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Πξόινγνο 
 

 Ζ θαηαλφεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ αζζελεηψλ, φπσο ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ θαη ε 

ζεξαπεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζε μεθίλεζαλ απφ ηνπο πάγθνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σνχην είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ζεξαπεηψλ πνπ ζηαδηαθά πέξαζαλ ζηελ θιηληθή πξάμε θαη 

κεηέηξεςαλ ηηο κέρξη πξφηηλνο αλίαηεο αζζέλεηεο ζε ηάζηκεο ή αληηκεησπίζηκεο αζζέλεηεο. Ζ 

ζεξαπεία ελφο λνζήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ηεο κνξηαθήο θαη γελεηηθήο ηνπ βάζεο 

απφ ηνλ ζχγρξνλν θιηληθφ γηαηξφ, θάηη πνπ έρεη δπζθνιέςεη ηελ άζθεζε ηεο ζχγρξνλεο 

ηαηξηθήο, αιιά παξάιιεια έρεη κεηαηξέςεη ηελ ηαηξηθή απφ ηέρλε ζε επηζηήκε. Έηζη ν νξηζκφο 

ηνπ θιηληθνχ γηαηξνχ δελ είλαη εχθνιν λα δνζεί. Παξφηη ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ θιηληθφ γηαηξφ, 

πξνζπάζεζα λα πξνζεγγίζσ κηα πνιχ γλσζηή αζζέλεηα, φπσο ν θαξθίλνο ηνπ παρένο 

εληέξνπ, δηα κέζνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σελ επθαηξία απηή ηελ νθείισ ζηνλ θχξην Γηάλλε Μνπδά, 

κέληνξά κνπ ζηε Γαζηξεληεξνινγία. 

 Ζ αιήζεηα είλαη φηη αξρηθά δελ ήηαλ εχθνιε ε πξνζαξκνγή  κνπ ζηελ ηδέα ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

ρσξίο λα έρσ κπξνζηά κνπ αζζελείο λα πεξηκέλνπλ ηε βνήζεηά κνπ. Δπηπρψο γηα κέλα, 

βξέζεθε ζην δξφκν κνπ ν θχξηνο Γηψξγνο Κνιηφο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ βξήθα έλαλ 

πνιχηηκν, φζν θαη ζπνπδαίν θαζνδεγεηή θαη θίιν, ζηνλ νπνίν ρξσζηψ ηελ νπζηαζηηθή 

ελαζρφιεζή κνπ κε ην εξγαζηήξην θαη ηελ θξηηηθή, δηεμνδηθή θαη νπζηαζηηθή επίβιεςή ηεο 

κέρξη ζήκεξα. 

 ηελ πεξίνδν ηεο αλακνλήο κεηαμχ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Παζνινγίαο θαη ηεο έλαξμεο ηεο 

εηδηθφηεηαο ηεο Γαζηξεληεξνινγίαο, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ ηελ εγγξαθή κνπ ζην ηακείν 

αλεξγίαο, ε απφθαζε λα αζρνιεζψ κε ην εξγαζηήξην, πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα 

δεκηνπξγήζσ νηθνγέλεηα, ήηαλ δχζθνιε. Δπηπρψο γηα κέλα, είρα ηελ ηχρε λα ζπλεξγαζηψ κε 

ηνλ θχξην Γεκήηξε Μπνχκπα ν νπνίνο απνηέιεζε γηα κέλα πξφηππν ζχγρξνλνπ γηαηξνχ θαη 

ζηνλ νπνίν αηζζάλνκαη φηη ρξσζηψ πνιιά. 

  Γπζηπρψο, ε έξεπλα ζην εξγαζηήξην είλαη δχζθνιν λα θέξεη άκεζα θέξδε ζηηο 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο γηα λα ηε ρξεκαηνδνηήζνπλ θαη δπζηπρψο δελ βξηζθφκαζηε ζε έλα 

πινχζην θξάηνο φπσο νη ΖΠΑ. Δπηπρψο γηα κέλα, είρα ζην πιεπξφ κνπ ην δηεπζπληή κνπ, 

θχξην Ζιία Κνπξνχκαιε, κε ηνπ νπνίνπ ηελ πςειή επίβιεςε θαη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε, 

ηφζν ζπκβνπιεπηηθά φζν θαη εζηθά θαη πιηθά, κπφξεζα λα θέξσ ζε πέξαο ηελ παξνχζα 

δηαηξηβή. 

 Οη ψξεο ζην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα ζε θάλνπλ κνλαρηθφ θαη αληηθνηλσληθφ άηνκν. Δπηπρψο 

γηα κέλα, είρα ηελ ηχρε λα έρσ θαη άιινπο ζπλνδνηπφξνπο, πνπ έγηλαλ θίινη κνπ, ηφζν απφ ην 

εξγαζηήξην ηεο Γαζηξεληεξνινγίαο, φζν θαη απφ ηα γεηηνληθά εξγαζηήξηα Αηκαηνινγίαο, 

Ρεπκαηνινγίαο, Γεξκαηνινγίαο, Δξγαζηεξηαθήο Δλδνθξηλνινγίαο θαη Ηνινγίαο, κε ηνπο 

νπνίνπο κπφξεζα λα θάλσ δεκηνπξγηθέο ζπδεηήζεηο θαη λα πάξσ άκεζεο ιχζεηο ζε ζέκαηα 

πνπ πξνέθππηαλ θαηά θαηξνχο. Θα ήζεια λα ηνπο επραξηζηήζσ φινπο θαη κεηαμχ απηψλ 

ηδηαίηεξα ηνλ θχξην Γηψξγν Νφηα, ηνλ θχξην Γηάλλε Γξπγηαλλάθε, ηελ θπξία Πελειφπε 

Μαλνχζνπ, ηνλ θχξην Κψζηα Ξπδάθε, ηελ θπξία Καηεξίλα Ππξνβνιάθε, ηελ θπξία Μειίλα 

ηαπξνπιάθε θαη ηνλ θχξην Γηψξγν Μπεξηζηά. 
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 Γελ ζα κπνξνχζα λα κελ αλαθεξζψ ζηνλ θχξην Βαζίιε Βαιάηα πνπ κνπ πξνζέθεξε 

απιφρεξα ηε ζπνπδαία επηζηεκνληθή ηνπ γλψζε θαη εκπεηξία θαζψο θαη ακέηξεηεο ψξεο απφ 

ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπ γηα λα νινθιεξψζσ ηε δνπιεηά κνπ, ζαλ αδειθφο. Σνπ εχρνκαη ηα 

θαιχηεξα. 

 Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηνλ θχξην Κσλζηαληίλν Παπαδάθε, ν νπνίνο δηαδέρηεθε 

ηνλ θχξην Κνιηφ ζηελ επίβιεςε ηεο απνπεξάησζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο κε δηαθξηηηθφηεηα 

θαη πάληα επίθαηξεο θαη δηεμνδηθέο παξεκβάζεηο, ηνλ θχξην Αρηιιέα Γξαβάλε, αμηφηηκν κέινο 

ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ην εξγαζηήξην ηνπ νπνίνπ ήηαλ πάληα ζηε δηάζεζε 

κνπ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ θαη ηνλ θχξην Γηάλλε Κνπηξνπκπάθε ηνπ 

νπνίνπ ε ζηήξημε ζε δχζθνιεο ζηηγκέο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα αιιειεπηθάιπςεο ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ηελ άζθεζε ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Γαζηξεληεξνινγίαο, ήηαλ πνιχηηκε.  

 Σέινο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ μερσξηζηά ζηε γπλαίθα κνπ Διέλε Αιεμνπνχινπ ε νπνία κε 

ζηεξίδεη γηα πνιιά ρξφληα γηα λα θηάζσ ζην ζεκείν πνπ βξίζθνκαη ζήκεξα δείρλνληαο 

ζαπκαζηή ππνκνλή, θαηαλφεζε θαη αγάπε ζηελ νπνία έρσ ζηεξίμεη θαη αθηεξψζεη ηελ 

ππφινηπε δσή κνπ. 

 Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζα ήζεια λα κείλεη σο αθηέξσζε θαη παξαθαηαζήθε 

 

ζηνπο  Γνλείο κνπ, Αξηζηείδε θαη Δπαγγειία 

θαη 

 ζηα Παηδηά κνπ, Αξηζηείδε θαη  Μάηα.  
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ζηους γονείς μου 
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ζηη γυναίκα μου 
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ζηα παιδιά μου
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Α. ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ (ΚΠΔ) 

Δηζαγσγή 

Ζ θαξθηλνγέλεζε ζηνλ άλζξσπν απνηειεί ην απφζηαγκα κηαο πεξίπινθεο ζηνραζηηθήο  

αιιεινπρίαο γεγνλφησλ πνπ παξαηεξνχληαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θαξθίλνπ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πεξηιακβάλνπλ επηά ζπλνιηθά 

ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζηα θαξθηληθά θχηηαξα: ηελ ηθαλφηεηα λα γίλνληαη 

αλζεθηηθά ζε αληη-απμεηηθνχο παξάγνληεο, ηελ ηθαλφηεηα πνιιαπιαζηαζκνχ ελ απνπζία 

εμσγελψλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ, ηελ ηθαλφηεηα δηήζεζεο θαη κεηάζηαζεο, ηελ εμαζθάιηζε 

αλεμέιεγθηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ηελ ηθαλφηεηα δηαθπγήο απφ ηνπο κεραληζκνχο 

απφπησζεο, ηελ ηθαλφηεηα αγγεηνγέλεζεο πξνο εμαζθάιηζε επαξθνχο αηκαηηθήο παξνρήο θαη 

ηελ ηθαλφηεηα δηαθπγήο απφ ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ απφθηεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ δηεπθνιχλεηαη απφ έλα γεληθφηεξν γλψξηζκα ησλ 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ: ηε γελoκηθή ηνπο αζηάζεηα. ε  θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαζεκία απφ 

απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ξπζκίδεηαη δηακέζνπ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ ηα νπνία  ειέγρνπλ ηελ 

θπηηαξηθή νκνηφζηαζε. Έηζη ε θαξθηλνγέλεζε ζηνλ άλζξσπν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα 

θαηάξγεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ κνλνπαηηψλ ηεο θπηηαξηθήο νκνηφζηαζεο δηακέζνπ γελεηηθψλ, 

επηγελεηηθψλ ή ζσκαηηθψλ αιιαγψλ.  

Δπηδεκηνινγία 

Ο θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ε πην ζπρλή θαθνήζεηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. 

Δίλαη ε ηξίηε ζε ζπρλφηεηα θαθνήζεηα θαη ε δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ απφ θαξθίλν  ζηηο ΖΠΑ 

πίζσ κφλν απφ ηηο ζρεηηδφκελεο κε ην θάπληζκα θαθνήζεηεο. Πεξίπνπ 146.000 λέεο 

πεξηπηψζεηο δηαγηγλψζθνληαη εηεζίσο ζηηο ΖΠΑ θαη  10% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζαλάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θαθνήζεηεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ. Ο δηα βίνπ 

θίλδπλνο αλάπηπμεο ΚΠΔ ππνινγίδεηαη ζην 5.6%, ελψ 2% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ  ζα 

πεζάλεη απφ ηε λφζν. Οη άλδξεο πξνζβάιινληαη ειαθξψο πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο, 

φπσο θαη νη καχξνη ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπθνχο. Ζ εκθάληζε ηνπ ΚΠΔ είλαη αζπλήζεο πξηλ απφ 

ηα 50 ρξφληα δσήο, αιιά ε επίπησζε απμάλεη θαηαθφξπθα κε ηελ πξφνδν ηεο ειηθίαο θαη 

ζρεδφλ δηπιαζηάδεηαη θάζε 7 ρξφληα κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 50
νπ

 έηνπο δσήο. Παξά ηελ 

πξφνδν ζηελ θαηαλφεζε ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο ηνπ ΚΠΔ θαη ησλ απεηθνληζηηθψλ ηερληθψλ, ε 

πξφγλσζε εμαθνινπζεί λα ζηεξίδεηαη ζην ηζηνινγηθφ ζηάδην ζην νπνίν αλεπξίζθεηαη ν 

θαξθίλνο θαηά ηε δηάγλσζε. Έηζη πεξί ην 40% ησλ αζζελψλ θαηά ηε δηάγλσζε ζα εκθαλίδνπλ 

εληνπηζκέλε λφζν ρσξίο πεξηνρηθέο ή απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο  (ζηάδην Η θαηά ΣΝΜ), 

35% ζα εκθαλίδνπλ ηνπηθή δηαζπνξά (ζηάδηα ΗΗ θαη ΗΗΗ) θαη έλα 16% ζα εκθαλίδνπλ 

απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο (ζηάδην ΗV). H 5εηήο επηβίσζε είλαη 95%, 64% θαη 7% 

αληίζηνηρα. Γπζηπρψο ην 15-20% ησλ αζζελψλ κε λενδηαγλσζκέλν ΚΠΔ έρνπλ ήδε 

αλαπηχμεη κεηαζηαηηθή λφζν ηελ ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο. Ζ δηαζπνξά επηηπγράλεηαη είηε 



 13 

αηκαηνγελψο, είηε δηα ηεο ιεκθηθήο νδνχ. Οη ζπλεζέζηεξεο πεξηνρέο κεηάζηαζεο ηνπ ΚΠΔ 

είλαη νη πεξηνρηθνί ιεκθαδέλεο, ην ήπαξ, νη πλεχκνλεο θαη ην πεξηηφλαην. Σν ήπαξ είλαη ε πην 

ζπλήζεο πεξηνρή αηκαηνγελνχο κεηάζηαζεο ηνπ ΚΠΔ σζηφζν ε θιεβηθή παξνρέηεπζε ηνπ 

νξζνχ γίλεηαη κέζσ  ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο  κε απνηέιεζκα ν θαξθίλνο ηνπ νξζνχ λα 

κεζίζηαηαη πξσηίζησο ζηνπο πλεχκνλεο.  

Κιηληθέο εθδειώζεηο θαη δηάγλσζε  

Οη αζζελείο κε θνινληθνχο αδελσκαηψδεηο πνιχπνδεο είλαη ζπλήζσο αζπκπησκαηηθνί φπσο 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη απηνί κε ΚΠΔ ζηα αξρηθά ζηάδηα. Σα πην ζπλήζε ζπκπηψκαηα 

κεηαμχ ησλ αζζελψλ κε λενεκθαληδφκελν ΚΠΔ θαηά ζεηξά ζπρλφηεηαο είλαη :θνηιηαθφ άιγνο 

(44%), αιιαγή ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ θελψζεσλ (43%), αηκαηνρεζία ή 

κέιαηλα (40%), αίζζεκα θαηαβνιήο (20%), αλαηκία (11%) θαη απψιεηα βάξνπο (6%), ελψ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα απφ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην 

αζζελή. Οη αζζελείο κε ζπκπησκαηηθφ ΚΠΔ έρνπλ ειαθξά ρεηξφηεξε πξφγλσζε ζε ζρέζε κε 

απηνχο πνπ δελ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα. Αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ αξηζηεξνχ θφινπ 

εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα κε αηκαηνρεζία ή αιιαγέο ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ εληέξνπ, ελψ νη 

αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ δεμηνχ θφινπ εκθαλίδνπλ ζπρλά ιαλζάλνπζα απψιεηα αίκαηνο. ε 

φινπο ηνπο άλδξεο ή κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο κε ζηδεξνπεληθή αλαηκία ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη έιεγρνο γηα ΚΠΔ.   

Πεξαηηέξσ  έιεγρνο ελδείθλπηαη ζε φινπο ηνπο αζζελείο κε ζπκπηψκαηα ή ζεηηθά δηαγλσζηηθά 

ηεζη ΚΠΔ. Ζ δηαγλσζηηθή θνινλνζθφπεζε επηηξέπεη ηνλ έιεγρν κε άκεζε φξαζε νινθιήξνπ 

ηνπ παρένο εληέξνπ θαη ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο δηαγλσζηηθψλ βηνςηψλ 

κε ειάρηζην θίλδπλν επηπινθψλ. ηηο ζπλεζέζηεξεο επηπινθέο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί θαηά ηε 

δηάξθεηα δηαγλσζηηθήο θνινλνζθφπεζεο πεξηιακβάλνληαη ε δηάηξεζε, ε αηκνξξαγία θαη 

θαξδηναλαπλεπζηηθέο επηπινθέο ιφγσ ηεο ρνξεγνχκελεο θαηαζηνιήο, ζην 0,03-0,6% ησλ 

ελδνζθνπήζεσλ. Ο θίλδπλνο εκθάληζεο επηπινθψλ ζε ζεξαπεπηηθέο θνινλνζθνπήζεηο είλαη 

0,07-2,7%. ε πεξηπηψζεηο πνπ αληελδείθλπηαη ε θνινλνζθφπεζε ή  φηαλ απηή δελ κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη αθηηλνινγηθφο έιεγρνο, είηε κε βαξηνχρν ππνθιπζκφ 

δηπιήο αληίζεζεο είηε κε ππνινγηζηηθή ηνκνγξαθία, κε πξσηφθνιιν απεηθφληζεο ηνπ παρένο 

εληέξνπ (CT θνινλνγξαθία) θαη απηφ γηαηί εκθάληζε ζχγρξνλσλ θαξθίλσλ πεξηγξάθεηαη ζην 3 

-5% ησλ αζζελψλ κε ΚΠΔ.  

 

ηαδηνπνίεζε 

 Ζ ζηαδηνπνίεζε απνηειεί ην επφκελν βήκα κεηά ηελ ηζηνινγηθή επηβεβαίσζε ηνπ ΚΠΔ. Σα 2 

πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα ζηαδηνπνίεζεο είλαη ε ηαμηλφκεζε θαηά Duke's θαη 

ην πξνηηκεηέν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ΣΝΜ (Σumor, Νode, Μetastasis). Ζ ζηαδηνπνίεζε 

απαηηεί ηφζν απεηθνληζηηθέο φζν θαη ηζηνινγηθέο κεζφδνπο. Σηκέο θαξθηλνεκβξπηθνχ αληηγφλνπ 

(CEA) κεγαιχηεξεο απφ 5 ng/mL θαηά ηε δηάγλσζε είλαη ελδεηθηηθέο ρεηξφηεξεο πξφγλσζεο, 

ελψ φηαλ απηέο δελ επαλέξρνληαη εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ κεηά ηελ ρεξνπξγηθή εθηνκή 

είλαη έλδεημε ππνιεηκκαηηθήο λφζνπ. Ζ παξνπζία κηθξνδνξπθνξηθήο αζηάζεηαο (microsatellite 
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instability) ζην ηζηνινγηθφ παξαζθεχαζκα απνηειεί δείθηε ρακειήο κεηαζηαηηθήο ηθαλφηεηαο 

θαη θαιχηεξεο πξφγλσζεο. 

 

Θεξαπεία 

Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε ΚΠΔ ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγείν είηε ζεξαπεπηηθά, είηε 

παξεγνξηθά γηα ηελ κείσζε ηνπ φγθνπ (debulking),  ηελ αληηκεηψπηζε ζπλνδνχ αηκνξξαγίαο ή 

ηελ πξφιεςε εληεξηθήο απφθξαμεο. Σν ηκήκα ηνπ παρένο εληέξνπ πνπ πξέπεη λα αθαηξεζεί 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαηνκηθή ζέζε ηνπ θαξθίλνπ αιιά θαη ηελ θιεβηθή  θαη ιεκθηθή 

παξνρέηεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ νξζνχ ζπρλά 

ππνβάιινληαη ζε πξνεγρεηξεηηθή αθηηλνζεξαπεία ελψ ε κέζνδνο  ηεο εθηνκήο κέζσ 

ιαπαξνζθφπεζεο βξίζθεηαη ππφ αμηνιφγεζε (1) ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή αλνηθηή 

ρεηξνπξγηθή κέζνδν.  Ζ ελδνζθνπηθή αθαίξεζε ελδνβιελλνγνληθψλ  θαξθηληθψλ πνιππφδσλ  

απφ εμεηδηθεπκέλν ελδνζθφπν είλαη ζεξαπεπηηθή, εθφζνλ κπνξεί λα γίλεη εληφο πγηψλ νξίσλ 

θαη δελ ππάξρεη αγγεηαθή δηήζεζε. Ζ ρεηξνπξγηθή εθηνκή ζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ζε φγθνπο 

κε αθαζφξηζηα φξηα (κεγάινη άκκηζρνη πνιχπνδεο) θαη ζε πηζαλή αγγεηαθή ή ιεκθαγγεηαθή 

δηήζεζε.  

Αζζελείο κε ζηαδίνπ Η ΚΠΔ έρνπλ πνιχ θαιή πξφγλσζε κφλν κε ηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία 

(5εηήο επηβίσζε >90%) ελψ αζζελείο κε ζηαδίνπ ΗΗ λφζν εκθαλίδνπλ 5εηή επηβίσζε ~ 75% 

φηαλ ππνβιεζνχλ ζε ρεηξνπξγηθή εθηνκή. Ζ πξνζζήθε κεηεγρεηξεηηθήο  ρεκεηνζεξαπείαο ζε 

αζζελείο κε ζηαδίνπ ΗΗ λφζν δελ είλαη θνηλψο απνδεθηή  κε απφιπην ζπλνιηθφ φθεινο ζηελ 

5εηή επηβίσζε 5%. Αζζελείο κε δηεζεκέλνπο πεξηνρηθνχο ιεκθαδέλεο (ζηαδίνπ ΗΗΗ λφζν) 

εκθαλίδνπλ ~ 50% 5εηή επηβίσζε κεηά ην ρεηξνπξγείν, ελψ ε ζπκπιεξσκαηηθή 

ρεκεηνζεξαπεία κεηψλεη θαηά 30% ηελ πηζαλφηεηα ππνηξνπήο θαη ηε ζλεηφηεηα. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ρεηξνπξγηθή εθηνκή είλαη δπλεηηθά ζεξαπεπηηθή γηα ηνλ εληνπηζκέλν  

ΚΠΔ, ε αλάπηπμε πεξηνρηθψλ ή απνκαθξπζκέλσλ ππνηξνπψλ εκθαλίδεηαη ζε ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ αζζελψλ, ζε άιινηε δηαθνξεηηθφ ρξφλν κεηεγρεηξεηηθά θαη γηα ηνχην 

ζπκπιεξσκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία (θπξίσο κε 5-Φζνξηνπξαθίιε-5 FU) ζπζηήλεηαη ζηνπο 

αζζελείο κε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο ππνηξνπήο. 

 

Πξόιεςε θαη έιεγρνο 

ε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ πξνεγείηαη ν αδελσκαηψδεο  

πνιχπνπο. Παξφιν φηη ε κείσζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαξθηλνγέλεζε ζην παρχ έληεξν είλαη επσθειήο, ε πην απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή πξφιεςεο 

πεξηιακβάλεη  ηελ έγθαηξε αλάδεημε θαη αθαίξεζε ησλ αδελσκαησδψλ πνιππφδσλ. Σνχην 

πξνυπνζέηεη ηελ πξνζεθηηθή επηινγή θαη κεηέπεηηα παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ΚΠΔ κέζα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ.  Ο ζηφρνο ηεο 

δηαινγήο (screening) είλαη ε αλάδεημε πξνθαξθηληθψλ πνιππφδσλ ή ΚΠΔ ζε  αξρηθά ζηάδηα. 

Ζ αξρή ηεο δηαινγήο θαη αθαίξεζεο ησλ πνιππφδσλ ηνπ παρένο εληέξνπ ζηεξίδεηαη ζηα 

δεδνκέλα ηεο  εζληθήο νκάδαο κειέηεο πνιππφδσλ ησλ ΖΠΑ (National Polyp Study Work 

Group) πνπ αλέδεημαλ κείσζε θαηά 90% ηεο εκθάληζεο ΚΠΔ ζηνπο αζζελείο πνπ 
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ππνβιήζεθαλ ζε πνιππεθηνκή θαη ζηε ζπλέρεηα εληάρζεθαλ ζε πξνγξάκκαηα  

παξαθνινχζεζεο. 

Ζ ζρέζε θφζηνπο-νθέινπο ησλ δνθηκαζηψλ δηαινγήο (screening tests) γηα ηνλ ΚΠΔ είλαη 

ζπγθξίζηκε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππεξηεξεί  ηεο ζρέζεο θφζηνπο-νθέινπο άιισλ 

δνθηκαζηψλ δηαινγήο γηα άιιεο γλσζηέο λφζνπο. Παξφιν φηη δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ επηινγή κηαο δνθηκαζίαο δηαινγήο κε βάζε ην θφζηνο θαηά πεξίπησζε, ε 

θνινλνζθφπεζε ζπληζηάηαη σο πξνηηκεηέα δνθηκαζία δηαινγήο απφ ηελ Ακεξηθαληθή θαη 

Δπξσπατθή Δηαηξεία Γαζηξεληεξνινγίαο.  

Υεκεηνπξνθύιαμε 

H ρεκεηνπξνθχιαμε γηα ηνλ θαξθίλν ζπλίζηαηαη ζηε ρνξήγεζε ελφο ρεκηθνχ ή θπζηθνχ 

πξντφληνο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο εκθάληζεο ή ηεο ππνηξνπήο ηνπ. Σελ ηειεπηαία 20εηία 

έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιαπιέο ζηξαηεγηθέο ρεκεηνπξνθχιαμεο γηα δηάθνξνπο ηχπνπο 

θαξθίλνπ. Έλαο απνδεθηφο ρεκεηνπξνθπιαθηηθφο παξάγνληαο ζα πξέπεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφο, λα κελ έρεη ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο, λα είλαη ζρεηηθά θζελφο θαη λα έρεη 

εχθνιν ηξφπν ρνξήγεζεο. Δμαηηίαο ηνπ φηη ζηνλ ΚΠΔ έλαο ηέηνηνο παξάγνληαο ζα πξέπεη λα 

ρνξεγείηαη επί καθξφλ, νη πξνυπνζέζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθαινχο 

καθξφρξνλεο ρνξήγεζεο έρνπλ θνκβηθή ζεκαζία. O ηδαληθφο ρεκεηνπξνθπιαθηηθφο 

παξάγνληαο ζα πξέπεη λα επεξεάδεη απνηειεζκαηηθά ηελ απφπησζε ησλ πξνθαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ πξνθαιψληαο ειάρηζηε ε θαζφινπ λέθξσζε θαη ζα πξέπεη ηα βηνινγηθά ηνπ 

απνηειέζκαηα λα είλαη αλαζηξέςηκα κε ηε δηαθνπή ηεο ρνξήγεζήο ηνπ. Οη θπηηαξηθνί θαη 

κνξηαθνί κεραληζκνί θαξθηλνγέλεζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, ν νπνίνο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο απνηειεί ην πξφηππν πξφιεςεο γηα ηνλ θαξθίλν, έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο. 

Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη δηαηξνθήο (θπηηθέο ίλεο, κεζνγεηαθή 

δίαηηα) πηζαλψο δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξφιν ζηελ θαξθηλνγέλεζε ζην παρχ έληεξν, σζηφζν 

ε πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπο δε θαίλεηαη λα κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ ζπλνιηθή 

επίπησζε ηνπ ΚΠΔ (Δηθόλα 1).  

 

Δηθόλα 1. Γηαηξνθηθά ζπζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε κεησκέλν θίλδπλν ΚΠΔ (2) 

. 
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Οινέλα θαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα απφ πξνθιηληθέο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ φηη δηαηηεηηθά 

ζηνηρεία, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαθνξνπνίεζε, φπσο ε 

βηηακίλε D θαη κε ηε θιεγκνλψδε απάληεζε, φπσο ην βνπηπξηθφ νμχ θαη ην n-3 FAs, κπνξνχλ 

λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ ζηφρσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο εληεξηθήο 

θξχπηεο, δηαηαξάζζνληαο ηελ νκνηνζηαζία ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ, απφπησζεο 

θαη δηαθνξνπνίεζεο ησλ αξρέγνλσλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ (3). ε θάζε πεξίπησζε θαίλεηαη 

φηη νη δηαηξνθηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαίξηεο θπηηαξηθέο δηεξγαζίεο πνιχ 

πξψηκα ζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε πνιππφδσλ ζην παρχ έληεξν θαη φρη κεηά ηελ εκθάληζε 

απηψλ θαη έηζη πηζαλψο νη θπηηθέο ίλεο λα κπνξνχλ λα δξάζνπλ ρεκεηνπξνθπιαθηηθά κφλν ζε 

θάπνηεο γελεηηθά θαζνξηζκέλεο ππννκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (4). 

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ΜΑΦ (Με ηεξνεηδή Αληηθιεγκνλψδε Φάξκαθα) 

ππνδηπιαζηάδνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαη ηε ζλεηφηεηα ηνπ ΚΠΔ θαη απνηεινχλ ηα 

πξσηφηππα ρεκεηνπξνθπιαθηηθά θάξκαθα γηα απηή ηε κνξθή θαξθίλνπ. Χζηφζν, ε ρξήζε 

ηνπο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά  ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ηνπο ηνμηθφηεηαο ζε παξαηεηακέλε 

ρνξήγεζε, θπξίσο ιφγσ ελφο κεγάινπ θάζκαηνο   επηπινθψλ απφ ην  γαζηξεληεξηθφ (απφ 

απιή δπζπεςία έσο εληεξηθή απφθξαμε, αηκνξξαγία ή δηάηξεζε), ην νπξνπνηεηηθφ (λεθξηθή 

αλεπάξθεηα), αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο ή ηνμηθφηεηαο απφ ζαιηθπιηθά. Αμηνζεκείσην 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην 1998 ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πέζαλαλ απφ  παξελέξγεηεο ησλ 

ΜΑΦ ζηε Β. Ακεξηθή  ήηαλ αλάινγνο ησλ αλζξψπσλ πνπ πέζαλαλ απφ AIDS ζηελ ίδηα 

πεξίνδν. 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ρεκεηνπξνθπιαθηηθή δξάζε ησλ ΜΑΦ ζρεηίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ ελ 

κέξεη, κε ηελ θαηαζηνιή ηεο θπθινμπγελάζεο(COX)-2, ελψ νη  επηπινθέο απφ ηε ρξήζε ηνπο 

απνδίδνληαη ζηελ ηαπηφρξνλε αλαζηνιή ηεο ηδηνζπζηαζηαθήο COX-1, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή ηεο γαζηξνπξνζηαηεπηηθήο πξνζηαγιαλδίλεο (PG). Οη 

εθιεθηηθνί (γηα ηε αθξίβεηα ππεξεθιεθηηθνί) αλαζηνιείο ηεο COX-2 φπσο ε celecoxib θαη ε  

rofecoxib δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα απνθεπρζνχλ νη παξαπάλσ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο 

ηαπηφρξνλεο COX-1 αλαζηνιήο. Πιήζνο κειεηψλ έρνπλ αλαδείμεη ηηο αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο 

ηεο celecoxib κέζσ επαγσγήο ηεο απφπησζεο. Οη COΥ-2 αλαζηνιείο είραλ ζεκαληηθά 

ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζπλδπάδνληαο ηζνδχλακε αληηθιεγκνλψδε 

δξάζε κε ηα παξαδνζηαθά ΜΑΦ (5-8). Χζηφζν, ζήκεξα, ε νκάδα ησλ  COX-2 αλαζηνιέσλ, 

είλαη ππφ θξίζε θαη παξαθνινχζεζε ιφγσ ησλ αλαθεξφκελσλ αλεπηζχκεησλ θαξδηαγγεηαθψλ 

επηπινθψλ (ππέξηαζε, εγθεθαιηθά επεηζφδηα, εκθξάγκαηα κπνθαξδίνπ) κεηά απφ 

παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπο απφ αζζελείο. 

 Σν 5-Ακηλνζαιηθπιηθφ-νμχ (5-ASA) είλαη έλα κε ζηεξνεηδέο αληηθιεγκνλψδεο θάξκαθν, θαιά 

αλεθηφ απφ ηνλ αζζελή θαη ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο γηα ηε ζεξαπεία θαη ηελ επαγσγή χθεζεο 

ζηνπο αζζελείο κε Διθψδε Κνιίηηδα (ΔΚ) απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 έρνληαο πεξηνξηζκέλν 

πνζνζηφ γαζηξεληεξηθψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. Σν 5-ASA δελ 

εκθαλίδεη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ην γαζηξεληεξηθφ ησλ ππνινίπσλ ΜΑΦ γηαηί 

κεηαβνιίδεηαη γξήγνξα ζηνλ αλελεξγφ κεηαβνιίηε ηνπ θαη εκθαλίδεηαη σο έλα ειθπζηηθφο 

ππνςήθηνο ζηε ρεκεηνπξνθχιαμε ηνπ ΚΠΔ.  
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Οη  θζνξηνθηλνιφλεο ζηηο νπνίεο αλήθεη ε ζηπξνθινμαζίλε αλαζηέιινπλ ηε βαθηεξηδηαθή 

ηχπνπ ΗΗ ηνπντζνκεξάζε, ελψ ν ηξφπνο δξάζεο ηνπο  ζηα θχηηαξα ησλ ζειαζηηθψλ δελ είλαη  

μεθάζαξνο. Πέξαλ ηεο γλσζηήο αληηβαθηεξηδηαθήο δξάζεο ησλ θηλνινλψλ, πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ ηελ αλνζνξξπζκηζηηθή δξάζε ησλ θηλνινλψλ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

επάγνπλ απμεηηθνχο αηκνπνηεηηθνχο παξάγνληεο, φζν θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ απφπησζε. 

Πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ζηπξνθινμαζίλε δχλαηαη λα επάγεη απφπησζε ζε 

θαξθηληθά θχηηαξα.  

Ζ δξάζε ζηελ απφπησζε θαη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο ζηπξνθινμαζίλεο, ησλ 

ΜΑΦ, ησλ COX-2 αλαζηνιέσλ θαη ηνπ 5-ASA ζε θαξθηληθέο επηζειηαθέο ζεηξέο παρένο 

εληέξνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

 



 18 

ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΚΑΡΚΗΝΟΓΔΝΔΖ ΚΑΗ ΤΝΓΡΟΜΑ ΠΟΛΤΠΟΓΗΑΖ 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία 20εηία έρεη γίλεη ζαθέο φηη κηα δηαδηθαζία πνιιαπιψλ ζηαδίσλ 

ζρεηηδφκελε κε ηε δπζιεηηνπξγία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ γνληδίσλ  πξνεγείηαη ηεο  εκθάληζεο  

ηνπ ΚΠΔ. Έρνπλ αλαθεξζεί 4 δηαθνξεηηθά ζχλδξνκα πνπ αθνινπζνχλ ην κνληέιν 

θαξθηλνγέλεζεο πνιχπνδαο - θαξθίλνο : ηα ζπνξαδηθά αδελψκαηα, θαη ηα θιεξνλνκνχκελα 

ζχλδξνκα  πνιππνδίαζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζχλδξνκν ηεο νηθνγελνχο αδελσκαηψδνπο 

πνιππνδίαζεο (FAP), ν θιεξνλνκνχκελνο κε-πνιππνδηθφο θαξθίλνο παρένο εληέξνπ 

(HNPCC) θαη ην ζχλδξνκν λεαληθήο πνιππνδίαζεο (JPS). Αζζελείο κε  θιεγκνλψδεηο 

εληεξνπάζεηεο έρνπλ επίζεο απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο λενπιαζίαο ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε εκθάληζε αδελσκαηψδνπο πνιχπνδα. 

 

 

 

Δηθόλα 2.  Αηηηνγελεηηθή θαηαλνκή ηνπ θιεξνλνκνχκελνπ ΚΠΔ (9). 

 

Δλψ έρεη παξαηεξεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε «ζεηξά πξνηίκεζεο» ζηελ ζπλάζξνηζε ησλ γελεηηθψλ 

αιιαγψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ηνπ ΚΠΔ (ζηα ζπνξαδηθά θαξθηλψκαηα θαη ζηελ FAP) 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαίλεηαη φηη  κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ εκθάληζε ηνπ ΚΠΔ έρεη ε 

ζπλνιηθή άζξνηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαιιαγψλ αλεμάξηεηα ηεο ζεηξάο πνπ 

επηζπκβαίλνπλ (10). Παξά ην φηη ε ζπλάζξνηζε γελεηηθψλ αλσκαιηψλ παξακέλεη ν θεληξηθφο 

κεραληζκφο ζηελ θαξθηλνγέλεζε, ηα ζπνξαδηθά αδελνθαξθηλψκαηα θαη ε FAP δηαθέξνπλ απφ 

ηνλ HNPCC θαη απφ ηνπο θαξθίλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηθξνδνξπθνξηθή αζηάζεηα, φζνλ 

αθνξά ηνπο ηξφπνπο ζπλάζξνηζεο ησλ γελεηηθψλ αλσκαιηψλ. Όπσο έρεη δεηρζεί ζε  

πεηξάκαηα ζε θπηηαξνζεηξέο, ζηνλ ζπνξαδηθφ θαη ζηo ζρεηηδφκελν κε ηε FAP ΚΠΔ δελ 

παξαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο βαζηθψλ κεηαιιαγψλ ζε ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθά θνινληθά 

επηζειηαθά θχηηαξα (11, 12). Οη γελεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε απηνχο ηνπο θαξθίλνπο είλαη 

πεξηζζφηεξν απνηέιεζκα απψιεηαο κεγάισλ ηκεκάησλ ρξσκνζσκηθνχ DNA ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ πνιινχο γνληδηαθνχο επηηφπνπο (10). Απηή ε δηαδηθαζία πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ειαηησκαηηθνχ ρξσκνζσκηθνχ αλαζπλδπαζκνχ θαηά ηελ κίησζε  ή παξέθθιηζεο 
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ζηνλ ρξσκνζσκηθφ δηαρσξηζκφ θαιείηαη απψιεηα ηεο εηεξνδπγσηίαο (10,13). ην 

θπηηαξνγελεηηθφ επίπεδν ηα θαξθηληθά θχηηαξα ζπρλά εκπεξηέρνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ 

ρξσκνζσκάησλ ζε ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθά (2N). Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη 

αλεππιντδεία (14). 

Ο παζνγελεηηθφο κνξηαθφο κεραληζκφο ηεο ρξσκνζσκηθήο αζηάζεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 

ζπνξαδηθφ θαη ηνλ ζρεηηδφκελν κε ηελ  FAP ΚΠΔ δελ έρεη πιήξσο απνζαθεληζηεί. Αληίζεηα, 

νη ΚΠΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην HNPCC ή ηελ κηθξνδνξπθνξηθή αζηάζεηα εκθαλίδνπλ 

κεηαιιαγέο ζε επηζθεπαζηηθά γνλίδηα θαη ζρεηηθέο κειέηεο ζε θαξθηληθά θχηηαξα αλαδεηθλχνπλ 

2-3 θνξέο κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηαιιάμεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα θπζηνινγηθά επηζειηαθά 

θχηηαξα(12,15,16). Οη γελεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κε 

κηθξνδνξπθνξηθή αζηάζεηα ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ζεκεηαθέο κεηαιιαγέο ζην γνληδίσκα 

ησλ  θπζηνινγηθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ παξά κε απψιεηα εηξνδπγσηίαο (10, 13). ην 

θπηηαξνγελεηηθφ επίπεδν, ν HNPCC θαη ν ζρεηηδφκελνο κε κηθξνδνξπθνξηθή αζηάζεηα ΚΠΔ  

δηαηεξνχλ κηα θαηάζηαζε δηπινεηδείαο (2N) πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιχηεξε 

πξφγλσζε απηψλ ησλ φγθσλ (11, 14, 17). 

Οη κεηαιιαγέο κπνξεί λα είλαη θιεξνλνκηθέο (germline) ή επίθηεηεο κέζσ ηεο επίδξαζεο 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ (ζσκαηηθέο). Ζ αδξαλνπνίεζε ελφο γνληδίνπ πξνυπνζέηεη ηελ 

ειαηησκαηηθή εκθάληζε ησλ γελεηηθψλ αληηγξάθσλ (αιιειίσλ) πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ 

ηνλ παηέξα φζν θαη απφ ηελ κεηέξα. Απηή ε ππφζεζε, γλσζηή σο «ππφζεζε ησλ  2 

ρηππεκάησλ»  έρεη ζρεηηζζεί ηελ εκθάληζε ζπνξαδηθψλ θαη νηθνγελψλ αδελσκάησλ (18, 19). 

ηα θιεξνλνκνχκελα ζχλδξνκα ην πξψην «ρηχπεκα» είλαη θιεξνλνκνχκελν θαη έηζη κφλν 

έλα επηπιένλ επίθηεην «ρηχπεκα» (ζσκαηηθφ) απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε ηεο θαξθηλνγέλεζεο 

ηα ζχλδξνκα ζπνξαδηθνχ θαξθίλνπ θαη ηα δχν αληίγξαθα ηνπ γνληδίνπ ζα πξέπεη λα 

ππνζηνχλ κεηαιιαγή. Ζ πηζαλφηεηα εκθάληζεο κηαο κφλν κεηαιιαγήο ζην έλα απφ ηα δχν 

αιιειφκνξθα, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο εκθάληζεο 2 κεηαιιαγψλ (θαη ζηα δπφ 

αιιειφκνξθα) θαη γηα ηνχην άηνκα πνπ θέξνπλ θιεξνλνκνχκελεο κεηαιιαγέο έρνπλ 1000 

θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο ΚΠΔ ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ (18, 20). 

 

ΠΟΡΑΓΗΚΑ ΑΓΔΝΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΚΠΔ: H ΤΠΟΘΔΖ ΑΓΔΝΩΜΑΣΟ-ΚΑΡΚΗΝΩΜΑΣΟ. 

 

Οη ζπνξαδηθνί ΚΠΔ απνηεινχλ ην 60% φισλ ησλ θαθνεζεηψλ ηνπ παρένο εληέξνπ. Σα 

ηειεπηαία 20 ρξφληα δηαζαθελίζηεθε φηη πξνέξρνληαη απφ θαινήζεηο πνιχπνδεο. Σα 

αδελψκαηα (πνιχπνδεο) θαη εληέιεη ηα θαξθηλψκαηα είλαη ην  απνηέιεζκα κηαο πξννδεπηηθήο 

άζξνηζεο ζσκαηηθψλ κεηαιιαγψλ πνπ ελεξγνπνηεί νγθνγνλίδηα θαη παξάιιεια αδξαλνπνηεί 

πξνζηαηεπηηθά- νγθνθαηαζηαιηηθά γνλίδηα ζηα θπζηνινγηθά θνινληθά επηζειηαθά θχηηαξα κε 

ηειηθφ ζηφρν ηελ πιενλεθηηθή αλάπηπμε θαη αχμεζε ησλ παζνινγηθψλ θνινληθψλ επηζειηαθψλ 

θπηηάξσλ ζε ζρέζε κε ηα πεξηβάιινληα θπζηνινγηθά (21). Απηφ ην θιαζηθφ πξννδεπηηθφ 

κνληέιν θαξθηλνγέλεζεο είλαη γλσζηφ σο «ε αιιεινπρία αδελψκαηνο- θαξθηλψκαηνο» (22, 

23)  (Δηθόλα 3).  
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Δηθόλα 3. Ζ αιιεινπρία αδελψκαηνο-θαξθηλψκαηνο (23). 

 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ε ζπλήζεο ζεηξά εκθάληζεο (κνληέιν) ησλ γελεηηθψλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ αιιεινπρία αδελψκαηνο-θαξθηλψκαηνο σζηφζν, φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο θαη φπσο ζα δνχκε ζην πξνηεηλφκελν κνληέιν θαξθηλνγέλεζεο 

ζηηο ΗΦΔΝ, ε βαζηθή ζπληζηψζα ηεο θαξθηλνγέλεζεο είλαη ε  ζπλνιηθή  άζξνηζε ησλ γελεηηθψλ 

απηψλ δηαθνξνπνηήζεσλ παξά ε ζεηξά εκθάληζεο απηψλ (21). ε απηφ ην κνληέιν 

θαξθηλνγέλεζεο ε πξψηε γελεηηθή κεηαιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηελ αδξαλνπνίεζε ηνπ γνληδίνπ 

APC (Adenomatous Polyposis Coli) ην νπνίν εδξάδεηαη ζηνλ καθξχ βξαρίνλα ηνπ 

ρξσκνζψκαηνο 5 (5q) (24, 25).  Σν γνλίδην APC ιεηηνπξγεί σο νγθνθαηαζηαιηηθφ γνλίδην θαη 

νη  κεηαιιαγέο ηνπ νδεγνχλ ζε αλψκαιν θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ κέζσ ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο β-θαηελίλεο πνπ επάγεη άιια γνλίδηα (νγθνγνλίδηα) ηα νπνία κε ηε ζεηξά 

ηνπο επάγνπλ ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ (10, 26). Έηζη,  ε αδξαλνπνίεζε ηνπ APC πνπ 

νθείιεηαη ηφζν ζε γνληδηαθή  απαινηθή φζν θαη κεηαιιαγή νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ (proliferation) ησλ θπζηνινγηθψλ θνινληθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ 

(ππεξπιαζηηθφ επηζήιην). Απαινηθή ηνπ γνληδίνπ APC έρεη δεηρηεί ζην 30% ησλ αδελσκάησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ είλαη κηθξφηεξα ηνπ 1 cm (26). Δπηπιένλ, κεηαιιαγέο ηνπ 

APC έρνπλ δεηρηεί ζην 63% ησλ αδελσκάησλ, αθφκα θαη ησλ  κηθξφηεξσλ ησλ 0,5 cm, 

νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αδξαλνπνίεζε ηνπ APC είλαη έλα πξψηκν γεγνλφο ζηελ 

εκθάληζε ηνπ ΚΠΔ (27). Πεξηζζφηεξεο απφ 300 κεηαιιαγέο ηνπ γνληδίνπ APC έρνπλ 

πεξηγξαθεί θαη ζπλδένληαη κε  παζνινγηθή ζπζζψξεπζε πξσηεΐλεο πνπ ζπλδέεηαη ζην DNA 

θαη πξνθαιεί γνληδηαθή κεηαγξαθή πνπ νδεγεί ζε δεκηνπξγία αδελσκάησλ, αλαζηνιή ηεο 

απφπησζεο θαη ρξσκνζσκηθή αζηάζεηα. Έλα άιιν πξψηκν γεγνλφο απνηειεί ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ γνληδίνπ RAS, ην νπνίν κεηακνξθψλεη ην ππεξπιαζηηθφ επηζήιην ζε 

αδέλσκα (21, 28). ηνλ άλζξσπν, νη πξσηεΐλεο RAS (K- RAS θαη Η- RAS) έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο νγθνγνλίδηα (29-31). Οη νγθνγελεηηθέο πξσηεΐλεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

κεηαιιαγή θπζηνινγηθψλ πξσηετλψλ θαη φηαλ ελεξγνπνηεζνχλ νδεγνχλ ζηνλ αλεμέιεγθην 

θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ. Οη κεηαιιαγκέλεο K-RAS πξσηεΐλεο (ηδίσο ε K-RAS2 πνπ 

ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνλ ΚΠΔ) ελεξγνπνηνχλ ελδνθπηηάξηα κνλνπάηηα πνπ επάγνπλ ηελ 

λενπιαζκαηηθή εθηξνπή ηνπ επηζειηαθνχ θπηηάξνπ (32). Μεηαιιαγέο ηνπ K-RAS έρνπλ δεηρηεί 
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ζην 50% ησλ αδελσκάησλ κεγαιπηέξσλ ηνπ 1 cm, αιιά κφλν ζην 9% κηθξφηεξσλ 

αδελσκάησλ (26). Πεξί ην 10% ησλ ζπνξαδηθψλ θαξθίλσλ θέξνπλ ηελ κεηαιιαγή ζην γνλίδην 

BRAF θαη ε ζπλήζεο κεηαιιαγή είλαη ζρεδφλ πάληα ε αληηθαηάζηαζε V600E, ελψ ππάξρεη κηα 

ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο κεηαιιαγήο ζην BRAF κε ηελ εκθάληζε κηθξνδνξπθνξηθήο αζηάζεηαο 

ζηνλ ΚΠΔ (33,34). Ζ κηθξνδνξπθνξηθή αζηάζεηα ραξαθηεξίδεη ηνλ κε πνιππνδηθφ 

θιεξνλνκνχκελν ΚΠΔ (HNPCC). H κεηαιιαγή ζην γνλίδην BRAF ζρεηίδεηαη κε ηελ κεζπιίσζε 

ηνπ MLH1 επηζθεπαζηηθνχ γνληδίνπ ε νπνία απαληάηαη θαη ζηνλ HNPCC, σζηφζν, ζηνλ 

HNPCC κεηαιιαγή ζην BRAF αλεπξίζθεηαη εμαηξεηηθά ζπάληα ελψ ζπαλίσο αλαγλσξίδεηαη 

ζπλππάξρνπζα κεηαιιαγή ζην K-RAS (34,35), θάηη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

δηαρσξηζκφ ελφο ζπνξαδηθνχ θαξθίλνπ κε κηθξνδνξπθνξηθή αζηάζεηα απφ ηνλ HNPCC.  

Καζψο ν πνιχπνδαο γίλεηαη πεξηζζφηεξν δπζπιαζηηθφο αθνινπζεί ε απαινηθή ηνπ 

νγθνθαηαζηαιηηθνχ γνληδίνπ DCC (Deleted in Colon Cancer) ή άιισλ γεηηνληθψλ ηνπ γνληδίσλ 

πνπ εδξάδνληαη ζην ρξσκφζσκα 18q (36). Ζ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ  γνλίδηνπ DCC 

απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ θνινληθψλ θπηηάξσλ (επηζειηαθή ζπλνρή) 

κε απνηέιεζκα ε απαινηθή ηνπ λα επάγεη ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ φγθνπ θαη ηελ 

κεηαζηαηηθή ηνπ δηαζπνξά (37). Ζ απαινηθή ηνπ 18q έρεη δεηρηεί ζην 11-13% ησλ κηθξψλ 

αδελσκάησλ θαη ζην 47% ησλ αδελσκάησλ κε εζηίεο θαξθηλσκαηψδνπο εμαιιαγήο, 

αλαδεηθλχνληαο ην ξφιν ηνπ ζηα πην φςηκα ζηάδηα θαξθηλνγέλεζεο ηνπ ΚΠΔ (26). 

Τπάξρνπλ δηθνξνχκελεο απφςεηο γηα ην αλ ην DCC είλαη ην κνλαδηθφ γνλίδην πνπ 

απαιείθεηαη ζην ρξσκφζσκα 18 q. Ζ ηειηθή εμέιημε ζε θαξθίλν ζρεηίδεηαη κε ηελ απψιεηα ηνπ 

γνληδηαθνχ επηηφπνπ 17p πνπ ζρεηίδεηαη κε ην, θπξίσο νγθνθαηαζηαιηηθφ, γνλίδην P53. Καζψο 

ε απαινηθή ηνπ 17p αλεπξίζθεηαη ζην 75% ησλ θαξθηλσκάησλ θαη ζπάληα ζηα αδελψκαηα, 

ζεσξείηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηα φςηκα ζηάδηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο παίδνληαο βαζηθφ ξφιν ζηελ 

εμαιιαγή ηνπ πνιχπνδα απφ αδέλσκα ζε θαξθίλν (26). Σν θπζηνινγηθφ θχηηαξν απαληά ζε 

γελεηηθέο απεηιέο απμάλνληαο ηα επίπεδα ηνπ P53 ην νπνίν δξα θαζπζηεξψληαο ηελ 

αληηγξαθή ηνπ παζνινγηθνχ DNA, δίλνληαο ζην θχηηαξν ρξφλν γηα λα επηδηνξζψζεη ην 

παζνινγηθφ γνληδίσκα (38). Όηαλ ην P53 απελεξγνπνηεζεί, ε παξαπάλσ ιεηηνπξγία ειέγρνπ 

ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ αλαζηέιιεηαη θαη έηζη αθνινπζεί ε δεκηνπξγία ηνπ θαξθηλψκαηνο. 

Παξά ηελ παξαπάλσ νγθνθαηαζηαιηηθή ιεηηνπξγία, ην P53 έρεη θαη αληη-απνπησηηθέο 

ηδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγσγή ηεο επηβίσζεο θαη ηνπ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ  πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη «ρξήζηκεο» ζηα θαξθηληθά θχηηαξα ηα νπνία, 

πεξηέξγσο, θαίλεηαη φηη «πξνηηκνχλ» λα κελ ηηο έρνπλ (39). Με ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ 

κνλνπαηηνχ ηνπ P53 θαίλεηαη φηη ν ΚΠΔ ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή „better save 

than sorry‟ (θάιην γατδνπξφδελε, παξά γατδνπξνγχξεπε) (40). Γελνκηθέο κεηαιιαγέο πνπ 

επηζπκβαίλνπλ απφ απηφ ην ζεκείν ηεο αιιεινπρίαο αδελψκαηνο- θαξθηλψκαηνο εληζρχνπλ 

ηελ κεηαζηαηηθφηεηα ηνπ φγθνπ (37). Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα γίλεη έλα αδέλσκα 

θαξθίλσκα, ζχκθσλα κε ην κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ ζπνξαδηθνχ ΚΠΔ, είλαη πεξίπνπ 10 

ρξφληα (41) (Δηθόλα 4) θαη εμεγεί γηαηί νη ζπνξαδηθνί αδελσκαηψδεηο πνιχπνδεο θαη ν 

ζρεηηδφκελνο ΚΠΔ εκθαλίδνληαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. Παξά ην φηη ππάξρεη κηθξή  

πηζαλφηεηα έλα θνινληθφ επηζειηαθφ θχηηαξν  λα ππνζηεί ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ 
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αιιαγψλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο αδελσκαηψδεο πνιχπνδαο, ην 33% ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζην 50
ν
 έηνο ηεο δσήο θαη ην 50% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ζην 70

ν
 

έηνο εκθαλίδεη αδελσκαηψδεηο πνιχπνδεο (42-44). 

 

Δηθόλα 4. πνξαδηθά αδελψκαηα θαη ΚΠΔ (23). 

 

Δπηπρψο κφλν ην 5% απφ απηνχο ηνπο θαινήζεηο πνιχπνδεο εμειίζζεηαη ζε ΚΠΔ (45). 

Δπηπιένλ ν αξηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ λα εμαιιαρζνχλ πνιππφδσλ ζε έλαλ κεκνλσκέλν 

αζζελή είλαη κηθξφο ζε αληίζεζε κε ηνπο αζζελείο κε  FAP νη νπνίνη έρνπλ εθαηνληάδεο 

πνιππφδσλ κε  θίλδπλν εμαιιαγήο  (Eηθόλεο 4 θαη 5). Ζ ζεκεξηλή ινγηθή ηεο δηαινγήο 

αζζελψλ (screening) θαη ηεο επηηήξεζήο ηνπο βαζίδεηαη ζηα παξαπάλσ επηδεκηνινγηθά θαη 

κνξηαθά δεδνκέλα. 

 

 

Δηθόλα 5. Οηθνγελήο αδελσκαηψδεο πνιππνδίαζε (FAP): Ζ ππφζεζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ 

ζπξνθχιαθα (23). 

 

ΟΗΚΟΓΔΝΖ ΑΓΔΝΩΜΑΣΩΓΖ ΠΟΛΤΠΟΓΗΑΖ (FAP) ΚΑΗ ΚΠΔ : Ζ ΤΠΟΘΔΖ ΣΟΤ  

ΔΛΑΣΣΩΜΑΣΗΚΟΤ ΘΤΡΟΦΤΛΑΚΑ (Gatekeeper) 

 

 Ζ FAP είλαη έλα ζχλδξνκν θιεξνλνκνχκελν θαηά  απηνζσκηθφ επηθξαηή ηξφπν θαη έρεη 

ζρεηηζζεί κε κεηαιιαγή ηνπ APC ζην ρξσκφζσκα 5q (46, 47). ε αληίζεζε κε ηα ζπνξαδηθά 

αδελψκαηα πνπ ζπάληα εμειίζζνληαη ζε θαξθίλν ζηνπο αζζελείο κε FAP ν θίλδπλνο 

αλάπηπμεο θαξθίλνπ απφ ηα ππάξρνληα αδελψκαηα είλαη 100%. Γηαηί φκσο κηα κεηαιιαγή ζην 

ίδην γνλίδην (APC) έρεη σο απνηέιεζκα 5% θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ζηνπο κελ θαη 100% 

ζηνπο δε; Ζ απάληεζε βξίζθεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ νγθνγέλεζεο θαη ηεο 

ππφζεζεο ηνπ «ειαηησκαηηθνχ ζπξνθχιαθα» (gatekeeper) (Δηθόλα 5) (45). Οη ζπξνθχιαθεο 

(gatekeepers) είλαη γνλίδηα πνπ θπζηνινγηθά έρνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ αλαζηνιή ηνπ 
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θπζηνινγηθνχ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη αλάπηπμεο (48). Σα γνλίδηα απηά είλαη ηφζν 

απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν  ηνπ απμεηηθνχ κεραληζκνχ, ψζηε ε κεκνλσκέλε απελεξγνπνίεζε 

ηνπο λα είλαη αξθεηή γηα λα ππξνδνηεζεί ε νγθνγέλεζε. Σα γνλίδηα ζπξνθχιαθεο  είλαη εηδηθά 

γηα θάζε ηζηφ (tissue-specific). Γηα ηα θνινληθά επηζειηαθά θχηηαξα ην APC έρεη πξνηαζεί σο ν 

θχξηνο ζπξνθχιαθαο (10). Οη αζζελείο κε FAP έρνπλ εθ γελεηήο  θιεξνλνκήζεη κηα κεηαιιαγή 

(germline) ζην γνλίδην APC θαη απηή εθθξάδεηαη ζε φια ηα θχηηαξά ηνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θάζε θνινληθνχ επηζειηαθνχ θπηηάξνπ. Χο εθ ηνχηνπ κφλν κία 

επηπιένλ επίθηεηε  ζσκαηηθή κεηαιιαγή (ρηχπεκα) απαηηείηαη γηα ηελ απελεξγνπνίεζε θαη 

ησλ δχν αιιεινκφξθσλ θαη ηελ έλαξμε ηεο νγθνγέλεζεο. Απηή ε κεηαιιαγή κπνξεί λα ζπκβεί 

ζε νπνηνδήπνηε θνινληθφ επηζειηαθφ θχηηαξν θαζψο φια έρνπλ ην πξψην κεηαιιαγκέλν 

αιιειφκνξθν. Αληίζεηα ζε  αζζελείο κε ζπνξαδηθά αδελψκαηα ζα πξέπεη λα επηζπκβνχλ 2 

επίθηεηεο κεηαιιαγέο ζην ίδην θνινληθφ  επηζειηαθφ  θχηηαξν γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο 

νγθνγέλεζεο θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζπαληφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ FAP. Χζηφζν, αλ 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο νγθνγέλεζεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

αδελψκαηνο, είηε γηα ηα ζπνξαδηθά είηε γηα ηελ FAP, ηφηε αθνινπζείηαη ε 10εηνχο δηάξθεηαο 

αιιεινπρία αδελψκαηνο-θαξθηλψκαηνο πνπ είλαη θνηλή θαη γηα ηηο 2 θαηεγνξίεο αζζελψλ. Ζ 

πξψηκε εκθάληζε θαξθίλνπ ζηελ FAP ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνυπάξρνπζα κεηαιιαγή ζην APC 

γνλίδην ζπξνθχιαθα θαη γηα ηνχην ε αλάπηπμε ΚΠΔ ζηελ FAP ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο έλα 

θιεξνλνκνχκελν ειάηησκα πνπ νδεγεί ζηελ νγθνγέλεζε. Χο ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ ην 50% 

ησλ αζζελψλ κε FAP ζα έρεη αλαπηχμεη ηνλ κεηαιιαγκέλν θαηλφηππν πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ παξνπζία εθαηνληάδσλ θνινληθψλ  πνιππφδσλ (44), (49). Δμαηηίαο ηνπ ηεξάζηηνπ 

αξηζκνχ ησλ αδελσκαησδψλ πνιππφδσλ ε θαξθηλσκαηψδεο εμαιιαγή νξηζκέλσλ εμ απηψλ  

είλαη αλαπφθεπθηε. πλήζσο ν ΚΠΔ  ζηελ FAP εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηνπ 25
νπ

 θαη 30
νπ

 έηνπο ηεο 

δσήο θαη πάλσ απφ ην 90% ησλ ΚΠΔ ζα έρεη δηαγλσζηεί έσο ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ (49). 

Δθηφο απφ ηνπο θνινληθνχο πνιχπνδεο  νη αζζελείο κε FAP  κπνξεί λα εκθαλίδνπλ 

εμσθνινληθέο εθδειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εκθάληζε νζηεσκάησλ ζηελ θιείδα θαη  ηα 

καθξά νζηά, δεζκνεηδείο φγθνπο, φγθνπο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, επηδεξκνεηδείο 

θχζηεηο, ζπγγελή ππεξηξνθία ηνπ κειάγρξνπλ επηζειίνπ ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο (CHRPE), 

ππεξπιαζηηθνχο πνιχπνδεο ηνπ ζφινπ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ ζηνκάρνπ θαη αδελσκαηψδεηο 

πνιχπνδεο ηνπ γαζηξηθνχ άληξνπ, ηνπ 12δαθηχινπ θαη  ηνπ θχκαηνο ηνπ Vater. Όπσο νη 

θνινληθνί πνιχπνδεο έηζη θαη νη αδελσκαηψδεηο πνιχπνδεο ηνπ αλψηεξνπ γαζηξεληεξηθνχ 

πξνδηαζέηνπλ ζηελ εκθάληζε θαξθίλνπ (49). 

Παξαιιαγέο ηεο θιαζηθήο FAP ,πνπ νθείινληαη ζε κεηαιιαγέο ηνπ γνληδίνπ APC είλαη ην 

ζχλδξνκν Gardner πνπ εκθαλίδεη ηππηθά θαη εμσθνινληθνχο φγθνπο, ην αηειέο ζχλδξνκν FAP 

(AAPC) πνπ εκθαλίδεη κηθξφηεξν αξηζκφ πνιχπφδσλ ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή κνξθή (>20 

θαη <100) (9).  Σν ζχλδξνκν  Σurcot ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε θνινληθψλ πνιππφδσλ 

(ζπρλά κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή FAP) θαη φγθσλ ηνπ θεληξηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. ρεηίδεηαη κε κεηαιιαγέο ηφζν ζην APC (γηα απηφ πνιινί ην 

θαηαηάζζνπλ ζηελ FAP), αιιά θαη κε κεηαιιαγέο επηζθεπαζηηθψλ γνληδίσλ ΜΜR (γηα απηφ 
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θαη άιινη ην θαηαηάζζνπλ ζηνλ HNPCC). Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ έρεη πξνηαζεί σο 

μερσξηζηφ ζχλδξνκν (50). 

ήκεξα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο ηε δπλαηφηεηα γελεηηθνχ ειέγρνπ γηα κεηαιιάμεηο ηεο FAP 

θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αζζελείο θαη νηθνγέλεηεο φπνπ ππάξρεη ππνςία ηεο λφζνπ (51). Ζ 

γελεηηθή δνθηκαζία ζηεξίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε κεηαιιαγψλ ηνπ γνληδίνπ APC θαη ε επαηζζεζία 

ηεο κεζφδνπ ζε νηθνγέλεηεο κε FAP θπκαίλεηαη ζην 80% (52-55). ε απηέο ηεο πεξηπηψζεηο  ε 

παξαθνινχζεζε κε ελδνζθφπεζε πεξηνξίδεηαη ζηνπο αζζελείο πνπ θέξνπλ ην κεηαιιαγκέλν 

γνλίδην, ελψ νη ππφινηπνη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη φπσο ν γεληθφο πιεζπζκφο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ην γελεηηθφ ηεζη πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαθνινχζεζεο 

(54). Αλ ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην δελ αλεπξεζεί ζηνλ αζζελή ηφηε δελ γίλεηαη γελεηηθφ ηεζη 

ζηνπο απνγφλνπο ηνπ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηελ δηαδηθαζία ησλ δηαδνρηθψλ 

ελδνζθνπήζεσλ (28, 52). 

 

ΟΗΚΟΓΔΝΖ ΜΖ ΠΟΛΤΠΟΓΗΚΟ ΚΠΔ (HNPCC): Ζ ΤΠΟΘΔΖ ΣΟΤ ΔΛΑΣΣΩΜΑΣΗΚΟΤ 

ΔΠΗΣΑΣΖ (caretaker) 

  

Ο νηθνγελήο κε πνιππνδηθφο ΚΠΔ (HNPCC ή ζχλδξνκν Lynch) είλαη έλα θιεξνλνκνχκελν, 

θαηά ηνλ απηνζσκηθφ επηθξαηή ηξφπν, θαξθηληθφ ζχλδξνκν πνπ, αληίζεηα κε φηη ζπκβαίλεη 

ζηελ FAP, ζρεηίδεηαη κε έλαλ κηθξφ αξηζκφ πνιππφδσλ, θπξίσο ζην δεμηφ θφινλ (56). Σν 

γελεηηθφ ππφβαζξν  ζηνλ HNPCC  δελ είλαη κηα κεηαιιαγή ζε έλα νγθνθαηαζηαιηηθφ γνλίδην, 

φπσο ζηελ FAP, αιιά έλα γελεηηθφ ειάηησκα ζηα γνλίδηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

επηζθεπή ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ θαη ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δηνξζψλνπλ ιάζε πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αληηγξαθή ηνπ DNA (γνλίδηα MMR- mismatch repair). Σα γνλίδηα-

επηζηάηεο (MMR) δηαηεξνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ γελφκαηνο (48). Ζ απελεξγνπνίεζε ησλ 

επηζθεπαζηηθψλ γνληδίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ιάζε ζηελ αληηζηνίρηζε ησλ βάζεσλ λα κελ 

δηνξζψλνληαη θαη έηζη λα πξνθχπηνπλ αιιεινπρίεο βάζεσλ πνπ πξνδηαζέηνπλ ζηελ 

λενπιαζκαηηθή εμαιιαγή. Σν εμαθνινπζεηηθφ ιάζνο ζηελ αληηζηνίρηζε ησλ βάζεσλ πνπ 

αλεπξίζθεηαη  ζην DNA θαξθηληθψλ θπηηάξσλ αζζελψλ κε HNPCC αλαθέξεηαη  είηε  σο 

κεηαιιαμηνγφλνο θαηλφηππνο, είηε σο θαηλφηππνο ιάζνπο επηζθεπήο ζηελ αληηγξαθή , είηε σο 

κηθξνδνξπθνξηθή αζηάζεηα ( microsatellite instability). Μέρξη ζήκεξα ζηνλ άλζξσπν έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί 7 MMR γνλίδηα : ηα MSH2, MLH1, MSH6, PMS1, PMS2, MLH3 θαη EXO1 απφ 

ηα νπνία κφλν κεηαιιαγέο ζηα MLH1, MSH2  θαη MSH6  έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηνλ HNPCC 

(57). ηνπο αζζελείο κε HNPCC ν ξπζκφο εκθάληζεο ησλ αδελσκάησλ είλαη παξφκνηνο κε 

απηφλ ηνπ ζπνξαδηθνχ θαξθίλνπ θαη απηφ γηαηί, φπσο θαη ζηνλ ζπνξαδηθφ θαξθίλν, δελ 

θέξνπλ θάπνηα ζπγγελή κεηαιιαγή ζην γνλίδην-ζπξνθχιαθαο (10, 45). Αληίζεηα κε ηηο 

κεηαιιαγέο ζην γνλίδην ζπξνθχιαθαο, κηα κεηαιιαγή ζηα MMR γνλίδηα δελ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ άκεζε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νγθνγέλεζεο, αιιά θπξίσο δηεπθνιχλεη ηελ 

κεηαιιαγή άιισλ γνληδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ APC (48).  

Όπσο ζηελ FAP, νη αζζελείο κε HNPCC θιεξνλνκνχλ έλα κεηαιιαγκέλν αιιήιην (αληίγξαθν) 

ελφο MMR. H επίθηεηε κεηαιιαγή ηνπ ελαπνκέλνληνο θπζηνινγηθνχ αιιειίνπ είλαη 
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απαξαίηεηε γηα ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ MMR γνληδίνπ θαη ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ κεηαιιαγκέλνπ θαηλνηχπνπ. Ζ απελεξγνπνίεζε ηνπ MMR έρεη σο απνηέιεζκα 

νπνηαδήπνηε κεηαιιαγή πξνθχπηεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηγξαθήο λα εγθαζίζηαηαη κφληκα 

ζην DNA  ηνπ θπηηάξνπ επλνψληαο  ηελ κεηαιιαγή άιισλ γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ έλαξμε ηεο  νγθνγέλεζεο. ηνλ HNPCC γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο νγθνγέλεζεο 

είλαη απαξαίηεηεο 3 επηπιένλ κεηαιιαγέο γνληδίσλ (ελφο γνληδίνπ επηζηάηε θαη 2 γνληδίσλ 

ζπξνθπιάθσλ), αληίζεηα κε ηελ FAP φπνπ απαηηείηαη κφλν 1 επηπιένλ κεηαιιαγή ηνπ 

γνληδίνπ-ζπξνθχιαθαο θαη γηα απηφ ν ζπλνιηθφο θίλδπλνο αλάπηπμεο ΚΠΔ είλαη κφλν 5-50 

θνξέο κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ (48).  

Άπαμ θαη δεκηνπξγεζεί έλα αδέλσκα ζηνλ αζζελή κε  HNPCC ην ειαηησκαηηθφ MMR 

επηηαρχλεη ηελ επηπιένλ ζπζζψξεπζε κεηαιιαγψλ θαη ηελ θαξθηλσκαηψδε εμαιιαγή θαηά 2-

3 θνξέο πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ FAP ή ηα ζπνξαδηθά αδελψκαηα (10, 58, 59). Έηζη 

παξφιν πνπ ε ειηθία εκθάληζεο ΚΠΔ ζηνπο αζζελείο κε HNPCC είλαη παξφκνηα κε απηήλ ηεο 

FAP ε πξψηκε εκθάληζε δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο πξψηκεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

νγθνγέλεζεο, αιιά ηεο επηηάρπλζεο απηήο ζηα 2-3 έηε  (Δηθόλεο 5 θαη 6) (10). 

 

Δηθόλα 6.Οηθνγελήο κε πνιππνδηαζηθφο ΚΠΔ : Ζ ππφζεζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ επηζηάηε 

(caretaker) (23). 

 

Ο νηθνγελήο κε πνιππνδηαζηθφο ΚΠΔ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξψηκε ειηθία εκθάληζεο, 

εκθαλίδεηαη θπξίσο ζην δεμηφ θφινλ θαη κπνξεί λα έρεη πνιιαπιή εληφπηζε. Ζ κέζε ειηθία 

εκθάληζεο είλαη ηα 42 έηε (θάζκα απφ 20-80) (59). Οη αζζελείο κε HNPCC εθηφο απφ ηελ 

εκθάληζε ΚΠΔ κπνξνχλ λα εκθαλίδνπλ θαη εμσθνινληθέο λενπιαζίεο ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη φγθνη ελδνκεηξίνπ, σνζεθψλ, νπξεηήξσλ, λεθξψλ, ιεπηνχ εληέξνπ, 

ήπαηνο-ρνιεθφξσλ θαη δέξκαηνο. ηα λεψηεξα δηαγλσζηηθά θιηληθά θξηηήξηα πεξηιακβάλεηαη 

ε  εκθάληζε εμσθνινληθψλ φγθσλ θαη φρη κφλν  ΚΠΔ (60, 61).  

Μηα παξαιιαγή, έζησ θαη ελ κέξεη, ηνπ HNPCC είλαη ην ζχλδξνκν Muir-Torre ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε δεξκαηηθψλ θαη ελ ησ βάζεη φγθσλ θαη ε πην ζπρλή ηνπ 

κνξθή ζρεηίδεηαη κε κηα κεηαιιαγή ζην γνλίδην MMR. Οη πνην ζπρλνί φγθνη πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην ζχλδξνκν είλαη φγθνη ησλ ζκεγκαηνγφλσλ αδέλσλ ή πνιιαπιά θεξαηναθαλζψκαηα, ελψ 

ζηνπο ζπιαρληθνχο φγθνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ν θαξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ, ηνπ 

ελδνκεηξίνπ, θαξθίλνη ηνπ νπξνπνηεηηθνχ θαη ηνπ αλσηέξνπ πεπηηθνχ (62). 
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Γπλαίθεο κε αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο κε ζχλδξνκν Lynch ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

πξνθπιαθηηθά ζε ξηδηθή πζηεξεθηνκή κεζ‟ εμαξηεκάησλ ηδηαίηεξα φηαλ ππνβάιινληαη ζε 

ρεηξνπξγείν γηα ΚΠΔ (63). Όπσο θαη ζηε  FAP ν γελεηηθφο έιεγρνο είλαη δηαζέζηκνο γηα ηελ 

δηάγλσζε ηνπ HNPCC θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα λεψηεξα ηξνπνπνηεκέλα θξηηήξηα ηεο 

λφζνπ (64). Χζηφζν ε ζπλνιηθή επαηζζεζία ηεο κεζφδνπ ζηελ αλίρλεπζε ησλ ππεπζχλσλ 

κεηαιιαγψλ ζε νηθνγέλεηεο κε ζχλδξνκν Lynch είλαη κφλν 25% (65, 66).  

 

 

ΤΝΓΡΟΜΟ ΝΔΑΝΗΚΖ ΠΟΛΤΠΟΓΗΑΖ: H ΤΠΟΘΔΖ ΣΟΤ ΔΛΑΣΣΩΜΑΣΗΚΟΤ 

ΓΗΑΜΟΡΦΩΣΖ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ  

 

Ζ λεαληθή πνιππνδίαζε (JPS) είλαη έλα θιεξνλνκνχκελν θαηά ηνλ απηνζσκηθφ επηθξαηή 

ηξφπν ζχλδξνκν πνιππνδίαζεο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ΚΠΔ. ε 

αληίζεζε κε ηα ππφινηπα θιεξνλνκνχκελα ζχλδξνκα πνιππνδίαζεο, ν ζρεηηδφκελνο κε ηε 

λφζν θίλδπλνο εκθάληζεο ΚΠΔ δελ έρεη απνιχησο πξνζδηνξηζηεί. ε αληίζεζε κε ηνπο 

αδελσκαηψδεηο πνιχπνδεο νη νπνίνη απαξηίδνληαη απφ δπζπιαζηηθά επηζειηαθά θχηηαξα, νη 

πνιχπνδεο ζηελ λεαληθή πνιππνδίαζε είλαη ακαξηψκαηα πνπ απαξηίδνληαη θπξίσο  απφ 

θχηηαξα ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ παρένο εληέξνπ, ελψ ηα επηζειηαθά θχηηαξα πνπ εκπεξηέρνληαη 

δελ εκθαλίδνπλ δπζπιαζία (67). Σν κνξηαθφ κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα ακαξηψκαηα 

πθίζηαληαη λενπιαζκαηηθή εθθχιηζε αλαθέξεηαη σο ε «ππφζεζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ 

δηακνξθσηή εμσηεξηθνχ ρψξνπ» (landscaper) (Δηθόλα 7). 

 

 

Δηθόλα 7. Σν ζχλδξνκν ησλ λεαληθψλ πνιππφδσλ: Ζ ππφζεζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ 

δηακνξθσηή εμσηεξηθνχ ρψξνπ (landscaper) (23). 

 

 χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, ηα ειαηησκαηηθά ζηξσκαηηθά θχηηαξα πνπ 

πεξηβάιινπλ ηα επηζειηαθά είλαη ππεχζπλα γηα ηελ λενπιαζκαηηθή εμαιιαγή (45, 67). ε 

νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο κε JPS γελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εληνπηζηεί  ζηα γνλίδηα PTEN 

(phosphate mutated in endometrial cancer) θαη ζην γνλίδην SMAD4 (68-70) νη νπνίεο σζνχλ 

ηα ζηξσκαηηθά θαη φρη ηα επηζειηαθά θχηηαξα ζηνλ ζρεκαηηζκφ ακαξησκαησδψλ πνιππφδσλ. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ακαξησκαηψδνπο πνιχπνδα θαζηζηά ηα ππεξθείκελα επηζειηαθά θχηηαξα 

επαίζζεηα ζε κεηαιιαγέο γνληδίσλ-ζπξνθχιαθεο (gatekeepers), φπσο ην APC, νδεγψληαο 
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ζηελ αδελσκαηψδε εμαιιαγή ηνπο. Έηζη κεηαιιαγέο ησλ ππνθείκελσλ ζηξσκαηηθψλ 

θπηηάξσλ νδεγνχλ ηα ππεξθείκελα επηζειηαθά θχηηαξα ζε λενπιαζκαηηθή εθηξνπή κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε απηά. Σνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθέο θιηληθέο κνξθέο λεαληθήο 

πνιππνδίαζεο έρνπλ αλαθεξζεί : ην ζχλδξνκν λεαληθήο πνιππνδίαζεο ηνπ παρένο εληέξνπ, 

ην ζχλδξνκν λεαληθήο πνιππνδίαζεο ηνπ ζηνκάρνπ θαη ην ζχλδξνκν πνπ πξνζβάιιεη 

νιφθιεξν ην γαζηξεληεξνινγηθφ ζσιήλα (71-73). Ζ πεξηνξηδφκελε ζην παρχ έληεξν κνξθή 

θαη ε γεληθεπκέλε ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εκθάληζε ιίγσλ έσο κεξηθψλ εθαηνληάδσλ 

πνιππφδσλ ζην παρχ έληεξν. Ζ λεαληθή πνιππνδίαζε ζηελ παηδηθή ειηθία ζπλήζσο 

εκθαλίδεηαη κε ζπκπηψκαηα αηκνξξαγίαο , εγθνιεαζκνχ ή απνθξαθηηθνχ εηιενχ. 

Μηθξνζθνπηθά νη πνιχπνδεο ραξαθηεξίδνληαη απφ νίδεκα ηνπ βιελλνγφλνπ, θπζηηθή δηάηαζε 

ησλ θξππηψλ, αχμεζε  ηνπ ζηξψκαηνο θαη επηθαλεηαθέο δηαβξψζεηο (74). Παξά ην γεγνλφο 

φηη νη πνιχπνδεο είλαη ακαξησκαηψδεηο θαη γεληθά ν ζρεηηθφο θίλδπλνο εκθάληζεο 

λενπιαζηψλ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ αλαθέξεηαη κηθξφο, απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ΚΠΔ 

έρεη αλαθεξζεί κε κέζε ειηθία εκθάληζεο ηα 34 έηε (9).  

ηα ζχλδξνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε ακαξησκαησδψλ, αιιά φρη αδελσκαησδψλ 

πνιππφδσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ην ζχλδξνκν Peutz–Jeghers ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε κηα 

κεηαιιαγή ζην γνλίδην STK11 (Serine threonine kinase 11) ή ζην γνλίδην LKB1,  ελψ αζζελείο 

κε ην ζχλδξνκν εκθαλίδνπλ, ραξαθηεξηζηηθά, ην ζπλδπαζκφ γαζηξεληεξηθψλ θαη 

εμσεληεξηθψλ ακαξησκαησδψλ πνιππφδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε κειαγρξσκαηηθέο 

βιελλνγνλνδεξκαηηθέο θειίδεο. Απμεκέλε ζπρλφηεηα γαζηξεληεξηθψλ  θαη άιισλ θαξθίλσλ, 

κε ζπλνδφ απμεκέλε ζλεηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, παξαηεξείηαη ζηα άηνκα 

πνπ θέξνπλ ηε λφζν (75).  Σν ζχλδξνκν Cowden ζρεηίδεηαη θαηά 80% κε κηα αλαγλσξίζηκε 

κεηαιιαγή  ζην γνλίδην PTEN θαη ηελ εκθάληζε ακαξησκαησδψλ πνιππφδσλ, ρσξίο λα 

εκθαλίδεη ηδηαίηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο ΚΠΔ.  ρεηίδεηαη κε απμεκέλε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

θαξθίλσλ ζπξενεηδνχο (3-10%), καζηνχ (25-50%) θαη πηζαλψο θαη άιισλ θαξθίλσλ (9,76).  

Γελ ππάξρνπλ μεθάζαξεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ησλ αζζελψλ 

κε JPS (28). Ζ πξψηε θνινλνζθφπεζε ζηνπο αζζελείο κε JPS ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ 

αξρή ηεο εθεβείαο ή άπαμ θαη ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα. Δλδνζθφπεζε ηνπ αλσηέξνπ 

πεπηηθνχ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη αλά 3 έηε αξρφκελε απφ ηελ εθεβεία.  

 

ΣΟ ΤΝΓΡΟΜΟ ΣΩΝ ΤΠΔΡΠΛΑΣΗΚΩΝ ΠΟΛΤΠΟΓΩΝ (HPPS) 

 

Οη ππεξπιαζηηθνί πνιχπνδεο εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηελ πεξηνρή ηνπ νξζνχ , ηδηαίηεξα ζηνπο 

ππεξήιηθεο. Αλαθέξνληαη σο ζχλδξνκν ππεξπιαζηηθψλ πνιππφδσλ (HPPS) θαηά ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο φηαλ είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 εγγχηεξα ηνπ ζηγκνεηδνχο θαη 2 εμ‟ 

απηψλ είλαη ≥ 1cm  ή αλ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 30 ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ παρένο 

εληέξνπ αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Φαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη είηε κε κεηαιιαγέο ζην BRAF (ζηα 

2/3 ησλ αζζελψλ) είηε κε κεηαιιαγέο ζην KRAS2 (10%) ρσξίο λα παξαηεξείηαη πνηέ 

ζπλχπαξμε θαη ησλ 2 κεηαιιαγψλ (77). Παξφιν πνπ ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα  απμεκέλν 
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θίλδπλν αλάπηπμεο ΚΠΔ, ε ζπζρέηηζε ηνπ HPPS κε ηελ αλάπηπμε ΚΠΔ δελ είλαη 

ηεθκεξησκέλε (78, 79). 

 

ΗΓΗΟΠΑΘΔΗ ΦΛΔΓΜΟΝΩΓΔΗ ΔΝΣΔΡΟΠΑΘΔΗΔ (ΗΦΔΝ) 

 

Αζζελείο κε ειθψδε θνιίηηδα (EK) ή Crohn θνιίηηδα εκθαλίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο 

ΚΠΔ ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Ο ζρεηηθφο θίλδπλνο ζε αζζελείο κε ΗΦΔΝ απμάλεηαη 

κε ηε δηάξθεηα ηεο λφζνπ, ηελ έθηαζε ηεο πξνζβνιήο ηνπ παρένο εληέξνπ, ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

κηθξνζθνπηθήο θιεγκνλήο, ηε κηθξή ειηθία εκθάληζεο θαη ηελ χπαξμε πξσηνπαζνχο 

ζθιεξπληηθήο ρνιαγγεηίηηδαο (θίλδπλνο X5), ε νπνία απνηειεί εμσεληεξηθή εθδήισζε ηεο 

λφζνπ . Ζ επίπησζε ηνπ ΚΠΔ ζε αζζελείο κε ΔΚ είλαη 3,6% θαη απμάλεη ζε 5,6% ζε θαζνιηθή 

πξνζβνιή ηνπ παρένο εληέξνπ (παλθνιίηηδα). ε αζζελείο κε παλθνιίηηδα  δηάξθεηαο >8 έηε  ή 

αξηζηεξή θνιίηηδα (πξνζβνιή ηνπ παρένο εληέξνπ έσο ηε ζπιεληθή θακπή) δηάξθεηαο 12-15 

εηψλ, ν ζρεηηθφο θίλδπλνο απμάλεηαη θαηά  0,5-1% θαη‟ έηνο (2% κεηά απφ  10 έηε λφζνπ , 8% 

κεηά απφ 20 έηε λφζνπ θαη 18% κεηά απφ 30 έηε λφζνπ). Αζζελείο κε Crohn θνιίηηδα 

εκθαλίδνπλ παξφκνην θίλδπλν αλάπηπμεο ΚΠΔ ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο κε ειθψδε θνιίηηδα 

θαη άπαμ θαη ππάξρεη πξνζβνιή >1/3 ηνπ παρένο εληέξνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

φπσο θαη νη αζζελείο κε ειθψδε παλθνιίηηδα κεηά απφ ηα 8 πξψηα έηε ηεο λφζνπ. Άπαμ θαη 

εκθαλίδεηαη πξσηνπαζήο ζθιεξπληηθή ρνιιαγγεητηηδα απαηηείηαη εηήζηνο ελδνζθνπηθφο 

έιεγρνο (80).  

ε αζζελείο κε ΗΦΔΝ ε εκθάληζε ΚΠΔ ζρεηίδεηαη κε παξφκνηα αιιεινπρία άζξνηζεο 

κεηαιιαγψλ φπσο θαη ζην ζπνξαδηθφ θαξθίλν κε ηε δηαθνξά φηη νη κεηαιιαγέο ζην γνλίδην 

P53   ζπκβαίλνπλ λσξίηεξα, ελψ απηέο ζην  APC αξγφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο αζζελείο κε 

ζπνξαδηθά αδελψκαηα γεγνλφο πνπ εμεγεί γηαηί ν ΚΠΔ ζε απηήλ ηελ νκάδα αζζελψλ 

αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο ζε έδαθνο επίπεδνπ δπζπιαζηηθνχ βιελλνγφλνπ θαη φρη ζε έδαθνο 

αδελσκαηψδνπο πνιχπνδα (81). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ν θιεγκαίλσλ βιελλνγφλνο 

ζηηο ηδηνπαζείο θιεγκνλψδεηο εληεξνπάζεηεο κεηαπίπηεη ζε δπζπιαζηηθφ θαη θαηφπηλ ζε ΚΠΔ 

δελ είλαη γλσζηφ, σζηφζν πηζηεχεηαη φηη είλαη κηθξφηεξν απφ ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ εμαιιαγή ελφο αδελψκαηνο ζε θαξθίλν ζην γεληθφ πιεζπζκφ (80). 
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Ο ΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΚΤΚΛΟ 

 

Ο θπηηαξηθφο θχθινο ή  θχθινο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο απνηειεί κηα αιιεινπρία γεγνλφησλ 

πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην θχηηαξν θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δηαίξεζε θαη ηνλ 

δηπιαζηαζκφ ηνπ (αληηγξαθή).  Υσξίδεηαη ζε 2 πεξηφδνπο ζχληνκεο δηάξθεηαο: ηε κεζφθαζε 

(θαηά ηελ νπνία ην θχηηαξν κεγαιψλεη, ζσξεχεη δνκηθά  πιηθά  πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηε κίησζε 

θαη δηπιαζηάδεη ην γελεηηθφ ηνπ πιηθφ) θαη ηελ κίησζε (θάζε Μ), θαηά ηελ νπνία ην θχηηαξν 

δηαρσξίδεηαη ζε δχν λέα θχηηαξα, ηα νπνία νλνκάδνληαη ζπγαηξηθά. Οη θάζεηο ηεο θπηηαξηθήο 

δηαίξεζεο δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε ελψ ηα λενγέλλεηα ζπγαηξηθά θχηηαξα εηζέξρνληαη 

ακέζσο κεηά ηε γέλλεζή ηνπο ζε κηα λέα δηαδηθαζία δηαίξεζεο. Έηζη ε δηαδνρή ησλ θάζεσλ 

ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο απεηθνλίδεηαη σο θπθιηθή θαη απινπζηεπκέλα απεηθνλίδεηαη ζηελ 

εηθόλα 8.  

 

Δηθόλα 8. Οη θάζεηο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ 

 

Οη θάζεηο ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ 

Ο θπηηαξηθφο θχθινο απνηειείηαη απφ 4 δηαθξηηέο θάζεηο : Σελ θάζε G1, ηε θάζε S, ηε θάζε 

G2 (νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηελ πεξίνδν ηεο κεζφθαζεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ) θαη ηε 

θάζε Μ, θαηά ηελ νπνία ιακβάλνπλ ρψξα δχν δηαδηθαζίεο: ε κίησζε θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζηα 2 ζπγαηξηθά θχηηαξα θαη ε θπηηαξνθίλεζε, θαηά ηελ 

νπνία δηαρσξίδεηαη ην θπηηαξφπιαζκα ζε 2 ζπγαηξηθά θχηηαξα. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο θάζε 

θάζεο είλαη άκεζα εμαξηεκέλε απφ ηελ θπζηνινγηθή πξφνδν θαη νινθιήξσζε ηεο 

πξνεγνχκελεο. Γηα ηα θχηηαξα πνπ παξνδηθά ή κφληκα έρνπλ ζηακαηήζεη λα δηαρσξίδνληαη 

ιέκε φηη έρνπλ εηζέιζεη ζε κηα θάζε αθηλεζίαο (quiescence) πνπ νλνκάδεηαη «G0 θαηάζηαζε». 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαζέλα απφ ηα ζπγαηξηθά θχηηαξα μεθηλά ηε 
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κεζφθαζε ελφο λένπ θχθινπ. Ο δηαρσξηζκφο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ζε θάζεηο είλαη θπξίσο 

ιεηηνπξγηθφο θαζψο νη θάζεηο ηεο πεξηφδνπ ηεο κεζφθαζεο δελ είλαη ζπλήζσο κνξθνινγηθά 

δηαθξηηέο.  

Μεζόθαζε 

Φάζε G1: H πξψηε θάζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ, απφ ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο Μ 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζχλζεζεο ηνπ DNA νλνκάδεηαη θάζε G1. Γηα πνιινχο ηχπνπο θπηηάξσλ 

ε θάζε G1 είλαη ε κεγαιχηεξε πεξίνδνο αλάπηπμήο ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο νη βηνζπλζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θπηηάξνπ, νη νπνίεο 

πεξηνξίζηεθαλ θαηά ηελ πξφζθαηε κίησζε, απμάλνληαη ζεκαληηθά. Ζ θάζε G1 ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηε ζχλζεζε δηαθφξσλ ελδχκσλ θαη δνκηθψλ πξσηετλψλ, ηα νπνία είλαη θπξίσο 

απαξαίηεηα ζηελ επφκελε θάζε S γηα ηελ αληηγξαθή ηνπ DNA, ελψ λέα θπηηαξηθά νξγαλίδηα 

ζπληίζεληαη.  Οη κεηαβνιηθέο αλάγθεο ηνπ θπηηάξνπ είλαη πνιχ κεγάιεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θάζε, ε νπνία δηαηξείηαη ιεηηνπξγηθά ζε 4 ππνθάζεηο (g1a, g1b, g1c, g1d). Οη 4 απηέο 

ππνθάζεηο κπνξνχλ  επεξεαζηνχλ απφ ηελ πεξηνξηκέλε δηαζεζηκφηεηα απμεηηθψλ 

παξαγφλησλ, ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή απφ ηελ παξνπζία αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. Ζ 

δηάξθεηα ηεο θάζεο G1 δελ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη δηαθέξεη αθφκα θαη γηα θχηηαξα ηνπ ηδίνπ 

είδνπο (82) . Έλα ηαρέσο δηαηξνχκελν αλζξψπηλν θχηηαξν ην νπνίν ην νπνίν δηαηξείηαη αλά 24 

ψξεο πεξλάεη πεξίπνπ 9 ψξεο ζηε θάζε G1. Σα θχηηαξα είλαη δπλαηφλ λα θάλνπλ έλα είδνπο 

παχζεο ζηε θάζε G1 πξηλ εηζέιζνπλ ζηε θάζε S θαη λα εηζέιζνπλ ζε κηα θάζε χπλνπ  ε 

νπνία νλνκάδεηαη G0 θάζε (βιέπε παξαθάησ). Σα πεξηζζφηεξα θπζηνινγηθά θχηηαξα ησλ 

ζειαζηηθψλ αθνινπζνχλ απηή ηε δηαδηθαζία πξηλ μαλακπνχλ ζηε θάζε S γηα λα 

δηαρσξηζηνχλ(83).  

Φάζε S: Ζ  επφκελε θάζε S μεθηλά φηαλ αξρίζεη ε ζχλζεζε ηνπ DNA. ε απηή ηε θάζε ην 

ζχλνιν ηνπ DNA δηπιαζηάδεηαη, παξακέλνληαο σζηφζν δηπινεηδηθφ (2Ν). Οη ξπζκνί ηεο 

κεηαγξαθήο θαη πξσηετλνζχλζεζεο είλαη πνιχ αξγνί ζηε θάζε S, κε εμαίξεζε ηε ζχλζεζε 

ησλ ππξεληθψλ ηζηνλψλ, ε νπνία ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο γίλεηαη ζε απηή ηε θάζε (84-86). 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο θάζεο S θάζε ρξσκφζσκα απνηειείηαη απφ έλα ππεξειηθψκελν ηκήκα 

δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA,  πνπ νλνκάδεηαη ρξσκαηίδα. Με ηε δξάζε ελφο ελδχκνπ, ηεο ειηθάζεο 

ηνπ DNA, απνδηαηάζζεηαη ε δηπιή έιηθα ηνπ DNA κέζσ θαηάξγεζεο ησλ ελδηάκεζσλ δεζκψλ 

πδξνγφλνπ. ηε ζπλέρεηα κε ηε δξάζε ελφο άιινπ ελδχκνπ, ηεο πνιπκεξάζεο ηνπ DNA,  

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο ηελ αληίζηνηρε αιιεινπρία βάζεσλ ησλ δχν αιχζσλ ηνπ DNA 

πξνζεμαξηψληαη, κε απνηέιεζκα ησλ ζρεκαηηζκφ 2 λέσλ θαηά ην ήκηζπ θιψλσλ. Όηαλ 

νινθιεξσζεί ε θάζε S φια ηα ρξσκνζψκαηα έρνπλ αληηγξαθεί  θαη θαζέλα έρεη δχν 

παλνκνηφηππα αληίγξαθα ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA πνπ νλνκάδνληαη αδειθέο ρξσκαηίδεο 

ελσκέλεο ζην θεληξνκεξίδην. ηε θάζε S ιακβάλεη ρψξα θαη ν δηπιαζηαζκφο ηνπ 

θεληξνζψκαηνο, ηνπ θέληξνπ νξγάλσζεο ησλ κηθξνζσιελίζθσλ ηνπ ππξεληθνχ δηθηχνπ. Ζ 

δηαδηθαζία γίλεηαη παξάιιεια κε απηή ηνπ δηπιαζηαζκνχ ηνπ DNA.  



 31 

Φάζε G2 : Σν θχηηαξν εηζέξρεηαη ζηε θάζε G2 ε νπνία δηαξθεί έσο ηελ έλαξμε ηεο κίησζεο. 

Ζ θάζε G2  είλαη ε ηειεπηαία θαη ζπλήζσο ε ζπληνκφηεξε ππνθάζε ηεο κεζφθαζεο (ζπλήζεο 

δηάξθεηα 4-5 ψξεο). Καηά ηε θάζε απηή ην θχηηαξν  εηζέξρεηαη ζε  κηα πεξίνδν ηαρείαο 

αλάπηπμεο γηα λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ κίησζε. Αθνινπζεί ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο 

ζχλζεζεο ηνπ DNA θαη ηεο αληηγξαθήο ησλ ρξσκνζσκάησλ. Μέρξη εδψ, ζην ηέινο ηεο 

κεζφθαζεο, ν ππξήλαο ηνπ θπηηάξνπ είλαη δηαθξηηφο θαη ζπλδεδεκέλνο κε έλαλ ππξεληθφ 

θάθειν πνπ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ππξελίδην. Παξά ην φηη ηα ρξσκνζψκαηα έρνπλ 

δηπιαζηαζηεί δελ δχλαληαη λα δηαρσξηζηνχλ απηνδχλακα θαη απηφ γηαηί βξίζθνληαη κε ηε 

κνξθή ραιαξά παθεηαξηζκέλσλ ηλψλ ρξσκαηίλεο.  εκαληηθέο πξσηεΐλεο ζπληίζεληαη θαη ζε 

απηή ηε θάζε θαη αθνξνχλ θπξίσο ζηελ παξαγσγή κηθξνζσιελίζθσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηνη 

θαηά ηελ κίησζε. Ζ θάζε G2 πξνεηνηκάδεη ην θχηηαξν γηα ηε κίησζε πνπ μεθηλάεη κε ηελ 

πξφθαζε. Ζ αλαζηνιή ηεο πξσηετλνζχλζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο G2 πξνιακβάλεη 

ηελ είζνδν ηνπ θπηηάξνπ ζηε κίησζε. 

Φάζε Μ: Ζ ζρεηηθά ζχληνκε θάζε Μ ζηνηρεηνζεηείηαη απφ ηελ ππξεληθή δηαίξεζε (κίησζε-

θαξπνθίλεζε) θαη ηε δηαίξεζε ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο (θπηηαξνθίλεζε) θαη έρεη σο ηειηθφ 

απνηέιεζκα  ηε δηαίξεζε ηνπ κεηξηθνχ θπηηάξνπ ζε 2 ζπγαηξηθά θχηηαξα γελεηηθά φκνηα 

κεηαμχ ηνπο θαη κε ην θχηηαξν απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη. Λάζε θαηά ηελ κίησζε κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ην ζάλαην ηνπ θπηηάξνπ κέζσ απφπησζεο (βιέπε ζε επφκελν θεθάιαην) ή λα 

πξνθαιέζνπλ κεηαιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ θαξθηλνγέλεζε (87). Ζ κίησζε 

δηαηξείηαη ζε 5 επηπιένλ δηαδνρηθέο ππνθάζεηο (πξφθαζε, πξνκεηάθαζε, κεηάθαζε, 

αλάθαζε θαη ηειφθαζε) πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα 9. 

 

Δηθόλα 9. Οη θάζεηο ηεο κίησζεο. 

πλήζσο, ε κίησζε αθνινπζείηαη άκεζα απφ ηελ θπηηαξνθίλεζε ε νπνία δηαρσξίδεη ηνπο 2 

ππξήλεο, ην θπηηαξφπιαζκα ηα θπηηαξηθά νξγαλίδηα θαη ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ζε δχν 

ζπγαηξηθά θχηηαξα ηα νπνία αδξά πεξηέρνπλ ίζεο πνζφηεηεο ησλ παξαπάλσ ζπζηαηηθψλ.  

Πξόθαζε 

Αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία δηπιαζηαζκνχ ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ θαηά ηε κεζφθαζε,  νη 

αδειθέο ρξσκαηίδεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ βξίζθνληαη ζε κηα κνξθή ραιαξά παθεηαξηζκέλσλ 

ηλψλ ρξσκαηίλεο, ζπλδεδεκέλεο ζε έλα ζεκείν ηεο αιιεινπρίαο ηνπ DNA, ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζε θάζε ρξσκφζσκα θαη νλνκάδεηαη θεληξνκεξίδην θαη κεηαμχ ηνπο κε έλα ζχκπιεγκα κνξίσλ 

πξνζθφιιεζεο. Ζ πξφθαζε είλαη έλα ζηάδην ηεο κίησζεο θαηά ην νπνίν νη ίλεο ρξσκαηίλεο 

ζπκππθλψλνληαη ζε κηα πνιχ νξγαλσκέλε δνκή πνπ νλνκάδεηαη ρξσκφζσκα (είλαη ε θάζε 
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ζηελ νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεη ή ρξψζε Geimsa ζηα ρξσκνζψκαηα) θαη ζηελ νπνία ε 

ρξσκαηίλε κπνξεί λα γίλεη νξαηή ζην απιφ κηθξνζθφπην. ηε δηαδηθαζία απηή, πνπ 

νλνκάδεηαη ζπκπχθλσζε ηεο ρξσκαηίλεο (chromatin condensation)  κεζνιαβεί ην ζχκπιεγκα 

ησλ θνληελζηλψλ (condensin complex).  

Κνληά ζηνλ ππξήλα βξίζθνληαη δνκέο πνπ νλνκάδνληαη θεληξνζσκάηηα θαη απνηεινχληαη απφ 

έλα δεχγνο θεληξηνιίσλ. Σν θεληξνζσκάηην είλαη ην ζπληνληζηηθφ θέληξν ησλ 

κηθξνζσιελίζθσλ ηνπ θπηηάξνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα θεληξνζσκάηηα νξγαλψλνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ κηθξνζσιελίζθσλ, γεληθά ζεσξείηαη φηη δελ είλαη εληειψο απαξαίηεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο έιηθαο ηνπ DNA ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, δεδνκέλνπ φηη δελ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί ζηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα θαηά ηελ κείσζε 

ηνπ επθαξπσηηθνχ θπηηάξνπ (88, 89). Κάζε θχηηαξν θιεξνλνκεί έλα κνλήξεο θεληξνζσκάηην 

απφ ην κεηξηθφ ηνπ θαηά ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε ην νπνίν αληηγξάθεη  ψζηε λα έρεη έλα δεχγνο 

θεληξνζσκαηίσλ, ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο κίησζεο. Σα δχν θεληξνζσκάηηα  

ελζσκαηψλνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο κηθξνζσιελίζθνπο (ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζακε λα ηνπο 

θαληαζηνχκε σο θπηηαξηθά ζρνηληά ή πφινπο) γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ έιηθα ηνπ DNA 

πνιπκεξίδνληαο ηελ δηαιπηή γ-ηνπκπνπιίλε. ηε ζπλέρεηα πξσηεΐλεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

κνξηαθνί θηλεηέο, απνκαθξχλνπλ ηα θεληξνζσκάηηα απφ ηνπο κηθξνζσιελίζθνπο πξνο ηελ 

αληίζεηε πιεπξά ηνπ θπηηάξνπ. Ο ππξεληθφο θάθεινο αλνίγεη γηα λα επηηξέςεη ζηνπο 

κηθξνζσιελίζθνπο λα θηάζνπλ ζηνπο θηλεηνρψξνπο ησλ ρξσκνζσκάησλ. Σν άλνηγκα ηνπ 

ππξεληθνχ θαθέινπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο πξφθαζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο πξνκεηάθαζεο ε 

νπνία ζπλαληά ηα ρξσκνζψκαηα ζπλδεδεκέλα κε ηνπο κηθξνζσιελίζθνπο. 

Πξνκεηάθαζε 

Πνιιέο θνξέο ε πξνκεηάθαζε ζεσξείηαη σο ηκήκα ηεο πξφθαζεο. Σν άλνηγκα ηνπ ππξεληθνχ 

θαθέινπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο κηθξνζσιελίζθνπο λα εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηνπ ππξήλα ιέγεηαη 

θαη «αλνηθηή κίησζε» θαη ζπλαληάηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο. 

Κάζε ρξσκφζσκα ζρεκαηίδεη 2 θηλεηνρψξνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ θεληξνκεξηδίνπ, έλαλ γηα 

θάζε αδειθή ρξσκαηίδα. Ο θηλεηνρψξνο είλαη κηα πνιχπινθε πξσηετληθή δνκή αλάινγε κε 

έλα δαθηχιην ζηνλ νπνίν ζα γαληδσζνχλ νη κηθξνζσιελίζθνη. Δίλαη ην ζεκείν πξνζάξηεζεο 

ησλ  κηθξνζσιελίζθσλ ζηα ρξσκνζψκαηα (90).  Παξά ην γεγνλφο φηη ε ιεηηνπξγία θαη ε δνκή 

ησλ θηλεηνρψξσλ δελ είλαη απνιχησο δηεπθξηληζκέλε είλαη γλσζηφ φηη πεξηέρνπλ κηα κνξθή 

ελφο κνξηαθνχ εθθηλεηή (molecular motor) (91).  Όηαλ έλαο κηθξνζσιελίζθνο ζπλδεζεί κε ηνλ 

θηλεηνρψξν, ν κνξηαθφο εθθηλεηήο αλαιακβάλεη, ρξεζηκνπνηψληαο ελέξγεηα απφ ην ATP, λα 

ηξαβήμεη ηνλ ζσιελίζθν απφ ην θεληξνζσκάηην θαη λα θέξεη ην ρξσκφζσκα ζην θέληξν ηνπ 

θπηηάξνπ. Ζ δξάζε ηνπ εθθηλεηή, ζπλδπαζκέλε κε ηνλ πνιπκεξηζκφ θαη απνπνιπκεξηζκφ ησλ 

κηθξνζσιελίζθσλ, παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ κεηέπεηηα 

δηαρσξηζκφ ησλ δχν αδειθψλ ρξσκαηίδσλ ηνπ ρξσκνζψκαηνο (91). Όηαλ ε ζρεκαηηδφκελε 

έιηθα ηνπ DNA απνθηήζεη επαξθέο κήθνο ηφηε νη κηθξνζσιελίζθνη ησλ θηλεηνρψξσλ αξρίδνπλ 

λα ςάρλνπλ θηλεηνρψξνπο γηα λα ζπλδεζνχλ. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κηθξνζσιελίζθσλ κε 

ζπλεδεκέλσλ κε θηλεηνρψξν αλαγλσξίδνπλ θαη ζπλδένληαη κε αληίζηνηρνπο θηλεηνρψξνπο 
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απφ ην έηεξν θεληξνζσκάηην, πνπ βξίζθεηαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά-πφιν- ηνπ θπηηάξνπ, γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δεχηεξε έιηθα ηνπ DNA (92).  

Μεηάθαζε 

Καζψο νη κηθξνζσιελίζθνη αλαγλσξίδνπλ θαη ζπλδένληαη ζηνπο θηλεηνρψξνπο θαηά ηελ 

πξνκεηάθαζε, ηα θεληξνκεξίδηα ησλ ρξσκνζσκάησλ ζπλέξρνληαη ζην κεηαθαζηθφ δίζθν (ή  

επίπεδν  ηζεκεξηλνχ) ζε κηα λνεηή γξακκή ε νπνία απέρεη εμίζνπ απφ ηνπο πφινπο ησλ δχν 

θεληξνζσκάησλ (92). Απηή ε δηάηαμε πξνθχπηεη απφ ηηο αληίζεηεο δπλάκεηο έιμεσο νη νπνίεο 

αζθνχληαη απφ ηνπο δχν απελαληηλνχο θηλεηνρψξνπο, φπσο κηα δηειθπζηίλδα κεηαμχ δχν 

αλζξψπσλ ηεο ίδηαο δχλακεο. Λφγσ ηνπ φηη ε νξζφηεηα ηνπ ρξσκνζσκηθνχ δηαρσξηζκνχ 

απαηηεί θάζε θηλεηνρψξνο λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε έλα ζσξφ κηθξνζσιελίζθσλ (κηθξνηλίδηα 

ηεο αηξάθηνπ) ζεσξείηαη φηη νη κε ζπλδεδεκέλνη θηλεηνρψξνη γελλνχλ έλα γελεηηθφ ζήκα γηα λα 

απνηξέςνπλ ηελ πξψηκε πξφνδν ζηελ αλάθαζε, αλ φια ηα ρξσκνζψκαηα δελ έρνπλ 

δηαηαρζεί. Σν γελεηηθφ απηφ ζήκα δεκηνπξγεί ην ζεκείν ειέγρνπ ηεο δηπιήο έιηθαο θαηά ηε 

κίησζε, ην νπνίν αλαζηέιιεη ηελ είζνδν ηνπ θπηηάξνπ ζηελ αλάθαζε κέζσ αλαζηνιήο ηνπ 

ζπκπιφθνπ επφδσζεο ηεο αλάθαζεο (anaphasis promoting complex-APC).  H αλαζηνιή ηνπ 

APC επηηπγράλεηαη κέζσ απεπζείαο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο πξσηεΐλεο MAD2 θαη ηνπ 

ελεξγνπνηεηή ηνπ APC (ηεο θηλάζεο Cdc20). Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ην ζχκπινθν ηνπ APC 

λα παξάγεη ην έλδπκν securin. Ζ securin αλαζηέιιεη ηελ πξφνδν ζηελ αλάθαζε θαη 

απελεξγνπνηείηαη φηαλ φινη νη θηλεηνρψξνη έρνπλ πιένλ ζπλδεζεί κε ηνπο κηθξνζσιελίζθνπο 

(πεξηζζφηεξα γηα ηελ επηηήξεζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ αλαθέξνληαη παξαθάησ) (93). Ζ 

γέλεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηεο securin θαηά ην ηέινο ηεο κεηάθαζεο ελεξγνπνηεί κηα 

πξσηεάζε πνπ ιέγεηαη ζεπαξάζε (separase). H ζεπαξάζε θαηαθξεκλίδεη ηα κφξηα 

πξνζθφιιεζεο, ηα νπνία θξαηνχλ ελσκέλεο ηηο δχν αδειθέο ρξσκαηίδεο, θαη ελεξγνπνηεί ηελ 

αλάθαζε. 

Αλάθαζε 

Όηαλ φινη νη θηλεηνρψξνη έρνπλ ζπλδεζεί ζηνπο ζσξνχο ησλ κηθξνζσιελίζθσλ θαη ηα 

ρξσκνζψκαηα έρνπλ δηαηαρζεί ζηνλ ηζεκεξηλφ ηνπ θπηηάξνπ ην θχηηαξν πξνρσξεί ζηελ 

αλάθαζε. Αθνινπζνχλ 2 ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία είλαη γλσζηά σο πξψηκε θαη φςηκε 

αλάθαζε. Ζ πξψηκε αλάθαζε πεξηιακβάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 2 αδειθψλ ρξσκαηίδσλ 

ελψ ε φςηκε αλάθαζε ηελ επηκήθπλζε ησλ κηθξνζσιελίζθσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηε απνκάθξπλζή ηνπο.  Μεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο αλάθαζεο ην θχηηαξν έρεη πιένλ 

επηηχρεη λα δηαρσξίζεη ην γελεηηθφ ηνπ πιηθφ  ζε 2 φκνηνπο πιεζπζκνχο-αληίγξαθα. Θα 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αλάθαζε μεθηλά αηθλίδηα κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηεο κεηάβαζεο απφ 

ηελ κεηάθαζε ζηελ αλάθαζε ε νπνία ππφθεηηαη ζε ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ 

ελεξγνπνίεζε ηεο αλάθαζεο ηεξκαηίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εμαξηεκέλσλ απφ ηελ θπθιίλε 

θηλαζψλ (cyclin dependendent kinases-cdks) ηεο θάζεο Μ (Μ-cdks). Σν γεγνλφο απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ θαηάηκεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο ηεο θπθιίλεο ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε 

θάζε Μ. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο αλάθαζεο αδξαλνπνηεί θαη ηελ securin, ε νπνία αλαθέξζεθε 

πξνεγνχκελα (83).  
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Σειόθαζε 

Ζ ηειφθαζε είλαη κηα δηαδηθαζία αληίζηξνθε πξνο ηελ πξφθαζε θαη ηελ κεηάθαζε. 

Οπζηαζηηθά «θαζαξίδεη» ηα επαθφινπζα ηνπ ηέινπο ηεο κίησζεο. ηελ ηειφθαζε νη 

κηθξνζσιελίζθνη πνπ δελ ζπλδένληαη κε θηλεηνρψξν ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη ζε κήθνο 

επηκεθχλνληαο παξάιιεια θαη ην θχηηαξν. Οη αληίζηνηρεο αδειθέο ρξσκαηίδεο –

ρξσκνζψκαηα πξνζθνιιψληαη ζηνπο δηακεηξηθά αληίζεηνπο πφινπο ηνπ θπηηάξνπ. Έλαο 

ππξεληθφο θάθεινο ζρεκαηίδεηαη γχξσ απφ θάζε ζχκπιεγκα αδειθψλ ρξσκνζσκάησλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηκήκαηα ηεο ππξεληθήο κεκβξάλεο ηνπ κεηξηθνχ θπηηάξνπ. Ακθφηεξα ηα 2 

ζπκπιέγκαηα ρξσκνζσκάησλ πνπ πιένλ πεξηθιείνληαη απφ θαηλνχξηνπο ππξήλεο 

μεδηπιψλνληαη εθ λένπ ζε ρξσκαηίλε. Ζ κίησζε έρεη πιένλ νινθιεξσζεί, αιιά φρη θαη ε 

δηαίξεζε ηνπ θπηηάξνπ.  

Κπηηαξνθίλεζε 

 Ζ θπηηαξνθίλεζε είλαη ε θάζε ζηελ νπνία ην θπηηαξφπιαζκα ελφο κνλήξνπο επθαξπσηηθνχ 

θπηηάξνπ δηαρσξίδεηαη γηα λα ζρεκαηίζεη 2 λέα θχηηαξα. ηα θχηηαξα ησλ ζειαζηηθψλ, θαηά 

ηελ θπηηαξνθίλεζε, ζηε ζέζε ηνπ ηζεκεξηλνχ ηνπ θπηηάξνπ δεκηνπξγείηαη κηα δηαρσξηζηηθή 

αχιαθα  ε νπνία πεξηέρεη έλαλ ζπκπηεζηηθφ δαθηχιην αθηίλεο θαη κπνζίλεο ΗΗ ν νπνίνο πηέδεη 

πξνο ηα έμσ ηνπο λενζρεκαηηζκέλνπο ππξήλεο. Μέζσ παξαηεηακέλεο πδξφιπζεο ε αχιαθα 

δηαρσξηζκνχ πεξηρεηξίδεη ην θχηηαξν ζην θέληξν ηνπ κέρξη λα δηαρσξηζηεί εληειψο θαη απηή 

είλαη κηα δηαδηθαζία νξαηή ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην. Αξρηθά θαη θαζψο ν πεξηρεηξηζκφο ηνπ 

θπηηάξνπ ζπλερίδεηαη, πξνθχπηεη ην ελδηάκεζν ζσκάηην (midbody) θαη θαηά ηελ  πξφνδν ηεο 

δηαδηθαζία ην ελδηάκεζν ζσκάηην δηαηξείηαη ζηα δχν. πρλά ζεσξείηαη ιαλζαζκέλα, φηη ε 

θπηηαξνθίλεζε απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην ηεο ηειφθαζεο, ελψ απνηειεί κηα παξάιιειε 

δηαδηθαζία ε νπνία μεθηλά ζην ίδην ρξνληθφ ζεκείν κε ηελ ηειφθαζε, ψζηε λα ρσξίζεη ην 

δηπχξελν θχηηαξν πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε κίησζε ζε 2 λέα φκνηα  ζπγαηξηθά θχηηαξα, 

εμαζθαιίδνληαο φηη ν αξηζκφο ησλ ρξσκνζσκάησλ ζα  παξακέλεη ζηαζεξφο απφ ηε κηα γεληά 

ζηελ επφκελε. Σερληθά δελ απνηειεί θαλ κηα δηαδηθαζία ηεο κίησζεο, αιιά κηα μερσξηζηή 

δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο (94). Ζ νινθιήξσζε ηεο 

θπηηαξνθίλεζεο ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ηεο θάζεο Μ θαη ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. Μεηά ηελ 

θπηηαξνθίλεζε νη κηθξνζσιελίζθνη νη νπνίνη δελ είλαη πιένλ ζπλδεδεκέλνη ζηνπο 

θηλεηνρψξνπο αλαδηνξγαλψλνληαη θαη εμαθαλίδνληαη ζε έλαλ λέν θπηηαξνζθειεηφ, θαζψο ην 

λενγέλλεην θχηηαξν πξνρσξεί, ζηελ δηθή ηνπ κεζφθαζε-θπηηαξηθή δηαίξεζε.  
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Φάζε αλάπαπζεο (G0 ) 

Πνιιέο θνξέο έλα θχηηαξν κπνξεί λα εγθαηαιείςεη  ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν δηαίξεζήο ηνπ, 

πξνζσξηλά ή κφληκα. Δγθαηαιείπεη ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν ζηε θάζε G1 θαη εηζέξρεηαη ζε κηα 

θαηάζηαζε πνπ θαιείηαη G0. Γεληθά, ζηνπο πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο ηα κε 

πνιιαπιαζηαδφκελα θχηηαξα εηζέξρνληαη ζηελ θαηάζηαζε αθηλεζίαο G0 κεηά ηελ G1 θαη 

κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζε απηή γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κεξηθέο θνξέο ηζνβίσο 

(φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη κε ηα θχηηαξα ησλ λεπξψλσλ). Απηφ είλαη πνιχ θνηλφ γηα θχηηαξα 

πνπ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί πιήξσο. Πνηέ δελ επαλεηζέξρνληαη ζηνλ θπηηαξηθφ θχθιν, αιιά 

δηαηεξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέρξη ην ζάλαηφ ηνπο. Ζ θπηηαξηθή γήξαλζε είλαη κηα θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία επέξρεηαη σο απάληεζε ζηελ θαηαζηξνθή ή ππνβάζκηζε ηνπ DNA ηνπ 

θπηηάξνπ ε νπνία αλ πξνρσξνχζε ζε δηαδηθαζία  δηαίξεζεο ζα δεκηνπξγνχζε κε βηψζηκνπο 

απνγφλνπο. Ζ θπηηαξηθή γήξαλζε απνηειεί ζπρλά κηα βηνρεκηθά ελαιιαθηηθή επηινγή γηα ην 

θχηηαξν εθηφο απφ ηελ απηνθαηαζηξνθή ηνπ κέζσ απφπησζεο. 

Μηα άιιε θαηεγνξία θπηηάξσλ, ελψ βξίζθνληαη ζηε G0 κπνξεί λα μαλαεηζέιζνπλ ζηνλ 

θπηηαξηθφ θχθιν. Σέηνηα είλαη ηα πεξηζζφηεξα ιεκθνθχηηαξα, σζηφζν, κε ηελ θαηάιιειε 

δηέγεξζε , κπνξνχλ λα μαλακπνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο ζηε θάζε G1 θαη 

λα πξνρσξήζνπλ ζε λένπο «θχθινπο»  ελαιιαθηηθψλ θάζεσλ S θαη κίησζεο.  Ζ θαηάζηαζε 

G0 αληηπξνζσπεχεη φρη απιά ηε έιιεηςε θπηηαξηθψλ ζεκάησλ γηα κίησζε, αιιά κηα ελεξγεηηθή 

αλαζηνιή φισλ ησλ γνληδίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κίησζε. Σα θαξθηληθά θπηηαξα δελ 

κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ G0 θαη έρνπλ πξννξηζηεί λα επαλαιακβάλνπλ ηνλ θπηηαξηθφ 

θχθιν επ‟ αφξηζηνλ. 

Tα ζεκεία ειέγρνπ ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ 

Ζ κεηάβαζε ηνπ θπηηάξνπ ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ξπζκίδεηαη απφ κηα 

εμεηδηθεπκέλε νηθνγέλεηα πξσηετληθψλ θηλαζψλ πνπ νλνκάδνληαη εμαξηψκελεο απφ ηελ 

θπθιίλε θηλάζεο (cyclin-dependent kinases –cdk) (95). Οη cdks ελεξγνπνηνχληαη κέζσ ηεο 

ζχλδεζήο ηνπο κε κία ζπγθεθξηκέλε ξπζκηζηηθή ππνκνλάδα πνπ νλνκάδεηαη θπθιίλε (96) θαη 

αλαζηέιινληαη απφ κηα νκάδα πξσηετλψλ κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο πνπ νλνκάδνληαη 

αλαζηνιείο ησλ cdks (97). Ζ πξφνδνο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ επηηεξείηαη ζηελά ψζηε ζην 

ηέινο ηεο κηαο θπηηαξηθήο θάζεο θαη πξηλ ηελ αξρή ηεο επνκέλεο λα ππάξρεη έλα ζεκείν 

ειέγρνπ φπνπ επηβεβαηψλεηαη φηη φιεο νη πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο έρνπλ γίλεη ζσζηά 

(ζσζηή ζχλζεζε ηνπ DΝA θαη ζσζηφο ρξσκνζσκηθφο δηαρσξηζκφο) (98). Όηαλ δηαπηζησζεί 

θάπνηα αλαθνινπζία ηφηε νη πξσηεΐλεο ειέγρνπ ελεξγνπνηνχληαη θαη αλαζηέιινπλ ηνλ 

θπηηαξηθφ θχθιν (cell cycle arrest) θαη αλ ε δηαπηζησκέλε αλαθνινπζία είλαη επηδηνξζψζηκε 

ζην ζχλνιφ ηεο γίλεηαη ε επηδηφξζσζε ελψ, αλ ε βιάβε δελ είλαη επηδηνξζψζηκε, ηφηε 

ελεξγνπνηείηαη ν πξνγξακκαηηζκέλνο θπηηαξηθφο ζάλαηνο-απφπησζε.  Γηα θάζε θάζε ηνπ 

θπηηαξηθνχ θχθινπ έρεη αλαγλσξηζηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ειέγρνπ (checkpoint) παξφιν 

πνπ ζπρλά ππάξρνπλ αιιειεπηθαιππηφκελεο δξάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξσηετλψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ειέγρνπ. 
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εκείν ειέγρνπ G1. Γχν ρξνλνινγηθψο μερσξηζηά ζεκεία ειέγρνπ ηεο θάζεο  G1 κπνξνχλ 

λα  πξνβιεθζνχλ. Ζ πξψηε, πνιχ γξήγνξε ζηάζε ζηελ G1 θάζε δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη 

εμαξηεκέλε ζε επίπεδν κεηαγξαθήο ή  πξσηετλνζχλζεζεο (99). Φαίλεηαη φηη ε ζηνρεπκέλε 

κέζσ-θσζθνξπιίσζεο (απφ ηεο chk1 θαη chk2) θαηαζηξνθή ηεο θσζθαηάζεο CDC25A, ε 

νπνία θπζηνινγηθά θαηαξγεί ηελ θσζθνξπιίσζε  ηεο αλαζηαιηηθήο CDK2, είλαη έλα γξήγνξν 

θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ παχζε ηεο πξνφδνπ ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ (100). Σν 

δεχηεξν ζεκείν ειέγρνπ ηεο G1 είλαη κηα φςηκε παχζε θαηά ηελ G1 πνπ εμαξηάηαη απφ ηε 

κεηαγξαθή ηνπ νγθνθαηαζηαιηηθνχ γνληδίνπ P53. Με ηε δεκηνπξγία ηεο βιάβεο παξαηεξείηαη 

ζπζζψξεπζε ηνπ P53 ζηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ ιφγσ κεηα-κεηαθξαζηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ 

ζην P53 θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θσζθνξπιίσζεο ηνπ Ν-ηειηθνχ άθξνπ ηνπ, ε νπνία θαζνξίδεη 

ηελ απειεπζέξσζή ηνπ απφ ην αλαζηαιηηθφ MDM2 (101). Ζ θσζθνξπιίσζε ηνπ P53 έρεη 

αλαθεξζεί σο απνηέιεζκα ζεξαπείαο κε αληηθαξθηληθά θάξκαθα (cis-πιαηίλε θαη ηαμάλεο) 

(102). Δθηφο ηεο ζεκαληηθήο απηήο πεξηνρήο πνπ δεζκεχεηαη απφ ην MDM2 ην P53  

θσζθνξπιηψλεηαη θαη ζε άιια Ν-ηειηθά άθξα, αιιά θαη C (θαξβνμπι) –ηειηθά θαηάινηπα (103) 

ελψ αθεηπιηψλεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ζην C-ηειηθφ άθξν ηνπ (104). Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο 

ζην γνλίδην P53 ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζηελ επίηεπμε αθξίβεηαο ζηελ αιπζίδα ηνπ DNA θαη 

ζηελ κεηαγξαθηθή ελεξγνπνίεζε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παχζε ηνπ θπηηαξηθνχ 

θχθινπ θαη ηελ επαγσγή ηεο απφπησζεο (105). Ζ απφθαζε αλάκεζα ζηελ παχζε ηνπ 

θπηηαξηθνχ θχθινπ ή ηελ ππξνδφηεζε ηεο απφπησζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ θπηηάξνπ 

θαη ηελ έθηαζε (δπλαηφηεηαο επηδηφξζσζεο) ηεο βιάβεο (106, 107). Σα γνλίδηα P21 θαη BAX 

είλαη ηα πην κειεηεκέλα γνλίδηα πνπ εμαξηψληαη απφ ην P53 θαη ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα 

ηελ επαγφκελε απφ ην P53 απφπησζε ή ηελ αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ (108), παξφιν 

πνπ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία έρνπλ εκπιαθεί θαη άιια γνλίδηα φπσο  ε 14-3-3πξσηείλε ζίγκα, ην 

GADD45, ην FAS, ην Noxa, ην  PUMA, ε νηθνγέλεηα ησλ PIGs, ν AIP (109). Σν P21 είλαη κηα 

πξσηεΐλε  21 Kd  ε νπνία δξα σο αλαζηνιέαο ησλ θηλαζψλ cdk κε κεγαιχηεξε εηδηθφηεηα γηα 

ηηο cdks πνπ δξνπλ θαηά ηηο θάζεηο G1/S (110). 

Παξφιν πνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε κεηαγξαθή ηεο P21 κπνξεί λα επαρζεί κεηά απφ 

βιάβεο ζην γελεηηθφ πιηθφ αθφκα θαη απνπζία ηνπ P53, ε κεηαγξαθή ηεο θαίλεηαη λα 

εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ην P53. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη  θχηηαξα ηα νπνία δελ 

έρνπλ ζην DNA ηνπο ηελ πεξηνρή ζχλδεζεο ηνπ P53 ή κεηαιιαγέο ζηελ πεξηνρή απηή δελ 

κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ P21 έρνληαο έηζη πνιχ κεησκέλε ηθαλφηεηα λα 

πξνθαιέζνπλ αλαζηνιή ηεο G1 θάζεο ηνπ θχθινπ γηα ηελ νπνία ε P21 είλαη απαξαίηεηε 

(111, 112). Ζ ζπγγέλεηα ηνπ P53 είλαη πνιχ κεγαιχηεξε γηα ηελ P21 παξά γηα ηελ  επ-

απνπησηηθή BAX, ηεο νπνίαο ε ελεξγνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο ξπζκηζηηθέο 

αιιεινπρίεο ηνπ P53. Ζ πξνηίκεζε απηή εμεγεί ην ιφγν πνπ ην P53 ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν 

κε ηελ παχζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ παξά ηελ επαγσγή απφπησζεο (113). Απηή ε ηεξάζηηαο 

ζεκαζίαο απφθαζε δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην απφ ηελ αιιεινπρία ηνπ DNA ηνπ P53, αιιά 

απφ ην ζχλνιν ησλ  δηαθνξεηηθψλ κεηα-κεηαθξαζηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην P53. Ο θξηηηθφο 

ξφινο ηεο απφθαζεο κεηαμχ αλαζηνιήο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ή επαγσγήο ηεο απφπησζεο 

θαίλεηαη ζε πεηξάκαηα κε ηζνγνληδηαθά θπηηαξηθά ζπζηήκαηα πξνεξρφκελα απφ ηελ θπηηαξηθή 
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ζεηξά  HCT-116 πνπ εθθξάδεη ηνλ αξρέγνλν ηχπν ηνπ P53 θαη ζηελ νπνία είηε  ην P21, είηε ε 

BAX έρνπλ απελεξγνπνηεζεί κε νκφινγν αλαζπλδπαζκφ (112, 114). Πεηξάκαηα ζε απηά ηα 

θχηηαξα έδεημαλ φηη ε απελεξγνπνίεζε ηεο P21 ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε απάληεζε ζηελ 

βιάβε, ελψ ε απελεξγνπνίεζε ηεο  BAX ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε απνπησηηθή απάληεζε.   

Σν P53 ζεσξνχληαλ κέρξη πξφζθαηα ην κφλν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο P53, σζηφζν 2 αθφκα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ην P73 θαη ην P63 έρνπλ αλαθαιπθζεί  (115, 116). Καη ηα 2 εκθαλίδνπλ 

ελφο βαζκνχ νκνινγία κε ην P53 φζνλ αθνξά ηελ ζπλδεφκελε πεξηνρή ηνπ DNA. Έηζη, ην 

P73 κπνξεί λα ζπλδέζεη ηηο ίδηεο αιιεινπρίεο DNA πνπ αλαγλσξίδεη ην P53 θαη λα 

ελεξγνπνηήζεη ην κνλνπάηη ηνπ P53 ελψ πθίζηαηαη, φπσο θαη ην P53 κεηα-κεηαθξαζηηθή 

ξχζκηζε, είηε κε θσζθνξπιίσζε, είηε κε αθεηπιίσζε (117, 118). Χζηφζν, θαίλεηαη φηη 

ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα απνηεινχλ θαιχηεξα ππνζηξψκαηα γηα ην P73 ζε ζρέζε κε ην P53 θαη 

ην αληίζηξνθν (119, 120), ελψ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν φζνλ αθνξά ηελ 

απάληεζε ζην ζηξεο φπνπ  ε πνζφηεηα ηνπ P53 ε νπνία παξάγεηαη είλαη πνιιαπιάζηα απηήο 

ηνπ P73 κεηά απφ κηα βιάβε ζην DNA (121, 122). Παξφιν πνπ ε χπαξμε ηνπ P53 ζρεηίδεηαη 

κε θαιχηεξε πξφγλσζε ζηε ρεκεηνζεξαπεία θάηη ηέηνην δελ έρεη δεηρηεί γηα ην P73. Αληίζεηα ε 

επαγσγή, κέζσ ηνπ P73, γνληδίσλ πνπ αλήθνπλ ζην κνλνπάηη NER (nucleotide excision 

repair) πηζαλά λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηε ζεξαπεία κε ηαμάλεο θαη αλαζηνιείο ηεο 

ηνπντζνκεξάζεο-Η (123).   

Σν ζεκείν ειέγρνπ ηεο G2: Ο ξόινο  ηνπ P53 θαη ησλ Chk1 θαη Chk2. 

 Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο cdc2 (κηαο cdk) επηηξέπεη ηελ πξφνδν απφ ηελ θάζε G2 ζηελ κίησζε 

(98, 124) θαη ε αλαζηνιή ηεο απνηειεί  θνκβηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεκείνπ ειέγρνπ ηεο θάζεο G2 

φπνπ ζπλαληψληαη φιεο νη ππφινηπεο πξσηεΐλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ζ αλαζηνιή ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο cdc2 κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ: α) ηεο ελεξγνπνίεζεο θηλάζεο(-σλ) πνπ 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θσζθνξπιίσζεο ηνπ ηκήκαηνο αλαζηνιήο ζηε ζέζε  ηπξνζίλε 15, β) ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θσζθαηαζψλ, γηα λα κεηαθέξνπλ ην θαηάινηπν ηεο 

θσζθνξπιησκέλεο ηπξνζίλεο 15 (CDC25) θαη γ) απφζπαζεο ηνπ ζπκπιφθνπ cdc2/θπθιίλεο  

Β (124).  

Σν P53 κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη εκκέζσο ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα πνπ  παξεκβαίλνπλ ζηελ 

ελεξγφηεηα ηνπ cdc2 (125). Δλεξγνπνηεί ηζρπξά  ηνλ αλαζηνιέα ησλ cdks P21, ν νπνίνο 

αλαζηέιιεη ηελ cdc2 θηλάζε κε κηθξφηεξε φκσο απνηειεζκαηηθφηεηα απφ  ηηο ππφινηπεο cdks. 

Δπίζεο, ην P53 ελεξγνπνηεί ην γνλίδην GADD45, πνπ κπνξεί λα δηαρσξίζεη ην ζχκπινθν 

κεηαμχ cdc2 θαη θπθιίλεο B,  αιιά θαη ηελ πξσηεΐλε 14-3-3 ζίγκα,  ε νπνία κπνξεί λα 

δεζκεχζεη ηελ  cdc2 θαη λα πξνζδέζεη ην ζχκπινθν cdc2/cyclin B ζην θπηηαξφπιαζκα, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο θάζεο G2 (126-129). Έλαο επηπιένλ ηξφπνο κε ηνλ νπνίν  ην 

P53 κπνξεί λα επάγεη ηελ αλαζηνιή ηεο θάζεο G2 είλαη κέζσ απεπζείαο θαηαζηνιήο ηεο 

θπθιίλεο Β1 θαη ηεο κεηαγξαθήο ηνπ γνληδίνπ  cdc2 (130, 131). Έλαο άιινο θαη ίζσο πην 

ζεκαληηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαζηέιιεηαη ε cdc2 απφ ηνλ P53 είλαη ε απνκάθξπλζε ηεο 

αλαζηαιηηθήο θσζθνξπιίσζεο ηεο ηπξνζίλεο 15 (θαη ηεο ζξενλίλεο 14) κέζσ ησλ 

θσζθαηαζψλ CDC25C (132). H θσζθαηάζε CDC25C βξίζθεηαη θπζηνινγηθά ζην 

θπηηαξφπιαζκα θαη κεηαλαζηεχεη ζηνλ ππξήλα ιίγν πξηλ ηελ κίησζε (133). Όηαλ ε 
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θσζθαηάζε είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηηο πξσηεΐλεο 14-3-3 παξακέλεη θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη 

δελ δχλαηαη λα κεηαλαζηεχζεη ζηνλ ππξήλα (133). Σν ηκήκα ηεο CDC25C πνπ αιιειεπηδξά 

κε ηηο πξσηεΐλεο 14-3-3 πεξηέρεη έλα ηκήκα θσζθνξπιίσζεο (ζεξίλε 216) ην νπνίν θαίλεηαη 

φηη θσζθνξπιηψλεηαη θαηά ηελ κεζφθαζε θαη φρη θαηά ηελ κίησζε (134). Μεηά απφ 

ζηξεζνγφλν εξέζηζκα παξαηεξείηαη απμεκέλε θσζθνξπιίσζε ηεο CDC25C (θαη ζηε ζεξίλε 

ηεο ζέζεο 216) ε νπνία πξνιακβάλεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιφθνπ cdc2/cyclin B 

αλαζηέιινληαο ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν ζηε θάζε G2 (132). 

Οη θηλάζεο, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ θσζθνξπιίσζε ζηε ζέζε ζεξίλε 216 θαη νη 

νπνίεο επάγνληαη  απφ ην stress, είλαη νη chk1θαη chk2 (135, 136). Σφζν ε chk1 φζν θαη ε 

chk2 είλαη ηθαλέο λα θσζθνξπιηψζνπλ ηελ  CDC25C ζηε ζέζε ζεξίλε 216 in vitro, σζηφζν in 

vivo θαίλεηαη φηη ε θχξηα θηλάζε πνπ ελέρεηαη ζηελ θσζθνξπιίσζε ηεο CDC25C είλαη ε chk1 

(137).  

Ο ξπζκηζηηθφο ξφινο ηεο θσζθαηάζεο CDC25A ζηελ κεηάβαζε  απφ ηελ θάζε  G2 ηνπ 

θπηηαξηθνχ θχθινπ ζηελ Μ έρεη επίζεο πξνηαζεί. Ζ  CDC25A δεζκεχεη ηελ  cyclin B θαη in 

vitro, ελεξγνπνηεί ην ζχκπινθν κεηαμχ cdc2 θαη θπθιίλεο B θαζψο θαη εμνπδεηεξψλεη 

αληηζψκαηα ελαληίνλ ηεο CDC25A πξνθαιψληαο αλαζηνιή ζηελ θάζε G2 (138). Σα επίπεδα 

ηεο CDC25A ειέγρνληαη ζηελά ψζηε λα είλαη ρακειά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεζφθαζεο θαη 

πςειά θαηά ηελ κίησζε. Δπηπιένλ, ε CDC25A θαηαζηξέθεηαη γξήγνξα κέζσ δηάρπζεο 

αλάινγα κε ηα επίπεδα θσζθνξπιίσζεο φηαλ ηα θχηηαξα εθηεζνχλ ζε ππεξηψδε ή ηνλίδνπζα 

αθηηλνβνιία ή ζηελ πδξνμπνπξία (139). Έρεη δεηρηεί φηη ε chk1 έρεη ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ 

ξχζκηζε ηεο CDC25A, θξαηψληαο ηα επίπεδά ηεο ρακειά θαηά ηελ κεζφθαζε θαη 

θαηαζηξέθνληάο ηελ παξνπζία βιάβεο ζην DNA. Απηφ πηζαλψο νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο 

chk1 λα θσζθνξπιηψλεη ηελ  CDC25A ζε ζπγθεθξηκέλα θαηάινηπα ζεξίλεο (140). Ζ chk1θαη 

ε chk2 είλαη θηλάζεο ζεξίλεο/ζξενλίλεο ρσξίο δνκηθέο νκνηφηεηεο, αιιά κε 

αιιειεπηθαιππηφκελεο ιεηηνπξγίεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη άκεζα κε ηελ βιάβε ζην DNA. O 

ξφινο ηνπο είλαη λα κεηαθέξνπλ ζήκαηα ειέγρνπ απφ ηηο θηλάζεο ATM θαη ATR ζηνλ 

θπηηαξηθφ κεραληζκφ. Ζ  chk2 είλαη κηα ζρεηηθά ζηαζεξή πξσηεΐλε πνπ εθθξάδεηαη ζε φιεο ηηο 

θάζεηο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ θαη είλαη ζρεδφλ πάληα απελεξγνπνηεκέλε απνπζία βιάβεο 

ζην DNA. Ζ ελεξγνπνίεζή ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ ATM θαη γίλεηαη απφ ζπαζίκαηα ηεο δηπιήο 

έιηθαο ηνπ DNA κε κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ απηνθσζθνξπιίσζε θαη ηνλ 

δηκεξηζκφ ηεο (141). Αληίζεηα, ε chk1 είλαη πεξηζζφηεξν αζηαζήο πξσηεΐλε , εθθξαδφκελε 

κφλν ζηηο θάζεηο S θαη G2, ελεξγή αθφκα θαη απνπζία DNA, ελψ ελεξγνπνηείηαη πεξαηηέξσ 

παξνπζία βιάβεο ζην DNA ρσξίο λα ρξεηάδεηαη δηκεξηζκφ ή απηνθσζθνξπιίσζε γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο (142). 

Μεραληζκνί παιίλδξνκεο ξύζκηζεο κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πξσηετλώλ ειέγρνπ ηνπ 

θπηηαξηθνύ θύθινπ. 

Μεηά ηελ επηδηφξζσζε ηεο βιάβεο ζην DNA ζα πξέπεη λα μαλαξρίζεη ν θπηηαξηθφο θχθινο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη  πξέπεη λα απελεξγνπνηεζνχλ νη πξσηεΐλεο ειέγρνπ ψζηε λα ζπλερίζεη ν 

θπηηαξηθφο θχθινο. Σνχην πηζαλψο επηηπγράλεηαη κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 
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δηαθνξεηηθψλ πξσηετλψλ ειέγρνπ. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη έλαο ξπζκηζηηθφο  κεραληζκφο 

παιίλδξνκεο ξχζκηζεο  κεηαμχ ηνπ P53 θαη ηεο chk1 θαηά ηνλ νπνίν κε ηελ εκθάληζε ηεο 

βιάβεο ζην DNA ελεξγνπνηνχληαη θαη  νη δχν πξσηεΐλεο θαη ην P53 αξρίδεη λα θαηαζηέιιεη ηελ 

κεηαγξαθή ηεο chk1 κε απνηέιεζκα ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ειέγρνπ ζηελ θάζε 

G2/S θαη ηελ επαλέλαξμε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηζρπξή θαη εκκέλνπζα αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ  ζηε θάζε G2, ζε θχηηαξα πνπ δελ 

εθθξάδνπλ ην P53 απφ ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα. Δπίζεο, είλαη γλσζηή ε αξλεηηθή 

παιίλδξνκε ξχζκηζε κεηαμχ ηνπ P53 θαη ηνπ mdm2 πνπ έρεη σο θχξηα απνζηνιή ηελ 

αξλεηηθή ξχζκηζε ηνπ P53 (143). Ζ ελεξγνπνίεζε απφ ην P53, ηνπ Wip1, ελφο γνλίδίνπ πνπ 

θσδηθνπνηεί κηα θσζθαηάζε πνπ αλαζηέιιεη ην P38 πηζαλψο ελέρεηαη ζηε δεκηνπξγία  ελφο 

άιινπ κεραληζκνχ παιίλδξνκεο ξχζκηζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξσηετλψλ ειέγρνπ.  
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ΑΠΟΠΣΩΖ 
 

ηνπο πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο ε απφπησζε (απφ+πηψζε) ή ν πξνγξακκαηηζκέλνο  

θπηηαξηθφο ζάλαηνο, είλαη έλαο ζεκειηψδεο  κεραληζκφο νκνηφζηαζεο ζπκπιεξσκαηηθφο ζηνλ 

θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ (144). Ο φξνο  ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1972 απφ 

ηνλ Kerr θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γηα λα πεξηγξάςεη έλα λέν ηξφπν θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ ζηα 

επαηνθχηηαξα ν νπνίνο δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην κέζσ λέθξσζεο (145). 

Σα απνπησηηθά θχηηαξα εκθάληδαλ ραξαθηεξηζηηθή κνξθνινγία κε παξνπζία 

ραξαθηεξηζηηθψλ  κεκβξαληθψλ ζσκαηηδίσλ, ζπκπχθλσζε ηνπ ππξήλα-ρξσκαηίλεο θαη 

θαξπνξεμία (ππξεληθή θαηάηκεζε). Σα απνπησηηθά θχηηαξα  δχλαληαη λα θαγνθπηηαξσζνχλ 

απφ γεηηληάδνληα θαγνθχηηαξα, ρσξίο λα παξαηεξνχληαη  ηνμηθά θπηηαξηθά ππνιείκκαηα ή 

θιεγκνλψδε ζηνηρεία πέξημ ησλ απνπησηηθψλ-λεθξψλ θπηηάξσλ. ηε ζπλέρεηα βξέζεθε φηη 

απηφο ν ηχπνο θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ εκθαλίδεηαη ηφζν ζε θπζηνινγηθέο φζν θαη ζε παζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη  ζήκεξα σο έλαο ειεγρφκελνο ηχπνο θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ 

πνπ επηηξέπεη ηελ εμνπδεηέξσζε δπλεηηθά παζνγφλσλ, κε απαξαίηεησλ, θαηεζηξακκέλσλ ή 

κνιπζκέλσλ θπηηάξσλ, απνηειψληαο έλα βαζηθφ νκνηνζηαηηθφ κεραληζκφ ζηνπο 

πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο. Αθφινπζεο κειέηεο αλέδεημαλ φηη ν ειαηησκαηηθφο απνπησηηθφο 

ζάλαηνο ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο αζζέλεηεο φπσο ν θαξθίλνο (αδπλακία απφπησζεο) ή ην 

ζεπηηθφ shock (ελεξγνπνίεζε καδηθήο απφπησζεο). 

Ζ λέθξσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά γλσξίζκαηα φπσο ε θπηηαξηθή 

εμνίδεζε θαη ε δηάζπαζε ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο πνπ νδεγεί ζηελ εθξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ  θπηηαξνπιάζκαηνο πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ θαη ηελ καδηθή  ελεξγνπνίεζε 

θιεγκνλψδνπο απάληεζεο πέξημ ηνπ ζλήζθνληνο θπηηάξνπ. Ο θπηηαξηθφο ζάλαηνο κέζσ 

λέθξσζεο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο θαξθηλσκαηψδνπο εμαιιαγήο, ελψ εκπιέθεηαη ζε κηα 

πνηθηιία παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο ηα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα, ηελ ηζραηκία θαη 

λεπξνεθθπιηζηηθέο λφζνπο θαη, κέζσ ηεο εθηεηακέλεο θαη καθξφρξνλεο πξφθιεζεο 

θιεγκνλσδψλ απαληήζεσλ, κε ηελ πξφνδν ηεο θαξθηλνγέλεζεο, ηελ αχμεζε, ηελ 

αγγεηνγέλεζε θαη ηελ επέθηαζε ηνπ φγθνπ. 

 Αλ ππνινγηζηεί  φηη πεξίπνπ  10
11

-10
12

 θχηηαξα  παξάγνληαη θάζε κέξα ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ άλζξσπν, ν ηαρχηαηνο απηφο θπηηαξηθφο πνιιαπιαζηαζκφο, πξέπεη λα ειεγρζεί, 

κέζσ ηεο απφπησζεο, ψζηε λα δηαηεξείηαη έλαο ζηαζεξφο αξηζκφο θπηηάξσλ. Κάζε αιιαγή 

ηεο ηζνξξνπίαο  κεηαμχ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη απφπησζεο  πξνο νπνηαδήπνηε  

θαηεχζπλζε είλαη παζνγελεηηθή. Απμεκέλνο θπηηαξηθφο ζάλαηνο παξαηεξείηαη ζε 

λεπξνεθθπιηζηηθέο λφζνπο, φπσο ε λφζνο Alzheimer θαη ε λφζνο ηνπ Parkinson, ζην AIDS θαη 

ζε θαξδηναγγεηαθέο λφζνπο, ελψ αληίζεηα ν κεησκέλνο θπηηαξηθφο ζάλαηνο ζπκβάιιεη ζε κηα 

πνηθηιία αλζξψπηλσλ  λενπιαζηψλ (146). Ζ απφπησζε έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ θνινληθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη απνηειεί κέξνο ηεο απάληεζεο 

ηνπ θπηηάξνπ ζην stress (147). ε θάζε θξχπηε ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ 

εκπεξηέρνληαη ρηιηάδεο δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα, ελψ ππάξρεη θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο 

αξρέγνλσλ θπηηάξσλ, θπξίσο ζηνλ ππζκέλα θάζε θξχπηεο, ηα νπνία δηαρσξίδνληαη αξγά θαη 
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δηαθνξνπνηνχληαη, αλεξρφκελα ζηαδηαθά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εληεξηθνχ απινχ (148). Ο 

δηαρσξηζκφο ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ θχηηαξσλ είλαη πεξηζζφηεξν ηαρχο. Γηάθνξεο απφςεηο 

ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο εληεξηθήο θξχπηεο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα θαξθηληθά θχηηαξα 

έρνπλ δηαηππσζεί (149, 150). 

 Καζεκεξηλά > 10
10

 θχηηαξα απειεπζεξψλνληαη ζηνλ απιφ ηνπ εληέξνπ κέζσ απφπησζεο 

(151). ην θνινληθφ επηζήιην 2 ηχπνη απφπησζεο έρνπλ πεξηγξαθεί: ε απηφκαηε απφπησζε, 

πνπ είλαη ζπλερήο ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ε επαγφκελε απφ ην stress απφπησζε, σο 

απάληεζε ζε έλαλ ηνμηθφ παξάγνληα  (147).Οη 2 θχξηνη κεραληζκνί–κνλνπάηηα απφπησζεο 

ζήκεξα είλαη ε  ζεκαηνδνηνχκελε  απφ ελδνθπηηάξηα ζήκαηα θαη ε ζεκαηνδνηνχκελε απφ 

εμσθπηηάξηα ζήκαηα (ελεξγνπνηεηέο ζαλάηνπ) πνπ ζπλδένληαη ζε ππνδνρείο ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ θπηηάξνπ φπσο ν  TNF-α, ε lymphotoxin, θαη ν Fas-ligand. Καη ζηα δπν κνλνπάηηα  

θπξηαξρεί κηα νηθνγέλεηα πξσηεαζψλ θπζηεῒλεο πνπ νλνκάδνληαη  θαζπάζεο. 

Kαζπάζεο 

Κχξηνη ζπληειεζηέο ηεο απφπησζεο είλαη κηα νηθνγέλεηα πξσηεαζψλ θπζηείλεο πνπ 

πξνζθνιιψληαη ζε ππνιείκκαηα αζπαξηηθνχ νμένο: νη θαζπάζεο. Οη θαζπάζεο δξνπλ σο 

δπκνγφλα θαη ελεξγνπνηνχληαη κε πξσηενιπηηθή θαηάηκεζε, έρνπλ δε πνιχ πεξηνξηζκέλα  

ππνζηξψκαηα(152,153). Υσξίδνληαη ιεηηνπξγηθά ζηηο : 

1. Interleukine converting enzyme (ICE) - like  νη νπνίεο ελέρνληαη ζηελ παξαγσγή ησλ 

θπηηαξνθηλψλ (θαζπάζεο-1,-4,-5,-13) 

2. εκαηνδφηεο ζαλάηνπ ή ελαξθηήξηεο θαζπάζεο πνπ πξνζθνιιψληαη ζε ππνδνρείο θαη 

πξνεηνηκάδνπλ, αιιά δελ πξνθαινχλ, ηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην (θαζπάζεο –2,-8,-9,-10) 

ελεξγνπνηψληαο ηηο  

3. Δθηειεζηηθέο θαζπάζεο  (3-6-7). 

ηφρνο ησλ εθηειεζηηθψλ θαζπαζψλ είλαη αληη-απνπησηηθέο πξσηεΐλεο, αιιά θαη πξσηεΐλεο 

ηνπ θπηηαξνζθειεηνχ θαζψο  θαη πξσηεΐλεο πνπ ελέρνληαη ζηελ επηζθεπή ηνπ DNA [πρ νη 

CAD,  BCL-2, ε πφιπ(ΑDD- ξηβφδε) πνιπκεξάζε(PARP), ππξεληθέο ιακηλίλεο, ε gelsolin, ε 

focal adhesion θηλάζε] κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ απνδηνξγάλσζε ηεο δνκήο ηνπ 

θπηηαξνζθειεηνχ θαη ηνπ ππξήλα θαη ηειηθά ηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην (154).     

Σα κνλνπάηηα ηεο απόπησζεο 

Έρνπλ  βξεζεί δπν θχξηα κνλνπάηηα απφπησζεο : ην ζεκαηνδνηνχκελo  απφ ελδνθπηηάξηα 

ζήκαηα θαη ην ζεκαηνδνηνχκελν απφ εμσθπηηάξηα ζήκαηα (ελεξγνπνηεηέο ζαλάηνπ) πνπ 

ζπλδένληαη ζε ππνδνρείο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ (Δηθόλα 10).  

Η. Απόπησζε ππξνδνηνύκελε από εμσθπηηάξηα ζήκαηα ζαλάηνπ (To εμσγελέο 

κνλνπάηη).    

ηνλ κεραληζκφ απηφ θαίξην ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ππνδνρείο ζαλάηνπ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

κεγάιε γνληδηαθή ππεξνηθνγέλεηα ηνπ TNF (παξάγνληαο λέθξσζεο ησλ φγθσλ) ππνδνρέα 

(TNFR). Αλάκεζα ζε απηνχο ν TNFR1 θαη ν Fas (CD95) είλαη νη πην ραξαθηεξηζκέλνη.  

 Ο TNF παξάγεηαη ζηα ελεξγνπνηεκέλα καθξνθάγα θαη Σ-ιεκθνθχηηαξα. Όηαλ νη 

ζεκαηνδφηεο ζαλάηνπ φπσο ν  TNF-α, ν Fas-ligand (ζπλδέηεο) θαη ν TRAIL (TNF-α-related 
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apoptosis-inducing ligand) ζπλδεζνχλ κε ηνπο ππνδνρείο ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ 

πξνθχπηεη έλα ζχκπιεγκα πξσηετλψλ πνπ νλνκάδεηαη ζχκπιεγκα ζεκαηνδφηεζεο ζαλάηνπ 

(DISC), ν ζρεκαηηζκφο ηνπ νπνίνπ ελεξγνπνηεί ηελ πξνθαζπάζε-8 ζεκαηνδνηψληαο ηελ 

απφπησζε. Ζ ηειηθή ελεξγνπνίεζε ηεο θαζπάζεο-8 νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

εθηειεζηηθψλ θαζπαζψλ κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε, ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη 

ππξεληθή ζπκπχθλσζε θαη δηάζπαζε θαη ηέινο ηελ ηαρεία θαγνθπηηάξσζε απφ καθξνθάγα 

θαη επηζειηαθά θχηηαξα κε ζπλνδφ κηθξή θιεγκνλψδε αληίδξαζε (155).  

 

 

Δηθόλα 10. Σα κνλνπάηηα ηεο απφπησζεο (156) 

 

ΗΗ. Απόπησζε ππξνδνηνύκελε από ελδνθπηηάξηα ζήκαηα (Tν ελδνγελέο κνλνπάηη). 

 Πξσηαξρηθφ ξφιν παίδεη ην κηηνρφλδξην κέζσ ηεο ειεγρφκελεο απνδέζκεπζεο ηνπ 

θπηνρξψκαηνο-c απφ ηνλ δηακεζνκεκβξαληθφ ρψξν ιφγσ θαηαζηξνθήο ηνπ DNA ε νπνία 

κπνξεί λα πξνθιεζεί  απφ ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα ή αληηδξψζεο 

ξίδεο νμπγφλνπ ή άιιεο ειεχζεξεο ξίδεο, πξντφληα ηνπ θπηηαξηθνχ κεηαβνιηζκνχ (153, 157-

159). ηε ζπλέρεηα ην θπηφρξσκα ζπλεξγάδεηαη κε δχν θπηηαξνπιαζκαηηθέο πξσηεΐλεο, ηελ 

APAF-1 θαη ηελ πξνθαζπάζε-9. Παξνπζία ATP, δεκηνπξγείηαη ε ελεξγφο θαζπάζε-9. Σν 

ζχκπιεγκα απηφ νλνκάδεηαη απνπηφζσκα. Ζ ελεξγνπνηήκελε θαζπάζε-9 ελεξγνπνηεί ηελ 

πξνθαζπάζε-3 θαη ηελ πξνθαζπάζε-7 νδεγψληαο ζηελ εθηειεζηηθή θάζε ηεο απφπησζεο. Ζ 

θαζπάζε-3 κπνξεί επίζεο λα δξα έκκεζα ελεξγνπνηψληαο ηελ θαζπάζε-8 θαη λα εληζρχζεη 

ηα ζήκαηα ζαλάηνπ ή κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ BCL-2 ζε πξσηενιπηηθή θαηάηκεζε 

εμνπδεηεξψλνληαο ηελ πξνζηαζία ηεο δεχηεξεο ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ θπηνρξψκαηνο-c θαη 
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ζηελ κεκβξαληθή δηαπεξαηφηεηα (MPT). Οη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο απειεπζεξψλεηαη ην 

θπηφρξσκα-c θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ MPT (160). 

Ο ξόινο ηεο απόπησζεο ζηελ  θαξθηλνγέλεζε ζηνλ  ΚΠΔ. 

Ζ θαξθηλσκαηψδεο εμαιιαγή ηνπ θπζηνινγηθνχ θνινληθνχ  επηζειίνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξννδεπηηθή αλαζηνιή ηεο απφπησζεο (161) θαη ζπλήζσο πξνεγείηαη κηαο ζεηξάο 

παζνινγηθψλ εμειίμεσλ πνπ νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία πνιχπνδα, αδελσκαηψδνπο 

πνιχπνδα, δπζπιαζηηθνχ πνιχπνδα θαη ηειηθά ηνπ θαξθίλνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 

ζην θεθάιαην ησλ κεραληζκψλ ηεο θαξθηλνγέλεζεο (162). Ζ κειέηε ηνπ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηνπ ξπζκνχ απφπησζεο έρεη δείμεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο  

θαξθηλσκαηψδνπο εμαιιαγήο ζηνλ ΚΠΔ ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηελ αλαζηνιή ηεο απφπησζεο (163).  Σν κνλνπάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ην γνλίδην APC θαη ηελ β-θαηελίλε θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο θαξθηλνγέλεζεο 

ζηνλ ΚΠΔ (164). Τπάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο β-θαηελίλεο κε ηνλ έιεγρν ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ζηα θνινληθά επηζειηαθά θχηηαξα, σζηφζν ε  ππεξέθθξαζε  ηεο 

κεηαιιαγκέλεο ηεο κνξθήο ζρεηίδεηαη κε αληνρή ζηελ απφπησζε  (165). Ο ζπλδεηηθφο θξίθνο 

ηεο β-θαηελίλεο θαη ηεο απφπησζεο θαίλεηαη φηη είλαη κηα αληη-απνπησηηθή πξσηείλε, ε Bcl-w 

(166).  Ζ νηθνγέλεηα ησλ Bcl-2 πξσηετλψλ, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη βαζηθνί  

ξπζκηζηέο ηεο απφπησζεο (167). Μειέηεο ζε ηξαλζγελνκηθά θαη knockout πνληίθηα έρνπλ 

δείμεη φηη ε επαγφκελε απφ ην stress απφπησζε ειέγρεηαη ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ 

πξσηετλψλ  Bcl2 φζν θαη απφ ην P53, ελψ ε απηφκαηε απφπησζε ειέγρεηαη κφλν απφ ηηο 

πξσηεΐλεο Bcl2 (147). Δθηφο απφ ηηο πξσηείλεο Bcl2 θαη ην P53 ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

θαξθηλνγέλεζεο ζηνλ ΚΠΔ ζπκκεηέρνπλ ην κνλνπάηη ηεο θπθιν-νμπγελάζεο-2 (COX-2) θαη 

ηεο πξνζηαγιαλδίλεο Δ2 (PGE2), ν NF (nuclear factor) -kB θαη ππνδνρείο εμάξηεζεο 

(dependence receptors) επεξεάδνληαο ηελ απφπησζε ησλ θνινληθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. 

 

Οη ξπζκηζηέο ηεο απόπησζεο σο δπλεηηθνί ζεξαπεπηηθνί ζηόρνη ζηνλ 

ΚΠΔ  

Καίξην ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ απφπησζε δηαδξακαηίδνπλ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

πξσηετλψλ. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ θαζπαζψλ εμαξηάηαη απφ ηέηνηεο αιιειεπηδξάζεηο. Ζ 

δξάζε ηνπο πξηλ ή κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο ειέγρεηαη θαη πξνζηαηεχεηαη απφ κηα ζεηξά 

πξσηετληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο νηθνγέλεηεο πξσηετλψλ φπσο 

νη BCL-2 (B cell lymphoma-2) θαη νη IAPs (Inhibitors of Apoptosis Proteins) αιιά θαη άιινη 

παξάγνληεο ζρεηηδφκελνη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ έιεγρν ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ 

θαη ηνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ. 

Bcl-2 

Οη πξσηεΐλεο ηεο νηθνγέλεηαο ηεο  Bcl-2 είλαη νη θχξηνη ξπζκηζηέο ηεο ελδνθπηηάξηαο 

απφπησζεο κέζσ κηηνρνλδξίσλ(168,169). πκπεξηιακβάλνπλ ηφζν αληη-απνπησηηθέο 
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(θπξίσο ηελ Bcl-2) φζν θαη επ-απνπησηηθέο πξσηεΐλεο (θπξίσο ηελ Bax) (170). Ζ ππεξνρή 

ησλ επ-απνπησηηθψλ έλαληη ησλ αληη-απνπησηηθψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην, ελψ ην 

αληίζεην έρεη σο απνηέιεζκα ηελ “αζαλαζία”. Δπ-απνπησηηθέο πξσηεΐλεο είλαη νη : Bax, Bak, 

Bcl-Xs, Bad, Bid, Hrk, Bim, Bok ελψ αληη-απνπησηηθέο είλαη νη: Bcl-2, Bcl-Xl, Bcl-w, Mcl-1, 

A1/Bf1-1, Boo. Έρνπλ βξεζεί απμεκέλα επίπεδα θαη αλψκαιε έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ ηεο Bcl-2 

ζε κηα κεγάιε πνηθηιία αλζξψπηλσλ λενπιαζηψλ (καζηνχ, πξνζηάηνπ, παρένο εληέξνπ, 

ζηφκαρνπ, ζπξενεηδνχο, ζε κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα πλεχκνλα, ζε λεπξνβιάζησκα, Β- 

ιέκθσκα) (171, 172). Ο βαζκφο έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ θαίλεηαη φηη έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

αληίζηαζε ζηε ρεκεηνζεξαπεία θαη αθηηλνζεξαπεία (173, 174). 

Γηαθνξνπνηήζεηο ησλ πξσηετλψλ  Bcl-2 ζπκβάιινπλ ζηε έλαξμε θαη εμέιημε ηεο νγθνγέλεζεο.  

Ζ ππεξέθθξαζε ηεο Bcl-2 ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο νγθνγέλεζεο, 

θαζψο απαληάηαη πην ζπρλά ζηα αδελψκαηα παξά ζηνλ ΚΠΔ θαη ράλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ 

εμέιημε ηεο δπζπιαζίαο, ρσξίο φκσο ε απψιεηα ηεο έθθξαζεο ηεο λα ζπλνδεχεηαη απφ 

αχμεζε ηεο απφπησζεο (163). Οη επ-απνπησηηθέο (pro-apoptotic) Bcl-2 πξσηεΐλεο έρνπλ ηελ 

αληίζεηε επίδξαζε ζηε ξχζκηζε ηεο απφπησζεο. Μεηαμχ απηψλ νη πξσηεΐλεο  Bax and Bak 

έρεη δεηρηεί φηη ζπκκεηέρνπλ ζηε γέλεζε ηνπ ΚΠΔ. Μεηνχκελα επίπεδα Bax παξαηεξνχληαη 

φζν ε θαξθηλνγέλεζε πξνρσξά ζην θνινληθφ επηζήιην (175, 176). Έρεη δεηρηεί φηη ε Bak 

δχλαηαη λα πξνιάβεη ηελ ππεξπιαζία ησλ θξππηψλ πξνθαιψληαο απηφκαηε απφπησζε ησλ 

εμσθξππηηθψλ θνινληθψλ θπηηάξσλ θαη stress- απφπησζε ησλ ελδνθξππηηθψλ. Δθιεθηηθή 

αδξαλνπνίζε (knockout) ηεο Bak ζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα knockout-πνληίθηα επεξεάδεη 

ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη πξνδηαζέηεη ζε ΚΠΔ (177). Ο πεξηνξηζκφο ησλ αληη-

απνπησηηθψλ πξσηετλψλ πνπ ππεξεθθξάδνληαη ζηνλ ΚΠΔ, φπσο ε  survivin, ε Bcl-2, ε Bcl-

xL θαη ε X-IAP, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ξχζκηζε ηεο απφπησζεο απνηειεί κηα δπλεηηθά 

ζεξαπεπηηθή πξννπηηθή. Πξννπηηθέο απεπαηζζεηνπνίεζεο (anti-sense) κε ρξήζε 

νιηγνλνπθιενηηδίσλ ζε in vivo πεηξάκαηα αλαδεηθλχνπλ φηη ηέηνηεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, σζηφζν, θαξκαθνθηλεηηθά, ε απνηειεζκαηηθή 

δηνρέηεπζε ησλ νιηγνλνπθιενηηδίσλ απηψλ  ζηα θαξθηληθά θχηηαξα απνηειεί κηα θιηληθή 

πξφθιεζε. 

 

Οη  αλαζηαιηηθέο πξσηεΐλεο ηεο απόπησζεο (IAPs)  θαη ε  survivin  

Ζ νηθνγέλεηα ησλ αλαζηαιηηθψλ πξσηετλψλ ηεο απφπησζεο (IAPs) απνηειείηαη απφ  νθηψ 

κέιε ζηνλ άλζξσπν ηα νπνία έρνπλ αλαθαιπθζεί ηα ηειεπηαία 5-6 ρξφληα 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ Υ-IAP (Υ-linked IAP), C-IAP1, C-IAP2 θαη ηελ  survivin (178). ηνλ 

άλζξσπν ΗAPs φπσο ε ΥIAP ,ε CIAP1 θαη ε CIAP2 αλαζηέιινπλ ηηο εθηειεζηηθέο θαζπάζεο -

3,-7,-9 απεπζείαο φρη φκσο θαη ηηο –1,-6,-8 θαη –10. Δπηπιένλ νη ΗAPs αιιειεπηδξνχλ κε ηελ 

Smac (DIABLO) πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηα κηηνρφλδξηα καδί κε ην θπηφρξψκα-c ζηα 

πιαίζηα ηνπ εξεζίζκαηνο ζαλάηνπ. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή αλαζηέιιεη ηελ ζχλδεζε ησλ ΗAPο 

κε ηηο θαζπάζεο (179). Απμεκέλα επίπεδα  ΗAPο έρνπλ βξεζεί ζε θαξθηληθά θχηηαξα. Ζ ΥIAP 

ππεξεθθξάδεηαη ζε πνιιά θαξθηληθά θχηηαξα. Ζ Survivin εθθξάδεηαη ζε κηα πνηθηιία 

θπηηάξσλ, αιιά φρη ζε θαιά δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα (180). Ζ Survivin έρεη αλαδεηρζεί σο 
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έλαο θχξηνο ξπζκηζηήο ηεο κίησζεο θαη ηεο απφπησζεο (181). Αξρηθά πεξηγξάθεθε σο έλαο 

αλαζηνιέαο ηεο θαζπάζεο-9, αιιά αξγφηεξα απνδείρζεθε φηη ε πξσηαξρηθή ηεο ιεηηνπξγία 

είλαη ε ξχζκηζε ηεο εμέιημεο ηεο απφπησζεο (182). Παξφιν πνπ ε έιιεηςε ηεο survivin 

(=επηβησζίλε) νδεγεί ζηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην, ελψ αληίζεηα ε ππεξέθθξαζή ηεο νδεγεί ζε 

θπηηαξηθή αζαλαζία, δελ έρεη δεηρζεί ε άκεζε αλάκεημή ηεο ζηε ξχζκηζε ηεο απφπησζεο κέρξη 

ζήκεξα (183). Ζ survivin ξπζκίδεη ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν επάγνληαο ηνλ ζρεκαηηζκφ 

κηθξνζσιελίζθσλ ζηε κηησηηθή άηξαθην. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

survivin  θαη κηθξνζσιελίζθσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο αληη-απνπησηηθήο 

δξάζεο ηεο survivin θαηά ηε κίησζε θάηη πνπ πηζαλψο ζεκαίλεη φηη ε δξάζε ηεο survivin 

εμνπδεηεξψλεη ηελ απφπησζε θαηά ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν (184). Ο κεησκέλνο απνπησηηθφο 

δείθηεο ζε αζζελείο κε ΚΠΔ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ζεηηθή αλνζντζηνρεκεηα γηα survivin πνπ 

απνηειεί έλαλ αμηφπηζην δείθηε πησρήο πξφγλσζεο ζηνλ ΚΠΔ (185). Γηάθνξεο πξνζπάζεηεο 

ζηφρεπζεο ηεο survivin έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα. Ζ επαγσγή ελφο ελδνγελνχο αλαζηνιέα 

(ηνπ effector cell protease receptor-1 ) νδεγεί ζε κεησκέλε έθθξαζε ηεο survivin  επάγεη ηελ 

απφπησζε θαη  απμάλεη ηελ επαηζζεζία ηνπ θαξθίλνπ ζηελ ρεκεηνζεξαπεία (186). Δπεηδή ε  

survivin κπνξεί λα επάγεη αλνζνινγηθή απάληεζε ε ελδερφκελε ξχζκηζε ηεο έθθξαζήο ηεο κε 

αλνζνζεξαπεία έρεη ήδε κειεηεζεί θαη βξίζθεηαη ζε θάζε-1 θιηληθψλ κειεηψλ (187). 

Σν P53 

Σν P53 είλαη έλαο ζεκαληηθφο νγθνθαηαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ απνζησπά ηελ 

νγθνγελεηηθή απάληεζε απφ κηα ζεηξά απφ ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα. Έλα απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη φηη ελεξγνπνηεί ηελ απφπησζε. Ζ παξνπζία κεηαιιαγήο ζην P53 

θαζηζηά έλαλ ΚΠΔ ρεηξφηεξεο πξφγλσζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ απνπζία κηαο ηέηνηαο 

κεηαιιαγήο (188). Μειέηεο in vivo έρνπλ αλαδείμεη ην ξφιν ηνπ ζηελ πξφνδν ηεο λφζνπ κφλν 

ζηα ηειεπηαία ζηάδηα απηήο (189). Ζ ρεηξαγψγεζε ηνπ P53 απνηειεί ζεξαπεπηηθφ ζηφρν ζηνλ 

ΚΠΔ. Έρεη δεηρζεί φηη ε απελεξγνπνίεζε ηνπ P53 απμάλεη ηελ αληίζηαζε ηνπ φγθνπ ζηελ 

ζεξαπεία κε 5-FU (190) θαη ηελ νμαιηπιαηίλε (191). Αλαινγηδφκελνη φηη 75% ησλ ΚΠΔ θέξεη 

κεηαιιαγέο ζην P53, θάξκαθα ηα νπνία, ζα επαλαδξαζηεξηνπνηνχζαλ ην P53 ή ζα 

ελεξγνπνηνχζαλ ην κνξηαθφ κνλνπάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφ, ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα 

έρνπλ ελδηαθέξνλ θιηληθφ απνηέιεζκα σζηφζν, ζε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ ζνβαξά νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κηαο ηέηνηαο απφπεηξαο ζε έλα πεηξακαηηθφ 

κνληέιν πνληηθνχ  (192). Μηα άιιε δπλεηηθά ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε εηδηθή  ζηφρεπζε 

θαη εμαθάληζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηηάξσλ πνπ δελ εθθξάδνπλ ην P53, ελψ ελδηαθέξνπζα 

πξννπηηθή απνηειεί ε αλάπηπμε κηθξψλ ρεκηθψλ κνξίσλ ηθαλψλ λα ξπζκίδνπλ ηελ έθθξαζε 

ηνπ P53 ζηνλ ΚΠΔ ή λα ελεξγνπνηνχλ ην κνλνπάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε απηφ. Μηα ηέηνηα 

βηβιηνζήθε κηθξψλ κνξίσλ έρεη αλαπηπρζεί γηα θάζε ηχπν θαξθηληθνχ θπηηάξνπ πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην P53 in vitro (193). 

Ο NF-Kb 

Ο NF-Kb είλαη έλαο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ TNF θαη κέζσ 

αληηδξψλησλ νμεηδσηηθψλ κεηαβνιηηψλ γελληέηαη κέζα ζην θχηηαξν. Φαίλεηαη φηη δηαδξακαηίδεη 

θεληξηθφ ξφιν ζηελ ξχζκηζε ηεο θπηηαξηθήο απάληεζεο ζηελ θιεγκνλή ηελ απφπησζε θαη ηελ 
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νγθνγέλεζε ζχκθσλα κε έλα πεηξακαηηθφ κνληέιν ρξφληαο θνιίηηδαο  (194). Ζ ελεξγνπνίεζή 

ηνπ αθνξά ζηελ θσζθνξπιίσζε ηεο αλαζηαιηηθήο πξσηεΐλεο (IKb-a) θαη ηελ ππνβάζκηζή ηεο 

(degradation) απφ ην πξσηεφζσκα ειεπζεξψλνληαο  ηνλ NF-Kb λα κεηαθηλεζεί ζηνλ ππξήλα 

(153) φπνπ ελεξγνπνηείηαη ε κεηάθξαζε γνληδίσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ θιεγκνλή (θπηηαξνθίλεο 

θαη CIAP2). O NF-kb απνηειεί έλαλ αληη-απνπησηηθφ παξάγνληα πνπ αλαζηέιιεη ηελ κέζσ 

TNF πξνθαινχκελε απφπησζε (εμσγελέο κνλνπάηη) θαη επάγεη ηελ έθθξαζε ησλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ηελ αλαζηνιή ηεο απφπησζεο πξσηετλψλ (IAPs) (195, 196)  Μπνξεί λα 

ελεξγνπνηεζεί απφ ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα θαη απηφο είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο φγθνπο ψζηε λα γίλνπλ αλζεθηηθνί ζηελ πξνθαινχκελε απφ ηε 

ρεκεηνζεξαπεία απφπησζε (197). Αλαζηνιή ηνπ NF-kB ζηα θαξθηληθά θχηηαξα κεηαηξέπεη ηελ 

επαγφκελε απφ ηε θιεγκνλή νγθναχμεζε ζε επαγφκελε απφ ηε θιεγκνλή νγθνκείσζε κέζσ 

ηνπ TNF-α θαη ηνπ TRAIL. Γπλεηηθά ε αλαζηνιή ηνπ NF-kB κπνξεί λα επάγεη απφπησζε 

κέζσ ηνπ εμσθπηηάξηνπ κνλνπαηηνχ (198). Φαξκαθεπηηθή αλαζηνιή ηνπ NF-kB απμάλεη ην 

αληηλενπιαζκαηηθφ απνηέιεζκα αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ ζε μελνκνζρεχκαηα ΚΠΔ (197). Οη 

παξαπάλσ κειέηεο θαζηζηνχλ ηνλ NF-kB έλα δπλεηηθφ ζεξαπεπηηθφ ζηφρν ζηνλ ΚΠΔ σζηφζν 

απφ ηηο κέρξη ηψξα θιηληθέο κειέηεο δελ έρεη αλαδεηρηεί ζεξαπεπηηθφ φθεινο γηα ηνπο αζζελείο 

απφ ηελ αλαζηνιή ηνπ. 

COX-2 θαη PGE-2 

 Ζ θπθινμπγελάζε (COX), ην έλδπκν πνπ ζπλζέηεη ηηο πξνζηαγιαλδίλεο (PGs) αλαθαιχθζεθε 

ζηε δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη είλαη ην ζεκείν φπνπ δξνπλ ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε 

θάξκαθα (ΜΑΦ) ησλ νπνίσλ ε ρξεζηκνπνίεζε ζηελ θιεγκνλή είλαη γλσζηή εδψ θαη 

δεθαεηίεο (199). Έρεη δχν ηζνκνξθέο, ηελ COX-1 θαη ηελ COX-2. ην θαηψηεξν γαζηξεληεξηθφ,  

ε COX-2 ππεξεθθξάδεηαη ζηηο ηδηνπαζείο θιεγκνλψδεηο εληεξνπάζεηεο (ΗΦΔΝ) φπσο θαη ζηα 

πεξηζζφηεξα θνινληθά αδελψκαηα θαη αδελνθαξθηλψκαηα (200, 201). 

  Ο TNF-α θαη ε ηληεξιεπθίλε-1 (IL-l) είλαη θπηηαξνθίλεο πνπ ππεξεθθξάδνληαη ζηηο ΗΦΔΝ (202, 

203). Καη νη δχν ελεξγνπνηνχλ ηνλ NF-Kb, πνπ νδεγεί ζηελ κεηαγξαθή πξνθιεγκνλσδψλ 

γνληδίσλ (204). Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ TNF-α απφ ηελ COX-2 ζηα HT-29 θνινληθά επηζειηαθά 

θχηηαξα έρεη δεηρζεί φηη είλαη απφιπηα εμαξηεκέλε απφ ηνλ NF-Kb (205). Πξφζθαηα δεδνκέλα 

δείρλνπλ φηη ν TNF-α κπνξεί απεπζείαο λα ελεξγνπνηεί ηελ PI-3-θηλάζε (θσζθαηίδπιν-

ηλφζηηνι-3 θηλάζε) εθηφο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ έρεη δεηρζεί φηη ε PI-3 θηλάζε 

έρεη ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ έθθξαζε ηεο COX-2 (206). 

Παξεθθιίζεηο ζην κνλνπάηη ηεο COX-2 θαη ηεο PG-E2 παίδνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ 

θαξθηλνγέλεζε ζηνλ ΚΠΔ (207). Γεδνκέλα απφ θιηληθέο κειέηεο θαη κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα 

αλαδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ΜΑΦ θαη ηδηαίηεξα ησλ αλαζηνιέσλ ηεο COX-2 λα 

αλαζηέιινπλ ηελ νγθνγέλεζε θαη λα κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ΚΠΔ πξνθαιψληαο 

απφπησζε ησλ θνινληθψλ θπηηάξσλ ζην ζηάδην ηνπ αδελψκαηνο (207-209). Τπεξέθθξαζε 

ηεο COX 2 ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο ΚΠΔ κεηψλεη ηελ πξνθαινχκελε απφ ηα ΜΑΦ θαη ηελ 5-FU 

απφπησζε, επάγεη ηελ Bcl-2 θαη αλαζηέιιεη ην ελδνγελέο κνλνπάηη ηεο απφπησζεο (210), 

γεγνλφο ελδεηθηηθφ φηη ε αληη-απνπησηηθή δξάζε ηεο COX-2 ζηνλ ΚΠΔ είλαη απνηέιεζκα 

αχμεζεο ησλ  επηπέδσλ ησλ αληη-απνπησηηθψλ πξσηετλψλ Bcl-2 θαη Bcl-XL θαη κείσζεο ησλ 
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επηπέδσλ ηεο επ-απνπησηηθήο πξσηεΐλεο Bax. Πιήζνο κειεηψλ έρνπλ γίλεη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ αλαζηνιέσλ ηεο COX-2  ζηνλ ΚΠΔ. Έρεη 

δεηρζεί φηη νη ππεξεθιεθηηθνί αλαζηνιείο ηεο COX-2 φπσο ε ζειεθνμίκπε (celecoxib) θαη ε 

ξνθεθνμίκπε  δξνπλ πξνζηαηεπηηθά ζηελ αλάπηπμε ΚΠΔ (211). Πξφζθαηα δεδνκέλα δείρλνπλ 

παξφκνηα δξάζε ζηελ πξφιεςε ηνπ ΚΠΔ θαη γηα ηνπο κε εθιεθηηθνχο αλαζηνιείο ηεο  COX-2 

(212). Σφζν ε ζειεθνμίκπε φζν θαη ε ξνθεθνμίκπε είλαη εκπνξηθψο δηαζέζηκα θάξκαθα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο θνηλά αληηθιεγκνλψδε. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζπλήζεηο ζεξαπείεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ, φπσο ε ρεκεηνζεξαπεία θαη ε 

αθηηλνζεξαπεία, απμάλνπλ ηα επίπεδα ηεο COX-2 ζηα θαξθηληθά θχηηαξα, νη αλαζηνιείο ηεο 

COX-2 ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ζηνλ 

ΚΠΔ. 

Τπνδνρείο εμάξηεζεο (Dependence receptors) 

 Οη ππνδνρείο εμάξηεζεο είλαη κηα νκάδα ππνδνρέσλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα επάγνπλ 

βηνινγηθά απνηειέζκαηα ρσξίο ηελ απαξαίηεηε παξνπζία ησλ ζπλδεηψλ ηνπο. Όηαλ 

ζπλδένληαη κε ηνπο εηδηθνχο ηνπο ζπλδέηεο εληζρχνπλ ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ 

θπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη κεηαλάζηεπζε, ελψ επάγνπλ ηελ απφπησζε φηαλ βξίζθνληαη ζε 

κε ζπλεδεκέλε κνξθή. Γχν ππνδνρείο εμάξηεζεο έρνπλ βξεζεί ζηνλ ΚΠΔ : ν DCC (deleted in 

colorectal cancer) θαη ν Unc-5 homolog C (UNC5C) θαη ζεσξνχληαη σο νγθνθαηαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο ζην επηζήιην ηνπ παρένο εληέξνπ (198).  Μία  δηαρεφκελε πξσηεΐλε, ζρεηηδφκελε 

κε ηε ιακηλίλε,  ε Netrin-1, απνηειεί θνηλφ ζπλδέηε θαη γηα ηνπο 2 παξαπάλσ ππνδνρείο θαη 

φηαλ ζπλδεζεί κε ηνλ DCC κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ θαξθηλνγέλεζε ζην παρχ έληεξν 

ξπζκίδνληαο ηελ απφπησζε (213). Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ππνδνρέσλ εμάξηεζεο θαη ησλ 

ζπλδεηψλ ηνπο έρεη απνζαξξχλεη ηελ έξεπλα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ 

θαξθηλνγέλεζε, σζηφζν πξφζθαηεο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ φηη ε πξσηεΐλε Netrin-1 θαη νη 

ππνδνρείο ηεο (DCC θαη UNC5C) δηαδξακαηίδνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ εμαιιαγή ηνπ 

αδελψκαηνο ζε ΚΠΔ (214, 215). 

Απμεηηθνί παξάγνληεο 

α. Σν κνξηαθό κνλνπάηη ηνπ IGF-I (Insulin-like growth factor I) 

Οη insulin-like απμεηηθνί παξάγνληεο (IGFs), IGF-Η θαη IGF-ΗΗ, είλαη κηηνγφλνη παξάγνληεο κε 

θαίξην ξφιν ζηε ξχζκηζε ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ, ηεο θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

θαη απφπησζεο. Αζθνχλ ηε βηνινγηθή δξάζε ηνπο θπξίσο κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ IGF- 

ππνδνρέα- I (IGF-RI). Έμη (6) ζπλδεφκελεο ζηνπο IGF πξσηεΐλεο (IGFBPs) αλαζηέιινπλ ή 

εληζρχνπλ ηε δξάζε ησλ IGF. Σν κνξηαθφ κνλνπάηη ησλ IGF απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 11. 
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Δηθόλα 11. Σν κνλνπάηη ηνπ IGF θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ θπηηαξηθή επηβίσζε (216). 

 

Ο ξφινο ησλ IGFs ζηνλ θαξθίλν είλαη θαιά ηεθκεξησκέλνο. Μειέηεο ζε δηαθνξεηηθέο 

θαξθηληθέο ζεηξέο έρνπλ δείμεη φηη απνηεινχλ ηζρπξά κηηνγφλα κε ηζρπξή αληη-απνπησηηθή 

δξάζε. Χζηφζν θαίλεηαη φηη δηαδξακαηίδνπλ έλαλ θαίξην ξφιν ζηελ νκνηφζηαζε θαη θπηηαξηθή 

επηβίσζε θαζψο κπνξνχλ λα δξνπλ θαη επ-απνπησηηθά  κέζσ ελεξγνπνίεζεο ησλ PI3 θαη 

ησλ MAP θηλαζψλ απφ ηνλ ελεξγνπνηεκέλν IGF-RI (217, 218). Άιισζηε ε ππεξέθθξαζε ηνπ 

IGF-ΗΗ ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο ΚΠΔ νδεγεί ζε αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ (219). Οη  IGFs κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζπλεξγηθά κε άιινπο κηηνγφλνπο παξάγνληεο 

θαη ηα ζηεξνεηδή θαη λα αληαγσλίδνληαη ηελ δξάζε αληηπνιιαπιαζηαζηηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ 

ΚΠΔ φπσο νη αλαζηνιείο ηεο COX-2 (220). Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη πςειά επίπεδα IGF-Η ζε 

ζπλδπαζκφ κε ρακειά επίπεδα ηεο IGFBP-3 ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο 

δηαθφξσλ ηχπσλ θαξθίλνπ  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΚΠΔ (221, 222). Ζ αλαζηνιή ηεο 

δξάζεο ηνπ  IGF-RI αλαζηέιιεη ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ θαη ηελ αγγεηνγέλεζε ζηνλ ΚΠΔ (223). 

Αζζελείο κε αθξνκεγαιία έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο πνιππφδσλ θαη  ΚΠΔ (ηδίσο 

ζην δεμηφ θφινλ) θαη ε δεκηνπξγία ηνπο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλα επίπεδα απμεηηθήο 

νξκφλεο θαη IGF-Η ζηνλ νξφ. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηελ ππεξέθθξαζε ηνπ 

IGF-Η ζε επίπεδν  mRNA ηφζν ζηνλ θπζηνινγηθφ φζν θαη ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ. 

Ο IGF-I απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ ηξνθηθφ παξάγνληα πνπ θαίλεηαη ρξήζηκνο ζην θαξθηληθφ 

θχηηαξν ιφγσ ησλ απμεκέλσλ κεηαβνιηθψλ αλαγθψλ, απμάλνληαο ηελ πξφζιεςε ακηλνμέσλ  

θαη πδαηαλζξάθσλ θαη απμάλνληαο ηελ ζχλζεζε πξσηετλψλ θαη γιπθνγφλνπ. Δπίζεο 

εληζρχνληαο ηελ έθθξαζε ηεο θπθιίλεο επηηαρχλεη ηελ πξφνδν ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ απφ ηελ 

θάζε G1 ζηε θάζε  S, δξψληαο σο κηηνγφλν. Ο IGF-I δχλαηαη λα εληζρχζεη ηελ έθθξαζε ησλ 
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αληη-απνπησηηθψλ πξσηετλψλ ηεο νηθνγέλεηαο  Bcl  θαη λα θαηαζηείιεη ηελ έθθξαζε ηεο επ-

απνπησηηθήο  Bax, αλαζηέιινληαο ηελ έλαξμε ηεο απφπησζεο (224). 

Ο IGF-II  έρεη επίζεο κηηνγφλεο θαη αληηαπνπησηηθεο ηδηφηεηεο ξπζκίδνληαο, έηζη, ηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαθνξνπνίεζε. Οη ζπγθεληξψζεηο ηνπ IGF-II  ζην πεξηθεξηθφ αίκα ζηνλ 

άλζξσπν είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηνπ IGF-I σζηφζν ν ξφινο ηνπ θαίλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθφηεξνο θαηά ηελ εκβπνγέλεζε,  παξά  ζηελ εκβξπτθή  πεξίνδν (224). 

Σφζν ν IGF-I φζν θαη ν IGF-II  αζθνχλ ηε βηνινγηθή ηνπο δξάζε κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ  

IGF-IR ελψ ν IGF-I έρεη 2-15 θνξέο κεγαιχηεξε δεζκεπηηθή ηθαλφηεηα ζηνλ  IGF-IR απφ ηνλ  

IGF-II. Δπίζεο νη 3 απφ ηηο 6 IGFBPs έρνπλ κεγαιχηεξε δεζκεπηηθή ηθαλφηεηα πξνο ηνλ  IGF-

II απφ ηνλ IGF-I, ελψ νη ππφινηπεο ηελ ίδηα θαη γηα  ηνπο 2 κε ηειηθφ απνηέιεζκα ν θχξηνο IGF 

πνπ λα αιιειεπηδξά κε ηνλ IGF-IR λα είλαη ν IGF-I (224).  

 Ο IGF-IR είλαη έλαο κεκβξαληθφο ππνδνρέαο κε ηδηφηεηεο ηπξνζηληθήο θηλάζεο, ηνπ νπνίνπ ε 

ηεηξακεξήο δνκή νκνηάδεη κε ηνλ ππνδνρέα ηεο ηλζνπιίλεο κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεη νκνινγία 

θαηά 60 %. Οη IGFs κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη θνηλνχο ππνδνρείο κε ηελ ηλζνπιίλε κε 

κηθξφηεξε φκσο δεζκεπηηθή ηθαλφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο θπζηνινγηθνχο ππνδνρείο ηνπο. 

Μέζσ ελφο κεραληζκνχ αξλεηηθήο παιίλδξνκεο ξχζκηζεο (negative feedback) απμεκέλα 

επίπεδα IGF-I απμάλνπλ ηελ έθθξαζε IGF-IR.  

Ο IGF-IIR είλαη έλαο κνλνκεξήο κεκβξαληθφο ππνδνρέαο πνπ εκθαλίδεη 3 ζέζεηο ππνδνρήο 

ζπλδεηψλ (έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν TGF-β). Γελ έρεη δξάζε ηπξνζηληθήο θηλάζεο θαη γηα 

απηφ δελ δεζκεχεη ηνλ IGF-I παξά κφλνλ ηνλ IGF-IΗ θαη γηα απηφ ζεσξείηαη  θπλεγφο ηνπ IGF-IΗ 

ηνλ νπνίν δεζκεχεη κεηψλνληαο ηε βηνινγηθή ηνπ δξάζε θαη ηε δξάζε ηνπ ζηελ απφπησζε.  

Οη έμη (6) ζπλδεφκελεο ζηνπο IGFs πξσηεΐλεο  (IGFBPs) αλαζηέιινπλ ή εληζρχνπλ ηε δξάζε 

ησλ IGFs.Ο ξφινο ησλ IGFBPs αθνχ ζπλδεζνχλ  ζηνπο IGF είλαη λα ηνπο κεηαθέξνπλ, λα 

ηνπο πξνζηαηεχζνπλ απφ ππνβάζκηζε (degradation) θαη λα ξπζκίζνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο  

κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ IGF-IR. Φπζηνινγηθά νη IGFBPs έρνπλ κεγαιχηεξε δεζκεπηηθή 

ηθαλφηεηα πξνο ηνπο IGFs ζε ζρέζε κε ηνλ IGF-IR. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δέζκεπζεο είλαη ε θαηαζηνιή ηεο δξάζεο ησλ IGFs. Οη IGFs αζθνχλ ηελ βηνινγηθή ηνπο 

δξάζε κφλν φηαλ βξίζθνληαη ζηελ ειεχζεξε κνξθή ηνπο ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο 

απνδέζκεπζήο ηνπο απφ ηηο IGFBPs (IGFBP-1, IGFBP-2, IGFBP-3, and IGFBP-5) φηαλ νη 

ηειεπηαίεο ζπλδεζνχλ κε εηδηθνχο ππνδνρείο ησλ θπηηάξσλ πξννξηζκνχ ζηα νπνία ν IGF ζα 

πξέπεη λα αζθήζεη ηε βηνινγηθή ηνπ δξάζε. Οη κεηαιινπξσηεάζεο (MMPs) θαη ηδίσο ε MMP-7 

(225), ησλ νπνίσλ νη IGFBPs απνηεινχλ ππνζηξψκαηα, αλαζηέιινπλ ηηο IGFBPs 

θαηαζηξέθνληαο ηηο. Ζ απμεκέλε παξαγσγή MMPs απφ ηνλ θαξθίλν, ζηα φςηκα ζηάδηα, είλαη 

έλαο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θαξθηληθφ θχηηαξν γηα λα απειεπζεξψζεη  IGFs θαη λα 

μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν ησλ IGFBPs απμάλνληαο ηελ ηθαλφηεηα δηαζπνξάο ηνπ.    

Πάλσ απφ ην 90% ησλ θπθινθνξνχλησλ IGFs βξίζθνληαη ζε ζπλδεδεκέλε κνξθή κε ηελ 

πξσηεΐλε IGFBP-3 (θπξίσο), ε νπνία φρη κφλν δεζκεχεη ηνλ IGF αιιά εκθαλίδεη θαη απηφλνκε 

αληη-απνπησηηθή δξάζε. Ζ απμεηηθή νξκφλε (GH) θαη ζπγθεθξηκέλεο θπηηαξνθίλεο φπσο  ε  

ηληεξιεπθίλε -1 θαη ν παξάγνληαο λέθξσζεο ησλ φγθσλ TNF–α,  αιιά θαη έλαο νινέλα θαη 
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απμαλφκελνο αξηζκφο αληη-απμεηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ην ξεηηλντθφ νμχ, ηα αληη-

νηζηξνγφλα  θαη ν  P53, απμάλνπλ ηελ έθθξαζε θαη παξαγσγή ηεο  IGFBP-3 (216, 226). 

Παξφκνηα κε ηελ IGFBP-3, ε IGFBP-6 εθηφο απφ ην λα δεζκεχεη ηνλ IGF-II αλαζηέιινληαο ηελ 

δξάζε ηνπ θαίλεηαη λα έρεη αληη-απνπησηηθέο ηδηφηεηεο αλεμάξηεηεο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ 

IGFBP-6 αλαζηέιιεη  ηελ παξαθξηλή δξάζε ηνπ IGF-II ζε θαξθηληθά θχηηαξα παρένο εληέξνπ, 

ελψ ιηπαξά νμέα θαη ην ξεηηλντθφ νμχ αλαζηέιινπλ ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζε 

θπηηαξηθέο ζεηξέο ΚΠΔ απμάλνληαο ηελ παξαγσγή IGFBP-6 (227). 

Γπλεηηθά, ε ζηφρεπζε ηνπ κνλνπαηηνχ ησλ  IGFs απνηειεί έλα ζεξαπεπηηθφ ζηφρν ζηνλ ΚΠΔ. 

Θεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηε ρξήζε κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ (228), αλαζηαιηηθψλ 

πεπηηδίσλ (229) θαη κηθξψλ κνξίσλ (230) ελαληίνλ ηνπ IGF-IR είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηελ 

αλαζηνιή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο θαη ζε κνληέια πεηξακαηφδσσλ. Ζ 

θαξκαθεπηηθή ζηφρεπζε ηνπ IGF-IR κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεξαπεπηηθφ ζηφρν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ΚΠΔ. 

β. Σν κνξηαθό κνλνπάηη ηνπ TGF-β   

Ο TGF-β (transforming growth factor-β) είλαη κηα θπηηαξνθίλε κε πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ζηνπο 

αλζξψπηλνπο ηζηνχο. Αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ θαη δηαδξακαηίδεη 

θαίξην νκνηνζηαηηθφ ξφιν ξπζκίδνληαο ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ 

δηαθνξνπνίεζε. πκκεηέρεη ηφζν ζηελ πξσηνγελή φζν θαη ζηελ επίθηεηε αλνζνινγηθή 

απάληεζε θαη έρεη θαίξην ξφιν ζηελ ξχζκηζε ηεο αλνζνινγηθήο αλνρήο θαη ζηελ δπλαηφηεηα 

ηζηηθήο επνχισζεο (231).   

Σξεηο πξσηετληθέο ηζνκνξθέο ηνπ TGF-β έρνπλ βξεζεί ζηα ζειαζηηθά (νη TGF-β1, TGF-β2, 

TGF-β3) φιεο θσδηθνπνηνχκελεο απφ ην ίδην γνλίδην. Ζ πην ζπρλά εθθξαδφκελε θαη 

κειεηεκέλε ηζνκνξθή είλαη ν TGF-β1 θαη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη 

ζήκεξα  αθνξνχλ επηδξάζεηο εμσγελνχο TGF-β1. Οη θχξηνη κεζνιαβεηέο ηνπ κνλνπαηηνχ ηνπ  

TGF-β είλαη νη  κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο Smads. Ο Smad4 είλαη ν βαζηθφο ζπλεξγάηεο φισλ 

ησλ άιισλ  Smads (Smad2 θαη Smad3) πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνλ ππνδνρέα ηνπ TGF-β. 

Οη Smad6 θαη  Smad7 αλαζηέιινπλ ην κνλνπάηη ηνπ TGF-β αλαζηέιινληαο ηελ 

θσζθνξπιίσζε ησλ Smad2 θαη Smad3. Ο αθξηβήο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ TGF-β, θάηη πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα είλαη βηνινγηθά δξαζηηθφο, δελ έρεη 

δηεπθξηληζηεί απφιπηα.  Ο ελεξγνπνηεκέλνο TGF-β (TGF-β-ligand) αζθεί ηε βηνινγηθή ηνπ 

δξάζε ζπλδεφκελνο κε 3 κεκβξαληθνχο  ππνδνρείο( R)  κε εμαηξεηηθή νκνηφηεηα. Σνπο ΣGF-β 

RI θαη  RII, νη νπνίνη πεξηέρνπλ θηλάζεο ζεξίλεο /ζξενλίλεο ζην ελδνθπηηάξην ηκήκα ηνπο θαη 

ηνλ TGF-β RIΗΗ (γλσζηφο θαη σο β-γιπθάλε) (232, 233). Ο  TGF-β-ligand είηε ζπλδέεηαη ζηνλ 

TGF-β RIΗΗ πνπ παξνπζηάδεη ην ζήκα ή πξνζδέλεηαη ζηνλ TGF-βRIΗ. ηε ζπλέρεηα ην 

ζχκπιεγκα πνπ πξνθχπηεη ζπλδέεηαη κε ηνλ TGF-βRI θαη ηνλ ελεξγνπνηεί κέζσ 

θσζθνξπιίσζεο. Ο ελεξγνπνηεκέλνο TGF-βRI πξνθαιεί ηελ  θσζθνξπιίσζε ηνπ  Smad2 ή 

ηνπ Smad3 πνπ πξνζδέλνληαη ζηνλ Smad4 δεκηνπξγψληαο έλα ζχκπινθν ην νπνίν 

κεηαλαζηεχεη ζηνλ ππξήλα θαη αιιειεπηδξά κε κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο ξπζκίδνληαο ηελ 

κεηαγξαθή πιεζψξαο γνληδίσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ κνλνπαηηνχ ειέγρεηαη απφ 

ηνπο Smad6 θαη  Smad7, αιιά πηζαλψο θαη απφ ηελ ελδνθπηηάξσζε (εζσηεξίθεπζε) ηνπ 
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ππνδνρέα ηνπ TGF-β (234-236). Σν πξνηεηλφκελν κνξηαθφ κνλνπάηη ηνπ TGF-β θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα 12. 

 

 

Δηθόλα 12. Σν ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ηνπ TGF-β ζηα θνινληθά θαξθηληθά θχηηαξα (237). 

 

Ζ δηαηαξαγκέλε παξαγσγή  TGF-β πνπ  έρεη παξαηεξεζεί ζηελ λφζν ηνπ Crohn θαη ζηελ 

ειθψδε θνιίηηδα πηζαλψο ζπκβάιιεη ζηελ επέθηαζε ηεο θιεγκνλήο (238). ηελ νγθνγέλεζε 

ην κνξηαθφ κνλνπάηη  πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ TGF-β  έρεη δχν πξφζσπα θαη έηζη ζηα 

αξρηθά ζηάδηα θαη ζην θπζηνινγηθφ παρχ έληεξν θαίλεηαη φηη δξα νγθνθαηαζηαιηηθά, 

επάγνληαο ηελ απφπησζε [κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ κνλνπαηηνχ θσζθν-ηλνζηηνι-3-

θηλάζεο(PI3K)/Akt/survivin]  θαη αλαζηέιινληαο ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ, ελψ ζηα 

ηειηθά ζηάδηα θαίλεηαη φηη δηεπθνιχλεη ηελ επέθηαζε θαη κεηαζηαηηθφηεηα ηνπ φγθνπ επάγνληαο 

ηελ λεναγγείσζε θαη ξπζκίδνληαο ησλ εμσθπηηάξην ρψξν, θπξίσο κέζσ επαγσγήο ησλ 

κεηαιινπξσηεαζψλ (MMPs) φπσο έρεη δεηρηεί  ζε κνληέια πεηξακαηνδψσλ (236, 239, 240). 

Έρεη δεηρηεί φηη ν TGF-β κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη θπηηαξνζηαηηθέο γνληδηαθέο απαληήζεηο ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ηφζν ζηελ G1 θάζε (ζπλήζσο), φζν θαη ζηηο 

θάζεηο S θαη G2 (241). Γεδνκέλα απφ κειέηεο ζε 3 ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθνχο ηζηνχο (δέξκα, 

καζηφ θαη πλεχκνλα) απνθαιχπηνπλ έλα θνηλφ θπηηαξνζηαηεπηηθφ κνληέιν δξάζεο ηνπ TGF-β 

ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αλαζηνιέσλ  ησλ εμαξηεκέλσλ απφ ηελ θπθιίλε 
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θηλαζψλ (CDK) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ CDKN2B  θαη ηνπ CDKN1A, αιιά θαη ηελ θαηαζηνιή 

απμεηηθψλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ φπσο ν c-MYC, θαη νη ID1, ID2 θαη  ID3 (242). 

γ. Σν κνλνπάηη ηνπ  EGF (Epidermal Growth Factor) ππνδνρέαο (EGFR) 

Ο EGF (Epidermal Growth Factor) ππνδνρέαο (EGFR) έρεη επίζεκα αλαγλσξηζηεί σο 

νγθνγνλίδην ζηνλ άλζξσπν εκθαλίδνληαο νκνινγία πξνο ην  V-ERB-B νγθνγνλίδην ησλ ηψλ 

(243). Γλσξίδνπκε εδψ θαη δεθαεηίεο φηη ν EGFR ππεξεθθξάδεηαη ζηα θαξθηληθά θχηηαξα. 

Πάλσ απφ ην 30% ησλ επηζειηαθψλ θαξθίλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΚΠΔ) 

εθθξάδνπλ ηνλ EGFR ζε πςειά επίπεδα, γεγνλφο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ρεηξφηεξε 

πξφγλσζε (244).  

O EGFR ήηαλ ν πξψηνο ππνδνρέαο πνπ αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ ππνδνρέσλ 

ηεο ηπξνζηληθήο θηλάζεο (ErbB) ηχπνπ Η. Ζ νηθνγέλεηα ησλ ErbB απαξηίδεηαη απφ ηνλ EGFR  

(ErbB1/EGFR/HER1), ηνλ  ErbB2 (HER2/neu), ηνλ ErbB3 (HER3) θαη ηνλ ErbB4 (HER4) 

(245). Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ππνδνρέσλ απφ ηνπο ζπλδέηεο ηνπο (ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ EGFR  απφ ηνλ EGF θαη ηνλ TGF-α) ελεξγνπνηεί κηα ζεηξά απφ ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα 

ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γξακκηθά, αιιά απνηεινχλ  έλα πνιπεπίπεδν δίθηπν ην νπνίν 

επηηξέπεη νξηδφληηεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θαη πνιπζχλζεηεο απαληήζεηο  νη 

νπνίεο είλαη εηδηθέο γηα θάζε ππνδνρέα. Ο απνζπληνληζκφο ησλ εηδηθψλ απηψλ 

ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ λενπιαζκαηηθή εμαιιαγή. Οη ππνδνρείο 

ErbB είλαη κεκβξαληθνί θαη  απνηεινχληαη απφ έλα εμσθπηηάξην ηκήκα ππνδνρήο , έλα 

δηακεκβξαληθφ ηκήκα  θαη έλα ελδνθπηηάξην ηκήκα κε δνκή ηπξνζηληθήο θηλάζεο κε έλα 

ξπζκηζηηθφ θαξβνμπηειηθφ άθξν.  

 Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ErbB/κνλνπαηηψλ γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο. ε 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κηα πνηθηιία ζπλδεηψλ ζπλδένληαη κε ηνλ ππνδνρέα θαη απηφ νδεγεί 

ζηελ δεκηνπξγία νκν- ή έηεξν-δηκεξψλ ζπκπιφθσλ ηα νπνία θεξχζζνπλ ηελ έλαξμε ηεο 

ελδνθπηηάξηαο ζεκαηνδφηεζεο ηελ νπνία εληζρχνπλ θαη δηαθνξνπνηνχλ. ηα θαξθηληθά 

θχηηαξα ε ελεξγνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ ErbB κπνξεί λα γίλεη θαη κε επηπξφζζεηνπο 

κεραληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαιιαγέο, απηνθξηλή παξαγσγή ζπλδεηψλ απφ ηνλ φγθν, 

ελεξγνπνίεζε ηνπ κνλνπαηηνχ κέζσ άιισλ ππνδνρέσλ, αιιά θαη απφ ηελ κεκνλσκέλε 

ππεξέθθξαζε ηνπ ππνδνρέα απφ ηνλ φγθν ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελεξγνπνίεζή 

ηνπ θαη ηε δεκηνπξγία δηκεξψλ ζπκπιφθσλ ρσξίο ηελ παξνπζία ζπλδέηε (246). Σν κνλνπάηη 

ζεκαηνδφηεζεο ηνπ  EGFR απεηθνλίδεηαη παξαζηαηηθά ζηελ εηθόλα 13 (247). 
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Δηθόλα 13. Σν κνλνπάηη ζεκαηνδφηεζεο ηνπ  EGFR (247). 

 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ηπξνζηληθήο θηλάζεο ηνπ ελδνθπηηάξηνπ ηκήκαηνο ηνπ ππνδνρέα, κέζσ 

απηνθσζθνξπιίσζεο, νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη θσζθνξπιίσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ελδνθπηηάξησλ παξαγφλησλ-ππνζηξσκάησλ, αιιά θαη ζηε ζχλδεζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξίσλ 

ζε απηφλ (248). Ζ πεξαηηέξσ κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο γίλεηαη κέζσ ηνπ κνλνπαηηνχ Ras-Raf-

MAP-θηλάζεο (249). Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ  Ras ππξνδνηεί κηα αιιεινπρία θσζθξπιηψζεσλ 

πνπ νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ MAP θηλαζψλ (ERK1 θαη ERK2). Οη ERK1 θαη ERK2 

ξπζκίδνπλ ηελ κεηαγξαθή κνξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπηηαξηθή επηβίσζε, ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ  θαξθηλσκαηψδε εμαιιαγή (transformation) (250). 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ κνλνπαηηνχ ηνπ EGFR είλαη ε  phosphatidylinositol 3-

kinase (PI3K) θαη ε protein-serine/threonine kinase Akt (251, 252). Ζ Akt είλαη έλαο 

κεηαθνξέαο κελπκάησλ ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ έλαλ θαηαξξάθηε κνξηαθψλ απαληήζεσλ 

θπηηαξηθήο επηβίσζεο, αχμεζεο, πνιιαπιαζηαζκνχ θαη θπηηαξηθήο θηλεηηθφηεηαο (252). 

Μία άιιε ζεκαηνδνηηθή νδφ απνηειεί ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ελεξγνπνηνχκελνπ απφ ην stress 

κνλνπαηηνχ ηεο C-πξσηετληθήο-θηλάζεο θαη ηνπ Jak/Stat. Ζ ελεξγνπνίεζε απηψλ ησλ 

κνλνπαηηψλ κεηαθξάδεηαη ζηνλ ππξήλα ζε δηαθξηηά κεηαγξαθηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πνηθηιία θπηηαξηθψλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θπηηαξηθή επηβίσζε 
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ή ζην ζάλαην, ζηελ θπηηαξηθή θηλεηηθφηεηα, ζηε δηήζεζε, ζηελ ηθαλφηεηα πξνζθφιιεζεο θαη 

ζηελ θπηηαξηθή επηδηφξζσζε (245). 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα θαηέζηεζαλ  ηελ αδξαλνπνίεζε ηνπ EGFR ή ησλ ζπλδεηψλ ηνπ κηα  

ειθπζηηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ΚΠΔ. Ζ αδξαλνπνίεζε ηνπ EGFR κέζσ 

αληηζσκάησλ ή κνξίσλ κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο  έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηνπ 

κνλνπαηηνχ ησλ MAPK θαη ηεο ΑΚΣ, ζεκαληηθή επαγσγή ηνπ p27KIP1 (αλαζηνιέα ησλ 

θηλαζψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θπθιίλε), απνθαηάζηαζε ηεο αληηπνιιαπιαζηαζηηθήο 

δξάζεο ηνπ TGF-β, αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ζηε θάζε G1 θαη αχμεζε ηεο 

απφπησζεο κέζσ επαγσγήο ησλ θαζπαζψλ 8 θαη 9, θαη ηαπηφρξνλεο αλαζηνιήο ησλ Bcl θαη 

άιισλ αληη-απνπησηηθψλ κνξίσλ (253-255). Δπηπιένλ ζε κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα ε 

αδξαλνπνίεζε ηνπ EGFR κε κνλνθισληθά αληηζψκαηα πξνθάιεζε ζεκαληηθή θαηαζηνιή ησλ 

αγγεηνγελεηηθψλ παξαγφλησλ θαη ζεκαληηθή θαηαζηνιή ηεο κεηαζηαηηθφηεηαο ηνπ φγθνπ, 

απμάλνληαο παξάιιεια ηελ δξάζε ηεο αθηηλνζεξαπείαο θαη ηεο ρεκεηνζεξαπείαο (256-259). 

ήκεξα βξίζθνληαη ζε εμέιημε θιηληθέο κειέηεο ζηνλ άλζξσπν κε ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα, κε απνηέιεζκα ε ρξήζε κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ EGFR λα 

απνηειεί  κηα ελαιιαθηηθή ζεξαπεία ζε πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ ΚΠΔ (260).  
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Με ηεξνεηδή Αληηθιεγκνλώδε Φάξκαθα (ΜΑΦ) θαη ΚΠΔ. 

 

Γεληθά 

Δδψ θαη πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα έρεη δεηρηεί απφ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο φηη ε ιήςε 

αζπηξίλεο θαη ΜΑΦ κεηψλεη ην  ζρεηηθφ θίλδπλν αλάπηπμεο ΚΠΔ (261, 262). Έθηνηε νη 

αληηλενπιαζκαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ΜΑΦ ζηνλ ΚΠΔ αιιά θαη ζε άιιεο λενπιαζίεο έρνπλ 

αλαδεηρηεί απφ πνιιέο ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο (263-268). Σα παξαδνζηαθά ΜΑΦ 

είλαη κε εθιεθηηθνί αλαζηνιείο ηφζν ηεο θπθινμπγελάζεο (COX)-1 φζν θαη ηεο 

θπθινμπγελάζεο (COX)-2. Ζ COX-1 εθθξάδεηαη ηδηνζπζηαζηαθά ζε πνιινχο ηζηνχο, ελψ ε 

COX-2 αληρλεχεηαη ακπδξά ζηνλ θπζηνινγηθφ ηζηφ θαη ε έθθξαζή ηεο επάγεηαη απφ 

θπηηαξνθίλεο θαη θαηαζηάζεηο stress. Οη θπθινμπγελάζεο κεηαηξέπνπλ ην αξαρηδνληθφ νμχ ζε 

πξνζηαγιαλδίλε(PG)-Ζ2 ζε δχν θάζεηο. Ζ PG-Ζ2 κεηαηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ 

επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζηαγιαλδηληθψλ ζπλζεηαζψλ ζε PG-Δ2, PG-F2α ή PG-D2. ε 

πνιινχο θαξθίλνπο ε ξχζκηζε ηεο έθθξαζεο ηεο COX-2 θαη ηεο ζπλζεηάζεο ηεο 

κηθξνζσκηθήο PG-Δ1 έρνπλ θαηαξγεζεί κε απνηέιεζκα ηελ ππεξέθθξαζε θαη ησλ 2 ελδχκσλ 

ε νπνία νδεγεί ζηελ απμεκέλε παξαγσγή PG-Δ2 απφ ην θχηηαξν (269-275). Ζ ππεξέθθξαζε 

θαη ησλ 2 πξσηετλψλ είλαη έλα απφ ηα πξψηα βήκαηα θαηά ηελ θαξθηλνγέλεζε ηνπ ΚΠΔ 

θαζψο εκθαλίδεηαη απφ ην ζηάδην ηνπ αδελψκαηνο (275). Ζ απμεκέλε έθθξαζε ηεο COX-2 

θαίλεηαη φηη ζπκκεηέρεη ζηελ θαξθηλνγέλεζε επάγνληαο ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε (276, 277), 

αλαζηέιινληαο ηελ απφπησζε (278, 279), ηξνπνπνηψληαο ηελ δπλαηφηεηα θπηηαξηθήο 

πξνζθφιιεζεο θαη εληζρχνληαο ηελ κεηαζηαηηθφηεηα ηνπ φγθνπ θαη ηελ αγγεηνγέλεζε (280-

283) (Δηθόλα 14). 

 

 

 

Δηθόλα 14. Σν κνλνπάηη ηεο COX-2 θαη ν ξφινο ηεο ζηελ θαξθηλνγέλεζε (284). 
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 Ζ αλαζηνιή ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο COX-2 κε ηα παξαδνζηαθά ΜΑΦ αλαζηέιιεη ηηο 

παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο δηθαηνινγψληαο ηελ αληηλενπιαζκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (285, 

286). Χζηφζν πέξαλ ησλ κεραληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαζηνιή ηεο COX-2, επηπιένλ 

κεραληζκνί, αλεμάξηεηνη ηεο αλαζηνιήο ηεο COX-2, θαίλνληαη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αληηλενπιαζκαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ΜΑΦ, ελψ θάζε ΜΑΦ θαίλεηαη λα έρεη επηπιένλ  θαη ηνλ 

δηθφ ηνπ, ιίγν σο πνιχ εηδηθφ θαη αλεμάξηεην ηεο COX-2 ζηφρν (287). 

 

Ζ εκθάληζε θαη ε πξνβιεκαηηθή ρξήζε ησλ COX-2 αλαζηνιέσλ. 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ απνηειέζκαηνο ελφο θαξκάθνπ ζηνλ θαξθίλν γίλεηαη κεηά 

απφ ηε ρξήζε ηνπ γηα κήλεο ή ρξφληα. ηελ πεξίπησζε ησλ παξαδνζηαθψλ ΜΑΦ , ε 

παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπο ζρεηίδεηαη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ κε ηελ εκθάληζε απεηιεηηθψλ γηα 

ηε δσή  γαζηξεληεξηθψλ επηπινθψλ, φπσο ην πεπηηθφ έιθνο θαη ε αηκνξξαγία. Οη επηπινθέο 

απηέο απνδίδνληαη ζηελ ηαπηφρξνλε αλαζηνιή ηεο ηδηνζπζηαζηαθήο COX-1 απφ ηα 

παξαδνζηαθά ΜΑΦ ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή ηεο γαζηξνπξνζηαηεπηηθήο 

PG.  Οη εθιεθηηθνί (γηα ηε αθξίβεηα ππεξεθιεθηηθνί) αλαζηνιείο ηεο COX-2 φπσο ε celecoxib 

θαη ε  rofecoxib δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα απνθεπρζνχλ νη παξαπάλσ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

ηεο ηαπηφρξνλεο COX-1 αλαζηνιήο (288, 289). Πξάγκαηη, ηα απνηειέζκαηα θιηληθψλ κειεηψλ 

αλέδεημαλ φηη νη COΥ-2 αλαζηνιείο είραλ ζεκαληηθά ιηγφηεξεο παξελέξγεηεο απφ ην 

γαζηξεληεξηθφ ζπλδπάδνληαο ηζνδχλακε αληηθιεγκνλψδε δξάζε κε ηα παξαδνζηαθά ΜΑΦ 

(5-8). ήκεξα, ε νκάδα ησλ COX-2 αλαζηνιέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ celecoxib, 

rofecoxib, valdecoxib, etoricoxib θαη lumiracoxib, είλαη ππφ θξίζε θαη παξαθνινχζεζε ιφγσ 

ησλ αλεπηζχκεησλ θαξδηαγγεηαθψλ επηπινθψλ (ππέξηαζε, εγθεθαιηθά επεηζφδηα, 

εκθξάγκαηα κπνθαξδίνπ) πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηά απφ παξαηεηακέλε ρξήζε ηεο  rofecoxib 

θαη ηεο valdecoxib απφ αζζελείο (290). Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ επηπινθψλ ήηαλ ε 

απφζπξζε ηεο  rofecoxib απφ ηελ αγνξά ην 2004 κε απνηέιεζκα ηελ απφζπξζε θαη ηεο 

valdecoxib ην 2005 απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ (FDA). Σα απνηειέζκαηα γηα  

ηελ  celecoxib ήηαλ σο έλα βαζκφ δηαθνξεηηθά θαη γηα ηελ αθξίβεηα αληηθξνπφκελα. Παξφιν 

πνπ ζε κηα κειέηε θάλεθε φηη ε παξαηεηακέλε ρξήζε ηεο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν 

θαξδηαγγεηαθψλ επηπινθψλ (291), κηα παξφκνηα εζληθή κειέηε γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

απηφκαησλ αδελσκαησδψλ πνιππφδσλ ηελ νκάδα  (the Prevention of Spontaneous 

Adenomatomous Polyps Trial) δελ αλέδεημε παξφκνην θίλδπλν θαη γηα απηφ ε ζπλέρηζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηεο celecoxib επεηξάπεθε κε ηελ επηζήκαλζε ηεο έιιεηςεο αζθαινχο γλψζεο 

γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ζην θαξδηαγγεηαθφ (φπσο θαη ζην γαζηξεληεξηθφ θαη ην δέξκα) (290). 

 Ζ celecoxib είλαη ην κνλαδηθφ ΜΑΦ πνπ εγθξίζεθε απφ ηνλ FDA ην 1999 σο 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ζηνπο αζζελείο κε FAP, ελψ θαλέλα  ΜΑΦ δελ έρεη αλαδείμεη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνπο αζζελείο κε ζχλδξνκν Lynch (292). Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο 

celecoxib ην 1998 θαη ηεο  rofecoxib ην  1999 πεξηζζφηεξεο απφ  3000 κειέηεο ζρεηηθά κε ηε 

κε ηνπο αλαζηνιείο ηεο COX-2 , ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο θαη ηνπο κνξηαθνχο ηνπο ζηφρνπο 

έρνπλ δηεμαρζεί.  
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Ο CAY 10404  

Ο CAY10404  είλαη έλαο απφ ηνπο λεψηεξνπο  ππεξεθιεθηηθνχο αλαζηνιείο ηεο  COX-2 κε έλα 

δείθηε εηδηθφηεηαο (SI) γηα ηελ COX-2 ζε ζρέζε κε ηελ COX-1 θαηά 1500 θνξέο κεγαιχηεξν 

απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο celecoxib ζπγθξίζηκν κφλν κε ηνπο λεψηεξνπο αλαζηνιείο ηεο  COX-2 

φπσο ε valdecoxib θαη ε etoricoxib (SI = IC50 COX-1/IC50 COX-2) (293). ε θπηηαξηθέο ζεηξέο 

αλζξψπηλνπ λεπξνβιαζηψκαηνο ν CAY10404 κείσζε ηελ θπηηαξηθή επηβίσζε πξνθαιψληαο  

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θπηηάξσλ ζηελ θάζε G1 θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θπηηάξσλ 

ηεο θάζεο G2 (ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο θπηηαξνκεηξίαο). Δπίζεο ν CAY10404 

πξνθάιεζε επηπιένλ αχμεζε ηνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ (θαηά 58%) ζε θχηηαξα ηα νπνία είραλ 

πξν ηεο επίδξαζεο ππνβιεζεί ζε αθηηλνβνιία, δείρλνληαο έηζη κηα ηθαλφηεηα ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ  ζηελ αθηηλνζεξαπεία (294). Σν 

αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηνπ  CAY10404 ζε θαξθηληθέο ζεηξέο παρένο εληέξνπ δελ 

έρεη εθηηκεζεί.  

Σα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα κηαο θιηληθήο κειέηεο θάζεο 1 ζε 16 αζζελείο κε πξνρσξεκέλν 

ΚΠΔ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζαλήο ζπλεξγηθήο δξάζεο ηεο  5-FU (ζε ζηαζεξή δνζoινγία), 

ηεο ιεπθνβνξίλεο (ζε ζηαζεξή δφζε) ζε ζπλδπαζκφ κε βαζκηδσηή δνζνινγία celecoxib  

έδεημαλ φηη ε  celecoxib ζηε ζπλήζε δνζνινγία ρνξήγεζεο δελ αχμεζε ηηο αλεπηζχκεηεο 

ελέξγεηεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη άξα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε αζθάιεηα κε ηελ 5-FU (295).  

Δπίζεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ δηθψλ καο απνηειεζκάησλ  ζην UEGW 2006 (363) νη Lim 

και συν έδεημαλ πξφζθαηα, φηη ε  celecoxib  απμάλεη  πεξαηηέξσ ηελ επαγφκελε απφ ηελ 5-FU 

απφπησζε ζηηο θαξθηληθέο ζεηξέο παρένο εληέξνπ HCT-15 θαη HT-29 αλαζηέιινληαο ηνλ 

θπηηαξηθφ θχθιν ζηε θάζε G2/M θαη πξνθαιψληαο ζπζζψξεπζε ησλ θπηηάξσλ ζηελ θάζε 

G1/S (296). Μειέηε αμηνιφγεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο 5-FU κε ηνλ  CAY10404 

δελ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα ζε θπηηαξνζεηξέο.  

 

πλήζεηο απνηειεζκαηηθέο ζπγθεληξώζεηο COX-2 αλαζηνιέσλ (Celecoxib) ζε 

θπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ζην πιάζκα αζζελώλ.   

 Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπγθεληξψζεηο  celecoxib ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο είλαη κεγαιχηεξεο ζε 

ζρέζε κε ηηο ζπγθεληξψζεηο κε ηηο αλαθεξφκελεο ζην πιάζκα αζζελψλ  γηα ηηο νπνίεο έρεη 

δεηρηεί φηη επάγνπλ  αληηθαξθηληθά απνηειέζκαηα ζε θιηληθέο κειέηεο (Πίλαθαο 1). Οη ζπλήζεηο 

ζπγθεληξψζεηο πνπ έρεη αλαθεξζεί φηη απαηηνχληαη ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο γηα λα πξνθιεζεί 

απφπησζε είλαη 40-100 κM, ελψ ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα 

αζζελψλ  κεηά απφ κηα δφζε 400 mg peros είλαη~3κM. 

  

Σν 5-Ακηλνζαιηθπιηθό-νμύ (5-ASA)  

Σν 5-Ακηλνζαιηθπιηθφ-νμχ (5-ASA ή Μεζαιαδίλε) είλαη έλα κε ζηεξνεηδέο αληηθιεγκνλψδεο 

θάξκαθν, θαιά αλεθηφ απφ ηνλ αζζελή θαη ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο γηα ηε ζεξαπεία θαη ηελ 

επαγσγή χθεζεο ζηνπο αζζελείο κε Διθψδε Κνιίηηδα (ΔΚ) απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 έρνληαο 
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πεξηνξηζκέλν πνζνζηφ γαζηξεληεξηθψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ 

(297,298). Σν 5-ASA δελ εκθαλίδεη ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ην γαζηξεληεξηθφ ησλ 

ππνινίπσλ ΜΑΦ γηαηί κεηαβνιίδεηαη γξήγνξα ζηνλ αλελεξγφ κεηαβνιίηε ηνπ, ην Ν-αθέηπιν-

άκηλν-ζαιηθπιηθφ νμχ, θαη πξνβάιιεη σο έλαο ειθπζηηθφο ππνςήθηνο ζηε ρεκεηνπξνθχιαμε 

ηνπ ΚΠΔ.  

 

 

Πίλαθαο 1. πγθεληξψζεηο Celecoxib θαη Rofecoxib πνπ επάγνπλ αληηθαξθηληθά 

απνηειέζκαηα invitro. 

Ζ ζεξαπεία κε δηζθία ή ηακπιέηεο απφ θαζαξφ 5-ASA δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηνπο 

αζζελείο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε απνξξφθεζε ηνπ 5-ASA είλαη κηθξή απφ ην ιεπηφ έληεξν ν 

κεγάινο ρξφλνο δηάβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεγάιε απνξξνθεηηθή επηθάλεηα ηνπ ιεπηνχ 

εληέξνπ αξθνχλ γηα λα απνξξνθεζεί ζηαδηαθά ζρεδφλ φιε ε πνζφηεηα ηνπ θαξκάθνπ απφ ην 

ιεπηφ έληεξν, κε απνηέιεζκα λα κελ επηηπγράλνληαη ζεξαπεπηηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ 
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θαξκάθνπ ζηελ επηζπκεηή πεξηνρή δξάζεο ηνπ. Σν 5-ASA είλαη απνηειεζκαηηθφ φηαλ 

ρνξεγείηαη κε ηε κνξθή ππνθιπζκψλ σζηφζν δελ είλαη εχθνιε ε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο 

ζηε ζεξαπεία θαη επίζεο ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ πεξηνξίδεηαη ζην άπσ παρχ έληεξν. Έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο θαξκαθνηερληθψλ κνξθψλ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηελ επίηεπμε 

ζεξαπεπηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ 5-ASA ζην παρχ έληεξν. Μεηαμχ απηψλ ε ζνπιθαζαιαδίλε, 

πνπ απνηειείηαη απφ έλα κφξην 5-ASA ζπλδεδεκέλν κε έλα δεζκφ αδψηνπ κε ηελ 

ζνπιθαππξηδίλε, είλαη ε πξψηε απνηειεζκαηηθή θαξκαθνηερληθή κνξθή ηνπ 5-ASA ζηελ 

ζεξαπεία ηεο ΔΚ. Οη ππφινηπεο δηαζέζηκεο ζήκεξα κνξθέο ηνπ 5- ASA, απνξξνθνχκελεο 

ειάρηζηα απφ ην ιεπηφ έληεξν, είλαη ε κεζαιαδίλε, ε νιζαιαδίλε θαη ε βαιζαιαδίδε, ελψ 

πξφζθαηα αλαπηχρζεθε θαη ε πην πξνεγκέλε θαξκαθνηερληθά κνξθή ηνπ 5-ASA (ΜΜΥ-

κεζαιακίλε) βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο νπνίαο απνηειεί ε επίηεπμε ζεξαπεπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο κε κία κφλν εκεξήζηα δφζε ηνπ θαξκάθνπ (299, 300) (Δηθόλα 15). 

Μεραληζκόο δξάζεο ηνπ 5-ASA ζην θνινληθό επηζήιην 

Ο κεραληζκφο δξάζεο ηνπ 5-ASA δελ έρεη κέρξη ηψξα δηεπθξηληζηεί σζηφζν θαίλεηαη φηη ε 

αληηθιεγκνλψδεο δξάζε ηνπ  δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαζηνιή ηεο COX.  Ο θαηάινγνο κε ηνπο  

ππνςήθηνπο κεραληζκνχο δξάζεο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηζπιινγή ειεπζέξσλ ξηδψλ 

νμπγφλνπ, ηελ αλαζηνιή ηεο ιηπνμπγελάζεο, ηε ξχζκηζε ηνπ πξνζηαγιαλδηληθνχ πξνθίι ηνπ 

θπηηάξνπ κέζσ επίδξαζεο ζηελ πξνζηαγιαλδίλν-15-πδξνμπ-δευδξνγελάζε θαη ηελ 

παξεκβνιή ζηε ιεηηνπξγία ησλ ιεπθνηξηελίσλ (301). 

Κιεηδί γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ δξάζεο ηνπ 5-ASA ζην θνινληθφ 

επηζειηαθφ θχηηαξν, απνηέιεζε ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ  

αληηθιεγκνλσδψλ  δξάζεψλ ηνπ κνηάδνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

ππνδνρέσλ PPAR-γ (γ-form of peroxisome proliferator-activated receptors) φπσο πρ ε 

ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο θιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ, ε ξχζκηζε ηεο απνθσζθνξπιίσζεο 

ηνπ RelA/p65, ε κείσζε ηεο κεηαγξαθηθήο ελεξγφηεηαο ηνπ NF-kB θαη ε κείσζε ηεο ζχλζεζεο 

πξνζηαγιαλδηλψλ θαη ιεπθνηξηελίσλ (302-304). 

 

 

Δηθόλα 15. Ζ ρεκηθή δνκή ησλ ακηλνζαιηθπιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα (299). 
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Ο ππνδνρέαο PPAR-γ 

Οη ππνδνρείο PPAR είλαη κέιε ηεο κεγάιεο νηθνγελείαο ησλ ππξεληθψλ ππνδνρέσλ (Nur) νη 

νπνίνη ελέρνληαη ζηελ κεηαηξνπή κεηαβνιηθψλ θαη ηξνθηθψλ ζεκάησλ ζε επίπεδν 

κεηαγξαθήο (305). Οη PPAR-γ εθθξάδνληαη ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα ζην θνινληθφ 

επηζήιην θαη ηνλ ιηπψδε ηζηφ θαη  ιηγφηεξν ζην επηζήιην ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ (306). H 

ελεξγνπνίεζε ηνπ PPAR-γ έρεη αλαζηαιηηθή επίδξαζε ζηελ θαξθηλνγέλεζε κέζσ αλαζηνιήο 

ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ, επαγσγήο ηεο θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη αλαζηνιήο 

ηεο δεκηνπξγίαο πξψηκσλ, δπλεηηθά παζνγελεηηθψλ, θξππηηθψλ εζηηψλ (aberrant crypts foci). 

Έρεη δεηρηεί φηη ν PPAR-γ θαηαζηέιιεη πξψηκα ηελ νγθνγέλεζε ζην παρχ έληεξν 

παξεκβαίλνληαο ζην κνλνπάηη ηνπ  APC (Wnt)/β-θαηελίλεο, κέζσ ελφο νγθνθαηαζηαιηηθνχ 

γνληδίνπ (307, 308)(Δηθόλα 16).  

 

Δηθόλα 16. Σν κνξηαθφ κνλνπάηη ηνπ PPAR-γ-(Wnt)/β-θαηελίλεο ζην θνινληθφ επηζειηαθφ 

θχηηαξν(309). 

 Μηα κεγάιε πνηθηιία παξαγφλησλ έρνπλ αλαθεξζεί λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ξχζκηζε ηνπ 

ππνδνρέα PPAR-γ σζηφζν, θαίλεηαη φηη ηα βαθηεξίδηα ηνπ εληεξηθνχ απινχ είλαη νη πην 

ζεκαληηθνί επαγσγείο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ PPAR-γ ζην θνινληθφ επηζειηαθφ θχηηαξν. 

Δπηπξφζζεηα, αζζελείο κε ΔΚ εκθαλίδνπλ επεξεαζκέλε έθθξαζή ηνπ PPAR-γ ζηα θχηηαξα 

ηνπ θνινληθνχ ηνπο βιελλνγφλνπ (310, 311). ήκεξα, ππάξρνπλ πιένλ αξθεηά δεδνκέλα ηα 



 61 

νπνία ζε κεγάιν βαζκφ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε ζεξαπεπηηθή δξάζε ηνπ 5-ASA ζηελ 

ΔΚ είλαη απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ PPAR-γ. 

 

Πηζαλνί κεραληζκνί ρεκεηνπξνθπιαθηηθήο δξάζεο ηνπ 5-ΑSA ζηνλ ΚΠΔ  

Οη αζζελείο κε ΔΚ εκθαλίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο ΚΠΔ (312, 313). Απφ αξθεηέο 

κειέηεο έρεη  πιένλ δεηρζεί φηη ε καθξνρξφληα ρξήζε 5-ASA ζε αζζελείο κε ΗΦΔΝ κεηψλεη 

ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ΚΠΔ (80, 312, 314, 315). Ο ηεθκεξησκέλνο  

ρεκεηνπξνθπιαθηηθφο ξφινο ησλ ΜΑΦ ζηνλ ΚΠΔ θαη νη νκνηφηεηεο ησλ αληηθιεγκνλσδψλ 

δξάζεσλ ηνπ 5-ASA κε απηέο ησλ ΜΑΦ δηθαηνινγνχλ ηελ αλαδήηεζε ελφο πηζαλνχ 

κεραληζκνχ ρεκεηνπξνθχιαμεο ζηνλ ΚΠΔ απφ ηνλ 5-ASA. Βέβαηα, ελψ ε αληηλενπιαζκαηηθή 

δξάζε ησλ ΜΑΦ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θαηαζηνιή ηεο COX-2, φπσο θαη κε 

άιινπο αλεμάξηεηνπο κεραληζκνχο, ν 5-ASA είλαη  έλαο αδχλακνο αλαζηνιέαο ηεο COX-2. 

Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί  φηη, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ην 5-ASA θαίλεηαη λα 

επάγεη ηελ απφπησζε ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο ΚΠΔ, ππάξρνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα ζε 

ζρέζε κε ηελ δξάζε ηνπ 5-ASA ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θνινληθψλ επηζειηαθψλ 

θπηηάξσλ (Δηθόλα 17).  

 

 

 

Δηθόλα 17. Οη κέρξη ζήκεξα πξνηεηλφκελνη κεραληζκνί ρεκεηνπξνθχιαμεο ηνπ 5-ASA ζηνλ 

ΚΠΔ (316). 

 

Οη Φζνξηνθηλνιόλεο 

Oη Φζνξηνθηλνιφλεο είλαη αληηβηνηηθά επξένο θάζκαηνο ηα νπνία αζθνχλ ηελ αληηβαθηεξηδηαθή 

ηνπο δξάζε αλαζηέιινληαο ηελ βαθηεξηδηαθή  DNA γπξάζε, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

ππεξειίθσζε, ηε κεηαγξαθή, ηελ αληηγξαθή θαη ην ρξσκνζσκηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ 

πξνθαξπσηηθνχ DNA (317). Ζ ζηπξνθινμαζίλε (Δηθόλα 18) είλαη ν παξαδνζηαθφο 

εθπξφζσπνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θζνξηνθηλνινλψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηελ 
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θιηληθή πξάμε γηα ηε ζεξαπεία δηαθφξσλ ινηκψμεσλ, αιιά θαη ηεθκεξησκέλα ή εκπεηξηθά ζηελ 

ζεξαπεία ησλ ΗΦΔΝ (318, 319). 

 

                        

Δηθόλα 18. Ζ ρεκηθή δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ θηλνινλψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηελ 

θιηληθή πξάμε θαη νη νπνίεο 

εκθαλίδνπλ αλνζνηξνπνπνηεηηθέο 

ηδηφηεηεο.

 

α.  Αληηκηθξνβηαθή δξάζε θηλνινλώλ.  

ηα πξνθαξπσηηθά θχηηαξα νη θηλνιφλεο αλαζηέιινπλ ηηο ηχπνπ ΗΗ ηνπντζνκεξάζεο (DNA-

γπξάζε θαη ηνπντζνκεξάζε IV) (320, 321). H αλαζηνιή απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία απνθνκκέλσλ ζπκπιφθσλ DNA, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζάλαην ηνπ θπηηάξνπ 

κέζσ κηαο ζεηξάο γεγνλφησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ ζπαζκέλσλ 

ηκεκάησλ ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA (322). 

Γεδνκέλεο ηεο παξαπάλσ δξάζεο ησλ θηλνινλψλ ζηελ βαθηεξηδηαθή  DNA γπξάζε θαη ηελ 

ηνπντζνκεξάζε IV έλα απφ ηα πξψηα δεηήκαηα ιίγν πξηλ νη πξψηεο θηλνιφλεο δηνρεηεπζνχλ 

ζην εκπφξην (λνξθινμαζίλε, νξθινμαζίλε, ζηπξνθινμαζίλε) ήηαλ ην αλ  νη θηλνιφλεο έρνπλ 

παξφκνηα δξάζε θαη ζηελ αληίζηνηρε επθαξπσηηθή ηχπνπ ΗΗ ηνπντζνκεξάζε. Πξάγκαηη ζηα 
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επθαξπσηηθά θχηηαξα νη θηλνιφλεο αλαζηέιινπλ ην ζχκπιεγκα ησλ ηνπντζνκεξαζψλ ηχπνπ ΗΗ 

κε παξφκνην ηξφπν πξνο ηηο πξνθαξπσηηθέο ηνπντζνκεξάζεο, σζηφζν ην αλαζηαιηηθφ ηνπο 

απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη ζε πνιχ κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ θαη επζχλεηαη 

γηα ηελ ηνμηθφηεηα ησλ θηλνινλψλ ζηα επθαξπσηηθά θχηηαξα φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

πςειέο δφζεηο (323, 324). Ζ εηδηθφηεηα ησλ θηλνινλψλ πξνο ηελ βαθηεξηδηαθή 

ηνπντζνκεξάζε είλαη 1000 θνξέο κεγαιχηεξε απφ φηη γηα ηελ επθαξπσηηθή (325). Αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηνπ θπηηάξνπ ε ελδνθπηηάξηα  ζπγθέληξσζε ησλ θηλνινλψλ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη 

3-12 θνξέο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηηο εμσθπηηάξηεο ζπγθεληξψζεηο ηνπο (326). Απφ ηηο 

επθαξπσηηθέο ηνπντζνκεξάζεο ε  ηνπντζνκεξάζε ΗΗ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν, φζνλ αθνξά ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο, κε ηηο πξνθαξπσηηθέο ηνπντζνκεξάζεο θαη ηδηαίηεξα ηελ πξνθαξπσηηθή 

ηνπντζνκεξάζε IV παξά κε ηελ DNA γπξάζε (321). 

 

β. Ζ δξάζε ησλ θηλνινλώλ ζηνλ θπηηαξηθό πνιιαπιαζηαζκό θαη ηελ απόπησζε 

Ζ ηνπντζνκεξάζε ΗΗ έρεη πνιινχο ζεκαληηθνχο ξφινπο ζε έλα πιήζνο απφ βαζηθέο ππξεληθέο 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θπηηάξνπ (324). Οη 

θηλνιφλεο, ζηηο ζπλήζεηο ρξεζηκνπνηνχκελεο δφζεηο, δελ αλαζηέιινπλ ζε επίπεδα 

ηνμηθφηεηαο, ηελ ηνπντζνκεξάζε ΗΗ θαη έρεη δεηρηεί φηη δελ επεξεάδνπλ ην ζεξαπεπηηθφ 

απνηέιεζκα θαξκάθσλ φπσο ε εηνπνζίδε, ε ακζαθξίλε (m-AMSA), ε αδξηακπθίλε θαη ε 

κηηνμαληξφλε ησλ νπνίσλ ην έλδπκν ηεο ηνπντζνκεξάζεο απνηειεί ζεξαπεπηηθφ ζηφρν. 

 Ζ αληηπνιιαπιαζηαζηηθή  ηθαλφηεηα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο θαη άιισλ κειψλ ηεο νηθνγελείαο 

ησλ θηλνινλψλ έρεη αλαδεηρζεί ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο ιεπραηκίαο (327), θαξθίλνπ πξνζηάηνπ 

(328) θαη νπξνδφρνπ θχζηεσο (329-331), νζηενβιαζηψκαηνο (332), νζηενζαξθψκαηνο (333), 

λεπξνβιαζηψκαηνο (334) θαη θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ (335, 336). Πξνεγνχκελεο κειέηεο 

έδεημαλ φηη ε επίδξαζε κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζηπξνθινμαζίλεο (>100 κg/ml) ζε 

θπηηαξηθέο ζεηξέο επάγεη ηελ απφπησζε αλαζηέιινληαο, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ηε ζχλζεζε 

ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA (335, 337, 338), ελψ κηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ (20-

100 κg/ml) κεηψλνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ αλαζηέιινληαο ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν (332, 339).  

Χζηφζν, ζα πξέπεη  λα ζεκεησζεί φηη νη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο παξαπάλσ κειέηεο ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε αχμεζε ηνπ θπηηαξηθνχ 

ζαλάηνπ ιφγσ ηνμηθφηεηαο, ζηα πιαίζηα ηεο αλαζηνιήο ηεο ηνπντζνκεξάζεο ΗΗ (324). 

γ. Αλνζνηξνπνπνηεηηθή δξάζε 

ηνπο ηζηνχο νη θζνξηνθηλνιφλεο επηδξνχλ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ βαθηεξηδίσλ λα 

πξνζθνιιεζνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ απνηθίεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ βιελλνγνληθνχ 

επηζειίνπ, δηαθνξνπνηνχλ ηελ απειεπζέξσζε πξνθιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ απφ ηα 

βαθηήξηα,  κεηαβάιινπλ ηελ εληεξηθή ρισξίδα θαη ξπζκίδνπλ ηελ  ηθαλφηεηα θαγνθπηηάξσζεο 

θαη εμνπδεηέξσζεο ησλ βαθηεξίσλ απφ ηα ιεπθνθχηηαξα ηνπ μεληζηή (340). Δπηπιένλ, νη 

θηλνιφλεο δηεηζδχνπλ ζηα καθξνθάγα, απμάλνπλ ηελ ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζή ηνπο θαη 

εμαζθνχλ ελδνθπηηάξηα ηηο αληηκηθξνβηαθέο ηνπο δξάζεηο παξά ην φμηλν πεξηβάιινλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ (341). 
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Πέξα απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ θηλνινλψλ ζηελ άκπλα ηνπ μεληζηή, έρεη δεηρηεί φηη νη 

θηλνιφλεο εκθαλίδνπλ μεθάζαξεο αλνζνηξνπνπνηεηηθέο ηδηφηεηεο ηξνπνπνηψληαο ηελ 

αλνζνινγηθή απάληεζε ηνπ μεληζηή ζηελ θιεγκνλή. Μειέηεο in vitro δείρλνπλ φηη ε 

ζηπξνθινμαζίλε, φπσο θαη νη ππφινηπεο θηλνιφλεο, κεηψλνπλ ηελ ζπγθέληξσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ θαηά δνζνεμαξηψκελν ηξφπν (342, 343). Σα 

απνηειέζκαηα ησλ in vitro κειεηψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ αλνζνξξπζκηζηηθή δξάζε ησλ 

θηλνινλψλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.  

 

 

 

Πίλαθαο 2. Δπίδξαζε ησλ θηλνινλψλ (% αλαζηνιή) ζηελ παξαγσγή θπηηαξνθηλψλ απφ 

κνλνθχηηαξα δηεγεξκέλα κε LPS (lipopolysaccharide). 

 

Μηα γλσζηή παξελέξγεηα ησλ θηλνινλψλ είλαη νη ξήμεηο ηελφλησλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Αρηιιείνπ 

ηέλνληα. Μηα πιεζπζκηαθή κειέηε ζηε Μεγάιε Βξεηηαλία έδεημε φηη ην 2-6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ξήμεσλ Αρηιιείνπ ηέλνληα, ζε αζζελείο κεγαιχηεξνπο ησλ 60 εηψλ, ζπλδπάδεηαη κε 

ηελ πξνεγνχκελε ιήςε θζνξηνθηλνινλψλ (344). Οη ξήμεηο απηέο έρνπλ απνδνζεί ζε, 

πξνθαινχκελε απφ ηηο θηλνιφλεο, απφπησζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ αρίιιεηνπ ηέλνληα, κέζσ 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ κνλνπαηηνχ ησλ MAP θηλαζψλ θαη παξάιιειεο αχμεζεο ησλ mmps-1 θαη 

3 (θνιιαγελάζεο) (345). Απφ δεδνκέλα ζε ηλνβιάζηεο ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο , γλσξίδνπκε 

φηη νη mmps ξπζκίδνπλ ηε ζχζηαζε ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο απνηειψληαο φκσο  κφλν ηνπο 

εθηειεζηηθνχο  δηακνξθσηέο ηεο (346). Ο βαζηθφηεξνο, ίζσο, δηακνξθσηήο ηεο εμσθπηηάξηαο 

νπζίαο, πνπ έρεη ηνλ θχξην έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ ίλσζεο θαη επνχισζεο, είλαη ν απμεηηθφο 

παξάγνληαο ΣGF-β (δεο ζρεηηθφ θεθάιαην). 

Μειέηεο επίδξαζεο θηλνινλψλ ζε αηκνπνηεηηθέο ζεηξέο, αιιά θαη in vivo κειέηεο ζε 

νπδεηεξνπεληθά πνληίθηα, έδεημαλ φηη ε επίδξαζε κε  ζηπξνθινμαζίλε κπνξεί λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα GM-CSF ζρεηίδνληαο έηζη ηελ δξάζε ησλ θηλνινλψλ θαη 

κε παξαγσγή απμεηηθψλ παξαγφλησλ (347-349). 

ε έλα  πεηξακαηηθφ κνληέιν θνιίηηδαο ε ρνξήγεζε ζηπξνθνμαζίλεο αλέζηεηιε ηελ θιεγκνλή 

ζηα πεηξακαηφδσα κεηψλνληαο ηα επίπεδα ηεο Ηληεξιεπθίλεο (IL)-1β, ηεο  IL-8, θαη ηνπ TNF-α  
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ζηνλ θνινληθφ ηζηφ θαη αλέζηεηιε ηνλ NF-Κb (350). Πξφζθαηα επίζεο δεδνκέλα αλαδεηθλχνπλ 

φηη ε αλαζηνιή, κέζσ νιηγνλνπθιενηηδίσλ ηνπ Smad-7, θχξηνπ αλαζηνιέα ηνπ κνλνπαηηνχ ηνπ 

ΣGF-β, αλέζηεηιε ηελ θιεγκνλή ζε λα πεηξακαηηθφ κνληέιν θνιίηηδαο, κέζσ 

επαλελεξγνπνίεζεο ηνπ Smad-3 θαη ηνπ κνλνπαηηνχ ηνπ TGF-β (351).  

 

Ζ 5-Φζνξην-νπξαθίιε (5-FU) ζηε ζεξαπεία ηνπ ΚΠΔ 

Ζ 5-Φζνξην-νπξαθίιε (5-FU), ή ην απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελν πξνθάξκαθφ ηεο ε 

θαπεζηηαβίλε, απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ θάζε πξνηεηλφκελεο ρεκεηνζεξαπείαο ηνπ ΚΠΔ. 

Υνξεγείηαη  είηε σο κνλνζεξαπεία είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα ζε 

φια ηα ζηάδηα ηνπ ΚΠΔ ηα ηειεπηαία 50 έηε (352). Αλήθεη ζηε νηθνγέλεηα ησλ 

θζνξηνππξηκηδηλψλ θαη απνηειεί έλαλ «παιηφ γλσζηφ θαη έλα λέν θίιν» ζηε ζεξαπεία ηνπ 

ΚΠΔ, αιιά θαη άιισλ κνξθψλ θαξθίλνπ φπσο ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ. Ζ ρεκηθή ηεο δνκή 

θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 19. 

Σν ρεκεηνζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ηεο 5-FU επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλαζηνιήο ηεο 

ζπλζεηάζεο ζπκηδηιηθνχ νμένο (TS ή TyMS) (353). πλέπεηα ηεο παξαπάλσ δξάζεο είλαη ε 

εμάληιεζε ησλ παξαθαηαζεθψλ δενμπξηβνλνπθιενηηδίσλ κε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηφζν 

ηεο κεηαγξαθήο φζν θαη ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA. Σειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε αλαζηνιή ηνπ 

θπηηαξηθνχ θχθινπ ζηε θάζε S θαζψο θαη ε επαγσγή απφπησζεο κέζσ ηνπ κνλνπαηηνχ ηνπ 

P53, αλ απηφ εθθξάδεηαη απφ ην θαξθηληθφ θχηηαξν. Ζ 5-FU κεηαβνιίδεηαη ζε 

ξηβνλνπθιενηίδηα θαη δενμπξηβνλνπθιενηίδηα ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζην DNA ή RNA θαηά 

80% κέζσ ηεο δευδξνγελάζεο ηεο δευδξνππξηκηδίλεο (DPD ή DPyD). Γελεηηθνί 

πνιπκνξθηζκνί (30  έρνπλ βξεζεί σο ζήκεξα) νη νπνίνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κείσζε 

ηεο δξαζηηθφηεηαο ή έιιεηςε ηεο DPD επζχλνληαη γηα ηε ζνβαξή ηνμηθφηεηα ηεο 5-FU ζην 3-

5% ησλ αζζελψλ. ηελ ηνμηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ ζπκβάιινπλ έκκεζα θαη γελεηηθνί 

πνιπκνξθηζκνί (2 έρνπλ βξεζεί κέρξη ζήκεξα) πνπ κεηψλνπλ ηελ δξαζηηθφηεηα ελφο αθφκα 

ελδχκνπ ηεο methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) ε νπνία επεξεάδεη ηα επίπεδα 

θπιιηληθνχ νμένο ζην θχηηαξν (354).  

                      

 

 

Δηθόλα 19. Ζ ρεκηθή δνκή ηεο 5-FU. 

Γηα λα έρεη ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ε 5-FU απαηηείηαη ε αθεξαηφηεηα ησλ γνληδίσλ 

επηζθεπήο (ΜΜR),  ελψ απμεκέλα επίπεδα ηεο TS ζρεηίδνληαη κε κεησκέλε αληαπφθξηζε ζηε 

ζεξαπεία κε 5-FU (355, 356). Δπίζεο ε επαγσγή απφπησζεο ζρεηίδεηαη κε ην κνλνπάηη ηνπ 

P53 θαη έηζη ηα απνηειέζκαηα ηεο κνλνζεξαπείαο κε 5-FU είλαη θησρφηεξα ζηνπο ΚΠΔ πνπ 

δελ εθθξάδνπλ ην P53 (354). Ο  κεραληζκφο δξάζεο ηεο 5-FU θαη ηεο θαπεζηηαβίλεο θαζψο 

θαη ε ξχζκηζε ηνπ κνλνπαηηνχ δξάζεο ηνπο απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα 20.  
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Δηθόλα 20. Ο κεραληζκφο δξάζεο ηεο 5-FU θαη ηα κνξηαθά κνλνπάηηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

δξαζηηθφηεηά ηεο. 

 

Ζ θεληξηθή ζέζε ηεο 5-FU ζηε ζεξαπεία ηνπ ΚΠΔ, αιιά θαη ηα πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα 

ηεο κνλνζεξαπείαο κε 5-FU ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο ΚΠΔ θαη ηδηαίηεξα ζε απηνχο πνπ 

βξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, θαζηζηνχλ  ινγηθή θαη επηηαθηηθή  ηελ αλαδήηεζε 

πηζαλψλ ζπλεξγηθψλ δξάζεσλ ηεο 5-FU κε άιινπο παξάγνληεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ 

ζεξαπεπηηθνχ ηεο απνηειέζκαηνο. Μηα ηέηνηα ζπλεξγηθή δξάζε ηεο 5-FU κε ηελ 

ζηπξνθινμαζίλε, κε έλαλ εηδηθφ COX-2 αλαζηνιέα θαη ην 5-ASA, ζε αλζξψπηλεο θαξθηληθέο 

ζεηξέο παρένο εληέξνπ, απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  
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Β. ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

Η. Τιηθά 

Ο αλαζπλδπαζκέλνο αλζξψπηλνο (rh) TGF- β1 θαη ην εμνπδεηεξσηηθφ ηνπ κνλνθισληθφ  

αληίζσκα   LAP (TGF-β1) αγνξάζηεθαλ απφ ηελ  R&D Systems (Abingdon, UK). Σν TRIzol, 

ηα νιηγνλνπθιενηίδηα -Oligo (dT) 12–18 primers, ε Superscript II, ηα RT buffers θαη ηα  dNTPs 

αγνξάζηεθαλ απφ ηελ Gibco BRL Life Technologies. Ζ RNAsin αγνξάζηεθε απφ ηελ 

Promega (Southampton, UK). Σα PCR buffers, ε DNAse θαη ε expand polymerase 

αγνξάζηεθαλ απφ ηελ Roche Molecular Biochemicals (Lewes, Sussex, UK). Σα 

νιηγνλνπθιενηίδηα (primers) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ απφ ηελ εηαηξεία Invitrogen. Σν  

Functional Grade Purified Mouse IgG2a Isotype Control, ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

αληίζσκα ειέγρνπ, αγνξάζηεθε απφ ηελ E-bioscience (San Diego, CA, USA) ελψ 

ρξεζηκνπνηήζεθε  5-FU ηεο Teva Pharma (Milano, Italy). Σν Propidium iodide θαη ε FITC-

Annexin V αγνξάζηεθαλ απφ ηελ BD Biosciences (San Diego, USA), ελψ ην  7-AAD πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ηεο Calbiochem-Novabiochem (La Jolla, CA, USA). Ο CAY 10404 

αγνξάζηεθε απφ ηελ Cayman Chemical (Michigan, USA). Όινη νη ππφινηπνη  παξάγνληεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Ciprofloxacin, ηνπ 5-ASA, ηεο Αζπηξίλεο, 

ηεο Ηλδνκεζαθίλεο, ηνπ MTT θαη  ηεο RNase αγνξάζηεθαλ απφ ηελ  Sigma-Aldrich (Steinheim, 

Germany). Σα θαιιηεξγεηηθά πιηθά θαη ηα πιαζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αγνξάζηεθαλ απφ 

ηελ Gibco BRL Life Technologies (Paisley, UK) θαη ηελ Nalge Nunc (Hereford, UK) αληίζηνηρα. 

Γηα ηηο επηδξάζεηο κε  5-ASA ρξεζηκνπνηνχληαλ λέν θάζε θνξά δηάιπκα κε PBS (0.5 mg/ml) 

πνπ παξαζθεπαδφηαλ ηελ εκέξα ηεο επίδξαζεο, ελψ  γηα ηηο επηδξάζεηο κε  αζπηξίλε θαη  

ηλδνκεζαθίλε ρξεζηκνπνηήζεθαλ stock-δηαιχκαηα αζπηξίλεο (3mg /ml) θαη ηλδνκεζαθίλεο (25 

mg/ml) ηα νπνία παξαζθεπάζηεθαλ κε 99.8% αηζαλφιε (Sigma-Aldrich). Ο  CAY 10404 πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε δηαιχζεθε κε  DMF αξρηθά ζε έλα ζε έλα stock-δηάιπκα  17 mg/ml θαη 

δηαδνρηθέο αξαηψζεηο ηνπ κε ζξεπηηθφ πιηθφ, αιιά ζηαζεξή ζπγθέληξσζε DMF 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα ηηο επηδξάζεηο ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. 

 

ΗΗ. Κπηηαξνθαιιηέξγεηεο 

Κπηηαξηθέο ζεηξέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

Οη αλζξψπηλεο θαξθηληθέο θνινληθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο HT-29 θαη Caco-2 πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ αγνξαζζεί απφ ηελ European Collection of Cell Cultures (ECACC, 

Porton Down, Wiltshire UK) θαη δηαηεξνχληαη ζε ζπλερή θαιιηέξγεηα ζην Δξγαζηήξην 
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Γαζηξεληεξνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σα θχηηαξα HT-29 απνηεινχλ κηα επηζειηαθή 

ζεηξά πνπ έρεη πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα θπζηνινγηθά επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ 

παρένο εληέξνπ. Σφζν ηα θχηηαξα HT-29 φζν θαη ηα Caco-2 θαιιηεξγνχληαη ζε ζξεπηηθφ 

πιηθφ, McCoy‟s γηα ηα ΖΣ-29 θαη ΜΔΜ-a γηα ηα Caco-2, εκπινπηηζκέλν κε 100 U/ml 

Penicillin/Streptomycin, 0.5 κg/ml fungizone θαη 10% FΒS ζηνπο 37
0
 C θαη αηκφζθαηξα CO2 

5% θαη λέν passage (ζπάζηκν κε ηξπςίλε θαη αιιαγή θιάζθαο) απαηηείηαη εβδνκαδηαία. 

Αιιαγή ζξεπηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη αλά 3 εκέξεο.  

Ζ θπηηαξηθή ζεηξά HepG2 (ACC 180 DSMZ Germany)  πξνέξρεηαη απφ έλα θαιά 

δηαθνξνπνηεκέλν επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα. Ο ρξφλνο δηπιαζηαζκνχ ηνπο είλαη 50-60 

ψξεο. Σα θχηηαξα δελ πεξηέρνπλ ην γνληδίσκα ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο Β (357).  Αιιαγή 

ζξεπηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη αλά 3 εκέξεο 

Θξεπηηθά πιηθά θαιιηεξγεηώλ 

Γηα ηηο θπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο ζξεπηηθά πιηθά 

 

Γηα ηα θχηηαξα HT-29 

McCoy‟s (500ml) + 10% FBS (50,5ml) + Streptomycin/Penicillin (5ml 100U/ml /100κg/ml) + 

Fungizone (0,5ml- 2,5mg/ml) 

     

Γηα ηα θχηηαξα Caco-2 

MEM 500ml (with aminoacids) + 10% FBS (50,5ml) + Streptomycin/Penicillin (5ml- 100U/ml / 

100κg/ml) + Fungizone (0,5ml- 2,5mg/ml) 

 

Γηα ηα θχηηαξα HepG2 

RPMI 1640 Medium+ 10% FBS (50,5ml) + Streptomycin/Penicillin (5ml- 100U/ml /100κg/ml) + 

Fungizone (0,5ml- 2,5mg/ml) 

 

HANKS: Γηα ηελ έθπιπζε ησλ θπηηαξηθψλ θαιιηεξγεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε HBSS (500ml) κε ή 

ρσξίο Ca
++

/ Mg
++ 

(1X) + 4.65 ml Sodium Bicarbonate (7,5%) + 2 ml HEPES 1M + 

Streptomycin/Penicillin (5ml -100U/ml / 100κg/ml) +  Fungizone (0,5ml- 2,5mg/ml) 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αμηφπηζηε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο επηδξάζεηο κε ηηο δηάθνξεο 

νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ ε ίδηα ζπγθέληξσζε δηαιχηε ηεο ππφ κειέηε νπζίαο (DMF, 

Αηζαλφιε ή PBS) ζηελ θαιιηέξγεηα αλεμάξηεηα ηεο ζπγθέληξσζεο απηήο ζηελ θαιιηέξγεηα. 

Απόςπμε θπηηάξσλ 

ην εξγαζηήξην Γαζηξεληεξνινγίαο ηα θχηηαξα δηαηεξνχληαη επί καθξφλ ζε πγξφ άδσην. Ζ 

δηαδηθαζία απφςπμή ηνπο θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ. 
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Τιηθά πνπ απαηηνύληαη

1.Κχηηαξα ζε πγξφ άδσην.  

2.Θξεπηηθφ πιηθφ ζε πδαηφινπηξν 37
0
C. 

3.Hood θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ. 

4. Απνζηεηξσκέλα falcons (50 ml). 

5.Ογθνκεηξηθνί ζσιήλεο αλαξξφθεζεο . 

6.Απνζηεηξσκέλα tips. 

7. Φπγφθεληξνο. 

  Γηαδηθαζία 

1. Απφ ην ζξεπηηθφ πιηθφ βάδσ 20 ml ζε 1 falcon . 

2. Βάδσ άιια 10 ml  ζε 1 δεχηεξν falcon.  

3. Παίξλσ ηα θχηηαξα απφ ηνπο –80 
0
C θαη εληφο hood ηα αθήλσ γηα 1 min ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ. 

4. Μεηαθέξσ ηα θχηηαξα ζην πδαηφινπηξν γηα 2-3 min  κέρξη λα μεπαγψζνπλ. 

5. Ξαλαθέξλσ ηα θχηηαξα ζηε hood  θαη πξνζζέησ 1 ml  ζξεπηηθνχ απφ ην δεχηεξν falcon. 

6. Αθνινπζεί αλάδεπζε ησλ θπηηάξσλ ηα νπνία  κεηαθέξσ ζην πξψην falcon κε ηα 20 ml 

ζξεπηηθνχ. 

7. Φπγνθέληξεζε 7 min, 160 g ,ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζην κεγάιν ξφηνξα. 

8. Δηνηκάδσ 2 (ή πεξηζζφηεξεο) θιάζθεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο (75 cm
2
) ζηηο νπνίεο 

αλαγξάθσ ηελ εκεξνκελία, ην φλνκα ηνπ εξεπλεηή, ην είδνο ησλ θπηηάξσλ θαη ην 

λνχκεξν ηνπ passage (γεληάο). 

9. Βάδσ 10 ml ζξεπηηθφ ζε θάζε θιάζθα . 

10. Μεηά ηελ θπγνθέληξεζε ηα θχηηαξα έρνπλ θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα ηνπ falcon. 

11. Απνξξίπησ ην ππεξθείκελν θαη πξνζζέησ 6 ml ζξεπηηθφ απφ ην δεχηεξν falcon  κε ηα 10 

ml αξρηθά . 

12. Αθνινπζεί κεραληθή αλάδεπζε ησλ θπηηάξσλ. 

13. Βάδσ 3ml ζε θάζε θιάζθα θαη ηηο κεηαθέξσ ζηνλ επσαζηήξα. 

14. Ζ εθηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηηάξσλ γίλνληαλ κε παξαηήξεζή ηνπο ζε αλάζηξνθν 

ζηεξενκηθξνζθφπην. 

Αλαθαιιηέξγεηα θπηηάξσλ- Eπίζηξσζε ζε Υ WELL PLATES 

Τιηθά πνπ απαηηνύληαη 

1.Θξεπηηθφ πιηθφ McCoy‟s γηα ηα ΖΣ-29,         

ΜΔΜ-5a γηα ηα Caco-2 θαη  RPMI1640 γηα ηα  

θχηηαξα HepG2 

2.Θξπςίλε-EDTA. 

3.HBSS ρσξίο Ca/Mg γηα πιχζηκν. 

4. Hood θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ. 

5.Ογθνκεηξηθνί ζσιήλεο αλαξξφθεζεο –

απνζηεηξσκέλνη. 

6.Tips, παζηέηεο. 

7.Τδαηφινπηξν κε ηα πιηθά ζηνπο 37
0
C. 

8. Falcons απνζηεηξσκέλα. 

9. Δηδηθή πιάθα-θπηηαξνκεηξεηή 

(Chemocytometer-Neubauer, Hauser 

Scientific)  

10.Φιάζθεο θαη x-well plates (1 confluent 

θιάζθα HT-29 επαξθεί γηα 6-7 6-well plates) 

11.Φπγφθεληξνο. 

12. Trypan-blue
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Ζ αλαθαιιηέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ηα θχηηαξα θηάζνπλ λα παξνπζηάδνπλ πιεξφηεηα 

ζηελ επηθάλεηα ηεο θιάζθαο ηνπιάρηζηνλ 90%. Όηαλ ηεξνχλ απηή ηε ζπλζήθε ηα θχηηαξα 

απνζχξνληαη απφ ηνλ επσαζηήξα θαη αθαηξείηαη ην ζξεπηηθφ κέζν. Αθνχ ηα θχηηαξα 

μεπιπζνχλ κε δηάιπκα HANKS ρσξίο αζβέζηην θαη καγλήζην, πξνζηίζεληαη 3ml δηαιχκαηνο 

1x Σξπςίλεο/EDTA (Gibco BRL)  θαη κεηά απφ επψαζή γηα 5 ιεπηά ζηνπο 37
0
C, ηα θχηηαξα 

απνθνιιψληαη απφ ηνλ πάην ηεο θιάζθαο. Σα θχηηαξα μεπιέλνληαη απφ ηελ θιάζθα κε 

ζξεπηηθφ πιηθφ κε νξφ  ην νπνίν ηαπηφρξνλα απελεξγνπνηεί ηελ ηξπςίλε θαη θπγνθεληξνχληαη 

ζηα 150g γηα 7-10 ιεπηά ζηνπο 25
0
C, ην ππεξθείκελν απνξξίπηεηαη θαη ηα θχηηαξα 

επαλαδηαιχνληαη ζε 10ml ζξεπηηθνχ πιηθνχ. Ο αξηζκφο ησλ δψλησλ θπηηάξσλ 

πξνζδηνξηδφηαλ κε ηελ βνήζεηα κηθξνζθνπίνπ νξαηνχ θσηφο (κεγέζπλζε 40Υ) θαη ε κέηξεζή 

ησλ θπηηάξσλ γηλφηαλ πάλσ ζε εηδηθή πιάθα-θπηηαξνκεηξεηή (Chemocytometer-Neubauer, 

Hauser Scientific) κε ηελ ρξήζε Trypan-blue γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ λεθξψλ θπηηάξσλ.  

Καη γηα ηηο δχν θνινληθέο θπηηαξνζεηξέο αιιά θαη ηα HepG2 ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθέο 

ζπγθεληξψζεηο  2-3 x 10
4
/cm

2
 ζε πιάθεο 6 βνζξίσλ (six well plates) θαη θαιιηεξγήζεθαλ ζε 

37°C ζε αηκφζθαηξα 5% CO2, ζε θαιιηεξγεηηθφ θιίβαλν, κέρξη ζπλνιηθήο επηθάιπςεο ηνπ 

θάζε βνζξίνπ απφ ηα θχηηαξα ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα ζπλερέο ζηξψκα επηζειηαθψλ 

θπηηάξσλ. Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε έθθξαζε θαη παξαγσγή ηνπ TGFβ-1 ζηα θχηηαξα, νη  

24 ψξεο πξηλ ηελ επίδξαζε απνκαθξχλακε ην ζξεπηηθφ πιηθφ θαη πξνζζέηακε λέν ρσξίο 

FBS. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλακε αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ζην θάζε 

πιήξεο θπηηάξσλ βνζξίν θαη αθνινπζνχζε επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε (100 κg/ml) γηα 48 

ψξεο. Σα ππεξθείκελα ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ ζπιιέγνληαλ γηα κέηξεζε πξσηεΐλεο κε 

ELISA, ελψ ε δηαδηθαζία απνκφλσζεο ηνπ  RNA (RNA extraction) πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 

ΗΗΗ. Απνκόλσζε RNA 

Αλ ην δείγκα είλαη ζηνπο –80
0
C ην αθήλσ γηα 5 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα λα 

μεπαγψζεη. Ζ δηαδηθαζία γίλεηαη ζηελ RNASE free πεξηνρή ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Τιηθά πνπ απαηηνύληαη. 

1.Πάγνο. 

2.Φπρψκελε θπγφθεληξνο ζηνπο 4
0
C 

(κηθξφο ξφηνξαο). 

3.Υισξνθφξκην. 

4.Ηζνπξνπαλφιε. 

5.Οηλφπλεπκα RNAse free75%. 

6.Tips. 

7. Πξνζεκεησκέλα Eppendorfs κε ην 

φλνκα ηνπ δείγκαηνο. 

 

Γηαδηθαζία.  

α. Καηαθξήκληζε DNA θαη πξσηεηλώλ 

1.ην δείγκα κε ην trizol βάδνπκε 0.2 ml ρισξνθφξκην. Ζ δηαδηθαζία γίλεηαη ζηε κεγάιε hood 

κε αλνηρηφ ηνλ απνξξνθεηήξα γηαηί ην ρισξνθφξκην είλαη πηεηηθφ. 

2. Αλάδεπζε κε Vortex γηα 15sec. 

3.Αθήλνπκε ην δείγκα γηα 2 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. 
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4.Φπγνθέληξεζε 12000g, 15 min, 4
0
C. 

5.Αλαξξνθνχκε ηε δηαπγή θάζε θαη ηελ κεηαθέξνπκε ζε λέν απνζηεηξσκέλν ζσιελάξην 

eppendorf. 

6. Πξνζζέηνπκε 0,5 ml ηζνπξνπαλφιε γηα θάζε 1 ml trizol. 

7. Αλάδεπζε (Vortex) γηα 15 sec. 

 

β. RNA extraction. Δδώ πεξηκέλνπκε λα πάξνπκε θαζαξό RNA  

1. Φπγνθέληξεζε 12000g 10 min 4
0
C. 

2. Βιέπσ αλ φια πήγαλ θαιά κηα πειέηα (ίδεκα) ζηνλ ππζκέλα ηνπ eppendorf ηδίσο αλ 

ρξεζηκνπνηήζσ έλα ζθνχξν θφλην. 

3. Αθαηξψ ην ππεξθείκελν βιέπνληαο πάληα ηελ πειέηα ε νπνία πξέπεη λα παξακείλεη ζηε 

ζέζε ηεο (αλαξξνθψ αληηδηακεηξηθά απηήο). 

4.ε φηη απέκεηλε πξνζζέησ 1 ml αηζαλφιε 75%. 

Ζ δηαδηθαζία έρεη ηειεηψζεη. Μπνξψ λα απνζεθεχζσ ζηνπο –80
0
C ή λα ζπλερίζσ ζην 

επφκελν βήκα πνπ είλαη ε πξνεηνηκαζία γηα RT. 

 

ΗV. Aλάζηξνθε κεηαγξαθή 

α. Πξνεηνηκαζία γηα RT (Αλάζηξνθε κεηαγξαθή). 

θνπφο λα θαζαξίζνπκε εληειψο  ην RNA 

Τιηθά πνπ απαηηνύληαη. 

1.Πάγνο. 

2.Φπγφθεληξνο 4
0
C. 

3.Αηζαλφιε 75%RNAse free  

4.Vortex. 

5.Tips. 

6.σιελάξηα (eppendorfs) 

απνζηεηξσκέλα. 

7. Γηάιπκα NaOH 0.1Μ. 

Γηαδηθαζία  

Όια ηα δείγκαηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηψ βξίζθνληαη ζηνλ πάγν 

1.Παίξλσ ηα δείγκαηα απφ ηνπο –80 
0
C ζε αηζαλφιε θαη βιέπσ ην ίδεκα (πειέηα) ηνπ RNA 

ζηνλ ππζκέλα. 

2.Αλάδεπζε (Vortex) γηα 30sec γηα επαλαδηάιπζε ηεο πειέηαο. 

3.Φπγνθέληξεζε 7500g,5 min, 4
0
C 

4.Αθαηξνχκε ην ππεξθείκελν θαη πξνζζέηνπκε πάιη 1ml αηζαλφιε. 

5.Φπγνθέληξεζε 7500g, 5 min, 4
0
C. 

6.Αθαηξνχκε ην ππεξθείκελν θαη πξνζζέησ πάιη 1ml αηζαλφιε αθήλνληαο ηελ πειέηα λα 

ζηεγλψζεη κέζα ζηελ pcr-hood γηα 1 ψξα εθηφο πάγνπ θαη ρσξίο UV.                                                          

7.Δπαλαδηαιχνπκε ηελ πειέηα κε RNAse free λεξφ αλάινγα κε ην κέγεζφο ηεο (Γηα ηα Caco-2 

θχηηαξα 40 κl, γηα ηα HT-29 θχηηαξα 50 κl), 

8.Με κηα απφηνκε θίλεζε αλαπνδνγπξίδνπκε γξήγνξα ην δηάιπκα. 

9.Αλάδεπζε (Vortex) γηα  25-30 sec. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί αλάδεπζε κε  quick spin ζηε 

θπγφθεληξν ψζηε λα επαλαθέξνπκε ην λεξφ κε ην RNA ζηνλ ππζκέλα  ηνπ eppendorf 

(πξνηεηλφκελν). 
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β. Μέηξεζε θαζαξόηεηαο ηνπ RNA 

Αθνινπζεί ε κέηξεζε θαζαξφηεηαο ηνπ RNA ζην δείγκα κε ηε ρξήζε θσηνκέηξνπ ην νπνίν 

έρεη ξπζκηζηεί λα κεηξά ζε δχν κήθε θχκαηνο ην ιφγν 260/280nm. Ο ιφγνο απηφο 

πξνζδηνξίδεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ζε RNA (260nm) θαη πξσηεΐλεο (280nm) κε 

ηδαληθή ηηκή ην ιφγν 2. Απφ ην πξνο εμέηαζε δείγκα δηαιχνληαη 2  κl RNA ζε 0.1Μ NaOH. Ζ 

απνξξφθεζε ηνπ δείγκαηνο κεηξάηαη θαη ην απνηέιεζκα αληηζηνηρίδεηαη ζην καζεκαηηθφ ηχπν 

ππνινγηζκνχ ηνπ βάξνπο ηνπ RNA:  

 

RNA (κg) = A260nm x Φ x V 

Όπνπ: 

A260nm  ε απνξξφθεζε ηνπ δείγκαηνο ζηα 260nm 

Φ  o ζπληειεζηήο αξαίσζεο [= 500 (2κl δείγκαηνο ζε 1000κl NaOH)] 

V  o φγθνο ηνπ ελαπνκείλαληνο δηαιχκαηνο RNA ζε ml   

 

γ. Δπίδξαζε κε DNAαζε 

Ζ δηαδηθαζία γίλεηαη εληφο pcr-hood θαη ζε πάγν γηα ηελ DNAse. θνπφο ε απελεξγνπνίεζε 

ηνπ DNA πνπ ππάξρεη ψζηε λα κείλεη ην θαζαξφ RNA. Ζ κέζνδνο απμάλεη πεξαηηέξσ ηελ 

αμηνπηζηία ησλ πεηξακάησλ καο. Γηα ιφγνπο αμηνπηζηίαο νη primers πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

επηιέγεθαλ ψζηε  λα πηάλνπλ κφλν RNA. 

Τιηθά πνπ απαηηνύληαη. 

1.Πάγνο. 

2.Tips. 

3. PCR-hood. 

4.Micro tubes απνζηεηξσκέλα(n=φζα ηα 

δείγκαηα Υ2) θαη ζεκεησκέλα ζην θαπάθη 

ηνπο κε ηελ έλδεημε (+ =κε κεηαγξαθάζε) θαη 

(- =ρσξίο κεηαγξαθάζε)  θαη ην φλνκά ηνπ 

δείγκαηνο ζην πιάη.  

5. DNAse 10x (reaction buffer) ζηνπο-20
0
C. 

6.EDTA ζηνπο –20
0
C. 

7.DNAse 1x (ειαηψδεο) ζηνπο –20
0
C. 

8.Έλα απνζηεηξσκέλν κε νηλφπλεπκα stand 

γηα micro tubes. 

9.Πξνππνινγηζκφο φγθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

1 κg RNA απφ ην δείγκα κνπ θαη ηνπ 

αλάινγνπ RNASE free water πνπ πξέπεη λα 

πξνζζέζσ γηα λα έρσ ζπλνιηθά 8κl ηειηθφ 

φγθν ζην tube. 

10.Πξνξπζκηζκέλε pcr machine. 

Γηαδηθαζία 

1.Πξψηα βάδσ ην λεξφ ζηα κηθξνζσιελάξηα (microtubes). 

2. Βάδσ ηνλ φγθν απφ ηα δείγκαηα πνπ αληηζηνηρεί ζε 1 κg RNA θαη  

3.Σαρχηαηα επηζηξέθσ ηα δείγκαηα ζηνπο –80
0
C.  
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4.Πξνζζέησ ηελ DNAse 10x, 1κl ζε θάζε tube, ηελ νπνία έρσ βάιιεη λα μεπαγψλεη δίπια κνπ 

ζηε hood (ζέιεη πεξίπνπ 10min) φζν θνξηψλσ ην RNA .Σελ ηνπνζεηψ ζηνλ πάγν ή θαιχηεξα 

ζηνπο –20
0
C γηα λα πάξσ ηελ επφκελε. 

5.Παίξλσ απφ ηνπο –20
0
C ηελ DNAse 1x θαη βάδσ 1κl.Σελ επηζηξέθσ ακέζσο ζηνπο –20

0
C. 

6.Αθήλσ ην κείγκα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 15-45 ιεπηά. 

7.Σέινο αληίδξαζεο κε 1 κl EDTA ζε θάζε κηθξνζσιελάξην. Πξψηα ζηακαηάσ ηελ αληίδξαζε 

ζηα RT+. 

8.Μεηαθέξσ ηα δείγκαηα ζην κεράλεκα ηεο pcr ην νπνίν έρσ πξνξπζκίζεη ζην πξφγξακκα 

DNAse treatment 10 min 65
0
C θαη ηειηθή ζεξκνθξαζία 4

0
C. Με ηε ιήμε ηεο ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο ηνπο ηα δείγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε πάγν (4
ν
C). Αθνινπζεί ην επφκελν βήκα 

πνπ είλαη ε RT (Αλάζηξνθε κεηαγξαθή). 

δ. Αλάζηξνθε κεηαγξαθή (RT) 

H δηαδηθαζία γίλεηαη ζε θαζαξή pcr hood θαη φια ηα ζηάδηα εθηφο απηήο ζε πάγν. θνπφο απφ 

ην RNA λα θηηάμνπκε ην ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ cdna. 

 

Τιηθά πνπ απαηηνύληαη-Πξνεηνηκαζία. 

1.Πάγνο . 

2.Pcr hood . 

3. Μηθξνδνρείν κηαο ρξήζεο 

4. Απνζηεηξσκέλα Tips. 

5. Απνζηεηξσκέλα Microtubes. 

6. Πξνξπζκηζκέλν κεράλεκα pcr. 

7. Pd (T) s 12-18 

8. RT buffer (-20
0
C). 

9. Mείγκα dNTPs (-20
0
C). 

10. DTTs (-20
0
C). 

11. RNASin (-20
0
C). 

12. Superscript (-20
0
C). 

13. RNAse free water. 

14. 2 Eppendorfs πξνζεκεησκέλα( +/-) θαη 

απνζηεηξσκέλα. Σν έλα απφ απηά ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην mastermix θαη ε 

κηζή πνζφηεηα ζα κπεη ζην άιιν. 

15. Πξνυπνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ ησλ 

πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ γηα ην 

mastermix. 

Σν κείγκα θηηάρλεηαη γηα (2λ+1) δείγκαηα. 

Γηαδηθαζία 

1.Ξεπαγψλνπκε ηα Pd(T)12-18 (απνδηάηαμε ηνπ RNA-μεδίπισκα). 

2.Μεηαθέξνπκε ηα δείγκαηα απφ ην κεράλεκα ζηνλ πάγν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε hood. 

3.Πξνζζέησ 2 κl Pd(T)12-18 ζε θάζε δείγκα θαη θαηεπζείαλ ηνπνζεηψ ηα δείγκαηα ζην 

κεράλεκα ηεο pcr (ζεξκηθφο θπθινπνηεηήο). 

4. Σα δείγκαηα επαλαηνπνζεηνχληαη ζην κεράλεκα ηεο pcr θαη ζεξκαίλνληαη ζηνπο 70
ν
C γηα 

10 ιεπηά γηα λα πξνθιεζεί ην μεδίπισκα ησλ αιχζσλ ηνπ RNA θαη θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ 

νιηγνλνπθιενηηδίσλ. Αθνινχζσο ηα δείγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε πάγν (4
ν
C). 

5.Φηηάρλσ ην mastermix. Βάδσ ηα πιηθά κε ηε ζεηξά: 

 (2λ+1)Υ4κl RT buffer (δηάιπκα αληίδξαζεο) 

 (2λ +1)Υ 1 κl DTTs (πξνζδέλνληαη ζην ΑΑΑΑΑ άθξν γηα λα αξρίζεη απφ θάπνπ ε  

αλάζηξνθε κεηαγξαθή)  
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 (2λ Υ+1)Υ 1 κl κείγκα dNTPs (απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία cdna)  

 (2λ +1 )Υ 1 κl RNASin (επηζηξέθεηαη καδί κε ηα άιια ζηνπο-20
0
C θαη βγάδνπκε ηε 

superscript)  

ηε ζπλέρεηα δηαηξψ /2 eppendorfs (+/-) θαη πξνζζέησ ζην (+) λ κl superscript θαη ζην (– ) λ κl 

water RNAse free. Πξνζνρή ηειεπηαία ε superscript (ην έλδπκν γηα λα γίλεη ε αλάζηξνθε 

κεηαγξαθή-κεηαγξαθάζε). Σν λεξφ κπνξψ λα ην βάισ πξψην πξηλ μεθηλήζσ νηηδήπνηε.Σν 

ρξεζηκνπνηψ γηα ηελ επαιήζεπζε κε χπαξμεο επηκφιπζεο ηνπ mastermix. Eπηζηξέθσ ηε 

superscript (κεηαγξαθάζε) ζηνπο –20
0
C. 

6.Βγάδσ ηα tubes απφ ην κεράλεκα ηεο pcr θαη πξνζζέησ 8κl απφ ην mastermix ζε θαζέλα 

(ηειηθφο φγθνο 21 κl). 

7.Πξνζέρνληαο λα κελ ππάξρεη θπζαιίδα ηνπνζεηψ ηα tubes ζην κεράλεκα ηεο pcr ζην 

πξφγξακκα reverse trancription 42
0
C 60 min,95

0
 C 5min, hold 4

0
C. 

H RT έρεη ηειεηψζεη θαη ηα δείγκαηα cDNA κπνξνχλ λα θπιαρζνχλ ζηνπο –20
0
C ή ζηνπο –

80
0
C. 

 

V. Αιπζηδσηή Αληίδξαζε Πνιπκεξάζεο (PCR) 

θνπφο λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην ππάξρνλ cDNA ψζηε λα κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε 

ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα πνπ εθθξάδνληαη ζε απηφ. 

Τιηθά πνπ απαηηνύληαη-Πξνεηνηκαζία. 

1.Πάγνο. 

2.Micro tubes ζεκεησκέλα γηα θάζε δείγκα 

σο RT (+) θαη RΣ (-) θαη έλα CTR γηα ην 

Genomic DNA control (εηθόλα 21) 

3.Πξνππνινγηζκφο πιηθψλ-mastermix γηα 

(λ+2) δείγκαηα . 

4.Pcr- hood (ή RNAse free πεξηνρή).

 

Δηθόλα 21. 

Σνπνζεηνχκε ηνλ πάγν εληφο hood θαη βάδνπκε εληφο ηνπ ηα πιηθά ηεο PCR, ηα  

microeppendorfs θαη έλα eppendorf φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην mastermix 

Γηαδηθαζία 
1.Φηηάρλσ ην κείγκα mastermix βάδνληαο ηα πιηθά κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 

RNAse free water               15.9 κl X (λ+2) 

 PCR buffer 10X                  2.5 κl X (λ+2) 
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Fprimer                                2.5 κl X (λ+2) 

R primer                               2.5 κl X (λ+2) 

DNTPS (Mg
+2

)                      0.5 κl X (λ+2) 

Expand polymerase (taq)     0.125 κl Xλ+2 αλαιφγσο δξαζηηθφηεηαο.   

Σειηθφο φγθνο 24 κl/tube 

2. Παίξλσ ηα δείγκαηα cDNA απφ ηνπο –20 θαη πξνζζέησ 1 κl cDNA ζε θάζε tube (ηειηθφο 

φγθνο 25 κl). 

3.ην κεράλεκα επηιέγσ pcr θαη επηιέγσ θχθινπο(ζπλήζσο 30-35 είλαη αξθεηνί) αλάινγα κε 

ην αλ ζέισ semiquantative pcr θαη ζεξκνθξαζία αλάινγα κε ηελ annealing temperature 

(ζεξκνθξαζία ηήμεο) ησλ primers (κέζνο φξνο). 

4. Ζ δηαδηθαζία δηαξθεί πεξίπνπ 3 ψξεο θαη ηα δείγκαηα θπιάζζνληαη ζην ςπγείν.  

 

Παξαζθεπή gel αγαξόδεο 

 
Τιηθά πνπ απαηηνύληαη-Πξνεηνηκαζία 

1.Ογθνκεηξηθφο ζσιήλαο 

2.Γπάιηλε θσληθή θηάιε 

3.Φνχξλνο κηθξνθπκάησλ 

4.Απνζηεηξσκέλα tips  

5.Αγαξφδε 

6.Επγφο αθξηβείαο 

7.Gel casting unit κε θιεηζκέλα ηα δχν 

ειεχζεξα άθξα κε ραξηνηαηλία θαη 

ηνπνζεηεκέλν ην πιαζηηθφ ρηέλη πνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη ηηο ζέζεηο ζην πήθησκα 

αγαξφδεο φπνπ ζα ηνπνζεηήζσ ηα 

δείγκαηα πξνο ειεθηξνθφξεζε. 

8.TBE 0.5Υ απφ stock TBE 5 Υ (1lt) πνπ 

απνηειείηαη απφ 1lt water for injection  κε  

54g Tris Base  27.5gr Boric Acid  θαη 20ml 

EDTA 0.5M (pH=8)   

9. Ethidium bromide 

10. Υαξηνηαηλία. 

11.Μία  βειφλα  

12. Blue Juice (6x)- 0.25% bromophenol blue 

θαη 15% Ficoll (type 400) ζε λεξφ  

13. DNA ladder: 1κl DNA ladder (Gibco), 7κl 

TBE (0,5x), 3κl Blue juice. 

Γηαδηθαζία 

1.Ογθνκεηξψ 100-150 ml TBE 0.5X  αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ gel casting unit θαη ηα 

κεηαθέξσ ζηελ θσληθή θηάιε.  

2.Επγίδσ ζε αινπκηλφραξην αγαξφδε ζην δπγφ αθξηβείαο (2 - 3 gr αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

gel casting unit)  θαη ηα κεηαθέξσ ζηελ γπάιηλε θσληθή θηάιε. 

3.Θεξκαίλσ ην δηάιπκα γηα 3 ιεπηά ζην θνχξλν κηθξνθπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαιπζεί ε 

αγαξφδε. ην δηάζηεκα απηφ εηνηκάδσ ην βξσκηνχρν αηζίδην πνπ ππάξρεη ζηνπο 4
0
C 

(ζθνηάδη) .  

4.Με ζεξκνπξνζηαηεπηηθά γάληηα βγάδσ ηελ θσληθή απφ ην θνχξλν κηθξνθπκάησλ θαη 

αλαδεχσ ην δηάιπκα κέρξη λα είλαη αξθεηά αλεθηή ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζην ρέξη κνπ κε 

θπθιηθέο ήξεκεο θηλήζεηο. Πξνζέρσ λα κελ έρνπλ κείλεη θνκκαηάθηα αδηάιπηεο αγαξφδεο. Σν 

δηάιπκα πξέπεη λα είλαη απνιχησο δηαπγέο. 

5 Όηαλ θξπψζεη ζρεηηθά ην δηάιπκα πξνζζέησ ην αηζίδην θαη ην αλαδεχσ ψζηε λα 

θαηαλεκεζεί ζε φιν ην δηάιπκα νκνηνγελψο γηα 10΄΄. 
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6. Ρίρλσ ην δηάιπκα ζην gel casting unit θαη κε κηα βειφλα ζπάσ ηηο θπζαιίδεο ή ηηο 

κεηαθέξσ ζηελ άθξε ηνπ gel ψζηε λα είλαη απνιχησο θαζαξφ. 

7.Αθήλσ ην gel  λα πήμεη. Γίλεηαη πην γξήγνξα ζην ςπγείν. 

Ζ δηαδηθαζία έρεη ηειεηψζεη θαη κεηά απφ 45‟ κπνξψ λα θνξηψζσ ην ζπκπιεξσκαηηθφ cdna 

πνπ δεκηνπξγήζεθε. 

Ακολουθίες primers που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της  mRNA 

έκφρασης με την αλυσιδωτή ανίχνευση πολυμεράσης (PCR) 

Γονίδιο Φορά 

Primer 

Αλληλουχία (5’- 3’) Tm 

(
o

C) 

Μέγεθος 

προϊόντος(bps) 

 

TGF-β1 
Forward TGCTGAGGCTCAAGTTAAAA 56 

224  

Reverse 
TGTGTTATCCCTGCTGTCAC 

58 

TGF-β2 
Forward 

TGCTCTGTGGGTACCTTGAT 
58 

120  

Reverse 
TGAACTCTGCTTTCACCAAA 

54 

GAPDH 
Forward 

CAACGGATTTGGTCGTATTG 
56 

184  

Reverse GATGACAGCTTCCCGTTCT 58 

MMP-13 
Forward GGCGACTTCTACCCATTTGA 55 

330  

Reverse 
GTCTGGCGTTTTTGGATGTT 

53 

IGF-1 
Forward 

TCTCTTCTACCTGGCGCTGT 
60 

260  

Reverse 
CTGACTTGGCAGGCTTGAG 

60 

IGF-2 
Forward 

ATCGTTGAGGAGTGCTGTTT 
56 

294  

Reverse 
GGTGGGTAGAGCAATCAGG 

60 

IGF-R1 
Forward 

CAAGCCTGAGCAAGATGATT 
56 

265  

Reverse 
ACGTCCGAGTAAGTGGTGAA 

58 

IGF-R2 
Forward 

GGGAAGAGGCAGGAAAGCTA 
60 

242  

Reverse 
GGCAAGTGGTGTGAGGTCTA 

60 

IGF-bp6 

Forward 
GTCTCTGCGGTTCACATCCT 

60 

235  

Reverse 
GGAAGCTGAGGGCTGTCTC 

62 

 

 

Πίλαθαο 3. Οη αθνινπζίεο ησλ νιηγνλνπθιενηηδίσλ (primers)  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα 

πεηξάκαηά καο. Οη ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο ήηαλ: 5 ιεπηά ζηνπο 94°C, 30-35 θχθινη (30 

δεπηεξνιέπησλ ζηνπο 94°C, 30 δεπηεξφιεπησλ ζηνπο 55-60°C θαη 30 δεπηεξφιεπησλ ζηνπο 

72°C) πνπ αθνινπζνχληαη απφ επηκήθπλζε ηνπ πξντφληνο γηα 7 ιεπηά ζε 72°C.  

 

Μεηά ηελ πήμε ηνπ, αθαηξείηαη απφ ην πήθησκα ην ρηέλη, έρνληαο ζρεκαηίζεη βνζξία / ζέζεηο 

φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα πξνο κειέηε δείγκαηα, θαη ην ζχζηεκα ηνπνζεηείηαη ζηε ζπζθεπή 

νξηδφληηαο ειεθηξνθφξεζεο. Απφ θάζε πξντφλ ηεο PCR πξνζηίζεληαη 10κl ζηα βνζξία πνπ 

έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ην ρηέλη ζην πήθησκα ηεο αγαξφδεο. Σν gel ειεθηξνθνξείηαη ζε 0.5x 

TBE ζηα 100V γηα 45-60min. Ζ αλίρλεπζε ησλ δεζκψλ γνληδηαθνχ ζήκαηνο (bands) είλαη 

εθηθηή ππφ ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV). ε απηφ ην ζεκείν ην πήθησκα θσηνγξαθίδεηαη 
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ειεθηξνληθά θαη νη δέζκεο αληηζηνηρίδνληαη ζην αλάινγν γνλίδην κε ηε βνήζεηα ηεο θιίκαθαο 

κνξηαθνχ βάξνπο (DNA ladder) ελψ σο ζεηηθφο κάξηπξαο ρξεζηκνπνηήζεθε γελνκηθφ DNA θαη 

σο αξλεηηθφο λεξφ ην νπνίν πεξηείρε ηα ζπζηαηηθά ηνπ mastermix ρσξίο φκσο cdna (γηα 

έιεγρν επηκφιπλζεο ησλ πιηθψλ).  

 

VI. Western blot  

ε θαιιηεξγεηηθέο πιάθεο 6 βνζξίσλ έγηλε επίζηξσζε ησλ θπηηάξσλ  HT-29 ηα νπνία 

θαιιηεξγήζεθαλ κέρξη ππθλφηεηαο 100%. Αθνινχζεζε επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε (100 

κg/ml). Μεηά απφ επίδξαζε γηα 24 θαη 48 ψξεο αθνινχζεζε ιχζε ησλ θπηηάξσλ κε 

παγσκέλν δηάιπκα (lysis buffer) κε ηελ εμήο ζχλζεζε  : 25mM Tris κε H3PO4, 2mM CDTA, 

0.4mM DTT, 10% glycerol θαη 1% Triton -100X κε αλαζηνιείο πξσηεαζψλ (Roche).  Μεηά 

απφ επψαζε 30 ιεπηψλ ζε πάγν αθνινχζεζε θπγνθέληξεζε ησλ θπηηαξηθψλ  δηαιπκάησλ 

(15 ιεπηά, 12000 g,  4
0
 C) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα θαζηδάλνληα ππνιείκκαηα απνξξίθζεθαλ. Ζ 

ζπλνιηθή πνζφηεηα πξσηεΐλεο κεηξήζεθε κε θσηνκεηξηθή κέζνδν Bradford. Σα δείγκαηα 

αλακείρζεθαλ κε δηάιπκα πνπ πεξηείρε SDS θαη κεξθαπηναηζαλφιε (loading buffer) θαη 

αθνινχζεζε βξαζκφο γηα 5 ιεπηά ζηνπο 98
0
 C. ηε ζπλέρεηα έγηλε δηαρσξηζκφο ησλ 

δεηγκάησλ κε ειεθηξνθφξεζε ζε κηθξνπήθησκα SDS-πνιπαθξπιακίδεο γηα 1 ψξα ζηα 

350mA. Μέγηζηε ηάζε ηα 90-100 Volts. 

πλνπηηθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ  κηθξνπήθησκα 10% Αθξπιακίδεο/Bis(BioRad)  ζε αλαινγία 

39/1 θαη ζε θάζε ζέζε ηνπνζεηήζεθαλ 30 κg πξσηεΐλεο. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε 

ειεθηξναπνηχπσζε (blotting) ηεο πξσηεΐλεο ζε κεκβξάλεο  PVDF, νη νπνίεο κπινθαξίζηεθαλ 

γηα 1 ψξα κε άιηπν γάια ζε TBS κε 0.05% Tween 20 (TBST) θαη ζηε ζπλέρεηα επσάζηεθαλ 

γηα κία λχθηα ζε ζεξκνθξαζία 4
0
C ζε αλαζηαιηηθφ δηάιπκα (blocking buffer) ην νπνίν πεξηείρε 

αληίζσκα αληη- SMAD7 (rabbit) ζε δηάιπζε 1:500 (πξσηεχνλ αληίζσκα). Σν επφκελν πξσί νη 

κεκβξάλεο μεπιχζεθαλ κε  TBST θαη αθνινχζεζε επψαζε γηα 1 ψξα κε αλαζηαιηηθφ δηάιπκα 

πνπ πεξηείρε ην δεπηεξεχνλ, HRP ζπλδεδεκέλν αληίζσκα (goat- anti rabbit) ζε δηάιπζε 

1:15000. Μεηά απφ επηζηακέλεο πιχζεηο κε TBST ηα ζπλδεδεκέλα ζηηο κεκβξάλεο 

αληηζψκαηα απεηθνλίζηεθαλ ζε  απιά αθηηλνινγηθά θηικ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ECL.  

Πξνθείκέλνπ λα δεηρζεί ε αξρηθή ηζφπνζε ηνπνζέηεζε πξσηεΐλεο ζε θάζε ζέζε νη πξσηεΐλεο 

μεθνιιήζεθαλ απφ ηηο κεκβξάλεο κέζσ κηαο ζχληνκεο επψαζεο  κε 0.5M NaOH θαη κε ηελ 

ίδηα ηερληθή αλαζεκάλζεθαλ κε έλα πξσηεχνλ αληίζσκα (mouse) αληη-αθηίλεο ζε δηάιπζε 1: 

1000 θαη έλα δεπηεξεχνλ (goat-antimouse) HRP ζπλδπαζκέλν αληίζσκα ζε δηάιπζε  

1:15000.  

   

VII. Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο πξσηετλώλ θαηά Bradford 

Τιηθά θαη ζπζθεπέο  

Αιβνπκίλε νξνχ βνφο (ΒSA)  

Γηάιπκα ρξσζηηθήο Coomassie Brilliant blue G-250: Bio-Rad Protein Assay Reagent  
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(Bio-Rad Life Technologies, USA)  

Μηθξνπιάθεο ELISA επίπεδνπ ππζκέλα  

Φσηφκεηξν ELISA (Anthos Reader 2001)  

Γηαιχκαηα  

Ρπζκηζηηθφ δηάιπκα (δηαθέξεη αλάινγα µε ην πείξαµα)  

Γηάιπκα αιβνπκίλεο βνφο (200µg/ml)  

Μέζνδνο  

Με ηε κέζνδν απηή πξαγκαηνπνηείηαη πξνζδηνξηζκφο θπηηαξηθψλ πξσηετλψλ (νιηθψλ, 

κεκβξαληθψλ, θπηηαξνπιαζκαηηθψλ) (358). Βαζίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα ηεο ρξσζηηθήο 

Coomassie Brilliant blue G-250 λα ππάξρεη ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξσκαηηθέο κνξθέο, θφθθηλε 

θαη κπιε. Μεηά ηε ζχλδεζή ηεο µε ηηο πξσηνληνκέλεο ακηλνκάδεο ησλ ακηλνμέσλ ηεο 

πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο ε θφθθηλε κνξθή κεηαηξέπεηαη ζε κπιε πξνθαιψληαο µία 

κεηαηφπηζε ζην κέγηζην απνξξφθεζεο ηεο ρξσζηηθήο απφ ηα 465 nm ζηα 595 nm. Σν 

ζχκπινθν πξσηεΐλεο-ρξσζηηθήο έρεη πςειφ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο γεγνλφο ην νπνίν 

παξέρεη κεγάιε επαηζζεζία θαηά ηε κέηξεζε ηεο πξσηεΐλεο. Ζ ζχλδεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

πνιχ γξήγνξα (πεξίπνπ ζε δχν ιεπηά) θαη ππάξρεη πνιχ θαιή ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξψκαηνο 

γηα πεξίπνπ 1 ψξα κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο ρξσζηηθήο.  

ε µία κηθξνπιάθα 96 βνζξίσλ-wells ηνπνζεηνχληαη 160 µl αλά µηθξνθπςειίδα ησλ γλσζηψλ 

θαη ησλ άγλσζησλ δεηγκάησλ (θάζε δείγκα ηνπνζεηήζεθε εηο δηπινχλ) θαη 40 µl αλά 

κηθξνθπςειίδα ηνπ δηαιχκαηνο ηεο ρξσζηηθήο. Αθνινπζεί θαιή αλάδεπζε ηνπ κείγκαηνο θαη 

κέηξεζε ηεο νπηηθήο ππθλφηεηαο ζε κήθνο θχκαηνο 595 nm θαη ζε θσηφκεηξν ELISA.  

Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

Ζ πνζνηηθή εθηίκεζε ησλ πξσηετλψλ θάζε δείγκαηνο γίλεηαη µε ηε ρξήζε πξφηππεο 

θαµπχιεο, ε νπνία ιακβάλεηαη απφ ηελ ηαπηφρξνλε κέηξεζε δεηγκάησλ γλσζηψλ 

ζπγθεληξψζεσλ BSA (5-100 µg/ml).  

Σα απνηειέζκαηα µε βάζε ηελ πξφηππε θαµπχιε εθθξάδνληαη ζε µg/ml.  

 

VIII. Αλνζνελδπκαηηθή κέζνδνο ELISA 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηελ παξαγσγή TGF-β1 θαη TGF-β2  απφ ηα θχηηαξα HT-29 

ρξεζηκνπνηήζακε εκπνξηθψο δηαζέζηκε αλνζνελδπκαηηθή κέζνδν ELISA ζε ππεξθείκελα 

θαιιηεξγεηψλ κεηά απφ επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε (100 κg/
 
ml) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο (R&D systems, Mineapolis, USA). 

 

IX. Μέηξεζε θπηηαξηθνύ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη θπηηαξηθήο 

βησζηκόηεηαο (ΜΣΣ)  

Σα θχηηαξα ζηξψζεθαλ ζε θαιιηεξγεηηθέο πιάθεο 24 βνζξίσλ-wells ζε κηα αξρηθή ππθλφηεηα 

2-3 ρ10
4 

θχηηαξα/βνζξίν πξνζζέηνληαο 1 ml  θαιιηεξγεηηθφ πιηθφ/βνζξίν. Μεηά απφ 24 ψξεο 

θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκνηφκνξθε πξφζθπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θπηηάξσλ ζην 
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θάζε βνζξίν ζην μεθίλεκα ησλ επηδξάζεσλ (εκέξα 0) νη πξνο κειέηε νπζίεο πξνζηέζεθαλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα. Σα θχηηαξα θαιιηεξγήζεθαλ γηα ζπλνιηθά 6 εκέξεο  κε κηα ελδηάκεζε 

αιιαγή ζξεπηηθνχ πιηθνχ θαη επηδξάζεσλ ζηηο 3 εκέξεο θαιιηέξγεηαο. Ζ αξρηθή ππθλφηεηα 

ησλ θπηηάξσλ ζηελ εκέξα 0 ππνινγίζηεθε έηζη ψζηε κεηά απφ 6 εκέξεο θαιιηέξγεηαο νη 

θαιιηεξγεηηθέο πιάθεο λα εκθαλίδνπλ κηα θπηηαξηθή ππθλφηεηα 50-60%. Ζ παξαπάλσ ηαθηηθή 

αθνινπζείηαη θαηά θφξνλ ζε πεηξάκαηα θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ψζηε λα κελ 

ππεηζέξρνληαη κεραληθνί παξάγνληεο (πεξηνξηζκφο ρψξνπ εμάπισζεο) ζηελ εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ θπηηαξηθή επηβίσζε/αχμεζε ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ κεηξήζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεηξαδνιηθνχ άιαηνο (ΜΣΣ) φπσο απηή πεξηγξάθεθε απφ ηνπο 

Mosmann θαη ζπλ [Mosmann,1983]. πγθεθξηκέλα ηα θχηηαξα επσάζηεθαλ κεηά ην ηέινο ηεο 

επίδξαζεο γηα  3 ψξεο ζηνπο 37°C κε δηάιπκα ηεηξαδνιηθνχ άιαηνο (3-[4,5-dimethylthiazol-2-

yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) θαη ηα κεηαβνιηθψο ελεξγά θχηηαξα αιιάδνπλ ην ρξψκα 

ηνπ άιαηνο απφ πνξηνθαιί ζε ηψδεο δεκηνπξγψληαο θξπζηάιινπο κε βαζχ κπιε ρξψκα. Μεηά 

ην ηέινο ηεο επψαζεο ζε θάζε νπή πξνζηίζεληαη 0,5 ml πξνπαλφιε-1, θαη αλαδεχνληαη θαιά 

ψζηε λα δηαιπζνχλ φινη νη θξχζηαιινη πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί. 200µl απφ θάζε νπή 

κεηαθέξνληαη ζε κηθξνθπςειίδα (πιάθα ELISA) επίπεδνπ ππζκέλα γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κέηξεζε ηνπ ρξψκαηνο (OD) ζε θσηφκεηξν ELISA ζε κήθνο θχκαηνο 595-630nm. Ζ κέηξεζε 

πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε δηάζηεκα 1 ψξαο απφ ηελ ζηηγκή πξφζζεζεο ηεο πξνπαλφιεο-1, 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην ρξψκα παξακέλεη ζηαζεξφ.  

Αλάιπζε απνηειεζκάησλ  

Οη ηηκέο OD απφ ηα δείγκαηα θπηηάξσλ ζηα νπνία είρε γίλεη επίδξαζε κε ηηο πξνο κειέηε 

νπζίεο δηαηξνχληαλ κε ηνλ κέζν φξν ηεο OD ησλ δεηγκάησλ απφ θχηηαξα ζηα νπνία δελ είρε 

γίλεη θακία επίδξαζε (κάξηπξεο-control) θαηά ηνλ ηχπν: 

100
...

..
.. 

controlofODmean

ODsample
valueassayMTT  

Ζ ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ησλ βηψζηκσλ θπηηάξσλ κεηά 

απφ ηελ επίδξαζε ησλ ππφ κειέηε νπζηψλ ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα.  Οη κέζεο ηηκέο 

3 ηνπιάρηζηνλ αλεμαξηήησλ επηδξάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζχληαμε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε αλ ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

ζηπξνθινμαζίλεο ζηα ΖΣ-29 θχηηαξα είλαη αλαζηξέςηκν κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θαξκάθνπ 

πξνζζέζακε θξέζθν θαιιηεξγεηηθφ πιηθφ κεηά απφ έθπιπζε κε ζηείξν HBSS θαη αθνινχζεζε 

θαιιηέξγεηα γηα επηπιένλ 2 εκέξεο (ζπλνιηθά 8 εκέξεο θαιιηέξγεηαο) θαη κέηξεζε ηνπ 

θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ-επηβίσζεο κε  ηε θσηνκεηξηθή κέζνδν ΜΣΣ ακέζσο κεηά. 

 

Υ. Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ηεο απόπησζεο 

α. Ζ απφπησζε ζηα θνινληθά επηζειηαθά θχηηαξα ΖΣ-29 εθηηκήζεθε αξρηθά κε θπηηαξνκεηξία 

κεηά απφ ρξψζε κε 7- amino-actinomycin D (7-AAD) θαη  Annexin-V. Ζ ρξψζε κε  Annexin V 

αλαγλσξίδεη αιιαγέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θσζθνιηπηδηθή θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απφπησζε αθφκα θαη ζε πξψηκε θάζε. πγθεθξηκέλα ε είζνδνο  
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ελφο θπηηάξνπ ζε δηαδηθαζία απφπησζεο ζπλδέεηαη κε κεηαθίλεζε ηεο θσζθαηηδπινζεξίλεο 

απφ ην εζσηεξηθφ ζην εμσηεξηθφ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. Ζ Annexin V είλαη κηα πξσηεΐλε ε 

νπνία ζπλδέεηαη ζηε θσζθαηηδπινδεξίλε κε πςειή ζπγγέλεηα. Ζ 7-AAD είλαη κηα ρξσζηηθή ε 

νπνία ζπλδέεηαη εηδηθά κε GC αιιεινπρίεο ηνπ DNA φηαλ ε δηαδηθαζία ηεο απφπησζεο έρεη 

πξνρσξήζεη αξθεηά θαη ε θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε έρεη ππνζηεί αξθεηέο αιινηψζεηο 

ψζηε είλαη δπλαηφ λα δηαπεξαζηεί απφ ηε ρξψζε. Έηζη ε ρξψζε κε 7-AAD ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα αλαδείμεη θπξίσο ηελ φςηκε απφπησζε αλ θαη ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο( >20 mg/ml), 

θαίλεηαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάδεημε ηφζν ηεο φςηκεο φζν θαη ηεο πξψηκεο  

απφπησζεο. 

Σα θχηηαξα ηνπνζεηήζεθαλ ζε six-well plates ζε κηα αξρηθή ππθλφηεηα 7.5X10
4
 

θχηηαξα/βνζξίν. Μεηά απφ 24 ψξεο ην ζξεπηηθφ πιηθφ αιιάρηεθε κε λέν ην νπνίν πεξηείρε  50 

κg/ml ciprofloxacin. Μεηά απφ 6 κέξεο επψαζεο θαη κε κηα αιιαγή ζξεπηηθνχ ζην ελδηάκεζν, 

ηα θχηηαξα ιακβάλνληαλ κέζσ ήπηαο επίδξαζεο κε ζξπςίλε θαη πιέλνληαλ κε παγσκέλν  

PBS. ηε ζπλέρεηα ηα θχηηαξα επαλαδηαιχνληαλ ζε 100 κl binding buffer (1X),  

πξνζηείζνληαλ  5 κl FITC-Annexin-V (50 κg/mL) θαη 10 κl 7-AAD (1 mg/mL)  θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχζε επψαζε γηα 15 ιεπηά ζε πάγν ζε ζθνηεηλφ δσκάηην. Αθνινπζνχζε 

επαλαδηάιπζε ηνπ θάζε δείγκαηνο κε 385 κl  binding buffer θαη άκεζε αλάιπζε κε 

θπηηαξνκεηξία  ζην θπηηαξφκεηξν ηνπ εξγαζηεξίνπ (FACScalibur, Becton Dickinson). ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θπηηαξνκεηξίαο δηαθξίλακε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο θπηηάξσλ αλάινγα κε ηηο 

ρξψζεηο:  Κχηηαξα Annexin
-
/7-AAD

-
 (δσληαλά θχηηαξα),  θχηηαξα Annexin

+
/7-AAD

-
 (πξψηκα 

απνπησηηθά θχηηαξα) θαη θχηηαξα  Annexin
+
/7-AAD

+
 (φςηκα απνπησηηθά θαη λεθξά θχηηαξα) 

ηα νπνία θαζέλα  εθθξάζηεθαλ σο πνζνζηφ % ηνπ ζπλνιηθνχ θπηηαξηθνχ πιεζπζκνχ 

(ειάρηζηνο αξηζκφο 20.000 θχηηαξα).  

β. Γηα ηελ  κέηξεζε ηεο απφπησζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην  Cell Death Detection ELISA 

plus kit (Boehringer Mannheim) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάδεημε θαη πνζνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάηκεζεο (fragmentation) ηνπ DNA, ρξεζηκνπνηψληαο αληηζψκαηα 

έλαληη ησλ ηζηνλψλ, πνπ είηε βξίζθνληαη εθηφο ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

απφπησζεο, είηε απειεπζεξψλνληαη απφ ηα λεθξά θχηηαξα. Ζ κέζνδνο ζπλνςίδεηαη ζε 3 

βήκαηα. Πξψηνλ, ηα αληηζψκαηα έλαληη ησλ ηζηνλψλ ζπλδένληαη ζηαζεξά ζε κηα πιάθα 

(κνληκνπνίεζε). Γεχηεξνλ, ηα λνπθιενζψκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην θάζε δείγκα 

πξνζδέλνληαη κέζσ ησλ ηζηνλψλ ηνπο ζηα αληη-ηζηνληθά αληηζψκαηα θαη, ηξίηνλ, πξνζηίζεηαη 

αληίζσκα ζπλδεδεκέλν κε πεξνμηδάζε γηα λα αληηδξάζεη κε ην ηκήκα ηνπ DNA ηνπ 

λνπθιενζψκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ην πνζφ ηεο ζπγθξαηνχκελεο πεξνμηδάζεο κεηξηέηαη 

θσηνκεηξηθά.  

Αλαιπηηθφηεξα  

Σα θχηηαξα  HT-29 θαη Caco-2 ζηξψζεθαλ ζε πιάθεο 96 βνζξίσλ  (96 -well plate) ζε αξρηθή 

ππθλφηεηα  1.5X10
4 

θχηηαξα/βνζξίν. Μεηά απφ 24 ψξεο ην ζξεπηηθφ πιηθφ αληηθαηαζηάζεθε 

κε πιηθφ πνπ πεξηείρε ciprofloxacin (0, 5 and 50 κg/ml). Αθνινχζεζε επίδξαζε γηα 24 ψξεο 

ζηνπο  37°C θαη ηφζν ηα απνπησηηθά φζν θαη ηα λεθξά θχηηαξα κεηξήζεθαλ κε θσηνκεηξηθή 
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κέζνδν ELISA ζε εθρχιηζκα (lysate) ή ππεξθείκελν θπηηάξσλ (supernatant) αληίζηνηρα, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. πγθεθξηκέλα  κεηά ηελ επίδξαζε αθνινπζεί 

θπγνθέληξεζε ηεο πιάθαο (200 g, 10 ιεπηά, ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ-RT) θαη απνκαθξχλζε 

ηνπ ππεξθεηκέλνπ ζξεπηηθνχ (πνπ πξαθηηθά πεξηείρε ηα λεθξά θχηηαξα). Αθνινπζεί επψαζε 

ησλ θπηηάξσλ κε  lysis buffer γηα 30΄ RT θαη λέα θπγνθέληξεζε (200 g, 10 ιεπηά, RT). 

Αθνινπζεί κεηαθνξά ηνπ θπηηαξηθνχ εθρπιίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη ζε πιάθα streptavidin-

coated θαη επψαζε γηα 2 ψξεο (RT)  κε immunoreagent (ην νπνίν πεξηέρεη ηφζν αληηζψκαηα 

έλαληη ηζηνλψλ φζν θαη έλαληη ηνπ DNA). ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί πιχζηκν ζην microplate 

washer ησλ πιαθψλ (ηξηο) κε incubation buffer θαη αθνινχζσο πξνζζήθε ηνπ substrate 

solution ζε θάζε βνζξίν ηεο κηθξνπιάθαο θαη επψαζε γηα 15΄ (RT). Ζ απνξξφθεζε 

κεηξήζεθε ζηα 405/490  nm θαη παξάιιεια κε ηα απνπησηηθά θχηηαξα κεηξήζεθαλ θαη ηα 

λεθξά ηα νπνία ζεσξήζεθαλ φηη βξίζθνληαη ζην αξρηθφ ππεξθείκελν ησλ θπηηάξσλ. Χο 

ππφζηξσκα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ABTS- 2-azino-di-(3-ethylbenzthiazoline sulfonate). Οη 

βαζηθέο αξρέο ηηο κεζφδνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα 22. 

 

Δηθόλα 22. ρεκαηνπνηεκέλε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηάηκεζεο ηνπ 

DNA κε ην  Cell Death Detection ELISA plus kit (Boehringer Mannheim) 

 

ΥΗ. Αλάιπζε ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ έγηλε κε θπηηαξνκεηξία ξνήο κεηά απφ ρξψζε κε ησδηνχρν 

πξνπίδην (PI). Έλαο αξηζκφο 1,5-2 X10
5
 HT-29 θπηηάξσλ ηνπνζεηήζεθαλ νκνηνγελψο ζε 

θιάζθεο 25 cm
2
. Μεηά απφ 24 ψξεο ην ζξεπηηθφ πιηθφ αιιάρζεθε κε λέν εκπινπηηζκέλν ή κε 

(control)  κε ciprofloxacin (50 κg/mL). Μεηά απφ 2 θαη 4 κέξεο επίδξαζεο ηα θχηηαξα (ζε 50-

60% ππθλφηεηα) ζπιιέρζεθαλ κε ηξπςίλε, εθπιχζεθαλ κε PBS ρσξίο Ca
2+

/Mg
2+

, 

κνληκνπνηήζεθαλ ζε 70% αηζαλφιε θαη απνζεθεχηεθαλ ζηνπο -20°C κέρξη λα γίλεη ε ρξψζε 

ηνπ DNA ε νπνία έγηλε κε ησδηνχρν πξνπίδην (PI). πγθεθξηκέλα κεηά ηελ έθπιπζε κε PBS 

ρσξίο Ca2
+
/Mg2

+
, 10

6
  θχηηαξα βάθηεθαλ κε 2ml δηαιχκαηνο PI (50 κg/mL PI, 1 mg/mL 

RNase ζε PBS ρσξίο Ca
2+

/Mg
2+

). Αθνινχζεζε θπηηαξνκεηξία ξνήο  κε ην FACScalibur flow 
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cytometer DNA ζε δηπιέηεο. Ζ αλάιπζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ πνπ αθνινχζεζε έγηλε κε ην 

WinMDI software (Windows Multiple Document Interface for Flow Cytometry).  

 

ΥΗΗ. ηαηηζηηθή αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

Οη ηηκέο νη νπνίεο ζα παξνπζηαζηνχλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ κέζε ηηκή 3 ηνπιάρηζηνλ 

αλεμαξηήησλ πεηξακάησλ ( ± SEM). Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κεηαμχ νκάδσλ έγηλε κε 

ANOVA. Ζ Bonferroni t post-hoc analysis  θαη ην Student‟s t test ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

ζχγθξηζε κεηαμχ αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ. Χο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ζεσξήζεθαλ 

απνηειέζκαηα κε ηηκέο πηζαλνηήησλ p<0.05. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

Ζ ζηπξνθινμαζίλε θαηαζηέιιεη ηνλ θπηηαξηθό πνιιαπιαζηαζκό ζηα θύηηαξα HT-29  

 

Ζ δξάζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο  ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ  HT-29 εθηηκήζεθε κεηά 

απφ επίδξαζε δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ θαξκάθνπ (0-100 κg/ml) έσο θαη 6 εκέξεο. 

Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ξπζκνχ ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ (p<0.001)  

θαηά δνζνεμαξηψκελν θαη ρξνλνεμαξηψκελν ηξφπν (IC50 =9.46 κg/
 
ml) (Δηθόλα 23 Α, Β). Ζ 

κέγηζηε θαηαζηνιή κεηά 3 εκέξεο επίδξαζεο ήηαλ 25% θαη κεηά απφ 6 εκέξεο επίδξαζεο 

ήηαλ 36% ζε ζχγθξηζε κε ηα θχηηαξα ζηα νπνία δελ έγηλε επίδξαζε κε ην θάξκαθν (control) 

(Δηθόλα 23 Α). To αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ήηαλ 

αλαζηξέςηκν θαη ν θπηηαξηθφο πνιιαπιαζηαζκφο απνθαζίζηαην ζην θπζηνινγηθφ φηαλ 

απνκαθξχλακε ην θάξκαθν απφ ηελ θαιιηέξγεηα (Δηθόλα 23 Β). Πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπκε 

ην παξαηεξνχκελν αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηα θχηηαξα 

HT-29 εξεπλήζακε ηελ επίδξαζε ηνπ θαξκάθνπ ζηελ θπηηαξηθή απφπησζε ή/θαη λέθξσζε. Ζ 

επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε δελ επεξέαζε ηελ απφπησζε ή ηελ λέθξσζε ησλ θπηηάξσλ 

ΖΣ-29, θαζψο ην πνζνζηφ ησλ δσληαλψλ θπηηάξσλ (84 ± 6 %), ησλ πξναπνπησηηθψλ (10 ± 

3 %), θαη ησλ απνπησηηθψλ θπηηάξσλ (6 ± 3 %) ήηαλ παξφκνην κε απηφ ησλ θπηηάξσλ ζηα 

νπνία ην θαιιηεξγεηηθφ πιηθφ δελ πεξηείρε ην θάξκαθν. Ζ εθηίκεζε ηεο απφπησζεο/λέθξσζεο 

έγηλε αξρηθά κε ρξψζε Annexin-V θαη  7-AAD (Δηθόλα 23 C). ηε ζπλέρεηα εξεπλήζακε ην 

απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο κε ζηπξνθινμαζίλε ζηνλ θπηηαξηθφ θχθιν ησλ ΖΣ-29 θπηηάξσλ 

κε ρξψζε κε PI θαη θπηηαξνκεηξία ξνήο. Γηα λα εθηηκήζνπκε ην ελδερφκελν  ε 

ζηπξνθινμαζίλε λα πξνθαιεί θάπνηα δηαηαξαρή ζηνλ θπηηαξηθφ θχθιν ησλ HT-29 αλαιχζακε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο κε ην θάξκαθν κεηά απφ 2 θαη 4 κέξεο θαιιηέξγεηαο. Ζ 

ζηπξνθινμαζίλε πξνθάιεζε κηα ζεκαληηθή ζπζζψξεπζε ησλ θπηηάξσλ, θπξίσο, ζηε θάζε S 

ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ  θαη ζηα 2 ρξνληθά ζεκεία πνπ κειεηήζεθαλ. πγθεθξηκέλα, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα ην πνζνζηφ ησλ θπηηάξσλ πνπ βξηζθφηαλ ζηε θάζε S 

κεηά απφ 2 κέξεο επίδξαζεο απμήζεθε απφ 25.94 ± 1.38 % ζην 31.65 ±0.98 % (p=0.028) θαη 

κεηά απφ 4 κέξεο επίδξαζεο απφ   23.64 ± 0.66 to 27.72 ± 0.68% (p=0.014). Ζ ζπγθέληξσζε 

ηνπ θαξκάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζην πείξακα ήηαλ 50 κg/ml (Δηθόλα 23 D). Σα 

απνηειέζκαηα απηά έδεημαλ φηη ε αληηπνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηα ΖΣ-

29 θχηηαξα γίλεηαη κέζσ αλαζηνιήο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηελ απφπησζε/ λέθξσζε ησλ θπηάξσλ 

ΖΣ-29 επηβεβαηψζεθαλ  θαη κε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ  DNA fragmentation ζε θπηηαξηθά 

εθρπιίζκαηα θαη ππεξθείκελα θαιιηεξγεηψλ θπηηάξσλ ΖΣ-29 ρξεζηκνπνηψληαο αληηζψκαηα 

έλαληη ηζηνλψλ (anti-histone) θαη έλαληη ηνπ DNA (anti-DNA)  ρξεζηκνπνηψληαο έλα εκπνξηθά 

δηαζέζηκν θηη πνπ επηηξέπεη ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφπησζεο/λέθξσζεο κε 

θσηνκεηξηθή κέζνδν (CELL DEATH DETECTION ELISA plus) (Δηθόλα 24).  
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Δηθόλα 23. Ζ ζηπξνθινμαζίλε κεηώλεη ηνλ θπηηαξηθό πνιιαπιαζηαζκό ζηα θύηηαξα 

ΖΣ-29 αλαζηέιινληαο ηνλ θπηηαξηθό ηνπο θύθιν. (A) Μέηξεζε ηνπ ξπζκνχ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ κε MTT ζηα θχηηαξα  HT-29 κεηά απφ επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε (0–

100 κg/
 
ml) γηα 3 θαη 6 εκέξεο. (B) Μέηξεζε ηνπ ξπζκνχ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ κε 

MTT ζηα θχηηαξα HT-29 κεηά απφ επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε γηα 6 εκέξεο 

αθνινπζνχκελε απφ απνκάθξπλζε ηνπ θαξκάθνπ απφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη πεξαηηέξσ 

θαιιηέξγεηα γηα 2 επηπιένλ εκέξεο κε ζξεπηηθφ πιηθφ ρσξίο ζηπξνθινμαζίλε. Με  Υ10, Υ50 

θαη  Υ100 ππνδειψλνληαη νη αξρηθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα 6 εκέξεο πξηλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θαξκάθνπ απφ ηελ θαιιηέξγεηα(*P <0.05, **P <0.01 

ζε ζχγθξηζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα). (C) Δθηίκεζε ηεο απφπησζεο ζηα θχηηαξα ΖΣ-29 κε 

ρξψζε κε 7-AAD θαη Annexin-V κεηά απφ επίδξαζε κε ζξεπηηθφ πιηθφ άλεπ ζηπξνθινμαζίλεο  

(ctr) ή κε ζηπξνθινμαζίλε (50 κg/
 
ml). (D) Δθηίκεζε κε ρξψζε κε PI ηεο επίδξαζεο ηεο 

ζηπξνθινμαζίλεο ζηνλ θπηηαξηθφ θχθιν ησλ ΖΣ-29 κεηά 2 θαη 4 εκέξεο επίδξαζεο κε 50 κg/
 

ml ζηπξνθινμαζίλεο(CIP1, CIP2), ζε ζχγθξηζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα(CTR1, CTR2). Γχν 

εηθφλεο αληηπξνζσπεπηηθέο 6 αλεμαξηήησλ πεηξακάησλ (359). 
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Δηθόλα 24. Ζ ζηπξνθινμαζίλε δελ πξνθάιεζε απφπησζε ή λέθξσζε ζηα θχηηαξα ΖΣ-29 

φπσο θαίλεηαη θαη κε ηε κέηξεζε ηεο θαηάηκεζεο ηνπ DNA κέζσ αληηζσκάησλ έλαληη 

ηζηνλψλ κεηά απφ επίδξαζε γηα 24 ψξεο κε 0 (ζξεπηηθφ χιηθφ), 50 θαη 100 κg/ml
 
(CELL 

DEATH DETECTION ELISA plus) (359) 

 

Σν αληηπνιιαπιαζηαζηηθό απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο επηηπγράλεηαη κέζσ 

επαγσγήο ηνπ TGF-β1. 

 

Πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ν TGF-β1 κπνξεί λα ελέρεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο θπηηαξηθήο 

νκνηφζηαζεο ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ (231). Γεδνκέλα απφ κειέηεο ζε επηζειηαθέο, 

θπξίσο, θπηηαξηθέο ζεηξέο πξνηείλνπλ φηη ν   TGF-β1, ν νπνίνο παξάγεηαη απφ ηα ίδηα ηα 

επηζειηαθά θχηηαξα κε απηνθξηλή ηξφπν, ξπζκίδεη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ 

επηβίσζε ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ (360). Θειήζακε λα εξεπλήζνπκε αλ αιιαγέο, 

επαγφκελεο απφ ηε ζηπξνθινμαζίλε, ζηελ παξαγσγή ηνπ TGF-β1 απφ ηα επηζειηαθά 

θχηηαξα κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ αληηπνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε ηνπ θαξκάθνπ ζηα 

θχηηαξα ΖΣ-29.  

Αξρηθά, εξεπλήζακε ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο κε TGF-β1 ζηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ΖΣ-29 ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο (0-100 ng/ml). Ζ επίδξαζε κε  

TGF-β1 κείσζε ζεκαληηθά ηνλ ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θπηηάξσλ ΖΣ-29 θαηά 

δνζνεμαξηψκελν ηξφπν κε ηε κεγαιχηεξε θαηαζηνιή (40%) λα παξαηεξείηαη ζηε κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ (100 ng/ml) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (p<0.001, Δηθόλα 25 Α). ηε 

ζπλέρεηα κειεηήζακε αλ ν TGF-β1 πξάγκαηη παξάγεηαη απφ ηα θχηηαξα HT-29, θαη αλ ε 

επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή απηή. Ζ παξαγσγή ηνπ 

TGF-β1 κεηξήζεθε κε ELISA ζε ππεξθείκελα, πιήξσλ θπηηάξσλ, θαιιηεξγεηψλ κεηά απφ 24 
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θαη 48 ψξεο επίδξαζεο κε απιφ θαιιηεξγεηηθφ πιηθφ ή ζηπξνθινμαζίλε (0 and 100 κg/
 
ml). 

Βξήθακε φηη ηα αδηέγεξηα ΖΣ-29 παξάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο (1298.51 ± 20.59 pg/ ml
 

ζηηο 24 θαη 1433.41 ± 82.42 pg/ ml ζηηο  48 ψξεο) (ελψ ε επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε 

νδήγεζε ζε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο  TGF-β1 απφ ηα ΖΣ-29 

(1506.58 ± 25.22 pg/ ml ζηηο 24 θαη 1855.25 ± 30.57 pg/ ml
 
ζηηο 48 ψξεο, p<0.01) (Δηθόλα 25 

Β). 

 

Δηθόλα 25 Β. Ζ αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ από ηε ζηπξνθινμαζίλε 

επηηπγράλεηαη κέζσ επαγσγήο ηνπ TGF-β1. (A) Μέηξεζε ηνπ ξπζκνχ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ κε MTT ζηα θχηηαξα  HT-29 κεηά απφ επίδξαζε κε TGF-β1 (0–100 ng/
 

ml) γηα 3 εκέξεο. (B) Μέηξεζε κε ELISA ζε θπηηαξηθά ππεξθείκελα ηεο παξαγσγήο ηνπ TGF-

β1 απφ ηα ΖΣ-29 κεηά απφ 24 θαη 48 ψξεο επίδξαζεο κε ζξεπηηθφ πιηθφ ρσξίο (0) θαη κε 100 

κg/ml(100) ζηπξνθινμαζίλεο. (C) Ζκηπνζνηηθή εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζηπξνθινμαζίλεο 

(100 κg/ml) ζηελ  m-RNA έθθξαζεο ηνπ TGF-β1 ζηα θχηηαξα ΖΣ-29 κεηά 6 ψξεο επίδξαζεο. 

Γηα ζχγθξηζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο housekeeping γνλίδην ην GAPDH. Πάνω πεδίο: 

αληηπξνζσπεπηηθφ απνηέιεζκα multiplex PCR  γηα TGF-β1 θαη GAPDH. Κάηω πεδίο:o ιφγνο 

ηεο έληαζεο ζήκαηνο TGF-β1/ GAPDH κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο image j 

εθθξαδφκελνο σο πνζνζηφ % ηεο κέγηζηεο επαγσγήο ηεο mRNA έθθξαζεο ηνπ TGF-β1 

φπσο απηή θαίλεηαη ζηηο 4 ψξεο επίδξαζεο. Σν πείξακα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ 3 

αλεμαξηήησλ πεηξακάησλ κε παξφκνηα απνηειέζκαηα. (D) Μέηξεζε ηνπ ξπζκνχ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ κε MTT ζηα θχηηαξα HT-29 κεηά απφ επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε (0–

100 ng/
 
ml) γηα 6 εκέξεο παξνπζία 10 mg/ml εμνπδεηεξσηηθνχ anti-human-TGF-β1 (LAP) 
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αληηζψκαηνο ή θεθαζαξκέλνπ πνληηθίζηνπ ηζνηχπνπ  IgG2a γηα ζχγθξηζε (*P <0.05, **P 

<0.01, ***P<0.001) (359). 

ηε ζπλέρεηα κειεηήζακε ην αλ ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο TGF-β1 επηζπκβαίλεη σο 

απνηέιεζκα επαγσγήο ηεο έθθξαζεο ηνπ TGF-β1 ζε επίπεδν mRNA ή κέζσ ηξνπνπνηήζεσλ 

επαγφκελσλ απφ ηε ζηπξνθινμαζίλε ζην κεηα-κεηαθξαζηηθφ επίπεδν. Υξεζηκνπνίεζακε 

εκηπνζνηηθή RT-PCR  γηα λα κειεηήζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο  ζηελ mRNA 

έθθξαζε ηνπ TGF-β1.  Σα αδηέγεξηα HT-29 θχηηαξα εκθάληζαλ κηα βαζηθή mRNA έθθξαζε  

ηνπ TGF-β1 ε νπνία ππεξδηπιαζηάζηεθε κεηά απφ 4 ψξεο επίδξαζεο κε ζηπξνθινμαζίλε 100 

κg/
 
ml (Δηθόλα 25  C). 

Γηα λα εμαθξηβψζνπκε ην αλ ε δξάζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηα ΖΣ-29 είλαη άκεζα 

εμαξηεκέλε απφ ηελ επαγσγή ηνπ TGF-β1 επηρεηξήζακε λα αθπξψζνπκε ην 

αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηα ΖΣ-29 ρξεζηκνπνηψληαο 

εμνπδεηεξσηηθφ αληίζσκα έλαληη ηνπ  TGF-β1 ζηελ θαιιηέξγεηα. Ο θπηηαξηθφο 

πνιιαπιαζηαζκφο κεηξήζεθε κεηά απφ 6 εκέξεο επίδξαζεο κε ζηπξνθινμαζίλε (50κg/
 
ml) 

κφλν ή ζε ζπλδπαζκφ κε 10κg/ml
 
ελφο εμνπδεηεξσηηθνχ κνλνθισληθνχ αληηζψκαηνο έλαληη 

ηνπ αλζξψπεηνπ TGF-β1 (anti-human LAP) (Δηθόλα 25 D). Όπσο αλακελφηαλ ε 

ζηπξνθινμαζίλε κείσζε ην ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ΖΣ-29 θαηά 35% κεηά απφ 6 

εκέξεο επίδξαζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα, ελψ, ε πξνζζήθε ηνπ 

εμνπδεηεξσηηθνχ αληηζψκαηνο έλαληη ηνπ TGF-β1 αθχξσζε ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο. Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί εχινγα ζην ζπκπέξαζκα φηη  

γηα ηελ  αληηπνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηα ΖΣ-29 θχηηαξα επζχλεηαη ,  

ζε κεγάιν βαζκφ,  ε  επαγσγή ηνπ TGF-β1 απφ ην θάξκαθν. 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ επηβεβαίσζε ηεο ππφζεζήο καο ζειήζακε λα εμνπδεηεξψζνπκε ηελ 

δξαζηηθφηεηα ηνπ ππνδνρέα ηνπ TGFβ-1 θαη κε ηνλ εκπνξηθψο δηαζέζηκν αλαζηνιέα ηνπ 

SB431542 (Ascent Scientific, UK). Όπσο πεξηκέλακε ηα ε ζηπξνθινμαζίλε (50 κg/ml) 

απέηπρε λα αλαζηείιεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ ΖΣ-29 παξνπζία ηνπ αλαζηνιέα 

SB431542. Χζηφζν, ν ίδηνο ν SB431542 εκθάληζε έλα δνζνεμαξηψκελν 

αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηα θχηηαξα ΖΣ-29 απνπζία ζηπξνθινμαζίλεο (Δηθόλα 

26). 

 

                                                       

Eηθόλα 26: Σν απνηέιεζκα ηεο 

ζηπξνθινμαζίλεο θαη ηνπ SB431542 ζηνλ 
θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ 
HT-29.  
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Γηα ηελ πεξαηηέξσ επηβεβαίσζε ηνπ παξαπάλσ απνηειέζκαηνο εμεηάζακε ην απνηέιεζκα 

ηεο επίδξαζεο κε ζηπξνθινμαζίλε ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ/επηβίσζε θαη ζηελ 

απφπησζε/λέθξσζε ηεο αλζξψπηλεο θπηηαξηθήο ζεηξάο θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ Caco-2. ε 

αληίζεζε κε ηα HT-29, ηα Caco-2 θχηηαξα δελ έρνπλ ιεηηνπξγηθνχο ππνδνρείο   TGF-β1  

(361). Έηζη αλ ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο είλαη άκεζα 

εμαξηεκέλν απφ ηνλ  TGF-β1,  ε επίδξαζε ηεο ζηα θχηηαξα Caco-2 δελ αλακέλεηαη λα 

επεξεάδεη ηνλ θπηηαξηθφ ηνπο πνιιαπιαζηαζκφ. Αξρηθά, επηβεβαηψζακε ηελ κε-αληαπφθξηζε 

ησλ Caco-2 ζηνλ TGF-β1, ζε επίπεδν θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ, θαιιηεξγψληαο ηα 

παξαπάλσ θχηηαξα παξνπζία δηαθνξεηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ  TGF-β1 (0-100 ng/ml).Ο TGF-

β1 δελ εκθάληζε θακία επίδξαζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ  Caco-2 (Δηθόλα 27 

Α). Δπηπιένλ, ε επίδξαζε κε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζηπξνθινμαζίλεο (0-100 κg/ml)  

ζηα θχηηαξα Caco2 επηβεβαίσζε  ην φηη ε ζηπξνθινμαζίλε δελ έρεη επίδξαζε ζηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ ελ απνπζία ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ κνλνπαηηνχ ηνπ TGF-β1 (Δηθόλα 27 Β). 
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Δηθόλα 27 . Ζ ζηπξνθινμαζίλε δελ έρεη επίδξαζε ζηα Caco-2 ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά 

ζηνλ TGF-β1. (A) Μέηξεζε ηνπ ξπζκνχ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ κε MTT ζηα θχηηαξα  

Caco-2 κεηά απφ επίδξαζε κε TGF-β1 (0–100 ng/
 
ml) γηα 3 εκέξεο. (B) Μέηξεζε ηνπ ξπζκνχ 

θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ κε MTT ζηα θχηηαξα ΖΣ-29 θαη  Caco-2 κεηά απφ επίδξαζε κε 

ζηπξνθινμαζίλε (0–100 κg/
 
ml) γηα 6 εκέξεο (*P <0.05, **P <0.01 ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αδηέγεξηα θχηηαξα-control) (359). 

 

Οκνίσο κε ηα θχηηαξα ΖΣ-29 θαη φπσο αλακελφηαλ, ε επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε ζηα 

θχηηαξα Caco-2 δελ είρε θάπνηα επίδξαζε ζηελ θπηηαξηθή απφπησζε/λέθξσζε φπσο απηέο 

κειεηήζεθαλ κε αλάιπζε ηνπ DNA fragmentation. Σα θχηηαξα HepG2 είλαη κηα θαιά 

δηαθνξνπνηεκέλε ζεηξά επαηνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ ε νπνία ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο 

εκθαλίδεηαη αλζεθηηθή ζην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο(335). 

Παξφκνηα κε ηα θχηηαξα Caco-2, ε επίδξαζε γηα 3 εκέξεο κε απμαλφκελεο ζπγθεληξψζεηο 

TGF-β1 δελ επέθεξε ζεκαληηθφ αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηα θχηηαξα HepG2 

(Δηθόλα 28).  

Δηθόλα 28. Ζ επίδξαζε ηνπ TGF-β1 ζην ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ ζηα HepG2 θχηηαξα 

 

Ζ ζηπξνθινμαζίλε δξα ζπλεξγηθά κε ηελ 5-FU ζηελ θαηαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνύ 

πνιιαπιαζηαζκνύ ζηα θύηηαξα HT-29. 

 

Ζ 5-Φζνξην-νπξαθίιε (5-FU) είλαη έλαο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο ρεκεηνζεξαπεπηηθφο 

παξάγνληαο ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ (362).  Θειήζακε λα 

κειεηήζνπκε ην αλ ε ζηπξνθινμαζίλε κπνξεί λα εληζρχζεη ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα ηεο 5-FU in vitro. Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηελ πηζαλή ζπλεξγηθή ηνπο 

δξάζε επηδξάζακε ζηα ΖΣ-29 θχηηαξα κε 5-FU ή ζηπξνθινμαζίλε ή ην ζπλδπαζκφ ηνπο. 

(Δηθόλα 29). Μεηά απφ επίδξαζε 6 εκεξψλ κε 1mM 5FU  ν ξπζκφο ηνπ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ κεηψζεθε θαηά 31.12 ± 1.75 %. Ζ πξνζζήθε ζηπξνθινμαζίλεο (50 κg/
 
ml) 
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ζηελ θαιιηέξγεηα κείσζε πεξαηηέξσ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ΖΣ-29  θαηά  59.37 ± 2.06 % 

ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα. Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζζήθε ζηπξνθινμαζίλεο ελίζρπζε 

ζεκαληηθά ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 5-FU ζηα θχηηαξα HT-29 (p<0.001, 

Δηθόλα 29). 

 

 

 

Δηθόλα 29. Ζ ζηπξνθινμαζίλε απμάλεη ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθό απνηέιεζκα ηεο 5-

FU. Μέηξεζε ηνπ ξπζκνχ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ κε MTT ζηα θχηηαξα  ΖΣ-29 κεηά 

απφ επίδξαζε γηα 6 εκέξεο κε ζηπξνθινμαζίλε (100 κg/
 
ml) κφλεο ή ζε ζπλδπαζκφ κε 5-FU 

(1mM) (*P<0.05, ***P<0.001 ζε ζχγθξηζε κε ην control,  §P <0.05 ζε ζρέζε κε ην 

αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 5-FU) (359). 

 
Δπίδξαζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζε άιινπο απμεηηθνύο θαη ξπζκηζηηθνύο παξάγνληεο 
ζηα θύηηαξα ΖΣ-29. 

 
Παξάιιεια κε ηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζην κνλνπάηη ηνπ TGF-β 

ζειήζακε λα κειεηήζνπκε αλ ε ζηπξνθινμαζίλε έρεη θάπνηα επίδξαζε ζην κνλνπάηη ηνπ IGF 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν mRNA. O IGF-Η θαη ηδηαίηεξα ν IGF-ΗΗ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

ηξνθηθνχο παξάγνληεο ηνπ θαξθίλνπ δξψληαο ζπλδεφκελνη κε ηνπο κεκβξαληθνχο ππνδνρείο 

ηνπο IGF-Rs (βιέπε γεληθφ κέξνο). H αλαζηνιή ηνπ κνλνπαηηνχ ησλ IGFs, θπξίσο κέζσ 

επαγσγήο ησλ αλαζηαιηηθψλ ηνπο πξσηετλψλ (IGFbps), απνηειεί έλα ειθπζηηθφ ζηφρν ζηε 

ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ.  

Σα ΖΣ-29 θχηηαξα δελ εθθξάδνπλ IGF-Η, φπσο θάλεθε ζε 3 δηαθνξεηηθά πεηξάκαηα, ελψ 

εθθξάδνπλ IGF-ΗΗ (Δηθόλα 30). Ζ επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε δελ επεξεάδεη ηελ mRNA 

έθθξαζε ηνπ IGF-ΗΗ (Δηθόλα 30), νχηε ηνπ IGF-ΗR πνπ απνηειεί ηνλ βαζηθφ ππνδνρέα ηνπ 

(Δηθόλα 31). Δπίζεο ε mRNA έθθξαζε ηεο IGFbp-6, ε νπνία είλαη δεζκεπηηθή πξσηεΐλε ηνπ 

IGF2, άιια επηπιένλ θαίλεηαη λα εκθαλίδεη θαη απηφλνκε πξν-απνπησηηθή δξάζε, 

παξακέλνπλ ακεηάβιεηα (Δηθόλα 32). 
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Δηθόλα 30. Ζ επίδξαζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηελ mRNA έθθξαζε ηνπ IGF2 ζηα θχηηαξα 

HT-29 (Ζ εηθφλα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηξηψλ εκηπνζνηηθψλ PCR ρξεζηκνπνηψληαο γηα 

ζχγθξηζε ην γνλίδην GAPDH. Ο ιφγνο ηεο θσηαχγεηαο ησλ δχν γνληδίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηε εκηπνζνηηθή εθηίκεζε ηεο  mRNA έθθξαζεο ηνπ IGF2). Οη ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο ήηαλ: 

5 ιεπηά ζηνπο 94°C, 30 θχθινη (30 δεπηεξνιέπησλ ζηνπο 94°C, 30 δεπηεξφιεπησλ ζηνπο 

57°C θαη 30 δεπηεξφιεπησλ ζηνπο 72°C) πνπ αθνινπζνχληαη απφ επηκήθπλζε ηνπ πξντφληνο 

γηα 7 ιεπηά ζε 72°C. H αλαινγία ησλ primers IGF2/GAPDH ήηαλ 6:1).  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 31. Ζ επίδξαζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηελ mRNA έθθξαζε ηνπ IGF1Receptor ζηα 

θχηηαξα HT-29. Οη ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο ήηαλ: 5 ιεπηά ζηνπο 94°C, 35 θχθινη (30 

δεπηεξνιέπησλ ζηνπο 94°C, 30 δεπηεξφιεπησλ ζηνπο 58°C θαη 30 δεπηεξφιεπησλ ζηνπο 

72°C) πνπ αθνινπζνχληαη απφ επηκήθπλζε ηνπ πξντφληνο γηα 7 ιεπηά ζε 72°C. Ζ θσηεηλφ 

ζήκα κέλεη ην ίδην ζε φιεο ηηο ψξεο επίδξαζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα θαίλεηαη κφιπλζε 

ησλ δεηγκάησλ κεηά απφ επίδξαζε ζηηο 4 θαη 48 ψξεο θαη δείρλεη ηελ αμία ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δεηγκάησλ RT- ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ καο γηα απηφ θαη 

επηιέρζεθε. Σν πξντφλ ηεο αληίδξαζεο ήηαλ 265 bps. 
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Δηθόλα 32. Ζ επίδξαζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηελ mRNA έθθξαζε ηνπ IGGbp6/ ζηα θχηηαξα 

HT-29 (Ζ εηθφλα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηξηψλ εκηπνζνηηθψλ PCR ρξεζηκνπνηψληαο γηα 

ζχγθξηζε ην γνλίδην GAPDH. Ο ιφγνο ηεο θσηαχγεηαο ησλ δχν γνληδίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηε εκηπνζνηηθή εθηίκεζε ηεο  mRNA έθθξαζεο ηνπ IGGbp6/). Οη ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο 

ήηαλ: 5 ιεπηά ζηνπο 94°C, 30 θχθινη (30 δεπηεξνιέπησλ ζηνπο 94°C, 30 δεπηεξφιεπησλ 

ζηνπο 60°C θαη 30 δεπηεξφιεπησλ ζηνπο 72°C) πνπ αθνινπζνχληαη απφ επηκήθπλζε ηνπ 

πξντφληνο γηα 7 ιεπηά ζε 72°C. H αλαινγία ησλ primers IGGbp6/GAPDH ήηαλ 6:1.  

 

Πέξαλ ηνπ TGF-β1 πνπ είλαη ε θχξηα δξαζηηθή κνξθή ηνπ TGF-β ζειήζακε λα κειεηήζνπκε 

ηελ επίδξαζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο (100 κg/ml) ζηελmRNA έθθξαζε θαη παξαγσγή κηαο 

άιιεο ηζνκνξθήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ  TGF-β, ηνπ TGF-β2. Παξφιν πνπ ε ζηπξνθινμαζίλε 

επάγεη ζεκαληηθά ηελ mRNA έθθξαζε ηνπ TGF-β2 ζηα θχηηαξα HT-29 ζε ζρέζε κε ηα 

αδηέγεξηα θχηηαξα-έσο θαη 600% κεηά απφ 6 ψξεο επίδξαζεο (Δηθόλα 33) ε παξαγσγή ηνπ 

TGF-β2 ζην ππεξθείκελν ησλ θαιιηεξγεηψλ κεηά απφ 24 θαη 48 ψξεο επίδξαζεο δελ 

απμήζεθε ζεκαληηθά.  
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Δηθόλα 33. Ζ επίδξαζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηελ mRNA έθθξαζε ηνπ TGF-β2 ζηα θχηηαξα 

HT-29 (Ζ εηθφλα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηξηψλ εκηπνζνηηθψλ PCR ρξεζηκνπνηψληαο γηα 

ζχγθξηζε ην γνλίδην GAPDH. Ο ιφγνο ηεο θσηαχγεηαο ησλ δχν γνληδίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηε εκηπνζνηηθή εθηίκεζε ηεο  mRNA έθθξαζεο ηνπ TGF-β2). Οη ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο 

ήηαλ: 5 ιεπηά ζηνπο 94°C, 30 θχθινη (30 δεπηεξνιέπησλ ζηνπο 94°C, 30 δεπηεξφιεπησλ 

ζηνπο 58°C θαη 30 δεπηεξφιεπησλ ζηνπο 72°C) πνπ αθνινπζνχληαη απφ επηκήθπλζε ηνπ 

πξντφληνο γηα 7 ιεπηά ζε 72°C. H αλαινγία ησλ primers TGF-β2/GAPDH ήηαλ 10:1.  

 

 Ζ επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε 100 κg/ml ζηα θχηηαξα HT-29 γηα 24 ψξεο επήγαγε ηελ 

παξαγσγή Smad-7 ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα. Αληίζηνηρε παξαγσγή Smad-7 δελ 

παξαηεξήζεθε κεηά απφ 48 ψξεο επίδξαζεο ηνπ θαξκάθνπ παξφιν πνπ πξσηετληθή 

έθθξαζε αθηίλεο παξακέλεη παξφκνηα (Δηθόλα 34). 

 
Δηθόλα 34. Ζ επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε επάγεη ηνλ Smad-7 ζηα ΖΣ-29 θύηηαξα 
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Απφ πεηξάκαηα ζε ηλνβιάζηεο είλαη γλσζηφ φηη ε ζηπξνθινμαζίλε επάγεη ηελ παξαγσγή 

κεηαιινπξσηεαζψλ (346). Ζ παξαπάλσ δξάζε έρεη ελνρνπνηεζεί γηα ηε γλσζηή παξελέξγεηα 

ησλ θηλνινλψλ πνπ είλαη ε ξήμε ηελφλησλ. Γεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή κεηαιινπξσηεαζψλ 

ειέγρεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ ΣGF-β, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά καο, 

επάγεηαη απφ ηε ζηπξνθινμαζίλε, ζειήζακε λα ειέγμνπκε ηελ επίδξαζε ηεο 

ζηπξνθινμαζίλεο (100 κg/ml)  ζηελ mRNA έθθξαζε ηεο  mmp-13 ζηα θνινληθά επηζειηαθά 

θχηηαξα ΖΣ-29. Μεηά απφ 6 ψξεο επίδξαζεο ζηα ΖΣ-29 θχηηαξα ε ζηπξνθινμαζίλε επήγαγε 

ζεκαληηθά ηελ mRNA έθθξαζε ηεο  mmp-13 (ζρεδφλ θαηά 250%) θαη ε επαγσγή απηή 

παξέκεηλε ζηαζεξά πςειή έσο θαη 48 ψξεο κεηά ηελ επίδξαζε κε ζηπξνθινμαζίλε (Δηθόλα 

35). 

 

   

 

Δηθόλα 35.  Ζ επίδξαζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηελ mRNA έθθξαζε ηεο mmp-13 ζηα 

θχηηαξα ΖΣ-29 (Ζ εηθφλα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηξηψλ εκηπνζνηηθψλ PCR ρξεζηκνπνηψληαο 

γηα ζχγθξηζε ην γνλίδην GAPDH. Ο ιφγνο ηεο θσηαχγεηαο ησλ δχν γνληδίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηε εκηπνζνηηθή εθηίκεζε ηεο  mRNA έθθξαζεο ηεο mmp-13. Οη ζπλζήθεο ηεο αληίδξαζεο 

ήηαλ: 5 ιεπηά ζηνπο 94°C, 30-35 θχθινη (30 δεπηεξνιέπησλ ζηνπο 94°C, 30 δεπηεξφιεπησλ 

ζηνπο 55-60°C θαη 30 δεπηεξφιεπησλ ζηνπο 72°C) πνπ αθνινπζνχληαη απφ επηκήθπλζε ηνπ 

πξντφληνο γηα 7 ιεπηά ζε 72°C.  
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Ζ επίδξαζε ηεο Ηλδνκεζαθίλεο θαη ηεο Αζπηξίλεο ζηνλ θπηηαξηθό πνιιαπιαζηαζκό 

ζηα  ΖΣ-29 θαη Caco-2 θύηηαξα.  

Ο θπηηαξηθφο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηηάξσλ ΖΣ-29 Caco-2 εθηηκήζεθε κεηά απφ 

θαιιηέξγεηα 6 εκεξψλ παξνπζία δηαθφξσλ ζπγθεληξψζεσλ 5-ASA  (0-100 κM), έλαλ 

θαζππεξνρή αλαζηνιέα ηεο  COX-1 φπσο ε Ηλδνκεζαθίλε (0-800 κΜ), έλαλ κε εηδηθφ 

αλαζηνιέα ησλ COX-1 θαη COX-2 φπσο ε αζπηξίλε  (0-10 mM)  θαη έλα λεψηεξν 

ππεξεθιεθηηθφ αλαζηνιέα ηεο COX-2 φπσο ν CAY10404 (0-100 κM).  

Σφζν ε ηλδνκεζαθίλε, φζν θαη ε αζπηξίλε αλέζηεηιαλ ην ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ 

θπηηάξσλ ησλ ΖΣ-29 θαη Caco-2 θαηά ηξφπν δνζνεμαξηψκελν ζε ζχγθξηζε κε ηα αδηέγεξηα 

θχηηαξα. Καη ζηηο δχν θπηηαξνζεηξέο ην κέγηζην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

ηλδνκεζαθίλεο παξαηεξήζεθε γηα ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ κεγαιχηεξεο απφ 200 κΜ 

(90% κείσζε γηα ηα ΖΣ-29 θαη 80% κείσζε γηα ηα Caco-2  γηα ηελ ίδηα  κέγηζηε ζπγθέληξσζε 

-800 κΜ- θαξκάθνπ) (Δηθόλα 36). 

 

Δηθόλα 36. Ζ επίδξαζε ηεο ηλδνκεζαθίλεο ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζηα ΖΣ-29 

θχηηαξα  κεηά απφ 6 εκέξεο επίδξαζεο (*p<0.05 γηα ζπγθεληξψζεηο≥200 κΜ ζε ζχγθξηζε κε 

ηα αδηέγεξηα θχηηαξα) 
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Δηθόλα 37. Ζ επίδξαζε ηεο ηλδνκεζαθίλεο ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζηα Caco-2 

θχηηαξα κεηά απφ 6 εκέξεο επίδξαζεο (*p<0.05 γηα ζπγθεληξψζεηο≥200 κΜ ζε ζχγθξηζε κε 

ηα αδηέγεξηα θχηηαξα) 

 

 Δπίζεο θαη ζηηο 2 θπηηαξνζεηξέο ην κέγηζην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο  

αζπηξίλεο παξαηεξήζεθε γηα ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ κεγαιχηεξεο κεγαιχηεξεο απφ 

2.5 mM (90% κείσζε γηα ηα ΖΣ-29 θαη 80% κείσζε γηα ηα Caco-2  γηα ηελ ίδηα κέγηζηε 

ζπγθέληξσζε -10 mΜ- θαξκάθνπ) (Δηθόλα 38,39).  

 

Δηθόλα 38. Ζ επίδξαζε ηεο αζπηξίλεο ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζηα ΖΣ-29 θχηηαξα 

κεηά απφ 6 εκέξεο επίδξαζεο (*p<0,05 ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα) 

 

Δηθόλα 39.  Ζ επίδξαζε ηεο αζπηξίλεο ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζηα Caco-2 θχηηαξα 

(*p<0,05 ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα) 
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Ζ επίδξαζε ηνπ CAY 10404 ζηνλ θπηηαξηθό πνιιαπιαζηαζκό ζηα ΖΣ-29 θαη Caco-2  

θύηηαξα 

Ο CAY10404 κείσζε ζεκαληηθά ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ηφζν ζηα  θχηηαξα HT-29 

φζν θαη ζηα Caco-2 θαηά δνζνεμαξηψκελν θαη ρξνλνεμαξηψκελν ηξφπν. ηα HT-29 θχηηαξα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα επηηεχρζεθε κε ζπγθεληξψζεηο ηεο 

νπζίαο κεγαιχηεξεο απφ  20 κM ζηηο  3 εκέξεο επίδξαζεο θαη κεγαιχηεξεο απφ 5 κM κεηά 

απφ 6 εκέξεο επίδξαζεο. Δπίδξαζε κε ζπγθέληξσζε  100 κM  CAY10404 γηα  3 θαη 6 εκέξεο 

κείσζε ηελ θπηηαξηθή επηβίσζε θαηά 75% θαη 90% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηα control (θχηηαξα 

κε θαιιηεξγεηηθφ πιηθφ ρσξίο CAY10404 (Δηθόλα 40).  

 
Δηθόλα 40. Ο CAY10404 αλέζηεηιε ην ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ ζηα ΖΣ-29 θχηηαξα θαηά 

δνζνεμαξηψκελν θαη ρξνλνεμαξηψκελν ηξφπν(*p<0,05 ζε ζχγθξηζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα) 

(363). 
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 ηα θχηηαξα Caco-2, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα επηηεχρζεθε κε ζπγθεληξψζεηο 

CAY10404 κεγαιχηεξεο απφ  10 κM κεηά απφ 3 θαη 6 εκέξεο επίδξαζεο. Δπίδξαζε κε 100 

κM CAY10404 γηα 3 θαη 6 εκέξεο κείσζε ηελ θπηηαξηθή επηβίσζε θαηά 60% θαη 80% 

αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα (Δηθόλα 41) 

 

Δηθόλα 41. Ο CAY10404 αλέζηεηιε ην ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ ζηα Caco-2 θχηηαξα θαηά 

δνζνεμαξηψκελν θαη ρξνλνεμαξηψκελν ηξφπν(*p<0,05 ζε ζχγθξηζε κεηα αδηέγεξηα θχηηαξα) 

(363). 
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Ζ επίδξαζε ηνπ CAY 10404 ζηελ απόπησζε- λέθξσζε ζηα ΖΣ-29 θαη Caco-2 θύηηαξα 

 

ηα ΖΣ-29 θχηηαξα ε επίδξαζε κε  CAY10404 (5 θαη 50 κM)  γηα 24 ψξεο  επέθεξε ζεκαληηθή 

επαγσγή απφπησζεο (πεξηζζφηεξν απφ 150% θαη 300% αληίζηνηρα) ζε ζρέζε κε ηα 

αδηέγεξηα θχηηαξα (control).  Δπίδξαζε κε ζπγθέληξσζε 5 κM  δελ επέθεξε ζεκαληηθή 

επαγσγή λέθξσζεο, ελψ ζεκαληηθή επαγσγή θπηηαξηθήο λέθξσζεο (πεξηζζφηεξν απφ 200%) 

παξαηεξήζεθε κεηά απφ επίδξαζε κε 50 κM  CAY10404 ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα  

(Δηθόλα 42).  

 

 

Δηθόλα 42. Ζ επίδξαζε ηνπ CAY10404 ζηελ απφπησζε/λέθξσζε κεηά απφ επίδξαζε 24 

σξψλ ζηα θχηηαξα  ΖΣ-29 φπσο απηή κεηξήζεθε κε ην Cell Death Detection ELISA plus kit     

(* p<0.05, **p<0.01 ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα) (363). 

 

ηα θχηηαξα Caco-2 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επαπνπησηηθφ  απνηέιεζκα (πεξηζζφηεξν απφ  

180%) παξαηεξήζεθε κφλν  κεηά απφ επίδξαζε γηα 24 ψξεο κε 50 κM CAY10404 ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα (p<0.05). Δπίδξαζε κε κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε ηεο νπζίαο 

(5 κM) δελ είρε ζεκαληηθφ επαπνπησηηθφ απνηέιεζκα, ελψ δελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

επαγσγή θπηηαξηθήο λέθξσζεο ζε θακία απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο ηεο νπζίαο (5 θαη 50 κM)   

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα (Δηθόλα 43). 
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Δηθόλα 43. Ζ επίδξαζε ηνπ CAY10404 ζηελ απφπησζε/λέθξσζε κεηά απφ επίδξαζε 24 

σξψλ ζηα θχηηαξα  Caco-2 φπσο απηή κεηξήζεθε κε ην Cell Death Detection ELISA plus kit     

(* p<0.05, ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα) (363). 

 

Ζ επίδξαζε ηνπ 5-ASA ζηνλ θπηηαξηθό πνιιαπιαζηαζκό ζηα ΖΣ-29 θαη Caco-2  

θύηηαξα 

ηα θχηηαξα HT-29, ηo 5-ASA κείσζε ζεκαληηθά ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαηά 

δνζνεμαξηψκελν θαη ρξνλνεμαξηψκελν ηξφπν, σζηφζν, δελ πξνθάιεζε ζεκαληηθή κείσζε 

ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ζηα θχηηαξα Caco-2. ηα HT-29 θχηηαξα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα επηηεχρζεθε κε ζπγθεληξψζεηο ηεο νπζίαο 

κεγαιχηεξεο απφ  20 κM ζηηο  3 εκέξεο επίδξαζεο θαη κεγαιχηεξεο απφ 10 κM κεηά απφ 6 

εκέξεο επίδξαζεο. Δπίδξαζε κε ζπγθέληξσζε  100 κM  5-ASA γηα 3 θαη 6 εκέξεο κείσζε ηελ 

θπηηαξηθή επηβίσζε θαηά 11% θαη 25% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηα control (θχηηαξα κε 

θαιιηεξγεηηθφ πιηθφ ρσξίο 5-ASA) (Δηθόλα 44). 
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Δηθόλα 44. Σν 5-ASA αλέζηεηιε ην ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ ζηα ΖΣ-29 θχηηαξα θαηά 

δνζνεμαξηψκελν θαη ρξνλνεμαξηψκελν ηξφπν (*p<0,05 γηα ζπγθεληξψζεηο >10 κM ζηηο 6 

εκέξεο επίδξαζεο θαη γηα ζπγθεληξψζεηο >20 κM ζηηο 3 εκέξεο επίδξαζεο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αδηέγεξηα θχηηαξα). 

 

ηα θχηηαξα Caco-2, ην 5-ASA δελ πξνθάιεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ζε νπνηαδήπνηε ζπγθέληξσζε  θαξκάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (Δηθόλα 

45). 

 

Δηθόλα 45. Σν 5-ASA δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζηα Caco-2 

θχηηαξα κεηά απφ 6 εκέξεο επίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα.  
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Ζ επίδξαζε ηνπ 5-ASA ζηελ απόπησζε-λέθξσζε ζηα ΖΣ-29 θαη Caco-2  θύηηαξα 

 

ηα ΖΣ-29 θχηηαξα ε επίδξαζε κε  5-ASA (10 κM) γηα 24 ψξεο δελ επέθεξε ζεκαληηθή 

επαγσγή απφπησζεο ή λέθξσζεο, ελψ επίδξαζε κε 5-ASA (100 κM) δελ επέθεξε ζεκαληηθή 

επαγσγή απφπησζεο, αιιά πξνθάιεζε ζεκαληηθή θπηηαξηθή λέθξσζε ζε ζρέζε κε ηα 

αδηέγεξηα θχηηαξα (control) (Δηθόλα 46). 

Δηθόλα 46. Ζ επίδξαζε ηνπ 5-ASA ζηελ απφπησζε/λέθξσζε κεηά απφ επίδξαζε 24 σξψλ 

ζηα θχηηαξα ΖΣ-29 φπσο απηή κεηξήζεθε κε ην Cell Death Detection ELISA plus kit              

(* p<0.05, ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα). 

 

 Δλψ νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ 5-ASA πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πεηξάκαηά καο δελ είραλ  

θάπνην ζεκαληηθφ δνζνεμαξηψκελν αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηα θχηηαξα Caco-2, 

ζειήζακε λα κειεηήζνπκε αλ παξφκνηεο ζπγθεληξψζεηο   5-ASA  (10 θαη 100 κΜ) εκθάληδαλ 

θάπνηα επίδξαζε ζηελ απφπησζε ησλ θπηηάξσλ  Caco-2. Πξνο έθπιεμή καο ην  5-ASA 

πξνθάιεζε  ζεκαληηθή απφπησζε ζηα θχηηαξα Caco-2 θαη ζηηο  δχν ζπγθεληξψζεηο (10 κΜ 

θαη 100 κΜ) ηνπ θαξκάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε (p<0.05 θαη p<0.01 αληίζηνηρα) (Δηθόλα 

47). 
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Δηθόλα 47. Ζ επίδξαζε ηνπ 5-ASA θαη ηνπ ππεξεθιεθηηθνχ COX-2 αλαζηνιέα (CAY10404) 

ζηελ απφπησζε ζηα θχηηαξα Caco-2, φπσο απηή κεηξήζεθε ζε θπηηαξηθά ππεξθείκελα  κε ην 

Cell Death Detection ELISA plus kit ( *p<0.05, **p<0.01 ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ησλ αδηεγέξησλ 

θπηηάξσλ-0) (364). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπκε ην ελδερφκελν ε επίδξαζε ηνπ 5-ASA ζηα Caco-2 λα νθείιεηαη 

εηδηθά ζε επαγσγή απφπησζεο θαη φρη  λέθξσζεο κειεηήζακε ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο 

κε 5-ASA ζηε λέθξσζε ησλ θπηηάξσλ Caco-2. Σν 5-ASA ζε ζπγθέληξσζε 100 κΜ 

πξνθάιεζε ζεκαληηθή λέθξσζε ζηα Caco-2 (p<0.05)  ελψ ε κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε ηνπ 

θαξκάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (10 κΜ) δελ πξνθάιεζε ζεκαληηθή λέθξσζε ζηα θχηηαξα 

(Δηθόλα 48).  
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Δηθόλα 48. Ζ επίδξαζε ηνπ 5-ASA θαη ηνπ ππεξεθιεθηηθνχ COX-2 αλαζηνιέα (CAY10404) 

ζηε λέθξσζε ζηα θχηηαξα Caco-2, φπσο απηή κεηξήζεθε ζε θπηηαξηθά ππεξθείκελα  κε ην 

Cell Death Detection ELISA plus kit ( *p<0.05ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ησλ αδηεγέξησλ θπηηάξσλ-

0) (364). 

 

πλδπαζηηθή επίδξαζε ηνπ 5-ASA θαη ηνπ CAY10404 κε ηελ 5-FU 

ηε ζπλέρεηα ζειήζακε λα κειεηήζνπκε ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ζηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ, ησλ ΖΣ-29 κηαο ζηαζεξήο ζπγθέληξσζεο 5-ASA (100κM) ή ηνπ CAY10404 

(5κM)  ζε ζπλδπαζκφ κε ην γλσζηφ ρεκεηνζεξαπεπηηθφ θάξκαθν 5-FU ρξεζηκνπνηνχκελν ζε 

ζηαζεξή ζπγθέληξσζε 1mM. ηα θχηηαξα ΖΣ-29, ε  επίδξαζε κε 5-FU (1mM) κείσζε ηελ 

ξπζκφ ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαηά 30%, ελψ ε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε κε 5-ASA 

(100κM)  αχμεζε πεξαηηέξσ (ζπλνιηθά θαηά 50%) ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

5-FU ζε ζχγθξηζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα. H ζπλδπαζκέλε επίδξαζε κε CAY10404 (5κM) 

δηπιαζίαζε ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 5-FU (κείσζε θαηά 60%) ζε ζχγθξηζε 

κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα (Δηθόλα 49). 

 

Δηθόλα 49. Σν 5-ASA ελίζρπζε ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 5-FU ζηα θχηηαξα 

ΖΣ-29. Ο dmf αλαπαξηζηά ηελ μερσξηζηή επίδξαζε ηνπ δηαιχηε ηνπ CAY10404 (δη-κεζπι-

θνξκαιδεχδε) ζηα ΖΣ-29 θχηηαξα, ν νπνίνο  ζηε ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα (17.5 mg /ml) πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πεηξάκαηά καο δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ/ 

επηβίσζε  ησλ θπηηάξσλ ΖΣ-29 (*p<0.05 ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα ή ηνλ dmf). 

 

Όπσο θαη ζηα ΖΣ-29 έηζη θαη ζηα Caco-2 ε  ζπλδπαζκέλε επίδξαζε κε CAY10404 (5κM) 

ελίζρπζε ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 5-FU. Μεηά απφ 6 εκέξεο ε 5-FU (1mM) 

κείσζε ηελ επηβίσζε θαηά 25% ελψ ε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε κε CAY 10404 (5κM) θαη 5-FU 

(1mM) κείσζε ηελ επηβίσζε Caco-2 θαηά 35% ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα (Δηθόλα 

50).  
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Δηθόλα 50. Ο CAY10404 ελίζρπζε ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 5-FU ζηα 

θχηηαξα ΖΣ-29 (*p<0.05 ζε ζρέζε κε ηα αδηέγεξηα θχηηαξα) Caco-2 (363). 



 106 

 

 

ΤΕΖΣΖΖ I 

 

Πεξηνξηζκνί ησλ κέρξη ζήκεξα κειεηώλ γηα ηηο θηλνιόλεο 

Δίλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί νη κέρξη ηψξα κειέηεο γηα ηε αλνζνξπζκηζηηθή θαη ηελ 

αληηπνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε ησλ θηλνινλψλ ζηηο θπηηαξηθέο ζεηξέο έρνπλ θάπνηνπο 

ζεκαληηθνχο πεηξακαηηθνχο πεξηνξηζκνχο (343): 

1. Οη επηδξάζεηο ησλ θηλνινλψλ ζηε ζχλζεζε ησλ θπηηαξνθηλψλ δελ είλαη νκνηφκνξθεο άιια 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θπηηάξνπ, αιιά θαη ηελ θάζε θπηηαξνθίλε. 

2. Κακηά  αλνηξνπνπνηεηηθή δξάζε ησλ θηλνινλψλ δελ έρεη αλαδεηρζεί ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο ε 

πεηξακαηφδσα ρσξίο ηελ απαξαίηεηε πξνδηέγεξζε κε θάπνηνλ παξάγνληα (πρ 

Lipopolysaccharide-LPS, αθηηλνβνιία, θπηηαξνηνμηθνχο παξάγνληεο ή phytohaemagglutinin). 

Χζηφζν, απηνί νη δηεγέξηεο επάγνπλ νη ίδηνη  ελδνθπηηάξηεο απαληήζεηο ζρεηηδφκελεο κε ην 

stress πνπ ζα κπνξνχζε ζε θάζε πεξίπησζε λα δξνπλ ζπλεξγαηηθά κε επηδξάζεηο ησλ 

θηλνινλψλ ζηελ αλαζηνιή ηεο ηνπντζνκεξάζεο ΗΗ θαη λα πξνθαινχλ έλα κεγεζπζκέλν  ηειηθφ 

απνηέιεζκα. 

3. Γηαθνξεηηθνί πξνδηεγέξηεο =δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. ηα ίδηα θχηηαξα νη θηλνιφλεο 

αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν πξνδηεγέξηε (365) 

4. Οη κέρξη ζήκεξα ρξεζηκνπνηεκέλεο ζπγθεληξψζεηο θζνξηνθηλνινλψλ  γηα ηελ επαγσγή 

αλνζνηξνπνπνηεηηθψλ δξάζεσλ είλαη πνιχ πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζνχλ ζηνπο ηζηνχο κεηά απφ ρνξήγεζε ζεξαπεπηηθψλ δφζεσλ ηνπ θαξκάθνπ ζε  

αζζελείο. Ζ ζπλήζεο ζπγθέληξσζε ηνπ θαξκάθνπ ζηνπο ηζηνχο κεηά ιήςε ζεξαπεπηηθήο 

δφζεο εθ ηνπ ζηφκαηνο θπκαίλεηαη απφ 1,5-5 κg/ml (366) ελψ ζπγθεληξψζεηο κεγαιχηεξεο 

απφ 20 κg/ml είλαη δπλεηηθά ηνμηθέο αλαζηέιινληαο ηελ ηνπντζνκεξάζε ΗΗ. Έηζη ε επαγσγή 

ησλ αληηθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ θαη ε αλαζηνιή ησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ 

θαη ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ έρεη αλαδεηρηεί ζε ζπγθεληξψζεηο θαξκάθνπ  πνπ 

ζεσξνχληαη ππεξζεξαπεπηηθέο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, δεδνκέλνπ φηη νη θηλνιφλεο είλαη θαιά 

αλεθηά θάξκαθα είλαη δχζθνιν λα εμεγεζεί ην πψο νη ζπγθεληξψζεηο ηεο ζηπξνθινμαζίλεο 

ζηα νχξα θηάλνπλ ηα 600 κg/ml (367), ελψ ζηα θπςειηδηθα καθξνθάγα έσο 278 κg/ml (368) 

ρσξίο λα πξνθαινχλ ηνπηθή ή ζπζηεκαηηθή ηνμηθφηεηα. Σν παξαπάλσ δεδνκέλν θαζηζηά 

ηδηαίηεξα δπζρεξή ηελ εθηίκεζε απνηειεζκάησλ ησλ θηλνινλψλ ζηε απφπησζε ή ηνλ 

θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζε ζρέζε κε πηζαλνχο αληηπνιιαπιαζηαζηηθνχο κεραληζκνχο 

δξάζεο ησλ θηλνινλψλ. Έηζη κηα πξνεγνχκελε κειέηε πνπ αλέδεημε ηελ επ-απνπησηηθή 

δξάζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζε θνινληθά επηζειηαθά θχηηαξα είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζεί 

θαη απηφ γηαηί νη αλαθεξφκελεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (100-

500 κg/ml) είλαη δπλεηηθά ηνμηθέο θαη αδχλαην λα επηηεπρζνχλ ζηνλ αλζξψπηλν ηζηφ ζηελ 

πξάμε.  Ζ πηζαλή εμήγεζε γηα ην πψο κηθξέο ζπγθεληξψζεηο θζνξηνθηλνινλψλ κπνξνχλ λα 

επάγνπλ αληηθιεγκνλψδε απνηειέζκαηα ζηνπο ηζηνχο βξίζθεηαη ελδερνκέλσο ζην γεγνλφο 
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φηη: α) ηα   απνηειέζκαηα ησλ θηλνινλψλ  ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο αμηνινγνχληαη κεηά απφ 

επίδξαζε ιίγσλ σξψλ, ελψ ε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ ζηνπο αζζελείο είλαη πνιπήκεξε θαη  

έηζη ε ρνξήγεζε ζηπξνθινμαζίλεο ζηηο ζπλήζεηο δφζεηο ζε πγηείο εζεινληέο επήγαγε 

αλνζνηξνπνπνηεηηθέο ηδηφηεηεο κεηά απφ 7 θαη 14 κέξεο ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ (343) θαη 

β) ηα αληηθιεγκνλψδε απνηειέζκαηα ησλ κηθξψλ ζπγθεληξψζεσλ θηλνινλψλ πηζαλψο λα 

εληζρχνληαη ή λα πνιιαπιαζηάδνληαη απφ άιινπο κεραληζκνχο in vivo.  

5. Γελ δξνπλ φιεο νη θηλνιφλεο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ δξάζε ησλ θηλνινλψλ έλαληη ηεο 

ηνπντζνκεξάζεο ΗΗ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηα δνκηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, θηλνιφλεο 

πνπ πεξηέρνπλ ηκήκα θπθινπξνππιελίνπ ζηε ρεκηθή ηνπο δνκή εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθέο 

αλνηξνπνπνηεηηθέο ηδηφηεηεο απφ απηέο πνπ δελ έρνπλ (βιέπε γεληθφ κέξνο).  

ηελ παξνχζα κειέηε δείμακε φηη ε ζηπξνθινμαζίλε αλαζηέιιεη ηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηεο αλζξψπηλεο επηζειηαθήο ζεηξάο αδελνθαξθηλψκαηνο παρένο εληέξνπ 

HT-29 θαηά δνζνεμαξηψκελν θαη ρξνλνεμαξηψκελν ηξφπν. Σα απνηειέζκαηα απηά 

επεθηείλνπλ ηελ ππάξρνπζα γλψζε γηα ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 

ζηπξνθινμαζίλεο ζε αλζξψπηλεο θπηηαξηθέο ζεηξέο. Ζ αληηθαξθηληθή δξάζε ηεο 

ζηπξνθινμαζίλεο θαη άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θζνξηνθηλνινλψλ  έρεη πεξηγξαθεί ζε 

κειέηεο ζε δηάθνξεο θπηηαξηθέο ζεηξέο θαξθίλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεηξψλ ιεπραηκίαο 

(327), νπξνδφρνπ θχζηεο (329-331), πξνζηάηε (328), νζηενβιαζηψκαηνο (332), 

νζηενζαξθψκαηνο (333), λεπξνβιαζηψκαηνο (334) θαη παρένο εληέξνπ (335, 336). χκθσλα 

κε ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα, θαίλεηαη φηη ε ζηπξνθινμαζίλε ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο(>100 

κg/ml)  κπνξεί λα επάγεη ηελ θπηηαξηθή απφπησζε, πηζαλψο ελ κέξεη,  κέζσ αλαζηνιήο ηεο 

ζχλζεζεο ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ DNA (335,337, 338). Χζηφζν, κηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ 

θαξκάθνπ (20-100 κg/
 
ml)  θαίλεηαη  λα κεηψλνπλ ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ κέζσ 

αλαζηνιήο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ (332, 339).  

Σν αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζην δηθφ καο πεηξακαηηθφ 

κνληέιν δελ απνδίδεηαη ζε επαγσγή απφπησζεο, αιιά ζε αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ 

θαη δχλαηαη λα αλαζηξαθεί κεηά απφ ηελ απνκάθξπλζε ηεο θηλνιφλεο απφ ηελ θαιιηέξγεηα. 

Πξνεγνχκελεο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο δείρλνπλ κηα αλαζηνιή ηεο αχμεζεο ησλ θπηηάξσλ ησλ 

ζειαζηηθψλ θαηά 35% ζε ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ κεγαιχηεξεο απφ 20 κg/ml
 
(369). 

Παξνιαπηά ζηα πεηξάκαηά καο ε ζηπξνθινμαζίλε αλέζηεηιε ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ 

θαη ζε κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε (10 κg/ml), ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηνπο αλζξψπηλνπο 

ηζηνχο κεηά απφ ρνξήγεζε ησλ ηππηθψλ δφζεσλ ηνπ θαξκάθνπ. Οη ζπγθεληξψζεηο ηεο 

ζηπξνθινμαζίλεο πνπ δχλαηαη λα επηηεπρζνχλ ζηνλ νξφ αζζελψλ κεηά απφ ρνξήγεζε ησλ 

ηππηθψλ δφζεσλ θπκαίλνληαη απφ 0.5-10 κg/ml (370-372), ελψ ε IC 50 ηεο ηνμηθήο δξάζεο 

ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηηο θπηηαξηθέο ζεηξέο είλαη  40-80 κg/ml (323). ηα πεηξάκαηά καο ε IC 

50 ηεο αληηπνιιαπιαζηαζηηθήο δξάζεο ηεο ζηπξνθινμαζίλεο  ήηαλ 9.46 κg/ml θαη βξίζθεηαη 

εληφο ηνπ εχξνπο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ θαξκάθνπ πνπ δχλαηαη λα επηηεπρζεί ζηνπο 

ηζηνχο. 

 ηε κειέηε καο, ν TGF-β1 αλέζηεηιε ησλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ  HT-29, 

αιιά δελ επεξέαζε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ  Caco-2, δξψληαο παξφκνηα κε ηε 
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ζηπξνθινμαζίλε. Σα απνηειέζκαηα απηά βξίζθνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ήδε δεκνζηεπκέλα 

δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ φηη, ζε αληίζεζε κε ηα θχηηαξα ΖΣ-29, ηα θχηηαξα  Caco-2 εκθαλίδνπλ 

κεησκέλε έθθξαζε ησλ 2 θχξησλ ππνδνρέσλ ηνπ  TGF-β1 (RI θαη RII). Δπηπξφζζεηα, ζηα 

θχηηαξα Caco-2, νη παξαπάλσ ππνδνρείο εδξάδνληαη ζηελ βαζηθνπιάγηα θπηηαξηθή επηθάλεηα 

(361). Ζ αλζεθηηθφηεηα ησλ θπηηάξσλ HepG2 ζηελ αληηπνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε ηνπ  TGF-

β1 ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλσζηή αληνρή πνπ εκθαλίδνπλ ζηε ζηπξνθινμαζίλε απνηειεί κηα 

επηπιένλ έκκεζε έλδεημε φηη ε ζηπξνθινμαζίλε κνηξάδεηαη ην ίδην ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη κε 

ηνλ TGF-β γηα λα αζθήζεη ηελ αληηπνιιαπιαζηαζηηθή ηεο δξάζε ζηα θαξθηληθά θχηηαξα. 

Τπάξρεη κηα ζρεηηθή αζπκθσλία κεηαμχ ησλ δηθψλ καο απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνπο Zanetti και συν, νη νπνίνη αλαθέξνπλ επαγσγή 

ηεο απφπησζεο ζηα θχηηαξα  Caco-2 κεηά απφ επίδξαζε κε ζπγθέληξσζε 10 ng/
 
ml TGF-β1 

(373). ηα δηθά καο πεηξάκαηα ν TGF-β1 δελ είρε θακηά επίδξαζε ζηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ Caco-2. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξαηεξήζεθε κηα ηάζε αχμεζεο ηνπ 

θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαλ κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο TGF-β1. 

Δπηπξφζζεηα δελ παξαηεξήζακε θάπνηα κεηαβνιή ζηελ απφπησζε ή ηελ λέθξσζε ησλ 

θπηηάξσλ  Caco-2 κεηά απφ  επίδξαζε κε TGF-β1. 

Ζ νηθνγέλεηα πεπηηδίσλ ηνπ TGF-β, δξψληαο απηνθξηλψο ή παξαθξηλψο, κπνξνχλ λα 

αλαζηείινπλ ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ εληεξηθνχ επηζειίνπ.  Ηδηαίηεξα γηα ηνλ TGF-

β1 έρεη δεηρηεί φηη αλαζηέιιεη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη επάγεη ηελ απφπησζε ησλ 

θπζηνινγηθψλ θνινληθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ (374). Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηνλ TGF-β1 

έρεη δεηρηεί φηη δχλαηαη λα ελεξγνπνηήζεη θπηηαξνζηαηηθέο γνληδηαθέο απαληήζεηο ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ησλ θάζεσλ ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ φπσο ζηε θάζε  G1 (θπξίσο), ηελ S 

ή ηε θάζε G2 (240). Όζνλ αθνξά ηελ απφπησζε ν ξφινο ηνπ TGF-β ζηνλ ΚΠΔ δελ έρεη 

δηεπθξηληζηεί. Ο TGF-β δξα ζε πνιιαπιά θπηηαξηθά κνλνπάηηα πξνθαιψληαο κηα κεγάιε 

πνηθηιία απαληήζεσλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ θάζε ηχπν θπηηάξνπ (360). ήκεξα, ζεσξείηαη 

φηη ν  TGF-β1 εκθαλίδεη έλα αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο 

θαξθηλνγέλεζεο, ελψ ζηα φςηκα ζηάδηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο ηα θαξθηληθά θχηηαξα δηαθεχγνπλ 

ηνπ αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ ηνπ  TGF-β1, ζε έλα βαζκφ,  ιφγσ κεηαιιαγψλ ζηα ζεκαηνδνηηθά 

κνλνπάηηα ηνπ TGF-β1 πηζαλψο ζηα πιαίζηα κηαο γεληθφηεξεο κεζεγρπκαηηθήο κεηαηξνπήο 

ηνπο (374). Απψιεηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ή κε έθθξαζε ησλ ππνδνρέσλ (R) ηνπ  TGF-β 

(TGF-βRII ή TGF-βRI) ιφγσ κεηαιιαγήο ηνπο, παξαηεξείηαη ζηα ηειηθά ζηάδηα ηεο 

θαξθηλνγέλεζεο ζηνλ ΚΠΔ (ζην 30% ησλ ΚΠΔ) θαη πηζαλψο λα είλαη ν θχξηνο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ηα θαξθηληθά θχηηαξα θαηαθέξλνπλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ αληηπνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε 

ηνπ TGF-β (240, 375). Δπίζεο, ελψ έρεη δεηρηεί φηη κεησκέλα επίπεδα ηνπ TGF-βR1 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφνδν ηεο θαξθηλνγέλεζεο ζηα θνινληθά θαξθηληθά θχηηαξα, ε 

απνθαηάζηαζε ηνπο αλαζηέιιεη ηελ θαξθηλνγέλεζε (376, 377) νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα 

φηη θάξκαθα  πνπ δπλεηηθά ζα επάγνπλ ηελ παξαγσγή TGF-β ή ηνλ  ππνδνρέα ηνπ κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκα ζηε ζεξαπεία ηνπ ΚΠΔ. Πνιιέο άιιεο επηδξάζεηο ηνπ TGF-β1 ζηελ ηζηηθή 

νκνηφζηαζε, φπσο ε επίδξαζε ηνπ ζηελ αγγεηνγέλεζε, δχλαληαη επίζεο λα επεξεάζνπλ ηελ 

πξφνδν ηεο νγθνγέλεζεο (378).  
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Ζ παξαηήξεζε φηη ηφζν ε ζηπξνθινμαζίλε φζν θαη ν TGF-β1 αλαζηέιινπλ ηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ΖΣ-29 καο νδήγεζε ζηελ πεξαηηέξσ κειέηε κηαο ελδερφκελεο 

επίδξαζεο ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηελ παξαγσγή ηνπ  TGF-β1. Ζ παξαγσγή TGF-β1 απφ ηα  

HT-29 έρεη ήδε πεξηγξαθεί (379). ηελ παξνχζα κειέηε, δείρλνπκε γηα πξψηε θνξά φηη ε 

δηέγεξζε ησλ θπηηάξσλ ΖΣ-29 κε ζηπξνθινμαζίλε επάγεη ηελ παξαγσγή TGF-β1, ελψ δελ 

επεξεάδεη ην κνλνπάηη ηνπ IGF, ην νπνίν ήηαλ έλα άιιν ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ην νπνίν 

κειεηήζεθε. Ζ απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε ζηπξνθινμαζίλεο ζηα πεηξάκαηά καο ήηαλ 

αμηνζεκείσηα πςειφηεξε απφ ηα αλακελφκελα επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζηνπο ηζηνχο αζζελψλ 

(380, 381). Ζ επαγφκελε απφ ηε ζηπξνθινμαζίλε ζπγθέληξσζε ηνπ TGF-β1 θαίλεηαη 

κηθξφηεξε απφ απηήλ πνπ απαηηείηαη γηα λα παξαηεξεζεί αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα 

ζηα θχηηαξα ΖΣ-29. Χζηφζν, γηα ηελ εξκελεία απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε φηη ζηα πεηξάκαηά καο ε κέγηζηε αληηπνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο 

ζηα ΖΣ-29 παξαηεξείηαη κεηά απφ 6 εκέξεο επίδξαζεο κε ην θάξκαθν, ελψ ε επαγφκελε απφ 

ηε ζηπξνθινμαζίλε ζπγθέληξσζε ηνπ TGF-β1 κεηξήζεθε κεηά απφ 2 εκέξεο επίδξαζεο. Ο 

πεηξακαηηθφο απηφο ζρεδηαζκφο ζεσξήζεθε πεξηζζφηεξν δφθηκνο θαζψο ήηαλ αδχλαην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηνηρν πείξακα δηάξθεηαο 6 εκεξψλ ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο άλεπ 

νξνχ (serum-free) νη νπνίεο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα λα κεηξεζεί ε πξαγκαηηθή παξαγσγή TGF-

β1 απφ ηα θχηηαξα (δεδνκέλνπ φηη ν TGF-β1 ππάξρεη ζηνλ νξφ). Έηζη ε πξαγκαηηθή 

αληηζηνηρία ησλ επαγφκελσλ απφ ηε ζηπξνθινμαζίλε ζπγθεληξψζεσλ ηνπ TGF-β1 ζηα 

πεηξάκαηα θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί επζέσο. Δπηπιένλ, 

πηζαλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ απηνθξηλψο ή παξαθξηλψο παξαγφκελνπ έλαληη ηνπ εμσγελψο 

πξνζηηζέκελνπ  TGF-β1, κπνξεί λα έρνπλ ζεκαζία. 

 Πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζνπκε κηα αηηηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αληηπνιιαπιαζηαζηηθήο 

δξάζεο ηεο ζηπξνθινμαζίλεο θαη ηνπ επαγφκελνπ απφ ηε ζηπξνθινμαζίλε TGF-β1 δείρλνπκε 

φηη ε επίδξαζε ζηα θχηηαξα ΖΣ-29 κε έλα εμνπδεηεξσηηθφ  αληη-TGF-β1 αληίζσκα, παξνπζία 

ζηπξνθινμαζίλεο, αλέζηξεςε ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζε 

φιεο, ζρεδφλ, ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Οη παξαηεξήζεηο 

καο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζηπξνθινμαζίλε αζθεί ηελ αληηπνιιαπιαζηαζηηθή ηεο δξάζε ζηα 

θχηηαξα ΖΣ-29 απμάλνληαο ηελ παξαγσγή TGF-β1. Έηζη, ν πξνεξρφκελνο απφ ηα επηζειηαθά 

θχηηαξα TGF-β1 δχλαηαη λα θαηαζηείιεη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ δξψληαο απηνθξηλψο 

ή/θαη παξαθξηλψο. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εμνπδεηεξσηηθνχ αληηζψκαηνο (LAP) ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηζφηππν 

IgG2a πνληηθίζην αληίζσκα ήηαλ ν πην αμηφπηζηνο ηξφπνο αλαζηνιήο ηεο δξάζεο ηνπ TGF-β 

ζηα πεηξάκαηά καο, θαζψο ην εκπνξηθψο δηαζέζηκν κηθξφ κφξην αλαζηνιήο ηνπ ππνδνρέα 

ηνπ TGF-β SB431542 εκθάληζε απηφλνκε αληηπνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε ζηελ θαιιηέξγεηα 

επεξεάδνληαο πηζαλψο θαη άιια ελδνθπηηάξηα κνλνπάηηα εμαξηεκέλα ή κε απφ ηηο activin 

receptor-like kinases (ALK4, ALK5  θαη ALK7). 

Ο TGF-β είλαη γλσζηφ φηη απνηειεί ηνλ θχξην ξπζκηζηή ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο ελψ επάγεη 

ηελ έθθξαζε, παξαγσγή θαη δξαζηηθφηεηα ησλ κεηαιινπξσηεαζψλ (mmps) ηφζν ζηα 

ελδνζειηαθά φζν θαη ζηα θαξθηληθά θχηηαξα. Ζ δξάζε απηή ζηα θπζηνινγηθά θχηηαξα θαη ζηα 
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πξψηκα ζηάδηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο ζεσξείηαη νγθνπξνζηαηεπηηθή,  ελψ ζηα φςηκα ζηάδηα ηεο 

θαξθηλνγέλεζεο επνδψλεη ηελ κεηαζηαηηθφηεηα θαη  λεναγγείσζε ηνπ φγθνπ. χκθσλα κε ην 

παξαπάλσ κνληέιν ε επαγσγή ηεο  mmp-13 ζε επίπεδν mRNA απφ ηε ζηπξνθινμαζίλε ζηα 

ΖΣ-29 ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ επίδξαζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζην κνλνπάηη ηνπ TGF-β 

θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο TGF-β1. 

Ο αθξηβήο κεραληζκφο δξάζεο ησλ άιισλ ηζνκνξθψλ ηνπ TGF-β εθηφο ηνπ TGF-β1 (δειαδή 

ηνπ TGF-β2 θαη TGF-β3) θαη ε ζεκαζία ηεο βηνινγηθήο ηνπο δξάζεο δελ έρεη κειεηεζεί 

επαξθψο σο ζήκεξα. Ζ ζεκαληηθή επαγσγή ηεο  mRNA έθθξαζεο ηνπ TGF-β2 απφ ηε 

ζηπξνθινμαζίλε ζηα πεηξάκαηά καο απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε ε νπνία 

εληζρχεη ηελ ζρέζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο κε ην ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ηνπ TGF-β ζην 

επηζειηαθφ θχηηαξν, δεδνκέλνπ φκσο φηη, ζηα πεηξάκαηά καο, δε ζπλνδεχηεθε απφ αληίζηνηρε 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο TGF-β2 ζηα θπηηαξηθά ππεξθείκελα ην παξαπάλσ απνηέιεζκα, επί 

ηνπ παξφληνο, δελ δχλαηαη λα εξκελεπηεί κε αζθάιεηα.  

Ζ επαγσγή ηνπ Smad-7 ζηα ΖΣ-29  κεηά απφ 24 ψξεο επίδξαζεο  κε ζηπξνθινμαζίλε ε 

νπνία δελ δηαηεξείηαη κεηά απφ 48 ψξεο επίδξαζεο απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα ηεο 

κειέηεο καο. Ο Smad-7 ζεσξείηαη σο αλαζηνιέαο ηνπ κνλνπαηηνχ ηνπ TGF-β ελψ ν TGF-β 

θαίλεηαη φηη αζθεί ηε βηνινγηθή ηνπ δξάζε ηφζν κέζσ εμαξηεκέλσλ απφ ηα Smads φζν θαη 

κέζσ αλεμάξηεησλ ησλ Smads  κεραληζκψλ. Σν απνηέιεζκά καο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί 

κηα  έλδεημε φηη ε αληηπνιιαπιαζηαζηηθή  δξάζε ηνπ TGF-β θαη ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηα ΖΣ-

29 θχηηαξα επηηπγράλεηαη κέζσ αλεμάξηεησλ ησλ Smads κεραληζκψλ. Έλα άιιν ζελάξην 

απνηειεί ε επαγσγή ηνπ Smad-7 απφ ηνλ ίδην ηνλ TGF-β ν νπνίνο επάγεηαη απφ ηε 

ζηπξνθινμαζίλε ζηα θχηηαξα ΖΣ-29, απνηειψληαο κηα θπζηνινγηθή άκπλα ηνπ θαξθηληθνχ 

θπηηάξνπ ζην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο. Ζ επαιήζεπζε ησλ 

παξαπάλσ ππνζέζεσλ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν πεξαηηέξσ πεηξακαηηθήο έξεπλαο. 

Σα απνηειέζκαηά καο ππνδεηθλχνπλ κηα πηζαλή αληηλενπιαζκαηηθή δξάζε ηεο 

ζηπξνθινμαζίλεο ζηα πξνθαξθηληθά ή ζηα πξψηκα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, 

φπνπ ην ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ηνπ  TGF-β-1 παξακέλεη  άζηθην (382),(383). Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε επαγσγή ηεο έθθξαζεο ησλ ππνδνρέσλ ηνπ TGF-β ζηα θχηηαξα Caco-2 (384), 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζηελ αληηπνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε ηνπ TGF-

β1. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο ζα κπνξνχζε λα δηαθνξνπνηήζεη ην απνηέιεζκα 

ηεο δξάζεο ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ Caco-2 

θαη, ζεσξεηηθά, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα θαξθίλνπ 

παρένο εληέξνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηθέξεη ην εμαξηψκελν απφ ηνλ TGF-β1 

αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο. 

Έρεη ήδε πεξηγξαθεί φηη ε ζηπξνθινμαζίλε εληζρχεη ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ  απνηέιεζκα 

αξθεηψλ γλσζηψλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ ζε δηάθνξεο αλζξψπηλεο θαξθηληθέο 

θπηηαξνζεηξέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεηξψλ θαξθίλνπ θεθαιήο-ηξαρήινπ (334), παρένο 

εληέξνπ (385) θαη πξνζηάηνπ (328). ε απηά ηα  in vitro πεηξάκαηα ε ζηπξνθινμαζίλε, είηε 

επαηζζεηνπνίεζε πνιπαλζεθηηθά θαξθηληθά θχηηαξα ζηε ρεκεηνζεξαπεία, είηε ελίζρπζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ παξάγνληα (334). ηελ 
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παξνχζα κειέηε δείμακε γηα πξψηε θνξά κία αζξνηζηηθή δξάζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζην 

αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 5-FU, ζε θχηηαξα θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ. Σα 

απνηειέζκαηά καο επηδεηνχλ ηε δηελέξγεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε 

ζεκαζία ηνπο in vivo θαη λα αλαδεηρζεί έλαο πηζαλφο επηθνπξηθφο ξφινο ηεο ζηπξνθινμαζίλεο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 5-FU γηα ηε ζεξαπεία θαξθίλσλ παρένο εληέξνπ επαίζζεησλ ζηνλ TGF-

β1.  

Πξφζθαηα έρνπλ δεκνζηεπηεί κειέηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ δηάθνξεο αλνζνξπζκηζηηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ θηλνινλψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο ξχζκηζεο ζπγθεθξηκέλσλ θπηηαξνθηλψλ 

θαη παξαγφλησλ θιεγκνλήο (323, 386). Ζ παξνχζα κειέηε αλαδεηθλχεη  κηα κέρξη ηνπ 

παξφληνο άγλσζηε αλνζνξπζκηζηηθή δξάζε ησλ θηλνινλψλ ζε κηα θαιψο δηαθνξνπνηεκέλε 

επηζειηαθή θπηηαξηθή ζεηξά  ρσξίο λα πξναπαηηείηαη ε παξνπζία κηαο ελεξγνπνηεηηθήο 

θιεγκνλψδνπο θπηηαξνθίλεο. Ζ πξφζθαηα δεκνζηεπκέλε κειέηε ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη 

αλαζηνιή ηεο πεηξακαηηθήο θνιίηηδαο ζε πνληηθνχο ππνδεηθλχεη κηα πηζαλή in vivo 

αληηθιεγκνλψδε δξάζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζε έλα κνληέιν κε ινηκψδνπο θνιίηηδαο  (350). 

Σν παξαπάλσ πεηξακαηηθφ απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ επαγσγή ηνπ 

TGF-β1 απφ ηε ζηπξνθινμαζίλε. 

Γεδνκέλνπ φηη ν αηηηνινγηθφο παξάγνληαο ησλ ΗΦΔΝ παξακέλεη αδηεπθξίληζηνο ε ηξέρνπζα 

ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε κε εηδηθήο αλνζνθαηαζηνιήο ζηελ νπνία ζπγθαηαιέγνληαη 

κηα ζεηξά απφ αληηθιεγκνλψδε θαη αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα θαη αληηβηνηηθά. Ζ ρξήζε ηεο 

ζηπξνθινμαζίλεο ζε ζπλδπαζκφ κε ή ρσξίο κεηξνληδαδφιε, έλα αληηβηνηηθφ κε αληηκηθξνβηαθφ 

θάζκα ελαληίνλ ησλ αλαεξνβίσλ κηθξνβίσλ ηνπ εληέξνπ, είλαη κηα ζπλήζεο επηινγή ζηηο 

εμάξζεηο ησλ ΗΦΔΝ (387). Δλψ ην ζεξαπεπηηθφ φθεινο ησλ αληηβηνηηθψλ δελ έρεη απνδεηρηεί 

ζηελ Διθψδε θνιίηηδα (ΔΚ), ζηε Νφζν Crohn (NC) θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο ιεθπζίηηδαο, 

πεξηεδξηθήο πξνζβνιήο, απνζηήκαηνο, ελδνθνηιηαθνχ θιέγκνλα ή ζήςεο, ηα αληηβηνηηθά 

απνηεινχλ θχξηα ζεξαπεπηηθή επηινγή (388). Μνιαηαχηα ε ρξήζε ηεο  ζηπξνθινμαζίλεο,  γηα 

ηε ζεξαπεία ηεο ΝC, παξακέλεη εκπεηξηθή  θαζψο  ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα αληηβηνηηθά 

επεξεάδνπλ ηελ ελεξγφηεηα ηεο λφζνπ δελ έρεη γίλεη  σο ηψξα γλσζηφο. Ο πξνηεηλφκελνο, σο 

θαη ζήκεξα, ηξφπνο δξάζεο ησλ αληηβηνηηθψλ ζηηο ΗΦΔΝ είλαη ε κείσζε ηνπ βαθηεξηδηαθνχ 

θνξηίνπ, ελψ επηζεκαίλνληαη θαη νη πηζαλέο αλνζνξπζκηζηηθέο δξάζεηο νξηζκέλσλ εμ απηψλ, 

ρσξίο φκσο λα έρεη αλαδεηρηεί έλα κνλνπάηη ξχζκηζεο ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο απφ ηα 

αληηβηνηηθά ζηηο ΗΦΔΝ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ επνχισζε ησλ ειθψλ ή 

ηελ ζχγθιεηζε θαη επνχισζε ησλ ζπξηγγίσλ ζηελ ζπξηγγνπνηεηηθή-πεξηεδξηθή NC (387). Ζ 

επαγφκελε αχμεζε ηνπ TGF-β απφ ηελ ζηπξνθινμαζίλε ζηα θνινληθά επηζειηαθά θχηηαξα 

πνπ αλαδείρηεθε ζηελ παξνχζα κειέηε  ζα κπνξνχζε, δπλεηηθά, λα απνηειέζεη κηα 

ελδηαθέξνπζα εμήγεζε γηα ηελ επνπισηηθή δξάζε ηνπ θαξκάθνπ ζηηο IΦΔΝ.  Σέηνηνπ είδνπο 

ζπζρέηηζε δελ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα θαη απνηειεί ην πην θηιφδνμν απνηέιεζκα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο.  

πκπεξαζκαηηθά, δείμακε έλα λέν κεραληζκφ δξάζεο ηεο ζηπξνθινμαζίλεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ επαγσγή ηνπ TGFβ-1 ζηα θνινληθά επηζειηαθά θχηηαξα θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο ήδε 

δεκνζηεπκέλεο αλνζνξπζκηζηηθέο θαη αληηπνιιαπιαζηαζηηθέο δξάζεηο ηεο ζηπξνθινμαζίλεο. 
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Σν αλ απηφο  ν πξνηεηλφκελνο κεραληζκφο δξάζεο είλαη ιεηηνπξγηθφο in vivo ζε κε ινηκψδεηο 

θιεγκνλψδεηο θαηαζηάζεηο ηνπ εληέξνπ , φπσο νη ηδηνπαζείο θιεγκνλψδεηο εληεξνπάζεηεο, ή 

ν θαξθίλνο παρένο εληέξνπ απαηηεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 
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ΤΕΖΣΖΖ II 

 

Σα ΜΑΦ αζθνχλ ηελ αληηλενπιαζκαηηθή  ηνπο δξάζε κε πνιινχο ηξφπνπο. Έρεη δεηρηεί φηη 

νη κε-εθιεθηηθνί αλαζηνιείο ηεο COX-2, φπσο ε αζπηξίλε , ε ηλδνκεζαθίλε , ε ηβνπκπξνπθέλε, 

ε δηθινθαηλάθε, ε πηξνμηθάκε, ην sulindac θαη ε κεινμηθάκε, επάγνπλ ηελ απφπησζε ζηνλ 

ΚΠΔ είηε κέζσ ηεο αλαζηνιήο ηεο COX-2,  είηε κε αλεμάξηεηνπο ηεο COX-2 θαη πνιιέο θνξέο 

απνθιεηζηηθνχο γηα ην θάζε θάξκαθν, κεραληζκνχο. Οη αλεμάξηεηνη ηεο COX-2 αλαζηνιήο 

αληηλενπιαζκαηηθνί κεραληζκνί είλαη ζπλνπηηθά, νη παξαθάησ:  

1. Αλαζηνιή ηνπ NF-kB (βιέπε γεληθφ κέξνο),  

2. Αλαζηνιή ηεο ελεξγνπνηνύζαο πξσηεΐλεο 1 (AP-1), ελφο πξσηετληθνχ ζπκπιφθνπ πνπ 

απαξηίδεηαη απφ παξάγσγα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ νγθνγνληδίσλ jun και fos  

3. Αλαζηνιή ηεο ξηβνζσκηθήο θηλάζεο S6 θαη ελεξγνπνίεζε, κέζσ επαγσγήο ηεο 

ηληεξθεξφλεο-γ (IFN-γ), ηεο STAT1 ε νπνία επάγεη αληη-απμεηηθέο απαληήζεηο (389, 390) 

4. Δπίδξαζε ζηνλ κνξηαθό θαηαξξάθηε ησλ  MAP θηλαζώλ αλαζηέιινληαο ηηο  Erk-1 θαη 

Erk-2 (391). 

5. Ρύζκηζε ελόο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ TGF-β,  ηνπ NSAID-activated gene (NAG-1), ν 

νπνίνο έρεη αληηθαξθηληθέο θαη επ-απνπησηηθέο ηδηφηεηεο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηα 

θνινληθά θχηηαξα  (392). 

6. Αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ ζηε θάζε G1, κέζσ αλαζηνιήο ηεο θηλάζεο p70S6 

θαη ηεο επαθφινπζεο αλαζηνιήο ηνπ c-myc, ηεο cyclin D1, ηεο cyclin-A θαη ηνπ proliferating 

cell nuclear antigen (393).  

7. Αλαζηνιή ηεο heat-shock απάληεζεο κέζσ αλαζηνιήο ηνπ RSK2 θαη ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ HSF1 ν νπνίνο, κεηά απφ επίδξαζε απφ ζπγθεθξηκέλα ΜΑΦ, 

ελεξγνπνηεί γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην stress θαη απελεξγνπνηεί θηλάζεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ (394). 

 8. Ρύζκηζε ηεο δξαζηηθόηεηαο ππξεληθώλ ππνδνρέσλ (nuclear receptor family) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ PPAR-γ (βιέπε παξαθάησ), ηελ αλαζηνιή ηνπ PPAR-δ 

(395), ηελ επαγσγή ηνπ NFGI-B orphan nuclear receptor (Nur77) (396-398). Ζ επαγσγή ηνπ 

ηειεπηαίνπ απφ ηελ ηλδνκεζαθίλε επάγεη ηελ απφπησζε ζε θνινληθέο θαξθηληθέο ζεηξέο πνπ 

δελ εθθξάδνπλ COX-2 θαη γηα απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αλεμάξηεηεο ηεο αλαζηνιήο ηεο 

COX-2 επ-απνπησηηθέο δξάζεηο ησλ ΜΑΦ.  

Οη ζρεηηδφκελνη κε ηελ αλαζηνιή ηεο COX-2 αληηλενπιαζκαηηθνί κεραληζκνί ησλ ΜΑΦ είλαη 

ζπλνπηηθά νη παξαθάησ:  

1. Αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ. Ζ  celecoxib επάγεη ηελ αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ 

θχθινπ ζηε θάζε  G1. Ζ δξάζε απηή θαίλεηαη λα είλαη σο έλα βαζκφ ζρεηηδφκελε κε ηελ 

αλαζηνιή ηεο COX-2 θαη απηφ γηαηί ε απαηηνχκελε ζπγθέληξσζε ηεο celecoxib γηα ηελ 

αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο θαίλεηαη φηη είλαη 

κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαζηνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο COX-2, ελψ 
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ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο celecoxib δελ είλαη αλαζηξέςηκν κε ηελ πξνζζήθε 

PG-E2 νχηε αλαπαξάγεηαη απφ ηελ απνθιεηζηηθή αλαζηνιή ηεο COX-2 κέζσ 

νιηγνλνπθιενηηδίσλ ζηα ίδηα θχηηαξα (399).  

2. Δπαγσγή ηεο απόπησζεο 

Πιήζνο κειεηψλ έρνπλ αλαδείμεη ηηο αληηθαξθηληθέο ηδηφηεηεο ηεο celecoxib κέζσ επαγσγήο 

ηεο απφπησζεο (287, 400-402). Ζ celecoxib ελεξγνπνηεί ην ελδνθπηηάξην κνλνπάηη 

απφπησζεο (403) κεηψλνληαο ηελ έθθξαζε ησλ αληη-απνπησηηθψλ πξσηετλψλ  Bcl-2, Bcl-xL, 

Mcl-1 θαη ηεο survivin ζε θαξθηληθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο θαη απμάλνληαο ηελ επ-απνπησηηθή 

πξσηεΐλε (404-407), κε ζπλνδφ άκεζε απειεπζέξσζε ηνπ θπηνρξψκαηνο c απφ ην 

κηηνρφλδξηα θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο  Apaf-1 θαη ησλ θαζπαζψλ  3, 8 θαη 9 (403, 408-410). 

Χζηφζν ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε celecoxib ελεξγνπνηεί θαη ην εμσθπηηάξην κνλνπάηη κέζσ 

ελεξγνπνίεζεο ππνδνρέσλ ζαλάηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα επάγεη ηελ έθθξαζε ηνπ ππνδνρέα 

ζαλάηνπ DR5 ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο κηθξνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ πλεχκνλα θαη ελεξγνπνηεί ην 

κνλνπάηη ηνπ FAS-FADD ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο θαξθίλνπ κήηξαο (411-413). Χζηφζν 

παξφκνηεο επηδξάζεηο δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε φιεο ηηο θπηηαξηθέο ζεηξέο  πνπ έρνπλ 

δνθηκαζηεί.  Δπίζεο,  ε celecoxib δηαθνξνπνηεί ηελ ηθαλφηεηα δέζκεπζεο ηνπ NF- θB ν νπνίνο 

επάγεηαη θαη ππεξεθθξάδεηαη ζε πνιινχο ηχπνπο θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θαη ν αλ ζα νδεγήζεη 

ζε αχμεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη λενπιαζκαηηθή εμαιιαγή ή ζε δηαθνξνπνίεζε θαη 

απφπησζε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ θπηηάξνπ θαη ην είδνο ηνπ εξεζίζκαηνο (414-416). 

3. Αλαζηνιή ηεο αγγεηνγέλεζεο θαη κεηάζηαζεο  

ηα θαξθηληθά θχηηαξα, ε ππεξέθθξαζε ηεο COX-2 επεξεάδεη ηελ αγγεηνγέλεζε κέζσ ηεο 

παξαγσγήο εηθνζαλνεηδψλ, φπσο ε ζξνκβνμάλε Α2 θαη νη PGs (PGs)  PGI-2 θαη PGE-2, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο COX-2. Οη PGs δηεγείξνπλ ηελ κεηαλάζηεπζε ελδνζειηαθψλ 

θπηηάξσλ θαη ηελ αγγεηνγέλεζε  επάγνληαο ηελ έθθξαζε ηνπ vascular endothelial growth 

factor (VEGF)  δηεγείξνληαο ησλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ (417, 418). 

Καη νη δχν απηνί κεραληζκνί ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ηξνθνθφξσλ αγγείσλ 

(λεναγγείσζε). Ζ αλαζηνιή ησλ παξαπάλσ απηψλ κεραληζκψλ απφ ηελ celecoxib θαη ηελ  

rofecoxib έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο αγγεηνγέλεζεο θαη ηελ κείσζε ηνπ φγθνπ 

(419).  Δπηπιένλ αληη-αγγεηνγελεηηθνί κεραληζκνί ηεο celecoxib, αλεμάξηεηνη ηεο αλαζηνιήο 

ηεο COX-2, έρνπλ επίζεο πεξηγξαθεί. Έρεη βξεζεί φηη ε celecoxib αλαζηέιεη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ early growth response factor Egr-1 ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο αξνπξαίνπ (420) θαη ηνπ Sp1, νη 

νπνίνη  είλαη ζεκαληηθνί  γηα ηελ έθθξαζε ηνπ VEGF (421). Σέινο, ε celecoxib θαίλεηαη λα  

αλαζηέιιεη ηελ αγγεηνγέλεζε θαη ηελ κεηαζηαηηθφηεηα ηνπ φγθνπ αλαζηέιινληαο ην κνλνπάηη 

PKB/AKT κεηψλνληαο έηζη ηελ έθθξαζε ηεο κεηαιινπξσηεάζεο-2 (mmp-2) (422) ε νπνία, 

φπσο θαη ε mmp-9, θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ κεηαζηαηηθφηεηα ηνπ 

φγθνπ θαηαζηξέθνληαο ηελ εμσθπηηάξην νπζία, δεκηνπξγψληαο ρψξν ζηε λενπιαζία γηα λα 

επεθηαζεί (423). 

4. Δπίδξαζε ζην κνλνπάηη ηνπ APC /β-θαηελίλεο  

 ε αζζελείο κε FAP έρεη δεηρηεί φηη ε ζεξαπεία κε 400 mg  celecoxib δηο εκεξεζίσο  (424) 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιππφδσλ, 



 115 

γεγνλφο πνπ απνηέιεζε ηνλ πξψην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηεο celecoxib θαη ηνπ κνλνπαηηνχ 

APC /β-θαηελίλεο . Ζ επίδξαζε απηή δελ παξαηεξήζεθε ζηε ζπλέρεηα γηα φια ηα ΜΑΦ θαη 

γηα απηφ θαίλεηαη λα είλαη κηα αληηθαξθηληθή δξάζε ησλ ΜΑΦ πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλαζηνιή ηεο COX-2 (425). 

Παξά ην γεγνλφο φηη φια ηα ΜΑΦ δελ αζθνχλ ηε ρεκεηνπξνθπιαθηηθή ηνπο δξάζε κε ηνλ 

ίδην ηξφπν, ε αλαζηνιή ηεο COX-2 ζεσξείηαη φηη δηαδξακαηίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηνλ 

θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ εληεξηθνχ επηζειίνπ (426). Απνηειέζκαηα απφ κνληέια 

θαξθηλνγέλεζεο ζε ηξσθηηθά ππνδεηθλχνπλ φηη ηφζν νη εθιεθηηθνί φζν θαη νη κε εθιεθηηθνί 

αλαζηνιείο ηεο COX-2 αλαζηέιινπλ ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο ζην παρχ έληεξν 

ελψ ζε πην πξνρσξεκέλα ζηάδηα κφλν νη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο ηεο COX-2 είλαη 

απνηειεζκαηηθνί (427). ηα πεηξάκαηά καο, φια ηα ΜΑΦ ηα νπνία  ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

(Αζπηξίλε, Ηλδνκεζαθίλε θαη  CAY10404) εκθάληζαλ ζεκαληηθή δνζνεμαξηψκελε δξάζε ζηνλ 

θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ησλ δχν θπηηαξνζεηξψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ο 

θπηηαξηθφο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηηάξσλ ΖΣ-29 θαη Caco-2 εθηηκήζεθε κεηά απφ 

θαιιηέξγεηα 6 εκεξψλ παξνπζία δηαθφξσλ ζπγθεληξψζεσλ 5-ASA (0-100 κM), έλαλ 

θαζππεξνρή αλαζηνιέα ηεο COX-1 φπσο ε Ηλδνκεζαθίλε (0-800 κΜ), έλαλ κε εηδηθφ 

αλαζηνιέα ησλ COX-1 θαη COX-2 φπσο ε αζπηξίλε (0-10 mM) θαη έλα λεψηεξν 

ππεξεθιεθηηθφ αλαζηνιέα ηεο COX-2 φπσο ν CAY10404 (0-100 κM). Σφζν ε ηλδνκεζαθίλε, 

φζν θαη ε αζπηξίλε, φζν θαη ν CAY 10404 αλέζηεηιαλ ην ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ησλ 

δχν θπηηαξνζεηξψλ θαηά ηξφπν δνζνεμαξηψκελν θαη ρξνλνεμαξηψκελν ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αδηέγεξηα θχηηαξα. Σν κέγηζην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα παξαηεξήζεθε γηα 

ζπγθεληξψζεηο ηλδνκεζαθίλεο κεγαιχηεξεο απφ 200 κΜ , αζπηξίλεο κεγαιχηεξεο απφ 2.5 mM 

θαη CAY10404 κεγαιχηεξεο απφ 20 κΜ. Γεληθφηεξα, ην πξνθίι ηνπ αληηπνιιαπιαζηαζηηθνχ 

απηνχ απνηειέζκαηνο ήηαλ παξφκνην θαη γηα ηηο ηξεηο νπζίεο ππνδεηθλχνληαο φηη είλαη 

αλεμάξηεην ηεο εηδηθφηεηαο ηεο θάζε νπζίαο έλαληη ηεο αλαζηνιήο ηεο COX-2. Ζ θιηληθή 

ζεκαζία ηνπ παξαπάλσ απνηειέζκαηνο κπνξεί ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαζηνιή 

ηεο επνχισζεο ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ πνπ παξαηεξείηαη ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ 

ΜΑΦ ε νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε κηαο επξέσο γλσζηήο παξελέξγεηαο ησλ 

ΜΑΦ φπσο είλαη ε δεκηνπξγία  βιελλνγνληθψλ εμειθψζεσλ (428) . 

ηα  κέρξη ηψξα πεηξάκαηα ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ε ειάρηζηε απαηηνχκελε ζπγθέληξσζε 

COX-2 αλαζηνιέα γηα λα πξνθιεζεί απφπησηηθφ ή αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα in vitro 

είλαη 5-20 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ  κέγηζηε ζεξαπεπηηθή ζπγθέληξσζε celecoxib in vivo 

(284, 429, 430). Απηή ε αλαληηζηνηρία κπνξεί, ελ κέξεη, λα δηθαηνινγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη ε 

θαηαζηνιή ηνπ φγθνπ ζε πεηξακαηφδσα θαη αλζξψπνπο απαηηεί παξαηεηακέλε ρνξήγεζε ηνπ 

θαξκάθνπ, ελψ ηα αληηπνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα ησλ ΜΑΦ ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο 

αμηνινγνχληαη κεηά απφ επίδξαζε ιίγσλ σξψλ (425). Ζ πηζαλφηεηα απηή ππνζηεξίδεηαη απφ 

κία κειέηε ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο θαξθίλνπ πξνζηάηε (431) πνπ αλέδεημε κηα 

αληηπνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε ηεο celecoxib ζε ζπγθεληξψζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ (2,5-10 κM) φηαλ ε πεξίνδνο επίδξαζεο παξαηαζεί 

ζηηο 96 ψξεο. ηελ παξαπάλσ κειέηε ρξεζηκνπνίεζαλ θχηηαξα πνπ δελ εμέθξαδαλ COX-2 
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ππνδνρείο παξά κφλν COX-1 θαη ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ αλαπαξαγψγηκα φηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε rofecoxib, νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απηφ 

απνηέιεζκα φρη  κφλν νθείιεηαη ζε κεραληζκνχο αλεμάξηεηνπο ηεο αλαζηνιήο ηεο COX-2, 

αιιά είλαη θαη εηδηθφ θαη γηα ηελ celecoxib (drug specific). Δπίζεο, πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά 

ππφςε φηη ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηηάξσλ γίλεηαη θάησ απφ ηηο 

βέιηηζηεο ζπλζήθεο, ελψ ζηηο  κειέηεο in vivo ε απάληεζε ζηε ζεξαπεία αμηνινγείηαη σο ην 

αζξνηζηηθφ αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα επαλεηιεκκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ θχθισλ ζε 

δηάζηεκα εβδνκάδσλ ή κελψλ (432). Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη  

απμάλνληαο ην ρξφλν επίδξαζεο κε ηνλ COX αλαζηνιέα κπνξνχκε λα επάγνπκε 

αληηπνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο, πνπ κπνξεί λα είλαη 

αλεμάξηεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο COX, ρξεζηκνπνηψληαο  επηηεχμηκεο in vivo ζπγθεληξψζεηο 

ηνπ θαξκάθνπ. ηελ παξνχζα κειέηε ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηνπ CAY10404 

ζηα θνινληθά θαξθηληθά θχηηαξα παξαηεξήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο θιηληθά εθηθηέο 

ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ (10 κM), ελψ κηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαξκάθνπ (5κM), 

ελίζρπζαλ ην αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο 5-FU φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

ζπλδπαζκφ ζηελ θαιιηέξγεηα, επαηζζεηνπνηψληαο, θαηά θάπνην ηξφπν ηα θαξθηληθά θνινληθά 

θχηηαξα ζην θνηλφ ρεκεηνζεξαπεπηηθφ.  

ηα  ζπλδπαζηηθά πεηξάκαηά καο ρξεζηκνπνηήζακε ζηαζεξέο ζπγθεληξψζεηο 5-FU θαη 

CAY10404 ζηελ θαιιηέξγεηα. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, θιηληθά εθηθηέο ζπγθεληξψζεηο 

celecoxib (2.5-10 κM) ζπάληα επηηπγράλνπλ ζεκαληηθφ αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα in 

vitro θάηη πνπ φηαλ ζπκβαίλεη, παξαηεξείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θπηηαξνζεηξέο θαη πάληα κεηά 

απφ παξαηεηακέλε επίδξαζε (>4 εκέξεο). Δπίζεο ε θιηληθά εθηθηή (1mM)  ζπγθέληξσζε ηεο 

5-FU πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επηθέξεη ζεκαληηθφ αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα in vitro, 

αληίζηνηρν κε απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, κεηά απφ 6 εκέξεο επίδξαζεο 

ζηα ΖΣ-29 ή Caco-2 θχηηαξα. Γηα ην ιφγν απηφ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ελδηάκεζε κέηξεζε 

ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ζηηο 3 εκέξεο επίδξαζεο, ψζηε λα αλαδεηρηεί ελδερφκελν 

ρξνλνεμαξηψκελν απνηέιεζκα ηεο ζπλδπαζηηθήο επίδξαζεο ηεο 5-FU κε ηνλ CAY10404. 

Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηα πεηξάκαηά καο ν CAY10404 επέθεξε ζεκαληηθφ 

αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα επάγνληαο απφπησζε  ζηα θνινληθά θαξθηληθά θχηηαξα 

αθφκα θαη ζε ζπγθεληξψζεηο θαξκάθνπ πνπ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ in vivo (10 θαη 5 κM) 

ρσξίο ζεκαληηθή επαγσγή θπηηαξηθήο λέθξσζεο πνπ ζα ππνδήισλε, ελδερνκέλσο, 

θπηηαξνηνμηθή δξάζε. Παξφκνην απνηέιεζκα γηα ηζνδχλακεο ζπγθεληξψζεηο celecoxib δελ 

έρεη αλαθεξζεί σο ηψξα γηα θαξθηληθέο ζεηξέο παρένο εληέξνπ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ CAY10404 ζε ζρέζε κε ηελ celecoxib ζηελ αλαζηνιή 

ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ ΚΠΔ in vitro θαη ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε ηε 

κεγαιχηεξε εηδηθφηεηα ηνπ CAY10404 ζηελ αλαζηνιή ηεο COX-2. 

Σν πξνθίι δξάζεο ηνπ 5-ASA ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ ΖΣ-29 θχηηαξα 

ήηαλ παξφκνην πξνο ηα άιια ΜΑΦ, σζηφζν αληίζηνηρν αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα 

δελ παξαηεξήζεθε κεηά απφ επίδξαζε κε  5-ASA ζηα θχηηαξα Caco-2  (Δηθόλα 51).   
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Δηθόλα 51. Ζ επίδξαζε ησλ ΜΑΦ θαη ηνπ 5-ASA ζην ξπζκό πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ 

θπηηάξσλ  Caco-2 κεηά απφ 6 εκέξεο επίδξαζεο κε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο θαξκάθσλ 

κε δηαθνξεηηθή εηδηθφηεηα αλαζηνιήο ηεο  COX: Ηλδνκεζαθίλε (αλαζηνιέαο COX-1), 

CAY10404 (εθιεθηηθφο COX-2 αλαζηνιέαο), Αζπηξίλε (κε εθιεθηηθφο  COX-1/2 αλαζηνιέαο) 

θαη 5-ASA(*** P<0.001 αλαθέξεηαη ζηε ζχγθξηζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 5-ASA ζηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ Caco-2 ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ησλ ππνινίπσλ αλαζηνιέσλ ηεο 

COX πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πεηξάκαηά καο) (364). 

 

Πξνεγνχκελεο  κειέηεο εκθαλίδνπλ αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπ 5-ASA 

ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ (433-435). Οκνίσο, ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηα 

θχηηαξα Caco-2 ππνδεηθλχνπλ φηη ε δξάζε ηνπ 5-ASA ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

θπηηάξσλ Caco-2 δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, σζηφζν, ζηα θχηηαξα ΖΣ-29, αληίζεηα κε ηα 

Caco-2, ην 5-ASA αλέζηεηιε ηνλ θπηηαξηθφ ηνπο πνιιαπιαζηαζκφ. Ο αθξηβήο κεραληζκφο 

δξάζεο ηνπ 5-ASA ζην εληεξηθφ επηζήιην δελ έρεη σο ζήκεξα απνζαθεληζηεί. ε έλα κνληέιν 

θαξθηλνγέλεζεο, φπνπ  HT-29 θχηηαξα ελνθζαικίζηεθαλ ζηνλ θνινληθφ βιελλνγφλν SCID 

πνληηθψλ, ε ηνπηθή ρνξήγεζε 5-ASA, ζε δφζεηο αλάινγεο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

αζζελείο κε ΔΚ, κείσζε ην κέγεζνο ησλ φγθσλ γεγνλφο πνπ αλεζηάιε κε ηελ ρνξήγεζε ελφο 

εηδηθνχ αληαγσληζηή ηνπ  PPAR-γ, ηνπ GW9662 (309). ηνλ πηζαλφ απηφ αληηλενπιαζκαηηθφ 

κεραληζκφ, ην αληηλενπιαζκαηηθφ απνηέιεζκα ηεο επαγσγήο ηνπ PPAR-γ, πηζαλά λα 
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ζπλδπάδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κνλνπαηηνχ APC/β-θαηελίλεο ζην νπνίν ν PPAR-γ 

αζθεί ξπζκηζηηθή δξάζε (436). Μηα άιιε πηζαλή εμήγεζε ηεο ρεκεηνπξνθπιαθηηθήο δξάζεο 

ηνπ 5-ASA  ζηνλ ΚΠΔ είλαη ε αλαζηνιή ηνπ κνλνπαηηνχ ηνπ ππνδνρέα EGFR ζε θπηηαξηθέο 

ζεηξέο ΚΠΔ (HT-29, HT-115, T84 θαη Caco-2) κέζσ αλαζηνιήο ηεο θσζθνξπιίσζεο-

ελεξγνπνίεζήο απφ ηελ ππεξελεξγνπνήζε ηεο θσζθαηάζεο SH-PTP2 (437).  

Mηα πξφζθαηε κειέηε αλέδεημε ηελ αληηπνιιαπιαζηαζηηθή  δξάζε ηνπ 5-ASA ζηα ΖΣ- 29 θαη  

HCT-116 θνινληθά επηζειηαθά θχηηαξα κέζσ αλαζηνιήο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ζηε θάζε 

S/G2 θαη ζψξεπζεο ησλ θπηηάξσλ ζηε θάζε S. Σν απνηέιεζκα απηφ θαίλεηαη φηη επάγεηαη 

κέζσ ηεο παξαηεηακέλεο θσζθνξπιίσζεο ηεο θηλάζεο CDK2 ζηηο ζέζεηο ζξενλίλε 14 θαη 

ηπξνζίλε 15 θαη ηεο ζπλνδνχ κείσζεο ηεο CDC25A, κηαο θσζθαηάζεο πνπ ειέγρεη ηελ 

θσζθνξπιίσζε-ελεξγνπνίεζε ηεο CDK2 (βιέπε γεληθφ κέξνο) (438). Μηα πξνεγνχκελε 

κειέηε ζηα ΖΣ-29 θχηηαξα αλέδεημε αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ απφ ην 5-ASA ζηε θάζε 

G2/M (439). Δλψ ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ην 5-ASA θαίλεηαη γεληθά λα επάγεη ηελ 

απφπησζε ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο ΚΠΔ, ε αλαληηζηνηρία ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ην 

ζεκείν αλαζηνιήο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ απφ ην 5-ASA, , είλαη ζε ζπλάξηεζε κε άιια 

αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ δξάζε ηνπ 5-ASA ζηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θνινληθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ (440). Ζ επίδξαζε  ηνπ 5-ASA ζηνλ 

θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ πηζαλψο λα είλαη ζε ζπλάξηεζε θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ 

πηζαλψο λα είλαη απνθιεηζηηθνί γηα ηελ θάζε θπηηαξνζεηξά. Πξνεγνχκελεο κειέηεο αλέδεημαλ 

ηελ αληηπνιιαπιαζηαζηηθή δξάζε ηνπ 5-ASA ζε επηζειηαθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο πνπ δελ 

εθθξάδνπλ ηελ  COX-2 (441,442). ηελ παξνχζα κειέηε ην 5-ASA, έλαο αζζελήο αλαζηνιέαο 

ηεο  COX,  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπγθεληξψζεηο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ in 

vivo, δελ πξνθάιεζε θάπνην ζεκαληηθφ αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζηα θχηηαξα  

Caco-2 θαη ηνχην κπνξεί, ελ κέξεη, λα εμεγήζεη ην αζθαιέο ηνπ πξνθίι, φζνλ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία εληεξηθψλ εμειθψζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, θαίλεηαη φηη ηφζν ην 5-ASA φζν θαη ηα ΜΑΦ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε 

ζηελ απφπησζε ησλ εληεξηθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. Ζ επίδξαζε απηή έρεη πξνηαζεί σο 

έλαο κεραληζκφο πξφιεςεο-ρεκεηνπξνθχιαμεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ απφ ηα 

ΜΑΦ. Σα απνηειέζκαηά καο είλαη ζπλαθή κε πξνεγνχκελεο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο πνπ 

ζθηαγξαθνχλ ηελ αζθάιεηα ζηε ρνξήγεζε θαη ηελ θιηληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 5-ASA ζηε 

ρεκεηνπξνθχιαμε ηνπ θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ ηνπιάρηζηνλ ζηνπο αζζελείο κε ηδηνπαζή 

θιεγκνλψδε εληεξνπάζεηα (443).  

ε ζχγθξηζε κε ηνλ CAY10404, ν νπνίνο απνηειεί έλαλ ππεξεθιεθηηθφ αλαζηνιέα ηεο COX-2 

ε επίδξαζε κε 5-ASA εκθαλίδεη ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα ζηελ επαγσγή απφπησζεο ζε 

ζπγθεληξψζεηο εθηθηέο ζηνλ άλζξσπν, ελψ ζε κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο θαίλεηαη φηη 

απμάλεη ζεκαληηθά ηε λέθξσζε ζηα θχηηαξα Caco-2 αληίζεηα κε ηνλ CAY10404. Δλδερνκέλσο 

ην δηαθνξεηηθφ  πξνθίι δξάζεο ζηελ θπηηαξηθή λέθξσζε ηνπ 5-ASA ζηα Caco-2  ζε ζχγθξηζε 

κε ηνλ  COX-2 αλαζηνιέα λα ππνδειψλεη έλαλ ελαιιαθηηθφ κεραληζκφ δξάζεο ηνπ 5-ASA 

ζην θνινληθφ επηζήιηαθφ θχηηαξν αλεμάξηεην ηεο αλαζηνιήο ηεο COX-2 (Δηθόλεο 47,48). 
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 Δμάιινπ, δεδνκέλεο ηεο δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θπηηάξσλ Caco-2 ζηελ επίδξαζε 

κε ζηπξνθινμαζίλε, ζε ζρέζε κε ηα ΖΣ-29, ε δηαθνξεηηθή επίδξαζε ηνπ 5-ASA ζηα Caco-2 

ελδερνκέλσο λα είλαη εηδηθή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θπηηαξνζεηξά. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα 

Caco-2 θχηηαξα δελ εθθξάδνπλ ιεηηνπξγηθνχο ππνδνρείο TGFβ-R θάηη πνπ θαίλεηαη φηη 

ζπκβαίλεη ζηα πνην φςηκα ζηάδηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο, ππνδεηθλχνληαο κηα δηαθνξεηηθή 

δξάζε ηνπ 5-ASA ζηα πνην πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ. Ζ δηαθνξεηηθή, πηζαλψο, 

επίδξαζε ηνπ 5-ASA ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζηα πνην φςηκα ζηάδηα πέξαλ ηνπ φηη 

αλαδεηθλχεη κηα δηαθνξεηηθή ηνπ δξάζε ζε ζρέζε κε ηα άιια ΜΑΦ, ππνδειψλεη ηε κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ λα δξάζεη ζε πνην πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ 

παρένο εληέξνπ, φπνπ ηα ππφινηπα ΜΑΦ παξακέλνπλ απνηειεζκαηηθά κεηψλνληαο ηνλ  

θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ. Σν δηαθνξεηηθφ απηφ κνλνπάηη δξάζεο ηνπ 5-ASA παξακέλεη 

ιεηηνπξγηθφ ζηα φςηκα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ επάγνληαο απφπησζε θαη πηζαλά επαηζζεηνπνηεί 

ηα θαξθηληθά θχηηαξα ζην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ηεο 5-FU, φπσο δείρλνπλ ηα 

απνηειέζκαηά καο ζηα θχηηαξα Caco-2, σζηφζν δελ εκθαλίδεη ηδηαίηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε κείσζε ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί κεκνλσκέλα. Ζ ππφζεζε 

απηή πνπ εμάγεηαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 5-ASA ζε πξψηκα-πξνθαξθηληθά ζηάδηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο φπσο 

είλαη νη ΗΦΔΝ θαη λα αηηηνινγήζεη ηελ θιηληθά απνδεδεηγκέλε ρεκεηνπξνθπιαθηηθή ηνπ δξάζε 

ζηνλ θαξθίλν παρένο εληέξνπ ζηνπο αζζελείο κε ΗΦΔΝ, ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη αλεμάξηεηε 

ηεο αλαζηνιήο ηεο COX απφ ην θάξκαθν. 

Απφ ηε κειέηε καο πξνθχπηεη φηη ην 5-ASA αζθεί ηελ αληηθαξθηληθή ηνπ δξάζε επηδξψληαο ζε 

κεραληζκνχο, πηζαλψο, αλεμάξηεηνπο ηεο αλαζηνιήο ηεο θπθιννμπγελάζεο. Αλαδείμακε κηα 

δηαθνξνπνηεκέλε δξάζε ηνπ 5-ASA ζηελ επηβίσζε ησλ θπηηάξσλ Caco-2 ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο ππφινηπνπο ηξεηο αλαζηνιείο ηεο COX πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα απηά 

ππνδεηθλχνπλ έλαλ ελαιιαθηηθφ κεραληζκφ δξάζεο ηνπ 5-ASA ζην εληεξηθφ επηζήιην ν 

νπνίνο, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, πηζαλψο λα είλαη αλεμάξηεηνο ηεο δξαζηηθφηεηαο ηνπ θαξκάθνπ 

έλαληη ηεο  COX, ελψ θαίλεηαη λα παξακέλεη ιεηηνπξγηθφο θαη ζε πνην φςηκα ζηάδηα ηεο 

θαξθηλνγέλεζεο, φπνπ ην θαξθηληθφ θχηηαξν θαίλεηαη φηη θαηαθέξλεη λα αληηξξνπήζεη ηελ 

επαπνπησηηθή επίδξαζε ηνπ 5-ASA. Σν αλ ην αληηθαξθηληθφ απνηέιεζκα ηνπ 5-ASA ζηα 

θνινληθά επηζειηαθά θχηηαξα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ κνλνπαηηνχ APC/β-

θαηελίλεο ζην νπνίν ν PPAR-γ αζθεί ξπζκηζηηθή δξάζε, ή κέζσ αλαζηνιήο ηνπ EGFR ή 

κέζσ θάπνηνπ άιινπ κεραληζκνχ, αλεμάξηεηνπ ηεο αλαζηνιήο ηεο COX, απνηειεί έλα 

ελδηαθέξνλ πεδίν πεξαηηέξσ θιηληθήο θαη πεηξακαηηθήο έξεπλαο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

δηεπξχλεη ηε ρξήζε ηνπ 5-ASA ζηελ θιηληθή πξάμε.  
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Πεξίιεςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

 

     Ο θαξθίλνο  ηνπ παρένο εληέξνπ είλαη ε πην ζπρλή θαθνήζεηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. 

ε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ πξνεγείηαη ν αδελσκαηψδεο 

πνιχπνπο. Δίλαη, επνκέλσο, ινγηθφ λα αλαδεηείηαη ε δπλαηφηεηα πξφιεςεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

πνιππφδσλ, δειαδή ε ρεκεηνπξνθχιαμε, θαηαξρήλ σο κέζνδνο ζπκπιεξσκαηηθή. ήκεξα 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ηα Με-ηεξνεηδή Αληηθιεγκνλψδε Φάξκαθα (ΜΑΦ) αζθνχλ  

ρεκεηνπξνθπιαθηηθή δξάζε ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ. Οη  θζνξηνθηλνιφλεο ζηηο 

νπνίεο αλήθεη ε ζηπξνθινμαζίλε αλαζηέιινπλ ηελ βαθηεξηδηαθή ηχπνπ ΗΗ ηνπντζνκεξάζε, 

ελψ ν ηξφπνο δξάζεο ηνπο  ζηα θχηηαξα ησλ ζειαζηηθψλ δελ είλαη αθφκα μεθάζαξνο. 

Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη νη θηλνιφλεο δελ έρνπλ κφλν αληηβαθηεξηδηαθή 

δξάζε αλαγλσξίδνληαο ηελ αλνζνξξπζκηζηηθή δξάζε ηνπο, ηε δπλαηφηεηα επαγσγήο 

απμεηηθψλ αηκνπνηεηηθψλ παξαγφλησλ, φζν θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ απφπησζε.  

Ο  TGF-β (transforming growth factor-β) είλαη κηα θπηηαξνθίλε κε πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο 

ζηνπο αλζξψπηλνπο ηζηνχο.  ήκεξα, ζεσξείηαη φηη ν  TGF-β δξα αλαζηαιηηθά ζηα πξψηκα 

ζηάδηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο, ελψ ζε πην φςηκα ζηάδηα ηα θαξθηληθά θχηηαξα θαηαθέξλνπλ λα 

δηαθεχγνπλ ηεο αλαζηαιηηθήο ηνπ δξάζεο. 

 Ζ δξάζε ζηελ απφπησζε θαη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο ζηπξνθινμαζίλεο, ησλ 

ΜΑΦ, ησλ αλαζηνιέσλ ηεο θπθινμπγελάζεο (COX)-2 θαη ηνπ 5-ASA ζηηο θαξθηληθέο 

επηζειηαθέο ζεηξέο παρένο εληέξνπ ΖΣ-29 θαη Caco-2, θαζψο θαη ε κειέηε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, φηαλ ζπλδπαζηνχλ κε ηελ 5-Φζνξην-Οπξαθίιε (5-FU), 

απνηέιεζαλ ην βαζηθφ αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο απφπησζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ρξψζε κε Annexin-V θαη 7-AAD θαζψο θαη ην εκπνξηθψο 

δηαζέζηκν θηη CELL DEATH DETECTION ELISA PLUS. Ζ επίδξαζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

νπζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ-επηβίσζε κεηξήζεθε κε ηε 

κέζνδν ηνπ ηεηξαδνιηθνχ άιαηνο ΜΣΣ.  

ηελ παξνχζα κειέηε, δείρλνπκε, γηα πξψηε θνξά, φηη ε δηέγεξζε κε ζηπξνθινμαζίλε 

αλαζηέιιεη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζηα θχηηαξα ΖΣ-29  κέζσ επαγσγήο ηνπ TGF-β1 

ηφζν ζε επίπεδν mRNA , φπσο δείμακε κε εκηπνζνηηθή multiplex PCR, φζν θαη ζε επίπεδν 

πξσηεΐλεο, φπσο δείμακε ζε ππεξθείκελα θπηηαξηθψλ θαιιηεξγεηψλ κε ELISA, ελψ ην 

αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ ηεο απνηέιεζκα πξνιακβάλεηαη κε ηελ πξνζζήθε εμνπδεηεξσηηθνχ 

αληηζψκαηνο έλαληη ηνπ TGF-β1 ζηελ θαιιηέξγεηα. Σα Caco-2 θχηηαξα δελ εθθξάδνπλ 

ιεηηνπξγηθνχο ππνδνρείο ηνπ TGF-β θαη γηα απηφ είλαη αλζεθηηθά ηφζν ζηνλ TGF-β1 φζν θαη 

ζηε ζηπξνθινμαζίλε. Σν αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ζηπξνθινμαζίλεο ζην δηθφ 

καο πεηξακαηηθφ κνληέιν δελ απνδίδεηαη ζε επαγσγή απφπησζεο, αιιά ζε αλαζηνιή ηνπ 

θπηηαξηθνχ θχθινπ (φπσο δείμακε κε ρξψζε κε PI θαη θπηηαξνκεηξία ξνήο) θαη ήηαλ 

αλαζηξέςηκν κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θαξκάθνπ απφ ηελ θπηηαξνθαιιηέξγεηα. Σα 

απνηειέζκαηά καο ππνδεηθλχνπλ κηα πηζαλή αληηλενπιαζκαηηθή δξάζε ηεο ζηπξνθινμαζίλεο 

ζηα πξνθαξθηληθά ή ζηα πξψηκα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, φπνπ ην 
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ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ηνπ  TGF-β-1 παξακέλεη  άζηθην θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θαξκάθνπ λα 

εληζρχζεη ηελ αληηλενπιαζκαηηθή δξάζε ηεο 5-FU, αλαδεηθλχνληαο  κηα κέρξη ηνπ παξφληνο 

άγλσζηε αλνζνηξνπνπνηεηηθή δξάζε ησλ θηλνινλψλ ζε κηα θαιψο δηαθνξνπνηεκέλε 

επηζειηαθή θπηηαξηθή ζεηξά ρσξίο λα πξναπαηηείηαη ε παξνπζία κηαο ελεξγνπνηεηηθήο 

θιεγκνλψδνπο θπηηαξνθίλεο. Ζ επαγφκελε αχμεζε ηνπ TGF-β απφ ηελ ζηπξνθινμαζίλε ζηα 

θνινληθά επηζειηαθά θχηηαξα πνπ αλαδείρηεθε ζηελ παξνχζα κειέηε  ζα κπνξνχζε, 

δπλεηηθά, λα απνηειέζεη κηα ελδηαθέξνπζα εμήγεζε γηα ηελ επνπισηηθή δξάζε ηνπ θαξκάθνπ 

ζε κε ινηκψδεηο θνιίηηδεο φπσο είλαη νη  Ηδηνπαζείο Φιεγκνλψδεηο Δληεξνπάζεηεο (IΦΔΝ).  

Σέηνηνπ είδνπο ζπζρέηηζε δελ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα θαη απνηειεί ην πην θηιφδνμν 

απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

ηελ παξνχζα κειέηε δείρλνπκε επίζεο γηα πξψηε θνξά ηε δξάζε ελφο λένπ ππεξεθιεθηηθνχ 

αλαζηνιέα ηεο COX-2, ηνπ CAY 10404 ζηα θχηηαξα ΖΣ-29 θαη Caco-2. Ο CAY 10404 

αλαζηέιιεη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη επάγεη ηελ απφπησζε θαηά δφζν- θαη ρξνλν-

εμαξηψκελν ηξφπν, ελψ εληζρχεη ηελ δξάζε ηεο 5-FU. Σα δεδνκέλα απηά αλαδεηθλχνπλ κηα 

πηζαλή αληηλενπιαζκαηηθή δξάζε ηνπ CAY 10404  ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ. ηα 

πεηξάκαηά καο, φια ηα ΜΑΦ ηα νπνία  ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Αζπηξίλε, Ηλδνκεζαθίλε θαη CAY 

10404) εκθάληζαλ ζεκαληηθή δνζνεμαξηψκελε δξάζε ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

θπηηάξσλ ΖΣ-29 θαη Caco-2. Γεληθφηεξα, ην πξνθίι ηνπ αληηπνιιαπιαζηαζηηθνχ απηνχ 

απνηειέζκαηνο ήηαλ παξφκνην θαη γηα ηηο ηξεηο νπζίεο ππνδεηθλχνληαο φηη είλαη αλεμάξηεην 

ηεο εηδηθφηεηαο ηεο θάζε νπζίαο έλαληη ηεο αλαζηνιήο ηεο  COX-2. 

  ηελ παξνχζα κειέηε ην 5-ASA  ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπγθεληξψζεηο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ 

λα επηηεπρζνχλ in vivo ρσξίο λα πξνθαιέζεη θάπνην ζεκαληηθφ αληηπνιιαπιαζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα ζηα θχηηαξα Caco-2, ελψ πξνθάιεζε κείσζε ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ 

ζηα θχηηαξα ΖΣ-29.  Απφ ηελ άιιε κεξηά, θαίλεηαη φηη ηφζν ην 5-ASA φζν θαη ηα ΜΑΦ 

πξνθαινχλ ζεκαληηθή απφπησζε ησλ εληεξηθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. Ζ επίδξαζε απηή 

έρεη πξνηαζεί σο έλαο κεραληζκφο πξφιεςεο-ρεκεηνπξνθχιαμεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο 

εληέξνπ. 

   Γεδνκέλεο ηεο δηαθνξεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θπηηάξσλ Caco-2 ζηελ επίδξαζε κε 

ζηπξνθινμαζίλε, ζε ζρέζε κε ηα ΖΣ-29, ε δηαθνξεηηθή επίδξαζε ηνπ 5-ASA ζηα Caco-2 

ελδερνκέλσο λα είλαη εηδηθή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θπηηαξνζεηξά. Σα Caco-2 θχηηαξα δελ 

εθθξάδνπλ ιεηηνπξγηθνχο ππνδνρείο TGFβ-Rs, θάηη πνπ θαίλεηαη φηη ζπκβαίλεη ζηα πνην 

φςηκα ζηάδηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο, ππνδεηθλχνληαο κηα δηαθνξεηηθή δξάζε ηνπ 5-ASA ζηα 

πνην πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ΜΑΦ. Ζ δηαθνξεηηθή, 

πηζαλψο, επίδξαζε ηνπ 5-ASA ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζηα πνην φςηκα ζηάδηα ηεο 

θαξθηλνγέλεζεο ππνδειψλεη ηε κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαξκάθνπ ζηε κείσζε ηνπ 

θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ζε πνην πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ, 

φπνπ ηα ππφινηπα ΜΑΦ παξακέλνπλ απνηειεζκαηηθά. Σν δηαθνξεηηθφ απηφ κνλνπάηη 

δξάζεο ηνπ 5-ASA παξακέλεη ιεηηνπξγηθφ ζηα φςηκα ζηάδηα ηνπ θαξθίλνπ επάγνληαο 

απφπησζε θαη πηζαλά επαηζζεηνπνηεί ηα θαξθηληθά θχηηαξα ζην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ 

απνηέιεζκα ηεο 5-FU, φπσο δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηά καο ζηα θχηηαξα Caco-2 θαη ΖΣ-29, 
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σζηφζν δελ εκθαλίδεη ηδηαίηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε κείσζε ηνπ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί κεκνλσκέλα. Ζ ππφζεζε πνπ εμάγεηαη απφ ηελ 

παξνχζα κειέηε κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 5-ASA ζε πξψηκα-

πξνθαξθηληθά ζηάδηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο φπσο είλαη νη ΗΦΔΝ θαη λα αηηηνινγήζεη ηελ θιηληθά 

απνδεδεηγκέλε ρεκεηνπξνθπιαθηηθή ηνπ δξάζε ζηνλ θαξθίλν παρένο εληέξνπ ζηνπο αζζελείο 

κε ΗΦΔΝ, ε νπνία θαίλεηαη λα είλαη αλεμάξηεηε ηεο αλαζηνιήο ηεο COX απφ ην θάξκαθν. 
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Conclusions and Summary 

Colorectal cancer (CRC) is the third most common type of cancer worldwide. The previous 

existence of an adenomatous polyp is almost a prerequisite for CRC development and any 

effort for chemoprevention at an earlier stage could be effective. Previous evidence suggests 

that Non Steroid-Antiinflammatory Drugs (NSAIDS) exhibit a chemopreventive effect on CRC. 

Fluorinated quinolones, including their major representative, ciprofloxacin, inhibit the bacterial 

type II topoisomerase while their mode of action on mammary cells has not been entirely 

elucidated. Previous evidence suggests additional properties of the fluoroquinolone family 

exhibiting a potent role in immunoregulation, induction of growth factors and apoptosis. 

TGF-β (transforming growth factor-β) is a multifunctional cytokine. The TGF-β signalling 

pathway has been considered as both suppressor and promoter of oncogenesis; during early 

stages, it has been shown, in animal models, that epithelial cells lose their growth inhibitory 

responsiveness to TGF-β which eventually promotes invasion and metastasis in the later 

stages of carcinoma development.   

The study of the effect of Ciprofloxacin, NSAIDs, Cycloogynase (COX)-2  inhibitors and 5-

Amino-salicylate (5-ASA,) added alone or in combination with 5-fluorouracil (5-FU), on 

apoptosis and proliferation of 2 human colonic cancer cell lines (HT-29 and Caco-2)  were the 

principal aims of the present study. Apoptosis was initially evaluated by 7-aminoactinomycin 

D (7-AAD) and annexin-V staining and was further examined by a commercially available cell 

death detection ELISAplus kit for analysis of DNA fragmentation. Growth and viability of cells 

were measured by the tetrazolium salt assay [3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenol 

tetrazolium bromide] (MTT). 

In the present study, we showed for the first time that ciprofloxacin inhibits the proliferation of 

HT-29 cells via the induction of TGF-β1 (confirmed by blotting of TGF-β1 mRNA expression 

with semiquantitative multiplex PCR and quantitative evaluation of the production of the 

cytokine in cell culture supernatants by ELISA) since its effect was abrogated by the addition 

of a neutralizing anti-TGF-β antibody in culture. Caco-2 cells do not express functional TGF-

β1 receptors and thus are resistant to the inhibitory effect of ciprofloxacin. In our experimental 

model, the antiproliferative effect of ciprofloxacin was not attributed to apoptosis but rather to 

cell cycle arrest (as we showed with PI staining and Flow cytometry) and could be reversed 

after the removal of the quinolone from culture. Our results indicate a possible antineoplastic 

effect of ciprofloxacin at the early stages of carcinogenesis where the TGF-β signaling 

pathway remains intact; outlining an unknown immunomodulatory effect of quinolones in a 

well differentiated epithelial cell line, without the prerequisite presence of a triggering 

inflammatory cytokine. Σhe ηnduction of TGF-β1 by ciprofloxacin may be associated with a 

possible in vivo anti-inflammatory effect of ciprofloxacin in non-infectious colitides like 

Inflammatory Bowel Diseases (IBD) and this possible association is the most intriguing 

experimental hypothesis of our study. 
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To the best of our knowledge, in the present study we showed for the first time the effect of 

CAY10404, a novel hyperselective COX-2 inhibitor on HT-29 and Caco-2 human colonic 

cancer cell lines. CAY10404 inhibited cellular proliferation in a time- and concentration 

dependent manner while enhancing the antiproliferative effect of 5-FU. These results indicate 

a possible antineoplastic effect of CAY10404 in CRC. In our experimental model, all NSAIDS 

that were used (Aspirin, Indomethacin and CAY10404) exhibited a significant dose dependent 

effect on cellular proliferation of HT-29 and Cacν-2 cells. Overall, the antiproliferative profile of 

all NDAIDs that were used was similar indicating that it is not dependent on the COX-2 

specificity of the agent used. 

In the present study, 5-ASA was used in concentrations that could be achieved in vivo but 

could not induce a significant antiproliferative effect in Caco-2 cells, while 5-ASA exhibited a 

significant dose dependent antiproliferative effect on HT-29 cells. On the other hand, 5-ASA, 

as well as all the rest of NSAIDs that were used, significantly induced apoptosis in HT-29 and 

Caco-2 cells. This effect has been proposed as a chemopreventive mechanism in CRC. 

Taking into consideration the alternative response of Caco-2 cells to treatment with 

ciprofloxacin, the differential effect of 5-ASA on Caco-2 cells is possibly cell-line specific. 

Caco-2 cells do not express functional TGF-β receptors, an event that apparently 

corresponds to the late stages of carcinoma development. This indicates an insufficiency of 5-

ASA in reducing cellular proliferation during the late stages of carcinogenesis, where other 

NSAIDS are still efficient. This alternative mechanism of action of 5-ASA is apparently 

functional during the later stages of carcinoma development, as it was showed in Caco-2 and 

HT-29 cells, promoting apoptosis and  possibly sensitizing cancer cells to the antiproliferative 

effect of 5-FU, but it is not sufficient enough to induce significant antiproliferative effects when 

5-ASA is used solely. This experimental hypothesis could possibly explain the efficacy of 5-

ASA in precancerous clinical situations as in IBD which could be related to the 

chemopreventive effect of long-term treatment with 5-ASA in IBD patients, which is apparently 

COX independent. 
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