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Βραβεία 
 
Νοέμβριος 2011 

 
 
Ερευνητική υποτροφία ύψους 15.000 ευρώ στο 
Ερευνητικό Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής 
Πνευμονολογίας με τίτλο: «Effect of smoking and respiratory 
viral infections in the lung epithelium in COPD: 
Immunological recognition of "danger signals"» 
Η υποτροφία δόθηκε από την Ελληνική Πνευμονολογική 
Εταιρεία 
 
Βραβείο Ερευνητικής υποτροφίας ύψους 15.000 ευρώ 
στον ιατρό ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ για την εργασία του 
με τίτλο:  Integrative Systems Biology in Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD). 
 

 
 

Διδακτική Εμπειρία 
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Διδασκαλεία του μαθήματος ΒΙΟΛΟΓΙΑ θετικής κατεύθυνσης 
3ης λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπεύδευσης 
«ΟΡΟΣΗΜΟ» στην Αλεξανδρούπολη και των μαθημάτων 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΦΥΣΙΚΗΣ γενικής κατεύθυνσης σε 
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Μητρική γλώσσα  Ελληνικά 
 

Άλλες γλώσσες 
 

  Αλβανικά 
   
• Ικανότητα ανάγνωσης  Εξαιρετικό 
• Ικανότητα γραφής  Καλό 
• Ικανότητα ομιλίας  Μέτριο 

 
 

   Αγγλικά 
   
• Ικανότητα ανάγνωσης  Εξαιρετικό 
• Ικανότητα γραφής  Καλό 
• Ικανότητα ομιλίας  Μέτριο 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) αποτελεί ένα σοβαρό 

πρόβλημα υγείας, παρουσιάζοντας ανησυχητική αύξηση  νέων κρουσμάτων και  

θανάτων κάθε χρόνο. Σε πάνω από το 95 % των ασθενών με ΧΑΠ, η παρατεταμένη 

έκθεση στον καπνό του τσιγάρου είναι ο πρωταρχικός, και συνήθως ο μόνος, 

περιβαλλοντικός αιτιολογικός παράγοντας για την ανάπτυξη της νόσου. Ο καπνός 

του τσιγάρου περιέχει περισσότερες από 4.000 χημικές ουσίες, ένα μεγάλο αριθμό 

στερεών σωματιδίων και αρκετές ελεύθερες ρίζες που οδηγούν στην ανάπτυξη 

οξειδωτικού  στρες στο βρογχικό επιθήλιο των αεραγωγών. 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες το βρογχικό επιθήλιο καθώς διατρέχει και 

επαλείφει  ολόκληρο το αναπνευστικό σύστημα αποτελεί τη πρώτη γραμμή άμυνας 

ενάντια στις βλαβερές ουσίες του καπνού του τσιγάρου. Στη ΧΑΠ διαταράσσεται 

τόσο η λειτουργική ακεραιότητα του βρογχικού επιθηλίου όσο και η συνδρομή του 

στην φλεγμονή των αεραγωγών και του πνευμονικού παρεγχύματος η οποία 

παρατηρείται στη νόσο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανώμαλη αναδιαμόρφωση 

(remodeling) των αεραγωγών και την ελαττωματική βλεννοκροσσωτή κάθαρση. Οι 

υποδοχείς των αυξητικών παραγόντων όπως αυτοί του επιδερμικού αυξητικού 

παράγοντα διαδραματίζουν ρόλο κλειδί  σε αυτή την ανώμαλη απόκριση του 

βρογχικού επιθηλίου στον καπνό του τσιγάρου. Συγκεκριμένα, η έκθεση του 

επιθηλίου του πνεύμονα στο οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τον καπνό του 

τσιγάρου διεγείρει την ανώμαλη ενεργοποίηση των υποδοχέων της οικογένειας του 

επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (ErbB). 

Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η ποσοτική έκφραση των 

ErbB1-4 υποδοχέων στον πνευμονικό ιστό καπνιστών με ή χωρίς χρόνια 

αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Μετρήθηκαν με ανάλυση μικροσυστοιχιών 

δείγματα πνευμονικού ιστού από πέντε ασθενείς με ΧΑΠ και πέντε καπνιστές χωρίς 

ΧΑΠ, και με real time PCR  επιπλέον 20 δείγματα ασθενών με ΧΑΠ (στάδιο II), 15 

δείγματα καπνιστών χωρίς ΧΑΠ και 10 δείγματα αναφοράς μη καπνιστών. 

Η ανάλυση των δεδομένων των μικροσυστοιχιών αποκάλυψε ότι η έκφραση 

των ErbB υποδοχέων ήταν αυξημένη σε καπνιστές με ΧΑΠ συγκριτικά  με τους 

καπνιστές χωρίς ΧΑΠ. Η αύξηση αυτή κυμαινόταν από 1.62 μέχρι 2.45 φορές 

μεγαλύτερη έκφραση (Ρ < 0.01). 
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Η real time qPCR επαλήθευσε ότι οι καπνιστές με ΧΑΠ είχαν υψηλότερα 

ErbB1 - 3 επίπεδα έκφρασης σε σύγκριση με τους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ. (PERBB1 < 

0.001, PERBB2 = 0.003, PERBB3 = 0.003) και τους μη καπνιστές (PERBB1 = 0.019, 

PERBB2 = 0.005, PERBB3 = 0.011). Από την άλλη πλευρά, τα επίπεδα mRNA του 

ErbB4 αυξάνονται σταδιακά από τους μη καπνιστές (0.74 ± 0 .19), στους καπνιστές 

χωρίς ΧΑΠ (1.11 ± 0.05) και στους καπνιστές με ΧΑΠ (1.57 ± 0.28) και 

συσχετίστηκαν τα επίπεδα έκφρασής του με το βαθμό της απόφραξης των 

αεραγωγών ( PFEV1 < 0.001). 

 Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η υπερέκφραση των ErbB1-3 δεν 

συσχετίζεται μόνο με την έκθεση στο κάπνισμα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και με 

την διαδικασία της αναδιαμόρφωσης (remodeling) των αεραγωγών καθώς και με την 

καταστροφή του βλεννοκροσσωτού συστήματος που παρατηρούνται στη ΧΑΠ. 

Επιπλέον, η αντίστροφη συσχέτιση του ΕrbB4 με το βαθμό της απόφραξης των 

αεραγωγών παρουσιάζει μια πιθανή σχέση μεταξύ του ΕrbB4 και της σοβαρότητας 

της ΧΑΠ. 
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ABSTRACT 

 
Background 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is becoming a serious health 

problem in the West, with an alarming increase in new cases and deaths each year. 

In over 95% of patients with COPD, prolonged exposure to cigarette smoke is the 

primary, and usually only, environmental aetiological factor for developing this 

disease. Cigarette smoke contains more than 4000 chemical compounds, a large 

number of solid particles and several free radicals that lead to oxidative stress of 

lung epithelium. 

Under normal conditions, lung epithelium is the first line of immune defence 

against smoking. In COPD, this natural barrier is compromised, leading to abnormal 

epithelial remodeling and mucociliary system dysfunction. Growth factors receptors, 

such as the EGFR family, play a key role in this process. Specifically, exposure of 

lung epithelium to oxidative stress induced by cigarette smoke stimulates aberrant 

epidermal growth factor receptor (ErbB) family activation. This study’s objective was 

to evaluate the expression of ErbB1–4 receptors in the lung tissue of smokers with 

or without chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 

 

Materials and methods 
 

ERBBs expression was measured by microarray analysis in lung tissue 

samples from five patients with COPD and five non-COPD smokers, and by 

quantitative real-time PCR in additional 20 patients with COPD (GOLD stage II), 15 

non-COPD smokers and 10 nonsmoker controls. 

Results Microarray data analysis revealed that ErbB receptors expression 

was elevated in patients with COPD compared to non-COPD smokers, ranging from 

1.62- to 2.45-fold, (P < 0.01). 

Real-time qPCR verified that patients with COPD had higher ErbB1–3 

expression levels compared with non-COPD smokers (PErbB1< 0.001; PErbB2 = 

0.003; PErbB3 = 0.003) and nonsmokers (PErbB1 = 0.019; PErbB2 = 0.005; PErbB3 = 

0.011). On the other hand, ErbB4 mRNA levels gradually increased from 

nonsmokers (0.74 ± 0.19) to non-COPD smokers (1.11 ± 005) to patients with 
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COPD (1.57 ± 0.28) and were correlated with the degree of airflow obstruction 

(PFEV1 < 0.001). 

  

Discussion 
In this study, we observed an increased expression of ErbB receptors in 

patients with COPD, when compared to healthy smokers and controls. These data 

suggest that ErbB1–3 overexpression is not related only to smoking exposure but 

probably to epithelial remodelling and mucociliary system distortion, characterizing 

COPD. Additionally, the inverse correlation of ErbB4 with FEV1 exhibits a possible 

link between ErbB4 and COPD severity. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) 
 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ο επιπολασμός και η θνητότητα της Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνεύμονοπάθειας (ΧΑΠ) αυξάνονται κάθε χρόνο με ανυσηχητικό ρυθμό 

καθιστώντας τη νόσο ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως. Σύμφωνα με 

τον πιο πρόσφατο ορισμό, που προτάθηκε από την κοινή ομάδα εργασίας των 

εταιρειών American Thoracic Society (ATS) και European Respiratory Society 

(ERS) το 2004, «η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος η οποία 

προλαμβάνεται και θεραπεύεται. Χαρακτηρίζεται από προοδευτική, εμμένουσα  

απόφραξη της ροής του αέρα η οποία είναι συνήθως μη-αναστρέψιμη. Η απόφραξη 

της ροής του αέρα είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής ανοσολογικής-φλεγμονώδους 

απάντησης του βρογχικού επιθηλίου στα τοξικά–ερεθιστικά εισπνεόμενα αέρια και 

σωματίδια [1]. 

Η παρατεταμένη έκθεση του βρογχικού επιθηλίου στον εισπνεόμενο καπνό 

του τσιγάρου είναι η κυρίαρχη και πολλές φορές η μοναδική περιβαλλοντική αιτία για 

την ανάπτυξη της ΧΑΠ σε περισσότερο από 95% των ασθενών [2]. Αν και η νόσος 

προσβάλει κυρίως τους πνεύμονες, προκαλεί και συστηματικές εκδηλώσεις που 

επηρεάζουν σοβαρά την πρόγνωση σε αρκετούς ασθενείς [1]. 

Χαρακτηριστικό και αντιπροσωπευτικό στοιχείο της νόσου αποτελεί η φύση 

της απόφραξης η οποία είναι μόνιμη και μη-αναστρέψιμη ή μερικώς αναστρέψιμη 

καθιστώντας έτσι τη σπιρομέτρηση την βασική και μοναδική προς το παρόν εξέταση 

για να προσδιορίσουμε εάν κάποιος πάσχει από ΧΑΠ [45]. Η τεκμηρίωση δε, της 

βαρύτητας της απόφραξης είναι ο ελαττωμένος βίαια εκπνεόμενος όγκος αέρα στο 

πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1). 

Η ΧΑΠ είναι μία νόσος με μεγάλη ετερογένεια και αντιπροσωπεύει ουσιαστικά 

πoικοίλους συνδιασμούς χρόνιας βρογχίτιδας και εμφυσήματος [3]. Η χρόνια 
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βρογχίτιδα ορίζεται κλινικά ως η παρουσία χρόνιου παραγωγικού βήχα, σχεδόν 

καθημερινά, για τουλάχιστον 3 διαδοχικούς μήνες στην διάρκεια 2 συνεχόμενων 

ετών. Για να τεθεί η διάγνωση αυτή πρέπει να αποκλειστούν άλλες αιτίες χρόνιου 

παραγωγικού βήχα. Το εμφύσημα ορίζεται παθολογοανατομικά, από την παρουσία 

μόνιμα, παθολογικά διευρυμένων αεροχώρων περιφερικά των τελικών βρογχιολίων, 

χωρίς εμφανή ίνωση και με συνοδό καταστροφή των τοιχωμάτων τους.  

 

 
Α            B 
 
Εικόνα 1.1 και 1.2: Ιστολογικά δείγματα μικρών αεραγωγών από υγιή πνεύμονα μη-καπνιστή (Α) και 

από ασθενή με ΧΑΠ (Β). 
Στην εικόνα 1.1 παρατηρούμε εικόνα μεμβρανώδους βρογχιολίου από υγιή πνεύμονα μη καπνιστή, 

με λεπτά τοιχώματα αεραγωγού και ακέραιες κυψελίδες στην περιφέρεια.  

Στην εικόνα 1.2 σημειώνεται η πάχυνση τουτοιχώματος του αεραγωγού, η σημαντικά στενωμένη 

διάμετρος του αυλού του καθώς και η απώλεια πολλών κυψελιδικών συνδέσεων. 

 

Στη χρόνια βρογχίτιδα ο ελαττωμένος FEV1 μπορεί να προκληθεί από την 

έκκριση βλέννας, την πάχυνση του τοιχώματος και την υπερπλασία των 

καλυκοειδών κυττάρων (εικόνα 1.1 και 1.2), ενώ στο εμφύσημα η απώλεια της 

ελαστικής επαναφοράς του πνεύμονα προκαλεί την ελάττωση του FEV1.  

Η καταστροφή του παρεγχύματος (εμφύσημα) αποτελεί παθολογοανατομικό 

ορόσημο για την ΧΑΠ (εικόνα 1.3). Οι καπνιστές αναπτύσσουν δύο κύρια 

μορφολογικά είδη εμφυσήματος, τα οποία διαχωρίζονται με βάση την περιοχή του 

λοβίου που καταστρέφεται. Αυτά είναι 1) το κεντρολοβιώδες εμφύσημα, όταν η 

καταστροφή περιορίζεται στα αναπνευστικά βρογχιόλια και το κεντρικό τμήμα του 
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λοβίου, ενώ περιβάλλεται από περιοχές φυσιολογικού παρεγχύματος και 2) το 

πανλοβιώδες εμφύσημα, όταν έχουμε ομοιόμορφη καταστροφή των κυψελιδικών 

τοιχωμάτων, δηλαδή καταστροφή της δομής όλων των αεροχώρων πέραν των 

τελικών βρογχιολίων. 

 
Εικόνα 1.3: Ιστολογικό παρασκεύασμα πνεύμονα από ασθενή με Εμφύσημα και ΧΑΠ. Η τομή (100 

μm) αναδεικνύει κεντρολοβιώδες εμφύσημα, ιδιαίτερα στους άνω λοβούς. Το παραλληλόγραμμο 

ένθετο απεικονίζει κεντρολοβιώδες πρότυπο με διευρυμένους αεροχώρους (χρώση 

αιματοξυλίνης/ηωσίνης). Το κυκλικό ένθετο απεικονίζει φλεγμονώδηδιήθηση του κυψελιδικού 

τοιχώματος και των γύρω αεροχώρων απόκυψελιδικά μακροφάγα, CD8+ T λεμφοκύτταρα και άλλα 

κύτταρα. 

Το κεντρολοβιώδες εμφύσημα έχει την τάση να προσβάλλει τους κάτω 

λοβούς περισσότερο απ’ότι τους άνω. Το πανλοβιώδες εμφύσημα, χαρακτηριστικά, 

εμφανίζεται σε νεαρή ηλικία και η οικογενής μορφή του συνήθως συνδέεται με την 

ανεπάρκεια της α1-αντιθρυψίνης [44]. 
Η διακοπή της έκθεσης στον ερεθιστικό παράγοντα (καπνός του τσιγάρου) 

επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, ειδικά αν γίνει σε πρώιμα στάδια, αλλά υπάρχει 

ένα κρίσιμο σημείο πέρα από το οποίο η νόσος δύναται να εξελίσσεται συνεχώς, 

ακόμη και χωρίς τον ερεθιστικό παράγοντα [4]. Αυτό βέβαια αφορά τον ευαίσθητο 

στον καπνό του τσιγάρου καπνιστή [5,6]. 
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1.2 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 

Η ΧΑΠ είναι μια συνήθης και δαπανηρή νόσος, η οποία, παρ΄όλη την πρόοδο 

της επιστήμης της Ιατρικής  είναι σήμερα η μόνη σημαντική προληπτέα αιτία 

θανάτου που ο επιπολασμός της αυξάνει παγκοσμίως (εικόνα 1.4). Το 2020 θα 

καταστεί η τρίτη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως [7].  

Υπολογίζεται πως το έτος 2030 η ΧΑΠ θα ευθύνεται για τουλάχιστον 30 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως [8,9], με υψηλό κόστος νοσηλείας που συνεχώς 

αυξάνει. Ενδεικτικά για το έτος 2001 ξεπέρασε τα 32,1 δις $ παγκοσμίως [10,11], 

ενώ μόνο για το έτος 2010 στις ΗΠΑ το ολικό κόστος εξαιτίας της ΧΑΠ εκτημήθηκε 

στα 49,9 δις $ με το άμεσο κόστος της ιατρικής φροντίδας για τη νόσο να αγγίζει 

περίπου τα 29,5 δις $ ανά έτος [12]. Οι ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν υψηλό 

ποσοστό νοσηλείας κάθε έτος, συγκεκριμένα η νόσος ευθύνεται για μία στις πέντε 

όλων των νοσηλειών σε ασθενείς 75 χρονών ή μεγαλύτερης ηλικίας [13]. 

 Οι συννοσυρότητες, χαρακτηριστικό των ασθενών με ΧΑΠ, εκτοξεύουν  το 

οικονομικό κόστος για κάθε ασθενή. Συγκεκριμένα το κόστος της ιατρικής 

περίθαλψης είναι 2.5 φορές υψηλότερο στους ασθενείς με ΧΑΠ συγκρινόμενοι με 

τους ασθενείς χωρίς τη νόσο. Ένας ασθενής με ΧΑΠ ηλικίας 65 χρονών η 

μεγαλύτερος παρουσιάζει επιπλέον κόστος ιατρικής περίθαλψης 20.500 δολάρια 

ανά έτος και αυτό το επιπλέον κόστος οφείλεται στην αυξημένη επίπτωση των 

συννοσυροτήτων, όπως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιαγγειακά 

νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια και καρκίνο. Το άμεσο ετήσιο 

κόστος ανά ασθενή το οποίο αποδίδεται στη ΧΑΠ κυμαίνεται μεταξύ $6,100 και 

$6,600 [14], καθιστώντας έτσι αναγκαία την διάγνωση και θεραπεία των 

συννοσηροτήτων αν θέλουμε να συγκρατήσουμε το κόστος από τη νόσο και 

επιπλέον να βελτιώσουμε τη ποιότητα ζωής και την επιβίωση των ασθενών με ΧΑΠ. 

 Η ακριβής επίπτωση της ΧΑΠ παγκοσμίως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, 

αλλά εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 7-19%. Συγκεκριμένα η μελέτη BOLD (The Burden 

Obstructive Lung Disease) προσδιόρισε την παγκόσμια επίπτωση στο 10.1%[15]. 

Το ποσοστό στους άνδρες υπολογίστηκε στο 11,8% ενώ στις γυναίκες στο 8,5%. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα ποσοστά διαφέραν ανάλογα με την περιοχή. Στην 

πόλη Cape Town της νοτίου Αφρικής διαπιστώθηκε η μεγαλύτερη επίπτωση, 22,2% 

στους άνδρες και 16,7% στις γυναίκες ενώ στη πόλη Hannover της Γερμανίας 
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παρατηρήθηκε η μικρότερη επίπτωση, 8,6% στους άνδρες και 3,7% στις γυναίκες. Η 

διαφορά στη επίπτωση μπορεί να αποδοθεί στο διαφορετικό τρόπο ζωής που 

αντικατοπτρίζει τη διαφορετική καπνιστική συνήθεια ανάμεσα στα 2 φύλα στις 2 

διαφορετικές χώρες. Διαφορετική είναι επίσης και η επίπτωση στις διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες. Σε άτομα 65 χρονών ή μεγαλύτερα είναι 14,2% (11-18%) 

συγκρινόμενη με 9,9% (8,2-11,8%) που είναι η επίπτωση στα άτομα 40 χρονών ή 

μεγαλύτερα [15]. Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε την ολοένα 

και μεγαλύτερη γήρανση του πλυθησμού. Το 2050 περίπου το 22% του πλυθησμού 

των ΗΠΑ θα είναι ηλικίας μεγαλύτεροι των 60 ετών και θα καταστήσει έτσι τη ΧΑΠ 

επιδημική νόσος [16]. 

Υψηλό είναι και το ποσοστό της αδιάγνωστης ΧΑΠ. Οι Mintz και άλλοι (2011), 

εκτίμησαν την επίπτωση της  αδιάγνωστης ΧΑΠ. Χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια 

πνευμονικής λειτουργίας και σπιρομετρικά ευρήματα διαπίστωσαν ότι περίπου ένας 

στους πέντε (21%), με ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών  και  καπνιστική συνήθεια 

περισσότερη των 10 ετών θα μπορούσαν να έχουν ΧΑΠ [17]. 

 

 
Εικόνα 1.4: Απεικόνιση των έξι κυριότερων αιτιών θνητότητας και η συχνότητα αυτών για τη χρονική 

περίοδο 1970-2002, στις ΗΠΑ . 

 

Παράλληλα, η θνητότητα εξαιτίας της ΧΑΠ αυξάνει συνεχώς τα τελευταία 30 

χρόνια (Εικόνα 1.4), ενώ για όλες τις άλλες κύριες αιτίες νοσηρότητας και 

θνητότητας παρατηρείται σταθεροποίηση της επίπτωσής τους.  
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1.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΠ 
 

Κάθε ασθενής που παρουσιάζει βήχα παραγωγικό και δύσπνοια με συνοδό 

ιστορικό έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να ελέγχεται για ΧΑΠ. Οι 

παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ΧΑΠ διακρίνονται  σε περιβαλλοντικούς και 

ιδιοσυστασιακούς, και η νόσος είναι η συνισταμένη της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

αυτών των  δύο συνιστωσών [18]. 

Ο καπνός του τσιγάρου αποτελεί το ποιο σημαντικό παράγοντα κινδύνου 

για την ανάπτυξη της ΧΑΠ. Ο εισπνέομενος καπνός περιέχει μεταξύ των άλλων 

περισσότερο από 4.000 τοξικές–ερεθιστικές χημικές ουσίες, ένα μεγάλο αριθμό 

μικροσωματιδίων καθώς και αρκετές ελεύθερες ρίζες οι οποίες οδηγούν στην 

ανάπτυξη  οξειδωτικού  στρες στο βρογχικό επιθήλιο [1,19,20]. 

Οι καπνιστές έχουν μεγαλύτερο ρυθμό πτώσης της FEV1 και μεγαλύτερη 

θνησιμότητα σχετιζόμενη με τη ΧΑΠ, σε σχέση με τους μη καπνιστές [21,22]. Ο 

συνολικός αριθμός των πακέτων τσιγάρου που κάποιος έχει καπνίσει, η ηλικία 

έναρξης του καπνίσματος και η μη διακοπή του καπνίσματος τη στιγμή της 

διάγνωσης της ΧΑΠ συνδέονται με μεγαλύτερη θνησιμότητα [23]. Παράλληλα, και το 

παθητικό κάπνισμα ενοχοποιείται για την ανάπτυξη της ΧΑΠ [24]. 

Η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελεί  παράγοντα κινδύνου για 

την ανάπτυξη ΧΑΠ, όπου η επαγγελματική έκθεση σε οργανικές και ανόργανες 

κόνεις, χημικές ουσίες και ατμούς θα μπορούσαν να ενοχοποιηθούν για το 30% της 

συνολικής επίπτωσης της ΧΑΠ [25]. Η καύση ξύλου, τα ζωικά περιττώματα, το 

κάρβουνο για θέρμανση και μαγειρική, οδηγούν στην παραγωγή μεγάλου όγκου 

ενδοοικιακών αερίων που ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη της ΧΑΠ, ειδικά σε 

γυναίκες που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αν συνυπολογίσουμε το συνολικό 

αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν ανάλογα υλικά για καύση (υπολογίζονται σε 

τουλάχιστο 3 δισεκατομμύρια), φαίνεται πως οι ενδοοικιακοί ρύποι ενοχοποιούνται 

για πάρα πολλές περιπτώσεις ατόμων με ΧΑΠ [26,27,28]. 

 Η ηλικία είναι ένας παράγων κινδύνου για ΧΑΠ [29]. Φυσιολογικά κατά τη 

διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου παρατηρείται μία έκπτωση της αναπνευστικής 

λειτουργίας η οποία ξεκινά μετά  την ηλικία των 30-40 χρονών. Σε μη καπνιστές 

άνδρες η βίαιη ζωτική χωρητικότητα (FVC) ελλατώνεται  από 0,15 μέχρι 0,30 λίτρα 

ανά δεκαετία ενώ ο βίαια εκπνεόμενος όγκος αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1) 
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ελλατώνεται  από 0,2 μέχρι 0,3 λίτρα ανά δεκαετία. Μικρότερη και πιο προοδευτική 

ελλάτωση παρατηρείται στις γυναίκες [30]. 

 Η υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών αν και δεν αποτελεί σήμα 

κατατεθέν της ΧΑΠ ανευρίσκεται συχνά: 46% σε μια μελέτη των Yan et al (1985), 

[31] και 68% στη μελέτη Lung Health Study [32]. Μετά το κάπνισμα, η υπερ-

αντιδραστικότητα των αεραγωγών είναι ο παράγοντας που διαπιστώνεται ότι 

σχετίζεται σταθερά και με την έναρξη αλλά και με την εξέλιξη της τεκμηριωμένης 

νόσου: η αυξημένη υπερ-αντιδραστικότητα συσχετίσθηκε με περισσότερο απότομη 

πτώση της FEV1 [33,34]. 

 Η διατροφή επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καθώς μια υγιεινή 

διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικούς παράγοντες όπως οι βιταμίνες C και Ε, το 

ιχθυέλαιο και το μαγνήσιο, διατηρεί ικανές συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών 

παραγόντων στους πνεύμονες και προλαμβάνει ή μειώνει την συχνότητα των 

αναπνευστικών παθήσεων [35]. 

Υπάρχουν ενδείξεις πως η ανάπτυξη της ΧΑΠ σχετίζεται και με το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και μάλιστα αντιστρόφως ανάλογα [36,37].  

Ο ρόλος του φύλου στην ανάπτυξη ΧΑΠ, αν και έχει ενοχοποιηθεί, δεν έχει 

ακόμα αποδειχθεί. Παλαιότερες μελέτες έδειχναν πως η ΧΑΠ είναι πιο συχνή στους 

άντρες, κάτι που πιο πρόσφατες μελέτες δεν επιβεβαίωσαν, ενώ άλλες μελέτες 

έδειξαν πως οι γυναίκες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο [38].  

Το άσθμα μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου στην ανάπτυξη ΧΑΠ. Μια 

πρόσφατη μελέτη ανέδειξε ότι ασθενείς με άσθμα έχουν τουλάχιστον 

δωδεκαπλάσιες πιθανότητες ανάπτυξης ΧΑΠ, σε σχέση με ασθενείς χωρίς άσθμα. 

Υπολογίζεται πως το 20% των ασθενών με άσθμα θα αναπτύξει ΧΑΠ, μέσω της 

αναδιαμόρφωσης του πνευμονικού ιστού (remodeling), παρουσιάζοντας μη 

αντιστρεπτό περιορισμό των εκπνευστικών ροών [39]. 

Άλλος ένας παράγοντας ο οποίος συσχετίζεται με την χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια είναι τα γεγονότα στα πρώτα χρόνια της ζωής. Η ανάπτυξη των 

πνευμόνων μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως το κάπνισμα της μητέρας 

κατά την ενδομήτριο ζωή, το βάρος γέννησης, την διατροφή της μητέρας κατά την 

κύηση και την επαφή της με αλλεργιογόνα [40]. 

Στους ιδιοσυστασιακούς παράγοντες σημαντική θέση κατέχει η γενετική 
προδιάθεση. Οι λόγοι που μόνο ένα ποσοστό του συνόλου των καπνιστών 

αναπτύσσει κλινικές εκδηλώσεις αποφρακτικής πνευμονοπάθειας αποτελούν 
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αντικείμενο μελέτης. Ο καλύτερα αποδεδειγμένος παράγοντας κινδύνου είναι η 

σπάνια, κληρονομούμενη ανεπάρκεια της α1-αντιθρυψίνης η οποία οδηγεί σε 

ανεμπόδιστη δράση της ελαστάσης με αποτέλεσμα την καταστροφή του συνδετικού 

πνευμονικού ιστού (της ελαστίνης) και συνεπώς την εμφάνιση εμφυσήματος [41]. Η 

νόσος αυτή εκφράζεται εντονότερα στους καπνιστές και τα συμπτώματα ξεκινούν 

σχετικά νωρίς στην ενήλικη ζωή [42]. Άλλα υποψήφια γονίδια τα οποία μελετώνται 

για την πιθανή συμμετοχή τους στην ΧΑΠ είναι αυτά που ελέγχουν την λειτουργία 

των πρωτεϊνασών και των αντί-πρωτεϊνασών (π.χ. σερπίνη2, α1-αντιχυμοθρυψίνη, 

α2-μακροσφαιρίνη, ADAM33, matrix μεταλοπρωτεινάσες), αντιοξειδωτικά γονίδια 

(π.χ. μικροσωμιακή έποξυ-υδρολάση, γλουταθειόνη-S-τρανσφεράση, κυτόχρωμα 

P4501A1), γονίδια τα οποία ρυθμίζουν την βλεννοκροσωτή κάθαρση (π.χ. 

διαμεμβρανικός ρυθμιστής στην κυστική ίνωση) και γονίδια τα οποία επιδρούν σε 

φλεγμονώδεις μεσολαβητές (π.χ. δεσμευτική πρωτεΐνη βιταμίνης D, παράγοντας 

TNF-α, ιντερλευκίνη IL-11, IL-13, παράγοντας TGF-β1 και αντιγόνα ομάδων 

αίματος) [43]. Η εικόνα 1.5 συνοψίζει τους παράγοντες κινδύνου ανά ηλικιακή 

ομάδα. 

 

 
Εικόνα 1.5: Επίδραση των παραγόντων κινδύνου στην ανάπτυξη της ΧΑΠ ανά ηλικιακή ομάδα. 
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1.4 ΓΕΝΕΤΙΚΗ και ΧΑΠ 
 

Η επίδραση του καπνίσματος στη γονιδιακή έκφραση των επιθηλιακών 
κυττάρων των αεραγωγών. 

Ο καπνός του τσιγάρου έχει συσχετισθεί με την αυξημένη έκφραση 

τουλάχιστον 175 γονιδίων μεταξύ των οποίων είναι τα γονίδια τα υπεύθυνα για τη 

βιομετατροπή των ξενοβιοτικών ουσιών όπως του κυτοχρώματος  P450(CYP)1B1, 

αντιοξειδωτικών γονιδίων όπως της περοξειδάσης της γλουταθειόνης και της 

αλδευδικής δευδρογονάσης (ALDH)3A1 καθώς και ογκογονιδίων όπως CEACAM6. 

Σε αντιδιαστολή στους καπνιστές παρατηρείται ελλατωμένη έκφραση γονιδίων, 

υπεύθυνων για τη ρύθμιση της φλεγμονώδους διεργασίας καθώς και ογκο-

κατασταλτικών γονιδίων (TU3A, SLIT1 and SLIT2, and GAS6). Αυτές οι αλλαγές 

έκφρασης ως επί το πλείστον επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα με τη διακοπή 

του καπνίσματος, σε αντίθεση με την έκφραση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και 

των δυνητικά  ογκογονιδίων που δεν επηρεάζονται με τη διακοπή του καπνίσματος 

[46,47]. 
Επιπροσθέτως οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές έκφρασης των 

γονιδίων συνοδεύονται και με αλλαγές στην έκφραση των αντίστοιχων πρωτεινών, 

εύρημα το οποίο εξηγεί τον αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου στο πνεύμονα 

που παρατηρείται για πολλά χρόνια μετά τη διακοπή του καπνίσματος [48]. Τα 

γονίδια που συμμετέχουν στη βιομετατροπή των ξενοβιοτικών ουσιών φαίνεται να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ανάπτυξη της ΧΑΠ και το προφίλ έκφρασής 

τους είναι αυτό που καθορίζει τον αυξημένο  βαθμό  γενετικής επιρρέπειας που 

παρουσιάζουν οι καπνιστές που αναπτύσουν τη νόσο [49]. 
Τα μείζονα μεταβολικά ένζυμα που συμμετέχουν στη βιομετατροπή των 

ξενοβιοτικών ουσιών είναι τα ένζυμα της φάσης Ι όπως [το κυτόχρωμα 

P450(CYP)1B1, η μικροσωμιακή εποξική υδρολάση (EPHX), η φλαβινο-

μονοοξυγενάση (π.χ η οξυγενάση της αίμης-1 HO1), η μυελουπεροξειδάση  (MPO)] 

και τα συζευκτικά ένζυμα της φάσης ΙΙ όπως οι τρανσφεράσες της γλουταθειόνης 

(GSTs). Ο συνδιασμός πολυμορφισμών των γονιδίων CYPs, EPHX, HO1 and GST 

τροποποιούν τον κίνδυνο ανάπτυξης ΧΑΠ σε ένα χρόνιο καπνιστή [50]. Η 

ομοζυγωτία για το αλληλόμορφο *2A CYP1A1 του κυτοχρώματος P450 αποτελεί 

έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη πολύ σοβαρής ΧΑΠ [51], 
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ενώ πολυμορφισμοί στον προαγωγέα του HO1 γονιδίου έχουν συσχετισθεί με 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΧΑΠ σε κινέζους καπνιστές [52]. Η παρουσία του 

αλληλομόρφου γονιδίου  GSTP1 Ile της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης αυξάνει 

την πιθανότητα σε ένα χρόνιο καπνιστή να αναπτύξει ΧΑΠ [53]. Επιπροσθέτως ο 

συνδιασμός της παρουσίας των αλληλομόρφων GSTM1, GSTT1 null, και GSTP1 

Val/Val  αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου κατά δώδεκα φορές [54]. Ο 

μεταγραφικός παράγοντας Nrf2 (nuclear factor E2-related factor 2) αυξάνει την 

έκφραση αρκετών προστατευτικών αποτοξινοτικών ενζύμων της φάσης ΙΙ όπως [της 

τρανσφεράσης της γλουταθειόνης (GSTs) και  NAD(P)H:quinoneοξυρεδουκτάσης 

(NQO1)] καθώς και αντιοξειδωτικών ενζύμων όπως η περοξυρεδουκτάση [55]. Σε 

αρκετούς ασθενείς με ΧΑΠ έχουν παρατηρηθεί πολύ  χαμηλά επίπεδα έκφρασης 

του Nrf2 [56,57,58], ενοχοποιώντας έτσι το μονοπάτι του Nrf2 στην ανάπτυξη ΧΑΠ. 

Ενας αριθμός μονονουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNPs) στα υποψήφια 

γονίδια που ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη της ΧΑΠ όπως τα γονίδια TGF- β1, 

EPHX1, SERPINE2, GSTP1 and ADRB2 έχουν συσχετισθεί με την πάχυνση του 

τοιχώματος των αεραγωγών και τη σοβαρότητα του εμφυσήματος, κάνοντας χρήση 

υπολογιστικής τομογραφίας [59]. Επίσης έχει δειχθεί ότι αλληλόμορφα των  HHIP 

(hedgehog interacting protein) ασκούν προστατευτικό ρόλο στην ανάπτυξη της 

νόσου [60]. Το αυξημένο οξειδωτικό στρες που υπάρχει στους ασθενείς με ΧΑΠ 

αφενός λόγω του μεγάλου οξειδωτικού φορτίου που υπάρχει στο καπνό του 

τσιγάρου και αφετέρου του ενδογενούς  οξειδωτικού φορτίου που εκκλύουν τα 

φλεγμονώδη κύτταρα ή το φορτίο που είναι αποτέλεσμα της πολύ χαμηλής 

δραστηριότητας του Nrf2, προκαλεί επίκτητες σωματικές μεταλλάξεις [61]. Οι 

επίκτητες βλάβες στο DNA επάγουν αρκετές κυτταρικές αντιδράσεις που στόχο 

έχουν να εξουδετερώσουν ή να αναστρέψουν αυτές τις βλάβες ή εν τέλη να 

ενεργοποιήσουν τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο, αποτρέποντας έτσι την 

πιθανότητα να υπάρχουν κύτταρα με καταστροφικές μεταλλάξεις [62]. Η έλλειψη 

ικανότητας επιτυχούς επιδιόρθωσης των βλαβών στο DNA θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένα πιθανό μηχανισμό ανάπτυξης ΧΑΠ σε κάποιους καπνιστές π.χ, 

κληρονομούμενοι γενετικοί πολυμορφισμοί επηρεάζουν την ικανότητα της 

επιδιόρθωσης των βλαβών του DNA και στο βρογχικό επιθήλιο αλλά και στο 

πνευμονικό παρέγχυμα [63]. 

Ο καπνός του τσιγάρου επάγει την απελευθέρωση αρκετών αυξητικών 
παραγόντων από τα επιθηλιακά και φλεγμονώδη κύτταρα που λειτουργούν ως 



 25 

μεσολαβητές της φλεγμονής, όπως  TGF- β, ErbB1, IL-1, IL-8 και G-CSF μέσω των 

μονοπατιών του οξειδωτικού στρες και η φλεγμονή η οποία προκαλείται από το 

κάπνισμα επιμένει για δεκαετίες μετά τη διακοπή του καπνίσματος [64]. 

Εχει παρατηρηθεί αυξημένη ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού 

του υποδοχέα του αυξητικού επιδερμικού παράγοντα (ErbB1)  σε βρογχικές βιοψίες 

καπνιστών με ή χωρίς ΧΑΠ συγκριτικά με τις βιοψίες μη καπνιστών [65,66]. 

Αξειοσημείωτο είναι το εύρημα ότι η διακοπή του καπνίσματος δεν οδηγεί στην 

ελλάτωση της έκφρασης του ErbB1, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι το χρόνιο 

κάπνισμα προκαλεί μόνιμες βλάβες στο επιθήλιο των αεραγωγών [67]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
2.1 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΠ 
 

Στη Δυτική Ευρώπη, οι Badham (1808) και Laennec (1827) ήταν οι πρώτοι 

που έδωσαν την κλασική περιγραφή της χρόνιας βρογχίτιδας και του εμφυσήματος 

στις αρχές του 19-ου αιώνα. Βρετανικό ιατρικό εγχειρίδιο του 1860 περιγάφει την 

ευρέως γνωστή κλινική εικόνα της χρόνιας βρογχίτιδας ως μια προχωρημένη νόσος 

η οποία χαρακτηρίζεται από επαναλαβανόμενες λοιμώξεις του αναπνευστικού 

συστήματος και στο τέλος καταλήγει σε δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Η ασθένεια 

αυτή ευθυνόταν για περισσότερο από το 5% του συνόλου των θανάτων της μέσης 

ηλικίας και ήταν περισσότερο συχνή στους φτωχούς και έτσι αποδόθηκε στη κακή 

κοινωνικοοικονομικά ζωή [1]. 

Φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου παρατηρείται μία 

έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας η οποία ξεκινά μετά  την ηλικία των 30-40 

χρονών και αυτό διότι η ελαστική επαναφορά των πνευμόνων, ο κυρίαρχος 

καθοριστής της μέγιστης εκπνευστικής ροής, ελατώνεται με την ηλικία, 

προκαλώντας έτσι αύξηση της πνευμονικής ενδοτικότητας στους υψηλούς 

πνευμονικούς όγκους [13]. Επίσης ελλατώνεται η διάμετρος των βρογχιολίων και 

μεγαλώνουν οι κυψελιδικοί πόροι εξαιτίας αλλαγών που συμβαίνουν στην 

εξωκυττάρια θεμέλια ουσία και στις ελαστικές ιδιότητες του πνεύμονα με  την αύξηση 

της ηλικίας [11,13]. Αυτές οι αλλαγές οδηγούν στην ελλάτωση της εκπνευστικής 

ροής και στην ελλάτωση της επιφάνειας ανταλλαγής των αερίων αντίστοιχα [12,13]. 

Οι αεραγωγοί στα επηρεαζόμενα περισσότερο από τη βαρύτητα τμήματα του 

πνεύμονα, κλείνουν πρόωρα όλο και σε μεγαλύτερους πνευμονικούς όγκους με το 

πέρασμα της ηλικίας, με αποτέλεσμα  αύξηση του όγκου σύγκλησης, δηλ. όλο και 

περισσότεροι αεραγωγοί να είναι κλειστοί σε τμήμα ή σε ολόκληρο τον 

αναπνευστικό κύκλο. Τα κατωφερή τμήματα του πνεύμονα αιματώνονται καλύτερα 

σε όλες τις ηλικίες με αποτέλεσμα ο αυξημένος όγκος σύγκλισης (closing volume) 

που παρατηρείται με τη γήρανση να αυξάνει την ανισοτιμία αερισμού-αιμάτωσης και 
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να ευθύνεται για την υποξυγοναιμία που παρατηρείται με το πέρασμα της ηλικίας 

[11,12,13]. Σε αντίθεση με το πνευμονικό παρέγχυμα το θωρακικό τοίχωμα 

σκληραίνει και ελλατώνεται η ενδοτικότητά του [14]. Οι αλλαγές αυτές που 

παρατηρούνται στο πνευμονικό παρέγχυμα και το θωρακικό τοίχωμα οδηγούν σε 

μια ελλάτωση της στατικής και δυναμικής ενδοτικότητας του αναπνευστικού 

συστήματος με αποτέλεσμα να αυξάνεται αισθητά το έργο της αναπνοής. 

Ουσιαστικά οι βλάβες που παρατηρούνται στους αεραγωγούς και το πνευμονικό 

παρέγχυμα στη ΧΑΠ είναι οι ίδιες με αυτές που παρατηρούνται με την γήρανση του 

οργανισμού με τη διαφορά ότι εμφανίζονται πολύ πρώιμα και σε πολύ μεγάλη 

ένταση (εικόνα 2.1).  
Οι Aoshiba & Nagai (2009), πρότειναν  ως πιθανό παθογενετικό μηχανισμό 

του εμφυσήματος το γήρας, υποστηρίζοντας ότι η κυτταρική γήρανση είναι η αιτία 

του αναποτελεσματικού κυτταρικού πολλαπλασιασμού στο εμφύσημα και βρήκαν 

αυξημένους τους μάρτυρες του γήρατος σε εμφυσηματικούς πνεύμονες. Πέρα από 

την ηλικία, το κάπνισμα προκαλεί πρόωρη και επιταχυνόμενη γήρανση των 

επιθηλιακών κυττάρων των αεραγωγών με αποτέλεσμα την ελλάτωση της ιστικής 

επιδιόρθωσης που οδηγεί σε μικρότερο αριθμό κυψελιδικών κυττάρων. Ολοι οι 

κυτταρικοί δείκτες γήρανσης βρέθηκαν αυξημένοι και in vitro και in vivo μετά από 

έκθεση στο καπνό του τσιγάρου [15]. 

 
Εικόνα 2.1: Οι σχετιζόμενες με το κάπνισμα και την ηλικία αλλαγές που συμβαίνουν στην ανατομία, 
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φυσιολογία και ανοσολογία του πνεύμονα [100]. 

 

Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί απόφραξης 

της ροής του αέρα ευθύνονται για την παθογένεια της νόσου. Ο πρώτος  

μηχανισμός αφορά την ελλάτωση της ελαστικής επαναφοράς του πνεύμονα δηλαδή 

της οδηγού πίεσης της εκπνευστικής ροής. Η απώλεια της ελαστικότητας του 

πνεύμονα και η καταστροφή των κυψελιδικών συνάψεων, ως αποτέλεσμα του 

εμφυσήματος, οδηγεί στην απώλεια της στήριξης και τη σύγκλιση των μικρών 

αεραγωγών κατά την εκπνοή [2]. Ο δεύτερος μηχανισμός αφορά την απόφραξη του 

αυλού των μικρών αεραγωγών με βύσματα βλέννης αυξάνοντας έτσι τις αντιστάσεις 

στην εκπνευστική ροή [2]. Η παρουσία βλέννης εκτός από την αύξηση των 

αντιστάσεων οδηγεί και στην τροποποίηση της επιφανειακής τάσης του υγρού που 

επαλείφει τους αεραγωγούς καθιστώντας έτσι τους αεραγωγούς και ιδιαίτερα τους 

μικρούς περιφερικούς αεραγωγούς ασταθείς  διευκολύνοντας με αυτό το τρόπο τη 

συγκλισή τους στην εκπνοή. Ο κυρίαρχος μηχανισμός που είναι υπεύθυνος στη 

ΧΑΠ για την παρουσία υπερβολικής ποσότητας  βλέννης στους αεραγωγούς είναι η 

υπερπαραγωγή και υπερέκκριση βλέννης από τα καλυκοειδή κύτταρα (goblet cells), 

η υπερτροφία των υποβλενογονίων αδένων και η ελλατωμένη βλεννοκροσσωτή 

κάθαρση. Η έκθεση στο καπνό του τσιγάρου [3,87], οι οξείες και χρόνιες ιογενείς 

λοιμώξεις [4], οι βακτηριδιακές λοιμώξεις [5] και η ενεργοποίηση της μεταγραφής 

των γονιδίων των μουκινών μέσω του ενεργοποιημένου υποδοχέα του επιδερμικού 

αυξητικού παράγοντα (ErbB1) [5] είναι τα υπεύθυνα ερεθίσματα για την 

υπερπαραγωγή της βλέννης. Η υπερπλασία των καλυκοειδών κυττάρων ως 

αντίδραση στο καπνό του τσιγάρου είναι περισσότερο εκσεσσημασμένη στους 

καπνιστές που αναπτύσουν ΧΑΠ συγκριτικά με αυτούς που δεν αναπτύσουν και 

παρατηρείται και στους μεγάλους αλλά και στους μικρούς αεραγωγούς που 

φυσιολογικά ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός [16]. Ενας μηχανισμός που είναι 

υπεύθυνος για την υπερπλασία των καλυκοειδών κυττάρων είναι και η 

ενεργοποίηση του ErbB1 συνεπεία του οξειδωτικού στρες και της απελευθέρωσης 

κυτταροκινών, όπως του TNF-a, της IL-8 και IL-13 [17,18].  

Στους καπνιστές υπάρχει ελλάτωση της  βλεννοκροσσωτής κάθαρσης 

εξαιτίας  της δυσλειτουργίας των κροσσών που προκαλεί ο καπνός του τσιγάρου 

καθώς και της πλακώδους  μεταπλασίας η οποία επηρεάζει την κάθαρση [19].  

H διαδικασία αυτή της υπερβολικής βλέννης επιπλέκεται περισσότερο με τον 
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αναποτελεσματικό βήχα που παρουσιάζουν δευτεροπαθώς οι ασθενείς με ΧΑΠ 

εξαιτίας της αδυναμίας των αναπνευστικών μυών [6,7]. Επίσης η βλεννώδης 

μεταπλασία  παρατηρείται σε αυξημένη συχνότητα  στους ασθενείς με ΧΑΠ [8].  

Ο τρίτος μηχανισμός  αφορά τη χρόνια φλεγμονή ή βρογχιολίτιδα που 

λαμβάνει χώρα στους μικρούς αεραγωγούς (αεραγωγοί με διάμετρο <2 χιλιοστά), 

οδηγώντας έτσι σε αύξηση των αντιστάσεων στους μικρούς αεραγωγούς κατά τη 

διάρκεια της εκπνοής, ενώ φυσιολογικά λόγω της μεγάλης επιφάνειας της εγκαρσίου 

τομής των μικρών αεραγωγών οι αντιστάσεις είναι πολύ χαμηλές [2]. Η Saetta M. 

και συνεργάτες (2000) [9], βρήκαν αυξημένο αριθμό καλυκοειδών κυτάρων στους 

περιφερικούς αεραγωγούς. Σε μια άλλη μελέτη βρέθηκε ότι η βλεννώδης 

μεταπλασία  στους μικρούς αεραγωγούς αυξανόταν καθώς αυξανόταν ο βαθμός της 

απόφραξης [10], καθώς  όλο και περισσότεροι αεραγωγοί βρέθηκαν αποφραγμένοι 

καθώς αυξανόταν η σοβαρότητα της νόσου [6]. 

 

2.1.1 ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ 
 

Το 1963 οι Laurel και  Erickson ανακάλυψαν ότι η σοβαρή έλλειψη Α-1 

αντιθρυψίνης (ΑΑΤ) οδηγεί στην ανάπτυξη εμφυσήματος [20]. Δύο χρόνια μετά οι 

Gross και συν. (1965), ανέφεραν ότι η ενδοτραχειακή έγχυση πρωτεολυτικών 

ενζύμων σε αρουραίους οδηγεί στην ανάπτυξη εμφυσήματος [21]. Τα παραπάνω 

ευρήματα στοιχειοθέτησαν τη θεωρία της ανισορροπίας μεταξύ των πρωτεϊνασών -

αντιπρωτεϊνασών όσον αφορά την ανάπτυξη εμφυσήματος [36], σύμφωνα με την 

οποία το εμφύσημα είναι το αποτέλεσμα της δράσης των πρωτεολυτικών ενζύμων 

που απελευθερώνουν τα φλεγμονώδη κύτταρα τα οποία διηθούν τους αεραγωγούς 

και το πνευμονικό παρέγχυμα όπως τα ουδετερόφιλα και τα μακροφάγα. 

Ο κυριότερος στόχος των πρωτεϊνασών είναι η ελαστίνη, όμως καταβολίζουν 

επίσης και το κολλαγόνο, τις πρωτεογλυκάνες, την λαμινίνη και την φιμπρονεκτίνη 

[56,57,58]. Οι πιο ισχυρές πρωτεϊνάσες είναι η ουδετεροφιλική ελαστάση, η 

καθεψίνη G, η πρωτεϊνάση 3 και οι μεταλλοπρωτεϊνάσες της θεμέλιας ουσίας 

[59,60]. Τα ουδετερόφιλα είναι η κύρια πηγή από την οποία προέρχονται οι 

πρωτεϊνάσες. Η ελαστολυτική δράση των πρωτεϊνασών ισορροπείται από την 

δράση των αντί-πρωτεϊνασών. Η κύρια αντί-πρωτεϊνάση με δράση στο πνευμονικό 

παρέγχυμα είναι η α1-αντιθρυψίνη και η κύρια αντί-πρωτεϊνάση με δράση στους 

αεραγωγούς είναι ο αναστολέας της εκκριτικής πρωτεϊνάσης των λευκοκυττάρων 



 33 

(SLPI) [61,62]. Η έλλειψη ισορροπίας στο σύστημα πρωτεϊνασών/αντί-πρωτεϊνασών 

υπέρ των πρωτεϊνασών, έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία εμφυσήματος [63]. 

Στη παθογένεια του εμφυσήματος εμπλέκονται και οι επιδιορθωτικοί μηχανισμοί για 

την πρωτεολυτική βλάβη οι οποίοι είναι ανεπαρκείς ή ανενεργοί.  

Στους αεραγωγούς η διαδικασία της αναδιαμόρφωσης (remodeling) 

περιλαμβάνει κυτταρική μετανάστευση, κυτταρική διαφοροποίηση και μεταπλασία 

μεταξύ άλλων μηχανισμών [64]. Έχει δειχθεί ότι ο καπνός του τσιγάρου εμποδίζει 

τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης και διακόπτει τις διαδικασίες οι οποίες μπορούν να 

αποκαταστήσουν την δομή των ιστών [65,66]. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

εμφάνιση περιβρογχικής ίνωσης και στένωσης, ιδιαίτερα στους μικρούς 

αεραγωγούς. Η φιμπρονεκτίνη και ο παράγοντας TGF-β που παράγονται από τα 

επιθηλιακά κύτταρα συμμετέχουν στις φυσιολογικές διαδικασίες επιδιόρθωσης, 

όμως η υπερπαραγωγή τους οδηγεί σε περιβρογχική ίνωση και παθολογική 

επαναδιαμόρφωση (remodeling) [67,68]. 

Εκτός από την ανισορροπία στο σύστημα πρωτεϊνασών/αντί-πρωτεϊνασών 

και άλλοι παθογενετικοί μηχανισμοί, όπως το οξειδωτικό στρες, η φλεγμονή, η Τ-

λεμφοκυτταρική εξαρτώμενη ανοσία και η απόπτωση, ενοχοποιούνται για  την 

ανάπτυξη του εμφυσήματος [40], όπως αναλύονται παρακάτω. 

 

2.1.2 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ  
 

Το οξειδωτικό στρες έχει σημαντικές επιπτώσεις στη φυσιολογία του 

πνεύμονα. Αυτές περιλαμβάνουν την οξειδωτική απενεργοποίηση των 

αντιπροτεασών και της επιφανειοδραστικής ουσίας, την υπερέκκριση βλέννης, την 

υπεροξείδωση των λιπιδίων της μεμβράνης των κυττάρων, την δυσλειτουργία των 

μιτοχονδρίων, τον τραυματισμό του κυψελιδικού επιθηλίου, την αναδιαμόρφωση της 

εξωκυττάριας ουσίας, την απορύθμιση της απόπτωσης και τέλος την βλάβη του 

κυτταρικού DNA (Εικόνα 2.2) [26,27]. Το οξειδωτικό στρες στη ΧΑΠ είναι 

αποτέλεσμα της αυξημένης έκθεσης σε εισπνεόμενες τοξικές ουσίες (π.χ. 

κάπνισμα), αλλά και αυξημένης παραγωγής ελεύθερων ενεργών ριζών οξυγόνου 

(Reactive Oxygen Species) που προέρχονται από τα διάφορα κύτταρα των 

αεραγωγών (φλεγμονώδη, ανοσοποιητικού, επιθηλιακά) [29,30]. Οι δείκτες του 

οξειδωτικού στρες (πχ υπεροξείδιο του υδρογόνου, 8-ισοπροστάνιο) βρίσκονται 

αυξημένοι στα πτύελα, το εκπνεόμενο συμπύκνωμα της αναπνοής αλλά και στην 
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συστηματική κυκλοφορία των ασθενών  με ΧΑΠ [31]. 

 
Εικόνα 2.2: Ποικίλοι παράγοντες ευθύνονται για βλάβες στα νουκλεϊνικά οξέα  (DNA), όπως οι 

υπεριώδεις ακτίνες, η ιοντί-ζουσα ακτινοβολία, ο καπνός του τσιγάρου, τα υποπροϊόντα του 

κυτταρικού μεταβολισμού, ή τα λάθη κατά την αντιγραφή του DNA. Υπό κανονικές συνθήκες, ο 

οργανισμός αντιμετωπίζει το οξειδωτικό στρες με πολλαπλούς αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς και 

συστήματα αποκατάστασης των λαθών κατά την αντιγραφή των νουκλεϊνικών οξέων. Ωστόσο, όταν το 

οξειδωτικό στρες  ξεπερνά την αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού, τα  προβληματικά κύτταρα 

απομακρύνονται με τον μηχανισμό της απόπτωσης [28]. 

 

Επιπλέον συνέπειες του οξειδωτικού stress οι οποίες συνδέονται με την 

παθογένεια της ΧΑΠ είναι η βλάβη του επιθηλίου των αεροχώρων, η ενίσχυση της 

κυτταρικής απόπτωσης, η απενεργοποίηση ορισμένων αντί-πρωτεϊνασών και η 

γονιδιακή έκφραση προ-φλεγμονωδών μεσολαβητών [37]. Το οξειδωτικό στρες 

επίσης ενοχοποιείται για την ελάττωση της δραστικότητας της αποακετυλάσης της 

ιστόνης (histone deacetylase) στο πνευμονικό παρέγχυμα με αποτέλεσμα την 

ενισχυμένη έκφραση των γονιδίων η έκφραση των οποίων σχετίζεται με την 

πρόκληση φλεγμομής καθώς και τη μείωση της αντι-φλεγμονώδους δράσης των 

κορτικοστεροειδών [35].  

Υπό κανονικές συνθήκες, ο οργανισμός αντιμετωπίζει το οξειδωτικό στρες με 

πολλαπλά αντιοξειδωτικά συστήματα και μηχανισμούς επιδιόρθωσης και 

αντικατάστασης των κατεστραμμένων κυττάρων, των νουκλεϊνικών οξέων, των 

πρωτεϊνών και των λιπιδίων [26,34,38]. Η  έκταση της οξειδωτικής βλάβης στο 

γονιδίωμα εξαρτάται από την ευαισθησία των ακολουθιών των βάσεων, κατά την 

οξειδωτική επίθεση, αλλά και την κατά-προτίμηση στόχευση των διαδικασιών 



 35 

αποκατάστασης. Ολοένα και περισσότερες ενδείξεις δείχνουν ότι η οξειδωτική 

βλάβη στο μη-κωδικοποιό DNA, όπως και στα τελομερή, στις μικροδορυφικές 

ακολουθίες του DNA, στους εκκινητές και στα σημεία της μεθυλίωσης, μπορεί τελικά 

να  έχει σημαντικές βιολογικές συνέπειες, δεδομένου ότι ο οργανισμός δίνει χαμηλή 

προτεραιότητα επιδιόρθωσης των βλαβών σε αυτές τις περιοχές, αφού δεν 

κωδικοποιούν για συγκεκριμένες εντολές [34,38,39]. 

 

2.1.3 ΦΛΕΓΜΟΝΗ 
 

Οι καπνιστές αναπτύσουν κάποιο βαθμό φλεγμονής στους πνεύμονές τους, 

αλλά οι καπνιστές που αναπτύσουν ΧΑΠ παρουσιάζουν εντονότερη φλεγμονή η 

οποία εξελίσσεται με την πρόοδο της νόσου [41]. Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες 

ανέδειξαν πως η φλεγμονώδης διεργασία στους αεραγωγούς ασθενών με ΧΑΠ δεν 

υφίεται με την απομάκρυνση του αιτιολογικού παράγοντα (καπνός τσιγάρου). Η 

φλεγμονώδης διεργασία, ειδικά στους ασθενείς με σοβαρή και πολύ σοβαρή νόσο, 

γίνεται ανεξάρτητη του αιτιολογικού παράγοντα και μηχανισμού [22,23] και δε 

«σβήνει», όπως συμβαίνει σε άλλες χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις όπως η 

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και η Διάμεση Πνευμονοπάθεια. Αυτό έχει  πάρα πολύ 

μεγάλη σημασία διότι μία αποτελεσματική «αντιφλεγμονώδης» θεραπεία στη ΧΑΠ 

θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμα και σε πολύ προχωρημένα στάδια της 

νόσου [24]. Οι λόγοι ενίσχυσης της φυσιολογικής φλεγμονώδους αντίδρασης στους 

πνεύμονες των ασθενών που αναπτύσσουν ΧΑΠ δεν είναι ακόμα πλήρως 

κατανοητοί, αλλά φαίνεται να συμβαίνει σε καπνιστές με γενετική προδιάθεση [25].    

Η αντίδραση των επιθηλιακών κυττάρων στον καπνό του τσιγάρου 

υποδεικνύει την προσπάθειά τους να αυτο- προστατευθούν και να επιδιορθώσουν 

τις βλάβες που προκαλούνται εξαιτίας του καπνού. Ο τραυματισμός του επιθηλίου 

συνεπεία του καπνού του τσιγάρου οδηγεί στην ανάπτυξη πλακώδους μεταπλασίας, 

η οποία είναι μια αναστρέψιμη αντικατάσταση των κυλινδρικών κυττάρων από 

πλακώδη κύτταρα. Η  πλακώδης μεταπλασία εκτός του ότι επηρεάζει  άμεσα την 

βλεννοκροσωτή κάθαρση και αυξάνει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη πλακώδους 

καρκίνου του πνεύμονα έχει συσχετισθεί άμεσα με την απόφραξη της ροής του αέρα 

[42,43]. Επίσης τα επιθηλιακά κύτταρα σε απάντηση στο οξειδωτικό στρες 

εκκρίνουν αρκτετούς φλεγμονώδεις μεσολαβητές όπως ο παράγοντας TNF-a, η 
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ιντερλευκίνη 1 και 8 ( IL-1,  IL-8), o G-CSF , κλπ., κατέχοντας έτσι  ρόλο κλειδί τόσο 

στην έναρξη όσο και στη διατήρηση της φλεγμονής [52]. 

 

2.1.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΧΑΠ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Οι μηχανισμοί άμυνας του οργανισμού διακρίνονται σε αυτούς της μη ειδικής 

(έμφυτης) και ειδικής (επίκτητης) ανοσίας. Η μη ειδική ανοσία βασίζεται σε 

υποδοχείς αναγνώρισης μοριακών προτύπων (PRRs), που έχουν την ικανότητα να 

αναγνωρίζουν μοριακά πρότυπα των παθογόνων μικροοργανισμών (PAMPs) [78]. 

Οι πιο γνωστοί PRRs είναι οι TLRs, οι οποίοι προσδίδουν την δυνατότητα στη μη 

ειδική ανοσία να δρα άμεσα, χωρίς  εξειδίκευση, με περιορισμένη ποικιλομορφία και 

χωρίς μνήμη. Αν και η απουσία μνήμης τελευταία αμφισβητείται [79], θα μπορούσε 

κανείς παρόλα αυτά να υποστηρίξει την ύπαρξη «εξελικτικής μνήμης», δεδομένης 

της παρουσίας τέτοιων διατηρημένων υποδοχέων από τα έντομα μέχρι τα 

θηλαστικά [80]. 

Το βρογχικό επιθήλιο, είναι από τους σημαντικότερους μηχανισμούς της 

έμφυτης μη-ειδικής ανοσίας καθώς διατρέχοντας όλη την αναπνευστική οδό  

λειτουργεί ως φυσικός φραγμός στις εισπνεόμενες ερεθιστικές και τοξικές ουσίες και 

επιπλέον έχει την ικανότητα να επάγει την μη ειδική ανοσία. Μία εύλογη απορία που 

υπάρχει είναι: Πώς μπορεί ο καπνός του τσιγάρου να ενεργοποιεί την μη ειδική 

ανοσία και κατ’ επέκταση την ειδική από την στιγμή που είναι ένας μη μολυσματικός 

παράγοντας και άρα οι υποδοχείς της μη ειδικής ανοσίας δεν μπορούν να τον 

αναγνωρίσουν; Μια  εξήγηση θα μπορούσε να αποτελέσει η «θεωρία κινδύνου» 

(danger hypothesis) της Polly Matzinger (2002), σύμφωνα με την οποία το 

ανοσοποιητικό σύστημα «ενδιαφέρεται» περισσότερο για την «βλάβη» παρά για την 

«προέλευσή» της, προτείνοντας ότι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος 

ενεργοποιούνται από  διάφορα «σήματα κινδύνου» που εκλύονται από τα 

«τραυματισμένα» κύτταρα [91]. Ειδικότερα, κύτταρα που έχουν εκτεθεί σε 

παθογόνους παράγοντες, τοξίνες ή που υπόκεινται σε κυτταρικό στρες ή ιστική 

βλάβη, μπορούν να απελευθερώσουν τέτοια σήματα [91].  

Περισσότερες από 2000 ξενοβιοτικές ουσίες και 1014 ελεύθερες ρίζες 

βρίσκονται στον εισπνεόμενο καπνό, που βλάπτουν τα πνευμονικά επιθηλιακά 

κύτταρα σε βαθμό ανάλογο με την συγκέντρωσή τους [81,82,83,84]. 

Επομένως, προϊόντα τραυματισμένων  επιθηλιακών κυττάρων (π.χ. 
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κατακερματισμένη υαλουρονάνη) μπορούν να δράσουν ως συνδέτες υποδοχέων 

της μη ειδικής ανοσίας, όπως οι TLR2, TLR4 και TLR9 [74,85]. Μέσω αυτών των 

υποδοχέων, ενεργοποιούνται καίριας σημασίας μεταγραφικοί παράγοντες, όπως ο 

NF-κB και εν τέλει μεσολαβητές της φλεγμονής [69,75]. Με την σειρά τους, οι 

μεσολαβητές αυτοί ενεργοποιούν μακροφάγα και ουδετερόφιλα, τα οποία στην 

συνέχεια εκκρίνουν πρωτεολυτικά ένζυμα, που σε συνεργασία με τις ελεύθερες 

ρίζες, επιδεινώνουν περαιτέρω την ιστική βλάβη στους πνεύμονες [70]. 

Επομένως, ο αμετάκλητος εκφυλισμός του πνευμονικού ιστού, που 

προκύπτει από την ιστική βλάβη η οποία παρατηρείται στη ΧΑΠ, μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα ενός «καταρράκτη» κύκλων θετικής ανάδρασης (positive feedback 

loops). Δηλαδή, της φλεγμονής που προάγουν τα μακροφάγα, έπειτα από 

αναγνώριση των «σημάτων κινδύνου» μέσω των TLR υποδοχέων και της 

απόπτωσης των κυψελιδικών κυττάρων, ενώ η αδυναμία επιδιόρθωσης της 

επιθηλιακής βλάβης πιθανόν να ευθύνεται για τα κλινικά συμπτώματα της νόσου 

[71]. Από τα παραπάνω, προκύπτει πως η στρατολόγηση και η ενεργοποίηση 

φλεγμονωδών κυττάρων, όπως μακροφάγων και ουδετερόφιλων είναι ιδιαίτερα 

σημαντική στη ΧΑΠ [72,55]. 

Συμπερασματικά η ενεργοποίηση ή η επαγόμενη μη ειδική ανοσια είναι 

πιθανώς το πρώτο βήμα στην πορεία της ΧΑΠ. Αν η μη ειδική φλεγμονή περιορισθεί 

ή ελεγθεί τότε δε θα υπάρξει πρόοδος στην ειδική άμυνα και η νόσος μπορεί να μην 

εξελιχθεί. Αν όμως η μη ειδική ανοσία δεν κατορθώσει να εξουδετερώσει τα 

προϊόντα της ιστικής βλάβης ή δεν ελεγχθεί τότε κινητοποιούνται οι μηχανισμοί της  

ειδικής ανοσίας (εικόνα 2.3). Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο μηχανισμών είναι 

τα δενδριτικά κύτταρα, όπου στους καπνιστές με ΧΑΠ, υπάρχει μια αξιοσημείωτη 

αύξηση των ώριμων δενδριτικών κυττάρων στους περιφερικούς αεραγωγούς [54], 

και στους πνεύμονες [53], ενώ για να παρουσιάσουν επαρκώς το αντιγόνο στα Τ-

κύτταρα είναι απαραίτητη η μετανάστευσή τους στους περιφερικούς λεμφαδένες 

[51]. Είναι συνεπώς πιθανό, προϊόντα νεκρωτικών και αποπτωτικών κυττάρων, τα 

οποία μπορούν να αναγνωριστούν από τα δενδριτικά κύτταρα και να 

παρουσιαστούν στην συνέχεια από MHC τάξης Ι ή ΙΙ, να είναι άφθονα [50]. Έχει 

μάλιστα διαπιστωθεί ότι η αυξημένη απόπτωση και νέκρωση των επιθηλιακών και 

ενδοθηλιακών κυττάρων οδηγεί σε μόνιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες [48,49]. 

Ειδικότερα, ο αριθμός των αποπτωτικών κυττάρων φαίνεται να αυξάνεται με την 

ένταση του καπνίσματος, ενώ σχετίζεται και με τον αριθμό των CD8+ T-κυττάρων 
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στους πνεύμονες [47]. 

Συνεπώς, η αυξημένη απόπτωση επιθηλιακών ή ενδοθηλιακών κυττάρων 

στις κυψελίδες και τους αεραγωγούς των ασθενών με ΧΑΠ, μπορεί να αποτελεί 

σημαντικό μηχανισμό παθογένεσης της νόσου, ενώ η αδυναμία αναγέννησης του 

επιθηλίου, με ανάλογη αύξηση του πολλαπλασιασμού των παραπάνω κυττάρων, 

μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του πνευμονικού παρεγχύματος και σε 

ανάπτυξη εμφυσήματος [46]. 

 
Εικόνα 2.3: Συσχέτιση της έναρξης των παθολογικών διαδικασιών στην ΧΑΠ και των σταδίων 
της νόσου. Μακροφάγα, ουδετερόφιλα και λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί διηθούν τον περιφερικό 

πνευμονικό ιστό καπνιστών με φυσιολογική λειτουργία. Η διήθηση αυτή αυξάνεται σε έκταση (αριθμός 

αεραγωγών που εμπλέκονται) και σοβαρότητα (βαθμός συγκέντρωσης κυττάρων) κατά την πρόοδο 

της νόσου από ήπια μορφή σε πολύ σοβαρή (GOLD 1 → GOLD 4). Επίσης, η διαδικασία 

αναδιαμόρφωσης (πάχυνση του τοιχώματος των αεραγωγών και απόφραξη του αυλού με 

φλεγμονώδη εξιδρώματα που περιέχουν βλέννα) αυξάνεται από την μέτρια (GOLD 2) στην πολύ 

σοβαρή ΧΑΠ (GOLD 4) ενώ η δημιουργία λεμφοζιδίων, ένδειξη συμμετοχής της ειδικής ανοσίας 

αυξάνεται στα τελευταία στάδια της νόσου (GOLD 3 και 4) (από Curtis και συν., με τροποποιήσεις 45). 

 

2.2 ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΑΠ 
 

Πρόσφατες μελέτες στην παθογένεση της ΧΑΠ, στο μοριακό επίπεδο, 

εστιάζονται στην συμβολή των επιγενετικών μηχανισμών, όπως οι επίκτητες 

σωματικές μεταλλάξεις [39]. Η ευπάθεια ενός οργανισμού στην εμφάνιση 

σωματικών μεταλλάξεων -αν και αυτές δεν επηρεάζουν τα βλαστικά κύτταρα και 
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ούτε κληρονομούνται- φαίνεται ότι ίσως ελέγχεται από κληρονομούμενα γονίδια [39]. 

Η ακεραιότητα του γενετικού υλικού κάθε οργανισμού δοκιμάζεται  κατά τη διάρκεια 

των ετών σε πολυάριθμα βλαπτικά ερεθίσματα όπως ο καπνός του τσιγάρου , τα 

τοξικά χημικά, η υπεριώδης ακτινοβολία και άλλα. Είναι, ωστόσο, γνωστή η 

ικανότητα των κυττάρων να επιδιορθώνουν τις ποικίλες γενετικές αλλοιώσεις που 

προκύπτουν μέσω ειδικών μονοπατιών και να αποκαθιστούν την ακεραιότητα του 

DNA (συστήματα MMR, BER) [76]. Εντούτοις το αυξημένο και επίμονο οξειδωτικό 

stress που παρατηρείται στη ΧΑΠ μπορεί να βλάψει άμεσα το DNA των κυττάρων 

του πνεύμονα. Πολυάριθμα στοιχεία δείχνουν ότι οι εισπνεόμενες τοξικές ουσίες 

από το κάπνισμα του τσιγάρου καθώς και η αυξημένη παραγωγή ενεργών ριζών 

οξυγόνου (ROS) από τα διάφορα φλεγμονώδη κύτταρα των αεραγωγών στη ΧΑΠ 

βλάπτει σοβαρά το επιθήλιο του πνεύμονα [32,33]. 
Προσφατες μελέτες με ανοσο-μαγνητικό διαχωρισμό και κυτταρομετρία ροής 

σε κύτταρα προκλητών πτυέλων και βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL), που 

προέρχονται από ασθενείς με ΧΑΠ αλλά και «υγιείς» καπνιστές, ανεδειξαν ότι οι 

σωματικές αλλοιώσεις στο DNA εμφανίζονταν αποκλειστικά στα επιθηλιακά κύτταρα 

του πνεύμονα (LEBCs) των ασθενών με ΧΑΠ. Τα αποτελέσματα αυτά υποστήριξαν 

την αρχική μας υπόθεση ότι η εμμένουσα φλεγμονή και το αυξημένο οξειδωτικό 

στρες  στη ΧΑΠ είναι ικανά να βλάψουν τόσο πολύ τα κύτταρα του αναπνευστικού 

επιθηλίου ώστε να προκληθεί οξειδωτική βλάβη στο DNA με επακόλουθο τις 

σωματικές μεταλλάξεις [86]. Με βάση τις παραπάνω μελέτες η επιστημονική ομάδα 

του καθηγητή κ. Σιαφάκα πρότεινε ένα νέο μοντέλο (εικόνα 2.4) για την έναρξη της 

ΧΑΠ, που συνδέει την οξειδωτική βλάβη στο DNA των επιθηλιακών κυττάρων του 

πνεύμονα (LEBCs) με την ανοσολογική  απόκριση  του οργανισμού [88]. 

Αρχικά, το κάπνισμα βλάπτει τα κύτταρα του αναπνευστικού επιθηλίου, μέσω 

του συνεχούς και επίμονου οξειδωτικού στρες το οποίο οδηγεί σε οξειδωτικού τύπου 

βλάβη του DNA τους [33,89,28,44], αλλά και καταστολή του μηχανισμού 

επιδιόρθωσης των λαθών του DNA, με τελικό αποτέλεσμα τις σωματικές 

μεταλλάξεις [44,86]. Τα μεταλλαγμένα επιθηλιακά κύτταρα του πνεύμονα 

ενεργοποιούν έμμεσα και πολώνουν τα δενδριτικά κύτταρα (DC), εκπέμποντας 

σήματα κινδύνου [88]. Επιπλέον, ο καπνός του τσιγάρου βλάπτει από μόνος του, τα 

δενδριτικά κύτταρα τροποποιώντας την ανοσολογική τους αντίδραση [90]. 

Στο «μοντέλο κινδύνου», τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, όπως είναι τα 

δενδριτικά, μπορεί να ενεργοποιηθούν και από «ενδογενή» σήματα κινδύνου που 
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παράγονται π.χ. από τα αλλοιωμένα/μεταλλαγμένα πνευμονικά κύτταρα, μετά από 

έκθεση σε παθογόνους παράγοντες, τοξίνες, μηχανικές βλάβες, οξειδωτικό στρες 

και καπνό τσιγάρου [91,92]. 

Στην περίπτωση της ΧΑΠ, τα πολωμένα δενδριτικά κύτταρα παρουσιάζουν 

στο λεμφικό ιστό τα «ενδογενή» σήματα συναγερμού, που προέρχονται από τα 

αλλοιωμένα επιθηλιακά κύτταρα. Ο λεμφικός ιστός αντιδρά όπως και στην 

περίπτωση κάθε «εισβολέα», κατευθύνοντας την ανοσολογική απάντηση προς τον 

πολλαπλασιασμό των CD8+ κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων προκειμένου να τον 

εξουδετερώσει [88,92,93]. Τα CD8+ Τ-κύτταρα μεταναστεύουν στα σημεία της 

αρχικής προσβολής και, με την απελευθέρωση περφορίνης και γρανζυμών, 

επιτίθενται στα αλλοιωμένα επιθηλιακά κύτταρα ενεργοποιώντας το μονοπάτι της 

απόπτωσης και της απομάκρυνσής τους [88,93]. 

Όμως στην ΧΑΠ, φαίνεται ότι δεν ακολουθείται το φυσιολογικό μονοπάτι της 

απόπτωσης- απομάκρυνσης παθολογικών κυττάρων επαν-επιθηλιοποίησης, όπως 

άλλωστε έχουν δείξει πολλές μελέτες [94,95,96,97]. Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες 

σε βιοψίες πνεύμονα, έδειξαν αυξημένη έκφραση του προ-αποπτωτικού μάρτυρα 

p53 στα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ (PN II) ασθενών με ΧΑΠ σε σύγκριση με 

καπνιστές xωρίς ΧΑΠ [97]. 

Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκαν μειωμένα επίπεδα έκφρασης της λεκτίνης 

SP-A στην ΧΑΠ, η οποία συμμετέχει στον μηχανισμό εκκαθάρισης των 

αποπτωτικών και νεκρωτικών κυττάρων του πνεύμονα αλλά και στην ρύθμιση της 

φλεγμονώδους διαδικασίας [98,99]. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μειωμένη αναλογία 

του SP-A στα θετικά PN ΙΙ σε σχέση με τα συνολικά PN ΙΙ σε ασθενείς με ΧΑΠ σε 

σύγκριση με τους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ. Το ποσοστό αυτό σχετίστηκε και με το 

βαθμό της απόφραξης των αεραγωγών [98]. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκαν 

προηγούμενες μελέτες, όπου είχε διαπιστώσει γενετική αστάθεια στην ΧΑΠ σε 

μικροδορυφορικό δείκτη παρακείμενο του γονιδίου της SP-A [73,77]. 

Εν κατακλείδι, η οξειδωτική βλάβη στο DNA και οι σωματικές μεταλλάξεις των 

επιθηλιακών κυττάρων του πνεύμονα φαίνεται ότι συμβάλλουν στην μοριακή 

παθογένεια της ΧΑΠ. Επιπλέον, η ικανότητα ή όχι της επιδιόρθωσης του DNA κατά 

μήκος του γονιδιώματος, φαίνεται να αποτελεί ακόμα ένα κομμάτι της παθογένειας 

της ΧΑΠ και ίσως θα μπορούσε να αντικατοπτρίσει εν μέρει την ατομική ευαισθησία 

των καπνιστών να αναπτύξουν ή όχι την  νόσο. 
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Εικόνα 2.4: Μια υπόθεση για την έναρξη της ΧΑΠ. Αρχικά, το κάπνισμα, μέσω του αυξημένου 

οξειδωτικού στρες που προκαλεί, βλάπτει τα επιθηλιακά κύτταρα του πνεύμονα (LEBCs), και 

αλλοιώνει το μηχανισμό αυτόματης επιδιόρθωσης των λαθών του DNA οδηγώντας σε σωματικές 

μεταλλάξεις. Τα μεταλλαγμένα επιθηλιακά κύτταρα LEBCs εκπέμπουν σήματα κινδύνου, δεν 

αναγνωρίζονται πλέον από  τον οργανισμό ως «οικεία» αλλά ως «ξένοι εισβολείς» με αποτέλεσμα την 

ενεργοποίηση και την πόλωση των δενδριτικών κύτταρων (DC). Ακολουθεί η παρουσίαση του 

σήματος στον λεμφικό ιστό ο οποίος απαντά με  πολλαπλασιασμό των CD8 + κυτταροτοξικών Τ-

λεμφοκύτταρων τα οποία στοχεύουν στα αλλοιωμένα επιθηλιακά κύτταρα. Όταν τα προσεγγίσουν  

απελευθερώνουν   περφορίνη και γρανζύμες και τα καταστρέφουν. Η αποτυχημένη απομάκρυνση των 

αποπτωτικών επιθηλιακών κυττάρων (efferocytosis) παρεμποδίζει την λύση της φλεγμονής και 

βλάπτει την ακεραιότητα του αναπνευστικού επιθηλίου, οδηγώντας στην ΧΑΠ.[Tzortzaki E, Siafakas 

N. ERJ 2009 Aug; 34(2):310-5.] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ EGF 
 

Στη διατήρηση της ομοιόστασης που αποτελεί, απαραίτητο μηχανισμό για την 

εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η δράση των 

μηχανισμών άμυνας οι οποίοι εκφράζονται μέσω της ειδικής και μη ειδικής ανοσίας. 

Τα κύτταρα εκτίθενται συνεχώς σε ποικίλα ερεθίσματα ενδοκρινών, αυτοκρινών και 

παρακρινών παραγόντων. Έχει μεγάλη σημασία η σωστή ερμηνεία αυτών των 

ερεθισμάτων από το κύτταρο, προκειμένου να επιτευχθεί μια κατάλληλη 

αναπτυξιακή ή πολλαπλασιαστική απόκριση. Οι διαμεμβρανικοί  υποδοχείς της 

οικογένειας που συσχετίζονται με δράση κινάσης της τυροσίνης (RTKs) παίζουν 

κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Ύστερα από δέσμευσή τους σε ειδικούς 

προσδέτες–πεπτίδια είναι σε θέση να μετατρέψουν αυτά τα εξωτερικά ερεθίσματα 

σε εσωτερικά μονοπάτια μεταγωγής σήματος, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 

στην ικανότητα του κυττάρου να απαντήσει σωστά στο περιβάλλον του [1]. 

 

3.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ  
 

 Οι ErbB υποδοχείς διαδραματίζουν θεμελιώδεις ρόλους στην ανάπτυξη, τον 

πολλαπλασιασμό, την μετανάστευση και τη διαφοροποίηση των κυττάρων, 

επηρεάζοντας τη  ρύθμιση συγκεκριμένων σταδίων εμβρυογένεσης και ανάπτυξης 

των σπονδυλωτών. Η σημασία των ErbB υποδοχέων στην ανάπτυξη έχει 

αποδειχθεί από την ανάλυση γενετικά τροποποιημένων ποντικών. Πράγματι, 

μεταλλάξεις σε μεμονωμένες θέσεις των ErbB υποδοχέων είναι θανατηφόρες. Πιο 

συγκεκριμένα, ανάλογα με το γενετικό υπόβαθρο του ξενιστή, η απώλεια των ErbB1 

οδηγεί σε εμβρυϊκή θνησιμότητα, με τα ποντίκια να παρουσιάζουν ανωμαλίες σε 

πολλά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, του δέρματος, των 

πνευμόνων και του γαστρεντερικού σωλήνα [8]. 

Απώλεια του γονιδίου για τον ErbB2 υποδοχέα έχει σαν συνέπεια το θάνατο 

του ινδικού χοιριδίου κατά τη διάρκεια της κυοφορίας από ελαττωματική κατασκευή 

των κοιλοτήτων της καρδιάς [37], κάτι το οποίο συμβαίνει και κατά την απώλεια του 

γονιδίου για τον ErbB4 υποδοχέα [38]. Όσον αφορά την απώλεια του γονιδίου για 

τον ErbB3 υποδοχέα τα ινδικά χοιρίδια παρουσιάζουν ανωμαλίες στις βαλβίδες της 
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καρδιάς, καθώς και στην κατασκευή του νευρικού τους συστήματος, με συνέπεια τον 

θάνατο [39]. Επιπλέον, η απορρυθμισμένη έκφραση των συγκεκριμένων 

υποδοχέων έχει ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη πολυάριθμων τύπων νεοπλασιών 

του ανθρώπου [1].  

 

 

3.2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 
 

Ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας (EGF) ανακαλύφθηκε από τον Cohen 

και την ομάδα του που  διεύρυνε τις γνώσεις μας και την κατανόηση πάνω στον 

EGF και τους υποδοχείς του [32]. 

Ο ErbB1 ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων με δράση κινάσης της  

τυροσίνης (receptor tyrosine kinases – RTKs) που είναι γνωστή ως οικογένεια HER 

ή ErbB και αποτελείται από τέσσερις γνωστούς ως τώρα υποδοχείς: α) EGFR ή 

HER1/ErbB1, β) HER2/ErbB2, γ) HER3/ErbB3, δ) HER4/ErbB4 [40]. 

Το σηματοδοτικό μονοπάτι που ρυθμίζεται από αυτή την οικογένεια 

υποδοχέων κινάσης τυροσίνης είναι πολύπλοκο και πολύπλευρο. Μια 

παρεκκλίνουσα ενεργοποίηση του μονοπατιού οδηγεί σε δράσεις που διεγείρουν 

διεργασίες που οδηγούν σε καρκίνο, όπως η αναστολή της απόπτωσης, 

ανεξέλεγκτη κυτταρική ανάπτυξη, απευαισθητοποίηση σε σήματα για την αναστολή 

της ανάπτυξης, αγγειογένεση, διήθηση ιστών και μετάσταση [49,50,51].  

Ο ErbB1 αποτελεί μια διαμεμβρανική γλυκο-πρωτεΐνη 170 kDa που 

εκφράζεται σε επιθηλιακά, μεσεγχυματικά και νευρικής προέλευσης κύτταρα 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των αεραγωγών. Το γονίδιο που ελέγχει την 

έκφραση και τη λειτουργία του βρίσκεται στο 7p12 χρωμόσωμα. Ο ErbB-1 

υπερεκφράζεται σε διάφορες νεοπλασίες όπως του μαστού, πνεύμονα, προστάτη, 

στομάχου, παχέος εντέρου, κεφαλής και τραχήλου [9,41]. 

Ο υποδοχέας ErbB2 είναι γλυκοπρωτεΐνη με μοριακό βάρος 185 kDa. Το 

γονίδιο το οποίο ελέγχει την έκφραση και τη λειτουργία του βρίσκεται στο 17q21 

χρωμόσωμα. Παρά τις εντατικές έρευνες και τον μεγάλο αριθμό προσδετών που 

έχουν αναγνωρισθεί για τους υποδοχείς ErbB1, ErbB3, ErbB4 δεν έχει 

αναγνωρισθεί φυσικός συνδέτης για τον υποδοχέα ErbB2. Μελέτες υποστηρίζουν 

ότι η κύρια δράση του υποδοχέα ErbB2 είναι σαν συν-υποδοχέας (co-receptor). 

Φαίνεται ότι ο υποδοχέας ErbB2 χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό ετεροδιμερούς 
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από τους άλλους υποδοχείς της οικογένειας ErbB και παίζει κύριο ρόλο στην 

ενδυνάμωση του σήματος από τους ErbB υποδοχείς [43,44]. Υπερέκφραση του 

ErbB2 παρατηρείται κυρίως στον καρκίνο του μαστού και σε μικρότερη συχνότητα 

στον καρκίνο του πνεύμονα, του προστάτη, του στομάχου και των ωοθηκών [45,46]. 

Ο ErbB3 υποδοχέας είναι μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη και έχει μοριακό 

βάρος 160 kDa. Το γονίδιο που ελέγχει την έκφραση και τη λειτουργία του 

υποδοχέα ErbB3 βρίσκεται στο 12q13 χρωμόσωμα [46]. Παρά το ότι το τμήμα της 

τυροσινικής κινάσης έχει υψηλή συγγένεια με τα ανάλογα τμήματα των υπολοίπων 

υποδοχέων ErbB είναι μη λειτουργικό, δηλαδή  δεν διαθέτει δραστηριότητα κινάσης 

της τυροσίνης και απαιτείται να διμεριστεί με άλλο υποδοχέα για να ενεργοποιήσει 

τα μονοπάτια μεταβίβασης του σήματος [42]. Υπερεκφράζεται κυρίως σε κακοήθειες 

του μαστού, πνεύμονα, παγκρέατος και στομάχου. 

Το γονίδιο που ελέγχει την έκφραση και τη λειτουργία του υποδοχέα ErbB4 

βρίσκεται στο 2q33.3-34 χρωμόσωμα και κωδικοποιεί μια διαμεμβρανική 

γλυκοπρωτεΐνη με μοριακό βάρος 180 kDa [47]. Ο υποδοχέας ErbB4 παίζει κριτικό 

ρόλο στην ανάπτυξη καρδιοπαθειών και κακοηθειών (καρκίνο του μαστού και 

ωοθηκών), καθώς και στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση διαφόρων ιστών και 

οργάνων, ειδικά στο καρδιαγγειακό και νευρικό σύστημα καθώς και στο μαζικό 

αδένα [48]. 

Όλα τα μέλη της οικογένειας έχουν μια εξωκυτταρική περιοχή δέσμευσης με 

τον προσδέτη, μια διαμεμβρανική περιοχή και μια κυτταροπλασματική περιοχή με 

δραστηριότητα κινάση της τυροσίνης [40]. Στην εξωκυτταρική περιοχή των EGF 

υποδοχέων συνδέονται τα μόρια προσδέτες (ErbB ligands) και αυτό οδηγεί στο 

σχηματισμό διμερών, ομοδιμερών ή ετεροδιμερών (εικόνα 3.1) [49]. 
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Εικόνα 3.1: Οι υποδοχείς  ErbBs και τα μόρια συνδέτες τους. Όλα τα μέλη των υποδοχέων 

μοιράζονται υψηλή ομολογία στην εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια περιοχή. Ο ErbB3 δεν διαθέτει 

δραστηριότητα κινάσης της τυροσίνης ενώ δεν έχει ανευρεθεί μόριο συνδέτης-ligand για τον 

υποδοχέα ErbB2 ο οποίος προτιμάται περισσότερο από τους άλλους υποδοχείς να διμεριστούν μαζί 

του. Στην εικόνα παρουσιάζονται μόνο κάποια παραδείγματα ομο- και ετερο-διμερών . NRG1, 

neuregulin 1. 

 

Ο διμερισμός διεγείρει, κατά συνέπεια, την εγγενή δράση της κινάσης της 

τυροσίνης των υποδοχέων και προκαλεί αυτοφωσφορυλίωση των συγκεκριμένων 

υπολειμμάτων τυροσίνης στην κυτταροπλασματική περιοχή. Αυτά τα 

φωσφορυλιωμένα μόρια χρησιμεύουν ως θέσεις πρόσδεσης για τη σηματοδότηση 

μορίων που εμπλέκονται στη ρύθμιση των ενδοκυτταρικών μονοπατιών 

σηματοδότησης, όπως ο πολλαπλασιασμός, ο κυτταρικός θάνατος και η κυτταρική  

διαφοροποίηση (εικόνα 3.2 και 3.3). 

Πιο αναλυτικά, ο ErbB1 ενεργοποιεί σημαντικά ενδοκυττάρια σηματοδοτικά 

μονοπάτια όπως: την Ras-Raf κινάση (ΜΕΚ), την ΜΑΡΚ κινάση, την Akt-RT3k 

κινάση και την mTOR πρωτεΐνη . Το Ras-Raf-MEK-MAPK μονοπάτι ρυθμίζει πολλές 

κυτταρικές διεργασίες όπως η μεταγραφή, η εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου σε G2/S 

φάση και ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός. 
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Εικόνα 3.2: Τα μόρια συνδέτες-ligands για κάθε υποδοχέα και τα ενδοκυττάρια μονοπάτια μετάδοσης 

των σημάτων (για λεπτομέρειες βλέπε στο κείμενο).  

 

Το PI3K μονοπάτι ρυθμίζει τους αντιαποπτωτικούς μηχανισμούς . Άλλα 

μονοπάτια που μπορεί να ενεργοποιήσει ο ErbB1 μπορεί να είναι η κινάση της 

φωσφολιπάσης C (PKC) και το μονοπάτι των STAT πρωτεϊνών. Ακολούθως, 

ενεργοποιούνται παράγοντες αντιγραφής όπως οι c-fos, c-jun, c-myc, καθώς και 

μεταφορείς μηνυμάτων και ενεργοποιητές αντιγραφής, όπως οι stat, NF-kB και μέλη 

της οικογένειας Ets. (εικόνα 3.3). [50,51].  
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Εικόνα 3.3: Ο καταρράκτης των αντιδράσεων που προκαλεί η ενεργοποίηση του υποδοχέα μετά τη 

σύδεση του αντίστοιχου προσδέτη. Παρεκκλίνουσα ενεργοποίηση των ενδοκυτταρικών μονοπατιών 

σηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα διεργασίες που οδηγούν σε καρκίνο,όπως αναστολή της 

απόπτωσης, ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, αγγειογένεση, μετάσταση και διήθηση. 

 

Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων δράσεων αποτελούν οι επιδράσεις στην 

γονιδιακή έκφραση που προσδιορίζονται από την εκάστοτε βιολογική απόκριση 

στην δέσμευση υποδοχέων [1]. Τελικά, το μήνυμα αδρανοποιείται κυρίως μέσω της 

ενδοκυττάρωσης του συμπλέγματος υποδοχέα-προσδέτη. Το περιεχόμενο των 

παραγομένων ενδο-σωμάτων ακολούθως κατατμείται και αποσυντίθεται ή 

ανακυκλώνεται στην κυτταρική μεμβράνη [52]. 
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3.3 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΔΕΤΕΣ (LIGANDS) ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ 
 
Οι ErbB υποδοχείς ενεργοποιούνται από έναν αριθμό προσδετών [3,4] 

(πίνακας 3.1), που παράγονται ως πρόδρομες διαμεμβρανικές πρωτεΐνες και 

υποβάλλονται σε επεξεργασία και τέλος απελευθερώνονται ύστερα από 

πρωτεόλυση [5]. Υπάρχουν πολυάριθμοι ErbB- προσδέτες, και κάθε ένας έχει μια 

αντίστοιχη με τον  EGF περιοχή ώστε να του προσδώσει εξειδίκευση δέσμευσης. 

Στους προσδέτες συμπεριλαμβάνονται ο EGF, η amphiregulin (AR) και ο  

transforming growth factor-alpha (TGF-α), ο οποίος προσδένεται συγκεκριμένα με 

τον  ErbB1, η betacellulin (BTC), η heparin-binding EGF (HB-EGF) και η epiregulin 

(EPR), που παρουσιάζουν διπλή εξειδίκευση συνδεόμενοι και με τον ErbB1 και τον 

ErbB4. Οι neuregulins (NRG) αποτελούν την τρίτη οικογένεια προσδετών. Η NRG-1 

και η NRG-2 [6] συνδέονται με τον ErbB3 και κυρίως με τον ErbB4 [7].  

 

Υποδοχείς Προσδέτες 

ErbB1 AR, BTC, EGF, ER,HB-EGF,TGF-a 

ErbB2 κανείς 

ErbB3 NRG 1, NRG 2 

ErbB4 BTC, EP, HB-EGF, NRG 1-4 
 
Πίνακας 3.1:Υποδοχείς ErbB και οι προσδέτες τους.AR: Amphiregulin, BTC: Beta-cellulin, EGF: 

Epidermal growth factor, ER: Epiregulin, HB-EGF: Heparin-binding growth factor, NRG 1,2,3,4: 

Neuregulin 1,2,3,4, TGF-a: Transforming growth factor.  

 

Έχει δειχθεί πως τα κύτταρα που ενεργοποιούνται σε μια φλεγμονώδη 

αντίδραση, πχ τα μακροφάγα,  ηωσινόφιλα ή τα ουδετερόφιλα, παράγουν ErbBs 

προσδέτες-ligands [1]. 

Με εξαίρεση τον EGF οι προσδέτες των EGFR υποδοχέων γενικά δρουν ως 

αυτοκρινικοί ή παρακρινικοί αυξητικοί παράγοντες. Μέσω της διαθεσιμότητας του 

προσδέτη ελέγχεται η ικανότητα και ο ρόλος του στη μετάδοση του μηνύματος. Οι 

ErbB-προσδέτες εμφανίζουν συγκεκριμένη έκφραση που είναι ειδική για διαφορετικά 

όργανα, καθώς και στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξης και διαφοροποίησης του 

οργάνου. Για παράδειγμα, στο πάγκρεας παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις 

NRG-4 [55],  ενώ η έκφραση του NRG-3 σχετίζεται με την ανάπτυξη του νευρικού 
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συστήματος [54]. Πειράματα που έχουν γίνει σε ινδικά χοιρίδια σχετικά με την 

έκφραση των EGF, AR και TGFα αποδεικνύουν ότι η λειτουργική διαφοροποίηση 

του μαζικού αδένα απαιτεί τη συνέργεια των ανωτέρω προσδετών, ενώ η έκφραση 

της AR είναι υψηλότερη κατά την ανάπτυξη των πόρων και μόνο η ανεπάρκεια AR 

συνδέεται με ατελή ανάπτυξη των πόρων [56]. 

Τα βιοχημικά χαρακτηριστικά των προσδετών παίζουν κριτικό ρόλο στη 

διαφοροποίηση των μηνυμάτων. Οι προσδέτες είναι μόρια διπολικά. Αυτή η ιδιότητά 

τους καθορίζει με ποιους υποδοχείς θα συνδεθούν και ποιας φύσης διμερή θα 

σχηματισθούν [57]. Για παράδειγμα, όσον αφορά το συνδέτη NRG-1 αποδείχθηκε 

ότι στο Ν-τελικό άκρο του περιέχονται τμήματα που ορίζουν τη σύνδεσή του αρχικά 

με τον ErbB3 ή ErbB4 υποδοχέα και ακολούθως το C-τελικό άκρο του προσδέτη 

ορίζει το άλλο μέλος της οικογένειας υποδοχέων ErbB με το οποίο θα σχηματισθεί 

το διμερές [58]. Ο δεύτερος υποδοχέας είναι συνήθως ο ErbB2, για τον οποίο έχει 

δεχθεί ότι αυξάνει τη «συγγένεια» με τον προσδέτη σε όλα τα ErbB ετεροδιμερή. 

Ένα άλλο σημαντικό βιοχημικό χαρακτηριστικό των προσδετών είναι η 

διαφορετική συγγένεια σύνδεσης που έχουν με τους υποδοχείς. Το χαρακτηριστικό 

αυτό επηρεάζει την ένταση και τη διάρκεια του μηνύματος. Μελέτες που έχουν γίνει 

σε χαμηλής συγγενείας ErbB προσδέτες με τους αντίστοιχους υποδοχείς δείχνουν 

ότι αυτοί εμποδίζουν την αρνητική ρύθμιση (downregulation) και την αποσύνθεση 

τους [59]. Αυτό ίσως μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι χαμηλής συγγενείας 

συνδέτες πιθανώς να επιφέρουν μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας μηνύματα από 

ότι οι υψηλής συγγενείας συνδέτες. 

Άλλη σημαντική ιδιότητα των προσδετών είναι η σταθερότητα της σύνδεσης 

του συμπλέγματος υποδοχέα-προσδέτη σε μεταβολές του pH, η οποία επηρεάζει τη 

βιοδιαθεσιμότητά του [60]. Για παράδειγμα, προσδέτες όπως ο EGF, όπου η 

σύνδεση του με τον υποδοχέα ειναι ανθεκτική σε μεταβολές του pH οδηγεί τον 

υποδοχέα στα λυσοσώματα και στην κατάτμηση και αποσύνθεση, ενώ άλλοι 

προσδέτες, όπως ο NRG-1, TGFa διαχωρίζονται από τους αντίστοιχους υποδοχείς 

τους στο ενδοσωμιακό ph και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανακύκλωση του 

υποδοχέα στη μεμβράνη και την ενδυνάμωση του σήματος. 
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3.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ 
 

Υπάρχει ένας πλούτος κλινικών δεδομένων που καταδεικνύουν τη σημασία 

των υποδοχέων ErbB, ιδίως των ErbB1 και ErbB2 στην ανάπτυξη κακοήθειας στον 

άνθρωπο [28].  

H υπερέκφραση του ErbB2 παρατηρείται σε ένα σημαντικό ποσοστό σε 

κακοήθειες του μαστού και των ωοθηκών [1]. Πολλοί ανθρώπινοι όγκοι στους 

οποίους εκφράζεται ο ErbB2 εμφανίζουν επίσης αυτοκρινή διέγερση του ErbB1 

μέσω της ενεργοποίησης της έκφρασης κάποιων από τους πολυάριθμους 

προσδέτες του [9]. Μολονότι τα ErbB2 ομοδιμερή από μόνα τους μπορούν να 

συμβάλουν στην κακοήθεια, μια σειρά από δεδομένα δείχνουν ότι πράγματι ο ErbB2 

συνεργάζεται και με άλλους ErbB υποδοχείς κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός 

όγκου. Η ικανότητα του ErbB2 να ενισχύει τη σηματοδότηση του ErbB1, παρέχει στα 

καρκινικά κύτταρα ένα ισχυρό ερέθισμα για ανάπτυξη και οδηγεί στην ενεργοποίηση 

πρόσθετων ενδοκυττάριων οδών. Η συνεργασία αυτή συμβάλει έτσι στη διατήρηση 

της αύξησης του πολλαπλασιασμού που συνδέεται με την ανάπτυξη του όγκου. Έχει 

δειχθεί ότι η απώλεια της λειτουργίας του ErbB2 αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό 

των καρκινικών κυττάρων που εμφανίζουν αυτοκρινή  ενεργοποίηση  του ErbB1 

[10]. Επίσης, έχει παρατηρηθεί συνέκφραση των  υποδοχέων ErbB2 και ErbB4 σε 

ποσοστό >50% των μυελοβλαστωμάτων παιδικής ηλικίας, και σύνδεση του ErbB4 

με τον παράγοντα NRG-1 που βρίσκεται σε ένα σημαντικό ποσοστό των όγκων 

αυτών. Η ταυτόχρονη έκφραση των τριών φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας για 

την κακοήθεια [11], γεγονός που υποδηλώνει ότι η συνέκφραση του ErbB2 με τον 

ErbB4 μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα της αυτοκρινούς ή παρακρινούς 

σηματοδότησης του NRG-1 [12]. 

Η επίδραση των ErbB υποδοχέων στους ογκογόνους μετασχηματισμούς έχει 

παρατηρηθεί τόσο σε in vitro καλλιέργειες κυττάρων όσο και σε πρωτογενείς 

ανθρώπινους όγκους. Μετά την αρχική παρατήρηση ότι η συν-έκφραση του ErbB2 

με τον ErbB1 σε ΝΙΗ3Τ3 ινοβλάστες αύξησε τα αποτελέσματα του EGF στην 

εμφάνιση του μετασχηματισμένου φαινοτύπου [13], έχουν ακολουθήσει 

πολυάριθμες μελέτες σχετικά με τη συνεργασία των υποδοχέων ErbB στον 

μετασχηματισμό των κυττάρων. Για παράδειγμα, η έκφραση του ErbB3 αυξάνει τη 

μεσολάβηση  του ErbB2 στο μετασχηματισμό και την ανάπτυξη όγκου στα ΝΙΗ3Τ3 

κύτταρα. Επίσης, ο παράγοντας NRG-1 επαγόμενος από τον ErbB4 οδηγεί σε 
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μετασχηματισμό των ινοβλαστών που  απαιτεί συνέκφραση είτε του ErbB1 είτε του 

ErbB2 [14]. Οι περισσότερες δυνατότητες μεταχηματισμού που παρουσιάζονται στα 

κύτταρα που εκφράζουν διάφορους τύπους ErbB οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα  

στην πολυμορφία και την αυξημένη δυνατότητα σηματοδότησης μηνυμάτων μέσω 

συνδυασμών των ErbB υποδοχέων. Οι συνέργειες αυτές οδηγούν σε απορρύθμιση 

του κυτταρικού πολλαπλασιασμού που συνδέονται με την εξέλιξη του όγκου [1]. 

Μελέτη της έκφρασης των υποδοχέων ErbB με χρήση ανοσοϊστοχημείας σε 

κύτταρα του καρκίνου του πνεύμονα έδειξε πως ο ErbB1 υπερεκφράζεται στα 

κακοήθη επιθηλιακά κύτταρα των όγκων, ενώ ο ErbB2 σε αδενοκαρκινώματα 

αυτών. Η υπερέκφραση του ErbB4 συσχετίστηκε με πολύ αναπτυγμένα στάδια 

ασθενειών, ενώ παρατηρήθηκε  υπερέκφραση του συνδυασμού ErbB1 και ErbB4  

συχνότερα στο γυναικείο φύλο. Συνδυασμός των ErbB1και ErbB2 παρουσιαζόταν 

συχνότερα στα μεγαλύτερης  ηλικίας άτομα [15]. Οι αντιδράσεις στη χημειοθεραπεία 

είναι περισσότερο μειωμένες σε ασθενείς που υπερεκφράζουν τον   ErbB1 καθώς 

επίσης και το συνδυασμό ErbB1 με ErbB2  και ErbB3 με ErbB4. Συνεπώς, η  

εκδήλωση του όγκου συσχετίζεται σημαντικά και με την συνέκφραση των ErbB1 και 

ErbB4 υποδοχέων [15]. Η καλύτερη μελέτη του διμερισμού της οικογένειας των 

ErbB υποδοχέων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο δείκτη πρόβλεψης των 

αποκρίσεων στις στοχευμένες θεραπείες με αναστολείς των ErbB [15]. 

 

3.5 ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ 
 

Το επιθήλιο των αεραγωγών συμμετέχει στην έμφυτη μη ειδική 

ανοσοβιολογική απόκριση μέσω Α: της έκκρισης βλέννης για την παγίδευση των 

ξένων προς στον οργανισμό παραγόντων, Β: της παραγωγής ισχυρών 

χημειοτακτικών κυτταροκινών για τα φλεγμονώδη κύτταρα και Γ : της επιδιόρθωσης 

του τραυματισμένου επιθηλίου [2]. Σε περίπτωση παρατεταμένων αντιδράσεων 

αυτού του είδους παρουσιάζεται παθολογική-έντονη φλεγμονή στους αεραγωγούς 

με απώτερη συνέπεια την εμφάνιση νόσων όπως η χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια, η κυστική ίνωση και το άσθμα [2].  
Σημειώνονται διάφοροι μηχανισμοί μέσω των οποίων παρατηρείται η 

συμμετοχή του αυξητικού παράγοντα EGF και των υποδοχέων του στη ρύθμιση των 

μηχανισμών μη ειδικής ανοσίας, με την άσκηση προστατευτικής δράσης. Αρχικά, η 

παραγωγή βλέννης γίνεται και μέσω του σηματοδοτικού μονοπατιού του ErbB1. 
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Συγκεκριμένα, η ενεργοποίησή του οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής βλέννης 

[16]. Επίσης, η ενεργοποίηση του ErbB1, είτε μέσω της χορήγησης αυξανόμενων 

συγκεντρώσεων των ErbB1 ligands (EGF και TGF-a) [17] είτε μέσω του καπνού του 

τσιγάρου, οδηγεί στη σύνθεση και έκκριση της IL-8 που είναι μια χημειοτακτική 

κυτταροκίνη των ουδετερόφιλων in vitro και in vivo. Η ενεργοποίηση ενός εκλεκτικού 

αναστολέα του ErbB1, του AG 1478 αναστέλλει τις συγκεκριμένες αποκρίσεις [18]. 

Τέλος, η ενεργοποίηση του ErbB1 οδηγεί σε επιτάχυνση του μηχανισμού 

επιδιόρθωσης των τραυματισμένων αεραγωγών [19]. 

   
 

3.5.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΒΛΕΝΝΗΣ 
 

Τα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού επιτελούν προστατευτικές 

λειτουργίες. Η "λειτουργία φραγμού" προστατεύει  το επιθήλιο των ατόμων από 

πιθανή ζημία από τους εισπνεόμενους παράγοντες. Το επιθήλιο παράγει βλέννη 

που ρευστοποιείται και εξαπλώνεται πάνω στην επιφάνειά του [20]. 

Τα γονίδια τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή και έκκριση της 

βλέννης είναι τα γονίδια των μουκινών (MUC), με τουλάχιστον 19 γονίδια να έχουν 

ταυτοποιηθεί και κλωνοποιηθεί στον άνθρωπο [33]. Στα χρόνια φλεγμονώδη 

νοσήματα των αεραγωγών 3 γονίδια μουκινών  φαίνεται να είναι κυρίαρχα: το 

MUC5AC (στα καλυκοειδή κύτταρα) [34], το MUC5B (στους υποβλεννογόνιους 

αδένες) [35] και το MUC2 (στα καλυκοειδή κύτταρα και στους υποβλεννογόνιους 

αδένες) [36]. 

Στα υγιή άτομα οι ξένοι παράγοντες που εισέρχονται με την εισπνοή, 

παγιδεύονται στη βλέννη και εκκαθαρίζονται εξωθούμενοι προς το εξωτερικό 

περιβάλλον με το βήχα. Σε πολλές χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους των αεραγωγών, 

η υπερβολική παραγωγή βλέννης οδηγεί σε ανεπαρκή εκκαθάριση, απόφραξη των 

αεραγωγών και επιμόλυνση. Επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για την 

υπερέκκριση βλέννης, ωστόσο, η ανακάλυψη ότι ο ErbB1 εμπλέκεται στην 

παραγωγή βλέννης μέσω ποικίλων ερεθισμάτων υποδηλώνει ότι ο αποκλεισμός του 

μπορεί να παράσχει μια ειδική θεραπεία για τις ασθένειες υπερέκκρισης βλέννης 

[20]. Ο  EGF και ο  TGF-α  ενεργοποιούν τον ErbB1 που φαίνεται πως διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της παραγωγής της βλέννης αυξάνοντας την 

έκφραση των αντίστοιχων γονιδίων (MUC) και μετέπειτα οδηγεί στη διαφοροποίηση 
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των κυττάρων των βλεννογόνων [21]. Ο ErbB1 εμπλέκεται στην υπερέκκριση 

βλέννης ως απόκριση στο οξειδωτικό στρες και στο καπνό του τσιγάρου [22], 

αυξάνοντας την έκφραση των σχετικών γονιδίων (MUC5AC,MUC5B) και σε επίπεδο 

mRNA αλλά και σε πρωτεινικό επίπεδο. Χρησιμοποιώντας εκλεκτικούς αναστολείς 

της φωσφορυλίωσης του ErbB1 οι Takeyama et al. διαπίστωσαν ότι η ενεργοποίηση 

και υπερέκφραση των γονιδίων των μουκινών εξαρτάται από την ενεργοποίηση του  

ErbB1 [22]. Οι επιδράσεις αυτές επάγονται μέσω της ενεργοποίησης του 

σηματοδοτικού μονοπατιού των MAP κινασών (εικόνα 3.4). Η έκφραση του 

υποδοχέα ErbB3 και του παράγοντα MUC5AC αυξήθηκε σημαντικά στους 

καπνιστές σε σύγκριση με τους μη καπνιστές, ανεξάρτητα από την παρουσία της 

χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής νόσου. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως οι 

υποδοχείς  ErbB  συμβάλουν στις αποκρίσεις των επιθηλιακών κυττάρων στον 

καπνό. Μελέτη [7] υποστηρίζει πως η  έκφραση του MUC5AC σχετίζεται σημαντικά 

με την έκφραση του ErbB3.  

 Οι υποδοχείς ErbB ενεργοποιούνται από τον TGF-α που με τη σειρά του 

ενεργοποιείται από το TACE (TNF-a converting ezyme) που έχει ενεργοποιηθεί 

μέσω των παραγόντων του τσιγάρου και των ουδετερόφιλων (εικόνα 3.4). Ο TGF-α 

πιθανό να ενεργοποιείται επίσης από τις IL-13 και τις IL-9 [20,25,29]. 

Η υπερέκκριση της βλέννης είναι ένα σοβαρό και προς το παρόν ανίατο 

σύμπτωμα της ΧΑΠ. Κατά τα τελευταία χρόνια, οι αναδυόμενες αποδείξεις έχουν 

συσχετίσει τον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (ErbB1) με την  

έκφραση και την ενεργοποίηση των κυττάρων των αεραγωγών για την παραγωγή 

βλέννης. Είναι γνωστό πως τα ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα που στρατολογούνται 

στους αεραγωγούς (και εκεί εκκρίνουν τα προϊόντα τους) διαδραματίζουν βασικούς 

ρόλους σχετικούς με την ErbB1-εξαρτώμενη υπερέκκριση βλέννης. Συγκεκριμένα, τα 

ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα εκκρίνουν τον παράγοντα νέκρωσης των όγκων 

TNF–α άλφα, ο οποίος επάγει την έκφραση των ErbB1 σε επιθηλιακά κύτταρα των 

αεραγωγών. Εκτός αυτού, τα ενεργοποιημένα ουδετερόφιλα ενεργοποιούν την 

παραγωγή ελευθέρων ριζών, οι οποίες ενεργοποιούν τους ErbB1 [23]. Επίσης, η 

ελαστάση των ουδετερόφιλων διασπά τον προ-προσδέτη των ErbBs με αποτέλεσμα 

τον μετασχηματισμό του παράγοντα TNF-α, απελευθερώνοντας την ώριμη μορφή 

του TNF-α που ενεργοποιεί τη σύνδεση του ErbB1 με τον αντίστοιχό του προσδέτη 

[23]. Τέλος, η ελαστάση των ουδετερόφιλων προκαλεί ισχυρή αποκοκκιοποίηση στα 

κυψελιδικά κύτταρα. Η τοπική απελευθέρωση ελαστάσης από τα ουδετερόφιλα 
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απαιτεί στενή επαφή μεταξύ του ουδετεροφίλου και ενός άλλου κυττάρου, με τη 

μεσολάβηση επιφανειακών μορίων προσκόλλησης  περιορίζοντας έτσι την άμεση 

πρωτεόλυση στο περικυτταρικό περιβάλλον [23]. 

Στον αυλό του αεραγωγού, τα ουδετερόφιλα υφίστανται απόπτωση και 

απορροφώνται τελείως από τα μακροφάγα χωρίς να απελευθερώνονται τα 

ενδοκυτταρικά συστατικά τους. Αντίθετα, τα ουδετερόφιλα που πεθαίνουν με 

νέκρωση εκχαίουν πρωτεάσες και ελέυθερες ρίζες οξυγόνου στον αυλό. Στη ΧΑΠ, οι 

συνθήκες εντός του αυλού του αεραγωγού  προωθούν τη νέκρωση των 

ουδετερόφιλων [23].  

 
Εικόνα 3.4: Το σηματοδοτικό μονοπάτι του ErbB1 (EGFR) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη 

ρύθμιση της έκκρισης της βλέννης, αυξάνοντας την έκφραση των γονιδίων των μουκινών (MUC5AC, 

MUCB) και επηρεάζοντας τη διαφοροποίηση και υπερπλασία των καλυκοειδών κυττάρων. Οι δράσεις 

αυτές επιτυγχάνονται μέσω της ενεργοποίησης των MAP κινασών ενώ η ενεργοποίηση του ErbB1 

(EGFR) γίνετε από τον TGF-α ο οποίος με τη σειρά του ενεργοποιείται από τον TACE, με τις 

ελεύθερες ρίζες του καπνού του τσιγάρου να ενεργοποιούν τον τελευταίο. Ο TGF-α φαίνεται να 

ενεργοποιείται και από τις κυτταροκίνες IL-13 και IL-9 [25]. 

 

Συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο θάνατος των ουδετεροφίλων μέσω νέκρωσης 

οδηγεί στις υψηλές συγκεντρώσεις ελαστάσης απελευθερούμενης από τα 

ουδετερόφίλα και ελεύθερες ρίζες οξυγόνου στα πτύελα των ασθενών που 
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παρουσιάζουν ουδετεροφιλία στους αεραγωγούς τους και υπερέκκριση βλέννης. 

Φλεγμονώδη κύτταρα (ουδετερόφιλα), μόρια (ελαστάση και ελέυθερες ρίζες 

οξυγόνου), μονοπάτια σηματοδότησης (ErbBs), και κυτταρικές διεργασίες (νέκρωση 

ουδετερόφιλων) συμβάλλουν στην υπερέκκριση βλέννης στη ΧΑΠ, και είναι πιθανοί 

στόχοι θεραπείας [23]. Στοχευμένες παρεμβάσεις με τη χρήση των ErbBs, της 

ελαστάσης  και των ελέυθερων ριζών οξυγόνου μπορεί να αξιολογηθούν ως 

θεραπείες για τη ρύθμιση της σχετικής  με τη δράση των ουδετερόφιλων 

υπερέκκρισης βλέννης [23]. 

 

Καλυκοειδή κύτταρα 
 

Στα υγιή άτομα απαντώνται λίγα καλυκοειδή κύτταρα στους αεραγωγούς 

τους, αλλά σε ασθενείς με υπερέκκριση βλέννης η απορύθμιση των καλυκοειδών 

κυττάρων οδηγεί σε υπερέκκριση βλέννης, σε απόφραξη των αεραγωγών ακόμη και 

σε θάνατο. Πολλαπλά ερεθίσματα προκαλούν υπερέκκριση μέσω της αύξησης της 

έκφρασης και της ενεργοποίησης του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού 

παράγοντα του (ErbB1) προκαλώντας τη μεταπλασία αυτών των κυττάρων μέσω 

μιας διαδικασίας κυτταρικής διαφοροποίησης και ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού 

αρχικά μη καρκινικών κυττάρων. Οι μηχανισμοί που καθορίζουν ποια οδός θα 

ακολουθηθεί είναι κρίσιμοι, αλλά σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι [27]. Οι Takeyama et 

al. μελέτησαν in vivo τον μηχανισμό της μεταπλασίας των καλυκοειδών κυττάρων 

στην τραχεία αρουραίων και βρήκαν ότι ο TNF-a επάγει την ενεργοποίηση και την 

έκφραση του ErbB1 στα επιθηλιακά κύτταρα των αεραγωγών. Η επακόλουθη 

χορήγηση ErbB1–προσδετών διεγείρει τον ErbB1 με απoτέλεσμα την μεταγωγή του 

ενδοκυττάριου σήματος που οδηγεί στην υπερπαραγωγή βλέννης [22]. Μετά από 

αυτή τη μελέτη ακολούθησαν αρκετές άλλες οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι το 

σηματοδοτικό μονοπάτι του  ErbB1 κατέχει ρόλο κλειδί στη σύνθεση της βλέννης και 

την μεταπλασία των καλυκοειδών κυττάρων ως απάντηση σε διάφορα ερεθίσματα 

[20]. 

Η υπερπλασία των καλυκοειδών κυττάρων του επιθηλίου των αεραγωγών 

είναι γνωστό φαινόμενο στους χρόνιους καπνιστές. Παρά το γεγονός ότι ο 

υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα έχει εμπλακεί στη διαδικασία   

αυτή, ούτε η αυξημένη έκφραση του υποδοχέα του ErbB ούτε ο φαινότυπος  της 

υπερέκρισης βλέννης δεν έχει παρατηρηθεί στους περιστασιακούς καπνιστές  [16]. 
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Μελέτες υπερπαραγωγής βλέννης in vitro και in vivo 
 

Παρά το γεγονός ότι  είναι βέβαιο πως ο καπνός του τσιγάρου συμμετέχει 

στην υπερέκκριση βλέννης στη ΧΑΠ, ο μηχανισμός με τον οποίο επάγεται 

υπερπαραγωγή βλέννης δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Έχει δειχθεί [27] ότι η 

ενεργοποίηση των υποδοχέων του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (ErbBs) είναι 

υπεύθυνη για την παραγωγή βλέννης μετά την εισπνοή του καπνού του τσιγάρου 

στους αεραγωγούς ίη vitro και in vivo (εικόνα 3.5). Ύστερα από έκθεση σε καπνό 

τσιγάρου της επιθηλιακής κυτταρικής γραμμής NCI-H292, παρατηρήθηκε αύξηση 

της έκφρασης του mRNA του ErbB1 η οποία προκαλείται από την ενεργοποίηση της 

φωσφορυλίωσης της τυροσίνης του ErbB1 με αποτέλεσμα την αύξηση της ρύθμσης 

του mRNA και την αύξηση της παραγωγής της πρωτεΐνης MUC5AC. Τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα ανεστάλησαν πλήρως ύστερα από τη χρήση του 

επιλεκτικού αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του ErbB1 (BIBX1522, AG-1478), 

και μειώθηκαν ύστερα από τη χρήση αντιοξειδωτικών [27]. In vivo, η εισπνοή 

καπνού τσιγάρων αύξησε την έκφραση του mRNA της MUC5AC σε κυψελιδικά 

κύτταρα σε αεραγωγούς αρουραίων. Μελετώντας αυτές τις επιδράσεις μπορεί να 

εξηγηθεί η υπερπλασία των κυψελιδικών κυττάρων που εμφανίζεται στη ΧΑΠ και 

μπορεί να αναπτυχθεί μια νέα στρατηγική για τη θεραπεία ασθενειών με υπερέκριση 

βλέννης από τους αεραγωγούς [16]. 

 

 
Εικόνα 3.5: Η έκφραση και η ενεργοποίηση του ErbB1(EGFR) στα βλεννοπαραγωγά καλυκοειδή 

κύτταρα.Υπάρχει πολύ μικρή έκφραση του ErbB1 υποδοχέα στα επιθηλιακά κύτταρα των κατωτέρων 

αεραγωγών υγειών ανθρώπων. Τα μόρια προσδέτες όπως ο TGF-a που ελευθερώνονται ως 

απάντηση σε διάφορα ερεθίσματα προκαλούν αρχικά ενεργοποίηση του υποδοχέα, αύξηση της 

έκφρασής του και τελικά ενεργοποίηση της έκφρασης των γονιδίων των μουκινών μέσω του 
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σηματοδοτικού μονοπατιού του ErbB1. Το αποτέλεσμα του καταρράκτη αυτών των αντιδράσεων είναι 

η υπερπαραγωγή βλέννης από τα καλυκοειδή κύτταρα (τα μαύρα στίγματα στην εικόνα) [20]. 

 

 
3.5.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ 
 

Το 1993 οι Barrow et al. παρατήρησαν ότι η χορήγηση EGF και PDGF μεσω 

νεφελοποίησης για δύο εβδομάδες ενίσχυαν και επιτάχυναν την αποκατάσταση του 

τραυματισμένου επιθηλίου σε τραχεία προβάτων μετά  από εισπνοή καπνού [30]. Οι 

ίδιοι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και κυτταρική 

διαφοροποίηση (εικόνα 3.6) είναι οι υπεύθυνοι μηχανισμοί για την επιταχυνόμενη 

αποκατάσταση του τραυματισμένου επιθηλίου [30]. Οι  Puddicombe et al. έδειξαν ότι 

εκτός από τον EGF και άλλοι ErbBs-προσδέτες προωθούν και ενισχύουν την 

αποκατάσταση του τραυματισμένου επιθηλίου των αεραγωγών. Χορηγώντας 

εκλεκτικούς αναστολείς (AG1478) των ErbBs υποδοχέων παρατήρησαν ότι 

αναστέλλεται και η επιδιόρθωση του τραυματισμένου επιθηλίου των αεραγωγών,  

ενοχοποιώντας έτσι το σηματοδοτικό μονοπάτι του EGF στην επιδιόρθωση των 

βλαβών. Επιπρόσθετα, το κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει την διαφοροποίηση και 

την επιδιόρθωση των βλαβών των επιθηλιακών κυττάρων διαφορετικά σε καπνιστές 

με και χωρίς ΧΑΠ. Μελέτη [24] αποδεικνύει πως η επιδιόρθωση του επιθηλίου των 

πνευμόνων έχει διαταραχθεί σε ασθενείς με ΧΑΠ λόγω της υψηλότερης έκφρασης 

του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα ή  και των υποδοχέων του. Συγκεκριμένα, 

ελέγχθηκε η έκφραση του EGF, του αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού-α, της 

αμφιρεγγιουλίνης, της ερεγγιουλίνης (HRG), της β-σελουλίνης (BTC),  και των 

υποδοχέων τους ErbB1, ErbB2, και ErbB3, με ανοσοϊστοχημική ανάλυση  σε εκτομή 

βρογχικού ιστού από άτομα με και χωρίς  ΧΑΠ. Τα ποσοστά των μεταπλασιών στα 

διάφορα  κύτταρα (ανέπαφα, κατεστραμένα, καλυκοειδή ή πλακώδη) είναι παρόμοια 

σε ασθενείς με και χωρίς ΧΑΠ. Ανεξάρτητα από το κάπνισμα, η έκφραση της HRG 

ήταν υψηλότερη στο άθικτο επιθήλιο των ασθενών με ΧΑΠ σε σχέση με εκείνους 

που δεν έχουν ΧΑΠ. Περεταίρω ανάλυση έδειξε υψηλότερη έκφραση του EGFR στο 

ανέπαφο επιθήλιο και τα υψηλότερα ποσοστά στους EGF, BTC, και HRG στο 

κατεστραμμένο επιθήλιο σε  πρώην καπνιστές με ΧΑΠ σε σύγκριση με πρώην 

καπνιστές χωρίς ΧΑΠ [24]. 
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Εικόνα 3.6. Τα προτεινόμενα βήματα στην αποκατάσταση του τραυματισμένου επιθηλίου των 

αεραγωγών. Οι φυσιολογικοί αεραγωγοί περιέχουν λίγα βλεννοπαραγωγά (καλυκοειδή) κύτταρα. Η 

εισπνοή τοξικών-ερεθιστικών ουσιών προκαλεί τραυματισμό και απώλεια της συνέχειας των 

επιθηλιακών κυττάρων. Ο τραυματισμός ακολουθείτε από την βήμα-βήμα προσπάθεια 

αποκατάστασης των βλαβών, που περιλαμβάνει: (1) τη μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων από 

τα όρια της βλάβης (2) τον κυτταρικό τους πολλαπλασιασμό και (3) την διαφοροποίησή τους σε 

βλεννοπαραγωγά (καλυκοειδή) κύτταρα [20]. 

 

3.5.3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ErbB1 
 

Παρατηρήθηκε πως η έκθεση στο υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2), ένα 

από τα συστατικά του καπνού του τσιγάρου (CS), επάγει τη διαταραγμένη 

(ανεξέλεγκτη) φωσφορυλίωση του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα 

(ErbB1) με αποτέλεσμα την έλλειψη ουβικουϊτινίωσης με την λιγκάση της 

ουμπικουιτίνης (c-Cbl) και τη διαταραχή της αποικοδόμησής του [26]. Η 

ενεργοποίηση του ErbB1 χωρίς τη ρύθμιση της ανάδρασης της φυσιολογικής 

αποικοδόμησης οδηγεί σε ανεξέλεγκτη κυτταρική ανάπτυξη και την πρόκληση του 

καρκίνου. Με τη χρήση της ανοσοαποτύπωσης και της μικροσκοπίας, αποδείχθηκε 

πως το μοτίβο ενεργοποίησης του ErbB1 από το καπνό του τσιγάρου  είναι 

παρόμοιο με εκείνο της ενεργοποίησης μέσω του  Η2Ο2 . Αποδείχθηκε πως η 
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έκθεση των ανθρώπινων επιθηλιακών κυττάρων των αεραγωγών στον καπνό του 

τσιγάρου , όπως και με την έκθεση σε Η2Ο2, όχι μόνο οδηγεί σε μία αύξηση στην 

ενεργοποίηση του ErbB1 στην πάροδο του χρόνου, αλλά ο ErbB1, που 

ενεργοποιείται είτε με το Η2Ο2 ή τον καπνό του τσιγάρου, δεν μπορεί να υποστεί 

ούτε ουβικουϊιτινίωση αλλά  ούτε και σωστή αποικοδόμηση. Αυτό συμβαίνει λόγω 

της αδυναμίας της δέσμευσης της Ε3 λιγάσης της ουβικουϊτίνης, c-Cbl, είτε άμεσα 

είτε έμμεσα μέσω της πρωτεΐνης Grb2 [26]. 

Η τυροσίνη 1045 του υποδοχέα ErbB1 είναι απαραίτητη για τη μειορρύθμισή 

του μέσω της c-Cbl. Μη φωσφορυλίωση της τυροσίνης 1045 οδηγεί στην 

ενδυνάμωση των σημάτων μέσω του ErbB1, ενώ είναι περισσότερο μιτογόνος σε 

σύγκριση με τη φυσιολογική πρωτείνη (wild type) [53]. Επιπλέον, παρατηρείται και 

σταθεροποίηση των ενεργοποίημένων ErbB1 στην πλασματική μεμβράνη, ενώ ο 

μεγαλύτερος πληθυσμός του υποδοχέα μετακινείται στην περιπυρηνική περιοχή. 

Συγχρόνως,  η  έκθεση στον καπνό του τσιγάρου οδηγεί στην ενεργοποίηση των Akt 

και ERK1/2 μονοπατιών. Ως εκ τούτου, η έκθεση στον καπνό του τσιγάρου, όπως 

και  η έκθεση σε Η2Ο2, οδηγεί σε παρατεταμένη σηματοδότηση μονοπατιών από 

τον ErbB1 και μπορεί να συμβάλει στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των κυττάρων του 

αναπνευστικού επιθηλίου [26]. 
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EΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο ποσοτικός (μελέτη της έκφρασης) 

προσδιορισμός των υποδοχέων του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα σε 

καπνιστές με ή χωρίς ΧΑΠ. Πρόσφατα ευρήματα εμπλέκουν την ανώμαλη 

επιδιόρθωση του τραυματισμένου επιθηλίου ως αποτέλεσμα εκσεσημασμένης 

ανοσολογικής απάντησης του οργανισμού στα εισπνεόμενα ερεθιστικά σωματίδια. 

Οι  De Boer et al [12] μελέτησαν μέσω της ανοσοιστοχημείας σε τομές βρογχικής 

βιοψίας την έκφραση του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGF) και των 

υποδοχέων του (ErbB1-3) σε κανιστές με ή χωρίς ΧΑΠ. Η μελέτη αυτή, έδειξε 

υψηλότερη έκφραση ErbB1 στο άθικτο επιθήλιο και υψηλότερη έκφραση EGF στο 

κατεστραμμένο επιθήλιο των καπνιστών με ΧΑΠ συγκριτικά με τους «υγιείς» 

καπνιστές [12]. Ομοίως, ο O'Don-Nell et al. [13] ανέφεραν ότι η έκφραση του ErbB1 

και ErbB3 στο επιθήλιο των αεραγωγών αυξήθηκε τόσο σε «υγιείς» καπνιστές όσο 

και στους καπνιστές με ΧΑΠ, γεγονός που υποδηλώνει μια συσχέτιση μεταξύ της 

επιθηλιακής έκφρασης του ErbB1 και ErbB3 και του καπνού του τσιγάρου. Παρ’ όλα 

αυτά κανένας απ’ τους συγγραφείς δεν θα μπορούσε να απορρίψει την πιθανότητα 

ότι η διαρκής έκθεση του βρογχικού επιθηλίου στον καπνό του τσιγάρου μπορεί να 

αποκρύπτει την συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης των υποδοχέων ErbBs και της 

ανάπτυξης της  ΧΑΠ. Με βάση τις ανωτέρω αναφερθείσες ανοσοϊστοχημικές μελέτες 

και ένα αυξανόμενο όγκο δεδομένων τα οποία υποδηλώνουν ότι η αναστολή του 

σηματοδοτικού μονοπατιού του ErbB1 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένας 

θεραπευτικός στόχος στη ΧΑΠ, μετρήσαμε τα επίπεδα έκφρασης των τεσσάρων 

ErbB υποδοχέων στον πνευμονικό ιστό καπνιστών με ΧΑΠ, καπνιστών χωρίς ΧΑΠ 

και μη καπνιστών, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές real time PCR και την ανάλυση 

μικροσυστοιχιών.   
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Ομάδα μελέτης 

 Ελήφθησαν δείγματα πνευμονικού ιστού από άρρενες ασθενείς (ενεργοί 

καπνιστές και μη καπνιστές), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε λοβεκτομή εξαιτίας 

μονήρους πνευμονικού όζου. Οι τρεις ομάδες της μελέτης (καπνιστές με ή χωρίς 

ΧΑΠ και μη καπνιστές) ήταν της ίδιας ηλικίας και έπασχαν από την ίδια ασθένεια 

[μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)], ενώ οι καπνιστές (με ή χωρίς 

ΧΑΠ) είχαν παρόμοια καπνιστική συνήθεια. Όλα τα άτομα υποβλήθηκαν σε 

σπειρομετρική αξιολόγηση ρουτίνας μία εβδομάδα πριν την λοβεκτομή, σύμφωνα με 

πρότυπα πρωτόκολλα. Καμία φαρμακευτική παρέμβαση δεν προηγήθηκε πριν τη 

χειρουργική επέμβαση (π.χ. αντικαρκινικών φαρμάκων ή αναστολείς- ErbB1). 

Εξαιρέθηκαν ασθενείς με σοβαρή παρόξυνση της ΧΑΠ ή πρόσφατη λοίμωξη του 

κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, 4 εβδομάδες πριν τη χειρουργική 

επέμβαση. Οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες χρησιμοποιήθηκαν για τη διάγνωση 

και αξιολόγηση της σοβαρότητας της ΧΑΠ. Η μελέτη εγκρίθηκε από την Ιατρική 

Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

(αριθμός έγκρισης του έργου:11980/20.10.2009), και όλοι οι συμμετέχοντες 

υπέγραψαν ένα έντυπο συγκατάθεσης. Τα δείγματα ιστού (ελάχιστο τρία ανά 

ασθενή) συλλέχθηκαν από άθικτο πνευμονικό ιστό,                                                                                      

τουλάχιστον 5 εκατοστά μακριά από τον μονήρη όζο. Τα δείγματα καταψύχθηκαν 

αμέσως σε υγρό άζωτο μετά την αποκοπή και αποθηκεύτηκαν στους -80°C μέχρι τη 

χρήση τους . 

Δείγματα για την ανάλυση μικροσυστοιχιών .  

 Ελήφθησαν δείγματα πνευμονικού ιστού από 10 επιλεγμένους άρρενες 

ασθενείς λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία και την καπνιστική συνήθεια. 
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Δείγματα που αναλύθηκαν με Real-time PCR .  

Δείγματα πνευμονικού ιστού από 45 άρρενες ασθενείς χρησιμοποιήθηκαν για 

τον ποσοτικό προσδιορισμό του mRNA με τη μέθοδο real time PCR. Τα άτομα της 

μελέτης χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: (i) 20 νυν καπνιστές με ΧΑΠ (GOLD στάδιο ΙΙ), 

(ii) 15 νυν καπνιστές χωρίς ΧΑΠ (άτομα με τουλάχιστον 20 πακέτα έτη καπνιστική 

συνήθεια)  και (iii) 10 μη καπνιστές που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. 

Διαδικασία μικροσυστοιχιών 
 

Οι ιστοί ομογενοποιήθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου με ένα γουδί και 

γουδοχέρι με τη βοήθεια υγρού αζώτου. Το RNA εκχυλίστηκε με το RNeasy Mini Kit 

Plus (QIAGEN GmbH, Hilden, Γερμανία). Η ποσότητα και η ποιότητα του 

εξαγόμενου RNA προσδιορίστηκε με τη μέτρηση του λόγου απορρόφησης του στα 

260/280 nm σε φασματοφωτόμετρο NanoDrop 1000 (NanoDrop Products, 

Wilmington, DE, USA), και με το διαχωρισμό αυτού σε πηκτή αγαρόζης 1% (w/ν). 

Δέκα μικρογραμμάρια από κάθε δείγμα RNA μεταγράφηκε αντίστροφα 

χρησιμοποιώντας το GeneChip HT 3 ' IVT Express Kit (Affymetrix, Santa Clara, CA, 

USA). Τα δείγματα των μικροσυστοιχιών υβριδοποιήθηκαν  στο GeneChip Human 

Genome U133 Plus 2.0 Array (Affymetrix). Η υβριδοποίηση, το πλύσιμο και η χρώση 

διεξήχθησαν με το GeneChip Hybridization, Wash και Stain Kit υπό αριθ. 900720 

(Affymetrix). Το τσιπ στη συνέχεια, διαβάστηκε στο σαρωτή 3000 7G (Affymetrix) 

(εικόνα 1). Το λογισμικό GENECHIP COMMAND CONSOLE (Affymetrix)  

χρησιμοποιήθηκε για να επιθεωρήσει τα ανεπεξέργαστα δεδομένα της απόδοσης 

υβριδισμού και την ευθυγράμμιση του πλέγματος των συστοιχιών, δεδομένα που 

στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με το λογισμικό EXPRESSION 

CONSOLE (Affymetrix), προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω η ποιότητα του κάθε 

τσιπ και να γίνει έκφραση με τους αλγόριθμους MAS5 και RMA. 

Μετά από την κανονικοποίηση του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε το Student t-

test για την αξιολόγηση των στατιστικώς σημαντικών διαφορών μεταξύ των δύο 

ομάδων μελέτης. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε R-project statistical 

package που υπόκεινται στο στατιστικό πακέτο. Η στατιστική σημαντικότητα 

ορίστηκε στο P<0.05. Ολες οι διαδικασίες της ανάλυσης μικροσυστοιχιών  
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συμμορφώθηκαν με τις κατευθυντήριες οδηγίες του MIAME 2.0 guidelines 

(http://www.mged.org/Workgroups/MIAME/ miame_2.0.html ) . 

 

 

Εικόνα 1: Στη δεξιά πλευρά της εικόνας αναπαρίστανται όλα τα στάδια της μεθόδου 

της ανάλυσης μικροσυστοιχιών. 

Εκχύλιση RNA και σύνθεση cDNA 
 

Τα δείγματα των ιστών των πνευμόνων (~100mg) ομογενοποιήθηκαν σε 

θερμοκρασία δωματίου χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο του αντιδραστηρίου 

TRIZOL (Invitrogen, Carlsband, CA, USA). Το ολικό RNA κατακρημνίστηκε με 

ισοπροπανόλη, πλύθηκε με 75% αιθανόλη και επανααιωρήθηκε σε 30 μL 
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πυροανθρακικό διαιθυλεστέρα (DEPC). Προστέθηκε μια DNάση προς απομάκρυνση 

των ιχνών του DNA από τη διαδικασία της εκχύλισης. Ακολούθησε έλεγχος της 

συγκέντρωσης και της καθαρότητας του RNA με φωτομέτρηση στο NanoDrop 1000 

φασματοφωτόμετρο (NanoDrop Products).  Από την απορρόφηση στα 260nm 

προσδιορίζεται η συγκέντρωσή του, ενώ ο λόγος 260nm/280nm δίνει την 

καθαρότητά του (κατά πόσο υπάρχουν υπολείμματα πρωτεϊνών ή DNA). Λόγοι από 

1.8 έως 2.0 θεωρούνται ιδανικοί για το RNA.  

Το cDNA συντέθηκε με αντίστροφη μεταγραφή (RT) με το κιτ RETROscript 

(Ambion, Austin, TX, USA). Εν συντομία, 2.5 μg του συνολικού RNA και 5μΜ  

τυχαίων δεκαμερών θερμάνθηκαν στους 80°C για 3 λεπτά και τοποθετήθηκαν σε 

πάγο μέχρι την προσθήκη του μίγματος σύνθεσης cDNA (1x RT ρυθμιστικό διάλυμα, 

0.5 mM dNTPs Mix, 10 μονάδες αναστολέα RΝάσης και 100 μονάδες MMLV - RT 

ανάστροφης μεταγραφάσης). Το τελικό μίγμα (όγκος 20 μL) επωάστηκε στους 55 °C 

για 1 ώρα, και μετά ακολούθησε  θέρμανση στους 92°C για 10 λεπτά. Το cDNA 

αποθηκεύθηκε στους -20°C μέχρι τη χρήση του . 

 

Ποσοτική δοκιμασία αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό 
χρόνο 
 

Τα επίπεδα των ErbB1 - 4 mRNA μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας τη real time 

PCR (qPCR) δοκιμασία με τη χρωστική SYBR Green Ι. Ως γονίδιο αναφοράς 

(housekeeping) χρησιμοποιήθηκε  το γονίδιο της β-ακτίνης . Οι εκκινητές του mRNA 

για το κάθε υποδοχέα  παρατίθενται στον Πίνακα 1.  

Το cDNA από όλα τα δείγματα της μελέτης (1 μL) ενισχύθηκε με μίγμα PCR 

που περιέχει MaxTM SYBR Green qPCR Master Mix (Fermentas, Glen Burnie, MD, 

USA) και 300nΜ του κάθε εκκινητή με  τελικό όγκο 20 μL.  
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Primer 
pair 

Sequence (5’ – 3’) 
Amplicon 
size (bp) 

   

   

ErbB1 
ACC CCG AGG GCA AAT ACA G 

128 
GCC GTC TTC CTC CAT CTC ATA 

   

ErbB2 
CCC CAA AGC CAA CAA AGA A 

80 
CCA GAA GGC GGG AGA CAT A 

   

ErbB3 
GAG AGG TGT GAG GTG GTG ATG G 

145 
GGT TGG GCA ATG GTA GAG TAG AGA 

   

ErbB4 
CGT GTC GCC GCT TCA GTA G 

133 
AGG CCA TCT TCC ATC TTC TCA C 

   

β-Actin 
CGG CAT CGT CAC CAA CTG 

70 
GGC ACA CGC AGC TCA TTG 

   

 
Πίνακας 1. Οι εκκινητές του mRNA για το κάθε υποδοχέα ξεχωριστά (ErbB1-4) καθώς και για το 

γονίδιο αναφοράς της β-ακτίνης 

 

Ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό όλων των δειγμάτων υποβλήθηκε σε μία 

σειρά από έξι αραιώσεις για την κατασκευή της πρότυπης καμπύλης ποσοτικού 

προσδιορισμού. Μετά την αρχική μετουσίωση στους 95°C για 10 λεπτά, τα δείγματα 

υποβλήθηκαν σε 40 κύκλους ενίσχυσης, (κάθε κύκλος περιελάμβανε μετουσίωση 

στους 95°C για 20s, ξετύλιγμα στους 60°C για 30s και επιμήκυνση στους 72°C για 

20s) και ακολούθησε η ανάλυση της καμπύλης τήξεως (εικόνα 2) για την οποία η 

θερμοκρασία είχε αυξηθεί από τους 60 στους 95°C με γραμμικό ρυθμό 0.2°C/s.  
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Εικόνα 2: Οι καμπύλες τήξεως και για τους τέσσερεις υποδοχείς. Από αριστερά προς τα 

δεξιά η πρώτη κορυφογραμμή αντιστοιχεί στον ErbB2 και ακολουθούν οι κορυφογραμμές των ErbB4, 

ErbB3 και ErbB1 αντίστοιχα. 

 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 

ξετυλίγματος (δύο μετρήσεις) και κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της καμπύλης 

τήξεως. Η PCR διεξήχθη σε έναν Mx3000P real-time PCR  θερμικό κυκλοποιητή 

έκδοσης λογισμικού 4.10 (Stratagene, La Jolla, CA, USA). Μετά την ενίσχυση, 

κατασκευάστηκαν πρότυπες καμπύλες (εύρος R: 0.992 – 1.000, απoδοτικότητα: 

94.6 – 101.2 %) και σε συνδιασμό με τις τιμές των κύκλων κατωφλίου [cycle 

threshold (Ct)] του κάθε δείγματος (εικόνα 3) χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό της έκφρασης του mRNA των υπό, μελέτη γονιδίων.  
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Εικόνα 3: Οι πρότυπες καμπύλες, σε συνδιασμό με τις τιμές των κύκλων κατωφλίου [cycle 

threshold (Ct)] του κάθε δείγματος που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της έκφρασης του 

mRNA των υπό, μελέτη γονιδίων. Από αριστερά προς τα δεξιά η πρώτη καμπύλη αντιστοιχεί στον 

ErbB1 και ακολουθούν κατά σειρά οι καμπύλες των ErbB2, ErbB3 και ErbB4 αντίστοιχα. 

Αξειοσημείωτο είναι το εύρημα ότι ο κύκλος κατωφλίου [cycle threshold (Ct)] του ErbB4 είναι πολύ 

μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των υπολοίπων υποδοχέων, γεγονός που μαρτυρά την μικρότερη 

γονιδιακή έκφραση του  ErbB4, συγκριτικά με την γονιδιακή έκφραση των υπολοίπων υποδοχέων 

στους πνεύμονες. 

 

Στη συνέχεια, διαιρέθηκε η τιμή του mRNA του κάθε δείγματος με την τιμή της 

β-ακτίνης του ίδιου δείγματος ώστε να προκύψει η κανονικοποίηση (normalized) της 

τιμής του κάθε δείγματος. Σε κάθε PCR, χρησιμοποιήθηκαν δύο δείγματα ελέγχου, 

το ένα χωρίς την παρουσία cDNA και το άλλο χωρίς την αντίστροφη μεταγραφάση. 

Όλες οι μετρήσεις διεξήχθησαν εις τριπλούν. 

Στατιστική ανάλυση 

Τα δημογραφικά και σπειρομετρικά δεδομένα μεταξύ των τριών ομάδων 

μελέτης συγκρίθηκαν με το Kruskal-Wallis H-τεστ. Τα επίπεδα των ErbB1-4 mRNA 

μεταξύ των ομάδων μελέτης συγκρίθηκαν με το Student t-test ή τη μη παραμετρική 
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μέθοδο Mann-Whitney U- και Kruskal-Wallis H-tests. Τελικά, ο συσχετισμός των 

επιπέδων έκφρασης των ErbB1-4 με τα δημογραφικά και τα σπειρομετρικά 

δεδομένα των ασθενών διεξήχθη με τη συσχέτιση Pearson ή τη μη παραμετρική 

δοκιμή Spearman’s rho τεστ. Εγιναν 2 όψεων στατιστικές αναλύσεις που 

διεξήχθησαν με το SPSS 11.5 (SPSS, Chicago, IL, USA) πρόγραμμα. Η στατιστική 

σημαντικότητα ορίστηκε όταν Ρ<0.05.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Δείγματα μικροσυστοιχιών 
 

Τα δημογραφικά και σπιρομετρικά δεδομένα από τους πέντε ασθενείς με 

ΧΑΠ και τους πέντε καπνιστές χωρίς ΧΑΠ που στρατολογήθηκαν για τη ανάλυση 

μικροσυστοιχιών απεικονίζονται στον Πίνακα 2. 

 

 
COPD patients 

(n=5) 
Non-COPD smokers 

(n=5) 
P-value* 

 

    

    

Demographic Data 

    

Age (years) 63.5 ± 10.6 70.3 ± 9.9 0.51 

Smoking (P-Y) 101.3 ± 18.9 112.5 ± 10.6 0.84 

    
Spirometric Measurements 

    
FEV1 (% pred.) 55.7 ± 2.4 93.7 ± 13.3 0.032 
FVC (% pred.) 76.1 ± 6.9 94.6 ± 11.6 0.14 

FEV1/FVC (%) 57.1 ± 6.5 76.2 ± 7.5 0.062 

 
Πίνακας 2: Τα δημογραφικά και σπιρομετρικά δεδομένα των ασθενών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάλυση μικροσυστοιχιών.  
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Οι τιμές του δυναμικά εκπνεόμενου όγκου αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο 

(FEV1) παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων 

μελέτης (PFEV1 = 0.032), ενώ οι τιμές του λόγου FEV1/FVC  ήταν οριακά στατιστικά 

μη σημαντικές  (PFEV1/FVC = 0.062). Σε αντίθεση οι τιμές της δυναμικής ζωτικής 

χωρητικότητας (FVC), παρόλο που ήταν μικρότερες στην ομάδα των καπνιστών με 

ΧΑΠ, ωστόσο δε παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων 

(PFVC = 0.14). Τέλος όπως αναμενόταν από την αρχική επιλογή των ασθενών η 

ηλικία και η καπνιστική συνήθεια δεν παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο ομάδων μελέτης (Pηλικίας = 0.51 and PP.Y = 0.84, αντίστοιχα). 

Η ανάλυση μικροσυστοιχιών απεκάλυψε ότι όλοι οι υποδοχείς ErbBs ήταν 

αυξημένοι στους καπνιστές που είχαν αναπτύξει ΧΑΠ συγκριτικά με τους καπνιστές 

χωρίς ΧΑΠ (πίνακας 3).  

 

   
Gene Fold increase P-value* 

   
   

ErbB1 2.00 <0.001 

ErbB2 1.62 0.007 

ErbB3 2.45 <0.001 

ErbB4 1.69 0.003 
   

 
Πίνακας 3: Το ποσοστό αύξησης της έκφρασης των τεσσάρων υποδοχέων (ErbB1-4) στους 

καπνιστές που ανέπτυξαν ΧΑΠ σε σχέση με τους καπνιστές που δεν ανάπτυξαν ΧΑΠ. 

  

• ⃰ Student’s t-test 

 

Η αύξηση αυτή κυμαινόταν από 1.62 μέχρι 2.45 φορές μεγαλύτερη έκφραση 

των υποδοχέων στους καπνιστές με ΧΑΠ, ένα εύρημα το οποίο παρουσίαζε 

στατιστικά σημαντική διαφορά (P < 0.01) και για τους τέσσερις υποδοχείς (Πίνακας 
3). 
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PCR-πραγματικού χρόνου 
 

Παράλληλα, μετρήθηκε η έκφραση του mRNA των τεσσάρων υποδοχέων 

ErbB με ποσοτική PCR-πραγματικού χρόνου σε 45 νέα δείγματα (20 ασθενείς με 

ΧΑΠ, 15 καπνιστές χωρίς ΧΑΠ και 10 μη καπνιστές). Τα δημογραφικά και 

σπιρομετρικά δεδομένα των τριών ομάδων μελέτης απεικονίζονται στον Πίνακα 4. 

 

 

COPD 
patients 
(n=20) 

Non-COPD 
smokers 

(n=15) 

Non-
smokers 

(n=10) 
P-value† 

     

Demographic Data 

     

Age (years) 66.3 ± 5.3 59.0 ± 12.1 58.5 ± 12.1 0.12 

Smoking (P-Y) 58.6 ± 21.9 52.5 ± 20.8 — 0.34 

     
Spirometric Measurements 

     
FEV1 (% pred.) 59.4 ± 10.9 85.5 ± 14.2 105.3 ± 8.5 0.001 
FVC (% pred.) 76.1 ± 12.9 86.1 ± 12.7 112.0 ± 14.0 0.009 
FEV1/FVC (%) 62.9 ± 9.2 78.5 ± 4.7 79.0 ± 2.6 0.001 

 
Πίνακα 4: Τα δημογραφικά και σπιρομετρικά δεδομένα των ασθενών στους οποίους μετρήθηκε η 

έκφραση του mRNA των τεσσάρων υποδοχέων ErbBs με την τεχνική της ποσοτικής PCR-

πραγματικού χρόνου. Η πρώτη στήλη αναπαριστά βιοψίες από 20 καπνιστές οι οποίοι ανέπτυξαν 

ΧΑΠ, η δεύτερη, καπνιστές που δεν ανέπτυξαν ΧΑΠ παρόλο που είχαν την ίδια καπνιστική συνήθεια 

με τη πρώτη. Η τρίτη στήλη αναπαριστά τα δημογραφικά και σπιρομετρικά δεδομένα των μη 

καπνιστών (ομάδα ελέγχου). 

† Kruskal-Wallis H test 

P-Y: καπνιστική συνήθεια (πακέτα έτη) 

FEV1: Ο δυναμικά εκπνεόμενος όγκος αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο 

FVC: Δυναμική ζωτική χωρητικότητα   

Όλες οι τιμές έχουν εκφραστεί ως μέσος όρος ± σταθερά απόκλισης (SD) 
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Όπως αναμενόταν από τα αρχικά κριτήρια επιλογής, οι τιμές FEV1, FVC και 

ο λόγος FEV1/FVC, στατιστικά διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ομάδων μελέτης 

(PFEV1 = 0.001, PFVC = 0.009, PFEV1/FVC = 0.001). Αντιθέτως, η έκθεση στο κάπνισμα 

ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο ομάδων καπνίσματος (PP.Υ = 0.34), όπως 

αναμενόταν άλλωστε από τον αρχικό σχεδιασμό της μελέτης. Τέλος, οι μη καπνιστές  

και οι καπνιστές χωρίς ΧΑΠ ήταν κατά μέσο όρο 7-8 χρόνια νεότεροι από ό, τι οι 

ασθενείς με ΧΑΠ, μια  διαφορά που δεν ήταν στατιστικά σημαντική (Pηλικίας = 0.12).  

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ είχαν υψηλότερα 

επίπεδα έκφρασης ErbB1 (EGFR) mRNA από τους ασθενείς που ανήκαν στις άλλες 

δύο ομάδες (καπνιστές με ΧΑΠ: 1.88 ± 0.31, καπνιστές χωρίς ΧΑΠ: 0.56 ± 0.09 

και μη καπνιστές: 0.73 ± 0.23), ένα εύρημα που ήταν στατιστικά σημαντικό (Pvs. 

καπνιστές χωρίς ΧΑΠ < 0.001; Pvs. μη καπνιστές = 0.019). Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι τα 

επίπεδα έκφρασης του ErbB1 mRNA μεταξύ καπνιστών χωρίς ΧΑΠ και μη 

καπνιστών δεν διέφεραν στατιστικά (Ρ = 0.43) (Πιν. 5 και Σχ. 1). 

 

 Καπνιστές με ΧΑΠ Καπνιστές χωρίς ΧΑΠ Μη καπνιστές 

ErbB1 mRNA 1.88 ± 0.31 0.56 ± 0.09 0.73 ± 0.23 

 

 
Πίνακας 5 και Σχήμα 1: Η γονιδιακή έκφραση του ErbB1 mRNA και η αναπαράστασή τους στο 

σχήμα 1. Στα δεξιά του σχήματος αναφέρονται οι τιμές της στατιστικής σημαντικότητας.  

  

 Τα ίδιο πρότυπο έκφρασης παρατηρήθηκε τόσο για τον ErbB2 (Πιν.6 και Σχ. 
2) όσο και για τον ErbB3 (Πιν.7 και Σχ. 3). Ειδικότερα, οι ασθενείς με ΧΑΠ 

παρουσίασαν αυξημένα ErbB2 και ErbB3 επίπεδα mRNA σε σύγκριση με τις άλλες 

2 ομάδες μελέτης (ErbB2: καπνιστές με ΧΑΠ: 1.27 ± 0.08; καπνιστές χωρίς ΧΑΠ: 

0.55 ± 0.12; μη καπνιστές: 0.52 ± 0.15; ErbB3: καπνιστές με ΧΑΠ: 1.65 ± 0.17; 

καπνιστές χωρίς ΧΑΠ: 0.88 ± 0.13; μη καπνιστές: 0.69 ± 0.24). Αυτές οι διαφορές 
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έκφρασης των ErbB2 και ErbB3 παρουσίαζαν στατιστικά σηματική διαφορά (ErbB2: 
Pvs. καπνιστές χωρίς ΧΑΠ < 0.003; Pvs. μη καπνιστές = 0.05  ErbB3: Pvs. καπνιστές χωρίς ΧΑΠ < 

0.003; Pvs. μη καπνιστές = 0.011).  

 

 Καπνιστές με ΧΑΠ Καπνιστές χωρίς ΧΑΠ Μη καπνιστές 

ErbB2 mRNA 1.27 ± 0.08 0.55 ± 0.12 0.52 ± 0.15 

 
Πίνακας 6 και Σχήμα 2: Η γονιδιακή έκφραση του ErbB2 mRNA και η αναπαράστασή τους στο 

σχήμα 2. Στα δεξιά αναφέρονται οι τιμές της στατιστικής σημαντικότητας.   

 

 Καπνιστές με ΧΑΠ Καπνιστές χωρίς ΧΑΠ Μη καπνιστές 

ErbB3 mRNA 1.65 ± 0.17 0.88 ± 0.13 0.69 ± 0.24 

 

 
Πίνακας 7 και Σχήμα 3: Η γονιδιακή έκφραση του ErbB3 mRNA και η αναπαράστασή τους στο 

σχήμα 3. Στα δεξιά αναφέρονται οι τιμές της στατιστικής σημαντικότητας.   

 

 

 
 
 
P καπν.με ΧΑΠ vs. καπν.χωρίς ΧΑΠ < 0.003

P καπν.με ΧΑΠ vs. μη καπνιστές = 0.05  
 
P καπν.χωρίς ΧΑΠ vs.μη καπνιστές  = 0.87

 

 
 
 
P καπν.με ΧΑΠ vs. καπν.χωρίς ΧΑΠ < 0.003

P καπν.με ΧΑΠ vs. μη καπνιστές = 0.011  
 
Pκαπν.χωρίς ΧΑΠ vs. μη καπνιστές = 0.44  
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Παρόμοια με του ErbB1 ήταν και τα επίπεδα mRNA των ErbB2 και ErbB3 

που στατιστικά δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των καπνιστών χωρίς ΧΑΠ και των 

μη καπνιστών (P ErbB2 = 0.87; P ErbB3 = 0.44). 

Αντίθετα, η έκφραση του ErbB4 παρουσίασε διαφορετικό πρότυπο έκφρασης. 

Τα επίπεδα του mRNA του ErbB4 αυξήθηκαν σταδιακά από τους μη καπνιστές 
(0.74 ± 0.19), στους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ (1.11 ± 0.05 ) και στους ασθενείς με 
ΧΑΠ (1.57 ± 0.28). Στατιστικά, παρατηρήθηκε διαφορά στην έκφραση του ErbB4 

μεταξύ των ασθενών με ΧΑΠ και των μη καπνιστών (Ρ = 0.041), αλλά όχι και 

μεταξύ καπνιστών χωρίς ΧΑΠ και καπνιστών με ΧΑΠ (Ρ = 0.18) ή μεταξύ μη 
καπνιστών και καπνιστών χωρίς ΧΑΠ (Ρ = 0.13) (Πιν. και Σχ. 4). 

 

 Καπνιστές με ΧΑΠ Καπνιστές χωρίς ΧΑΠ Μη καπνιστές 

ErbB4 mRNA 1.57 ± 0.28 1.11 ± 0.05 0.74 ± 0.19 

 
Πίνακας 8 και Σχήμα 4: Η γονιδιακή έκφραση του ErbB4 mRNA και η αναπαράστασή τους στο 

σχήμα 3. Στα δεξιά αναφέρονται οι τιμές της στατιστικής σημαντικότητας.   

 

 Στο σχήμα 5 αναπαρίστανται συγκριτικά η έκφραση του mRNA και των 

τεσσάρων υποδοχέων ErbB1-4 με την τεχνική της ποσοτικής αλυσιδωτής 

αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR)-πραγματικού χρόνου στους καπνιστές που 

ανέπτυξαν ΧΑΠ (έντονο γκρι χρώμα), στους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ (ανοικτό γκρι 

χρώμα) και στους μη-καπνιστές (λευκό χρώμα). 

 

 
 
 
P καπν.με ΧΑΠ vs. μη καπνιστές < 0.041  

 
P καπν.με ΧΑΠ vs. καπν.χωρίς ΧΑΠ = 0.18

P καπν.χωρίς ΧΑΠ vs. μη καπνιστές = 0.13  
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Σχήμα 5: Η έκφραση του mRNA και των τεσσάρων υποδοχέων ErbB1-4 με την τεχνική της 

ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR)-πραγματικού χρόνου στους καπνιστές 

που ανέπτυξαν ΧΑΠ (έντονο γκρι χρώμα), στους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ (ανοικτό γκρι χρώμα) και 

στους μη-καπνιστές (λευκό χρώμα). Οι αστερίσκοι αναπαριστούν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

μεταξύ των καπνιστών που ανέπτυξαν ΧΑΠ με τα άτομα που απαρτίζουν τις άλλες δύο ομάδες. 
(*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001). Η τιμή του mRNA του κάθε δείγματος διαιρέθηκε με την τιμή του 

mRNA της β-ακτίνης του ίδιου δείγματος ώστε να προκύψει η κανονικοποίηση (normalized) της τιμής 

του κάθε δείγματος. 
  

Περαιτέρω ανάλυση, των επιπέδων έκφρασης του mRNA των ErbBs 

υποδοχέων αφενός και των σπιρομετρικών δεδομένων αφετέρου, αποκάλυψε μια 

αντιστρόφως ανάλογη συσχέτηση της έκφρασης του ErbB4 με τις τιμές του FEV1 

(PFEV1<0.001) (Σχήμα 6). Δεν παρατηρήθηκαν άλλες στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις. 
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Σχήμα 6: Τα επίπεδα έκφρασης του mRNA του ErbB-4 παρουσιάζουν αντιστρόφως ανάλογη 

συσχέτιση με τις τιμές του προβλεπόμενου δυναμικά εκπνεόμενου όγκου αέρα στο πρώτο 

δευτερόλεπτο (FEV1) (% pred.). Κόκκινο χρώμα: οι καπνιστές με ΧΑΠ, ενώ το μπλε χρώμα 

αναπαριστά τους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Ο επιπολασμός και η θνητότητα της Χρόνιας Αποφρακτικής 

Πνεύμονοπάθειας (ΧΑΠ) αυξάνονται κάθε χρόνο με ανησυχητικό ρυθμό, 

καθιστώντας τη νόσο ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως [1]. Η 

παρατεταμένη έκθεση του βρογχικού επιθηλίου στον εισπνεόμενο καπνό του 

τσιγάρου είναι η κυρίαρχη και πολλές φορές η μοναδική περιβαλλοντική αιτία για την 

ανάπτυξη της ΧΑΠ σε περισσότερο από 95% των ασθενών [2]. 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες το βρογχικό επιθήλιο καθώς διατρέχει και 

επαλείφει  ολόκληρο το αναπνευστικό σύστημα αποτελεί τη πρώτη γραμμή άμυνας 

ενάντια στις βλαβερές και τοξικές ουσίες του καπνού του τσιγάρου. Αυτό επιτελείτε 

μέσω δύο μηχανισμών: Α: λειτουργώντας ως φυσικός φραγμός και Β: 

συμμετέχοντας ενεργά τόσο στην πυροδότηση της φλεγμονής όσο και στη διαιώνισή 

της μέσω της έκκρισης φλεγμονωδών κυτταροκινών. 

Στη ΧΑΠ διαταράσσεται τόσο η λειτουργική ακεραιότητα του βρογχικού 

επιθηλίου όσο και η συνδρομή του στην φλεγμονή των αεραγωγών και του 

πνευμονικού παρεγχύματος η οποία παρατηρείται στη νόσο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την ανώμαλη αναδιαμόρφωση (remodeling) των αεραγωγών και την 

ελαττωματική βλεννοκροσσωτή κάθαρση. Οι υποδοχείς των αυξητικών παραγόντων 

όπως αυτοί του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα διαδραματίζουν ρόλο κλειδί  σε 

αυτή την ανώμαλη απόκριση του βρογχικού επιθηλίου στον καπνό του τσιγάρου. 

Στη παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε αυξημένη έκφραση των υποδοχέων του 

EGF στους καπνιστές που ανέπτυξαν ΧΑΠ συγκριτικά με τους «υγιείς» καπνιστές 

και τους μάρτυρες μη-καπνιστές (πίνακας 3,5,6, και 7; σχήμα 1,2,3, και 5). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα της συσχέτισης των επιπέδων έκφρασης του 

ErbB4 με τον βαθμό της απόφραξης των αεραγωγών (σχήμα 6). 

  Η ενεργοποίηση του σηματοδοτικού  μονοπατιού των υποδοχέων του EGF 

πυροδοτεί διάφορους προστατευτικούς μηχανισμούς της μη ειδικής ανοσίας στο 

επιθήλιο των βρόγχων. Το σηματοδοτικό μονοπάτι των υποδοχέων του EGF 

συμμετέχει: 1) στην παραγωγή και έκκριση της βλέννης (προστατεύει  τους 

αεραγωγούς μέσω της παγίδευσης σε αυτήν των βλαβερών σωματιδίων και νεκρών 
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μικροοργανισμών)  2) στην επιστράτευση των λευκοκυττάρων και κυρίως των 

ουδετεροφίλων για την καταπολέμηση των διεισδυτικών μικροοργανισμών και 

ξενοβιοτικών παραγόντων και 3) συμμετέχει ενεργά στην επιδιόρθωση του 

τραυματισμένου απ’ τον καπνό του τσιγάρου επιθηλίου [7]. Η διαδικασία της 

επιδιόρθωσης του τραυματισμένου επιθηλίου η οποία ρυθμίζετε από τοπικά 

παραγόμενα αυξητικούς παράγοντες και μόρια της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας 

συνίσταται από 2 φάσεις: την μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων στο σημείο 

του τραυματισμού και την συνεπακόλουθη διαφοροποίηση και πολλαπλασιασμό 

τους με απώτερο σκοπό την αντικατάσταση των τραυματισμένων ή απεπτοκόντων 

επιθηλιακών κυττάρων [14]. 

Τα αποτελέσματα της εργασίας μας έδειξαν αυξημένη έκφραση του ErbB1 

(EGFR) στο πνευμονικό ιστό  καπνιστών  οι οποίοι ανέπτυξαν τη νόσο συγκριτικά 

με τους καπνιστές χωρίς ΧΑΠ και τους μη-καπνιστές (πίνακας 3 και 5; σχήμα 1 
και 5). Ο ErbB1 (EGFR) ενεργοποιείται σε αρκετά επιθηλιακά κύτταρα [14,17,18], 

συμπεριλαμβανομένου και των κυψελιδικών κυττάρων [17,19,20]. Ο ErbB1 (EGFR) 

είναι μέλος του ενδοκυττάριου συστήματος που είναι υπεύθυνο για την  διατήρηση 

της ακεραιότητας και της επιδιόρθωσης του βρογχικού επιθηλίου παρόλο που η 

δυσλειτουργία του έχει συσχετισθεί με αρκετές νεοπλασματικές εξεργασίες [21]. Ο 

καπνός του τσιγάρου προκαλεί αύξηση των επιπέδων έκφρασης του ErbB1 (EGFR) 

σε βιοψίες ανθρώπινου βρόγχου [22]. Επιπλέον η ενεργοποίηση του  ErbB1 

(EGFR) έχει συσχετισθεί με αναπνευστικά νοσήματα  στα οποία παρατηρείτε 

υπερέκκριση βλέννας [23-25]. Παρόλο που υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες όσον 

αφορά τη σχέση του ErbB1 (EGFR)  και της ΧΑΠ, τα δικά μας αποτελέσματα 

συμφωνούν με προηγούμενα δημοσιευμένα αποτελέσματα όπου τα επίπεδα 

έκφρασης του ErbB1 και ErbB2 είναι αυξημένα στους καπνιστές με χρόνια 

βρογχίτιδα [12,26]. 

Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των επιπέδων έκφρασης των  ErbB2 και 

ErbB3 στους καπνιστές  με τη νόσο συγκριτικά με τους καπνιστές «που δεν 

παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα της νόσου» και τους μη καπνιστές (πίνακας 
3,6, και 7; σχήμα 2,3 και 5). Οι υποδοχείς  ErbB2 και ErbB3 ανήκουν στην 

ευρύτερη οικογένεια των τυροσινοκινασών και ο τραυματισμός του βρογχικού 

επιθηλίου οδηγεί στην φωσφορυλίωσή τους. Για τον ErbB2 δεν έχει διαπιστωθεί 

μέχρι και σήμερα η ύπαρξη συνδέτη. Επίσης ο ErbB3 δεν παρουσιάζει δράση 

κινάσης [27]. Ο μηχανισμός δράσης των δύο υποδοχέων φαίνεται να ακολουθεί την 
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εξής διαδικασία. Ο ErbB3 ενεργοποιείται μέσω σύνδεσης με το μόριο προσδέτη, στη 

συνέχεια ετεροδιμερίζεται με τον ErbB2 ο οποίος ενεργοποιείται και εκφράζει τη 

δράση κινάσης της τυροσίνης με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα ισχυρό αγγελιοφόρο 

ενδοκυττάριο σήμα  που οδηγεί στην διαφοροποίηση και πολλαπλασιασμό του 

κυττάρου [28].  Παρόλο που ο ErbB2 δεν έχει μόριο συνδέτη (ligand) και ο ErbB3 

δεν παρουσιάζει δραστηριότητα κινάσης [27], οι δύο υποδοχείς σχηματίζουν 

ετεροδιμερές μετά την ενεργοποίησή τους με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα ισχυρό 

αγγελιοφόρο ενδοκυττάριο σήμα που οδηγεί στην διαφοροποίηση και 

πολλαπλασιασμό του κυττάρου [28]. Οι υποδοχείς ErbB2 και ErbB3 

ενεργοποιούνται επίσης και σε άλλα κύτταρα του αυλού των αεραγωγών (luminal 

cells) συμμετέχοντας έτσι στην ανάδειξη και την επιδιόρθωση της βλάβης του 

τραυματισμένου επιθηλίου [21,11]. Ο ErbB3 συμμετέχει ενεργά στην ενεργοποίηση 

μηχανισμών υπερπαραγωγής βλέννας από τα επιθηλιακά κύτταρα  ως απάντηση 

στο καπνό του τσιγάρου [9,10]. Η εκσεσημασμένη παραγωγή βλέννης συσχετίζεται 

άμεσα με τα περισσότερα παθολογικά και παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά της 

νόσου, όπως την απόφραξη των αεραγωγών, τις συχνές παροξύνσεις, την 

αυξημένη θνητότητα καθώς και την έκπτωση της πνευμονικής λειτουργίας.  

Τα επίπεδα έκφρασης  του ErbB4 mRNA ήταν στατιστικά υψηλότερα στους 

καπνιστές με ΧΑΠ συγκριτικά με τους μη-καπνιστές. Όμως αυτή η διαφορά στην 

έκφραση του  ErbB4 mRNA δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των καπνιστών με ΧΑΠ 

συγκριτικά με τους «υγιείς» καπνιστές αλλά ούτε μεταξύ μη-καπνιστών και «μη 

συμπτωματικών» καπνιστών (πίνακας 8; σχήμα 4). Ωστόσο η στατιστική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων  ανέδειξε μία αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ της 

προβλεπόμενης τιμής  του FEV1 (% predicted)  και των επιπέδων έκφρασης του 

ErbB4 mRNA (σχήμα 6). Ο υποδοχέας ErbB4 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

σύνθεση του επιφανειοδραστικού παράγοντα (surfactant) από τα κυψελιδικά 

κύτταρα τύπου ΙΙ. Επίσης διαδραματίζει ρόλο κλειδί σε αρκετές διεργασίες κατά τη 

διάρκεια ανάπτυξης του αναπνευστικού επιθηλίου [8]. Οι  Graus-Porta et al [6] 

υποστηρίζουν ότι ο  υποδοχέας ErbB4 όχι μόνο δεν προστατεύει το αναπνευστικό 

επιθήλιο από τραυματισμό εξαιτίας της εκσεσσημασμένης φλεγμονής αλλά 

αντιθέτως διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης 

της φλεγμονής συμβάλλοντας έτσι στη χρόνια φλεγμονή και την απόφραξη των 

αεραγωγών. Ο ρόλος του  ανοσοποιητικού  συστήματος στην έναρξη και διαιώνιση 
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των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων  όπως η  ΧΑΠ και το άσθμα είναι 

καθοριστικός, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα τελευταίων ερευνών [15,16]. 

 Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι υποδοχείς ErbB4 και ErbB1 ρυθμίζουν τη 

διαφοροποίηση των κυψελιδικών κυττάρων τύπου ΙΙ και προτείνουν ότι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των 2 υποδοχέων παίζει ρυθμιστικό ρόλο  στον 

τρόπο αντίδρασης των κυψελιδικών πνευμονοκυττάρων τύπου ΙΙ στα μηχανικά 

ερεθίσματα [5], ένα γεγονός το οποίο είναι καθοριστικό στη παθογένεση της ΧΑΠ. 

Σε συμφωνία με τα ανωτέρω, προηγούμενη μελέτη από τη δική μας ερευνητική 

ομάδα συσχετίζει την έκφραση του επιφανειοδραστικού παράγοντα τύπου Α (SP-A) 

με τις τιμές  FEV1 σε βιοψίες πνευμονικού ιστού από ασθενείς με ΧΑΠ [4]. 

Ένας πιθανός περιορισμός της παρούσας μελέτης αποτελεί το γεγονός ότι όλοι 

οι ασθενείς διαγνώσθηκαν με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, όπου η 

σημαντική αύξηση των επιπέδων έκφρασης του ErbB1/EGFR και ErbB2/her-2/neu 

συσχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου. Ωστόσο όλες οι ομάδες μελέτης (μη-

καπνιστές, καπνιστές χωρίς ΧΑΠ και καπνιστές με ΧΑΠ) είχαν το ίδιο υπόβαθρο 

κακοήθειας (ΜΜΚΠ), οπότε η αυξημένη έκφραση των υποδοχέων του EGF μόνο 

στους καπνιστές  οι οποίοι ανέπτυξαν ΧΑΠ δε μπορεί να αποδοθεί στη κακοήθεια. 

Επιπροσθέτως όλα τα δείγματα πνευμονικού ιστού ελήφθησαν τουλάχιστον  5cm 

μακριά από τη βλάβη. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, δείξαμε ότι τα επίπεδα έκφρασης του mRNA 

των ErbB1-3 υποδοχέων είναι αυξημένα στην ομάδα των καπνιστών οι οποίοι 

ανέπτυξαν ΧΑΠ συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες ελέγχου. Το εύρημα αυτό 

διαχωρίζει σαφώς τους ασθενείς με εκδηλωμένη νόσο ΧΑΠ από όλους τους 

υπόλοιπους καπνιστές, οδηγώντας στην διαπίστωση πως η εμφάνιση της νόσου 

συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση αυξημένων επιπέδων των εν λόγω υποδοχέων, 

δηλώνοντας έτσι ότι η νόσος (ΧΑΠ) από μόνη της (per se) ευθύνεται για αυτό το 

αποτέλεσμα παρά το κάπνισμα από μόνο του. Επίσης η αντιστρόφως ανάλογη 

σχέση μεταξύ των επιπέδων έκφρασης του ErbB4 και των τιμών της FEV1, μαρτυρά 

τη σχέση του υποδοχέα με τη σοβαρότητα της νόσου. Τα αποτελέσματά μας 

παρέχουν ενδείξεις για σημαντικό ρόλο των υποδοχέων του  EGF στην ανάπτυξη 

και την πρόοδο της ΧΑΠ καθιστώντας έτσι πιθανή μια θεραπευτική προσέγγιση με 
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αναστολείς των υποδοχέων του EGF. Εκτός από την αύξηση των υποδοχέων του 

EGF η ερευνητική μας ομάδα εντόπισε σε ανάλυση μικροσυστοιχιών αρκετές 

ομάδες γονιδίων που υπερεκφράζονται (επιφανειοδραστικός παράγοντας, IL-8, τα 

μέλη CX3C και CXC της οικογένειας των χημειοκινών) και ομάδες γονιδίων που 

υποεκφράζονται (μουκίνη και κάποιες χημειοκίνες, CCL13, CCL27 και CCR2) σε 

ασθενείς με ΧΑΠ συγκρινόμενοι με τους καπνιστές που δεν ανέπτυξαν ΧΑΠ (μη 

δημοσιευμένα αποτελέσματα). Αναμένεται μελλοντική έρευνα να ξεκαθαρίσει τη 

σχέση μεταξύ των υποδοχέων του EGF και τη ρύθμιση στη σύνθεση και έκκριση της 

βλέννης, τη χρόνια φλεγμονή και την απόφραξη των αεραγωγών όπως και την 

αναδιαμόρφωση (remodeling) των αεραγωγών. 

Ανακεφαλαιώνοντας, είναι σαφές ότι πολλοί μεσολαβητές ρύθμισης της 

φλεγμονής εμπλέκονται στη χρόνια φλεγμονή και στις διαρθρωτικές αλλαγές που 

συμβαίνουν στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Αυτοί οι μεσολαβητές που 

προέρχονται όχι μόνον από τα ενεργοποιημένα φλεγμονώδη κύτταρα, όπως τα 

κυψελιδικά μακροφάγα, τα ουδετερόφιλα, και Τ λεμφοκύτταρα που στρατολογούνται 

στους αεραγωγούς και τους πνεύμονες, αλλά επίσης και από τα δομικά κυττάρα της 

αναπνευστικής οδού, συμπεριλαμβανομένων των επιθηλιακών και ενδοθηλιακών 

κυττάρων και των ινοβλαστών, τα οποία μετατρέπονται σε κύτταρα παραγωγούς 

διαμεσολαβητών. 

Αυτοί οι μεσολαβητές έχουν πολύπλοκες επιδράσεις στους αεραγωγούς, με 

αποτέλεσμα την στρατολόγηση κυττάρων που σχετίζονται με τη φλεγμονή από την 

κυκλοφορία, τη βρογχοσυστολή, αγγειακές μεταβολές, την  έκκριση βλέννης  και 

δομικές αλλαγές στους αεραγωγούς και στο παρέγχυμα των πνευμόνων. Οι 

μεσολαβητές μπορεί επίσης να διαχυθούν στην κυκλοφορία του αίματος και να 

παράξουν αλλαγές στον οργανισμό, όπως η καχεξία και η ατροφία των μυών που 

εμφανίζονται σε σοβαρές μορφές της νόσου. Τα θεραπευτικά συμπεράσματα είναι 

ότι η παρεμπόδιση της παραγωγής και της δράσης των μεσολαβητών ή των 

υποδοχέων τους θα έχει ευεργετικά κλινικά αποτέλεσματα, ενώ ήδη βρίσκεται σε 

εξέλιξη η μελέτη αρκετών ανταγωνιστών της δράσης των συγκεκριμένων 

μεσολαβητών. Ωστόσο, μπλοκάροντας ένα μόνο μεσολαβητή, όταν εμπλέκονται 

τόσοι πολλοί  και με διάφορα αποτελέσματα, δεν είναι βέβαιο πως η προσέγγιση 

αυτή θα επιφέρει μεγάλο κλινικό όφελος, εκτός εάν ο μεσολαβητής διαδραματίζει 

κεντρικό ή μοναδικό ρόλο και παρουσιάζεται σε μεγάλη συγκέντρωση σε έναν 

καταρράκτη αντιδράσεων. Ο μόνος τρόπος για να προσδιοριστεί η σημασία ενός 
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μεσολαβητή είναι να μελετηθεί η επίδραση του αναστολέα στην υπό μελέτη 

ασθένεια, και αυτό απαιτεί επιπρόσθετη προσεκτική και καλά σχεδιασμένη κλινική 

προσέγγιση [3].  

Ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (ErbB1) και γενικότερα 

όλη η οικογένεια των κινασών της τυροσίνης, συμπεριλαμβανομένων των ErbB1, 

ErbB2 και ErbB3, είναι ένας ελκυστικός στόχος τόσο στην ογκολογία όσο και σε 

χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα του αναπνευστικού επιθηλίου όπως είναι η ΧΑΠ. 
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