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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

1.1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στις ημέρες μας, ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο κοινός καρκίνος στις γυναίκες, 

αποτελώντας τη δεύτερη υψηλότερη αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του 

πνεύμονα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα SEER (Surveillance, Epidemiology, and 

Results),  το έτος 2012 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκτιμάται ότι ο 

καρκίνος του μαστού στοίχισε τη ζωή σε περισσότερες από 39.000 γυναίκες, με 

ταυτόχρονη διάγνωση περίπου 229.000 νέων περιστατικών. Την ίδια χρονολογία σε 

όλο τον κόσμο εκτιμάται ότι υπήρξαν 1,4 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου 

του μαστού και πάνω από 450 χιλιάδες θάνατοι από αυτή τη νόσο. Το έτος 2010 

εκτιμάται ότι 2,8 εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ είχαν διαγνωστεί κάποια στιγμή 

στο παρελθόν με καρκίνο του μαστού. 

Γενικά, η επίπτωση της νόσου του καρκίνου του μαστού διαφέρει μεταξύ των 

φυλών. Συνεπώς, σύμφωνα πάλι με τα δεδομένα του προγράμματος SEER, το έτος 

2000 η επίπτωση νόσου στο καυκάσιο πληθυσμό για κάθε 100,000 άτομα ήταν 

127,4, η ολική θνησιμότητα ήταν 12,3, ενώ η επιβίωση σε διάστημα 5 χρόνων ήταν 

90,4%. Αντίθετα, σε γυναίκες  με Αφροαμερικάνικη καταγωγή η επίπτωση ήταν 

121,4, η ολική θνησιμότητα 18,2 και η επιβίωση σε διάστημα 5 χρόνων 78,6%. 

Επιπρόσθετα, οι γυναίκες με Λατινοαμερικάνικη καταγωγή σε σχέση με τις 

καυκάσιες και τις Αφροαμερικανικής καταγωγής γυναίκες, την ίδια χρονολογία 

κινδύνευαν λιγότερο από την ίδια νόσο και συγκεκριμένα για 100,000 γυναίκες η 

επίπτωση της νόσου ήταν 90,8 και η ολική θνησιμότητα 14,8. Παράλληλα, οι μαύρες 

και οι λευκές γυναίκες σε μικρή ηλικία διέτρεχαν το έτος 2000 σχετικά υψηλότερο 

κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού με τον κακής πρόγνωσης φαινότυπο, 

που χαρακτηρίζεται από απουσία υποδοχέων οιστρογόνων, προγεστερόνης και 

HER2 (triple negative breast cancer - TNBC), σε σχέση με τις γυναίκες με 

Λατινοαμερικανική καταγωγή. (1,2) 
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1.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

Τα καρκινικά κύτταρα του μαστού μπορούν να περιέχουν στην επιφάνειά τους 

ειδικές πρωτεΐνες- υποδοχείς, στους οποίους συνδέονται ορμόνες που διαχέονται 

στο σώμα διαμέσου της κυκλοφορίας του αίματος ή παράγονται τοπικά. Τέτοιου 

είδους υποδοχείς είναι οι οιστρογονικοί (ER), οι προγεστερονικοί (PR) και οι 

υποδοχείς EGFR/HER2 (epidermal growth factor receptor 2 –amplified type HER). Τα 

καρκινικά κύτταρα του μαστού μπορούν να εκφράζουν στην επιφάνειά τους όλους, 

μερικούς ή ακόμα και κανένα από τους παραπάνω υποδοχείς. Εάν εκφράζουν 

οιστρογονικούς, προγεστερονικούς και HER-2 υποδοχείς, χαρακτηρίζονται 

αντίστοιχα ως ER(+), PR(+) και HER2 (+) καρκινικά κύτταρα. Εάν δεν τους εκφράζουν, 

τότε χαρακτηρίζονται ως ER(-), PR(-), HER2(-). (3) 

Γενικά, ο καρκίνος του μαστού είναι μία  ασθένεια που εμφανίζει ετερογένεια τόσο 

στα πλαίσια της ιστολογικής εξέτασης και των παραπάνω υποδοχέων που 

εκφράζουν τα κύτταρα, όσο και στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσουν οι 

άνθρωποι που νοσούν από αυτόν. Η ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων 

χρησιμοποιώντας υψηλής απόδοσης τεχνολογίες έχει βοηθήσει στην καλύτερη 

κατανόηση αυτής της ετερογένειας και έχει επιτρέψει την καλύτερη (πλέον 

μοριακή) κατάταξη των διαφόρων τύπων καρκίνου του μαστού. Την τελευταία 

δεκαετία γονιδιακές μελέτες έχουν αναδείξει ότι οι κύριες κατηγορίες καρκίνων του 

μαστού είναι οι Luminal A (LA), Luminal B (LB), HER2 (epidermal growth factor 

receptor 2 –amplified type) και Triple negative ή αλλιώς Basal like. Αυτές οι 

κατηγορίες όγκων εμφανίζουν διαφορές όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισής τους, 

το ρυθμό πολλαπλασιασμού των κυττάρων που τους αποτελούν, την απάντηση στις 

θεραπείες τους αλλά και το είδος των υποδοχέων που εκφράζονται στην επιφάνεια 

των καρκινικών κυττάρων τους.  

Οι Luminal A και Β τύποι καρκίνου του μαστού εκφράζουν και οι δύο στην 

επιφάνειά τους οιστρογονικούς υποδοχείς ER(+). Η κύρια διαφορά αυτών των δύο 

τύπων καρκίνων του μαστού είναι ο ρυθμός του πολλαπλασιασμού, ο οποίος στον 

LA τύπο είναι χαμηλός ενώ στον LB υψηλός.  Παράλληλα, οι LB όγκοι έχουν 

καλύτερη ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία από ό,τι οι όγκοι κατηγορίας LA. Ο 

τύπος καρκίνου HER-2 σχετίζεται με την υπερέκφραση του γονιδίου HER-2, που 

είναι γνωστό και ως ERBB2 γονίδιο. Αυτό το είδος καρκίνου του μαστού είναι πιο 

επιθετικό από τα υπόλοιπα και οι ασθενείς που πάσχουν από αυτόν έχουν 

χειρότερη πρόγνωση αλλά και μεγαλύτερες πιθανότητες για μεταστάσεις σε σχέση 

με τους τύπους LA και LB. Ωστόσο την χειρότερη πρόγνωση από όλους την έχουν οι 

ασθενείς με τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού TNBC (Triple Negative Breast 

Cancer). (4,5) 
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1.3 ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA1/2 

Κάποιες γυναίκες εμφανίζουν πολύ υψηλή πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του 

μαστού για κληρονομικούς λόγους. Αυτό οφείλεται σε μεταλλάξεις που υφίστανται 

τα ογκοκατασταλτικά  γονίδια του μαστού και των ωοθηκών,  BRCA1 και BRCA2, 

που ενεργοποιούν τις διαδικασίες επιδιόρθωσης του DNA. Γυναίκες με μεταλλάξεις 

σε αυτά τα δύο γονίδια έχουν 80 έως 90% πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του 

μαστού όπως και ωοθηκών στο μέλλον. Τα φυσιολογικά γονίδια BRCA1 και BRCA2 

κωδικοποιούν τις ομώνυμες πρωτεΐνες, οι οποίες ελέγχουν τη μεταγραφή, την 

επιδιόρθωση του DNA αλλά και τη ρύθμιση  του κυτταρικού κύκλου, πράγμα που 

αποτρέπει τη δημιουργία καρκίνου. Αρχικά το γονίδιο BRCA1  αποτελείται από 24 

εξώνια και βρίσκεται στο ανθρώπινο χρωμόσωμα 17q21, ενώ το BRCA2 αποτελείται 

από 27 εξώνια και δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα το χρωμόσωμα στο οποίο υπάρχει. 

Ύστερα από μελέτη γονιδιώματος καρκινοπαθών  έχει βρεθεί ότι οι μεταλλάξεις των 

γονιδίων αυτών επηρεάζουν τα  εξώνια που είναι  υπεύθυνα για την κωδικοποίηση 

των πρωτεϊνών BRCA1/2. Έτσι, αυτές δεν υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό, με 

τελικό αποτέλεσμα τη συσσώρευση γενετικών αλλoιώσεων και την αύξηση της 

πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Παράλληλα,  επιπρόσθετες μελέτες 

έδειξαν ότι οι μεταλλάξεις στο γονίδιο BRCA2 σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου 

του μαστού τύπου ER+, ενώ μεταλλάξεις στο BRCA1 γονίδιο με τη δημιουργία 

καρκίνου τύπου Triple Negative (ER-,PgR-, HER2- ). (6,7) 

  

 

1.4 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

Παλαιότερα (αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και στις ημέρες μας) η αρχική υποψία 

για ύπαρξη καρκίνου του μαστού σε μία ασθενή γινόταν μετά από εξωτερική 

εξέτασή του με το χέρι (ψηλάφηση), από την ίδια ή έναν γιατρό. Σήμερα έχει 

αποδειχθεί ότι η ψηλάφηση δεν είναι κατάλληλη τεχνική για τον πρώιμο εντοπισμό 

του καρκίνου του μαστού. Κάθε γυναίκα που εντοπίζει ένα ύποπτο μόρφωμα στον 

μαστό της θα πρέπει να ζητάει την βοήθεια ειδικού. 20 έως 30% των γυναικών που 

ψηλαφούν κάποιο μόρφωμα στους μαστούς τους στις ημέρες μας, αναβάλλουν την 

επίσκεψή τους σε ειδικούς γιατρούς για περίπου 3 μήνες. Αυτή η καθυστέρηση 

είναι σημαντική για την ασθενή, διότι σχετίζεται με την επιβίωσή της. Άλλα κλινικά 

ευρήματα και συμπτώματα σχετιζόμενα με τον καρκίνο του μαστού είναι η 

παρατήρηση ασυνήθους έκκρισης από τη θηλή, η αλλαγή της θέσης και του 

σχήματός ή η διαφοροποίηση του χρώματός της. Ακόμα και η μη φυσιολογική 

αίσθηση του μαστού κατά τις καθημερινές δραστηριότητες αποτελεί σημαντική 

ένδειξη που σχετίζεται με την ύπαρξη καρκίνου του μαστού.(8)  
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Στις ημέρες μας υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που βοηθούν στην πρώιμη διάγνωση 

του καρκίνου του μαστού. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η μαστογραφία 

(mammography), η οποία έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και αρκετά χρόνια σε 

ολοκληρωμένα προγράμματα screening. Η μαστογραφία αποτελεί μία μέθοδο, στην 

οποία χρησιμοποιούνται χαμηλής δόσης ακτίνες Χ για την εξέταση του μαστού. Στις 

περισσότερες χώρες του κόσμου είναι ευρέως διαδεδομένη, διότι η χρήση της 

συνεισφέρει στην πρόληψη αλλά και την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του 

μαστού. Ουσιαστικά, με τη χρήση της μαστογραφίας ως διαγνωστικής μεθόδου 

μπορούν να εντοπιστούν  πρόδρομες μορφές του καρκίνου του μαστού ή και ακόμα 

ολόκληροι όγκοι που βρίσκονται σε αρχικά ή και προχωρημένα στάδια της νόσου. 

Γενικά, η συχνότητα με την οποία η κάθε γυναίκα πρέπει να υπόκειται σε 

μαστογραφικό έλεγχο είναι μεταξύ 1 έως 3 χρόνια. Αυτή η συχνότητα ποικίλει 

ανάλογα με την ηλικία, η οποία συνήθως είναι μεταξύ 40 και 75 χρόνων. Στις 

περισσότερες χώρες του κόσμου το 2015 τα ποσοστά προσέλευσης αυτών των 

γυναικών είναι περισσότερα από 70%, με γυναίκες που βρίσκονται σε ηλικίες 

μεταξύ 50 έως 69 να κυριαρχούν στο συγκεκριμένο  ποσοστό. Αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι η μαστογραφία είναι ένα τέλειο εργαλείο. Συχνά ψευδώς θετικά 

αποτελέσματα στον μαστογραφικό έλεγχο, δηλαδή ύποπτα ευρήματα σε μια 

μαστογραφία που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν αποτελούν κακοήθεια, οδηγούν σε 

αχρείαστες χειρουργικές παρεμβάσεις και ψυχολογικό stress για τις γυναίκες με 

αυτά τα ευρήματα.(9) 

Επιπλέον η μαστογραφία δεν προτείνεται σε γυναίκες ηλικιών μικρότερων των 40, 

τόσο γιατί δεν έχει αποδείξει ότι οδηγεί σε πραγματικό κλινικό κέρδος όσο και γιατί 

στις μικρότερες ηλικίες ο ιστός του μαστού είναι πυκνότερος σε σχέση με αυτόν των 

μεγαλύτερων ηλικιών. Αυτό έχει ως συνέπεια την δυσχερή ερμηνεία της 

μαστογραφίας. (10) Νεότερες τεχνικές, όπως ο υπέρηχος μαστού (ultrasound) και η 

μαγνητική τομογραφία μαστού  (breast MRI), αν και έχουν περιορισμένη χρήση 

στην πρώιμη διάγνωση, έχουν αποτελέσει σημαντικά κλινικά εργαλεία για την 

επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της διάγνωσης σε περιστατικά με ύποπτα ευρήματα 

στην μαστογραφία.  

Ο υπέρηχος του μαστού (ultrasound) μπορεί να αναγνωρίσει το μέγεθος και την 

απόσταση του όγκου από τους γύρω υγιείς ιστούς, στοιχείο που μπορεί να 

συμβάλει στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας στη συνέχεια. Ουσιαστικά, ο 

υπέρηχος του μαστού χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές μετά τη 

μαστογραφία, για την καλύτερη ταυτοποίηση της φύσης ενός ευρήματος. Η 

λειτουργία του βασίζεται στη μεταφορά υπερηχητικών κυμάτων και στην 

αντανάκλασή τους  από τους ιστούς, ανάλογα με την φύση  αυτών των ιστών.(11)  

Η μαγνητική τομογραφία μαστού (breast MRI, magnetic resonance imaging) όπως 

υποδηλώνει και το όνομα της, βασίζεται στη δημιουργία μαγνητικών πεδίων σε 
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παλμούς και ανίχνευση. Αποτελεί μία πιο ευαίσθητη διαγνωστική τεχνική για την 

ανίχνευση του καρκίνου του στήθους. Στη μαγνητική τομογραφία οι ασθενείς δεν 

εκτίθενται σε ακτινοβολία, όπως στην μαστογραφία. Αυτή η τεχνική εντοπίζει 

σωστά την φύση σε 91% των περιπτώσεων μορφωμάτων του μαστού και παρέχει 

τρισδιάστατη απεικόνιση του όγκου. (12) Επιπλέον, η μαγνητική τομογραφία έχει την 

ικανότητα να ανιχνεύει όγκους του μαστού με μικρότερο μέγεθος σε σχέση με τις 

άλλες τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω. (13,14) 

Η τελική διάγνωση όμως του καρκίνου του μαστού γίνεται μόνο με τη λήψη και τη 

μελέτη δείγματος από το μαστό (βιοψία) (Breast cancer screening PDQ/ patient 

version/PubMed). Οι ασθενείς υπόκεινται είτε σε λήψη δείγματος κυττάρων από το 

στήθος με λεπτή βελόνα και σύριγγα (fine needle aspiration biopsy, FNAB) είτε σε 

λήψη ιστοτεμαχίου με βελόνη (punch biopsy). Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται ή 

αποκλείεται η διάγνωση της κακοήθειας και εντοπίζονται τα ιστολογικά 

χαρακτηριστικά του όγκου, όπως η παρουσία υποδοχέων ER, PR, HER2 και ο βαθμός 

επιθετικότητας (ιστολογικό Grade). Πλήρης σταδιοποίηση γίνεται μετά από τη 

χειρουργική αφαίρεση του όγκου με διάφορες τεχνικές, ανάλογα με το μέγεθός του. 

Μπορεί να απαιτηθεί από απλή ογκεκτομή μέχρι και ολική μαστεκτομή. Ο 

λεμφαδενικός καθαρισμός της σύστοιχης μασχάλης ή τουλάχιστον ο εντοπισμός και 

η βιοψία του πρώτου λεμφαδένα,  στον οποίο απορρέει η λέμφος του μαστού και 

ονομάζεται λεμφαδένας φρουρός, σε  συνδυασμό με τον περαιτέρω απεικονιστικό 

έλεγχο για μεταστάσεις, επιτρέπει τη  σταδιοποίηση του καρκίνου, για να μπορούν 

να παρθούν οι τελικές αποφάσεις για τη μελλοντική θεραπευτική προσέγγιση. 
(15,16,17) 
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1.5 ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

1. Χειρουργική Θεραπεία 

Εφόσον με τη χρήση των διαγνωστικών μεθόδων που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα ταυτοποιηθεί η ύπαρξη καρκίνου του μαστού και γίνει η 

σταδιοποίηση, στη συνέχεια η ασθενής θα πρέπει να λάβει την κατάλληλη 

θεραπεία για την καταπολέμηση αυτής της νόσου. Οι μέθοδοι θεραπείας οι οποίες 

χρησιμοποιούνται είναι οι χειρουργικές μέθοδοι, η ακτινοθεραπεία, η 

χημειοθεραπεία αλλά και η ορμονοθεραπεία. 

Η χειρουργική θεραπεία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, βοηθάει και στη 

σταδιοποίηση της νόσου. Είναι η πρώτη, συνήθως, μέθοδος, η οποία 

χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της τοπικής νόσου του καρκίνου του 

μαστού. Το είδος του χειρουργείου εξαρτάται από το μέγεθος, το στάδιο, τη θέση 

του όγκου αλλά και του επιπρόσθετου ιστού, που θα πρέπει να αφαιρείται μαζί με 

τον όγκο. Στην ολική μαστεκτομή (total mastectomy) αφαιρείται -εκτός από τους 

μασχαλιαίους λεμφαδένες- ολόκληρος ο μαστός μαζί με τη θηλή. Σε κάποιες 

σπάνιες περιπτώσεις βεβαρημένου οικογενειακού ιστορικού μπορεί να προταθεί να 

αφαιρεθούν και οι δύο μαστοί και τότε η μαστεκτομή χαρακτηρίζεται ως 

αμφοτερόπλευρη. Αυτή η διπλή μαστεκτομή επιλέγεται όταν ο δεύτερος μαστός 

έχει μεγάλη πιθανότητα να νοσήσει κι αυτός από καρκίνο. (18,19) 

Εκτός από την ολική μαστεκτομή που αναφέρθηκε παραπάνω, η μαστεκτομή 

διατήρησης δέρματος (skin- sparing mastectomy) αλλά και η μαστεκτομή 

διατήρησης θηλής (nipple- sparing mastectomy) αποτελούν και αυτές συνηθισμένες 

εγχειρητικές θεραπείες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.(20,21,22) 

 

2. Ακτινοθεραπεία 

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της σταδιοποίησης και την επιλογή της ασθενούς, 

μια επόμενη θεραπεία είναι η ακτινοθεραπεία (Radiation Therapy, RT). Η 

συγκεκριμένη μέθοδος  μπορεί να λειτουργήσει με ακτίνες X αλλά και με πρωτόνια 

(proton therapy.) Όσον αφορά τη μέθοδο με τη χρήση ακτινών X, οι ακτίνες 

συνδυάζονται με κατάλληλο τρόπο για να καλυφθεί το πεδίο στο μαστό όπου 

υπάρχει ο στόχος- καρκίνος. Όμως, εκτός από αυτόν τον στόχο ακτινοβολούνται και 

οι γύρω υγιείς ιστοί με αρκετή ποσότητα ακτινοβολίας, γεγονός που είναι τοξικό για 

αυτούς. Έτσι, σε κάθε όγκο υπολογίζεται το μέγεθος των σημαντικών υγιών ιστών 

γύρω από το στήθος που δέχονταν και αυτοί ακτινοβολία, οι οποίοι είναι η καρδιά 

και οι πνεύμονες.(23) Η ακτινοθεραπεία με ακτίνες Χ έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
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της πιθανότητας μετάστασης του όγκου, την εξουδετέρωση των εναπομεινάντων 

καρκινικών κυττάρων στους ιστούς μετά τη μαστεκτομή αλλά και την αύξηση του 

ποσοστού της επιβίωσης των ασθενών.(24) 

Από την άλλη πλευρά, η ακτινοθεραπεία με τη χρήση πρωτονίων αποτελεί μία 

καινούρια τεχνική, η οποία χρησιμοποιεί επιταχυνόμενα πρωτόνια υψηλής 

ενέργειας. Όταν μία τέτοια επιταχυνόμενη δέσμη πρωτονίων εισέλθει στον 

ανθρώπινο οργανισμό, έχει την ικανότητα να  προσκρούει στο στόχο- όγκο και να 

σταματά τη μετέπειτα διασπορά της  δέσμης στους γύρω υγιείς ιστούς. Αυτό δε 

συμβαίνει με την προηγούμενη μέθοδο ακτινοθεραπείας και έχει ως τελικό 

αποτέλεσμα τη μείωση της τοξικότητας της μεθόδου.(25,26) 

  

3. Χημειοθεραπεία 

Μία άλλη θεραπεία καταπολέμησης του καρκίνου του μαστού, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για θεραπεία της ασθένειας, είναι η μετεγχειρητική (adjuvant 

chemotherapy) αλλά και η προ-εγχειρητική χημειοθεραπεία (neoadjuvant 

chemotherapy). Η τελευταία  συνήθως συστήνεται σε ασθενείς με καρκίνο που 

βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξής του και  μπορεί να χρησιμοποιείται για τη 

συρρίκνωση του όγκου, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση των ορίων του καρκίνου 

του μαστού και -στη συνέχεια- τη διευκόλυνση της χειρουργικής αφαίρεσής του. 

Ακόμα, έχει αποδειχτεί  ότι με τη με τη χρήση αυτού του είδους χημειοθεραπείας 

μειώνονται οι πιθανότητες για μετάσταση του καρκίνου του μαστού στους 

μασχαλιαίους λεμφαδένες.(27,28) 

 Η μετά-εγχειρητική χημειοθεραπεία, από την άλλη πλευρά, γίνεται ύστερα από την 

μαστεκτομή και έχει ως στόχο την εξουδετέρωση κάθε καρκινικού κυττάρου που 

έχει απομείνει στην περιοχή του μαστού ή σε απομακρυσμένες θέσεις μετά τη 

χειρουργική επέμβαση. Οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας μπορεί 

να εμφανίσουν έντονες παρενέργειες, που κυμαίνονται από ναυτία και εμετό και 

φτάνουν μέχρι την βαριά τοξικότητα στο ανοσοποιητικό σύστημα και το θάνατο 

από λοιμώξεις. Τα πιο σημαντικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι οι 

ανθρακυκλίνες και η ταξάνη, όπως και ειδικά φάρμακα που στοχεύουν τον καρκίνο 

τύπου HER-2 positive. Αυτά και στις  δύο μεθόδους χορηγούνται στους ασθενείς 

ενδοφλεβίως ή από το στόμα. (29) 
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4. Ορμονοθεραπεία 

Άλλη μία θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του 

καρκίνου του μαστού είναι η ορμονοθεραπεία. Η ορμονοθεραπεία με εκλεκτικούς 

ρυθμιστές των υποδοχέων οιστρογόνων (Selective Estrogen Receptor Modulators – 

SERMS) ή αναστολείς αρωματασών αποτελεί «στοχευμένη» θεραπεία για ασθενείς 

με ER θετικούς όγκους και οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της επιβίωσης των 

γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού, με δημιουργία ελάχιστων 

παρενεργειών. Όμοια με τις προηγούμενες μεθόδους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί  

πριν αλλά και μετά την εγχείρηση του όγκου του μαστού. Ακόμα, ανάλογα με την 

ηλικία  ή την εμμηνόπαυση, υπάρχουν διάφορες μορφές ορμονοθεραπείας, τις 

οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πάσχουσες γυναίκες. Η λογική πίσω από 

την χρήση των αντί-οιστρογονικών θεραπειών βρίσκεται στο ότι τα οιστρογόνα 

ευνοούν την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού, ειδικά εάν αυτός περιέχει 

υποδοχείς τους στα κύτταρά του και είναι δηλαδή τύπου ER+ (positive). Έτσι οι 

περισσότερες μορφές ορμονοθεραπείας έχουν ως στόχο, είτε να μειώσουν τα 

επίπεδα των οιστρογόνων στον οργανισμού της πάσχουσας γυναίκας, είτε να  

εμποδίσουν την πρόσδεση των οιστρογόνων στους κατάλληλους υποδοχείς  τους. 

Μέχρι την εμμηνόπαυση κύρια πηγή οιστρογόνων για τις γυναίκες είναι οι ωοθήκες 

τους. Μετά την εμμηνόπαυση, οι κύριες ποσότητες οιστρογόνων προκύπτουν από 

την περιφερική μετατροπή ανδρογόνων (που παράγονται από τα επινεφρίδια) σε 

οιστρογόνα μέσω του ενζύμου της αρωματάσης (CYP19). Σε γυναίκες, λοιπόν, οι 

οποίες δεν βρίσκονται σε εμμηνόπαυση, κύριες μορφές θεραπείας είναι (α) η 

χορήγηση του ειδικού αναστολέα των υποδοχέων οιστρογόνων Ταμοξιφένη, (β) η 

χορήγηση αναστολέων αρωματασών και (γ) η χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών 

ή η χημική καταστολή τους.  

 

o Ταμοξιφένη 

Αυτό το φάρμακο αποτελεί εκλεκτικό ρυθμιστή των υποδοχέων των οιστρογόνων 

(selective estrogen receptor modulator, SERM). Η χορήγησή του στους κατάλληλους 

ασθενείς μειώνει τόσο την υποτροπή του καρκίνου του μαστού και τις μεταστάσεις 

από την νόσο όσο και τη θνησιμότητα των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του 

μαστού με υποδοχείς οιστρογόνων. Η δράση της ταμοξιφένης σχετίζεται με την 

αναστολή των οιστρογονικών υποδοχέων στα καρκινικά κύτταρα του μαστού, με 

τελικό αποτέλεσμα τα οιστρογόνα να μην μπορούν να προσδεθούν σε αυτούς, 

αφού το φάρμακο δρα ως ανταγωνιστής τους. Καθώς η ταμοξιφένη εισέρχεται στον 

ανθρώπινο οργανισμό μεταβολίζεται σε περισσότερο ενεργές μορφές πρωτογενών 

και δευτερογενών μεταβολιτών -με τη βοήθεια πολυμορφικών ενζύμων που έχουν 
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καταλυτικό ρόλο- από διάφορα κυτοχρωμικά ένζυμα τύπου P450. Έτσι 

απενεργοποιείται το σηματοδοτικό μονοπάτι που έχει σκοπό την αύξηση- ανάπτυξη 

των καρκινικών κυττάρων. Όμως η ταμοξιφένη, εκτός του ότι μπλοκάρει την 

πρόσδεση των οιστρογόνων στους υποδοχείς τους, που βρίσκονται στο μαστό, 

μπλοκάρει γενικά την πρόσδεση των οιστρογόνων στους υποδοχείς τους σε 

ολόκληρο το σώμα, αφού κάθε μεταβολίτης δρα στους υποδοχείς των οιστρογόνων 

σε όλα τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτό, όμως, επηρεάζει τη 

λειτουργία άλλων οργάνων στο γυναικείο οργανισμό, όπως αυτή  του ενδομητρίου 

και του τραχήλου της μήτρας, με τελικό αποτέλεσμα μια μικρή αύξηση της 

πιθανότητας δημιουργίας καρκίνου σε αυτά τα δύο όργανα και ιδιαίτερα στο 

ενδομήτριο. Ο μεταβολισμός της ταμοξιφένης ακολουθεί δύο κύρια μονοπάτια, με 

κοινό αποτέλεσμα τη δημιουργία του δευτερογενούς μεταβολίτη endoxifen. Το 

πρώτο μονοπάτι αποτελεί μία αντίδραση υδροξυλίωσης ενώ το δεύτερο μία 

αντίδραση διμεθυλίωσης. Παράλληλα, επιπρόσθετες έρευνες έχουν δείξει ότι ο 

μεταβολίτης norendoxifen δρα ως αναστολέας του ενζύμου Αρωματάσης και 

δημιουργεί την ίδια δράση με το φάρμακο letrozole, που θα αναλυθεί στη 

συνέχεια.(30,31,33,34) 

  

o Αναστολείς της αρωματάσης 

 Τα τελευταία χρόνια έχει δειχθεί ότι σε ασθενείς που βρίσκονται στην 

εμμηνόπαυση είναι εξίσου αποτελεσματική η ορμονοθεραπεία με αναστολείς του 

ενζύμου Αρωματάση (aromatase inhibitor, AI). Η  Αρωματάση  βρίσκεται στο λιπώδη 

ιστό, στους μυς, στο δέρμα του σώματος αλλά και στο μαστό και αποτελεί ένα 

ένζυμο του κυτοχρώματος P450 που αλληλοεπιδρά με τη NADPH-κυτοχρωμική 

αναγωγάση (NADPH- cytochrome-reductase, CPR) και καταλύει τρία βήματα 

υδροξυλίωσης των ανδρογόνων, για να τα μετατρέψει σε οιστρογόνα σε διάφορα 

όργανα του σώματος (συκώτι, μυς), όταν, λόγω της εμμηνόπαυσης, οι ωοθήκες που 

παράγουν φυσιολογικά τα οιστρογόνα είναι ανενεργές. Τα πιο σημαντικά φάρμακα 

που χρησιμοποιούνται στις ημέρες μας ως αναστολείς του ενζύμου αρωματάση  

είναι τα φάρμακα τρίτης γενιάς anastrazole, letrozole, exemestune. Τα δύο πρώτα 

δεν είναι στεροειδή και έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν την Αρωματάση μη 

ομοιοπολικά και αναστρέψιμα, ενώ αντίθετα το τελευταίο είναι στεροειδές και 

δεσμεύει την Αρωματάση ομοιοπολικά και μη αναστρέψιμα. Σκοπός αυτών των 

φαρμάκων είναι η καταστολή της δράσης της αρωματάσης, με τελικό αποτέλεσμα 

τη μείωση των επιπέδων των οιστρογόνων στο γυναικείο οργανισμό, αφού τα 

ανδρογόνα δεν μπορούν να μετατραπούν σε αυτά.  

Όμως, εκτός από τα παραπάνω φάρμακα που αποτελούν   συνθετικούς αναστολείς 

του ενζύμου αρωματάσης, στις ημέρες μας έχουν ανακαλυφθεί  και αρκετά 
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φυτοχημικά και περιβαλλοντικά χημικά που δρουν ως ανταγωνιστικοί αναστολείς 

αυτού του ενζύμου. (35,36,37) 

  

 

5. Χημική  και χειρουργική καταστολή ωοθηκών 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, από τη μία πλευρά η χημειοθεραπεία 

δημιουργεί τοξικότητα σε φυσιολογικούς ιστούς, όπως οι ωοθήκες (που αποτελούν 

τα βασικά όργανα παραγωγής ορμονών και ωαρίων σε γυναίκες πριν την 

εμμηνόπαυση), ενώ από την άλλη πλευρά  οι παραγόμενες ορμόνες από αυτούς 

ευνοούν την ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου του μαστού, όταν τα κύτταρά του 

εκφράζουν υποδοχείς οιστρογόνων. Συνεπώς, σε κάποιες περιπτώσεις οι ωοθήκες 

πρέπει να απενεργοποιηθούν με σκοπό την προστασία της εμμήνου ρήσεως και της 

ωορρηξίας κατά τη χημειοθεραπεία αλλά και τη μείωση των επιπέδων των 

οιστρογόνων που απελευθερώνονται στον οργανισμό και προσδένονται στους 

κατάλληλους υποδοχείς, με αποτέλεσμα να ευνοούν την ανάπτυξη των όγκων, 

μέσω ενεργοποίησης των σχετικών ορμονοευαίσθητων σηματοδοτικών 

μονοπατιών.  

Αρχικά, η καταστολή των ωοθηκών  επιτυγχάνεται με την ενδομυϊκή ή την υποδόρια 

χορήγηση φαρμάκων που αποτελούν χημικά ανάλογα της ορμόνης έκλυσης της 

γοναδοτροπίνη (Gonadotropin-releasing hormone agonists, GnRH). Τα GnRH 

ανάλογα αποτελούν ορμονικά φάρμακα μακράς διάρκειας, που προκαλούν χημική 

εμμηνόπαυση. Χορηγούνται συνήθως μερικές εβδομάδες πριν η ασθενής 

υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Ο μηχανισμός δράσης τους βασίζεται στην 

καταστολή των επιπέδων της φυσιολογικής ορμόνης γοναδοτροπίνης, με επίτευξη 

προεφηβικού ορμονικού περιβάλλοντος και μειωμένη αιμάτωση της μήτρας και των 

ωοθηκών, κατάσταση που οδηγεί τόσο στη μείωση της ευαισθησίας αυτών των 

οργάνων στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται κατά τη θεραπεία, όσο και στη 

μείωση της έκλυσης οιστρογόνων, αφού οι ωοθήκες απενεργοποιούνται. (38,39) 

Εκτός από τη χημική καταστολή των ωοθηκών, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να 

υπάρχει ένδειξη για χειρουργική αφαίρεσή τους σε συνδυασμό και με αφαίρεση 

των σαλπίγγων της μήτρας. Μελέτες έχουν δείξει ότι η χειρουργική αφαίρεση των 

ωοθηκών σε συνδυασμό με την μετέπειτα λήψη του φαρμάκου Tamoxifen 

(Ταμοξιφένη), αποτελεί μία αποτελεσματική θεραπεία κατά του καρκίνου του 

μαστού. Επιπρόσθετα, οι ωοθήκες μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά για λόγους 

πρόληψης, εάν οι γυναίκες εκφράζουν τα μεταλλαγμένα γονίδια BRCA1/BRCA2 
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διότι σε αυτή την περίπτωση έχουν αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν από καρκίνο 

των ωοθηκών.(40,41,42) 
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2. ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

2.1 ΟΙ ΣΤΕΡΟΙΔΕΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ 

Οι στεροειδείς ορμόνες αποτελούν ομάδα φυσικών ενώσεων με κοινό 

χαρακτηριστικό τους το πρόδρομο μόριο χοληστερόλη Οι στεροειδείς ορμόνες 

ελέγχουν βιολογικές δράσεις, όπως τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την κυτταρική 

διαφοροποίηση, τον κυτταρικό θάνατο αλλά και την κυτταρική ομοιόσταση. Με 

βάση τη βιολογική τους δράση κατηγοριοποιούνται: 

 Προγεσταγόνα (προγεστερόνη) 

 Γλυκοκορτικοειδή (κορτιζόλη) 

 Αλατοκορτικοειδή (αλδοστερόνη) 

 Ανδρογόνα (τεστοστερόνη) 

 Οιστρογόνα (οιστραδιόλη 

 Οι κύριες θέσεις της σύνθεσης των παραπάνω τάξεων είναι το ωχρό σωμάτιο για τα 

προγεσταγόνα, οι ωοθήκες για τα οιστρογόνα, οι όρχεις για τα ανδρογόνα αλλά και 

ο φλοιός των επινεφριδίων για τα γλυκοκορτικοειδή και τα αλατοκορτικοειδή(43),              

αν και παραγωγή μικρότερων ποσοτήτων αλλά με σημαντικές τοπικές δράσεις 

συμβαίνει σε πολλούς άλλους ιστούς.  

Ο συνδυασμός της λιπόφιλης φύσης αυτών των ορμονών, σε συνδυασμό με το 

ουδέτερο φορτίο τους, τις καθιστά ικανές να διαχέονται μέσα στην κυτταρική 

μεμβράνη. Το 1962 πρωτοανακαλύφθηκαν ενδοκυττάριες πρωτεΐνες, που έχουν την 

ικανότητα να δεσμεύουν τις στεροειδείς ορμόνες, ενώ αργότερα αποδείχθηκε ότι 

αυτές οι πρωτεΐνες μπορούσαν να εντοπιστούν στον πυρήνα. Αρκετές δεκαετίες 

αργότερα αποδείχθηκε ότι οι υποδοχείς αυτών των ορμονών δρουν και ως 

μεταγραφικοί παράγοντες. Οι ενδοκυτταρικοί αυτοί υποδοχείς, ύστερα από τη 

σύνδεση των ορμονών πάνω τους (αλλά και χωρίς αυτήν), υφίστανται διμερισμό και 

αλληλεπιδρούν με ειδικές αλληλουχίες DNA που βρίσκονται στην περιοχή των 

υποκινητών της μεταγραφής (promoter region) συγκεκριμένων γονιδίων. Οι 

αλληλουχίες αυτές ονομάζονται «αλληλουχίες στεροειδικής ανταπόκρισης» (Steroid 

Response Elements, SRE). Οι συγκεκριμένοι υποδοχείς που βρίσκονται στα κύτταρα- 

στόχους, συνεισφέρουν στην εξειδικευμένη δράση των παραπάνω στεροειδών 

ορμονών. (44,45) 
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2.2 ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

Οι υποδοχείς των οιστρογόνων (Estrogen Receptors, ERs) ανήκουν στην ευρύτερη 

οικογένεια των πυρηνικών υποδοχέων NR3. Οι υποδοχείς αυτής της κατηγορίας 

δρουν ως μεταγραφικοί πυρηνικοί παράγοντες.  Στις ημέρες μας έχουν γίνει αρκετές 

μελέτες για τους οιστρογονικούς υποδοχείς, οι οποίες έχουν φέρει στην επιφάνεια 

διαφορετικές ισομορφές τους και επιπρόσθετες δράσεις τους. 

 

2.2.1. Ισομορφές 

Οι κλασικοί υποδοχείς των οιστρογόνων είναι ο υποδοχέας άλφα ‘’α ‘’(Estrogen 

Receptor α, ERα) και ο υποδοχέας βήτα  ‘’β’’ (Estrogen Receptor β, ERβ). Οι δύο 

αυτοί υποδοχείς διαφέρουν στη δομή και κωδικοποιούνται από δύο διαφορετικά 

γονίδια, τα οποία βρίσκονται  στο μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 6 και  στην 

περιοχή q22-24 του χρωμοσώματος 14 και παράγουν  δύο πρωτεΐνες με 595 και 530 

αμινοξέα αντίστοιχα.(46)  

Αυτές οι δύο μορφές ERα και ERβ δεσμεύουν τα ίδια Estrogen Response Elements 

και μπορούν να επιδράσουν σε αυτά είτε παρουσία αγωνιστή (ligand dependent) 

είτε απουσία του (ligand independent). Η εσωτερική δομή των γονιδίων των 

οιστρογονικών υποδοχέων, ομοίως με όλα τα μέλη της οικογένειας των πυρηνικών 

υποδοχέων, αποτελείται από 6 τομείς A έως F  και από 8 εξώνια. Οι τομείς Α/Β  στο 

Ν-τελικό άκρο αποτελούν την περιοχή ενεργοποίησης μεταγραφικής δράσης 1 

(Transcription Activator Function 1, AF1), που είναι υπεύθυνη για την ανεξάρτητη 

από την παρουσία αγωνιστή μεταγραφική ενεργοποίηση του οιστρογονικού 

υποδοχέα. Ο τομέας C αποτελεί την περιοχή πρόσδεσης στο DNA (DNA- Binding 

Domain, DBD) και είναι υπεύθυνος για την ειδική πρόσδεση του υποδοχέα στο DNA 

και το διμερισμό του υποδοχέα, ενώ ο τομέας D αποτελεί μία περιοχή πρόσληψης- 

πρόσδεσης για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό συν-ενεργοποιητών των υποδοχέων. Ο 

τομέας E αποτελείται από 12 έλικες και  περιέχει την περιοχή δέσμευσης του 

αγωνιστή (Ligand Binding Domain, LBD)  και την περιοχή ενεργοποίησης 

μεταγραφικής δράσης 2 (Τranscription Activator Function 2, AF2), η οποία 

συμβάλλει στην ενεργοποίηση του υποδοχέα που συμβαίνει παρουσία αγωνιστή.  Ο 

τομέας F βρίσκεται στο C-καρβοξυ-τελικό άκρο του υποδοχέα και αποτελεί μία 

μικρή, μη απαραίτητη περιοχή για τη μεταγραφική δραστηριότητά του, κατέχοντας 

όμως σημαντικό ρόλο για τις δραστηριότητες των AF-1 και AF-2 και την 

σταθεροποίηση του υποδοχέα στον πυρήνα.  (47) 

Οι κλασικοί ERα και ERβ αποτελούνται από όλα τα προαναφερθέντα τμήματα. 

Διαφορές στον συνδυασμό των παραπάνω τομέων/εξωνίων δημιουργούν τις 
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διαφορετικές ισομορφές των οιστρογονικών υποδοχέων ERα και ERβ. Όσον αφορά 

τις ισομορφές του οιστρογονικού υποδοχέα ERα, ο πλήρης υποδοχέας έχει μοριακό 

βάρος 66kD και ονομάζεται ERα66. Η  ισομορφή ERα46 αποτελείται από έναν 

μικρότερο ERα οιστρογονικό υποδοχέα, ο οποίος παρουσιάζει έλλειψη στο εξώνιο 1 

και κατά συνέπεια στο AF1. Αυτό το είδος ισομορφής σχετίζεται με τη δράση των 

οιστρογόνων στα αγγεία του ανθρώπινου οργανισμού και η ύπαρξή του έχει 

ταυτοποιηθεί σε κυτταρικές σειρές του μαστού. Παράλληλα, η έλλειψη ξανά του 

AF1, σε συνδυασμό με την έλλειψη μέρους του AF2, μέρους του ιντρονίου  1 του 

ERα66 και μίας διαφορετικής C-τελικής αλληλουχίας αμινοξέων, δημιουργεί την 

ισομορφή ERα36, μία ισομορφή που θεωρείται ότι σχετίζεται με τις εξωπυρηνικές 

δράσεις των οιστρογόνων. Δηλαδή, στην ισομορφή ERα36 λείπει το αρχικό εξώνιο, 

ενώ τα δύο τελευταία εξώνια 7,8 έχουν αντικατασταθεί με αλληλουχία 29 

αμινοξέων. Έτσι, ο ERα36 παρουσιάζει έλλειψη και στο AF-1, AF-2, όμως διατηρεί 

την περιοχή πρόσδεσης DNA και έτσι έχει την ικανότητα να δεσμεύει οιστρογόνα 

και να ενεργοποιείται, αν και η δράση του πιθανολογείται ότι είναι ανταγωνιστική 

του ERα66. Η ύπαρξή της έχει ταυτοποιηθεί σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του 

μαστού αλλά και σε φυσιολογικά κύτταρα, όπως είναι τα μονοπύρηνα του αίματος. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η συγκεκριμένη ισομορφή του ERα υποδοχέα 

εντοπίζεται σε Triple Negative περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και η έκφρασή του 

αποτελεί ένα καλό προγνωστικό παράγοντα αφού σχετίζεται με αυξημένη επιβίωση 

των ασθενών που πάσχουν από αυτόν τον τύπου καρκίνο.  

Όμως, εκτός από τις ισομορφές των οιστρογονικών υποδοχέων ERα, έχουν 

ταυτοποιηθεί και αρκετές μορφές του υποδοχέα ERβ, οι οποίες παρουσιάζουν 

κυρίως διαφορές στο εξώνιο 8, με τελικό αποτέλεσμα τη διαφορετική ρύθμιση των 

σηματοδοτικών μονοπατιών των οιστρογόνων. (εικόνα 2.1) (48,49) 
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Εικόνα 2.2.1.  Hormones . Εξώνια και διαφορετικές αλληλουχίες αμινοξέων στις ισομορφές των 

οιστρογονικών υποδοχέων.  Marilena Kampa, Vassiliki Pelekanou, George Notas, Efstathios N. 

Stathopoulos, Elias Castanas. Exons and Different aminoacid sequences in estrogen receptors 

isoforms.   

 

Γενικά, οι υποδοχείς ERα βρίσκονται κυρίως σε όργανα του αναπαραγωγικού 

συστήματος, όπως το ενδομήτριο, ο μαστός αλλά και οι ωοθήκες. Ακόμα μπορούν 

να βρεθούν τόσο στον εγκέφαλο όσο στο ήπαρ και τα νεφρά. Οι υποδοχείς ERβ 

βρίσκονται στα οστά, στον εγκέφαλο, στο ενδοθήλιο, στον προστάτη και στο 

βλεννογόνο του εντέρου. Παράλληλα, ομοίως με τους ERα υποδοχείς, μπορούν να 

ανευρεθούν στα νεφρά αλλά και στις ωοθήκες. (50,51)  

 

2.2.2. Τρόπος δράσης των οιστρογόνων 

2.2.2.1. Οι κλασσικοί υποδοχείς οιστρογόνων 

Τα οιστρογόνα (οιστραδιόλη) που βρίσκονται ελεύθερα στον ανθρώπινο οργανισμό 

διαχέονται δια μέσου της κυτταρικής μεμβράνης και εισέρχονται στο 

κυτταρόπλασμα. Η σύνδεση των οιστρογόνων με τον υποδοχέα τους επάγει 

αλλοστερικές αλλαγές στη διαμόρφωσή του, που οδηγούν στην ενεργοποίηση και 

τον διμερισμό του. Παρόμοια ενεργοποίηση μπορεί να συμβεί και από απ’ ευθείας 

φωσφορυλίωση των υποδοχέων οιστρογόνων, π.χ. από ένα υποδοχέα ενός 

τροφικού/αυξητικού παράγοντα, που οδηγεί μέσω μιας κινάσης στην 

φωσφορυλίωση του οιστρογονικού υποδοχέα. Μετά το διμερισμό οι υποδοχείς 

δρουν (α) είτε άμεσα ως μεταγραφικοί παράγοντες μέσω EREs, (β) είτε 

ενεργοποιούν άλλους μεταγραφικούς παράγοντες μέσω αλληλεπίδρασης 

πρωτεΐνης- πρωτεΐνης σε άλλα reposnse elements, (γ) είτε ενεργοποιούν με τη 
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σειρά τους άλλα σηματοδοτικά μονοπάτια και κινάσες. Όλα αυτά συνεισφέρουν στη 

ρύθμιση μιας σειράς λειτουργιών, που στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού 

είναι ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η κυτταρική μετανάστευση και η αναστολή 

της κυτταρικής απόπτωσης. 

 

(α) Άμεση Δράση σαν Μεταγραφικοί Παράγοντες.  

Στην κλασική κατεύθυνση, το διμερές του υποδοχέα μπορεί να προσδεθεί σε 

συγκεκριμένη αλληλουχία DNA σε υποκινητή γονιδίων (promoter) που ονομάζεται 

στοιχείο απόκρισης οιστρογόνων (estrogen- receptor element, ERE). Έτσι 

προκαλείται αλλαγή στο ρυθμό σύνθεσης του mRNA και κατά συνέπεια των 

πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από τα συγκεκριμένα γονίδια. Όμως, αυτή η 

διαφοροποίηση της συγκέντρωσης αυτών των πρωτεϊνών συμβάλλει στην αναστολή 

ή στην ενίσχυση συγκεκριμένων διαδικασιών που επιτελούνται στο κύτταρο.  

Σε μερικά γονίδια που αποτελούν στόχους των οιστρογόνων, η ρύθμιση της 

μεταγραφής είναι περισσότερο περίπλοκη, επειδή παραπάνω από μία αλληλουχία 

ERE ή και μισή ακόμα, μπορεί να εντοπιστεί στον υποκινητή. Μερικές ERE περιοχές 

μπορούν να δράσουν συνεργειακά μαζί με άλλα στοιχεία που υπάρχουν στον 

υποκινητή. Όταν τα οιστρογόνα προσδεθούν στον οιστρογονικό υποδοχέα ER, 

άμεσα ή έμμεσα μπορεί να προκληθεί μεταγραφή γονιδίων, μόνο όμως όταν οι 

περιοχές AF-1 και AF-2 είναι ενεργοποιημένες.(52,53,54) 

 

(β) Δράση ως τροποποιητές άλλων μεταγραφικών παραγόντων 

Στη μη κλασική κατεύθυνση, τα διμερή των υποδοχέων μπορούν να προσδεθούν σε 

άλλους μεταγραφικούς παράγοντες, οι οποίοι με τη σειρά τους προσδένονται σε 

αλληλουχίες DNA, μεταβάλλοντας το ρυθμό μεταγραφής γονιδίων. Σε αυτή την 

περίπτωση, μάλιστα, δεν είναι απαραίτητη η άμεση πρόσδεση του υποδοχέα στο 

DNA. (55)  

(γ) Δράση μέσω της ενεργοποίησης σηματοδοτικών μονοπατιών και 

κινασών. 

Εκτός όμως από τους παραπάνω μηχανισμούς δράσης, τα τελευταία χρόνια έχει 

αποδειχθεί ότι τα οιστρογόνα μπορούν να δράσουν  μέσα στον πυρήνα αλλά και 

έξω από αυτόν. Μελέτες έχουν αποδείξει την ύπαρξη ειδικών στοιχείων/υποδοχέων 

(mER, GPR30) που δεσμεύουν οιστρογόνα έξω από τον πυρήνα, δηλαδή στη 
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μεμβράνη, τα οποία κατά την ενεργοποίησή τους μπορούν να πυροδοτήσουν 

αρκετά σηματοδοτικά μονοπάτια, που οδηγούν τελικά σε μεταγραφικά γεγονότα 

διαφορετικά από αυτά που δημιουργήθηκαν από τη δράση των οιστρογονικών 

υποδοχέων  που βρίσκονταν μέσα στον πυρήνα.   

Μια ιδιαίτερη περίπτωση που έχει μελετηθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτή την 

κατηγορία είναι η μετάδοση σήματος από τους κλασικούς υποδοχείς των 

οιστρογόνων που βρίσκονται στην πλασματική μεμβράνη, μέσω της παλμοϋλίωσής 

τους, που επιτρέπει την είσοδο τμήματός τους εντός της μεμβράνης. Οι υποδοχείς 

αυτοί ενεργοποιούνται από τα οιστρογόνα (οιστραδιόλη) και στη συνέχεια 

αλληλεπιδρούν με ειδικές κινάσες c-Src, οι οποίες στη συνέχεια ενεργοποιούν τον 

υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (epidermal growth factor 

receptor, EGFR) ή αλληλεπιδρούν με τον οιστρογονικό υποδοχέα GPR30, που θα 

αναλυθεί στη συνέχεια. Οι κινάσες c-Src που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 

φωσφορυλιώνουν ειδικά  κατάλοιπα τυροσίνης που βρίσκονται σε άλλες πρωτεΐνες. 

Άλλα είδη κινασών που ενεργοποιούνται από την οιστραδιόλη σε αυτού του τύπου 

την ενεργοποίηση είναι οι λιπιδικές κινάσες PI3K. Επιπρόσθετα, η ενεργοποίηση 

των mER σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού, οδηγεί στην επιβίωση αυτών  

των καρκινικών κυττάρων ύστερα από ενεργοποίηση αντί- αποπτωτικών (anti 

apoptotic) και ενεργοποίηση  προ -αποπτωτικών (pro apoptotic) μηχανισμών. Αυτή 

η επιβίωση των καρκινικών κυττάρων σχετίζεται με την αλληλεπίδραση αυτών των 

μεμβρανικών υποδοχέων με το σύστημα ερυθροποιητίνης-υποδοχέας 

ερυθροποιητίνης (erythropoietin- erythropoietin receptor, EPO-EPOR) το οποίο 

προστατεύει τα καρκινικά κύτταρα από την απόπτωση (εικόνα 2.2). Παράλληλα, η 

ύπαρξη των mER έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό των όγκων 

του μαστού, με την πυκνότητά τους να αυξάνεται στην επιφάνεια της μεμβράνης 

εάν πριν τη χειρουργική αφαίρεσή τους χορηγηθεί χημειοθεραπεία. 

 

2.2.2.2. ο υποδοχέας των οιστρογόνων GPR30/GPER1 και η σχέση του 

με τον ERα36 

Ένα άλλο είδος  εξωπυρηνικού υποδοχέα, που ενεργοποιείται με την πρόσδεση 

οιστρογόνων (οιστραδιόλη) είναι ο  μεμβρανικός  υποδοχέας, συζευγμένος με 

πρωτεΐνη G, GPR30ή GPER-1( membrane bound G protein coupled Receptor) με 

δομή διαφορετική από αυτή των ERs (ERα, ERβ). Ο GPR30, που βρίσκεται στην 

πλασματική μεμβράνη διαφόρων οργάνων, μετά την ενεργοποίηση του 

ενδοκυτταρώνεται και μετακινείται στον εσωτερικό αυτών, ενεργοποιώντας ταχέα 

σηματοδοτικά μονοπάτια. Όργανα στα οποία έχει βρεθεί να είναι σημαντικός αυτός 

ο υποδοχέας είναι ο μαστός, το ενδομήτριο, οι όρχεις, ο θυρεοειδής αδένας, το 
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Κεντρικό Νευρικό Σύστημα αλλά και το Καρδιαγγειακό Σύστημα. Η έκφραση αυτού 

του υποδοχέα έχει συσχετιστεί με τη δημιουργία καρκίνου του μαστού και 

συγκεκριμένα σχετίζεται με την ανάπτυξη και τον  πολλαπλασιασμό των καρκινικών 

κυττάρων. Παράλληλα, με την πρόσδεση της οιστραδιόλης, αρχικά ενεργοποιούνται  

οι κινάσες c-Src που αναφέρθηκαν προηγουμένως, και στη συνέχεια,  

απελευθερώνονται ιόντα Ca2+  και επηρεάζονται τα κανάλια K+ του κυττάρου (εικόνα 

2.2.2 ) (56,57,58) 

Μέσω ενεργοποίησης της αδενυλικής κυκλάσης, ενζύμου που καταλύει τη 

μετατροπή του ATP σε cAMP, ο GPR30  επάγει την απελευθέρωση πολυπεπτιδίων 

EGF μικρού μοριακού βάρους, τα οποία αλληλεπιδρούν με τον EGFR που  

αναφέρθηκε προηγουμένως (εικόνα 2.2.2). Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν 

ειδικοί αγωνιστές και ανταγωνιστές του υποδοχέα GPR30, οι οποίοι είναι οι 

G1,G15,G36. Παράλληλα έχει αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος οιστρογονικός 

υποδοχέας εκφράζεται σε όλους τους τύπους καρκίνου του μαστού, είτε είναι 

ERα(+), είτε (-), είτε Triple Negative ( ER-, PR-,HER2-). In vitro έχει αποδειχθεί ότι η 

αναστολή του GPR30 μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη των triple negative 

κυτταρικών σειρών καρκίνου του μαστού, γεγονός που δείχνει ότι θα μπορούσε να 

αποτελέσει θεραπευτικό στόχο σε αυτό τον τύπο καρκίνου του μαστού στο 

μέλλον.(59)  

 

 Εικόνα 2.2.2 Nature Reviews. Διαφορετικά σηματοδοτικά μονοπάτια της Ε2 μέσω των 

οιστρογονικών υποδοχέων. The G –protein coupled estrogen receptor Gper in health and disease, 

Eric R. Prossnitz, Matthias Barton 

 

Επιπρόσθετα, έχει αποδειχθεί ότι ο GPR30, δρα σε συνεργασία με τον υποδοχέα 

των οιστρογόνων ERα και συγκεκριμένα με την ισομορφή ERα36. Ειδικά στα 
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ανθρώπινα μονοκύτταρα (human primary monocytes – hPMs), ταυτοποιήθηκαν 

μόνο οι υποδοχείς αυτοί, με τον ERα36 να βρίσκεται  στο κυτταρόπλασμα και την 

πλασματική μεμβράνη και να αθροίζεται στον πυρήνα, μετά από αναστολή των 

εξπορτινών, ενώ ο GPR30 βρίσκεται στην μεμβράνη οργανωμένων δομών του 

κυτταροπλάσματος ή στον πυρήνα. Η πυρηνική θέση του ERα36 υποδοχέα έχει 

ταυτοποιηθεί ακόμα και στις κυτταρικές σειρές SKBR3 και T47D καρκίνου του 

μαστού. Ακόμα, αυτά τα δύο είδη υποδοχέων εκφράζονται στα hPMs, ανεξαρτήτως 

φύλου και εμμηνορρυσιακής κατάστασης.(60) 

 Όπως αναφέρθηκε  παραπάνω, η οιστραδιόλη  ενεργοποιεί τους υποδοχείς ERα36 

και GPR30, και ειδικά στα κύτταρα του ανοσοποιητικού (μονοκύτταρα) συνεισφέρει  

στην αντιφλεγμονώδη αντίδραση με  καταστολή της παραγωγής και της έκκρισης IL-

6 (μιας ιντερλευκίνης που δρα ως προ-φλεγμονώδη κιτοκίνη),  από πρωτογενή 

ανθρώπινα μονοκύτταρα με LPS. Ο μοριακός μηχανισμός με τον οποίο γίνεται αυτή 

η διαδικασία σχετίζεται με τους οιστρογονικούς υποδοχείς ERα36/GPR30, που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως και ειδικότερα μέσω μιας ενδιάμεσης 

αλληλεπίδρασης του ERα36 με την μονάδα p65 του πρωτεϊνικού συμπλέγματος NF-

kB. Το σύμπλεγμα αυτό ενεργοποιείται από χημειοκίνες, κυτταροκίνες και 

αυξητικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου και του παράγοντα νέκρωσης 

όγκων άλφα (TNFα) που συμβάλλουν στη δημιουργία φλεγμονής. Αυτή η 

αλληλεπίδραση επιτυγχάνεται με την άμεση αλληλεπίδραση των συγκεκριμένων 

οιστρογονικών υποδοχέων με το πρωτεϊνικό σύμπλοκο του NF-kB, οδηγώντας στην 

καταστολή της ικανότητάς του να επάγει προφλεγμονώδεις μηχανισμούς, όπως 

είναι η έκφραση IL-6. O GPR30. Στα ανθρώπινα μονοκύτταρα δρα συνεργατικά με 

τον ERα36 και είναι απολύτως απαραίτητος για την εκδήλωση της 

αντιφλεγμονώδους δράσης των οιστρογόνων.  

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι δύο αυτοί υποδοχείς (ERα36 και GPR30), όταν έχουν 

ενεργοποιηθεί από Ε2 και όταν στο περιβάλλον των κυττάρων υπάρχει  

λιποπολυσακχαρίτης LPS,  αλληλεπιδρούν ισχυρά με το πρωτεϊνικό σύμπλοκο του 

NF-kB μέσω της p-65 περιοχής, μπλοκάροντας τη μεταγραφή αλλά και την 

απελευθέρωση της προφλεγμονώδους έκκρισης  TNF-α, στοιχείο που δεν 

παρατηρείται όταν δεν υπάρχει η οιστραδιόλη και το LPS στο περιβάλλον. 
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3.TOLL LIKE RECEPTORS (TLRs) και TNFα στον καρκίνο του 

μαστού 

Οι υποδοχείς TLRs αποτελούν μία εξελικτικά συντηρημένη οικογένεια 

διαμεμβρανικών πρωτεϊνών, με πρόσφατη ταυτοποίηση 10 εξ αυτών στον 

ανθρώπινο οργανισμό (TLRs1-10) και συγκεκριμένα στα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος, όπως τα μονοκύτταρα, μακροφάγα, λεμφοκύτταρα 

αλλά και τα δενδριτικά κύτταρα. Οι συγκεκριμένοι υποδοχείς έχουν την ικανότητα 

να ανταποκρίνονται  και να ενεργοποιούνται ανάλογα από τι είδος τους, από 

λιποπολυσακχαρίτες- LPS (TLR-4), πεπτίδια (TLRs 1,2,4,6), θραύσματα DNA και RNA 

(TLRs -3,7,8,9), τα οποία  έχουν προέλθει από βακτήρια, πρωτόζωα και ιούς. Η 

ενεργοποίησή τους οδηγεί στην ενεργοποίηση μιας σειρά από σηματοδοτικές 

πρωτεϊνες, όπως ο μυελοειδής παράγοντας διαφοροποίησης 88 (myeloid 

differentiation factor 88, My88) και η πρωτεΐνη TRIF (TIR-domain-containing adapter-

inducing interferon-β).  Μετά την ενεργοποίηση των πρωτεϊνών αυτών επάγεται ένα 

σηματοδοτικό μονοπάτι που συμπεριλαμβάνει στις περισσότερες περιπτώσεις τη 

ενεργοποίηση και μετατόπιση του παράγοντα ΝF-kb στον πυρήνα και την παραγωγή 

σημαντικών μορίων με προφλεγμονώδη δράση όπως TNF-α. (61,62,63) 

  

 

 

Εικόνα 3 KEGG  Σηματοδοτικά μονοπάτια συσχετιζόμενα με υποδοχείς TLRs (Kyoto Encyclopedia of 

Genes and Genoms) 
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3.1 TOLL-LIKE RECEPTOR 4 (TLR-4) 

Ο υποδοχέας TLR-4 ενεργοποιείται από τον πολυσακχαρίτη LPS, ο οποίος βρίσκεται 

στην πλασματική μεμβράνη των βακτηρίων. Έτσι η πρόσδεση του LPS στον TLR4 

οδηγεί μέσω MyD88 στην επαγωγή μορίων όπως η IL-6 και ο TNF-α, με σκοπό την 

ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος τοπικά και συστηματικά και την 

αντιμετώπιση της απειλής που δημιουργείται από την είσοδο του βακτηρίου στον 

οργανισμό (εικόνα 3.1.).  

Ο υποδοχέας TLR-4 αποτελείται από μία διαμεμβρανική έλικα- 21 αμινοξέων, η 

οποία συνδέει την εξωτερική περιοχή του υποδοχέα με την εσωτερική, που περιέχει 

περίπου 200 αμινοξέα. Ακόμα, στην εσωτερική περιοχή προσδένεται και ένας 

συνυποδοχέας TIR-Toll/TL-1 σημαντικός για τη μεταγωγή του σήματος στο 

εσωτερικό. Αυτός ο συνυποδοχέας απαντάται σε όλα τα είδη των υποδοχέων TLRs.  

Η ενεργοποίηση του TLR-4 υποδοχέα γίνεται μέσω ενός καταρράκτη γεγονότων που 

ξεκινούν με την αλληλεπίδραση του LPS με την ειδική πρωτεΐνη πρόσδεσης για 

αυτόν τον πολυσακχαρίτη (LPB). Καθώς η LPB πρωτεΐνη δεσμεύει το LPS που 

βρίσκεται στη μεμβράνη των βακτηρίων, τα οποία έχουν εισέλθει στον οργανισμό, 

δημιουργείται μία αλλαγή στη δομή του πολυσακχαρίτη, η οποία είναι καθοριστική 

για τη μεταφορά του, μέσω της πρωτεΐνης αλβουμίνης, στην πρωτεΐνη CD14. Η 

τελευταία ανήκει στην οικογένεια των GPI- γλυκοπρωτεϊνών που βρίσκονται 

αγκυροβολημένες στην επιφάνεια της πλασματικής μεμβράνης των μονοκυττάρων, 

μακροφάγων αλλά και των  δενδριτικών κυττάρων που αναφέρθηκαν και στην 

αρχή. Η CD14 αποτελεί μια διμερή πρωτεΐνη, που περιέχει περιοχές πλούσιες με 

κατάλοιπα Λευκίνης (Leu).  Αυτή η πρωτεΐνη, μέσω του Ν-τελικού άκρου της 

συνδέεται με το LPS μέσω των άκυλων αλυσίδων του και με τη βοήθειας της 

αλβουμίνης, που χρησιμοποιείται ως πρωτεΐνη μεταφοράς για να προστατευτεί η 

υδρόφοβο λιπίδιο Α του LPS, καθώς αυτό μεταφέρεται μέσα στο υδατικό μέσω του 

κυττάρου, το LPS μεταφέρεται από την πρωτεΐνη  CD14 στον υποδοχέα TLR-4 μέσω 

μίας σύνδεσης των καταλοίπων των λιπαρών οξέων του πολυσακχαρίτη με την 

υδρόφοβη πλευρά της πρωτεΐνης MD-2, η οποία είναι προσδεμένη στον υποδοχέα. 

  Έτσι, μέσω μίας από τις 6 ακυλικές αλυσίδες, η οποία αφήνεται έξω από τη δομή, 

και μέσω των φωσφορικών ομάδων  του λιπιδίου Α των λιπαρών οξέων του LPS, ο 

συγκεκριμένος πολυσακχαρίτης αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα TLR-4. Αποτέλεσμα 

αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι ο  διμερισμός και η μετέπειτα ενδοκυττάρωση 

του υποδοχέα. Στη συνέχεια, μέσω μιας πρωτεΐνης μεταγωγέα σήματος TIRAP που 

βρίσκεται στο εσωτερικό και έχει την ικανότητα να διμερίζεται και αυτή όπως ο 
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TLR4, στις πρωτεΐνες TRAM-TRIF, δημιουργούνται 2 είδη συμπλόκων που επάγουν 

την περεταίρω μετάδοση του σήματος. Το πρώτο σύμπλοκο TIRAP/My88  

δημιουργείται ύστερα από την πρόσδεση της TRAM πρωτεΐνης στο μυελοειδή 

παράγοντα διαφοροποίησης 88 (My88,), ενώ το δεύτερο σύμπλοκο TRAM/TRIF 

δημιουργείται με την πρόσδεση της TRIF στο μεταγωγέα σήματος που επάγει την 

ιντερφερόνη β (TRIF) που αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτά τα σύμπλοκα, μέσω 

ενεργοποίησης κινασών, επάγουν  την μετατόπιση του NF-Kb στον πυρήνα, την 

ταυτόχρονη ενεργοποίησή του και την επαγωγή της έκφρασης προφλεμονωδών 

μορίων TNFα και IL6 που αναφέρθηκαν παραπάνω.(64)   

 

 

Εικόνα 3.1. Nature Reviews. ενεργοποίηση υποδοχέα TLR4 από το LPS.  co- operation of TLR4 and 

raft proteins in LPS induced pro- inflammatory signals. Agnieszka Plociennikowska, Aneta Hromada- 

Judycka, Kinga Birzceka, Katarzyna kwiatkowska. 
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3.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΝΕΚΡΩΣΗΣ  ΟΓΚΟΥ (TUMOR NECROSIS 

FACTOR, TNFA) ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 

Ο παράγοντας νέκρωσης όγκων (Tumor necrosis factor) TNF αποτελεί μία πρωτεΐνη 

που αποτελείται από 157 αμινοξέα και συντίθεται ως μεμβρανική πρωτεΐνη μέσω 

ενός ενζύμου  που λέγεται ΤACE, το οποίο μετατρέπεται in vitro σε TNFα. Ο TNFα, 

αρχικά αναφέρθηκε ότι μπορεί να οδηγήσει σε νέκρωση καρκινικών κυττάρων, αν 

και σήμερα οι δράσεις αυτές έχουν περιγραφεί να ανήκουν σε μια γκάμα 

μηχανισμών όπως καταστολή πολλαπλασιασμού, απόπτωση, νέκρωση. Αποτελεί 

επίσης χρήσιμο μηχανισμό για τα μακροφάγα για τη θανάτωση των καρκινικών 

κυττάρων που εντοπίζουν. Ωστόσο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες -και 

πιθανότατα στις περισσότερες περιπτώσεις- επάγει την καρκινογένεση και τη 

δημιουργία μεταστάσεων. Αυτό το επιτυγχάνει κυρίως μέσω της ανάπτυξης των 

κατάλληλων συνθηκών στο στρώμα του όγκου για τη νεοαγγειογένεση και την 

επαγωγή των μεταστάσεων. Η χορήγηση μιας χαμηλής δόση TNFα, σε συνδυασμό 

με τη χρόνια χρήση του TNF-α, σχετίζεται με αγγειογενετικό αποτέλεσμα και την 

προαγωγή του καρκίνου. Έτσι, ανάλογα με τις συνθήκες ο TNFα μπορεί να δράσει 

προστατευτικά αλλά και καταστροφικά στον καρκίνο.  

O TNFα έχει αποδειχθεί ότι παράγεται από καρκινικά κύτταρα του μαστού, του 

εντέρου αλλά και σε άλλους καρκίνους. Το αν θα είναι δραστικός εξαρτάται από την 

ύπαρξη των υποδοχέων του, TNF-R1 και TNF-R2. Πιο συγκεκριμένα, η αντικαρκινική 

δράση του TNF-α επάγεται μέσω του υποδοχέα TNF-R1, καθώς, όταν αυτός 

ενεργοποιηθεί, μπορεί να επάγει το νεκρωτικό κυτταρικό θάνατο. Αυτό από τη μία 

πλευρά γίνεται με τη συνεισφορά της δράσης ενεργών-δραστικών οξειδωτικών 

ριζών (Reactive Oxygen Species - ROS), οι οποίες έχουν την ικανότητα να 

μπλοκάρουν σηματοδοτικά μονοπάτια που επάγουν τον πολλαπλασιασμό των 

κυτταρικών κυττάρων, και από την άλλη πλευρά με την ενεργοποίηση μονοπατιών 

κινασών που επάγουν κι αυτές τον καρκινικό κυτταρικό θάνατο (εικόνα 3.2) (65,66,67) 
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Εικόνα 3.2 Acta Pharmacologica Sinica, APS επιδράσεις του TNF-a στη καρκινογένεση ή στην 

αντιμετώπιση του καρκίνου. Tumor necrosis factor and cancer buddies or foes? Xia Wang, Yong Lu 
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Β. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

 

1.1) Κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν 

Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι κυτταρικές σειρές MCF-

7,SKBR3, MDA-MB-231 και TD7-D για τη διεξαγωγή των πειραμάτων. Όλες οι 

κυτταρικές σειρές  απομονώθηκαν από διηθητικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα του 

επιθήλιου του μαστού. Η κυτταρική σειρά MCF-7 απομονώθηκε από Καυκάσια 

γυναίκα 69 ετών, ενώ η κυτταρική σειρά SKBR3 απομονώθηκε από Καυκάσια 

γυναίκα 43 ετών, το 1970. Τα MDA-MB-231 από γυναίκα 51 ετών και αντίστοιχα τα  

T47D από γυναίκα 54 ετών. (68,69) 

 

 

 

                                                       

Εικόνα 1.1.1 SKBR3                                                                                        Εικόνα 1.1.2 MCF7  

 

                                                  

Εικόνα 1.1.3 MDA-MB-231                                                                                   Εικόνα 1.1.4 T-47D  
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3.2) Καλλιέργειες κυτταρικών σειρών 

Οι κυτταρικές σειρές SKBR3, T47D, MDA-MB-231 και MCF-7 που χρησιμοποιήθηκαν 

για την παρούσα μελέτη, καλλιεργήθηκαν σε φλάσκες μικρού μεγέθους, οι οποίες 

παρέμεναν σε  κλίβανο επώασης, που διατηρούσε σταθερή τη θερμοκρασία του 

στους 37℃, αλλά και σταθερή τη συγκέντρωση του CO2 στο 5%. Το θρεπτικό υλικό 

ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε για την καλλιέργεια των κυτταρικών σειρών 

SKBR3, T47D και MDA-MB-231 ήταν κοινό. Συγκεκριμένα, ήταν το RPMI—1640 με 

10% FBS ( Foetal bovine serum-ορός εμβρυικού βοός), που είχε ουδέτερο pH. 

Αντίθετα, για την κυτταρική σειρά MCF-7 το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν DMEM-12, με 10%FBS, και τα αντιβιοτικά πενικιλίνη/ στρεπτομυκίνη 

(pen/strep) 1%. Η αλλαγή του θρεπτικού υλικού ανεξαρτήτως κυτταρικής σειράς 

γινόταν σε χρονικό διάστημα περίπου 2 ημερών. Στη συνέχεια, εάν η επιφάνεια της 

φλάσκας ήταν καλυμμένη κατά 90% περίπου από τα κύτταρα, τότε λάμβανε χώρα η 

διαδικασία της ανακαλλιέργειας για αποφυγή θανάτου των κυττάρων, αφού -λόγω 

της υπερ-ποσότητάς τους- το θρεπτικό υλικό χρειαζόταν αλλαγή. Καθώς 

διεκπεραιωνόταν η διαδικασία της ανακαλλιέργειας, στην αρχή γινόταν έκπλυση 

της καλυμμένης με κύτταρα επιφάνειας της φλάσκας με PBS (φωσφορικό 

ρυθμιστικό διάλυμα) και στη συνέχεια, αφού το περιεχόμενο ριχνόταν στα 

απόβλητα, ακολουθούσε επώαση της φλάσκας με θρυψίνη-EDTA για διάστημα 

περίπου 5 λεπτών, στους 37℃. Μετά το πέρας αυτής της επώασης γινόταν δυνατή 

ανακίνηση της φλάσκας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αποκόλληση 

των κυττάρων από την επιφάνειά της. Στη συνέχεια η θρυψίνη αδρανοποιούνταν με 

την επίδραση θρεπτικού υλικού κατάλληλου για κάθε κυτταρική σειρά, το οποίο 

περιείχε ορό. Εν συνεχεία ακολουθούσε φυγοκέντρηση για 4 λεπτά στις 1500 

στροφές και ακολούθως ανασύσταση του ιζήματος κυττάρων σε φρέσκο θρεπτικό 

υλικό με τη χρήση πιπέτας. Τέλος, τα κύτταρα  επανατοποθετούνταν σε νέες 

φλάσκες, στις οποίες είχε προηγηθεί η αναγραφή της ημερομηνίας της 

ανακαλλιέργειας για τη συνέχεια της καλλιέργειας. (70) 

 

 

Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν  

 Φλάσκες καλλιέργειας (cell culture flask SDL) 

 Φυγόκεντρος (Centrifuge 5702) 

 Υδατόλουτρο (precitherm PFV) 

 Επωαστικός κλίβανος σταθερής συγκέντρωσης CO2 και θερμοκρασίας 

 Ανάστροφο μικροσκόπιο ορατού φωτός (Nikon TMS) 

 Πιπέτες των 5/10/25 mL 
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Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 Διάλυμα θρυψίνης- EDTA 4% (Sigma -St. Louis, MO) 

 RPMI 1640medium (Invitrogen- Carlsband, USA) 

 DMEM/F-12 (Invitrogen- Carlsband, USA) 

 FBS (Sigma -St. Louis, MO) 

 PBS (Sigma -St. Louis, MO) 

 Κυτταρικές σειρές: MBA-MB-231, T37D, MCF-7 (DSMZ (Braunschweig, 

Germany) 

 SKBR3 (ATCC-LGC Standards -Wesel, Germany) 

 

 

1.3) Μέτρηση κυττάρων στο αιμοκυτταρόμετρο 

Τα αρχικά βήματα αυτής της διαδικασίας παρουσιάζουν αρκετά κοινά σημεία με τα 

βήματα της  ανακαλλιέργειας κυττάρων που αναλύθηκε παραπάνω. Από το 

εναιώρημα που προέκυψε κατά την παραπάνω διαδικασία από τη διάλυση της 

πελέτας σε νέο θρεπτικό υλικό, συλλέγονται 10μl, τα οποία προστίθενται σε 90μl 

χρωστικής Trypan- blue. Αυτή η χρωστική έχει τη δυνατότητα να βάφει με μπλε 

χρώμα τα νεκρά κύτταρα, καθώς διαπερνά τη μεμβράνη τους που έχει μερικώς 

υποδομηθεί, ενώ αντίθετα τα ζωντανά κύτταρα στο μικροσκόπιο δεν εμφανίζουν 

χρώση και φαίνονται λευκά. Έπειτα, η χρωστική με τα κύτταρα ανακινούνται με τη 

χρήση πιπέτας Gilson, και από αυτό το διάλυμα χρωστικής– κυττάρων  

μεταφέρονται 10μl στις εγκοπές του αιμοκυτταρόμετρου, αφού πρώτα έχει 

τοποθετηθεί σε αυτό καλυπτρίδα (εικόνα 3.4.2). Ύστερα από παρατήρηση στο 

μικροσκόπιο, παρατηρείται ότι το αιμοκυτταρόμετρο αποτελείται από συνολικά 9 

τετράγωνα με μήκος πλευράς 1mm, στο κέντρο των οποίων φαίνεται ένας σταυρός 

με γραμμές (εικόνα 3.4.1). Για τη μέτρηση των κυττάρων λαμβάνονται υπόψιν μόνο 

τα λευκά κύτταρα, που βρίσκονται στα 4 γωνιακά τετράγωνα εκτός του σταυρού, 

αφού -όπως αναφέρθηκε παραπάνω- τα λευκά κύτταρα είναι τα ζωντανά. Τέλος, ο 

όγκος των κυττάρων του εναιωρήματος που καλύπτει κάθε τετράγωνο είναι 

0,1mm3=104 ml και, ύστερα από υπολογισμούς, η συγκέντρωση των κυττάρων στο 

αρχικό εναιώρημα σε κύτταρα/ml είναι Χ κύτταρα *104 ml. 
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Εικόνα 1.3.2 Αιμοκυτταρόμετρο με καλυπτρίδα           Εικόνα 1.3.1 Τετράγωνα αιμοκυτταρόμετρου                                                      

(λήψη από χώρο εργαστηρίου-Ιατρικής σχολής) 

(nemertes.lis.upatras.gr) 

 

 

Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν 

 Αιμοκυτταρόμετρο 

 Καλυπτρίδες 22*22 (Superior, Germany) 

 Πιπέτα Gilson 

 eppedorf 

 

 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 Χρωστική Trypan-blue (Seromed Biochrom,Germany) 

 

 

1.4) Απομόνωση RNA από τις καλλιέργειες καρκινικών σειρών του 

μαστού 

Για την απομόνωση RNA χρησιμοποιήθηκαν από τη μία πλευρά καρκινικά κύτταρα 

του μαστού, τα οποία είχαν προηγουμένως καλλιεργηθεί σε ειδικές πλάκες 

καλλιέργειας, και από την άλλη πλευρά χρησιμοποιήθηκε ειδικό kit απομόνωσης 

RNA, το οποίο περιείχε τα παρακάτω βήματα: 
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 Λύση καρκινικών κυττάρων: Αρχικά κατασκευάστηκε το διάλυμα που 

χρησιμοποιήθηκε για τη λύση των κυττάρων (σπάσιμο πλασματικής 

μεμβράνης) από ανάμειξη  350μl ειδικού ρυθμιστικού διαλύματος (buffer) 

και 3,5μl β-μερκαπτοεθανόλη. Το διάλυμα αυτό τοποθετήθηκε στην πελέτα 

των καρκινικών κυττάρων και αφέθηκε για περίπου 0,5min να δράσει με 

ταυτόχρονη ανάδευση.  

 Φιλτράρισμα προϊόντος λύσης: Το προϊόν της παραπάνω λύσης 

τοποθετήθηκε σε ειδική στήλη και φυγοκεντρήθηκε  για 1m με 11000g. 

Μετά από αυτήν τη φυγοκέντρηση, στη στήλη-φίλτρο  κατακρατήθηκαν τα 

θραύσματα των κυτταρικών μεμβρανών και φιλτραρίστηκαν τα νουκλεϊκά 

οξέα (DNA, RNA). 

 Ρύθμιση των συνθηκών πρόσδεσης του RNA:  Τα νουκλεϊκά οξέα 

μεταφέρθηκαν εν συνεχεία σε καινούριο eppedorf, στο οποίο 

προηγουμένως είχαν προστεθεί 350μl αιθανόλης 70%, και αναδεύτηκαν. 

 Πρόσδεση RNA: Το διάλυμα που δημιουργήθηκε προηγουμένως 

μεταφέρθηκε σε ειδική στήλη που βρισκόταν τοποθετημένη σε ειδικό 

σωληνάκι συλλογής δείγματος. Με τη χρήση φυγόκεντρου το σύστημα 

φυγοκεντρήθηκε για 30sec σε 11000g. Μετά από αυτή τη φυγοκέντρηση το 

RNA  παρέμεινε στη μεμβράνη- φίλτρο του πρώτου σωληναρίου, το οποίο 

και μεταφέρθηκε σε καινούριο σωληνάκι συλλογής δείγματος. 

 Πέψη DNA: Αφού πρώτα η στήλη αφυδατώθηκε με την προσθήκη 350μl 

ειδικού buffer αφαλάτωσης, δημιουργήθηκε το μείγμα για την αντίδραση 

πέψης, που περιέχει DNase (Deoxyribonuclease), ύστερα από  ανάμειξη 

κατάλληλων ποσοτήτων για κάθε δείγμα rDNase και reaction buffer για 

rDNase. Σε κάθε δείγμα προστέθηκαν 95μl και στη συνέχεια αφέθηκαν  για 

επώαση  15min. 

 Πλήσιμο στήλης: Για να γίνει αυτή η διαδικασία σωστά, έγιναν στη στήλη 

διαδοχικά πλυσίματα με ειδικά διαλύματα του kit, buffer RA2 και buffer RA3, 

με σκοπό την απενεργοποίηση της DNase. Στη συνέχεια η στήλη 

τοποθετήθηκε σε ειδικό σωληνάριο συλλογής, που δεν περιέχει νουκλεάσες. 

 Έκλουση RNA: Στη στήλη προστέθηκε ποσότητα νερού που περιεχόταν στο 

kit, το οποίο ήταν απαλλαγμένο από RNase (Ribonuclease). Έπειτα η στήλη 

φυγοκεντρήθηκε για 1min σε 11000g.  

 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 Ειδικό kit απομόνωσης RNA (Nucleo Spin RNA L,740962.20, Macherey- Nagal) 
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Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν 

 Πιπέτες Gilson 

 Ειδικά σωληνάκια του kit με μεμβράνη- φίλτρο 

 eppedorf 

 

 

1.5) Μέτρησης συγκέντρωσης RNA 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να μετρηθεί η συγκέντρωση του RNA που 

απομονώθηκε από την παραπάνω διαδικασία. Η μέτρηση της συγκέντρωσης αυτής 

γίνεται με ειδικό μηχάνημα NANODROP. Αρχικά, σε ειδική οπή του μηχανήματος 

προστέθηκαν 2μl στύρου νερού που χρησιμοποιήθηκε ως blank. Στη συνέχεια, 

αφού το νερό απομακρύνθηκε από την οπή του μηχανήματος, τοποθετήθηκαν 2μl 

από το απομονωμένο RNA που λήφθηκε από τη διαδικασία που αναλύθηκε 

παραπάνω. 

 

Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν 

 NANODROP 2000 Spectrophotometer (Thermo scientific) 

 Πιπέτα Gilson 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 στύρο νερό από  kit απομόνωσης RNA (Nucleo Spin RNA L,740962.20, 

Macherey- Nagal) 

 

 

1.6) Αντίστροφη μεταγραφή RNA ΣΕ cDNA 

Αρχικά, με τη μέθοδο της αντίστροφης μεταγραφής (Reverse Transcription), το RNA 

χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο για τη σύνθεση του cDNA, με τη χρήση ειδικού για 

αυτή τη διαδικασία ενζύμου, της αντίστροφης μεταγραφάσης. Αυτό το ένζυμο έχει 

την ικανότητα να συνθέτει αλυσίδα DNA συμπληρωματική ως προς το εκμαγείο του 
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RNA. Στη συνέχεια, αυτό το υβρίδιο RNA-cDNA χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία  

πολλών μορίων DNA, με τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης- 

συμβατική PCR (διαδικασία που θα αναλυθεί παρακάτω), με τη χρήση του ενζύμου 

DNA πολυμεράση (kapa taq polymerase). Αυτό είναι ευαίσθητο στη θερμοκρασία, 

για αυτό μέχρι να προστεθεί στην αντίδραση φυλάγεται  στους   -20℃. Ακόμα, εκτός 

της DNA πολυμεράσης, η χρήση ειδικών εκκινητών (primers) καθίσταται 

απαραίτητη. Στη συνέχεια,  τα δείγματα τοποθετούνται στο μηχάνημα της PCR και 

με την επιλογή του κατάλληλο προγράμματος η αντίδραση λαμβάνει χώρα με 

διάρκεια περίπου 21/2 ωρών. Τέλος, όταν ολοκληρωθεί, τα δείγματα τοποθετούνται 

και αυτά στους -20℃. 

Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν 

 Eppedorf 0,5ml 

 Step-one-plus Real-time PCR system (Applied Biosystems) 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 Random Primers 

 Reverse transcriptase 

 H2O στύρο χωρίς RNase  

 dNTP mix 

 buffer 10x 

 δείγμα από RNA 

 Kapa taq polymerase 

 

 

 

1.7) Προσδιορισμός έκφρασης γονιδίων με συμβατική PCR 

Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται ο πολλαπλασιασμός συγκεκριμένου μέρους του 

cDNA, που έχει δημιουργηθεί με τη διαδικασία που αναλύθηκε προηγουμένως. Η 

μέθοδος της PCR χρησιμοποιεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του μηχανισμού της 

αντιγραφής, που γίνεται in vivo για να ενισχύσει  συγκεκριμένο τμήμα in vitro. Το 

βασικό ένζυμο που καταλύει τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι η DNA πολυμεράση, 

η οποία έχει την ιδιότητα να χρησιμοποιεί ένα μονόκλωνο κλώνο DNA ως εκμαγείο, 

για να συνθέσει νέο κλώνο με συμπληρωματική αλληλουχία. Η αποδιάταξη του 

DNA προς το σχηματισμό μονόκλωνων τμημάτων μπορεί να γίνει με τη χρήση 

υψηλών θερμοκρασιών. Όμως το συγκεκριμένο ένζυμο δεν μπορεί αν ξεκινήσει 
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μόνο του την αντιγραφή. Χρειάζεται ένα εκκινητή ο οποίος  in vivo είναι αλληλουχία 

RNA συμπληρωματική στον κλώνο εκμαγείο και συντίθεται από το ένζυμο 

εκκινητάση (στον ανθρώπινο οργανισμό).  In vitro όμως, η DNA πολυμεράση δρα σε 

συνδυασμό με τη χρήση ολιγονουκλεοτιδίων (εκκινητής), ο οποίος συνδέεται με τη 

μήτρα στο σημείο έναρξης της αντιγραφής. Κάθε επανάληψη της διαδικασίας 

σύνθεσης του νέου συμπληρωματικού κλώνου αποτελεί ένα κύκλο ενίσχυσης, ενώ 

κάθε νέος κλώνος αποτελεί εκμαγείο για τον επόμενο κύκλο. Συνεχώς γίνεται 

θέρμανση για αποδιάταξη των καινούριων κλώνων από τους παλιούς και 

επαναλαμβάνεται η διαδικασία υβριδοποίησης των εκκινητών, με τον κάθε κύκλο 

να διπλασιάζει την ποσότητα DNA που έχει συντεθεί στον προηγούμενο. Επειδή σε 

αυτή τη διαδικασία στο δείγμα εφαρμόζονται υψηλές θερμοκρασίες, 

χρησιμοποιείται ειδική DNA πολυμεράση, που είναι ανθεκτική σε αυτές και 

ονομάζεται Kapa- taq πολυμεράση. (71,72) 

Για να γίνει η παραπάνω διαδικασία δημιουργήθηκε ειδικό master mix με τους 

εκκινητές, τα DNTPs, και όλες τις ουσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε 

αναλογίες που ορίζονται από το κατάλληλο πρωτόκολλο. Όμως το ένζυμο 

προστέθηκε τελευταίο στο master mix, καθώς φυλάσσεται στο ψυγείο λόγω 

ευαισθησίας του.  Ο τελικός όγκος των δειγμάτων πρέπει να είναι 20μl,  με 15μl από 

το master mix και 5 μl από το κάθε δείγμα. Στο μηχάνημα της PCR ρυθμίστηκαν 45 

κύκλοι αλλά και ο χρόνος που θα διαρκέσει η κάθε διαφορετική θερμοκρασία για 

τους primers (μέσος όρος θερμοκρασίας 58℃), και τέθηκε σε λειτουργία που 

διήρκησε  2 
1

2
 ώρες. 

Ακόμα, σε αυτή τη διαδικασία της PCR χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο G3PDH ως 

control, διότι η έκφρασή του δεν επηρεάζεται από διάφορες εξωτερικές επιδράσεις, 

όπως οι ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν για  επίδραση στα κύτταρα.  Έτσι, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως επιβεβαίωση για τη σωστή πορεία της απομόνωσης RNA, της 

μετατροπής του στη συνέχεια σε cDNA και  της επαρκούς  ποσότητας του 

τελευταίου. Η δράση αυτού του γονιδίου σχετίζεται με το μεταβολισμό των 

λιπιδίων. Είναι, επίσης, υπεύθυνο για τη μετατροπή της φωσφορικής 

δεϋδροξυακετόνης σε 3 φωσφορική- γλυκερόλη. Ακόμα χρησιμοποιήθηκαν primers 

heRα36/46/66 και GPR30/GPER, που ο κάθε ένας από αυτούς είναι 

συμπληρωματικός ως προς τα γονίδιο που κωδικοποιεί τον αντίστοιχο υποδοχέα. 

Επίσης οι primers ήταν λυοφιλοποιημένοι και χρειάστηκαν επαναδιάλυση. 

Επιπρόσθετα, το πρόθεμα ‘’heR’’ των primers αναφέρεται στο ότι τα γονίδια 

προέρχονται από τον άνθρωπο. 

Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν 

 Μηχάνημα απλής PCR Primus Advanced  
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 Eppedorf  0,5ml 

 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 Buffer PCR  για κάθε δείγμα 2μl 

 dNTPs  για κάθε δείγμα 0,4μl 

 Primer forward 0.8μl (qPrimer Depot- synthesized by VBC Biotech -Vienna, 

Austria) 

 Primer Reverse (qPrimer Depot- synthesized by VBC Biotech -Vienna, Austria 

 Ένζυμο Kapa taq πολυμεράση 0,08μl 

 Υπερκάθαρο Η2Ο 

Primer forward   heRα66: 5’-GCATTCTACAGGCCAAATTCA-3’ 

                              heRα46:5’- AGCCCTCACAGGACCAGAC-3’ 

                              heRα36:5’- CCAAGAATGTTCAACCACAACCT-3’ 

                              GPR30/GPER: 5’- TGGTGGTGAACATCAGCTTC-3’ 

Primer Reverse:  heRα66-46: 5’-AGCCCTCACAGGACCAGAC-3’ 

                              heRα36: 5’-GCACGGTTCATTAACATCTTTCTG-3’ 

                              GPR30/GPER: 5’-TGAGCTTGTCCCTGAAGGTC-3’ 

                               

               

 

  1.8) Ηλεκτροφόρηση cDNA σε gel από αγαρόζης 

Η δημιουργία του gel αγαρόζης, με 15% ΤΑΕ, είναι το πρώτο βήμα που 

ακολουθείται στη συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά, το διάλυμα αγαρόζης ΤΑΕ 

τοποθετήθηκε σε κωνική φιάλη και στη συνέχεια με τη χρήση φούρνου 

μικροκυμάτων διαλύθηκε εντελώς. Στη συνέχεια, μετά τη διάλυση προστέθηκε 

προσεκτικά βρωμιούχο -αιθίδιο, με ταυτόχρονη ανάδευση του διαλύματος. Έπειτα, 

το διάλυμα αγαρόζης-ΤΑΕ- βρωμιούχου- αιθιδίου τοποθετήθηκε στην ειδική 

συσκευή ηλεκτροφόρησης και αφέθηκε μέχρι την πήξη. Όταν δημιουργήθηκε το gel, 
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προετοιμάστηκαν τα δείγματα που  φορτώθηκαν στα πηγαδάκια, με την πρόσθεση 

5μl ειδικού loading buffer. Στην πορεία τα δείγματά μας φορτώθηκαν στα 

πηγαδάκια του gel και παράλληλα τοποθετήθηκε και ειδικό δείγμα DNA με τμήματα 

γνωστών μεγεθών που χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας, αφού μπορεί να συγκριθεί 

με το δείγμα και να δώσει πληροφορίες για το μέγεθός τους. Ακόμα προστέθηκε και 

ποσότητα ΤΑΕ, τόση όση χρειάστηκε για κάλυψη όλου το gel. 

Το επόμενο βήμα είναι η ρύθμιση της συσκευής ηλεκτροφόρησης στα 100 Volt, για 

όση ώρα χρειαστεί μέχρι τα δείγματα από τα πηγαδάκια να φτάσουν στο κάτω 

μέρος του gel. Τελευταίο βήμα της όλης διαδικασίας είναι η παρατήρηση και η 

φωτογράφιση του gel, σε μηχάνημα με ακτινοβολία UV. Σε αυτήν την ακτινοβολία 

λόγω του βρωμιούχου αιθιδίου το DNA  είναι ορατό. 

 

Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν 

 Συσκευή ηλεκτροφόρησης (Mupid-one Advance) 

 Φούρνος μικροκυμάτων 

 Κωνική φιάλη 

 Μηχάνημα για φωτογραφίας με ακτίνες UV (Biorad gel Doc 1000) 

 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 Αγαρόζη 

 Βρωμιούχο αιθίδιο 

 ΤΑΕ (Tris, Acetate, EDTA) 

 Loading buffer 20x 

 Ladder  

 

 

1.9) Έλεγχος σωστής απομόνωσης cDNA 

Με τη διαδικασία της συμβατικής PCR και στη συνέχεια με τη χρήση gel Αγαρόζης, 

διαδικασίες που έχουν αναφερθεί παραπάνω, έγινε μελέτη έκφρασης γονιδίου 

G3PDH. Η έκφραση του συγκεκριμένου γονιδίου, όπως προαναφέρθηκε, δεν 

επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, συνεπώς η ύπαρξή του αποτελεί ένα 
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σημείο επιβεβαίωσης ότι η διαδικασία της απομόνωσης cDNA έγινε επιτυχώς. 

Χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι primers και η διαδικασία έγινε στις κυτταρικές 

σειρές καρκίνου του μαστού T47D, SKBR3, MDA-MB-231 και MCF-7 (εικόνα 3.10.1). 

Ακόμα η ίδια διαδικασία έγινε και για τις ίδιες κυτταρικές σειρές μετά  από τις 

επιδράσεις σε αυτές από LPS και E2 (εικόνα 3.10.2). Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι 

το συγκεκριμένο γονίδιο εκφράστηκε και στις δύο περιπτώσεις, συνεπώς η 

απομόνωση του cDNA ήταν επιτυχής. 

                                         

 

Εικόνα 3.9 μελέτη έκφρασης γονιδίου G3PDH σε gel αγαρόζης ύστερα από  συμβατική PCR  

  

 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 Υλικά για συμβατική PCR 

 Primer forward G3PDH: 5’-TCCACCACCCTGTTGTA-3’ 

Primer Reverse: G3PDH:5’- ACCACAGTCCATGCCATC-3’ 

 Υλικά για gel αγαρόζης 

 

 

1.10) Επιδράσεις με LPS και E2 

Η συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία έγινε σε διάστημα τριών ημερών. Κατά την 

πρώτη ημέρα για κάθε διαφορετική κυτταρική σειρά χρησιμοποιήθηκε πλάκα που 

περιείχε 6 well. Σε κάθε well της πλάκας τοποθετήθηκαν περίπου 600.000 κύτταρα, 

που λήφθηκαν ύστερα από μέτρηση στο αιμοκυτταρόμετρο  (διαδικασία που 

αναλύθηκε παραπάνω)  μαζί με 2ml κατάλληλου θρεπτικού υλικού. Τα κύτταρα με 
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το θρεπτικό υλικό έμειναν για 24h στον επωαστικό κλίβανο. Κατά τη δεύτερη  

πειραματική μέρα με χρήση πιπέτας Wilson απομακρύνθηκε το θρεπτικό υλικό των 

2 ml και στη θέση του σε κάθε well τοποθετήθηκαν 2 ml από E2 σε διάφορες 

συγκεντρώσεις. Οι διαφορετικές συγκεντρώσεις επιτεύχθηκαν με την ανάμειξη 

πυκνής Ε2 10-2 M με κατάλληλο θρεπτικό υλικό για κάθε διαφορετική κυτταρική 

σειρά. 2 από τα 6 well σε κάθε πλάκα δεν περιείχαν καθόλου E2 και ξανά 

αναπληρώθηκαν με 2ml από φρέσκο θρεπτικό υλικό (πίνακας 3.11.1). Έπειτα η κάθε 

πλάκα αφέθηκε ξανά στον επωαστικό κλίβανο για 24h. 

Στη συνέχεια, κατά την τρίτη πειραματική ημέρα, ομοίως με την προηγούμενη, με 

χρήση πιπέτας Wilson αφαιρέθηκαν τα 2ml θρεπτικού και E2. Στη θέση τους σε 

κάποια well τοποθετήθηκε ξανά μόνο θρεπτικό υλικό, σε κάποια άλλα μόνο E2 10-

6Μ ή μόνο LPS 0.1 μgr/ml, ενώ στα υπόλοιπα τοποθετήθηκε συνδυασμός E2 και LPS  

διαφόρων συγκεντρώσεων, που δημιουργήθηκαν με τη χρήση θρεπτικού υλικού 

κατάλληλου για κάθε κυτταρική σειρά (πίνακας 3.11.2). Η συγκεκριμένη επίδραση 

αφέθηκε για ακόμα 3h στον επωαστικό κλίβανο και στη συνέχεια,  με αφαίρεση των 

2 ml του υγρού και με τη χρήση διαλύματος λύσης κυττάρων και με  

μερκαπτοεθανόλη επήλθε  λύση της πλασματικής μεμβράνης των καρκινικών 

κυττάρων, με σκοπό την απομόνωση του RNA από τα κύτταρα, με τη χρήση της 

διαδικασίας που αναλύθηκε παραπάνω. 

 

Για κάθε κυτταρική σειρά οι επιδράσεις όπως ακριβώς εφαρμόστηκαν στα well της 

εξάρας πλάκας 

2ml κατάλληλου 

θρεπτικού υλικού 

2ml θρεπτικού και E2  10-6 

M 

2ml κατάλληλου 

θρεπτικού υλικού 

2ml θρεπτικού και E2  10-6 

M 

2ml θρεπτικού και E2  10-8 

M 

2ml θρεπτικού και E2  10-10 

M 

Πίνακας 1.10.1 

Για κάθε κυτταρική σειρά οι επιδράσεις όπως ακριβώς εφαρμόστηκαν στα well της 

εξάρας πλάκας 

2ml κατάλληλου 

θρεπτικού υλικού 

2ml θρεπτικού και E2  10-6 

M 

2ml θρεπτικού και LPS 0,1 

μgr/ml 

2ml θρεπτικού και E2  10-6 

M και LPS 0,1 μgr/ml 

2ml θρεπτικού και E2  10-8 

M και LPS 0,1 μgr/ml 

2ml θρεπτικού και E2  10-10 

M και LPS 0,1 μgr/ml 

Πίνακας 1.10.2 
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Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν 

 Πλάκα με 6 well 

 Πιπέτα Wilson 

 Eppedorf 2ml 

 Επωαστικός κλίβανος σταθερής συγκέντρωσης CO2 και θερμοκρασίας 

 

 

 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 RPMI 1640medium (Invitrogen- Carlsband, USA) 

 DMEM/F-12 (Invitrogen- Carlsband, USA) 

 E2 10-2M 

 LPS 0,1μgr/ml 

 Διάλυμα λύσης κυτάρων από Ειδικό kit απομόνωσης RNA (Nucleo Spin RNA 

L,740962.20, Macherey- Nagal) 

 Μερκαπτοεθανόλη 

 

 

1.11) Ποσοτικός προσδιορισμός γονιδιακής έκφρασης με Real time 

qRT PCR 

Με τη μέθοδο της  Real Time PCR  ανιχνεύονται και ποσοτικοποιούνται τα προϊόντα 

που δημιουργούνται και συσσωρεύονται σε κάθε κύκλο της αντίδρασης, με βάση τα 

δεδομένα που λαμβάνονται κατά την πρώτη φάση (εκθετική). Κατά την εκθετική 

φάση, σε κάθε διαφορετικό κύκλο υπάρχει μια ποσοτική σχέση μεταξύ του γονιδίου 

στόχου και της ποσότητας του προϊόντος που λαμβάνεται ύστερα από τη χρήση της 

χρωστικής SYBR Green 1.  Αυτή η χρωστική έχει την ικανότητα να διεισδύει μεταξύ 

της διπλής του DNA με σύνδεση των μορίων της με αυτήν. Στη συνέχεια αυτά τα 

μόρια μπορούν να εκπέμπουν φως (φθορισμός) ύστερα από διέγερσή τους από μία 

φωτεινή πηγή. Η συγκεκριμένη χρωστική, εφόσον δεσμευτεί σε κάθε 

νεοσυντιθέμενο δίκλωνο μόριο που δημιουργείται σε κάθε κύκλο αντίδρασης, 

ενισχύει γραμμικά την αύξηση της εντάσεων του φθορισμού, καθόσον αυξάνεται 

και το συσσωρευμένο προϊόν. Τα αποτελέσματα του φθορισμού της χρωστικής, 
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όπως και οι κύκλοι της αντίδρασης, απεικονίζονται στην οθόνη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή με τη χρήση γραμμικής ή λογαριθμικής κλίμακας και τους κύκλους της 

αντίδρασης να παρουσιάζονται στον χ’χ άξονα του διαγράμματος. Ως κύκλος ουδό 

(cycle threshold, Ct), χαρακτηρίζονται οι κλασματικοί αριθμοί των  κύκλων κατά 

τους οποίους η γραμμή ουδό τέμνεται από το φθορισμό της αντίδρασης. Στη 

συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία σημαντικό ρόλο είχε το ΔCt ( Ct Test sample- Ct 

calibrator sample), δηλαδή η σύγκριση των διαφορετικών δειγμάτων με το control πριν 

αλλά και μετά τις επιδράσεις με LPS και E2. Με την αφαίρεση των ΔCt που 

προκύπτουν λαμβάνεται το ΔΔCt, το οποίο χρησιμοποιείται στον τύπο 2-ΔΔCt  με 

σκοπό τη εξαγωγή συμπεράσματος για το πόσες φορές έχει αυξηθεί το γονίδιο το 

οποίο μελετάται (TNF-α και ILE-6) 

Κατά την πειραματική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε master mix με τη συγκεκριμένη 

χρωστική, στο οποίο προστέθηκαν σε κατάλληλες ποσότητες οι ειδικοί εκκινητές 

των κάθε γονιδίων. Δημιουργήθηκαν  συνεπώς δύο master mix, ένα για το γονίδιο 

του TNF-α και άλλο ένα για αυτό της ILE-6. Στη συνέχεια, 5μl από το κάθε δείγμα 

cDNA τοποθετήθηκαν στα ειδικά σωληνάκια (το κάθε δείγμα τοποθετήθηκε σε 

ξεχωριστό σωληνάκι) με την ταυτόχρονη προσθήκη 15μl από το κάθε master mix. 

Αυτή η διαδικασία έγινε και για τα δύο διαφορετικά master mix των  δύο γονιδίων 

και έτσι ο τελικός όγκος των δειγμάτων ήταν 20μl. Στη συνέχεια αυτά 

τοποθετήθηκαν στο μηχάνημα της PCR και ρυθμίστηκαν οι κατάλληλες συνθήκες 

για την πραγματοποίηση της αντίδρασης, με διάρκεια περίπου  21/2 ωρών.  

 

Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν  

 StepOnePlus Real- Time PCR system (Applied Biosystems) 

 MicroAmp Fast Reaction Tubes (Applied Biosystems) 

 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 Master mix για Real Time PCR Kapa SYBR qPCR Mix x2 με χρωστική SYBR 

Green 

 Primer Reverse Ιντερλευκίνη-6 : 5’-AGCCCTCACAGGACCAGAC-3’ 

Primer forward           >>             : 5’-TCCACCACCCTGTTGTA-3’ 

 Primer Reverse TNF-α                 :    5’-AGCCTCAGCTTGGACCATGAC-3’ 

Primer forward     >>                    : 5’-TTCACTACACTGATGTA-3’ 
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 Στείρο H2O από Ειδικό kit απομόνωσης RNA (Nucleo Spin RNA L,740962.20, 

Macherey- Nagal) 

 cDNA κυτταρικών καρκινικών σειρών 

 

 

1.12 Σχεδιασμός shRNA (Short hairpin RNA) 

Βάση του πρωτοκόλλου, από το ειδικό kit psiRNAh7SKGFPzeo σχεδιάστηκαν ειδικά 

shRNA για την αποσιώπηση του υποδοχέα ERα36. Τα shRNA βρίσκονται σε stock 

βακτηρίων και αποθηκεύονται στους -80℃. Για να χρησιμοποιηθούν τα ShRNA για 

τη διαμόλυνση των καρκινικών σειρών MCF7 και SKBR3 θα πρέπει να 

απομονωθούν. Η απομόνωση του πλασμιδιακού DNA γίνεται με βάση τις οδηγίες 

του kit. Κατά την πειραματική διαδικασία της επιμόλυνσης των καρκινικών σειρών 

τα SKBR3, ΜCF7 στρώθηκαν σε πλάκες με 6 θέσεις και αφέθηκαν για επώαση για 

24ώρες με κατάλληλο θρεπτικό υλικό στους 37℃. Την επόμενη ημέρα έγινε η 

διαμόλυνση των κυττάρων με εισαγωγή των shRNA με τη χρήση της πρωτεΐνης 

λιποφεκταμίνης και τις οδηγίες ειδικού πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια τα κύτταρα 

αφέθηκαν ξανά για επώαση Η διαμόλυνση με λιποφεκταμίνη χρησιμοποιείται για 

την εισαγωγή γενετικού υλικού στο εσωτερικό των κυττάρων μέσω λιποσωμάτων 

που μπορούν να απορροφηθούν από την κυτταρική μεμβράνη. Στη συνέχεια, με τη 

διαδικασία της  RT-PCR επιβεβαιώθηκε η αποσιώπηση του υποδοχέα ERα36. 

 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 kit psiRNAh7SKGFPzeo (InvivoGen, San Diego, GA, USA) 

 kit Lipofectamine 2000  

 RPMI 1640medium (Invitrogen- Carlsband, USA) 

 Αλληλουχίες ShRNA: 

 

 

 

1.13 Ενεργοποίηση παράγοντα NF-kB 

Οι κυτταρικές σειρές  τοποθετήθηκαν σε πλάκες με 24 well και διαμολύνθηκαν 

αρχικά με 0,2μg/well από πλασμίδιο pNF-kB-luc, το οποίο περιείχε γονίδιο το 

ενζύμου λουσιφεράσης (ένζυμο που καταλύει την οξείδωση της λουσιφερίνης 
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παράγοντας φως) που στο 5’ άκρο του, περιείχε αλληλουχίες στοιχείων απόκρισης 

του NF-kB παράγοντα. Ακόμα, διαμολύνθηκαν με 0,2μgr/well από δότη 

λουσιφεράσης Renilla χρησιμοποιώντας λιποφεκταμίνη 2000 με 1μl/well. Στη 

συνέχεια, αφού αφέθηκαν για επώαση για 24 ώρες, δέχτηκαν επίδραση από Ε2 και 

LPS και επωάστηκαν ξανά για το ίδιο χρονικό διάστημα στους 37℃. Μετά από 

ενεργοποίηση από προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες, οι ενδογενείς μεταγραφικοί 

παράγοντες του NF-kB προσδέθηκαν στα στοιχεία απόκρισης, επάγοντας τη 

μεταγραφή του γονιδίου της λουσιφεράσης. Τέλος η δράση του ενζύμου μετρήθηκε 

με φωτόμετρο. 

 

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 

 pNF-kB-luc-plasmid (Clontech Mountain View, CA,USA) 

 Renilla luciferace vector (pRL-cmv; Promega, Fitchburg, WI, USA) 

 kit Lipofectamine 2000  

 

Συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν 

 Φωτόμετρο Berhold FB12 (Berthold, Bad Wildbad, Germany) 
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Γ. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν η αποσαφήνιση της δράσης των 

οιστρογόνων (17-β-οιστραδιόλη) αλλά και του οιστρογονικού υποδοχέα ERα36 στη 

φλεγμονή. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός ήταν να μελετηθεί: 

1. Η επίδραση της οιστραδιόλης στην έκφραση του προφλεγμονώδους 

παράγοντα TNF-α σε καρκινικές σειρές καρκίνου του μαστού, στις οποίες 

έχει ενεργοποιηθεί ο υποδοχέας TLR4.  

2. Ο ρόλος του υποδοχέα ERα36, που ενεργοποιείται από την πρόσδεση της 

οιστραδιόλης στη ρύθμιση της αντιφλεγμονώδους δράσης των οιστρογόνων.  

3. Εάν η επίδραση του ERα36 γίνεται μέσω δράσης στην δραστικότητα του 

NFkb. 
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Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 1.1. Έκφραση των υποδοχέων οιστρογόνων στις υπό μελέτη 

κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού 

 

Εικόνα 1.1 Εύρεση υποδοχέων με συμβατική PCR στις κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού 

 

Στην εικόνα 1.1 φαίνονται οι κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού T47D,  

MDA-MB-231, MCF7 και SKBR3 που μελετήθηκαν στη συγκεκριμένη 

διπλωματική εργασία, αλλά και οι διάφορες μορφές οιστρογονικών υποδοχέων 

ERα, ERβ και GPR30 που εκφράζονται σε κάθε μία από αυτές τις κυτταρικές 

σειρές καρκίνου του μαστού.  Οι υποδοχείς ERα και ERβ, παρουσιάζουν 

διαφορές στη δομή τους και κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια, τα 

οποία βρίσκονται στο μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 6. 

ERα 

Η κλασσική μορφή «α» του υποδοχέα οιστρογόνων, δηλαδή ο ERα με μέγεθος 

66kDalton, εκφράζεται μόνο στις καρκινικές κυτταρικές σειρές T47D, και MCF7, 

ενώ αντίθετα στις σειρές ΜDΑ-ΜΒ-231 και SKBR3  ο συγκεκριμένος υποδοχέας 

δεν εκφράζεται.  
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Ισομορφές ERα (ERα36 και ERα46) 

Ο ERα, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, εμφανίζει τις ισομορφές ERα36, 

ERα66 και ERα46, οι οποίες διαφέρουν ως προς την ύπαρξη εξωνίων αλλά και 

τομέων  που βρίσκονται στο γονίδιο που τις κωδικοποιεί. Οι  ισομορφή ERα46 

εκφράζεται μόνο στις κυτταρικές σειρές T47D και MCF7, ενώ αντίθετα η 

ισομορφή ERα36 του οιστρογονικού υποδοχέα ERα είναι η μοναδική που 

εκφράζεται  και στις  τέσσερις καρκινικές κυτταρικές σειρές.  

ERβ  

Η μορφή «β» των οιστρογονικών υποδοχέων, ο ERβ δηλαδή, ταυτοποιήθηκε 

μόνο στις καρκινικές κυτταρικές σειρές T47D, ΜDΑ-ΜΒ-231 και MCF7, ενώ 

αντίθετα στη σειρά SKBR3  ο συγκεκριμένος υποδοχέας δεν εκφράζεται.  

GPR30/GPER1 

Το τελευταίο είδος οιστρογονικού υποδοχέα που μελετήθηκε η ύπαρξη του, 

ήταν ο μεμβρανικός οιστρογονικός υποδοχέας συζευγμένος με πρωτεΐνη G, ο 

GPR30/GPER1,  ο οποίος έχει περιγραφεί ότι μπορεί να δρα συνεργατικά με την 

ισομορφή ERα36 του οιστρογονικού υποδοχέα ERα και πιθανόν και με τις άλλες 

ισομορφές. Στην μελέτη μας επιβεβαιώθηκε ότι και αυτός ο υποδοχέας 

εκφράζεται σε όλες τις κυτταρικές σειρές του καρκίνου του μαστού που 

μελετήσαμε, όπως και ο ERα36. 

 

1.2 Έκφραση των συστατικών του TLR4 στις υπό μελέτη κυτταρικές 

σειρές καρκίνου του μαστού 

Ο υποδοχέας TLR4 γενικά, εάν εκφράζεται σε κυτταρικές σειρές, ενεργοποιείται 

από τον πολυσακχαρίτη LPS, ο οποίος προσδένεται αρχικά στην πρωτεΐνη  CD14 

που ανήκει στη κατηγορία των GPI- γλυκοπρωτεϊνών  και  βρίσκεται 

αγκυροβολημένη στην πλασματική μεμβράνη των κυττάρων. Αυτή η πρωτεΐνη 

βοηθά στην ένωση του πολυσακχαρίτη LPS με τον υποδοχέα TLR4, μέσω 

σύνδεσης καταλοίπων λιπαρών οξέων του LPS με την υδρόφοβη πλευρά της  

πρωτεΐνης MD-2,  που βρίσκεται προσδεμένη επάνω στον υποδοχέα TLR4.  Έτσι 

αυτός ενεργοποιείται, διμερίζεται και στη συνέχεια  ενδοκυτταρώνεται. Έπειτα, 

με τη βοήθεια του μυελοειδή παράγοντα διαφοροποίησης 88, MyD88, το σήμα 

ενεργοποίησης του διαδίδεται στο εσωτερικό του κυττάρου, με τελικό 

αποτέλεσμα την ενεργοποίηση αρκετών σηματοδοτικών μονοπατιών του.  
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Θελήσαμε λοιπόν να δούμε αν οι κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού 

διέθεταν όλα τα συστατικά ενεργοποίησης του TLR4, δηλαδή αν οι υπό μελέτη 

κυτταρικές σειρές είχαν λειτουργικό σύστημα TLR4. 

Με βάση την εικόνα 1.2 παρατηρήθηκε με τη χρήση  συμβατικής PCR, ότι σε 

όλες τις κυτταρικές καρκινικές σειρές καρκίνου του μαστού που 

χρησιμοποιήθηκαν (SKBR3, MCF7, MDA-MB-231 και T47D) εκφράζεται τόσο ο 

υποδοχέας TLR4 στα κύτταρά τους, όσο και τα συστατικά που βοηθούν στη 

σωστή λειτουργία και την ενεργοποίησή του, δηλαδή η πρωτεΐνη CD14 και ο 

παράγοντας MYD88. Έτσι, με την επίδραση  σε αυτά τα είδη κυτταρικών σειρών 

καρκίνου του μαστού με LPS, ο υποδοχέας TLR4, εφόσον εκφράζεται σε όλες 

αυτές, θα είναι λειτουργικός και θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε περαιτέρω 

πειράματα. 
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                       MYD88                          TLR4                          CD14                               

                   

Εικόνα 1.2 Εύρεση συστατικών του υποδοχέα TLR4 με συμβατική PCR 

 

 

1.3 Επίδραση των οιστρογόνων στην έκφραση του TNFa από 

κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού μετά από διέγερση του 

υποδοχέα TLR4 

Με βάση το προηγούμενο αποτέλεσμα προχωρήσαμε στην έκθεση των 

κυτταρικών σειρών T47D, MDA-MB-231, MCF7 και SKBR3 σε περιβάλλον 

πολυσακχαρίτη (LPS) παρουσία ή απουσία προ επώασης με οιστραδιόλη, και 

μετρήσαμε την έκφραση του μορίου TNFα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα και τα διαγράμματα που ακολουθούν.  

SKBR3 

T47D 

MDA-MB-231 

MCF7 
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Η κανωνικοποίηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με βάση το δείγμα 

στου οποίου το περιβάλλον ανάπτυξης υπήρχε μόνο  θρεπτικό υλικό (control) 

και τα αποτελέσματα παρατίθενται ως πολλαπλάσια της έκφρασης του 

εκάστοτε γονιδίου με βάση την έκφραση στο control. Η ανάλυση έγινε με τη 

μέθοδο 2-ΔΔCt και ως γονίδιο αναφοράς (housekeeping gene) χρησιμοποιήθηκε η 

κυκλοφυλίνη. 

 

 

Πίνακας 1.3.1 Σχετική έκφραση (σε σχέση με τα αδιέγερτα κύτταρα) του TNFα μετά από 

διέγερση με LPS παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων οιστραδιόλης.  

 

T47D MDA-MB-231 SKBR3 MCF7 

ctr 1 1 1 1 

LPS 3.33 1928.45 4.46 42.32 

E2-6 1.69 4.15 2.10 0.79 

LPS+E2-6 1.62 729.94 3.45 5.22 

LPS+E2-8 1.15 916.20 4.54 18.40 

LPS+E2-10 3.32 1808.82 5.42 49.10 
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Εικόνα 1.3.1 Επίδραση των οιστρογόνων στην έκφραση του TNF-α στη σειρά 

T47D 

 

Εικόνα 1.3.2 Επίδραση των οιστρογόνων στην έκφραση του TNF-α στη σειρά 

MDA-MB-231 
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Εικόνα 1.3.3 Επίδραση των οιστρογόνων στην έκφραση του TNF-α στη σειρά 

MCF7 

 

Εικόνα 1.3.4 Επίδραση των οιστρογόνων στην έκφραση του TNF-α στη σειρά 

SKBR3 



52 
 

Η έκφραση της προφλεγμονώδους ένωσης TNF-α, ύστερα από τη διέγερση του 

υποδοχέα TLR4 από την επίδραση με τον πολυσακχαρίτη LPS αλλά και την 

ύπαρξη οιστρογόνων (Ε2) που προσδένεται στους οιστρογονικούς υποδοχείς, 

παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των κυτταρικών σειρών καρκίνου του μαστού 

που μελετήθηκαν.  

Καρκινική σειρά T47D   

Για την καρκινική σειρά T47D, η οποία εκφράζει όλους τους οιστρογονικούς 

υποδοχείς, παρατηρήθηκε ότι το LPS οδήγησε σε επαγωγή της έκφρασης του 

TNFα. Με την προσθήκη καθώς προστέθηκε E2  σε συγκέντρωση μεγαλύτερη 

από 10-8M η έκφραση του TNFα μειώθηκε. Η οιστραδιόλη από μόνη της δεν είχε 

επίδραση στην έκφραση του TNFα.  

Καρκινική σειρά MDA-MB-231 

Στην καρκινική κυτταρική σειρά του μαστού MDA-MB-231 που περιγράφεται 

στην εικόνα 1.3.2, και στην οποία εκφράζονται μόνο οι ERα36, ο ERβ και ο 

GPR30  τύποι οιστρογονικών υποδοχέων σε σχέση με την προηγούμενη σειρά, 

με την ύπαρξη μόνο θρεπτικού υλικού αλλά και οιστραδιόλης (10-6Μ) δεν 

παρατηρήθηκε  έκφραση του TNF-α. Παρουσία του LPS παρατηρήθηκε μια 

εκπληκτική αύξηση της έκφρασης του TNFα, η οποία μετριάσθηκε σημαντικά 

παρουσία της E2. Και πάλι το αποτέλεσμα ήταν εμφανές σε συγκεντρώσεις 

οιστραδιόλης μεγαλύτερες από 10-8Μ.  

Κυτταρική σειρά MCF7 

Όσον αφορά την κυτταρική σειρά MCF7, η οποία εκφράζει στα κύτταρά της 

όλους τους οιστρογονικούς υποδοχείς και περιγράφεται στην εικόνα 1.3.3, 

παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο. Το LPS οδήγησε σε σημαντική επαγωγή της 

έκφρασης του TNFα. Με την προσθήκη E2  σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10-

8M, η έκφραση του TNFα μειώθηκε. Η οιστραδιόλη από μόνη της δεν είχε 

επίδραση στην έκφραση του TNFα. 

Κυτταρική σειρά SKBR3 

H Κυτταρική σειρά SKBR3 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι εκφράζει 

μόνο τους υποδοχείς ERα36 και GPR30, οι οποίοι έχει αποδειχθεί σε άλλα 

συστήματα ότι αλληλεπιδρούν για να μετριάσουν προφλεγμονώδεις δράσεις 

του LPS στην έκφραση IL6 από τα μακροφάγα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Στην παρούσα μελέτη, όπως φαίνεται και στην εικόνα 1.3.4, 

παρατηρήθηκε και πάλι ότι, ενώ το LPS επάγει την έκφραση του TNFα, η 
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οιστραδιόλη αναστέλλει την διεγερτική του δράση και μειώνει αυτή την 

έκφραση  

Συμπερασματικά, σε όλες τις κυτταρικές σειρές που μελετήθηκαν, τα 

οιστρογόνα μπορούσαν να μειώσουν την διεγερτική δράση του LPS στην 

έκφραση του TNFα. Ενδιαφέρον είναι επίσης το ότι οι κυτταρικές σειρές 

παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στην ευαισθησία που έχουν στη διέγερση με 

LPS, με κάποιες σειρές να αυξάνουν κατά χιλιάδες φορές την έκφρασή του και 

άλλες μόλις κατά περίπου 3 φορές. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις τα οιστρογόνα 

είχαν την δυνατότητα να μειώσουν την έκφραση του TNFα κατά παρόμοιο 

τρόπο. Με βάση το γεγονός ότι κοινοί υποδοχείς οιστρογόνων είναι μόνο οι 

ERα36 και GPR30, μπορούμε να πιθανολογήσουμε ότι θα μπορούσαν να είναι 

αυτοί οι οποίοι έχουν την κύρια αντιφλεγμονώδη δράση, χωρίς να μπορεί να 

αποκλειστεί η πιθανότητα να επιδρούν και οι άλλες ισομορφές στον ίδιο 

μηχανισμό.  

 

 

1.4 Ο ρόλος του υποδοχέα ERα36 στην επίδραση των οιστρογόνων 

στην ενεργοποίηση του NF-kb σε ενδεικτικές κυτταρικές σειρές 

καρκίνου του μαστού 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η καρκινική σειρά SKBR3 είναι η πιο εύχρηστη 

στη συγκεκριμένη μελέτη, λόγω της έκφρασης μόνο των υποδοχέων ERα36 και 

GPR30. Επειδή η επαγωγή της έκφρασης του TNFα εξαρτάται από το μηχανισμό 

του NFκb, μελετήσαμε αν τα οιστρογόνα μπορούν να αναστείλουν την 

δραστικότητα αυτού του παράγοντα και αν η αναστολή της έκφρασης του 

ERα36 με shRNA θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια της δράσης αυτής.  

Όντως, το LPS οδηγούσε σε ενεργοποίηση του NFkb στα κύτταρα SKBR3 και αυτή 

η επίδραση αναστελλόταν πλήρως παρουσία οιστρογόνων. Η καταστολή της 

έκφρασης του ERα36 καταργούσε και τη δυνατότητα των οιστρογόνων να 

ασκήσουν αυτή την κατασταλτική τους δράση, που σημαίνει ότι ο ERα36 είναι 

κρίσιμος για αυτό το φαινόμενο.  
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Πίνακας με την σχετική δραστικότητα του παράγοντα NFkb όπως μετρήθηκε με την 

χρήση πλασμιδίου με NFkb response elements και λουσιφεράση (NFkb-luc) στην 

κυτταρική σειρά SKBR3 

 

empty SD shERa36 SD 

ctr 1.00 0.24 1.00 0.22 

E2 0.85 0.17 0.81 0.11 

E2+LPS 1.10 0.13 4.57 0.38 

LPS 1.71 0.07 5.87 0.61 

 

 

Εικόνα 1.4.1 ρόλος ERα36 στην ενεργοποίηση του NF-kB στην σειρά SKBR3 

 

Ομοίως η κυτταρική καρκινική σειρά MCF7 που εκφράζει και αυτή τον υποδοχέα 

ERα36,  όμοια και με την προηγούμενη κυτταρική καρκινική σειρά παρουσία 

LPS, εμφανίζει επαγωγή της δραστικότητας του NFkb, η οποία μετριάζεται 

σημαντικά από τα οιστρογόνα. Με την αποσιώπηση του ERα36, τα οιστρογόνα 

και πάλι χάνουν την δυνατότητα να μειώνουν τη δραστικότητα του παράγοντα 

NF-kB, στοιχείο που επιβεβαιώνει ξανά την αντιφλεγμονώδη δράση του 

συγκεκριμένου υποδοχέα.  
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Πίνακας 1.4.1 με την σχετική δραστικότητα του παράγοντα NFkb όπως μετρήθηκε με 

την χρήση πλασμιδίου με NFkb response elements και λουσιφεράση (NFkb-luc) στην 

κυτταρική σειρά MCF7 

 

empty SD shERa36 SD 

Ctr 1.00 0.24 1.00 0.22 

E2 1.82 0.35 1.91 0.45 

E2+LPS 5.09 1.30 14.21 3.78 

LPS 10.80 2.88 17.60 6.07 

 

 

 

Εικόνα 1.4.2 ρόλος ERα36 στην ενεργοποίηση του NF-kB στην σειρά MCF7 
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Ε. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

1. Ρόλος φλεγμονής στον καρκίνο 

Η φλεγμονώδης αντίδραση αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό άμυνας, που 

ενεργοποιείται κυρίως ως απόκριση του οργανισμού κατά τον τραυματισμό ενός 

ιστού. Μέσω της δράσης μιας ποικιλίας διαμεσολαβητών που ενεργοποιούνται 

κατά τη δημιουργία της φλεγμονής, επάγεται η ενεργοποίηση τόσο της φυσικής 

ανοσίας όσο και της χυμικής ανοσίας. Αρκετά αποτελέσματα ερευνών στις ημέρες 

μας έχουν αποδείξει τη συσχέτιση της δημιουργίας διαφόρων τύπου καρκίνου με 

την ύπαρξη χρόνιας φλεγμονής στους ιστούς. Πιο συγκεκριμένα, η φλεγμονή 

συσχετίζεται τόσο με τη δημιουργία όγκων στο μαστό, στο παχύ έντερο, στο κόλον 

αλλά και σε άλλους ιστούς, όσο και με την ανάπτυξη αλλά και τη μετάσταση αυτών 

στο υπόλοιπο σώμα του ασθενούς. Αρκετοί μεσολαβητές που παράγονται κατά τη 

διαδικασία της φλεγμονής, όπως αυξητικοί ή μεταγραφικοί παράγοντες, κυτοκίνες, 

ελεύθερες ρίζες και προστραγλανδίνες, δημιουργούν ένα μικροπεριβάλλον που 

ευνοεί τη δημιουργία νέων αγγείων στους ιστούς που έχουν όγκους, την επιβίωση 

των καρκινικών τους κυττάρων αλλά και την αποφυγή της απόπτωσής τους. 

Συνεπώς επάγεται η ογκογένεση. Παράλληλα, το οξειδωτικό στρες, που 

συσχετίζεται και αυτό με την ύπαρξη της χρόνιας φλεγμονής, μπορεί να επάγει τη 

μεταλλαξογέννεση των κυττάρων του οργανισμού, προκαλώντας με αυτόν τον 

τρόπο ξανά τη δημιουργία καρκίνου. Συνεπώς, η χρόνια φλεγμονή αποτελεί τα 

τελευταία χρόνια έναν νεότερο θεραπευτικό στόχο στον καρκίνο. (73,74,75,76) 

  

 

1.1. Ρόλος φλεγμονής στον καρκίνο του μαστού 

Σε  παχύσαρκες γυναίκες μετά από την εμμηνόπαυση ο καρκίνος του μαστού 

αρκετές φορές συσχετίζεται με την ύπαρξη φλεγμονής στο μαστό και 

χαρακτηρίζεται από επιθετικό φαινότυπο και φτωχή διάγνωση της νόσου, 

ανεξαρτήτως με την εμμηνοπαυσιακή κατάσταση της ασθενούς. Η χρόνια φλεγμονή 

στο μαστό σε εκείνες τις γυναίκες, που δημιουργείται λόγω της συσσώρευσης 

μακροφάγων γύρω από νεκρά κύτταρα του λιπώδους ιστού, σχετίζεται άμεσα με 

την έκκριση αυξημένων επιπέδων προ- φλεγμονωδών ενδιαμέσων, όπως του 

παράγοντα νέκρωσης άλφα/ TNF-α, τα οποία επάγουν την ενεργοποίηση 
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σηματοδοτικών μονοπατιών που επάγουν τον καρκίνο. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

της κακοήθειας έχει και η ενεργοποίηση του παράγοντα NF-kB. Αυτός ο παράγοντας 

σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία ενός επιθετικού είδους καρκίνου του μαστού 

που ονομάζεται φλεγμονώδης καρκίνος του μαστού (inflammatory Breast Cancer, 

IBC). Επιπρόσθετα, ο  παράγοντας νέκρωσης άλφα/TNF-α σχετίζεται  και με το 

μετασχηματισμό των κυττάρων του μαστού σε καρκινικά κύτταρα, δηλαδή με την 

καρκινογένεση, τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων αλλά και την 

επιβίωσή τους(77,78)  

Παράλληλα, άλλες  μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι παραπάνω παράγοντες 

TNF-α και NF-kB εκκρίνονται και ενεργοποιούνται και με την ενεργοποίηση των 

υποδοχέων Toll Like Receptor (TLRs). Στην δική μας μελέτη είδαμε ότι τόσο ο 

υποδοχέας TLR4 όσο και οι πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για να είναι 

λειτουργικός εκφράζονται σε αρκετές καρκινικές σειρές του μαστού (SKBR3, MDA-

MB-231, MCF7, T47D). Αυτοί οι υποδοχείς που αποτελούν συστατικά του 

ανοσοποιητικού συστήματος και έχουν ως στόχο την προστασία του οργανισμού 

από τους παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως τα βακτήρια, αλλά τα τελευταία 

χρόνια έχει αναδειχθεί ο ρόλος τους και σε διάφορες μορφές καρκίνου. (79) 

Επιπρόσθετα,  συνήθως οι ασθενείς που πάσχουν από φλεγμονώδη καρκίνο 

του μαστού δεν εκφράζουν στην επιφάνεια των καρκινικών τους κυττάρων κανένα 

είδος υποδοχέα, οιστρογονικού, προγεστερονικού ή του αυξητικού παράγοντα HER-

2, έχουν φαινότυπο ER(-), PGR (-), HER-2(-) και επομένως συνήθως υπάρχουν από 

Triple Negative-breast cancer με αποτέλεσμα να έχουν περιορισμένες θεραπευτικές 

επιλογές. Ο καρκίνος του μαστού αυτών των ασθενών χαρακτηρίζεται από υψηλή 

επιθετικότητα, από μικρή επιβίωση των ασθενών, από μεγάλο ποσοστό υποτροπών. 

Θεωρείται δε ότι η μεγάλη παραγωγή προφλεγμονωδών παραγόντων, όπως TNF-α, 

καθώς και η ενεργοποίηση του παράγοντα NF-kB, σχετίζονται με την επιθετικότητα 

αυτής της ασθένειας.(80,81) 

 

 

1.2.Ρόλος του παράγοντα νέκρωσης άλφα/ TNF-α στον καρκίνο 

Ο παράγοντας νέκρωσης άλφα TNF-α, που στην μελέτη μας είδαμε ότι 

παράγεται από  τις κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού ύστερα από την 

ενεργοποίηση του υποδοχέα TLR4, πήρε το όνομά του λόγω της ικανότητάς του να 

προκαλεί νέκρωση μιας σειράς από όγκων. Αποτελεί μία σημαντική 

προφλεγμονώδη κυτταροκίνη που σχετίζεται από τη μία πλευρά με τη διατήρηση 
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της ομοιόστασης του οργανισμού και από την άλλη με την ανάπτυξη διαφόρων 

ειδών καρκίνου. Ένα τέτοιο είδος καρκίνου αποτελεί ο καρκίνος του μαστού, 

κυτταρικές σειρές του οποίου μελετήθηκαν στη συγκεκριμένη διπλωματική 

εργασία. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο παράγοντας TNF-α σχετίζεται  με τη ρύθμιση 

του μικρο-περιβάλλοντος των καρκινικών κυττάρων.  Έχει, επίσης, αποδειχτεί ότι ο 

παράγοντας TNF-α έχει τη δυνατότητα, μέσω της επαγωγής της φλεγμονής, να 

οδηγήσει σε καρκινογένεση. Πιο συγκεκριμένα, έχει βρεθεί σε καρκινοπαθείς ότι τα 

υψηλά επίπεδα του TNFα αυξάνουν την πιθανότητα μετάστασης των καρκινικών 

κυττάρων. Ακόμα, μέσω των σηματοδοτικών μονοπατιών που επάγονται, 

δημιουργούνται ή ενεργοποιούνται και άλλες κυτταροκίνες ή παράγοντες που 

συμβάλλουν στην αγγειογένεση, ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο τόσο την επιβίωση 

όσο και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. (82,83) 
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2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ 

 

2.1. Επίδραση οιστρογόνων στον παράγοντα TNF-α 

Στις ημέρες μας, ύστερα από επιδημιολογικές, ανοσολογικές αλλά και κλινικές 

μελέτες που έχουν γίνει, υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι τα οιστρογόνα (ή η 

έλλειψή τους) παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία ασθενειών που 

σχετίζονται με τη χρόνια φλεγμονή. Υπάρχει όμως στη βιβλιογραφία και αρκετή 

σύγχυση αλλά και αντικρουόμενα αποτελέσματα, λόγω του ότι σε διαφορετικές 

συνθήκες, σε διαφορετικούς όγκους και με διαφορετικές συγκεντρώσεις τα 

οιστρογόνα περιγράφονται να έχουν τόσο προ-όσο και αντι-φλεγμονώδεις δράσεις. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτό φαίνεται να έχει παίξει η ελλιπής μας γνώση σχετικά με τη 

φύση των υποδοχέων οιστρογόνων. Οι νέες ισομορφές αλλά και η ανακάλυψη του 

GPR30 έχουν ανοίξει νέες ερευνητικές οδούς σε αυτό το πεδίο που θα πρέπει να 

έχουν σαν στόχο την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των οιστρογόνων, στις νόσους 

οι οποίες σχετίζονται με χρόνια φλεγμονή. Οι μελέτη μας είχε ακριβώς αυτό το 

σκοπό και χρησιμοποίησε την καλή γνώση της ύπαρξης των ισομορφών του ERα για 

να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του ποια ισομορφή του έχει τον πιο 

σημαντικό αντιφλεγμονώδη ρόλο. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι αυτός ο ρόλος 

αυτός είναι κυρίως του ERα36. Ωστόσο εκτιμάται ότι σε κάθε περίπτωση θα 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το είδος των κυττάρων που 

μελετώνται, τη διαφορετική συγκέντρωση των ορμονών που υπάρχουν στο 

περιβάλλον του όγκου, το είδος των οιστρογονικών υποδοχέων αλλά και τους 

ιστούς από τους οποίους προέρχονται τα κύτταρα. (84) 

Γενικά, μελέτες έχουν δείξει ότι οξεία μείωση της συγκέντρωσης των 

οιστρογόνων στον ανθρώπινο οργανισμό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

παραγωγής του παράγοντα νέκρωσης TNF-α. Αυτός ο παράγοντας αποτελεί μία 

προφλεγμονώδη κιτοκίνη και, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, 

συμβάλλει τόσο στην ογκογένεση όσο και στη δημιουργία επιθετικών ειδών 

καρκίνου. (85)  

Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές 

κυτταρικές σειρές  καρκίνου του μαστού, οι SKBR3, T47D, MCF7και MDA-MB-231, 

και περιγράφηκαν τα δεδομένα που σχετίζονται με την αντιφλεγμονώδη δράση των 

οιστρογόνων στον καρκίνο που μπορεί να αναπτύσσεται  στο μαστό. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, αν και είναι γνωστή η τροφογόνος δράση των οιστρογόνων στις 

καρκινικές σειρές που εκφράζουν τον κλασσικό ERα, όπως η T47D και η MCF7, 
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ακόμα και σε αυτές τις σειρές η δράση των οιστρογόνων είναι αντιφλεγμονώδεις 

και μάλιστα πιθανόν μέσω του ERα36.  

Αρχικά οι παραπάνω κυτταρικές σειρές δέχθηκαν επιδράσεις από το 

οιστρογόνο 17-β-οιστραδιόλη σε διάφορες συγκεντρώσεις, σε περιβάλλον 

ανάπτυξης που περιέχονταν ή όχι ο πολυσακχαρίτης LPS. Έτσι, παρατηρήθηκε ότι η 

αυξημένη συγκέντρωση οιστρογόνων (10-6Μ) οδηγεί  στη μείωση της παραγωγής 

του παράγοντα νέκρωσης άλφα/ TNF-α σε αυτά τα καρκινικά κύτταρα του μαστού, 

όταν  αυτά διεγερθούν με LPS και σημαντική μείωση αυτού όταν τα κύτταρα 

εκτεθούν σε οιστρογόνα.(86,87,88) 

 

 

2.2. Ρόλος οιστρογονικού υποδοχέα ERα36  

Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, τα οιστρογόνα έχουν την ικανότητα να 

εμφανίζουν σε γενικές γραμμές προ/αντί- φλεγμονώδη δράση, η οποία όμως 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το είδος των οιστρογονικών 

υποδοχέων οι οποίοι εκφράζονται στα κύτταρα. Στις ημέρες μας έχουν 

ταυτοποιηθεί εκτός από τους κλασικούς οιστρογονικούς υποδοχείς, ERα και ERβ 

(που παράγονται από δύο διαφορετικά γονίδια), αρκετές ισομορφές αυτών καθώς 

και ο συζευγμένος με πρωτεΐνη G, GPR30 ή διαφορετικά GPER1. Οι πιο γνωστές και 

μελετημένες ισομορφές είναι αυτές του ERα. Αυτές οι ισομορφές έχουν την 

ικανότητα να δεσμεύουν οιστρογόνα, όπως η οιστραδιόλη (17-β-οιστραδιόλη), αλλά 

έχει αμφισβητηθεί η πληρότητα της ικανότητάς τους να δρουν ως μεταγραφικοί 

παράγοντες. Η πιο γνωστή ισομορφή του ERα υποδοχέα που έχει ταυτοποιηθεί 

είναι ο ERα36, ο οποίος -σε σχέση με τον αρχικό υποδοχέα- στερείται το πρώτο 

εξώνιο, ενώ τα δύο τερματικά εξώνια του έχουν αντικατασταθεί από αλληλουχία 29 

αμινοξέων. Όμως στη δομή του ERα36 έχει διατηρηθεί η περιοχή πρόσδεσης των 

οιστρογόνων και για αυτό το λόγο έχει την ικανότητα να προσδένει και να 

ενεργοποιείται από τα οιστρογόνα. Η ισομορφή ERα36 βρίσκεται αγκυροβολημένη 

στο κυτταρόπλασμα ή στην πλασματική μεμβράνη των κυττάρων και δρα 

συνεργατικά με τον οιστρογονικό υποδοχέα GPR30, ο οποίος, αντίθετα, μπορεί να 

βρίσκεται είτε στην πλασματική μεμβράνη είτε στον πυρήνα των κυττάρων. (89) 

Η συνεργατική δράση αυτών των δύο οιστρογονικών υποδοχέων έχει 

αποδειχτεί ότι σχετίζεται και με την αντιφλεγμονώδη δράση που παρουσιάζουν 

κάποιες φορές τα οιστρογόνα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η σχετική μεγάλη 

συγκέντρωση οιστρογόνων (17-β-οιστραδιόλης), όταν αυτή περιέχεται στο 

περιβάλλον ανάπτυξης των κυτταρικών σειρών, έχει την ικανότητα να αναστέλει την 
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έκκριση του προφλεγμονώδους παράγοντα TNF-α από την ενεργοποίηση του TLR4. 

O TLR4, όταν ενεργοποιείται οδηγεί με τη σειρά του σε ενεργοποίηση του 

παράγοντα NF-kB και τη μετατόπισή του στον πυρήνα του κυττάρου. Έτσι, επάγεται 

η μεταγραφή του TNFα που έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία φλεγμονής. 

Παράλληλα, η ενεργοποίηση του παράγοντα NF-kB σχετίζεται τόσο με τον κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό όσο και με τη δημιουργία όγκων σε διάφορους ιστούς. (90) 

Ωστόσο η αντιφλεγμονώδης δράση που παρουσιάζουν τα οιστρογόνα θα 

πρέπει να σχετίζεται με έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους οιστρογονικούς 

υποδοχείς στους οποίους θα προσδένονται για να ασκήσουν μια τέτοια δράση. Οι 

υποδοχείς ERα36 και GPR30 που δρουν συνεργατικά έχουν συσχετιστεί και κατά το 

παρελθόν με την αντιφλεγμονώδη δράση των οιστρογόνων και συγκεκριμένα με την  

αναστολή της επαγωγής του IL-6 από το LPS στα ανθρώπινα μονοπύρηνα. Έχει 

αποδειχτεί ότι με την πρόσδεση του οιστρογόνου 17-β-οιστραδιόλη, που αποτελεί 

το βασικό οιστρογόνο το οποίο χρησιμοποιείται στην παρούσα  εργασία, ο 

υποδοχέας ERα36 ενεργοποιείται και αλληλεπιδρά με την υπομονάδα p65 του 

πρωτεϊνικού συμπλέγματος NF-kB. Αυτή η αλληλεπίδραση έχει ως τελικό 

αποτέλεσμα την αναστολή της μεταγραφικής λειτουργίας του παράγοντα, που υπό 

φυσιολογικές συνθήκες (χωρίς την ύπαρξη του ERα36) θα λάμβανε χώρα στον 

πυρήνα των κυττάρων. Ομοίως, με πρόσδεση της 17-β-οιστραδιόλης στον συν-

υποδοχέα GPR30, επάγεται η ενεργοποίησή του, με τελικό αποτέλεσμα την 

αλληλεπίδραση του GPR30 με την υπομονάδα p65 του παράγοντα NF-kB και 

συνεπώς με την αναστολή του λόγω αναστολής της μεταγραφικής δραστηριότητάς 

του. Όμως, όσον αφορά την περίπτωση του μεμβρανικού υποδοχέα που είναι 

συζευγμένος με πρωτεΐνη G, του GPR30 δηλαδή, η σύνδεση του παράγοντα NF-kB, 

αντίθετα με τον υποδοχέα ERα36, γίνεται όχι μόνο στο πυρήνα  αλλά και στον 

κυτταρόπλασμα του κυττάρου και δεν είναι απαραίτητή η παρουσία οιστραδιόλης. 

Επομένως τα οιστρογόνα πιθανότατα προσδένονται στον ERα36 και στη συνέχεια 

μέσω της απαραίτητης παρουσίας του GPR30 σχηματίζεται ένα σύμπλοκο ERα36-

GPR30-NFkb το οποίο τελικά μπλοκάρει την δράση του NFkb. (91,92) 

Ύστερα από πειράματα με συμβατική PCR, που έγιναν για τις ανάγκες της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, στις κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού 

SKBR3, MCF7,MDA-MB-231 και T47D, παρατηρήθηκε ότι οι οιστρογονικοί υποδοχείς 

ERα36 και GPR30 εκφράζονται σε όλες τις σειρές. Συνεπώς ύστερα από την 

επίδραση αυτών των κυτταρικών σειρών  με το οιστρογόνο 17-β-οιστραδιόλη, αυτή 

μπορεί να προσδεθεί σε αυτούς τους υποδοχείς και να τους ενεργοποιήσει. 

  Με περεταίρω μελέτη που έγινε στις κυτταρικές καρκινικές σειρές SKBR3 και 

MCF7 παρατηρήθηκε ότι η ενεργοποίηση του NFkb από το LPS αναστέλλονταν από 

τα οιστρογόνα. Η μέσω shRNA αναστολή της έκφρασης του υποδοχέα ERα36 και 

στις δύο κυτταρικές σειρές είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια της ικανότητας των 
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οιστρογόνων να μπλοκάρουν την ενεργοποίηση του NFkb. Συνεπώς, τα οιστρογόνα 

πιθανόν δρουν και ασκούν τις αντιφλεγμονώδεις δράσεις τους στις συγκεκριμένες 

κυτταρικές καρκινικές σειρές μέσω του ERα36, διότι χωρίς την ύπαρξή του ο NFkb 

δεν μπορεί να ανασταλεί.  

 Συνολικά η παρούσα μελέτη αποδεικνύει ότι τα οιστρογόνα μπορούν να 

έχουν επίδραση στην επαγόμενη από την ενεργοποίηση του TLR4 έκφραση του 

TNFα σε καρκινικές σειρές καρκίνου του μαστού. Η δράση αυτή πιθανότατα 

επιτελείται μέσω του ERα36. Επομένως, στοχευμένη φαρμακολογική ενεργοποίηση 

του ERα36, με τρόπο που να μην ενεργοποιεί τους άλλους υποδοχείς που έχουν 

τροφογόνες δράσεις στον καρκίνο του μαστού, θα μπορούσε να αποτελεί μια 

έξυπνή στοχευμένη θεραπεία για την μείωση της τοπικής φλεγμονής στο καρκίνο 

του μαστού που οδηγεί σε πιο επιθετικές μορφές αυτής της νόσου.  
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ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Τα οιστρογόνα καταστέλλουν την έκφραση του παράγοντα νέκρωσης όγκου 

TNF-α, σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού 

 Ο οιστρογονικός υποδοχέας ERα36 είναι σημαντικός για τη μείωση της 

επαγόμενης από το LPS έκφρασης του παράγοντα TNF-α στις κυτταρικές 

σειρές, όπου εκφράζεται μαζί με τον συν-υποδοχέα του GPR30 

 Ο οιστρογονικός υποδοχέας ERα36 τροποποιεί τη δραστηριότητα του 

παράγοντα NF-kB 

 Στοχευόμενη φαρμακολογική ενεργοποίηση του ERα36, με τρόπο που να 

μην ενεργοποιεί τους άλλους οιστρογονικούς υποδοχείς θα μπορούσε να 

αποτελεί μια έξυπνή στοχευόμενη θεραπεία για την μείωση της τοπικής 

φλεγμονής στο καρκίνο του μαστού  
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