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                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η µοριακή βάση του καρκίνου δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή, µε εξαίρεση 

λίγων συγκεκριµένων περιπτώσεων. Η µετακίνηση και η επίλεκτη συσσώρευση των 

λεµφοκυττάρων αποτελούν θεµελιακά στοιχεία της απόκρισης του οργανισµού σε 

τραυµατισµό, προσβολή ή µόλυνση. Ωστόσο, αυτές οι ίδιες θεµελιακές ιδιότητες του 

οργανισµού, είναι επίσης υπεύθυνες για την παθοφυσιολογία των φλεγµονωδών και 

αυτοάνοσων ασθενειών, όπως επίσης και για τα προβλήµατα που εµφανίζονται στις 

µεταµοσχεύσεις. Έρευνες της τελευταίας δεκαετίας έδειξαν ότι ο έλεγχος στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων κυτταρικής µετανάστευσης ανήκει στην οικογένεια των 

χηµειoκινών. 

Οι χηµειοκίνες και οι υποδοχείς τους παίζουν σηµαντικό ρόλο στο AIDS, ενώ 

τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να καταδεικνύεται η συµµετοχή τους και σε 

καρκινικές καταστάσεις. Η πρώτη αναφορά που περιέγραφε την παρουσία των 

λεµφοκυττάρων σε ανθρώπινους καρκίνους συµπέρανε ότι ο καρκίνος προήλθε από 

αυτά και αλλά κύτταρα συνδετικού ιστού στις περιοχές της φλεγµονής. Οι όγκοι από 

µόνοι τους προσελκύουν και εξάγουν λευκοκύτταρα, εκκρίνοντας χηµειοτακτικούς 

παράγοντες όπως ο MCP-1. Σε ανθρώπινους ιστούς, η αντιστοιχία µεταξύ της 

συνεχούς διήθησης µακροφάγων όπως στον καρκίνο του µαστού και του βαθµού 

αγγείωσης, προτείνει τη συνεισφορά των λευκοκυττάρων στην αγγειογένεση όγκων και 

τελικά στην επιβίωση του όγκου. Ακόµα παραπέρα, η ισχυρή συσχέτιση των 

χηµειοκινών µε την κακοήθεια εκτείνεται πέρα από τον ρόλο της στρατολόγησης 
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λευκών αιµοσφαιρίων. Πειράµατα σε ζώα έδειξαν ότι η έκκριση χηµειοκινών 

επηρεάζει την αγγειογένεση και την ανάπτυξη όγκων.  

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να ερευνηθεί ο ρόλος του συστήµατος 

των χηµειοκινών στον καρκίνο, µελετώντας τις συχνότητες πολυµορφισµών που 

σχετίζονται µε τις χηµειοκίνες. Επιλέχθηκαν οι πολυµορφισµοί  CCR2-64I στο CCR2 

γονίδιο, CCR5 ∆32 και CCR5 59029G-A στο γονίδιο CCR5, και CXCL12-3’A στο 

γονίδιο CXCL12, οι οποίοι έχουν µελετηθεί σε βάθος σε σχέση µε το AIDS. 

Εξετάστηκαν οι συχνότητες των γονότυπων για τους παραπάνω 4 πολυµορφισµούς, σε 

442 καρκινικά δείγµατα (264 µαστού, 68 ουροδόχου κύστης, 110 δέρµατος), και σε 

361 φυσιολογικά δείγµατα. Παρατηρήθηκε µια σηµαντική στατιστική διαφορά 

ανάµεσα στα δείγµατα καρκίνου του µαστού και στα φυσιολογικά δείγµατα όταν αυτά 

συγκρίθηκαν για τους πολυµορφισµούς CXCL12-3’A και CCR2 64-I δείχνοντας έναν 

πιθανό ρόλο των γονιδίων CXCL12 και CCR2 στα αρχικά σταδία δηµιουργίας 

καρκίνου του µαστού. Ενώ για τον πολυµορφισµό CCR5 ∆32 και CCR5 59029G-A δεν 

παρατηρήθηκε καµία σηµαντική στατιστική διαφορά. Επίσης δεν παρατηρήθηκε καµία 

διαφορά ανάµεσα στα δείγµατα καρκίνου δέρµατος και ουροδόχου κύστης, σε 

σύγκριση µε τα φυσιολογικά δείγµατα.  

          Τελικά, τα αποτελέσµατα µας δείχνουν µια σηµαντική ανάµειξη του συστήµατος 

των χηµειοκινών στην δηµιουργία καρκίνου του µαστού. 
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                                                ABSTRACT  

 
 

The molecular biology of cancer is still far from being understood, with the 

exception of specific familial cases. Amplifications of oncogenes, and alterations in 

tumor suppressor and detoxification genes, by mutations or deletions appear especially 

important in the development of sporadic breast tumors. 

          Tumor infiltrating lymphocytes and tumor associated macro-phages are thought 

to play a crucial role in tumor immune surveillance and, possibly development. The 

activation and recruitment of lymphocytes is regulated by chemotactic and pro-

inflammatory chemokines. It has been suggested that melanoma cells evade immune 

surveillance through the induction of TIL cell death by SDF-1 alpha (CXCL12) and 

RANTES chemokines. The relevance of chemokines to malignancy extends beyond 

leukocyte recruitment. Animal models have shown that chemokine secretions by tumor 

cells can influence angiogenesis and tumor growth. Expression of angiogenic CXC 

chemokines by tumor cells in severe combined immunodeficient (SCID) syngenic mice 

has been shown to enhance tumor growth. However, the association of any kind of 

cancer with chemokine related genetic markers has not been examined to date. 

The aim of the present study was to investigate the involvement of the 

chemokine system in cancer by studying frequencies of chemokine related gene 

polymorphisms. We selected the polymorphisms: CCR2 64-I in CCR2 receptor gene, 

CCR5 ∆32 and CCR5 59029G-A in CCR5 receptor gene and  CXCL12-3’A in 

CXCL12 receptor gene, which are very well characterized and have a well established 

association with AIDS pathogenesis based on functional or statistical data. We 
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determined the genotype frequencies of the above 4 polymorphisms in 442 cancer 

samples (264 breast, 68 bladder, 110 non-melanoma skin) and 361 control samples. Our 

data shows a statistically significant difference of the breast cancer group compared to 

the control group for CXCL12-3’A, CCR2 64-I  polymorphisms indicating that 

CXCL12-3’A and CCR2 64-I played a possible role in the initial stages of breast 

cancer.  No difference was identified between controls and breast cancer samples for 

the CCR5 ∆32 and the CCR5 59029G-A polymorphisms. In the bladder and skin 

cancer groups there was no statistical difference from the control group for any of the 

polymorphisms studied. 

      Summarizing, our data indicates a significant involvement of the chemokine system   

in the development of breast cancer. 
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                                                 ΣΤΟΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 
 
  Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η µελέτη του ρόλου 

επιλεγµένων χηµειοκινών και των υποδοχέων τους στην εµφάνιση καρκινογένεσης. Η 

προσέγγιση της µελέτης περιέλαβε: 

 

Α. Επιλογή των συγκεκριµένων πολυµορφισµών: CCR2 64-I στο γονίδιο CCR2,   

CCR5 ∆32 και CCR5 59029 G-A στο γονίδιο CCR5,και στο γονίδιο CXCL12, οι 

οποίοι είτε έχουν αποδειγµένο αποτέλεσµα αρνητικό ή θετικό στην 

λειτουργικότητα των γονιδίων των χηµειοκινών, είτε σχετίζονται ισχυρά µε κάποια 

παθολογική κατάσταση όπως η HIV-µόλυνση. 

 

Β. Σχεδίαση της πειραµατικής προσέγγισης για την ανίχνευση των πολυµορφισµών στο 

γονιδίωµα υγιών και ασθενών δοτών µε την βοήθεια της Αλυσιδωτής Αντίδρασης 

Πολυµεράσης (PCR) και της Περιοριστικής Θραύσης Μονονουκλεοτιδικών 

Πολυµορφισµών (RFLP) . 

 

Γ. Προσδιορισµός της συχνότητας των υπό µελέτη αλληλόµορφων γονιδίων και των 

γονότυπων τους στις παρακάτω οµάδες πληθυσµού: καρκίνος µαστού (264 

δείγµατα), καρκίνος δέρµατος (110 δείγµατα), καρκίνος ουροδόχου κύστεως (68 

δείγµατα) και οµάδα ελέγχου φυσιολογικών τυχαίων ατόµων (361 δείγµατα). 

 

∆. Ανάλυση των παραγόµενων συχνοτήτων µε µεθόδους κλασσικής στατιστικής και 

έλεγχος συσχέτισης των γονιδιακών πολυµορφισµών µε κάθε µια από τις 

καρκινικές καταστάσεις. 
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                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
                    ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
 

1.1 Εισαγωγή 
 
 
         Ο καρκίνος αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες µάστιγες της εποχής µας. Αυτό 

αποδεικνύεται από τον σταθερά αυξανόµενο αριθµό κρουσµάτων ανεξαρτήτως ηλικίας. 

         Τι ονοµάζουµε καρκίνο; Είναι µια νόσος στην οποία θεµελιώδεις κανόνες της 

κυτταρικής συµπεριφοράς παύουν να ισχύουν. Ένα σηµαντικό τµήµα της απάντησης 

στο παραπάνω ερώτηµα περιέχεται στο µοντέλο της κλωνικής εξέλιξης της 

καρκινογένεσης που περιγράφεται από τον Peter Nowell το 1976 (Nowell , 1976). Με 

βάση αυτό το µοντέλο, ο καρκίνος αρχίζει όταν µέσω συγκεκριµένης γενετικής 

µεταλλαγής, ένα κύτταρο αποκτά πλεονέκτηµα ανάπτυξης σε σχέση µε τα διπλανά του 

κύτταρα. Το κύτταρο αυτό πολλαπλασιάζεται και δηµιουργεί έναν ανώµαλο κλώνο. Η 

ανάπτυξη του όγκου εξασφαλίζεται µε την επανάληψη της διαδικασίας αυτής. 

         Κατά την διάρκεια της οντογένεσης, δηλαδή της διαδικασίας εξέλιξης ενός 

οργανισµού από τον µονοκύτταρο γονιµοποιηµένο γαµέτη στον πολυκύτταρο 

οργανισµό που αποτελείται από ιστούς, όργανα, συστήµατα, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι ο αυστηρός έλεγχος της διαφοροποίησης και του πολλαπλασιασµού των επί 

µέρους κυτταρικών πληθυσµών. Στον έλεγχο αυτό σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η 

ύπαρξη µιας δυναµικής αλλά λεπτής ισορροπίας µεταξύ διαφόρων παραγόντων, τόσο 

σε βιοχηµικό επίπεδο, όσο και σε µοριακό-γενετικό επίπεδο. 

         Στο βιοχηµικό επίπεδο σηµαντικό ρόλο παίζει η συγκέντρωση διαφόρων 

πρωτεϊνικών µορίων, ενώ στο µοριακό-γενετικό επίπεδο η ενεργοποίηση ή µη 

συγκεκριµένων γονιδίων. 
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         Η αυστηρά αυτή ελεγχόµενη ισορροπία µπορεί να διαταραχθεί από την επίδραση 

περιβαλλοντικών, κληρονοµικών, ή ακόµα και τυχαίων παραγόντων. Το κύτταρο 

διαθέτει µια σειρά ρυθµιστικών µηχανισµών για την αποφυγή τέτοιων διαταραχών. Σε 

περίπτωση υπερκέρασης των κυτταρικών κατασταλτικών-προστατευτικών µηχανισµών 

οδηγούµαστε στον ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασµό και την καρκινογένεση. Ο 

µετασχηµατισµός του φυσιολογικού κυττάρου σε καρκινικό µπορεί να επιδράσει στον 

οµαλό ιστό και την φυσιολογική λειτουργία του. 

         Ο καρκίνος συναντάται πολλές φορές και µε τους όρους “ κακοήθης όγκος ” ή “ 

κακοήθες νεόπλασµα ”. Σαν νεόπλασµα µπορεί να θεωρηθεί µια ανώµαλη µάζα που 

υπερβαίνει την ανάπτυξη των κανονικών ιστών, δε συντονίζεται µε αυτούς και 

εξακολουθεί και αυξάνεται κατά τον ίδιο πληθωρικό τρόπο και µετά την καταστολή 

του γενεσιουργού ερεθίσµατος (Willis, 1967). Η γενεσιουργός αιτία του καρκίνου δεν 

είναι γνωστή, αν και παράγοντες όπως ορισµένες χηµικές ουσίες, ακτινοβολίες και ιοί 

έχουν συσχετισθεί µε βλάβες του γονιδώµατος και την ανάπτυξη κακοήθειας (Harris, 

1991). 

         Τα νεοπλάσµατα µπορεί να διακριθούν είτε ανάλογα µε τη βιολογική τους 

συµπεριφορά, είτε βάση της ιστολογίας τους. Ανάλογα µε την βιολογική τους 

συµπεριφορά διακρίνονται σε κακοήθη ή καλοήθη. Και οι δυο τύποι είναι αποτέλεσµα 

ανώµαλης κυτταρικής αναπαραγωγής. 

         Τα καλοήθες νεόπλασµα αναπτύσσεται τοπικά, δε διηθεί γειτονικούς ιστούς και 

δεν παρατηρείται µετάσταση σε άλλα όργανα. 

         Το κακόηθες νεόπλασµα είναι διηθητικό, δίνει µεταστάσεις και καταστρέφει 

γειτονικούς ιστούς. 
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         Βάση της ιστολογίας τους τα κακοήθη νεοπλάσµατα διακρίνονται σε σαρκώµατα, 

καρκινώµατα και λεµφώµατα. Στις διακρίσεις αυτές σηµαντικό ρόλο παίζει η 

µορφολογία και η βιολογική συµπεριφορά των νεοπλασµατικών κυττάρων. 

         Τα καλοήθη νεοπλάσµατα διακρίνονται σε θηλώµατα, αδενώµατα, 

κυσταδενώµατα, βάση της µακροσκοπικής τους εικόνας, και λιπώµατα, κ.α., βάση της 

προέλευσης τους (ιστούς µε κατάληξη –ώµα). 

         Ένα βασικό χαρακτηριστικό των καρκινικών κυττάρων είναι το ότι διαιρούνται 

συνεχώς  σχηµατίζοντας νέα καρκινικά κύτταρα, αλλά ποτέ δεν δίνουν έναν 

φυσιολογικό απόγονο. Αυτό σηµαίνει ότι οι ανωµαλίες που καταλήγουν στην 

καρκινική ανάπτυξη, κληρονοµούνται σταθερά σε κυτταρικό επίπεδο, και γενετικές 

αλλαγές είναι πιθανώς υπεύθυνες για την νεοπλασµατική εξαλλαγή. Η υπόθεση αυτή, 

ότι ο καρκίνος είναι γενετική ασθένεια, ώθησε στην ανακάλυψη γονιδίων τα οποία 

εµπλέκονται στην έναρξη και στην εξέλιξη του (Bishop, 1987; Spandidos, 1992). 

1.2 Γενετική προέλευση του καρκίνου 
 
 
         Ο καρκίνος µπορεί να θεωρηθεί γενετική νόσος, αφού για την ανάπτυξη του 

ευθύνονται αλλοιώσεις του κυτταρικού DNA, δηλαδή του γενετικού κώδικα που φέρει 

το κύτταρο. Οι αλλοιώσεις αυτές είναι υπεύθυνες για την διαταραχή στην ισορροπία 

των ρυθµιστικών µηχανισµών, που είναι υπεύθυνοι για τον φυσιολογικό κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση, προκαλώντας την υπέρµετρη ανάπτυξη 

κάποιων κυτταρικών πληθυσµών σε βάρος των υπολοίπων. Οι αλλοιώσεις του 

γενετικού κώδικα, και κατά συνέπεια και της γενετικής πληροφορίας, µπορεί να λάβει 

χώρα, τόσο στα σωµατικά, όσο και στα γενετικά κύτταρα. Όταν η αλλοιωµένη 

πληροφορία κωδικοποιείται στo DNA ενός σωµατικού κυττάρου η αυτόνοµη ανάπτυξη 

των κυττάρων θα έχει κάποια από τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του ιστού από τον 
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οποίο προέρχεται το µητρικό κύτταρο. Όταν η αλλοίωση του DNA αφορά γενετικά 

κύτταρα, τότε είναι κληρονοµήσιµη και η προδιάθεση της αυτόνοµης ανάπτυξης των 

κυττάρων θα αφορά περισσότερους του ενός ιστούς. 

         Πειραµατικά δεδοµένα (Spandidos, 1977) τεκµηρίωσαν την µοριακή βάση του 

καρκίνου ως ενός φαινοτύπου που αντιστοιχεί σε συγκεκριµένα χρωµοσώµατα και 

µπορεί να µεταβιβαστεί µε τη µεταφορά των χρωµοσωµάτων αυτών. Πειραµατικές 

µελέτες σε ιστοκαλλιέργειες έδειξαν ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινοτύπου 

των κυτταρικών κυττάρων µπορούν να µεταβιβασθούν σε φυσιολογικά κύτταρα µε την 

παράλληλη µεταφορά ενός µόνο χρωµοσώµατος που είχε αποµονωθεί από καρκινικά 

κύτταρα (Spandidos and Siminovitch, 1979). Πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η 

καρκινογένεση παρουσιάζει πολλές οµοιότητες σε µοριακό επίπεδο στους ανθρώπινους 

ιστούς, γεγονός που συµβαδίζει µε την ενεργοποίηση των εµπλεκόµενων γονιδίων 

στους αντίστοιχους ιστούς. Η κατανόηση του ρόλου των γονιδίων στην καρκινογένεση 

θα βοηθήσει στην κατανόηση των µηχανισµών που διέπουν την δηµιουργία και 

ανάπτυξη νεοπλασµάτων. Ο καρκίνος δεν κληρονοµείται ως άλλος Μενδελικός 

χαρακτήρας αλλά είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων. 

         Η πολυπλοκότητα της ασθένειας αυτής σχετίζεται µε τα παρακάτω αίτια:  

• Ο καρκίνος, σε αντίθεση µε τις κληρονοµικές ασθένειες δεν προκαλείται από 

µια µετάλλαξη, αλλά από τη συσσώρευση αρκετών γενετικών αλλαγών στα 

κύτταρα. Οι µεταλλάξεις αυτές είναι αποτέλεσµα διαφορετικών 

περιβαλλοντικών µεταλλαξογόνων παραγόντων όπως η ακτινοβολία ή χηµικές 

ουσίες. 

• Στη δηµιουργία κάθε είδους καρκίνου συµµετέχουν συνήθως αρκετά γονίδια 

που έχουν υποστεί µεταλλάξεις. 
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         Οι πιο χαρακτηριστικές γενετικές ανωµαλίες των όγκων είναι οι εξής: 

1. Τα καρκινικά κύτταρα διαφοροποιούνται πιο γρήγορα από τα φυσιολογικά. 

2. Τα επίπεδα της απόπτωσης µειώνονται. Σε µερικούς όγκους ο ρυθµός κυτταρικής 

διαφοροποίησης δεν βρέθηκε αυξηµένος σε σχέση µε αυτόν των φυσιολογικών 

κύτταρων. Έτσι τέθηκε η υπόθεση ότι πρέπει ο ρυθµός προγραµµατισµένου 

θανάτου τους να είναι µειωµένος. 

3. Οι όγκοι είναι “αθανατοποιηµένοι”. Σηµαντική είναι η λειτουργία της 

τελοµεράσης σε αυτή την διαδικασία, αν και αποτελεί ερωτηµατικό το κατά πόσο 

η ενεργοποίηση της τελοµεράσης παίζει σηµαντικό ρόλο στην καρκινογένεση. 

4. Τα καρκινικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να διηθούν και να µεθίστανται. Αυτό 

είναι λειτουργικά και το χαρακτηριστικό γνώρισµα της κακοήθειας και ένα από τα 

λιγότερα κατανοητά. 

5. Η έναρξη της αγγειογένεσης, η οποία αποτελεί κύρια λειτουργία της νεοπλασίας. 

Είναι αποδεκτό ότι χωρίς την αγγειογένεση, οι όγκοι σύντοµα θα εξαντλήσουν τις 

αιµατικές τους προµήθειες, και το πιθανότερο δεν θα γίνουν επικίνδυνοι για την 

ζωή, δεδοµένου ότι οι όγκοι χρειάζονται νέα αγγεία µεγέθους από 0,3 cm. Η 

αγγειογένεση µπορεί να επισκιάσει ακόµα και την απόπτωση. 

6. Τα καρκινικά κύτταρα υποβάλλονται σε “από-διαφοροποίηση” (de-differentiation). 

Τα κύτταρα των όγκων εµφανίζονται λιγότερο διαφοροποιηµένα από τα 

φυσιολογικά οµόλογα τους.  

1.3 Ο καρκίνος σαν µεταλλακτικός φαινότυπος  
 
 
         Η παρατήρηση της αυξηµένης συχνότητας χρωµοσωµικών αλλοιώσεων και 

µεταλλάξεων στους καρκίνους του ανθρώπου, οδήγησαν στην υπόθεση ότι ο καρκίνος 

αντιστοιχεί σε υπερµεταλλακτικό φαινότυπο (Loeb et al, 1991). (Εικόνα 1) 
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         Η υπόθεση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι ο ενδογενής ρυθµός τυχαίας 

µεταλλαξογένεσης στα φυσιολογικά κύτταρα (περίπου 10-10  µεταλλάξεις / ζεύγος / 

βάσεων / κυτταρικό πολλαπλασιασµό) δεν επαρκεί για να ερµηνεύσει τον ασυγύριστα 

υψηλότερο αριθµό µεταλλάξεων οι οποίοι συσσωρεύονται στο γενετικό υλικό των 

καρκινικών κυττάρων (Nalbontoglu et al, 1987; Chu et al, 1988; Monnat et al, 1989). 

Οι τελευταίες είναι πολύ πιθανόν, να είναι πολύ περισσότερες µια και η 

χρησιµοποιούµενη σηµερινή µεθοδολογία έχει επινοηθεί για την ανίχνευση 

συγκεκριµένων γενετικών αλλοιώσεων, όπως, χρωµοσωµικές ανωµαλίες, ελλείψεις και 

αντικαταστάσεις βάσεων, ενώ τυχαίες µεταλλάξεις, συνήθως µικρές, µπορούν να 

διαφύγουν. 

         Οι µεταλλάξεις που βρίσκονται σε περιοχές του DNA που δεν κωδικοποιούνται 

είναι εκείνες που αντικατοπτρίζουν τον πραγµατικό βαθµό µεταλλαξογένεσης, αφού η 

δηµιουργία τους δεν επάγεται και η επιβίωση τους στον κυτταρικό πληθυσµό δεν 

επιλέγεται λόγω της έλλειψης λειτουργικότητας.  

         Αντίλογο στη θεωρία του καρκίνου σαν µεταλλακτικό φαινότυπο προσφέρει η 

θεωρία της µεταλλαξοεπαγόµενης κλωνικής ανάπτυξης του όγκου. Η θεωρία αυτή 

απαιτεί σταθερό ρυθµό µεταλλαξογένεσης, και αν συµβεί µια µετάλλαξη σε ένα 

κύτταρο, απαιτούνται περίπου 1010  (πιθανότητα 1/1010) θυγατρικά κύτταρα για να 

συµβεί και δεύτερη µετάλλαξη. Ανάµεσα στις µεταλλάξεις που συµβαίνουν νωρίς κατά 

την ογκογένεση, πρέπει να υπάρχουν τέτοιες που να προκαλούν αθανατοποίηση ή 

αύξηση ζωής στα κύτταρα που τις φέρουν. Η θεωρία αυτή είναι τελείως ανυπόστατη, 

είναι µάλλον απίθανη, λόγω από τη µια του µεγάλου αριθµού µεταλλάξεων που 

συσσωρεύονται στα καρκινικά κύτταρα, καθώς και της µη µεγάλης γενετικής 

ετερογένειας ενός όγκου, που η θεωρία αυτή προβλέπει (Nowell, 1976). 
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                                                     Χηµικά 
 
                                           Ακτίνες Χ 
 
                                  Ενδογενείς διαδικασίες 
                                                    
 
 
 
 
                                Επιδιόρθωση του DNA 
 
                                  Αντιγραφή του DNA 
 
                                    Αποχωρισµός των  
                                      χρωµοσωµάτων 
        
 
 
 
                         Υπερµεταλλακτικός φαινότυπος        
    
 
 
 
 
    Ογκογονίδια           Ογκο-κατασταλτικά                Γονίδια 
                                            γονίδια                        Επιδιόρθωσης 
                                                                                     DNA    
 
 
 
 
 
 
                                                 ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
                Αύξηση, διήθηση και µετάσταση του όγκου     
 
Εικόνα 1. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση του µοντέλου που προϋποθέτει 

                 αύξηση του ρυθµού µεταλλαξογένεσης για την ανάπτυξη  

                              του καρκίνου.         
                                                    

 19



1.4 Χηµικά καρκινογόνα και ακτινοβολία 
 
 
         Ο καρκίνος του ανθρώπου αρχικά σχετίστηκε µε τη χρόνια έκθεση στα χηµικά 

καρκινογόνα, δηλαδή τοξικούς παράγοντες που έχουν µια ειδική και καθορισµένη 

ανεπιθύµητη ενέργεια, που είναι η πρόκληση κακοήθους νεοπλασίας στον άνθρωπο και 

τα ζώα. Μια ουσία για να κριθεί καρκινογόνος πρέπει να τηρεί τουλάχιστον ένα από τα 

παρακάτω κριτήρια:  

• να προκαλεί την εµφάνιση όγκων που δεν παρατηρούνται στην οµάδα έλεγχου, 

• να αυξάνει τους προϋπάρχοντες όγκους στην οµάδα έλεγχου, 

• να προκαλεί την εµφάνιση όγκων νωρίτερα σε σύγκριση µε την οµάδα έλεγχου, 

• να προάγουν την εµφάνιση πολλαπλών όγκων. 

         Περίπου 35 είδη χηµικών ουσιών έχουν κριθεί ύποπτα για την πρόκληση 

καρκίνου. (Πίνακας 1) Πολλά από αυτά είναι χηµικά βιοµηχανιών ή φάρµακα. Πολλά 

καρκινογόνα αποτελούν φυσικά συστατικά των τροφίµων, π.χ. σαφρόλη, ισοσαφρόλη, 

κ.α. Κάποια αλλά αποτελούν φυσική ρύπανση των τροφίµων, όπως τα αντιβιοτικά. Η 

τεχνητή ρύπανση των τροφίµων περιλαµβάνει τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, καθώς 

και τα βαρέα µέταλλα. 

         Ανάλογα µε το µηχανισµό δράσης τα χηµικά καρκινογόνα χωρίζονται σε δυο 

κατηγόριες: 

• Γονοτοξικά (µεταλλαξεογόνα) : καρκινογόνα που αντιδρούν µε το DNA είτε 

άµεσα, είτε µετά από µεταβολική ενεργοποίηση µε αποτέλεσµα την µεταβολή 

του. Είναι ηλεκτρονιόφιλες ουσίες (Ramel, Lambert et al, 1986) ή γίνονται 

ηλεκτρονιόφιλες µετά από µεταβολική ενεργοποίηση. Τα καρκινογόνα αυτά 

είναι πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο, και η δράση τους είναι αθροιστική. 
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(Williams and Weisburger, 1986). Ο κίνδυνος έκθεσης του ατόµου στα 

γονοτοξικά έχει ποιοτικό χαρακτήρα. 

• Επιγενετικά: καρκινογόνα που δεν αντιδρούν µε το DNA, αλλά δρουν µέσω 

άλλων µηχανισµών. Η δράση τους προκαλεί κυτταροτοξικότητα και χρόνια 

βλάβη των ιστών, ορµονικές διαταραχές, και εξασθένιση του ανοσοβιολογικού 

συστήµατος. Η δράση τους εµφανίζεται µετά από χρόνια έκθεση του ατόµου σε 

υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών ουσιών. Ο κίνδυνος έκθεσης του ατόµου στα 

επιγενετικά καρκινογόνα έχει ποσοτικό χαρακτήρα (Weston and Poirier, 1988). 

         Υπάρχουν αρκετές ουσίες που λειτουργούν ως αναστολείς των καρκινογόνων. 

Ανάµεσα τους η βιταµίνη Α, η οποία αναστέλλει την εµφάνιση καρκίνου σε διάφορα 

όργανα και ιδιαίτερα στο µαστό και στην ουροδόχο κύστη. Η βιταµίνη Ε, καθώς και 

άλλες ουσίες µε αντιοξειδωτική δραστηριότητα τροποποιούν την καρκινογόνα δράση 

διάφορων τοξικών ουσιών και σε υψηλές δόσεις µπορούν ακόµα και να την 

αναστείλουν. Οι βιταµίνες C και F εµποδίζουν το σχηµατισµό νιτροζαµινών και 

νιτροζαµιδίων και µειώνουν ή ακόµα και αποκλείουν την περίπτωση εµφάνισης 

καρκίνου. Οι φυτικές ίνες δηµητριακών µειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου γιατί δρουν ως 

απορροφητικές ουσίες χολικών οξέων. Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες και ριβοφλαβίνη 

µειώνουν ή ακόµα και αναστέλλουν την καρκινογόνα δράση των αζωχρωµάτων. 

         Σηµαντικό ρόλο στην δηµιουργία καρκίνου παίζει και η ακτινοβολία. Η 

ιονίζουσα ακτινοβολία προκαλεί θραύσεις στο σκελετό του DNA, µε αποτέλεσµα τη 

µετατόπιση χρωµοσωµικών τµηµάτων και την ενεργοποίηση πρώτο-ογκογονιδίων. 

Επίσης βλάβες στους µηχανισµούς επιδιόρθωσης του DNA έχουν ως αποτέλεσµα την 

αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης καρκίνου. Έχουν εντοπισθεί δυο τύποι καρκίνου που 

οφείλονται σε βλάβες συστηµάτων επιδιόρθωσης και επαγωγή άλλων, επιρρεπών σε 

λάθη. Είναι η µελαχρωµατική ξηροδερµία και η αταξία-τελαγγειεκτασία, που 
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χαρακτηρίζονται από ευαισθησία των ασθενών σε υπεριώδη και ιονίζουσα ακτινοβολία 

αντίστοιχα. 

 
 

 

Πίνακας 1. Γνωστές ή ύποπτες καρκινογόνες ουσίες για την πρόκληση  

                    καρκίνου στον άνθρωπο. 

 
Χηµικές ουσίες επαγγελµατικού                 Πιθανή εντόπιση του              
         περιβάλλοντος:                                           καρκίνου: 
 
Αρωµατικές αµίνες                                           Ουροδόχος κύστη 
Αρσενικό                                                     ∆έρµα και βρόγχοι 
Αµίαντος                                                      Βρόχοι, υπεζωκώς, περιτόναιο 
Οργανικοί διαλύτες (βενζόλιο,                    Μυελός των οστών 
χλωροφόρµιο, τολουόλιο) 
Κάδµια                                                         Προστάτης, νεφρός 
Βηρύλλιο                                                     Πνεύµονες 
Μεταλλεύµατα χρωµίου                              Βρόγχοι, πνεύµονες 
Μεταλλεύµατα νικελίου                              Βρόγχοι, ρινικοί κόλποι, 
                                                                     πνεύµονες 
Προϊόντα καύσεως του άνθρακα(κωκ)        Βρόγχοι 
Αιθάλη, πίσσες και ορυκτέλαια                   ∆έρµα, πνεύµονες    
Κόνις ξύλου                                                  Ρινικοί κόλποι                                     
Βινυλοχλωρίδιο                                            Ήπαρ 
Ακρυλονιτρίλιο                                            Ήπαρ 
Βενζό(α)πυρενιο                                          Βρόγχοι, πνεύµονες 
Χλωριωµένα εντοµοκτόνα                           Ήπαρ 
Πολυχλωριωµένα διφαινύλια                      Ήπαρ 
Άλατα ραδίου                                              Οστεοσάρκωµα 
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1.5 DNA και RNA ογκογόνοι ιοί 
 
         Σε αρκετές περιπτώσεις τόσο οι DNA ιοί, όσο και οι ρετροϊοί προκαλούν καρκίνο 

στα ζώα και στον άνθρωπο. Για παράδειγµα, ο ιός της ηπατίτιδας Β είναι υπεύθυνος 

για την πρόκληση καρκίνου στο ήπαρ σε άτοµα µε χρόνιες µολύνσεις. Ο ιός Epstein-

Barr, που προκαλεί τη µολυσµατική µονοπυρήνωση, θεωρείται ύποπτος για αρκετούς 

καρκίνους, που εµφανίζονται σε διάφορα µέρη της Αφρικής, όπως το λέµφωµα του 

Burkitt. Ένας από τους ρετροϊούς, ο HTLV-1 (Human T-lymphocytes Virus-1), 

προκαλεί λευχαιµία στα ενήλικα άτοµα. Όλοι οι ογκογόνοι ιοί µετασχηµατίζουν τα 

κανονικά κύτταρα µέσω της ενσωµάτωσης τους στο γονιδίωµα των κύτταρων. 

1.5.1 DNA ογκογόνοι ιοί  
 
         Οι DNA ογκογόνοι είναι οι papova ιοί (papilloma HPV) ιός του θηλώµατος, 

polyoma-ιός του πολυώµατος και simian virus (SV 40 ιός του πιθήκου) και οι αδενοϊοί. 

Η αντίδραση των κυττάρων στην µόλυνση από τον ιό τα διακρίνει σε αυτά που 

µολύνονται παραγωγικά (permissive cells) και σε αυτά που δεν µολύνονται 

παραγωγικά (non permissive cells). Στην πρώτη περίπτωση, η µόλυνση οδηγεί σε λύση 

των κυττάρων και απελευθέρωση ιών. Στη δεύτερη περίπτωση, η µόλυνση οδηγεί στο 

µετασχηµατισµό των κυττάρων µε ενσωµάτωση του ιικού DNA στο γονιδίωµα του 

κυττάρου και έκφραση των πρώιµων ιικών γονιδίων. Στον SV 40 τα γονίδια αυτά 

κωδικοποιούν τα αντιγόνα T και t, ενώ στον αδενοϊό τις πρωτεΐνες Ε1Α και Ε1Β. Λίγοι 

είναι οι καρκίνοι του ανθρώπου που προκαλούνται από ογκογονίδια DNA ιών, π.χ. ο 

ιός HPV προκαλεί καρκίνο του τραχήλου της µήτρας, ο ιός EBV προκαλεί το 

ρινοφαρυγγικό καρκίνωµα. 
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1.5.2 RNA ογκογόνοι ιοί (Ρετροϊοί) 
 
         Η δηµιουργία νεοπλασµάτων από RNA ιούς είναι πολυπλοκότερη διαδικασία από 

ότι στους DNA ιούς. Οι ρετροϊοί σχηµατίζουν κύτταρα ακολουθώντας δυο 

µηχανισµούς: µε µεταγωγή κυτταρικών πρωτο-ογκογονιδίων (µεταγωγικοί ιοί- 

transducing viruses), και µε αργή δράση (slow-acting viruses). 

         Στους µεταγωγικούς ρετροϊούς υπάρχει στο γονιδίωµα τους ένα ογκογονίδιο, 

οµόλογο κυτταρικού πρωτο-ογκογονιδίου. Με την βοήθεια της αντίστροφης 

µεταγραφής, έχουµε µετατροπή του ιικού RNA σε DNA και ενσωµάτωση του κοντά σε  

πρωτο-ογκογονίδιο, στη συνέχεια έχουµε µια σειρά ανακατατάξεων που οδηγούν στην 

ενσωµάτωση του κυτταρικού γονιδίου στο γονιδίωµα του ιού και τη µετατροπή αυτού 

σε ογκογονίδιο. Η µετατροπή του πρωτο-ογκογονιδίου σε ογκογονίδιο µπορεί να 

οφείλεται, στο ότι το πρωτο-ογκογονίδιο βρίσκεται σε περιβάλλον έντονης 

µεταγραφικής δραστηριότητας, λόγω ρυθµιστικών στοιχείων του ρετροϊού, είτε σε 

µεταλλαγή ή απώλεια τµήµατος της αλληλουχίας του πρωτο-ογκογονιδίου. 

Παράδειγµα µεταγωγικού ρετροϊού είναι ο ιός του Harvey που προκαλεί σαρκώµατα 

και ο οποίος οδήγησε  στην εντόπιση της οικογένειας των  ras ογκογονιδίων. 

         Στην περίπτωση των ρετροϊών αργής δράσης, η ενεργοποίηση του πρωτο-

ογκογονιδίου γίνεται µετά από ενσωµάτωση του ιϊκού DNA κοντά σε αυτό, λόγω 

εισδοχής υποκινητών ή ενισχυτών που προκαλούν την αυξηµένη µεταγραφή του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24



1.6 Οµάδες γονιδίων που ενέχονται στην καρκινογένεση 
 
         Η εξαλλαγή ενός κυττάρου προκύπτει µετά από µια σειρά γεγονότων καθώς και 

γενετικών και επιγενετικών παραγόντων. Τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται 

ανεξάρτητα διασπώντας την κυτταρική µεµβράνη και εισβάλουν στους γειτονικούς 

ιστούς, σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά κύτταρα που πολλαπλασιάζονται µε βάση τις 

ανάγκες του οργανισµού. Τα καρκινικά κύτταρα δεν δηµιουργούν φυσιολογικούς 

απογόνους, γεγονός που ενισχύει τη γενετική βάση του καρκίνου, αφού οι ανωµαλίες 

που ωθούν ένα κύτταρο να γίνει καρκινικό, κληρονοµούνται σε κυτταρικό επίπεδο. Η 

ανάπτυξη του καρκίνου είναι συνέπεια µιας σειράς µεταλλάξεων, και αφορούν τη µη 

φυσιολογική έκφραση και λειτουργία συγκεκριµένων γονιδίων (Spandidos et al, 1986). 

         Τα γονίδια αυτά που εµπλέκονται στην διαδικασία της καρκινογένεσης µπορούν 

να ταξινοµηθούν σε τρεις κύριες οµάδες µε βάση τον τρόπο δράσης τους: 

1. τα ογκογονίδια (oncogenes) 

2. τα ογκοκατασταλτικά γονίδια (tumor-supressor genes) 

3. γονίδια επιδιόρθωσης βλαβών του DNA των κυττάρων (Spandidos  , 1986) 

1.6.1 Ογκογονίδια 
 
         Ονοµάζονται τα γονίδια που συνεισφέρουν στην κακοήθη εξαλλαγή του 

κυττάρου. Τα ογκογονίδια ταυτοποιήθηκαν αρχικώς όταν έγινε γνωστός ο ιός που 

προκαλεί το σάρκωµα Rous. Τότε έγινε κατανοητό ότι η ικανότητα πολλών ρετροϊών 

να προκαλούν καρκίνο οφείλεται σε συγκεκριµένα γονίδια, και το πρώτο από αυτά που 

κλωνοποιήθηκε ήταν το v-src από τον ιό του σαρκώµατος Rous, που προκαλεί 

σαρκώµατα σε πουλερικά. 

         Τα ογκογονίδια διακρίνονται σε κυτταρικά (c-onc) και ιικά (v-onc), και έχουν 

περισσότερα από 50. Τα γονίδια των ρετροϊών, που µπορούν να µετασχηµατίσουν 
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φυσιολογικά κύτταρα σε καρκινικά προέρχονται από φυσιολογικά κυτταρικά γονίδια, 

που ονοµάζονται πρωτο-ογκογονίδια. Μπορούν να µετατραπούν σε ογκογονίδια µε την 

εισαγωγή ενός ογκογόνου ρετροϊού στο γενετικό υλικό ή µε µετάλλαξη τους στο 

κυτταρικό DNA. Τα κυτταρικά ογκογονίδια τακτοποιήθηκαν µε πειραµατική ερευνά 

για πρώτη φορά µεταφέροντας DNA από κυτταρικούς κλώνους προερχόµενους από 

όγκους από τους Spandidos και Siminovitch (Spandidos, 1997,1998). Ένα ογκογονίδιο 

εξ ορισµού προσδίδει κακόηθες δυναµικό σε ένα κύτταρο, και κατά συνέπεια 

µετάλλαξη ενός πρωτο-ογκογονιδίου καταλήγει σε ενίσχυση της λειτουργικότητας του. 

Αυτό µπορεί να συµβεί από υπερέκφραση της πρωτεΐνης που κωδικοποιεί, ή µε την 

παραγωγή µιας µεταλλαγµένης πρωτεΐνης. ∆ηλαδή τα πρωτο-ογκογονίδια 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες που διεγείρουν την κυτταρική αύξηση ή υποβοηθούν την 

κυτταρική επιβίωση. Ανάλογα µε τον τρόπο δράση τους και τις πρωτεΐνες που 

υπάρχουν τα ογκογονίδια του ανθρώπου κατατάσσονται σε κατηγόριες: 

 
i) Αυξητικοί παράγοντες 

         Το γονίδιο sis ανήκει σε αυτή την κατηγόρια και κωδικοποιεί τον αυξητικό 

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

προκαλέσει εξαλλαγή κυττάρων που διαθέτουν τον αντίστοιχο υποδοχέα. Υπάρχουν 

κύτταρα που παράγουν τόσο τον PDGF όσο και τον υποδοχέα του, φαινόµενο 

αυτοκρινούς επαγωγής (Cooper, 1990). 

ii) Υποδοχείς ορµονών και αυξητικών παραγόντων 

         Στην κατηγόρια αυτή ανήκουν υποδοχείς που βρίσκονται στο εσωτερικό του 

κύτταρου (ενδοκυττάριοι), και υποδοχείς που εδράζονται στην εξωτερική µεµβράνη 

του κυττάρου. Μερικοί υποδοχείς ασκούν τη δράση τους φωσφορυλιώνοντας µόρια 

τυροσίνης ενσωµατωµένα στις πρωτεΐνες στόχους – κινάσες τυροσίνης (Cantley et al, 

1991). 
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iii) Ενδοκυττάριοι διαβιβαστές µηνυµάτων 

         Τα προϊόντα των ογκογονιδίων σε αυτή την κατηγόρια είναι:   

οι κινάσες τυροσίνης, οι κινάσες σερίνης-θρεονίνης, οι Ras πρωτεΐνες, και οι 

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

iv) Ρυθµιστικές πρωτεΐνες µεταγραφής 

         Εδώ ανήκουν οι πυρηνικοί µεταγραφικοί παράγοντες. Τα προϊόντα των γονιδίων 

αυτών συµµετέχουν στην ρύθµιση της έκφρασης άλλων γονιδίων Η απορρύθµιση της 

έκφρασης τους οδηγεί στην κακοήθη εξαλλαγή του κυττάρου. Παραδείγµατα τέτοιων 

µεταγραφικών παραγόντων αποτελούν τα jun, fos και myc (Fanidiet et al, 1992).  

          Ένα ογκογονίδιο τυπικά δρά ως επικρατές γονίδιο, όποτε µετάλλαξη στο ένα 

αλληλόµορφο είναι αρκετή για να αποκαλύψει καρκινικό φαινότυπο. Παρ’ όλα αυτά 

εκτός λίγων εξαιρέσεων (π.χ. το γονίδιο RET) τα ογκογονίδια δεν κληρονοµούνται 

και συνεισφέρουν στην παθογένεια του καρκίνου µε σωµατικές µεταλλάξεις στα 

κύτταρα των οργάνων στόχων. (Πίνακας 2) 

         Η ενεργοποίηση των ογκογονιδίων µπορεί να συµβεί: 

1. Με την είσοδο σηµειακών µεταλλάξεων (Tabin C et al 1982). 

2. Με την παρεµβολή αλληλουχιών ρετροϊών στο γονίδιο, χωρίς αλλαγή 

αλληλουχίας του κώδικα (c-myc, c-erb, c-mos, κ.α.). 

3. Με µετατόπιση γενετικού υλικού σε άλλη χρωµοσωµική θέση. 

4. Με ενίσχυση, κατά την διαδικασία αυτή δηµιουργούνται πολλά αντίγραφα του 

γονιδίου.  

 

1.6.2 Ογκοκατασταλτικά Γονίδια (Tumor Supressor Genes)  
 
         Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια αποτελούν µια µεγάλη κατηγόρια γονιδίων που 

συµµετέχουν στην διαδικασία της καρκινογένεσης ασκώντας την ογκογόνο δράση τους 
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µετά από λειτουργική αδρανοποίηση και των δύο αλληλοµόρφων τους (Knudson, 

1986). Η δράση των ογκοκατασταλτικών συµπεριφέρεται µε τρόπο υπολειπόµενο µε 

αποτέλεσµα να χαρακτηρισθούν και ως υπολειπόµενα γονίδια.  

         Σηµαντικά στοιχεία για την ύπαρξη των ογκοκατασταλτικών γονιδίων προήλθαν 

από πειράµατα που δείχνουν ότι ο µετασχηµατισµένος φαινότυπος είναι δυνατόν να 

διορθωθεί in vitro µε σύντηξη του µετασχηµατισµένου κυττάρου µε φυσιολογικό 

κύτταρο (Sager et al, 1985). Τα πειράµατα αυτά έδειξαν ότι τα φυσιολογικά κύτταρα 

διαθέτουν γενετική πληροφορία ικανή να καταστείλει το νεοπλασµατικό φαινότυπο 

των αντίστοιχων τους καρκινικών, τα οποία έχασαν τη δικιά τους κατά τη διαδικασία 

µετάπτωσης από φυσιολογικά σε καρκινικά. 

         Τα πρώτα πειράµατα σχετικά µε τη δράση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων 

έγιναν µε τη µέθοδο της σύντηξης κυττάρων που οδηγούσε στο σχηµατισµό 

κυτταρικών υβριδίων (Harris et al, 1969). Έγινε σύντηξη ενός καρκινικού κυττάρου µε 

ένα κύτταρο που χαρακτηρίζονταν από χαµηλότερο βαθµό κακοήθειας και στη 

συνέχεια µελετήθηκε ο φαινότυπος του υβριδικού κυττάρου. Με αυτά τα πειράµατα 

βρέθηκε ότι το χρωµόσωµα 4 του ανθρώπου µπορεί να καταστείλει την κακοήθεια 

(Evans et al, 1982). Το χρωµόσωµα 1 την ανεξαρτησία προσκόλλησης στο υπόστρωµα 

και την αγγειογένεση (Rastinejad et al, 1989; Stoler and Bouck, 1985). 

         Από τα πιο χαρακτηριστικά γονίδια αυτής της τάξης είναι το p53 και το Rb. Το 

γονίδιο p53 κωδικοποιεί µια πυρηνική φωσφοπρωτεΐνη, που προσδένεται στο DNA και 

ενεργοποιεί τη µεταγραφή συγκεκριµένων γονιδίων. Τα επίπεδα της p53 δεν 

παραµένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Μεταλλάξεις στο 

γονίδιο p53 µπορούν να αυξήσουν τον χρόνο ηµιζωής µιας πρωτεΐνης, ή να 

αναστείλουν την ενεργοποίηση της µεταγραφής συγκεκριµένων γονιδίων από την 
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πρωτεΐνη. Απενεργοποίηση του γονιδίου p53 εµφανίζεται σε πολλούς τύπους καρκίνου, 

όπως του παχέος εντέρου, του πνεύµονα, του οστεοσαρκώµατος. 

         Το γονίδιο Rb κωδικοποιεί µια πυρηνική φωσφοπρωτεΐνη που έχει τη 

δυνατότητα πρόσδεσης στο DNA. Το επίπεδο της πρωτεΐνης είναι σταθερό κατά τη 

διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, αλλάζει όµως το επίπεδο της φωσφορυλίωσης. 

Απενεργοποίηση του γονιδίου παρατηρείται κυρίως στο ρετινοβλάστωµα καθώς και σε 

καρκίνους της ουροδόχου κύστεως και του πνεύµονα. 

         Άλλα ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι: το γονίδιο APC, προδιάθεση για καρκίνο 

του παχέος εντέρου (Su et al, 1993), το γονίδιο MCC, DCC και το γονίδιο nm23, που 

παίζουν ρόλο στον καρκίνο του µαστού και του τραχήλου της µήτρας, το γονίδιο 

MTS1, στον καρκίνο του πνεύµονα, του µαστού, του δέρµατος, των ωοθηκών και των 

λεµφοκυττάρων (Kamp et al, 1994).  
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Πίνακας 2: Αντιπροσωπευτικά πρωτο-ογκογονίδια και συµµετοχή τους 

                       σε ανθρώπινους όγκους. 
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1.7 Ρετινοβλάστωµα και η θεωρία του Knudson 
 
         Το γονίδιο Rb ήταν το πρώτο ογκοκατασταλτικό γονίδιο που αποµονώθηκε. 

Απενεργοποίηση του γονιδίου Rb παρατηρείται κυρίως στο ρετινοβλάστωµα, καθώς 

και σε καρκίνους της ουροδόχου κύστεως και του πνεύµονα (Kamb et al, 1994). 

         Το ρετινοβλάστωµα είναι κακοήθεια της παιδικής ηλικίας µε συχνότητα τα 

περίπου 1 στις 14,000 περιπτώσεις (Vogel et al, 1979). Το νεόπλασµα αυτό αποτελεί 

παράδειγµα γενετικής µελέτης του καρκίνου καθώς αποτελεί το κατάλληλο µοντέλο 

για τη µελέτη των ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Εκτεταµένες µελέτες στα κύτταρα 

έδειξαν ότι πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ρετινοβλαστώµατος παίζει η 

χρωµοσωµική περιοχή 13q14. Γενετικές µελέτες οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι στην 

ανάπτυξη των κληρονοµικών µορφών του ρετινοβλαστώµατος εµπλέκεται γονίδιο 

συνδεδεµένο µε το γονίδιο της εστεράσης D, που επίσης βρίσκεται στην περιοχή 13q14 

(Sparkes et al, 1983). Η σηµαντικότερη παρατήρηση ήταν ότι οι κληρονοµικές µορφές 

της νόσου δεν είχαν ποτέ ετερόζυγο φαινότυπο για τους γενετικούς δείκτες της 

παραπάνω χρωµοσωµικής περιοχής. Με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνικών µοριακής 

ανάλυσης όπως ο πολυµορφισµός µήκους περιοριστικών θραυσµάτων (Restriction 

Fragment Length Polymorphism – RFLP analysis),  ο υβριδισµός κατά Southern καθώς 

και µε PCR µε δείκτες µικροδορυφορικού DNA, επιβεβαιώθηκαν τα παραπάνω 

ευρήµατα δείχνοντας ότι υπήρχε απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH, Loss of 

Heterozygosity) στις πολυµορφικές ακολουθίες της θέσης 13q14, φαινόµενο που 

χαρακτηρίζει τη γενετική συµπεριφορά των ογκο-κατασταλτικών  γονιδίων (Botstein et 

al, 1980; Cavenee et al, 1984). (Πίνακας 3) 

         Στη σποραδική µορφή της ασθένειας τα κύτταρα είναι οµόζυγα για το 

φυσιολογικό επικρατές αλληλόµορφο γονίδιο, και για να εκδηλωθεί νεοπλασία πρέπει 

σε πρώτο στάδιο να χαθεί το ένα αλληλόµορφο (1ο χτύπηµα), και µετά το δεύτερο (2ο 
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χτύπηµα). Στην οικογενή µορφή, που τα κύτταρα είναι ετερόζυγα, το 1ο χτύπηµα έχει 

γίνει και έχει µεταφερθεί κληρονοµικά, αρκεί ένα µόνο χτύπηµα για να εκδηλωθεί η 

νεοπλασία. Αυτή η θεωρία αποτελεί τη “θεωρία των δυο χτυπηµάτων του Α. 

Knudson”. (Εικόνα 2) Τα άτοµα µε την οικογενή µορφή είναι επιρρεπή στην ανάπτυξη 

και άλλων νεοπλασιών, όπως νεοπλασία του µαστού και του πνεύµονα. 

         Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια έχουν µελετηθεί πολύ λιγότερο από τα 

ογκογονίδια, και ο ρόλος τους δεν είναι πλήρως κατανοητός. Οι πρωτεΐνες τους δρουν 

ως αρνητικοί ρυθµιστές της κυτταρικής αύξησης και αλληλεπιδρούν µε τις πυρηνικές 

πρωτεΐνες των ογκογονιδίων. ∆εν σηµαίνει βέβαια, ότι κάθε κύτταρο που θα χάσει την 

ετεροζυγωτία του για ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο, θα γίνει καρκινικό. Η συχνότητα 

των µεταλλάξεων είναι περίπου 10-6/γονίδιο/γενιά, οπότε η θεωρητική πιθανότητα να 

γίνει ένα κύτταρο καρκινικό είναι 10-22. Στην πράξη η συχνότητα του καρκίνου είναι 

µεγαλύτερη διότι υπάρχουν µεταλλάξεις που αυξάνουν τον κυτταρικό πληθυσµό, και 

άλλες που µεταβάλλουν τη συχνότητα των µεταλλάξεων (Strachan et al, 1996).  
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Πίνακας 3. Απώλεια ογκο-κατασταλτικών γονιδίων σε διάφορα  

                    νεοπλάσµατα. 

 
 
Ογκο-κατασταλτικό γονίδιο                  Νεόπλασµα      
       ή χρωµόσωµα 

 
 
Rb (χρωµόσωµα 13)                               Ρετινοβλάστωµα, καρκίνος  
                                                                µαστού, µικροκυτταρικό  
                                                                πνεύµονος 
 
p53 (χρωµόσωµα 17)                             Καρκίνος πνεύµονος και εντέρου 
 
 
Χρωµόσωµα 1                                       Νευροβλάστωµα 
 
 
Χρωµόσωµα 3                                       Καρκίνος πνεύµονος και νεφρού 
 
 
Χρωµόσωµα 5                                       Καρκίνος εντέρου 
 
 
Χρωµόσωµα 11                                     Όγκος Wilms, ηπατοβλάστωµα, 
                                                              Ραβδοµυοσάρκωµα, καρκίνος 
                                                              ουροδόχου κύστης και µαστού 
  
Χρωµόσωµα 18                                    Καρκίνος εντέρου 
 
 
Χρωµόσωµα 22                                   Ακουστικό νευρίνωµα, µηνιγγίωµα 
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Εικόνα 2. Θεωρία << 2 κτυπηµάτων >> του Knudson 
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1.8 Απώλεια ετεροζυγωτίας 
 
         Οι γενετικές αναλύσεις µε RFLP, µε υβριδισµό κατά Southern, καθώς και µε PCR 

σε δείκτες µικροδορυφορικού DNA, έδειξαν ότι η απώλεια της ετεροζυγωτίας (LOH) 

αποτελεί βασικό γνώρισµα τόσο στο καρκίνο, όσο και σε άλλες γενετικές ασθένειες 

(Botstein et al, 1980). 

         ∆ιάφορα µοντέλα (Lasko et al, 1991) έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό την ερµηνεία 

του µοριακού µηχανισµού της απώλειας ετεροζυγωτίας. Τα σηµαντικότερα είναι τα 

ακόλουθα:  

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

της έντασης του εναποµείναντος αλληλοµόρφου. Η απώλεια της 

ετεροζυγωτίας ταυτίζεται µε την κυτταρογενετική ανάλυση µε την οποία 

γίνεται ανίχνευση της έλλειψης, µε πλεονέκτηµα ότι γίνεται λεπτή 

χαρτογράφηση της περιοχής και η τεχνική χαρακτηρίζεται από υψηλή 

διακριτική ικανότητα. 

ii)  Απώλεια αλληλόµορφου που συνοδεύεται από διπλασιασµό του 

χρωµοσώµατος στην περιοχή του εναποµείναντος αλληλο-µόρφου. Εδώ, 

αντίθετα µε την προηγούµενη  περίπτωση η πυκνοµετρική ανάλυση της 

ηλεκτροφορητικής ζώνης δεν δείχνει απώλεια αν χρησιµοποιηθεί σαν 

µάρτυρας αντίστοιχη γενετική περιοχή που δεν βρίσκεται σε γενετική 

σύνδεση µε την περιοχή που εµφανίζει την έλλειψη. 

iii) Μιτωτικός ανασυνδιασµός όπου οι γενετικοί δείκτες εκατέρωθεν της 

περιοχής της έλλειψης δεν εµφανίζουν απώλεια. Το φαινόµενο αυτό µπορεί 

να θεωρηθεί και ως παραλλαγή της γονιδιακής µετατροπής. 

         Μελέτες του φαινοµένου LOH στο ρετινοβλάστωµα  και η συνεκτίµηση των 

γενετικών δεικτών των γονέων του ασθενούς µε ρετινοβλάστωµα έδειξαν ότι το 
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χρωµόσωµα του ασθενούς που υφίσταται την απώλεια προέρχεται από τον γονέα 

που δεν ευθύνεται για την κληροδότηση της νόσου. ∆ηλαδή το φυσιολογικό 

αλληλόµορφο χάνεται, το µεταλλαγµένο παραµένει (Cavenee et al, 1985). Το γονίδιο 

του ρετινοβλαστώµατος, καθώς και τα άλλα ογκο-κατασταλτικά γονίδια, για να 

παίξουν ρόλο στην ογκογένεση πρέπει να αδρανοποιηθούν και τα δυο τους 

αλληλόµορφα (υπολειπόµενη συµπεριφορά). Από την µελέτη του φαινοµένου της 

απώλειας της ετεροζυγωτίας, βγαίνουν δυο χρήσιµα συµπεράσµατα. Το πρώτο είναι 

η υπόδειξη της θέσης νέων πιθανών  ογκοκατασταλτικών γονιδίων, και το δεύτερο 

είναι ο βαθµός συµµετοχής των ήδη χαρακτηρισµένων γονιδίων στην προέλευση της 

νόσου (Dunn et al, 1989; Fung et al 1987). (Εικόνα 3) 

1.8.1 Επέκταση του µοντέλου δράσης των ογκοκατασταλτικών        
γονιδίων σε διάφορους όγκους 
 
         Η µελέτη του τρόπου δράσης του γονιδίου του ρετινοβλαστώµατος ως 

ογκοκατασταλτικό γονίδιο ήταν η αρχή για την αναζήτηση και άλλων 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων που εµπλέκονται στη διαδικασία της καρκινογένεσης. 

Με παρόµοιες τεχνικές αναδείχθηκε η θέση πολλών ογκοκατασταλτικών γονιδίων στο 

ανθρώπινο γενετικό υλικό µε το φαινόµενο της απώλειας ετεροζυγωτίας να εντοπίζεται 

σε συγκεκριµένη και µάλλον περιορισµένη έκταση στα αντίστοιχα χρωµοσώµατα, 

γεγονός αναµενόµενο, αφού η απώλεια ευρύτερης γενετικής πληροφορίας θα είναι 

πιθανόν ασύµβατη µε την επιβίωση του κυττάρου. Είναι λοιπόν µια φυσική επιλογή 

των κυττάρων εκείνων που έχουν χάσει την ποσότητα γενετικού υλικού, όση 

αντιστοιχεί στην απώλεια του ογκο-κατασταλτικού γονιδίου.   

         Ο µοριακός µηχανισµός που ευθύνεται για την απώλεια της ετεροζυγωτίας δεν 

παρουσιάζει τυχαία κατανοµή, αλλά βάση της χρωµοσωµικής περιοχής που υφίσταται 

την απώλεια και τον τύπο του νεοπλάσµατος, είναι συγκεκριµένος. Έτσι η απώλεια 
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ετεροζυγωτίας στο 17p στο γλοιώµατα και τα ραβδοµυοσαρκώµατα συνοδεύεται από 

µιτωτικό ανασυνδιασµό, ενώ για το ρετινοβλάστωµα το αντίστοιχο γεγονός είναι η 

απώλεια του χρωµοσώµατος 13 συνοδευόµενο από διπλασιασµό (James et al, 1989; 

Muligan et al, 1990; Oshimura, et al 1985; Hanren et al, 1987).  

         Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί ίσως τον πιο µελετηµένο καρκίνο 

στους ανθρώπους. Η δηµιουργία του περιλαµβάνει τη διαδοχική απενεργοποίηση ογκο-

κατασταλτικών γονιδίων και την ενεργοποίηση ογκογονιδίων. (Εικόνα 4)  Η 

αδρανοποίηση των ογκο-κατασταλτικών έχει αναδειχθεί µε µελέτες απώλειας της 

ετεροζυγωτίας. Τα γεγονότα αυτά συνοδεύονται από την εµφάνιση 

κλινικοπαθολογικών παραµέτρων στους ασθενείς. Τα κυριότερα ογκο-κατασταλτικά 

γονίδια, που εµπλέκονται στην ανάπτυξη του καρκίνου του παχέος εντέρου 

εντοπίζονται στα χρωµοσώµατα 17p, 18q και 5q (Vogelstein et al, 1998). 

         Εκτεταµένες αναλύσεις απώλειας της ετεροζυγωτίας έχουν διεξαχθεί στον 

καρκίνο του µαστού. Έχει αποκαλυφθεί η θέση επτά τουλάχιστον ογκοκατασταλτικών 

γονιδίων στις χρωµοσωµικές περιοχές 3p21, 11p15, 13q14, 16q, 17p και 18q. Βρέθηκε 

ότι µεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA1, το οποίο παρουσιάζει πρότυπο συµπεριφοράς 

όπως, αυτό του ρετινοβλαστώµατος, ευθύνονται για τις κληρονοµικές περιπτώσεις της 

νόσου. ∆ηλαδή, στα κύτταρα της γαµετικής σειράς των ασθενών υπάρχει η µετάλλαξη 

στο BRCA1, υφίσταται απώλεια της ετεροζυγωτίας στα κύτταρα του µαστού, µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία της συγκεκριµένης νεοπλασµατικής νόσου (Chamberlain et 

al, 1993; Miki et al, 1994). Πρόσφατα µε τη χρήση µελετών γενετικής σύνδεσης 

βρέθηκαν και άλλες χρωµοσωµικές περιοχές οι οποίες εµπλέκονται σε κληρονοµικές 

µορφές καρκίνου του µαστού. 
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1.8.2 Ογκο-κατασταλτικό γονίδιο p53 
 
         Απώλεια της ετεροζυγωτίας των δεικτών στο µικρό σκέλος του χρωµοσώµατος 

17 (17q13) παρατηρείται σε µεγάλο αριθµό νεοπλασµάτων του µαστού, του παχέος 

εντέρου, του πνεύµονα, καθώς και τα αστροκυττώµατα. Στη περιοχή αυτή υπάρχει το 

ογκο-κατασταλτικό γονίδιο p53. Το γονίδιο p53 κωδικοποιεί την παραγωγή µιας 

πυρηνικής φωσφοπρωτεΐνης 375 αµινοξέων, η οποία ελέγχει την έκφραση γονιδίων 

που παίρνουν µέρος στον πολλαπλασιασµό των κύτταρων, την κυτταρική 

διαφοροποίηση, και την έναρξη σύνθεσης του DNA. Πειράµατα έδειξαν ότι η 

παρουσία του φυσιολογικού p53 µπορούσε να καταστείλει την κακοήθη εξαλλαγή των 

κύτταρων, ακόµη και παρουσία ενεργοποιηµένων ογκογονιδίων όπως π.χ. τα ras. 

Πολλά ανθρώπινα νεοπλάσµατα περιέχουν µεταλλαγµένες πρωτεΐνες p53, και έτσι 

φαίνεται ότι το p53 είναι ένα από τα συχνότερα εµπλεκόµενα γονίδια στην ανάπτυξη 

των ανθρώπινων όγκων. 

         Η πλειοψηφία των µεταλλάξεων του p53 αφορά την απώλεια της ικανότητας 

καταστολής της κακοήθους εξαλλαγής των κυττάρων. Υπάρχουν µεταλλάξεις αρνητικά 

επικρατείς που παρεµποδίζουν τη λειτουργία του φυσιολογικού p53 στο σχηµατισµό 

συµπλέγµατος µεταξύ του εναλλαγµένου και του φυσιολογικού p53. 

         Ορισµένα εξαλλαγµένα αλληλόµορφα έχουν χάσει την ογκοκατα-σταλτική τους 

δράση, και επίσης δρουν ως επικρατή συνεργαζόµενα ογκογονίδια. Υπάρχουν 

ανθρώπινα νεοπλάσµατα, στα οποία έχουν απαλειφθεί τα αλληλόµορφα του p53 ή 

υπάρχει πλήρης απουσία της έκφρασης τους. Αυτό δείχνει ότι το p53 δρα ως 

υπολειπόµενο γονίδιο. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί σηµαντική πρόκληση η διερεύνηση 

της σχέσης του τύπου των γενετικών αλλοιώσεων του p53 µε τον ιστολογικό τύπο ή τη 

βιολογική συµπεριφορά των νεοπλασµάτων. 
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Εικόνα 3. Μηχανισµοί απώλειας της ετεροζυγωτίας. b: αποχωρισµός των 

                 αδελφών χρωµατίδων και διπλασιασµός, c: µιτωτικός ανασυν- 

                 δυασµός, d: γονιδιακός ανασχηµατισµός, e: απάλλειψη χρωµο- 

                 σωµικής περιοχής, f: σηµειακή µετάλλαξη. 

 39



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40



1.9 Ο ρόλος της αύξησης της πολυπλοκότητας του µοντέλου της 
απώλειας της ετεροζυγωτίας στην δηµιουργία των νεοπλασµάτων 
 

         Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, υπάρχουν και νεοπλασίες για τις οποίες 

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

πιθανός παθογενετικός µηχανισµός. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο 

όγκος του Wilms, µια σπάνια µορφή καρκίνου των νεφρών που προσβάλλει παιδία. 

         Μελέτες που συνδυάζουν την απώλεια της ετεροζυγωτίας µε γενετική ανάλυση 

σύνδεσης έδειξαν ότι η ανάπτυξη του όγκου Wilms συνδέεται µε ελλείψεις στις 

χρωµοσωµικές περιοχές 11p13 (Francket et al, 1979) και 11p15 (Koutos et al, 1989). 

Τα δεδοµένα αυτά ταιριάζουν απόλυτα µε το µοντέλο των δυο χτυπηµάτων για τα 

ογκο-κατασταλτικά γονίδια, που θα έπρεπε να εντοπίζονται στις συγκεκριµένες 

χρωµοσωµικές περιοχές. Βάσει µελετών (Schroeder et al, 1987) έγινε η παρατήρηση, 

σύµφωνα µε την οποία ήταν απαραίτητη η αδρανοποίηση, µε ίσες πιθανότητες, τόσο 

του µητρικού, όσο και του πατρικού αλληλόµορφου, ωστόσο στους όγκους του Wilms 

το αλληλόµορφο που συνήθως χάνονταν ήταν το µητρικό. Για να ερµηνευτεί αυτό το 

φαινόµενο, δόθηκε η θεωρία της “γονιδιακής εκτύπωσης” (geonomic impriting) 

(Sapienza, 1989). 

         Η έννοια της “γονιδιακής εκτύπωσης” συνίσταται στο ότι ένα γονίδιο που δεν 

εντοπίζεται και συνεπώς δεν εµφανίζει γενετική σύνδεση µε το βραχίονα π.χ. 11p, 

επηρεάζει την έκφραση του ενός από τα δυο αλληλόµορφα ενός άλλου γονιδίου στον 

11p βραχίονα, µε αποτέλεσµα την εκλεκτική του έκφραση (Scrable et al, 1989, 1990). 

Με την ανάλυση του όγκου του Wilms γίνεται φανερό ότι στο µηχανισµό της 

καρκινογένεσης εκτός από το µηχανισµό της απώλειας της ετεροζυγωτίας εµπλέκονται 

και άλλοι µοριακοί µηχανισµοί. 
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1.10 Γενετική αστάθεια και καρκινογένεση 

 
         Στην καρκινογένεση  εκτός από την ενεργοποίηση των ογκογονιδίων και την 

αδρανοποίηση των ογκο-κατασταλτικών γονιδίων, συµµετέχει και µια τρίτη οµάδα 

γονιδίων, υποοµάδα ογκογονιδίων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την διατήρηση της 

πιστότητας του DNA κατά την αντιγραφή. Η άποψη αυτή, αν και είχε διατυπωθεί 

παλαιότερα (Spandidos, 1986), σε πειραµατικό στάδιο αποδείχθηκε πρόσφατα ότι 

κατέχει εξέχουσα ρόλο στην καρκινογένεση. Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν πρωτεΐνες 

που είτε επιδιορθώνουν ενδεχόµενα λάθη στην αντιγραφή του DNA, είτε είναι 

συστατικά του ίδιου του συστήµατος αντιγραφής. Συνεπώς µεταλλάξεις των γονιδίων 

αυτών οδηγούν µοιραία στην αύξηση του ρυθµού µεταλλαξογένεσης στο ανθρώπινο 

γονιδίωµα (Loeb, 1994). 

         Αρχικά αποδείχθηκε ότι τα γονίδια αυτά συµµετείχαν σε ορισµένα κληρονοµικά 

σύνδροµα καρκίνου, κυρίως του παχέος εντέρου (Aaltonen et al, 1993), µετέπειτα 

έρευνες έδειξαν ότι εµπλέκονται και στην ανάπτυξη σποραδικών νεοπλασµάτων, τόσο 

καλοήθους όσο και κακοήθους βιολογικής συµπεριφοράς, όπως σποραδικός καρκίνος 

του παχέος εντέρου (Ionov et al, 1993; Markowitz et al, 1995; Parsons et al, 1995; 

Shiba et al, 1994; Thibodeu et al, 1993), στον καρκίνο του ενδοµητρίου (Risinger et al, 

1993), του πνεύµονα (Shridhar et al, 1994), του µαστού (Yee et al, 1994). 

         Πρέπει να τονισθεί ότι στο φαινόµενο της κακοήθους εξαλλαγής των κυττάρων 

δεν ευθύνεται µόνο η συχνότητα των µεταλλάξεων, άλλα και οι άλλοι παράγοντες που 

σχετίζονται µε τον τύπο της µετάλλαξης. Σηµαντικό ρόλο παίζει και η φυσιολογία του 

κυττάρου. Τα παραπάνω φάνηκαν καθαρά µέσα από πειράµατα των Spandidos και 

Siminovitch το 1978, οι οποίες σύγκριναν τους ρυθµούς µεταλλαξογένεσης και 

κυτταρικού µετασχηµατισµού σε κύτταρα ανθρώπου και ινδικών χοιριδίων. Παρά το 

γεγονός ότι ο ρυθµός µεταλλαξογένεσης ήταν πανοµοιότυπος στους δυο τύπους 
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κύτταρων, µόνο τα κύτταρα των ινδικών χοιριδίων υπέστησαν κυτταρικό 

µετασχηµατισµό, ενώ στα ανθρώπινα κύτταρα µετασχηµατισµός συνέβαινε 

σπανιότητα.  

 

1.11 Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA 
 
 
         Το µικροδορυφορικό DNA (microsatellite DNA) αποτελεί το κατάλληλο 

πειραµατικό µέσο για τη µελέτη της πιστότητας στην αντιγραφή του DNA στα 

καρκινικά κύτταρα. Πρόκειται για υψηλά επαναλαµβανόµενο DNA, το οποίο 

αποτελείται συνήθως από δινουκλεοτίδια ή τρινουκλεοτίδια (ως και εξανουκλεοτίδια 

θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγόρια αυτή του DNA), που επαναλαµβάνονται 

αρκετές φορές στο γενετικό υλικό του ανθρώπου. Έχει ανευρεθεί σε 100,000 

διαφορετικές θέσεις σε όλα τα χρωµοσώµατα του ανθρώπου και τις περισσότερες 

φορές είναι CA/GT διπλέττες που επαναλαµβάνονται (Weber and May, 1989). Οι 

αλληλουχίες του µικροδορυφορικού DNA δεν συνδέονται συνήθως µε τη ρύθµιση της 

έκφρασης των γονιδίων αλλά συµµετέχουν ενεργά στην αποφυγή λαθών κατά την 

διάρκεια του φαινοµένου του γενετικού ανασυνδυασµού (recombination events). 

Οριοθετούν τις περιοχές που γίνεται η ανταλλαγή των αδελφών χρωµατιδίων, και κατά 

συνέπεια µικρά λάθη κατά τον ανασυνδυασµό δεν αλλοιώνουν το πλαίσιο ανάγνωσης 

σε παρακείµενα γονίδια (Radman and Wagner, 1993). 

         Οι αλληλουχίες αυτές έχουν υψηλό βαθµό πολυµορφισµού λόγω της 

επαναλαµβανόµενης δοµής των αλληλουχιών και την έλλειψη συγκεκριµένης 

λειτουργικότητας. Η δηµιουργία λαθών λόγω άνισου επιχιασµού κατά το ζευγάρωµα 

των αδελφών χρωµατιδίων ή κατά την αντιγραφή του DNA και η απουσία επιλεκτικής 

πίεσης στα νεοσχηµατισµένα µεταλλαγµένα αλληλόµορφα τα σταθεροποιεί στον 

πληθυσµό προκαλώντας έναν υψηλό βαθµό πολυµορφισµού (Schlotterer and Tautz, 
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1992). Έτσι, είναι δυνατόν η ετεροζυγωτία των αλληλόµορφων του µικροδορυφορικού 

DNA να υπερβαίνει το 90% στο φυσιολογικό πληθυσµό. 

         Τα νεοπλασµατικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από την δηµιουργία νέων 

µεταλλαγµένων αλληλόµορφων που απουσιάζουν από τον παρακείµενο φυσιολογικό 

ιστό. Τα νέα αυτά αλληλόµορφα δηµιουργούνται εξαιτίας των διαταραγµένων 

µηχανισµών αντιγραφής του DNA, και χαρακτηρίζεται ως αστάθεια του 

µικροδορυφορικού DNA (Microsatellite Instability, MI). 

         Το φαινόµενο της αστάθειας εµπλέκεται και στην παθογένεια γενετικών 

νοσηµάτων του νευρικού συστήµατος όπως είναι η χορεία του Ηuntington (Snell et al, 

1993), το σύνδροµο του εύθραυστου Χ χρωµο-σώµατος (Yu et al, 1991), η µυοτονική 

δυστροφία (Fu et al, 1992). Στα νοσήµατα αυτά έχουµε αύξηση του αριθµού 

τρινουκλεοτιδίων σε περιοχές επαναλαµβανόµενου DNA, που βρίσκονται κοντά σε 

συγκεκριµένα γονίδια, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η έκφραση τους. Η διάφορα 

αυτού του φαινοµένου και τις αστάθειας που χαρακτηρίζει τον καρκίνο, είναι ότι οι 

αλληλουχίες στόχος είναι συγκεκριµένες και συνεπώς η αστάθεια τους δεν εκφράσει 

µια γενικότερη αύξηση στο ρυθµό δηµιουργίας µεταλλάξεων στο γενετικό υλικό των 

ατόµων. Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA 

συµµετέχει στο σχηµατισµό αθηρωµατικών πλακών, παρατήρηση που µπορεί να δώσει 

νέες διαστάσεις στη µελέτη της αθηροσκληρυντικής νόσου και των συνεπειών της στο 

καρδιοαγγειακό σύστηµα (Spandidos et al, 1996). 

 

 

 

 
 

 44



1.12 Μεταλλακτικά γονίδια (mismatch repair genes) 
 
         Οι µεταλλάξεις των ογκογονιδίων και των ογκοκατασταλτικών γονιδίων µπορούν 

να δηµιουργήσουν κλώνους κυττάρων που και αυτοί µε τη σειρά τους θα αποτελέσουν 

στόχους για την επακόλουθες µεταλλάξεις. Αυτές οι δυο οµάδες γονιδίων ενέχονται 

ενεργά στη ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου, ο οποίος δεν λειτουργεί φυσιολογικά στα 

καρκινικά κύτταρα. Υπάρχει και µια τρίτη οµάδα γονιδίων, που εµπλέκονται στην 

δηµιουργία καρκίνου, η οποία δεν συνδέεται άµεσα µε τη ρύθµιση της κυτταρικής 

ανάπτυξης, αλλά έχει ένα γενικότερο ρόλο στη διασφάλιση της ακεραιότητας της 

γενετικής πληροφορίας. 

        Τα γονίδια αυτά ονοµάζονται µεταλλακτικά γονίδια και συνιστούν το σύστηµα 

επιδιόρθωσης των άνισα ζευγαρωµένων βάσεων (mismatch repair). Μεταλλάξεις σε 

αυτά τα γονίδια οδηγούν σε αποτελεσµατική αντιγραφή ή επιδιόρθωση του DNA. Τα 

τελευταία χρόνια αυξάνονται οι πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα αποφυγής ή 

διόρθωσης µεταλλάξεων, τα οποία εξασφαλίζουν τη γενετική σταθερότητα του 

κυττάρου. Όταν τα συστήµατα αυτά υποστούν βλάβες, αυξάνεται ο ρυθµός τυχαίων 

µεταλλάξεων και απορύθµιση τους και κατά συνέπεια συνιστά άµεσο προάγγελο 

βλαβών στο DΝΑ. Το σύστηµα επιδιόρθωσης των άνισα ζευγαρωµένων βάσεων 

(mismatch repair), αποτελεί τµήµα του µηχανισµού επιδιόρθωσης του DNA. Τα 

ευκαρυωτικά κύτταρα παρουσιάζουν ικανότητες επιδιόρθωσης των άνισα 

ζευγαρωµένων βάσεων, που είναι αναγκαίες για τη γενετική σταθερότητα. 

         Μια σειρά µελετών του µη πολυπλοειδούς κληρονοµικού καρκίνου του παχέος 

εντέρου οδήγησε στην ανακαλύψει ενός νέου µηχανισµού καρκινογένεσης, που 

οφείλεται σε βλάβη γονιδίων οµόζυγων µε γονίδια σε Drosophila και ζυµοµύκητα, τα 

οποία αποτελούν το σύστηµα επιδιόρθωσης των άνισα ζευγαρωµένων βάσεων (MMR). 

Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν επιπρόσθετα ανθρώπινα MMR γονίδια. Το σύστηµα 
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αυτό αναγνωρίζει τις λάθος ζευγαρωµένες βάσεις DNA, αναγνωρίζει τη θυγατρική 

αλυσίδα στην οποία ανήκει η βλάβη, αφαιρεί κοµµάτι της νεοσυντιθέµενης αλυσίδας 

που περιέχει τη βλάβη, και τελικά επανασυνθέτει µε πιστότητα τη θυγατρική αλυσίδα 
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                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
                                 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

 

2.1 Περιγραφή µαστού 
 
         Ο µαστός είναι ο µοναδικός αδένας του ανθρώπινου σώµατος που µετά την 

ωρίµανσή του δεν λειτουργεί. Αδρανεί για αρκετά χρόνια, λειτουργεί σπάνια, και σε 

µερικές περιπτώσεις καθόλου, και τελικά υποστρέφει στην γεροντική ηλικία. 

Μειονεκτεί απέναντι στους µαστούς των άλλων θηλαστικών, στα οποία η βιολογική 

πορεία του οργάνου δεν καθορίζεται από κοινωνικούς παράγοντες. Είναι δεδοµένο ότι 

κατά τα µακρά διαστήµατα «ηρεµίας» του το όργανο ζει και υφίσταται όλες τις 

επιδόσεις που είναι ήδη προκαθορισµένες από τη λειτουργία άλλων οργάνων. 

         Εκτός από τους φυλετικού και γενετικούς παράγοντες που επεµβαίνουν στην 

ανάπτυξη και τη µετέπειτα πορεία του, ο µαστός είναι κατεξοχήν όργανο στόχος 

πολλών ορµονικών επιδράσεων, κυρίως γοναδικών και υποφυσιακών, αλλά και άλλων 

όπως του θυρεοειδούς, των επινεφριδίων, του παγκρέατος. ∆ευτερεύοντες µεταβολικοί 

και νευρογενείς παράγοντες επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα το µαστικό έδαφος. Οι 

µηχανισµοί όµως των επιδράσεων στις λεπτοµέρειές τους και κυρίως στην πολύπλοκη 

αλληλοεξάρτησή τους δεν είναι γνωστοί. Ακόµα δεν είναι γνωστό πως ανταποκρίνεται 

το έδαφος του «αδρανούντος» µαζικού αδένα σε αυτές τις επιδράσεις και πόσο αυτή η 

ανταπόκριση διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Υπάρχει αδυναµία περιγραφής 

φυσιολογικού προτύπου του γυναικείου µαστού στις διάφορες φάσεις της ζωής γιατί 

εµπλέκεται, από τη νεαρή ηλικία, µε αλλοιώσεις ινοκυστικής νόσου. 
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2.2 Παθολογία µαστού 
 
        Η παθολογία του µαστού διαχωρίζεται σε δύο µεγάλες ενότητες, 

Τις καλοήθεις και τις κακοήθεις παθήσεις. 

  2.2.1 Καλοήθεις παθήσεις µαστού 

 

         Περιλαµβάνουν µεγάλη ποικιλία νοσηµάτων γνωστής και άγνωστης αιτιολογίας, 

καθώς και φλεγµονώδεις παθήσεις και καλοήθη νεοπλάσµατα. (Πίνακας 4) 

         Η ινοκυστική και ινώδης νόσος είναι οι συνηθέστερες παθήσεις του µαστού. Τα 

προβλήµατά τους παραµένουν αδιευκρίνιστα. Για την περιγραφή τους έχουν 

χρησιµοποιηθεί πολλοί όροι όπως χρόνια κυστική µαστίτις, κυστική µαστοπάθεια, 

κυστική νόσος µαστού κ.α. Υπάρχει η άποψις ότι οφείλονται σε ορµονικές διαταραχές. 

Στις Η.Π.Α. µία στις επτά γυναίκες παρουσιάζει κλινικά έκδηλη νόσο στην 

γενετησιακή της ηλικία. Η συχνότητα σε νεκροτοµιακό υλικό κυµαίνεται σε διάφορες 

µελέτες µεταξύ 30%-65%. Η συχνότητα της ινώδους νόσου θεωρείται µικρότερη. 

Αναφέρονται ποσοστά από 3%-8%. Όλες οι ηλικίες µπορούν να παρουσιάσουν 

αλλοιώσεις και των δύο παθήσεων. Στην ινοκυστική νόσο οι περισσότερες περιπτώσεις 

συσσωρεύονται στη 10ετία 40-50 µε βαθµιαία ανυψωτική συχνότητα στις 10ετίες πριν 

από τα 40 και βαθµιαία πτωτική συχνότητα στις 10ετίες µετά τα 50. Η ινώδης νόσος 

κατανέµεται σε µικρότερες ηλικίες, αρχίζει από 20 ετών, και σε ποσοστό 75% 

προσβάλλει τις ηλικίες κάτω των 45 ετών. Η νόσος είναι σπανιότατη µετά τα 55 χρόνια 

της ηλικίας. 

         Το ινοαδένωµα είναι το συχνότερο νεόπλασµα των νεαρών ηλικιών, µε την αιχµή 

της καµπύλης συχνότητας στη δεκαετία 30-40. Ιστογενετικά προέρχεται από κυτταρικό 

υλικό των λοβιακών µονάδων και δεν αναπτύσσεται σε ανδρικό µαστό. ∆ύο 
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σπανιότατοι ιδιαίτεροι τύποι ινοαδενωµάτων είναι το γιγάντιο ινοαδένωµα της 

εφηβείας και τα αλληλοδιάδοχα ιναοδενώµατα που και αυτά αναπτύσσονται σε πολύ 

νεαρές γυναίκες. 

         Το ινοαδένωµα σπανιότατα εξελίσσεται. Το συνηθέστερο καρκίνωµα που 

αναπτύσσεται σε ινοαδένωµα είναι in situ λοβιακό καρκίνωµα. 

 

2.2.2. Καρκινώµατα µαστού 
 
         Το καρκίνωµα του µαστού είναι κακοήθης πάθηση του µαστού επιθηλίου. 

Υπάρχουν διάφορες ταξινοµήσεις των καρκινωµάτων του µαστού που κατά καιρούς 

αναθεωρούνται, γεγονός που εκφράζει τις ελλιπείς γνώσεις µας για την ιστογένεση των 

διαφόρων µορφών των µαστικών καρκίνων. Η βασική διαίρεση των καρκινωµάτων του 

µαστού γίνεται σε δύο µεγάλες οµάδες: Τα πορογενή και τα λοβιακά καρκινώµατα. 

Κάθε µία από αυτές περιλαµβάνει in situ και διηθητικές µορφές. 

         Όλες οι ταξινοµήσεις αρχίζουν από το σηµείο που η µορφολογία ορισµένων 

κυττάρων στο µαστό επιτρέπει την αναγνώρισή τους ως κακοήθων. Η µορφολογική 

κακοήθεια των καρκινικών κυττάρων συνοδεύεται και από κακοήθη βιολογική 

συµπεριφορά που εκφράζεται µε διηθητική ανάπτυξη. ∆εν είναι γνωστός ο χρόνος που 

χρειάζονται τα καρκινωµατώδη κύτταρα του µαστού να εκδηλώσουν πρακτικά την 

κακοήθειά τους. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο χρόνος ποικίλει µεταξύ των 

διαφόρων τύπων µαστικών καρκίνων, και επιτρέπει σε αρκετές περιπτώσεις το 

διαχωρισµό τους σε in situ  και διηθητικές µορφές. Ο πιο συνηθισµένος ιστολογικός 

τύπος είναι ο διηθητικός αδενώδης καρκίνος, ενώ άλλοι διηθητικοί ιστολογικοί 

υποτύποι όπως τα λοβιδιακά, µυελώδη, βλενώδη, θηλωµατώδη, και σωληνώδη 

καρκινώµατα αποτελούν το 1%-10% των κακοηθειών του µαστού. Οι δύο πιο 

σηµαντικοί τύποι µη διηθητικών, in situ, καρκινωµάτων είναι ο πορογενής και ο 
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λοβιδιακός. Είναι ευνόητο ότι από κλινική άποψη ο διαχωρισµός αυτός έχει µεγάλη 

σηµασία για την πρόγνωση των ασθενών. (Πίνακας 5) 

         Ο καρκίνος του µαστού αποτελεί σήµερα ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα 

της ογκολογίας. Αντίθετα µε τους όγκους άλλων οργάνων όχι µόνο δεν παρουσιάζει 

ελάττωση, αλλά αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιµότητάς του. Τα τελευταία 

χρόνια η ετήσια αύξηση συχνότητας καρκίνου µαστού στην Ελλάδα έφτασε το 3% και 

στην Αγγλία έχει περάσει το 4%. Η αύξηση του µέσου όρου ζωής δεν φαίνεται να 

συνδέεται µε την αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του µαστού, γιατί αφορά όχι 

µόνο τους µετεµµηνοπαυσιακούς αλλά και τους προεµµηνοπαυσιακούς καρκίνους. 

Συσχετισµοί µε το κάπνισµα και µε διαιτητικούς παράγοντες δεν έδωσαν θετικά 

αποτελέσµατα. Η έρευνα έχει στραφεί στον τοµέα της Μοριακής Βιολογίας και η 

µελέτη των ογκογονιδίων και των ογκοκατασταλτικών γονιδίων µαζί µε µελέτες στο 

επίπεδο του DNA των κυττάρων, σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες έχει αποφέρει 

πολλά θετικά αποτελέσµατα. 

2.2.3 Προσδιορισµός κινδύνου νοσήσεως 
 
         Το καρκίνωµα του µαστού δεν κατανέµεται τυχαία στο γυναικείο πληθυσµό της 

γης. Υπάρχουν οµάδες υψηλού κινδύνου νοσήσης που οφείλεται σε φυλετικούς, 

περιβαλλογικούς, οικογενείς ή άλλους παράγοντες, και που η παρουσία περισσοτέρων 

του ενός φαίνεται να έχει αθροιστική σηµασία. 

         Γεωγραφική κατανοµή. Την υψηλότερη συχνότητα καρκίνου του µαστού στον 

κόσµο έχουν οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς, και τη χαµηλότερη η Ιαπωνία και η Ουγκάντα. 

∆εύτερη σε συχνότητα µετά τη Β. Αµερική έρχεται η Ευρώπη µε σοβαρές όµως 

διαβαθµίσεις στα διάφορα κράτη της. Υψηλότερα ποσοστά καρκίνου µαστού στην 

Ευρώπη παρουσιάζουν η Ελβετία, ∆ανία, Ολλανδία και Αγγλία, µέση συχνότητα η 

Σουηδία, Νορβηγία, Γερµανία, και χαµηλότερη η Γαλλία και η Ιταλία. Τη χαµηλότερη 

 50



συχνότητα στην Ευρώπη παρουσιάζει η Πολωνία. Από τους Ασιατικούς λαούς τη 

µεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζει η Ινδία. Από την Αφρική οι χώρες της ∆υτικής 

ακτής στις οποίες, η συχνότητα είναι περίπου ίδια µε των Η.Π.Α. 

         Οικογενής προδιάθεση. Συγγενείς γυναικών µε καρκίνωµα µαστού έχουν 

υψηλότερο κίνδυνο νοσήσης. Ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος σε συγγενείς 1ου βαθµού 

(µητέρα και αδερφή), αλλά υπάρχει και σε συγγενείς 2ου βαθµού (γιαγιάδες, θείες, 

ξαδέρφες), ανεξάρτητα από το σκέλος του πατέρα ή της µητέρας. 

         Γεννητικότητα. Η σηµασία της, ήταν γνωστή από παρατηρήσεις της υψηλής 

συχνότητας καρκίνου µαστού στις καλόγριες. Φαίνεται ότι σαφή προστασία ασκεί η 

πρώιµη τελειόµηνη εγκυµοσύνη από τα 18 µέχρι τα 25 χρόνια, ενώ οι επόµενες δεν 

ασκούν αντίστοιχη προστασία. ∆ευτερεύοντες παράγοντες που επίσης φαίνεται να 

συνδέονται µε αυξηµένο κίνδυνο νοσήσης είναι η πρώιµη εµµηναρχή, η 

καθυστερηµένη εµµηνόπαυση και η παχυσαρκία, καθώς και προσωπικοί παράγοντες 

όπως χρόνια ψυχολογικά stress. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι µαστοί µεγάλου 

µεγέθους πάσχουν συχνότερα από καρκίνωµα, σε σχέση µε µαστούς µικρού µεγέθους. 

         Ηλικιακή κατανοµή. ∆ιεθνώς το καρκίνωµα του µαστού αρχίζει την εµφάνισή 

του γύρω από την ηλικία των 25 ετών. Έχουν περιγραφεί σποραδικές περιπτώσεις και 

σε µικρότερες ηλικίες.  

2.2.4. Ορµονικοί Υποδοχείς 

         Η ορµονοεξέταση των καρκινωµάτων του µαστού είναι γνωστή από το 1896, 

όταν ο Άγγλος χειρούργος Bentson παρατήρησε µε την ωοθηκoεκτοµή βελτίωση 

κλινικών συµπτωµάτων σε ορισµένες περιπτώσεις γενικευµένων σταδίων της νόσου. 

Ευρήµατα µελετών εδραίωσαν την άποψη της ορµονοεξάρτησης µερικών τουλάχιστον 

µαστικών καρκίνων. Φυσιολογικοί ιστοί στόχοι, όπως ο µαστός, περιλαµβάνουν στα 

κύτταρά τους υποδοχείς ορµονών, οι οποίοι ευθύνονται για την αρχική δέσµευση της 
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ορµόνης µε αποτέλεσµα την έκλυση µιας αλυσίδας βιοχηµικών µεταβολών στο 

κύτταρο, που είναι ειδικές για την ειδική ορµόνη. Τα επιθηλιακά κύτταρα του µαστού 

µε την καρκινωµατώδη εξαλλαγή  διατηρούν σε µερικούς καρκίνους µέρος ή όλες τις 

ποικιλίες των υποδοχέων που έχουν τα φυσιολογικά κύτταρα και συνεπώς η ανάπτυξή 

τους επηρεάζεται από το ορµονικό περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν. Έχει υπολογιστεί 

ότι το 50-70%  όλων των µαστικών καρκινωµάτων είναι ορµονοεξαρτώµενα. Το 

ποσοστό της ορµονοεξάρτησης παρουσιάζει σηµαντική πτώση µε την εµφάνιση των 

µεταστάσεων. 

         Η κυτταρική ετερογένεια είναι σύνηθες φαινόµενο στα καρκινώµατα του µαστού. 

∆εν αποκλείεται και η περίπτωση της παρουσίας ελαττωµατικών πρωτοπλασµατικών 

υποδοχέων, ή ακόµα και ελαττωµατικών πυρηνικών θέσεων µε τελική απουσία της 

ορµονικής αντιδράσεως. Ορµονικοί υποδοχείς είναι συχνότεροι σε όγκους χαµηλής 

κακοήθειας (grade) και όσον αφορά τον τύπο του καρκινώµατος είναι συχνότεροι στα 

λοβιακά, στα διαφοροποιηµένα σωληνώδη και στα θηλώδη καρκινώµατα. (Πίνακας 6)     
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Πίνακας 4. Καλοήθης Παθήσεις Μαστού 

 I.    Ινοκυστική νόσος 

 II.   Ινώδης νόσος 

 III.  Πορεκτασία 

 IV.  Φλεγµονώδης Παθήσεις 

1. Λιπονέκρωση 

2. Επιπολής φλεβίτις ή νόσος του Mondor 

3. Υποτροπιάζοντα αποστήµατα θηλαίας άλως                                                      

4. Μαστίτις ηρεµούντος µαστού 

5. Παρασιτικές και ειδικές φλεγµονές 

V. Καλοήθη νεοπλάσµατα 

1. Ινοαδένωµα 

2. Φυλλοειδής κυστοσάρκωµα 

3. Μονήρες θήλωµα 

4. Πολλαπλά θηλώµατα 

5. Αδένωµα θηλής 

6. Κακοήθη µεσεγχυµατογενή  νεοπλάσµατα 
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Πίνακας 5. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣΤΟΥ 
 
Ι. Λοβιακά καρκινώµατα 
    Α. In situ. Υπάρχει ένας µόνο ιστολογικός τύπος. 
    Β. ∆ιηθητικά 
    -Κοινός τύπος µε παρουσία ή µη κυττάρων σφραγιστήρος δακτυλίου. 
    -Κυψελιδώδης τύπος. 
    -Μικροσωληνώδης τύπος. 
 
ΙΙ. Πορογενή καρκινώµατα 
     Α. In situ. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία τύπων µε συχνότατη ανάµειξη  
          δυο ή περισσοτέρων µεταξύ τους. 
    -Φαγεσωρικός (comedo) 
    -Ηθµοειδής (Cribriform) 
    -Συµπαγής (Solid) 
    -Τροχοειδής (Cartwheel) 
    -Τοιχωµατικός (Clinging) 
    -Θηλώδης (Papillary) 
    -Λοβιακή καρκινοποίηση (Lobular Cancerization) 
 
    B. ∆ιηθητικά 
    -Καρκίνωµα χωρίς ειδικούς χαρακτήρες N.O.S. (Non Otherwise  
     Specified). 
   -∆ιηθητικά καρκινώµατα µε µερική ή ολική διατήρηση της in situ 
     µορφολογίας. 
 
   Ειδικοί τύποι: 
   -Μυελοειδές καρκίνωµα µε λεµφοκυτταρική διήθηση 
   -Βλεννώδες καρκίνωµα 
   -∆ιαφοροποιηµένο σωληνώδες καρκίνωµα 
   -Αποκρινές καρκίνωµα 
   -Αδενοειδές κυστικό καρκίνωµα 
   -Λιποεκκριτικό καρκίνωµα 
   -Καρκίνωµα πλούσιο σε γλυκογόνο 
   -Νεανικό εκκριτικό καρκίνωµα 
   -Καρκίνωµα µε µαλπιγιακή, ατρακτοκυτταρική ή σαρκωµατοειδή  
    µετάπλαση 
   -Καρκινώµατα µε ειδική κλινική εικόνα 
   Νόσος Paget 
   Φλεγµονώδες καρκίνωµα 
 
ΙΙΙ. Μικτό λοβιακό και πορογενές καρκίνωµα 
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Πίνακας 6. Σταδιοποίηση καρκινωµάτων µαστού (stage)  

                                   Σύστηµα T.N.M. 

 

 
T- Πρωτοπαθής όγκος 
Ν- Επιχώριοι λεµφαδένες 
Μ- Αποµακρυσµένες µεταστάσεις 
 
Tis- In situ καρκίνωµα 
Τ0- Υπόνοια όγκου 
Τ1- ∆ιάµετρος όγκου µικρότερη 2 cm 
Τ2- ∆ιάµετρος όγκου 2-5 cm 
Τ3- ∆ιήθηση θωρακικού τοιχώµατος και δέρµατος 
 
NX- ∆εν περιλαµβάνονται 
Ν0- Χωρίς µεταστατική διήθηση 
Ν1- Μεταστατική διήθηση 
Ν2- Μεταστατική διήθηση και σύµφυση των λεµφαδένων µεταξύ τους 
Ν3- Μεταστατική διήθηση λεµφαδένων µασχάλης και έσω µαστικής 
 
Μ0- Χωρίς αποµακρυσµένες µεταστάσεις 
Μ1- Με µακρυσµένες µεταστάσεις 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 55



2.3 Βιολογία καρκίνου µαστού 
 
         Κάθε ιστολογικός τύπος καρκινώµατος µαστού έχει τη δική του βιολογική 

συµπεριφορά που διαφέρει σηµαντικά µεταξύ ορισµένων τύπων. Η κακοήθεια της κάθε 

συγκεκριµένης περιπτώσεως στον ίδιο ιστολογικό τύπο ποικίλει, άλλοτε περισσότερο 

και άλλοτε λιγότερο, ανάλογα µε τη µορφολογική κακοήθεια του κυτταρικού 

πληθυσµού που τον αποτελούν. 

         Κυτταρογενετική και µοριακή ανάλυση έχει δείξει ότι η ανάπτυξη του καρκίνου 

του µαστού βασίζεται σε πολλές γενετικές αλλοιώσεις τόσο στα ογκογονίδια, όσο και 

στα ογκοκατασταλτικά γονίδια. Εκτιµάται ότι απαιτούνται τουλάχιστον έξι γενετικές 

αλλοιώσεις για τη δηµιουργία ενός κακοήθους κυτταρικού κλώνου. 

         Τα γονίδια που έχουν υποστεί τις αλλοιώσεις πρέπει να επηρεάζουν µια ποικιλία 

βιολογικών λειτουργιών, περιλαµβάνοντας την αθανατοποίηση των κυττάρων, την 

εξαρτώµενη από προσκόλληση κυτταρική αύξηση, την ικανότητα διήθησης σε ιστούς 

και την αγγειογένεση. Περίπου το 60-80% των περιπτώσεων καρκίνου του µαστού 

παρουσιάζουν ένα σηµαντικό βαθµό ανευπλοειδίας. Πολλαπλή ανευπλοειδία έχει 

παρατηρηθεί σε ποσοστό περίπου 10-15%, ενώ το ποσοστό αυτό πιστεύεται ότι πρέπει 

να είναι µεγαλύτερο. Η πλοειδία  των καρκινικών κυττάρων προσφέρει µια 

σφαιρικότερη εικόνα της γενετικής εξέλιξης και ετερογένειας του όγκου και µπορεί να 

αποτελέσει γενετικό δείκτη για την σταθερότητα του γονιδιώµατος των καρκινικών 

κυττάρων του µαστού. 

2.4 Καρκίνος µαστού-Ογκογονίδια 
 
         Τα ογκογονίδια στον καρκίνο του µαστού ενεργοποιούνται κυρίως µε την 

αυξηµένη µεταγραφική ενεργότητα των γονιδίων ή τη γονιδιακή επέκταση. Και οι δύο 

αυτοί τρόποι οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσµα, δηλαδή στην υπερέκφραση του 

παραγόµενου προϊόντος του γονιδίου. 
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         Λίγες φορές παρατηρείται γονιδιακή επέκταση σε υποδοχείς αυξητικών 

παραγόντων, π.χ. ο υποδοχέας του επιδερµικού αυξητικού παράγοντα (EGF-R) 

(Slamon et al, 1987), και του αυξητικού παράγοντα των ινοβλαστών (FGF-R) (Adnane 

et al, 1991). Τα ογκογονίδια που εµπλέκονται συχνότερα στο φαινόµενο της γονιδιακής 

επέκτασης είναι τα ογκογονίδια erbb 2, myc και int2. Περίπου το 40% των όγκων του 

µαστού παρουσιάζουν το φαινόµενο της γονιδιακής επέκτασης σε ένα τουλάχιστον από 

τα προαναφερθέντα ογκογονίδια. 

         Στην περιοχή 17q21, έχει παρατηρηθεί γονιδιακή επέκταση του erbb2 σε 

ποσοστό περίπου 20% στο διηθητικό καρκίνο του µαστού. Το φαινόµενο αυτό 

προκαλεί ενδιαφέρον καθώς έχει συσχετιστεί µε κακή εξέλιξη της νόσου (Slamon et al, 

1987). Παρατηρείται αύξηση των επιπέδων του mRNA , κατά τη διάρκεια της 

γονιδιακής επέκτασης, καθώς και σε επίπεδο έκφρασης της πρωτεΐνης. 

         Η σηµασία της υπερέκφρασης του erbb2 στην εξέλιξη της νόσου είναι µεγάλη για 

τις ασθενείς µε διηθητικούς λεµφαδένες, ενώ είναι µικρότερη σε ασθενείς µε µη 

διηθητικούς λεµφαδένες. Η υπερέκφραση του erbb2 δεν φαίνεται να σχετίζεται µε 

µεταστάσεις σε λεµφαδένες. Η γονιδιακή επέκταση του γονιδίου erbb2 ίσως να 

σχετίζεται µε αύξηση της καρκινογένεσης (Borg et al, 1991), αλλά δεν φαίνεται να 

προσδίδει ένα αυξηµένο δυναµικό για µεταστάσεις. 

         Υπερέκφραση του erbb2 έχει βρεθεί σε ποσοστό 50% σε µεγαλο-κυτταρικά 

πορογενή in situ καρκινώµατα του µαστού, δείχνοντας την ιδιαίτερη σηµασία που 

παίζει η υπερέκφραση στον συγκεκριµένο ιστολογικό τύπο. Τα µικροκυτταρικά 

πορογενή in situ καρκινώµατα σπάνια δείχνουν υπερέκφραση του γονιδίου erbb2. 

         Υπερέκφραση του ογκογονιδίου myc, είτε µέσω γονιδιακής επέκτασης, είτε µέσω 

αλληλεπίδρασης ρυθµιστικών στοιχείων, έχει βρεθεί σε ποσοστό 6-32% στον καρκίνο 

του µαστού (Devillee and Cornelisse, 1994). Αναδιάταξη του γονιδίου myc σπάνια έχει 
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παρατηρηθεί. Η γονιδιακή επέκταση και η υπερέκφρασή του γονιδίου σε επίπεδο 

mRNA είναι πολύ σηµαντικές στην πρόγνωση. 

         Γονιδιακή επέκταση του γονιδίου int2, που βρίσκεται στην περιοχή  11q13 έχει 

βρεθεί σε ποσοστό περίπου 15% σε όγκους του µαστού. Η γονιδιακή επέκταση όµως δε 

σχετίζεται µε υπερέκφραση του γονιδίου σε επίπεδο mRNA . Έτσι, έχει υποτεθεί ότι η 

γονιδιακή επέκταση ενός άλλου γονιδίου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο γονίδιο 

int2, µπορεί να έχει κάποια βιολογική επίδραση, ενώ το γονίδιο int2 αυτό καθ’ αυτό 

απλά συν-υφίσταται γονιδιακή επέκταση. 

         Αρκετά γονίδια έχουν πρόσφατα ταυτοποιηθεί στη συγκεκριµένη περιοχή και δύο 

από αυτά, το γονίδιο της κυκλίνης D1  και το γονίδιο ems1, εµφανίζουν αυξηµένα 

επίπεδα έκφρασης mRNA, σε όγκους µε ταυτόχρονη γονιδιακή επέκταση της περιοχής 

11q13.  Στον καρκίνο του µαστού, η επέκταση της περιοχής  11q13 όπου βρίσκεται το 

γονίδιο της κυκλίνης D έχει συσχετισθεί µε κακή εξέλιξη της νόσου, διασπορά σε 

λεµφαδένες και αυξηµένα επίπεδα ορµονικών υποδοχέων. Η τελευταία επίδραση 

αποτελεί απρόσµενο γεγονός καθώς η αυξηµένη έκφραση ορµονικών υποδοχέων 

συνήθως συνδέεται µε καλή πορεία της ασθένειας. 

         Η εµπλοκή των γονιδίων της οικογένειας ras στον καρκίνο του µαστού έχει 

µελετηθεί κυρίως σε επίπεδο υπερέκφρασης. Μεταλλάξεις στα ογκογονίδια ras γενικά 

θεωρούνται ότι συµβαίνουν αρκετά σπάνια κατά την ανάπτυξη καρκίνου του µαστού. 

Μελέτη στην οποία χρησιµοποιήθηκαν 65 δείγµατα καρκίνου του µαστού έδειξε ένα 

ποσοστό µεταλλάξεων 12% του γονιδίου K-ras (Koffa et al, 1994). Όλες οι 

µεταλλάξεις ανιχνεύτηκαν αποκλειστικά σε όγκους υψηλής διαφοροποίησης 

δείχνοντας ότι τα γονίδια ras θα πρέπει να εµπλέκονται σε όψιµα στάδια κατά την 

εξέλιξη της νόσου.  
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2.5 Καρκίνος µαστού και ογκο-κατασταλτικά γονίδια 
 
         Τα ογκο-κατασταλτικά γονίδια διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

έναρξη και εξέλιξη του καρκίνου του µαστού. Η ταυτοποίησή τους πραγµατοποιείται 

από την ανίχνευση γενετικών αλλοιώσεων σε οικογένειες µε κληρονοµικούς τύπους 

καρκίνου του µαστού. Πολλές φορές τα ογκο-κατασταλτικά γονίδια τα οποία 

εµπλέκονται σε οικογενείς µορφές καρκίνου του µαστού, υφίστανται αλλοιώσεις και σε 

σποραδικούς καρκίνους (Cox et al, 1994).  

         Σε αντίθεση µε τα ογκογονίδια, τα ογκο-κατασταλτικά γονίδια, για να οδηγήσουν 

σε κακοήθη καρκίνο, πρέπει να απενεργοποιηθούν και τα δύο αντίγραφά τους, µετά 

από δύο γενετικά γεγονότα. 

         Το πρώτο γενετικό ‘’χτύπηµα’’ περιλαµβάνει την απάλειψη του φυσιολογικού 

αλληλόµορφου, µε αποτέλεσµα τα κύτταρα να υφίστανται το φαινόµενο της απώλειας 

της ετεροζυγωτίας. Με τη χρήση πολυµορφικών δεικτών πραγµατοποιούνται 

αναλύσεις απώλειας της ετεροζυγωτίας οι οποίες αποσκοπούν στην αποκάλυψη της 

θέσης νέων ογκο-κατασταλτικών γονιδίων. Οι µελέτες αυτές βασίζονται στο γεγονός 

ότι τα ογκο-κατασταλτικά γονίδια υφίστανται ελλείψεις στα καρκινικά κύτταρα. Έτσι, 

µε τη χαρτογράφηση της χρωµοσωµικής περιοχής που έχει την έλλειψη, οριοθετείται 

και η θέση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου. Στην ανάπτυξη καρκίνου του µαστού 

εµπλέκονται διάφορες χρωµοσωµικές θέσεις, µε τουλάχιστον  ΙΙ χρωµοσωµικούς 

βραχίονες που εµφανίζουν το φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 25%. (Εικόνα 5) (Πίνακας 7) 

         Πολλές από τις χρωµοσωµικές περιοχές που βρίσκονται ογκο-κατασταλτικά 

γονίδια τα οποία σχετίζονται µε άλλους τύπους καρκίνου, όπως στην περιοχή 18, 

εµφανίζουν το φαινόµενο της ετεροζυγωτίας και στον καρκίνο του µαστού. Αυτό 

εξηγείται εάν δεχτούµε ότι οι χρωµοσωµικές αυτές περιοχές εµπλέκονται στην 
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καρκινογένεση χωρίς να υπάρχει ειδικότητα ως προς τον ιστό στον οποίο 

αναπτύσσεται ο καρκίνος, είτε δεχόµενος ότι περισσότερα από ένα ογκο-κατασταλτικά 

γονίδια βρίσκονται σε πολύ κοντινές θέσεις στον ίδιο χρωµοσωµικό βραχίονα. 

         Μελέτες ανάλυσης σύνδεσης, και χαρτογράφηση της περιοχής 17q12-q21 σε 

οικογένειες µε καρκίνο του µαστού ή καρκίνο του µαστού και των ωοθηκών 

ταυτοποιήθηκε το ογκο-κατασταλτικό γονίδιο BRCA1 (Hall et al, 1990, 1991; Easton et 

al, 1993 ). 

         Το γονίδιο αυτό είναι υπεύθυνο για την κληρονοµική προδιάθεση για το 45% των 

οικογενειών µε καρκίνο του µαστού και για περισσότερο από 90% των οικογενειών µε 

καρκίνο του µαστού και των ωοθηκών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

µεταλλάξεις του γονιδίου BRCA 1 ανιχνεύονται µόνο σε οικογενείς και όχι σε 

σποραδικές περιπτώσεις καρκίνου του µαστού (Castilla et al, 1994; Gayther et al, 1995; 

Simard et al, 1994). 

         Ένα από τα πρώτα ογκο-κατασταλτικά γονίδια που ανακαλύφθηκε ότι 

εµπλέκονται στον καρκίνο του µαστού είναι το p53. Το φαινόµενο της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας για το ένα από τα δύο αλληλόµορφα του γονιδίου p53 είναι πολύ συχνό 

στον καρκίνο του µαστού (Ox et al, 1994). Το p53 βρίσκεται συχνά µεταλλαγµένο και 

στο σποραδικό καρκίνο του µαστού. Ποσοστό 32% καρκίνων του µαστού είναι θετικοί 

για την p53 µε µεθόδους ανοσοϊστοχηµείας, ανιχνεύοντας κυρίως τη µεταλλαγµένη 

µορφή της πρωτεΐνης (Thor et al, 1992). Υπερέκφραση του γονιδίου p53 σε ασθενείς 

µε διηθηµένους λεµφαδένες σχετίζεται µε κακή πορεία εξέλιξης της νόσου (Isola et al, 

1992). 

         Το γονίδιο του ρετινοβλαστώµατος RB1 βρίσκεται συχνά µεταλλαγµένο και στον 

καρκίνο του µαστού (Lee et al, 1998; Tang et al, 1998). Μελέτες σε πρωτογενείς 

όγκους του καρκίνου του µαστού έχουν δείξει την ύπαρξη του φαινοµένου της 
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απώλειας της ετεροζυγωτίας για το γονίδιο Rb περίπου στο 36% των περιπτώσεων του 

καρκίνου του µαστού (Deville et al, 1991; Andersen et al, 1992; Borg et al, 1992; 

Spandidos et al, 1992; Trudel et al, 1992). Σε όλες τις περιπτώσεις που παρατηρείται 

απώλεια της έκφρασης του γονιδίου Rb ένας αριθµός καρκινικών κυττάρων 

διατηρούσαν την ικανότητα έκφρασης του γονιδίου. Αυτό δείχνει ότι οι αλλοιώσεις του 

γονιδίου Rb δεν αποτελούν πρώιµο γεγονός αλλά συµβαίνουν σε µετέπειτα στάδια 

κατά την πορεία ογκογένεσης του µαστού. 

         Πρόσφατα, εντοπίστηκε στην χρωµοσωµική περιοχή 13q12-13 ένα δεύτερο 

γονίδιο το οποίο σχετίζεται µε την κληρονοµική προδιάθεση του καρκίνου του µαστού. 

Είναι το γονίδιο BRCA2 (Wooster et al, 1994; Tartigian et al, 1996), που αποτελείται 

από 27 εξώνια και το προϊόν που κωδικοποιεί είναι ένα πεπτίδιο 3.148 αµινοξέων 

(Tartigian et al, 1996). Η βιολογική λειτουργία του γονιδίου δεν έχει γίνει ακόµα 

γνωστή, αν και πιστεύεται ότι ανήκει και αυτό στα ογκο-κατασταλτικά γονίδια, και 

πιθανόν δρα ως αρνητικός ρυθµιστής της αύξησης των καρκινικών κυττάρων.  
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Εικόνα 5. Ανάλυση αλληλοτύπου στον καρκίνο του µαστού. Η στικτή 

                 γραµµή παριστάνει τη διάκριση µεταξύ των χρωµοσωµικών 

                 βραχιόνων που εµφανίζουν απώλειας της ετεροζυγωτίας σε 

                 ποσοστό µεγαλύτερο του 25%.  
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Πίνακας 7. Μελέτη του φαινοµένου της ετεροζυγωτίας στον καρκίνο 

                   του µαστού. 
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                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
                      ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟ∆ΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 
 

3.1 Επιδηµιολογία 
 
         Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος του 

ουροποιητικού συστήµατος και αντιπροσωπεύει περίπου το 2-3% του συνόλου των 

νεοπλασµάτων του ανθρώπου. Στις Η.Π.Α. είναι η πέµπτη πιο συχνή µορφή καρκίνου 

µε περισσότερες από 50.000 νέες περιπτώσεις το χρόνο, αποτελώντας το 4,5% των 

κακοηθών νέο-πλασµάτων και το 1,9% των θανάτων από καρκίνο στις Η.Π.Α. 

         Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως είναι συχνότερος στους άνδρες, παρά στις 

γυναίκες, και η συχνότητά του αυξάνει µε την ηλικία. Η συχνότητα εµφάνισης του 

καρκίνου αυτού ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες είναι περίπου 3:1 αντίστοιχα, 

µε αυξητική τάση υπέρ των γυναικών. Είναι παραδεκτό ότι η συχνότητα εµφάνισης του 

καρκίνου της ουροδόχου κύστεως µεταξύ ανδρών και γυναικών διαφέρει από χώρα σε 

χώρα, και επίσης παίζει ρόλο και η φυλή. Στους λευκούς η συχνότητα εµφάνισης είναι 

διπλάσια από ότι στους µαύρους. Το µεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων, περίπου 

80% συναντάται σε άτοµα ηλικίας µεταξύ 50 και 79 ετών, ενώ η µέση ηλικία 

διάγνωσης είναι τα 65 χρόνια, και κατά τη στιγµή της διάγνωσης στο 85% των 

περιπτώσεων, ο όγκος είναι εντοπισµένος στην ουροδόχο κύστη, ενώ στο 15% ο όγκος 

έχει δώσει µεταστάσεις στους επιχώριους λεµφαδένες ή σε αποµακρυσµένες θέσεις. Τα 

νεοπλάσµατα της ουροδόχου κύστης είναι πιο συχνά σε σχέση µε τα νεοπλάσµατα του 

υπόλοιπου αποχετευτικού συστήµατος, σε ποσοστό γύρω στο 70%, αφού ο ρόλος της 

κύστης ως αποθήκη ούρων, την αναγκάζει να βρίσκεται για µεγαλύτερο διάστηµα υπό 

την επίδραση καρκινογόνων ουσιών που πιθανών να υπάρχουν στα ούρα. 
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3.2 Νεοπλάσµατα ουροδόχου κύστεως 
 
         Τα νεοπλάσµατα της ουροδόχου κύστης µπορούν να διακριθούν σε διηθητικά και 

εκβλαστητικά. Τα τελευταία προβάλουν  προς την κοιλότητα της ουροδόχου κύστης 

και έχουν συνήθως θηλώδη διαµόρφωση. Τα νεοπλάσµατα της ουροδόχου κύστεως 

µπορεί να είναι καλοήθη ή κακοήθη. Συχνότερα και µεγαλύτερης σηµασίας είναι τα 

κακοήθη (Goh et al, 2003). 

3.2.1 Καλοήθη νεοπλάσµατα 
 

1. Ανάστροφο θήλωµα. Συνήθως εντοπίζεται στο κυστικό τρίγωνο, στον αυχένα και 

στην προστατική ουρήθρα ηλικιωµένων ατόµων. Έχει πολυποειδή µακροσκοπική 

εµφάνιση, ενώ εµφανίζει την µικροσκοπική διαµόρφωση των άλλων ανάστροφων 

θηλωµάτων. 

 2. Αδενοµατοειδής όγκος. Μακροσκοπικά έχει την όψη όγκου µε συχνή πολυπώδη ή 

θηλώδη διαµόρφωση. Θεωρείται ως µη γνήσιο νεόπλασµα, αλλά ως µεταπλαστική 

επεξεργασία στα πλαίσια µιας αδενώδους κυστίτιδας. Μικροσκοπικά αποτελείται από 

σωληνώδεις σχηµατισµούς που επενδύονται από κυβοειδές επιθήλιο. Καλείται και 

µεσονεφρικό αδένωµα.  

 3. Άλλα καλοήθη νεοπλάσµατα. Έχουν περιγραφεί παραγαγγλιώµατα, θηλώδη 

αδενώµατα τύπου ορθού εντέρου, λειοµυώµατα, αιµαγγειώµατα, κοκκιώδη 

µυοβλαστώµατα, νευρινώµατα, κ.α. 

3.2.2. Κακοήθη νεοπλάσµατα 
 
         Καρκινώµατα. Εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του τριγώνου. Σε ένα 

ποσοστό περίπου 90% πρόκειται για καρκινώµατα µεταβατικού επιθηλίου 

(ουροθηλίου). Τα καρκινώµατα της ουροδόχου κύστης διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 
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α) στα αποτελούµενα από µεταβατικό επιθήλιο 

β) στα επιδερµοειδή καρκινώµατα 

γ) στα αδενοκαρκινώµατα 

δ) στα αδιαφοροποίητα 

   Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνεται για το καρκίνωµα in situ. 

         Τα καρκινώµατα από µεταβατικό επιθήλιο είναι θηλώδη ή συµπαγή, µε ή 

χωρίς µίσχο. Για λόγους προγνωστικούς τα καρκινώµατα αυτά διακρίνονται συνήθως 

σε τέσσερις βαθµούς, I,II,III,IV. Τα καρκινώµατα βαθµού I είναι πολύ καλά 

διαφοροποιηµένα και µε σαφή θηλώδη διαµόρφωση. Συνήθως τα νεοπλάσµατα της 

κατηγορίας αυτής υποτροπιάζουν. 

         Τα καρκινώµατα βαθµού II µοιάζουν µε τα προηγούµενα, έχουν όµως πολύ 

περισσότερους κυτταρικούς στοίχους, απώλεια του κυτταρικού προσανατολισµού, 

µικρή κυτταρική ατυπία.  

         Τα καρκινώµατα βαθµού III είναι λιγότερο θηλώδη, µε µέτρια κυτταρική ατυπία. 

Τα καρκινώµατα αυτά σπάνια είναι διηθητικά αν και µπορεί να εµφανίζουν νεκρώσεις 

και εξελκώσεις. 

         Τα καρκινώµατα βαθµού IV έχουν περιορισµένη θηλώδη διαµόρφωση. 

Παρουσιάζουν ικανή αναπλασία και κυτταρική ατυπία. Τα καρκινώµατα αυτά είναι 

διηθητικά, µε νεκρώσεις και εξελκώσεις.   

         Καρκίνωµα από πλακώδη κύτταρα. Η ανάπτυξή του δικαιολογείται µε το 

φαινόµενο της πλακώδους µετάπλασης. Μερικές φορές µάλιστα προηγείται εκτεταµένη 

πλακώδης µετάπλαση, γνωστή ως λευκοπλακία. Τα νεοπλάσµατα αυτά µπορεί να 
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διακριθούν σε τρεις, συνήθως, βαθµούς ιστολογικής διαβαθµίσεως, εν τούτοις 

πρόκειται για φτωχά διαφοροποιηµένα νεοπλάσµατα µε φτωχή πρόγνωση. 

        Αδενοκαρκίνωµα. Η ύπαρξή του στην ουροδόχο κύστη δικαιολογείται ως εξής:  

          α) από την παρουσία υπολειµµάτων του ουραχού 

          β) από µεσονεφρικά υπολείµµατα 

          γ) κυρίως από αδενοειδή µεταπλασία του ουροθηλίου σε έδαφος  

              χρόνιας φλεγµονής.  

         Είναι διηθητικά νεοπλάσµατα, και η πρόγνωσή τους είναι φτωχή. ∆ιακρίνονται 

ανάλογα µε την αναπλασία και την κυτταρική ατυπία σε τρεις βαθµούς: I, II, III. 

         Εµφανίζεται σε ποσοστό µικρότερο του 2% όλων των όγκων της ουροδόχου 

κύστης (Khan et al, 2003). 

         Αδιαφοροποίητο καρκίνωµα. Εδώ υπάγονται οι περιπτώσεις εκείνες, στις 

οποίες ιστολογικά, λόγω εκσεσηµασµένης αναπλασίας, δεν είναι δυνατόν να 

προσδιορισθεί η προέλευσή τους από µεταβατικό, πλακώδες ή αδενικό επιθήλιο. 

Αποτελούνται από ποικιλόµορφα, ακανόνιστα, ή και ατρακτοειδή σαρκωµατόµορφα 

κύτταρα, µε πολλές πυρηνοκινησίες. Για τα καρκινώµατα αυτά χρησιµοποιείται και ο 

όρος σαρκωµατοειδές καρκίνωµα.  

         Καρκίνωµα in situ. Περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες τα 

καρκινοµατώδη κύτταρα περιορίζονται στο πάχος του ουροθηλίου. Η κυτταρική 

ατυπία είναι σαφής, αλλά δεν υπάρχει διήθηση. Το καρκίνωµα in situ είναι συνήθως 

τύπου µεταβατικού και σπανιότερα πλακώδους. Είναι δυνατόν να µεταπέσει σε 

διηθητικό καρκίνωµα και πολλές φορές είναι πολυεστιακό. Στις πολλαπλές αυτές 

εστίες καρκινώµατος in situ αποδίδεται η σύγχρονη ή διαδοχική εµφάνιση πολλαπλών 

καρκινωµάτων στην ουροδόχο κύστη. Ο καρκίνος αυτός µπορεί να υπάρχει και µόνος 
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του ή να συνυπάρχει µε εξωφυτικούς όγκους. Μπορεί να είναι ασυµπτωτικός ή µε 

σοβαρά συµπτώµατα συχνοουρίας, επιτακτικής ούρησης και δυσουρίας. Εµφανίζεται 

συχνότερα στους άνδρες. Τα συµπτώµατά του θυµίζουν προστατισµό, ουρολοίµωξη, ή 

νευρογενή κύστη. (Εικόνα 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6. T/P ταξινόµηση των όγκων της κύστης: Τis: In situ καρκίνωµα 

                 Τ1: διήθηση του υποβλεννογόνιου, Τ2: διήθηση του επιπολής 

                  µυϊκού χιτώνα. Τ3a: διήθηση του εν τω βαθει µυϊκού χιτώνα. 

                  Τ3b: διήθηση του περικυστικού λίπους κινητή. Τ4a: διήθηση 

                  παρακειµένων οργάνων. Τ4b: ακίνητη διήθηση. 

 68



   3.3 Προγνωστικοί Παράγοντες 
 
         Μετά τη διάγνωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης, σηµαντική είναι η 

ταυτοποίηση εκείνων των ασθενών που διατρέχουν κίνδυνο υποτροπής ή εξέλιξης του 

καρκινώµατός τους. Οι πιο χρήσιµοι προγνωστικοί παράγοντες για την µετέπειτα 

εξέλιξη του καρκίνου είναι: 

1. Ο βαθµός διαφοροποίησης, αυτό έχει µεγαλύτερη προγνωστική σηµασία στην 

περίπτωση των καρκινωµάτων από µεταβατικό επιθήλιο. 

2. Ο βαθµός της κατά βάθος διηθήσεως του κυστικού τοιχώµατος και       

γενικότερα από το στάδιο επεκτάσεως. 

3. Η διήθηση των αγγείων. 

4. Η πολλαπλότητα και το µέγεθος του καρκινώµατος. 

5. Από την ύπαρξη µεµονωµένων και κυρίως πολλαπλών εστιών καρκινώµατος in 

situ. Στην τελευταία περίπτωση οι πιθανότητες υποτροπής φτάνουν την 

βεβαιότητα. 

6. Η ελάττωση των αντιγόνων οµάδων αίµατος. 

7. Η µελέτη των κυττάρων του ουροθηλίου. 

3.4 Προδιαθεσιακοί Παράγοντες 
 
         Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης προέρχεται από γενετικές τροποποιήσεις του 

φυσιολογικού ουροθηλίου. Αν και οι µηχανισµοί τροποποίησης του DNA δεν είναι 

ακόµα πλήρως γνωστοί, έχουν προσδιορισθεί ορισµένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

που είναι συνδεδεµένοι µε την πρόκληση της καρκινογένεσης (Shuckle et al, 2003). 

3.4.1. Επαγγελµατικοί παράγοντες 
 
         Μετά από µελέτες και πειράµατα αναγνωρίσθηκε η σχέση του καρκίνου της 

κύστης µε διάφορους χηµικούς παράγοντες. Ο λανθάνων χρόνος µεταξύ της 
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επαγγελµατικής έκθεσης και του κλινικού καρκίνου είναι µεγάλος, κυµαινόµενος από 

15-40 χρόνια. Τέτοια επαγγέλµατα είναι οι εργαζόµενοι σε βιοµηχανίες παραγωγής 

χρωµάτων, ελαστικών και καλωδίων, βαφείς υφασµάτων, εργαζόµενοι που έχουν 

σχέση µε βιοµηχανικά αέρια, πετρελοειδή, πίσσα, κ.α (Lewis et al, 2003). 

Παρατηρήθηκε ότι οι κάτοικοι µεγάλων αστικών κέντρων έχουν 50-150% µεγαλύτερη 

πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο της ουροδόχου κύστης, σε σχέση µε τους 

κατοίκους των αγροτικών περιοχών. Αυτό το γεγονός πιθανόν να υποδηλώνει µια 

αιτιολογική σχέση µεταξύ της ανάπτυξης των όγκων αυτών και της έκθεσης σε 

βιοµηχανικά καρκινογόνα (Hoover et al, 1975; Kuzmickiene et al, 2003). 

3.4.2. Κάπνισµα 
 
         Το κάπνισµα είναι ο πιο σηµαντικός µη επαγγελµατικός παράγοντας για την 

ανάπτυξη του καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Πιθανόν να οφείλεται στα πολυάριθµα 

χηµικά του καπνού των σιγαρέτων. Η ουσία που ενοχοποιείται ότι προκαλεί καρκίνο 

της ουροδόχου κύστης στους καπνιστές είναι η 2-ναφθυλαµίνη, που απελευθερώνεται 

στα ούρα των καπνιστών. Επίσης, και άλλες αρωµατικές αµίνες όπως η ξενυλαµίνη, η 

βενζιδίνη , το 4-νιτροδιφαινύλιο και η ο-τολουιδίνη έχουν συνδυαστεί µε το κάπνισµα 

και τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Οι ουσίες αυτές δεσµεύουν τη γουανίνη  και 

προκαλούν διαταραχές στη σύνθεση του DNA, µε αποτέλεσµα τη µετάλλαξη των 

κυττάρων. 

         Έχει διαπιστωθεί ότι η βιταµίνη Α και η Β-καροτίνη ελαττώνουν τον κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου επιθηλιακού τύπου, συµπεριλαµβανοµένης και της ουροδόχου 

κύστης. Η βιταµίνη Α πειραµατικά µπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη καρκίνου της 

ουροδόχου κύστης από χηµικά καρκινογόνα (Ν-nitrosamine) στα ποντίκια. ∆ιάφορες 
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µελέτες έχουν δείξει ότι τα άτοµα που προσλαµβάνουν µικρές ποσότητες βιταµίνης Α ή 

Β καροτίνης έχουν αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου της ουροδόχου κύστης. 

3.4.3. Φαρµακευτικές ουσίες 
 
         Είναι πλέον γνωστό ότι άτοµα που χρησιµοποιούν αναλγητικά του τύπου 

φαινακετίνης έχουν αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης του ουροποιητικού από 

µεταβατικό επιθήλιο. Η φαινακετίνη είναι παράγωγο της ανιλίνης. Αυτή µεταβολίζεται 

σε διάφορα προϊόντα αλλά κυρίως τα Ν- ακετυλο-παράγωγά της είναι καρκινογόνα και 

νεφροτοξικά. Ο λανθάνων χρόνος εµφάνισης αυτών των όγκων είναι περίπου 15-20 

χρόνια, θεωρούνται όµως κακής πρόγνωσης. Έχει παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς που 

λαµβάνουν κυκλοφωσφαµίδη για µεγάλο χρονικό διάστηµα και σε υψηλές δόσεις, 

έχουν αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Η  ακρολεϊνη 

είναι ένας µεταβολίτης της κυκλοφωσφαµίδης η οποία εκκρίνεται στα ούρα και µπορεί 

να αποτελεί αιτία καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Επίσης, έχουν ενοχοποιηθεί και 

άλλοι παράγοντες χηµειοθεραπευτικοί όπως βινηριστίνη, αζωθυπερίτης κ.α. 

3.4.4. Σχιστοσωµίαση (βιλλαρζίαση) 
 
         Η σχέση της σχιστοσωµίασης µε τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης είναι γενικά 

γνωστή χωρίς να έχει καθοριστεί πλήρως ο παθογενετικός µηχανισµός. ∆ύο 

παράγοντες φαίνονται να είναι οι επικρατέστεροι. Πρώτον, ότι στην κύστη αυτών των 

ασθενών παρατηρούνται αυξηµένες φλεγµονώδεις και αναγεννητικές διεργασίες, και 

δεύτερον, λόγω του αυξηµένου κυτταρικού πολλαπλασιασµού που παρατηρείται για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες γενετικού λάθους που 

µπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού εµφάνισης καρκίνου. Η σχέση της 

σχιστοσωµίασης µε το πλακώδες κυτταρικό καρκίνωµα συνάγεται από το γεγονός ότι 

στις χώρες που είναι ενδηµική η σχιστοσωµίαση ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης από 
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πλακώδη µετάπλαση ανέρχεται στο 40%, σε αντίθεση µε το ποσοστό των 8% που 

παρατηρείται σε χώρες που η παρασιτική νόσος δεν είναι συνηθισµένη. Έχει 

παρατηρηθεί ότι το 10% των αρρώστων µε σχιστοσωµίαση θα παρουσιάσει καρκίνο 

της κύστης, ο οποίος κατά 75% θα είναι πλακώδες κυτταρικό καρκίνωµα. Το 

σχιστόσωµα εναποθέτει τα αυγά του κάτω από το βλεννογόνο της κύστης, του 

ουρητήρα και τη σπερµατοδόχο κύστη, προκαλώντας κυστική κυστίτιδα, αδενική 

κυστίτιδα, και εκτεταµένη απόπτωση του ουροθηλίου, καταστάσεις που 

χαρακτηρίζονται ως προδιαθεσικές του καρκίνου. 

3.4.5. Ο χρόνιος ερεθισµός και η φλεγµονή της κύστης 
 
         Οι νιτροσαµίνες είναι χηµικές ουσίες που προέρχονται από ένωση των νιτρικών 

αλάτων ή δευτεροταγών αµινών µε βακτηρίδια που παράγουν την αναγωγάση των 

νιτρικών. Εάν επισυµβεί και λοίµωξη µε βακτήρια που παράγουν αναγωγάση των 

νιτρικών, τότε θα έχουµε σχηµατισµό νιτροσαµικών στην κύστη, και αυτό µπορεί να 

οδηγήσει σε προκαρκινικές ή καρκινικές αλλοιώσεις του ουροθηλίου. 

         Επίσης, ο µηχανικός τραυµατισµός του ουροθηλίου και η ύπαρξη φλεγµονώδους 

λιθίασης αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Χρόνιος 

ερεθισµός µπορεί να οδηγήσει σε πλακώδη µετάπλαση. Επίσης, η χρόνια φλεγµονή 

µπορεί να προκαλέσει αδενική µετάπλαση και τελικά να εξελιχθεί σε αδενοκαρκίνωµα 

του ουροθηλίου. 

Τέλος έχουν αποµονωθεί και αρκετοί RNA-ιοί και DNA-ιοί, όπως ο HPV στον 

καρκίνο της κύστης χωρίς όµως να µπορεί να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για 

αιτιοπαθογενετική σχέση ή επιγενετικό φαινόµενο. 
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3.4.6. Ακτινοβολία της πυέλου 
 
         Μελέτες έχουν δείξει αυξηµένα ποσοστά ανάπτυξης καρκίνου της ουροδόχου 

κύστης σε γυναίκες που έχουν υποστεί ακτινοβολία της πυέλου, λόγω παθήσεων του 

γενετικού συστήµατος και κυρίως της µήτρας. 

 

3.5 Μοριακή Βιολογία και καρκίνος ουροδόχου κύστης 
 

         Πιστεύεται ότι ο κρίσιµος στόχος των χηµικών καρκινογόνων είναι το γενετικό 

υλικό (Kim et al, 2001). Τα γονίδια στόχοι που εµπλέκονται στη νεοπλασµατική 

µετατροπή και την εξέλιξη του όγκου ανήκουν στις κατηγορίες των ογκο-

κατασταλτικών και των ογκογονιδίων. Οι γενετικές αλλαγές που οδηγούν στην 

ενεργοποίηση των ογκογονιδίων ή στην αδρανοποίηση των ογκο-κατασταλτικών, 

σχετίζονται µε την ανάπτυξη του καρκίνου και συχνά ανιχνεύονται ως µοναδική 

ανωµαλία, ενώ συχνά συνδυάζονται µε ιδιαίτερους τύπους όγκων. ∆ευτεροπαθείς 

ανωµαλίες µπορεί να είναι τυχαίες ή µπορεί να καθορίζουν τη βιολογική συµπεριφορά 

των όγκων. Η χηµική αλλοίωση που προκαλούν τα καρκινογόνα στο γενετικό υλικό 

των κυττάρων-στόχων θεωρείται το πρώτο βήµα στη διαδικασία της καρκινογένεσης 

(Lamote et al, 1997). Ποικίλοι παράγοντες ρυθµίζουν την ανταπόκριση των κυττάρων 

του ουροθηλίου στα καρκινογόνα. Η νεοπλασµατική δυνητικότητα των κυττάρων 

µπορεί να παραµείνει ανέκφραστη για πολλά χρόνια (15-40), µέχρις ότου ικανές 

ποσότητες καρκινογόνου ή παραγόντων αυτού προάγουν την καρκινογένεση 

µετατρέποντας τα κύτταρα σε κύτταρα όγκου. 

         Η σηµαντικότερη προκαρκινική βλάβη την οποία προκαλούν τα καρκινογόνα στο 

DNA των κυττάρων είναι η αλκυλίωση της γουανίνης στη θέση Ο6 και ο σχηµατισµός 
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Ο6 αλκυλογουανίνης. Η προκαρκινική ικανότητα της αλκυλιωµένης γουανίνης 

οφείλεται στη λανθασµένη κωδικοποίηση του DNA, κατά τη διάρκεια του 

αναδιπλασιασµού του (Grossman et al, 2000).  

Η µέτρηση της επανορθωτικής ικανότητας των κυττάρων γίνεται µε τον προσδιορισµό 

της ικανότητας αφαίρεσης της αλκυλιωµένης γουανίνης από το DNA τους. Όσο 

µικρότερη είναι η ικανότητα αφαίρεσης τόσο µεγαλύτερος θεωρείται ο κίνδυνος για 

καρκινογένεση. 

         Εκτός από τους εξωγενείς παράγοντες ένας σηµαντικός παράγοντας είναι η 

ενδογενής ικανότητα των κυττάρων να εξαλείφουν τις αλλοιώσεις µε τη βοήθεια 

ενζυµικών επιδιορθωτικών µηχανισµών. Το γονίδιο GSTM1 κωδικοποιεί το 

επιδιορθωτικό ένζυµο γλουταθειόνη-S-τρανσφεράση Μ1, που παίζει ρόλο στην 

αποτοξίνωση των χηµικών. Οι καπνιστές που δεν έχουν αυτό το γονίδιο έχουν 1,8 

φορές µεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο της κύστης, από ότι οι καπνιστές 

που έχουν ένα ή δύο γονίδια. 

         Απώλεια του ελέγχου των ογκο-κατασταλτικών γονιδίων φαίνεται να συµβαίνει 

συχνά στον καρκίνο της κύστης, και το στοιχείο αυτό ανιχνεύεται µε την απώλεια της 

ετεροζυγωτίας. Στα χρωµοσώµατα 1, 5, 9, 11 και 17 αναφαίνονται συγκεκριµένες 

αλλαγές στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Αυτές οι µεταβολές κυµαίνονται από 

απώλεια της ετεροζυγωτίας ως αναδιπλασιασµό και µεταθέσεις σε άλλα 

χρωµοσώµατα.   

         Η τρισωµία 7 είναι µια κοινή αλλαγή στον καρκίνο της κύστης, και συχνά 

συνδυάζεται και µε άλλες χρωµοσωµικές ανωµαλίες. Επίσης, σαν κοινό συµβάν στον 

καρκίνο της ουροδόχου κύστης, αναφέρεται η απώλεια του χρωµοσώµατος 9, σε 

περισσότερους από το 50% των όγκων. Έτσι η αδρανοποίηση ενός ογκο-
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κατασταλτικού γονιδίου από το µακρύ βραχίονα του χρωµοσώµατος 9 συνεπάγεται την 

υποψηφιότητα για την έναρξη της καρκινογένεσης στην ουροδόχο κύστη.  

         Τα γονίδια p53 και Rb έχουν συνδεθεί µε την ανάπτυξη του διηθητικού καρκίνου 

της ουροδόχου κύστης (Muller et al, 2001). Η απώλεια αυτών των γονιδίων εµπλέκεται 

στην εξέλιξη, διήθηση και µετάσταση του καρκίνου από µεταβατικό επιθήλιο. Το 

γονίδιο p53 βρίσκεται στον κοντό βραχίονα του χρωµοσώµατος 17 (17ρ). Η πρωτεΐνη 

προϊόν του µεταλλαγµένου γονιδίου p53 έχει µακρό χρόνο ηµιζωής και µπορεί να 

ανιχνευθεί στους ιστούς µε ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους. Απώλεια του 17p είναι σπάνια 

στους επιφανειακούς όγκους χαµηλής κακοήθειας, σε αντίθεση µε τους διηθητικούς 

όπου το 70% των όγκων της ουροδόχου κύστης προχωρηµένου σταδίου έχει χαθεί η 

φυσιολογική λειτουργία του p53 (Muller et al, 2001). 

         Το γονίδιο Rb βρίσκεται στον µακρύ βραχίονα του χρωµοσώµατος 13 (13q). 

Απώλεια της φυσιολογικής λειτουργίας του Rb συµβαίνει σε µία σειρά επιθηλιακών 

καρκίνων στον άνθρωπο. Η απώλεια του Rb είναι ένα γεγονός που επισυµβαίνει αργά 

στον καρκίνο της κύστης και συνδυάζεται µε υψηλής κακοήθειας, διηθητική και 

µεταστατική νόσο, και µε φτωχή πρόγνωση. 

         Το γονίδιο c-ERB-2 κωδικοποιεί τον επιδερµικό αυξητικό παράγοντα (EGF). 

Βρίσκεται στο γάλα, στα ούρα και στο προστατικό υγρό. Το προϊόν του c-ERB-2 

γονιδίου βρέθηκε να εκφράζεται συχνά στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Η 

έκφραση αυτού του προϊόντος είναι πιο συχνή σε προχωρηµένου σταδίου και υψηλής 

κακοήθειας όγκους, καθώς και σε µεταστατικούς όγκους. Η έκφραση του υποδοχέα 

του επιδερµικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) είναι ανεξάρτητη από τον βαθµό 

κακοήθειας, το στάδιο και το µεταστατικό δυναµικό του όγκου. 

         Ο αυξητικός εξαλλακτικός παράγοντας TGF-a έχει βρεθεί σε αυξηµένες 

ποσότητες στα ούρα ασθενών µε διάχυτο καρκίνο και φαίνεται ότι προέρχεται από τον 
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ίδιο όγκο. Αυξηµένη έκφραση του όξινου ινοβλαστικού αυξητικού παράγοντα (aFGF) 

στον καρκίνο της κύστης, συγκριτικά µε το φυσιολογικό ουροθήλιο, έχει αποδειχθεί 

ανοσοιστοχηµικά και aFGF έχει βρεθεί στα ούρα ασθενών µε καρκίνο της ουροδόχου 

κύστης.   Η αγγειογένεση παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη και την µετάσταση 

των όγκων και επηρεάζεται από αγγειογενετικούς παράγοντες, οι οποίοι παράγονται 

από τον όγκο ή από µη κακοήθη κύτταρα που διηθούν τον όγκο. Αυξηµένη έκφραση 

του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) έχει αναφερθεί σε 

δείγµατα όγκου κύστης. Σε συσχέτιση που έγινε µεταξύ όγκου της κύστης και 

φυσιολογικού ουροθηλίου η έκφραση του VEGF ήταν τριπλάσια στους όγκους, από ότι 

στη φυσιολογική κύστη. Ο Platelet-Derived Endothelial Cell Growth Factor (PDECGF) 

είναι ένας αγγειογενετικός παράγοντας η έκφραση του οποίου σε αντίθεση µε τον 

VEGF είναι υψηλότερη στους διηθητικούς από ότι στους επιφανειακούς όγκους. 

         Πολύ µεγάλη σηµασία στην δηµιουργία νεοπλασµάτων στην ουροδόχο κύστη, 

έχει το τοίχωµα της κύστης και συγκεκριµένα η βλέννη που καλύπτει το βλεννογόνο 

της κύστης. Έχει αποδειχθεί ότι παρουσία της πολυαµινογλυκολαµίνης στο βλεννογόνο 

της ουροδόχου κύστης προστατεύει τα κύτταρα από την καρκινική εξαλλαγή. 
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                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

  ΜΗ-ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΑΡΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 
 

4.1 Ιστολογία του δέρµατος 
 
         Το δέρµα είναι το µεγαλύτερο σε έκταση όργανο του ανθρώπινου σώµατος. 

Αποτελεί πολύπλοκο καλυπτικό όργανο του σώµατος και είναι υπεύθυνο για ένα 

µεγάλο αριθµό λειτουργιών, µεταξύ των οποίων, η προστασία από το περιβάλλον, η 

σύνθεση της βιταµίνης D και κυτταροκινών, η παρουσίαση αντιγόνων, η ρύθµιση και η 

αίσθηση της θερµοκρασίας και η αίσθηση της αφής. Μακροσκοπικά, η επιφάνεια του 

δέρµατος εµφανίζεται ανώµαλη και καλύπτεται από τρίχες σε ορισµένα µέρη του 

σώµατος (κεφαλή, µασχάλες, εφηβαίο, παρειές και άνω χείλος στους άνδρες), και από 

χνούδι που βρίσκεται στο λεγόµενο λεπτό δέρµα. Στην επιφάνεια του δέρµατος 

διακρίνουµε: 

1. Τους πόρους, που αντιστοιχούν στα στόµια των εξαρτηµάτων του δέρµατος. 

2. Τις δερµατικές θηλές, οι οποίες είναι µικρές κωνοειδής προεξοχές του δέρµατος 

και εµφανίζονται µε µορφή µικροσκοπικών κόκκων. 

3. Τις δερµατικές αυρολοφίες, που σχηµατίζονται από την συνένωση σε γραµµές 

των δερµατικών θηλών στις παλάµες και τα πέλµατα. Οι δερµατικές 

αυρολοφίες φέρονται κατά ορισµένη φορά, αποτελούν δε τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα, που είναι χρήσιµα στην εγκληµατολογία. 

4. Τις πτυχές του δέρµατος, που είναι αυλάκια η γραµµές του δέρµατος, άλλοτε 

µεγάλα, άλλοτε µικρά. 

         Το δέρµα αποτελείται από τρία µεγάλα µέρη: την επιδερµίδα, το χόριο και το 

υπόδερµα, καθώς επίσης και από αγγεία, νεύρα και εξαρτήµατα (Eady et al, 1998).  
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4.1.1 Επιδερµίδα 
 
         Η επιδερµίδα προέρχεται από το έξω βλαστικό δέρµα και εµφανίζει επιθηλιακή 

προέλευση. Έχει δυο κύριες λειτουργίες: 

      α) την κατασκευή της νεκρής και σκληρής κεράτινης στοιβάδας  

          (κερατινοποίηση) 

      β) την παραγωγή της φυσιολογικής χρωστικής του δέρµατος, της  

          µελανίνης (µελανινοποίηση) 

         Η επιδερµίδα έχει πάχος 0.05-0.5mm, και επειδή δεν έχει αιµοφόρα και 

λεµφοφόρα αγγεία, τρέφεται µε λέµφο, που προέρχεται από το υποκείµενο δέρµα. 

Αποτελείται από δυο τύπους κυττάρων, τα οποία είναι τα κερατινοκύτταρα και τα 

δενδριτικά κύτταρα. Τα κεράτινα κύτταρα ταξινοµούνται σε πέντε στοιβάδες: 

1. τη βασική ή µητρική στοιβάδα 

2. την ακανθωτή ή µαλπιγιανή στοιβάδα 

3. την κοκκιώδη ή κοκκώδη στοιβάδα 

4. την κεράτινη στοιβάδα 

5. την διαφανή ή διαυγής, µόνο στις παλάµες και στα πέλµατα. 

         Η επιδερµίδα χωρίζεται από το χόριο µε τη βασική µεµβράνη (Eady et al, 1998). 

4.1.2 Χόριο 
 

         Έχει πάχος 1-4mm και αποτελείται από το συνδετικό ιστό που στηρίζει την 

επιδερµίδα και την καθηλώνει στον υποδόριο ιστό. Στο χόριο βρίσκουµε αγγεία νεύρα 

και εξαρτήµατα του δέρµατος. Αποτελείται από τη θεµέλιο ουσία, τις ελαστικές, 

κολλαγόνες και δικτυωτές ίνες του συνδετικού ιστού, τα κυτταρικά στοιχεία. Τα πιο 

σηµαντικά κύτταρα του χορίου είναι οι ινοβλάστες. Από αυτούς παράγονται όλοι οι 
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τύποι των ινών του χορίου και η θεµελιώδη ουσία του. Οι ινοβλάστες είναι 

απαραίτητοι, όχι µόνο για την σύνδεση του συνδετικού ιστού, αλλά και για τον 

καταβολισµό του. Εκτός από τους ινοβλάστες, στο χόριο υπάρχουν και αλλά κύτταρα, 

όπως ιστιοκύτταρα, µαστοκύτταρα, λεµφοκύτταρα, πολυµορφοπύρηνα, ουδετερόφιλα, 

ηωσινόφιλα και πλασµατοκύτταρα. Τέλος σε παθολογικές καταστάσεις µπορούµε να 

βρούµε παθολογικά κύτταρα µέσα στο χόριο µε µορφή νεοπλασµατικών βλαστών, ή 

µέσα στα αγγεία του, όπως µε τις µεταστάσεις. Το χόριο διακρίνεται στην επιπολής 

θηλώδη στοιβάδα και στην εν τω βάθει δικτυωτή στοιβάδα (Murphy, 1997). 

4.1.3 Υπόδερµα 
 
         Κάτω από το χόριο υπάρχει ο υποδόριος λιπώδης ιστός ή υπόδερµα. Αποτελείται 

από χαλαρό συνδετικό ιστό ο οποίος στερεώνει το δέρµα πάνω στα υποκείµενα 

όργανα. Το πάχος του υποδέρµατος έχει πολλές µορφές ανάλογα µε την εξεταζόµενη 

περιοχή του δέρµατος και την κατανοµή του ατόµου (Murphy, 1997). Είναι µεγάλο στο 

δέρµα των µαστών, της κοιλιάς και των γλουτών, και ελάχιστο ή απουσιάζει εντελώς 

στα βλέφαρα και σε µερικές περιοχές του δέρµατος. Περιέχει κυρίως λιποκύτταρα, και 

έχει διάφορες µορφές ανάλογα µε την ηλικία. Υπάρχουν επίσης τοπογραφικές διάφορες 

στο ποσό του υποδόριου λίπος συµβάλλει στη θερµορύθµιση και προστατεύει τους 

ιστούς που βρίσκονται κάτω από έντονους ερεθισµούς, οι οποίοι ασκούνται πάνω στην 

επιφάνεια του δέρµατος. 

4.1.4 Αγγεία και νεύρα 
 

         Το δέρµα διαθέτει πλούσια αιµάτωση. Το πλούσιο αγγειακό δίκτυο του δέρµατος 

παίζει σηµαντικό ρόλο στη θερµορύθµιση και συµβάλλει στην εκδήλωση των 

φλεγµονωδών αντιδράσεων του δέρµατος στους πολλούς εξωτερικούς κυρίως 
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ερεθισµούς. ∆ίνει επίσης όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τον µεταβολισµό 

των κυττάρων του δέρµατος.  

         Το δέρµα αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο αισθητήριο όργανο. Ο ρόλος αυτός 

εξασφαλίζεται από τα πολλά νεύρα που διαθέτει. Αυτά ανήκουν στο εγκεφαλονωτιαίο 

και στο συµπαθητικό σύστηµα. Τα πρώτα είναι αισθητικά και κεντροµόλα, που 

µεταβιβάζουν επίσης και αντανακλαστικά, ενώ τα δεύτερα είναι φυγοκεντρικά και 

αγγειοκινητικά, εκκριτικά και κινητικά των ορθοτήρων µυών των τριχών. Το 

παρασυµπαθητικό δεν διαθέτει νεύρα στο δέρµα. 

4.1.5 Εξαρτήµατα 
 
         Τα εξαρτήµατα του δέρµατος προέρχονται εµβρυολογικά από την επιδερµίδα, 

βρίσκονται όµως κυρίως µέσα στο χόριο ή και στο υπόδερµα. Στα όργανα αυτά 

περιλαµβάνονται οι τρίχες, οι σµηγµατογόνοι αδένες, οι ιδρωτοποιοί αδένες και τα 

νύχια, και συµβάλουν στη σωστή λειτουργία του δέρµατος. (Εικόνα 7) 
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                       Εικόνα 7. ∆έρµα - ανατοµικά στοιχεία. 
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4.2 Νεοπλάσµατα του δέρµατος 
 
         Οι όγκοι του δέρµατος διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Οι κλινικές 

τους εικόνες είναι πολλές και ποικίλες. Το ίδιο ισχύει και για τα ιστολογικά τους 

χαρακτηριστικά. Το ιστολογικό φάσµα που κατά-γράφεται στη δερµατική ογκολογία 

είναι µεγάλο και πολύµορφο. Οι δυο συνηθέστεροι δερµατικοί καρκίνοι είναι ο 

βασικοκυτταρικός και ο ακανθοκυτταρικός καρκίνος. Η συχνότητα τους έχει αυξηθεί 

τα τελευταία χρόνια, και επίσης συναντώνται πολύ συχνά σε χώρες µε µεγάλη 

ηλιοφάνεια, µια και ο σηµαντικότερος παράγοντας καρκινογένεσης είναι η υπεριώδης 

ακτινοβολία. 

 

4.3 Μοριακή βάση του καρκίνου του δέρµατος 
 
         Υπάρχει µεγάλη συσχέτιση µεταξύ του καρκίνου του δέρµατος και της 

αλληλεπίδρασης των γονιδίων µε το περιβάλλον. Σε µοριακό επίπεδο οι δερµατικοί 

όγκοι είναι αποτέλεσµα µιας σειράς γενετικών µεταβολών που οφείλονται σε 

καρκινογόνα όπως η ηλιακή ακτινοβολία. Σε κυτταρικό επίπεδο κάποιο από τα 

µεταλλαγµένα γονίδια αναστέλλει τον προγραµµατισµένο θάνατο των 

κερατινοκυτταρών µε αποτέλεσµα τον ανεξέλεγκτο κλωνικό πολλαπλασιασµό τους, 

που τελικά θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός κακοήθους όγκου (Brash et al, 1996). 

4.3.1 Καρκινογόνα του δέρµατος 
 

         Ο µη µελανοκυτταρικός καρκίνος του δέρµατος έχει κατά καιρούς συσχετιστεί µε 

έκθεση σε καπνό από καµινάδες, µε κατάποση αρσενικού, µε ούλες εγκαυµάτων και µε 

έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Στον άνθρωπο έχει βρεθεί ότι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας καρκινογένεσης είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο 

καρκίνος του δέρµατος παρουσιάζεται µε υψηλότερη συχνότητα στα χαµηλά 
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υψόµετρα, σε ανθρώπους µε ανοιχτόχρωµο δέρµα, ξανθά ή κόκκινα µαλλιά, σε 

ανθρώπους που εργάζονται στην ύπαιθρο (Fitzpatric et al, 1993).  

         Το UVB (ultraviolet B), υπεριώδες φάσµα Β, που περιλαµβάνει την περιοχή από 

290-320mm είναι πιο επικίνδυνο στην δηµιουργία καρκίνου του δέρµατος, από το 

UVA (ultraviolet A), που ανήκει στα 320-340mm. Την ατµόσφαιρα διαπερνούν και οι 

UVB και οι UVA ηλιακές ακτίνες, η UVB ακτινοβολία απορροφάται από το DNA 

(Setlow, 1974), για αυτό και είναι και πιο επικίνδυνο για την δηµιουργία καρκίνου του 

δέρµατος. Τα φωτόνια της UVB δηµιουργούν φωτο-προϊόντα του DNA (DNA 

photoproducts) σε θέσεις παρακείµενων πυριµιδινών. Τα πιο συχνά σχηµατιζόµενα 

φωτο-προϊόντα είναι το “διµερές κυκλοβουτάνιο” και το “πυριµιδινπυριµιδον” φωτο-

προϊόν, τα οποία οδηγούν σε ανώµαλες DNA δοµές (Brash et al, 1991), και αποτελούν 

το πρωτο βήµα της καρκινογένεσης στο δέρµα. Κατά την αντιγραφή και µεταγραφή 

του DNA, η DNA πολυµεράση συχνά κάνει το λάθος και τοποθετεί απέναντι από µια 

κυτοσίνη, αδενίνη. Στη συνεχεία απέναντι από την κυτοσίνη τοποθετεί µια θυµίνη, µε 

αποτέλεσµα να έχουµε την αντικατάσταση της κιτοσίνης από µια θυµίνη. Αυτές οι C 

→ T και CC →TT µεταλλάξεις συµβαίνουν µόνο όταν µια κυτοσίνη βρίσκεται δίπλα 

σε µια θυµίνη ή µια άλλη κυτοσίνη και δείχνουν µε ειδικότητα τις θέσεις στις οποίες  

UV φωτοπροϊόντα έχουν δηµιουργηθεί, άρα είναι παθογνωµικές για την επίδραση της 

UV ακτινοβολίας (Hutchington, 1994). 

         Το σύστηµα επιδιόρθωσης του DNA (DNA repair system) αφαιρεί τα φωτο-

προϊόντα από το DNA και ελαττώνει πολύ τη συχνότητα αυτών των µεταλλάξεων. 

Άτοµα που πάσχουν από Μελαχρωµατική Ξηροδερµία (Xeroderma Pigmentosum, XP) 

παρουσιάζουν πρόβληµα στα επιδιορθωτικά τους ένζυµα, µε αποτέλεσµα να είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητα όταν εκτίθενται στις ακτίνες του ήλιου, και παρουσιάζουν 2000 
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φορές µεγαλύτερη περίπτωση καρκίνου του δέρµατος από το γενικό πληθυσµό 

(Emmert et al, 2002). 

4.3.2 Γενετικά φαινόµενα που εµπλέκονται στη δερµατική       
καρκινογένεση 
 
         Οι UV µεταλλάξεις έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην ανίχνευση και εξακρίβωση 

γονιδίων σηµαντικών για τον καρκίνο του δέρµατος. Πάνω από το 90% των 

ακανθοκυτταρικών καρκινώµατος (Squamous Cell Carcinoma, SCC) και περίπου το 

50% των βασοκοκυτταρικών καρκινωµατών (Baral Cell Carcinoma, BCC), περιέχουν 

C→T, CC→TT µεταλλάξεις στο p53 ογκοκατασταλτικό γονίδιο. Μελέτες στο 

συγκεκριµένο γονίδιο σε δερµατικούς όγκους έδειξαν µεταλλάξεις σε 9 περιοχές 

(hotspots) (Brash et al, 1991; Ziegler et al, 1994). Η UV ακτινοβολία φαίνεται ότι 

µεταλλάσσει το γονίδιο p53 νωρίς στους δερµατικούς καρκίνους, αφού έχουν βρεθεί 

µεταλλάξεις του γονιδίου τόσο σε προ-καρκινική κατάσταση (Ακτινική 

Υπερκεράτωση); Όσο και σε κλινικά φυσιολογικό δέρµα (Ziegler et al, 1994).  

         Στην δερµατική καρκινογένεση εµπλέκεται και µια σειρά άλλων γονιδίων. Η UV 

ακτινοβολία ενεργοποιεί γονίδια και πρωτεΐνες όπως  Adenylate cyclase, protein kinase 

C, fos, jun, AP-1, NFkB, ras, NBCCS gene, p16ΙΝΚ4a , p15 ΙΝΚ4b  και p14ARF (Gailani et 

al, 1992, Quinn et al 1994b, 1994c, Saridaki et al, 2000). 

4.3.3 Κυτταρικά φαινόµενα που εµπλέκονται στη δερµατική 
καρκινογένεση 
 
         Η κυτταρική επίδραση των γενετικών µεταβολών και η συµβουλή τους στην 

καρκινογένεση έχουν µελετηθεί στην περίπτωση του γονιδίου p53. Τα υψηλά ποσά της 

p53 πρωτεΐνης επιδρούν στα κύτταρα µε δυο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος σχετίζεται µε 

την καταστροφή του DNA, και ονοµάζεται “φύλαξη του γονιδώµατος” (guardian of the 

genome path-way). Στην λειτουργία αυτή έχουµε παραγωγή της πρωτεΐνης p53 και 
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µέσω αυτής σταµατά ο κυτταρικός κύκλος στη φάση G.1 (Stellar, 1995). Ο δεύτερος 

τρόπος, η “κυτταρική διόρθωση” (Cellular proofreading), οδηγεί ένα κατεστραµµένο 

κύτταρο σε απόπτωση, δηλαδή σε προγραµµατισµένο θάνατο, και το εµποδίζει να γίνει 

καρκινικό. Προκύπτει ότι εάν το p53 γονίδιο έχει υποστεί µετάλλαξη από την ηλιακή 

ακτινοβολία, τότε το κύτταρο θα είναι ανθεκτικό στη διαδικασία της απόπτωσης. Το 

κύτταρο αυτό θα επιβιώσει και θα πολλαπλασιαστεί κλωνικά, ξεκινώντας και 

προάγοντας  την ανάπτυξη όγκου (Thompson, 1995). 

4.4 Αιτιολογία και Παθογένεση του µη µελανοκυτταρικού καρκίνου 
του δέρµατος 
 
         Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV) και ο τύπος του δέρµατος αποτελούν τους δυο 

βασικούς παράγοντες που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην δερµατική καρκινογένεση. 

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν σηµαντικό ρόλο, όπως, τα διάφορα 

χηµικά καρκινογόνα, η ιονίζουσα ακτινοβολία, ορισµένοι ιοί, και η ανοσολογική 

κατάσταση του ξενιστή. 

4.4.1 Υπεριώδης ακτινοβολία (UV) και τύπος δέρµατος 

 
         Η UV ακτινοβολία του ήλιου είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας της ανάπτυξης 

του µη µελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρµατος. Το UVB φάσµα (290-320 nm), 

αλλά και το UVA (320-400 nm) ενοχοποιούνται στη δερµατική καρκινογένεση. Η 

διάρκεια, η χρονική στιγµή της έκθεσης και ο τύπος του δέρµατος που εκτίθεται 

καθορίζουν τη συχνότητα της καρκινογένεσης. Άνθρωποι που εκτίθεται για 

µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα στον ήλιο, καθώς και άτοµα µε ανοιχτόχρωµο τύπο 

δέρµατος, προσβάλλονται συχνότερα από µη µελανοκυτταρικό καρκίνο του δέρµατος 

(Marks, 1995). Η UV ακτινοβολία ενέχεται στη δερµατική καρκινογένεση 

επηρεάζοντας και το ανοσολογικό σύστηµα του ξενιστή. Είναι υπεύθυνα για µια 
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κατάσταση σχετικής ανοσοκαταστολής στο δέρµα, λόγω της επίδρασης της στο 

επιδερµικό ανοσολογικό σύστηµα, πράγµα που οδηγεί σε ανεπαρκή προστασία από την 

καρκινική εξαλλαγή (Nashigori et al, 1996).  

         Σε ανθρώπους µε ανοιχτόχρωµη επιδερµίδα, καθώς και σε άτοµα που έχουν 

υποστεί ηλιακά εγκαύµατα σε παιδική ή εφηβική ηλικία, η πιθανότητα ανάπτυξης BCC 

είναι πολύ αυξηµένη. Ο SCC συνήθως εµφανίζεται στις ηλιοεκτεθειµένες περιοχής της 

κεφαλής και του τραχήλου, σε ανθρώπους των οποίων η εργασία είναι στην ύπαιθρο 

(αγρότες, ψαράδες) και σχετίζεται άµεσα µε την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας 

που προσλαµβάνουν κατά την διάρκεια της ζωής τους (Gallagher et al, 1995). Στην 

Αυστραλία παρουσιάζεται αύξηση της συχνότητας εµφάνισης δερµατικού καρκίνου, σε 

σχέση µε τις Σκανδιναβικές χώρες. Ο τύπος δέρµατος είναι παρόµοιος στους 

πληθυσµούς και των δυο περιοχών, αλλά υπάρχει µεγάλη διάφορα στο σύνολο της 

ηλιακής ακτινοβολίας, στην οποία εκτίθενται. Αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης 

καρκίνου του δέρµατος παρουσιάζουν οι αλφικοί, σε σχέση µε τους ανθρώπους που 

έχουν φυσιολογικό χρώµα δέρµατος αν και µένουν στην ίδια περιοχή της Αφρικής 

(National Institutes of Health, 1991). 

         Η καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος, αποτελεί ένα µείζων θέµα, τόσο από 

οικολογικής, όσο και από ιατρικής άποψης. Η στοιβάδα του όζοντος σε κανονικές 

συνθήκες εµποδίζει ένα µεγάλο µέρος της UV ακτινοβολίας να φθάσει στην επιφάνεια 

της γης. Η καταστροφή της στοιβάδας οδηγεί σε αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας 

που διαπερνά την ατµόσφαιρα, αλλά και σε ποιοτική µεταβολή της. Μελετητές 

υπολογίζουν, ότι σε περίπτωση που συνεχισθεί η καταστροφή της στοιβάδας του 

όζοντος µε τον ίδιο ρυθµό, θα έχουµε µεγάλη αύξηση των περιπτώσεων καρκίνου του 

δέρµατος, µε ότι επιπτώσεις αυτό συνεπάγεται (National Institutes of Health, 1991). 
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4.4.2 Άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες 
 
Ιονίζουσα ακτινοβολία: 

         Νεοπλασίες του δέρµατος, όπως SCC και BCC, δηµιουργήθηκαν µετά από 

έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Υπάρχουν ασθενείς που λόγω x-ray θεραπειών για 

διάφορες δερµατικές παθήσεις, π.χ. ακµή, αρχικά παρουσίασαν ακτινική δερµατίτιδα, 

ατροφία του δέρµατος, τελεαγγειεκτασίες και υπέρχρωση, και στην συνέχεια καρκίνο 

του δέρµατος. Αυτές οι θεραπείες κρίθηκαν ακατάλληλες, αλλά ακόµα και τυχαία 

έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, όπως για παράδειγµα σε περιπτώσεις ατυχήµατος, 

µπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρµατος (Traenkle, 1963). 

Χηµικά καρκινογόνα: 

         Τα περισσότερα πειράµατα που έχουν δώσει πληροφορίες για την επίδραση των 

χηµικών ουσιών στην δερµατική καρκινογένεση, έχουν γίνει σε ποντίκια. Το µοντέλο 

της χηµικής καρκινογένεσης που αναπτύχθηκε στα ποντίκια περιλαµβάνει τρία σταδία: 

την “έναρξη” (initiation), την “πρόοδο” (promotion), και την “καρκινογένεση” 

(carcinogenesis). Παράγοντες του σταδίου έναρξης (initiators) είναι η UV ακτινοβολία, 

το Tar (polycyclic aromatic hydrocarbons), η νιτρώδης µουστάρδα και το ψωραλένιο. 

Τα κύτταρα στο στάδιο αυτό είναι συνήθως καλά διαφοροποιηµένα και διατηρούν την 

ικανότητα πολλαπλασιασµού. Για να µπορέσει ένας παράγοντας προόδου (promoter) 

να δράσει σε ένα κύτταρο και να οδηγήσει στην ανάπτυξη όγκου, πρέπει να έχουν προ-

ηγηθεί στο στάδιο της έναρξης. Οι πιο γνωστοί promoters είναι η UV ακτινοβολία, η 

φαινόλη, η ανθραλίνη, οι φορβικοί εστερος, και το βενλοϊκό υπεροξείδιο. Οι 

περισσότεροι  promoters συνήθως προκαλούν αναστρέψιµη φλεγµονή και υπερπλασία 

(Hennings et al, 1993). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι initiators και 

promoters χρησιµοποιούνται στη θεραπεία αρκετών παθήσεων του δέρµατος, όπως στη 
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ψωρίαση, την ακµή, το Τ-δερµατικό λέµφωµα. Κλασσική περίπτωση χηµικής 

καρκινογένεσης είναι η ανάπτυξη καρκίνου του όσχεος σε καπνοκαθαριστές. 

Σηµαντικό χηµικό καρκινογόνο είναι το αρσενικό. 

Χρόνιος ερεθισµός και φλεγµονή: 

 

         Καρκίνος του δέρµατος, κυρίων ακανθοκυτταρικός, µπορεί να αναπτυχθεί σε 

περιοχές χρόνιου ερεθισµού ή φλεγµονής, για παράδειγµα σε ασθενείς που πάσχουν 

από σύφιλη, δερµατικό ή συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο, λέπρα ή άτοµα που φέρουν 

χρόνια έλκη και ουλές εγκαύµατος (Mustoe et al, 1986). 

Ογκογένεση µέσω ιών: 

         Στον άνθρωπο ο Human Papilloma Virus (HPV) έχει συσχετιστεί µε δερµατικές 

νεοπλασίες σε διάφορες περιοχές του σώµατος. Οι τύποι που κυρίως εµπλέκονται είναι 

οι HPV 5, 8, 14, 16, 17 και 33 (Ostrow et al, 1982). Υπάρχει η πιθανότητα στην 

δερµατική καρκινογένεση να εµπλέκονται και άλλοι ιοί όπως οι HTLV-1, EBV, αλλά 

συγκεκριµένα δεδοµένα δεν υπάρχουν ακόµα. 

Ανοσολογικοί παράγοντες:
 

         Η UV ακτινοβολία εκτός από την επίδραση στο γονιδίωµα, παίζει ρόλο στην 

δηµιουργία δερµατικών νεοπλασµάτων, επιδρώντας στο ανοσολογικό σύστηµα του 

ξενιστή. Μελέτες που έγιναν τις δεκαετίες 1970, 1980 (Kripke, 1974), και 1990 

(Nishigori et al, 1996), έδειξαν ότι η UV ακτινοβολία είναι υπεύθυνη για µια 

κατάσταση ανοσοκαταστολής στο δέρµα, λόγω της επίδρασης της στο επιδερµικό 

ανοσολογικό σύστηµα, πράγµα που οδηγεί σε ανεπαρκή προστασία από την καρκινική 

εξαλλαγή. Ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από πρωτοπαθείς, ή δευτεροπαθείς 

ανοσοανεπάρκειες (π.χ. HIV), ή που λαµβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρµακα είναι 
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επιρρεπείς να εµφανίσουν νεοπλασίες του δέρµατος, κυρίως σάρκωµα Kaposi, SCC, 

και BCC (Penn et al, 1971; Walder et al, 1971). 

4.5 Βασικοκυτταρικό καρκίνωµα του δέρµατος (Basal Cell      
Carcinoma of the Skin, BCC) 
 
Ορισµός

         Το βασικοκυτταρικό καρκίνωµα αποτελεί κακοήθη όγκο του δέρµατος, που 

εµφανίζει τοπική καταστροφή και διήθηση του δέρµατος. Προ-έρχεται από το 

κερατινοκύτταρο, συνίσταται κυρίως σε ηλικιωµένα άτοµα, µεγαλώνει αργά και 

σπάνια µεθίσταται (Quinn et al, 1994b; Zaphiropoulos et al, 1994). 

 4.5.1 Επιδηµιολογικά ∆εδοµένα 
 
         Το βασικοκυτταρικό καρκίνωµα είναι η πιο συχνή νεοπλασία των λευκών (Ko et 

al, 1994; Rees, 1994). Η συχνότητα του µη µελανο-κυτταρικού καρκίνου είναι 

µεγαλύτερη στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

αύξηση του στις γυναίκες. Ενώ, κατά κύριο λόγο είναι νεοπλασία των ηλικιωµένων, 

στις µέρες µας παρατηρείται µια αύξηση της εµφάνισης του σε νεαρές ηλικίες (Gloster 

and Brodland, 1996). Η συχνότητα του για τις Η.Π.Α. υπολογίζεται σε 700,000 

περιπτώσεις το χρόνο, σύµφωνα µε τα αρχεία της American Cancer Society. Η ετήσια 

επίπτωση του βασικοκυτταρικού καρκίνου στις Η.Π.Α. είναι 146 περιπτώσεις σε 

100,000 κατοίκους και στην Ευρώπη 132 περιπτώσεις / 100,000 κατοίκους. Σε 

παγκόσµια κλίµακα υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις στην επίπτωση του 

βασικοκυτταρικού καρκίνου. Στην Αυστραλία η θνησιµότητα από µη µελανοκυτταρικό 

καρκίνο του δέρµατος ανέρχεται περίπου σε 2,100 άτοµα ετησίως (Boring et al, 1992). 

Στη Χαβάη η ετήσια επίπτωση είναι για τους άνδρες 576 περιπτώσεις, ανά 100,000 

κατοίκους, ενώ αντίστοιχα για τις γυναίκες 298. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

σηµαντική αύξηση της συχνότητας του µη-µελανοκυτταρικού καρκινώµατος τόσο στην 
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Ευρώπη, όσο και την Αυστραλία και τις Η.Π.Α. Στην Αυστραλία παρατηρείται αύξηση 

ετήσια, γύρω στο 5% της συχνότητας του, ενώ στην Ελβετία 2,6% κατά έτος από το 

1976-1990. Το BCC είναι το πιο συχνό δερµατικό νεόπλασµα µε µια συχνότητα που 

φτάνει το 75-80% (Gloster and Brodland, 1996; Miller and Weinstock, 1994). 

         Το βασικοκυτταρικό καρκίνωµα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο στις µαύρες φυλές 

και µελαµψές φυλές. Συναντάται συχνότερα στους λευκούς από ότι στην κιτρίνη φυλή. 

Εµφανίζεται συνήθως σε ανθρώπους µε ανοιχτόχρωµη επιδερµίδα που έχει τάση να 

καίγεται εύκολα στον ήλιο, και σε ποσοστό 90% στα εκτεθειµένα µέρη του σώµατος, 

όπως η κεφαλή και ο τράχηλος και για τα δυο φύλα, ο θώρακας και οι ωµοί για τους 

άνδρες, και οι γαστροκνηµίες για τις γυναίκες (Gailani et al, 1996). Το BCC 

εµφανίζεται συχνότερα στην κεφαλή και στον τράχηλο. Ένα µικρό ποσοστό 

εµφανίζεται στα άκρα και τον κορµό, ενώ η εµφάνιση του σε βλεννογόνους 

αµφισβητείται. Σε ανοσοκατεσταλµένα άτοµα το βασικοκυτταρικό καρκίνωµα 

αναπτύσσεται συχνότερα και σε νεότερες ηλικίες. Στις περιπτώσεις αυτές το 

καρκίνωµα έχει επιθετικότερη συµπεριφορά. 

4.5.2 Αιτιολογία και Παθογένεση 
 
         Τα τελευταία χρόνια έγιναν σηµαντικές πρόοδοι που διευρύνουν σηµαντικά τις 

γνώσεις σχετικά µε την παθογένεση του βασικοκυτταρικού καρκίνου . Η ιδιαίτερη 

βιολογική συµπεριφορά του βασικοκυτταρικού καρκίνου εκφράζεται µετωπική 

διήθηση και κακοήθεια, αλλά σπάνια δίνει µεταστάσεις. Σε περίπτωση που υπάρξει 

µετάσταση, αποβαίνει µοιραία. Τη µεγαλύτερη σηµασία στην ανάπτυξη του BCC 

φαίνεται πως παίζουν ο τύπος του δέρµατος (ανοικτόχρωµη επιδερµίδα, γαλανά µάτια) 

και η έκθεση στον ήλιο. Η χρόνια έκθεση στη UVB ηλιακή ακτινοβολία, και λιγότερο 

στη UVA συνδέεται άµεσα µε το βασικοκυτταρικό καρκίνωµα του δέρµατος 
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(Armstrong and Kricker, 2001). Ασθενείς που πάσχουν από Μελαχρωµατική 

Ξηροδερµία (Xeroderma Pigmentosum) και από Naevoid Basal Cell Carcinoma 

Syndrome (NBCCS), φαίνεται πως παρουσιάζουν γενετική προδιάθεση στην ανάπτυξη 

BCC. Στην περίπτωση της ασθένειας Naevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome, έχει 

βρεθεί σαφής συσχέτιση µε το γονίδιο NBCCS στην χρωµοσωµική περιοχή 9q22-q23 

(ένα οµόζυγο του γονιδίου patched της δροσόφιλας) (Gailani and Bale, 1997; Gailani et 

al, 1992). Επίσης, υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στο γονίδιο p53 (Ziegler et al, 1994) 

καθώς και στα γονίδια που βρίσκονται στην περιοχή 9q21-p22, p16ΙΝΚ4α, p15ΙΝΚ4b, και 

p14ΑRF (Saridaki et al, 2000) και στην ανάπτυξη BCC µέσω αστάθειας αλληλουχίας και 

µεταλλάξεων. Ένας σηµαντικός ακόµα παράγοντας ανάπτυξης  BCC, είναι η έκθεση σε 

ιονίζουσα (x-ray) ακτινοβολία (θεραπευτική ή λόγω ατυχήµατος), οι καταστάσεις 

ανοσοανεπάρκειας και η προηγούµενη ανάπτυξη BCC (Gasparro et al, 1998; Monti et 

al, 2000; Wang et al, 1997). 

4.5.3 Κλινική εικόνα 
 
         Τα βασικοκυτταρικά καρκινώµατα εντοπίζονται συνήθως στο πρόσωπο, 

(βλέφαρα, ζυγωµατική χώρα, µάγουλα, µέτωπο, άνω χείλος, µύτη, κα.). Εκτός από το 

πρόσωπο µπορεί να εµφανισθεί σπανιότερα και σε άλλα σηµεία της επιφάνειας του 

δέρµατος, ιδιαίτερα ο επιφανειακός τύπος. Το βασικοκυτταρικό καρκίνωµα 

εµφανίζεται συνήθως µε µια βλάβη, αναπτύσσεται µε αργό ρυθµό και είναι ανώδυνο. 

Όταν γίνει αρκετά µεγάλο ή όταν αρχίσει να αιµορραγεί τότε ανησυχεί τον ασθενή ο 

οποίος επισκέπτεται τον γιατρό. 

         Το τυπικό BCC στα αρχικά σταδία έχει διάµετρο 2-3mm, και εµφανίζεται αρχικά 

σαν ρόδινη βλατίδα που µεγεθύνεται προοδευτικά. Μετά από µήνες ή χρόνια 

µετατρέπεται σε ολίδιο ή ογκίδιο στιλπνό και λείο µε κεντρικό εντύπωµα. Το κέντρο 
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µπορεί αργότερα να διαβρωθεί αυτόµατα ή µετά από τραυµατισµό και λόγω των 

αιµοφόρων αγγείων που περιέχει αποκτά χρώµα από ροζ µέχρι έντονο κόκκινο. 

Συνήθως η βλάβη είναι ελαφρά επηρµένη και αφορίζεται σαφώς µε έλκος από υγιές 

δέρµα (Odom et al, 2000). 

4.5.4 Κλινικές µορφές 
 
         Κλινικώς τα βασικοκυτταρικά καρκινώµατα εµφανίζουν µεγάλη ποικιλοµορφία. 

Κατά τον Lever υπάρχουν 7 διαφορετικοί κλινικοί τύποι: 

1. Το οζώδες και ελκωτικό, που είναι ο συνηθέστερος τύπος. Αρχίζει σαν µικρό 

οζίδιο, µε το χρώµα του κεριού και ευρυαγγείες στην επιφάνεια, µεγαλώνει 

αργά και τελικά υφίσταται κεντρική εξάλκωση και εξαπλώνεται σε επιφάνεια 

και βάθος. 

2. Το µελαχρωµατικό, που προκύπτει για ολώδη µορφή µε αυξηµένη ποσότητα 

µελανίνης. 

3. Το επιφανειακό ή παλετοειδές, που εντοπίζεται συνήθως στον κορµό. 

Πρόκειται για µονήρη, ερυθηµατολεπιδώδη βλάβη µε βραδεία περιφερική 

επέκταση. 

4. Το βασικοκυτταρικό καρκίνωµα σαν εντοπισµένη σκληροδερµία, που έχει 

πολυεστιακή εντόπιση, περιβάλλεται από όχθο και φέρει κεντρική εξέλκωση. 

Εµφανίζει επιθετικότερη συµπεριφορά από τις άλλες µορφές, παρόµοια µε του 

SCC. 

5. Το ινοεπιθηλίωµα του Pinkus, που αποτελείται από ολίδια τα οποία 

σχηµατίζουν επηρµένη πλάκα. 
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6. Το σύνδροµο πολλαπλών βασικοκυτταρικών καρκινωµάτων (Naevoid Basal 

Cell Carcinoma Syndrome, NBCCS, ή Grolin’s Syndrome), που οφείλεται σε 

αυτοσωµικό επικρατή χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από πολλά BCC. 

7. Ο γραµµοειδής και γενικευµένος θηλακικός βασικοκυτταρικός σπίλος, που 

είναι εξαιρετικά σπάνιος. 

         Έχουν διαχωριστεί δυο άλλοι τύποι, το οµαλό ουλωτικό BCC, που εντοπίζεται 

συνήθως στο τριχωτό της κεφαλής, και το βασικοακανθο-κυτταρικό, ή µετατυπικό 

καρκίνωµα, στον ενδιάµεσο και µεικτό τύπο, που είναι µια µορφή µεταξύ BCC και 

SCC (Mackie, 1996). 

4.5.5 Ιστολογική εικόνα 

 
         Οι ιστολογικές εικόνες που ανευρίσκονται στο BCC εµφανίζουν ποικιλία. Ο 

βασικοκυτταρικός καρκίνος διακρίνεται από τις άλλες κακοήθειες του επιθηλιακού 

ιστού, όπως ο ακανθοκυτταρικός καρκίνος, από το γεγονός ότι διαθέτει επιδερµική 

κυτταρική συνιστώσα, αλλά και στρώµα από το µέσο βλαστικό δέρµα που 

συµβιώνουν. Άλλωστε αυτός είναι ένας σηµαντικός λόγος που εξηγεί σε µεγάλο βαθµό 

την σπανιότητα των µεταστάσεων του BCC. ∆ηλαδή τα κυτταρικά στοιχεία του BCC 

δεν µπορούν να επιζήσουν µόνα τους, χωρίς την παρουσία του στρώµατος που τα 

περιβάλλει. 

         Στην ιστολογική εξέταση παρατηρείται η νεοπλασµατική βλάστη, κύτταρο µε 

ωοειδή ή στρογγυλό βασεόφιλο και υπερχρωµατικό πυρήνα και ελάχιστο 

πρωτόπλασµα. Οι βλάστες βρίσκονται στην επιδερµίδα ή στο χόριο και οι πυρήνες 

τους διατάσσονται δίκην περιφράγµατος πασσάλων. Γύρω από τις βλάστες υπάρχει 

στρώµα συνδετικού ιστού στο οποίο ανευρίσκεται πυκνή ή αραιή φλεγµονώδης 
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κυτταρική διήθηση µε νέους ινοβλάστες και βλεννίνη. Συχνά, στα παρασκευάσµατα 

ανευρίσκονται µαστοκύτταρα και κύτταρα Langerhans. 

         Όπως προαναφέρθηκε οι ιστολογικές εικόνες που παρατηρούνται στους BCC 

είναι διάφορες, για αυτό έχουν διακριθεί αρκετοί ιδιαίτεροι τύποι και έχουν προταθεί 

πολλές ταξινοµήσεις. Σύµφωνα µε την ευρύτερη αποδεκτή ταξινόµηση 4 ιστολογικές 

εικόνες είναι σηµαντικό να διακρίνονται νοσολογικώς στα BCC για προγνωστικούς και 

θεραπευτικούς σκοπούς. Αυτές είναι: 

1. το επιφανειακό BCC 

2. το οζώδες BCC 

3. το µικροοζώδες BCC 

4. το διηθητικό BCC 

         Στην πράξη και οι 4 αυτές ιστολογικές µορφές µπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο 

όγκο. 

         Κατά τον Lever, τα BCC διακρίνονται ιστολογικά σε αδιαφοροποίητα, 

διαφοροποιηµένα, και ενδιάµεσες µορφές. ∆ιαφοροποιηµένα ονοµάζονται αυτά που 

έχουν οµοιότητες µε δερµατικά εξαρτήµατα, και αδιαφοροποίητα αυτά που στερούνται 

αυτών των οµοιοτήτων (Mackie, 1996). (Πίνακας 8) 

4.5.6 Πορεία και Πρόγνωση 
 
         Η φυσική πορεία των BCC καθορίζεται από την συνήθως βραδεία εξέλιξη τους 

και ανάπτυξη. Στην πορεία του καταστρέφει τοπικούς τους ιστούς στους οποίους 

αναπτύσσεται. Η τοπική αυτή “κακοήθεια” σπανιότητα, µπορεί να συνοδεύεται και 

από µετάσταση του όγκου. Βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας, η συχνότητα 

µεταστάσεων του BCC κυµαίνεται από 0,0028 -0,1% (Miller and Weinstock, 1994). Οι 

περισσότερες από τις περιπτώσεις µεταστάσεων αναφέρονται σε άνδρες µε εκτεταµένα, 
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ελκωµένα και παραµεληµένα BCC. Ο µέσος χρόνος επιβίωσης µετά τη διάγνωση είναι 

λιγότερος από χρόνο. 

         Από πλευράς πρόληψης απαραίτητη κλινικώς η φωτοπροστασία από την γέννηση 

και µετά. Ειδικότερη ανάγκη προστασίας επιβάλλεται για τα άτοµα µε ανοιχτό 

φωτότυπο. Εξ άλλου η έγκαιρη προσέλευση του ασθενούς µε τον αρχόµενο καρκίνο 

στο γιατρό ή το ειδικό κέντρο είναι ότι καλύτερο για την άµεση και ριζική 

αντιµετώπιση του. 
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               Πίνακας 8. Είδη BCC (Basal Cell Carcinoma). 
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4.6 Ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα του δέρµατος (Squamous Cell 
Carcinoma of the Skin, SCC) 
 

Ορισµός: 

         Ο δερµατικός ακανθοκυτταρικός καρκίνος SCC δηµιουργείται από την κακοήθη 

ανάπτυξη των κερατινοκυττάρων της επιδερµίδας που είναι και ο κυρίαρχος 

πληθυσµός της. Αναπτύσσεται τόσο στο δέρµα όσο και στους βλεννογόνους που 

αποτελεί και το συνηθέστερο καρκίνο τους. Το SCC, είναι πιο επιθετικός όγκος µε 

τάση για τοπική επέκταση και µε µεταστατική ικανότητα (Quinn et al, 1994a; Rees, 

1994). Παρουσιάζεται σχεδόν αποκλειστικά σαν σποραδικός όγκος, παρόλο που έχει 

περιγραφεί το αυτοσωµικό επικρατές γενετικό σύνδροµο Ferfuson-Smith που 

χαρακτηρίζεται από πολλαπλές SCC βλάβες (Goudie et al, 1993; Zaphiropoulos et al, 

1994). 

4.6.1 Επιδηµιολογικά δεδοµένα 
 
         Το SCC είναι το δεύτερο πιο συχνό δερµατικό νεόπλασµα, µετά το BCC και 

αντιστοιχεί στο 20-25% των περιπτώσεων. Στις Η.Π.Α. εµφανίζονται πάνω από 

100.000 νέες περιπτώσεις SCC κάθε χρόνο. Η συχνότητα εµφάνισης 

ακανθοκυτταρικού καρκίνου διαφέρει στις διάφορες περιοχές του κόσµου. Είναι 

µεγαλύτερη στην Αυστραλία, µε επιπτώσεις 200 περιπτώσεις σε 100,000 κατοίκους 

(Ko et al, 1994; Miller and Weinstock, 1994). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

σε µια πενταετία αυξήθηκε η συχνότητα του κατά 50% και οι άνδρες διπλασίασαν τα 

ποσοστά ανάπτυξης τους σε σχέση µε τα γυναικεία. Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη SCC 

συνδέεται µε δυο κύριους παράγοντες: την αθροιστική δόση της υπεριώδους 

ακτινοβολία που έχει δεχθεί το δέρµα ενός ατόµου, και το βαθµό µελάχρωσής του. 

Έτσι πιο επιρρεπή σε ακανθοκυτταρικό καρκίνο είναι ανοιχτόχρωµα άτοµα, οι οποίοι 

έχουν εκτεθεί πολύ στην ηλιακή ακτινοβολία και έχουν αναπτύξει ακτινική 
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υπερκεράτωση. Φαίνεται επίσης ότι η συχνότητα του SCC αυξάνεται. Υπολογίσθηκε 

ότι από το 1977 µέχρι το 1994 παρατηρήθηκε τετραπλασιασµός στην αύξηση 

καταγραφής ανδρών µε SCC, και δεκαπενταπλασιαµός στις γυναίκες. Τα καρκινώµατα 

των βλεννογόνων είναι πάντοτε ακανθοκυτταρικά, και αυτά των χεριών και των 

γεννητικών οργάνων (Armstrong and Kricker, 2001). 

4.6.2 Αιτιολογία και Παθογένεση 
 
         Πολλοί παράγοντες φαίνεται να συµµετέχουν στην καρκινογένεση του SCC. 

Όπως και στα βασικοκυτταρικά καρκινώµατα η µεγάλης διάρκειας αθροιστική έκθεση 

στη UV ακτινοβολία σχετίζεται µε την ανάπτυξη SCC. Άτοµα µε ανοιχτόχρωµη 

επιδερµίδα, ξανθά ή κόκκινα µαλλιά και αλφικοί έχουν αυξηµένες πιθανότητες να 

αναπτύξουν SCC νωρίς στη ζωή τους. Εκτός βεβαίως της υπεριώδους ακτινοβολίας 

που αποτελεί τον κυρίαρχο καρκινογενετικό παράγοντα για την ανάπτυξη 

ακανθοκυτταρικού καρκίνου υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που εµφανίζουν 

καρκινογενετική δράση στο δέρµα, όπως: 

- ιοί της οµάδας των HPV (6, 11, 16, κ.α. γενότυποι) 

- ακτινοβολία (ακτίνες Roentgen, Grenz, ακτίνες γ) 

- αρσενικό 

- πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες 

- ούλες και χρόνιες φλεγµονές 

- υπέρυθρη ακτινοβολία 

- ανοσοκαταστολή (HIV, µεταµοσχευµένοι κ.α.) 

- κληρονοµικότητα 

         Τα άτοµα µε κάποια από τους παραπάνω παράγοντες έχουν αυξηµένη πιθανότητα 

να εµφανίσουν SCC (Gasparro et al, 1998; Monti et al, 2000; Wang et al, 1997). 
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         Τα SCC της στοµατικής κοιλότητας και των χειλιών έχουν συσχετισθεί µε το 

µάσηµα καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ (Kwa et al, 1992; Miller and Weinstock, 

1994). 

4.6.3 Κλινική εικόνα 
 

         Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα του δέρµατος αρχίζει σαν πάχυνση του 

δέρµατος και εξελίσσεται σε υπόσκληρη πλάκα. Αναπτύσσεται πλαγίως και καθέτως 

και µετατρέπεται σε ολίδιο, ενώ µε το χρόνο η επιφάνεια του εφελκιδοποιείται και 

εξελκώνεται. Έχει πιο γρήγορη ανάπτυξη από τον βασικοκυτταρικό καρκίνο. Έχει 

σαφή όρια, µε ανώµαλο περίγραµµα. Οι περισσότερες βλάβες εµφανίζονται στις 

ηλιοεκτεθειµένες περιοχές του σώµατος (πρόσωπο, αυτιά, κάτω χείλος, εξωτερική 

επιφάνεια των άκρων, αντιβράχια, κνήµη). Κάποιες φορές SCC εµφανίζονται και σε 

καλυµµένες περιοχές του σώµατος, όπως είναι ο πρωκτός, τα γενετικά όργανα και το 

πέλµα (Goldman, 1998). Οι µεταστάσεις για τον ακανθοκυτταρικό καρκίνο δεν είναι 

υψηλές, όταν αναπτύσσεται σε φωτοεπιβαρυµένο δέρµα. 

4.6.4 Κλινικές µορφές  
 
         Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα παρουσιάζει δυο µορφές: το ενδοεπιδερµικό 

(SCC in situ), και το διηθητικό SCC. Το SCC in situ εµφανίζεται στην επιδερµίδα και 

συνήθως περιορίζεται µέσα σε αυτή. Το διηθητικό SCC ανεξάρτητα µε το αν 

αναπτύσσεται από in situ καρκίνωµα ή µε υγιές δέρµα, είναι µικρό, σκληρής σύστασης, 

φυσιολογικού ή ερυθρού χρώµατος. Παίρνει τη µορφή ολιδίου µε σαφή όρια και 

θηλωµατώδη ή κονδυλοµατώδη επιφάνεια. Εξέλκωση παρουσιάζει συνήθως το κέντρο 

του όγκου πριν αυτός αποκτήσει διάµετρο 1-2cm (Goldman, 1998). 
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4.6.5 Ιστολογική εικόνα 
 
         Ο ακανθοκυτταρικός καρκίνος αποτελεί κακόηθες νεόπλασµα των 

κερατινοκυττάρων. Τα κακοήθη κύτταρα έχουν ξεπεράσει το βαθµό της βασικής 

µεµβράνης και διηθούν στο χόριο. Έτσι η διηθητική αυτή τάση εκφράζεται µε την 

κατάδυση των επιθηλιακών κυττάρων στο χόριο και σχηµατισµό και παρουσία 

νεοπλασµατικών βλαστών µε µορφή αλώσεων και νησίδων που αναλόγως του πάχους 

και του όγκου τους εµφανίζουν ποικιλία ιστολογικών εικόνων. Η ιστολογική εικόνα 

του SCC ποικίλει και εξαρτάται από τον βαθµό διαφοροποίησης. Οι όγκοι διαιρούνται 

σε καλά διαφοροποιηµένους, µέτρια διαφοροποιηµένους και αδιαφοροποίητους. Οι 

καλά διαφοροποιηµένοι όγκοι παρουσιάζουν νησίδες από καρκινικά κύτταρα µε 

ακανθωτή διαµόρφωση, καλώς σχηµατισµένα δεσµοσωµάτια και άφθονη 

κερατινοποίηση. Οι µέτρια διαφοροποιηµένοι όγκοι χαρακτηρίζονται από περισσότερο 

πολυµορφική εµφάνιση και αρχιτεκτονική αποδιοργάνωση, αυξηµένη και συχνά 

ανώµαλη µιτωτική δραστηριότητα και ατελή κερατινοποίηση. Στα αδιαφοροποίητα 

SCC υπάρχει µεγάλη πολυµορφία και η διάγνωση εξαρτάται από την ανίχνευση 

µικρών εστιών κερατινοποίησης ή δεσµοσωµατίων (Braun-Falco, 2000). 

4.6.6 Πορεία και Πρόγνωση 
 
         Η εξέλιξη του SCC είναι πολύ γρήγορη. Επεκτείνεται στους ιστούς µε 

αποτέλεσµα να προκαλεί την καταστροφή τους και δίνει µεταστάσεις, τόσο 

λεµφογενώς, όσο και αιµατογενώς (Ko et al, 1994). Ο θάνατος επέρχεται από 

συνυπάρχουσα νόσο, σηπτική βρογχοπνευµονία, σηπτική απορρόφηση νεκρωθέντων 

ιστών από τον όγκο, ή λόγω διηθήσεων ζωτικών κέντρων από τις µεταστάσεις. 
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4.7 Νόσος του Bowen (Bowen’s Disease, BD) 
 
         Η νόσος του Bowen θεωρείται in situ καρκίνωµα του δέρµατος που προέρχεται 

από τα κύτταρα της επιδερµίδας (Bowen, 1912). Είναι δυνατόν να ακολουθεί βραδεία 

και σχετικά καλοήθη πορεία (οριζόντια ή επιδερµική ανάπτυξη), είτε µερικές φορές να 

εξελίσσεται σε διηθητικό ακανθοκυτταρικό επιθηλίωµα (κάθετη ανάπτυξη). 

Εµφανίζεται στα ηλιοεκτεθειµένα µέρη του σώµατος, κυρίως στο πρόσωπο, τον 

τράχηλο και τα άκρα και συναντάται σε µεγάλες ηλικίες (συνήθως πάνω από τα 60 

έτη). Στις γυναίκες προτιµά τα κάτω άκρα, και στους άνδρες τα αυτιά και το τριχωτό 

της κεφαλής. Η ασθένεια του Bowen δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο. 

Παρ’όλα αυτά τα ανοσοκατασταλµένα άτοµα παρουσιάζουν ιδιαίτερη αυξηµένη 

επίπτωση εµφάνισης της νόσου (Peterka et al, 1961). Μεµονωµένες βλάβες τύπου 

νόσου του Bowen µπορεί να επιµένουν για πολλά χρόνια χωρίς να εξελίσσονται σε 

διηθητικό καρκίνο. Εάν δεν θεραπευτούν σε ποσοστό 5-15% εµφανίζουν διείσδυση και 

δίνουν µεταστάσεις. Αναφέρεται ότι το 15% των ασθενών µε εντόπιση των βλαβών σε 

µη ηλιοεκτεθειµένο µέρος του σώµατος, υποκρύπτουν καρκίνο εσωτερικού οργάνου, 

αν και νεότερες στατιστικές µελέτες δεν αποδεικνύουν τέτοια σχέση (Reyman et al, 

1988; Arbesman et al, 1987). 

         ∆ιάφοροι παράγοντες περιπλέκονται στην αιτιολογία της νόσου του Bowen. Η 

ηλιακή ακτινοβολία φαίνεται να παίζει ρόλο στην δηµιουργία βλαβών που 

εντοπίζονται στα ηλιοεκτεθειµένα µέρη του σώµατος. Έκθεση του δέρµατος σε αλλά 

είδη ακτινοβολίας, όπως υπεριώδης ακτινοβολία, φωτοχηµειοθεραπεία, πιθανώς να 

συντελούν στην εµφάνιση της νόσου (Reyman et al, 1988). Η λήψη αρσενικού 

φαίνεται να παίζει ρόλο στην εµφάνιση της νόσου του Bowen, και συγκεκριµένα σε 

περιπτώσεις ασθενών που παρουσιάζουν πολλαπλές βλάβες σε περιοχές του δέρµατος 

µη ηλιοεκτεθειµένες (Lachtrath, 1983). Σηµαντικό ρόλο παίζουν και οι ιοί των 
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θηλωµάτων των ανθρώπων (HPV), και ειδικότερα οι τύποι: 5, 8, 13, 14, 17 και 34 

(Narqduist et al, 1970; Lutzner et al, 1984; Maeda et al, 1985; Breuman et al, 1985). 

         Από άποψη κλινικής εικόνας, 4 κλινικές µορφές της νόσου έχουν αναγνωρισθεί:  

1. ο κλασσικός τύπος µε χρόνιες λεπιδώσεις και εξελκωµένες πλάκες ολώδους 

σύστασης 

2. η µορφή µε λιγότερο ολώδους σύστασης βλάβες και µε εµµένοντα σαφή όρια 

3. η µορφή µε υπερκερατωσικές πλάκες και απολέπιση όπου οι βλάβες θυµίζουν 

µεγάλων διαστάσεων ακτινικές υπερκερατώσεις αν και εντοπίζονται σε µη 

ηλιοεκτεθειµένες περιοχές του σώµατος 

4. η µορφή µε ελάχιστα επηρµένες πλάκες και ήπια απολέπιση (Stavrianeas et al, 

1978)  

         Το κύριο ιστολογικό γνώρισµα της νόσου του Bowen είναι η κακοήθης 

επιθηλιακή υπερπλασία, η οποία όµως περιορίζεται µέσα στα όρια της επιδερµίδας. Η 

ατυπία και οι διαταραχές των κυττάρων της βασικής στοιβάδας της επιδερµίδας 

θεωρούνται τυπικά σηµεία ενώ συνυπάρχουν µιτώσεις, κακοήθης δυσκεράτωση, 

πυρηνική ποικιλοµορφία και πολυπύρηνα κακοήθη κύτταρα (Shah et al, 1987). Τα 

τελευταία συνηγορούν στην άποψη της πιθανής αιτιολογικής συσχέτισης της νόσου µε 

τους HPV. 

         Η χειρουργική αφαίρεση θεωρείται η θεραπευτική µέθοδος εκλογής, καθώς 

προσφέρει τη δυνατότητα διαπίστωσης ύπαρξης ή µη διήθησης κατά συνεχεία ιστού. 

Τέλος, οποιαδήποτε δερµατική βλάβη µε µορφή µονήρους πλάκας και απολέπισης που 

επιµένει και εντοπίζεται σε οποιαδήποτε περιοχή του σώµατος, θα πρέπει να εξετάζεται 

προσεκτικά κλινικά και ιστολογικά για την αποκάλυψη πιθανής νόσου του Bowen. 
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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

                                   ΧΗΜΕΙΟΚΙΝΕΣ 
 

5.1 Εισαγωγή 
 

         Οι χηµειοκίνες είναι µια µεγάλη οικογένεια χηµειοτακτικών κυτοκινών µε 

εκτεταµένη βιολογική δράση. Η µετακίνηση και η επιλεκτική συσσώρευση των 

λεµφοκυττάρων αποτελούν θεµελιακά στοιχεία της απόκρισης του οργανισµού σε 

τραυµατισµό, προσβολή ή µόλυνση. Ωστόσο αυτές οι ίδιες θεµελιακές ιδιότητες του 

οργανισµού, είναι επίσης υπεύθυνες για την παθοφυσιολογία των φλεγµονωδών και 

αυτοάνοσων ασθενειών, όπως επίσης και για προβλήµατα που εµφανίζονται στις 

µεταµοσχεύσεις. Τα αποτελέσµατα των ερευνητικών προσπαθειών της τελευταίας 

δεκαετίας κατέδειξαν πως στην πλειονότητα των περιπτώσεων κυτταρικής 

µετανάστευσης ο έλεγχος ανήκει στην υπεροικογένεια των χηµειοτακτικών κυτοκινών 

ή χηµειοκινών. Οι περίπου 50 µικρές πρωτεΐνες δρουν σε διαφορετικούς τύπους 

κυττάρων (Luster, 1998; Mantovani, 1999; Cascieri et al, 2000). 

         Επειδή σκοπός της θεραπευτικής προσέγγισης της οποιαδήποτε νόσου είναι η 

καταπολέµηση της ασθένειας µε τις λιγότερες δυνατές συνέπειες στην φυσιολογική 

άµυνα του ασθενή, η ειδικότητα που προσφέρουν οι χηµειοκίνες ως προς τον τρόπο 

δράσης τους τις καθιστά εξαιρετικά ελκυστικό στόχο. Τροποποίηση της λειτουργίας 

τους είναι δυνατό να οδηγήσει σε ρύθµιση άλλων φυσιολογικών λειτουργιών όπως 

είναι η αιµοποίηση (Gao et al, 1997), αγγειογένεση (Keane and Strieter, 1999), 

διαφοροποίηση και ανάπτυξη (Forster et al, 1996; Zou et al, 1998). Παραδόξως έχει 

δειχθεί ότι οι χηµειοκίνες και οι υποδοχείς τους χρησιµοποιούνται από ενδοκυττάρια 

παθογόνα, όπως ο HIV και το Plasmodium vivax, για την είσοδό τους (Rucker et al, 
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1997; Berger et al, 1999) στα κύτταρα ξενιστές. Οι δύο κύριοι υποδοχείς χηµειοκινών 

που χρησιµοποιεί ο HIV είναι ο CCR5 (macrophage tropic) και ο CXCR4 (T cell 

tropic). 

         Κλασσικά, η υπεροικογένεια των χηµειοκινών χαρακτηρίζεται από ένα πρότυπο 

διαµόρφωσης από τέσσερις συντηρητικές κυστεϊνες, οι οποίες σχηµατίζουν δύο 

δισουλφιδικούς δεσµούς. Περαιτέρω, διακρίνονται σε δύο υποοικογένειες, µε βάση την 

απόσταση του πρώτου κυστεϊνικού ζεύγους: α) την υποοικογένεια CC, όπως οι 

RANTES και MIP-1α και β) εκείνη της CXC, όπως οι IL-8 και IL-10. Πρέπει να 

σηµειωθεί πως επιπρόσθετα αυτών εµφανίζονται και άλλα πρότυπα όπως η περίπτωση 

µιας χηµειοκίνης µε 3 αµινοξικά κατάλοιπα ανάµεσα στις δυο κυστεϊνες (CX3C) ή µιας 

στην οποία λείπει εντελώς το πρώτο κυστεϊνικό ζεύγος (C) (Rojo et al, 1999). (Εικόνα 

8) Από απόψεως λειτουργίας, οι χηµειοκίνες µπορεί να είναι ειδικές και να 

αλληλεπιδρούν µε ένα µόνο τύπο υποδοχέα (όπως η I-309 αλληλεπιδρά µόνο µε τον 

CCR-8 υποδοχέα) ή µπορεί να είναι πλειοτροπικές και να συνδέονται µε πολλαπλούς 

υποδοχείς (όπως ο RANTES στους υποδοχείς CCR1, 3 και 5) (Εικόνα 9). Στη 

λειτουργία τους µεσολαβεί µια µεγάλη οικογένειας ζευγών υποδοχέων των G-

πρωτεϊνών (Gibegova, 2000). Έως σήµερα 36 χηµειοκίνες έχουν µελετηθεί σε βάθος 

και έχει αποδειχθεί πειραµατικά ότι επιλέγουν υποπληθυσµούς Τ λεµφοκυττάρων, 

όπως Τ-λεµφοκύτταρα µνήµης από RANTES (Zheng et al, 2001) και αδιαφοροποίητα 

Τ-λεµφοκύτταρα από DEGK-1 (Correia-Neves et al, 2001).   

         Πρόοδοι στο ερευνητικό πεδίο έχουν γίνει αναφορικά µε την ανεύρεση ισχυρών 

ανταγωνιστών, οι οποίοι έχουν επιδείξει ισχυρή αντιική δράση και πιθανά είναι δυνατό 

να χρησιµοποιηθούν ως θεραπευτικοί αγωγοί για την θεραπεία του AIDS, του 

καρκίνου και άλλων ασθενειών (Martino et al, 2000). Στην παρούσα µελέτη 

διερευνήθηκαν οι ακόλουθες χηµειοκίνες και οι υποδοχείς τους: 
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Εικόνα 8. Τα είδη των χηµειοκινών σύµφωνα µε την δοµή τους. 

                  Μο=Monocytes, Neu=Neutrophils, Eo=Eosinophils, 

                  Ba=Basophils, DC=Dendritic Cells. 
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                       Εικόνα 9. Είδη υποδοχέων χηµειοκινών. 
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5.2 CCR2 
 

         Ο υποδοχέας αυτός χηµειοκινών, εκφράζεται κυρίως στα µονοπύρηνα, καθώς και 

στα ενεργοποιηµένα Τ-λεµφοκύτταρα και στα κύτταρα µνήµης, συµπεριλαµβανοµένων 

και των Th1 και Th2 κυττάρων, καθώς επίσης και σε πολλά άλλα είδη κυττάρων 

(Sozzani et al, 1997). Εξετάζοντας την γονιδιακή κατασκευή του CCR2 γονιδίου 

φαίνεται πως µε διαφορικό µάτισµα παράγει δύο ήδη mRNA και πρωτεΐνης τα CCR2A 

και CCR2B. Το CCR2 γονίδιο αποτελείται από 3 εξόνια που κωδικοποιούν για περίπου 

7 kb µήκους, mRNA αλληλουχίας. Τα προϊόντα του διαφορικού µατίσµατος CCR2Α 

και CCR2Β µοιράζονται κοινή άµινο τελική περιοχή που αποτελείται από το εξόνιο 1 

και το µισό του εξονίου 2 αλλά διαφέρουν στην καρβοξιτελική και σε επίπεδο υλική 

ουρά και στο 3’ αµετάφραστο άκρο (Winkler et al, 1998). Το CCR2B εκφράζεται στην 

κυτταρική επιφάνεια και στο κυτταρόπλασµα, ενώ το CCR2A βρίσκεται αποκλειστικά 

στο κυτταρόπλασµα. Συνδέτες του CCR2 είναι οι χηµειοκίνες MCP-1, MCP-2, MCP-3, 

MCP-4.  

         Ο CCR2Α-64I είναι ένας πολυµορφισµός στο γονίδιο CCR2 που οφείλεται σε 

αλλαγή του κωδικονίου 64 από βαλίνη σε ισολευκίνη και βρέθηκε να έχει σαν 

αποτέλεσµα σχετικά ισχυρή ανθεκτικότητα σε µόλυνση από HIV-1 (Smith et al, 1997). 

Στη συνέχεια βρέθηκε ότι ο πολυµορφισµός συνδέεται άµεσα µε άλλο πολυµορφισµό 

στο CCR5 και αποδείχθηκε ότι µπορούσε να επηρεάσει τα επίπεδα διαθεσιµότητας του 

CXCR4 υποδοχέα, προς τους δεσµευτές του. Έρευνες έδειξαν ότι η πληθυσµιακή 

συχνότητα του πολυµορφισµού CCR2-64I είναι 10-15% ανάµεσα στους Καυκάσιους 

και τους Αφρικανούς-αµερικανούς και προσδίδει καθυστέρηση στην εκδήλωση του 

AIDS. Οι ανταγωνιστές του CCR2 υποδοχέα φαίνεται πως είναι χρήσιµοι σε ασθένειες 

που σχετίζονται σε µονοπύρηνα/µακροφάγα όπως η ρευµατοειδή αρθρίτιδα και η 

αθηροσκλήρωση (Mummidi et al, 1998). (Εικόνα 10) 
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       Εικόνα 10. Μικροµοριακοί ανταγωνιστές του CCR2 (14-17), 

                              CCR3 (18), CXCR4 (19), και CCR5 (20-21). 
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5.3 SDF-1 
 

         Η µικρή αυτή χηµειοκίνη που ανήκει στην οικογένεια των ιντεγκρινών, µέλη της 

οποίας ενεργοποιούν λευκοκύτταρα και συχνά παράγονται από ανιχνευτές φλεγµονών, 

όπως οι λιποπολυσακχαρίτες, αποτελεί τον συνδέτη του υποδοχέα CXCR4. Ο 

υποδοχέας αυτός όπως και ο CCR5 είναι ο βασικός υποδοχέας για εισαγωγή στα 

κύτταρα του HIV µε τα T-κύτταρα και τα µακροφάγα. Στην χυµοκίνη SDF-1 έχει 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ενός πολυµορφισµού, γνωστός σαν SDF1-3-prime UTR-801G-A 

ή SDF1-3-prime-A, που αφορά µια µετάβαση από γουανίνη σε αδενίνη στη θέση 801 

(από το κωδικόνιο έναρξης) εντός της 3’ αµετάφραστης περιοχής (3’UTR) (Winkler et 

al, 1998). Επειδή αυτός ο πολυµορφισµός χάνει µια MspI περιοριστική θέση, είναι 

εύκολα προσβάσιµος µε PCR-RFLP ώστε να ελεγχθεί ο γονότυπος προς αυτό. Η 

συχνότητά του έχει βρεθεί να είναι 0,211 στους Καυκάσιους, 0,160 στους 

Ισπανόφωνους, 0,057 στους Αφρικανούς-αµερικάνους και 0,257 στους Ασιάτες.  Το 

ακριβές λειτουργικό αποτέλεσµα αυτού του πολυµορφισµού στον καρκίνο δεν έχει 

διευκρινιστεί.  
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5.4 CCR5 
 
         Όπως και κάθε άλλος υποδοχέας χηµειοκινών ο υποδοχέας CCR5 αποτελείται 

από επτά διακριτές στερεοδοµές (domains) από τις οποίες οι 4 προβάλλονται 

εξωκυττάρια, ένα ελεύθερο αµινικό άκρο και τρεις εξωκυττάριες θηλιές. Το αµινικό 

άκρο του CCR5 είναι πολύ σηµαντικό γιατί µπορεί να διανέµει την λειτουργία του 

συνυποδοχέα σε ένα πλήθος άλλων υποδοχέων χηµειοκινών. Ο CCR5 είναι ο βασικός 

συνυποδοχέας για την εισαγωγή στα κύτταρα των τύπων του HIV είτε µέσο T-cell είτε 

µέσο µακροφάγων. Ο συγκεκριµένος υποδοχέας είναι πολύ βασικός για τα πρώτα 

στάδια µιας φλεγµονής. Το mRNA του περιέχει τέσσερις περιοχές εξονίων περίπου 6 

Kb και µόνο δύο περιοχές εσονίων. Στον υποδοχέα αυτόν η έρευνα για 

πολυµορφισµούς απέδωσε ένα µεγάλο αριθµό στοιχείων για ασθένειες όπως το AIDS 

και το άσθµα (Picard et al, 1997). 

5.4.1 CCR5∆32 
 
         Ο σηµαντικότερος πολυµορφισµός στον υποδοχέα CCR5 είναι ο CCR5∆32. 

Οφείλεται σε µια πλαισιοτροποποιητική έλλειψη 32 βάσεων στο γονίδιο CCR5. Το 

αποτέλεσµα είναι µια µεταλλαγµένη πρωτεΐνη, εξαιτίας πρόωρου τερµατισµού, που 

αποτυγχάνει να φτάσει στην κυτταρική επιφάνεια (Gosling et al, 1997). Έρευνες 

έδειξαν ότι άτοµα ετερόζυγα στο CCR5∆32 εµφανίζουν ήπια χαρακτηριστικά που 

οφείλεται σε µετατόπιση και πρόωρο τερµατισµό της µετάφρασης του µηνύµατος. 

(Samson et al, 1996). Η συχνότητα µε την οποία παρουσιάζεται το γονίδιο είναι 

περίπου 2-5 % στην Ευρώπη, τη Μ. Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή της Ινδίας 

(Martinson et al, 1997). Αποτελέσµατα ερευνών σε 18 Ευρωπαϊκούς πληθυσµούς 

έδειξαν ότι µεγαλύτερη συχνότητα αλληλοµόρφων υπάρχει στη Φιλανδία και 

Νορβηγία µε 16 % και η χαµηλότερη στη Σαρδηνία µε 4 %. (Libert et al, 1998). Η 
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πολυµορφία CCR5 ∆32 έχει διερευνηθεί και σε καταστάσεις όπως το άσθµα και η 

σκλήρυνση κατά πλάκας.  

         Έχει αναφερθεί ότι άτοµα µε το συγκεκριµένο πολυµορφισµό έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να εµφανίσουν άσθµα (Hall et al, 1999). Στον αντίποδα έδειξαν ότι ο 

CCR5 ∆32 πολυµορφισµός, ακόµα και σε άτοµα οµόζυγα, δεν παρέχει καµία 

προστασία στις αλλεργικές αντιδράσεις (Szalai et al, 2000). Μελέτες σε ασθενείς µε 

σκλήρυνση κατά πλάκας έδειξαν ότι αυτοί που είχαν το πολυµορφισµό ∆ CCR5 

παρουσίασαν σηµαντική καθυστέρηση, περίπου 3 ετών, στην εµφάνιση συµπτωµάτων 

από τα άτοµα χωρίς τον πολυµορφισµό αυτό (Barcellos et al, 2000). 

5.4.2 CCR5 59029G-A 
 

         Αναγνωρίστηκε ένας A-G πολυµορφισµός στο 59029 ζεύγος βάσεων στον 

υποκινητή του CCR5 (McDermott et al, 1998). Σε ένα δείγµα από άτοµα φορείς του 

HIV φάνηκε ότι οι ασθενείς, που τους έλειπε και το CCR5 ∆32 και το CCR2 64I 59029 

G-G, νόσησαν τον HIV περίπου 3,8 χρόνια αργότερα από τους 59029 Α-Α, οµόζυγους. 

Ο ρόλος του πολύ-µορφισµού σε άλλες νόσους δεν έχει διευκρινιστεί. 

5.4.3 CCR5 59356C-T 
 

         Η πολυµορφία αυτή παρουσιάζεται στο ζεύγος βάσεων 59356 στον υποκινητή 

του CCR5. Η οµοζυγωτία για τον CCR5 59356 T σχετίζεται άµεσα και σε αυξηµένη 

συχνότητα µε την προγεννητική µεταφορά του HIV. Ο συγκεκριµένος πολυµορφισµός 

παρουσιάζεται σε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό στους Αφρο-Αµερικάνους (21%) από ότι 

στους Ισπανόφωνους (6%) και στους Καυκάσιους (3%). (Εικόνα 11)  
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           Εικόνα 11. Τα δυο βασικά µοντέλα παραγωγής χηµειοκινών. 
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5.5 Χηµειοκίνες και Ασθένειες 
 
 
         Υπάρχουν αρκετές ασθένειες που σχετίζονται µε την µη φυσιολογική λειτουργία 

του συστήµατος των χηµειοκινών. Έχουν γίνει εκτεταµένες έρευνες, ακόµα και σε 

µοντέλα ζώων, και βρέθηκε ότι ενεργοποιούνται στην αγγειογένεση, σε µολύνσεις από 

ιούς, όπως HIV, εµπλέκονται σε αυτοάνοσα νοσήµατα (ρευµατοειδή αρθρίτιδα, 

φλεγµονώδη νόσο του εντέρου, πολλαπλή σκλήρυνση), στην αθηροσκλήρωση, σε 

αλλεργίες (άσθµα), στον καρκίνο, καθώς και στην απόρριψη µοσχεύµατος στη 

µεταµόσχευση. (Πίνακας 12) 
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Πίνακας 12. Υποδοχείς χηµειοκινών που εκφράζονται σε συγκεκριµένα 

είδη κύτταρων και ασθένειες.                                                                        
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5.5.1 Χηµειοκίνες, υποδοχείς τους και καρκίνος 
 
         Παρόλη τη µακρά ιστορία έρευνας ο ρόλος της διήθησης των λευκοκυττάρων 

στον καρκίνο παραµένει αβέβαιος. Η πρώτη αναφορά που περιέγραφε την παρουσία 

των λευκοκυττάρων σε ανθρώπινους καρκίνους συµπέρανε ότι ο καρκίνος προήλθε 

από αυτά και άλλα κύτταρα συνδετικού ιστού στις περιοχές της φλεγµονής. Ωστόσο 

σύντοµα έγινε φανερό πως οι όγκοι από µόνοι τους προσελκύουν, εξάγουν 

λευκοκύτταρα εκκρίνοντας χηµειοτακτικούς παράγοντες, συγκεκριµένα MCP-1 

(Walter et al, 1991). Υπάρχουν τουλάχιστον 2 µοντέλα για τη λειτουργία των 

λευκοκυττάρων που σχετίζονται µε όγκους. 

         Από τη µια πλευρά υπάρχει µια σηµαντική πηγή από παράγοντες ανάπτυξης για 

καρκινικά κύτταρα, και αγγειογενετικοί παράγοντες για ενδοθηλιακά κύτταρα. Σε 

ανθρώπινους ιστούς έχει καταγραφεί µια αντιστοιχία µεταξύ της συνεχούς διήθησης 

µακροφάγων σε καρκίνους του µαστού και του βαθµού αγγείωσης, που προτείνει ότι τα 

λευκοκύτταρα ίσως συνεισφέρουν στην αγγειογένεση όγκων, και τελικά στην επιβίωση 

του όγκου (Leek et al, 1996; Ueno et al, 2000). Στις µελέτες αυτές η διήθηση 

µακροφάγων ήταν ένας ανεξάρτητος δείκτης για γρήγορη υποτροπή. Σε αντίθεση η 

έκφραση του MCP-1 επίσης ταιριάζει στον βαθµό διήθησης µακροφάγων σε καρκίνους 

του τραχήλου, αλλά και οι δύο αυτές παράµετροι µειώνονται όσο ο βαθµός της 

ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του τραχήλου ενισχύεται (Ueno et al, 2000).  

         Στην άλλη περίπτωση λευκοκύτταρα που εµπλέκονται µε όγκους µπορεί να 

αποτελέσουν απόδειξη της αποτυχηµένης προσπάθειας του ξενιστή να αποβάλλει τον 

όγκο ανοσολογικά. Στην περίπτωση αυτή ενισχύοντας αυτή την προσπάθεια ίσως 

οδηγηθεί σε εκρίζωση του όγκου. Πολλές χηµειοκίνες έχουν χρησιµοποιηθεί σε 

µοντέλα ζώων για να εξάγουν όγκους µε συγκεκριµένες ανοσολογικές αντιδράσεις που 
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έχουν σαν αποτέλεσµα την απόρριψη των όγκων. Αυτές περιλαµβάνουν MCP-1 

(Rollins, et al, 1991; Bottazzi et al, 1992; Manome et al, 1995), RANTES (Mule et al, 

1996), TCA-3 (Laning et al, 1994), MIP-3a (Fushimi et al, 2000), SLC (Vicari et al, 

2000), IP-10 (Luster and Leder, 1993) και λυµφοτακτίνη (Dilloo et al, 1996). 

         Η ισχυρή συσχέτιση των χηµειοκινών µε την κακοήθεια εκτείνεται πέρα από τον 

ρόλο της στρατολόγησης λευκών αιµοσφαιρίων. Πειράµατα σε ποντίκια δείχνουν ότι η 

έκκριση χηµειοκινών από τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα ίσως επηρεάζουν την 

αγγειογένεση και κατά δεύτερον την ανάπτυξη όγκων. In vitro πειράµατα σε τρωκτικά, 

έδειξαν πως έκφραση αγγειογενετικών CXC χηµειοκινών ενισχύει την καρκινική 

ανάπτυξη (Arenberg et al, 1996). 

         Υπάρχουν αναφορές ότι µερικές χηµειοκίνες µπορούν να δράσουν κατευθείαν ως 

παράγοντες ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων. Η MGSA (melanoma growth stimulatory 

activity) διεγείρει τον πολλαπλασιασµό του µελανώµατος (Richmond et al, 1988). Ο 

IL-8 έχει αναφερθεί ότι κάνει το ίδιο σε µη µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα 

(Wang et al, 1996). 

         Ένας ακόµα σηµαντικός ρόλος των χηµειοκινών στο καρκίνο ίσως είναι σχετικός 

µε τη µεταστατική συµπεριφορά. Πολλοί κακοήθεις τύποι εκφράζουν υποδοχείς 

χηµειοκινών (Jordan et al, 1999; Murdoch et al, 1999; Oyamada et al, 1999). Ενώ αυτοί 

οι υποδοχείς µεταδίδουν µηνύµατα, η πραγµατική τους λειτουργία παραµένει άγνωστη. 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω οι χηµειοκίνες και οι υποδοχείς τους µάλλον εµπλέκονται 

στη µορφογενετική κίνηση κατά τη διάρκεια της οργανογένεσης. Είναι πιθανόν ότι η 

κακοήθης µετατροπή είναι αποτέλεσµα στην επανεµφάνιση κάποιων υποδοχέων που 

έχουν πάρει µέρος πριν και κατά την ανάπτυξη του οργανισµού. 
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         Εάν τα καρκινικά κύτταρα εισβάλλουν στην κυκλοφορία του αίµατος, 

αποτέλεσµα της έκφρασης των υποδοχέων των χηµειοκινών, τότε η µεταστατική 

εισβολή µπορεί να εξηγηθεί σαν αποτέλεσµα έκφρασης των δεσµευτών των υποδοχέων 

σε άλλο όργανο. Ανατροπή στο σύστηµα των χηµειοκινών θα µπορούσε να επιφέρει 

παθολογικό αποτέλεσµα (Gerard and Rollins, 2001). 

5.5.2 Χηµειοκίνες και Εγκεφαλοµυελίτιδα (ΕΑΕ) 
 
         Το καλύτερο ζωϊκό µοντέλο για την µελέτη πολλαπλής σκλήρυνσης, είναι η 

πειραµατική αυτοάνοση εγκεφαλοµυελίτιδα (Experimental Autoimmune 

Encephalomyelitis, EAE). Μπορεί να δηµιουργηθεί ανοσολογικά µη την χρήση 

αντιγόνων που προέρχονται από µυελίνη, όπως πρωτεολιπιδική πρωτεΐνη (proteolipid 

protein, PLP), και γλυκο-πρωτεϊνική µυελίνη ολιγοδενδοκυτταρών (Myelin 

Oligodentrocyte Glycoprotein, MOG). Όταν τα αντιγόνα αυτά εισαχθούν σωστά, τα Τ-

κύτταρα ξεκινούν µια διαδικασία εξαγωγής µυελίνης, µε χρονοδιάγραµµα παρόµοιο µε 

της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (M.S.). Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι η παρουσία 

RANTES της MIP-1a (macrophage inflammatory protein 1a), MIP-1b, IP-10 (IFN-

inducible protein 10), και MCP-1, παίζει σηµαντικό ρόλο στις περιοχές της µόλυνσης 

(Ransohoff, 1993, 1997; Karpus et al, 1995, 1997; Glabinski et al, 1995; Godiska et al, 

1995). Έρευνες µε ουδέτερα αντισώµατα, έδειξαν ότι το MIP-1a σχετίζεται µε την 

έναρξη της µόλυνσης, ενώ η MCP-1, σχετίζεται µε υποτροπή στην περιοχή της 

µόλυνσης (Karpus et al, 1997). 

         Στις έρευνες αυτές χρησιµοποιήθηκαν ποντίκια µε έλλειψη της MIP-1a, MCP-1, 

του CC υποδοχέα 1 (CCR1), CCR2, CCR5 για την διερεύνηση της EAE. Τα τελικά 

αποτελέσµατα σε ζωϊκά µοντέλα, έδειξαν ότι η MCP-1, ο CCR2 υποδοχέας, ο CCR1 
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υποδοχέας και η MIP-1a αποτελούν σπουδαίους στόχους για την θεραπεία της 

πολλαπλής σκλήρυνσης. 

5.5.3 Χηµειοκίνες στην ανθρώπινση Πολλαπλής Σκλήρυνσης (M.S.) 
 
 
         Πολλές µελέτες δείχνουν ότι η MS στους ανθρώπους µπορεί να επη-ρεάζεται από 

τις χηµειοκίνες εκείνες που επηρεάζουν και τα τρωκτικά. Για παράδειγµα αυξηµένη 

ποσότητα MIP-1a έχει βρεθεί στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό υποτροπιαζόντων ασθενών, 

αν και παρόµοια αύξηση είχε βρεθεί και σε άλλες ασθένειες του νευρικού συστήµατος 

(Miyagishi et al, 1995). Έχουν βρεθεί MCP-1, MCP-2 και MCP-3 σε περιοχές µε 

ενεργή πολλαπλή σκλήρυνση, µετά από αυτοψίες σε εγκέφαλους. Η µεγαλύτερη 

συγκέντρωση των ουσιών αυτών παρατηρήθηκε στο κέντρο της µολυσµένης περιοχής. 

Η παρουσία των υποδοχέων CCR2 και CCR5 στα αφρώδη µακροφάγα κύτταρα, έχει 

ως συνέπεια την ενεργοποίηση των T κυττάρων στις µολυσµένες περιοχές (Simpson et 

al, 2000). Σε αυτά τα κύτταρα έχει περιγράφει και η παρουσία του υποδοχέα CCR3, ο 

οποίος συναντάται, όπως και ο CCR5, αλλά όχι ο CCR2 και στα αστροκύτταρα. 

Επίσης στους ασθενείς µε ενεργή πολλαπλή σκλήρυνση, παρατηρείται αύξηση στα 

ποσά της IP-10, MIG, και RANTES, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η IP-10 και MIG 

έχουν βρεθεί σε ενεργές περιοχές της µόλυνσης, µετά από αυτοψία σε εγκεφάλους, και 

στα µακροφάγα και στα αστρο-κύτταρα. Τελικώς, έχει βρεθεί ότι τα T-κύτταρα, που 

βρίσκονται στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (SF) εκφράζουν πολύ περισσότερο CXCR3 ή 

CCR5 από τα T-περιφερικά κύτταρα (Sorensen et al, 2000). Οι παρατηρήσεις αυτές 

έχουν οδήγηση στο συµπέρασµα ότι οι χηµειοκίνες όπως η IP-10, MIG, RANTES, 

πρέπει να σχετίζονται µε τη στρατολόγηση ειδικών T-κυττάρων που εκφράζουν 

CXCR3 ή το CCR5. Ένα τελευταίο δείγµα αυτής της προσέγγισης των χηµειοκινών 

είναι το γεγονός ότι ασθενείς που περιθάλπτηκαν µε IFN-β παρουσίασαν χαµηλότερη 
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συγκέντρωση RANTES στον όρο τους. Πειράµατα έδειξαν ότι ο υποδοχέας CCR5 δεν 

είναι απαραίτητος για την δηµιουργία της ασθένειας της πολλαπλής σκλήρυνσης 

(Bennetts et al, 1997), αλλά σε οικογένειες που έπασχαν από πολλαπλής σκλήρυνσης, η 

παρουσία του αλληλοµόρφου, του CCR5, ∆32 έχει συσχετισθεί µε µια καθυστέρηση 3 

ετών στην εκδήλωση της ασθένειας (Barcellos et al, 2000). 

5.5.4 Χηµειοκίνες και Μεταµοσχεύσεις 
 
         Το σύστηµα των χηµειοκινών παίζει σηµαντικό ρόλο στην άµυνα του 

οργανισµού, για αυτό δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ίσως να εµπλέκονται οι 

χηµειοκίνες και οι υποδοχείς τους, στην απόρριψη µοσχευµάτων που προέρχονται από 

διαφορετικούς γονοτυπικούς οργανισµούς. Οι χηµειοκίνες µπορούν να επηρεάσουν την 

βιολογία των µοσχευµάτων µε τουλάχιστον τρεις τρόπους (Melter et al, 1999). 

Πρώτον, η αποκατάσταση της κυκλοφορίας του αίµατος στο µόσχευµα, µπορεί να 

οδηγήσει σε ισχαιµικό τραύµα, στο οποίο η χηµειοκίνες θα στρατο-λογήσουν λευκά 

αιµοσφαίρια. ∆εύτερον, οι αντιδράσεις του δεκτή κατά την διάρκεια της 

ανοσοκαταστολής εµπλέκουν χηµειοκίνες, και τρίτον, τα συστατικά της µόλυνσης, σε 

µια οξεία ή µακροχρόνια απόρριψη του µοσχεύµατος, µάλλον ελέγχονται από 

χηµειοκίνες. 

         Σε µεταµοσχεύσεις καρδιάς και δέρµατος έχει παρατηρηθεί φλεγµο-νώδης 

αντίδραση που χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή ουδετερόφιλων, και µονοκυττάρων. 

Χηµειοκίνες ουδετερόφιλων, όπως η MIP-2 και KC, καθώς και χηµειοκίνες 

µονοκυττάρων όπως η MCP-1, εµφανίζονται κατά την διάρκεια της αντίδρασης. 

Μερικές µέρες µετά τη µεταµόσχευση έχουµε την εµφάνιση ενός διαφορετικού 

µοντέλου χηµειοκινών. Η έκφραση της MCP-1 συνεχίζεται, η IP-10, MIG και I-TAC, 

που όλες αποτελούν συνδέτες του CXCR3, εµφανίζονται µαζί µε τον MIP-1β και 
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RANTES, που αποτελούν συνδέτες του CCR5 (Yun et al 2000; Belperio et al, 2000; 

Kapoor et al, 2000; Watarai et al, 2000; Kondo et al, 2000 ). Το µοντέλο αυτό των 

χηµειοκινών ίσως να είναι απαραίτητο για την καθοδήγηση των κυττάρων που 

εµπλέκονται στην οξεία απόρριψη. Τα κύτταρα αυτό περιλαµβάνουν CD4+ και CD8+  T 

λεµφοκύτταρα, µακροφάγα, φυσικά κύτταρα δολοφόνους (Natural Killers) και 

αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα (APCs). 

         Αναλύσεις σε ποντίκια µε µεταλλάξεις σε συγκεκριµένες χηµειοκίνες και στους 

υποδοχείς τους έδειξαν ξεκάθαρα τη σχέση και την σηµαντικότητα αυτών στις 

µεταµοσχεύσεις. 

5.5.5 Χηµειοκίνες και HIV 

 

         Μέχρι το 1995, οι χηµειοκίνες ήταν άµεσα συνδεδεµένες µε την παθολογία και 

την ανοσολογία της µόλυνσης. Σήµερα υπάρχουν πάνω από 11,000 αναφορές στις 

χηµειοκίνες, στην παγκόσµια βιβλιογραφία, το 90% των οποίων εκδόθηκε την 

τελευταία πενταετία. Οι περισσότερες από τις νέες αναφορές, αφορούν τον τοµέα 

παθοφυσιολογίας του HIV.    

         Πολλές από αυτές τις αναφορές οδήγησαν στην αναγνώριση των CXCR4 και 

CCR5 σαν συνυποδοχείς του CD4 στην ένωση και εισαγωγή του ιού στο κύτταρο 

(Berger et al, 1999). (Εικόνα 13) Παραδόξως οι χηµειοκίνες και οι υποδοχείς τους 

χρησιµοποιούνται από ορισµένα ενδοκυτταρικά παθογόνα, του HIV, το Plasmodium 

vivax για την είσοδο στο κύτταρο στόχο. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην µετακίνηση 

ερευνητικού δυναµικού στη µελέτη του συστήµατος των χηµειοκινών µε απώτερο 

σκοπό την σχεδίαση φαρµάκων που να µπλοκάρουν την είσοδο του παθογόνου. Οι δυο 

κύριου υποδοχείς που χρησιµοποιεί ο HIV είναι ο CCR5 (macrophage tropic) και ο 
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CXCR4 (T cell tropic). Ερευνά για πολυµορφισµούς στον υποδοχέα CCR5 και άλλες 

χηµειοκίνες απέδωσε µεγάλο αριθµό στοιχείων, σηµαντικά στη ερευνά του HIV. 

         Άτοµα µε οµόζυγο φαινότυπο στη µετάλλαξη ∆32, µια έλλειψη 32 βάσεων στο 

γονίδιο CCR5 η οποία προκαλεί αλλαγή του πλαισίου διαβάσµατος κι έτσι δεν 

παράγεται καθόλου CCR5, παρουσίασαν ανθεκτικότητα στον HIV (Blanpain et al, 

2000; Palacios et al 1998), ενώ τα άτοµα µε ετερόζυγο φαινότυπο στη µετάλλαξη ∆32 

εµφανίζουν ήπια χαρακτηρίστηκα του συνδρόµου AIDS (Tuttle et al, 1998). Επίσης 

πολυµορφισµός στο CCR2 υποδοχέα ο οποίος αν και αρχικά δεν είχε κάποιο εµφανές 

λειτουργικό αποτέλεσµα, παράγει µεγάλη προστασία σε οµόζυγα άτοµα. Στην συνεχεία 

βρέθηκε ότι ο πολυµορφισµός συνδέεται 100% µε άλλο πολυµορφισµό στο CCR5 και 

δείχθηκε ότι µπορούσε να επηρεάσει τα επίπεδα διαθεσιµότητας του CXCR4 

υποδοχέα. Τέλος σηµειακή µετάλλαξη στο γονίδιο της χηµειοκίνης SDF-1α, η οποία 

επίσης σχετίζονταν µε µεγάλη προστασία από τον HIV, χωρίς όµως ακόµα να έχει 

διευκρινισθεί το ακριβές λειτουργικό αποτέλεσµα. Ωστόσο δεδοµένου ότι ο SDF-1 

µπορεί να µπλοκάρει το HIV θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η µεταλλαγή αυξάνει τα 

επίπεδα του παράγοντα και έτσι υπάρχει προστασία. 

         Συνοψίζοντας, οι µελέτες µπλοκαρίσµατος της ικανότητας του HIV να επιµολύνει 

κύτταρα έδειξαν ότι εξαιρετικά αποτελεσµατική ήταν είτε υπερπαραγωγή του 

φυσιολογικού δεσµευτή των CCR5 και CXCR4 (RANTES και SDF-1 αντιστοίχως), 

είτε υποέκφραση των ίδιων των CCR5 και CXCR4. Σε άλλες παθολογικές καταστάσεις 

όπου η παρουσία των χηµειοκινών και των υποδοχέων τους είναι απολύτως 

απαραίτητη είναι πιθανό οι παραπάνω πολυµορφισµοί να έχουν το αντίθετο 

αποτέλεσµα από αυτό του HIV, δηλαδή να σχετίζονται µε ευπάθεια. Πράγµατι, 

υπάρχουν στοιχεία ότι µπλοκάρισµα του υποδοχέα CCR5 σε καρκινικά µοντέλα στο 

ποντίκι εµποδίζει την ικανότητα του οργανισµού να αντιµετωπίσει τον όγκο. 
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5.5.6 Χηµειοκίνες και Άσθµα 
 
         Το άσθµα είναι µια αναπνευστική διαταραχή που συχνά προκαλείται από 

αλλεργιογόνα, όπως η σκόνη, η γύρη, κλπ. Το άσθµα συνήθως συνεπάγεται σύσφιξη 

των αεραγωγών, συνήθως των βροχιολίων, η οποία κάνει δύσκολη την αναπνοή και 

ειδικά την εκπνοή. Ο βιοχηµικός µηχανισµός του άσθµατος δεν είναι ακόµα πλήρως 

γνωστός, πρέπει όµως να σχετίζεται µε την παρουσία T-λεµφοκυττάρων και 

ηπειονοφίλων, καθώς και µε τις χηµειοκίνες που εκκρίνουν, όπως την Ιντερλευκίνη 4 

(IL-4), IL-5, IL-9, και IL-13. Επειδή οι χηµειοκίνες επηρεάζουν την κυτταρική 

κυκλοφορία κατά την διάρκεια µιας µόλυνσης, και επίσης παίζουν µεγάλο ρόλο στην 

ανοσοβιολογική αντίδραση του οργανισµού, τους έχει αποδοθεί µεγάλος ρόλος στους 

ασθενείς που πάσχουν από άσθµα (Lamkhioued et al, 2000; Sekiya et al, 2000; Ying et 

al, 1999). 
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Εικόνα 13. Πρωταρχικούς στόχους του HIV-1 in vivo αποτελούν τα  

                   µακροφάγα και τα πρωταρχικά T-λεµφοκύτταρα.  

                   Φαίνονται οι βασικοί υποδοχείς που συµµετέχουν στην  

                      διαδικασία. 
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                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
                              ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
 

Α. ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

6.1 Αποµόνωση χρωµοσωµικού DNA από ιστό 
 
         Ο ιστός  τεµαχίζεται και οµογενοποιείται σε διάλυµα λύσης (10mM EDTA, 

10mM Tris pH 8,0, 150mM NaCL, 0,5% SDS). Στη συνέχεια ο οµογενοποιηµένος 

ιστός µετά την προσθήκη πρωτεϊνάσης Κ σε τελική συγκέντρωση που φτάνει τα 

100µg/ml, επωάζεται σε θερµοκρασία 60ΟC. Ακολουθεί η εκχύλιση των νουκλεϊκών 

οξέων (DNA και RNA) µε φαινόλη/χλωροφόρµιο και η αποδόµηση του RNA µε 

RΝάση (100µg/ml) για 1 ώρα στους 37 ΟC. Το DNA κατακρηµνίζεται µε προσθήκη 

µισού όγκου οξικού αµµωνίου (ή 1/20 όγκου NaCl 5M) και 2.5 όγκων απόλυτης 

αιθανόλης. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στους 4ΟC σε 13.000rpm και “πλύσιµο” του 

κατακρηµνισµένου DNA µε 70% αιθανόλη. Αφού αποµακρυνθεί η αιθανόλη το DNA 

επαναιωρείται σε ddH2O και διατηρείται σε θερµοκρασία 4 ΟC.  Η ποσότητα του DNA 

καθώς και η καθαρότητά του υπολογίζεται µετά από φωτοµέτρηση στα 260nm και στα 

280nm (Maniatis et al, 1982). 
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6.2 Αποµόνωση χρωµοσωµικού DNA από περιφερειακό αίµα
 
 
         Περίπου 5ml περιφερειακού αίµατος συλλέγονται και διατηρούνται µε 

αντιπηκτικό (K-Na EDTA) σε θερµοκρασία 4 ΟC. Αρχικά, γίνεται λύση των ερυθρών 

αιµοσφαιρίων (τα οποία είναι απύρηνα κύτταρα) µε επώαση του αίµατος σε ρυθµιστικό 

διάλυµα που περιέχει 10mΜ Tris HCl pH 8,0, 320mM σουκρόζη, 5mM MgCl2 και 1% 

Triton x-100. Ακολουθεί ήπια ανάδευση του διαλύµατος σε θερµοκρασία δωµατίου και 

φυγο-κέντρηση σε 2.500 rpm. Το κυτταρικό ίζηµα συλλέγεται και επαναιω-ρείται σε 

διάλυµα που περιέχει 400mΜ Tris pH 8,0, 60mM EDTA, 150mM NaCl και 1% SDS. 

Ακολουθεί η προσθήκη υπερχλωρικού νατρίου, χλωροφορµίου και τελικά η 

κατακρήµνιση του DNA µε αιθανόλη, όπως περιγράφθηκε στην προηγούµενη 

παράγραφο.  

 

 

6.3 Μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης µε πολυµεράση (PCR) 
 

6.3.1 Αρχή της µεθόδου 
    
         Το 1985 ο Mullis και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν µια τεχνική 

πολλαπλασιασµού του DNA βασιζόµενοι σε in vitro διαδικασίες, γνωστή ως 

αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR) (Saiki et al, 1988). 

         Η τεχνική αυτή ολοκληρώθηκε σε τεχνικό επίπεδο από τον Mullis (1987) µε 

τεράστιες εφαρµογές στη Μοριακή Βιολογία, και από τη βασική έρευνα στην κλινική 

πράξη (MC Pherson et al, 1991). Η µέθοδος αυτή επιτυγχάνει σε ελάχιστο χρόνο, που 

δεν υπερβαίνει τις 1-3 ώρες, ανάλογα µε το µέγεθος της ανιχνευόµενης περιοχής, την 

εκλεκτική παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων ενός συγκεκριµένου τµήµατος του DNA, 

 125



που υπάρχει σε ένα σύνθετο µίγµα νουκλεϊκών οξέων, κατά τη διάρκεια µιας απλής 

ενζυµικής αντίδρασης. (Εικόνα 14) 

         Η τεχνική αυτή εκµεταλλεύεται τον ηµισυντηρητικό τρόπο διπλασιασµού του 

DNA, σε συνδυασµό µε τη χρήση θερµοανθεκτικών DNA πολυµερασών. Η αντίδραση 

χαρακτηρίζεται από ευαισθησία, ειδικότητα και ταχύτητα (Strachah et al, 1996). 

 

6.3.2 Τα βασικά συστατικά µιας PCR αντίδρασης 
 
         Τα βασικά συστατικά µιας κλασσικής αντίδρασης PCR είναι το DNA που θα 

χρησιµοποιηθεί σαν υπόστρωµα, η θερµοανθεκτική DNA πολυµεράση, τα dNTPS, οι 

εκκινητές (primers), καθώς και το κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα. 

         Ως υπόστρωµα της αντίδρασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί γενοµικό DNA (από 

ένα µόνο κύτταρο ή και τµήµατα χρωµοσωµάτων), RNA (από λίγα µόνο κύτταρα), 

κλωνοποιηµένο DNA ή ακόµα και προϊόντα προηγούµενης αντίδρασης. Η τεχνική 

απαιτεί ελάχιστη ποσότητα αρχικού υλικού. Θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης 

ενός και µόνο µορίου DNA µε εκθετικό τρόπο (Fong et al, 1995; Kiaris et al, 1995). 

         Τα δεοξυριβονουκλεοτίδια και οι εκκινητές πρέπει να βρίσκονται σε µεγάλη 

περίσσεια, ώστε να είναι δυνατή η επανάληψη των τριών σταδίων της αντίδρασης 

(αποδιάταξης, πρόσδεσης και πολυµερισµού) για αρκετούς κύκλους. Οι  DNA 

πολυµεράσες είναι ένζυµα που καταλύουν την αντίδραση σύνθεσης 

πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων από µονοµερή τριφωσφορικά δεοξυνουκλεοτίδια 

(dNTPs), χρησιµοποιώντας ως µήτρα τη µία από τις δύο αρχικές αλυσίδες. Η σύνθεση 

του DNA γίνεται πάντα µε κατεύθυνση 5΄          3΄. (MC Pherson et al, 1991). 

         Αρχικά γίνεται θερµική αποδιάταξη του DNA στους 95οC για 5min και στη 

συνέχεια ακολουθούν 30-35 κύκλοι 95οC (αποδιάταξη), 55-60οC (υβριδισµός των 
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εκκινητών), και 72οC (πολυµερισµός), διάρκειας περίπου 30sec το κάθε βήµα. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εκθετική αύξηση του αριθµού των αντιγράφων του DNA 

σύµφωνα µε την εξίσωση Ν=n(1+e)c  , όπου Ν η τελική ποσότητα του προϊόντος, n η 

αρχική ποσότητα του υποστρώµατος, e η απόδοση της αντίδρασης και c ο αριθµός των 

κύκλων του PCR. Η πολύ µεγάλη απόδοση της αντίδρασης καθιστά δυνατή την 

ενίσχυση αλληλουχιών ακόµα και όταν βρίσκονται σε ελάχιστο αριθµό αντιγράφων ή 

όταν το DNA έχει υποστεί σχετική αποδιάταξη. Η χρονική διάρκεια όλων των σταδίων 

θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν µικρότερη προς αποφυγή παραγωγής µη 

ειδικών προϊόντων. 

         Από την αντίδραση παράγονται αρχικά µεγάλες αλληλουχίες µε αφετηρία κάθε 

εκκινητή. Όταν όµως τα προϊόντα του πρώτου κύκλου χρησιµεύουν ως υπόστρωµα για 

τους επόµενους, το µήκος του νέου προϊόντος περιορίζεται στην απόσταση µεταξύ των 

δύο εκκινητών (Mc Pherson et al, 1991). Η ειδικότητα της PCR αντίδρασης ως προς 

την αλληλουχία που πρόκειται να ενισχυθεί εξαρτάται από τους εκκινητές. Στατιστικά 

έχει βρεθεί ότι όταν µια αλληλουχία DNA έχει µήκος τουλάχιστον 20bp, τότε είναι 

µοναδική στο γονιδίωµα. Οπότε για να επιτευχθεί ειδική ενίσχυση κάποιας 

αλληλουχίας, πρέπει οι εκκινητές να είναι τουλάχιστον 20-µερή. Με δεδοµένο ζεύγος 

εκκινητών η διαδικασία ανεύρεσης των καταλληλότερων συνθηκών της PCR 

αντίδρασης περιλαµβάνει πειράµατα στα οποία σταδιακά µεταβάλλονται ανεξάρτητα 

µεταξύ τους η θερµοκρασία αναδιάταξης και η συγκέντρωση των ιόντων Mg. Στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκκινητές έχουν µέσο µήκος 20bp και βέλτιστη 

θερµοκρασία αναδιάταξης στους 55ΟC.  

         Προκειµένου να είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων της PCR 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να “τερµατισθεί” η αντίδραση ενώ βρίσκεται ακόµη 

στην εκθετική της φάση. Τότε µπορεί να γίνει γραµµική αντιστοιχία µεταξύ της τελικής 
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ποσότητας του προϊόντος και της αρχικής του υποστρώµατος. Συνήθως γίνονται 

προκαταρκτικά πειράµατα µε διαδοχικές αραιώσεις αρχικού υποστρώµατος 

(δηµιουργία πρότυπης καµπύλης), ώστε να προσδιορισθούν οι συνθήκες εκείνες στις 

οποίες διατηρείται η γραµµική αυτή σχέση. Περισσότερο αξιόπιστη είναι η 

συνενίσχυση µε την αλληλουχία-στόχο σταθερής ποσότητας υποστρώµατος στο οποίο 

οι θέσεις αναγνώρισης των εκκινητών ταυτίζονται µε αυτές της αλληλουχίας-στόχου 

(Siebert and Larrick, 1992). Με τον τρόπο αυτό επιτελείται συναγωνισµός ανάµεσα 

στις δύο αλληλουχίες που συνενισχύονται, οπότε η αφθονία των αρχικών αντιγράφων 

της αλληλουχίας-στόχου εκφράζεται σαν ο λόγος της ως προς την ένταση της ζώνης 

που αντιστοιχεί στον συναγωνιστή. Για να επιτευχθεί ικανοποιητικά µια αντίδραση 

πολυµερισµού, τόσο ως προς την απόδοση, όσο και ως προς την ειδικότητα, πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τρεις παράγοντες: 

1. Η επιλογή κατάλληλων εκκινητών 

2. Η συγκέντρωση ιόντων Mg (το Mg είναι απαραίτητο για τη δράση της 

πολυµεράσης) 

3. Ο προσδιορισµός της ακριβούς θερµοκρασίας αναδιάταξης των εκκινητών 

(Merlo et al, 1994) 
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6.3.3. Εφαρµογές της PCR 
 

         Η χρήση της PCR στη βασική της µορφή, παρέχει µια καθαρά ποιοτική εικόνα 

των εξεταζόµενων δειγµάτων. Χρήση της ποσοτικής PCR µπορεί να γίνει σε επίπεδο 

DNA, αλλά και σε επίπεδο RNA µετά από αντί-στροφη µεταγραφή. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο είναι δυνατή η ανίχνευση γονιδιακών επεκτάσεων, καθώς και αλλοιώσεων στα 

επίπεδα έκφρασης όπως συµβαίνει σε ορισµένες περιπτώσεις νεοπλασιών. Επίσης, η 

ταυτόχρονη εφαρµογή PCR και RT-PCR παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης των 

περιπτώσεων στις οποίες η υπερέκφραση κάποιου γονιδίου προέρχεται από γονιδιακή 

επέκταση ή µεταγραφική ενεργοποίηση. 

         Ανάµεσα στις εφαρµογές της PCR περιλαµβάνονται η διαγνωστική προσπέλαση 

σε γενετικά νοσήµατα και καρκίνο, ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας 

νεοπλασµατικών νοσηµάτων, η ταχεία ανίχνευση µικροβίων και ιών και η τυποποίηση 

αντιγόνων ιστοσυµβατικότητας, καθώς και η ανάλυση DNA µέσω αποτυπωµάτων 

(DNA fingerpinting) µε εφαρµογή στον προγεννητικό και ιατροδικαστικό έλεγχο 

(Holland et al, 1993). 

         Η ανίχνευση των παθογόνων οργανισµών µε τις κλασσικές µεθόδους, απαιτεί 

αρκετό χρόνο λόγω της καλλιέργειας του µικροοργανισµού. Συγχρόνως ορισµένοι 

µικροοργανισµοί δεν µπορούν να αναπτυχθούν in vitro, ενώ άλλοι αναπτύσσονται µε 

αργούς ρυθµούς. Για τον λόγο αυτό η τεχνική της PCR άνοιξε ένα καινούργιο δρόµο 

στην ανίχνευση ορισµένων µικροοργανισµών, των οποίων η αναγνώριση ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολη µε τις συµβατικές µεθόδους. Τώρα µπορεί να γίνει για 

διαγνωστικούς λόγους σε ασθενείς ή φορείς ακόµα και όταν ο τίτλος είναι πολύ 

χαµηλός, αλλά και για τον έλεγχο της πορείας της νόσου σε ασθενείς που 

υποβάλλονται σε θεραπεία. 
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         Η διάγνωση γενετικών ανωµαλιών µε PCR βασίζεται στην ανίχνευση γνωστών 

αλλοιώσεων, όπως γονιδιακών ελλείψεων, ανακατατάξεων, σηµειακών µεταλλάξεων 

και αλλαγών στο πλαίσιο ανάγνωσης που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένο κλινικό 

φαινότυπο.  Για παράδειγµα, στην περίπτωση της Κυστικής Ίνωσης ανιχνεύονται 

συγκεκριµένες αµινοξικές ελλείψεις όπως η DF 508 στο χρωµόσωµα 7q όπου 

εντοπίζεται το γονίδιο CJFRκαι στη µυϊκή δυστροφία του Duchene ανιχνεύονται 

ελλείψεις στο χρωµόσωµα Χ όπου βρίσκεται το γονίδιο της δυστροφίνης (Chamberlain 

et al, 1988). Σε ότι αφορά στην καρκινογένεση τα µοντέλα που αναπτύχ-θηκαν µέχρι 

σήµερα προτείνουν πολυσταδιακή εξέλιξη κατά τη διάρκεια της οποίας 

προσδιορίζονται γενετικές αλλοιώσεις σε µια σειρά ογκο-γονιδίων και 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων µε τη χρήση της PCR και άλλων µεθόδων. 

Παραδείγµατα τέτοιων χρήσιµων εφαρµογών της PCR είναι αρκετές λευχαιµίες και 

λεµφώµατα, όπως η χρόνιος µυελογενής λευχαιµία (CML) που σχετίζονται µε 

χρωµοσωµικές µετατοπίσεις. Επίσης, τέτοιο παράδειγµα είναι το χρωµόσωµα 

Φιλαδέλφεια που χαρακτηρίζεται από την χρωµοσωµική µετατόπιση t 9:22. Είναι 

δυνατή επίσης και η ανίχνευση ενεργοποιηµένων ογκογονιδίων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η οικογένεια των γονιδίων ras, τα οποία είναι γνωστό ότι 

εµφανίζουν ποιοτικές αλλοιώσεις κατά τα πρώτα στάδια της καρκινογένεσης µε συχνή 

εµφάνιση µεταλλάξεων στα κωδικόνια 12,13 και 61.Πολύ σηµαντική είναι η συµβολή 

της PCR στην ανακάλυψη σηµειακών µεταλλάξεων στα ογκοκατασταλτικά γονίδια, 

όπως το p53 και το Rb. 

         Με τη µέθοδο της PCR έγινε δυνατή η διάγνωση γενετικών ανωµαλιών σε 

έµβρυα, µέσα από τις τεχνικές του προγεννητικού ελέγχου (Handyside et al, 1990). 

Επίσης, γίνεται δυνατή η ανίχνευση γενετικού πολύ-µορφισµού στα γονίδια των 

αντιγόνων ιστοσυµβατότητας του ανθρώπου HLA II που παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στις 
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µεταµοσχεύσεις, στην αναγνώριση προσώπων στην Ιατροδικαστική, στους ελέγχους 

πατρότητας, στον έλεγχο εξελικτικών σχέσεων µεταξύ των οργανισµών (Browning et 

al, 1993). 

         Η ταχύτητα, η ευαισθησία και η εξειδίκευση της αντίδρασης PCR σε συνδυασµό 

µε την ευκολία και τον αυτοµατισµό, έχει ως αποτέλεσµα την ευρεία χρήση της τόσο 

στον τοµέα της βασικής έρευνας, όσο και στο χώρο της διαγνωστικής Ιατρικής. 

 

6.3.4 Πέψη µε περιοριστικά ένζυµα (Restriction Fragment Length 
Polymorphisms-RFLPs) 

 
         Κάποια άτοµα κληρονοµούν ένα διαφορετικό αλληλόµορφο από τον κάθε γονιό 

παράγοντας το χαρακτηριστικό πρότυπο των δύο ζωνών. Απόκλιση από τον 

αναµενόµενο κανόνα µπορεί να οφείλεται σε φυσιολογική γενετική παραλλαγή ή 

µπορεί να είναι αποτέλεσµα παραγόµενα από αναλυτικές καταστάσεις. Με τη χρήση 

κατάλληλου ενζύµου το PCR προϊόν υφίσταται πλήρη πέψη.  
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Εικόνα 14. Μέθοδος PCR. 
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6.4 Ηλεκτροφόρηση DNA 
 
         Το DNA ηλεκτροφορείται σε πήκτωµα αγαρόζης ή ακρυλαµιδίου. Η επιλογή του 

συγκεκριµένου πηκτώµατος εξαρτάται αφενός από το µέγεθος του DNA που πρόκειται 

να ηλεκτροφορηθεί και αφετέρου από τη διακριτική ικανότητα που προσδοκάται να 

επιτευχθεί. Συνήθως όσο µεγαλύτερα είναι τα DNA τµήµατα και όσο µεγαλύτερες οι 

διαφορές µεγέθους των τµηµάτων που πρόκειται να διαχωριστούν τόσο πιο κατάλληλο 

θεωρείται το πήκτωµα αγαρόζης. Αντίθετα, για µικρότερα DNA τµήµατα και για 

µικρές διαφορές µεγέθους ανάµεσά τους επιλέγεται το πήκτωµα ακρυλαµιδίου (19:1 

µίγµα ακρυλαµιδίου/ bis-ακρυλαµιδίου). 

         Και οι δύο τύποι πηκτώµατος σχηµατίζονται σε υδατικό µέσο που περιέχει 1x 

TBE ρυθµιστικό διάλυµα (10.8g/l Tris PH 8.0,0.002 EDTA). H πήξη των πηκτωµάτων 

επιτυγχάνεται για τη µεν αγαρόζη µε στερεοποίησή της µε την πτώση θερµοκρασίας, 

αφού έχει προηγηθεί τήξη µε βρασµό, για το δε ακρυλαµίδιο, µε την προσθήκη 50µl 

TEMED και 160µl υπερθεϊικού αµµωνίου 25% για 65ml διαλύµατος ακρυλαµιδίου. 

         Το δείγµα DNA που πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί επαναιωρείται σε διάλυµα 

φόρτωσης που περιέχει 0,25% µπλε της βρωµοφαινόλης, 0,25% κυανό του ξυλενίου 

και 25% φυκόλη (Kiaris et al, 1995). 
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6.5 Χρώση του DNA µε νιτρικό άργυρο 
 
         Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται όταν το DNA έχει ηλεκτροφορηθεί σε πήκτωµα 

ακρυλαµιδίου και χαρακτηρίζεται για την πολύ µεγάλη ευαισθησία της η οποία την 

κάνει και υπερτερεί έναντι της ραδιενέργειας. Στα µειονεκτήµατά της συγκαταλέγεται 

η µη ειδική χρώση του DNA, δεδοµένου ότι χρωµατίζεται επίσης το µονόκλωνο DNA, 

το RNA και οι πρωτεΐνες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της είναι η 

ύπαρξη καθαρού και ειδικού DNA. Συνήθως  χρησιµοποιείται µετά την 

ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR.  

         Αρχικά, το πήκτωµα ακρυλαµιδίου τοποθετείται υπό ανάδευση σε διάλυµα 

µονιµοποίησης τουλάχιστον για 20 λεπτά. Το διάλυµα αυτό περιέχει 10% αιθανόλη και 

0.5% οξικό οξύ σε απιονισµένο ύδωρ. Ακολουθεί προσθήκη διαλύµατος νιτρικού 

αργύρου 0.1% (w/v) για 20 λεπτά σε ηµίφως. Στο τέλος της χρώσης το διάλυµα 

ξεπλένεται µε απιονισµένο ύδωρ και τοποθετείται σε διάλυµα εµφάνισης που περιέχει 

0.4Ν NaOH και 0.15% (v/v) φορµαλδεύδη για 3-20 λεπτά. Η αντίδραση τερµατίζεται 

µε την προσθήκη διαλύµατος ανθρακικού νατρίου 0.75% (w/v), το οποίο 

χρησιµοποιείται σαν διάλυµα εξουδετέρωσης (Kiaris et al, 1995). 
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6.6. Στατιστική ανάλυση 
 

         Για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στην ανάλυση των γενετικών 

πολυµορφισµών στον πληθυσµό χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο λογιστικής εξάρτησης 

(lopistic regression) και υπολογίσθηκαν οι λόγοι σχετικού κινδύνου (odd ratios) και τα 

95% όρια εµπιστοσύνης (confidence interval), ώστε να γίνει εκτίµηση των δεικτών 

κινδύνου (risk estimate factors) και να διαπιστωθεί αν κάποιος πληθυσµός µε 

συγκεκριµένο γονότυπο παρουσιάζει µεγαλύτερη ευαισθησία ως προς την εµφάνιση 

της νόσου του καρκίνου. Εφαρµόστηκαν µη παραµετρικές διαδικασίες (Non-

parametric procedures), ANOVA, test of homogenecity, δοκιµασία x2 (x2-test) για τη 

σύγκριση των γονότυπων µεταξύ των ασθενών και των φυσιολογικών δειγµάτων και 

Mann-Whitney test. 

          Όλοι οι στατιστικοί υπολογισµοί εκτελέσθηκαν µε τη χρήση του προγράµµατος 

SPSS 11.0 (SPSS Inc. , U.S.A.) 

         Η εκτίµηση των γονοτύπων βασισµένων σε ατοµικές συχνότητες αλληλοµόρφων 

έγινε µε βάση τη θεωρία της γενετικής πληθυσµού Hardy-Weinberg ισορροπία 

(equillibrium Hardy-Weinberg). 
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B. ∆είγµατα 

6.7.1. ∆είγµατα για την µελέτη στον καρκίνο του µαστού 
 

         Συλλέχθηκε περιφερικό αίµα από 233 Ελληνίδες ασθενείς, ηλικίας 31-79 (µέσος 

όρος ηλικίας 56) ετών, µε διεγνωσµένο καρκίνο µαστού, από το διαγνωστικό και 

ερευνητικό κέντρο µαστού “Πρόληψις”, Αθήνα, ηλικίας 36-76 (µέση ηλικία 56) ετών, 

τα οποία αφαιρέθηκαν χειρουργικά και τα δείγµατα φυλάχτηκαν στους 4οC µέχρι την 

αποµόνωση του χρωµοσωµικού DNA. Σε αυτά τα δείγµατα προστέθηκαν και 31 

δείγµατα ασθενών που έπασχαν από καρκίνο του µαστού αποθηκεύτηκαν στους -70 οC 

µέχρι να υποστούν την αποµόνωση του χρωµοσωµικού DNA. 

6.7.2.∆είγµατα για την µελέτη του µη-µελανοκυτταρικού καρκίνου 
του δέρµατος 
 
         Συλλέχθηκε περιφερικό αίµα από 110 ασθενείς που έπασχαν από µη 

µελανοκυτταρικό καρκίνο, από τους οποίους 23 έπασχαν από Ακανθοκυτταρικό 

καρκίνωµα (Squamous Cell Carcinoma of the Skin, SCC), 5 έπασχαν από τη νόσο του 

Bowen (Bowen’s Disease, BD), 72 έπασχαν από Βασικοκυτταρικό καρκίνωµα (Basal 

Cell Carcinoma of the skin, BCC), και 10 έπασχαν από other premalignant lesions. Τα 

δείγµατα συγκεντρώθηκαν από το νοσοκοµείο Α. Συγγρός, Αθήνα. Η ηλικία των 

ασθενών κυµάνθηκε από 39-90 ετών, µε µέσο όρο 68 έτη. Τα δείγµατα διατηρήθηκαν 

στους 4 οC, µέχρι την αποµόνωση του χρωµοσωµικού DNA. Ο καρκίνος του δέρµατος 

είχε διαγνωστεί σε όλους τους παραπάνω ασθενείς, µετά από ιστολογική εξέταση. 
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6.7.3. ∆είγµατα για την µελέτη στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης 
 
         Χρησιµοποιήθηκαν καρκινικά δείγµατα από 68 ασθενείς που είχαν καρκίνο της 

ουροδόχου κύστης. Η διάγνωση του καρκίνου σε όλα τα άτοµα επιβεβαιώθηκε µετά 

από ιστολογική εξέταση, την οποία διενήργησε το τµήµα Ουρολογίας του 

Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης. Τα δείγµατα αµέσως 

µετά τη χειρουργική αφαίρεση τοποθετήθηκαν στους -70 οC, µέχρι την αποµόνωση του 

χρωµοσωµικού DNA. Η ηλικία των ασθενών κυµάνθηκε από 47-81 ετών, µε µέση 

ηλικία 66,6 έτη. 

 

6.7.4. ∆είγµατα ελέγχου (control) 
 
         Συλλέχθηκε περιφερικό αίµα από 354 υγιείς δότες, ηλικίας από 19-82 ετών, µε 

µέση ηλικία 46,7 έτη. Οι δότες επιλέχθηκαν τυχαία από τον γενικό πληθυσµό της 

Αθήνας. Όλα τα άτοµα ανήκουν στην Καυκάσια, ελληνική φυλή, και δεν έχουν εκτεθεί 

σε γνωστά περιβαλλοντικά καρκινογόνα. 

         Όλα τα καρκινικά δείγµατα αντιστοιχούσαν σε πρωτογενείς όγκους και 

χαρακτηρίστηκαν ως σποραδικοί. 
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Γ. ΥΛΙΚΑ 

6.8. Εκκινητές 
 

         Τα παρακάτω ζεύγη εκκινητών χρησιµοποιήθηκαν για την εκλεκτική ενίσχυση 

των αντίστοιχων γονιδίων: 

Γονίδιο Αλληλουχία εκκινητή 
 

  FP: 5΄-GTGGTGACAAGTGTGATCAC-3΄ 

CCR5 

  RP: 5΄-TTGTAGGGAGCCCAGAAGAG-3΄ 

          

  FP: 5΄-CAGTCAACCTGGGCAAAGCC-3΄ 

CXCL12 

  R.P: 5΄-AGCTTTGGTCCTGAGAGTCC-3΄ 

          

  F.P: 5΄-TTGTGGGCAACATGATGG-3΄ 

CCR 2 

  RP: 5΄-CTGTGAATAATTTGCACATTGC-3΄ 

          

Prom59029 F.P: 5΄-CCCGTGAGCCCATAGTTAAAACTC-3΄ 

   
  R.P: 5΄-TCACAGGGCTTTTCAACAGTAAGG-3΄ 
          
 
 
 
  FR: Forward primer 
  RP: Reverse primer 
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6.9. Υλικά και εταιρίες προέλευσης 

 
Αγαρόλη-Gibco BRL                                  Οξεικό οξύ-BDH 

Αιθανόλη-BDH                                           SDS-BDH 

Ακρυλαµίδιο-BDH                                      Ταρ Πολυµεράση-Invitrogen 

Ανθρακικό νάτριο-Sigma                           TEMED-Sigma 

Βορικό οξύ-BDH                                        Tris Base-BDH 

Βρωµιούχο αιθίδιο-Sigma                          Triton-X-100-Sigma 

Γλυκερόλη-Gibco BRL                              Trizol-Gibco BRL 

∆ιθειοτρειτόλη-Sigma                                Tween-20-Sigma 

∆εσοξυριβονουκλεοτίδια-Gibco BRL        NaOH-Sigma 

Ένζυµα Περιορισµού-New England            HCL-BDH 

Biolabs                                                         CHCl3-BDH 

Ισοπροπανόλη-BDH                                   Φαινόλη BDH 

Κυανό της βρωµοφαινόλης-Sigma             Φορµαλδεύδη BDH 

Μεθανόλη-BDH                                          KCl-Sigma 

Μεµβράνες διαπήδησης πόρων-Sigma       MgCl2-Sigma 

Νιτρικός άργυρος-Sigma                             NaCl-Sigma 

Οξεικό αµµώνιο-Sigma 
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6.10. ∆ιαλύµατα 
 
         Τα διαλύµατα εργασίας δηµιουργήθηκαν από PCR Buffer,1.5mM MgCl2, 0.2mM 

κάθε dNTP, 0.5mM από κάθε εκκινητή και 1.2 units / αντίδραση Τaq DNA 

πολυµεράση (Invitrogen). 

 
A. CCR5∆32 
 
 
Υλικά Τελική Συγκέντρωση 
Α. PCR Buffer                        1 x 
B. 50 mM MgCl2                    1,5 mM 
Γ. 10 mM dNTPs                    0,2 mM 
∆. Primer 1                    0,5 mM 
E. Primer 2                    0,5 mM 
ΣΤ. Taq DNA polymerase             1,2 units/αντίδραση 
 
 

Συνθήκες αντίδρασης:  
          1ο Στάδιο: Initial denaturation     94° C      3 min 
 
          2ο Στάδιο:            PCR                92° C      30 sec    
                                                               55° C      30 sec            35 κύκλοι  
                                                               72° C      30 sec         
 
          3ο Στάδιο: Final Extension         72° C      10 min 
 
 
Β. CXCL12-3A 
 
 

Υλικά 
 
Τελική Συγκέντρωση 

Α. PCR Buffer                        1 x 
B. 50 mM MgCl2                    1,5 mM 
Γ. 10 mM dNTPs                    0,2 mM 
∆. Primer 1                    0,5 mM 
E. Primer 2                    0,5 mM 
ΣΤ. Taq DNA polymerase             1,2 units/αντίδραση 
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Συνθήκες αντίδρασης:  
          1ο Στάδιο: Initial denaturation     94° C      3 min 
 
          2ο Στάδιο:            PCR                92° C      30 sec    
                                                               58° C      30 sec            35 κύκλοι  
                                                               72° C      30 sec         
 
          3ο Στάδιο: Final Extension         72° C      10 min 
   
 
 
Τα προϊόντα της PCR αντίδρασης κόπηκαν µε 10 units/αντίδραση  MspI (NEBS), 

στους 37° C για 4 ώρες. 

 

 

Γ. CCR2-64I-3A 
 

Υλικά Τελική Συγκέντρωση 
Α. PCR Buffer                        1 x 
B. 50 mM MgCl2                    1,5 mM 
Γ. 10 mM dNTPs                    0,2 mM 
∆. Primer 1                    0,5 mM 
E. Primer 2                    0,5 mM 
ΣΤ. Taq DNA polymerase             1,2 units/αντίδραση 
 
 

Συνθήκες αντίδρασης:  
          1ο Στάδιο: Initial denaturation     94° C      3 min 
 
          2ο Στάδιο:            PCR                92° C      30 sec    
                                                               52° C      30 sec            35 κύκλοι  
                                                               72° C      30 sec         
 
          3ο Στάδιο: Final Extension         72° C      10 min 
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Τα προϊόντα της PCR αντίδρασης κόπηκαν µε 10 units/αντίδραση BSaBI (NEBS), 

στους 60° C για 4 ώρες. 

 

 

∆. CCR5prom 59029 

 

Υλικά Τελική Συγκέντρωση 
Α. PCR Buffer                        1 x 
B. 50 mM MgCl2                    1,5 mM 
Γ. 10 mM dNTPs                    0,2 mM 
∆. Primer 1                    0,5 mM 
E. Primer 2                    0,5 mM 
ΣΤ. Taq DNA polymerase             1,2 units/αντίδραση 
 

Συνθήκες αντίδρασης:  
          1ο Στάδιο: Initial denaturation     94° C      3 min 
 
          2ο Στάδιο:            PCR                92° C      30 sec    
                                                               60° C      30 sec            35 κύκλοι  
                                                               72° C      30 sec         
 
          3ο Στάδιο: Final Extension         72° C      10 min 
 
 
 
 
Τα προϊόντα της PCR αντίδρασης κόπηκαν µε 10 units/αντίδραση BSp1286I (NEBS), 

στους 37° C για 5 ώρες.   
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                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 
                                ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

7.1 Καρκίνος Μαστού 
 
         Τα αποτελέσµατα προήλθαν από την µελέτη 264 ασθενών θηλυκού γένους, που 

έπασχαν από καρκίνο του µαστού, σε σύγκριση µε 212 υγιή θηλυκά άτοµα, επειδή το 

δείγµα των ασθενών µε καρκίνο του µαστού ήταν µόνο θηλυκά άτοµα. 

7.1.1 CCR5∆32 
 
             Η συχνότητα κατανοµής των γονότυπων έρχεται σε συµφωνία µε την 

ισορροπία Hardy-Weinberg µεταξύ του συνόλου των θηλυκών φυσιολογικών ατόµων 

και των θηλυκών ασθενών µε καρκίνο του µαστού. 

             Στα φυσιολογικά θηλυκά άτοµα (Ν=210) που µελετήθηκαν βρέθηκε ότι η 

συχνότητα του CCR5 ∆32 αλληλόµορφου ήταν 0,0333. Η γονοτυπική τους αναλογία 

ήταν η εξής: 196 περιπτώσεις (93,3%) wild-type οµόζυγα, 14 (6,7%) ετερόζυγα, και 0 

(0%) οµόζυγα ως προς την µετάλλαξη. (Πίνακας 7.1) 

          Στα θηλυκά άτοµα µε καρκίνο του µαστού (Ν=264), η συχνότητα του 

αλληλόµορφου για το CCR5 ∆32 ήταν 0,0492. Η γονοτυπική κατανοµή των ατόµων µε 

καρκίνο του µαστού ήταν η εξής: 238 περιπτώσεις (90,1%), ήταν wild-type οµόζυγα, 

26 (9,9%) ετερόζυγα, και 0 (0%) οµόζυγα για την µετάλλαξη.(Πίνακας 7.1) 

          Τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά ούτε 

µεταξύ της συχνότητας των αλληλοµόρφων (p=0,226; df=1), ούτε µεταξύ της 

συχνότητας των γονοτύπων (p=0,21; df=2), στις δυο οµάδες ατόµων που 

µελετήθηκαν.(Πίνακας 7.1) 
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Πίνακας 7.1: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR5∆32  
σε οµάδες θηλυκών υγιών ατόµων και ατόµων που  
πάσχουν από καρκίνο του µαστού.  

 
 

Πολυµορφισµοί 
CCR5∆32 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)    
Μαστού 

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

210 264  

Wild/wild 196  (93,3) 238  (90,1) p=0,21  

ΟΧΙ         

Wild/mutated 14    (6,7)                  26     (9,9)            df=2 

 

Mutated/mutated  0 0                         

 

 

Allele 
Frequency            

0,0333                       0,0492               p=0,226  

ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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Εικόνα 7.1: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 

Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε αγαρόζη για το CCR5∆32. ∆είγµατα 
1 και 3 Wild-type Οµόζυγα. 2 Ετεροζυγο 

                                  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 145



7.1.2 CXCL12-3’A 
 
          Η συχνότητα κατανοµής των γονοτύπων συµφωνεί µε την Hardy-Weinberg 

ισορροπία ανάµεσα στα φυσιολογικά θηλυκά άτοµα και στα θηλυκά άτοµα που 

πάσχουν από καρκίνο του µαστού. 

Στο σύνολο των 212 (Ν=212) φυσιολογικών θηλυκών ατόµων που 

εξετάσθηκαν, βρέθηκε ότι η συχνότητα του CXCL12-3’Α αλλολοµόρφου ήταν 0,3066. 

Η γονοτυπική κατανοµή των φυσιολογικών δειγµάτων ήταν η εξής: 101 δείγµατα 

(47,6%) βρέθηκαν µε γονότυπο Wild/wild, 92 περιπτώσεις (43,3%) είχαν γονότυπο 

Wild/mutated και 19 περιπτώσεις (8,96%) ήταν οµόζυγα ως προς την µετάλλαξη, 

Mutated/mutated.(Πίνακας 7.2) 

Στα θηλυκά άτοµα που έπασχαν από καρκίνο του µαστού (Ν=264), η 

συχνότητα του αλληλοµόρφου CXCL12-3’Α βρέθηκε ότι ήταν 0,3712. Η κατανοµή 

των γονοτύπων στα θηλυκά άτοµα µε καρκίνο του µαστού (Ν=264) ήταν η εξής: 98 

περιπτώσεις (37,1%) βρέθηκαν οµόζυγοι στο Wild-type (Wild/wild), 135 (51,5%) ήταν 

ετερόζυγοι (Wild/mutated), και 30 (11,3%) βρέθηκαν οµόζυγοι στο CXCL12-3’A 

(Mutated/mutated). (Πίνακας 7.2) 

  Μελέτη των αποτελεσµάτων έδειξε µια πολύ σηµαντική στατιστική διαφορά 

µεταξύ της συχνότητας των αλληλοµόρφων (p=0,036; df=1), συγκρίνοντας το γκρουπ 

των φυσιολογικών θηλυκών ατόµων µε την οµάδα των θηλυκών ατόµων που έπασχαν 

από καρκίνο του µαστού. Επίσης συγκρίνοντας τις γονοτυπικές συχνότητες των δυο 

οµάδων βρέθηκε ότι υπάρχει µια οριακά µη σηµαντική στατιστική διαφορά (p=0,067; 

df=2) µεταξύ τους. (Πίνακας 7.2) 
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Πίνακας 7.2: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CXCL12- 

  3A σε οµάδες θηλυκών υγιών ατόµων και ατόµων που 

  πάσχουν από καρκίνο του µαστού.  

 
 
 
 
 
 

Πολυµορφισµοί  
CXCL12-3’A 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)    
Μαστού 

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

212 264  

Wild/wild 101   (47,6)  98   (37,1) p=0,067  

ΟΧΙ         

Wild/mutated  92    (43,3)               136  (51,5)          df=2 

 

Mutated/mutated  19     (8,96) 30   (11,3)        

 

 

Allele 
Frequency            

0,3066                       0,3712              p=0,036 

 >95% 

 NAI 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 

                                          

 

 
 
 
 
 
 

 147



 
 
 
 
Εικόνα 7.2: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 

            Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε αγαρόζη για το CXCL12-3’A: 
            ∆είγµατα 1 Wild-type Οµόζυγο 2 Mutated Οµόζυγο 3 Ετερόζυγο 
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7.1.3 CCR2-64Ι 
 
 
         Η συχνότητα κατανοµής των γονοτύπων συµφωνεί µε την ισορροπία Hardy-

Weinberg, ανάµεσα στις οµάδες των φυσιολογικών θηλυκών και των θηλυκών ατόµων 

που πάσχουν από καρκίνο του µαστού.  

         Το αλληλόµορφο CCR2-64I παρουσιάζεται µε συχνότητα 0,1517 ανάµεσα στα 

φυσιολογικά θηλυκά άτοµα που εξετάστηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας. Για τον 

συγκεκριµένο πολυµορφισµό εξετάσθηκαν 211 (Ν=211) φυσιολογικές γυναίκες. Οι 

γονότυποι των φυσιολογικών αυτών γυναικών είχαν κατανεµηθεί ως εξής: 154 (73%) 

βρέθηκαν οµόζυγες στο Wild-type (Wild/wild), 50 (23,7%) ήταν ετερόζυγες 

(Wild/mutated), ενώ 7 (3,3%) υπήρξαν οµόζυγες ως προς το CCR2-64I 

(Mutated/mutated). (Πίνακας 7.3) 

         Ανάµεσα στις γυναίκες που έπασχαν από καρκίνο του µαστού το αλληλόµορφο 

CCR2-64I εµφανίζεται µε συχνότητα 0,0909. Οι γονότυποι στα 264 θηλυκά άτοµα 

(Ν=264) µε καρκίνο του µαστού εµφανίζονται ως εξής: 221 περιπτώσεις (83,7%) είναι 

οµόζυγα άτοµα (Wild/wild), 38 (14,4%) παρουσιάζονται ετερόζυγα (Wild/mutated), 

ενώ 5 (1,9%) είναι οµόζυγα ως προς το CCR2-64I (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.3) 

         Τα αποτελέσµατα που πήραµε συγκρίνοντας το φυσιολογικό δείγµα γυναικών, µε 

τις γυναίκες που έπασχαν από καρκίνο του µαστού έδειξαν ότι υπάρχει σηµαντική 

στατιστική διαφορά στις συχνότητες των αλληλοµόρφων (p=0,004; df=1) ανάµεσα στις 

δυο συγκρινόµενες οµάδες. Η σύγκριση των δυο οµάδων έδειξε ότι υπάρχει και 

σηµαντική στατιστική διάφορα ανάµεσα τους και ως προς τις γονοτυπικές συχνότητες 

(p=0,017; df=2). (Πίνακας 7.3) 
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Πίνακας 7.3: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR2-64I  

                       σε οµάδες θηλυκών υγιών ατόµων και ατόµων που  

  πάσχουν από καρκίνο του µαστού.  

 
 
 
 
 
 

Πολυµορφισµοί 
CCR2-64I 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)    
Μαστού 

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

211 264  

Wild/wild 154  (73) 221  (83,7) p=0,17  

>95% 

 ΝΑΙ       

Wild/mutated  50   (23,7)                38   (14,4)          df=2 

 

Mutated/mutated    7    (3,3)   5   (1,9)          

 

 

Allele 
Frequency            

0,1517                      0,0909              p=0,004    
>99% 

 NAI 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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Εικόνα 7.3: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 
                        Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε ακρυλαµίδιο για το  
                        CCR2-64I: 

                        ∆είγµατα 1 ετερόζυγο 
                                        2 wild-type οµόζυγο 
                                        3 mutated οµόζυγο 
                                        4 negative control 
                                        5 marker 
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7.1.4 CCR5-59029G-Α 
 
 
         Η συχνότητα κατανοµής των γονοτύπων συµφωνεί µε την Hardy-Weinberg 

ισορροπία ανάµεσα στα φυσιολογικά θηλυκά άτοµα και στα θηλυκά άτοµα που 

πάσχουν από καρκίνο του µαστού. 

         Στο σύνολο των 177 φυσιολογικών ατόµων (Ν=177) που εξετάστηκαν, η 

συχνότητα του αλληλόµορφου CCR5-59029G-Α βρέθηκε 0,4887. Οι γονότυποι των 

φυσιολογικών δειγµάτων είχαν την εξής κατανοµή: 46 άτοµα (25,99%) βρέθηκαν 

οµόζυγα (Wild/wild), 89 περιπτώσεις (50,28%) ήταν ετερόζυγα (Wild/mutated), και 42 

περιπτώσεις (23,73%) βρέθηκαν οµόζυγα στο CCR5-59029G-Α. 

         Στις 264 γυναίκες που έπασχαν από καρκίνο του µαστού (Ν=264) το 

αλληλόµορφο CCR5-59029G-Α παρουσιάστηκε µε συχνότητα 0,4811. Στα άτοµα αυτά 

βρέθηκαν οι εξής γονότυποι: 60 θηλυκά άτοµα (22,75) οµόζυγα στο wild-type 

(Wild/wild), 154 άτοµα (58,4%) ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ 50 (18,9%) ήταν 

οµόζυγα στο CCR5-59029G-Α (Mutated/mutated). 

         Τα αποτελέσµατα δεν έδειξαν κάποια σηµαντική διαφορά στις συχνότητες των 

αλληλοµόρφων ανάµεσα στις γυναίκες µε καρκίνο του µαστού και στις υγιείς γυναίκες 

(p=0,823; df=1). (Πίνακας 7.4) Επίσης συγκρίνοντας τις δυο οµάδες δεν φάνηκε ως 

προς το συγκεκριµένο αλληλόµορφο, κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά στις 

γονοτυπικές συχνότητες (p=0,236; df=2). (Πίνακας 7.4) 
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Πίνακας 7.4: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR5- 

                       59029G-A σε οµάδες θηλυκών υγιών ατόµων και ατόµων            

                       που  πάσχουν  από καρκίνο του µαστού.  

 
 
 
 
 
 

Πολυµορφισµοί  
CCR5-59029G-A 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)    
Μαστού 

Significance 

Αριθµός δειγµάτων   177 264  

Wild/wild 46  (25,99)  60  (22,7) p=0,236  

ΟΧΙ         

Wild/mutated 89  (50,28)                154 (58,4)          df=2 

 

Mutated/mutated       2   (23,73) 50   (18,9)        

 

 

Allele Frequency      0,4887                      0,4811              p=0,823 

OXI 

Hardy-Weinberg       ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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Εικόνα 7.4: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 
                      
                        Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε ακρυλαµίδιο για το  

                        CCR5-59029G-A: 

                        ∆είγµατα  3,4 ετερόζυγα 
                                         6 wild-type οµόζυγο 
                                         2 mutated οµόζυγο 
                                         5 negative control 
                                         1 marker 
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7.2 Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως 
 
         Τα αποτελέσµατα για το συγκεκριµένο τµήµα της µελέτης προήλθαν από την 

σύγκριση 148 φυσιολογικών αρσενικών ατόµων και 68 αρσενικών ατόµων που 

έπασχαν από καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Όπως και στο τµήµα της µελέτης για τον 

καρκίνο του µαστού, έτσι και στο συγκεκριµένο τµήµα υπήρξε περιορισµός της χρήσης 

συγκεκριµένου φύλου στα δείγµατα. 

 

7.2.1 CCR5∆32 
 
         Η γονοτυπική συχνότητα κατανοµών συµφωνεί µε την ισορροπία Hardy-

Weinberg στις εξεταζόµενες οµάδες, για το αλληλόµορφο CCR5-∆32. 

         Το αλληλόµορφο CCR5-∆32 εµφανίζεται µε συχνότητα 0,0700 στα φυσιολογικά 

άτοµα που εξετάστηκαν, 148 φυσιολογικά αρσενικά άτοµα (Ν=148). Τα άτοµα αυτά 

έδειξαν τους εξής γονότυπους: 127 (85,8%) βρέθηκαν οµόζυγα (Wild/wild), 21 

(14,2%) ήταν ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ δεν βρέθηκε κανένα οµόζυγο ως προς το 

αλληλόµορφο CCR5-∆32, 0 (0%) (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.5) 

         Στα αρσενικά άτοµα που πάσχουν από καρκίνο της ουροδόχου κύστης το 

αλληλόµορφο CCR5-∆32 εµφανίζεται µε συχνότητα 0,0735. Στα 68 άτοµα που 

πάσχουν (Ν=68) βρέθηκαν 58 περιπτώσεις (85,3%) οµόζυγων wild-type, 10 (14,7%) 

ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ δεν βρέθηκαν οµόζυγα (Mutated/mutated). (Πίνακας 

7.5) 

         Μελετώντας τα αποτελέσµατα δεν παρατηρήθηκε κάποια σηµαντική στατιστική 

διαφορά µεταξύ των αλληλόµορφων συχνοτήτων (p=0,923; df=1) (Πίνακας 7.5). Ούτε 

η µελέτη των γονοτυπικών συχνοτήτων ανάµεσα στους φυσιολογικούς άνδρες και 
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στους άνδρες µε καρκίνο της ουροδόχου κύστης έδειξαν κάποια σηµαντική στατιστική 

διαφορά (p=0,919; df=2). (Πίνακας 7.5) 

 

 

 

 

Πίνακας 7.5: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR5-∆32  

                       σε οµάδες αρσενικών υγιών ατόµων και ατόµων που    

  πάσχουν από καρκίνο της ουροδόχου κύστεως.  

 

 

 
 

Πολυµορφισµοί 
CCR5∆32 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος   
(%)   
Ουρ. 
Κύστης  

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

148  68  

Wild/wild 127  (85,8) 58   (85,3) p=0,919 

 ΟΧΙ         

Wild/mutated  21   (14,2)                10     (14,7)         df=2 

 

Mutated/mutated  0 0                       

 

 

Allele 
Frequency            

0,0700                       0,0735             p=0,923 

 ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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Εικόνα 7.5: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 
                 

Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε αγαρόζη για το CCR5∆32 

                         ∆είγµατα 1 και 2 Wild-type Οµόζυγα 
                                         3 Ετερόζυγο 
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7.2.2 CXCL12-3’A 
 
         Όπως και σε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις, έτσι και εδώ η γονοτυπική 

συχνότητα κατανοµών συµφωνεί µε την Hardy-Weinberg ισορροπία στις εξεταζόµενες 

οµάδες, δηλαδή στα φυσιολογικά αρσενικά άτοµα και στα άτοµα που πάσχουν από 

καρκίνο της ουροδόχου κύστης. 

         Στο σύνολο 148 φυσιολογικών ανδρών (Ν=148) η συχνότητα του αλληλοµόρφου 

CXCL12-3’A ήταν 0,3074, και βρέθηκαν οι παρακάτω γονοτυπικές αναλογίες: 67 

περιπτώσεις (45,3%) ήταν οµόζυγοι (Wild/wild), 71 (48%) ήταν ετερόζυγοι 

(Wild/mutated), ενώ βρέθηκαν και 10 άτοµα (9,7%) οµόζυγα ως προς το αλληλόµορφο 

CXCL12-3’A (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.6) 

         Ανάµεσα στους 68 ασθενείς µε καρκίνο της ουροδόχου κύστης (Ν=68) η 

συχνότητα του αλληλοµόρφου CXCL12-3’A ήταν 0,3088, και βρέθηκαν οι εξής 

γονοτυπικές αναλογίες: 31 άτοµα (45,5%) οµόζυγα στο wild-type (Wild/wild), 32 

περιπτώσεις (47,05%) ετερόζυγες (Wild/mutated), ενώ βρέθηκαν 5 άτοµα (7,35%) 

οµόζυγα στο αλληλόµορφο CXCL12-3’A (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.6) 

         Κατά την σύγκριση των αποτελεσµάτων ανάµεσα στους φυσιολογικούς άνδρες 

και σε αυτούς που έπασχαν από καρκίνο της ουροδόχου κύστης δεν παρατηρήθηκε 

κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά στις συχνότητες των αλληλόµορφων (p=0,376; 

df=1), όπως επίσης δεν παρατηρήθηκε και κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά 

ανάµεσα τους, ως προς τις γονοτυπικές συχνότητες (p=0,983; df=2). (Πίνακας 7.6) 
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Πίνακας 7.6: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CXCL12- 

  3A σε οµάδες αρσενικών υγιών ατόµων και ατόµων που   

                       πάσχουν από καρκίνο της ουροδόχου κύστεως.  

 
 
 
 
 
 

Πολυµορφισµοί 
CXCL12-3’A 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)   
Ουρ. 
Κύστης  

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

148 68  

Wild/wild 67   (45,3) 31   (45,5) p=0,983  

ΟΧΙ         

Wild/mutated 71   (48)                    32   (47,05)         df=2 

 

Mutated/mutated  10   (9,7)  5   (7,35)          

 

 

Allele 
Frequency            

0,3074                       0,3088              p=0,976  

ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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Εικόνα 7.6: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 

                       Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε αγαρόζη για το  

                       CXCL12-3’A: 

                       ∆είγµατα   3  Wild-type Οµόζυγο 
                                         2  Mutated   Οµόζυγο 
                                         1   Ετερόζυγο 
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7.2.3 CCR2-64I 
 
         Η συχνότητα κατανοµής γονότυπων βρίσκεται σε συµφωνία µε την Hardy-

Weinberg ισορροπία ανάµεσα στους φυσιολογικούς άνδρες και στους άνδρες που 

πάσχουν από καρκίνο της ουροδόχου κύστης. 

         Οι φυσιολογικοί άνδρες (Ν=148) παρουσίασαν συχνότητα του αλληλοµόρφου 

0,1115, και εξεταζόµενοι ως προς το αλληλόµορφο CCR2-64I επέδειξαν τους 

παρακάτω γονότυπους: 115 (77,7%) βρέθηκαν οµόζυγοι (Wild/wild), οι  33 (22,3%) 

ήταν ετερόζυγοι (Wild/mutated), ενώ δεν βρέθηκαν (0%) οµόζυγοι ως προς το CCR2-

64I (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.7) 

         Οι άνδρες που έπασχαν από καρκίνο της ουροδόχου κύστης (Ν=68) εµφάνισαν το 

αλληλόµορφο σε συχνότητα 0,1324 και γονοτυπικά χωρίσθηκαν στις εξής κατηγορίες: 

51 (75%) από αυτούς ήταν οµόζυγοι wild-type, 16 (23,5%) βρέθηκαν ετερόζυγοι 

(Wild/mutated), ενώ υπήρξε 1 (1,5%) που ήταν οµόζυγο ως προς το αλληλόµορφο 

CCR2-64I. (Πίνακας 7.7) 

         Ανάλυση των αποτελεσµάτων που σύγκριναν τους φυσιολογικούς άνδρες µε 

αυτούς που έπασχαν από καρκίνο της ουροδόχου κύστης, ως προς το αλληλόµορφο 

CCR2-64I δεν έδειξε κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά µεταξύ της συχνότητας 

των αλληλοµόρφων (p=0,532; df=1). (Πίνακας 7.7) Η σύγκριση των δυο οµάδων που 

αναφέρθησαν δεν έδειξε ούτε κάποια  σηµαντική στατιστική διαφορά µεταξύ των 

γονοτύπων (p=0,324; df=2). (Πίνακας 7.7) 
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Πίνακας 7.7: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR2-64I  

                       σε οµάδες αρσενικών υγιών ατόµων και ατόµων που   

                       πάσχουν από καρκίνο της ουροδόχου κύστεως.  

 

 
 
 

Πολυµορφισµοί 
CCR2-64Ι 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)  
Ουρ. 
Κύστης 

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

148 68  

Wild/wild 115  (77,7) 51  (75) p=0,324 

 ΟΧΙ         

Wild/mutated  33   (22,3)                16  (23,5)            df=2 

 

Mutated/mutated     0   (0)  1   (1,5)           

 

 

Allele 
Frequency            

0,1115                       0,1324              p=0,532 

ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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Εικόνα 7.7: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 
                      
                        Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε ακρυλαµίδιο για το  

                       CCR2-64I: 

                       ∆είγµατα 5 ετερόζυγο 
                                       2 wild-type οµόζυγο 
                                       3 mutated οµόζυγο 
                                       4 negative control 
                                       1 marker 
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7.2.4 CCR5-59029G-Α 
 
         Η κατανοµή των γονοτύπων ως προς το CCR5-59029G-Α, ανάµεσα στην οµάδα 

των φυσιολογικών ανδρών και αυτών που πάσχουν από καρκίνο της ουροδόχου 

κύστης, συµφωνεί µε την Hardy-Weinberg ισορροπία. 

         Τα φυσιολογικά άτοµα που ελέχθησαν για το αλληλόµορφο CCR5-59029G-Α 

ήταν 126 (Ν=126), και εµφάνισαν συχνότητα αλληλοµόρφου 0,5119 και τους εξής 

γονότυπους: 34 άτοµα (27%) βρέθηκαν οµόζυγα (Wild/wild), 55 (43,7%) ήταν 

ετερόζυγα (Wild/mutated), και  37 (29,3 %) βρέθηκαν οµόζυγα ως προς το CCR5-

59029G-Α αλληλόµορφο. (Πίνακας 7.8) 

         Στα άτοµα που έπασχαν από καρκίνο της ουροδόχου κύστης (Ν=68), η 

συχνότητα του αλληλοµόρφου ήταν 0,5515, και οι γονοτυπικές αναλογίες που 

βρέθηκαν ήταν οι εξής: 11 (16,1%) οµόζυγοι (Wild/wild), 39 (57,4%) ήταν ετερόζυγοι 

(Wild/mutated), και 18 (26,5%) ήταν οµόζυγα ως προς το αλληλόµορφο CCR5-

59029G-Α. (Πίνακας 7.8) 

         Μελετώντας τα αποτελέσµατα που πήραµε συγκρίνοντας την οµάδα των 

φυσιολογικών ανδρών µε την οµάδα αυτών που έπασχαν από καρκίνο της ουροδόχου 

κύστης, δεν παρατηρήθηκε κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά µεταξύ της 

συχνότητας των αλληλοµόρφων (p=0,456; df=1). (Πίνακας 7.8) Επίσης παρατηρώντας 

τα αποτελέσµατα διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχει κάποια σηµαντική στατιστική 

διαφορά ούτε µεταξύ της συχνότητας των γονοτύπων (p=0,130; df=2). (Πίνακας 7.8) 
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Πίνακας 7.8: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR5- 

                       59029G-A σε οµάδες αρσενικών υγιών ατόµων και ατόµων   

                       που  πάσχουν από καρκίνο της ουροδόχου κύστεως.  

 

 

Πολυµορφισµοί 
CCR5-59029G-A 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)   
Ουρ. 
Κύστης   

Significance 

Αριθµός δειγµάτων   126 68  

Wild/wild   34  (27) 11  (16,1) p=0,130  

ΟΧΙ         

Wild/mutated   55  (43,7)                39   (57,4)          df=2 

 

Mutated/mutated         37   (29,3) 18   (26,5)        

 

 

Allele Frequency      0,5119                       0,5515              p=0,456  

ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg       ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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Εικόνα 7.8: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 
                      
                        Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε ακρυλαµίδιο για το  

                        CCR5-59029G-A: 

                         ∆είγµατα  2,4 ετερόζυγα 
                                          1 wild-type οµόζυγο 
                                          3 mutated οµόζυγο 
                                          5 negative control 
                                          6 marker 
 

 

 

 166



 

7.3 Καρκίνος του δέρµατος 
 
         Στο συγκεκριµένο τµήµα της έρευνας δεν έπαιξε κανένα ρόλο το φύλο των 

δειγµάτων γι’αυτό χρησιµοποιήθηκαν όλα τα δείγµατα ανεξαρτήτου φύλου. Τα 

αποτελέσµατα σε αυτό το τµήµα της µελέτης προήλθαν από τη σύγκριση 361 

φυσιολογικών ατόµων, µε 110 άτοµα που έπασχαν από καρκίνο του δέρµατος. 

 

7.3.1 CCR5∆32 
 
         Η συχνότητα κατανοµής των γονοτύπων ανάµεσα στις εξεταζόµενες οµάδες 

έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε την Hardy-Weinberg ισορροπία. 

         Τα φυσιολογικά άτοµα που χρησιµοποιήθηκαν (Ν=361) παρουσίασαν το 

αλληλόµορφο CCR5∆32 σε συχνότητα 0,0484. Τα άτοµα αυτά παρουσίασαν την εξής 

γονοτυπική κατανοµή: 326 άτοµα (90,3%) ήταν οµόζυγα wild-type (Wild/wild), 35 

(9,6%) παρουσιάστηκαν ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ δεν βρέθηκε κανένα οµόζυγο 

ως προς το CCR5∆32 αλληλόµορφο, 0 (0%) (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.9) 

         Στα άτοµα που έπασχαν από καρκίνο του δέρµατος (Ν=110) το αλληλόµορφο 

CCR5∆32 εµφανίστηκε σε συχνότητα 0,0318. Τα άτοµα αυτά µπορούν να 

διαχωριστούν γονοτυπικά ως εξής: 103 από αυτά (93,6%) βρέθηκαν οµόζυγα 

(Wild/wild), 7 (6,4%) ήταν ετερόζυγα (Wild/mutated), και 0 (0%) οµόζυγα ως προς το 

CCR5∆32 (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.9) 

         Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων µεταξύ των φυσιολογικών ατόµων 

και αυτών που έπασχαν από καρκίνο του δέρµατος δεν έδειξε κάποια σηµαντική 

διαφορά ως προς την συχνότητα των αλληλοµόρφων (p=0,0294; df=1). (Πίνακας 7.9) 
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Η σύγκριση των δυο οµάδων αναφοράς δεν έδειξε κάποια σηµαντική στατιστική 

διαφορά ούτε ως προς τη συχνότητα των γονοτύπων (p=0,283; df=2). (Πίνακας 7.9) 

 

 

 

Πίνακας 7.9: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR5∆32 

                       σε οµάδες υγιών ατόµων και ατόµων  που  πάσχουν από 

                       καρκίνο του δέρµατος.  

 

 
 
 

Πολυµορφισµοί 
CCR5∆32 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)     
∆έρµατος 

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

361 110  

Wild/wild 326  (90,3) 103  (93,6) p=0,283  

ΟΧΙ         

Wild/mutated  35   (9,6)                   7     (6,4)           df=2 

 

Mutated/mutated  0 0                       

 

 

Allele 
Frequency            

0,0484                       0,0318              p=0,294  

ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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Εικόνα 7.9: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 
                       Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε αγαρόζη για το  

           CCR5∆32: 
           ∆είγµατα 2 και 3 Wild-type Οµόζυγα. 1 Ετερόζυγο 
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7.3.2 CXCL12-3’A 
 
         Η συχνότητα γονοτυπικών κατανοµών µεταξύ των φυσιολογικών δειγµάτων και 

των δειγµάτων µε καρκίνο του δέρµατος έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε την ισορροπία 

Hardy-Weinberg. 

         Τα φυσιολογικά άτοµα (Ν=363) που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα 

παρουσίασαν το αλληλόµορφο CXCL12-3’A µε συχνότητα 0,3085. Οι γονότυποι που 

εµφανίσθηκαν είχαν την εξής κατανοµή: 169 (46,5%) περιπτώσεις βρέθηκαν οµόζυγα 

wild-type (Wild/wild), 164 άτοµα (45,2%) ήταν ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ 30 

άτοµα (8,3%) παρουσίασαν το αλληλόµορφο CXCL12-3’A σε οµόζυγη κατάσταση 

(Mutated/mutated). (Πίνακας 7.10) 

          Στα άτοµα που πάσχουν από καρκίνο του δέρµατος το αλληλόµορφο CXCL12-

3’A εµφανίζεται µε συχνότητα 0,2454. Τα άτοµα που εξετάσθηκαν (Ν=110) 

παρουσίασαν τους παρακάτω γονότυπος: 64 (58,1%) περιπτώσεις ήταν οµόζυγα άτοµα 

στο wild-type (Wild/wild), 38 άτοµα (34,5%) παρουσιάσθηκαν ετερόζυγα στο wild-

type (Wild/mutated), ενώ 8 άτοµα (7,2%) ήταν οµόζυγα στο CXCL12-3’A 

(Mutated/mutated). (Πίνακας 7.10) 

         Μετά από σύγκριση των αποτελεσµάτων ανάµεσα στις δυο εξεταζόµενες οµάδες, 

φυσιολογικά άτοµα και άτοµα που πάσχουν από καρκίνο του δέρµατος, βγήκε το 

συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά µεταξύ της 

συχνότητας των αλληλοµόρφων (p=0,071; df=1). (Πίνακας 7.10) Η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων δεν έδειξε καµία διαφορά ούτε µεταξύ της συχνότητας των γονοτύπων 

(p=0,097; df=2). (Πίνακας 7.10) 
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Πίνακας 7.10: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CXCL12- 

                         3’A σε οµάδες υγιών ατόµων και ατόµων  που  πάσχουν       

                         από καρκίνο του δέρµατος.  

  

 

 

Πολυµορφισµοί 
CXCL12-3’A 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)    
∆έρµατος 

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

363 110  

Wild/wild 169  (46,5) 64  (58,1) p=0,097  

ΟΧΙ         

Wild/mutated 164  (45,2)                38   (34,5)           df=2 

 

Mutated/mutated    30   (8,3)  8   (7,2)           

 

 

Allele 
Frequency            

0,3085                       0,2454              p=0,071  

ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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Εικόνα 7.10: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 
                      
                          Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε αγαρόζη για το 

                          CXCL12-3’A:        

                          ∆είγµατα  2  Wild-type Οµόζυγο 
                                           1  Mutated   Οµόζυγο 
                                           3  Ετερόζυγο 
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7.3.3 CCR2-64I 
 
         Η συχνότητα κατανοµής των γονοτύπων µεταξύ των φυσιολογικών δειγµάτων κι 

των δειγµάτων που έπασχαν από καρκίνο του δέρµατος συµφωνεί µε την ισορροπία 

Hardy-Weinberg. 

         Στα εξεταζόµενα φυσιολογικά δείγµατα (Ν=362) το αλληλόµορφο CCR2-64I 

εµφανίζεται µε συχνότητα 0,1353. Η γονοτυπική κατανοµή των δειγµάτων αυτών είναι 

η παρακάτω: 271 δείγµατα (74,9%) βρέθηκαν οµόζυγα (Wild/wild), 84 (23,2%) 

παρουσιάστηκαν ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ 7 δείγµατα (1,9%) ήταν οµόζυγα ως 

προς το αλληλόµορφο CCR2-64I (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.11) 

         Τα άτοµα που έπασχαν από καρκίνο του δέρµατος (Ν=110) παρουσίασαν 

συχνότητα του αλληλοµόρφου CCR2-64I 0,1818. Οι γονότυποι τους παρουσίασαν την 

εξής εικόνα: 74 άτοµα (67,3%) ήταν οµόζυγα στο wild-type (Wild/wild), 32 (29,1%) 

παρουσιάστηκαν ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ 4 (3,6%) ήταν οµόζυγα στο 

αλληλόµορφο CCR2-64I (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.11) 

         Συγκρίνοντας την οµάδα των φυσιολογικών ατόµων µε τα άτοµα που έπασχαν 

από καρκίνο του δέρµατος καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει κάποια 

σηµαντική στατιστική διαφορά στη συχνότητα των αλληλοµόρφων ανάµεσα στις δυο 

εξεταζόµενες οµάδες (p=0,087; df=1). (Πίνακας 7.11) Το ίδιο συµπέρασµα βγαίνει, 

δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά εάν συγκρίνουµε τις 

δυο οµάδες και ως προς τη συχνότητα των γονοτύπων (p=0,234; df=2). (Πίνακας 7.11) 
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Πίνακας 7.11: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR2-64I 

                        σε οµάδες υγιών ατόµων και ατόµων  που  πάσχουν από 

                         καρκίνο του δέρµατος.  

 

 

 

Πολυµορφισµοί 
CCR2-64I 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)    
∆έρµατος 

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

362 110  

Wild/wild 271  (74,9) 74  (67,3) p=0,234 
 ΟΧΙ         

Wild/mutated  84  (23,2)                 32   (29,1)           df=2 
 

Mutated/mutated    7   (1,9)  4   (3,6)           
 

 

Allele 
Frequency            

0,1353                       0,1818              p=0,087  
ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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Εικόνα 7.11: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 
 
                         Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε ακρυλαµίδιο για το  

                         CCR2-64I: 

                         ∆είγµατα 5 ετερόζυγο 
                                        1 wild-type οµόζυγο 
                                        2 mutated οµόζυγο 
                                        4 negative control 
                                        3 marker 
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7.3.4 CCR5-59029G-A 
 
         Όπως και σε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις έτσι και εδώ η γονοτυπική 

συχνότητα κατανοµών συµφωνεί απόλυτα µε την ισορροπία Hardy-Weinberg και στις 

δυο εξεταζόµενες οµάδες, δηλαδή τόσο ανάµεσα στα φυσιολογικά άτοµα, όσο και 

µεταξύ των ατόµων που έπασχαν από καρκίνο του δέρµατος. 

         Τα φυσιολογικά άτοµα που εξετάσθηκαν (Ν=302) παρουσίασαν το αλληλόµορφο 

CCR5-59029G-A σε συχνότητα 0,5016. Τα άτοµα αυτά γονοτυπικά µπορούν να 

χωρισθούν στις εξής κατηγόριες: 80  (26,1%) από αυτά βρέθηκαν οµόζυγα στο wild-

type (Wild/wild), 145 άτοµα (47,4%) ήταν ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ βρέθηκαν 

81 άτοµα (26,5%) που ήταν οµόζυγα ως προς το αλληλόµορφο CCR5-59029G-A 

(Mutated/mutated). (Πίνακας 7.12) 

         Στα άτοµα που έπασχαν από καρκίνο του δέρµατος και χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα έρευνα (Ν=110), η συχνότητα του αλληλόµορφου CCR5-59029G-A ήταν 

0,4818. Η κατανοµή των γονοτύπων στα άτοµα αυτά ήταν η εξής: 29 (26,4%) βρέθηκα 

οµόζυγα (Wild/wild), 56 περιπτώσεις (50%) βρέθηκαν ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ 

25 (22,7%) παρουσίασαν το αλληλόµορφο CCR5-59029G-A σε οµόζυγη κατάσταση 

(Mutated/mutated). (Πίνακας 7.12) 

         Η µελέτη των αποτελεσµάτων δεν έδειξε κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά 

στη συχνότητα των αλληλοµόρφων  (Πίνακας 7.12), συγκρίνοντας την οµάδα των 

φυσιολογικών ατόµων µε την οµάδα αυτών που έπασχαν από καρκίνο του δέρµατος 

(p=0,614; df=1). Επίσης συγκρίνοντας τις γονοτυπικές συχνότητες των δυο οµάδων  

δεν βρέθηκε κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά µεταξύ τους (p=0,720; df=2). 

(Πίνακας 7.12) 

 

 176



 
 
 
 
 
Πίνακας 7.12: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR5- 

                        59029G-A σε οµάδες υγιών ατόµων και ατόµων  που  

                        πάσχουν από καρκίνο του δέρµατος.            

 

 

                              

Πολυµορφισµοί 
CCR5-59029G-A 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)    
∆έρµατος 

Significance 

Αριθµός δειγµάτων   306 110  
Wild/wild  80   (26,1) 29  (26,4) p=0,720 ΟΧΙ        
Wild/mutated 145  (47,4)                56  (50,9)           df=2 

 
Mutated/mutated         81   (26,5) 25  (22,7)         

 
 

Allele Frequency      0,5016                       0,4818              p=0,614 ΟΧΙ 
Hardy-Weinberg       ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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Εικόνα 7.12: Χαρακτηριστικά δείγµατα γονοτύπων από RFLP-ανάλυση. 
                      
                         Αποτελέσµατα ηλεκτροφόρησης σε ακρυλαµίδιο για το  

                         CCR5-59029G-Α: 

                         ∆είγµατα 3,6 ετερόζυγο 
                                         4 wild-type οµόζυγο 
                                         2 mutated οµόζυγο 
                                         5 negative control 
                                         1 marker 
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7.4 Σύγκριση των συνολικών φυσιολογικών ατόµων µε το σύνολο 
των καρκινικών δειγµάτων 
 
         Μετά την σύγκριση των φυσιολογικών ατόµων µε τα άτοµα που έπασχαν από 

καρκίνο του µαστού, της ουροδόχου κύστης και του δέρµατος, έγινε και µια σύγκριση 

των φυσιολογικών ατόµων µε το συνολικό αριθµό ατόµων που έπασχαν από καρκίνο , 

για τους συγκεκριµένους πολυµορφισµούς. Στη µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκαν 354 

φυσιολογικά άτοµα, ενώ η οµάδα των ατόµων µε καρκίνο (µαστού, ουροδόχου κύστης 

και δέρµατος) αποτελείτο από 442 άτοµα (264, 68 και 110 αντίστοιχα).  

 

7.4.1 CCR5∆32 
 
         Η γονοτυπική συχνότητα κατανοµών συµφωνεί πλήρως µε την ισορροπία Hardy-

Weinberg στα εξετασθέντα άτοµα. 

         Η συχνότητα του αλληλοµόρφου CCR5∆32 στα φυσιολογικά άτοµα ήταν 0,0494. 

Ανάµεσα στα 354 (Ν=354) άτοµα που χρησιµοποιήθηκαν οι εξής γονότυποι: 319 

(90,1%) ήταν wild-type οµόζυγα (Wild/wild), ενώ 35 (9,9%) ήταν ετερόζυγα 

(Wild/mutated), και δεν βρέθηκαν καθόλου οµόζυγα στο αλληλόµορφο CCR5∆32 

(Mutated/mutated). (Πίνακας 7.13) 

         Στην οµάδα των συνολικών ατόµων που έπασχαν από καρκίνο (Ν=442) το 

αλληλόµορφο CCR5∆32 παρουσιάσθηκε µε συχνότητα αλληλοµόρφου 0,0486. Η 

γονοτυπική κατανοµή τους ήταν η εξής: 399 άτοµα (90,2%) βρέθηκαν οµόζυγοι 

(Wild/wild), 43 (9,8%) ήταν ετερόζυγοι (Wild/mutated), ενώ δεν βρέθηκε κανένας 

οµόζυγος για το CCR5∆32 αλληλόµορφο (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.13) 

         Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά 

στην συχνότητα του αλληλοµόρφου ανάµεσα στις δυο εξεταζόµενες οµάδες (p=0,941; 

df=1) (Πίνακας 7.13). Η µελέτη των αποτελεσµάτων έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποια 
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σηµαντική στατιστική διαφορά και ανάµεσα στη γονοτυπική συχνότητα (p=0,940; 

df=2). (Πίνακας 7.13) 
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Πίνακας 7.13: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR5∆32 

                       σε οµάδες υγιών ατόµων και ατόµων  που  πάσχουν από 

                       καρκίνο (καρκίνος µαστού, καρκίνος ουροδόχου κύστεως 

                       και καρκίνος δέρµατος).  

 

 
 

Πολυµορφισµοί 
CCR5∆32 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)     

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

354 442  

Wild/wild 319 (90,1) 399 (90,2) p=0,940 
 ΟΧΙ         

Wild/mutated  35   (9,9)                  43   (9,8)             df=2 
 

Mutated/mutated    0  0                     
 

 

Allele 
Frequency            

0,0494                       0,0486              p=0,941  
ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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7.4.2 CXCL12-3’A 
 
         Η συχνότητα κατανοµής έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε την Hardy-Weinberg 

ισορροπία, και στις δυο εξεταζόµενες οµάδες, δηλαδή και στα φυσιολογικά άτοµα και 

σε αυτά που πάσχουν από τις τρεις διαφορετικές µορφές καρκίνου. 

         Τα φυσιολογικά άτοµα (Ν=354) που εξετάσθηκαν παρουσίασαν το αλληλόµορφο 

CXCL12-3’A µε συχνότητα 0,3085. Τα άτοµα αυτά χωρίζονται γονοτυπικά στις εξής 

κατηγόριες: 169 (47,7%) ήταν wild-type οµόζυγοι (Wild/wild),  164 (46,3%) ήταν 

ετερόζυγοι (Wild/mutated), και 30 (8,4%) βρέθηκαν οµόζυγοι ως προς το CXCL12-

3’A αλληλόµορφο (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.14) 

         Στην οµάδα των συνολικών ατόµων µε καρκίνο (Ν=442), το αλληλόµορφο 

CXCL12-3’A παρουσιάσθηκε µε συχνότητα 0,3303. Ανάµεσα στα άτοµα αυτά 

παρουσιάστηκαν οι εξής γονότυποι: 193 άτοµα (43,6%) βρέθηκαν οµόζυγοι  

(Wild/wild),  206 (46,6%) ήταν ετερόζυγοι (Wild/mutated), ενώ βρέθηκαν  και 43 

(9,7%) οµόζυγοι ως προς το αλληλόµορφο CXCL12-3’A (Mutated/mutated). (Πίνακας 

7.14) 

         Τα αποτελέσµατα που πήραµε συγκρίνοντας τις δυο αυτές οµάδες δειγµάτων δεν 

έδειξαν κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά µεταξύ συχνότητας των αλληλοµόρφων 

(p=0,0351; df=1). (Πίνακας 7.14) Επίσης δεν µελετήθηκε κάποια σηµαντική 

στατιστική διαφορά συγκρίνοντας τις γονοτυπικές συχνότητες των δυο οµάδων 

(p=0,0628; df=2). (Πίνακας 7.14) 

         Η στατιστική αξιολόγηση που έγινε µετά από γονοτυπική οµαδοποίηση έδειξε 

µια σηµαντική στατιστική διαφορά µεταξύ της φυσιολογικής οµάδας  και στον καρκίνο 

του µαστού (p=0,018; df=1), και στον καρκίνο του δέρµατος (p=0,032; df=1), όταν 

αυτά συγκρίθηκαν για την παρουσία (CXCL12-3’A/ CXCL12-3’A, CXCL12-

3’A/Wild) ή για τη απουσία (Wild/wild) του συγκεκριµένου αλληλόµορφου. Καµία 
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άλλη γονοτυπική οµαδοποίηση δεν έδειξε κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά. 

(Πίνακας 7.14) 
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Πίνακας 7.14: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CXCL12- 

3’A σε οµάδες υγιών ατόµων και ατόµων  που  πάσχουν     

από καρκίνο (καρκίνος µαστού, καρκίνος ουροδόχου  

κύστεως και καρκίνος δέρµατος).  

 
 

 

Πολυµορφισµοί 
CXCL12-3’A 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)     

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

354 442  

Wild/wild 169   (47,7) 193 (43,6) p=0,628 ΟΧΙ         
Wild/mutated 164   (46,3)               206  (46,6)          df=2 

 
Mutated/mutated    30   (8,4) 43  (9,7)           

 
 

Allele 
Frequency            

0,0494                       0,0486              p=0,941 ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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7.4.3 CCR2-64I 
 
         Η συχνότητα κατανοµής των γονοτύπων ανάµεσα στις δυο εξεταζόµενες οµάδες, 

δηλαδή ανάµεσα στα φυσιολογικά άτοµα και στην οµάδα µε τα συνολικά άτοµα που 

έπασχαν από καρκίνο, έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε την ισορροπία Hardy-Weinberg.  

          Τα φυσιολογικά άτοµα που εξετάσθηκαν (Ν=354) εµφάνισαν το αλληλόµορφο 

CCR2-64I µε συχνότητα 0,1356. Τα άτοµα αυτά είχαν την παρακάτω γονοτυπική 

αναλογία: παρατηρήθηκαν 265 (74,8%)  οµόζυγα (Wild/wild),  83 (23,2%)  ετερόζυγα 

(Wild/mutated), και 7 άτοµα  (2%) που ήταν οµόζυγα ως στο CCR2-64I  αλληλόµορφο 

(Mutated/mutated). (Πίνακας 7.15) 

         Ανάµεσα στην οµάδα των συνολικών  καρκινικών ατόµων (Ν=442) το  

αλληλόµορφο CCR2-64I εµφανίστηκε µε συχνότητα 0,1199. Οι γονότυποι που 

εµφανίστηκαν στην οµάδα αυτή ήταν : 346 περιπτώσεις (78,3%) ήταν  οµόζυγοι στο 

wild-type (Wild/wild),  86 (19,4%) ήταν άτοµα ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ 10 

(2,3%) εµφανίσθηκαν σε οµόζυγη κατάσταση (Mutated/mutated). (Πίνακας 7.15) 

         Η σύγκριση των αποτελεσµάτων ανάµεσα στην οµάδα των φυσιολογικών ατόµων 

και την οµάδα των καρκινικών δειγµάτων δεν έδειξε κάποια σηµαντική στατιστική 

διαφορά στις συχνότητες των αλληλοµόρφων (p=0,015; df-=1) (Πίνακας 7.15). Επίσης 

σηµαντική διαφορά δεν φάνηκε κατά τη στατιστική µελέτη των γονοτύπων ανάµεσα 

στις δυο οµάδες (p=0,0234; df=2). (Πίνακας 7.15) 

         Η στατιστική αξιολόγηση που έγινε µετά την γονοτυπική οµαδοποίηση έδειξε µια 

σηµαντική στατιστική διαφορά στην οµάδα των ατόµων που έπασχαν από καρκίνο του 

µαστού όταν αυτά συγκρίθηκαν για την παρουσία (CCR2-64I/ CCR2-64I, CCR2-64I/ 

Wild), ή για την απουσία (Wild/wild) του συγκεκριµένου αλληλοµόρφου (p=0,007; 

df=1). Επίσης σηµαντική στατιστική διαφορά επέδειξε και η οµαδοποίηση των 

οµόζυγων δειγµάτων (CCR2-64I/ CCR2-64I, Wild/wild) και των ετερόζυγων (CCR2-
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64I/Wild), (p=0,006; df=1). Άλλες οµαδοποιήσεις που έγιναν δεν είχαν να 

παρουσιάσουν σηµαντικά στατιστικά στοιχεία (Πίνακας 7.15) 
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Πίνακας 7.15: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR2-64I 

                       σε οµάδες υγιών ατόµων και ατόµων  που  πάσχουν από 

                       καρκίνο (καρκίνος µαστού, καρκίνος ουροδόχου κύστεως 

                       και καρκίνος δέρµατος).  

 
 
 
 
Πολυµορφισµοί 
CCR2-64I 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)     

Significance 

Αριθµός 
δειγµάτων             

354 442  

Wild/wild 265  (74,8) 346 (78,3) p=0,437  
ΟΧΙ         

Wild/mutated  82   (23,2)                86  (19,4)           df=2 
 

Mutated/mutated    7   (2) 10   (2,3)           
 

 

Allele 
Frequency            

0,1356                      0,1199              p=0,350  
ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg  ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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7.4.4 CCR5-59029G-A 
 
           Στο συγκεκριµένο τµήµα της µελέτης η  γονοτυπική κατανοµή των συχνοτήτων 

µεταξύ των φυσιολογικών ατόµων και των συνολικών  ατόµων που έπασχαν από 

καρκίνο, έρχεται σε πλήρης  συµφωνία µε την Hardy-Weinberg ισορροπία.  

         Η συχνότητα του αλληλοµόρφου CCR5-59029G-A ανάµεσα στα φυσιολογικά 

άτοµα  (Ν=354) ήταν   0,5155. Τα άτοµα αυτά παρουσίασαν την εξής γονοτυπική 

κατανοµή: 89 άτοµα (25,1%) ήταν  οµόζυγα στο wild-type (Wild/wild),  165 (46,6%) 

των περιπτώσεων βρέθηκαν  ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ παρατηρήθηκαν και 100  

(28,3%)  οµόζυγα  στο αλληλόµορφο CCR5-59029G-A (Mutated/mutated). (Πίνακας 

7.16) 

         Στα άτοµα που έπασχαν από καρκίνο (Ν=442) η συχνότητα του αλληλοµόρφου 

CCR5-59029G-A ήταν 0,4921. Τα άτοµα αυτά, γονοτυπικά, µπορούν να διακριθούν ως 

εξής: 100 (22,6%) βρέθηκαν οµόζυγα wild-type (Wild/wild), 249 άτοµα (56,3%) ήταν 

ετερόζυγα (Wild/mutated), ενώ βρέθηκαν και 93 περιπτώσεις (21,1%) που τα άτοµα 

ήταν οµόζυγα στο αλληλόµορφο CCR5-59029G-A. (Πίνακας 7.16) 

       Τα αποτελέσµατα που µελετήθηκαν δεν έδειξαν κάποια σηµαντική στατιστική 

διαφορά µεταξύ της συχνότητας των αλληλοµόρφων (p=0,352; df=1) ανάµεσα στις δυο 

εξεταζόµενες οµάδες. Αντιθέτως παρατηρήθηκε µια σηµαντική στατιστική διαφορά 

ανάµεσα στις συχνότητες των γονοτύπων (p=0,015; df=2). (Πίνακας 7.16) 

         Η αξιολόγηση που έγινε στα αποτελέσµατα µετά την οµαδοποίηση των 

γονοτύπων έδειξε µια σηµαντική στατιστική διαφορά στην οµάδα των ασθενών µε 

καρκίνο του µαστού όταν έγινε σύγκριση για την παρουσία (Wild/wild, 59029G/Wild), 

ή για την απουσία (59029G/59029G) του wild-type αλληλόµορφου (p=0,007; df=1). 

Επίσης σηµαντικά στατιστικά στοιχεία έδωσε και η οµαδοποίηση των οµόζυγων 

(59029G/59029G, Wild/wild) και των ετερόζυγων (59029G/Wild), (p=0,006; df=2), 
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καµία άλλη γονοτυπική οµαδοποίηση δεν έδωσε σηµαντικά στατιστικά αποτελέσµατα. 

(Πίνακας 7.16) 
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Πίνακας 7.16: Συχνότητες αλληλοµόρφων και γονοτύπων του CCR5- 

                       59029G-A σε οµάδες υγιών ατόµων και ατόµων  που   

                       πάσχουν από καρκίνο (καρκίνος µαστού, καρκίνος  

                           ουροδόχου κύστεως και καρκίνος δέρµατος). 

 

 

 

Πολυµορφισµοί 
CCR5-59029G-A 

Φυσιολογικά(%) Καρκίνος 
(%)     

Significance 

Αριθµός δειγµάτων   354 442  
Wild/wild  89  (25,1) 100  (22,6) p=0,015 

>95% 
NAI  

Wild/mutated 165  (46,6)                249   (56,3)        df=2 
 

Mutated/mutated       100   (28,3)  93   (21,1)      
 

 

Allele Frequency      0,5155                       0,4921              p=0,352 
ΟΧΙ 

Hardy-Weinberg       ΝΑΙ   ΝΑΙ    df=1 
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                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 
                                       ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

         Βασικός στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η αναζήτηση του 

ρόλου βασικών πολυµορφισµών στα γονίδια CCR5, CCR2 και CXCL12 σαν δείκτες 

γενετικών φαινοµένων στην παρουσία καρκίνου του µαστού, της ουροδόχου κύστης 

και µη-µελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρµατος. Παρατηρήθηκε µια πολύ σηµαντική 

σχέση µεταξύ των πολυµορφισµών CXCL12-3’A και CCR2-64I των γονιδίων 

CXCL12 και CCR2 αποκλειστικά στον καρκίνο του µαστού. ∆εν παρατηρήθηκε καµία 

συσχέτιση µεταξύ των πολυµορφισµών που µελετήθηκαν και του καρκίνου της 

ουροδόχου κύστης και του δέρµατος. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι δεν 

υπάρχει καµία σχέση ισορροπίας µεταξύ των αλληλοµόρφων CCR5 59029G, CCR∆32 

και CCR2-64I. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων 

εργασιών (Smith et al, 1997; McDermott et al, 1998). 

 

8.1 Σχέση του πολυµορφισµού CXCL12-3’A µε AIDS, NHL και 
καρκίνο µαστού. 
 
         Ο CXCL12 αποτελεί τον κύριο υποδοχέα του CXCR4. Ο CXCL12-3’A αποτελεί 

αλλήλιο του CXCL12 γονιδίου. Αποτέλεσε παράγοντα  που καθυστερεί το θάνατο στα 

τελευταία στάδια της µόλυνσης από τον HIV. Έχουν γίνει πολλές έρευνες γενετικού 

υπόβαθρου µε στόχο να αποφασιστεί εάν µεταλλάξεις στις χηµειοκίνες ή στους 

υποδοχείς τους µπορούν να επηρεάσουν και να οδηγήσουν σε ανεπάρκεια του 

ανοσοποιητικού συστήµατος. Όπως προαναφέρθηκε παρουσία  του SDF-1 επέδειξε 

καθυστέρηση στην πρόοδο της ασθένειας. Η επίδραση της µετάλλαξης στην 

κωδικοποίηση του SDF-1, του µοναδικού γνωστού συνδέτη του CXCR4, είναι η πιο 
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δύσκολη προς κατανόηση. Έχει προταθεί πως αυτή η µετάλλαξη στην 3’ αµετάφραστη 

περιοχή έχει σαν αποτέλεσµα την µεγαλύτερη συγκέντρωση χηµειοκινών, 

περιορίζοντας  την µόλυνση µε στελέχη Χ4 στον οργανισµό. Αυτός ο µηχανισµός 

προστασίας έχει παρατηρηθεί καθαρά µόνο σε άτοµα οµόζυγα για τον  πολυµορφισµό 

του SDF-1 γονιδίου. Η ανακάλυψη ότι οι χηµειοκίνες παρ’εµποδίζουν τον 

πολλαπλασιασµό του HIV µπλοκάροντας την είσοδο των ιών, βοήθησε στην 

δηµιουργία µορίων που παρεµβάλλοντας στην ένωση του HIV στα CCR5 και CXCR4.  

         Απαλοιφή του SDF-1 γονιδίου, σε εργαστηριακές έρευνες στα ποντίκια είχε σαν 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία µη φυσιολογικών Β-λεµφοκυττάρων καθώς και µη 

φυσιολογική ανάπτυξη του µυελού των οστών, και λανθάνουσα ανάπτυξη του 

διαφράγµατος της κοιλίας της καρδιάς (Nagasawa et al, 1996). 

         Υπάρχουν εργασίες (Rabkin et al, 1999) που έδειξαν ότι φορείς του SDF-1 

πάσχοντες από AIDS είχαν ανεβασµένο ποσοστό ρίσκου για εµφάνιση Non-Hodgkin’s 

Lymphoma (NHL), το οποίο δεν µπορεί να εξηγηθεί από κάποια επίδραση (θετική ή 

αρνητική) παραγόντων που σχετίζονται µε το AIDS. Ο άµεσος κίνδυνος, που 

εµφάνισαν τα ετερόζυγα άτοµα στο SDF-1, δείχνει ότι το συγκεκριµένο αλληλόµορφο 

είναι συνεπικρατές στο NHL που σχετίζεται µε το AIDS. 

         Σε ασθενείς µε AIDS το SDF-1 ήταν στενά συνδεδεµένο µε το Burkitt’s και 

Burkitt-like lymphoma. Το SDF-1 δεν συνδέεται µε αυξηµένο  κίνδυνο εµφάνισης 

Burkitt’s και Burkitt-like lymphomas σε άτοµα που δεν πάσχουν από AIDS. Αυτό 

προτείνει ότι ο συγκεκριµένος πολυµορφισµός ίσως να είναι φαινοτυπικά σιωπηλός 

µέχρι τη στιγµή που θα ενεργοποιηθεί από τον HIV. Τα ποσοστά του SDF-1 σε άτοµα 

που εµφάνισαν NHL, και έπασχαν από AIDS ήταν 36% για τους λευκούς και 10% για 

τους Αφρο-Αµερικανούς. ∆ιαφορές στην συχνότητα των αλληλοµόρφων του SDF-1 
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µπορεί εν µέρη να εξηγήσει τις φυλετικές διαφορές στην εµφάνιση NHL στους 

ασθενείς µε AIDS. 

         Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο πολυµορφισµός του SDF-1 προέκυψε µετά από µια 

γονιδιακή µετάλλαξη, αντικατάσταση  που έχει γίνει στο γενετικό υλικό στην 3’-

αµεταφραστη περιοχή του γονιδίου. Αυτή είναι η διαφορά από το wild-type 

αλληλόµορφο. Η φυσιολογική συνέπεια αυτής της αλλαγής δεν είναι γνωστή, ίσως 

όµως να σχετίζεται µε υπερπαραγωγή της SDF-1 πρωτεΐνης, που µε τη σειρά της 

προκαλεί παραγωγή Β-λεµφοκυττάρων. Η µόλυνση από τον HIV ίσως να έχει σαν 

αποτέλεσµα την αυξηµένη παραγωγή της SDF-1 πρωτεΐνης και ενώ προστατεύει  τα T-

λεµφοκύτταρα από την ιϊκη µόλυνση , ίσως οδηγεί τα Β-λεµφοκύτταρα στην 

µετατροπή τους σε καρκινικά. 

         Ο µεγάλος κίνδυνος εµφάνισης NHL σε ασθενείς µε AIDS που µεταφέρουν τον 

πολυµορφισµό SDF-1 (CXCL12-3A) προτείνει κλινική χρήση του SDF-1 γονότυπου. 

Ασθενείς που πάσχουν από AIDS και φέρουν τον SDF-1 πολυµορφισµό πρέπει να 

παρακολουθούνται για εµφάνιση NHL µε συνέπεια τη γρήγορη θεραπεία τους. Οι 

παράδοξες συνέπειες αυτών των γενετικών πολυµορφισµών στην εµφάνιση 

λεµφωµάτων, ίσως βοηθήσουν στην ανάπτυξη θεραπειών για την µόλυνση από HIV.  

         Τα δεδοµένα της συγκεκριµένης εργασίας έδειξαν έναν πολύ σηµαντικό 

συσχετισµό της συχνότητας των αλληλοµόρφων του CXCL12 πολυµορφισµού, SDF-1, 

µε τον καρκίνο του µαστού. Η οµαδοποίηση των γονοτύπων αποκάλυψε µια πολύ 

σηµαντική παρουσία του µεταλλαγµένου CXCL12 αλληλοµόρφου στην οµάδα των 

ατόµων που έπασχαν από καρκίνο του µαστού (OR=1,54; 95% CI από 1,05 έως 2,25). 
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8.2 Το γονίδιο CCR2 και ο πολυµορφισµός του CCR2-64I και η 
σχέση τους  µε την δηµιουργία ασθενειών. 
 

         Ο CCR2 είναι ο µοναδικός 7-διαδιαµεµβρανικός G πρωτεϊνικός υποδοχέας του 

CCL2. Έχουµε µεγάλη παραγωγή CCL2 σε ποικίλες φλεγµονώδεις ασθένειες, όπως η 

αρτηριοσκλήρωση και η ρευµατοειδής αρθρίτιδα. Το CCL2 γονίδιο εκφράζεται επίσης 

κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων του µελανώµατος. Επίσης παρατηρείται 

έκφραση του συγκεκριµένου γονιδίου σε κατεστραµµένους ιστούς κατά την 

µετάσταση. 

         Πειράµατα σε διαγονιδιακά ποντίκια έχουν προσφέρει αποδείξεις για τον ρόλο 

ενός συνδέτη ή κάποιου υποδοχέα στο µοντέλο µιας ασθένειας. Εξάλειψη του CCR2 

είχε σαν αποτέλεσµα την µειωµένη συγκέντρωση µονοκύτταρων και µακροφάγων κατά 

την διάρκεια φλεγµονής. Η εξάλειψη του συγκεκριµένου γονιδίου επέδειξε µειωµένη 

παθολογία σ’ένα αρτηριοσκληρωτικό ποντίκι, δείχνοντας έτσι έναν  σηµαντικό ρόλο 

για τους  CCR2 ανταγωνιστές. 

         Η αποµάκρυνση του αµινικού άκρου των RANTES, MCP-1 και MCP-3 έχει σαν 

αποτέλεσµα την παραγωγή πρωτεϊνών, οι οποίες µπορούν ακόµα να προσδεθούν στους 

υποδοχείς τους χωρίς να µειώνεται η βιολογική τους λειτουργικότητα, ενώ παραµένουν 

ικανοί ανταγωνιστές υποδοχέων. Η αποµάκρυνση του MCP-1 για την παραγωγή MCP1 

(9-76) έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή πρωτεΐνης, η οποία παραµένει εκλεκτική 

για το CCR2. Σε εφαρµογή, ποντίκια µε γενετική προδιάθεση στην αρθρίτιδα 

καθυστέρησαν να εµφανίσουν τα συµπτώµατα της ασθένειας, ακόµα και µετά το 

ξεκίνηµα αυτής  (McManus et al, 1998). 

         Έχει τονισθεί επανελειµένως ο σηµαντικός ρόλος των χηµειοκινών στις 

φλεγµονώδης αντιδράσεις. Η χηµειοκίνη MCP-1 εκφράζεται στις περισσότερες 

συνθήκες φλεγµονής, και σχετίζεται άµεσα µε την συσσώρευση µονοκυττάρων στις 
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περιοχές της φλεγµονής. Εξάλειψη του MCP-1 ή του βασικού του υποδοχέα CCR2 έχει 

σαν αποτέλεσµα την µείωση της συγκέντρωσης των µονοκυττάρων.  

         Τα τελευταία χρόνια, έρευνες έδειξαν την ιδιαίτερη σηµασία των χηµειοκινών και 

των υποδοχέων τους στην απόρριψη µοσχευµάτων. Πρόσφατα έχει αναγνωρισθεί ότι η 

επιβίωση επιµηκύνθηκε σε ποντίκια CCR1 µε ετερότροπα µοσχεύµατα καρδιάς. Τα 

άτοµα αυτά απαιτούν χαµηλότερες δόσεις κυκλοσπορίνης για να προστατευθούν τα 

µοσχεύµατα. Σήµερα, έρευνες έδειξαν ότι ένας παρόµοιος φαινότυπος παρατηρήθηκε 

στα CCR2 ποντίκια. 

         Έχουν γίνει πολλές έρευνες για να διευκρινισθεί εάν οι γενετικές µεταλλάξεις 

στις χηµειοκίνες ή στους υποδοχείς τους µπορούν να προκαλέσουν ανοσοβιολογική 

ανεπάρκεια. Μεταλλάξεις στο γονίδιο CCR2 είχαν σαν αποτέλεσµα καθυστέρηση στην 

εξέλιξη της ασθένειας του AIDS. Η επίδραση της µετάλλαξης στο CCR2 γονίδιο δεν 

έχει γίνει ακόµα πλήρης κατανοητή, κυρίως διότι η µετάλλαξη έλαβε χώρα σε 

διαµεµβρανική περιοχή και δεν επιδρά στην εισαγωγή του HIV στο κύτταρο, και 

επίσης το προϊόν του συγκεκριµένου γονιδίου CCR2 είναι στενά συνδεδεµένο µε το 

γονίδιο CCR5 και πιθανών οι µεταλλάξεις στο CCR2 γονίδιο να σχετίζονται µε 

χαµηλότερα επίπεδα έκφρασης του CCR5 γονιδίου (Balashov et al, 1999). 

         Σε έρευνες για την µελέτη της εγκεφαλοµυελίτιδας χρησιµοποιήθηκαν ποντίκια 

µε έλλειψη CCR2. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών έδειξαν ότι τα ποντίκια που 

παρουσίασαν έλλειψη CCR2 είναι πλήρως προστατευµένα από ασθένεια που 

προκαλείται από MOG (myelin oligodendrocyte glycoprotein). ∆είχθηκε επίσης ότι 

περιφερειακά λεµφοκύτταρα ανταποκρίθηκαν σε δεύτερη πρόκληση σε γλυκοπρωτεΐνη 

της µυελίνης (MOG), εκκρίνοντας IFN-γ και µεταφέροντας T-λεµφοκύτταρα 

αντιµετωπίσθηκε η ασθένεια. 
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         Ένα µεγάλο ποσό πληροφοριών δείχνουν ότι η σκλήρυνση κατά πλάκας 

επηρεάζεται από αρκετές χηµειοκίνες. Έχει βρεθεί η παρουσία του CCR2 υποδοχέα σε 

αφρώδη µακροφάγα, µικρογλοιακά κύτταρα και T-λεµφοκύτταρα σε κακώσεις. 

Επιπλέον υπάρχουν υψηλά ποσά IP-10, MIG και RANTES σε ασθενείς που υποφέρουν 

από ενεργές επιθέσεις της πολλαπλής σκλήρυνσης. 

         Ο πολυµορφισµός CCR2-64I προέκυψε από αντικατάσταση ενός αµινοξέος, της 

βαλίνης από ισολευκίνη, στη θέση 64 της διαµεµβρανικής περιοχής του CCR2, και 

αποτελεί µεταλλαγµένο αλληλόµορφο υποδοχέα β-χηµειοκίνης. Έχει εκτενώς 

ερευνηθεί ο ρόλος του AIDS. Έχουν βρεθεί λίγα ιϊκά στελέχη που χρησιµοποιούν το 

CCR2-64I ως συνυποδοχέα. Έχει συσχετισθεί η παρουσία του µε την ελαττωµένη 

πρόοδο της ασθένειας του AIDS. Ο CCR2 χρησιµοποιείται από τα σπάνια στελέχη R5 

του HIV ιού, και τα R5Χ4 για την είσοδο τους στα κύτταρα του ξενιστή. Η µετάλλαξη 

CCR2-64I έχει παρατηρηθεί σε όλες τις ανθρώπινες φυλές, και η παρουσία ενός µόνο 

αλληλοµόρφου του CCR2-64I προσφέρει καθυστέρηση στην ασθένεια του AIDS 2-4 

χρόνια. Το CCR2-64I επηρεάζει το ρυθµό της ασθένειας του AIDS πιθανόν µέσω ενός 

έµµεσου µηχανισµού, παρά µε την ίδια την µετάλλαξη. Πειράµατα in vitro έδειξαν ότι 

η έκφραση του CCR2-64I στο εσωτερικό του κυττάρου δεν επηρεάζει τα επίπεδα 

επιφάνειας του CCR5, συνηγορώντας αρνητική αλληλεπίδραση µεταξύ των πρωτεϊνών 

(Kostrikis et al, 1998).  

         Η ανακάλυψη µιας µετάλλαξης στη θέση 59653 στον υποκινητή του CCR5 

γονιδίου (pCCR5-59653T), έδειξε µια σχέση ανισορροπίας µε τη µετάλλαξη CCR2-

64I. Αυτή η διαπίστωση δείχνει ότι ίσως να υπάρχει πιθανότητα η µετάλλαξη στον 

υποκινητή CCR5 (pCCR5-59653T) και όχι το αλληλόµορφο CCR2-64I να προκαλεί 

ελάττωση στο ρυθµό προόδου της ασθένειας του AIDS. Τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι 

ο πολυµορφισµός CCR2-64I του γονιδίου CCR2 και όχι το wild-type αλληλόµορφο, 
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σχηµατίζουν ετεροδιµερή µε το CXCR4, που πιθανών να δηµιουργεί προβλήµατα στη 

λειτουργία του CXCR4, σαν συνυποδοχέας για την είσοδο στα κύτταρα των Χ4 

στελεχών. Επίσης το CCR2-64I σχηµατίζει ετεροδιµερή και µε το CCR5. 

         Συνολικά µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν αρκετοί οδοί που ίσως ελέγχουν τον 

ρυθµό προόδου της ασθένειας του AIDS. Οι οδοί αυτοί δεν έχουν ερευνηθεί πλήρως, 

αλλά παρ’όλα αυτά υπάρχουν αναφορές που έχουν αναλύσει την αλληλεπίδραση των 

αλληλοµόρφων CCR2 και pCCR5-59653 µε την έκφραση επιφάνειας των CCR5 και 

CXCR4. 

         Οι πολυµορφισµοί στους υποδοχείς των χηµειοκινών τείνουν να έχουν αµοιβαίες 

συνέπειες στον κίνδυνο εµφάνισης λεµφωµάτων που έχουν σχέση µε το AIDS ή µε 

αλλά επακόλουθα της ασθένειας. Το CCR2-64I εµφανίζεται να προσδίδει προστασία 

έναντι ευκαιριακών λοιµώξεων, αλλά όχι εναντίον του NHL (Non-Hodgkin’s 

Lymphoma). 

         Στην παρούσα µελέτη υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στις συγκρίσεις των 

συχνοτήτων εµφάνισης των γονοτύπων και των αλληλοµόρφων ανάµεσα στα άτοµα 

που έπασχαν από καρκίνο του µαστού και των φυσιολογικών ατόµων. Οµαδοποίηση 

των γονοτύπων επέδειξε ότι το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο προσφέρει σηµαντική 

προστασία έναντι του καρκίνου του µαστού (OR=0,53; 95% CI από 0,33 έως 0,84). 

Επίσης σηµαντική προστασία έναντι του καρκίνου του µαστού προσφέρει και ο 

ετερόζυγος γονότυπος (OR=0,54; 95% CI από 0,33 έως 0,89). Βλέπουµε βάσει των 

αποτελεσµάτων ότι ο πολυµορφισµός CCR2-64I του γονιδίου CCR2 ίσως να 

εµπλέκεται στα αρχικά στάδια δηµιουργίας καρκίνου του µαστού.  
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8.3 Πολυµορφισµοί στο γονίδιο CCR5 και στον υποκινητή του έχουν 
άµεση σχέση µε ασθένειες όπως το AIDS, IBD, NHL, κ.α. 
 
 
         Ο CCR5 υποδοχέας είναι µια επταµερή κατασκευή µε διαπερατότητα στις 

µεµβράνες. Αποτελεί πολύ βασικό υποδοχέα για τα πρώτα σταδία µιας φλεγµονής. 

         Η IBD (inflamatory bowel disease), CD (Crohn’s disease) και UC (ulcerative 

colitis) είναι σύνθετες παθολογικές καταστάσεις και εξαρτώνται από περιβαλλοντικούς 

και γενετικούς παράγοντες. Έρευνες έδειξαν ότι στις παραπάνω καταστάσεις 

σηµαντικό ρόλο παίζουν οι χηµειοκίνες όπως RANTES στην IBD. Το RANTES 

αποτελεί τον φυσιολογικό συνδέτη για τον CCR5 υποδοχέα. Η χρωµοσωµική θέση του 

CCR5 γονιδίου στην 3p21 έχει άµεση σχέση µε την παρουσία της IBD. 

         Η CD (Crohn’s disease) και UC  (ulcerative colitis) αποτελούν τις δυο βασικές 

κλινικές µορφές της IBD (inflamatory bowel disease) στις ανεπτυγµένες χώρες, 

επηρεάζοντας κυρίως νεαρά άτοµα. Η παθογένεσης της IBD δεν είναι γνωστή, αλλά 

έρευνες που έγιναν ενισχύουν το γενετικό υπόβαθρο της ασθένειας. 

         Προ-φλεγµονώδη κιτοκίνες και χηµειοκίνες εµφανίζονται να παίζουν έναν πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση και συγκέντρωση λεµφοκυττάρων κατά την 

διάρκεια IBD επεισοδίων. Στις εντερικές φλεγµονές η έκφραση του CCR5 

αναβαθµίζεται από υψηλός ενεργοποιηµένα λεµφοκύτταρα τύπου Th1, και 

ενδοεπιθηλιακά λεµφοκύτταρα, ενισχύοντας την άποψη ότι το CCR5 παίζει έναν 

σπουδαίο ρόλο στον εντοπισµό λεµφοκυττάρων στον εντερικό βλεννογόνο 

(Mazzucchelli et al, 1996). 

         Ο ρόλος των χηµειοκινών στις ασθένειες δεν είναι ακόµα πλήρης γνωστός. ∆εν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η χηµειοκίνες µειώνουν την ζηµία που προκαλεί µια ασθένεια, 

αλλά µπορεί να βοηθούν στην επιδιόρθωση του τραυµατισµού. 

 198



         Τα T-λεµφοκύτταρα που εκφράζουν CCR5 έχουν βρεθεί σε µεγάλες ποσότητες 

σε αρθρικό ιστό ατόµων µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα, και σε ενεργές κακώσεις σε 

πολλαπλή σκλήρυνση. Έρευνες έχουν δείξει ότι CCR5 ανταγωνιστές µπορεί να έχουν 

επικερδής θεραπευτική επίδραση στην σκλήρυνση κατά πλάκα. Η σηµασία της 

συγκεκριµένης χηµειοκίνης στην ασθένεια φάνηκε από το ότι ασθενείς που 

περιθάλπτηκαν µε IFN-β, εµφάνισαν στον ορό τους χαµηλή συγκέντρωση RANTES. 

Τελικά, οι έρευνες έδειξαν ότι ο CCR5 δεν είναι αναγκαίος για την δηµιουργία 

σκλήρυνσης κατά πλάκα. 

         Ποντίκια που εµφάνισαν CCR5 φαινότυπο επέδειξαν παράταση στο χρόνο ζωής 

ετεροτυπικών µοσχευµάτων καρδιάς. Επίσης η δηµιουργία αντισωµάτων προς το 

CCR5 εξασθένησε τη δηµιουργία της ασθένειας “αντίδραση µοσχεύµατος εναντίον 

ξενιστή” σε πειραµατόζωα. ∆εν έχει ξεκαθαριστεί εάν αυτή η επίδραση είναι λόγω 

ουδετεροποίησης του CCR5 ή λόγω εξάντλησης των κυττάρων που εκφράζουν το 

CCR5. 

         Ο CCR5 υποδοχέας λειτουργεί ως συνυποδοχέας για τον HIV. Ο υποδοχέας 

αυτός είναι υποχρεωτικός για τον HIV, έτσι ώστε να µολύνει τα κύτταρα στόχους. Η 

µεγαλύτερη απόδειξη για την σπουδαιότητα του CCR5 στην παθογένεση του AIDS 

είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ατόµων που εκτέθηκαν και δεν µολύνθηκαν 

έχουν ελαττωµένη έκφραση του CCR5 στην επιφάνεια των κυττάρων τους. 

         Έρευνες έδειξαν ότι έλλειψη του CCR5 δεν πρόσφερε στα άτοµα καµία 

προστασία έναντι άλλων ιών, εκτός του HIV. Η έλλειψη του CCR5 είτε προάγει την 

ασθένεια, είτε σχετίζεται µε την αύξηση της σοβαρότητας της ασθένειας. Υπάρχει 

γενετική απόδειξη ότι το στάδιο έλλειψης του CCR5 προστατεύει έναντι του AIDS. 

Υπάρχουν εργασίες που δείχνουν ασθενείς οµόζυγους στην έλλειψη του CCR5 να 

έχουν µολυνθεί από ιούς που χρησιµοποιούν τον CXCR4 υποδοχέα. Το γεγονός αυτό 
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δείχνει ότι αρχική µόλυνση µπορεί να συµβεί και κατά την απουσία του CCR5. 

Υπάρχει έναν ενδιαφέρον για το ότι ανταγωνισµός του CCR5 ίσως να προδιαθέσει 

ασθενείς σε αλλαγές του ιϊκού τροπισµού µε αύξηση της παθογένεσης που σχετίζεται 

µε T τροπικούς ιούς. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τέτοια αλλαγή στον τροπισµό απαιτεί 

αυξηµένο ιϊκό πολλαπλασιασµό, ο οποίος θα πρέπει να καταπολεµηθεί µε την 

κατάλληλη θεραπεία. Σήµερα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη δηµιουργία 

ανταγωνιστών του CCR5 ως αντιϊκών φορέων. 

         Ο CCR5∆32 είναι ένας από τους πολυµορφισµούς του CCR5 που µελετήθηκαν 

περισσότερο. Οφείλεται σε µια έλλειψη 32 βάσεων στο γονίδιο CCR5, η οποία 

προκαλεί αλλαγή του πλαισίου ανάγνωσης και έτσι δεν παράγεται καθόλου 

φυσιολογική CCR5 πρωτεΐνη. Αυτή η µεταλλαγµένη πρωτεΐνη αποτυγχάνει να φτάσει 

στην κυτταρική επιφάνεια. Τα µόρια του CCR5∆32 είναι ικανά να σχηµατίζουν 

ετεροµόρια µε φυσιολογικό CCR5 σε ετερόζυγα άτοµα καθηλώνοντας τα φυσιολογικά 

µόρια CCR5 στο ενδοπλασµατικό δίκτυο και µειώνοντας την επιφανειακή έκφραση 

του CCR5 (Petrek et al, 2000). 

         Το NHL (Non-Hodgkin’s Lymphoma) έχει αυξήσει τη συχνότητα του στις 

βιοµηχανικές χώρες, χωρίς να έχουν διευκρινισθεί οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες που το στηρίζουν. Σε έρευνες που έγιναν η συγκεκριµένη µετάλλαξη του 

γονιδίου CCR5, CCR5∆32, αλλοίωσε τον κίνδυνο για µόλυνση και εξέλιξη σε AIDS 

(Smith et al, 1997; Dean et al, 1996). Αυτό έδειξε το σηµαντικό ρόλο του γονιδίου σε 

λεµφώµατα του AIDS. Το CCR5∆32 αλληλόµορφο βρέθηκε να συσχετίζεται µε ένα 

τρίπτυχο χαµηλότερου κίνδυνου εµφάνισης NHL ανάµεσα σε άτοµα που ελέχθησαν 

για χρόνο µόλυνσης και εξέλιξης σε AIDS. Το CCR5 γονίδιο δεν συσχετίσθηκε µε 

διαφορές στον κίνδυνο εµφάνισης του σαρκώµατος του Kaposi (Kaposi’s Sarcoma), 
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ούτε µε κάποια άλλη κοινή κακοήθεια που εµφανίζεται σε ασθενείς του AIDS, ή σε 

κάποιες ευκαιριακές λοιµώξεις. 

         Τα αποτελέσµατα των διαφόρων ερευνών έδειξαν ότι τα άτοµα που έχουν ένα 

αντίγραφο του CCR5∆32 αλληλοµόρφου είναι προστατευµένα από NHL (Non-

Hodgkin’s Lymphoma). Τα µόρια του CCR5∆32 µπορούν να δηµιουργήσουν 

ετεροµόρια µε το φυσιολογικό CCR5 σε ετερόζυγα άτοµα (CCR5∆32/+), 

καθηλώνοντας τα φυσιολογικά CCR5 µόρια στο εσωτερικό του κυττάρου, και 

µειώνοντας την κυτταρική έκφραση του CCR5.  Ο µηχανισµός προστασίας του 

CCR5∆32 εναντίον των λεµφωµάτων περιλαµβάνει µειωµένη έκφραση CCR5 στην 

κυτταρική επιφάνεια. Η καταστολή του ανοσοποιητικού συστήµατος είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε τα λεµφώµατα, συνιστώντας ότι η ελλιπής άνοση επιτήρηση παίζει 

ρόλο στη δηµιουργία NHL. Πρέπει να γίνουν έρευνες για να βρεθεί εάν το CCR5∆32 

αλληλόµορφο παίζει προστατευτικό ρόλο ενάντια των λεµφωµάτων κατά την απουσία 

του HIV, και κατά την διάρκεια ανοσοκαταστολής. Τελικά φαίνεται ότι το CCR5∆32 

παρουσιάζεται έντονα προστατευτικό εναντίον του NHL, αλλά όχι εναντίον 

ευκαιριακών λοιµώξεων. 

         Έρευνες των τελευταίων ετών έχουν δείξει τον σηµαντικό ρόλο των χηµειοκινών 

στην IBD (Inflammatory Bowel Disease). Έχει εξετασθεί και ο ρόλος του CCR5∆32 

στην IBD, CD (Crohn’s Disease) και UC (Ulcerative Colitis). Τα στοιχεία των ερευνών 

έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποια σηµαντική στατιστική διαφορά στη συχνότητα 

εµφάνισης της µετάλλαξης CCR5∆32 ανάµεσα στα υγιή άτοµα και στα άτοµα που 

έπασχαν από IBD, CD, UC. ∆εν βρέθηκε κάποιος συσχετισµός ανάµεσα στο CCR5∆32 

γονότυπο και στην ηλικία διάγνωσης της ασθένειας, ή στην συχνότητα των 

χειρουργικών επεµβάσεων, ή στον εντοπισµό της ασθένειας. Τελικά φαίνεται ότι από 

την στιγµή που η συχνότητα του CCR5∆32 αλληλόµορφου στους ασθενείς δεν 
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διαφέρει από αυτήν των φυσιολογικών ατόµων, το αλληλόµορφο CCR5∆32 δεν 

επηρεάζει την προδιαθέσει των ατόµων για IBD (Rector et al, 2000). 

         Στο πολυµελετηµένο “πείραµα της φύσης” (experiment of nature) βρέθηκε ότι 

περίπου το 20% των κατοίκων χωρών της  Βόρειας Ευρώπης µεταφέρει το ανενεργό 

αλληλόµορφο CCR5∆32. Το µεγάλο αυτό ποσοστό εµφάνισης επιτρέπει την ερώτηση 

για το αν το µεταλλαγµένο αυτό αλληλόµορφο εµπλέκεται στην εµφάνιση σκλήρυνσης 

κατά πλάκας. Έρευνες που έγιναν έδειξαν ότι το αλληλόµορφο CCR5∆32 δεν 

εµπλέκεται στην δηµιουργία της πολλαπλής σκλήρυνσης, όµως το συγκεκριµένο 

αλληλόµορφο σε οικογένειες που έπασχαν από MS (Multiple Sclerosis), σχετίζεται µε 

µια τρίχρονη περίπου καθυστέρηση των επιθέσεων της ασθένειας. 

         Πειράµατα έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάποια διαφορά στην δηµιουργία και πρόοδο 

της ρευµατοειδής αρθρίτιδας σε πληθυσµούς που υπήρχε το CCR5∆32 αλληλόµορφο. 

Τα αποτελέσµατα των ερευνών προτείνουν ότι οι CCR5 ανταγωνιστές ίσως να παίζουν 

θεραπευτικό ρόλο στην σκλήρυνση κατά πλάκα, ενώ οι CXCR3 ανταγωνιστές µπορεί 

να αποδειχθούν κερδοφόροι τόσο εναντίον της σκλήρυνσης κατά πλάκα, όσο και 

εναντίον της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας. 

         Όπως προαναφέρθηκε ο CCR5 υποδοχέας είναι ένας από τους πολλούς υποδοχείς 

β-χηµειοκινών στα CD4 κύτταρα και αποτελεί µια από τις κύριες εισόδους του HIV-1 

στα κύτταρα στόχους. Πολλές εργασίες προτείνουν ότι τα επίπεδα του CCR5 στα CD4 

κύτταρα καθορίζουν την πορεία της ασθένειας του AIDS. Υπάρχει ένας µικρός αριθµός 

Καυκάσιων που είναι οµόζυγοι στο CCR5∆32 αλληλόµορφο (CCR5∆32/CCR5∆32), 

ενώ ένας πολύ µεγαλύτερος αριθµός ατόµων είναι ετερόζυγοι στον πολυµορφισµό 

(CCR5/CCR5∆32) (Petrik et al, 2000). Ο γονότυπος CCR5∆32/CCR5∆32 έχει άµεσα 

συνδεθεί µε έναν φαινότυπο που είναι υψηλά προστατευµένος απέναντι στην µόλυνση 

από τον HIV-1. από την άλλη πλευρά, πολλές εργασίες έχουν δείξει ότι ο ετερόζυγος 
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γονότυπος (CCR5/ CCR5∆32) προσφέρει στα άτοµα µια σχετική προστασία έναντι του 

AIDS µε την εκκίνηση της ασθένειας να καθυστερεί 2-4 χρόνια. Είναι γνωστό ότι 

περιφερικά λεµφοκύτταρα του αίµατος από ετερόζυγα άτοµα (CCR5/ CCR5∆32) 

παρουσίασαν µειωµένο πολλαπλασιασµό του HIV-1, σε σχέση µε τα οµόζυγα CCR5/ 

CCR5 άτοµα.  

         Ο µηχανισµός µε τον οποίο η ετεροζυγωτία (CCR5/ CCR5∆32) επιδρά στην 

εξέλιξη της ασθένειας είναι άγνωστος. Έχει παρατηρηθεί ότι τα CCR5/ CCR5∆32 

PBMCs είναι λιγότερο ευάλωτα στην µόλυνση από τον Μ-τροπικό HIV-1, απ’ότι τα 

CCR5/ CCR5 κύτταρα. Ο µηχανισµός µε τον οποίο ο πολυµορφισµός CCR5∆32 

επιδρά στη λειτουργία του CCR5 δεν είναι γνωστός. Ο CCR5 υπάρχει σαν CCR5/ 

CCR5 ή σαν CCR5/ CCR5∆32 πολυµερή. Το CCR5 και το CCR5∆32 έχουν βρεθεί σε 

διαφορετικές θέσεις στα κύτταρα. Το CCR5 έχει βρεθεί στην εξωτερική κυτταρική 

επιφάνεια, ενώ το CCR5∆32 παραµένει στο ενδοπλασµατικό των κυττάρων. 

         Στην παρούσα εργασία το αλληλόµορφο CCR5∆32 δεν είχε καµία σύνδεση µε 

καµία από τις καρκινικές οµάδες που µελετήθηκαν. Αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί από 

το γεγονός ότι δεν βρέθηκε κανένα οµόζυγο άτοµο ως προς την µετάλλαξη, που βάση 

προηγούµενων µελετών εξασκεί σηµαντική πίεση στην βασική δυσλειτουργία. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποια σηµαντική στατιστική 

διαφορά ανάµεσα στα φυσιολογικά άτοµα και σε αυτά που έπασχαν από καρκίνο του 

µαστού, καρκίνο ουροδόχου κύστης και καρκίνο του δέρµατος. 

         Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολυµορφισµοί στον υποκινητή του 

CCR5. Το 1998 αναγνωρίσθηκε ο πολυµορφισµός 59029G/A που προέκυψε από 

αντικατάσταση ενός νουκλεοτιδίου, της Γουανίνης (G) από Αδενίνη (Α), στο 59029 

ζεύγος βάσεων στον υποκινητή του γονιδίου CCR5.  

 203



         Πολυµορφισµοί στον υποκινητή του CCR5, όπως ο CCR5 59029G/A, έχουν 

συσχετισθεί µε ελαττωµένη εξέλιξη της ασθένειας του AIDS. Το πώς αυτοί οι 

πολυµορφισµοί επηρεάζουν την πορεία της ασθένειας παραµένει άγνωστο. Έχει 

εξετασθεί εάν αυτοί οι πολυµορφισµοί που προκύπτουν από αλλαγές σε νουκλεοτίδια 

σχετίζονται µε µειωµένη έκφραση του CCR5 στην επιφάνεια των κυττάρων. 

         Κλινικές έρευνες έδειξαν ότι ασθενείς του AIDS που ήταν χωρίς οµόζυγοι στην 

πολυµορφισµό CCR5 59029G, και ήταν χωρίς τα αλληλόµορφα CCR5∆32 και CCR2 

64I, πέρασαν από το στάδιο του φορέα στο στάδιο του ασθενή 3,8 χρόνια αργότερα 

απ’ότι τα άτοµα που ήταν οµόζυγα στον πολυµορφισµό του αλληλοµόρφου CCR5 

59029A. Ο έλεγχος της µεταγραφής, in vitro, του πολυµορφισµού CCR5 59029A ήταν 

περίπου διπλάσιος απ’ότι ο έλεγχος µεταγραφής του πολυµορφισµού CCR5 59029G. 

Ένας ισχυρός συσχετισµός µεταξύ της λειτουργίας του υποκινητή in vitro, και 

κλινικών αποκαλύψεων, προτείνει ότι η ικανότητα µόλυνσης του HIV-1 εξαρτάται από 

την διαθεσιµότητα του CCR5. Ο τρόπος µε τον οποίο ο έλεγχος µεταγραφής του CCR5 

υποκινητή µε τους νουκλεϊκούς πολυµορφισµούς, επηρεάζει τα επίπεδα του CCR5 

στην επιφάνεια διαφόρων κυτταρικών τύπων του αίµατος δεν έχει αναλυθεί ακόµα 

συστηµατικά. Υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχουν τρεις δυνατοί γονότυποι που 

προκύπτουν από τον συνδυασµό των αλληλοµόρφων G και Α για τον πολυµορφισµό 

CCR5 59029, και κάθε αλληλόµορφο προσφέρει µερικών στην συνολική έκφραση του 

CCR5 , στην κυτταρική επιφάνεια. 

         Σε έρευνες που έχουν γίνει φάνηκε ότι οι πολυµορφισµοί CCR2 64I και CCR5 

59029G ελαττώνουν τα επίπεδα των συνυποδοχέων για το HIV-1, µε αποτέλεσµα να 

προκαλούν ελάττωση στην πορεία της ασθένειας του AIDS. Σε σχέση µε τον 

πολυµορφισµό CCR5 59029 του υποκινητή, βρέθηκε αυξηµένη έκφραση του CCR5 

µόνο στα CD3+ κύτταρα, και σε κανένα άλλο είδος κυττάρου, σε άτοµα οµόζυγα στο 
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wild-type του 59029. Σ’έρευνες που έγιναν in vivo, παρουσιάσθηκε µεγαλύτερη 

ευαισθησία στην µόλυνση από HIV-1, στα άτοµα που ήταν οµόζυγα για τον 

πολυµορφισµό CCR5 59029A στα CD4+ CCR5+ κύτταρα. Μια ιδιαίτερη 

ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι το γεγονός ότι στα οµόζυγα άτοµα CCR5 59029A/Α 

υπήρξε ένα αυξηµένο ποσοστό CCR5+ PBMC (peripheral blood mononuclear cells), 

CD4+ κύτταρα ή CD4+ µονοκύτταρα, παρουσία και του CCR5 59653Τ αλληλόµορφου 

Α αφού εµφάνισαν µείωση της έκφρασης του CCR5 της τάξεως του 50%. Αφού το 

59029A και 59653Τ έχουν συσχετισθεί µε αντίθετους ρυθµούς εµφάνισης της 

ασθένειας του AIDS, υπάρχουν ενδείξεις ότι το 59653Τ αλληλόµορφο επηρεάζει 

περισσότερο την έκφραση του CCR5, απ’ότι το 59029A αλληλόµορφο, σε άτοµα που 

φέρουν αυτούς τους δυο πολυµορφισµούς ταυτόχρονα (Lee et al, 1998; Mariani et al, 

1999). 

         Στην παρούσα διδακτορική διατριβή η στατιστική ανάλυση που έγινε δεν 

επέδειξε κάποιες σηµαντικές διαφορές στις γονοτυπικές αναλογίες, ούτε και στις 

συχνότητες των αλληλοµόρφων, ανάµεσα στα φυσιολογικά άτοµα και σε αυτά που 

έπασχαν από τις διάφορες µορφές καρκίνου που εξετάσθηκαν. Αυτά τα αποτελέσµατα 

που πάρθηκαν και από την µελέτη του CCR5∆32 αλληλοµόρφου, και συγκεντρωτικά 

συνηγορούν στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει κάποια ανάµειξη του CCR5 στην 

δηµιουργία καρκίνου του µαστού, της ουροδόχου κύστης, ή του δέρµατος. 
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8.4 Χηµειοκίνες και καρκίνος  

 
         Οι χηµειοκίνες είναι βασικά υπεύθυνες για την διείσδυση των λευκών 

αιµοσφαιρίων σε περιπτώσεις καρκίνου (Gerard et al, 2001).  Σύντοµα, µπορούµε να 

συνοψίσουµε τις πιθανές λειτουργίες των λεµφοκυττάρων που σχετίζονται µε όγκους 

σε δυο µοντέλα. Από τη µια πλευρά, τα λευκοκύτταρα αποτελούν την βασική πηγή 

αυξητικών παραγόντων για τα καρκινικά κύτταρα, και παραγόντων αγγειογένεσις για 

τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Πρόσφατες έρευνες σε ανθρώπινους ιστούς έδειξαν µια 

σχέση µεταξύ της εκτεταµένης διείσδυσης µακροφάγων σε περιπτώσεις καρκίνου του 

µαστού και του βαθµού αγγειογένεσις, που προτείνει ότι τα λευκοκύτταρα πιθανών να 

συνεισφέρουν στην δηµιουργία όγκων, και κατά συνέπεια και στην επιβίωση τους. 

         Το δεύτερο µοντέλο συνιστά, ότι τα λευκά αιµοσφαίρια που σχετίζονται µε 

όγκους ίσως να αποτελούν υπολειµµατική απόδειξη από την αποτυχηµένη προσπάθεια 

του ξενιστή να καταστρέψει τον όγκο µέσω του ανοσοποιητικού του συστήµατος. 

Υπήρξε η σκέψη ότι εντείνοντας αυτή την απόκριση, η καταστροφή του όγκου θα 

µπορούσε να επιτευχθεί. Πολλές χηµειοκίνες έχουν χρησιµοποιηθεί σε ζωϊκά µοντέλα 

για την εξαγωγή ανοσοποιητικών αντιδράσεων συγκεκριµένων προς όγκους και 

αποτελεσµατικών στην απόρριψη όγκων. Μερικές από αυτές της χηµειοκίνες είναι η 

CCL2 (Maname et al, 1995), CCL5 (Mule et al, 1996), CCL1 (Laning et al, 1994), 

CCL20 (Fushimi et al, 2000), CCL21 (Vicari et al, 2000), CXCL10 (Luster et al, 1993), 

και η XCL1 (Emtage et al, 1999). 

         Η σχέση των χηµειοκινών στην κακοήθεια επεκτείνεται και πέρα από τον ρόλο 

που παίζουν στην επιστράτευση λευκοκυττάρων. Πειράµατα σε ποντίκια έδειξαν ότι η 

έκκριση χηµειοκινών από τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα µπορεί να επηρεάσει την 

αγγειογένεση (Strieter et al, 1995)  και την ανάπτυξη των όγκων (Addison et al, 2000) . 
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Υπάρχουν ενδείξεις ότι µερικές χηµειοκίνες µπορεί να λειτουργήσουν απευθείας ως 

αυξητικοί παράγοντες στα καρκινικά κύτταρα. Οι τελευταίες έρευνες έχουν 

επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στο ρόλο των χηµειοκινών σε προκαρκινικές 

διεργασίες και στην έκκριση κυτοκινών που ίσως να προάγουν την δηµιουργία 

µεταστάσεων στον καρκίνο του µαστού (Muller et al, 2001), και συνεισφέρουν στην 

εξέλιξη της ασθένειας (Azenshtein et al, 2001). 

         Όπως προαναφέρθηκε, αναφορές που σχετίζονται µε το NHL (Non-Hodgkin’s 

Lymphoma), έδειξαν ότι παραλλαγές της CXCL12-3A χηµειοκίνης σχετίζονται µε 

διπλασιασµό του κίνδυνου εµφάνισης NHL στα ετερόζυγα άτοµα, και µε µια περίπου 

τετραδιάστατη αύξηση της πιθανότητας στα οµόζυγα άτοµα. Οι έρευνες έδειξαν ότι το 

αλληλόµορφο CCR2 64I δεν είχε καµία επίδραση (Rabkin et al, 1993). Το 

αλληλόµορφο CCR5∆32 στα οµόζυγα άτοµα αποδείχθηκε ιδιαίτερα προστατευτικό 

εναντίον του NHL (Dean et al, 1999). Ο προτεινόµενος µηχανισµός για την λειτουργία 

του CCR5∆32 εναντίον της δηµιουργίας λεµφωµάτων περιλαµβάνει την µειωµένη 

κυτταρική έκκριση του CCR5 κατά την διάρκεια του µετασχηµατισµού των Β-

λεµφοκυττάρων στο NHL. Παρόλο που τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας σε ότι 

αφορά το CXCL12, στον καρκίνο του µαστού, συµφωνούν µε αυτά ερευνών στο NHL, 

οι δυο µηχανισµοί δράσης των χηµειοκινών µπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί, από 

την στιγµή που κύτταρα NHL λεµφοκυτταρικής προέλευσης, είναι αναµειγµένα, και 

είναι γνωστό ότι οι χηµειοκίνες µπορεί να έχουν άµεση επίδραση στην δηµιουργία και 

κυκλοφορία λεµφοκυττάρων.  

         Σε πολλές χώρες του ∆υτικού κόσµου ο καρκίνος του µαστού αποτελεί έναν από 

τους βασικότερους λόγους θανάτου των γυναικών. Η πορεία του καρκίνου του µαστού 

µπορεί να επηρεαστεί από πολλά κυτταρικά συστατικά που εκφράζονται στα καρκινικά 

κύτταρα και µικροπεριβαλλοντικούς παράγοντες. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι 
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υπάρχει σχέση ανάµεσα στον καρκίνο του µαστού και στην διείσδυση των 

µονοκυττάρων στην καρκινική περιοχή. Πρόσφατα έχει αναγνωρισθεί µια CC 

χηµειοκίνη που ρυθµίζεται κατά την ενεργοποίηση, εκφράζεται και εκκρίνεται από τα 

φυσιολογικά T-λεµφοκύτταρα (RANTES), έναν βασικό χηµειοελκυστικό στα 

µονοκύτταρα που εκφράζεται από τα καρκινικά κύτταρα του µαστού, και αποτελεί 

έναν βασικό συντελεστή στην εξέλιξη του καρκίνου του µαστού. 

         Στο καρκίνωµα του µαστού έχουν παρατηρηθεί υψηλά επίπεδα διεισδυτικών T-

λεµφοκυττάρων και µακροφάγων, ΤΑΜ-Tumor-associated macrophage. Η διείσδυση 

των λεµφοκυττάρων ανιχνώθηκε σε επιθηλιακές περιοχές του όγκου. Πρόσφατες 

αναλύσεις έχουν δείξει ότι η φλεγµονώδης αντίδραση στην περιοχή του καρκίνου του 

µαστού επηρεάζει την ανάπτυξη και την εξέλιξη της νόσου. Τα λεµφοκύτταρα έχουν 

αποκλίνουσες επιδράσεις στην δηµιουργία καρκίνου του µαστού. Υψηλά επίπεδα ΤΑΜ 

(tumor-associated macrophage) είναι συνδεδεµένα µε χαµηλού βαθµού πρόγνωση. Οι 

µελέτες των ΤΑΜ σε καρκίνους του µαστού έδειξαν µια θετική σχέση µεταξύ 

µακροφάγων και µεταστάσεων στους λεµφαδένες, προτείνοντας ότι η πυκνότητα των 

ΤΑΜ είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την κλινική έξαρση στα περισσότερα ιστολογικά 

είδη καρκίνου του µαστού. Αυτό ίσως να αποτελεί αποτέλεσµα των διαφόρων 

χαρακτηριστικών των ΤΑΜ που επάγουν τον καρκίνο, όπως η έκφραση αυξητικών 

παραγόντων για µαστική επιθηλιακά κύτταρα, η έκκριση αγγειογενετικών παραγόντων,  

κλπ. 

         Η σηµαντική συνεισφορά των ΤΑΜ στην πρόοδο του καρκίνου του µαστού 

ερέθισε τους ερευνητές στην αναγνώριση παραγόντων που ίσως να µειώνουν την 

επιστράτευση των µονοκυττάρων από την κυκλοφορία προς τις καρκινικές περιοχές. 

Πιθανοί υποψήφιοι που ίσως να τελούν αυτή την λειτουργία αποτελούν µέλη της CC 

υποοικογένειας των χηµειοκινών, που χαρακτηρίζονται ως µεσολαβητές της 
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µετακίνησης µονοκυττάρων και T-λεµφοκυττάρων στις περιοχές της φλεγµονής. 

Έχουν γίνει πολλές έρευνες στην MCP-1, µια πρωτεΐνη που µειώνει την µετακίνηση 

µονοκυττάρων . Αυτές οι έρευνες απέδειξαν πως η MCP-1 συνεισφέρει στην 

συγκέντρωση των ΤΑΜ κατά την διάρκεια του καρκίνου του µαστού (Yeno et al, 

2000; Goede et al, 1999; Valkovic et al, 1998; Salsedo et al, 2000). 

         Πολλές έρευνες έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους σε ένα άλλο µέλος της 

υποοικογένειας των CC χηµειοκινών, στο RANTES. Η συνεισφορά  RANTES στην 

εξέλιξη του καρκίνου του µαστού έχει ιδιαίτερη σηµασία διότι: α) το ανθρώπινο γάλα 

περιέχει RANTES σε µεγάλες συγκεντρώσεις, συνιστώντας ότι τα µαστικά κύτταρα 

έχουν την ικανότητα να παράγουν την συγκεκριµένη χηµειοκίνη κάτω από ορισµένες 

συνθήκες  (όπως η έκκριση ορµονών) (Michie et al, 2000; Bottcher et al, 2000), και β) 

έχει αποδειχθεί ότι RANTES παράγεται από πολλά καρκινικά κύτταρα, καθώς και από 

καρκίνους που ελέγχονται από ορµόνες, όπως καρκίνος των ωοθηκών (Von Luettichau 

et al, 1996; Negus et al, 1997; Mrowietz et al, 1999). 

         Μια προκαταρτική ένδειξη για το σηµαντικό ρόλο των RANTES στον καρκίνο 

του µαστού αποτελεί η συστηµατική τους έκφραση από τα T47D και MCF-7 µαστικά 

αδενοκαρκινωµατικά κύτταρα, in vitro, σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις (Luboshits et 

al, 1999). Σε άλλη ερευνά υπήρξε µειωµένη έκφραση RANTES στο ανθρώπινο 

µαστικό καρκίνωµα MDA-MB-4355 και ΒΤ-20 κύτταρα (Ali et al, 2000). 

         Η σηµασία των RANTES στον καρκίνο του µαστού µελετήθηκε σε οµάδες 

ατόµων που έπασχαν από καρκίνο του µαστού, και είχαν διαγνωσθεί σε διαφορετικά 

σταδία της ασθένειας. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι υπήρχε έκφραση των RANTES σε 

74% των βιοψιών σε άτοµα µε καρκίνο του µαστού. Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν 

ότι η αυξηµένη έκφραση του RANTES είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ασθένεια του 
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καρκίνου του µαστού, και ίσως οι χηµειοκίνες να εµπλέκονται στην διαδικασία 

εξέλιξης του καρκίνου του µαστού (Niwa et al, 2001). 

         Εκτός από το ρόλο που παίζουν τα RANTES στην εξέλιξη της ασθένειας, ίσως να 

παίζουν ρόλο και στην διαδικασία της µετάστασης, λόγω της ικανότητας τους να 

αυξάνουν τα αγγεία. Αυτή η παρατήρηση συµφωνεί µε άλλες έρευνες που έδειξαν τον 

ρόλο άλλων χηµειοκινών όπως της ELR+-CXC, της MCP-1, στην αγγειογένεση 

(Salceto et al, 2000; Belperio et al, 2000). 
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8.5 Τελικά συµπεράσµατα 
 
        Οι χηµειοκίνες εµπλέκονται σηµαντικά στον καρκίνο του µαστού, κατά την 

διάρκεια της µετέπειτα εξέλιξης της ασθένειας και κατά την διαδικασία της 

µετάστασης. Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν έναν πιθανό 

ρόλο του γονιδίου CXCL12, και συγκεκριµένα του πολυµορφισµού του CXCL12-3’A, 

και του γονιδίου CCR2, CCR2-64I πολυµορφισµού, στα αρχικά στάδια της ασθένειας 

του καρκίνου του µαστού, ενώ δεν επέδειξαν κανέναν απολύτως ρόλο  οι 

πολυµορφισµοί CCR5-59029G/A και ο πολυµορφισµός CCR5∆32 σε καµία από τις 

εξεταζόµενες µορφές καρκίνου (καρκίνος µαστού, ουροδόχου κύστης και µη-

µελανοκυτταρικός καρκίνος δέρµατος). Η ελάσσων δυσλειτουργία του συστήµατος 

των χηµειοκινών που προκλήθηκε από τους συγκεκριµένους πολυµορφισµούς, δεν 

απέβη ουσιώδης για επιβίωση, αλλά µπορεί να είναι σηµαντική για άνοση επιτήρηση 

και καταστροφή των µεταλλαγµένων κυττάρων. Πρέπει να γίνουν παραπέρα µελέτες 

ανθρώπινα και ζωϊκά µοντέλα για να επαληθευθεί η παραπάνω παρατήρηση και για να 

καθιερωθεί ένας πιθανός µηχανισµός δράσης και λειτουργίας. 
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