραφο 3.5). Κατά το µοντέλο αυτό, µικρά 

σε µέγεθος καλοήθη ογκίδια (αδενώµατα) αποτελούν τις πρώτες εκδηλώσεις 

νεοπλασίας στο επιθήλιο του παχέος εντέρου. Οι µικροί αυτοί όγκοι έχουν 

διάµετρο ελαχίστων χιλιοστών και έχουν µιά σχεδόν φυσιολογική ιστολογική 

διοργάνωση σε ενδο- και δια-κυτταρικό επίπεδο. Με την πάροδο του χρόνου οι 

όγκοι αναπτύσσονται, ενώ τα κύτταρα από τα οποία απαρτίζονται 

αποδιοργανώνονται όλο και περισσότερο. Τελικά ο όγκος εξελίσσεται σε 

καρκίνωµα, ίσως επειδή ένα από τα κλωνικά κύτταρα του αδενώµατος έχει 

συσσωρεύσει ένα ικανοποιητικό αριθµό µεταλλαγών για να ακολουθήσει η 
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διαδικασία της διήθησης και µετάστασης. Έχει αποδειχθεί ότι τα κακοήθη 

κύτταρα ενός όγκου φέρουν το ίδιο σύνολο µεταλλαγών που βρίσκονται και στις 

καλοήθεις περιοχές του ίδιου όγκου, αλλά µε την προσθήκη τουλάχιστον µιάς 

επιπλέον µεταλλαγής, η οποία απουσιάζει από τα πρόδροµα καλοήθη κύτταρα 

(Shibata et al 1993). 
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2. Τα γονίδια ras 

 

Τα γονίδια ras έχουν εντοπιστεί σε πολλά είδη ευκαρυωτικών οργανισµών 

και εµφανίζουν δοµική αναλογία, ενώ και η λειτουργία τους εµφανίζεται πολύ 

συντηρηµένη κατά την εξέλιξη (Barbacid 1987, Spandidos et al 1989, Valencia 

et al 1991, Σπαντίδος 1992, Lowy et al 1993). Τα ras στα φυσιολογικά κύτταρα 

έχουν πολλαπλές λειτουργίες, ρυθµίζοντας την κυτταρική αύξηση και 

διαφοροποίηση. Στα θηλαστικά οι πρωτεΐνες ras ρυθµίζουν τη διαφοροποίηση, 

την προαγωγή στην S φάση του κυτταρικού κύκλου και ανοσολογικές 

αποκρίσεις. Οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα ras είναι απαραίτητοι 

µεταφορείς διαφόρων φυσιολογικών µηνυµάτων, ενώ οι µεταλλαγµένες 

πρωτεΐνες συνεισφέρουν στο νεοπλασµατικό φαινότυπο. Η ενεργοποίηση του 

πρωτο-ογκογονιδίου ras σε ογκογονίδιο µετασχηµατισµού γίνεται συνήθως µε 

σηµειακή µετάλλαξη. 

 

2.1. ∆οµή των γονιδίων ras 

 

Στον άνθρωπο και τα τρωκτικά τα αντιπροσωπευτικά µέλη της οικογένειας 

ras είναι: το c-H-ras1, το c-K-ras2 και το N-ras. Τα δύο πρώτα έχουν ανάλογα 

γονίδια σε ρετροϊούς (v-H-ras και v-K-ras), ενώ υπάρχουν και τα αντίστοιχα 

κυτταρικά ψευδογονίδια (H-ras2 και K-ras1) µε δοµή mRNA που έχει υποστεί 

ωρίµανση στο γονιδίωµα των ευκαρυωτικών κυττάρων. Το N-ras βρέθηκε σε 

κύτταρα νευροβλαστώµατος ως ογκογονίδιο µετασχηµατισµού και παρουσίαζε 

οµολογία µε τα άλλα γονίδια ras (Barbacid 1987, Spandidos et al 1989, Lowy et 

al 1993). 

Το γονίδιο H-ras αποτελείται από 5 εξώνια, το K-ras από 6, ενώ το N-ras 

από 7 εξώνια. Το πρώτο εξώνιο στο 5΄ άκρο (εξώνιο-1 ή Φ) και των τριών 

γονιδίων µεταγράφεται, αλλά δεν µεταφράζεται. Τα επόµενα 4 κωδικοποιούν 
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µια πρωτεΐνη (την p21) µοριακού βάρους 21kda. Κάθε εξώνιο και στα τρία 

γονίδια κωδικοποιεί το αντίστοιχο τµήµα της πρωτεΐνης. Το γονίδιο K-ras 

διαθέτει δύο εναλλακτικά εξώνια, IVa και IVb (McGrath et al 1983, Shimizu et al 

1983). Το αποτέλεσµα αυτού είναι ότι το γονίδιο µπορεί να κωδικοποιήσει δύο 

ισοµορφικές µορφές της πρωτεΐνης p21. Τα επίπεδα παραγωγής της K-ras Α 

είναι αµελητέα (20 φορές χαµηλότερα) σε σύγκριση µε της K-ras Β σε 

φυσιολογικά κύτταρα. Η πρωτεΐνη p21 και των τριών γονιδίων αποτελείται από 

189 αµινοξέα, εκτός από την K-ras Β που αποτελείται από 188 αµινοξέα, επειδή 

το εξώνιο IVb έχει ένα λιγότερο κωδικόνιο (McGrath et al 1983, Shimizu et al 

1983, Spandidos et al 1989, Lowy et al 1993). Η υψηλή οµολογία που υπάρχει 

ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας των ras οφείλεται στη συντηρητικότητα που 

υπάρχει ανάµεσα στις κωδικές περιοχές. (Barbacid 1987, Valencia et al 1991, 

Lowy et al 1993). Οι µη κωδικές και οι γειτονικές περιοχές των εξωνίων 

παρουσιάζουν πολυµορφισµό µήκους, µε αποτέλεσµα το συνολικό µέγεθος του 

γονιδίου να διαφέρει σηµαντικά. Έτσι το H-ras εκτείνεται σε µια γενοµική 

περιοχή περίπου 4.5 kb, το N-ras σε 7 kb περίπου, ενώ το K-ras καταλαµβάνει 

περίπου 40 kb (Spandidos et al 1989, Σπαντίδος 1992, Lowy et al 1993) 

(Εικόνα 8). 

Και τα τρία γονίδια ras φέρουν υποκινητές, πλούσιους σε νουκλεοτιδικές 

αλληλουχίες GC, ενώ λείπουν οι χαρακτηριστικές περιοχές ΤΑΤΑ. Αυτές οι 

ιδιότητες είναι χαρακτηριστικές για housekeeping γονίδια, καθώς και για άλλα 

πρωτο-ογκογονίδια. Οι περισσότερες θέσεις µεταγραφικής ενεργοποίησης 

εντοπίζονται σε µια περιοχή 40bp στο 5΄άκρο του εξωνίου -1, αν και ο ακριβής 

αριθµός των θέσεων καθώς και τα σηµεία έναρξης της µεταγραφής διαφέρουν 

από αναφορά σε αναφορά (Spandidos et al 1986, Spandidos et al 1989, 

Nagase et al 1990, Lowy et al 1993). Το εξώνιο-1 αποτελείται από 125-150 bp. 

Ένα τµήµα 350 βάσεων το οποίο περιλαµβάνει το εξώνιο-1, παρουσιάζει υψηλή 

οµολογία ανάµεσα στα γονίδια των τρωκτικών και του ανθρώπου. Αν το µήκος 
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του εξωνίου θεωρηθεί 150 bp, τότε η οµολογία εκτείνεται περίπου 175 bp προς 

το 5΄άκρο του εξωνίου και περίπου 25 bp προς το 3΄άκρο του εξωνίου-1.  

Εικόνα 8: ∆οµή των γονιδίων H-ras1, N-ras και K-ras2 του ανθρώπου (Spandidos et al 
1989). 

 

Αλληλουχίες πέραν του 5΄άκρου αυτής της οµόλογης περιοχής, δεν φαίνεται να 

συµβάλλουν στην ενεργότητα του υποκινητή, ο oποίος έχει µελετηθεί µε 

αναλύσεις ελλείψεων και µεταλλαξιογένεσης (Honkawa et al 1987, Hashimoto-
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Gotoh et al 1988, Nagase et al 1990, Hashimoto-Gotoh et al 1992, Lowy et al 

1993). 

Στη συντηρητική περιοχή των 175 bp, στο 5΄άκρο του εξωνίου-1, 

υπάρχουν χαρακτηριστικές αλληλουχίες GC οι οποίες είναι αναγκαίες για 

µεταγραφική έκφραση. Υπάρχει όµως ασυµφωνία ανάµεσα στις διάφορες 

αναφορές για το ποιές από όλες αυτές τις θέσεις είναι πιο σηµαντικές. Έχει 

αποδειχθεί ότι ορισµένες από αυτές τις αλληλουχίες δεσµεύουν πυρηνικές 

πρωτεΐνες (Spandidos et al 1988, Spandidos et al 1989, Nagase et al 1990, 

Lowy et al 1993), έλλειψη όµως ή µεταλλαγή στις θέσεις αυτές παρουσιάζει 

ελάχιστη επίδραση στην έκφραση του γονιδίου (Lowy et al 1993). Υπάρχει 

επίσης ένα οµόλογο τµήµα 235 bp στο δεύτερο µισό του πρώτου εσωνίου, η 

έλλειψη του οποίου σχετίζεται µε µείωση της έκφρασης της p21 κατά 3 µε 10 

φορές (Hashimoto-Gotoh et al 1992, Lowy et al 1993). Είναι πιθανό ότι η 

ρύθµιση της έκφρασης του H-ras εξαρτάται τόσο από το πρώτο εσώνιο, όσο και 

από αλληλουχίες που εντοπίζονται 150 βάσεις από το σηµείο έναρξης της 

µεταγραφής. Παρόµοια χαρακτηριστικά έχουν βρεθεί και για τους υποκινητές 

του K-ras και N-ras (MacGrath et al 1983, Shimizu et al 1983, Barbacid 1987, 

Lowy et al 1993). 

Εκτός των ρυθµιστικών περιοχών στο 5΄άκρο του γονιδίου, υπάρχουν και 

στο 3΄άκρο αλληλουχίες που συµβάλλουν στην έκφραση του H-ras. Μια από 

αυτές που αποτελείται από επαναλαµβανόµενες διαδοχικές αλληλουχίες 

διαφορετικού µήκους (variable tandem repeats), εντοπίζεται περίπου 1000 bp 

µετά τη θέση πολυαδενυλίωσης και έχει δράση ενισχυτή (Capon et al 1983, 

Spandidos et al 1987, Cohen et al 1987). Η άλλη περιοχή αποτελείται από ένα 

συντηρηµένο εναλλακτικό εξώνιο IDX, στο εσώνιο µεταξύ των εξωνίων 3 και 4 

(Cohen et al 1989). Ώριµα µετάγραφα µε αυτό το εξώνιο βρίσκονται σε χαµηλά 

επίπεδα στο κύτταρο, αντανακλώντας πιθανόν χαµηλή σταθερότητα. Πειράµατα 

επιµόλυνσης µε cDNA που κωδικοποιεί το µετάγραφο, δεν έδειξαν σηµαντική 
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βιολογική δραστηριότητα. Ωστόσο η παρουσία του εξωνίου φαίνεται να έχει 

σηµαντική επίδραση στα επίπεδα της p21. Μεταλλαγές στη θέση συρραφής 

(splice donor site) αυτού του εξωνίου σε ενεργοποιηµένο γονίδιο H-ras, έχουν 

ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής ώριµης ras p21 πρωτεΐνης κατά 10 

φορές (Cohen et al 1989). 

 

2.2. Πρωτεΐνες ras 

 

2.2.1. ∆οµή των πρωτεϊνών ras 

 

Όπως αναφέρθηκε τα γονίδια ras των θηλαστικών κωδικοποιούν 

πρωτεΐνες µε µοριακό βάρος 21 kDa. Η p21 αποτελείται από 189 αµινοξέα και 

εµφανίζει τις εξής τρεις περιοχές: α) την καταλυτική περιοχή (αµινοξέα 1-164) 

που παρουσιάζει µεγάλη οµολογία µεταξύ των πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται 

από τα τρία ανθρώπινα γονίδια ras, β) την ετερογενή περιοχή (αµινοξέα 165-

186) που διαφέρει µεταξύ των τριών πρωτεϊνών p21 εκτός από την Cys186 και 

γ) την περιοχή πρόσδεσης στη µεµβράνη (αµινοξέα 186-189) (Barbacid 1987, 

Grand et al 1991, Lowy et al 1993). Σύγκριση των ισοµόρφων της p21 και των 

τριών ανθρώπινων γονιδίων ras, δείχνει ότι υπάρχει υψηλή οµολογία στα 

πρώτα 164 αµινοξέα (τα 86 αµινοτελικά αµινοξέα είναι απόλυτα όµοια, ενώ τα 

επόµενα 78 αµινοξέα παρουσιάζουν κατά 79% οµολογία) (Valencia et al 1991, 

Lowy et al 1993). Τα τελευταία 25 καρβοξυτελικά αµινοξέα αποκλίνουν 

σηµαντικά, εκτός από την Cys στη θέση 186. Αυτό υποδηλώνει ότι η ετερογενής 

περιοχή µεταξύ των διαφόρων οµολόγων πρωτεϊνών p21 πιθανόν σχετίζεται µε 

διακριτές λειτουργίες. Αν και τα καρβοξυτελικά αµινοξέα της ετερογενούς 

περιοχής πιθανόν συµµετέχουν διαφορετικά στην κατάλληλη διαµεσολάβηση 

για την υποκυτταρική τοποθέτηση της πρωτεΐνης, καµιά λειτουργικότητα δεν 

έχει αναφερθεί για το αµινοτελικό άκρο αυτής της περιοχής. Έλλειψη των 
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κωδικονίων 164-179 σε ενεργοποιηµένα γονίδια ras δεν έχει καµιά επίδραση 

στην ικανότητα µετασχηµατισµού των κυττάρων από τα γονίδια αυτά (Grand et 

al 1991, Lowy et al 1993). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα γονίδια αυτά δεν 

παίζουν σπουδαίο ρόλο στη δοµική ακεραιότητα, ή στην ενεργότητα των 

πρωτεϊνών ras (Εικόνα 9). 
 

Εικόνα 9: Λειτουργική δοµή της p21-ras στον άνθρωπο (Lowy et al 1993). 
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2.2.2. Έκφραση των πρωτεϊνών ras 

 

Ιστολογικές αναλύσεις σε ιστούς ποντικού για τα προϊόντα και των τριών 

γονιδίων ras έδειξαν ότι οι πρωτεΐνες ras υπάρχουν σε όλους τους ιστούς, 

διαφοροποιηµένους και εµβρυϊκούς. Ορισµένα διαιρούµενα κύτταρα έδειξαν 

µάλιστα ότι βάφονται εντονότερα (µε αντισώµατα) από τα αντίστοιχα 

διαφοροποιηµένα κύτταρα (Furth et al 1987). Ραδιο-ανοσολογικές µετρήσεις 

εκχυλισµάτων από NIH3T3 κύτταρα καθόρισαν ότι η περιεκτικότητα σε ras p21 

είναι περίπου 3×106 µόρια ανά κύτταρο. Τα αντίστοιχα κύτταρα 

µετασχηµατισµένα µε ιικό H-ras εκφράζουν πάνω από 6 φορές περισσότερη 

πρωτεΐνη ras (Lowy et al 1993). Σε αναλύσεις mRNA, όπου τα τρία γονίδια ras 

είναι διακριτά, βρέθηκε ότι τα mRNA τους παρουσιάζουν διαφορές µέχρι και 10 

φορές σε διαφορετικούς ιστούς ποντικού (Leon et al 1987). Για παράδειγµα τα 

επίπεδα έκφρασης του H-ras είναι υψηλά στην επιδερµίδα και στους 

σκελετικούς µυς και χαµηλά στο ήπαρ, η έκφραση του K-ras είναι υψηλή στο 

πεπτικό σύστηµα και στο θύµο αδένα και χαµηλή στην επιδερµίδα και τους 

σκελετικούς µυς, ενώ τα επίπεδα του N-ras είναι υψηλά στους όρχεις και το 

θύµο αδένα και χαµηλά στο ήπαρ και τα νεφρά (Furth et al 1987, Leon et al 

1987). Αυτά τα πρότυπα έκφρασης οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι τουλάχιστον 

ένα από τα τρία γονίδια ras εκφράζεται σε κάθε κυτταρικό τύπο και ότι υπάρχει 

εξειδικευµένη συµµετοχή του κάθε γονιδίου ras στη λειτουργία των διαφόρων 

τύπων κυττάρων (Furth et al 1987, Leon et al 1987, Barbacid 1987, Spandidos 

et al 1989). 

 

2.2.3. Υποκυτταρική κατανοµή των πρωτεϊνών ras 

 

Η πρωτεΐνη ras συντίθεται στο κυτταρόπλασµα σε ελεύθερα ριβοσωµάτια 

ως προ–p21 και έχει χρόνο ηµίσειας ζωής τουλάχιστον 24 ώρες (Grand et al 
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1991). Η προ-p21 υπόκειται σε µια σειρά µετα-µεταφραστικών τροποποιήσεων 

στο καρβοξυ-τελικό άκρο της, οι οποίες αυξάνουν την υδροφοβικότητα της 

πρωτεΐνης, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσµα την πρόσδεση της στην 

εσωτερική πλευρά της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης. Οι µετα-µεταφραστικές 

τροποποιήσεις είναι αναγκαίες ακόµα και για τον µετασχηµατισµό κυττάρων µε 

ras, καθώς ενεργοποιηµένα γονίδια ras χάνουν την ικανότητα τους για 

µετασχηµατισµό όταν εισάγονται επιπρόσθετες µεταλλαγές που καθιστούν την 

πρωτεΐνη κυτταροπλασµατική (Ulsh et al 1984, Grand et al 1991). 

Οι αλληλουχίες στο C-τελικό άκρο είναι αναγκαίες για τη δέσµευση πάνω 

στη µεµβράνη (Grand et al 1991) και η συντηρηµένη Cys186 απαιτείται για την 

έκφραση των µετα-µεταφραστικών διαδικασιών της προ-p21. Μεταλλαγµένες 

πρωτεΐνες µε αλλοιώσεις σε αυτή τη θέση, είναι ελαττωµατικές ως προς το 

µετασχηµατισµό και παραµένουν στο κυτταρόπλασµα. Η ιδιότητα 

µετασχηµατισµού µπορεί να διασωθεί, εάν το τµήµα πρόσδεσης στη µεµβράνη 

αντικατασταθεί στη θέση της Cys186 µε ένα άλλο, όπως για παράδειγµα η θέση 

µυριστιλίωσης από το γονίδιο src (Lowy et al 1993). 

 

2.2.4. Μετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις των πρωτεϊνών ras 

 

Βιοχηµικές αναλύσεις των διαδικασιών µετα-µεταφραστικής ρύθµισης των 

πρωτεϊνών ras έδειξαν ότι πρώτα τροποποιείται η Cys186 από το φαρνεσυλο-

ισοπρενοειδές που είναι προϊόν του µονοπατιού βιοσύνθεσης της 

χοληστερόλης. Στη συνέχεια τα τρία καρβοξυτελικά αµινοξέα πέπτονται 

πρωτεολυτικά, ενώ το καρβοξυτελικό άκρο της Cys186 µεθυλιώνεται (Grand et 

al 1991, Lowy et al 1993). Το προϊόν που προκύπτει παρουσιάζει ακόµα 

υψηλότερη υδροφοβικότητα καθώς και συγγένεια πρόσδεσης στη µεµβράνη. 

Τελικά τα κυστεϊνικά κατάλοιπα αριστερά της φαρνεσυλιωµένης κυστεΐνης στις 

πρωτεΐνες ras παλµιτιλιώνονται (Grand et al 1991, Lowy et al 1993). Αυτό 

 35



 Κεφάλαιο 2: Τα γονίδια ras 

αυξάνει περισσότερο τη συγγένεια πρόσδεσης στη µεµβράνη, καθώς και τη 

βιολογική ενεργότητα. 

Η πρόσδεση του παλµιτικού οξέος είναι αντιστρεπτή και γίνεται σε 

κυστεΐνες µεταξύ των αµινοξέων 180 και 185, αν εµποδιστεί η φαρνεσυλίωση 

της πρωτεΐνης ras, π.χ. ελαττώνοντας την ενδοκυτταρική διαθεσιµότητα 

φαρνεσυλίου, η πρωτεΐνη δεν µπορεί να προσδεθεί στη µεµβράνη µε 

αποτέλεσµα να συσσωρεύεται στο κυτταρόπλασµα και να µην διαθέτει 

ικανότητα µετασχηµατισµού (Grand et al 1991). 

 

2.2.5. Βιοχηµικές ιδιότητες των πρωτεϊνών ras 

 

Οι πρωτεΐνες ras έχουν δύο κύριες ιδιότητες: α) την πρόσδεση 

νουκλεοτιδίου γουανίνης (GTP/GDP) και β) την υδρόλυση του GTP (Grand et al 

1991, Bollag et al 1991, Boguski et al 1993, Schweins et al 1995). 

Οι πρωτεΐνες p21 προσδένουν νουκλεοτίδια γουανίνης GTP, GDP, dGTP, 

ppGpp και αρκετά µη φυσιολογικά ανάλογα GTP και GDP µε υψηλή συγγένεια. 

Οι θέσεις πρόσδεσης εντοπίζονται στα αµινοξέα 10-17 (πρόσδεση α- και β- 

φωσφορικής οµάδας), 57-60 (πρόσδεση γ- φωσφορικής οµάδας όταν 

προσδένεται GTP) και 116-119 (πρόσδεση του δακτυλίου της γουανίνης) 

(Schweins et al 1995). 

Η υδρόλυση της GTP-p21 δεν εξαρτάται µόνο από την καταλυτική 

ενεργότητα της πρωτεΐνης ras, αλλά ρυθµιστικό ρόλο διαδραµατίζουν και 

ορισµένοι κυτταρικοί παράγοντες (Bollag et al 1991, Boguski et al 1993). Οι πιο 

γνωστοί και χαρακτηρισµένοι παράγοντες που ρυθµίζουν τη δράση της ras είναι 

οι πρωτεΐνες GAP και NF1. Η GAP (GTPase activating protein) είναι ένας 

κυτταροπλασµατικός παράγοντας που προσδένεται στη GTP-p21 και 

επιταχύνει 5 φορές την ενεργότητα GTPάσης της φυσιολογικής p21. Η NF1 

(neurofibromin), που είναι µια πρωτεΐνη που σχετίζεται µε τη νευροϊνωµάτωση, 
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έχει µια περιοχή που εµφανίζει οµολογία µε την GAP πρωτεΐνη, µε αποτέλεσµα 

και η NF1 να δρα επιταχύνοντας την υδρόλυση της GTP-p21. 

Αντικαταστάσεις αµινοξέων, σηµαντικών για την αλληλεπίδραση µε τα 

νουκλεοτίδια γουανίνης, οδηγούν στη παραγωγή ενεργοποιηµένων πρωτεϊνών 

p21 (ικανών για µετασχηµατισµό) (Seeburg et al 1984, Der et al 1986, Bardacid 

1987, Spandidos et al 1989). Ανάλογα µε τη θέση της σηµειακής µετάλλαξης, η 

µη φυσιολογικά αυξηµένη δέσµευση του GTP είναι το αποτέλεσµα της πτώσης 

της ενεργότητας της GTPάσης ή/και της αύξησης του ρυθµού νουκλεοτιδικής 

ανταλλαγής (Grand et al 1991, Schweins et al 1995). Τα ογκογονίδια ras που 

απαντώνται συχνότερα στους όγκους, φέρουν συνήθως µια µετάλλαξη στα 

κωδικόνια 12, 13, ή 61 (Barbacid 1987, Spandidos et al 1989, Bos 1989, Grand 

et al 1991). 

Εκτός από τις πρωτεΐνες που συντελούν στην υδρόλυση της GTP-p21, 

υπάρχουν κυτταροπλασµατικοί παράγοντες που σταθεροποιούν τη µορφή της 

p21 που φέρει προσδεδεµένο GTP. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στα θηλαστικά 

αποτελεί το γονίδιο cdc25Mm που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη CDC25Mm, η 

οποία µε τη σειρά της ενεργοποιεί την αποδέσµευση του GDP από την GDP-

p21, µε αποτέλεσµα να µένει ελεύθερη θέση στην p21 για πρόσδεση του GTP. 

Σε ανθρώπινα κύτταρα έχουν περιγραφεί τουλάχιστον τρεις οικογένειες 

πρωτεϊνών που ευθύνονται για την ρύθµιση της ανταλλαγής των νουκλεοτιδίων. 

Αυτές αποτελούνταi από τις GRF, mSOS και GDS οικογένειες πρωτεϊνών. 

Ξεχωρίζουν µε βάση την αµινοξική τους οµολογία, την κατανοµή στους 

διάφορους τύπους κυττάρων και την αλληλεπίδραση µε τις διάφορες ισοµορφές 

της πρωτεΐνης ras (Bollag et al 1991, Boguski et al 1993). 
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2.3. Λειτουργικός ρόλος των ras 

 

2.3.1. Γενικά 

 

Τα κύτταρα που βρίσκονται σε φάση ηρεµίας (G0) έχουν γενοµικό 

περιεχόµενο DNA 2N, όπως επίσης και αυτά που βρίσκονται στη φάση G1, 

γεγονός που πιθανολογεί ότι ο διακόπτης που κινεί τον εξελικτικό µηχανισµό 

βρίσκεται στη φάση G0. Αρχικές παρατηρήσεις του Pardee έδειξαν ότι υπάρχει 

ένα «παράθυρο» στη φάση G1, όπου οι παράγοντες του ορού είναι απόλυτα 

απαραίτητοι για την περαιτέρω εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου (Pardee 1974). 

Αµέσως µετά, ακολουθεί ένα άλλο σηµείο όπου το κύτταρο χάνει πλέον την 

εξάρτηση που έχει από τους εξωκυττάριους παράγοντες για να προχωρήσει 

στον κυτταρικό κύκλο (αυτό ονοµάστηκε σηµείο R). Σε ινοβλάστες ποντικού το 

R βρίσκεται δύο περίπου ώρες πριν την έναρξη της φάσης S, ενώ σε πουλερικά 

βρέθηκε ότι το R βρίσκεται κατά το µέσο προς το τέλος της φάσης G1 

(Zetterberg et al 1995, Ewen 2000). 

Για να διπλασιαστεί ένα κύτταρο πρέπει να διπλασιαστεί το DNA του, αλλά 

και όλη η βιοµάζα του. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχουν κάποιοι συγχρονισµένοι 

µηχανισµοί ελέγχου του χρωµοσωµικού κύκλου και της κυτταρικής σύνθεσης 

πρωτεϊνών. Έτσι όταν σε πειράµατα εφαρµόστηκαν πριν το σηµείο R εξωγενείς 

ουσίες που µπορούσαν να σταµατήσουν το διπλασιασµό του DNA και την 

σύνθεση πρωτεϊνών, το κύτταρο διέκοπτε τον κυτταρικό κύκλο, ενώ όταν οι ίδιες 

ουσίες εφαρµόζονταν µετά το σηµείο R, το κύτταρο συνέχιζε τον κύκλο του 

µέχρι να ξαναβρεθεί στο επόµενο σηµείο R. Οι παραπάνω παρατηρήσεις 

οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι απαιτείται επαρκής βιοσυνθετική ικανότητα 

αλλά και εξωγενείς παράγοντες για να περάσει το κύτταρο το σηµείο R και να 

εκτελέσει διπλασιασµό (Zetterberg et al 1985, Ewen 2000). ∆εν έχει απαντηθεί 

ακόµα σαφώς το ερώτηµα, αν τα µιτωγόνα ερεθίσµατα δρουν ταυτόχρονα και 
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ανεξάρτητα σε πολλά σηµεία, ή µόνο σε ένα, που αργότερα προκαλεί τη 

συνεργατική ρύθµιση και άλλων σηµείων. 

 

2.3.2. Βιοχηµικός ρόλος των ras 

 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενη παράγραφο η p21 λειτουργεί 

δεσµεύοντας νουκλεοτίδια γουανίνης και έχει ενδογενή δράση GTPάσης 

(Εικόνα 10). 

Εικόνα 10: Σχηµατική παράσταση του διακόπτη λειτουργίας του ras µεταξύ της GDP-
συνδεδεµένης-ανενεργούς θέσης και της GTP-συνδεδεµένης-ενεργούς θέσης. Η 
ενεργοποίηση ενισχύεται από την δράση του GEF, που είναι ειδικός παράγων 
ανταλλαγής νουκλεοτιδίων γουανίνης και αυξάνει τον ρυθµό αποσύνδεσης του ras από 
το GDP, ή αναστέλλει την GAP. Η πρωτεΐνη ras δύναται να επιδράσει σε άλλες 
πρωτεΐνες για µεταγωγή µηνυµάτων όταν βρίσκεται στην ενεργή µορφή και είναι 
συνδεδεµένη µε GTP. GEF= παράγοντας ανταλλαγής νουκλεοτιδίων γουανίνης 
(Wittinghofer 1998). 
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Μεταλλάξεις στα ras προκαλούν είτε µείωση της δράσης της GTPάσης, είτε 

αύξηση του ρυθµού ανταλλαγής GDP µε GTP. Η φυσιολογική αλλά και η 

µεταλλαγµένη ras υφίσταται µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις για να 

µπορέσει να συνδεθεί µε την κυτταροπλασµατική µεµβράνη. Βρέθηκε λοιπόν ότι 

ενεργοποίηση του υποδοχέα των Τ κυττάρων (Τ cell receptor, TCR), ή του 

υποδοχέα της ιντερλευκίνης 2, προκαλούσε γρήγορα ενεργοποίηση των ras. 

Αυτό αναδείχθηκε µε µετρήσεις της σχέσης GTP-p21/GDP-p21 και συνέπιπτε 

µε πρόκληση κυτταρικού πολλαπλασιασµού (Downward et al 1990). Ο TCR 

ξεκινούσε την µετάπτωση (transition) από την G0 προς την G1, ενώ ο 

υποδοχέας ιντερλευκίνης 2 την µετάπτωση από G1 προς S. Φαίνεται λοιπόν ότι 

τα ras ρυθµίζουν την εξέλιξη µέσα από διαφορετικούς υποδοχείς. Παρόµοιες 

παρατηρήσεις έγιναν για τον PDGF και τον EGF, ότι δηλαδή προκαλούν τη 

µετάπτωση από την G0 στην G1 φάση, ενώ για την ινσουλίνη ότι προκαλεί 

µετάπτωση από την G1 στην S φάση (Scher et al 1979, Zetterberg et al 1985). 

Και άλλοι αυξητικοί παράγοντες έχουν βρεθεί να δρουν σε αυτές τις φάσεις, ενώ 

πλέον γνωρίζουµε ότι η ενεργοποίηση των ras γίνεται από πολλούς αυξητικούς 

παράγοντες και υποδοχείς κυτοκίνης. 

 

2.3.3. Ras και κυτταρικός κύκλος 

 

Η λειτουργική επίδραση των ras στoυς µηχανισµούς του κυτταρικού 

κύκλου φάνηκε µε άµεσα πειράµατα. Μικροεγχύσεις ενεργοποιηµένου ή 

φυσιολογικού ras σε κύτταρα προήγαγε την σύνθεση DNA από την φάση 

ηρεµίας (Stacey et al 1984), δείχνοντας έτσι ότι τα ras είναι επαρκή για την 

εξέλιξη από την G1 στην S φάση. Σε άλλα πειράµατα, µικροεγχύσεις είτε 

εξουδετερωτικών αντισωµάτων των ras, είτε ενός κυρίαρχου-αρνητικά 

µεταλλαγµένου ras έδειξαν ότι τα ras ήταν απαραίτητα για τη µετάβαση από την 

G0 φάση προς το τέλος της G1, που αδρά συµπίπτει µε το σηµείο R 
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(Dobrowolski et al 1994). Παρατηρήθηκαν βέβαια κάποιες διαφορές στα 

αποτελέσµατα, ανάλογα µε το είδος των κυττάρων και τον πειραµατικό τρόπο 

προσέγγισης που επιλεγόταν. Αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να 

αντικατοπτρίζουν διαφορές στη µιτωγόνο δυνατότητα των ras σε κάθε ειδικό 

τύπο κυττάρων. ∆ιαφορετικά θα µπορούσαν να σηµαίνουν διαφορετικά επίπεδα 

απόλυτων ποσοστών ενεργοποιηµένου ras, ανάλογα µε το πειραµατικό 

µοντέλο που χρησιµοποιείται (Ewen 2000). 

 

2.3.4. Προσαγωγά και απαγωγά ερεθίσµατα στις οδούς µεταγωγής 

σήµατος των ras-p21 

 

♦ Υποδοχείς κινασών τυροσίνης και ras 

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 10 χρόνια για να αρχίσει να 

διευκρινίζεται ο τρόπος µε τον οποίο οι διάφοροι αυξητικοί παράγοντες και οι 

κυτοκίνες ρυθµίζουν τη δράση των ras. Η µετάδοση σηµάτων ξεκινά από 

αυξητικούς παράγοντες που συνδέονται µε τους υποδοχείς τους, προκαλώντας 

µε τη σειρά τους διµερισµό και φωσφορυλίωση της τυροσίνης 

(αυτοφωσφορυλίωση). Τα φωσφορυλιωµένα υπολείµµατα τυροσίνης 

αναγνωρίζονται από ένα µόριο-προσαρµοστή, το Grb2 (παράγραφο 1.1.2, 

Εικόνα 2), διαµέσου µιας περιοχής του, της SH2 (Src homology domain 2) 

(Εικόνα 11). Το Grb2 σχετίζεται µε τον Sos, που είναι παράγοντας ανταλλαγής 

νουκλεοτιδίων για το ras. Η αλληλεπίδραση του Grb2 µε τον Sos γίνεται µέσω 

δύο SH3 περιοχών του Grb2, που συνδέονται µε περιοχή του Sos πλούσια σε 

προλίνη. Θεωρείται πιθανό ότι η λειτουργική συνέπεια της φωσφορυλίωσης 

τυροσίνης του υποδοχέα, είναι η άθροιση Sos στην εσωτερική πλευρά της 

κυτταροπλασµατικής µεµβράνης, η οποία ενισχύει την ανταλλαγή GDP µε GTP 

στις ras προκαλώντας έτσι την ενεργοποίηση τους (Gale et al 1993, Chardin et 

al 1993, Ewen 2000). Πράγµατι έκφραση µεταλλαγµένου Sos προκαλεί την  
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Εικόνα 11: Μηχανισµός ενεργοποίησης της p21-ras από εξωκυττάρια µιτωγόνα 
σήµατα. ∆ιέγερση από αυξητικούς παράγοντες οδηγεί σε ενεργοποίηση υποδοχέων µε 
δράση κινάσης τυροσίνης και αυτοφωσφορυλίωση. Η φωσφορυλίωση των υποδοχέων 
δίνει µία θέση πρόσδεσης στα κυτταροπλασµατικά συµπλέγµατα Grb2-Sos, 
προκαλώντας την άθροιση αυτών των συµπλεγµάτων στην κυτταροπλασµατική 
µεµβράνη όπου είναι συνδεδεµένη η πρωτεΐνη ras. Η στρατολόγηση Sos στην 
µεµβράνη προάγει την ανταλλαγή GDP µε GTP στην ras, ενεργοποιώντας την (Ewen 
2000). 

 

ενεργοποίηση των ras, παρά την απουσία ενεργοποίησης του υποδοχέα 

(Aronheim et al 1994). Το µοντέλο αυτό εξηγεί το πώς η πρόσδεση µιτωγόνων 

στους υποδοχείς προκαλεί ενεργοποίηση των ras. 
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♦ Ενεργοποίηση των ras ανεξάρτητη από αυξητικούς παράγοντες 

Κάποιοι ερευνητές βρήκαν ότι η ενεργοποίηση των ras κατά την G1 φάση 

είναι δικόρυφη (Taylor et al 1996). Υπάρχει δηλαδή µια άµεση πρώιµη 

ενεργοποίηση που είναι αποτέλεσµα µιτωγόνων και µια δεύτερη αιχµή 

ενεργοποίησης στο µέσο της φάσης G1. Περιέργως, η δεύτερη αιχµή έδειχνε να 

είναι ανεξάρτητη από την Grb2 και τους υποδοχείς αυξητικών παραγόντων και 

αντίθετα από την άµεση αιχµή, η δεύτερη αυτή κορύφωση εξαρτιόταν από τη 

σύνθεση καινούργιου RNA και πρωτεϊνών. Η δεύτερη κορύφωση θεωρείται 

απαραίτητη λόγω της ανάγκης να διατηρηθεί η λειτουργία των ras κατά την 

εξέλιξη της G1. Η ανωτέρω παρατήρηση έρχεται εν µέρει σε αντίθεση µε ότι 

αναφέρθηκε παραπάνω, ότι δηλαδή κάποιοι υποδοχείς ενεργοποιούν την ras 

για την µετάπτωση της G0 προς την G1 και κάποιοι άλλοι για την µετάπτωση 

της G1 προς την S. Η οδός της δεύτερης αιχµής ενεργοποίησης των ras 

παραµένει ακόµα αδιευκρίνιστη. 

 

♦ Οδοί µεταγωγής σήµατος που ενεργοποιούνται από τα ras 

Η πιο εκτενώς µελετηµένη οδός µεταγωγής σήµατος από τα ras προς το 

εσωτερικό του κυττάρου, σχετίζεται µε: τη Raf1, την κινάση της µιτωγόνου 

ενεργοποιούσας πρωτεϊνικής κινάσης (mitogen activating protein kinase kinase, 

ή MAPKK, ή MEK1) και τις µιτωγόνα ενεργοποιούσες πρωτεϊνικές κινάσες 

(MAPKs) (ή αλλιώς εξωκυττάριες κινάσες ρυθµιστών σήµατος (extracellular 

signal-regulated kinases, ή ERKs)) (Εικόνα 12). Η Raf είναι µια κινάση 

σερίνης/θρεονίνης που αλληλεπιδρά ειδικά και ενεργοποιείται από τον 

σύνδεσµο GTP-ras. Παραµένει ασαφής ο µηχανισµός µε τον οποίο η ras 

ενεργοποιεί την Raf1. Φωσφορυλίωση σερίνης της MEK1 από την Raf1, οδηγεί 

σε ενεργοποίηση αυτής (της MEK1), που µε τη σειρά της φωσφορυλιώνει 

υπολείµµατα τυροσίνης και θρεονίνης στην MAPK και την ενεργοποιεί (Marshall 

1994). Περιφερικότερα της ΜΑΡΚ βρίσκεται η p90 ριβοσωµική S6 κινάση 
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(p90s6k) και µεταγραφικοί παράγοντες όπως ο τριµερής παράγων 

συµπλέγµατος (ternary complex factor, ή TCF). Ο TCF δρα µαζί µε παράγοντα 

ανταπόκρισης ορού (serum response factor, ή SRF) για να προάγει την 

µεταγραφή υποκινητών που περιέχουν στοιχεία ανταπόκρισης ορού (serum 

response element, ή SRE), όπως είναι αυτό του αµέσως πρώιµου γονιδίου c-

fos (immediate early gene) (Hill et al 1995). Ως εκ τούτου, τουλάχιστον σ’ αυτή 

την περίπτωση το µονοπάτι ras/Raf/MEK/MAPK συνδέει  τα µιτωγόνα σήµατα 

της G0/G1 µε την άµεση πρώιµη απάντηση (Ewen 2000) (Εικόνα 12). 

Εικόνα 12: Σχηµατική αναπαράσταση µερικών οδών µεταγωγής σήµατος που 
ενεργοποιούνται από την πρωτεΐνη ras. Ο καταρράκτης Raf/MEK/MAPK κινάσης 
καταλήγει τελικά στη ρύθµιση της µεταγραφής, προκαλώντας τη φωσφορυλίωση και 
άλλων κινασών που εµπλέκονται στον έλεγχο της αύξησης. Οι οδοί διαµέσου του Rac 
και του Rho οδηγούνε στην ενεργοποίηση του JNK και του αυξητικού παράγοντα του 
ορού (SRF). Η ενεργοποίηση της p70s6k είναι εξαρτώµενη από το PI3K (Ewen 2000). 
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Μία άλλη οδός µεταγωγής σήµατος των ras, εµπλέκει το RalGDS (ένα 

παράγοντα ανταλλαγής υπεύθυνο για την ενεργοποίηση των Ral GTPασών), 

την φωσφατιδυλινοσιτόλη 3-κινάση (PI3K) και πιθανά την p120GAP 

(ενεργοποιό πρωτεΐνη GTPασών, GTPase activating protein). Μερικά από αυτά 

θα συζητηθούν παρακάτω. Από τα παραπάνω είναι σηµαντικό να 

συγκρατήσουµε ότι τα ras, εκτός του ότι επηρεάζουν τον κυτταρικό κύκλο, 

επηρεάζουν και πολλές άλλες βιολογικές λειτουργίες όπως η διαφοροποίηση, η 

µορφολογία των κυττάρων και η απόπτωση. 

Εξαιτίας των διαφόρων διακλαδώσεων αλλά και επικαλύψεων των 

ενδοκυττάριων οδών, είναι δύσκολο να εκτιµηθεί µε σαφήνεια η λειτουργία των 

ras. 

 

2.3.5. Εξέλιξη στη G1 φάση και απαγωγά ερεθίσµατα από τα ras 

 

♦ Raf, ΜΕΚ και MAPK 

Αρχικά το ενεργοποιηµένο Raf1 θεωρήθηκε ανίκανο να προάγει εξέλιξη 

των κυττάρων από την G0 φάση, αλλά στοιχεία που προέκυψαν αργότερα 

έδειξαν ότι τα πράγµατα ήταν διαφορετικά. Παρόµοια ο MEK1 θεωρείται 

απαραίτητος αλλά όχι από µόνος του επαρκής, για την εξέλιξη στη G1 φάση 

(Cowley et al 1994). Υπάρχουν ακόµα στοιχεία που δείχνουν ότι ο MAPK είναι 

απαραίτητος για την είσοδο στην S φάση. Αυτό βρέθηκε σε ινοβλάστες από 

πνεύµονα και ωοθήκες σε κινέζικα hamsters (Tamemoto et al 1992), αν και δεν 

επιβεβαιώθηκε σε άλλες µελέτες (Taylor et al 1996). 

 

♦ PI3K 

Το PI3K, που είναι από τους άµεσους στόχους ενεργοποίησης των ras, 

είναι επίσης απαραίτητο για την εξέλιξη της G1 φάσης (Roche et al 1994). 

Φαίνεται όµως ότι η λειτουργία του είναι πιο πολύπλοκη, αφού δείχνει να 
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συµµετέχει και σε οδούς που ενεργοποιούν τις ras-p21. Χρησιµοποιώντας 

µεταλλαγµένο-ενεργό υποδοχέα PDGF, συµπέραναν ότι το PI3K ή/και ένα άλλο 

ένζυµο (η φωσφολιπάση C_
γ1, η οποία παίζει βασικό ρόλο στη µεταγωγή 

µηνυµάτων) είναι απαραίτητα για τη µιτωγένεση. Επιπρόσθετα, για την 

µεταγωγή µηνυµάτων ήταν αναγκαία και η λειτουργία των ras, σε συνεργασία 

όµως και παράλληλα µε τον PI3K (Ewen 2000). 

Επίσης η p70 ριβοσωµική S6 κινάση (S6K) είναι απαραίτητη και στην 

κυτταροπλασµατική της, αλλά και στην πυρηνική της µορφή για την εξέλιξη της 

G1. Η ενεργοποίηση της p70s6k από τον PDGF και την ινσουλίνη µεσολαβείται 

από την PI3K (Chung et al 1994), ενώ φαίνεται να συµµετέχει και το πρωτο-

ογκογονίδιο Akt. Αυτό µοιάζει να είναι ανεξάρτητο γεγονός από τα ras. Πιθανόν 

η ακολουθία ras/PI3K/Akt να µην είναι γραµµική (Downward 1998), µια που έχει 

βρεθεί ότι η παραπάνω αλληλουχία φαίνεται να προστατεύει µεν σηµαντικά τα 

κύτταρα από την απόπτωση, αλλά µε τρόπο ανεξάρτητο από τον κυτταρικό 

κύκλο. 

 

♦ Η Rho οικογένεια των GTPασών 

Tα Rac1, Cdc42 και Rho είναι µέλη της οικογένειας των GTPασών. Η 

ενεργοποιηµένη ras-p21 χρειάζεται και τις Rac1 και Rho για να προκαλέσει 

µετασχηµατισµό. Επίσης, η ενεργοποιηµένη ras µπορεί να προκαλέσει 

συρρίκνωση της κυτταροπλαµατικής µεµβράνης µε Rac1-εξαρτηµένο τρόπο, 

γεγονός που είναι σύµφωνο µε το ότι οι ras-p21 λειτουργούν διεγείροντας την 

Rac1 (Ewen 2000). 

 

♦ Η πολλαπλότητα των οδών µεταγωγής σήµατος µέσω των ras 

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι πολλαπλές οδοί µεταγωγής σήµατος 

ενεργοποιούνται από τις ras-p21. Το άµεσο ερώτηµα που τέθηκε ήταν ποια η 

σχέση ανάµεσα σ’ αυτές τις οδούς. Στο παραπάνω ερώτηµα δόθηκαν 
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απαντήσεις µε τη χρήση µεταλλαγµένων  σε διαφορετικά κωδικόνια ras-p21. 

Αυτό χρησιµοποιήθηκε για να βρεθεί η πολλαπλότητα για τη µεταγωγή 

µηνυµάτων και ερεθισµάτων µέσω των ras-p21 για τη σύνθεση του DNA. Έτσι 

είδαν ότι δύο µη µεταλλαξιογόνες µεταλλάξεις του ras, η ras(V12, G37) και η 

ras(V12, S35) όταν λειτουργούσαν µαζί µε τη Raf1 προκαλούσαν 

µετασχηµατισµό (White et al 1995). Ακολούθησαν και άλλες µελέτες και τελικά 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η από την ras προκαλούµενη σύνθεση του 

DNA, χρειάζεται απαραίτητα και την ενεργοποίηση του Raf1 και του Rac1. Αυτό 

οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η οδός Raf/MEK/MAPK συνεργάζεται µε την 

PI3K/Rac1 για να προκαλέσει τη σύνθεση του DNA. 

 

♦ Έλεγχος της βιοσυνθετικής ικανότητας και η σχέση της µε την φάση G1 

Ένα γεγονός που θα πρέπει να αναφερθεί, είναι η σχέση ανάµεσα στη 

βιοσυνθετική ικανότητα του κυττάρου και την ικανότητα εξέλιξης της G1 φάσης. 

Σε προηγούµενη ενότητα έχει αναφερθεί ότι η πρόοδος της G1 είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητη στην από εξωγενείς ουσίες προκαλούµενη αναστολή της σύνθεσης 

πρωτεϊνών. Ακόµα ότι αυτές οι ουσίες εµποδίζουν τα κύτταρα να ξεπεράσουν το 

σηµείο R, όταν δέχονται µιτωγόνα µηνύµατα. Αυτό δείχνει ότι η βιοσυνθετική 

ικανότητα είναι απαραίτητη για να περάσουν τα κύτταρα στη φάση S και 

επιπλέον ότι τα µιτωγόνα σήµατα µπορεί να συνδέονται µε τον έλεγχο της 

βιοσυνθετικής ικανότητας. Έτσι οι εξαρτώµενες από το ras οδοί, αλλά και οι 

ανεξάρτητες, επηρεάζουν τη λειτουργία της µετάφρασης (Proud 1994). 

 

2.3.6. Μηνύµατα από τα ras και κυτταρικός κύκλος 

 

♦ Ras/Raf/Mek/MAPK και κυκλίνη D1 

Η πρώτη διασύνδεση που έγινε γνωστή µεταξύ των ras και του κυτταρικού 

κύκλου, ήταν µέσω της κυκλίνης D1 η έκφραση της οποίας ρυθµίζεται από 
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µιτωγόνα. Έκτοπη έκφραση των µεταλλαγµένων ras, Raf και MEK οδηγεί σε 

απορύθµιση της κυκλίνης D1. Στο µονοπάτι που οδηγεί από τον MAPK προς 

την ενεργοποίηση του υποκινητή της κυκλίνης D1 συµµετέχει η οικογένεια των 

µεταγραφικών παραγόντων AP-1. Η δράση των AP-1 απαιτείται για την 

µετάπτωση από την G0 προς την G1 φάση. Η έκφραση των AP-1 

µεταγραφικών παραγόντων επάγεται από το ras και την MAPK, και στη 

συνέχεια ρυθµίζουν τον υποκινητή της κυκλίνης D1 (Ewen 2000) (Εικόνα 13). 

 

♦ Ras και αναστολείς των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών (CDK) 

Η δράση των συµπλεγµάτων κυκλίνης D-CDK4/6 και του συµπλέγµατος  

κυκλίνης E-CDK2 ρυθµίζεται εν µέρει από αναστολείς των CDK. Σε αρκετά είδη 

κυττάρων που έχουν µελετηθεί, τα επίπεδα p27 είναι πολύ υψηλά όταν τα 

κύτταρα είναι σε φάση ηρεµίας και µειώνονται προοδευτικά όταν τα κύτταρα 

ερεθίζονται από µιτωγόνα. Αντίθετα τα επίπεδα p21 είναι πολύ χαµηλά σε φάση 

ηρεµίας και αυξάνονται µετά από ερεθίσµατα µιτωγόνων (Hengst et al 1994). 

Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι η p21 και η p27 (που είναι αναστολείς των 

CDK) επηρεάζονται µε διαφορετικό τρόπο από τα µιτωγόνα, κατά την εξέλιξη 

από την φάση G0 προς τη φάση G1. 

Παρά τα ανωτέρω βρέθηκε ότι τα συµπλέγµατα κυκλίνης-CDK µπορούν 

να συνυπάρχουν µε τους p21 και p27 και να διατηρούν ικανότητα κινάσης 

(Soos et al 1996). Μια αύξηση όµως στη σχέση των αναστολέων CDK προς τα 

συµπλέγµατα κυκλίνης-CDK, οδηγεί σε απενεργοποίηση της κινάσης, γεγονός 

που σηµαίνει ότι υπάρχει κάποια ουδός που χρειάζεται να φτάσουν οι 

αναστολείς για να προκαλέσουν αναστολή. Ο πιθανός ρόλος της p21 και 

λιγότερο της p27 και της p57, είναι να προάγουν την συναρµολόγηση και 

άθροιση συµπλεγµάτων κυκλίνης-CDΚ (LaBaer et al 1997). Ως εκ τούτου η 

οικογένεια των αναστολέων CDK, φαίνεται να κατέχει αρνητικές αλλά και θετικές 

δράσεις όσον αφορά τη λειτουργία των συµπλεγµάτων κυκλίνης-CDK. 
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Εικόνα 13: Σχηµατική αναπαράσταση των οδών µεταγωγής σηµάτων µέσω των ras 
και των τρόπων που λειτουργούν στο µηχανισµό του κυτταρικού κύκλου. Ο 
καταρράκτης Raf/MEK/MAPK οδηγεί στην επαγωγή και ενεργοποίηση µεταγραφικών 
παραγόντων που εµπλέκονται στη σύνθεση της κυκλίνης D1. Επιπρόσθετα αυτή η 
οδός θεωρείται ότι δρα στη σύνθεση της p21 µε άγνωστο µηχανισµό. Οι εξαρτώµενες 
από το Rac οδοί φαίνεται να επηρεάζουν επίσης τη σύνθεση κυκλίνης D1. Η οδός 
µέσω του Rho φαίνεται να αναστέλλει την από το ras εξαρτώµενη επαγωγή της p21. Οι 
Rac και Rho µοιάζουν να δρουν µαζί µειώνοντας την ενεργότητα του p27 κατά την 
εξέλιξη της G1 µε άγνωστο µηχανισµό. Στην ανωτέρω εικόνα τα βέλη δεν σηµαίνουν 
απαραίτητα θετική ρυθµιστική δράση (Ewen 2000). 

 

Η σπουδαιότητα της ισορροπίας ανάµεσα στα σχετικά επίπεδα των 

συµπλεγµάτων κυκλινών-CDK και των αναστολέων των CDK έχει ερευνηθεί 

διαµέσου της οδού που συµµετέχει η Raf. Αυτό φάνηκε µε πείραµα όπου για να 

προαχθεί η εξέλιξη προς την G1 φάση έπρεπε να ενεργοποιηθεί σύντηξη του 

Raf µε πυρηνικούς υποδοχείς ορµονών (οιστρογόνων ή ανδρογόνων) σε τέτοιο 
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επίπεδο που να παράγεται αρκετή κυκλίνη D1. ταυτόχρονα όµως έπρεπε και η 

επαγωγή της p21 να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που να ενισχύει την 

συναρµολόγηση συµπλεγµάτων κυκλίνης D1–CDK4, όχι όµως σε ψηλότερα 

επίπεδα που θα απενεργοποιούσαν την CDK4, ή την CDK2 (Ewen 2000). 

Επίσης η MEK µπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στην συνάθροιση 

συµπλεγµάτων κυκλίνης-CDK (Cheng et al 1998). Το κατά πόσο όµως η ras-

p21, ή η MEK, έχουν την ικανότητα να ρυθµίζουν το µηχανισµό του κυτταρικού 

κύκλου, εξαρτάται από το είδος των κυττάρων αλλά και από τα εξωκυττάρια 

µηνύµατα. 

Η επίδραση της έκφρασης του p27 για την µετάπτωση G0 προς S, έχει 

επίσης ελεγχθεί. Υπάρχουν µονοπάτια εξαρτώµενα (ή και ανεξάρτητα) από τα 

ras που φαίνεται να ρυθµίζουν αρνητικά την p27, η έκφραση της οποίας 

αναστέλλει την εξέλιξη της G1 φάσης (Takuwa et al 1997). Η MEK1 δεν 

επηρεάζει την p27, ενώ η ras µόνη της δεν µπορεί να προκαλέσει καταστολή 

στην p27. Υπάρχουν τελικά πολλοί δρόµοι που οι ras επηρεάζουν την σύνθεση 

του DNA. 

 

♦ Σχέση ras και Rb 

Ο δυνητικός ρόλος του RB στον έλεγχο του σηµείου περιορισµού, έχει 

µελετηθεί σε ινοβλάστες εµβρύου ποντικού. Έτσι βρέθηκε ότι το Rb ρυθµίζει 

αρνητικά την εξέλιξη της G1 φάσης (Herrera et al 1996). Η ρύθµιση του Rb 

γίνεται από τις κυκλίνες D και E. Η απώλεια του Rb δεν δείχνει να επηρεάζει την 

πιστότητα του σηµείου R. Aν και τα απoτελέσµατα των ερευνών είναι αντιφατικά 

σε πολλά σηµεία, η pRb φαίνεται να παίζει ρόλο στην φάση G1 καθώς επίσης 

στο σηµείο R (Ewen 2000). 

Η σχέση µεταξύ pRb και ras-p21 στον κυτταρικό κύκλο έχει καθοριστεί µε 

σαφήνεια. Η pRb ενεργοποιείται από την κυκλίνη D1 της οποίας η δράση 

ελέγχεται από το µονοπάτι ras/Raf/MEK/MAPK. Τα δεδοµένα που υπάρχουν 
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προτείνουν ότι οι ras ρυθµίζουν την µετάπτωση από την G0 στην G1 φάση 

ανεξάρτητα από την Rb, ενώ ρυθµίζουν το πέρασµα από το µέσο της G1 προς 

την είσοδο της S φάσης ρυθµίζοντας την έκφραση της κυκλίνης D1. Έτσι στο 

δεύτερο αυτό τµήµα η λειτουργία των ras είναι εξαρτώµενη από το RB (Ewen 

2000). 

 

2.3.7. Η συνεργική δράση των γονιδίων 

 

Ο µετασχηµατισµός των κυττάρων οδηγεί µεταξύ άλλων και στον 

αρρύθµιστο πολλαπλασιασµό τους. Το p16INK4a βρίσκεται µεταλλαγµένο 

(υπολειπόµενο) σε πολλά είδη καρκίνου του ανθρώπου. Η απενεργοποίηση του 

σχετίζεται µε την αθανατοποίηση των κυττάρων, που σε ένα δεύτερο βήµα 

µπορούν να µετασχηµατιστούν εξαιτίας της ενεργοποίησης του ras (Serrano et 

al 1996). Μια περίεργη παρατήρηση ήταν ότι η έκτοπη έκφραση ογκογονιδίου 

ras σε ινοβλάστες ανθρώπου και ποντικού, προκαλούσε µόνιµα αναχαίτιση της 

προόδου της G1 φάσης και χαρακτηριστικά γήρανσης στα κύτταρα (Serrano et 

al 1997). Όταν όµως ταυτόχρονα απουσίαζε η φυσιολογική έκφραση του p53, ή 

του p16INK4a, τότε τα κύτταρα άρχιζαν να µεατσχηµατίζονται (Serrano et al 1996, 

Serrano et al 1997). Αυτό δείχνει ότι τα ανωτέρω γονιδια πρέπει να 

συνεργάζονται για να χαθεί η φυσιολογική ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου και 

ότι το κύτταρο από µόνο του έχει µια αυτοπροστατευτική ικανότητα απέναντι 

στο µεταλλαγµένο ras. Η ικανότητα αυτή οφείλεται εν µέρει στους αναστολείς 

CDK.  

Επιπρόσθετα βρέθηκε ότι η θέση INK4a περιέχει δύο εναλλακτικά πρώτα 

εξώνια (το Ε1α και το Ε1β) και ένα δεύτερο εξώνιο (Quelle et al 1995). Το 

µετάγραφο που χρησιµοποιεί το Ε1α είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του 

p19ARF, ενώ αυτό που χρησιµοποιεί το Ε1β παράγει το p16INK4a. Μεταξύ τους 

δεν υπάρχει οµολογία. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη µελέτη της 
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λειτουργίας των ανωτέρω εναλλακτικών µεταγράφων, δείχνουν ότι είναι 

απαραίτητη η απώλεια του p19ARF, του p53 και πιθανόν του p16INK4a για να 

µετασχηµατιστούν τα κύτταρα. 
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3. Νεοπλάσµατα του παχέος εντέρου 

 

3.1. Γενικά 

 

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού (ΚΠΟ) θεωρείται το τέταρτο 

συχνότερα πρωτοδιαγνωζόµενο είδος καρκίνου στην Αµερική µετά τον καρκίνο 

του προστάτη, του µαστού και του πνεύµονα (Bresalier et al 1998). Επειδή ο 

ΚΠΟ αναπτύσσεται µε αργό ρυθµό κατά τη διάρκεια της ζωής, είναι πλέον 

εφικτή η ανίχνευση προκαρκινικών καταστάσεων ή και πρώιµου καρκίνου, µε 

αποτέλεσµα την βελτίωση της επιβίωσης. Υφίσταται η γενικότερη θεώρηση ότι η 

συχνότερη προκαρκινική κατάσταση του παχέος εντέρου είναι οι επιθηλιακοί 

νεοπλασµατικοί πολύποδες. 

 

3.2. Πολύποδες του παχέος εντέρου 

 

Στο παχύ έντερο συχνότερα από κάθε άλλο τµήµα του πεπτικού σωλήνα 

αναπτύσσονται πολύποδες που ανάλογα µε την ιστική τους προέλευση 

κατατάσσονται σε ορισµένες οµάδες (Πίνακας 5). 

Από τις διάφορες κατηγορίες πολυπόδων κλινική σηµασία παρουσιάζουν 

οι επιθηλιακοί νεοπλασµατικοί πολύποδες, λόγω της σχέσεως τους µε τον ΚΠΟ. 

Η δεύτερη οµάδα των επιθηλιακών πολυπόδων, οι υπερπλαστικοί ή 

µεταπλαστικοί πολύποδες, αν και είναι αρκετά συχνοί, δεν αποτελούν κλινικό 

πρόβληµα. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι πάντα µικρού µεγέθους (≤5mm) οπότε 

δεν προκαλούν συµπτώµατα, εντοπίζονται κυρίως στο αριστερό (ΑΡ) τµήµα του 

παχέος εντέρου και συνήθως στo ορθοσιγµοειδές και το σπουδαιότερο δεν 

έχουν καµιά σχέση µε τον ΚΠΟ (Morson 1962, Lane et al 1971, Tedesco et al 

1982). 
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Η παρούσα µελέτη αφορά τους επιθηλιακούς νεοπλασµατικούς 

πολύποδες, οπότε όπου παρακάτω στο κείµενο γίνει αναφορά σε “πολύποδες” 

ή “αδενώµατα” θα υπονοεί τους πολύποδες αυτούς. 

 

Πίνακας 5: Πολύποδες παχέος εντέρου 

 
Επιθηλιακοί Νεοπλασµατικοί 

Υπερπλαστικοί 

Αµαρτώµατα Νεανικοί 

Peutz-Jeghers 

Αιµαγγειώµατα 

Λιπώµατα 

Νευροϊνώµατα 

Λειοµυώµατα 

Φλεγµονώδεις Πολύποδες ελκώδους κολίτιδας 

Πολύποδες νόσου του Crohn 

Πολύποδες δυσεντερίας 

(Εµµανουηλίδης 1989) 

 

3.2.1. Επιδηµιολογικά στοιχεία πολυπόδων 

 

Η συχνότητα εµφάνισης πολυπόδων επηρεάζεται από δύο βασικούς 

παράγοντες: το σύµφυτο κίνδυνο που έχει ένας συγκεκριµένος πληθυσµός για 

ανάπτυξη ΚΠΟ και την ηλικία των ανθρώπων. Αν και η συχνότητα εύρεσης 

πολυπόδων διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα σε διαφορετικούς πληθυσµούς, τείνει 

να είναι υψηλότερη στους πληθυσµούς που έχουν µεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο 

ανάπτυξης ΚΠΟ (Correa 1978). Η επίπτωση των πολυπόδων ενός 

συγκεκριµένου πληθυσµού φαίνεται να µεταβάλλεται όταν πληθυσµός της ίδιας 

εθνικότητας διαβιεί σε άλλη περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση µάλιστα η 

συχνότητα τείνει να πλησιάσει, σε ποσοστό ανάλογο, αυτήν που έχουν κάτοικοι 
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άλλης εθνικότητας της ίδιας περιοχής. Αναφέρεται ακόµη ότι οι 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες επηρεάζουν την επίπτωση των πολυπόδων, 

αλλά αυτό δεν έχει σαφώς διευκρινιστεί. Η ηλικία είναι βασικά ο πιο 

καθοριστικός παράγων της επίπτωσης των πολυπόδων (Πίνακας 6). Εκτός του 

ότι σε µεγαλύτερες ηλικίες παρατηρούνται συχνότερα πολύποδες, συχνότεροι 

είναι επίσης οι πολλαπλοί πολύποδες, οι πολύποδες µε βαρειά δυσπλασία, ενώ 

κάποιες µελέτες αναφέρουν συχνότερα µεγάλους πολύποδες (Itzkowitz et al 

1998). Η συχνότητα εύρεσης πολυπόδων έχει αλλάξει από τότε που η 

κολονοσκόπηση έγινε εφικτή σε µεγάλες οµάδες πληθυσµού. Αναφέρονται 

διαφορετικά ποσοστά εύρεσης πολυπόδων σε ασυµπτωµατικούς ασθενείς, από 

23-41% ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία (Rex et al 1991, DiSario et al 1991). 

Νεκροτοµικά δεδοµένα αναφέρουν ακόµη µεγαλύτερα ποσοστά. Όλες οι 

µελέτες πάντως συµφωνούν στο υψηλό ποσοστό εύρεσης πολυπόδων σε 

ηλικίες µεγαλύτερες των 60 ετών (DiSario et al 1991, Rex et al 1991). 

Η ανάπτυξη των πολυπόδων δεν σχετίζεται µε το φύλο, αν και κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι παρατηρούνται συχνότερα στους άνδρες. Η φυλή δεν φαίνεται 

να έχει καµιά επίδραση στην επίπτωση τους. 
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Πίνακας 6: Συχνότητα των πολυπόδων του παχέος εντέρου 

 
  Συχνότητα πολυπόδων (%) 
  Άνδρες Γυναίκες 

  Ηλικία Ηλικία 

Πληθυσµός 
Συχνότητα 

ΚΠΕ 
20-39 40-59 60+ 20-39 40-59 60+

Χαβάϊ-Γιαπωνέζοι πολύ υψηλή 50 69 64 0 71 58 

Νέα Ορλεάνη, λευκοί υψηλή 0 39 47 0 10 35 

Νέα Ορλεάνη, µαύροι υψηλή 19 26 52 0 27 41 

Βραζιλία (Σάο Πάολο) ενδιάµεση 5 14 30 8 14 23 

Ιαπωνία (Akita) ενδιάµεση 21 31 46 0 8 37 

Ιαπωνία (Miyagi) χαµηλή 1 9 23 4 9 17 

Κόστα Ρίκα (Σαν 

Χοσέ) 
χαµηλή 0 6 13 2 4 9 

Κολοµβία (Κάλι) χαµηλή 2 7 18 2 10 15 

ΚΠΕ= καρκίνος παχέος εντέρου 

(Itzkowitz et al 1998) 

 

3.2.2. Ιστολογικά χαρακτηριστικά πολυπόδων 

 

Οι πολύποδες είναι όγκοι καλοήθους νεοπλαστικού επιθηλίου και µπορεί 

να είναι έµµισχοι ή άµισχοι. Η νεοπλαστική φύση των πολυπόδων γίνεται 

εµφανής µε την ιστολογική µελέτη της αρχιτεκτονικής των αδένων τους. Έτσι 

κατατάσσονται σε σωληνώδη, θηλώδη και µεικτά αδενώµατα. Τα σωληνώδη 

αδενώµατα είναι τα πιο συχνά και χαρακτηρίζονται από ένα σύµπλεγµα 

διακλαδιζόµενων αδένων. Τα θηλώδη (ή λαχνωτά) αδενώµατα χαρακτηρίζονται 

από αδένες που εκτείνονται επιµήκως από το κέντρο του πολύποδα προς την 

επιφάνεια του, δηµιουργώντας έτσι µακριές προσεκβολές που µοιάζουν µε 
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δάκτυλα. Τα σωληνολαχνωτά (ή µεικτά) αδενώµατα χαρακτηρίζονται από το 

συνδυασµό των ανωτέρω δύο ιστολογικών χαρακτηριστικών. Ο χαρακτηρισµός 

ενός πολύποδα γίνεται µε βάση τα κυρίαρχα ιστολογικά χαρακτηριστικά των 

αδένων του. Σύµφωνα µε την WHO, οι πολύποδες χαρακτηρίζονται ως 

σωληνώδεις όταν τουλάχιστον το 80% των αδένων τους είναι σωληνώδους 

τύπου και λαχνωτοί όταν τουλάχιστον το 80% των στοιχείων τους είναι 

λαχνωτά. Το 80-86% των πολυπόδων είναι σωληνώδη αδενώµατα, το 8-16% 

είναι µεικτά, ενώ τα λαχνωτά αποτελούν το 3-16% (Konishi et al 1982, O’Brien 

et al 1990). Οι σωληνώδεις πολύποδες είναι συνήθως µικροί και έχουν ήπια 

επιθηλιακή δυσπλασία, ενώ θηλώδη στοιχεία βρίσκονται συχνότερα σε 

µεγάλους πολύποδες που έχουν συνήθως βαριά δυσπλασία (Πίνακας 7). 

Εξ ορισµού όλοι οι πολύποδες του παχέος εντέρου αποτελούνται από 

δυσπλαστικό ιστό. Το αδενικό επιθήλιο χαρακτηρίζεται από ακανόνιστη 

κυτταρική διαφοροποίηση και αναγέννηση που έχει σαν αποτέλεσµα την 

κυτταροβρίθεια των κρυπτών µε κύτταρα υπερχρωµατικά. Αυτά περιέχουν 

διαφορετικά ποσά βλέννας κι έχουν επιµηκυσµένους πυρήνες ταξινοµηµένους 

όπως είναι ο “φράχτης από πασσάλους”. Αν και ο βασικός τύπος των κυττάρων 

είναι άωρα κυπελλοειδή κύτταρα, ή κυλινδρικά κύτταρα, οι πολύποδες 

περιέχουν συνήθως και άλλα κύτταρα όπως νευροενδοκρινικά, κύτταρα Paneth, 

πλακώδη και σπάνια µελανοκύτταρα. 

Ο βαθµός επιθηλιακής δυσπλασίας των αδενωµάτων µπορεί να 

καταταχθεί υποκειµενικά, βάση ορισµένων κυτταρολογικών και αρχιτεκτονικών 

στοιχείων, σε τρεις κατηγορίες: την ήπια, τη µέτρια και τη βαριά. Μερικοί 

πολύποδες µπορεί να έχουν στη µάζα τους µέχρι και όλους τους βαθµούς 

δυσπλασίας, αλλά τελικά ένας πολύποδας χαρακτηρίζεται µε βάση την πιο 

βαριά εστία που ανιχνεύεται στη µάζα του. Στα κύτταρα µε ήπια δυσπλασία οι 

πυρήνες διατηρούν την πολικότητα τους µέσα στο κύτταρο αλλά είναι 

υπερχρωµατικοί, ελαφρά µεγαλύτεροι και επιµηκυσµένοι, χωρίς έντονα πυρήνια 
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και µε οµοιόµορφο µέγεθος. Στην µέτρια δυσπλασία οι πυρήνες διαχωρίζονται 

και είναι πλειοµορφικοί, υπάρχει απώλεια της βλέννας των καλυκοειδών 

κυττάρων και πυκνότερη διάταξη των αδένων. Η βαριά δυσπλασία 

χαρακτηρίζεται από ακόµα εντονότερο διαχωρισµό και πλειοµορφισµό των 

πυρήνων, άφθονα και προεξάρχοντα πυρήνια, µεγαλύτερη απώλεια της 

βλέννης των καλυκοειδών κυττάρων, αυξηµένη σχέση πυρήνα προς 

κυτταρόπλασµα και εντονότερη άθροιση αδενίων. Σε ακόµα βαρύτερες µορφές 

τα κύτταρα χάνουν εντελώς την πολικότητα τους, ο πολλαπλασιασµός και η 

δηµιουργία αδενίων µέσα στα αδένια δίνει µια διάτρητη εικόνα στο κύτταρο και 

αυτό χαρακτηρίζεται σαν καρκίνωµα in situ. Στο καρκίνωµα in situ τα νεόπλαστα 

κύτταρα αφήνουν ανέπαφη τη βασική µεµβράνη που περιβάλλει τους αδένες. 

Αν κάποια εστία νεόπλαστων κυττάρων ξεπεράσει τη βασική µεµβράνη τότε 

χαρακτηρίζεται ως ενδοβλεννογόνιο καρκίνωµα. Το ενδοβλεννογόνιο 

καρκίνωµα και το in situ καρκίνωµα επειδή δεν ξεπερνούν τη βλεννογόνιο µυϊκή 

στοιβάδα χαρακτηρίζονται ως µη διεισδυτικό καρκίνωµα, για να 

διαφοροποιούνται έτσι από τους κακοήθεις πολύποδες. Στους τελευταίους η 

εστία των νεόπλαστων κυττάρων ξεπερνά τη βλεννογόνιο µυϊκή στοιβάδα και 

επειδή εκτείνεται σε περιοχή που περιέχει λεµφαγγεία αυτοί οι πολύποδες 

έχουν διαφορετική θεραπευτική αντιµετώπιση. Ήπια δυσπλασία παρουσιάζει το 

70-86% του συνόλου των πολυπόδων, µέτρια το 18-20%, βαριά το 5-10%, ενώ 

το διεισδυτικό καρκίνωµα καλύπτει το 5-7% των περιπτώσεων (Shinya et al 

1979, Kanishi et al 1982). Γενικά οι µεγαλύτεροι πολύποδες και όσοι έχουν 

περισσότερα λαχνωτά στοιχεία έχουν συχνότερα βαριά δυσπλασία (O’Brien et 

al 1990) (Πίνακας 7). 

 58



Κεφάλαιο 3: Νεοπλάσµατα του παχέος εντέρου 

Πίνακας 7: Συχνότητα πολυπόδων: σχέση του ιστολογικού τύπου µε το 

µέγεθος του πολύποδα και το µέγεθος της δυσπλασίας 

 
 Μέγεθος πολύποδα Βαθµός δυσπλασίας 

Είδος του 
πολύποδα <1cm 1-2cm >2cm Ήπια Μέτρια Βαριά 

Σωληνώδης 77% 20% 4% 88% 8% 4% 

Μεικτός 25% 47% 29% 58% 26% 16% 

Λαχνωτός 14% 26% 60% 41% 38% 21% 

(Itzkowitz et al 1998) 

 

3.2.3. Κακοήθης εξαλλαγή των πολυπόδων 

 

Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά των πολυπόδων που σχετίζονται µε την 

πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής είναι το µέγεθος, ο ιστολογικός τύπος και ο 

βαθµός δυσπλασίας του (Πίνακες 8 και 9). Υψηλότερα ποσοστά κακοήθους 

εξαλλαγής βρίσκονται σε πολύποδες που προέρχονται από χειρουργικές 

πολυπεκτοµές (Muto et al 1975) σε σύγκριση µε τις κολονοσκοπικές (Shinya et 

al 1979). Μεγαλύτερη πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής έχουν οι µεγάλοι 

πολύποδες, οι λαχνωτοί και µε βαρύτερου βαθµού δυπλασία (Πίνακες 8 και 9). 

Επειδή τα τρία βασικά ιστολογικά χαρακτηριστικά δεν είναι τόσο ανεξάρτητα 

µεταξύ τους, είναι δύσκολο να καθορίσουµε ποιό ιστολογικό χαρακτηριστικό 

καθορίζει πρωτευόντως την πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής. Έτσι για 

παράδειγµα, ενώ µόνο το 1.3% των µικρότερων από 1cm πολυπόδων µπορεί 

να περιέχει καρκινική εστία (Πίνακας 10), όταν αυτοί οι πολύποδες είναι 

λαχνωτοί ή περιέχουν εστία βαριάς δυσπλασίας, τότε η πιθανότητα ύπαρξης 
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διεισδυτικού καρκινώµατος στη µάζα τους ανέρχεται σε 10% και 27% αντίστοιχα 

(Πίνακας 8 και 9). 

 
Πίνακας 8: Αδενώµατα που περιέχουν διεισδυτικό καρκίνωµα: Σχέση του 

µεγέθους του αδενώµατος µε τον ιστολογικό τύπο 

 

 % ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 

 Ιστολογικός Τύπος 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΠΟΛΥΠΟ∆Α 

Σωληνώδης Μεικτός Λαχνωτός 

<1cm 1 4 10 

1-2cm 10 7 10 

>2cm 35 46 53 

(Itzkowitz et al 1998) 

 
Πίνακας 9: Αδενώµατα που περιέχουν διεισδυτικό καρκίνωµα: Σχέση του 

µεγέθους του αδενώµατος µε το βαθµό δυσπλασίας 

 

 % ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ 

 Βαθµός ∆υσπλασίας 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΠΟΛΥΠΟ∆Α 

Ήπια Μέτρια Βαριά 

<1cm 0,3 2 27 

1-2cm 3 14 24 

>2cm 42 50 48 

(Itzkowitz et al 1998) 
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Πίνακας 10: Κακόηθες δυναµικό αδενωµατωδών πολυπόδων 

 

 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΕΣ 

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 
ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΕΣ 

 Συνολικός 
αριθµός 

Αριθµός µε 
Καρκίνωµα (%)

Συνολικός 
αριθµός 

Αριθµός µε 
Καρκίνωµα (%)

Μέγεθος 
πολύποδα 

    

<1cm 1479 19 (1,3) 1661 8 (0,5) 

1-2cm 580 55 (9,5) 2738 125 (4,6) 

>2cm 430 198 (46,0) 1387 150 (10,8) 

Ιστολογικός 
τύπος 

    

Σωληνώδεις 1880 90 (4,8) 3725 104 (2,8) 

Μεικτοί 383 86 (22,5) 1542 130 (8,4) 

Λαχνωτοί 243 99 (40,7) 519 49 (9,5) 

Βαθµός 
δυσπλασίας 

    

Ήπια 1734 99 (5,7) Μ/∆ Μ/∆ 

Μέτρια 549 99 (18,0) Μ/∆ Μ/∆ 

Βαριά 223 77 (34,5) Μ/∆ Μ/∆ 

Μ/∆: µη διαθέσιµα στοιχεία 

(Itzkowitz et al 1998) 
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3.3. Καρκίνος του παχέος εντέρου 

 

3.3.1. Επιδηµιολογικά στοιχεία του καρκίνου του παχέος εντέρου και του 

ορθού (ΚΠΟ) 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο ΚΠΟ θεωρείται το τέταρτο συχνότερο 

κακόηθες νεόπλασµα στον άνθρωπο. Ο ΚΠΟ είναι τρίτος κατά σειρά 

συχνότητας στους άνδρες και τέταρτος στις γυναίκες. Ο µέσος όρος της 

συχνότητας του καρκίνου του παχέος εντέρου παγκοσµίως είναι 16.6 

περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσµού για τους άνδρες και 14.7 περιπτώσεις 

ανά 100.000 πληθυσµού για τις γυναίκες (Τριανταφυλλίδης και συν 1995). 

Υψηλοί δείκτες επίπτωσης χαρακτηρίζουν τις πλέον αναπτυγµένες χώρες, 

όπως η Βόρεια Αµερική, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, µέσοι δείκτες 

χαρακτηρίζουν περιοχές όπως η Ευρώπη και χαµηλοί δείκτες περιοχές όπως η 

Ασία και η Νότιος Αφρική. Οι διακυµάνσεις στη συχνότητα του καρκίνου του 

παχέος εντέρου (µεταξύ των χωρών µε την µεγαλύτερη και µικρότερη 

συχνότητα αντίστοιχα) διεθνώς φτάνουν τις 60 φορές (Πίνακες 11 και 12). Στον 

καρκίνο του ορθού η διαφορά φτάνει τις 20 φορές (Τριανταφυλλίδης και συν 

1995). ∆ιαιτητικοί παράγοντες ευθύνονται σηµαντικότατα για τις διαφορές που 

υφίστανται µεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών διαµερισµάτων της γης. Χώρες 

µε παρόµοιες διαιτητικές συνήθειες εµφανίζουν παρόµοια ποσοστά. Οι 

γεωγραφικές διαφοροποιήσεις της επίπτωσης του ΚΠΟ είναι εντονότερες για 

τον καρκίνο του υπολοίπου παχέος εντέρου εκτός του ορθού, σε σχέση µε τον 

καρκίνο του ορθού. Ακόµα και µέσα στις ΗΠΑ η συχνότητα του ΚΠΟ διαφέρει 

ανάµεσα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και εµφανίζεται χαµηλότερη 

στις νοτιοδυτικές και υψηλότερη στις βορειοανατολικές. Με την πάροδο των 

χρόνων οι γεωγραφικές διαφορές τείνουν να εκλείψουν, πιθανώς εξαιτίας της 

προοδευτικά αυξανόµενης οµοιογένειας των διαιτητικών συνηθειών  σε όλη την 
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έκταση της χώρας. Η επίπτωση του ΚΠΟ θεωρείται µετρίως υψηλότερη για τους 

κατοίκους των αστικών περιοχών, αλλά γενικά η κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση δεν θεωρείται σταθερό κριτήριο (Bresalier et al 1998). 

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού είναι διεθνώς συχνότερος 

στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες (άνδρες/γυναίκες: 1.3/1) (Fraser et al 

1982) και αυτή η διαφορά είναι πλέον έκδηλη στον καρκίνο του ορθού, παρά 

στον καρκίνο του παχέος εντέρου. Σαφείς διαφορές της συχνότητας του 

καρκίνου µεταξύ της λευκής και της µαύρης φυλής δεν φαίνεται να υπάρχουν. Ο 

καρκίνος του ορθού πάντως  είναι συχνότερος στους λευκούς άνδρες, σε 

σύγκριση µε τους µαύρους, ενώ µεταξύ των γυναικών τα ποσοστά είναι 

παρόµοια (Bresalier et al 1998). 

Αυτό ίσως που κάνει περισσότερο εντύπωση είναι ότι ο κίνδυνος 

εµφάνισης ΚΠO αυξάνει ταχύτατα σε πληθυσµούς που µετακινούνται από 

χώρες χαµηλού κινδύνου σε χώρες υψηλού κινδύνου (Haenszel 1982). Αυτό 

έχει επιβεβαιωθεί σε διαφορετικές µελέτες. 

Επιδηµιολογικές µελέτες σε αρκετές χώρες δείχνουν κάποιου βαθµού 

µετατόπιση του ΚΠΟ από το αριστερό προς το δεξιό κόλο (αν και υπάρχουν 

αντίθετες απόψεις και αυτό έχει παρατηρηθεί και στον Ελληνικό χώρο) 

(Τριανταφυλλίδης και συν 1995).  Η κατανοµή της εντόπισης του καρκίνου στο 

παχύ έντερο φαίνεται  στο (Eικόνα 14). 

Η παρούσα µελέτη αφορά µόνο τα αδενοκαρκινώµατα και όπου µέσα στο 

κείµενο γίνεται αναφορά στον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού θα 

υπονοείται το αδενοκαρκίνωµα. 
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Εικόνα 14: Κατανοµή του καρκίνου στο παχύ έντερο (Bresalier et al 1998). 

 

 
Πίνακας 11: Προτυποποιηµένη µε την ηλικία συχνότητα καρκίνου του παχέος 
εντέρου σε χώρες µε την υψηλότερη και χαµηλότερη αντίστοιχα συχνότητα, 
ανάλογα µε το φύλο (Συχνότητα ανά 100.000 πληθυσµού) 
 

Άνδρες Γυναίκες 

χώρα συχνότητα χώρα συχνότητα

Dakar, Senegal 0,6 Dakar, Senegal 0,7 

Poana, Italia 3,1 Israel (non-Jews) 1,8 

Bombay, India 3,5 Poana, Italia 2,8 

Call, Colombia 4,5 Singapore (Malays) 3,8 

Connecticat, USA 32,3 San Francisco, USA (Japanese) 27,4 

New York, USA 31,4 New Zeland (non-Maori) 26,9 

Los Angeles, USA  Connecticat, USA 26,4 

(Chinese) 31,3 NEW York 26,3 

(Japanese) 30,8   

(Τριανταφυλλίδης και συν 1995) 
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Πίνακας 12: Προτυποποιηµένη µε την ηλικία συχνότητα καρκίνου του ορθού σε 

χώρες µε την υψηλότερη και χαµηλότερη αντίστοιχα συχνότητα, ανάλογα µε το 

φύλο (Συχνότητα ανά 100.000 πληθυσµού) 

 

Άνδρες Γυναίκες 

χώρα συχνότητα χώρα συχνότητα

Dakar, Senegal 1,5 Dakar, Senegal 1,0 

Israel (non-Jews) 3,1 Israel (non-Jews) 1,5 

Call, Colombia 3,4 Call, Colombia 2,3 

Northwest Canada 22,6 Netherlands Antilles 7,6 

Los Angeles, USA 

(Japanese) 
21,7 Neuchatel, Switzerland 13,4 

Hawaii, USA (Japanese) 21,4 
Israel (US of European 

Jewish Immigrants) 
13,4 

Bas-Rhin, France 21,0 Israel (all Jews) 11,9 

(Τριανταφυλλίδης και συν. 1995) 

 

3.3.2. Μακροσκοπική εικόνα ΚΠΟ 

 

Τα καρκινώµατα του παχέος εντέρου είναι στο 95% των περιπτώσεων 

αδενοκαρκινώµατα (Bresalier et al 1998). Η αδρή µορφολογία των 

αδενοκαρκινωµάτων εξαρτάται από την εντόπιση του όγκου. Έτσι οι όγκοι του 

κεντρικού παχέος εντέρου (ιδιαίτερα του τυφλού και του ανιόντος κόλου) είναι 

συνήθως ογκώδεις και πολυποειδείς. Συχνά οι απαιτήσεις τους σε θρεπτικά 

συστατικά ξεπερνούν την παροχή αίµατος που έχουν, οπότε εµφανίζονται 

νεκρώσεις. Η πολυποειδής διαµόρφωση που παρουσιάζουν οι ανωτέρω όγκοι 

συναντάται και σε άλλα µέρη του παχέος εντέρου και του ορθού. Στο 

περιφερικό παχύ έντερο και το ορθό τα αδενοκαρκινώµατα καλύπτουν συνήθως 

την περιφέρεια του αυλού του εντέρου, προκαλώντας δακτυλιοειδείς στένωσεις. 
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Το ινώδες στρώµα ευθύνεται για την στένωση που προκαλούν στον αυλό του 

εντέρου, ενώ η κυκλοτερής διάταξη των λεµφαγγείων στο παχύ έντερο 

ευθύνεται για την δακτυλιοειδή τους ανάπτυξη. Οι όγκοι αυτοί συνήθως 

εξελκώνονται. Περιστασιακά οι όγκοι έχουν επίπεδη εµφάνιση µε βασικά 

ενδοαυλική ανάπτυξη. Αυτή η εικόνα είναι συχνή σε καρκίνους που 

αναπτύσσονται επί φλεγµονωδών παθήσεων του εντέρου. 

 

3.3.3. Ιστολογικά χαρακτηριστικά ΚΠΟ 

 

Τα αδενοκαρκινώµατα του παχέος εντέρου χαρακτηρίζονται από αδένες 

µέτρια ή και καλά διαφοροποιηµένους που εκκρίνουν διάφορες ποσότητες 

βλέννας. Η βλέννα, που είναι µια µεγάλου µοριακού βάρους γλυκοπρωτεΐνη, 

είναι προϊόν των φυσιολογικών αλλά και των νεόπλαστων αδένων του παχέος 

εντέρου και γίνεται εµφανής ιστοχηµικά µε χρώσεις όπως είναι η χρώση του 

περιοδικού οξέος-Schiff (PAS). Σε χαµηλής διαφοροποίησης όγκους ο 

σχηµατισµός των αδένων και η παραγωγή βλέννας δεν είναι κυρίαρχα στοιχεία. 

Μερικοί όγκοι χαρακτηρίζονται από κύτταρα δίκην “σφραγιστήρα δακτυλίου” στα 

οποία ένα µεγάλο κενοτόπιο βλέννας εκτοπίζει τον πυρήνα στην µιά πλευρά του 

κυττάρου. Οι αναπλαστικοί όγκοι αποτελούνται µόνο από κύτταρα 

“σφραγιστήρα δακτυλίου”· είναι σπάνιοι όγκοι, παρατηρούνται σε νεότερα άτοµα 

και έχουν πολύ κακή πρόγνωση. Σε ένα ποσοστό 15% των όγκων 

παρατηρούνται µεγάλες λίµνες βλέννας, που περιέχουν διάσπαρτα 

συναθροίσεις κυττάρων του όγκου. Η βλέννα που αθροίζεται στο τοίχωµα 

προκαλεί διάσπαση της συνοχής των κυτταρικών στοιχείων του τοιχώµατος του 

εντέρου, γι’ αυτό και τα βλεννώδη αδενοκαρκινώµατα επεκτείνονται πιο εύκολα 

και έχουν χειρότερη πρόγνωση. Οι βλεννώδεις (ή κολλοειδείς) όγκοι είναι πιο 

συχνοί σε περιπτώσεις οικογενούς µη πολυποδιασικού καρκίνου, ελκώδους 

κολίτιδας και καρκίνου που εµφανίζεται σε µικρή ηλικία. Ο σκίρος καρκίνος δεν 
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είναι συχνός και χαρακτηρίζεται από αραιούς σχηµατισµούς αδένων µε έντονη 

δεσµοπλασία και ινώδη ιστό που περιβάλλει τους αδένες.  

 

3.3.4. Φυσική ιστορία και σταδιοποίηση του ΚΠΟ 

 

Ο ΚΠΟ ξεκινά συνήθως ως ενδοβλεννογόνια επιθηλιακή βλάβη που 

αναπτύσσεται µέσα σε αδενωµατώδεις πολύποδες ή σε αδένες. Όσο 

επεκτείνεται ο όγκος διεισδύει και διαπερνά το µυικό χιτώνα εισβάλλοντας σε 

αιµοφόρα αγγεία και λεµφαγγεία. Έτσι επεκτείνεται σε γειτονικούς ιστούς, σε 

τοπικούς λεµφαδένες ή δίνει αποµακρυσµένες µεταστάσεις. Συνήθως 

αναπτύσσεται αργά. Με ραδιογραφικές µεθόδους έχει βρεθεί ότι ο µέσος 

χρόνος διαπλασιασµού του όγκου είναι 620 ηµέρες (Bresalier et al 1998). Η 

λεµφαγγειακή και αιµατογενής διασπορά είναι σπάνια πριν ο όγκος διεισδύσει 

στην βλεννογόνια µυική στοιβάδα (Wolmark et al 1986). Εξαίρεση αποτελούν 

όγκοι πολύ χαµηλής διαφοροποίησης που µπορεί να δώσουν µεταστάσεις πριν 

διαπεράσουν το τοίχωµα του εντέρου. 

Οι όγκοι που αναπτύσσονται στο ορθό επεκτείνονται συνήθως σε 

γειτονικούς ιστούς, επειδή το ορθό είναι σχετικά ακίνητο και δεν καλύπτεται από 

ορογόνο. Οι όγκοι του κάτω τριτηµορίου του ορθού λόγω της διπλής αιµάτωσης 

της περιοχής µπορεί να δώσουν συχνότερα αιµατογενείς µεταστάσεις στο ήπαρ 

(µέσω της άνω αιµορροϊδικής φλέβας και του πυλαίου συστήµατος), ή στους 

πνεύµονες (µέσω της µέσης αιµορροϊδικής φλέβας και της κάτω κοίλης). Τα δύο 

ανώτερα τριτηµόρια του ορθού διοχετεύουν το αίµα προς το πυλαίο σύστηµα, 

οπότε όγκοι αυτού του τµήµατος δίνουν αρχικά αιµατογενείς µεταστάσεις στο 

ήπαρ. Περιστασιακά µπορεί να παρατηρηθούν µεταστάσεις στους οσφυικούς 

και θωρακικούς σπονδύλους εξαιτίας αιµατογενούς διασποράς µέσω πυλαιο-

σπονδυλικών επικοινωνιών. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου µπορεί να δώσει 

µεταστάσεις σε τοπικούς ή αποµακρυσµένους λεµφαδένες. Συχνότερα 
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παρατηρούνται αιµατογενείς µεταστάσεις στο ήπαρ, ενώ οι πνεύµονες 

προσβάλονται µόνο µετά την προσβολή του ήπατος. 

Εξαιτίας των ανωτέρων παρατηρήσεων ο Dukes το 1929 πρότεινε ένα 

συγκεκριµένο τρόπο σταδιοποίησης. Από τότε η κατάταξη του Dukes έχει 

τροποποιηθεί αρκετές φορές στην προσπάθεια να αυξηθεί η προγνωστική της 

αξία όσον αφορά τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού. Μια από τις 

συχνότερα χρησιµοποιούµενες τροποποιήσεις της σταδιοποίησης κατά Dukes 

είναι αυτή των Aster και Coller. Αυτή η κατάταξη περιγράφει τα εξής στάδια: Α, 

για όγκους που περιορίζονται στον βλεννογόνο· Β1, για όγκους που εκτείνονται 

µέσα στη µυϊκή στοιβάδα αλλά δεν την ξεπερνούν· Β2, για όγκους που 

ξεπερνούν το τοίχωµα του εντέρου αλλά χωρίς συµµετοχή λεµφαδένων· C, για 

όγκους µε διηθηµένους τοπικούς λεµφαδένες. Το στάδιο C χωρίζεται επιπλέον 

στο : C1, για όγκους που περιορίζονται στο τοίχωµα του εντέρου και το C2 για 

όγκους που το διαπερνούν. Κατά την τροποποίηση της σταδιοποίησης  του 

Dukes από τον Turnbull και τους συνεργάτες του προτείνεται ακόµα το στάδιο 

D, που αφορά αποµακρυσµένες µεταστάσεις (Bresalier et al 1998). 

Ένας άλλος τρόπος κατάταξης που έχει προταθεί είναι το ΤΝΜ σύστηµα 

το οποίο ταξινοµεί τους όγκους ανάλογα µε την έκταση του πρωτοπαθούς 

όγκου (Τ), την έκταση των διηθηµένων λεµφαδένων (Ν) και την παρουσία ή όχι 

αποµακρυσµένων µεταστάσεων (Μ). 

 

3.3.5. Προγνωστικοί δείκτες του ΚΠΟ 

 

Κλινικά και ιστολογικά δεδοµένα που σχετίζονται µε την πρόγνωση 

περιγράφονται στον πίνακα 13. Οι µεταβλητές που περιγράφονται είναι 

σηµαντικές για την πρόγνωση της επιβίωσης, αλλά και το σχεδιασµό της 

θεραπείας. 
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Πίνακας 13: Κλινικά και ιστοπαθολογικά περιστατικά που µπορούν να 

επηρεάσουν την πρόγνωση σε ασθενείς µε ΚΠΟ 
Χαρακτηριστικά Επίδραση στην πρόγνωση 

Ιστοπαθολογικά 

Χειρουργικό-παθολογοανατοµικό στάδιο 
Βάθος διείσδυσης στο τοίχωµα Αυξηµένη διείσδυση χειρότερη πρόγνωση 

Αριθµός τοπικών λεµφαδένων 

που σχετίζονται µε τον όγκο 

1-4 λεµφαδένες καλύτερα από >4 

λεµφαδένες 

Ιστολογικά χαρακτηριστικά όγκου 
Βαθµός διαφοροποίησης Υψηλή διαφοροποίηση είναι προτιµότερη 

από χαµηλή  

Βλεννώδεις ή “σφραγιστήρα 

δακτυλίου” 

Κακή πρόγνωση 

∆ιήθηση φλεβών Κακή πρόγνωση 

∆ιήθηση λεµφαγγείων Κακή πρόγνωση 

∆ιήθηση νεύρων Κακή πρόγνωση 

Τοπική φλεγµονή και ανοσολογική 

αντίδραση 

Βελτιωµένη πρόγνωση 

Μέγεθος όγκου ∆εν έχει επίδραση 

Μορφολογία όγκου Πολυποειδές/εξωφυτικό καλύτερα από 

ελκωτικό διηθητικό 

Περιεχόµενο DNA όγκου Σε ανευπλοειδία κακή πρόγνωση 

Κλινικά 
∆ιάγνωση σε ασυµπτωµατικούς 

ασθενείς 

? Καλή πρόγνωση 

∆ιάρκεια συµπτωµάτων ∆εν έχει επίδραση 

Αιµορραγία από το ορθό-πρώτο 

σύµπτωµα 

Καλή πρόγνωση 

Απόφραξη εντέρου Κακή πρόγνωση 

∆ιάτρηση εντέρου Κακή πρόγνωση 

Εντόπιση όγκου ? Ορθό χειρότερα από υπόλοιπο 

? ΑΡ κόλο καλύτερα από ∆Ε 

Ηλικία <30 Κακή πρόγνωση 

Προεγχειρητικό CEA Κακή πρόγνωση όταν CEA υψηλό 

Απάλειψη στο χρωµόσωµα 18q 

(γονίδιο DCC) ή 17p (p53) 

Κακή πρόγνωση 

Αποµακρυσµένες µεταστάσεις Πολύ κακή πρόγνωση 

(Bresalier et al 1998) 
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3.3.6. Αιτιολογία ΚΠΟ 

 

Οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ γεωγραφικών περιοχών στην 

επίπτωση του ΚΠΟ, όπως και µεταξύ πληθυσµών που ζούνε σε γειτονικές 

περιοχές αλλά έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής, σηµαίνουν ότι το περιβάλλον 

παίζει ρόλο στην εξέλιξη της νόσου. Μελέτες σε ανθρώπους και ζώα προτείνουν 

διάφορους πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες όπως και άλλους που δρουν 

προστατευτικά. Έτσι έχει βρεθεί ότι η αυξηµένη πρόσληψη λίπους, όπως και η 

µειωµένη κατανάλωση άπεπτων φυτικών ινών αυξάνει το κίνδυνο ανάπτυξης 

ΚΠΟ. Τα αυξηµένα επίπεδα χοληστερόλης και β-λιποπρωτεϊνών αυξάνουν τον 

σχετικό κίνδυνο ανάπτυξης ΚΠΟ όπως και η παχυσαρκία, ενώ η φυσική 

δραστηριότητα τον µειώνει. Η ποσότητα και η σύνθεση χοληστερόλης και 

χολικών οξέων φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο ΚΠΟ, γιατί οι ουσίες αυτές 

µετατρέπονται από βακτηρίδια του παχέος εντέρου σε µεταβολίτες που 

θεωρούνται δυνητικά τοξικοί. Η ασπιρίνη και τα NSAIDs φαίνεται να 

λειτουργούν προστατευτικά στο επιθήλιο του παχέος εντέρου µέσω καταστολής 

των προσταγλανδινών (Shike et al 1990, Howe et al 1992, Buring et al 1994, 

Giovannucci et al 1995, Bresalier et al 1998). 

Ουσίες που λειτουργούν σαν καρκινογόνα ή µεταλλαξιογόνα είναι τα 

φεκαπεντάνια (fecapentaenes) που συντίθενται από βακτηρίδια του παχέος 

εντέρου. Οι ετεροκυκλικές αµίνες που προκαλούν ΚΠΟ σε τρωκτικά µοιάζουν µε 

συστατικά που βρίσκονται σε πολύ ψηµένο (“καρβουνιασµένο”) κρέας. Οι 

βιταµίνες Α και C δρουν αντοξειδωτικά και πιθανόν να λειτουργούν 

προστατευτικά στον ΚΠΟ. Αντίστοιχα προστατευτικός θεωρείται ο ρόλος των 

αλάτων σεληνίου, της βιταµίνης Ε και του φυλλικού οξέος. Σχετικά πρόσφατα 

ερευνάται ο προστατευτικός ρόλος που µπορεί να έχει το ασβέστιο στη 

διατροφή (Lipkin et al 1985, Bresalier et al 1998). 
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3.4. Η αλληλουχία αδενώµατος-καρκινώµατος 

 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι περισσότερες περιπτώσεις ΚΠΟ 

προέρχονται από προϋπάρχοντα καλοήθη αδενώµατα. Σε σπάνιες µόνο 

περιπτώσεις µπορεί να αναπτυχθεί de novo καρκίνος σε επίπεδο, µη 

αδενωµατώδες επιθήλιο (Shamsuddin 1982). Τα στοιχεία που υποστηρίζουν 

την αλληλουχία αδενώµατος-καρκινώµατος προέκυψαν από επιδηµιολογικές, 

κλινικές, ιστοπαθολογικές και µοριακές µελέτες. 

 

3.4.1. Επιδηµιολογικά δεδοµένα 

 

Η συχνότητα εµφάνισης πολυπόδων σε ένα πληθυσµό, αλλά και η 

συχνότητα ασθενών µε πολλαπλούς πολύποδες, είναι παρόµοιες µε την 

συχνότητα του καρκίνου στις ίδιες γεωγραφικές περιοχές (Correa 1978). Έτσι, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, η συχνότητα των αδενωµάτων αυξάνει όταν 

µετανάστες µετακινούνται από γεωγραφικές περιοχές µε χαµηλή συχνότητα σε 

περιοχές µε υψηλή συχνότητα εµφάνισης ΚΠΟ. Η επίπτωση των πολυπόδων 

και του ΚΠΟ αυξάνονται µε την πάροδο της ηλικίας. Οι καµπύλες κατανοµής 

των παθήσεων αυτών σε σχέση µε την ηλικία δείχνουν ότι η εµφάνιση των 

αδενωµάτων προηγείται κατά 5-10 χρόνια της εµφανίσεως του καρκίνου. 

Παρόµοια διαπίστωση έγινε και σε ελληνικό πληθυσµό όπου βρέθηκε ότι η µέση 

ηλικία των ασθενών µε καρκίνο του παχέος εντέρου ήταν µεγαλύτερη κατά 9 

χρόνια από τη µέση ηλικία των ασθενών µε πολύποδες (Εµµανουηλίδης και συν 

1983). Επίσης στα σύνδροµα οικογενούς πολυποδιάσεως τα αδενώµατα 

εµφανίζονται κατά µέσο όρο 10 µε 12 χρόνια προ της εµφανίσεως του καρκίνου 

(Muto et al 1975). Ακόµα και σε σποραδικούς πολύποδες το µεσοδιάστηµα 

αδενώµατος–καρκίνου είναι τουλάχιστον 4 χρόνια ή και µεγαλύτερο, ανάλογα µε 

τον βαθµό δυσπλασίας του αδενώµατος (Kozuka et al 1975) 
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3.4.2. Ιστοπαθολογικά και κλινικά στοιχεία 

 

Η ισχυρότερη απόδειξη ότι τα αδενώµατα εξελίσσονται σε καρκινώµατα 

προέρχεται από ενδοσκοπικές επεµβατικές µελέτες. Πραγµατικά έχει αποδειχθεί 

ότι ενδοσκοπική πολυπεκτοµή έχει σαν αποτέλεσµα µείωση της επακόλουθης 

αναµενόµενης συχνότητας εµφάνισης ΚΠΟ στον συγκεκριµένο πληθυσµό 

(Winawer et al 1993). Επιπλέον προληπτικός έλεγχος του πληθυσµού µε 

πρωκτοσιγµοειδοσκόπηση µείωσε την αναµενόµενη συχνότητα καρκίνου του 

ορθού, αλλά και την θνητότητα από την νόσο (Selby et al 1992). 

Ιστοπαθολογικές µελέτες περιγράφουν συχνά την παρουσία υπολειµµάτων 

αδενωµατώδους ιστού µέσα στη µάζα του καρκίνου. Αντίθετα είναι εξαιρετικά 

σπάνιο να βρεθούν µικρές εστίες καρκίνου σε φυσιολογικό βλεννογόνο, ενώ 

είναι αρκετά συχνές σε πολύποδες ιδιαίτερα µάλιστα στους µεγάλους, 

λαχνωτούς και µε βαριά δυσπλασία όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη 

παράγραφο (Πίνακες 10 και 11). Ακόµη η εντόπιση και κατανοµή των µεγάλων 

αδενωµάτων στο παχύ έντερο είναι παρόµοια µε την κατανοµή του ΚΠΟ. 

Επιπρόσθετα πολύποδες βρίσκονται στο ένα τρίτο των χειρουργικών 

παρασκευασµάτων που περιέχουν µία εστία καρκίνου, και στα δύο τρίτα των 

παρασκευασµάτων που περιέχουν περισσότερες από µία σύγχρονες εστίες 

καρκίνου.  

 

3.4.3. Μοριακά γενετικά στοιχεία 

 

Οι µοριακές γενετικές µελέτες έχουν προτείνει µερικά από τα ισχυρότερα 

στοιχεία που στηρίζουν την υπόθεση της αλληλουχίας αδενώµατος-

καρκινώµατος. Η εξέλιξη από τους πολύ µικρούς  πολύποδες προς τους 
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µεγαλύτερους και δυσπλαστικότερους είναι παράλληλη µε την άθροιση 

πολλαπλών γενετικών µεταβολών. 

Τα ογκογονίδια ras ήταν από τα πρώτα που βρέθηκαν ενεργοποιηµένα σε 

σχετικά χαµηλό ποσοστό στους πρώιµους πολύποδες (early adenomas, <1cm) 

και σε προϊόντος υψηλότερα ποσοστά στους ενδιάµεσους (intermediate 

adenomas, >1cm χωρίς εστία καρκινωµατώδους εξαλλαγής) και τους όψιµους 

πολύποδες (late adenomas, >1cm µε εστία καρκινωµατώδους εξαλλαγής). Η 

ενεργοποίηση των ras, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, 

αφορά συνήθως σηµειακές µεταλλάξεις κυρίως στο κωδικόνιο 12 αλλά και το 13 

και 61 του K-  και N-ras (Vogelstein et al 1988). Σε παρόµοιο ποσοστό µε τους 

όψιµους πολύποδες βρέθηκαν µεταλλάξεις σε ΚΠΟ. Το γεγονός ότι ένα σχετικά 

µεγάλο ποσοστό αδενωµάτων και καρκίνων δεν περιέχει µεταλλάξεις στα ras 

δείχνει ότι πιθανόν άλλες γενετικές µεταβολές παίζουν ρόλο στην εξέλιξη των 

όγκων αυτών. 

Μια άλλη γενετική αλλαγή κατά την ογκογένεση είναι η υποµεθυλίωση του 

DNA. Γενικευµένη υποµεθυλίωση του DNA συµβαίνει συχνά στους όγκους του 

παχέος εντέρου, ακόµα και στα µικρά αδενώµατα (Goelz et al 1985). Η ακριβής 

σηµασία και λειτουργία της δεν έχει διασαφηνιστεί. 

Επιπλέον το γονίδιο APC (adenomatous polyposis coli), που βρίσκεται στο 

µακρό βραχίονα του χρωµοσώµατος 5 (5q) και θεωρείται ο φύλακας 

(gatekeeper) στην διαδικασία της καρκινογένεσης στο παχύ, βρίσκεται 

µεταλλαγµένο σε νεοπλάσµατα του παχέος εντέρου στο FAP αλλά και σε 

σποραδικά αδενώµατα του παχέος εντέρου (Kinzler et al 1996). Η 

απενεργοποίηση του ογκοκατασταλτικού αυτού γονιδίου θεωρείται σχετικά 

πρώιµο γεγονός στην ογκογένεση. 

Ένα άλλο ογκοκατασταλτικό γονίδιο που βρίσκεται συχνά µεταλλαγµένο 

σε όψιµα στάδια της καρκινογένεσης είναι το DCC (deleted in colon cancer). 

Ενώ µεταλλάξεις του είναι σπάνιες στα µικρά αδενώµατα, είναι συχνότερες στα 
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µεγάλα λαχνωτά αδενώµατα και ακόµα πιο συχνές σε ΚΠΟ (Vogelstein et al 

1988). 

Απαλείψεις του χρωµοσώµατος 17p στην θέση που περιέχει το 

ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 είναι συχνές σε ΚΠΟ, ενώ δεν παρατηρούνται σε 

αδενώµατα (Vogelstein et al 1988). Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η 

απενεργοποίηση του p53 συµβαίνει στα τελικά στάδια της καρκινογένεσης. 

Μια άλλη οµάδα γονιδίων που εµπλέκεται στον καρκίνο του παχέος 

εντέρου είναι τα µεταλλακτικά γονίδια (MMR). Αυτά φαίνεται να παίζουν βασικό 

ρόλο στον HNPCC, αλλά µεταλλάξεις τους έχουν βρεθεί και σε σποραδικούς 

καρκίνους του παχέος εντέρου (Jacoby et al 1995). Ίσως το σηµαντικότερο 

στοιχείο ότι o ΚΠΟ εξελίσσεται από προϋπάρχοντα αδενώµατα προέρχεται από 

την παρατήρηση ότι σε κακοήθης πολύποδες τα καρκινικά κύτταρα περιέχουν 

παρόµοιες µοριακές µεταβολές µε τα γειτονικά τους κύτταρα του αδενώµατος, 

εν τούτοις όµως τα καρκινικά κύτταρα έχουν κάποιες επιπρόσθετες µεταλλάξεις 

που πιθανόν είναι βασικές για την κακοήθη συµπεριφορά (Baker et al 1990). 

 

3.5. Το µοντέλο της ογκογένεσης στο παχύ έντερο 

 

Σε µοριακή βάση ο µηχανισµός της εξέλιξης των νεοπλασµάτων στο παχύ 

έντερο απαιτεί την απόκτηση διαδοχικών µεταλλάξεων. Βάση των ανωτέρω 

αναφερθέντων οι µεταλλάξεις του APC είναι απαραίτητες σε αρχικά στάδια για 

την µετατροπή του φυσιολογικού επιθηλίου του βλεννογόνου του παχέος 

εντέρου σε υπερπλαστικό. Και τα δύο αλληλόµορφα του APC πρέπει να 

απενεργοποιηθούν για να αρχίσει αυτή η διαδικασία και να δηµιουργηθεί ένας 

µικρός πολύποδας. Πιθανόν σε αυτό το στάδιο να χρειάζεται η παρουσία και 

άλλων µεταλλάξεων που δεν είναι γνωστές µέχρι τώρα. Ο µικρός πολύποδας 

µπορεί να παραµείνει αδρανής για δεκαετίας µέχρι µία γενετική αλλοίωση 

(όπως η υποµεθυλίωση του DNA) να δώσει σε ένα από τα κύτταρα αυτού του 
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πολύποδα την ικανότητα να εξελιχθεί κλωνικά σε αδένωµα τάξεως Ι (πρώιµο 

αδένωµα). Μετά µια µετάλλαξη των ras σε κάποιο από τα κύτταρα δίνει στα 

κύτταρα του αδενώµατος την ικανότητα να ξεπεράσουν τα γειτονικά τους 

κύτταρα και να σχηµατίσουν µεγαλύτερα αδενώµατα (τάξεως ΙΙ, ή ενδιάµεσα). Η 

επακόλουθη άθροιση µεταλλάξεων σε άλλα γονίδια, όπως το DCC, το p53, τα 

µεταλλακτικά γονίδια και πιθανόν και σε άλλα γονίδια ωθεί στην δηµιουργία των 

µεγάλων αδενωµάτων, του ΚΠΟ και των µεταστάσεων. Αυτό το µοντέλο 

καρκινογένεσης προτάθηκε και εξελίχθηκε από τον Vogelstein (Εικόνα 15α και 

15β) (Fearon et al 1990, Vogelstein et al 1993). 

Υπάρχουν όµως κάποια σηµεία που πρέπει να διασαφηνιστούν. Πρώτον, 

δεν είναι απαραίτητο κάθε όγκος να έχει αποκτήσει όλες τις ανωτέρω 

αναφερόµενες µεταλλάξεις. ∆εύτερον, πιθανόν να υπάρχουν και άλλες γενετικές 

µεταβολές απαραίτητες για την καρκινογένεση. Το τρίτο είναι ότι η σειρά των 

µεταλλάξεων έχει σηµαντική επίδραση στην διαδικασία της καρκινογένεσης. Για 

παράδειγµα απενεργοποίηση του p53 σε αρχικά στάδια δεν θα δώσει την 

εξελικτική ικανότητα στο επιθήλιο µε τον τρόπο που θα το κάνει το APC. Αυτό 

συµβαίνει γιατί τα ανθρώπινα κύτταρα έχουν πολλαπλά επίπεδα κυτταρικής  

Εικόνα 15α: (Bresalier et al 1998). 
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Εικόνα 15β: (Rustgi et al 1998) 
 
Εικόνες 15α και 15β: ∆ύο παραπλήσια προτεινόµενα µοντέλα µοριακών γεγονότων 
κατά την  εξέλιξη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ο καρκίνος προκύπτει από την 
άθροιση γενετικών βλαβών. Οι µεταλλάξεις στο APC ή στα µεταλλακτικά γονίδια 
µπορεί να είναι κληρονοµούµενες (εικόνα 15α) ή επίκτητες (εικόνα 15β). 

 

προστασίας απέναντι στην νεοπλασία και χρειάζεται να απενεργοποιηθούν 

πολλά από αυτά τα επίπεδα για να αναπτυχθεί πλήρως ο καρκίνος. 
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4. Σκοπός της παρούσας µελέτης 

 

Όπως έχει αναφερθεί τα ras εµπλέκονται στην καρκινογένεση του παχέος 

εντέρου µε σηµειακές µεταλλάξεις στα κωδικόνια 12, 13 και 61. Αναφέρεται ότι 

κυρίως το K-ras βρίσκεται ενεργοποιηµένο στον ΚΠΟ, ενώ σε χαµηλότερο 

ποσοστό ανευρίσκεται και το N-ras (Vogelstein et al 1988). Η συχνότητα 

µεταλλάξεων του K-ras σε νεοπλάσµατα του παχέος εντέρου διαφέρει αρκετά 

µεταξύ διαφορετικών χωρών αλλά και πιθανώς µεταξύ διαφορετικών τρόπων 

εργαστηριακής ανίχνευσης των µεταλλάξεων (Burmer et al 1989, Lin et al 1995, 

Nusko et al 1997, Saraga et al 1997). Το H-ras έχει βρεθεί να εκφράζεται στο 

παχύ έντερο, γεγονός που σηµαίνει ότι η λειτουργία του είναι σηµαντική στο 

συγκεκριµένο ιστό (Fearon 1994). 

Σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης ήταν η ανίχνευση της συχνότητας των 

µεταλλάξεων στον ελληνικό πλυθησµό, και η προσπάθεια ανεύρεσης σχέσεων 

µε διάφορες ιστοπαθολογικές και κλινικές παραµέτρους. 

Στην Ελλάδα ο καρκίνος του παχέος εντέρου εµφανίζεται σε χαµηλότερο 

ποσοστό σχετικά µε τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αλλά και µε την 

Αµερική (Τριανταφυλλίδης και συν 1995). Οι διαφορές αυτές στην συχνότητα 

του ΚΠΟ σχετίζονται, όπως αναφέρθηκε, περισσότερο µε γεωγραφικά 

διαµερίσµατα και έκθεση σε διαφορετικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το 

χαµηλότερο ποσοστό ΚΠΟ που εµφανίζεται στην Ελλάδα, θα µπορούσε να 

σηµαίνει διαφορετικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

διαφορετικές γενετικές οδούς. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω επιλέχθηκαν από νοσοκοµείο των Αθηνών 

µονιµοποιηµένα σε παραφίνη αδενώµατα και αδενοκαρκινώµατα παχέος 

εντέρου. Για την ενίσχυση της περιοχής του κωδικονίου 12 που θεωρείται ως 

“hot spot” των µεταλλάξεων στα ras, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της 

αλυσιδωτής αντίδρασης µε πολυµεράση (PCR), ενώ για την ανίχνευση των 
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µεταλλάξεων στο συγκεκριµένο κωδικόνιο χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της 

ανάλυσης πολυµορφισµού µεγέθους περιοριστικού θραύσµατος (RFLP). 
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5. Υλικά, µέδοδοι και εταιρίες προέλευσης 

 

5.1. Υλικό από ασθενείς 

 

Το υλικό από τους ασθενείς ελήφθει από το Παθολογοανατοµικό Τµήµα 

του Νοµαρχιακού Γενικού Νοσοκοµείου Μελισσίων “Αµαλία Φλέµινγκ” Αθηνών. 

Επιλέχθησαν και ανασύρθηκαν 78 παρασκευάσµατα παραφίνης αδενωµάτων 

παχέος εντέρου και ορθού από 73 ασθενείς (πέντε ασθενείς είχαν από δύο 

πολύποδες έκαστος) και 76 παρασκευάσµατα αδενοκαρκινωµάτων από 75 

ασθενείς (ένας ασθενής είχε δύο σύγχρονες πρωτοπαθείς εστίες του όγκου). 

Η επιλογή των προς µελέτη παρασκευασµάτων παραφίνης, όσον αφορά 

τα αδενοκαρκινώµατα, έγινε µε τη βοήθεια της παθολογοανατόµου, έτσι ώστε 

να υπάρχει όσο το δυνατό µεγαλύτερη ποσότητα καρκινικού ιστού (λιγότερος 

συνδετικός ή παρακείµενος φυσιολογικός ιστός, αιµοφόρα αγγεία). Αυτό 

αποσκοπούσε στο να υπάρχει η µεγαλύτερη δυνατή κυτταρική οµοιογένεια στο 

τµήµα του ιστού που θα ελεγχόταν. Με αντίστοιχο τρόπο επιλέχθησαν τα 

παρασκευάσµατα από τα αδενώµατα. Όλα τα αδενώµατα είχαν εξαιρεθεί 

ενδοσκοπικά, ενώ τα αδενοκαρκινώµατα είχαν εξαιρεθεί χειρουργικά κατά την 

περίοδο 1991-94.  

 

5.2. Λήψη του υλικού 

 

Με τη χρήση µικροτόµου κόπηκαν 5-10 τοµές από κάθε δείγµα, πάχους 5-

10µm έκαστη. Η λεπίδα του µικροτόµου πλενόταν µε ξυλένιο κάθε φορά που θα 

κοβόταν ένα νέο παρασκεύασµα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η επιµόλυνση του 

DNA µεταξύ διαφορετικών δειγµάτων. Οι τοµές από κάθε παρασκεύασµα 

µεταφέρθηκαν σε σωλήνα eppendorf 1.5ml. 
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5.3. Εκχύλιση DNA από ιστούς παραφίνης 

 

Στις τοµές προστίθεται 1ml ξυλόλης για την αποπαραφίνωση τους. 

Ακολουθεί προσθήκη 1ml αιθανανόλης για την αποµάκρυνση της ξυλόλης. Στην 

συνέχεια ο ιστός τεµαχίζεται και οµογενοποιείται σε διάλυµα λύσης. Ο 

οµογενοποιηµένος ιστός επωάζεται σε θερµοκρασία 60ºC για διάστηµα 36-48 

ωρών, προσθέτοντας ανά 12ωρο πρωτεϊνάση Κ σε τελική συγκέντρωση 

100µg/ml. Ακολουθεί εκχύλιση των νουκλεϊνικών οξέων (DNA και RNA) µε 

φαινόλη-χλωροφόρµιο, που συντελεί ταυτόχρονα στην απενεργοποίηση της 

πρωτεϊνάσης Κ. Στην υδατική φάση που παραµένει προστίθεται 1/20 του όγκου 

5Μ NaCl και 2.5 όγκοι ψυχρής (-20ºC) απόλυτης αιθανόλης για την 

κατακρήµνιση του DNA. Το DNA επανακτάται σαν ίζηµα µε φυγοκέντρηση στις 

13.000 στροφές για 15 min στους 4ºC, πλένεται µε ψυχρή αιθανόλη 70% για 

αποµάκρυνση των αλάτων και αφήνεται µετά να στεγνώσει. Επαναδιαλύεται µε 

30-50ml δισαπεσταγµένου-αποστειρωµένου ύδατος και διατηρείται σε 

θερµοκρασία 4ºC, ή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στους -20ºC. Η ποσότητα 

και καθαρότητα του DNA µπορεί να υπολογιστεί µε φωτοµέτρηση στα 260nm 

και στα 280nm (Sambrook et al 1989), ή αδρά µε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή 

αγαρόζης (όσoν αφορά µόνο την ποσότητα του DNA). 

● ∆ιάλυµα λύσης: 10 mM EDTA, 10 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 0.5% SDS 

 

5.3.1. Τεχνική εκχύλισης µε φαινόλη-χλωροφόρµιο 

 

Η διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται για την αποµάκρυνση των πρωτεϊνών 

από υδατικά διαλύµατα DNA. Το υδατικό διάλυµα αναµιγνύεται µε ίσο όγκο 

φαινόλης, φυγοκεντρείται στις 13.000 στροφές για 1 min που το διαχωρίζει σε 

υδατική και οργανική φάση. Η υδατική φάση µεταφέρεται σε καινούργιο 

eppendorf και επανεκχυλίζεται µε ίσο όγκο φαινόλης/χλωροφορµίου 1:1. Η 
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διαδικασία της φυγοκέντρησης επαναλαµβάνεται και η υδατική φάση 

επανεκχυλίζεται µε ίσο όγκο χλωροφορµίου. Ακολουθεί κατακρήµνιση του DNA 

µε αιθανόλη και NaCl, όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο 

(Sambrook et al 1989). 

 

5.4. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) 

 

Το 1985 ο Mullis και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν µια τεχνική in vitro 

πολλαπλασιασµού του DNA (Saiki et al 1985). Η µέθοδος αυτή που είναι 

γνωστή ως αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (polymerase chain reaction, 

PCR) επιτρέπει την επιλεκτική παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων ενός 

συγκεκριµένου τµήµατος DNA που υπάρχει σε ένα σύνθετο µείγµα 

νουκλεϊνικών οξέων, κατά τη διάρκεια µίας απλής ενζυµατικής αντίδρασης. 

Στην ουσία η τεχνική αυτή εκµεταλεύεται τον ηµισυντηρητικό τρόπο 

διπλασιασµού του DNA. Σε συνδυασµό µε την ανακάλυψη θερµοανθεκτικών 

DNA πολυµερασών επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη παραγωγή αµιγών 

τµηµάτων DNA σε µεγάλες ποσότητες µε ελάχιστο κόστος και χρόνο. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της PCR αντίδρασης είναι: ευαισθησία, 

επιλεκτικότητα και ταχύτητα (Kawasaki et al 1990, Wright et al 1990, Arnheim et 

al 1992, Larrick 1992). 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι η PCR απαιτεί 

ελάχιστη ποσότητα αρχικού υλικού, η οποία δυνητικά  µπορεί να φτάσει στο 

επίπεδο του ενός µορίου. Το αρχικό υλικό DNA δεν είναι απαραίτητο να έχει την 

υψηλή καθαρότητα και ακεραιότητα που απαιτούνται για άλλες τεχνικές, ενώ οι 

πηγές προέλευσης του δύνανται να ποικίλουν (νωπός ιστός, σωµατικά υγρά, 

µονιµοποιηµένοι ιστοί και άλλα) (Wright et al 1990, Wang et al 1994). Μοναδική 

προϋπόθεση είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένα ακέραιο τµήµα DNA, το οποίο 

να εµπεριέχει την περιοχή που αναζητείται για ενίσχυση. 
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5.4.1. Η βασική αρχή λειτουργίας του PCR 

 

Στη βασική της µορφή η αντίδραση PCR είναι µια χηµική παρά βιολογική 

µέθοδος για την δηµιουργία πολλαπλών αντιγράφων ενός συγκεκριµένου 

τµήµατος DNA σε σχέση µε άλλες αλληλουχίες νουκλεϊνικών οξέων, οι οποίες 

υπάρχουν στο µείγµα της αντίδρασης (Saiki et al 1985, Arnheim et al 1992). Για 

τον πολλαπλασιασµό ενός τµήµατος DNA, ή cDNA µετά από αντίστροφη 

µεταγραφή µίας αλληλουχίας RNA, απαιτείται η γνώση της νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας σε µικρή έκταση γύρω από το τµήµα που αποτελεί τον στόχο για 

ενίσχυση. Η γνώση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων στην περιοχή στόχο, 

αποτελεί την βάση για τον σχεδιασµό και κατασκευή δύο συνθετικών 

ολιγονουκλεοτιδικών αλυσίδων, οι οποίες χρησιµεύουν ως εκκινητές (primers) 

στην αντίδραση πολυµερισµού. Το µήκος (συνήθως 20-30 βάσεις) και η 

αλληλουχία των εκκινητών εξασφαλίζει στατιστικά ότι οι εκιννητές έχουν 

ελάχιστη πιθανότητα υβριδισµού µε άλλες περιοχές του γονιδιώµατος, εκτός 

από εκείνες που έχουν καθοριστεί γύρω από το επιλεγµένο τµήµα DNA. 

Η αντίδραση PCR εκτελείται µε την επανάληψη θερµικών κύκλων που 

αποτελούνται από αυστηρά επιλεγµένα και καθορισµένα στάδια. Ο κάθε κύκλος 

αρχίζει µε ισχυρή θερµική αποδιάταξη (95ºC), η οποία καθιστά το δίκλωνο DNA 

µονόκλωνο. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα στάδιο µε χαµηλότερη θερµοκρασία 

(37-70ºC), κατά το οποίο οι εκκινητές υβριδίζονται µε τις συµπληρωµατικές τους 

περιοχές στους αντίστοιχους µονούς κλώνους DNA. Κάθε εκκινητής υβριδίζεται 

µε τον συµπληρωµατικό του κλώνο αντίστοιχα, έχοντας το 3’-ΟΗ άκρο του 

στραµµένο το ένα προς το άλλο. Τελικά κάθε εκκινητής επεκτείνεται µε 

πολυµερισµό κατά µήκος του τµήµατος DNA από µια θερµοανθεκτική DNA 

πολυµεράση σε τελική θερµοκρασία 72ºC. Οι κύκλοι των τριών φάσεων 

επαναλαµβάνονται αρκετές φορές µέχρι να συσσωρευτεί ικανοποιητική 
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ποσότητα προϊόντων PCR. Το προϊόν PCR που παράγεται από µία 

επιτυχηµένη αντίδραση, αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από µόρια τµηµάτων DNA 

µε µήκος ίσο µε το άθροισµα του µήκους των δύο ολιγονουκλεοτιδίων και το 

µήκος του DNA τµήµατος το οποίο παρεµβάλλεται µεταξύ των θέσεων των δύο 

εκκινητών. 

Η επιτυχία της PCR αντίδρασης εξαρτάται από την επιτυχή επιλογή των 

εξής στοιχείων: 

α) τη σωστή επιλογή του µεγέθους του τµήµατος DNA στόχου (βέλτιστο µεταξύ 

100-1000), 

β) το σχεδιασµό και την κατασκευή συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων τέτοιων 

ώστε να εξασφαλίζουν την εκλεκτική επιλογή και ενίσχυση του επιθυµητού 

τµήµατος DNA, 

γ) την κατάλληλη επιλογή µίας θερµοανθεκτικής DNA πολυµεράσης, 

δ) την συγκέντρωση των νουκλεοτιδίων (dNTPs) που απαιτούνται κατά την 

διάρκεια του πολυµερισµού, όπως και την συγκέντρωση ιόντων Mg++ που 

απαιτούνται για τη δράση της πολυµεράσης, 

ε) το σχεδιασµό του θερµικού προφίλ των κύκλων, το οποίο θα εξασφαλίσει τις 

συνθήκες για την επιλεκτικότητα των εκκινητών και την επιτυχή συσσώρευση 

ικανοποιητικού προϊόντος PCR. 

Η µέση απόδοση µιας σειράς κύκλων PCR δύναται να περιγραφεί µε την 

ακόλουθη εξίσωση: Ν=n(1+e)c, όπου Ν συµβολίζει την τελική ποσότητα του 

προϊόντος, n συµβολίζει την αρχική ποσότητα του υποστρώµατος, e συµβολίζει 

την απόδοση της αντίδρασης και c συµβολίζει τον αριθµό των κύκλων PCR. 

Επειδή τα προϊόντα κάθε κύκλου προστίθενται σαν υπόστρωµα για τον 

επόµενο κύκλο, η συσσώρευση του προϊόντος PCR γίνεται µε εκθετικό τρόπο, 

οπότε µπορεί να εκτιµηθεί και η απόδοση της ενίσχυσης. Όταν όµως η 

συγκέντρωση προϊόντος προσεγγίσει την 10-7 Μ, τότε παύει πλέον η παραγωγή 
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και η αντίδραση µπαίνει σε φάση κορεσµού (Saiki et al 1985, Arnheim et al 

1992). 

Η χρήση θερµοανθεκτικών πολυµερασών και η κατασκευή θερµικών 

κυκλοποιητών έδωσε την δυνατότητα αυτοµατοποίησης και ταυτόχρονης 

ανάπτυξης πολλαπλών δειγµάτων σε σύντοµο χρόνο και µε ελάχιστο κόστος. 

 

5.4.2. Συνθήκες αντιδράσεων PCR και εκκινητές 

 

Μισό έως 2 µg του εκχυλίσµατος DNA από κάθε δείγµα υφίσταται ενζυµική 

ενίσχυση σε τελικό όγκο 50 µl. Η αντίδραση περιλαµβάνει 5 µl ρυθµιστικού 

διαλύµατος της πολυµεράσης, 150 µΜ από κάθε dNTP, 0.5 µM από κάθε 

εκκινητή και 1.25 U πολυµεράσης. Το µίγµα αρχικά επωάζεται για 1 min στους 

96ºC και ακολουθούν 35 κύκλοι ενίσχυσης µε τις ακόλουθες συνθήκες: 

K-ras: για την ενίσχυση της περιοχής του κωδικονίου 12 και την ανίχνευση 

µεταλλάξεων σε αυτό χρησιµοποιήθηκαν οι εκκινητές Κ5’ και Κ3’ (Jiang et al 

1989). Οι συνθήκες της αντίδρασης PCR είναι οι εξής: 95ºC για 55 sec, 58ºC για 

45sec και 72ºC για 50 sec. 10 µl από το κάθε προϊόν της PCR αναλύεται σε 

πήκτωµα αγαρόζης και εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία, ώστε να 

πιστοποιηθεί η ενίσχυση της προς έλεγχο περιοχής των 157 bp. 

H-ras: αντίστοιχα µε το K-ras ενισχύεται µια περιοχή 312 bp που περιέχει 

το κωδικόνιο 12 (Jiang et al 1989) µε τις εξής συνθήκες: 95ºC για 55 sec, 62ºC 

για 40 sec και 72ºC για 50 sec. Γίνεται ανάλυση σε αγαρόζη αντίστοιχα µε το K-

ras. 

N-ras: για την ενίσχυση µίας περιοχής του γονιδίου N-ras που να 

περιλαµβάνει το κωδικόνιο 12 χρσηµοποιήθηκαν οι εκκινητές Ν12α και Ν12s 

(Spandidos et al 1995). Το ζεύγος αυτό των εκκινητών φέρει και δεύτερη θέση 

αναγνώρισης της περιοριστικής ενδονουκλεάσης που λειτουργεί ως µάρτυρας 

για την εντόπιση ατελών πέψεων. Αντίστοιχα µε τα παραπάνω γονίδια 
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ενισχύεται µια περιοχή 83 bp του N-ras µε τις εξής συνθήκες: 95ºC για 55 sec, 

54ºC για 35 sec και 72ºC για 30 sec. Για την εκτίµηση των αποτελεσµάτων της 

PCR χρησιµοποιείται πυκνότερο πήκτωµα αγαρόζης (4% αντί για 2% που 

χρησιµοποιείται για τα K- και H-ras). 

● Ρυθµιστικό διάλυµα Taq πολυµεράσης (Advanced Biotechnologies): 20 mM 

(NH4)2SO4, 75 mM Tris-HCl pH 9.0, 0.01% (w/v) Tween 20. Το MgCl2 

προστίθεται στη συνέχεια σε τελική συγκέντρωση 2-2.5 mM. 

● Εκκινητές: 

K-ras: 

 Κ5’: 5’ ACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCT 3’ 

 K3’: 3’ CCAGGTCCTGGTAAGAAACT 5’ 

H-ras: 

 H5’: 5’ GAGACCCTGTAGGAGGACCC 3’ 

 H3’: 3’ TCAGGGAGCAGAGTCGTGGG 5’ 

N-ras: 

 N12s:  5’ AACTGGTGGTGGTTGGACCA 3’ 

 N12a:  3’ AGGTCCTGGTGAAACATCTACTTATA 5’ 

● Οι πρότυπες αλληλουχίες των τριών γονιδίων αποκτήθηκαν µέσω Internet µε 

διαδικασία anonymous ftp, από την διεθνή βάση αλληλουχιών GenBank-EMBL. 

Ο αριθµός πρόσβασης (accession No) για τις αλληλουχίες των γονιδίων είναι:

 για το K-ras:  L00045-49 

 για το H-ras:  J00277 

 για το N-ras:  L00040-43 
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5.5. Ηλεκτροφόρηση του DNA και των προϊόντων PCR σε πήκτωµα 

αγαρόζης 

 

Η τελική συγκέντρωση αγαρόζης στο πήκτωµα αποφασίζεται ανάλογα µε 

την ζητούµενη διακριτική ικανότητα του συγκεκριµένου πηκτώµατος (Sambrook 

et al 1989). Η επιθυµητή ποσότητα αγαρόζης διαλύεται σε διάλυµα 0.5 Χ ΤΒΕ 

και θερµαίνεται σε φούρνο µικροκυµάτων για 5 min περίπου. Αφήνεται να 

κρυώσει έως τους 60ºC, οπότε προστίθεται βρωµιούχο αιθίδιο (EtBr) σε τελική 

συγκέντρωση 0.5 µg/ml. Αφού στερεοποιηθεί το πήκτωµα αφαιρείται η “κτένα” 

που δηµιουργεί τα “πηγάδια” για το φόρτωµα των προϊόντων PCR, ή του DNA, 

και το πήκτωµα εµβαπτίζεται σε συσκευή ηλεκτροφόρησης που περιέχει 0.5 Χ 

ΤΒΕ. Τα δείγµατα φορτώνονται στα πηγάδια αφού αναµιχθούν µε 1/10 του 

όγκου διαλύµατος φόρτωσης (loading buffer) και εφαρµόζεται ηλεκτρική τάση. 

Οι ζώνες του DNA γίνονται ορατές αν εκτεθεί το πήκτωµα σε υπεριώδη 

ακτινοβολία (Φωτογραφίες 1 και 2). 

● ∆ιάλυµα ΤΒΕ: 10.8 gr/l Tris, 5.5 gr/l βορικό οξύ, 0.002 Μ EDTA. 

● ∆ιάλυµα φόρτωσης (loading buffer): 0.25% w/v µπλε της βρωµοφαινόλης, 

0.25% w/v κυανό του ξυλενίου, 25% v/v φικόλη σε 1Χ ΤΒΕ. 
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   1      2                       3      4      5      6      7      8      9 

Φωτογραφία 1: Aντιπροσωπευτική φωτογραφία ανάλυσης προϊόντων PCR του K-ras 
σε πήκτωµα αγαρόζης µε χρώση βρωµιούχου αιθιδίου. Το βέλος αντιστοιχεί στη θέση 
των 157 ζευγών βάσεων των προϊόντων του PCR. Οι στήλες 1 και 2 αντιστοιχούν σε 
δύο “τυφλά” δείγµατα. Στα δείγµατα αυτά δεν έχει προστεθεί DNA, και λειτουργούν σαν 
δείκτες καθαρότητας (µε σκοπό την αποφυγή επιµολύνσεων) της αντίδρασης PCR. 
Στις στήλες 3 έως 9 αντιστοιχούν δείγµατα (αδενοκαρκινώµατα στην συγκεκριµένη 
περίπτωση) που έχουν ενισχυθεί µε την PCR αντίδραση. Τα δύο κενά “πηγάδια” 
ανάµεσα στις στήλες 2 και 3 αποσκοπούν στο να αποφευχθεί κατά το  φόρτωµα των 
προϊόντων PCR το ενδεχόµενο κάποιο από τα δείγµατα να πέσει µέσα στο πηγάδι του 
τυφλού. 
 
           1    2                       3      4       5      6      7       8 

Φωτογραφία 2: Aντιπροσωπευτική φωτογραφία ανάλυσης προϊόντων PCR του H-ras 
σε πήκτωµα αγαρόζης µε χρώση βρωµιούχου αιθιδίου. Το βέλος αντιστοιχεί στη θέση 
των 312 ζευγών βάσεων των προϊόντων του PCR. Οι στήλες 1 και 2 αντιστοιχούν σε 
“τυφλά” δείγµατα. Οι στήλες 3 έως 8 αντιστοιχούν σε αδενοκαρκινώµατα, εκ των 
οποίων το δείγµα 5 δεν έχει ενισχυθεί επαρκώς. Συγκριτικά στις δύο φωτογραφίες 1 και 
2 φαίνεται ότι η ενίσχυση του Κ-ras είναι καλύτερη από την ενίσχυση του Η-ras. Η 
ενίσχυση του Η-ras αποδείχθηκε δυσκολότερη από τα άλλα δύο γονίδια (K-και Ν-ras) 
λόγω του µεγέθους του τµήµατος που ενισχυόταν (312 bp) και της σχετικής 
αποδιάταξης που υφίσταται το DNA σε µονιµοποιηµένους σε παραφίνη ιστούς. 
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5.6. Ανάλυση πολυµορφισµού µεγέθους περιοριστικών θραυσµάτων 

(RFLP) 

 

Η τεχνική της ανάλυσης πολυµορφισµού µεγέθους περιοριστικών 

θραυσµάτων (restriction fragment length polymorphism ή RFLP)  στηρίζεται 

στην χρήση των περιοριστικών ενδονουκλεασών. Αυτές είναι ένζυµα που το 

κάθε ένα αναγνωρίζει µια συγκεκριµένη αλληλουχία βάσεων στο DNA και µε 

επώαση σε κατάλληλη θερµοκρασία “κόβει” το DNA σε συγκεκριµένη θέση. 

Στην χρήση αυτής της µεθόδου στηρίζεται η ανίχνευση των σηµειακών 

µεταλλάξεων. Τα ένζυµα και οι συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν ανάλογα µε το 

γονίδιο που επρόκειτο να ενισχυθεί έχουν ως εξής: 

K-ras: για την εύρεση σηµειακών µεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12 του K-ras 

έγινε εισαγωγή µίας µη οµόλογης βάσης (mismatch) στους εκκινητές µε 

αποτέλεσµα την δηµιουργία δύο θέσεων αναγνώρισης της περιoριστικής 

ενδονουκλεάσης BstN I, από τις οποίες η µία περιλαµβάνει το κωδικόνιο 12, 

ενώ η άλλη λειτουργεί ως “µάρτυρας” (Εικόνα 16). Με αυτό τον τρόπο 

αποφεύγεται η λανθασµένη εκτίµηση µίας ατελούς πέψεως και η εύρεση 

ψευδών µεταλλάξεων. Αυτό έγινε γιατί δεν υπάρχουν ενδογενώς θέσεις 

αναγνώρισης από άλλες ενδονουκλεάσες που να περιλαµβάνουν το κωδικόνιο 

12, µε αποτέλεσµα να πρέπει να δηµιουργηθούν τεχνητά. Ο εκκινητής που 

βρίσκεται στο 5’ άκρο (Κ5’) έχει ενσωµατωµένο ένα κατάλοιπο C αντί για G 

στην πρώτη θέση του κωδικονίου 11, δηµιουργώντας έτσι µια θέση 

αναγνώρισης για το BstN I (CCTGG), η οποία περιλαµβάνει τα δύο πρώτα 

νουκλεοτίδια του κωδικονίου 12 (GGT). Σηµειακή µετάλλαξη σε µία από τις δύο 

αυτές θέσεις καταστρέφει την θέση αναγνώρισης του BstN I, ενώ σηµειακή 

µετάλλαξη στο τρίτο νουκλεοτίδιο, το οποίο δεν ελέγχεται µε το συγκεκριµένο 

ένζυµο, είναι µετάλλαξη “χωρίς νόηµα” (non sense). Αυτό συµβαίνει γιατί τα 
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κωδικόνια: GGA, GGC, GGT και GGG κωδικοποιούν όλα για το αµινοξύ γλυκίνη 

(Gly) (Φωτογραφία 3). 

Φωτογραφία 3: Αντιπροσωπευτική φωτογραφία ανάλυσης προϊόντων RFLP του K-ras 
από πολύποδες παχέος εντέρου. Η ανάλυση των RFLP έγινε σε πήκτωµα 
πολυακρυλαµιδίου µε χρώση νιτρικού αργύρου. Στις στήλες 1 και 9 διακρίνεται προϊόν 
PCR του K-ras που δεν έχει υποστεί πέψη µε ένζυµο περιορισµού. Στις στήλες 2 και 8 
διακρίνεται πέψη προϊόντος PCR από pK12m (πλασµίδιο µε µεταλλαγµένο το 
κωδικόνιο 12 του K-ras). Στις στήλες 3, 6 και 7 διακρίνονται φυσιολογικά δείγµατα, ενώ 
στις στήλες 4 και 5 δείγµατα που έχουν µετάλλαξη. bp: ζεύγη βάσεων, mut: 
µεταλλαγµένο, wt: φυσιολογικό (wild type). 

 

Μέρος των προϊόντων PCR (10-40 µl) υφίσταται πέψη µε 30 U BstN I 

στους 60ºC για 12 ώρες, οπότε προκύπτουν διαφορετικού µήκους τµήµατα του 

DNA για το φυσιολογικό και το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο. Τα προϊόντα της 

πέψης αναλύονται σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 8%. 

H-ras: για την εύρεση σηµειακών µεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12 του H-ras 

δεν χρειάζεται εισαγωγή µη οµολόγων βάσεων (mismatch) στους εκκινητές, 

αφού υπάρχουν ενδογενώς δύο θέσεις αναγνώρισης (CCGG) για την 

περιοριστική ενδονουκλεάση Msp I στο προϊόν του PCR που παράγεται µε τους 

συγκεκριµένους εκκινητές (Εικόνα 17). Η πρώτη θέση που εντοπίζεται στο τέλος 

του εκκινητή που βρίσκεται στο 5’ άκρο (Η5’), βρίσκεται στο εσώνιο µεταξύ των 

εξωνίων Φ και 1 και χρησιµεύει σαν θέση ελέγχου της πέψης µε την Msp I. Η 
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δεύτερη θέση που περιέχει τα δύο πρώτα νουκλεοτίδια του κωδικονίου 12 είναι 

πολυµορφική για µεταλλάξεις του H-ras για µία από τις δύο πρώτες θέσεις του 

κωδικονίου 12. Ένα µέρος των προϊόντων PCR (10-40 µl) υφίσταται πέψη µε 

30 U της περιοριστικής ενδονουκλεάσης Msp I στους 37ºC για 12 ώρες. Τα 

προϊόντα της πέψεως αναλύονται σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 8% 

(Φωτογραφία 4). 

                                  1     2     3    4     5    6    7    8     9  10  11   12  13   14   15 

 
Φωτογραφία 4: Αντιπροσωπευτική φωτογραφία ανάλυσης προϊόντων RFLP του H-
ras από αδενοκαρκινώµατα παχέος εντέρου. Η ανάλυση των RFLP έγινε σε πήκτωµα 
πολυακρυλαµιδίου µε χρώση νιτρικού αργύρου. Στις στήλες 1 και 15 διακρίνεται πέψη 
προϊόντος PCR από EJ (κυτταρική σειρά µε ηµίζυγα µεταλλαγµένο το Η-ras στο 
κωδικόνιο 12) (Capon et al 1983). Στη στήλη 2 διακρίνεται προϊόν PCR που δεν έχει 
υποστεί πέψη µε ένζυµο περιορισµού, ενώ στις στήλες 3 έως 14 διακρίνονται 
φυσιολογικά δείγµατα. bp: ζεύγη βάσεων, mut: µεταλλαγµένο, wt: φυσιολογικό (wild 
type). 

 

N-ras: για την εύρεση σηµειακών µεταλλάξεων για το N-ras η διαδικασία 

είναι αντίστοιχη αυτής του K-ras. Στην περίπτωση του N-ras και οι δύο εκκινητές 

περιέχουν µία µη οµόλογη βάση (mismatch) (Εικόνα 18). Για τον εκκινητή N12s 

αυτή είναι το τρίτο νουκλεοτίδιο από το 3’ άκρο (C αντί για G) που δηµιουργεί 

την πρώτη θέση αναγνώρισης της περιοριστικής ενδνουκλεάσης BstN I 

(CC(T/A)GG). Οι δύο τελευταίες θέσεις αναγνώρισης της περιοριστικής 

ενδονουκλεάσης αποτελούνται από τα δύο πρώτα νουκλοετίδια του κωδικονίου 

12 (GG), που µετάλλαξη τους αποτελεί “hot spot” και που ελέγχονται µε το BstN 
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I, ενώ η τρίτη θέση του κωδικονίου που δεν µπορεί να ελεγχθεί µε το BstN I 

είναι non sense µετάλλαξη, αντίστοιχα µε το K-ras. Η δεύτερη θέση µη 

οµόλογης βάσης είναι το έκτο νουκλεοτίδιο από το 3’ άκρο του N12a εκκινητή 

(C αντί για T) και αυτό αποτελεί µέρος της θέσεως µάρτυρα για την BstN I, αφού 

ολόκληρη η θέση αναγνώρισης βρίσκεται µέσα στον εκκινητή Ν12α. 

Έτσι µέρος (10-40µl) του προϊόντος PCR υφίστανται πέψη µε 30 U της 

BstN I στους 60ºC για 12 ώρες. Τα προϊόντα της πέψεως αναλύονται σε 

πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 8% (Φωτογραφία 5). 

 
Φωτογραφία 5: Αντιπροσωπευτική φωτογραφία ανάλυσης προϊόντων RFLP του N-
ras από πολύποδες παχέος εντέρου. Η ανάλυση των RFLP έγινε σε πήκτωµα 
πολυακρυλαµιδίου µε χρώση νιτρικού αργύρου. Στη στήλη 1 διακρίνεται προϊόν PCR 
που δεν έχει υποστεί πέψη µε ένζυµο περιορισµού. Στη στήλη 2 διακρίνεται 
µεταλλαγµένο δείγµα, ενώ στις στήλες 3 έως 6 διακρίνονται φυσιολογικά δείγµατα. bp: 
ζεύγη βάσεων, mut: µεταλλαγµένο, wt: φυσιολογικό (wild type). 

 

Στο τέλος του κεφαλαίου 5 παρουσιάζονται σχηµατικές απεικονίσεις της 

τεχνικής PCR-RFLP για τα τρία γονίδια, µε τους αντίστοιχους εκκινητές, τις 

θέσεις πέψεως των περιοριστικών ενδονουκλεασών που χρησιµοποιήθηκαν και 

τα µήκη των τµηµάτων που δηµιουργούνται µετά την πέψη. Οι θέσεις των µη 

οµολόγων βάσεων στις σχηµατικές αυτές απεικονίσεις φαίνονται 
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υπογραµµισµένες και µε έντονα γράµµατα, ενώ υπογραµµισµένες µε έντονα 

γράµµατα διακρίνονται οι θέσεις αναγνώρισης των περιοριστικών 

ενδονουκλεασών. 

 

5.7. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 

 

Το πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου προκύπτει από τον πολυµερισµό 

ακρυλαµιδίου και bis-ακρυλαµιδίου, παρουσία ελευθέρων ριζών µε την βοήθεια 

καταλύτη. Συνήθως ως δότης ελευθέρων ριζών χρησιµοποιείται το υπερθειικό 

αµµώνιο και ως καταλύτης η τετραµέθυλ-αιθυλέν-διαµίνη (TEMED). 

Το διάλυµα stock του πολυακρυλαµιδίου που χρησιµοποιείται είναι 

συνήθως 20% (w/v). Η αναλογία του είναι 19:1 µείγµα ακρυλαµίδιου:bis-

ακρυλαµίδιου και αφού τα συστατικά διαλυθούν σε απεσταγµένο νερό το 

διάλυµα φιλτράρεται σε φίλτρο µε διάµετρο πόρου 0.45µm, απαερώνεται και 

αποθηκεύεται στο σκοτάδι (Sambrook et al 1989). 

Για να παρασκευάσουµε ένα πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου λαµβάνουµε 

ποσότητα πολυακρυλαµιδίου από το stock ανάλογα µε την τελική συγκέντρωση 

που θέλουµε, ddH2O, TBE σε τελική συγκέντρωση 0.5 Χ, γλυκερόλη σε τελική 

συγκέντρωση 5% v/v, υπερθειικό αµµώνιο σε τελική συγκέντρωση 0.1% w/v και 

τα αναµιγνύουµε. Στην συνέχεια τοποθετείται στο διάλυµα TEMED σε τελική 

συγκέντρωση 0.04% v/v και το διάλυµα αφήνεται να πολυµερισθεί. To πήκτωµα 

τοποθετείται σε συσκευή ηλεκτροφόρησης µε 0.5 Χ ΤΒΕ. Τα προϊόντα του PCR 

ή της πέψεως φορτώνονται στο πήκτωµα αφού αναµιχθούν µε 1/10 του όγκου 

τους µε διάλυµα φόρτωσης (loading buffer). Η χρώση του πηκτώµατος γίνεται 

µε νιτρικό άργυρο (Sambrook et al 1989). 
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5.8. Χρώση µε νιτρικό άργυρο 

 

Το πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου τοποθετείται σε διάλυµα µονιµοποίησης 

(fixer) για τουλάχιστον 20 min. Στη συνέχεια τοποθετείται σε διάλυµα χρώσης µε 

νιτρικό άργυρο για 15-20 min. Στο τέλος της χρώσης το διάλυµα ξεπλένεται µε 

απιονισµένο νερό και τοποθετείται σε διάλυµα εµφάνισης για 3-20 min. 

Aκολούθως η αντίδραση εµφάνισης εξουδετερώνεται µε ξέπλυµα σε διάλυµα 

ανθρακικού νατρίου (Φωτογραφίες 3, 4 και 5). 

● ∆ιάλυµα µονιµοποίησης (fixer): 10% v/v αιθανόλη, 0.5% v/v οξικό οξύ σε 

απιονισµένο ύδωρ. 

● ∆ιάλυµα χρώσης: 0.1% w/v νιτρικός άργυρος σε απιονισµένο ύδωρ. 

● ∆ιάλυµα εµφάνισης: 0.4Μ ΝαΟΗ, 0.15% v/v φορµαλδεΰδη σε απιονισµένο 

ύδωρ. 

● ∆ιάλυµα εξουδετέρωσης: 0.75% w/v ανθρακικό νάτριο σε απιονισµένο ύδωρ. 

 

5.9. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων 

 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε την δοκιµασία χ2, ή το 

Fisher’s exact τεστ. Το Fisher’s exact τεστ χρησιµοποιήθηκε όταν η τιµή ενός 

“κελιού” ήταν ≤5, ενώ οι πίνακες για το χ2 τεστ (2Χ2, 2Χ3, 2Χ4) και το Fisher’s 

exact τεστ δηµιουργήθηκαν στο πρόγραµµα Excel 4.0 σε Η/Υ Macintosh 

Quadra 840 AV. 

 

5.10. Υλικά και εταιρείες προέλευσης 

 

1,2-διυδροξυ-αιθυλενο-δις-ακρυλαµίδιο (Bis-acrylamide) – BDH 

Aγαρόζη (Agarose) – Life Technologies (GIBCO-BRL) 

Αιθανόλη (Ethanol) - BDH 
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Αιθυλο-διαµινο-τετραοξικό οξύ (EDTA) – BDH 

Ακρυλαµίδιο (Acrylamide) – BDH 

Ανθρακικό νάτριο – Sigma 

Βορικό οξύ (Boric acid) – BDH 

Βρωµιούχο αιθίδιο (Ethidium bromide) – Sigma 

Γλυκερόλη (Glycerol) - Life Technologies (GIBCO-BRL) 

DNA δείκτες µοριακού βάρους: 

  λ DNA: Hind  III 

    Hind III+EcoRI - (BioHellas) 

  φχ 174 ΡΦ Hae III - Life Technologies (GIBCO-BRL) 

  1 Kb DNA Ladder - Life Technologies (GIBCO-BRL) 

  pUC 18 Hae III 

dNTPs – Boehringer Manheim, New England Biolabs 

Ένζυµα περιορισµού (Restriction enzymes): 

  BstN I - New England Biolabs 

  Msp I - New England Biolabs 

Θειικό αµµώνιο (Ammonium sulphate) – Fluka 

Κυανούν της βρωµοφαινόλης (Bromophenol blue) – Sigma 

Κυανούν του ξυλενιου (Xylene blue) – Sigma 

Νιτρικός άργυρος – Fluka 

Οξικό αµµώνιο – Sigma 

Οξικό νάτριο – Sigma 

Οξικό οξύ – BDH 

Πρωτεϊνάση-Κ – Sigma 

SDS (Sodium dodecyl sulphate) – BDH 

Taq polymerase – Perkin Elmer Cetus, Advanced Biotechnologies, NBL 

TEMED – Sigma 

Tris base – BDH 
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TRITON X-100 – Sigma 

Tween 20 – Sigma 

Υδροξείδιο του νατρίου – BDH 

Υδροχλωρικό οξύ – BDH 

Υπερθειικό αµµώνιο (Αmmonium persulphate) - Life Technologies (GIBCO-

BRL) 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου – BDH 

Φαινόλη – BDH 

Φίλτρα µε διάµετρο πόρου 0.22 και 0.45 µm - Millipore 

Φορµαλδεΰδη – BDH 

Φορµαµίδιο – BDH 

Χλωριούχο µαγνήσιο – Fluka 

Χλωριούχο νάτριο – Fluka 

Χλωροφόρµιο – Fluka 
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Εικόνα 16: Αλληλουχία γονιδίου Κ-ras που περιέχει το φυσιολογικό κωδικόνιο 12 
 

…..5’ ΑΤGACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGAGCTGGTGGC….ATATTACTGGTGCAGGACCATTCTTTGATACAGA 3’….. 
                 5’ ACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCT 3’                               3’  CCAGGTCCTGGTAAGAAACT 5’ 

K5’ εκκινητής (6410-6439)      Κ3’ εκκινητής (6547-6566) 
 

Ενίσχυση µε PCR 
 
 
 

5’ ΑΤGACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCTGGTGGC 3’…..5’ ATATTACTGGTCCAGGACCATTCTTTGA 3’ 
 

Προϊόν PCR (157 bp) 
 

Πέψη µε BstN I 
 
 

 
     5’ ΑΤGACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACC 3’     5’ TGGTGGC….ATATTACTGGTCC 3’     5’ AGGACCATTCTTTGA 3’ 
    29 bp       113 bp (φυσιολογικό)   15 bp 
 
     142 bp (µεταλλαγµένο) 

 
Προϊόντα πέψης 

 
    Θέση περιορισµού του BstN I: CC  (A/T)GG 
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Εικόνα 17: Αλληλουχία γονιδίου H-ras που περιέχει το φυσιολογικό κωδικόνιο 12 
 

..5’ GAGACCCTGTAGGAGGACCCCGG……………GGCGCCGGCGGT...……….AGTCCCTCGTCTCAGCACCC 3’… 
            5’ GAGACCCTGTAGGAGGACCC 3’                                                                 3’ TCAGGGAGCAGAGTCGTGGG 5’    

 H5’ εκκινητής (1620-1640)         Η3’ εκκινητής (1912-1932) 
 

Ενίσχυση µε PCR 
 
 

 
5’ GAGACCCTGTAGGAGGACCCCGG………….. GGCGCCGGCGGT………….. AGTCCCTCGTCTCAGCACCC 3’ 

 
Προϊόν PCR (312 bp) 

 
Πέψη µε Msp I 

 
 

 
5’GAGACCCTGTAGGAGGACCC 3’       5’ CGG…..GGCGC 3’             5’ CGGCGGT… AGTCCCTCGTCTCAGCACCC 3’ 

  21 bp     55 bp    236 bp (φυσιολογικό) 
 
          291 bp (µεταλλαγµένο) 

 
Προϊόντα πέψης 

 
 
Θέση περιορισµού του Msp I: C  CGG 
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Εικόνα 18: Αλληλουχία γονιδίου N-ras που περιέχει το φυσιολογικό κωδικόνιο 12 
 
 

…5’ TACAAACTGGTGGTGGTTGGAGCAGGTG…………………..CTAATCCAGAACCACTTTGTAGATGAATATGATC 3’… 
                    5’ AACTGGTGGTGGTTGGACCA 3’                                       3’ AGGTCCTGGTGAAACATCTACTTATA 5’ 
   N12s εκκινητής         N12a εκκινητής 

 
Ενίσχυση µε PCR 

 
 

5’ AACTGGTGGTGGTTGGACCAGGTG………………………………..….CTAATCCAGGACCACTTTGTAGATGAATAT 3’ 
 

Προϊόν PCR (83 bp) 
 

Πέψη µε BstN I 
 
 

 
      5’ AACTGGTGGTGGTTGGACC 3’                5’ AGGTGGT….CTAATCC 3’           5’ AGGACCACTTTGTAGATGAATAT 3’ 
      19 bp          41 bp (φυσιολογικό)    23 bp 
 
   60 bp (µεταλλαγµένο) 
 

Ποϊόντα πέψης 
 

 
    Θέση περιορισµού του BstN I: CC  (A/T)GG 
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6. Αποτελέσµατα 

 

6.1. Πολύποδες 

 

6.1.1. Κλινικά και ιστοπαθολογικά δεδοµένα πολυπόδων 

 

Συνολικά µελετήθηκαν 78 πολύποδες από 73 ασθενείς (πέντε ασθενείς 

είχαν από 2 πολύποδες έκαστος). Από τα υπάρχοντα στοιχεία οι 47 πολύποδες 

προέρχονταν από άνδρες (61%) και οι 30 από γυναίκες (39%) (για ένα δεν 

υπήρχαν στοιχεία φύλου). Σε 71 περιπτώσεις ήταν καταγεγραµµένη η ηλικία και 

το εύρος της κυµαινόταν από 34 έως 88 ετών. Η µέση ηλικία των ασθενών ήταν 

64.8 έτη. Αξιολογήθηκε επίσης το όριο ηλικίας των 50 ετών κάτω από το οποίο 

ανεύρεση καρκίνου του παχέος εντέρου θεωρείται ότι µπορεί να έχει 

κληρονοµική επιβάρυνση. Επί συνόλου 74 πολυπόδων που είχαν 

καταγεγραµµένα στοιχεία για την εντόπιση τους, 19 βρίσκονταν στο ορθό και 55 

στο υπόλοιπο παχύ έντερο. Συνολικά στο ορθοσιγµοειδές εντοπίζονταν 58 

πολύποδες και οι υπόλοιποι 16 στο λοιπό έντερο. Το αριστερό κόλο αριθµούσε 

68 πολύποδες, ενώ το δεξιό κόλο 6. Όσον αφορά τον ιστολογικό τύπο, 9 ήταν 

θηλώδη αδενώµατα, 37 ήταν µεικτά και 32 ήταν σωληνώδη. Το µέγεθος του 

όγκου αναγραφόταν σε 76 πολύποδες, εκ των οποίων οι 30 ήταν µικρότεροι του 

1 cm, οι 33 ήταν µεταξύ 1 και 2 cm και οι 13 ήταν µεγαλύτεροι των δύο cm. Η 

ύπαρξη µίσχου αναγραφόταν σε 77 δείγµατα, εκ των οποίων 37 ήταν έµµισχα 

και 40 ήταν άµισχα. Ο βαθµός δυσπλασίας ήταν καταγεγραµµένος σε 77 

πολύποδες, εκ των οποίων οι 33 είχαν ήπια δυσπλασία, οι 19 είχαν µέτρια και 

οι 25 είχαν βαριά δυσπλασία. Σε 10 πολύποδες υπήρχε προηγούµενο ιστορικό 

καρκίνου στους ασθενείς, ενώ 68 είχαν αρνητικό ιστορικό για ΚΠΟ. Από τις 78 

περιπτώσεις στις 29 αναφερόταν ύπαρξη και δεύτερου πολύποδα στον ίδιο 

ασθενή. In situ Ca είχαν 6 από τους 78 πολύποδες. 
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6.1.2. Αποτελέσµατα και στατιστικά δεδοµένα µεταλλάξεων στους 

πολύποδες 

 

Στους πολύποδες η συχνότητα των σηµειακών µεταλλάξεων στο 

κωδικόνιο 12 του K-ras ήταν 42.3% (33/78). Η συχνότητα των µεταλλάξεων στο 

N-ras ήταν 1.3% (1/78), ενώ δεν βρέθηκε καµιά σηµειακή µετάλλαξη στο 

κωδικόνιο 12 του H-ras (0%, 0/78). Ενδεικτικές εικόνες των αναλύσεων RFLP 

των τριών γονιδίων, φαίνονται στις φωτογραφίες 3, 4 και 5. Ο πολύποδας που 

είχε µετάλλαξη στο N-ras δεν έφερε µετάλλαξη στο K-ras, προερχόταν από το 

ορθό γυναίκας 53 ετών µε αρνητικό ιστορικό προηγούµενου ΚΠΟ, ήταν µικρός 

(0.7 cm), άµισχος, µε ήπια δυσπλασία, χωρίς εστία in situ Ca. Η ασθενής δεν 

είχε άλλο πολύποδα στο έντερο της. Όπως αναφέρθηκε από 5 ασθενείς 

υπήρχαν διαθέσιµοι 2 πολύποδες από τον καθένα τους. Από αυτές τις 

περιπτώσεις σε 3 ασθενείς δεν υπήρχε καµία µετάλλαξη, ενώ οι άλλοι δύο 

ασθενείς είχαν µεταλλάξεις (K-ras) και στους δύο πολύποδες που έφεραν. Ο 

ένας εκ των δύο θετικών για µετάλλαξη ασθενών ήταν άνδρας άγνωστης 

ηλικίας, χωρίς προηγούµενο ιστορικό ΚΠΟ και είχε και τους δύο πολύποδες 

εντοπισµένους στο σιγµοειδές. Ο ένας από τους δύο πολύποδες ήταν µεγάλος 

(3.5cm), έµµισχος, σωληνολαχνωτός, µε υψηλόβαθµη δυσπλασία και χωρίς 

στοιχεία in situ Ca. Ο δεύτερος πολύποδας ήταν µικρός (0.3cm), σωληνώδης, 

άµισχος, µέτριας δυσπλασίας, χωρίς στοιχεία in situ Ca. Ο δεύτερος, εκ των 

θετικών για µετάλλαξη ασθενών, ήταν άνδρας 65 ετών, χωρίς προηγούµενο 

ιστορικό καρκίνου και είχε και τους δύο πολύποδες εντοπισµένους στο ανιόν. Ο 

ένας από τους δύο πολύποδες ήταν µικρός (0.4cm), έµµισχος, σωληνώδης, µε 

ήπια δυσπλασία, χωρίς στοιχεία in situ Ca. Ο δεύτερος πολύποδας ήταν επίσης 

µικρός (0.7cm), έµµισχος, µε ήπια δυσπλασία, χωρίς στοιχεία in situ Ca, αλλά 

ήταν µεικτός (σωληνολαχνωτός). 
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Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται συσχετίσεις των 

κλινικοϊστοπαθολογικών παραµέτρων των πολυπόδων µε τις µεταλλάξεις στο 

K-ras. 

 
Πίνακας 14: Συσχετίσεις των µεταλλάξεων K-ras µε: φύλο, ηλικία, µέση ηλικία, 

ηλικία πιθανής κληρονοµικής επιβάρυνσης και τον ιστολογικό τύπο των 

αδενωµάτων. 

 
 Μεταλλάξεις στο K-ras   

 Θετικά 
δείγµατα 

Αρνητικά 
δείγµατα 

% των ασθενών 
µε µεταλλάξεις 

Στατιστική 
αξία (p value)

Φύλο 

Άνδρες 19 28 40  

Γυναίκες 13 17 43 0.8 

Μέση ηλικία 
≤64 ετών 12 23 34  

>64 ετών 18 18 50 0.018 

Ηλικία πιθανής κληρονοµικής επιβάρυνσης (≤50 ετών) 
≤50 ετών 2 5 29  

>50 ετών 28 36 44 0.036 

Ιστολογικός τύπος πολυπόδων 
Θηλώδεις 4 5 44  

Μικτοί 19 18 51  

Σωληνώδεις 10 22 32 0.239 

Ιστολογικός τύπος (λοιπές ταξινοµήσεις) 
Θηλώδεις + 

µικτοί 

23 23 50  

Σωληνώδεις 10 22 31 0.09 

     

Θηλώδεις 4 5 44  

Μικτοί + 

σωληνώδεις 

29 40 42 0.581 
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Πίνακας 15: Συσχετίσεις των µεταλλάξεων K-ras µε: την εντόπιση των 

πολυπόδων και το προηγούµενο ιστορικό ΚΠΟ στον ασθενή. 

 

 Μεταλλάξεις στο K-ras   

 Θετικά 
δείγµατα 

Αρνητικά 
δείγµατα 

% των ασθενών 
µε µεταλλάξεις 

Στατιστική 
αξία (p value)

Εντόπιση του πολύποδα 

Ορθό 8 11 40  

Σιγµοειδές 18 21 46  

Κατιόν 2 8 20  

Εγκάρσιο 0 2 0  

Ανιόν 3 1 75  

Τυφλό - - - 0.0239 

Εντόπιση (λοιπές ταξινοµήσεις) 
Ορθό 8 11 42  

Υπόλοιπο 

έντερο 

23 32 41 0.98 

 
Ορθο-

σιγµοειδές 

26 32 45  

Υπόλοιπο 

έντερο 

5 11 31 0.329 

 
ΑΡ κόλο 

(Ο+Σ+Κ) 

28 40 41  

∆Ε κόλο 

(Ε+Α+Τ) 

3 3 50 0.49 

Προηγούµενο ιστορικό Ca 
Αρνητικό 

ιστορικό 

29 39 43  

Θετικό 

ιστορικό 

4 6 40 0.577 

(Ο=ορθό, Σ=σιγµοειδές, Κ=κατιόν, Ε=εγκάρσιο, Α=ανιόν, Τ=τυφλό) 
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Πίνακας 16: Συσχετίσεις των µεταλλάξεων K-ras µε: το µέγεθος του πολύποδα, 

την ύπαρξη µίσχου, το βαθµό δυσπλασίας και την συνύπαρξη και άλλου 

πολύποδα στον ίδιο ασθενή. 

 Μεταλλάξεις στο K-ras   

 Θετικά 
δείγµατα 

Αρνητικά 
δείγµατα 

% των ασθενών 
µε µεταλλάξεις 

Στατιστική 
αξία (p value)

Μέγεθος πολύποδα 
<1 cm 11 19 37  

1-2cm 15 18 45  

>2cm 6 7 46 0.73 

Μέγεθος πολύποδα (λοιπές ταξινοµήσεις) 
<1cm 11 19 37  

≥1cm 21 25 46 0.43 

 

<2cm 26 37 41  

≥2cm 6 7 46 0.745 

Ύπαρξη µίσχου 
Έµµισχοι 18 19 49  

Άµισχοι 14 26 35 0.224 

Συνύπαρξη και άλλου πολύποδα 
Συνύπαρξη 9 20 31  

Όχι 

συνύπαρξη 

24 25 49 0.121 

Βαθµός δυσπλασίας πολύποδα 
Βαριά 13 12 52  

Μέτρια 6 13 32  

Ήπια 13 20 39 0.37 

Βαθµός δυσπλασίας πολύποδα (λοιπές ταξινοµήσεις) 
Βαριά 13 12 52  

Μετρια+ήπια 19 33 37 0.197 

 

Βαριά+Μέτρια     19 25 43  

Ήπια 13 20 39 0.74 
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Πίνακας 17: Συσχετίσεις των µεταλλάξεων K-ras µε την ύπαρξη εστίας in situ 
Ca στη µάζα του πολύποδα. 

 
 Μεταλλάξεις στο K-ras   

 Θετικά 
δείγµατα 

Αρνητικά 
δείγµατα 

% των ασθενών 
µε µεταλλάξεις 

Στατιστική 
αξία (p value)

In situ Ca 
Θετικό 4 2 67  

Αρνητικό 29 43 40 0.203 

 
 

Πίνακας 18: Συνδυασµοί στοιχείων των πολυπόδων µε µεταλλάξεις στο K-ras. 
 
 Μεταλλάξεις στο K-ras   

Συνδυασµοί 
στοιχείων 

Θετικά 
δείγµατα 

Αρνητικά 
δείγµατα 

% των ασθενών 
µε µεταλλάξεις 

Στατιστική 
αξία (p value)

Θηλώδεις + 

µικτοί ≥1cm 

20 18 53  

Θηλώδεις + 

µικτοί <1cm 

2 5 29 0.245 

     
Μικτοί>2cm 6 1 86  

Μικτοί≤2cm 13 17 43 0.043 

     
Βαριά 

δυσπλασία 

≥2cm 

5 5 50  

Βαριά 

δυσπλασία 

<2cm 

8 7 53 0.87 

     
Άµισχοι 

≥2cm 

3 3 50  

Άµισχοι 

<2cm 

11 23 32 0.43 
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Από τους υπόλοιπους συνδυασµούς χαρακτηριστικών που εξετάσθηκαν 

δεν διαπιστώθηκε καµιά στατιστικά σηµαντική σχέση ούτε και τάση. 

 

6.2. Αδενοκαρκινώµατα 

 

6.2.1. Κλινικά και ιστοπαθολογικά δεδοµένα αδενοκαρκινωµάτων 

 

Μελετήθηκαν συνολικά 76 αδενοκαρκινώµατα από 75 ασθενείς (ένας 

ασθενής είχε δύο σύγχρονες πρωτοπαθείς εστίες του όγκου). Σε 71 

περιπτώσεις ήταν καταγεγραµµένη η ηλικία που κυµαινόταν από 29 έως 87 

ετών. Η µέση ηλικία ήταν τα 63.9 έτη. Όριο ηλικίας κάτω από το οποίο ο 

καρκίνος θεωρείται ότι µπορεί να έχει κληρονοµικό υπόβαθρο είναι τα 50 έτη. 

Σαράντα τέσσερις ασθενείς ήταν άνδρες (58%) και 32 ήταν γυναίκες (42%). 

Όσον αφορά την εντόπιση του όγκου, 27 καρκίνοι εντοπίζονταν στο ορθό και 49 

στο υπόλοιπο έντερο, εκ των οποίων στο ορθοσιγµοειδές εντοπίζονταν 44. 

Σύµφωνα µε την τροποποιηµένη σταδιοποίηση κατά Dukes οι 7 ήταν όγκοι 

σταδίου Α, οι 30 ήταν σταδίου Β, οι 34 ήταν σταδίου C και οι 5 ήταν σταδίου D. 

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των όγκων οι 9 όγκοι ήταν υψηλής 

διαφοροποίησης, οι 64 ήταν µέσης διαφοροποίησης και 3 ήταν χαµηλής 

διαφοροποίησης. Είκοσι έξι καρκίνοι ήταν βλεννοπαραγωγοί, ενώ 50 δεν είχαν 

βλεννοπαραγωγά στοιχεία. Νέκρωση στη µάζα του όγκου υπήρχε σε 27 

καρκίνους, ενώ σε 49 δεν υπήρχε. Από το σύνολο των δειγµάτων, 16 καρκίνοι 

περιείχαν στοιχεία ότι αναπτύχθηκαν από αδένωµα. 
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6.2.2. Αποτελέσµατα και στατιστικά δεδοµένα µεταλλάξεων στα 

αδενοκαρκινώµατα 

 

Στα αδενοκαρκινώµατα του παχέος εντέρου δεν βρέθηκε επίσης καµία 

σηµειακή µετάλλαξη στο κωδικόνιο 12 του H-ras (0%, 0/76), βρέθηκε µία 

µετάλλαξη στο κωδικόνιο 12 του N-ras (1.3%, 1/76), ενώ στο Κ-ras βρέθηκαν 

µεταλλάξεις σε 28 δείγµατα, δηλαδή συχνότητα 36.8% (28/76). Ο ασθενής που 

είχε δύο σύγχρονες πρωτοπαθείς εστίες του όγκου έφερε µεταλλάξεις και στις 

δύο εστίες που εξετάστηκαν. Επρόκειτο για γυναίκα 76 ετών, που είχε την µία 

εστία εντοπισµένη στο ορθό και την δεύτερη στο ανιόν, ενώ δεν αναφερόταν 

συνύπαρξη πολύποδα. Η πρώτη εστία ήταν σταδίου C κατά Dukes’, µέσης 

διαφοροποίησης, δεν ήταν βλεννοπαραγωγή, δεν είχε στοιχεία νέκρωσης ούτε 

στοιχεία ότι προήλθε από αδένωµα. Η δεύτερη ήταν βλεννοπαραγωγός µάζα, 

σταδίου Β κατά Dukes’, υψηλής διαφοροποίησης, µε στοιχεία ότι αναπτύχθηκε 

από αδένωµα, χωρίς νέκρωση στη µάζα του όγκου. Ο όγκος µε τη µετάλλαξη 

στο N-ras προερχόταν από άνδρα 53 ετών και ήταν εντοπισµένος στο 

σιγµοειδές. Ήταν όγκος µέσης διαφοροποίησης, σταδίου C κατά Dukes’, δεν 

είχε παραγωγή βλέννας, ούτε στοιχεία ότι προέκυψε από αδένωµα, αλλά είχε 

σηµεία νέκρωσης στη µάζα του. 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται συσχετίσεις των 

κλινικοϊστοπαθολογικών παραµέτρων των πολυπόδων µε τις µεταλλάξεις στο 

K-ras. 
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Πίνακας 19: Συσχετίσεις και στατιστικά στοιχεία των µεταλλάξεων του K-ras µε: 

το φύλο, την µέση ηλικία, την ηλικία πιθανής κληρονοµικής επιβάρυνσης, 

βαθµός διαφοροποίησης και σταδιοποίηση κατά Dukes (αδενοκαρκινώµατα). 

 

 Μεταλλάξεις στο K-ras   
 Θετικά 

δείγµατα 
Αρνητικά 
δείγµατα 

% των ασθενών 
µε µεταλλάξεις 

Στατιστική 
αξία (p value)

Φύλο 
Άνδρες 16 28 36  

Γυναίκες 12 20 38 0.91 

Μέση ηλικία 
>64 ετών 13 18 42  

≤64 ετών 14 26 35 0.55 

Ηλικία πιθανής κληρονοµικής επιβάρυνσης 
>50 ετών 22 42 34  

≤50 ετών 5 2 71 0.067 

Βαθµός διαφοροποίησης 
Υψηλής (Υ) 8 1 89  

Μέσης (Μ) 18 46 28  

Χαµηλής (Χ) 2 1 67 0.0015 

Βαθµός διαφοροποίησης (λοιπές ταξινοµήσεις) 
Υ 8 1 89  

Μ +Χ 20 47 30 0.001 

     

Υ + Μ 26 47 36  

Χ 2 1 67 0.3 

Σταδιοποίηση κατά Dukes 
Στάδιο A 3 4 43  

Στάδιο B 10 20 33  

Στάδιο C 13 21 38  

Στάδιο D 2 3 40 0.95 
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Πίνακας 20: Συσχετίσεις και στατιστικά στοιχεία των µεταλλάξεων του K-ras µε: 

την εντόπιση. 

 

 Μεταλλάξεις στο K-ras   

 Θετικά 
δείγµατα 

Αρνητικά 
δείγµατα 

% των ασθενών 
µε µεταλλάξεις 

Στατιστική 
αξία (p value)

Εντόπιση του όγκου 
Ορθό (Ο) 7 26  

Σιγµοειδές (Σ)        6 11 35  

Κατιόν (Κ) 4 5 44  

Εγκάρσιο (Ε) 1 3 25  

Ανιόν (Α) 6 6 50  

Τυφλό (Τ) 4 3 57 0.54 

Εντόπιση του όγκου (λοιπές ταξινοµήσεις) 
Ορθο-

σιγµοειδές 

13 31 30  

Υπόλοιπο 

έντερο 

15 17 47 0.12 

     

ΑΡ κόλο 

(Ο+Σ+Κ) 

17 36 32  

∆Ε κόλο 

(Ε+Α+Τ) 

11 12 48 0.193 

     

Ορθό 7 20 26  

Υπόλοιπο 

έντερο 

21 28 43 0.14 

20 
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Πίνακας 20α: Συσχετίσεις και στατιστικά στοιχεία των µεταλλάξεων του K-ras 

µε: την παραγωγή βλέννας από τον όγκο, την ύπαρξη νέκρωσης στη µάζα του 

όγκου και στοιχεία ότι ο όγκος αναπτύχθηκε από αδένωµα. 
 

 Μεταλλάξεις στο K-ras   

 Θετικά 
δείγµατα 

Αρνητικά 
δείγµατα 

% των ασθενών 
µε µεταλλάξεις 

Στατιστική 
αξία (p value)

Παραγωγή βλέννας 
Βλεννοπαρα

γωγοί 

12 14 46  

Μη 

βλεννοπαρα

γωγοί 

16 34 32 0.22 

Ύπαρξη νέκρωσης στη µάζα του όγκου 
Νέκρωση 7 20 26  

Όχι νέκρωση 21 28 43 0.14 

Χαρακτηριστικά ανάπτυξης από αδένωµα 
Θετικά  10 6 63  

Αρνητικά 18 42 30 0.016 

 
 
Πίνακας 21: Συνδυαστικές συσχετίσεις των χαρακτηριστικών των 

αδενοκαρκινωµάτων µε την παρουσία µεταλλάξεων στο K-ras. 

 

 Μεταλλάξεις στο K-ras   

Συνδυασµοί 
στοιχείων 

Θετικά 
δείγµατα 

Αρνητικά 
δείγµατα 

% των ασθενών 
µε µεταλλάξεις 

Στατιστική 
αξία (p value)

Γυναίκες-

ορθοσιγµοει-

δές 

3 14 18  

Γυναίκες-

υπόλοιπο 

έντερο 

9 6 60 0.013 
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Από τους υπόλοιπους συνδυασµούς χαρακτηριστικών που εξετάσθηκαν 

δεν διαπιστώθηκε καµιά στατιστικά σηµαντική σχέση ούτε και τάση. 
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7. Συζήτηση 

 

7.1. H-ras 

 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα δεν βρέθηκε καµία µετάλλαξη στο 

κωδικόνιο 12 του H-ras στους πολύποδες ή τα αδενοκαρκινώµατα του παχέος 

εντέρου στον ελληνικό πληθυσµό. Αυτό είναι σύµφωνο µε αναφορές από άλλες 

µελέτες σε διάφορες χώρες. Είναι βέβαια περίεργο το γεγονός ότι το H-ras 

εκφράζεται στους ιστούς του παχέος εντέρου (Fearon 1993), γεγονός που 

σηµαίνει ότι η λειτουργία του είναι βασική για το συγκεκριµένο ιστό. Θα 

µπορούσε βέβαια η ενεργοποίηση του H-ras να γίνεται µέσω µεταλλάξεων σε 

άλλα κωδικόνια του γονιδίου του ή διαµέσου υπερέκφρασης του. Όσον αφορά 

το πρώτο ενδεχόµενο, κάτι τέτοιο δεν είναι γνωστό µέχρι τώρα, ενώ όσον 

αφορά το δεύτερο, ο Kim και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι το Η-ras 

εκφράζεται σε πολύ µικρό ποσοστό στα νεοπλάσµατα του παχέος εντέρου, σε 

τέτοιο µάλιστα επίπεδο που δεν µπορούσαν να γίνουν συγκριτικές µελέτες 

µεταξύ του φυσιολογικού και του καρκινικού ιστού (Kim et al 1997). Αυξηµένη 

έκφραση του c-K-ras και του c-H-ras σε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του 

παχέος εντέρου έχει αναφερθεί από τον Σπαντίδο και τους συνεργάτες του 

(Spandidos et al 1984), και επιβεβαιώθηκαν από παρόµοιες µελέτες που 

ακολούθησαν (Nagai et al 1992). Οι διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στην 

µελέτη του Σπαντίδου και του Kim µπορεί να οφείλονται στις διαφορετικές 

τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν, γιατί οι πληροφορίες που εξετάζονται από την 

κάθε µία τεχνική διαφέρουν ως προς την ευαισθησία, αλλά και ως προς το 

επίπεδο που αφορούν (mRNA έναντι πρωτεϊνών). 

Υφίσταται βέβαια η µελέτη του Krontiris και των συνεργατών του για 

πολυµορφισµό των αλληλίων του H-ras σε καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά η 

συγκεκριµένη αφορά τη χρήση των αλληλοµόρφων του H-ras ως 
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προγνωστικών δεικτών (Krontiris et al 1993). Μελέτες από την ίδια οµάδα έχουν 

δείξει ότι η ύπαρξη ορισµένων αλληλοµόφων του H-ras δεν σχετίζεται απλά 

µόνο µε την πρόγνωση, αλλά µπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τα 

επίπεδα έκφρασης του γονιδίου αυτού σε διαφορετικά κυτταρικά περιβάλλοντα 

(Green et al 1993). 

Από τα ανωτέρω µπορούµε να συµπεράνουµε τα εξής: α) δεν υπάρχει 

εµπλοκή του H-ras σε επίπεδο ενεργοποίησης του πρωτο-ογκογονιδίου λόγω 

σηµειακών µεταλλάξεων, β) υπάρχει πιθανότητα εµπλοκής του H-ras σε 

επίπεδο έκφρασης του γονιδίου, αλλά προς το παρόν είναι ασαφής ο ακριβής 

αυτός µηχανισµός. 

 

7.2. Ν-ras 

 

Οι µεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12 του N-ras ανευρέθησαν σε ποσοστό 

1.3% στους καρκίνους και πολύποδες (1/76 και 1/78 αντίστοιχα). Εξαιτίας του 

µικρού αυτού ποσοστού, δεν µπορεί να γίνει στατιστική ανάλυση. Ούτε όµως µε 

βάση τα κλινικά και ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά του πολύποδα και του 

καρκίνου που έφεραν τις µεταλλάξεις στο N-ras µπορεί να βγει κάποιο 

συµπέρασµα. Ο Vogelstein και οι συνεργάτες του ελέγχοντας 172 νεοπλάσµατα 

παχέος εντέρου (από µικρά αδενώµατα έως αδενοκαρκινώµατα) παρατήρησαν 

ανάλογο ποσοστό µεταλλάξεων στο N-ras, που εµφανίζονταν µάλιστα 

συχνότερα σε αδενοκαρκινώµατα από ότι στα αδενώµατα (µόνο 1/80 

αδενώµατα και 5/91 αδενοκαρκινώµατα), παρατήρησαν όµως διασπορά των 

µεταλλάξεων και στα υπόλοιπα  “hot spots” κωδικόνια (13 και 61) (Vogelstein et 

al 1988). Ο Oudejans και οι συνεργάτες του, ανέφεραν επίσης παρόµοιο 

ποσοστό µεταλλάξεων, αλλά επιπρόσθετα παρατήρησαν ότι δεν εντοπίζονταν 

ταυτόχρονα ίδιες µεταλλάξεις στον πρωτοπαθή όγκο και τις µεταστάσεις του 

(Oudejans et al 1991). Αυτό όµως που πιθανώς να έχει µεγαλύτερη σηµασία 
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όσον αφορά το N-ras, είναι οι αναφορές που υπάρχουν για υπερέκφραση του 

σε διαφοροποιηµένους ιστούς του παχέος εντέρου. O Kim και οι συνεργάτες του 

σε δύο διαδοχικές µελέτες σε καρκίνους του παχέος εντέρου αναφέρουν ότι 

ανιχνευόταν πολύ συχνότερα υπερέκφραση της πρωτεΐνης N-ras (σε σύγκριση 

µε την H- και Κ-ras), ακόµα και όταν απουσίαζαν µεταλλάξεις στο K- και N-ras 

(Kim et al 1997, Kim et al 1998). Πιθανώς λοιπόν οι ποσοτικές αλλαγές του 

συγκεκριµένου γονίδιου να έχουν µεγαλύτερη εµπλοκή στην καρκινογένεση του 

παχέος εντέρου, από ότι οι ποιοτικές. 

 

7.3. K-ras 

 

7.3.1. Πολύποδες 

 

Η συχνότητα των µεταλλάξεων του K-ras στους πολύποδες που 

εξετάστηκαν ήταν 42.3% (33/78). Μέχρι τώρα στην διεθνή βιβλιογραφία 

αναφέρονται διαφορετικά ποσοστά µεταλλάξεων στους  πολύποδες, που 

κυµαίνονται από 25-75% (Vogelstein et al 1988, Burmer et al 1989, Nusko et al 

1997). Η σχετικά χαµηλότερη συχνότητα µεταλλάξεων που βρέθηκε σε αυτήν τη 

µελέτη, σε σύγκριση µε τις περισσότερες άλλες, θα µπορούσε να οφείλεται σε 

διαφορετικούς περιβαλλοντικούς/γεωγραφικούς, ή και φυλετικούς/εθνικούς 

παράγοντες. Άλλωστε η χαµηλότερη συχνότητα των µεταλλάξεων µπορεί να 

συνεισφέρει στην µικρότερη επίπτωση του καρκίνου του παχέος εντέρου που 

παρατηρείται στον ελληνικό πληθυσµό (Τριανταφυλλίδης και συν 1995). Οι 

φυλετικοί/εθνικοί παράγοντες σηµαίνουν τροποποιηµένη ιδιοσυγκρασιακά 

συµπεριφορά των κυττάρων µετά από έκθεση στα ίδια µεταλλαξιογόνα, ενώ οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες σηµαίνουν έκθεση σε διαφορετικά µεταλλαξιογόνα 

και ως εκ τούτου διαφορετικές γενετικές οδούς. Ένα αντίστοιχο παράδειγµα 

πιθανής φυλετικά διαφορετικής συµπεριφοράς είναι οι ιδιοπαθείς φλεγµονώδεις 
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παθήσεις του εντέρου που διατρέχουν ηπιότερα στον ελληνικό πληθυσµό 

(Μανούσος 1994). Επιπρόσθετα, οι συνήθειες διατροφής και ο τρόπος της ζωής 

στην Ελλάδα δεν είναι ίδιες µε αυτές των κρατών του δυτικού κόσµου, ή της 

Βόρειας Ευρώπης. 

Ένας άλλος παράγοντας που θα µπορούσε να επηρεάσει το ποσοστό των 

ανιχνεύσιµων µεταλλάξεων είναι οι διαφορετικές µέθοδοι ανίχνευσης των 

µεταλλάξεων που χρησιµοποιούνται στις διάφορες µελέτες, εξαιτίας διαφορών 

στην διακριτική τους ικανότητα. Η µέθοδος  της PCR-RFLP που 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη περιγράφηκε πρώτη φορά από τον 

Jiang και τους συνεργάτες του και θεωρείται αρκετά ευαίσθητη (Jiang et al 

1989). Σε διαδοχικές αραιώσεις βρέθηκε ότι µπορούσε να ανιχνεύσει τη ζώνη 

των 143 βάσεων του K-ras (το µεταλλαγµένο γονίδιο) σε αραίωση έως και 1:16, 

ενώ η ζώνη των 291 βάσεων του µεταλλαγµένου H-ras ανιχνευόταν µέχρι 

αραιώσεως 1:9. Επιπρόσθετα όµως στην παρούσα µελέτη η ανάλυση των 

µεταλλάξεων σε πηκτώµατα πολυακρυλαµιδίου έγινε µε χρώση νιτρικού 

αργύρου που θεωρείται πιο ευαίσθητη από την χρώση µε βρωµιούχο αιθίδιο 

που χρησιµοποίησε ο Jiang (Sambrook et al 1989). 

Η ετερογένεια των µεταλλάξεων που παρατηρείται µέσα στο ίδιο το 

αδένωµα µπορεί επίσης να µεταβάλει το ποσοστό των ανιχνεύσιµων 

µεταλλάξεων. Ο Saraga και οι συνεργάτες του αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι ο 

αριθµός των µεταλλάξεων που µπορούν να ανιχνευθούν αυξάνει αν εξεταστούν 

δύο περιοχές ενός αδενώµατος αντί για µία (Saraga et al 1997). Ο Zauber και οι 

συνεργάτες του παρατήρησαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι γενετικές 

αλλοιώσεις µίας περιοχής ενός αδενώµατος ήταν διαφορετικές από την περιοχή 

του in situ καρκινώµατος που βρισκόταν στο ίδιο αδένωµα. Σε µερικές 

περιπτώσεις µάλιστα ανιχνευόταν µετάλλαξη του K-ras µόνο στην περιοχή του 

αδενώµατος και όχι στην περιοχή του in situ Ca (Zauber et al 1999). Ο Shibata 

και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι ενώ στα αδενοκαρκινώµατα οι 
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µεταλλάξεις του K-ras ήταν οµοιόµορφα κατανεµηµένες σε όλα τα 

νεοπλασµατικά κύτταρα ανεξάρτητα από τον φαινότυπο τους, στα αδενώµατα, 

σε πολλές περιπτώσεις, µεταλλάξεις µπορούσαν να ανιχνευθούν µόνο σε 

διακριτές περιοχές και όχι σε όλη τη µάζα τους. Επιπλέον βρήκαν ότι οι 

µεταλλάξεις του K-ras δεν επεκτείνονταν ποτέ µέσα σε φυσιολογικό βλεννογόνο 

(Shibata et al 1993).  Στην παρούσα µελέτη η αρχική επιλογή των δειγµάτων 

έγινε µε γνώµονα την όσο το δυνατόν µικρότερη παρουσία φυσιολογικού ιστού 

αλλά και στρώµατος. Αυτό έγινε µε το σκεπτικό να µειωθεί η πρόσµιξη µε 

κύτταρα φυσιολογικού βλεννογόνου που στερούµενα µεταλλάξεων θα 

µετέβαλαν το σχετικό ποσοστό των µεταλλαγµένων κυττάρων, µειώνοντας έτσι 

την διακριτική ικανότητα της µεθόδου. 

Στην παρούσα µελέτη, από τους 5 ασθενείς που είχαν από δύο 

πολύποδες έκαστος και ήταν διαθέσιµοι για εξέταση, µόνο στους δύο ασθενείς 

βρέθηκαν µεταλλάξεις και στους δύο πολύποδες που έφεραν. Το δείγµα βέβαια 

είναι µικρό για να µπορεί να γίνει στατιστική ανάλυση. Ο Nusko και οι 

συνεργάτες του προσπάθησαν να διερευνήσουν το αν οι µεταλλάξεις σε ένα 

αδένωµα µπορούν να λειτουργήσουν ως προγνωστικός δείκτης για ανάπτυξη 

µετάχρονων αδενωµάτων (Nusko et al 1997). Καταλήγουν λοιπόν στο 

συµπέρασµα ότι αν και ασθενείς µε µεγάλα αδενώµατα (>2cm) και µε 

αδενώµατα µε µεταλλάξεις στο K-ras είναι σε µεγαλύτερο κίνδυνο να 

αναπτύξουν µετάχρονα µεγάλα αδενώµατα κατά την παρακολούθηση, οι 

µεταλλάξεις έχουν δευτερεύουσα µόνο σηµασία, ενώ πρωτεύουσα σηµασία έχει 

το µέγεθος και ο ιστολογικός τύπος του µεγαλύτερου αρχικού αδενώµατος. 

Στους δύο K-ras-θετικούς ασθενείς της µελέτης µας (από τους 5 µε τους 

διπλούς πολύποδες) παραµένει το ενδεχόµενο προηγούµενης βλάβης των 

µεταλλακτικών γονιδίων, µε αποτέλεσµα αυξηµένη ευενδοτότητα στην άθροιση 

άλλων µεταλλάξεων. Κάτι τέτοιο συµβαίνει σε µερικά σύνδροµα πολλαπλής 

πολυποδίασης. Αυτό µπορεί να αποκλειστεί, τουλάχιστον σε κληρονοµικό 
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επίπεδο, για τον ένα από τους δύο ασθενείς αφού ήταν µεγάλης ηλικίας (65 

ετών). Στο δεύτερο K-ras-θετικό ασθενή δεν ήταν καταγεγραµµένη η ηλικία του. 

Οι 4 θετικοί πολύποδες (των δύο ασθενών) δεν είχαν ως επί το πλείστον 

κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που να µπορεί να συνδέσει τις µεταλλάξεις µε 

δυνητικά κακοήθη ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά, αφού µόνο ο ένας από 

αυτούς ήταν µεγάλος (3.5 cm), µε υψηλόβαθµη επιθηλιακή δυσπλασία και  

σωληνολαχνωτού τύπου. Επιπλέον οι δύο ασθενείς δεν είχαν προηγούµενο 

ιστορικό ΚΠΟ. Οι τρεις  K-ras-αρνητικοί ασθενείς είχαν αρνητικό ιστορικό ΚΠΟ 

και ήταν µεγαλύτεροι των 50 ετών. Μόνο δύο πολύποδες ενός ασθενούς ήταν 

µεγάλοι (>2cm), ενώ οι περισσότεροι πολύποδες ήταν µέτριας ή χαµηλόβαθµης 

δυσπλασίας. 

Υπάρχει βέβαια το ενδεχόµενο οι µεταλλάξεις να εµφανίζονται συχνότερα 

σε διαφορετικούς σύγχρονους πολύποδες µερικών ατόµων είτε σαν 

αποτέλεσµα ιδιοσυστατικής αντίδρασης, είτε σαν αποτέλεσµα έκθεσης σε 

συγκεκριµένα µεταλλαξιογόνα, είτε τελικά να αποτελούν διαφορετικές γενετικές 

οδούς κατά την εξέλιξη των νεοπλασµάτων του παχέος εντέρου. Στο τελευταίο 

αυτό πλαίσιο της ποικιλίας των γενετικών οδών κατά την εξέλιξη των όγκων του 

παχέος εντέρου, κινούνται αρκετοί ερευνητές. Ο Zhang και οι συνεργάτες του 

υποστηρίζουν ότι τα βλεννοπαραγωγά αδενοκαρκινώµατα του παχέος εντέρου 

έχουν διαφορετικά κλινικά ιστολογικά αλλά και γενετικά χαρακτηριστικά και 

πιθανώς να έχουν διαφορετική βιολογική συµπεριφορά (Zhang et al 1999). O 

Kawabata και οι συνεργάτες του προτείνουν ότι οι τα χαµηλής διαφοροποίησης 

αδενοκαρκινώµατα, αλλά και τα αδενοκαρκινώµατα µε κύτταρα “σφραγιστήρα 

δακτυλίου” έχουν διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο από τα υψηλής και µέσης 

διαφοροποίησης αδενοκαρκινώµατα (Kawabata et al 1999). Ενώ ο Breivik και οι 

συνεργάτες του θεωρούν ότι διαφορετικές γενετικές οδοί ακολουθούνται στον 

καρκίνο των εγγύτερων τµηµάτων του παχέος εντέρου, από τον καρκίνο των 

απώτερων τµηµάτων του παχέος εντέρου (Breivik et al 1997). 
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Η συχνότητα των µεταλλάξεων στους πολύποδες δεν φαίνεται να έχει 

σχέση µε το φύλο των ασθενών (άνδρες: 40%, γυναίκες:43%, p=0.8). Από όσο 

είναι γνωστό µέχρι τώρα, δεν υπάρχουν αναφορές που να ανευρίσκουν 

συσχέτιση των µεταλλάξεων µε το φύλο του ασθενούς (Rashid et al 1999). Το 

εύρηµα αυτό µπορεί να συνδέεται µε το γεγονός ότι η ανάπτυξη των 

αδενωµάτων δεν σχετίζεται µε το φύλο, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενη 

παράγραφο (3.2.1 επιδηµιολογικά στοιχεία πολυπόδων). 

Όσον αφορά την µέση ηλικία των ασθενών φαίνεται, σε στατιστικά 

σηµαντικό επίπεδο (p=0.018), ότι οι µεταλλάξεις ήταν συχνότερες στους 

ασθενείς που ήταν µεγαλύτεροι των 64 ετών (50%), σε σύγκριση µε τους 

νεώτερους ασθενείς (34%). Όπως αναφέρθηκε (παράγραφος 3.2.1) η ηλικία 

είναι ο πιό καθοριστικός παράγων της επίπτωσης των πολυπόδων. Ο Martinez 

και οι συνεργάτες του αναφέρουν αυξηµένη συχνότητα µεταλλάξεων στους 

µεγαλύτερους από 72 ετών σε σχέση µε τους νεώτερους από 65 ετών (Martinez 

et al 1999). Αντίθετα ο Rashid  και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι οι 

µεγαλύτεροι των 65 ετών παρουσιάζουν σπανιότερα µεταλλάξεις (Rashid et al 

1999). Η διαφορά στα αποτελέσµατα ανάµεσα στην παρούσα µελέτη και σε 

αυτή του Rashid θα µπορούσε να σχετίζεται µε την διαφορετική συχνότητα ΚΠΟ 

του ελληνικού πληθυσµού συγκριτικά µε τις δυτικές χώρες. Επιπλέον η διαφορά 

που υπάρχει ανάµεσα στις µελέτες του Martinez και του Rashid θα µπορούσε 

να εξηγηθεί από την διαφορετική συχνότητα ΚΠΟ που παρατηρείται ανάµεσα 

στις βορειοανατολικές και τις νοτιοδυτικές περιοχές των ΗΠΑ (παράγραφος 

3.3.1). Η µελέτη του Martinez προέρχεται από το Tucson της Αριζόνα 

(νοτιοδυτικά µε χαµηλότερη συχνότητα ΚΠΟ), ενώ η µελέτη του Rashid 

προέρχεται από την Βαλτιµόρη (βορειανατολικά µε υψηλότερη συχνότητα 

ΚΠΟ). 

Κατά την στατιστική ανάλυση, στις µεταβλητές παραµέτρους, 

χρησιµοποιήθηκε η ηλικία των 50 ετών, η οποία θεωρείται το όριο κάτω από το 
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οποίο ο καρκίνος του παχέος εντέρου µπορεί να έχει κληρονοµική επιβάρυνση. 

Το αποτέλεσµα δείχνει ότι σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο (p=0.036) οι 

µεταλλάξεις ήταν συχνότερες σε πολύποδες ασθενών άνω των 50 ετών (44%), 

σε σύγκριση µε τους νεώτερους ασθενείς (29%). Μπορούµε λοιπόν να 

υποθέσουµε ότι οι 7 ασθενείς που ήταν µικρότεροι των 50 ετών, στην 

πλειονότητα τους δεν έφεραν βλάβες σε µεταλλακτικά γονίδια, γεγονός που θα 

δικαιολογούσε την άθροιση και άλλων γενετικών βλαβών, όπως οι βλάβες στα 

ras. Η πιθανότητα να εµπλέκεται κάποιο κληρονοµικό σύνδροµο πολυποδίασης 

στις δύο θετικές για µετάλλαξη περιπτώσεις είναι πολύ µικρή. Tο σύνδροµο της 

οικογενούς αδενωµατώδους πολυποδίασης (FAP), αν και παρουσιάζει 

µεταλλάξεις στο K-ras (Rapallo et al 1999), δεν θεωρείται πιθανό γιατί οι 

ασθενείς είχαν µονήρεις πολύποδες. Το σύνδροµο του κληρονοµικού µη 

πολυποδιασικού καρκίνου του παχέος εντέρου (HNPCC), που οφείλεται σε 

βλάβες των µεταλλακτικών γονιδίων, δεν µπορεί να αποκλειστεί για τον ένα 

ασθενή που ήταν 34 ετών και ο πολύποδας που είχε ήταν µεγάλος, 

σωληνολαχνωτός µε υψηλόβαθµη δυσπλασία. Βέβαια οι µεταλλάξεις του K-ras 

είναι σπάνιες στο HNPCC (Konishi et al 1996). To σύνδροµο Turcot (που 

σχετίζεται µε βλάβες στα µεταλλακτικά γονίδια) αποκλείεται, γιατί εµφανίζεται 

την 1η µε 2η δεκαετία της ζωής, ενώ το σύνδροµο Muir-Torre εµφανίζεται 

συνήθως γύρω στην ηλικία των 55 ετών (Guillem et al 1999). 

Οι δύο από τους 7 ασθενείς (τους νεώτερους των 50 ετών) που έφεραν 

µεταλλάξεις είχαν µεγάλους σωληνολαχνωτούς πολύποδες (>2 cm) µε 

υψηλόβαθµη επιθηλιακή δυσπλασία, ενώ δεν αναφερόταν συνύπαρξη άλλου 

πολύποδα (τώρα ή στο παρελθόν). Οι υπόλοιποι 5 αρνητικοί για µετάλλαξη 

ασθενείς, είχαν µικρούς σωληνολαχνωτούς ως επί το πλείστον πολύποδες µε 

ήπια ή µέτρια δυσπλασία. Θα µπορούσαµε λοιπόν να συσχετίσουµε τις 

µεταλλάξεις αυτές περισσότερο µε το µέγεθος και τον βαθµό της δυσπλασίας 

του πολύποδα. 
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∆εν αναδείχθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ του ιστολογικού 

τύπου των πολυπόδων και των µεταλλάξεων στο K-ras. Παρατηρήθηκε όµως η 

τάση (p=0.09) οι µεταλλάξεις να είναι συχνότερες στους πολύποδες που είχαν 

λαχνωτά στοιχεία (λαχνωτούς και µεικτούς) (50%), σε σύγκριση µε τους 

σωληνώδεις πολύποδες (31%). Ανάλογα αποτελέσµατα, χωρίς να είναι όµως 

στατιστικά σηµαντικά παρουσιάζονται στον πίνακα 2 της µελέτης του Vogelstein 

και των συνεργατών του (Vogelstein et al 1988). Εκεί φαίνεται ότι η συχνότητα 

των µεταλλάξεων του K-ras είναι µεγαλύτερη στα λαχνωτά και τα 

σωληνολαχνωτά αδενώµατα από τα σωληνώδη. Η παρατήρηση αυτή βέβαια 

µπορεί να συµβαδίσει µε την θέση, ότι τα αδενώµατα που περιέχουν 

περισσότερα λαχνωτά στοιχεία έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα κακοήθους 

εξαλλαγής (Πίνακας 10 και παράγραφος 3.2.3). Από την στιγµή όµως που οι 

µέχρι τώρα µελέτες δεν έχουν σαφώς επιβεβαιώσει την επικράτηση των 

µεταλλάξεων στους πολύποδες µε λαχνωτά στοιχεία, ωθούµαστε στο να 

υποθέσουµε ότι οι γενετικές οδοί οι οποίες µέσω των λαχνωτών στοιχείων 

εξελίσσουν ένα αδένωµα σε καρκίνο, είναι ανεξάρτητες από τα K-ras. 

Η εντόπιση των πολυπόδων στο παχύ έντερο δεν φαίνεται να συσχετίζεται 

σηµαντικά µε τις µεταλλάξεις στο K-ras. Αυτές τείνουν βέβαια να είναι 

συχνότερες στο ορθοσιγµοειδές (45%), σε σύγκριση µε το υπόλοιπο έντερο 

(31%), αλλά και στο ανιόν κόλο παρουσιάζονται αρκετά συχνά µεταλλάξεις 

(75%). Οι µεταλλάξεις αυτές του ανιόντος κόλου µεταθέτουν την επίπτωση των 

µεταλλάξεων προς το ∆Ε κόλο, σε σύγκριση µε το ΑΡ. Ο Pajkos και οι 

συνεργάτες, του υποστηρίζουν ότι οι µεταλλάξεις του K-ras είναι συχνότερες σε 

αδενοκαρκινώµατα του ∆Ε κόλου, σε σύγκριση µε το ΑΡ κόλο και το ορθό 

(Pajkos et al 2000), ενώ ο Breivik και οι συνεργάτες του θεωρούν ότι 

διαφορετικές γενετικές οδοί κυριαρχούν στον καρκίνο των κεντρικότερων 

τµηµάτων του παχέος εντέρου από αυτόν του περιφερικότερου εντέρου (Breivik 
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et al 1997). Από τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της παρούσας µελέτης 

δεν επιβεβαιώθηκε µία ανάλογη σχέση για τα αδενώµατα. 

Το προηγούµενο ιστορικό ύπαρξης καρκίνου στον ασθενή, ή η ύπαρξη 

µίσχου στον πολύποδα δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη συχνότητα των 

µεταλλάξεων στην παρούσα µελέτη (p=0.577 και p=0.224 αντίστοιχα). 

Όσον αφορά το µέγεθος του πολύποδα, ενώ οι µεταλλάξεις ήταν 

συχνότερες στους µεγάλους πολύποδες (46% στους >2 cm), σε σύγκριση µε 

τους µικρούς (37% στους <1 cm), δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ τους. Σε άλλη µελέτη αναφέρεται ότι οι µεταλλάξεις είναι συχνότερες 

στους µεγαλύτερους πολύποδες (Vogelstein et al 1988). Η µελέτη του 

Vogelstein όµως αφορούσε και τα κωδικόνια 13 και 61, γεγονός που µπορεί να 

µεταβάλλει τα ποσοστά, όπως και η εθνική/γεωγραφική προέλευση του 

δείγµατος που αφορούσε (βορειοανατολικές ΗΠΑ). 

Ο βαθµός επιθηλιακής δυσπλασίας των πολυπόδων της παρούσας 

µελέτης επηρεάζει µεν, αλλά όχι στατιστικά σηµαντικά την συχνότητα των 

µεταλλάξεων. Πολύποδες µε βαριά επιθηλιακή δυσπλασία έφεραν συχνότερα 

µεταλλάξεις (52%) από τους πολύποδες µε µέτρια και ήπια δυσπλασία (37%). 

Στην µελέτη του Vogelstein και των συνεργατών του αναφέρονται ανάλογα 

ποσοστά όπως επίσης και µία παράδοξη αύξηση της συχνότητας των 

µεταλλάξεων στην ήπια δυσπλασία σε σύγκριση µε την µέτρια (Vogelstein et al 

1988), κάτι που παρατηρήθηκε βέβαια και στην δική µας µελέτη. 

Πρέπει να σηµειωθεί επιπλέον ότι πολύποδες που περιέχουν εστίες in situ 

Ca έχουν συχνότερα µεταλλάξεις (67%), σε σύγκριση µε όσους δεν έχουν εστίες 

in situ Ca (40%). Η ύπαρξη in situ Ca θεωρείται ότι αποτελεί ακόµα 

µεγαλύτερου βαθµού δυσπλασία από την υψηλόβαθµη επιθηλιακή δυσπλασία. 

Τα αποτελέσµατα αυτά θα µπορούσαν να σηµαίνουν ότι ο βαθµός δυσπλασίας 

είναι K-ras-εξαρτώµενο χαρακτηριστικό των όγκων. Η ετερογένεια όµως των 

µεταλλάξεων στα αδενώµατα, που παρατήρησαν ο Zauber και οι συνεργάτες 
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του, περιπλέκει λίγο τα δεδοµένα. Κατά την µελέτη αυτή που αφορούσε 

πολύποδες µε εστίες in situ Ca, σε πολλές περιπτώσεις ανιχνευόντουσαν 

µεταλλάξεις µόνο στην αδενωµατώδη περιοχή του πολύποδα (και όχι στην 

περιοχή του in situ Ca), ενώ άλλοτε πάλι το είδος των µεταλλάξεων ανάµεσα 

στις δύο αυτές περιοχές ήταν διαφορετικό (Zauber et al 1999). 

Από το συνδυαστικό έλεγχο των χαρακτηριστικών των πολυπόδων, 

προέκυψε σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο (p=0.043), ότι µεταλλάξεις 

ανευρίσκονταν συχνότερα στους µικτούς πολύποδες τους µεγαλύτερους από 2 

cm (86%), σε σχέση µε τους µικτούς πολύποδες τους µικρότερους από 2 cm 

(43%). Αυτό είναι εν µέρει σύµφωνο µε την ισχύουσα άποψη ότι το κακόηθες 

δυναµικό των πολυπόδων αυξάνει µε το µέγεθος του πολύποδα και µε την 

ύπαρξη λαχνωτών στοιχείων στη µάζα του (Πίνακας 10 και παράγραφος 3.2.3). 

Συνδυαστική συσχέτιση πάντως του βαθµού επιθηλιακής δυσπλασίας των 

πολυπόδων, του µεγέθους των πολυπόδων και της συχνότητας των 

µεταλλάξεων δεν φάνηκε να υφίσταται σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο. 

 

7.3.2. Αδενοκαρκινώµατα 

 

Η συχνότητα των µεταλλάξεων του K-ras στα αδενοκαρκνώµατα που 

µελετήθηκαν είναι 36.8% (28/76). Η επίπτωση των µεταλλάξεων στον καρκίνο 

του παχέος εντέρου ποικίλει ανάµεσα σε διάφορες µελέτες. Σε µελέτη από το 

Λουξεµβούργο ο Pauly και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι η συχνότητα των 

µεταλλάξεων του K-ras σε καρκίνους παχέος εντέρου από την συγκεκριµένη 

περιοχή της Ευρώπης ήταν 6.9%. Οι ερευνητές αυτοί προτείνουν ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις διαφορετικοί γενετικοί µηχανισµοί από την κλασικά προτεινόµενη 

αλληλουχία αδενώµατος-καρκινώµατος κυριαρχούν κατά την εξέλιξη της 

καρκινογένεσης στο παχύ έντερο, οπότε οι µεταλλάξεις στο K-ras και το p53 

(που επίσης µελέτησαν) δεν πρέπει να θεωρούνται ως διεθνείς δείκτες του ΚΠΟ 
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(Pauly et al 1997). Σε διαφορετικό πλαίσιο κινείται η µελέτη του Urosevic και 

των συνεργατών του. Στην εργασία τους οι ερευνητές αυτοί αναφέρουν ότι αν 

και το ποσοστό των ανιχνεύσιµων µεταλλάξεων στα κωδικόνια 12 και 13 του K-

ras σε αδενοκαρκινώµατα Γιουγκοσλάβων είναι 46%, ποσοστό δηλαδή 

παρόµοιο µε µελέτες από τον δυτικό κόσµο, το φάσµα των σηµειακών 

µεταλλάξεων στα κωδικόνια αυτά διαφέρει σηµαντικά (Urosevic et al 1993). 

Μελέτη από την Ουγγαρία του Pajkos και των συνεργατών του αναφέρει ότι το 

61% των αδενοκαρκινωµάτων του παχέος εντέρου φέρει µεταλλάξεις σε κάποιο 

από τα τρία κωδικόνια του K-ras (Pajkos et al 2000). O Kim και οι συνεργάτες 

του, σε µελέτη από την Βοστόνη των ΗΠΑ, αναφέρουν ότι η συχνότητα των 

µεταλλάξεων του K-ras σε αδενοκαρκινώµατα ήταν 47% (Kim et al 1998). Ο 

Vogelstein και οι συνεργάτες του παρατήρησαν ότι 47% των καρκίνων είχαν 

µεταλλάξεις στο K-ras, αλλά το κωδικόνιο 12 αριθµούσε µόνο το 33% των 

µεταλλάξεων του συνόλου των καρκίνων (Vogelstein et al 1988). Στην µελέτη 

του Fung και των συνεργατών του από την Αυστραλία η συχνότητα 

µεταλλάξεων του K-ras στο κωδικόνιο 12 ήταν µόνο 24% (Fung et al 1997), ενώ 

σε αντίστοιχη µελέτη από την Κίνα του Lee και των συνεργατών του η 

συχνότητα είναι ακόµη χαµηλότερη στο 20% (Lee et al 1996). Μία από τις 

µεγαλύτερες µέχρι τώρα αναφερθείσες συχνότητες µεταλλάξεων του K-ras σε 

ΚΠΟ είναι του Burmer και των συνεργατών του οι οποίοι ανίχνευσαν µόνο στο 

κωδικόνιο 12 µεταλλάξεις του K-ras στο 60% των αδενοκαρκινωµάτων του 

παχέος εντέρου (Burmer et al 1991). 

Οι ανωτέρω αναφερθείσες µελέτες διαφέρουν µεταξύ τους, όχι µόνο ως 

προς το ποσοστό των ανευρεθέντων µεταλλάξεων, αλλά και σε αρκετές άλλες 

παραµέτρους. Οι παράµετροι αυτοί αφορούν τις εκάστοτε χρησιµοποιούµενες 

µεθόδους ανίχνευσης των µεταλλάξεων, τη γεωγραφική/εθνική προέλευση του 

δείγµατος, τη ερευνητική οµάδα από την οποία έγινε η µελέτη αλλά και το χρόνο 

κατά τον οποίο έγινε η µελέτη. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη 
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παράγραφο (7.3.1), η διακριτική ικανότητα των µεθόδων ανίχνευσης των 

µεταλλάξεων διαφέρει µεταξύ των εκάστοτε χρησιµοποιούµενων  µεθόδων. Η 

γεωγραφική/εθνική διαφορά του προς µελέτη πληθυσµού θα µπορούσε επίσης 

να µεταβάλει τον αριθµό των µεταλλάξεων που µπορούν να ανιχνευθούν. Το 

γεγονός ότι η συχνότητα του ΚΠΟ διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα στα γεωγραφικά 

διαµερίσµατα µπορεί να οφείλεται σε διαφορετικές γενετικές οδούς κατά την 

καρκινογένεση. Αν µάλιστα συµπεριλάβουµε και την παρατήρηση ότι η 

συχνότητα του ΚΠΟ στους µετανάστες  αλλάζει, όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο (παράγραφος 3.3.1), τότε µπορούµε να θεωρήσουµε 

ως πιο πιθανό ότι η διαφορά στην συχνότητα των µεταλλάξεων του Κ-ras στα 

αδενοκαρκινώµατα οφείλεται σε διαφορετικούς  διαιτητικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται η µελέτη του 

Martinez και των συνεργατών του, που προσπάθησαν να ελέγξουν τους 

παράγοντες κινδύνου που µπορεί να σχετίζονταν µε µεταλλάξεις στο K-ras σε 

αδενώµατα του παχέος εντέρου. Καταλήγουν λοιπόν στο ότι η προστατευτική 

δράση που αναφέρεται ότι έχει το φυλλικό στον ΚΠΟ µπορεί να συµβαίνει 

διαµέσου του Κ-ras (Martinez et al 1999). O de Jong όµως και οι συνεργάτες 

του αναφέρουν ότι η προστατευτική δράση που θεωρείται ότι έχει η σουλινδάκη 

και η θειική σουλινδάκη στον ΚΠΟ είναι ανεξάρτητη από τις µεταλλάξεις του K-

ras (de Jong et al 2000). 

Η ερευνητική οµάδα και ο χρόνος που έγινε η κάθε µελέτη µπορεί να 

επηρεάσει το ποσοστό ανίχνευσης µεταλλάξεων εξαιτίας υπερ- ή υποεκτίµησης 

των αποτελεσµάτων. ∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε τυχόν υπερβάλλοντα ζήλο 

που πιθανώς υπήρξε τα πρώτα χρόνια µετά την ανακάλυψη των ογκογονιδίων, 

ιδίως όταν οι τεχνικές της ανίχνευσης των µεταλλάξεων έγιναν προσιτές σε 

πολλά εργαστήρια. Αυτό όµως προς το παρόν µπορεί να σταθεί περισσότερο 

σαν υπόθεση και ίσως χρειάζεται να περάσει κάποιος χρόνος µέχρι να φανεί το 

µέγεθος αυτής της επίδρασης αν υφίσταται. 
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Στην παρούσα µελέτη, κατά την επιλογή των δειγµάτων, έγινε προσπάθεια 

µε την βοήθεια παθολογοανατόµου ώστε τα µονιµοποιηµένα παρασκευάσµατα 

να περιέχουν όσο το δυνατό περισσότερο καρκινικό ιστό. Το σκεπτικό ήταν η 

εξετασθείσα µάζα κυττάρων να είναι όσο το δυνατόν πιο οµοιογενής και κατά 

κάποιο τρόπο πιο µονοκλωνική. Ο Zhu και οι συνεργάτες, του αναφέρουν 

βέβαια ότι στον ακριβώς παρακείµενο ιστολογικά φυσιολογικό ιστό ενός 

αδενοκαρκινώµατος του παχέος εντέρου, µπορούσαν να ανιχνεύσουν σε 

αρκετές περιπτώσεις µεταλλάξεις που είχε και ο καρκινικός ιστός (Zhu et al 

1997). Από την άλλη πλευρά ο Shibata και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι 

οι µεταλλάξεις µέσα στα αδενοκαρκινώµατα ήταν βέβαια οµοιόµορφα 

κατανεµηµένες στην µάζα τους, αλλά αυτοί οι ερευνητές δεν βρήκαν µεταλλάξεις 

στον φυσιολογικό ιστό (Shibata et al 1993). Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω 

αποκλείουν την πιθανότητα η συχνότητα των ανιχνευθεισών µεταλλάξεων στην 

παρούσα µελέτη να έχει αλλοιωθεί από την επιλογή των αδενοκαρκινωµάτων. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η γενετική ετερογένεια που παρατηρείται στην 

διασπορά των µεταλλάξεων του K-ras στα αδενώµατα, δεν παρατηρείται στα 

αδενοκαρκινώµατα. Αυτό (µαζί µε όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 7.3.1) 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι µεταλλάξεις στο συγκεκριµένο γονίδιο πιθανόν 

να παρέχουν στα κύτταρα, ταυτόχρονα ίσως και µε άλλες γενετικές µεταβολές, 

ένα εξελικτικό πλεονέκτηµα κατά την διαδικασία της καρκινογένεσης. 

Επιπρόσθετα µπορεί να σηµαίνουν, ότι οι µεταλλάξεις του K-ras δεν είναι από 

τα πρωϊµότερα γεγονότα κατά τη διαδικασία της καρκινογένεσης. 

Η ασθενής που έφερε δύο σύγχρονες εστίες πρωτοπαθούς 

αδενοκαρκινώµατος στο έντερό της, έφερε µεταλλάξεις και στις δύο αυτές 

εστίες. Εξαιτίας του µικρού δείγµατος δεν ήταν δυνατόν να γίνει στατιστική 

ανάλυση αυτού του δεδοµένου στην παρούσα µελέτη. Η πιθανότητα βέβαια να 

επρόκειτο για κάποιο σύνδροµο πολλαπλής πολυποδιάσεως και ιδίως το 

HNPCC αποκλείεται, γιατί η ασθενής ήταν 76 ετών. Ο Koness και οι συνεργάτες 
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του µελετώντας 30 σύγχρονα αδενοκαρκινώµατα παχέος εντέρου βρήκαν 

µεταλλάξεις του K-ras σε 9 από αυτά, αλλά µόνο σε µία περίπτωση υπήρχαν 

δύο σύµφωνες µεταλλάξεις στους δύο καρκίνους, οι οποίοι µάλιστα έφεραν 

µετάλλαξη και στο p53. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα 

σύγχρονα αδενοκαρκινώµατα του παχέος εντέρου προκύπτουν σαν ανεξάρτητα 

νεοπλάσµατα (Koness et al 1996). Σε µια  µελέτη σύγχρονων βλαβών του 

παχέος εντέρου, που αποτελούνταν από αδενώµατα, αδενοκαρκινώµατα και 

έκτοπες εστίες κρυπτών, ο Sedivy και οι συνεργάτες του καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι οι σποραδικές πολλαπλές βλάβες του παχέος εντέρου δεν 

εξελίσσονται µε παρόµοιους γενετικούς µηχανισµούς, αλλά µπορούν να 

προκύψουν µέσα από διαφορετικούς τύπους γενετικής αστάθειας (Sedivy et al 

2000). 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο (3.3.1) η σχέση 

ανδρών/γυναικών όσον αφορά την επίπτωση του ΚΠΟ είναι 1.3/1. Στην 

παρούσα µελέτη οι µεταλλάξεις του K-ras δεν φαίνεται να σχετίζονται µε το 

φύλο (p=0.91). Ο Vogelstein και οι συνεργάτες του έχουν παρόµοια θέση 

(Vogelstein et al 1988). O Breivik και οι συνεργάτες του σε µία µεγάλη µελέτη 

πρωτοπαθών αδενοκαρκινωµάτων από 123 άνδρες και 125 γυναίκες δεν 

αναφέρουν σχέση των µεταλλάξεων όταν η µόνη µεταβλητή που εξεταζόταν 

ήταν το φύλο (Breivik et al 1994). Πιθανόν λοιπόν η διαφορά επίπτωσης του 

ΚΠΟ µεταξύ ανδρών και γυναικών να µην µεσολαβείται από το K-ras. 

Η µέση ηλικία της οµάδας των ασθενών µε αδενοκαρκίνωµα δεν φαίνεται 

να επηρεάζει την συχνότητα των µεταλλάξεων του K-ras (p=0.55). Στους 

µεγαλύτερους των 64 ετών βέβαια η συχνότητα των µεταλλάξεων ήταν κατά τι 

µεγαλύτερη (42%), από ότι στους νεώτερους (35%). Σαφής συσχέτιση των 

µεταλλάξεων µόνο µε την ηλικία δεν έχει αναφερθεί µέχρι τώρα  (Vogelstein et 

al 1988). Η αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου 

προϊούσης της ηλικίας (Τριανταφυλλίδης και συν 1995) είναι σύµφωνη µε το 
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εκθετικό µοντέλο του καρκίνου που αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο 

(παράγραφος 1.4), αλλά όπως φαίνεται οι µεταλλάξεις του K-ras δεν έχουν 

άµεση εµπλοκή σε αυτό. 

Αντίστροφα όµως (στην µελέτη µας) όταν αντί για την µέση ηλικία του 

δείγµατος των αδενοκαρκινωµάτων ελέγχθηκε η ηλικία των 50 ετών (κάτω από 

την οποία όπως είπαµε ο καρκίνος θεωρείται ότι µπορεί να έχει κληρονοµικό 

υπόβαθρο) τότε τα αποτελέσµατα αντιστρεφόντουσαν και σχεδόν µάλιστα σε 

στατιστικά σηµαντικό επίπεδο (p=0.067). Έτσι τα αδενοκαρκινώµατα που 

προέρχονταν από ασθενείς νεώτερους των 50 ετών έφεραν συχνότερα 

µεταλλάξεις (71%), σε σύγκριση µε όσα προέρχονταν από µεγαλύτερους 

ασθενείς (34%). Το γεγονός αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι προηγούµενες 

γενετικές βλάβες, όπως οι βλάβες των µεταλλακτικών γονιδίων (που είναι 

υπεύθυνα για κληρονοµικές µορφές καρκίνου), κάνουν  τα κύτταρα πιο ευάλωτα 

στην άθροιση επιπλέον γενετικών βλαβών. Βέβαια ο Losi  και οι συνεργάτες 

του, σε µελέτη καρκίνων από ασθενείς µε HNPCC, αναφέρουν µεταλλάξεις του 

K-ras µόνο στο 17% των εξετασθέντων αδενοκαρκινωµάτων και καταλήγουν 

στο συµπέρασµα ότι τουλάχιστον σε µερικές περιπτώσεις HNPCC 

ακολουθούνται διαφορετικές γενετικές οδοί από ότι στον σποραδικό ΚΠΟ (Losi 

et al 1997). Αντιθέτα, ο Rapallo και οι συνεργάτες του σε µελέτη αδενωµάτων 

από ασθενείς µε FAP καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι µεταλλάξεις του K-ras 

συσχετίζονται µε τον πολλαπλασιασµό και την αύξηση του όγκου των 

αδενωµάτων (Rapallo et al 1999). 

Ο βαθµός διαφοροποίησης των αδενοκαρκινωµάτων σχετίζεται στατιστικά 

σηµαντικά µε τις µεταλλάξεις στο K-ras. Έτσι συχνότερες ήταν οι µεταλλάξεις 

στα υψηλής διαφοροποίησης νεοπλάσµατα (89%) από τα µέσης (28%) και τα 

χαµηλής διαφοροποίησης (67%). Το σχετικά υψηλό ποσοστό µεταλλάξεων που 

παρουσίαζαν τα χαµηλής διαφοροποίησης αδενοκαρκινώµατα δεν µπορεί να 

αξιολογηθεί γιατί το δείγµα ήταν µικρό (συνολικά 3 νεοπλάσµατα χαµηλής 
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διαφοροποίησης). Όταν όµως εξετάζονταν µαζί τα µέσης και χαµηλής 

διαφοροποίησης, αυτά παρουσίαζαν σπανιότερα µεταλλάξεις (30%) σε 

σύγκριση µε τα υψηλής διαφοροποίησης (89%), σε στατιστικά σηµαντικό 

επίπεδο (p=0.001). Ο Kawabata και οι συνεργάτες του ταξινοµώντας µαζί τα 

µέσης και υψηλής διαφοροποίησης νεοπλάσµατα αναφέρει ότι έχουν 

περισσότερες µεταλλάξεις K-ras από ότι τα χαµηλής διαφοροποίησης 

(Kawabata et al 1999). Ο Morrin όµως και οι συνεργάτες του δεν βρήκαν 

συσχέτιση του βαθµού διαφοροποίησης µε τις µεταλλάξεις του K-ras (Morrin et 

al 1994). Από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι οι µεταλλάξεις του K-ras σχετίζονται µε λιγότερο επιθετικούς 

όγκους. Παρακάτω κατά την περαιτέρω ανάλυση των υπολοίπων ιστολογικών 

χαρακτηριστικών προστίθενται στοιχεία που ενισχύουν αυτή τη θέση. 

Στην παρούσα µελέτη η σταδιοποίηση κατά Dukes δεν σχετίζεται µε τις 

µεταλλάξεις του Κ-ras (p=0.95). Στην βιβλιογραφία δεν αναφέρεται συχνά 

συσχέτιση αυτών των δύο παραγόντων (Vogelstein et al 1988, Breivik et al 

1994). Υπάρχουν όµως και ερευνητές, όπως ο Pajkos και οι συνεργάτες του, 

που αναφέρουν µεγαλύτερη συχνότητα µεταλλάξεων στο στάδιο C και στα τρία 

όµως κωδικόνια (Pajkos G et al 2000). Οι συγκεκριµένοι µάλιστα ερευνητές 

αναφέρουν αυξηµένη θνητότητα στα στάδια B και C κατά Dukes όταν υπήρχαν 

µεταλλάξεις στο K-ras.  

Όσον αφορά την εντόπιση των αδενοκαρκινωµάτων, περισσότερες 

µεταλλάξεις έφεραν οι όγκοι του τυφλού (57%), και κατά φθίνουσα συχνότητα 

ακολουθούσαν οι όγκοι: του ανιόντος κόλου (50%), του κατιόντος κόλου (44%), 

του σιγµοειδούς (35%), του ορθού (26%) και του εγκαρσίου κόλου (25%). Το 

ΑΡ κόλο είχε σπανιότερα µεταλλάξεις (32%), από ότι το ∆Ε (48%), όπως και το 

ορθό είχε σπανιότερα µεταλλάξεις (26%) από το υπόλοιπο έντερο (43%). Καµία 

όµως από τις ανωτέρω συσχετίσεις δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. 

Παρατηρήθηκε µόνο η τάση οι µεταλλάξεις να είναι σπανιότερες στο 
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ορθοσιγµοειδές (30%), σε σύγκριση µε το υπόλοιπο έντερο (47%), σε επίπεδο 

p=0.12. Ο Pajkos και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι οι µεταλλάξεις του K-ras 

(και των τριών κωδικονίων) είναι συχνότερες στο εγγύτερο παχύ έντερο από το 

περιφερικότερο παχύ έντερο συµπεριλαµβανοµένου και του ορθού (Pajkos et al 

2000). Θεωρούν µάλιστα ότι οι µεταλλάξεις αυτές µπορεί να είναι υπεύθυνες για 

την χειρότερη πρόγνωση που παρουσιάζουν οι καρκίνοι αυτής της περιοχής. Ο 

Breivik και οι συνεργάτες του, σε µια µεγάλη µελέτη 282 αδενοκαρκινωµάτων 

παχέος εντέρου για µεταλλάξεις του K-ras, του TP53 και αστάθεια του 

µικροδορυφορικού DNA (MIN), καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι στα 

κεντρικότερα τµήµατα του παχέος εντέρου κυριαρχούν διαφορετικές γενετικές 

οδοί από ότι στα περιφερικότερα και ακόµη ότι παράγοντες σχετικοί µε το φύλο 

µπορεί να επηρεάζουν τις εξαρτώµενες από το K-ras και την MIN οδούς (Breivik 

et al 1997). Ο Elnatan και οι συνεργάτες του αναφέρουν συχνότερες 

µεταλλάξεις στο ∆Ε από το ΑΡ κόλο, και καταλήγουν στο ότι δεν διαφέρει µόνο 

ο χρόνος εµφάνισης των µεταλλάξεων και η συχνότητά τους ανάµεσα στα δύο 

αυτά τµήµατα του παχέος εντέρου, αλλά µπορεί να διαφέρουν και οι βιολογικές 

συνέπειες των µεταλλάξεων αυτών (Elnatan et al 1996). Ο διαφορετικός 

λειτουργικός ρόλος των διαφόρων τµηµάτων του παχέος εντέρου πιθανόν να 

συνεισφέρει στη διαφορετική κατανοµή των µεταλλάξεων στο παχύ έντερο. 

Στην παρούσα µελέτη παρατηρήθηκε η τάση (p=0.14) τα 

αδενοκαρκινώµατα που δεν είχαν εστίες νέκρωσης µέσα στη µάζα τους να 

φέρουν συχνότερα µεταλλάξεις (43%), σε σύγκριση µε όσα είχαν εστίες 

νέκρωσης (26%). Αν συνεκτιµήσουµε το γεγονός ότι εστίες νέκρωσης σε ένα 

καρκίνο εµφανίζονται όταν η ανάπτυξη του ξεπερνά την δυνατότητα θρέψεως 

που έχουν τα αγγεία του, τότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι µεταλλάξεις του 

K-ras συσχετίζονται µε λιγότερο επιθετικά, ή πιο βραδείας ανάπτυξης 

νεοπλάσµατα. Ο µηχανισµός που συσχετίζει το K-ras µε την ύπαρξη εστιών 

νέκρωσης εµπλέκει την ρύθµιση του VEGF/VPF (VEGF= vascular endothelial 
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growth factor =αυξητικός παράγοντας του ενδοθηλίου των αγγείων, VPF= 

vascular permeability factor= παράγοντας διείσδυσης των αγγείων). Έχει  

βρεθεί ότι το µεταλλαγµένο K-ras επάγει την έκφραση του VEGF/VPF και 

µάλιστα θεωρείται αναγκαίος αλλά όχι επαρκής παράγοντας για αυτή την 

επαγωγή (Rak et al 1995, Okada et al 1998). 

Σε αντίθεση βέβαια µε το παραπάνω, και χωρίς να είναι στατιστικά 

σηµαντικό (p=0.22), βρέθηκε στην παρούσα µελέτη ότι τα βλεννοπαραγωγά 

αδενοκαρκινώµατα έχουν συχνότερα µεταλλάξεις (46%) από τα µη 

βλεννοπαραγωγά (32%). Σύµφωνοι µε αυτήν την παρατήρηση είναι και ο Zhang 

και οι συνεργάτες του, οι οποίοι ανίχνευσαν περισσότερες µεταλλάξεις στα 

βλεννοπαραγωγά αδενοκαρκινώµατα, και κατέληξαν στην υπόθεση ότι τα δύο 

αυτά είδη καρκίνου αντιπροσωπεύουν διαφορετικά ιστολογικά και γενετικά είδη 

όγκων και πιθανόν εξαιτίας αυτού να έχουν διαφορετική βιολογική συµπεριφορά 

(Zhang et al 1999). Από τα στοιχεία πάντως της παρούσας µελέτης δεν είναι 

δυνατόν να υποστηρίξουµε τη θέση αυτή. 

Στα στοιχεία που ελέγχθηκαν κατά την στατιστική ανάλυση ήταν και 

ιστολογικά χαρακτηριστικά των αδενοκαρκινωµάτων που συνηγορούσαν ότι το 

αδενοκαρκίνωµα αναπτύχθηκε από αδένωµα. Προέκυψε λοιπόν σε στατιστικά 

σηµαντικό επίπεδο (p=0.016) ότι οι καρκίνοι που είχαν στοιχεία ότι προήλθαν 

από αδένωµα έφεραν συχνότερα µεταλλάξεις (63%), σε σύγκριση µε όσους δεν 

είχαν τέτοια στοιχεία (30%). Ο Kaneko και οι συνεργάτες του µελέτησαν τις 

µεταλλάξεις του  K-ras και του p53 σε αδενοκαρκινώµατα µε µία παρόµοια 

ταξινόµηση (πολυποειδή και µη-πολυποειδή) και βρήκαν επίσης συχνότερα 

µεταλλάξεις στα πολυποειδή αδενοκαρκινώµατα (Kaneko et al 1998). Θεωρούν 

λοιπόν ότι αυτά τα δύο είδη όγκων ακολουθούν διαφορετικές γενετικές οδούς. 

Συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά των αδενοκαρκινωµάτων σε σχέση µε τις 

µεταλλάξεις του K-ras στην παρούσα µελέτη φάνηκε ότι στατιστικά σπανιότερες 

(p=0.013) ήταν οι µεταλλάξεις που ανιχνευόντουσαν στο ορθοσιγµοειδές σε 
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γυναίκες  (18%), σε σύγκριση µε γυναίκες που είχαν την εντόπιση του όγκου 

στο υπόλοιπο έντερο (60%). Ο Breivik και οι συνεργάτες του σε µία µελέτη 

πολλών αδενοκαρκινωµάτων του παχέος εντέρου, προσπαθώντας να 

συσχετίσουν τις µεταλλάξεις του K-ras µε το φύλο, την ηλικία και την εντόπιση 

του όγκου, καταλήγουν στα εξής: α) άνδρες νεώτεροι των 70 ετών έχουν 

µεταλλάξεις σε ένα 19% των όγκων και εντοπίζονται κυρίως στο 

ορθοσιγµοειδές, β) άνδρες µεγαλύτεροι των 70 ετών έχουν µεταλλάξεις σε 45% 

των όγκων και αυτές εντοπίζονται στο ορθοσιγµοειδές και το ∆Ε κόλο, γ) 

γυναίκες νεώτερες των 70 ετών  παρουσιάζουν στο 41% των όγκων 

µεταλλάξεις στο  ορθσιγµοιεδές αλλά και στο ∆Ε κόλο και δ) γυναίκες 

µεγαλύτερες των 70 ετών έχουν στο 49% των όγκων µεταλλάξεις και υπάρχει 

ακόµη µεγαλύτερη µετατόπιση των µεταλλάξεων προς το ∆Ε κόλο (Breivik et al 

1994). Ενδιαφέρον σε αυτή την µελέτη αποτελεί η χαµηλή συχνότητα 

µεταλλάξεων στο εγγύτερο έντερο νέων ασθενών, αλλά και η αυξηµένη 

συχνότητα µεταλλάξεων σε γυναίκες όλων των ηλικιών στο εγγύτερο έντερο σε 

σύγκριση µε τους άνδρες. H παρούσα µελέτη δεν συµφωνεί απόλυτα µε τα 

αποτελέσµατα της µελέτης του Breivik, που προέρχεται από το Όσλο της 

Νορβηγίας, και αφορά τα κωδικόνια 12 και 13 του K-ras. Είναι όµως γνωστό ότι 

ο καρκίνος του παχέος εντέρου έχει συσχετισθεί µε διάφορους διαιτητικούς 

παράγοντες (παράγραφος 3.3.6). Αν συνεκτιµήσουµε το γεγονός ότι τα χολικά 

οξέα απορροφώνται στο εγγύτερο παχύ έντερο και σχετίζονται µε την 

καρκινογένεση διαµέσου βακτηριδιακής δράσης (Hill et al 1975), όπως επίσης 

και το γεγονός ότι η δυσκοιλιότητα έχει µεγαλύτερη επίπτωση µεταξύ των 

γυναικών (Lampe et al 1993), τότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα δεδοµένα 

αυτά είναι υπεύθυνα για τη µεγαλύτερη συχνότητα µεταλλάξεων (που βρέθηκε 

στην παρούσα µελέτη) σε γυναίκες που είχαν τον όγκο εντοπισµένο στο 

υπόλοιπο έντερο, σε σύγκριση µε όσες τον είχαν στο ορθοσιγµοειδές. 
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Ανακεφαλαιώνοντας κάποια από τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης 

καταλήγουµε στα εξής: α) οι µεταλλάξεις του K-ras είναι σπανιότερες στα ήπιας 

και µέτριας διαφοροποίησης αδενοκαρκινώµατα που θεωρούνται πιο επιθετικά, 

β) ανάλογα ευρήµατα έχουµε από τα αδενοκαρκινώµατα που είχαν εστίες 

νέκρωσης στη µάζα τους και γ) ανάλογα ήταν επίσης τα ευρήµατα που δεν 

περιείχαν στοιχεία ότι αναπτύχθηκαν από αδενώµατα, κάτι που µπορεί να 

οφείλεται στην ταχεία ανάπτυξη των όγκων και την καταστροφή αυτών των 

στοιχείων. Από τα ανωτέρω µπορούµε να υποθέσουµε ότι η συσχετιζόµενη µε 

τις µεταλλάξεις στο K-ras εξέλιξη των όγκων καταλήγει στη δηµιουργία λιγότερο 

επιθετικών νεοπλασµάτων, σε σύγκριση µε την ανεξάρτητη από το K-ras 

εξέλιξη των όγκων. Αυτή η θεώρηση συνηγορεί υπέρ αναφορών που 

συσχετίζουν τις µεταλλάξεις στο K-ras µε µακρόχρονη επιβίωση σε ΚΠΟ (Halter 

et al 1992, Senagore et al 1997). Υπάρχουν βέβαια και αντίθετες απόψεις που 

συσχετίζουν τις µεταλλάξεις του Κ-ras µε χειρότερη πρόγνωση 

αδενοκαρκινωµάτων σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ (Ahnen et al 1998). 

Αν µαζί µε τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης συνεκτιµήσουµε αναφορές 

που λένε ότι οι µεταλλάξεις του K-ras συναντώνται συχνά (47%) σε 

υπερπλαστικούς πολύποδες που δεν θεωρούνται προκαρκινικές καταστάσεις 

(Otori et al 1997) και επιπλέον ότι µεταλλάξεις ανιχνεύονται µερικές φορές σε 

αδενώµατα που περιέχουν εστίες in situ Ca αλλά µόνο στην περιοχή του 

αδενώµατος και όχι στην περιοχή του καρκινώµατος (Ohnishi et al 1997), τότε 

µπορούµε να καταλήξουµε σε δύο ακόµα πιθανότητες: α) ότι µερικές φορές 

άλλα γενετικά µονοπάτια, διαφορετικά από την γνωστή ακολουθία αδενώµατος-

καρκινώµατος ακολουθούνται κατά την διαδικασία της καρκινογένεσης του 

παχέος εντέρου και β) ότι πιθανόν µερικές φορές οι µεταλλάξεις του K-ras 

µπορεί να είναι ένα δευτερεύον γεγονός, απότοκος εξωκυττάριων ή 

ενδοκυττάριων ερεθισµάτων (και όχι απαραίτητα καρκινογόνων). 
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8. Συµπεράσµατα 

 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι οι σηµειακές 

µεταλλάξεις του κωδικονίου 12 του γονοδίου Η- και Ν-ras δεν εµπλέκονται στην 

εξέλιξη της σποραδικής µορφής του καρκίνου του παχέος εντέρου, αφού 

µεταλλάξεις τους δεν ανιχνεύθηκαν ούτε σε αδενώµατα, αλλά ούτε σε 

αδεννοκαρκινώµατα του παχέος εντέρου. 

Σηµειακές µεταλλάξεις του κωδικονίου 12 του Κ-ras βρέθηκαν στο 42.3% 

(33/78) των αδενωµάτων και στο 36.8% (28/76) των αδενοκαρκινωµάτων του 

παχέος εντέρου. Οι συχνότητες αυτές διαφέρουν από µερικές µελέτες άλλων 

χωρών. Από την στιγµή όµως που οι ανά µελέτες µέθοδοι διαφέρουν, δεν είναι 

δυνατόν να καθοριστεί µε σαφήνεια το αν οι διαφορές στην επίπτωση του ΚΠΟ 

µεταξύ των διαφόρων χωρών, οφείλονται σε µεταβολές (περιβαλλοντικές, 

φυλετικές ή γενετικές) που µεσολαβούνται από τις σηµειακές µεταλλάξεις στο Κ-

ras. 

Στην παρούσα µελέτη στατιστικά σηµαντικότερη επίπτωση της συχνότητας 

των µεταλλάξεων του Κ-ras βρέθηκε στις παρακάτω περιπτώσεις: α) σε 

αδενώµατα ασθενών µεγαλύτερων των 65 ετών, β) σε µικτά αδενώµατα 

µεγαλύτερα των 2 cm, γ) σε υψηλής διαφοροποίησης αδενοκαρκινώµατα, δ) σε 

αδενοκαρκινώµατα µε χαρακτηριστικά ότι αναπτύχθηκαν από αδένωµα και σε 

γυναίκες που είχαν την εντόπιση του καρκίνου στο ορθοσιγµοειδές. 

Από τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, αλλά και µετά ανασκόπηση 

άλλων µελετών µπορούµε να υποθέσουµε ότι αν και οι µεταλλάξεις του Κ-ras 

εµπλέκονται στην καρκινογένεση του παχέος εντέρου σε αρκετές περιπτώσεις, 

προς το παρόν παραµένει αδιευκρίνιστη η πιθανότητα η εµπλοκή τους να είναι 

το αποτέλεσµα και όχι ένα από τα αίτια της διαδιασίας της καρκινογένεσης. Η 

αντιφατικότητα που παρουσιάζουν αρκετές µελέτες αλλά και η ανίχνευση 

µεταλλάξεων σε βλάβες που δεν είναι δυνητικά κακοήθεις ενισχύει αυτή την 
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ιδέα. Στην περίπτωση όµως που η συµµετοχή των ras αποδειχθεί ότι είναι 

ενεργός κατά την καρκινογένεση, τότε θα πρέπει να θεωρηθεί εξίσου πιθανό το 

ότι η διαδικασία της καρκινογένεσης µπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές 

γενετικές οδούς. Στην περίπτωση µάλιστα της εξαρτώµενης από τα ras 

ογκογένεσης, τα ευρήµατα αυτής της µελέτης συνηγορούν υπέρ της ανάπτυξης 

λιγότερο επιθετικών νεοπλασµάτων. 
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