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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο καρκίνος είναι μια γενετική ασθένεια όπου τα κυτταρικά μέλη έχουν υποστεί 

μεταλλαγή ώστε να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Η αναγνώριση και ταυτοποίηση 

εκείνων των γονιδίων που υφίστανται μεταλλάξεις, οι οποίες δύνανται να μετασχηματίσουν 

ένα φυσιολογικό κύτταρο σε καρκινικό, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ενδιαφέροντα της 

Μοριακής Βιολογίας. Οι κατηγορίες γονιδίων που έχουν μέχρι τώρα αναγνωριστεί, ως 

υπεύθυνες για μια τέτοια συμπεριφορά κυτταρικής απορρύθμισης, είναι τα ενεργοποιημένα 

ογκογονίδια, τα απενεργοποιημένα ογκοκατασταλτικά γονίδια ενώ πρόσφατα αναφέρεται και 

μια άλλη κατηγορία γονιδίων που κυρίως εμπλέκονται στην επιδιόρθωση βλαβών στο DNA 

και φανερώνουν προδιάθεση για καρκίνο όταν μεταλλάσονται. Ο αντικειμενικός σκοπός της 

παρούσας διατριβής, ήταν η πειραματική προσέγγιση των ποσοτικών και ποιοτικών αλλαγών, 

που συμβαίνουν στην έκφραση των γονιδίων ras, στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως του 

ανθρώπου. Η προσέγγιση αυτή επιτεύχθηκε, εφαρμόζοντας την τεχνική της αλυσιδωτής 

αντίδρασης με πολυμεράση (PCR ανάλυση). Η μελέτη της έκφρασης σε ποιοτικό επίπεδο, 

έδειξε οτι οι σημειακές μεταλλάξεις στα K-ras και N-ras ογκογονίδια, είναι σπάνια γεγονότα 

στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως του ανθρώπου, ενώ οι σημειακές μεταλλάξεις στο 

κωδικόνιο 12, του H-ras γονιδίου, δεν αποτελούν αμεληταίο ποσοστό για ένα μέρος του 

πληθυσμού και δύνανται να συμβαίνουν πρώιμα σε ορισμένους καρκίνους του ουροθηλίου. 

Ωστόσο, η μελέτη σημειακών μεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12, των ras γονιδίων, δεν μπόρεσε 

να δώσει ακριβή καθορισμό του ρόλου των γονιδίων αυτών, στην συγκεκριμένη νόσο. Η 

ανάλυση όμως των γονιδίων ras σε μεταγραφικό επίπεδο, απέδειξε ότι τα γονίδια αυτά 

εμπλέκονται σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη του καρκίνου στην ουροδόχο κύστη, ως 

αναφορά την υπερέκφρασή τους. Όλοι οι καρκινικοί ιστοί, έκφρασαν και τα τρία μέλη των 

ras γονιδίων και μάλιστα το 73% αυτών, υπερέκφρασε τουλάχιστον ένα μέλος, φανερώνοντας 

το μέγεθος της συνεισφοράς των ras γονιδίων, στην ασθένεια αυτή. Τα τρία ras γονίδια, 

επέδειξαν διαφορική έκφραση μεταξύ τους, υποδεικνύοντας διαφορετικές ρυθμιστικές 

περιοχές για καθένα από αυτά. Τέτοιες ρυθμιστικές περιοχές, παρατηρούνται στις δύο 

πολυμορφικές περιοχές που εντοπίζονται γύρω και μέσα στο H-ras1 γονίδιο. Η ανάλυση των 

περιοχών αυτών, συγκρίνοντας ζεύγη καρκινικών και παρακείμενων φυσιολογικών ιστών, 

από τον ίδιο ασθενή, προσδιόρισαν γενετικές αλλαγές που δύνανται να αλλοιώσουν την 

ρύθμιση της έκφρασης του H-ras1 γονιδίου. Επίσης, η ισχυρή συνδετική ‘σχέση 

ανισορροπίας’ (linkage disequilibrium) μεταξύ των δύο πολυμορφικών θέσεων, μεταβλήθηκε 
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στους καρκινικούς ιστούς των δειγμάτων, οδηγώντας πιθανά στην διαφορετική ρύθμισή του 

H-ras γονιδίου. Οι δομικές τροποποιήσεις που υφίστανται οι επαναλλαμβανόμενες 

αλληλουχίες των πολυμορφικών αυτών θέσεων, έχουν συνδεθεί με μεταλλαγμένο 

επιδιορθωτικό μηχανισμό του DNA, φανερώνοντας έναν έμεσο τρόπο δράσης του H-ras 

γονιδίου, στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Τέλος, η μελέτη της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας (LÏÇ) στο H-ras γονίδιο, ως μία αλλαγή ποσοτικής φύσεωςς, απέδοσε στο H-

ras κάποια ογκοκατασταλτική δράση, πέρα της καλά καθορισμένης ογκογονικής δράσης του. 

Όταν το H-ras γονίδιο, υφίσταται LOH, οι δομικές τροποποιήσεις που συμβαίνουν στην 

ìßêñï-δορυφορική θέση του γονιδίου (μεταλλάξεις λόγω ελλατωματικού επιδιορθωτικού 

μηχανισμού του DNA), είναι δυνατόν να εκδηλώνονται ως υπερέχοντες χαρακτήρες, που 

επηρρεάζουν την φυσιολογική έκφρασή του στους καρκινικούς ιστούς, στο ουροθήλιο της 

κύστεως του ανθρώπου, εφόσον στην περιοχή αυτή, εντοπίζονται ‘αντικαρκινικά στοιχεία’ 

που επιδρούν στην έκφραση του φυσιολογικού H-ras γονιδίου. 
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ABSTRACT 

 

Cancer is a genetic disease, in which individual cells have been mutated, giving rise to 

uncontrolled proliferation. The identification of these mutated genes, that transform a normal 

cell to a cancer cell, has identified activated oncogenes, responsible for cellular aberration and 

inactivating oncosuppressor genes, while a further class of genes that is involved in the DNA 

repair has been demonstrated to correlate with a poor prognosis, when these genes are 

mutated. The aim of the present study was to evaluate the quantitative and qualitative changes 

of expression, of the ras family oncogenes, in the development of human bladder cancer. This 

approach exploited the use of Polymerase-Chain-Reaction analysis (PCR). The analysis 

revealed that, point mutations in codon 12 of the K-ras and N-ras oncogenes are rare events, 

while point mutations in codon 12 of the H-ras gene, was found at a significant level and may 

occur early in tumorigenesis of certain cancers of the urothelium Although the detection of 

point mutations in codon 12 of the ras genes did not elucidate the role of these genes in 

bladder cancer, the analysis of overexpression at the transcriptional level of the ras genes, 

indicated that the involvement of these genes is significant in the pathogenesis of bladder 

tumors. 73% of the samples expressed at least one member of ras family, indicating the 

frequent involvement of these genes in the disease. The three ras genes exhibited differential 

expression and we may postulate the presence of different regulator elements in the promotor 

sites of the three genes. These regulator regions are located in two polymorphic sites adjacent 

and within the H-ras1 proto-oncogene. The investigation of these two sites included the 

comparison between normal and tumor tissues from the same patient and detection of the 

genetic alterations that affected the regulation of H-ras gene expression. Futhermore, we 

found the ‘linkage disequilibrium’ between the two sites to be disturbed in the tumor samples, 

leading probably to a differential regulation of the H-ras alleles. The structural modifications 
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occuring in repetitive sequences of the two polymorphic sites, have been associated with a 

mutator DNA-repair mechanism, suggesting an indirect way of the H-ras gene activation in 

bladder cancer. The loss of heterozygosity (LOH) analysis of the H-ras gene, revealed 

oncosuppressor-like activity in addition to the oncogenic action of the gene. When the H-ras 

gene has lost an allele, the structural modifications that occur at the microsatellite locus of the 

gene (mutations are caused by defective DNA-repair mechanism), may be expressed as 

prevalent, influencing the normal expression of this gene, in bladder tumor tissue, since in this 

region is located an ‘anticancer element’, which effects the H-ras proto-oncogene expression. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1. Ο καρκίνος 

 

Το ανθρώπινο σώμα, καθώς και το σώμα κάθε ζωικού οργανισμού, μπορεί να 

θεωρηθεί σαν μια κοινωνία ή οικοσύστημα, όπου τα επιμέρους μέλη του είναι τα 

κύτταρα τα οποία αναπαράγονται με την κυταρική διαίρεση και οργανώνονται σε 

συγγενείς κοινότητες ή ιστούς. Φυσικά, στα σωματικά κύτταρα δεν ενδιαφέρουν 

τυχόν ανταγωνιστικές σχέσεις, διότι το υγιές σώμα είναι μια ιδιάζουσα κοινωνία, 

όπου ο κανόνας είναι η αυτοθυσία κι όχι ο ανταγωνισμός. Όλα τα σωματικά κύτταρα, 

είναι καταδικασμένα προς θάνατον χωρίς απογόνους, αλλά η ύπαρξη τους, έγκειται 

στην υποστήριξη των γεννητικών κυττάρων, όπου αυτά έχουν την ευκαιρία της 

επιβίωσης. Αυτό δεν είναι περίεργο, μιας και το ίδιο το σώμα είναι ένας κλώνος, όπου 

το γονιδίωμα των σωματικών κυττάρων είναι το ίδιο όπως των γεννητικών και με την 

αυτοθυσία τους για επιβίωση των γεννητικών κυττάρων, τα σωματικά κύτταρα 

βοηθούν ουσιαστικά, στην παραγωγή αντιγράφων των ίδιων τους γονιδίων. Έτσι, το 

πλήθος των κυττάρων ενός πολυκυτταρικού οργανισμού, έχει σκοπό την συνεργασία. 

Οποιαδήποτε μεταλλαγή, η οποία δημιουργεί εγωιστική συμπεριφορά σε κάποιο 

μέλος της συνεργασίας, θα έχει ως συνέπεια να ριψοκινδυνέψει το μέλος και κατ’ 

επέκταση το ίδιο το σύστημα. Οι μεταλλάξεις και ο ανταγωνισμός, που δρούν μέσα 

στο πληθυσμό των σωματικών κυττάρων, είναι τα βασικά συστατικά του καρκίνου, 

όπου είναι μια ασθένεια, στην οποία τα μεταλλαγμένα κυτταρικά μέλη, ξεκινούν να 

ευημερούν εις βάρος των γειτόνων τους, με κατάληξη την καταστροφή όλης της 

κυτταρικής κοινωνίας και το θάνατο. Η ανάπτυξη του καρκίνου παρουσιάζεται 
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λοιπόν, ως μια μίκρο-εξελικτική πορεία, η οποία μπορεί να συμβεί σε μια χρονική 

κλίμακα μηνών ή ετών στο πληθυσμό των κυττάρων, μέσα σ’ ένα ανθρώπινο ή ζωικό 

σώμα.  

 

 

1. 1. œÒÈÛÏ¸Ú Í·È Ù·ÓÈÌ¸ÏÁÛÁ ÌÂÔðÎ·ÛÏ‹Ù˘Ì 

 

Οι νεοπλασίες, ορίζονται ως μη φυσιολογικές αυξήσεις, με αυτόνομα 

χαρακτηριστικά. Οι νεοπλασίες, διαφέρουν από εκείνες τις φυσιολογικές αυξήσεις, 

όπως είναι η αναγέννηση και η υπερπλασία, στο ότι δεν ακολουθούν το καθορισμένο 

πρότυπο ανάπτυξης του οργανισμού. Τα καρκινικά κύτταρα, χαρακτηρίζονται από 

την προδιάθεσή τους να αναπαράγονται, παραμένοντας ως μια μάζα κυττάρων 

ενωμένα ή να διηθούνται ώστε να δημιουγργούν αποικίες (μετάσταση). Στην πρώτη 

περίπτωση, έχουμε καλοήθη νεοπλάσματα (benign), ενώ στη δεύτερη, κακοήθη 

νεοπλάσματα (malignancies), με ικανότητα διήθησης στους γύρω ιστούς, αίμα και 

λεμφικούς αδένες, δημιουργώντας δευτερογενείς εστίες, δηλαδή μεταστάσεις σε άλλα 

σημεία του σώματος. 

 Το πρώτο μέρος αναγνώρισης μιας νεοπλασίας, είναι ο ιστολογικός 

κυτταρικός τύπος. Έτσι, οι νεοπλασίες διακρίνονται σε επιθηλιακές νεοπλασίες 

(καρκινώματα), νεοπλασίες του συνδετικού ή μυϊκού ιστού (σαρκώματα), νεοπλασίες 

στο αιμοποιητικό σύστημα (λευχαιμίες) ή στο νευρικό σύστημα. Στον πίνακα 1, 

Í·Ù·Ù‹ÛÛÔÌÙ·È ÔÈ Ù˝ðÔÈ ÌÂÔðÎ·ÛÈ˛Ì ðÔı ÂflÌ·È ðÈÔ ÍÔÈÌÔfl ÛÙÈÚ «—¡, Ï·Êfl 

ÏÂ ÙÁÌ Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· ðÔı ÛıÏ‚·flÌÔıÌ Í·È ÙÔıÚ ÒıËÏÔ˝Ú Ë·Ì‹ÙÔı ·ð¸ ·ıÙÔ˝Ú. 
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_______________________________________________________________

____________ 

 

Πίνακας 1: Συχνότητα καρκίνων και θνησιμότητα από την νόσο στις ΗΠΑ, 1993. 

Καρκινικός τύπος Νέες περιπτώσεις 

ανά έτος 

Συχνότητα 

περιστατικών 

Θάνατοι ανά 

έτος 

Συχνότητα 

θανάτων 

Σύνολο καρκίνων 1.170.000 528.300 

Επιθηλιακοί 

καρκίνοι: 

καρκινώματα 

992.700

 

85% 

 

417.175 

 

79% 

Στοματική 

κοιλότητα              

και φάρυγγας 

29.800

 

3% 

 

7.700 

 

1% 

Πεπτικό σύστημα 236.900 20% 120.325 23% 

Λέπτο και παχύ 

έντερο 

152.000 13% 57.000 11% 

Πάγκρεας 27.700 2% 25.000 5% 

Στομάχι 24.000 2% 13.600 3% 

Συκώτι και 

χολικό             

σύστημα 

15.800

 

1% 

 

12.600 

 

2% 

Αναπνευστικό 

σύστημα 

187.100 16% 154.200 29% 

Πνεύμονες 170.000 15% 149.000 28% 

Μαστός 183.000 16% 46.300 9% 

Δέρμα (>700.000)*  9.100 2% 

Κακοήθη 

μελανώματα 

32.000 3% 6.800 1% 

Γεννητικό 

σύστημα 

244.400 21% 59.950 11% 

Αδένας του 

προστάτη 

165.000 14% 35.000 7% 

Ωοθήκες 22.000 2% 13.300 3% 

Τράχηλος της 

μήτρας 

13.500 1% 4.400 1% 

Ενδομήτριο 31.000 3% 5.700 1% 
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Ουροποιητικό 

σύστημα 

79.500 7% 20.800 4% 

Ουροδόχος 

κύστη 

52.300 4% 9.900 2% 

 

Καρκίνοι του 

αιμοποιητιού και 

ανοσοποιητικού 

συστήματος: 

Λευχαιμίες 

93.000

 

 

 

8% 

 

 

 

50.000 

 

 

 

9% 

 

Καρκίνοι του 

κεντρικού νευρικού 

συστήματος και των 

οφθαλμών: 

γλοιώματα, 

ρετινοβλαστώματα 

κ.α. 

18.250

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

12.350 

 

 

 

 

2% 

 

Καρκίνοι του 

συνδετικού ιστού, 

των μυών και των 

αγγείων: σαρκώματα 

8.000

 

 

 

1% 

 

 

 

4.150 

 

 

 

1% 

 

Υπόλοιποι τύποι 

καρκίνων+μη-ειδικές 

θέσεις 

57.050

 

 

5% 

 

 

43.425 

 

 

8% 

*Καρκίνοι του δέρματος που δεν είναι μελανώματα, δεν περιλαμβάνονται στο 

σύνολο των καρκίνων, εφόσον η πλειονότητά τους θεραπεύεται εύκολα και οι περισσότεροι 

από αυτούς δεν έχουν καταγραφεί. Σε όλο τον κόσμο, οι πέντε πιο συχνοί καρκίνοι, είναι 

εκείνοι των πνευμόνων, του στομάχου, του στήθους, του εντέρου και του τραχήλου της 

μήτρας, ενώ ο ολικός αριθμός των νέων περιστατικών ανά έτος, είναι πάνω από 6 

εκατομμύρια. Σημειώνουμε, πως το 50% των ασθενών αυτών πεθαίνουν. (Δεδομένα για τις 

ΗΠΑ, από την Αμερικανική καρκινική εταιρεία, Cancer Facts and Figures, 1993). 

_______________________________________________________________

____________ 
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 Σε αντιστοιχία των κακοηθών νεοπλασιών, υπάρχει ένα σύνολο 

κατηγοριών καλοηθών νεοπλασιών. Π.χ. Ένα αδένωμα, είναι ένα καλοήθες 

επιθηλιακό νεόπλασμα, ενώ ένα αδενοκαρκίνωμα, είναι ένα κακοήθες νεόπλασμα. 

Περίπου το 90% των νεοπλασιών του ανθρώπου είναι καρκινώματα, διότι ο 

επιθηλιακός ιστός είναι περισσότερο εκτεθιμένος στους διάφορους τύπους φυσικών ή 

χημικών βλαβών ή διότι οι περισσότερες διεργασίες πολλαπλασιασμού των κυττάρων 

στο σώμα, λαμβάνουν χώρα στο επιθήλιο. 

 

 

1. 2. Η κλωνική θεωρία του καρκίνου 

 

Ακόμη κι όταν ένας καρκίνος έχει ήδη κάνει μετάσταση, η πρωτογενής του 

εστία συχνά είναι ένας συγκεκριμένος όγκος. Ο όγκος αυτός, δημιουργήθηκε σε ένα 

συγκεκριμένο όργανο και φαίνεται πως προκλήθηκε από την κυτταρική διαίρεση ενός 

μόνο κυττάρου, το οποίο υπέστει κάποια κληρονομήσιμη αλλαγή. 

 Όταν εντοπίζεται για πρώτη φορά μια νεοπλασία, συνίσταται από 

εκατομμύρια ή περισσότερα κύτταρα. Μάλιστα, μπορεί να περιέχει και πολλά 

φυσιολογικά κύτταρα (ινοβλάστες), από τον υποκείμενο συνδετικό ιστό, που 

σχετίζεται με τον όγκο. Όλα αυτά τα μη-φυσιολογικά κύτταρα, προήλθαν από ένα και 

μόνο κύτταρο. Απόδειξη αυτής της υπόθεσης, προήλθε από την ανάλυση του DNA 

των κυττάρων. Έτσι, σε όλους τους ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία, τα 

λευχαιμικά λευκά αιμοσφαίρια, ξεχωρίζουν από τα φυσιολογικά κύτταρα από μια 

μετατόπιση μεταξύ των μακρών βραχιόνων των χρωμοσωμάτων 9 και 22 (åéêüíá 

1). ºÙ·Ì Á ·ÎÎÁÎÔı˜fl· ÙÔı DNA, ÛÙÁ Ë›ÛÁ ÙÁÚ ÏÂÙ·Ù¸ðÈÛÁÚ, 
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ÍÎ˘ÌÔðÔÈfiËÁÍÂ Í·È ·Ì·Î˝ËÁÍÂ, ‚Ò›ËÁÍÂ ð˘Ú Á Ë›ÛÁ ÙÔı Ûð·ÛflÏ·ÙÔÚ Í·È 

Âð·Ì·Û˝Ì‰ÂÛÁÚ ÙÔı ÏÂÙ·ÙÔðÈÛÏ›ÌÔı ËÒ·˝ÛÏ·ÙÔÚ, fiÙ·Ì fl‰È· ÛÂ ¸λα τα 

λευχαιμικά κύτταρα του ίδιου ασθενή, αλλά διέφεραν ελαφρά μεταξύ διαφορετικών 

ασθενών. Αυτή η διαπίστωση αναμενόταν, εφόσον κάθε περίπτωση λευχαιμίας, 

δημιουργήθηκε από ένα μοναδικό περιστατικό, που προκλήθηκε σε ένα μόνο 

κύτταρο. 

 

_______________________________________________________________

____________ 

 
     9      22   9q+    22q- 

 

 

Εικόνα 1: Η μετατόπιση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 9 και 22, είναι υπεύθυνη για την 

χρόνια μυελογενή λευχαιμία. Το μικρότερο, από τα δύο ανώμαλα χρωμοσώματα που 

δημιουργούνται, καλείται Χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας, εξαιτίας της πόλης όπου 

ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά αυτή η ανωμαλία. 

_____________________________________________________________________ 

 

 22



 Άλλος τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται ότι ο καρκίνος έχει 

μονοκλωνική προέλευση, είναι η χρήση του φαινομένου της Χ-χρωμοσωμικής 

απενεργοποίησης. Συνοπτικά αναφέρουμε, οτι με την προσέγγιση της Χ-

χρωμοσωμικής απενεργοποίησης (μελέτη της έκφρασης ενός Χ-συνδεδεμένου 

γονιδίου, ως ιχνηθέτη), βρέθηκε οτι όλα τα κύτταρα καλοήθων ή κακοήθων 

νεοπλασιών, έχουν το ίδιο Χ-χρωμόσωμα απενεργοποιημένο (åéêüíá 2). 

 

_______________________________________________________________

____________ 

 

 
 

Εικόνα 2: Η εικόνα 2, είναι ένα μωσαϊκό από Χ-χρωμοσωμική απενεργοποίηση, 

δεικνύοντας την μονοκλωνική προέλευση του καρκίνου. Νωρίς κατά την εμβρυογένεση, ένα 

από τα δύο Χ-χρωμοσώματα στην γυναίκα απενεργοποιείται. Αυτό κληρονομείται στα 

κύτταρα-απογόνους. Έτσι ουσιαστικά, κάθε φυσιολογικός ιστός στο σώμα της γυναίκας, 

είναι ένα μίγμα από διαφορετικά Χ-χρωμοσώματα (στην εικόνα βλέπουμε μίγμα κόκκινων 

και γκρίζων κυττάρων, σ’ έναν φυσιολογικό ιστό). Όμως, όταν τα κύτταρα ενός καρκίνου 

μελετώνται σχετικά με την έκφραση ενός Χ-συνδεδεμένου γονιδίου-ιχνηθέτη, παρατηρούμε 

πως συνήθως όλα τα κύτταρα, έχουν το ίδιο Χ-χρωμόσωμα απενεργοποιημένο. Αυτό 

αποδεικνύει, οτι όλα τα κύτταρα προήλθαν από ένα και μόνο καρκινικό κύτταρο. 

_______________________________________________________________

____________ 
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 ºÏ˘Ú, Á ÍÎ˘ÌÈÍfi ËÂ˘Òfl· ÙÁÚ Ô„ÍÔ„›ÌÂÛÁÚ, ‰ÂÌ ıðÔÛÙÁÒflÊÂÈ 

ÔÙÈ Ô Í·ÒÍflÌÔÚ ÂflÌ·È ÙÔ ·ðÔÙ›ÎÂÛÏ· ÂÌ¸Ú Ï¸ÌÔ ÂÓ·ÎÎ·ÍÙÈÍÔ˝ „Â„ÔÌ¸ÙÔÚ. 

‘Ô ð·Ò‹‰ÂÈ„Ï· ÙÁÚ ÛıÌÂÒ„ÈÛÙÈÍfiÚ ‰Ò‹ÛÁÚ Ù˘Ì Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì ras Í·È myc 

(ÂÈÍ¸Ì· 3), ıðÔ‰ÂÈÍÌ˝ÂÈ ð˘Ú „È· Ì· ðÒÔÍÎÁËÂfl ÏÈ· Í·ÍÔfiËÁÚ ÂÓ·ÎÎ·„fi, 

‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ÛıÏ‚·flÌÔıÌ ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒ· ÙÔı ÂÌ¸Ú ÂÓ·ÎÎ·ÍÙÈÍ‹ „Â„ÔÌ¸Ù·. 

 

 

_______________________________________________________________

____________ 

 

 

 

Εικόνα 3: Συνεργιστική δράση ογκογονιδίων, σε διαγονιδιακά ποντίκια. Οι γραφικές 

παραστάσεις, δείχνουν την ανίχνευση των όγκων, σε τρεις τύπους διαγονιδιακών ποντικών. Ο 

ένας τύπος φέρνει ένα myc ογκογονίδιο, ο δεύτερος φέρνει ένα ras ογκογονίδιο και ο τρίτος 

φέρνει και τα δύο ογκογονίδια. Όλες οι κυτταρικές σειρές των ποντικών, αναπτύσσουν 

όγκους πολύ πιο συχνά, από τις φυσιολογικές. Οι κυτταρικές σειρές που περιέχουν και τα δύο 

ογκογονίδια, αναπτύσσουν όγκους με πολύ υψηλότερο ρυθμό, τόσο που υπερβαίνει το 

άθροισμα των ρυθμών αύξησης των δύο ογκογονιδίων χωριστά. 

_______________________________________________________________

____________ 
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1. 3. Ο καρκίνος είναι γενετική νόσος 

 

Όταν ένα μη-φυσιολογικό κύτταρο πρόκειται να δημιουργήσει καρκίνο, αυτή 

η κυτταρική εξαλλαγή είναι επόμενο οτι θα κληρονομηθεί στους απογόνους αυτού 

του κυττάρου, εφόσον οφείλεται σε μια γενετική αλλαγή (μεταλλαγή) στην DNA-

αλληλουχία του κυττάρου. Η συσχέτιση μεταξύ καρκινογένεσης και 

μεταλλαξιγένεσης, είναι φανερή σε τρείς κατηγορίες παραγόντων: α) χημική 

καρκινογένεση (πρόκληση σημειακών μεταλλάξεων στην DNA-αλληλουχία), β) 

ιονίζουσες ακτινοβολίες, όπως οι ακτίνες-Χ (πρόκληση χρωμοσωμικών θραύσεων 

και μετατοπίσεων) και γ) ιοί (διείσδυση ξενικού DNA στο κυτταρικό DNA). 

 Μία μόνο μετάλλαξη δεν φαίνεται αρκετή ώστε να μετατρέψει ένα 

υγιές κύτταρο, σε καρκινικό κύτταρο. Αποδεικνύεται, πως η καρκινογένεση σαν 

κανόνας, απαιτεί να συμβούν πολλά ανεξάρτητα γεγονότα σ’ ένα υγιές κύτταρο, πριν 

γίνει η εξαλλαγή του σε καρκινικό και επομένως, η ανάπτυξη καρκίνου, δύναται να 

συνδεθεί και με την πάροδο της ηλικίας. 

 Η σειρά αυτών των τυχαίων γενετικών αστοχιών, ενέχονται στην 

παύση των φυσικών περιορισμών του πολλαπλασιασμού του κυττάρου. Για κάθε 

κυτταρικό τύπο, υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός τρόπων, ώστε να συμβεί μια 

τέτοια παύση. Μάλιστα, οι αλλαγές που εμφανίζονται σ’ ένα σχετικά μικρό σύνολο 

γονιδίων, είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο ποσοστό απορρύθμισης της κυτταρικής 

συμπεριφοράς, στον καρκίνο. Η αναγνώριση και ταυτοποίηση των περισσοτέρων από 

αυτών των γονιδίων, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ενδιαφέροντα της Μοριακής 

Βιολογίας. 
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 Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, ρυθμίζεται άμεσα ή έμεσα. Άμεσα, 

μέσω μηχανισμών που καθορίζουν εάν ένα κύτταρο θα ξεκινήσει ή όχι να διαιρείται ή 

έμεσα μέσω της ρύθμισης της εντολής για τελική διαφοροποίηση ή 

προγραματισμένου κυτταρικού θανάτου. Σε κάθε περίπτωση, τα φυσιολογικά γονίδια 

που συμμετέχουν σ’ αυτήν την ρύθμιση, δύνανται να διακριθούν, σ’ εκείνα των 

οποίων τα προϊόντα βοηθούν στην διέγερση της αύξησης του αριθμού των κυττάρων 

και σ’ εκείνα των οποίων τα προϊόντα βοηθούν στην αναστολή αυτού του γεγονότος. 

Επομένως, υπάρχουν δύο πορείες μετασχηματισμού προς τον μη-ελεγχόμενο 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό και διήθηση, που είναι τα χαρακτηριστικά του καρκίνου. 

Πρώτον, η δημιουργία υπερενεργοποιημένου γονιδίου ‘διέγερσης’ (μεταλλάξεις με 

επικρατούσα έκφραση), όπου αρκεί ένα από τα δύο αντίγραφα του γονιδίου να 

υποστεί αλλαγή. Το μεταλλαγμένο πια γονίδιο, καλείται ογκογονίδιο, ενώ το 

φυσιολογικό αλληλόμορφό του, είναι το πρωτο-ογκογονίδιο. Δεύτερον, η 

απενεργοποίηση ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η 

μετάλλαξη έχει υποτελή έκφραση, ώστε και τα δύο αλληλόμορφα πρέπει να 

απενεργοποιηθούν ή να εκλείψουν ώστε να ελευθερωθεί το κύτταρο από την 

αναστολή. Επιπλέον, αναφέρεται με ενδιαφέρον μια κατηγορία γονιδίων, που 

προσδίδουν προδιάθεση για καρκίνο, όταν μεταλλάσονται και που κυρίως 

εμπλέκονται στην επιδιόρθωση βλαβών στο DNA.  

 

 

 

2. Ογκογονίδια  
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Τα μεταλλαγμένα γονίδια που έχουν επικρατούσα έκφραση, όπως είναι τα 

ογκογονίδια, μπορούν να αναγνωριστούν ευθέως, παίρνοντας DNA από τα κύτταρα 

των καρκινικών όγκων και εξετάζοντάς τα για θραύσματα, που όταν παράγονται 

μέσα στο φυσιολογικό κύτταρο, προκαλούν κυτταρική συμπεριφορά όμοια με των 

καρκινικών κυττάρων.  

 Οι ιοί, έχουν παίξει αξιοσημείωτο ρόλο στην έρευνα για τις γενετικές 

αιτίες του καρκίνου στον άνθρωπο. Ο πρώτος ιός, που προκαλεί καρκίνο στα ζώα, 

ανακαλύφθηκε πριν 80 χρόνια στους αρουραίους. Ο ιός αυτός, θεωρήθηκε ως 

υπεύθυνος στην επιμόλυνση που δημιουργεί σαρκώματα. Ο επιμολυντικός 

παράγοντας, χαρακτηρίστηκε ως ένας ιός του σαρκώματος σε κοτόπουλα (Rous 

sarcoma virus) και είναι ένας RNA-ιός, δηλáäÞ ρετροϊός, ï ïðïßïò áöïý 

μολύνει ένα κύτταρο, το RNA μεταγράφεται σε DNA, με το ένζυμο αντίστροφη 

μεταγραφάση και το DNA του ενσωματώνεται στο γονιδίωμα του ξενιστή και έτσι 

δύναται να υπάρχει και να μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές του κυττάρου (εικόνα 

4). 

 

_______________________________________________________________

____________ 
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 Το σύστημα στο οποίο δοκιμάζεται ενδεχόμενη ιική μόλυνση και 

δυνατότητα πρόκλησης καρκίνου από αυτήν, είναι κύτταρα ινοβλαστών σε κυτταρική 

καλλιέργεια. Η δημιουργία αποικιών με μη-φυσιολογικά μετασχηματισμένα κύτταρα, 

δεικνύει την ενεργοποίηση του ιού. Κάθε αποικία, είναι ένας κλώνος, που 

δημιουργείται από ενα μόνο κύττταρο, που μολύνθηκε από τον ιό και στο οποίο 

ενσωματώθηκε σταθερά το γονίδιο του ιού. 

 Τα μετασχηματισμένα κύτταρα, έχουν σαφώς διαφορετική 

συμπεριφορά (πίνακας 2) από τα φυσιολογικά και είναι ικανά, σε κατάλληλες 

συνθήκες, να δώσουν καρκίνο (Spandidos DA, 1986). Η διαφορετική συμπεριφορά 

των μετασχηματισμένων κυττάρων, αποδίδεται σε ένα ογκογονίδιο (src), το οποίο 

μεταφέρει ο ιός, αλλά δεν είναι απαραίτητο για τη δική του επιβίωση ή αναπαραγωγή. 

 

_______________________________________________________________

____________ 
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Πίνακας 2: Μερικές από τις αλλαγές που συνήθως παρατηρούνται, όταν μια καλλιέργεια 

κυττάρων-φυσιολογικού ιστού, μετασχηματιστεί από έναν καρκινικό ιό.  

____________________________________________________________________

_____________ 

 

Α. Ανωμαλίες που σχετίζονται με την κυτταροπλασματική μεμβράνη 

1. Αυξημένη μεταφορά μεταβολιτών 

2. Αυξημένη κινητικότητα των κυτταροπλασματικών προτεϊνών 

 

Β. Ανωμαλίες προσκόλλησης 

1. Ελάττωση της τάσης προσκόλλησης σε επιφάνειες, ώστε εμφανίζουν την ικανότητα να 

παραμένουν σε περικυκλική μορφολογία 

2. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ινώδους οργάνωσης, με την βοήθεια ινιδίων ακτίνης 

3. Περιορισμένο εξωτερικό επικάλυμα  ινονεκτίνης 

4. Υψηλή παραγωγή του ενεργοποιητή πλασμινογένεσης, που προκαλεί αυξημένη εξωκυτταρική 

πρωτεόλυση 

 

Γ. Ανωμαλίες αύξησης και διαίρεσης 

1. Αύξηση σε ασυνήθιστα υψηλή κυτταρική πυκνότητα 

2. Μειωμένη απαίτηση για αυξητικούς παράγοντες 

3. Ελάχιστη εξάρτηση για προσκόλληση σε στερεή επιφάνεια  

4. ‘Αθανατοποίηση’ (δύναται να συνεχίζεται ο πολλαπλασιασμός επαόριστα) 

5. Δυνατότητα πρόκλησης όγκων, όταν εκχέονται σε ευαισθητοποιημένα ζώα 

 

_______________________________________________________________

____________ 

 Ο υβριδισμός DNA-DNA του ιικού src-ογκογονιδίου και 

γονιδιώματος από φυσιολογικό σπονδυλωτό, έδωσε σαν αποτέλεσμα οτι το γονιδίωμα 

των φυσιολογικών κυττάρων των ζώων, περιέχει μια αλληλουχία, που μοιάζει πολύ, 

αλλά όχι εντελώς με την αλληλουχία του src-ογκογονιδίου (Rous sarcoma virus). Η 

αλληλουχία αυτή, ονομάστηκε c-src ή απλά src, σε αντιπαραβολή του ογκογονιδίου 

του ιού v-src. Το c-src, αποτελεί το πρωτο-ογκογονίδιο που ανταποκρίνεται στο 

ογκογονίδιο v-src. Φαίνεται, πως το πρωτο-ογκογονίδιο, αποσπάσθηκε κατά τυχαίο 
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τρόπο από τον ρετροϊό, μέσα από το γονιδίωμα ενός προηγούμενα ξενιστή-κυττάρου, 

αλλά στην πορεία μεταλλάχθηκε, ώστε να οδηγήσει σε μια λειτουργία που προάγει 

τον καρκίνο. Αποδείχθηκε, πως πρωτο-ογκογονίδια, υπάρχουν σε κάθε φυσιολογικό 

κύτταρο και μελέτες υβριδισμού που χρησιμοποιούν ιικά ογκογονίδια, έχουν 

αναγνωρίσει αλληλουχίες πρωτο-ογκογονιδίων(Bishop JM, 1987). 

 Κυτταρικά ογκογονίδια επίσης αναγνωρίστηκαν, με άμεση 

πειραματική προσέγγιση γονιδίων, που μεταβιβάζουν τον καρκινικό φαινότυπο από 

καρκινικά, σε φυσιολογικά κύτταρα. Αυτή η προσέγγιση, πραγματοποιήθηκε 

πρωτοπορειακά από τους Spandidos and Siminovitch (1977, 1978). Ακολούθως, 

φυσιολογικά ΝΙΗ3Τ3 κύτταρα φιμπροβλαστών (mouse-derived fibroblast cells), 

μετασχηματίστηκαν από DNA καρκινικών κυτταρικών κλώνων ή φρέσκων 

καρκινικών ιστών (Weinberg RA, 1985). Οι παράγοντες μετασχηματισμού, βρέθηκαν 

ομόλογοι με ογκογονίδια, που είχαν αναγνωρισθεί σε ρετροϊούς, όπως το H-ras 

(Harvey-rat-sarrcoma) και το K-ras (Kindey-rat-sarcoma), ÂÌ˛ ·Ì·„Ì˘ÒflÛÙÁÍ·Ì 

Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰È· ðÔı ‰ÂÌ Âfl˜·Ì Ï›˜ÒÈ Ù¸ÙÂ ·Ì·ˆÂÒËÂfl, ¸ð˘Ú ÙÔ neu Í·È ÙÔ N-

ras. Μέχρι τώρα, γύρω στα 60 πρωτο-ογκογονίδια έχουν ανακαλυφθεί, όπου το 

καθένα μπορεί να μετατραπεί σε ογκογονίδιο. Κάθε ογκογονίδιο, έχει επικρατούσα 

έκφραση στις νεοπλασίες κάθε τύπου. Συγκεκριμένα για τα ras-ογκογονίδια, 

ολοκληρώνεται μια τέτοια είδους προσέγγιση (πίνακας 3). Πολλά επιπλέον γονίδια 

έχουν επανειλημμένα καταμετρηθεί, σ’ ένα πλήθος μεταλλαγμένων τύπων και ειδών 

καρκίνου, υποθέτοντας οτι η πλειονότητα των πρωτο-ογκογονιδίων στα σπονδυλωτά, 

έχει ήδη προσδιορισθεί. 
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_____________________________________________________________________

______ 

 

Πίνακας 3: Μεταλλάξεις των ras γονιδίων, σε όγκους του ανθρώπου. 

Θέση του όγκου 

 

ras γονίδιο Συχνότητα 

μεταλλάξεων (%) 

Πάγκρεας K-ras 80-90 

Παχύ έντερο K-ras 30-60 

Λέπτο έντερο H-ras 31 

Πνεύμονες K-ras 27-60 

Αδένας του προστάτη H-ras, K-ras 0-25 

Συκώτι K-ras, N-ras 12-26 

Δέρμα H-ras, K-ras, N-ras 0-46 

Ωοθήκες K-ras 0-48 

Τράχηλος της μήτρας K-ras 20 

Ενδομήτριο K-ras 10-40 

Ουροδόχος κύστη Η-ras 0-76 

Στομάχι H-ras 0-41 

Νεφρά K-ras 0-50 
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Θυρεοειδής H-ras, K-ras, N-ras 0-60 

Εγκέφαλος N-ras, K-ras 0-13 

Μαστός K-ras 0-12 

Όρχεις K-ras, N-ras 12-43 

Λευχαιμία N-ras, K-ras 6-40 

Κεφαλή και τράχηλος H-ras, Κ-ras 0-30 

_______________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

____________ 
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Εικόνα 5: Τρεις τρόποι, με τους οποίους ένα πρωτο-ογκογονίδιο δύναται να μετατραπεί σε 

ογκογονίδιο. Ένας τέταρτος μηχανισμός, που δεν δείχνεται στην εικόνα, περιλαμβάνει τον 

ανασυνδυασμό, μεταξύ του DNA ενός ρετροϊού και ενός πρωτο-ογκογονιδίου, όπου οι 

επιδράσεις του είναι παρόμοιες με αυτές των χρωμοσωμικών αναδιατάξεων που 

δείχνονται στην εικόνα, δηλαδή να χάσει το πρωτο-ογκογονίδιο τον φυσιολογικό έλεγχό 

του. 

_______________________________________________________________

____________ 

 

2. 1. Μετατροπή ενός πρωτο-ογκογονιδίου σε ογκογονίδιο 

 

1. Ο βασικός τύπος της γενετικής βλάβης, η οποία δύναται να μετατρέψει ένα πρωτο-

ογκογονίδιο σε ογκογονίδιο, δείχνεται στην εικόνα 5. Το γονίδιο, μεταλλάσσεται 

με μια σημειακή μετάλλαξη (mutation) ή με έλλειψη, διαμέσου μιας 

χρωμοσωμικής μετατόπισης ή με ένθεση ενός κινητού γενετικού στοιχείου, όπως 
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είναι το DNA ενός ρετροϊού. Η αλλαγή, μπορεί να συμβεί στην περιοχή που 

κωδικοποιεί το προϊόν έκφρασης του ογκογονιδίου, έτσι ώστε να παράγεται ένα 

προϊόν με αυξημένη ενεργότητα ή μπορεί να συμβεί στην παρακείμενη περιοχή 

ελέγχου, έτσι ώστε το γονίδιο απλά να υπερεκφράζεται. Άλλη αιτία υπερέκφρασης 

του ογκογονιδίου, μπορεί να είναι και η γονιδιακή επέκτασή του (amplification) 

μέσα στο γονιδίωμα, σε υψηλό αριθμό αντιγράφων, μετά από λάθη στην πορεία 

της χρωμοσωμικής αντιγραφής.  

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενεργοποίησης ενός πρωτο-ογκογονιδίου σε 

ογκογονίδιο, αποτελεί το ανθρώπινο H-ras γονίδιο. Το γονίδιο αυτό, απομονώθηκε 

από την κυτταρική σειρά καρκινικών κυττάρων της ουροδόχου κύστεως και ήταν 

το πρώτο κυτταρικό ογκογονίδιο, όπου η ενεργοποίηση του δείχθηκε πως 

προέρχεται από μια σημειακή μετάλλαξη (Barbacid M, 1987). Στη συνέχεια, 

αποδείχθηκε πως σε κυτταρικές σειρές, αλλά και φρέσκους καρκινικούς ιστούς, οι 

σημειακές μεταλλάξεις βρίσκονται συνήθως στις αλληλουχίες των ras 

ογκογονιδίων. Μια συνοπτική αναφορά της συχνότητας μεταλλάξεων των ras 

ογκογονιδίων σε όγκους του ανθρώπου, που εμφανίζουν υψηλό ποσοστό 

μεταλλάξεων στα ras γονίδια, δείχθηκε στον πίνακα 3. 

 

2. Οι χρωμοσωμικές μετατοπίσεις, είναι ένας τρόπος ενεργοποίησης των πρωτο-

ογκογονιδίων, σε λευχαιμίες στον άνθρωπο (Haluska et al, 1987). Δύο 

διαφορετικοί μηχανισμοί ενεργοποίησης έχουν παρατηρηθεί. Ο πρώτος, 

αναφέρεται στην χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML), όπου περισσότερο από το 

90% των ασθενών με CML παρουσιάζουν στα καρκινικά τους κύτταρα μια 

μετατόπιση. Η μετατόπιση γίνεται μεταξύ χρωμοσώματος 9 και 22 (åéêüíá 1). 

Άλλος μηχανισμός μετατόπισης, είναι είναι στο λεύκωμα του Burkitt, όπου το myc 
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ογκογονίδιο μετατοπίζεται από το χρωμόσωμα 8, σε άλλο χρωμόσωμα (2, 14, 22). 

Στο χρωμόσωμα 8, το ογκογονίδιο είναι ανενεργό, ενώ η μετατόπισή του αυτή έχει 

ως αποτέλεσμα την ενεργοποίησή του. 

3. Γονιδιακή επέκταση των πρωτο-ογκογονιδίων, παρατηρείται σε ποικίλες 

νεοπλασίες του ανθρώπου (Yokota et al, 1986) και αποτελεί έναν ακόμη τρόπο 

μετατροπής ενός πρωτο-ογκογονιδίου, σε ογκογονίδιο. Η γονιδιακή επέκταση, 

παρουσιάζεται είτε σαν περιστασιακή εικόνα ορισμένων νεοπλασιών, είτε ως 

συνηθισμένο γεγονός, σε ιδιαίτερες νεοπλασίες. Ένα τέτοιο παράδειγμα, είναι η 

γονιδιακή επέκταση των c-myc, erbB ή neu γονιδίων, στον καρκίνου του μαστού, 

όπου πραγματοποιείται σε προχωρημένα στάδια της νόσου και σχετίζεται με κακή 

πρόγνωση. 

 

 

2. 2. Ογκογονικός τρόπος δράσης των ογκογονιδίων 

 

Τα ογκογονίδια του ανθρώπου κατατάσσονται σε ομάδες, ανάλογα με τον 

τρόπο δράσης των προϊόντων τους ή την θέση που εντοπίζονται στο κύτταρο 

(Σπαντίδος ΔΑ, 1992) (εικόνα 6): 

 

1. Αυξητικοί παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί, προσδενόμενοι σε αντίστοιχους 

υποδοχείς, επάγουν κυτταρική διαίρεση και σε μη-φυσιολογικές συνθήκες την 

εξαλλαγή των κυττάρων. Τέτοιος παράγοντας, είναι ο PDGF-αυξητικός 

παράγοντας των αιμοπεταλίων (platelet derived growth factor), που είναι το προϊόν 

του sis-γονιδίου. Στην περίπτωση που το ίδιο κύτταρο, το οποίο παράγει τον 
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αυξητικό παράγοντα, διαθέτει και τον αντίστοιχο υποδοχέα, τότε το φαινόμενο 

καλείται ‘αυτοκρινής επαγωγή’. 

2. Υποδοχείς ορμονών και αυξητικών παραγόντων. Τα ογκογονίδια αυτά, παράγουν 

υποδοχείς μεμβρανικούς ή ενδοκυτταρικούς. Τέτοιοι είναι οι υποδοχείς αυτοί, που 

δρουν ως πρωτεϊνικές κινάσες, φωσφορυλιώνοντας κατάλοιπα τυροσίνης.  

 

3. Ενδοκυτταρικοί διαβιβαστές μηνυμάτων. Στην κατηγορία αυτή, συγκαταλέγονται 

ογκογονίδια που παράγουν πρωτεϊνικές κινάσες των τυροσινών, κινάσες σερίνης, 

θρεονίνης και τα ογκογονίδια ras, που παράγουν πρωτεΐνες με GTPÜóç δράση 

(οικογένεια των ογκογονιδίων ras). 

 

4. Πυρηνικοί μεταγραφικοί παράγοντες. Τα γονίδια αυτά, εκφράζουν ρυθμιστικούς 

παράγοντες άλλων γονιδίων. Η κακοήθης εξαλλαγή του κυττάρου, είναι το 

αποτέλεσμα απορρύθμισης αυτών των γονιδίων, ώστε η συνέπεια είναι η μη-

φυσιολογική έκφραση των γονιδίων, που η έκφρασή τους εξαρτάται από αυτά. 
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_______________________________________________________________

____________  

 

Εικόνα 6: Οι ενεργότητες και οι θέσεις που εντοπίζονται τα προϊόντα των 

κυριότερων κατηγοριών, γνωστών ογκογονιδίων. Μερικά αντιπροσωπευτικά πρωτο-

ογκογονίδια σε κάθε κατηγορία, δεικνύονται στις παρενθέσεις. 

_______________________________________________________________

____________ 

2. 3. Ογκογονίδια ras 

 

Τα ογκογονίδια ras πρωτοανακαλύφθηκαν, ως ογκογονίδια που μεταφέρονται 

από ρετροϊούς, οι οποίοι προκαλούν σάρκωμα στους αρουραίους (rat sarcoma). Το 

πρώτο ογκογονίδιο που αναγνωρίστηκε, αφορά εκείνο που ταυτοποιήθηκε στην 

ανθρώπινη κυτταρική σειρά EJ, του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως (Chiaho Shih 

and Robert A Weinberg, 1982) και ήταν κυτταρικό ομόλογο του ογκογονιδίου H-ras, 

του ιού του σαρκώματος στους αρουραίους (v-H-ras) (Barbacid Μ, 1987). Επίσης, το 

K-ras ταυτοποιήθηκε, ως το ογκογονίδιο που ενεργοποιείται στον καρκίνο του 

πνεύμονα του ανθρώπου και αντιστοιχεί στο ογκογονίδιο του ιού του σαρκώματος 

των αρουραίων (v-K-ras). Το N-ras ογκογονίδιο, βρέθηκε στην κυτταρική σειρά του 

νευροβλαστώματος, ως ένα γονίδιο που μετασχηματίζει τα κύτταρα και είναι 
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ομόλογο των άλλων ras-ογκογονιδίων. Η εντόπιση των ras-ογκογονιδίων στο 

γονιδίωμα του ανθρώπου έχει επιτευχθεί êáé ως αναφορά το N-ras, εντοπίζεται στο 

βραχύ βραχίονα του ανθρωπίνου χρωμοσώματος 1 (1p22-p32), ενώ το H-ras και K-

rasB, ÂÌÙÔðflÊÔÌÙ·È ÛÙÔ βραχύ βραχίονα των χρωμοσωμάτων 11 (11p15.1-p15.5) 

και 12 (12p12.1-pter) αντίστοιχα (Barbacid Μ, 1987). 

 

 

2. 3. 1. Δομή των ras ογκογονιδών 

 

Τα τρία ras ογκογονίδια έχουν μια κοινή δομή. Η δομή τους περιλαμβάνει, 

ένα μη-κωδικοποιό εξώνιο (εξώνιο -1) και 4 κωδικοποιά εξώνια (εξώνια 1, 2, 3, 4) 

(εικόνα 7). Το N-ras, έχει ένα ακόμη επιπλέον κωδικοποιό εξώνιο (δηλ σύνολο 5). Τα 

εσώνια των τριών γονιδίων, διαφέρουν πάρα πολύ σε μέγεθος και αλληλουχία. Τα 

μεγέθη των γονιδίων είναι επομένως ανόμοια, ώστε στον άνθρωπο οι αλληλουχίες 

του K-ras, να έχουν μήκος περισσότερο από 35 kbp, ενώ των N-ras και H-ras, έως 7 

kbp και 3 kbp αντίστοιχα (Lowy and Willumsen, 1993). Σε κάθε γονίδιο, τα 

αντίστοιχα εξώνια κωδικοποιούν το ίδιο μέρος της πρωτεΐνης. Το K-ras κωδικοποιεί 

για δύο πρωτεΐνες, διότι έχει δύο εναλλακτικά εξώνια 4Á και 4Â. Το επίπεδο του m-

RNA του 4Â, είναι υψηλότερο από του 4Á. 
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_______________________________________________________________

____________ 

 

 
 

 

 

 

Åéêüíá 7: ÄéáãñáììáôéêÞ áðåéêüíéóç ôùí ãïíéäßùí Ç-ras, K-

ras êáé Í-ras êáé åíôïðéóìüò ôùí èÝóåùí ìå áõîçìÝíç ðéèáíüôçôá 

ìåôáëëáîéãÝíåóçò. 

_______________________________________________________________

____________ 

2. 3. 2. Ρύθμιση της έκφρασης των ras ογκογονιδίων 

 

Τα τρία ras-ογκογονίδια, έχουν υποκινητές πλούσιους σε GC βάσεις, αλλά 

στερούνται αλληλουχιών TATA. Αυτός ο τύπος υποκινητών, είναι χαρακτηριστικός 

 39



των γονιδίων που κωδικοποιούν για συντηρητικά ένζυμα, καθώς και πολλών άλλων 

πρωτο-ογκογονιδίων. Ο μηχανισμός μεταγραφικής ενεργοποίησης των ras-

ογκογονιδίων, είναι μερικά κατανοητός (Lowy and Willumsen, 1993). Η θέση του 

υποκινητή των ras ογκογονιδίων, προτάθηκε από διάφορες ανεξάρτητες ομάδες 

(Spandidos and Riggio, 1986; Ishii et al, 1986; Trimple and Hozumi, 1987; Honkawa 

et al, 1987) (ÂÈÍ¸Ì· 8). œ Í˝ÒÈÔÚ ıðÔÍÈÌÁÙfiÚ ÙÔı c-H-ras „ÔÌÈ‰flÔı, ðÔı ÂflÌ·È 

51 bp ÛÂ Ï›„ÂËÔÚ fi ÏÈÍÒ¸ÙÂÒÔÚ, ÂÌÙÔðflÊÂÙ·È ðÂÒflðÔı 1370 bp, ðÒÈÌ ·ð¸ ÙÔ 

ðÒ˛ÙÔ Í˘‰ÈÍ¸ÌÈÔ ATG Í·È Í·Ù›˜ÂÈ ÛðÔı‰·flÔ Ò¸ÎÔ ÛÙÁÌ ›ÍˆÒ·ÛÁ. ≈ðflÛÁÚ, 

ıðÔ‰È›ÛÙÂÒÔ Ò¸ÎÔ ıðÔÍÈÌÁÙfi, Í·Ù›˜ÔıÌ ÏÂÙ›ðÂÈÙ· Ë›ÛÂÈÚ, ÛÙÁÌ 

·ÎÎÁÎÔı˜fl· ÙÔı „ÔÌÈ‰flÔı. Τα στοιχεία ρύθμισης (regulating elements) στο 

ανθρώπινο H-ras, φαίνεται να είναι πολλές θέσεις έναρξης της μεταγραφής, που 

εντοπίζονται σε μια περιοχή 40-bp, στο 5´-άκρο του μη-κωδικοποιού εξωνίου -1 

(Honkawa et al, 1987) (εικόνα 8). Tï εξώνιο -1, είναι περίπου 125-150 bp, ανάλογα 

με τις θέσεις έναρξης που χρησιμοποιούνται. Σπουδαίο ρόλο στην έκφραση των ras-

ογκογονιδίων, φαίνεται πως έχουν χαρακτηριστικά GC-στοιχεία μέσα στην 

συντηρητική περιοχή, 175 bp πριν το εξώνιο -1 (Ishii et al,1986; Trimple and 

Hozumi, 1987). Σύμφωνα με τους Hashimoto-Gotoh et al (1988), το εσώνιο -1, 

αποδείχθηκε οτι περιέχει DNA αλληλουχίες, που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην 

έκφραση του c-H-ras ογκογονιδίου. Οι αλληλουχίες αυτές, πιθανά επιδρούν μετα-

μεταγραφικά, αναφορικά με την έκφραση του c-H-ras γονιδίου και δύναται να τους 

αποδοθεί ο ρόλος ‘αντικαρκινικών στοιχείων’ (anti-cancer elements), που 

καταστέλουν την ενεργοποίηση του ογκογονιδίου, σε περίπτωση 

áðïêïðÞò/μετατόπισης, μέσα στην συντηρητική περιοχή του 5΄-άκρου, όπου έχει 

προσδιοριστεί η θέση του κύριου υποκινητή. Μοιάζει λοιπόν, πως η ρύθμιση της 
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έκφρασης του H-ras, περιλαμβάνει το εσώνιο 1, καθώς και αλληλουχίες που 

εντοπίζονται μέσα στις 150 bp, της θέσης έναρξης της μεταγραφής. 

 

 

_______________________________________________________________

____________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

≈ÈÍ¸Ì· 8: œÒ„‹Ì˘ÛÁ ÙÔı ·ÌËÒ˛ðÈÌÔı c-H-ras Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰flÔı. ‘Ô 6.6 kb 

ÏfiÍÔıÚ ðÂÒÈÔÒÈÛÙÈÍ¸ ËÒ·˝ÛÏ· ÙÔı BamHI, ðÂÒÈ›˜ÂÈ ÔÎ¸ÍÎÁÒÔ ÙÔ „ÔÌfl‰ÈÔ, ¸ð˘Ú 

ˆ·flÌÂÙ·È Âð‹Ì˘. ‘Ô ÏÁ-Í˘‰ÈÍÔðÔÈ¸ ÂÓ˛ÌÈÔ (≈Ó -1) Í·È Ù· Í˘‰ÈÍÔðÔÈ‹ ÂÓ˛ÌÈ· (≈Ó 1, 

≈Ó2, ≈Ó 3, ≈Ó 4), ‰Âfl˜ÌÔÌÙ·È ÏÂ ÎÂıÍ‹ Í·È Ï·˝Ò· ÍÔıÙÈ‹, ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·. œ Í˝ÒÈÔÚ 

ıðÔÍÈÌÁÙfiÚ, ıðÔ‰ÂÈÍÌ˝ÂÙ·È ÛÙÔ „ÍÒflÊÔ ÍÔıÙfl (Honkawa et al, 1987). ‘Ô ÎÂıÍ¸ ÍÔıÙfl 

ðÔı ·Ì·„Ò·ˆÂÈ VTR, ·ÌÙÈÛÙÔÈ˜Âfl ÛÙÁÌ ÏflÌÈ-ðÔÎıÏÔÒˆÈÍfi ðÂÒÈÔ˜fi ÙÔı „ÔÌÈ‰flÔı. 

”ÙÔ Í‹Ù˘ Ï›ÒÔÚ ÙÁÚ ÂÈÍ¸Ì·Ú, ‰Âfl˜ÌÂÙ·È ÙÔ ËÒ·˝ÛÏ· BamHI-Xbal, ðÔı 

ðÂÒÈÎ·Ï‚‹ÌÂÈ ÙÁÌ 5¥ðÂÒÈÔ˜fi ÙÔı „ÔÌÈ‰flÔı, ¸ðÔı ÂÌÙÔðflÊÂÙ·È ÙÔ ≈Ó 1 Í·È Ï›ÒÔÚ ÙÔı 

‰ÂıÙ›ÒÔı ÂÛ˘ÌflÔı (ÂÛ˛ÌÈÔ 1). ÀÂıÍ‹ P Í·È Õ ÍÔıÙÈ‹ ·ÌÙÈðÒÔÛ˘ðÂ˝ÔıÌ ËÂÙÈÍ‹ Í·È 
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·ÒÌÁÙÈÍ‹ ÛÙÔÈ˜Âfl·, ðÔı ÂðÈ‰ÒÔ˝Ì ÛÙÁÌ ›ÍˆÒ·ÛÁ ÙÔı „ÔÌÈ‰flÔı, ËÂÙÈÍ‹ Í·È ·ÒÌÁÙÈÍ‹ 

·ÌÙflÛÙÔÈ˜·. ”ÙÔ ≈Ó -1, ÏÂ ‚›ÎÔÚ ‰ÂÈÍÌ˝ÂÙ·È Á ðÈÔ ·Ò˜ÈÍfi Í˝ÒÈ· Ë›ÛÁ ›Ì·ÒÓÁÚ ÙÁÚ 

ÏÂÙ·„Ò·ˆfiÚ. 

_______________________________________________________________

____________ 

 

 

 Όπως υπάρχουν στοιχεία ρύθμισης της έκφρασης στο 5´-άκρο του H-

ras, φαίνεται πως εξίσου υπάρχουν τέτοια και στο 3´-άκρο, όπου συνεισφέρουν στην 

έκφρασή του. Δύο τέτοια στοιχεία είναι: α) μια επαναλλαμβανόμενη αλληλουχία 

(VTR), που εντοπίζεται μετέπειτα του πολυαδενυλικού σήματος, η οποία έχει  

επίδραση στην έκφραση του H-ras (εικόνα 8). Spandidos and Holmes (1987) 

αναφέρουν, οτι οι VTR αλληλουχίες, κατέχουν ενεργότητα πρόσδεσης μεταγραφικών 

παραγόντων. Επιπλέον, μέλη των rel/NF-κΒ μεταγραφικών παραγόντων, 

προσδένονται στον H-ras VTR τόπο (Trepicchio and Krontiris, 1992) και όπως οι 

άλλες NF-κΒ θέσεις πρόσδεσης, ο VTR τόπος, επιδεικνύει πλειοτροπική ενεργότητα 

ρύθμισης της μεταγραφής, δηλαδή είναι ένας υποκινητής ειδικός για κάθε κυτταρικό 

τύπο (Green and Krontiris, 1993). Επίσης, φαίνεται πως η ενεργότητα 

μετασχηματισμού του H-ras γονιδίου, καθώς και τα επίπεδα της πρωτεΐνης p21, 

εξαρτώνται πολύ από την παρουσία της VTR περιοχής (Krontiris et al, 1985); β) ένα 

συντηρητικό εναλλακτικό εξώνιο, μέσα στο εσώνιο μεταξύ των εξωνίων 3 και 4 

(Lowy and Willumsen, 1993). Το εξώνιο αυτό, είναι μήκους 82 bp και κωδικοποιεί 

για 20 αμινοξέα, πριν το κωδικόνιο τερματισμού της μεταγραφής. Το εξώνιο αυτό, 

φαίνεται να έχει σπουδαία επίδραση στα επίπεδα των ras πρωτεϊνών. 

 

 

2. 3. 3. Πρωτεΐνη p21 
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Η πρωτεΐνη p21, είναι το προϊόν έκφρασης των ογκογονιδίων ras και με 

ιστοχημική ανάλυση (p21-αντισώματα) (Wong et al, 1986), βρέθηκε σε όλους τους 

ιστούς (Tanaka et al, 1986). Μερικά κύτταρα που δεν έχουν υποστεί ακόμη 

διαφοροποίηση (proliferating cells), εκφράζουν σε υψηλότερα επίπεδα την p21, από 

ότι τα διαφοροποιημένα κύτταρα. Αποδείχθηκε, πως σε διάφορους καρκίνους του 

ανθρώπου, όπως καρκίνος του παχέως εντέρου, καρκίνος του πνεύμονα κ.α., υπάρχει 

εκτός της μη-φυσιολογικής ενεργοποίησης των ras γονιδίων και έκφραση της p21, σε 

διαφορετικά επίπεδα (Viola et al, 1986; Gallic et al, 1985; Kurzrock et al, 1986). 

 Η πρωτεΐνη p21, συντίθεται στο κυτταρόπλασμα από ελεύθερα 

ριβοσώματα, ως προ-p21 και έχει χρόνο ημίσειας ζωής, τουλάχιστον 24 h. Η προ-

p21, υπόκειται σε μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις στο C-τελικό άκρο της, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της υδροφοβικότητάς της και επομένως της σχέση της με 

την εσωτερική επιφάνεια της κυτταροπλασματικής μεμβράνης (Barbacid Ì, 1987). 

 Οι πρωτεΐνες που παράγονται από τα τρία γονίδια ras, έχουν μεγάλη 

ομολογία Í·È ÙÔ ÏÔÒÈ·Í¸ ÙÔıÚ ‚‹ÒÔÚ ÂflÌ·È 21 kDa (”ð·ÌÙfl‰ÔÚ ƒ¡, 1992). Τα 

προϊόντα των H-ras, K-rasA και N-ras, είναι όλα πρωτεΐνες 189 αμινοξέων, ενώ του 

K-rasB 188. Οι πρωτεΐνες είναι ομόλογες για τα πρώτα 164 αμινοξέα, αλλά τα 

υπόλοιπα 25 είναι διαφορετικά, εκτός μιας Cys (186), 4 αμινοξέα πριν από το τέλος. 

 Αλληλουχίες στο C-τελικό άκρο της p21, είναι ουσιώδεις για την 

σύναψη της με την μεμβράνη και το συντηρητικό αμινοξύ Cys 186 απαιτείται, ώστε 

να αρχίσουν οι μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις της προ-p21. Μεταλλαγμένες 

πρωτεΐνες με τροποποιημένο αυτό το αμινοξύ, δεν δύνανται να μετασχηματίσουν το 

κύτταρο και είναι κυτταροδιαλυτές (Lowy and Willumsen, 1993). 
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2. 3. 4. Δομή και λειτουργία των ras πρωτεϊνών 

 

Ανάλυση της DNA-αλληλουχίας, μιας ποικιλίας δειγμάτων από όγκους, 

έδειξαν οτι σε ένα ποσοστό καρκινικών όγκων στον άνθρωπο, τουλάχιστον ένα από 

τα τρία ras-ογκογονίδια, δύναται να έχει υποστεί μια σημειακή μετάλλαξη. 

Αποτέλεσμα αυτών των μεταλλάξεων, είναι η p21 να έχει ένα διαφορετικό αμινοξύ, 

σε μια από τις κρίσιμες θέσεις 12, 13 και 61 (Barbacid M, 1987). Η λειτουργική και 

δομική ομοιότητα των ras πρωτεϊνών με τις G πρωτεΐνες (Gilman AG, 1984), που 

ρυθμίζουν την αδενυλ-κυκλάση, οδήγησε στο συμπέρασμα, οτι η φυσιολογική p21, 

συνδέεται με νουκλεοτίδια της γουανίνης και υδρολύει το GTP με χαμηλή 

καταλυτική δράση. Οι ras πρωτεΐνες, λειτουργούν ως μεταγωγείς μηνυμάτων, με τη 

μορφή του διακόπτη, ώστε βρίσκονται στην ενεργή μορφή τους, όταν είναι 

συνδεδεμένος με GTP, ενώ πέφτουν στην ανενεργή μορφή τους, όταν είναι 

συνδεδεμένες με GDP (εικόνα 9).  

 

_______________________________________________________________

____________ 
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≈ÈÍ¸Ì· 9: ÃÁ˜·ÌÈÛÏ¸Ú ÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁÚ Ù˘Ì ras „ÔÌÈ‰fl˘Ì (Satoh et al, 1992) 

_______________________________________________________________

____________ 

 

 Πολλοί φυσιολογικοί παράγοντες ρυθμίζουν την συγκέντρωση των 

GTP-p21 στα κύτταρα, καταλύοντας τη σύνδεση ή υδρόλυση του GTP. Σε 

φυσιολογικές συνθήκες, η p21 αρχίζει να ενεργοποιείται μετά από διέργεση (που 

πιθανά παράγεται από αυξητικούς παράγοντες ή παράγοντες κατά την κυτταρική 

διαφοροποίηση) και μεταβιβάζει το ερέθισμα σε ενεργό μόριο, ενώ ακολουθεί η 

απενεργοποίησή της. Οι μεταλλαγμένες p21, σαφώς έχουν χάσει την ικανότητα να 

απενεργοποιούνται και έτσι αυτομάτως, διεγείρουν αύξηση ή διαφοροποίηση. Όταν 

κάποιος υποδοχέας δεχθεί ερέθισμα για αύξηση του κυττάρου, το αποτέλεσμα είναι 

να ενεργοποιηθεί μια κινάση της τυροσίνης (Tyr), που μετατρέπει την ras-GDP, σε 

ras -GTP. Η ενεργοποιημένη p21, ενεργοποιεί στη συνέχεια μια αδενυλ-κυκλάση, 

ώστε παράγεται cAMP από ATP. Το cAMP, ενεργοποιεί την πρωτεϊνική κινάση, που 

εξαρτάται από το cAMP. Η p21-GTP, υδρολύεται αυτομάτως, ώστε 

απενεργοποιείται. Τότε ο αυξητικός παράγοντας, αποδεσμεύεται από τον υποδοχέα. 
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Υπάρχουν πρωτεΐνες, που αλληλεπιδρούν με την p21 (όπως GAPs πρωτεΐνες-GTPase 

Activating Proteins και νευροφιμπρομυκίνη-NF-1) και αυξάνουν την δράση της p21-

GTP. Το εύρημα, οτι ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας (ΕGF), που είναι ένα 

πεπτίδιο που δρα διαμέσου ενός ειδικού υποδοχέα της πλασματικής μεμβράνης 

(ΕGFR) (Carpenter, 1987), αυξάνει τα επίπεδα του ενεργού p21-GTP συμπλόκου, 

στα κύτταρα που μετασχηματίστηκαν από ras ογκογονίδια, οδήγησε στο 

συμπέρασμα, πως οι βιολογικές επιπτώσεις που δημιουργούνται από τον EGF, 

σχετίζονται με την ενεργοποίηση της ογκοπρωτεΐνης p21 (Satoh et al, 1990). 

 Η ενεργοποίηση της p21, λόγω σημειακής μετάλλαξης στα κωδικόνια 

12, 13 ή 61, σημαίνει υποκατάσταση των αντίστοιχων φυσιολογικών αμινοξέων 

Gly12(113) ή Gln61(114) και έχει παρατηρηθεί σε διαφορετικούς καρκινικούς 

τύπους (Spandidos, 1987; Smit et al, 1988; Volgelsein et al, 1988)). Τα αμινοξέα 

αυτά, είναι απαραίτητα στη διαμόρφωση της καταλυτικής περιοχής που υδρολύεται 

το GTP. 

 

2. 3. 5. Υπερέκφραση της φυσιολογικής p21 

 

—ÂÈÒ‹Ï·Ù· in vitro (Spandidos and Wilke, 1984) Í·È in vivo (Spandidos 

and Kerr, 1984; Field and Spandidos, 1990; Spandidos et al, 1992), ·ð›‰ÂÈÓ·Ì 

ÔÙÈ ÔÈ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ, ‰ÂÌ ·ðÔÙÂÎÔ˝Ì ÙÔ Ï¸ÌÔ ÏÁ˜·ÌÈÛÏ¸ ðÔı ðÒÔÛ‰fl‰ÂÈ ÛÙÁÌ 

p21 Ô„ÍÔ„¸ÌÔ ‰Ò‹ÛÁ, ·ÎÎ‹ Í·È ðÔÛÔÙÈÍ›Ú ·ÎÎ·„›Ú, ›ÛÙ˘ Í·È ÙÁÚ 

ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍfiÚ, ·ð¸ ðÎÂıÒ‹Ú ·ÎÎÁÎÔı˜fl·Ú, ðÒ˘ÙÂ¿ÌÁÚ, Û˜ÂÙflÊÔÌÙ·È ÏÂ ÙÁÌ 

Í·ÒÍÈÌÔ„›ÌÂÛÁ. 

 ‘Ô ÂðflðÂ‰Ô ÙÁÚ ›ÍˆÒ·ÛÁÚ, „È· ÙÔ Í‹ËÂ Ï›ÎÔÚ ÙÁÚ ÔÈÍÔ„›ÌÂÈ·Ú 

Ù˘Ì Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì ras, ÂflÌ·È ‰È·ˆÔÒÂÙÈÍ¸ Í·È ·ıÙ¸ ˆ·flÌÂÙ·È ð˘Ú ÂflÌ·È 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ¸ „È· ÙÁÌ Ô„ÍÔ„›ÌÂÛÁ. œÈ Leon et al (1987), ‰È·ðflÛÙ˘Û·Ì ÔÙÈ Ù· 

 46



ras „ÔÌfl‰È·, ð·ÒÔıÛÈ‹ÊÔıÌ ‰È·ˆÔÒÈÍfi ›ÍˆÒ·ÛÁ ÛÙÔıÚ ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍÔ˝Ú 

ÈÛÙÔ˝Ú Ù˘Ì ðÔÌÙÈÍ˛Ì Í·È ·ıÙfi Á ð·Ò·ÙfiÒÁÛÁ, ‰ÂÈÍÌ˝ÂÈ ›Ì·Ì ‰È·ˆÔÒÂÙÈÍ¸ 

Ò¸ÎÔ „È· Í‹ËÂ Ï›ÎÔÚ ÙÁÚ ÔÈÍÔ„›ÌÂÈ·Ú Ù˘Ì Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì ras. ≈Ó‹ÎÎÔı, 

·ÎÎÔÈ˛ÛÂÈÚ ÛÂ ÒıËÏÈÛÙÈÍ›Ú ·ÎÎÁÎÔı˜flÂÚ Ù˘Ì ras „ÔÌÈ‰fl˘Ì, ¸ð˘Ú 

·Ì·ˆ›Ò·ÏÂ ðÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌ·, ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ›˜ÔıÌ ˘Ú ·ðÔÙ›ÎÂÛÏ· ÙÁÌ 

ıðÂÒ›ÍˆÒ·Ûfi ÙÔıÚ. 
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2. 3. 6. Ο ρόλος της οικογένειας των ras ογκογονιδίων στην 

καρκινογένεση 
 

œ Ò¸ÎÔÚ ÙÁÚ ÔÈÍÔ„›ÌÂÈ·Ú Ù˘Ì ras Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì ÛÙÁÌ Í·ÒÍÈÌÔ„›ÌÂÛÁ, 

›˜ÂÈ ÏÂÎÂÙÁËÂfl ÛÂ ðÔÎÎÔ˝Ú Í·ÒÍÈÌÈÍÔ˝Ú ÈÛÙÔ˝Ú. œÈ ›ÓÈ ðÈÔ ÛıÌÁËÈÛÏ›ÌÂÚ 

ÌÂÔðÎ·ÛflÂÚ ÛÙÔÌ Í¸ÛÏÔ, ÂflÌ·È Í·ÒÍflÌÔÈ ÛÙÔ ÛÙÔÏ‹˜ÔÈ, ÛÙÔÌ ÛðÎfiÌ·, ÛÙÔ 

ÛÙfiËÔÚ, ÛÙÔ ð·˜˝ ›ÌÙÂÒÔ, ÛÙÔÌ Î‹Òı„„·, ÛÙ¸Ï· Í·È ˆ‹Òı„„· (Parkin et al, 

1988). « ÏÂÎ›ÙÁ ·ıÙfi, ›„ÈÌÂ ˛ÛÙÂ Ì· ‰È·Û·ˆÁÌÈÛÙÂfl, Â‹Ì Ù· Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰È· 

·ıÙ‹, ›˜ÔıÌ Í‹ðÔÈÔ ÛÁÏ·ÌÙÈÍ¸ Ò¸ÎÔ ÛÙÁÌ ÂÓ›ÎÈÓÁ Ù˘Ì ·ÛËÂÌÂÈ˛Ì ·ıÙ˛Ì. 

Ã‹ÎÈÛÙ·, Á ð·ÒÔıÛfl· ·ÎÎ·„fiÚ ÛÙÁÌ ›ÍˆÒ·Ûfi ÙÔıÚ fi ‰È·ˆ¸Ò˘Ì „ÂÌÂÙÈÍ˛Ì 

·ÎÎÔÈ˛ÛÂ˘Ì ÛÙÁ ‰ÔÏfi ÙÔıÚ, Ë· ÏðÔÒÔ˝Û·Ì Ì· ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈÁËÔ˝Ì, ˘Ú 

ðÒÔ„Ì˘ÛÙÈÍÔfl ‰ÂflÍÙÂÚ ÛÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ. ¬›‚·È·, „È· Ì· „flÌÂÈ ðÈÔ Í·Ù·ÌÔÁÙ¸Ú Ô 

Ò¸ÎÔÚ Ù˘Ì ras Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì ÛÙÁÌ Í·ÒÍÈÌÔ„›ÌÂÛÁ, ÂflÌ·È ÛÁÏ·ÌÙÈÍ¸ Ì· 

„Ì˘ÒflÊÔıÏÂ Ù· ÍÎÈÌÈÍÔð·ËÔÎÔ„ÈÍ‹ ÛÙÔÈ˜Âfl· Ù˘Ì ¸„Í˘Ì ðÔı ÏÂÎÂÙÔ˝ÌÙ·È, 

˛ÛÙÂ Ì· ˆ·ÌÂfl Ô Ò¸ÎÔÚ Ù˘Ì „ÔÌÈ‰fl˘Ì ·ıÙ˛Ì, ÛÙ· ‰È‹ˆÔÒ· ÍÎÈÌÈÍ‹ ÛÙ‹‰È·. 

ŸÛÙ¸ÛÔ, ÂflÌ·È ‰˝ÛÍÔÎÔ Ì· „ÂÌÈÍÂıËÂfl Ô Ò¸ÎÔÚ Ù˘Ì ras-Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì ÛÙÁÌ 

ÂÓ›ÎÈÓÁ ÏÈ·Ú ÌÂÔðÎ·Ûfl·Ú, Í·Ë˛Ú ÔÈ ÂÒÂıÌÁÙÈÍ›Ú ðÒÔÛÂ„„flÛÂÈÚ, Ù˘Ì 

‰È·ˆ¸Ò˘Ì ÂÒÂıÌÁÙÈÍ˛Ì ÔÏ‹‰˘Ì ÛÙÔıÚ fl‰ÈÔıÚ Ù˝ðÔıÚ Í·ÒÍflÌ˘Ì, ‰flÌÔıÌ 

ðÔÎÎ›Ú ˆÔÒ›Ú, ‰È·ˆÔÒÂÙÈÍ‹ ·ðÔÙÂÎ›ÛÏ·Ù·. « ›ÒÂıÌ· „È· ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ ÛÙ· 

ras-Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰È· ÛÙÔÌ ‹ÌËÒ˘ðÔ, ·ˆÔÒ‹ ¸ÎÔıÚ Û˜Â‰¸Ì ÙÔıÚ Í·ÒÍflÌÔıÚ. « 

Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· ÏÂÙ‹ÎÎ·ÓÁÚ, ÍıÏ·flÌÂÙ·È ÏÂÙ·Ó˝ 5-95 %, ·Ì‹ÎÔ„· ÏÂ ÙÁ Ë›ÛÁ 

·Ì‹ðÙıÓÁÚ ÙÔı ¸„ÍÔı, Âˆ¸ÛÔÌ ıð‹Ò˜ÂÈ ÈÛÙÔÂÈ‰ÈÍ¸ÙÁÙ· Í·Ë˛Ú Í·È ·Ì‹ÎÔ„· 

ÏÂ ÙÔ Ï›ÎÔÚ ÙÁÚ ÔÈÍÔ„›ÌÂÈ·Ú ras ðÔı ÏÂÙ·ÎÎ‹ÛÛÂÙ·È (Kiaris and Spandidos, 

1995). ”ÙÁÌ ÂÈÍ¸Ì· 10, ˆ·flÌÂÙ·È Á Û˜›ÛÁ ÙÔı ÈÛÙÔ˝, ¸ðÔı ·Ì·ðÙ˝ÛÛÂÙ·È Ô 

¸„ÍÔÚ Í·È ÙÔı ·ÍÒÈ‚fi Ù˝ðÔı ÙÁÚ ÛÁÏÂÈ·ÍfiÚ ÏÂÙ‹ÎÎ·ÓÁÚ ðÔı ð·Ò·ÙÁÒÂflÙ·È.  

 48



 ”ıÌÔðÙÈÍ‹ ·Ì·ˆ›ÒÔıÏÂ ÙÔÌ ‰È·ˆÔÒÂÙÈÍ¸ Ò¸ÎÔ Ù˘Ì ras-

Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì, ÛÂ Ù˝ðÔıÚ Í·ÒÍflÌ˘Ì ðÔı ÛıÌ·ÌÙÔ˝ÏÂ ÛıÌfiË˘Ú ÛÙÔÌ 

‹ÌËÒ˘ðÔ Í·È ›˜ÔıÌ ı¯ÁÎ‹ ðÔÛÔÛÙ‹ ÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁÚ: 

 

 ·ÒÍflÌÔÚ ÙÔı ÂÌÙ›ÒÔı. ¡ıÓÁÏ›ÌÁ ›ÍˆÒ·ÛÁ Ù˘Ì H-ras Í·È K-ras 

Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì, ·Ò˜ÈÍ‹ ·Ì·ˆ›ÒËÁÍÂ ·ð¸ ÙÔıÚ Spandidos Í·È Kerr (1984). œÈ 

ÂÒÂıÌÁÙ›Ú ·ıÙÔfl, ð·ÒÔıÛfl·Û·Ì ÔÙÈ ÙÔ ›Ì· fi Í·È Ù· ‰˝Ô „ÔÌfl‰È·, ›˜ÔıÌ 

·ıÓÁÏ›ÌÁ ›ÍˆÒ·ÛÁ Í·È ÛÂ ðÔÎ˝ðÔ‰ÂÚ ÙÔı ÂÌÙ›ÒÔı, Í·Ë˛Ú Í·È ÛÂ 

·‰ÂÌÔÍ·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù· ÙÔı ð·˜›˘Ú ÂÌÙ›ÒÔı, Ûı„ÍÒÈÌ¸ÏÂÌ· ÏÂ ÙÔıÚ 

ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍÔ˝Ú ÈÛÙÔ˝Ú, ¸ðÔı Ù· fl‰È· „ÔÌfl‰È· ıˆflÛÙ·ÌÙ·È ˜·ÏÁÎ¸ÙÂÒÁ 

›ÍˆÒ·ÛÁ. ŸÛÙ¸ÛÔ, ÙÔ Ï›ÎÔÚ ÙÁÚ ÔÈÍÔ„›ÌÂÈ·Ú Ù˘Ì ras Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì, ðÔı 

ÂÏˆ·ÌflÊÂÈ ÙÁÌ ı¯ÁÎ¸ÙÂÒÁ Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· ÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁÚ, ÂflÌ·È ÙÔ K-ras, ÛÂ 

Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· 40% (Bos et al, 1987; Volgestein et al, 1988; Burmer and Loeb, 

1989). « ðÎÂÈÔ¯Áˆfl· Ù˘Ì ÂÌÂÒ„ÔðÔÈÁÏ›Ì˘Ì ras Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì, Âfl˜·Ì ÏÈ· 

ÏÂÙ‹ÎÎ·ÓÁ ÛÙÔ Í˘‰ÈÍ¸ÌÈÔ 12, ÙÔı K-ras „ÔÌÈ‰flÔı. œÈ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ ÛÙ· ras 

„ÔÌfl‰È·, ÂflÌ·È ›Ì· ·ð¸ Ù· ðÒ˛ÈÏ· „Â„ÔÌ¸Ù· Í·Ù‹ ÙÁÌ Í·ÒÍÈÌÔ„›ÌÂÛÁ ÛÙÔ 

ð·˜˝ ›ÌÙÂÒÔ Í·È ÛıÌÂÈÛˆ›ÒÔıÌ ‹ÏÂÛ· ÛÙÔÌ Í·ÍÔfiËÁ ˆ·ÈÌ¸ÙıðÔ (¬os et al, 

1987; Forrester et al, 1987; Volgestein et al, 1988). œÈ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ ÛÙÔ K-

ras, ÂıÒ›ËÁÛ·Ì Í·È ÛÂ ðÒÔ-Í·ÒÍÈÌÈÍ›Ú Í·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈÚ, ¸ð˘Ú ÂÎÍ˛‰Á ÍÔÎflÙÈ‰· 

Í·È Ì¸ÛÔ ÙÔı Crohn. ”í ·ıÙ›Ú ÙÈÚ ðÂÒÈðÙ˛ÛÂÈÚ, Á Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· Ù˘Ì 

ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂ˘Ì ÛÙÔ K-ras, ÍıÏ·flÌÂÙ·È ÛÙÔ 25% (Spandidos et al, 1994). ŸÚ 

·Ì·ˆÔÒ‹ ÙÔ ÎÂðÙ¸ ›ÌÙÂÒÔ, ÔÈ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ ÛÙÔ H-ra,s ‰Âfl˜ËÁÍÂ Ì· ˆË‹ÌÔıÌ 

ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ 31% (Spandidos et al, 1993). 
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____________________________________________________

_______________________ 

 

 

≈ÈÍ¸Ì· 10. ‘˝ðÔÚ ÙÁÚ ÛıÌÁË›ÛÙÂÒÁÚ ÛÁÏÂÈ·ÍfiÚ ÏÂÙ‹ÎÎ·ÓÁÚ, ÛÙ· ras 

„ÔÌfl‰È·, ·Ì‹ÎÔ„· ÏÂ ÙÔ Âfl‰ÔÚ ÙÔı ÈÛÙÔ˝, ðÔı ·Ì·ðÙ˝ÛÛÂÙ·È Ô ¸„ÍÔÚ. 

______________________________________ 

• —‹„ÍÒÂ·Ú. ”ÙÔ —‹„ÍÒÂ·Ú, ·Ì Í·È ‰ÂÌ ÂflÌ·È ›Ì·Ú Í·ÒÍflÌÔÚ ÏÂ È‰È·flÙÂÒ· 

ÏÂ„‹ÎÁ Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· ÂÏˆ‹ÌÈÛÁÚ, ›˜ÔıÌ ð·Ò·ÙÁÒÁËÂfl ðÔÎ˝ ı¯ÁÎ‹ ÂðflðÂ‰· 

ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂ˘Ì Í˘‰ÈÍ¸ÌÈÔ 12, ÙÔı K-ras „ÔÌÈ‰flÔı, ÛÂ ðÔÛÔÛÙ¸ 90% Ù˘Ì 

‰ÂÈ„Ï‹Ù˘Ì (Almoquera et al, 1988, Smit et al, 1988). « ÍÎÈÌÈÍfi ÛÁÏ·Ûfl· 

ÙÔı ÂıÒfiÏ·ÙÔÚ ·ıÙÔ˝, Ô‰fi„ÁÛÂ ÛÂ ›ÒÂıÌ· „È· ·Ìfl˜ÌÂıÛÁ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂ˘Ì 

ÛÙÔ K-ras 12, ÛÂ ðÒÔÍ·ÒÍÈÌÈÍ›Ú Í·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈÚ, ¸ðÔı ðÒ·„Ï·ÙÈÍ‹ Ù· 

ÂıÒfiÏ·Ù· fiÙ·Ì ðÔÎ˝ ÈÍ·ÌÔðÔÈÁÙÈÍ‹ (Lemoine et al, 1992; Tada et al, 1993; 
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Kondo et al, 1994) Í·È ·ð›‰ÔÛ·Ì ÛÙÔ K-ras 12 Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰ÈÔ, ÙÁÌ ðÈË·Ìfi 

˜ÒfiÛÁ ÙÔı, ˘Ú ðÒÔ„Ì˘ÛÙÈÍ¸ ‰ÂflÍÙÁ ÛÙÁÌ Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›ÌÁ Ì¸ÛÔ. 

 

• —ÌÂ˝ÏÔÌ·Ú. ”ÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ·ıÙ¸, Á Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂ˘Ì ÛÙÔ 

Í˘‰ÈÍ¸ÌÈÔ 12, ÙÔı K-ras „ÔÌÈ‰flÔı, ÂÏˆ·ÌflÊÂÙ·È ÛÂ ðÔÛÔÛÙ¸ 30% Ù˘Ì 

‰ÂÈ„Ï‹Ù˘Ì Í·È ·ÛËÂÌÂflÚ ðÔı Âfl˜·Ì ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›ÌÔ ÙÔ ras-Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰ÈÔ, 

Û˜ÂÙflÊÔÌÙ·È ÏÂ Í·Ífi ðÒ¸„Ì˘ÛÁ (Rodenhnis and Slebos, 1988; Suzuki et 

al, 1990). ≈ÓÂÙ‹ÊÔÌÙ·Ú ·ÛËÂÌÂflÚ ðÔı fiÙ·Ì Í·ðÌÈÛÙ›Ú, ‚Ò›ËÁÍÂ 

ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ ÙÔı Í·ðÌflÛÏ·ÙÔÚ Í·È ÙÁÚ ·Ìfl˜ÌÂıÛÁÚ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂ˘Ì ÛÙÔ K-ras 

Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰ÈÔ, ÛÂ ¸„ÍÔıÚ ÙÔı ðÌÂ˝ÏÔÌ·, Ûí ·ıÙÔ˝Ú ÙÔıÚ ·ÛËÂÌÂflÚ. 

÷·flÌÂÙ·È, ÔÙÈ ÔÈ Í·ÒÍÈÌÔ„¸ÌÂÚ ÔıÛflÂÚ ÙÔı ÙÛÈ„‹ÒÔı, ðÒÔÍ·ÎÔ˝Ì ‚Î‹‚ÂÚ 

ÛÙÔ K-ras „ÔÌfl‰ÈÔ, ÛÂ ðÒ˛ÈÏÔ ÛÙ‹‰ÈÔ ÛÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ·ıÙ¸. ≈ðflÛÁÚ, 

·ıÓÁÏ›Ì· ÂðflðÂ‰· p21, ‰ÂÈÍÌ˝ÔıÌ ÔÙÈ Á ıðÂÒ›ÍˆÒ·ÛÁ Ù˘Ì ras „ÔÌÈ‰fl˘Ì, 

Í·Ù›˜ÂÈ ÛÁÏ·ÌÙÈÍ¸ Ò¸ÎÔ ÛÙÁÌ ·Ì‹ðÙıÓÁ ·Í·ÌËÔÍıÙÙ·ÒÈÍ˛Ì 

Í·ÒÍÈÌ˘Ï‹Ù˘Ì (squamous cell carcinomas) ÛÙÔÌ ðÌÂ˝ÏÔÌ· (Kurzrock et 

al, 1986). 

 

 ∏˜ÂÈ ð·Ò·ÙÁÒÁËÂfl, ð˘Ú Ô ÈÛÙÔÎÔ„ÈÍ¸Ú Ù˝ðÔÚ Ù˘Ì Í·ÒÍÈÌÈÍ˛Ì 

ÍıÙÙ‹Ò˘Ì ðÔı ÂÏˆ·ÌflÊÔıÌ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ, ›˜ÂÈ ÏÈ· ÂÈ‰ÈÍfi ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ ÏÂ ÙÔÌ 

Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›ÌÔ Ù˝ðÔ ÙÔı ras-Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰flÔı ðÔı ÏÂÙ·ÎÎ‹ÛÛÂÙ·È. Ã‹ÎÈÛÙ· ÛÂ 

Í·ÒÍflÌÔıÚ ÙÔı ÂðÈËÁÎflÔı, ÂÌÂÒ„ÔðÔÈÂflÙ·È Ûı˜Ì¸ÙÂÒ· ÙÔ H-ras, ÂÌ˛ ÛÂ 

·‰ÂÌÔÍ·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù· ÂÌÂÒ„ÔðÔÈÂflÙ·È Ûı˜Ì¸ÙÂÒ· ÙÔ K-ras. ”Â Í·ÒÍflÌÔıÚ 

·ÈÏ·ÙÔÎÔ„ÈÍÔ˝Ú, ‚ÒflÛÍÔıÏÂ Âðfl ÙÔ ðÎÂflÛÙÔÌ ÙÔ N-ras Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰ÈÔ, ÙÔ ÔðÔflÔ 

‰ÂÌ ÛıÌ·ÌÙ‹Ù·È Ûı˜Ì‹ ÛÂ ÛÂ ‹ÎÎÔıÚ Ù˝ðÔıÚ ÌÂÔðÎ·ÛÈ˛Ì (Janssen et al, 

1987). 
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3. Ογκοκατασταλτικά γονίδια και απώλεια της ετεροζυγωτίας (LOH) 

 

œ ·ÒÈËÏ¸Ú Ù˘Ì „ÔÌÈ‰fl˘Ì, Ù˘Ì ÔðÔfl˘Ì Á ·ðÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁ Ï›Û˘ 

ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂ˘Ì ðÒÔ‰È·Ë›ÙÔıÌ ÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ, ÂflÌ·È ‹„Ì˘ÛÙÔÚ. ∏˜ÂÈ 

ð·Ò·ÙÁÒÁËÂfl, ÔÙÈ 10% Ù˘Ì Í·ÒÍflÌ˘Ì ÙÔı ·ÌËÒ˛ðÔı, ·ðÔ‰fl‰ÔÌÙ·È ÛÙÁÌ 

˝ð·ÒÓÁ ÂÌ¸Ú ÍÎÁÒÔÌÔÏfiÛÈÏÔı „ÂÌÂÙÈÍÔ˝ ÛÙÔÈ˜ÂflÔı, Ï·Êfl ÏÂ ÏÈ· ÛÁÏÂÈ·Ífi 

ÏÂÙ‹ÎÎ·ÓÁ ÛÙÔ ‹ÎÎÔ ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆÔ (Knudson AG, 1985). ÃÈ· Í·ÙÁ„ÔÒfl· 

Ù›ÙÔÈ˘Ì ÍÎÁÒÔÌÔÏfiÛÈÏ˘Ì „ÂÌÂÙÈÍ˛Ì ÛÙÔÈ˜Âfl˘Ì, ›˜ÂÈ ıðÔÛÙÂfl ‚Î‹‚Á ÛÙÔ 

ÂðÈ‰ÈÔÒË˘ÙÈÍ¸ ÏÁ˜·ÌÈÛÏ¸ ÙÔı DNA (Knudson AG, 1983). « ‹ÎÎÁ Í·ÙÁ„ÔÒfl· 

ÍÎÁÒÔÌÔÏfiÛÈÏ˘Ì „ÂÌÂÙÈÍ˛Ì ÛÙÔÈ˜Âfl˘Ì, ÛıÌflÛÙ·Ù·È ·ð¸ Ù· 

Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍ‹ „ÔÌfl‰È·. « ÂÌÙ¸ðÈÛÁ Ù›ÙÔÈ˘Ì „ÔÌÈ‰fl˘Ì, ðÒÔÍ˝ðÙÂÈ ·ð¸ 

ÛıÌ‰ı·ÛÏ›ÌÂÚ ÏÂÎ›ÙÂÚ ÛÂ ÂðflðÂ‰· ÍıÙÙ·ÒÔ„ÂÌÌÂÙÈÍfiÚ Í·È ÏÔÒÈ·ÍfiÚ 

„ÂÌÂÙÈÍfiÚ, ÏÂ ·Ì‹ÎıÛÁ ðÔÎıÏÔÒˆÈÛÏÔ˝ ÏÂ„›ËÔıÚ ðÂÒÈÔÒÈÛÙÈÍ˛Ì 

ËÒ·ıÛÏ‹Ù˘Ì (RFLP). ”ıÌÂð˛Ú, ÙÔ „ÔÌfl‰ÈÔ ðÔı ðÒÔ‰È·Ë›ÙÂÈ ÙÔ 

ÒÂÙÈÌÔ‚Î‹ÛÙÁÏ· (RB) (Benedict et al, 1983), ‚Ò›ËÁÍÂ Ì· ›˜ÂÈ ıðÔÛÙÂfl 

ÔÏ¸Êı„Á ›ÎÎÂÈ¯Á (Lee et al, 1987; Fung et al, 1987) Í·È ÛÙÈÚ ÍÎÁÒÔÌÔÏÈÍ›Ú 

ÏÔÒˆ›Ú ÙÁÚ Ì¸ÛÔı, ‰ÂÌ ð·Ò·ÙÁÒfiËÁÍÂ ðÔÙ› ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl· ÛÙÔıÚ 

„ÂÌÂÙÈÍÔ˝Ú ‰ÂflÍÙÂÚ ÙÁÚ ðÂÒÈÔ˜fiÚ ·ıÙfiÚ. « ðÒ˘ÙÂ¿ÌÁ ÙÔı 

ÒÂÙÈÌÔ‚Î·ÛÙ¸Ï·ÙÔÚ, ðÔı ÛÂ ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍ›Ú ÛıÌËfiÍÂÚ ÒıËÏflÊÂÈ ÙÁÌ Ô‰¸ ÙÁÚ 

ÍıÙÙ·ÒÈÍfiÚ ‰È·flÒÂÛÁÚ Í·È Á p53-Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍfi ðÒ˘ÙÂ¿ÌÁ, ðÔı 

ˆ·flÌÂÙ·È Ì· ÂÌÂÒ„Âfl Û·Ì ·Ûˆ·ÎÈÛÙÈÍfi ‰ÈÍÎÂfl‰· ÛÙÁÌ ÍıÙÙ·ÒÈÍfi ‰È·flÒÂÛÁ, 

¸Ù·Ì ıðÔÛÙÔ˝Ì „ÂÌÂÙÈÍfi ‚Î‹‚Á, ÂðÈÙÒ›ðÔıÌ ÙÁ ÏÂÙ·ÎÎ·„fi ÙÔı ÍıÙÙ‹ÒÔı ÛÂ 

Í·ÒÍÈÌÈÍ¸. 

 √ÂÌÈÍ¸ÙÂÒ·, ÙÔ ˜·Ò·ÍÙÁÒÈÛÙÈÍ¸ „Ì˛ÒÈÛÏ· Ù˘Ì 

Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍ˛Ì „ÔÌÈ‰fl˘Ì, ÂflÌ·È Á ·ð˛ÎÂÈ· ÙÁÚ ÂÙÒÔÊı„˘Ùfl·Ú. 

ÃÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ ÛÂ Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍ‹ „ÔÌfl‰È·, ÂflÌ·È ÛıÌfiË˘Ú ÛÂ ıðÔÙÂÎfi 

›ÍˆÒ·ÛÁ, ÂÍÙ¸Ú Í·È ·Ì ·ðÂÌÂÒ„ÔðÔÈÁËÔ˝Ì Í·È Ù· ‰˝Ô ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ·. ¢ÙÔÏ· 
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ÎÔÈð¸Ì ðÔı ÂflÌ·È ÍÎÁÒÔÌÔÏÈÍ‹ ÛÂ ÏÈ· ›ÎÎÂÈ¯Á Í·È ÂðÔÏ›Ì˘Ú ›˜ÔıÌ Ï¸ÌÔ 

›Ì· ÂÌÂÒ„¸ ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆÔ, ÂflÌ·È ‹ÙÔÏ· ÏÂ ı¯ÁÎfi ðÒÔ‰È‹ËÂÛÁ „È· Í·ÒÍflÌÔ, 

Âˆ¸ÛÔÌ ÏÈ· Ï¸ÌÔ ÛÁÏÂÈ·Ífi ÏÂÙ‹ÎÎ·ÓÁ ÛÙÔ ÂÌÂÒ„¸ ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆÔ, ÂflÌ·È 

·ÒÍÂÙfi Ì· ‰ÁÏÈÔıÒ„fiÛÂÈ ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›ÌÔ Í˝ÙÙ·ÒÔ, ÛÙÔ ÔðÔflÔ ›˜ÂÈ ˜·ËÂfl 

ÔÎÔÍÎÁÒ˘ÙÈÍ‹ Á Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍfi ÙÔı ‰Ò‹ÛÁ (”ð·ÌÙfl‰ÔÚ ƒ¡, 1992). 

 ·ÒÍflÌÔÈ ðÔı ‰ÒÔ˝Ì ÛÂ ‹ÙÔÏ· ÔÈÍÔ„ÂÌÂÈ˛Ì ÏÂ Ù›ÙÔÈÔÌ ÙÒ¸ðÔ, ÂflÌ·È Ûð‹ÌÈÔÈ, 

·ÎÎ‹ ‚ÔÁËÔ˝Ì ÛÙÁÌ Í·Ù·Ì¸ÁÛÁ ÙÔı Ò¸ÎÔı Ù˘Ì Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍ˛Ì 

„ÔÌÈ‰fl˘Ì, ¸ðÔı Á ·ð˛ÎÂÈ‹ ÙÔıÚ ˆ·flÌÂÙ·È ð˘Ú ÂflÌ·È ˜·Ò·ÍÙÁÒÈÛÙÈÍ¸ 

ðÔÎÎ˛Ì Í·ÒÍflÌ˘Ì. DNA ÈÔfl, ¸ð˘Ú Ô È¸Ú ÙÔı ËÁÎ˛Ï·ÙÔÚ (HPV) Í·È SV40, 

‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ðÒÔ‹„ÔıÌ ÙÁÌ ·Ì‹ðÙıÓÁ Í·ÒÍflÌ˘Ì, Í·Ù‹Û˜ÔÌÙ·Ú Ù· ðÒÔ˙¸ÌÙ· 

Ù˘Ì Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍ˛Ì „ÔÌÈ‰fl˘Ì. 

 

 

 

 

3. 1. Μοριακός μηχανισμός απώλειας της ετεροζυγωτίας 

 

ƒÈ‹ˆÔÒ· ÏÔÌÙ›Î· ›˜ÔıÌ ‰È·Ùıð˘ËÂfl, ðÒÔÍÂÈÏ›ÌÔı Ì· ÂÒÏÁÌÂ˝ÛÔıÌ 

ÙÔ ˆ·ÈÌ¸ÏÂÌÔ ÙÁÚ ·ð˛ÎÂÈ·Ú ÙÁÚ ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl·Ú (LOH) (Lasco et al, 1991) 

(ÂÈÍ¸Ì· 11): 

 

1. « ·ð˛ÎÂÈ· ÙÔı ÂÌ¸Ú ·ÎÎÁÎÔÏ¸ÒˆÔı, ‰ÂÌ ·ÌÈ˜ÌÂ˝ÂÙ·È ÏÂ ·˝ÓÁÛÁ ÙÁÚ 

›ÌÙ·ÛÁÚ ÙÔı ÂÌ·ðÔÏÂflÌÔÌÙÔÚ ·ÎÎÁÎÔÏ¸ÒˆÔı. « ·ð˛ÎÂÈ· ·ÌÈ˜ÌÂ˝ÂÙ·È 

Ï¸ÌÔ ÏÂ ÍıÙÙ·ÒÔ„ÂÌÂÙÈÍfi ·Ì‹ÎıÛÁ, ¸ðÔı ÂðÈÙı„˜‹ÌÂÙ·È ÎÂðÙfi 

˜·ÒÙÔ„Ò‹ˆÈÛÁ ÙÁÚ ðÂÒÈÔ˜fiÚ Í·Ù‹ ÙÁÌ ÔðÔfl· ·ðÔ‰fl‰ÔÌÙ·È ðÔÎ˝ Í·Î‹ ÔÈ 

·ÎÎÔÈ˛ÛÂÈÚ ·ıÙ›Ú. 
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2. ºÙ·Ì ˜·ËÂfl ›Ì· ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆÔ ÏÈ·Ú ˜Ò˘ÏÔÛ˘ÏÈÍfiÚ ðÂÒÈÔ˜fiÚ, ÙÔ 

·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆÔ ðÔı ·ðÔÏ›ÌÂÈ ›˜ÂÈ ‰ÈðÎ·ÛÈ·ÛÙÂfl Í·È ÂðÔÏ›Ì˘Ú ‰˝Ì·Ù·È Ì· 

‰È·ÍÒÈËÂfl ÏÂ ðıÍÌÔÏÂÙÒÈÍfi ·Ì‹ÎıÛÁ, Ûı„ÍÒÈÙÈÍ‹ ÏÂ ›Ì· Ï‹ÒÙıÒ·, ¸ðÔı 

‰ÂÌ ðÂÒÈ›˜ÂÈ Ù›ÙÔÈ· „ÂÌÂÙÈÍfi ·ÎÎÔfl˘ÛÁ. 

3. ºÙ·Ì Á ðÒÔÚ ÏÂÎ›ÙÁ ðÂÒÈÔ˜fi ‰ÂÌ ıˆflÛÙ·Ù·È ·ð˛ÎÂÈ·, Ù¸ÙÂ „ÂÌÂÙÈÍÔfl 

‰ÂflÍÙÂÚ, ÔÈ ÔðÔflÔÈ ‚ÒflÛÍÔÌÙ·È ÂÍ·Ù›Ò˘ËÂÌ ÙÁÚ ðÂÒÈÔ˜fiÚ (ÏÈÙ˘ÙÈÍ¸Ú 

·Ì·ÛıÌ‰ÔÈ·ÛÏ¸Ú), ·ÌÈ˜ÌÂ˝ÔÌÙ·È Í·È Ï·Ú ðÎÁÒÔˆÔÒÔ˝Ì „È· ÙÁÌ 

Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›ÌÁ „ÂÌÂÙÈÍfi ·ÎÎÔfl˘ÛÁ. 

 

 

_________________________________________________________

________________ 

 

≈ÈÍ¸Ì· 11: ”ÙÁÌ ð·Ò·ð‹Ì˘ ÂÈÍ¸Ì·, ‰Âfl˜ÌÂÙ·È ›Ì· „ÂÌÈÍ¸ ðÒ¸ÙıðÔ ·ð˛ÎÂÈ·Ú ÙÁÚ 

ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl·Ú. « LOH, ‰˝Ì·Ù·È Ì· ÂflÌ·È ÍÎÁÒÔÌÔÏÈÍfi (A) fi ÛðÔÒ·‰ÈÍfi (B). ‘· a 

Í·È b, ·ÌÙÈðÒÔÛ˘ðÂ˝ÔıÌ „ÂÌÂÙÈÍ›Ú Ë›ÛÂÈÚ ÂÍ·Ù›Ò˘ËÂÌ ÙÔı Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍÔ˝ 

„ÔÌÈ‰flÔı: t, ÂflÌ·È ÙÔ ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›ÌÔ ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆÔ Í·È +, ÙÔ ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍ¸ 

 54



·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆÔ, ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·. X: ·ÙÔÏ· ÛÙ· ÔðÔfl· ÙÔ ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍ¸ ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆÔ 

›˜ÂÈ ıðÔÛÙÂfl ë‚Î‹‚Áí Í·È ›˜ÔıÌ ðÒÔ‰È‹ËÂÛÁ „È· Í·ÒÍflÌÔ. « ë‚Î‹‚Áí ·ıÙfi, ÏðÔÒÂfl 

Ì· ÂflÌ·È ÏÈ· ·ðÎfi ›ÎÎÂÈ¯Á (i) fi ÏÈ· ›ÎÎÂÈ¯Á ðÔı ÛıÌÔ‰Â˝ÂÙ·È ·ð¸ ‰ÈðÎ·ÛÈ·ÛÏ¸ 

(ii) fi ÏÈÙ˘ÙÈÍ¸Ú ·Ì·ÛıÌ‰ı·ÛÏ¸Ú (iii). ºÙ·Ì ÔÈ ë‚Î‹‚ÂÚí ·ðÔÙÂÎÔ˝Ì ÂÌÙÔðÈÛÏ›ÌÂÚ 

·ÎÎÔÈ˛ÛÂÈÚ (iv), ‰ÂÌ ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ðÒÔÛ‰ÈÔÒÈÛÙÔ˝Ì ‰È¸ÙÈ ÂÌÙÔðflÊÔÌÙ·È ÛÙÈÚ 

Ë›ÛÂÈÚ a Í·È b. T, καρκινικά κύτταρα. 
_________________________________________________________

_______________ 

 œÈ ÏÂÎ›ÙÂÚ LOH, ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ıðÔ‰ÂflÓÔıÌ ÙÁÌ Ë›ÛÁ Ì›˘Ì 

Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍ˛Ì „ÔÌÈ‰fl˘Ì, Âˆ¸ÛÔÌ Ù· ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ· ðÔı ‰ÂÌ 

·ð·ÎÂflˆÔÌÙ·È, ˆ›ÒÔıÌ ·ÎÎÔÈ˘Ï›ÌÂÚ ðÎÁÒÔˆÔÒflÂÚ, ·ÎÎ‹ ÂðflÛÁÚ ¸Ù·Ì ÂflÌ·È 

fi‰Á „Ì˘ÛÙ¸ ÔÙÈ ÔÈ ˜Ò˘ÏÔÛ˘ÏÈÍ›Ú ðÂÒÈÔ˜›Ú ðÔı ·ÎÎÔÈ˛ÌÔÌÙ·È ˆ›ÒÔıÌ 

Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍ‹ „ÔÌfl‰È·, ÛıÏðÂÒ·flÌÔıÏÂ ÙÔ ‚·ËÏ¸ ÛıÏÏÂÙÔ˜fiÚ ÙÔıÚ 

ÛÙÁÌ ÂÓ›ÎÈÓÁ ÙÁÚ Ì¸ÛÔı. 

 

 

3. 2. ¡ð˛ÎÂÈ· ÙÁÚ ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl·Ú ÛÙÔ H-ras 

 

« ·ð˛ÎÂÈ· ÙÁÚ ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl·Ú ÛÙÔ H-ras, flÛ˘Ú ÂflÌ·È ›Ì·Ú ‹ÎÎÔÚ 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ¸Ú ÏÁ˜·ÌÈÛÏ¸Ú ÛÙÁÌ Í·ÒÍÈÌÔ„›ÌÂÛÁ ÙÔı ·ÌËÒ˛ðÔı (Bremner and 

Balmain, 1990). DNA-È˜ÌÁË›ÙÂÚ, ÔÈ ÔðÔflÔÈ ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈÁËÔ˝Ì 

ÛÙÁÌ ÏÂÎ›ÙÁ ·ð˛ÎÂÈ·Ú ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl·Ú „È· ÙÔ c-H-ras1 „ÔÌfl‰ÈÔ, ·ðÔÙÂÎÔ˝Ì 

ÍÔÏÏ‹ÙÈ· ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍ˛Ì ·ÎÎÁÎÔı˜È˛Ì, Ù· ÔðÔfl· Âð·Ì·Î·Ï‚‹ÌÔÌÙ·È 

‰È·‰Ô˜ÈÍ‹, ÙÔ ›Ì· ÏÂÙ‹ ÙÔ ‹ÎÎÔ, ÛÂ ‰È‹ˆÔÒÂÚ ðÂÒÈÔ˜›Ú. DNA-È˜ÌÁË›ÙÂÚ 

„È· ÏÂÎ›ÙÁ LOH, ÛÙÔ ÍÔÌÙ¸ ‚Ò·˜flÔÌ· ÙÔı ˜Ò˘ÏÔÛ˛Ï·ÙÔÚ 11, ·ðÔÙÂÎÔ˝Ì 

ðÂÒÈÔ˜›Ú Ï›Û· Í·È „˝Ò˘ ·ð¸ ÙÔ H-ras ðÒ˘ÙÔ-Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰ÈÔ Í·È ›˜ÔıÌ 

·Ì·ˆÂÒËÂfl ÛÂ ‰È‹ˆÔÒÂÚ ÌÂÔðÎ·ÛflÂÚ ÛÙÔÌ ‹ÌËÒ˘ðÔ ¸ð˘Ú ÛÙÔÌ ðÌÂ˝ÏÔÌ· 

(Shirishi et al, 1987; Vachtenheim et al, 1994), ÛÙÔ Ï·ÛÙ¸ (Garcia et al, 1989), 

ÛÙÔ ‰›ÒÏ· (Ananthaswamy et al, 1989), ÛÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ÙÁÚ ÍÂˆ·ÎfiÚ Í·È ÙÔı 

ÙÒ·˜fiÎÔı (Sheng et al, 1990; Kiaris et al, 1994) ), ÛÙÈÚ ˘ÔËfiÍÂÚ (Lee et al, 
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1989) Í·Ë˛Ú Í·È ÛÙÁÌ ÔıÒÔ‰¸˜Ô Í˝ÛÙÁ (Fearon et al, 1985). ”ÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ 

ÙÔı ðÌÂ˝ÏÔÌÔÚ, Á ·ð˛ÎÂÈ· ÙÁÚ ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl·Ú ÛÙÔ H-ras „ÔÌfl‰ÈÔ, 

Û˜ÂÙflÊÂÙ·È ÏÂ ıðÔÏÂËıÎfl˘ÛÁ ÛÙÁÌ 3¥-ðÂÒÈÔ˜fi ÙÔı „ÔÌÈ‰flÔı (Vachtenheim et 

al, 1994). 

 « ·ð˛ÎÂÈ· ÙÁÚ ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl·Ú ÛÙÔ H-ras ðÒ˘ÙÔ-Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰ÈÔ 

ÛÂ Í·ÒÍflÌÔıÚ ÙÔı ·ÌËÒ˛ðÔı, ·ðÔ‰fl‰ÂÈ ÛÙÔ „ÔÌfl‰ÈÔ ·ıÙ¸, ›Ì·Ì Ò¸ÎÔ 

Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍÔ˝ „ÔÌÈ‰flÔı Í·È ·ðÔÙÂÎÂfl ÏÈ·Ì ıð¸ËÂÛÁ, ðÔı ðÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌ· 

Âfl˜Â ðÒÔÙ·ËÂfl ·ð¸ ÙÔÌ ”ð·ÌÙfl‰Ô ƒ¡ Í·È ‹ÎÎÔıÚ ÛıÌÂÒ„‹ÙÂÚ (Spandidos 

and Wilkie, 1988; Spandidos, Frame and Wilkie, 1990), Âˆ¸ÛÔÌ ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍ›Ú 

·ÎÎÁÎÔı˜flÂÚ H-ras „ÔÌÈ‰fl˘Ì, Âfl˜·Ì ÙÁÌ ÈÍ·Ì¸ÙÁÙ· Ì· Í·Ù·ÛÙ›ÎÔıÌ ÙÔÌ 

ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›ÌÔ ˆ·ÈÌ¸ÙıðÔ ÏÂÙ·Û˜ÁÏ·ÙÈÛÏ›Ì˘Ì ÍıÙÙ·ÒÈÍ˛Ì ÛÂÈÒ˛Ì, 

‰Ò˛ÌÙ·Ú ˘Ú Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍ‹ „ÔÌfl‰È·. ∏ÙÛÈ, Á ·ð˛ÎÂÈ· ÙÁÚ 

ÂÙÒÔÊı„˘Ùfl·Ú Ûí ·ıÙfiÌ ÙÁÌ Ë›ÛÁ, ıðÔ‰ÂÈÍÌ˝ÂÈ ›Ì·Ì ðÈÔ ðÔÎ˝ðÎÔÍÔ Ò¸ÎÔ, 

ÏÂ ÙÔÌ ÔðÔflÔ Ù· ras „ÔÌfl‰È· ÂÏðÎ›ÍÔÌÙ·È ÛÙÁÌ Í·ÒÍÈÌÔ„›ÌÂÛÁ ÛÙÔÌ 

‹ÌËÒ˘ðÔ. 

 

 

4.  γονιακη αστάθεια και DNA- επιδιορθωτικά γονίδια 

 
« ðÈÛÙ¸ÙÁÙ· ÏÂÙ·‚fl‚·ÛÁÚ ÙÁÚ „ÂÌÂÙÈÍfiÚ ðÎÁÒÔˆÔÒfl·Ú, ·ðÔÙÂÎÂfl 

ÍıÒfl·Ò˜Ô ð·Ò‹„ÔÌÙ· „È· ÙÁÌ ÂðÈ‚fl˘ÛÁ ÂÌ¸Ú ÍıÙÙ‹ÒÔı, ÂÌ¸Ú ÔÒ„·ÌÈÛÏÔ˝ Í·È 

ÂÌ¸Ú Âfl‰ÔıÚ. ‘· Í˝ÙÙ·Ò· Í·Ù›˜ÔıÌ ›Ì·Ì ·ÒÈËÏ¸ ÏÁ˜·ÌÈÛÏ˛Ì, ðÔı 

ÂÓ·Ûˆ·ÎflÊÔıÌ ÙÁÌ ı¯ÁÎfi ðÈÛÙ¸ÙÁÙ· ÏÂÙ·‚fl‚·ÛÁÚ ÙÔı „ÂÌÂÙÈÍÔ˝ ıÎÈÍÔ˝, 

·ð¸ ÙÁÌ ÏÈ· „ÂÌÈ‹ ÛÙÁÌ Âð¸ÏÂÌÁ ÂÌ˛ ·ÎÎ·„›Ú ÛÙÔ „ÔÌÈ‰fl˘Ï· ÙÔı 

ÍıÙÙ‹ÒÔı, ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· Ô‰Á„fiÛÔıÌ ÛÂ „ÔÌÔÙ˝ðÔıÚ, ÏÂ Í·Ù·ÛÙÒÔˆÈÍ¸ 

·ðÔÙ›ÎÂÛÏ· „È· ÙÔ Í˝ÙÙ·ÒÔ.  

 T· „ÔÌfl‰È· ðÔı εμπλέκονται στην επιδιόρθωση βλαβών στο 

DNA, ›˜ÔıÌ ð‹Ò· ðÔÎ˝ ÛðÔı‰·flÔ Ò¸ÎÔ „È· ÙÁÌ ÂðÈ‚fl˘ÛÁ Í‹ËÂ ÔÒ„·ÌÈÛÏÔ˝, 
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Âˆ¸ÛÔÌ Á ·Ì·„Í·fl· „È· ÙÁÌ ‰È·ÙfiÒÁÛÁ ÙÁÚ Ê˘fiÚ „ÔÌÈ‰È·Ífi ÛÙ·ËÂÒ¸ÙÁÙ· 

·ð·ÈÙÂfl, ð›Ò· ·ð¸ ÙÔÌ ·ð¸ÎıÙ· ·ÍÒÈ‚fi ÏÁ˜·ÌÈÛÏ¸ ·ÌÙÈ„Ò·ˆfiÚ ÙÔı DNA, 

Í·Ë˛Ú Í·È ÏÁ˜·ÌÈÛÏÔ˝Ú, ðÔı Ì· ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ÂðÈ‰ÈÔÒË˛ÌÔıÌ ÙÈÚ Ùı˜·flÂÚ 

‚Î‹‚ÂÚ, ðÔı ÛıÏ‚·flÌÔıÌ ·Ì‹ ð‹Û· ÛÙÈ„Ïfi ÛÙÔ „ÂÌÂÙÈÍ¸ ıÎÈÍ¸. œÈ 

ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÂÚ ·ð¸ ·ıÙ›Ú ÙÈÚ ·ÎÎ·„›Ú ÛÙÔ DNA ÂflÌ·È ð·ÒÔ‰ÈÍ›Ú, ˜‹ÒÈÌ ÙÁÚ 

‹ÏÂÛÁÚ ‰È¸ÒË˘ÛfiÚ ÙÔıÚ, ·ð¸ ›Ì· Û˝ÌÔÎÔ ÂÌÊıÏ·ÙÈÍ˛Ì ð·ÒÂÏ‚‹ÛÂ˘Ì, ðÔı 

Í·ÎÂflÙ·È ëÂðÈ‰È¸ÒË˘ÛÁ ÙÔı DNAí (DNA repair). ºÙ·Ì „È· Í‹ðÔÈÔ Î¸„Ô, ðÔı 

ÛıÏ‚·flÌÂÈ Ûð‹ÌÈ·, Á ÂðÈ‰ÈÔÒË˘ÙÈÍfi ÏÁ˜·Ìfi ÙÔı ÍıÙÙ‹ÒÔı ·ðÔÙ˝˜ÂÈ Ì· 

ÂðÈ‰ÈÔÒË˛ÛÂÈ, Ù¸ÙÂ ÂðÈÙÒ›ðÂÙ·È Á ‰ÁÏÈÔıÒ„fl· ÏÈ·Ú ÛÙ·ËÂÒfiÚ ·ÎÎ·„fiÚ ÛÙÔ 

DNA, ðÔı Í·ÎÂflÙ·È ÏÂÙ‹ÎÎ·ÓÁ. « ÏÂÙ‹ÎÎ·ÓÁ ‰˝Ì·Ù·È Ì· Ô‰Á„fiÛÂÈ ÛÙÁÌ 

Í·Ù·ÛÙÒÔˆfi ÙÔı ÔÒ„·ÌÈÛÏÔ˝, Â‹Ì ›˜ÂÈ ÛıÏ‚Âfl ÛÂ ÔıÛÈ·ÛÙÈÍfi Ë›ÛÁ, ÛÙÁÌ 

DNA ·ÎÎÁÎÔı˜fl·. 

 œÈ ‚Î‹‚ÂÚ ÛÙÔ DNA, ðÔı Ô‰Á„Ô˝Ì ÛÂ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ, ÂflÌ·È 

ÛıÌÁË›ÛÙÂÒ· ÙÒÔðÔðÔÈfiÛÂÈÚ, ÂÎÎÂfl¯ÂÈÚ fi Î‹ËÔÚ ÊÂı„‹Ò˘Ï· ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰fl˘Ì 

(Friedberg EC, 1985), ÂÌ˛ ðÎfiËÔÚ ÂÌÊıÏÈÍ˛Ì ·ÌÙÈ‰Ò‹ÛÂ˘Ì ›˜ÔıÌ 

ðÂÒÈ„Ò·ˆÂfl ðÔı ÂðÈ‰ÈÔÒË˛ÌÔıÌ ÂÈ‰ÈÍ‹ ·ıÙ›Ú ÙÈÚ ‚Î‹‚ÂÚ (Friedberg EC, 

1990). ’ð‹Ò˜ÔıÌ ÙÒÂflÚ ÙÔıÎ‹˜ÈÛÙÔÌ ÙÒ¸ðÔÈ ¸ðÔı ðÒÔÍ˝ðÙÔıÌ Î‹ËÔÚ 

ÊÂı„·Ò˘Ï›Ì· ÌÔıÍÎÂÔÙfl‰È· ÛÙÔ DNA: 

 

1. ÷ıÛÈÍ›Ú ‚Î‹‚ÂÚ ÛÙÔ DNA, ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ‰ÁÏÈÔıÒ„fiÛÔıÌ Î‹ËÔÚ 

ÊÂı„·Ò˘Ï›ÌÂÚ ‚‹ÛÂÈÚ (Friedberg EC, 1985). √È· ð·Ò‹‰ÂÈ„Ï·, ·Ì·ˆ›ÒÂÙ·È 

Á ‰È·ÏflÌ˘ÛÁ ÙÁÚ 5-ÏÂËıÎ-ÍıÙÔÛflÌÁÚ ðÔı ‰flÌÂÈ ËÈ·ÏflÌÁ Í·È ÂðÔÏ›Ì˘Ú ›Ì· 

G-T ÊÂı„‹Ò˘Ï· (Duncan  and Miller, 1980). 

 

2. ≈ÌÛ˘Ï‹Ù˘ÛÁ Ù˘Ì ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰fl˘Ì Í·Ù‹ ÙÁÌ ·ÌÙÈ„Ò·ˆfi ÙÔı DNA, ‰˝Ì·Ù·È 

Ì· ‰˛ÛÂÈ Î‹ËÔÚ ÊÂı„‹Ò˘Ï· ‚‹ÛÂ˘Ì Í·È ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍ›Ú ÂÌË›ÛÂÈÚ  fi 

·ð·ÎÂÈˆ›Ú (Modrich P, 1991).  
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3. œ „ÔÌÈ‰È·Í¸Ú ·Ì·ÛıÌ‰ı·ÛÏ¸Ú, ð·Ò‹„ÂÈ ðÂÒÈÔ˜›Ú ÂÙÂÒ¸‰ÈðÎÔı ÏÔÒÈ·ÍÔ˝ 

DNA, ¸ðÔı ÏðÔÒÂfl Ì· ðÂÒÈ›˜ÂÈ Î‹ËÔÚ ÊÂı„·Ò˘Ï›Ì· ÌÔıÍÎÂÔÙfl‰È·, ¸Ù·Ì 

Ù›ÙÔÈ· ÂÙÂÒ¸‰ÈðÎ· Ï¸ÒÈ· ‰ÁÏÈÔıÒ„Ô˝ÌÙ·È ·ð¸ ÙÔ ÊÂı„‹Ò˘Ï· ‰˝Ô 

‰È·ˆÔÒÂÙÈÍ˛Ì ð·ÙÒÈÍ˛Ì DNA-·ÎÎÁÎÔı˜È˛Ì (Holliday R, 1964).  

 

 ‘· Î‹ËÔÚ ÊÂı„·Ò˘Ï›Ì· ÌÔıÍÎÂÔÙfl‰È·, ðÔı ðÒÔÍ˝ðÙÔıÌ ÏÂ Í·Ë›Ì· 

·ð¸ÙÔıÚ ð·Ò·ð‹Ì˘ ÏÁ˜·ÌÈÛÏÔ˝Ú, ÂflÌ·È „Ì˘ÛÙ¸ ð˘Ú ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· 

ÂðÈ‰ÈÔÒË˘ËÔ˝Ì Ï›Û˘ ÂÈ‰ÈÍ˛Ì ÂÌÊıÏÈÍ˛Ì ÛıÛÙÁÏ‹Ù˘Ì (Friedberg EC, 

1990; Modrich P, 1991). ”ÙÁÌ ÂÈÍ¸Ì· 12, ð·ÒÔıÛÈ‹ÊÂÙ·È Û˜ÁÏ·ÙÈÍ‹, Á 

‚·ÛÈÍfi ÂÌÊıÏ·ÙÈÍfi Ô‰¸Ú ðÔı ·ÍÔÎÔıËÂflÙ·È „È· ÙÁÌ ÂðÈ‰È¸ÒË˘ÛÁ ÙÔı 

DNA. ¬›‚·È·, ÔÈ ‚Î‹‚ÂÚ ÛÙÔ DNA, ÂðÈ‰ÈÔÒË˛ÌÔÌÙ·È Ï›Û˘ ðÂÒÈÛÛÔÙ›Ò˘Ì 

Ô‰˛Ì, ðÔı ÂÓ·ÒÙ˛ÌÙ·È ·ð¸ ÙÔ Âfl‰ÔÚ ÙÁÚ Í·ËÂÏÈ‹Ú . 
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Εικόνα  12: Επιδιόρθωση του DNA. Στην εικόνα, δείχνονται τρία στάδια που 

είναι κοινά στους περισσότερους τύπους επιδιόρθωσης. Step 1, στάδιο 1: 

απομάκρυνση της βλάβης από το αντίγραφο. Step 2, στάδιο 2: επανασύνθεση του 

DNA στην περιοχή που ήταν η βλάβη. Step 3, στάδιο 3: σύνδεση του 

νεοσυντιθέμενου DNA, με την υπάρχουσα αλληλουχία. Η DNA-πολυμεράση, 

συμπληρώνει το κενό  που δημιουργείται από το στάδιο 1, και η DNA-λιγάση, ενώνει 

τα ασύνδετα τμήματα του DNA στο στάδιο 3. 

____________________________________________________

_______________________ 

 59



 

 ‘Ô ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÔ ÏÂÎÂÙÁÏ›ÌÔ Û˝ÛÙÁÏ· ÂðÈ‰È¸ÒË˘ÛÁÚ Î‹ËÔıÚ 

ÊÂı„·Ò˛Ï·ÙÔÚ, ÂflÌ·È ÙÁÚ Escherichia coli. ‘Ô Û˝ÛÙÁÏ· ·ıÙ¸ (MutHLS), 

ðÒÔ‹„ÂÈ ÏÈ·Ú ÏÂ„‹ÎÁÚ ›ÍÙ·ÛÁÚ (Û˜Â‰¸Ì 2kb) ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁ ÂðÈ‰È¸ÒË˘ÛÁÚ, Á 

ÔðÔfl· ÂÓ·ÒÙ‹Ù·È ·ð¸ Ù· ðÒÔ˙¸ÌÙ· Ù˘Ì ÂðÈ‰ÈÔÒË˘ÙÈÍ˛Ì „ÔÌÈ‰fl˘Ì mutH, 

mutL, mutS Í·È mutU(uvrD) (Modrich P, 1989, 1991). 

 œ Saccharomyces cerevisiae, ›˜ÂÈ ›Ì· ð·Ò¸ÏÔÈÔ Û˝ÛÙÁÏ· 

ÂðÈ‰È¸ÒË˘ÛÁÚ ÏÂ ÙÔ ‚·ÍÙÁÒÈ·Í¸ MutHLS (Williampson et al 1985; Reenan 

and Kolodner, 1992a, 1992b). ¬ÈÔ˜ÁÏÈÍ›Ú ÏÂÎ›ÙÂÚ ·ð›‰ÂÈÓ·Ì ÔÙÈ Ù· 

ÂıÍ·Òı˘ÙÈÍ‹ Í˝ÙÙ·Ò·, ›˜ÔıÌ ð·Ò¸ÏÔÈ· ÛıÛÙfiÏ·Ù· ÂðÈ‰È¸ÒË˘ÛÁÚ ÙÔı DNA 

(Holmes et al, 1990; Thomas et al, 1991). ≈ðÈðÒ¸ÛËÂÙ·, ‚ÈÔ˜ÁÏÈÍ›Ú ÏÂÎ›ÙÂÚ 

›‰ÂÈÓ·Ì ÔÙÈ Ù· ·ÌËÒ˛ðÈÌ· Í˝ÙÙ·Ò·, ðÂÒÈ›˜ÔıÌ Û˝ÛÙÁÏ· ÂðÈ‰È¸ÒË˘ÛÁÚ 

Î‹ËÔıÚ ÊÂı„·Ò˛Ï·ÙÔÚ ÏÂ ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍfi ÂÓÂÈ‰flÍÂıÛÁ, ˛ÛÙÂ ıð‹Ò˜ÂÈ ÂÈ‰ÈÍfi 

·Ì·„Ì˛ÒÈÛÁ Í·È ÂðÈ‰È¸ÒË˘ÛÁ Ù˘Ì G-T Î‹ËÔıÚ ÊÂı„·ÒÈ˛Ì (Wiebauer and 

Jiricny, 1989). 

 ¡

ıÙ‹ Ù· ÂðÈ‰ÈÔÒË˘ÙÈÍ‹ ÛıÛÙfiÏ·Ù·, ð·flÊÔıÌ ÛÁÏ·ÌÙÈÍ¸ Ò¸ÎÔ ÛÙÁÌ „ÔÌÈ‰È·Ífi 

ÛÙ·ËÂÒ¸ÙÁÙ· ÙÔı DNA. ƒÈ·ðÈÛÙ˛ËÁÍÂ, ÔÙÈ ÙÔ ‚·ÍÙÁÒÈ·Í¸ Û˝ÛÙÁÏ· 

MutHLS, ðÒÔÛÙ·ÙÂ˝ÂÈ ÙÔÌ „ÔÌÈ‰È·Í¸ ·Ì·ÛıÌ‰ı·ÛÏ¸ ÏÂÙ·Ó˝ Ûı„„ÂÌÈÍ˛Ì 

ÂÈ‰˛Ì ‚·ÍÙÁÒfl˘Ì (Rayssinguier et al, 1989). œ Û·Í˜·ÒÔÏ˝ÍÁÙ·Ú S. 

cerevisiae, ¸Ù·Ì ðÂÒÈ›˜ÂÈ ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›ÌÔ DNA-ÂðÈ‰ÈÔÒË˘ÙÈÍ‹-„ÔÌfl‰È· 

(mush2, pms1, mlh1), ð·ÒÔıÛÈ‹ÊÂÈ ·ıÓÁÏ›Ì· ÂðflðÂ‰· Âð›ÍÙ·ÛÁÚ 

(expansion) Í·È ÛıÛÙÔÎfiÚ (contraction) ‰ÈÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍ˛Ì 

Âð·ÎÎ·Ï‚·ÌÔÏ›Ì˘Ì ·ÎÎÁÎÔı˜È˛Ì (Strand et al, 1993). « ð·Ò·ÙfiÒÁÛÁ ·ıÙfi, 

ÂflÌ·È È‰È·ÈÙ›ÒÔı ÂÌ‰È·ˆ›ÒÔÌÙÔÚ, Âˆ¸ÛÔÌ ‰È·ˆÔÒÂÙÈÍ˛Ì Ù˝ð˘Ì ÌÂÔðÎ·ÛflÂÚ 

ÛÙÔÌ ‹ÌËÒ˘ðÔ, ‰Âfl˜ÌÔıÌ ·Ì‹ÎÔ„Á „ÔÌÈ‰È·Ífi ·ÛÙ‹ËÂÈ· 

Âð·Ì·ÎÎ·Ï‚·ÌÔÏ›Ì˘Ì DNA ·ÎÎÁÎÔı˜È˛Ì (Risinger et al, 1993). ∏ÙÛÈ, 
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ÍÎÁÒÔÌÔÏÈÍÔfl Í·ÒÍflÌÔÈ ÛÙÔ ð·˜˝ ›ÌÙÂÒÔ ÙÔı ·ÌËÒ˛ðÔı (HNPCC) („Ì˘ÛÙÔfl 

Í·È ˘Ú Û˝Ì‰ÒÔÏÔ …… ÙÔı Lynch (Bioshop and Thomas, 1990; Lynch et al, 1991), 

ÛıÌ‰›ÔÌÙ·È ÏÂ ÏÈ· „ÂÌÂÙÈÍfi Ë›ÛÁ ðÔı ðÒÔÍ·ÎÂfl ð·Ò¸ÏÔÈ· „ÔÌÈ‰È·Ífi 

·ÛÙ‹ËÂÈ· (Aaltonen et al, 1993; Peltomaki et al, 1993). 

 OÈ Fishel et al (1993), ðÂÒÈ›„Ò·¯·Ì ÙÁÌ ÔÏÔÈ¸ÙÁÙ· ÏÂÙ·Ó˝ ÙÔı 

ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›ÌÔı msh2, ÛÙÔÌ S. cerevisiae Í·È ·ÛËÂÌ˛Ì ÏÂ HNPCC, ˘Ú 

·Ì·ˆÔÒ‹ ÙÁÌ „ÔÌÈ‰È·Ífi ·ÛÙ‹ËÂÈ· Ù˘Ì ‰ÈÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍ˛Ì 

Âð·Ì·ÎÎ·Ï‚·ÌÔÏ›Ì˘Ì ·ÎÎÁÎÔı˜È˛Ì, ÛÂ ·ÌÙÈÛÙÔÈ˜fl· ÏÂ ÙÁÌ ˜Ò˘ÏÔÛ˘ÏÈÍfi 

Ë›ÛÁ HNPCC Í·È ÙÔı hmsh2 „ÔÌÈ‰flÔı, Í·Ë˛Ú Í·È ÙÁÌ ·Ìfl˜ÌÂıÛÁ ÏÈ·Ú ÂÈ‰ÈÍfiÚ 

ÏÂÙ‹ÎÎ·ÓÁÚ ÛÙ· HNPCC Û˝Ì‰ÒÔÏ·, ¸ð˘Ú Í·È ÛÂ ÛðÔÒ·‰ÈÍÔ˝Ú ¸„ÍÔıÚ ÙÔı 

ð·˜›ÔÚ ÂÌÙ›ÒÔı. ºÎ· ·ıÙ‹ ıðÔË›ÙÔıÌ, ÔÙÈ ÔÈ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ ÛÙÔ hmsh2 

„ÔÌfl‰ÈÔ, ÂflÌ·È ıðÂ˝ËıÌÂÚ „È· HNPCC Û˝Ì‰ÒÔÏ·. 

 ≈ðflÛÁÚ, ÛÙÁÌ ÛıÌÙÁÒÁÙÈÍfi ðÂÒÈÔ˜fi ÙÔı ðÒ˛ÙÔı ÂÛ˘ÌflÔı ÙÔı 

H-ras (HRMS ðÔÎıÏÔÒˆÈÍfi ðÂÒÈÔ˜fi), ˆ·flÌÂÙ·È ð˘Ú ıð‹Ò˜ÔıÌ ÛÙÔÈ˜Âfl·, 

¸ð˘Ú ‰Âfl˜ËÁÍÂ ðÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌ· ÛÙÁÌ ÂÈÍ¸Ì· 8, ðÔı ‰ÒÔıÌ ˘Ú ë·ÌÙÈÍ·ÒÍÈÌÈÍÔfl 

ð·Ò‹„ÔÌÙÂÚí fi ·ÎÎÈ˛Ú ˘Ú ë·Ûˆ·ÎÈÛÙÈÍ›Ú ‰ÈÍÎÂfl‰ÂÚí, ›Ì·ÌÙÈ ÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁÚ 

ÙÔı Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰flÔı ‰È· Ï›Û˘ ‰È·‰ÈÍ·ÛÈ˛Ì ·ðÔÍÔðfiÚ/ÏÂÙ·Ù¸ðÈÛÁÚ 

˜Ò˘ÏÔÛ˘ÏÈÍ˛Ì ðÂÒÈÔ˜˛Ì (Hashimoto-Gotoh et al, 1988). √ÔÌÈ‰È·Ífi 

·ÛÙ‹ËÂÈ· ÂðÔÏ›Ì˘Ú Ûí ·ıÙfiÌ ÙÁÌ ðÂÒÈÔ˜fi, ‰˝Ì·Ù·È Ì· Ô‰Á„fiÛÂÈ ÛÂ 

·ðÔÒ˝ËÏÈÛÁ ·ıÙ˛Ì Ù˘Ì ·Ûˆ·ÎÈÛÙÈÍ˛Ì ÛÙÔÈ˜Âfl˘Ì Í·È ÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁ Ù˘Ì 

Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì. 

 

 

4. 1. Γονιδιακή ή ìßêñï-δορυφορική αστάθεια (MI) 

 

« „ÔÌÈ‰È·Ífi ·ÛÙ‹ËÂÈ· fi ÏflÍÒÔ-‰ÔÒıˆÔÒÈÍfi ·ÛÙ‹ËÂÈ· (Ã…-

microsatellite instability), ðÂÒÈÎ·Ï‚‹ÌÂÈ ÍıÒfl˘Ú ÂðÂÍÙ‹ÛÂÈÚ (expansions) 
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ÏÔÌÔ-, ‰È- fi ÙÒÈ-ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍ˛Ì Âð·Ì·ÎÎfi¯Â˘Ì. ¡ıÙ›Ú ÔÈ ÏÂÙ·‚ÔÎ›Ú 

ÏfiÍÔıÚ, ‰Âfl˜ËÁÍÂ ð˘Ú ÂflÌ·È ÙÔ ·ðÔÙ›ÎÂÛÏ· ÂÌ¸Ú ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›ÌÔı 

ˆ·ÈÌÔÙ˝ðÔı, ðÔı ÔˆÂflÎÂÙ·È ÛÂ Î‹ËÔÚ-Ù·flÒÈ·ÛÏ· Ù˘Ì ·ÎıÛfl‰˘Ì DNA, Í·Ù‹ 

ÙÁÌ ·ÌÙÈ„Ò·ˆfi ÙÔı DNA (Richards and Sutherland, 1994; Levinson and 

Gutman, 1987). ‘· „ÔÌfl‰È·, ðÔı ÂflÌ·È ıðÂ˝ËıÌ· „È· Ù›ÙÔÈ· „ÂÌÂÙÈÍ‹ 

„Â„ÔÌ¸Ù·, ›˜ÂÈ ‰ÂÈ˜ËÂfl ÔÙÈ ÂÏðÎ›ÍÔÌÙ·È ÛÙÔÌ ÂðÈ‰ÈÔÒË˘ÙÈÍ¸ ÏÁ˜·ÌÈÛÏ¸ ÙÔı 

DNA (Fishel et al, 1993; Leach et al, 1993) Í·È ÂðÔÏ›Ì˘Ú Á ÏflÍÒÔ-‰ÔÒıˆÔÒÈÍfi 

·ÛÙ‹ËÂÈ·, Û˜ÂÙflÊÂÙ·È ÏÂ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ ÛÙ· „ÔÌfl‰È· ·ıÙ‹ (Parsons et al, 

1993) 

 ÃÂÎ›ÙÁ ·ÎÎÁÎÔı˜fl·Ú Ù˘Ì Ã… ·ÎÎÁÎÔÏ¸Òˆ˘Ì, ð·ÒÔıÛfl·ÛÂ ÔÙÈ 

Á „ÔÌÈ‰È·Ífi ·ÛÙ‹ËÂÈ· ÂflÌ·È ðÈÔ ÛıÌÁËÈÛÏ›ÌÁ ÛÂ È˜ÌÁËÂÙÁÏ›Ì·-Ï¸ÒÈ· DNA, 

ðÔı ðÂÒÈ›˜ÔıÌ ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÂÚ Âð·Ì·ÎÎ·Ï‚·Ì¸ÏÂÌÂÚ ÔÏ‹‰ÂÚ Í·È ËÂ˘ÒÂflÙ·È 

Û·Ì „ÂÌÂÙÈÍ¸ „Â„ÔÌ¸Ú, ðÔı ÛıÏ‚·flÌÂÈ Ì˘ÒflÚ Í·Ù‹ ÙÁÌ Í·ÒÍÈÌÔ„›ÌÂÛÁ 

(Shibata et al, 1994). 

 —·Ò¸ÎÔ ðÔı ›˜ÔıÌ „flÌÂÈ ‰È‹ˆÔÒÂÚ ·Ì·ˆÔÒ›Ú, Û˜ÂÙÈÍ‹ ÏÂ ÙÁÌ 

˝ð·ÒÓÁ ÏflÍÒÔ-‰ÔÒıˆÔÒÈÍfiÚ ·ÛÙ‹ËÂÈ·Ú ÛÂ ‰È‹ˆÔÒÔıÚ ¸„ÍÔıÚ, ¸ð˘Ú ð·˜˝ 

›ÌÙÂÒÔ (Aaltonen et al 1993; Ionov et al 1993; Thibodeau et al, 1993), Í·ÒÍflÌÔ 

ÙÔı ÛÙÔÏ‹˜Ôı (Mironov et al, 1994), Í·ÒÍflÌÔ ÙÔı ÂÌ‰ÔÏÁÙÒflÔı (Risinger et al, 

1993), Ù˘Ì ˘ÔËÁÍ˛Ì (Lee et al, 1989), ÛÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ÙÁÚ ÍÂˆ·ÎfiÚ Í·È ÙÔı 

ÙÒ·˜fiÎÔı (Field et al, 1995), ÛÙÔÌ ðÌÂ˝ÏÔÌ· (Shridhar et al, 1994; Merlo et al, 

1994) Í·È ÛÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ÙÔı Ï·ÛÙÔ˝ (Yee et al, 1994), Ô ·ÍÒÈ‚fiÚ Ò¸ÎÔÚ ÙÔı 

ˆ·ÈÌÔÏ›ÌÔı ·ıÙÔ˝ ‰ÂÌ ÂflÌ·È ·Í¸ÏÁ „Ì˘ÛÙ¸Ú ÛÙÁÌ Í·ÒÍÈÌÔ„›ÌÂÛÁ. 

 

 

4. 2. ÃflÍÒÔ-δορυφορική αστάθεια στο H-ras (HRMS) 
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”ÙÔ ðÒ˛ÙÔ ÂÛ˛ÌÈÔ ÙÔı H-ras „ÔÌÈ‰flÔı (ÂÈÍ¸Ì· 13), ‰Âfl˜ËÁÍÂ Á 

˝ð·ÒÓÁ ÏÈ·Ú Âð·Ì·ÎÎ·Ï‚·Ì¸ÏÂÌÁÚ ·ÎÎÁÎÔı˜fl·Ú, ·ÍÒÈ‚˛Ú 83 bp ÏÂÙ‹ ÙÔ 

5¥-‹ÍÒÔ ÙÔı ÂÓ˘ÌflÔı 1 (Iwahana et al, 1990). « Âð·Ì·ÎÎ·Ï‚·Ì¸ÏÂÌÁ ·ıÙfi 

·ÎÎÁÎÔı˜fl·, ÂflÌ·È ÏÈ· ðÂÒÈÔ˜fi ›ÓÈ ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰fl˘Ì (GGGCCT) (HRMS). œ 

·ÒÈËÏ¸Ú Ù˘Ì Âð·Ì·Îfi¯Â˘Ì, ð·Ò‹„ÂÈ ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ· ÏÂ ‰˝Ô (P2), ÙÒÂÈÚ (P3) 

fi Ù›ÛÛÂÒÂÈÚ (P1) ˆÔÒ›Ú ÙÔÌ ÂÓ·ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍ¸ ·ıÙ¸ ðıÒfiÌ· (Tanci et al, 

1992), ÂÌ˛ ·ÎÎ·„›Ú ÙÔı ·ÒÈËÏÔ˝ ·ıÙÔ˝ Ù˘Ì Âð·Ì·ÎÎfi¯Â˘Ì ÛÙÔÌ Í·ÒÍÈÌÈÍ¸ 

ÈÛÙ¸, ÛÂ Û˜›ÛÁ ÏÂ ÙÔÌ ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍ¸ ÈÛÙ¸ ÙÔı fl‰ÈÔı ·ÛËÂÌÔ˝Ú, Ô‰Á„Âfl ÛÂ 

„ÔÌÈ‰È·Ífi ·ÛÙ‹ËÂÈ· ÙÔı Í·ÒÍÈÌÈÍÔ˝ ÍıÙÙ‹ÒÔı fi ·ÛÙ‹ËÂÈ· ÏflÍÒÔ-

‰ÔÒıˆÔÒÈÍÔ˝ DNA (Ã…, microsatellite instability). 

 

____________________________________________________

_______________________ 

 

 

 

≈ÈÍ¸Ì· 13: ”˜ÁÏ·ÙÈÍfi ·Ì·ð·Ò‹ÛÙ·ÛÁ ÙÔı H-ras „ÔÌÈ‰flÔı, ¸ðÔı ‰Âfl˜ÌÔÌÙ·È 

ÔÈ ðÔÎıÏÔÒˆÈÍ›Ú ðÂÒÈÔ˜›Ú HRMS Í·È VTR (Iwahana et al, 1990) 

____________________________________________________

_______________________ 

 

 

4. 3. ÃflÌÈ-δορυφορική αστάθεια στο H-ras (VTR) 
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”ÙÔ ·ÌËÒ˛ðÈÌÔ c-Hras1 „ÔÌÈ‰flÔ, Í·È Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›Ì· ÛÙÈÚ „˝Ò˘ 

ðÂÒÈÔ˜›Ú, ıð‹Ò˜ÂÈ ÏÈ· ÍıÒÈ·Ò˜Ô˝Û· ðÔÎıÏÔÒˆÈÍfi Ë›ÛÁ ÛÙÁÌ 3¥-ðÂÒÈÔ˜fi 

ÙÔı „ÔÌÈ‰flÔı (ÂÈÍ¸Ì· 13). ≈flÌ·È ÏÈ· ðÔÎÎ·ðÎ˛Ú Âð·Ì·ÎÎ·Ï‚·ÌÔÏ›ÌÁ 

ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍfi ·ÎÎÁÎÔı˜fl· Ù˘Ì 28 bp (VTR-Variable tandem repeat) (Capon 

et al, 1983). 

 ƒÈ·ˆÔÒÂÙÈÍÔfl ·ÒÈËÏÔfl Âð·Ì·ÎÎfi¯Â˘Ì ·ıÙfiÚ ÙÁÚ ÔÏ‹‰·Ú Ù˘Ì 

28 bp, ‰flÌÂÈ ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ· ÏÂ„‹ÎÔı Â˝ÒÔıÚ ÛÂ Ï›„ÂËÔÚ. ‘›ÛÛÂÒ· 

·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ· (a1, a2, a3, a4), ÂflÌ·È Ù· ðÈÔ ÍÔÈÌ‹, ÏÂ Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· 94% ÛÙÔÌ 

ðÎÁËıÛÏ¸ ( asperczyk et al, 1990; Krontiris et al, 1993). ¡ıÙ‹ Ù· 

·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ·, ‰È·ÍÒflÌÔÌÙ·È ÛÂ ‰˝Ô ıðÔÔÏ‹‰ÂÚ: Ïfl· ðÔı ðÂÒÈÎ·Ï‚‹ÌÂÈ Ù· 

ÏÈÍÒ‹ ÛÂ ÏfiÍÔÚ ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ· (a1, a2), ðÔı ÙÔ Í·Ë›Ì· ÛıÌflÛÙ·Ù·È ·ð¸ 

ðÂÒflðÔı 40 Âð·Ì·ÎÎfi¯ÂÈÚ Ù˘Ì 28 bp ·ÎÎÁÎÔı˜fl·Ú Í·È ÏÈ· ‰Â˝ÙÂÒÁ 

ıðÔÔÏ‹‰·, ðÔı ðÂÒÈÎ·Ï‚‹ÌÂÈ Ù· ÏÂ„‹Î· ÛÂ ÏfiÍÔÚ ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ· (a3, a4), 

ÏÂ 80 ðÂÒflðÔı Âð·Ì·ÎÎfi¯ÂÈÚ ÙÁÚ fl‰È·Ú ·ÎÎÁÎÔı˜fl·Ú ( asperczyk et al, 

1990). ¡ıÙÔfl ÔÈ ÍÔÈÌÔfl Ù˝ðÔÈ ·ÎÎÁÎÔÏ¸Òˆ˘Ì, ðÈË·Ì¸Ì ·ðÔÙÂÎÔ˝Ì ÙÔıÚ 

ðÒÔ„ÂÌÌfiÙÔÒÂÚ Ûð·Ìfl˘Ì ·ÎÎÁÎÔÏ¸Òˆ˘Ì (Krontiris et al, 1985), ðÔı ›˜ÔıÌ 

‰È·ÙÁÒÁËÂfl ÛÙÁ ˆ˝ÛÁ Í·È ðÔı Á ð·ÒÔıÛfl· ÙÔıÚ ›˜ÂÈ È‰·flÙÂÒÁ ÛÁÏ·Ûfl·, 

Âˆ¸ÛÔÌ ÛıÌÂð‹„ÂÙ·È ÏÂ„‹ÎÁ ðÈË·Ì¸ÙÁÙ· ÂÍ‰fiÎ˘ÛÁÚ ðÔÎÎ˛Ì ÍÔÈÌ˛Ì 

Ù˝ð˘Ì ÌÂÔðÎ·ÛÈ˛Ì. 

 

 

4. 4. ÃflÍÒÔ- και ÏflÌÈ-δορυφορική αστάθεια στο H-ras 

 

œÈ ‰˝Ô ðÔÎıÏÔÒˆÈÍ›Ú ðÂÒÈÔ˜›Ú, ð·ÒÔıÛÈ‹ÊÔıÌ ÏÈ· ÛÙÂÌfi Û˜›ÛÁ 

·ÌÈÛÔÒÒÔðfl·Ú (linkage disequillibriumn) (Iwahana et al, 1990), ˛ÛÙÂ ‰Âfl„Ï·Ù· 

ÔÏ¸Êı„· „È· ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ· ÏÂ ‰˝Ô Âð·Ì·ÎÎfi¯ÂÈÚ ÙÔı ÂÓ·ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰flÔı 
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(P2), Ì· ·ð·ÈÙÔ˝Ì ÏÂ„‹Î· ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ· ÛÙÔÌ VTR Ù¸ðÔ (a3 fi a4). 

¡ÌÙflËÂÙ·, ‰Âfl„Ï·Ù· ÔÏ¸Êı„· „È· ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ· ÏÂ Ù›ÛÛÂÒÂÈÚ 

Âð·Ì·ÎÎfi¯ÂÈÚ ÙÔı ÂÓ·ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰flÔı (P1), Ì· ÛıÌ‰›ÔÌÙ·È ð‹ÌÙÔÙÂ ÏÂ ÏÈÍÒ‹ 

VTR ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ· (a1 fi a2). T›ÎÔÚ, ‰Âfl„Ï·Ù· ðÔı ÂflÌ·È ÂÙÂÒ¸Êı„· „È· ÙÔÌ 

HRMS Ù¸ðÔ, ÂflÌ·È ÂðflÛÁÚ ÂÙÂÒ¸Êı„· „È· ÏÈÍÒ‹ Í·È ÏÂ„‹Î· VTR 

·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ·. ¡ıÙfi ÎÔÈð¸Ì Á ÛÙÂÌfi Û˜›ÛÁ ÏÂÙ·Ó˝ Ù˘Ì ‰˝Ô ·Ì·ˆÂÒ¸ÏÂÌ˘Ì 

ðÔÎıÏÔÒˆÈÍ˛Ì Ë›ÛÂ˘Ì, ‰È·ÙÁÒÂflÙ·È ÛÙ·ËÂÒfi ÛÙÔıÚ ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍÔ˝Ú ÈÛÙÔ˝Ú, 

ÂÌ˛ ÏÂ ÏÂ„‹ÎÔ ÂÌ‰È·ˆ›ÒÔÌ ð·Ò·ÙÁÒÂflÙ·È ð˘Ú ÛÙÔıÚ Í·ÒÍÈÌÈÍÔ˝Ú ÈÛÙÔ˝Ú 

‰È·Í¸ðÙÂÙ·È, Ô‰Á„˛ÌÙ·Ú ÛÂ „ÔÌÈ‰È·Ífi ·ÛÙ‹ËÂÈ· (genomic instability). 

5. Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως στον άνθρωπο 

 

œ Í·ÒÍflÌÔÚ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú, ÂflÌ·È Ô ð›ÏðÙÔÚ ÛÂ Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· 

Í·ÒÍflÌÔÚ ÛÙÔıÚ ‹Ì‰ÒÂÚ ÛÙÔÌ ƒıÙÈÍ¸ Í¸ÛÏo, ÏÂ 16 ›˘Ú 20 ðÂÒÈÛÙ·ÙÈÍ‹ 

ÂÙÁÛfl˘Ú, ÛÂ ðÎÁËıÛÏ¸ Ù˘Ì 100.000 (Silverberg and Lubera, 1988; Davies 

JM, 1982). Ã›Û· Ûí ·ıÙ‹ Ù· ðÂÒÈÛÙ·ÙÈÍ‹, Ù· 5 ÂflÌ·È „ıÌ·flÍÂÚ. ”ÙÈÚ 

ÂÌ˘Ï›ÌÂÚ ðÔÎÈÙÂflÂÚ ÙÁÚ ¡ÏÂÒÈÍfiÚ, ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒ· ·ð¸ 45.000, „flÌÔÌÙ·È 

·ÌÙÈÎÁðÙ‹ Í‹ËÂ ˜Ò¸ÌÔ. « ·ÛË›ÌÂÈ·, ›˜ÂÈ ÙÁÌ ı¯ÁÎ¸ÙÂÒÁ ÙÈÏfi ÛÂ Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· 

ðÂÒÈÛÙ·ÙÈÍ˛Ì, ÛÙÁÌ ÁÎÈÍfl· ÏÂÙ·Ó˝ 60 Í·È 70 ˜Ò¸Ì˘Ì Í·È Ï‹ÎÈÛÙ· Á ÙÈÏfi 

·ıÙfi ·ıÓ‹ÌÂÙ·È ÛıÌÂ˜˛Ú (Davies JM, 1982; Feldman et al, 1986). « 

ÂðÈ‰ÁÏÈÔÎÔ„fl· ÙÔı Í·ÒÍflÌÔı ÙÔı ÔıÒÔËÁÎflÔı (ÂðÈËfiÎÈÔ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı 

Í˝ÛÙÂ˘Ú), ·ˆÔÒ‹ ðÔÎÎÔ˝Ú ð·Ò‹„ÔÌÙÂÚ, ðÔı ÏÂÎÂÙ˛ÌÙ·È ˘Ú ðÒÔÚ ÙÔÌ Ò¸ÎÔ 

ÙÔıÚ ÛÙÁÌ ð·ËÔ„›ÌÂÛÁ ÙÁÚ ·ÛË›ÌÂÈ·Ú. ‘›ÙÔÈÔÈ ð·Ò‹„ÔÌÙÂÚ ·Ì·ˆ›ÒÔÌÙ·È 

ÙÔ Í‹ðÌÈÛÏ·, Á  ›ÍËÂÛÁ ÛÂ ‚ÈÔÏÁ˜·ÌÈÍ¸ ðÂÒÈ‚‹ÎÎÔÌ, „ÎıÍ·ÌÙÈÍ‹ ‰È·flÙÁÚ 

(¸ð˘Ú Á Û·Í˜·ÒflÌÁ), Á Îfi¯Á Í·ˆÂ¿ÌÁÚ, ıðÂÒ‚ÔÎÈÍfi ›ÍËÂÛÁ ÛÂ Í·ıÛ·›ÒÈ· 

·ıÙÔÍÈÌfiÙÔı Í·È Û˜ÈÛÙÔÛ˘ÏÈ‹ÛÂÈÚ.  

 ≈

flÌ·È ‚›‚·ÈÔ, ð˘Ú Á ˜ÒfiÛÁ ÙÔı Í·ðÌÔ˝, Á ›ÍËÂÛÁ ÛÂ ˜Ò˘ÛÙÈÍ›Ú ·ÌÈÎflÌÁÚ Í·È 
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Û˜ÈÛÙÔÛ˘ÏÈ‹ÛÂÈÚ, ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ·ıÓfiÛÔıÌ ÙÁÌ ÂðÈÍÈÌ‰ıÌ¸ÙÁÙ· ÂÏˆ‹ÌÈÛÁÚ 

Í·ÒÍflÌÔı ÛÙÁÌ ÔıÒÔ‰¸˜Ô Í˝ÛÙÁ (Morrison et al, 1984; McLaughlin et al, 1992; 

Habuchi et al, 1993). ∏Ì· ÛðÔı‰·flÔ ÊfiÙÁÏ· ðÔı ‰ÂÌ ›˜ÂÈ ðÎfiÒ˘Ú 

Í·ËÔÒÈÛÙÂfl, ÂflÌ·È Â‹Ì Ù· „ÎıÍ·ÌÙÈÍ‹ ‰È·flÙÁÚ ˜˘ÒflÚ ËÂÒÏfl‰ÂÚ, ›˜ÔıÌ Í‹ðÔÈÔ 

Ò¸ÎÔ ÛÙÁÌ ·Ì‹ðÙıÓÁ ÙÁÚ ÌÂÔðÎ·Ûfl·Ú ÛÙÔ ÔıÒÔËfiÎÈÔ. ≈flÌ·È ðÎfiÒ˘Ú ¸Ï˘Ú 

ÂÓ·ÍÒÈ‚˘Ï›ÌÔ, ÔÙÈ Á ıðÂÒ‚ÔÎÈÍfi ˜ÔÒfi„ÁÛÁ ·Ì·Î„ÁÙÈÍ˛Ì ðÔı ðÂÒÈ›˜ÔıÌ 

ˆ·ÈÌ·ÍÂÙflÌÁ, Û˜ÂÙflÊÂÙ·È ÏÂ ÙÁÌ ·Í¸ÎÔıËÁ ·Ì‹ðÙıÓÁ ÏÂÙ·ÛÙ·ÙÈÍ˛Ì 

Í·ÒÍÈÌ˘Ï‹Ù˘Ì ÛÙÁÌ ÔıÒÔ‰¸˜Ô Í˝ÛÙÁ (McCredie M, et al, 1983). —‹ÌÙ˘Ú ÔÈ 

Í·ÒÍflÌÔÈ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú, ËÂÒ·ðÂ˝ÔÌÙ·È ·Ì ‰È·„Ì˘ÛÙÔ˝Ì ›„Í·ÈÒ·. 

 

5. 1. Παθολογία και ιστογένεση όγκων της ουροδόχου κύστεως στον 

άνθρωπο 

 

œÈ ¸„ÍÔÈ ÙÔı ÔıÒÔËÁÎflÔı, ·ÌÙÈðÒÔÛ˘ðÂ˝ÔıÌ ›Ì· Û˝ÌÔÎÔ ¸„Í˘Ì ÏÂ 

‰È·ˆÔÒÂÙÈÍfi ÏÔÒˆÔÎÔ„fl· Í·È ÍÎÈÌÈÍfi ÛıÏðÂÒÈˆÔÒ‹, ðÔı ÂflÌ·È ·ðÔÙ›ÎÂÛÏ· 

‰˝Ô ð·ËÔ„ÂÌÂÙÈÍ˛Ì ‰Ò¸Ï˘Ì, ðÔı ðÔÎÎ›Ú ˆÔÒ›Ú ÛıÌÙ›ÏÌÔÌÙ·È ( oss LG, 

1985). œÈ ¸„ÍÔÈ ·ıÙÔfl, ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ‰È·ÍÒÈËÔ˝Ì ÛÂ ‰˝Ô ÍıÒfl˘Ú ÔÏ‹‰ÂÚ (Koss 

LG, 1985; Raghavan et al, 1990): ·) º„ÍÔÈ Í·ÎfiÚ ‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁÚ, ÛıÌfiË˘Ú 

‰ÈðÎÔÂÈ‰ÂflÚ, ÂðÈˆ·ÌÂÈ·ÍÔfl Í·È ËÁÎ˘Ï·Ù˛‰ÂÈÚ, ÏÂ ˜·ÏÁÎfi ‰ÈÁËÁÙÈÍfi 

‰ıÌÁÙÈÍ¸ÙÁÙ·, ÔÈ ÔðÔflÔÈ ðÒÔ›Ò˜ÔÌÙ·È ·ð¸ ÙÔ ÂðÈËfiÎÈÔ Í·È ‚) Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù· 

ÏÈÍÒfiÚ ‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁÚ, ÛıÌfiË˘Ú ·ÌÂıðÎÔÂÈ‰fi, ËÁÎ˘Ï·Ù˛‰Á Í·È ÏÁ-

ËÁÎ˘Ï·Ù˛‰Á, ÏÂÙ·ÛÙ·ÙÈÍ‹, Ù· ÔðÔfl· ðÒÔ›Ò˜ÔÌÙ·È ·ð¸ Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù·-in situ 

Í·È Û˜ÂÙÈÊ¸ÏÂÌÂÚ ‰ıÛðÎ·ÛflÂÚ. ¡ÛËÂÌÂflÚ ÏÂ ÂðÈˆ·ÌÂÈ·ÍÔ˝Ú ËÁÎ˘Ï·Ù˛‰ÂÈÚ 

¸„ÍÔıÚ, ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ›˜ÔıÌ ðÔÎÎ›Ú Âð·Ì·ÎÎfi¯ÂÈÚ Í·È „˝Ò˘ ÛÙÔ 20% 

·ıÙ˛Ì, ÏðÔÒÂfl Ì· ·Ì·ðÙ˝ÓÔıÌ ‰ÈÁËÁÙÈÍ‹ Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù· ( oss LG, 1985; 

Kaye and Lange, 1982; Raghavan et al, 1990). ºÏ˘Ú, Ù· ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒ· 

‰ÈÁËÁÙÈÍ‹ Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù·, ÛıÏ‚·flÌÔıÌ ÛÂ ·ÛËÂÌÂflÚ ˜˘ÒflÚ ÈÛÙÔÒÈÍ¸ 
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ÂðÈˆ·ÌÂÈ·Í˛Ì ¸„Í˘Ì. œÈ ·ÛËÂÌÂflÚ ðÔı ›˜ÔıÌ ÂðÈˆ·ÌÂÈ·ÍÔ˝Ú ¸„ÍÔıÚ ÏÂ 

Âð·Ì·ÎÎfi¯ÂÈÚ, ·ð·ÈÙÔ˝Ì ðÒÔÛÂÍÙÈÍfi ð·Ò·ÙfiÒÁÛÁ Í·È ÍÎÈÌÈÍfi 

ð·Ò·ÍÔÎÔ˝ËÁÛÁ. ºÙ·Ì Ù· Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù· ‰ÈÁËÔ˝ÌÙ·È, ıð‹Ò˜ÂÈ ÏÂ„‹ÎÔÚ 

ÍflÌ‰ıÌÔÚ Ë·Ì‹ÙÔı ·ð¸ÙÁÌ ·ÛË›ÌÂÈ·, ·Í¸ÏÁ Í·È ·Ì ÔÈ ¸„ÍÔÈ ›˜ÔıÌ ·ˆ·ÈÒÂËÂfl 

ÒÈÊÈÍ‹ Í·È ›˜ÂÈ ıðÔ‚ÎÁËÂfl Ô ·ÛËÂÌfiÚ ÛÂ ·ÍÙÈÌÔ‚ÔÎfl· Í·È ˜ÁÏÂÈÔËÂÒ·ðÂfl·. 

 œÈ ¸„ÍÔÈ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú, ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ‰È·ÍÒÈËÔ˝Ì ÛÂ 

ÙÒÂÈÚ ÈÛÙÔÎÔ„ÈÍÔ˝Ú Ù˝ðÔıÚ ( oss LG, 1985) (Grade I, II, III). º„ÍÔÈ Í·ÎfiÚ 

‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁÚ (Grade I), ÔÈ ÔðÔflÔÈ ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· Âð·ÌÂÏˆ·ÌÈÛÙÔ˝Ì, ·ÎÎ‹ 

Ûð‹ÌÈ· ‰ÈÁËÔ˝Ì ÙÔ ÙÔfl˜˘Ï· ÙÁÚ Í˝ÛÙÂ˘Ú. ¡ÌÙflËÂÙ·, ÔÈ ¸„ÍÔÈ ÏÈÍÒfiÚ 

‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁÚ (Grade III), ›˜ÔıÌ ÙÁÌ ‰ıÌÁÙÈÍ¸ÙÁÙ· Ì· ‰ÈÁËÔ˝ÌÙ·È Í·È Ì· 

Í‹ÌÔıÌ ÏÂÙ·ÛÙ‹ÛÂÈÚ. « ÛıÏðÂÒÈˆÔÒ‹ Ù˘Ì ¸„Í˘Ì ÏÂÛ·fl·Ú ‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁÚ 

(Grade II), ÂflÌ·È ÏÁ-ðÒÔ‚ÎÂð¸ÏÂÌÁ, Í·Ë˛Ú ÛÂ ÏÂÒÈÍÔ˝Ú ·ÛËÂÌÂflÚ, ÔÈ ¸„ÍÔÈ 

ð·Ò·Ï›ÌÔıÌ ÂðÈˆ·ÌÂÈ·ÍÔfl, ÂÌ˛ ÛÂ ‹ÎÎÔıÚ ÏÂÙ·‚·flÌÔıÌ ÛÂ ‰ÈÁËÁÙÈÍÔ˝Ú 

Í·ÒÍflÌÔıÚ ( oss LG, 1985). ÃÂÙÒfiÛÂÈÚ ðÎÔÂÈ‰fl·Ú DNA ( oss LG, 1989), 

›˜ÔıÌ ‰ÂflÓÂÈ ÔÙÈ ÔÈ ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÔÈ Grade I ¸„ÍÔÈ ÂflÌ·È ‰ÈðÎÔÂÈ‰ÂflÚ, ÔÈ Grade 

III ¸„ÍÔÈ (Í·Ë˛Ú Í·È Ù· Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù·-in situ), ÂflÌ·È ÍıÒfl˘Ú ·ÌÂıðÎÔÂÈ‰ÂflÚ Í·È 

Ù›ÎÔÚ ÔÈ Grade II ¸„ÍÔÈ, ‰˝Ì·ÌÙ·È ÂÓflÛÔı Ì· ÂflÌ·È ‰ÈðÎÔÂÈ‰ÂflÚ fi 

·ÌÂıðÎÔÂÈ‰ÂflÚ. œÈ ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÔÈ ‰ÈðÎÔÂÈ‰ÂflÚ ¸„ÍÔÈ, ð·Ò¸ÎÔ ðÔı ‰˝Ì·ÌÙ·È 

Ì· Âð·ÌÂÏˆ·ÌÈÛÙÔ˝Ì ÏÂÙ‹ ·ð¸ ˜ÂÈÒÔıÒ„ÈÍfi ·ˆ·flÒÂÛfi ÙÔıÚ, Ûð‹ÌÈ· 

‰ÈÁËÔ˝ÌÙ·È, ÂÌ˛ ÔÈ ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÔÈ ·ÌÂıðÎÔÂÈ‰ÂflÚ, Ï‹ÎÎÔÌ ÏÂÙ·‚·flÌÔıÌ ÛÂ 

‰ÈÁËÁÙÈÍ‹ Í·È ÏÂÙ·ÛÙ·ÙÈÍ‹ Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù· (Tribukait et al, 1982). ≈flÌ·È 

ˆ·ÌÂÒ¸, ð˘Ú ·ÛËÂÌÂflÚ ÏÂ ÂðÈˆ·ÌÂÈ·ÍÔ˝Ú ¸„ÍÔıÚ, ·ð·ÈÙÔ˝Ì ÛÙÂÌfi 

ð·Ò·ÍÔÎÔ˝ËÁÛÁ Í·È ÛıÌfiË˘Ú ‰ÂÌ ˜ÒÂÈ‹ÊÔÌÙ·È È‰È·flÙÂÒÁ ·„˘„fi, ÂÍÙ¸Ú ·Ì 

Âð·ÌÂÏˆ·ÌÈÛÙÔ˝Ì. 
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5. 2. Μοριακή και γενετική ανάλυση του καρκίνου της ουροδόχου 

κύστεως στον άνθρωπο 

 

« ‰ÁÏÈÔıÒ„fl· Í·ÒÍflÌÔı, ÂflÌ·È ÏÈ· ðÔÎıÛÙ·‰È·Ífi ðÔÒÂfl·, Á Ôðofl· 

‰ÈÂÓ‹„ÂÙ·È ÏÂ ‰È·ˆÔÒÂÙÈÍ¸ ÒıËÏ¸, ˘Ú ·Ì·ˆÔÒ‹ ÙÔÌ ˜Ò¸ÌÔ Í·È ÙÔÌ Ù¸ðÔ, 

Ï›Û· ÛÙÁÌ Í˝ÛÙÁ (Rao et al, 1991). ºð˘Ú ·Ì·ˆ›ÒÂÙ·È Í·È ÛÂ ‹ÎÎÔıÚ 

Í·ÒÍflÌÔıÚ, Ù· ÏÔÒÈ·Í‹ „Â„ÔÌ¸Ù· ðÔı Î·Ï‚‹ÌÔıÌ ˜˛Ò· Í·Ù‹ ÙÁÌ 

Ô„ÍÔ„›ÌÂÛÁ ÛÙÁÌ ÔıÒÔ‰¸˜Ô Í˝ÛÙÁ ÙÔı ·ÌËÒ˛ðÔı, ÂflÌ·È „ÂÌÂÙÈÍ›Ú ·ÎÎ·„›Ú, 

ðÔı ÛıÌÂÈÛˆ›ÒÔıÌ ÛÙÁÌ Í·ÍÔfiËÁ ÏÂÙ·ÎÎ·„fi Ù˘Ì ÂðÈËÁÎÈ·Í˛Ì ÍıÙÙ‹Ò˘Ì. 

‘›ÙÔÈÂÚ „ÂÌÂÙÈÍ›Ú ·ÎÎ·„›Ú ·Ì·ˆ›ÒÔÌÙ·È ·Ï›Û˘Ú ð·Ò·Í‹Ù˘: 

 

 

 

 

 

5. 2. 1. Ενεργοποίηση πρωτο-ογκογονιδίων στον καρκίνο της 

ουροδόχου κύστεως στον άνθρωπο 

 

”ÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú, ›˜ÂÈ ÏÂÎÂÙÁËÂfl Á 

ÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁ ‰È·ˆ¸Ò˘Ì ðÒ˘ÙÔ-Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì ¸ð˘Ú c-erbB-2, c-myc, H-ras 

ÍÙÎ. œÈ Masters et al (1988), ›˜ÔıÌ ‚ÒÂÈ ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ ÙÁÚ ›ÍˆÒ·ÛÁÚ ÙÁÚ c-myc 

Ô„ÍÔðÒ˘ÙÂ¿ÌÁÚ Í·È ÙÁÚ Âð·ÌÂÏˆ‹ÌÈÛÁÚ fi ÙÁÚ ‰ÈfiËÁÛÁÚ, ÏÈ·Ú ÛÂÈÒ‹Ú 

ÂðÈˆ·ÌÂÈ·Í˛Ì Í·ÒÍflÌ˘Ì ÛÙÁÌ ÔıÒÔ‰¸˜Ô Í˝ÛÙÁ ÛÙÔÌ ‹ÌËÒ˘ðÔ. ≈ðflÛÁÚ, 

ıð‹Ò˜ÂÈ Á ıð¸ËÂÛÁ, ÔÙÈ ÙÔ ÂðflðÂ‰Ô ÙÁÚ ÏÂËıÎfl˘ÛÁÚ ÙÔı c-myc 

Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰flÔı, Û˜ÂÙflÊÂÙ·È ÏÂ ÙÔ ‚·ËÏ¸ ‰ÈfiËÁÛÁÚ (Stage) Í·È 

‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁÚ (Grade) Ù˘Ì ÍıÙÙ‹Ò˘Ì ÙÔı ¸„ÍÔı (Del Senno et al, 1989). 

≈ðÈðÎ›ÔÌ,  ˘Ú ·Ì·ˆÔÒ‹ ÙÔ c-erbB-2 ðÒ˘ÙÔ-Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰ÈÔ, ÙÔ ÔðÔflÔ ð·Ò‹„ÂÈ 
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ÏÈ· ðÒ˘ÙÂ¿ÌÁ ÏÂ ÛıÏðÂÒÈˆÔÒ‹ ıðÔ‰Ô˜›· ÏıÌÁÏ‹Ù˘Ì ·˝ÓÁÛÁÚ, 

ð·ÒÔıÛÈ‹ÊÂÈ ÏÈÍÒfi Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· ›ÍˆÒ·ÛÁÚ (McCann et al, 1988) fi 

ıðÂÒ›ÍˆÒ·ÛÁ, ÛÂ ›Ì· ÛÁÏ·ÌÙÈÍ¸ ðÔÛÔÛÙ¸ Í·ÒÍÈÌ˘Ï‹Ù˘Ì ÙÔı ÂðÈËÁÎflÔı 

ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú (Wright et al, 1990; Ye Ding-wei et al, 1993). ‘›ÎÔÚ, 

ÏÂÎÂÙfiËÁÍÂ Á ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ ras Í·È c-erbB-2 o„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì (Ye Ding-wei et al, 

1993) Í·È ‚Ò›ËÁÍÂ, ð˘Ú Á ›ÍˆÒ·ÛÁ ÙÔı ÂÌ¸Ú fi ÙÔı ‹ÎÎÔı Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰flÔı ÂflÌ·È 

‰È·ˆÔÒÂÙÈÍ›Ú Í·È ÂÏˆ·ÌflÊÔÌÙ·È ÛÂ ‰È·ˆÔÒÂÙÈÍ‹ ÈÛÙÔÎÔ„ÈÍ‹ ÛÙ‹‰È·. 

 

 

5. 2. 2. Ενεργοποίηση του H-ras πρωτο-ογκογονιδίου στον καρκίνο της 

ουροδόχου κύστεως στον άνθρωπο 

 

”ÁÏÂÈ·Í›Ú ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ ÛÙ· H-ras ðÒ˘ÙÔ-Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰È·, ‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· 

Ô‰Á„fiÛÔıÌ ÛÂ Í·ÍÔfiËÁ ÏÂÙ·ÎÎ·„fi Ù˘Ì ÍıÙÙ‹Ò˘Ì. « ÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁ Ù˘Ì 

„ÔÌÈ‰fl˘Ì ·ıÙ˛Ì, ðÂÒÈÎ·Ï‚‹ÌÂÈ ÏÈ· ·ðÎ˛Ú ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍfi ıðÔÍ·Ù‹ÛÙ·ÛÁ, 

ÛıÌfiË˘Ú ÛÙ· Í˘‰ÈÍ¸ÌÈ· 12 fi 61 (Barbacid M, 1987) ðÔı Ô‰Á„Âfl, ¸ð˘Ú 

·Ì·ˆ›ÒÂÙ·È ÛÂ ðÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌ· ÍÂˆ‹Î·È·, ÛÙÁÌ Û˝ÌËÂÛÁ ÂÌÂÒ„ÔðÔÈÁÏ›ÌÁÚ 

p21 Í·È ÂðÔÏ›Ì˘Ú ÛıÌÂ˜fi ÏÂÙ·‚fl‚·ÛÁ ÏÁÌıÏ‹Ù˘Ì „È· ÍıÙÙ·ÒÈÍfi ·˝ÓÁÛÁ, 

·ðÔıÛfl·Ú ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍÔ˝ ÂÒÂËflÛÏ·ÙÔÚ, „È· Ù›ÙÔÈ· ÍıÙÙ·ÒÈÍfi ÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁ. 

 ¡Ì Í·È ÙÔ ðÒ˛ÙÔ ð·Ò‹‰ÂÈ„Ï· ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›ÌÔı ras-

Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰flÔı, ð·ÒÔıÛÈ‹ÛÙÁÍÂ ÛÙÁÌ ·ÌËÒ˛ðÈÌÁ Í·ÒÍÈÌÈÍfi ÍıÙÙ·ÒÈÍfi ÛÂÈÒ‹ 

ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú ‘24 (Reddy et al, 1982), ›˜ÔÌÙ·Ú Ïfl· 

ıðÔÍ·Ù‹ÛÙ·ÛÁ G ÛÂ T (Gly ÛÂ Val) ÛÙÁÌ ‰Â˝ÙÂÒÁ Ë›ÛÁ ÙÔı Í˘‰ÈÍÔÌflÔı 12 

ÙÔı H-ras (ÛÙÔ ˜Ò˘Ï¸Û˘Ï· 11p15.1), ıð‹Ò˜ÔıÌ ·ðÔÍÎflÌÔıÛÂÚ ·Ì·ˆÔÒ›Ú ˘Ú 

·Ì·ˆÔÒ‹ ÙÁ Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂ˘Ì ÛÙÔıÚ ¸„ÍÔıÚ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı 

Í˝ÛÙÂ˘Ú ÛÙÔÌ ‹ÌËÒ˘ðÔ. Συγκεκριμένα, υπάρχουν μελέτες όπου 

σημειώθηκαν συχνότητες 6% (Fujita et al, 1984, 1985), 17% (Visvanathan et 
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al, 1988) � 30% (Levesquet et al, 1993). Σε άλλες μελέτες, αναφέρθηκαν πιο 

αυξημένες συχνότητες μεταλλάξεων στο  κωδικόνιο 12 του H-ras, σε ποσοστά 

36% (Cherniak et al, 1990) ή και 76% (Burchill et al, 1991). Ωστόσο, σε μια 

πολύ εκτεταμένη μελέτη 152 καρκινικών δειγμάτων, Knowles and Williamson 

(1993), αναφέρουν ενεργοποιημένα H-ras ογκογονίδια, μόνο σε 6% των 

περιπτώσεων, όπου σε κανένα απόαυτά δεν παρατηρήθηκε υποκατάσταση 

Gly σε Val, στο κωδικόνιο 12. Επίσης υπάρχει αναφορά μη-ανίχνευσης 

μεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12 ή 61 του H-ras, σε συνολικά 67 εξεταζόμενους 

καρκινικούς όγκους στην ουροδόχο κύστη (Cherniak et al, 1992). Οι εργασίες 

αυτές, έρχονται σε αντίθεση με τους Ηalliassos et al (1992), όπου ανίχνευσαν 

μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12 του H-ras, στο 67% καρκινικών όγκων 

ουροδόχου κύστεως και μάλιστα στο 50% των περιπτώσεων αυτών, 

ανιχνεύθησαν μεταλλάξεις στα ούρα των ασθενών. Τέλος, οι Ooi et al (1994), 

μελέτησαν καρκινικά δείγματα ουροδόχου κύστεως, εγκλεισμένα σε μπλοκ 

παραφίνης, για μεταλλάξεις και ανέφεραν ποσοστό γύρω στο 40% των 

περιπτώσεων, να έχουν υποστεί υποκατάσταση στο κωδικόνιο 12 του 

γονιδίου. ”ıÏðÂÒ·flÌÔıÏÂ, ð˘Ú Ù· ·ðÔÙÂÎ›ÛÏ·Ù· ·ıÙ‹, ‰ÂÌ ÏðÔÒÔ˝Ì Ì· 

ÛıÌÂÈÛˆ›ÒÔıÌ ÛÙÁÌ ðÒ¸„Ì˘ÛÁ ÙÁÚ ·ÛË›ÌÂÈ·Ú. 

 ¢ÎÎÔÚ ÙÒ¸ðÔÚ ÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁÚ Ù˘Ì ras Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì ÛÙÔÌ 

Í·ÒÍflÌÔ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú Í·È Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›Ì· ÙÔı H-ras, ÂflÌ·È ÂÍÂflÌÂÚ 

ÔÈ „ÂÌÂÙÈÍ›Ú ·ÎÎ·„›Ú (¸ð˘Ú ÏÂÙ·„Ò·ˆÈÍfi ÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁ ÙÔı „ÔÌÈ‰flÔı), ðÔı 

Ô‰Á„Ô˝Ì ÛÂ ·ıÓÁÏ›Ì· ÂðflðÂ‰· ÙÁÚ p21 ÛÙÔ ÍıÙÙ·Ò¸ðÎ·ÛÏ· (Viola et al, 

1985). œÈ Viola et al (1985), ·ð›‰ÂÈÓ·Ì ÙÁÌ ›ÍˆÒ·ÛÁ ÙÁÚ p21 ÛÙÁÌ ÔıÒÔ‰¸˜Ô 

Í˝ÛÙÁ Í·È ‚ÒfiÍ·Ì ·ıÓÁÏ›ÌÁ ›ÍˆÒ·Ûfi ÙÁÚ ÛÂ Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù· ÏÂ ÏÈÍÒfi 

‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁ (Grade III). ”Â ‹ÎÎÁ ÂÒ„·Ûfl· ‰Âfl˜ËÁÍÂ ÔÙÈ ıð‹Ò˜ÂÈ Û˜›ÛÁ 

ÏÂÙ·Ó˝ ÙÁÚ ›ÍˆÒ·ÛÁÚ ÙÁÚ p21 Í·È ÙÁÚ ‚ÈÔÎÔ„ÈÍfiÚ ÛıÏðÂÒÈˆÔÒ‹Ú Ù˘Ì 
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¸„Í˘Ì ÛÙÁÌ ÔıÒÔ‰¸˜Ô Í˝ÛÙÁ ÛÙÔÌ ‹ÌËÒ˘ðÔ (Ting-jie et al, 1991). ‘· 

·ðÔÙÂÎ›ÛÏ·Ù· ·ıÙ‹, ‰Âfl˜ÌÔıÌ ÔÙÈ Á p21 ÂÍˆÒ‹ÊÂÙ·È Ï¸ÌÔ ÛÂ Í·ÒÍÈÌÈÍÔ˝Ú 

ÈÛÙÔ˝Ú Í·È ÙÔ ðÔÛÔÛÙ¸ ›ÍˆÒ·ÛÁÚ ÙÁÚ ðÒ˘ÙÂ¿ÌÁÚ, Û˜ÂÙÈÊÂÙ·È ÏÂ 

ð·ËÔÎÔ„ÈÍ›Ú ð·Ò·Ï›ÙÒÔıÚ (Grade, Stage). Ãfl· Ù›ÙÔÈ· ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ ÂflÌ·È ÔÙÈ 

ı¯ÁÎ‹ ðÔÛÔÛÙ‹ ›ÍˆÒ·ÛÁÚ ÙÁÚ p21, ð·Ò·ÙÁÒÔ˝ÌÙ·È ÛÂ ¸„ÍÔıÚ ðÒ˛ÈÏÔı 

ÛÙ·‰flÔı (Stage Ta-T1) Í·È Í·ÎfiÚ ‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁÚ (Grade I). ¡ÌÙflËÂÙ·, 

˜·ÏÁÎ¸ÙÂÒ· ðÔÛÔÛÙ‹ ÙÁÚ p21, ÛÁÏÂÈ˛ËÁÍ·Ì ÛÂ ¸„ÍÔıÚ ðÒÔ˜˘ÒÁÏ›ÌÔı 

ÛÙ·‰flÔı (Stage T3-T4) Í·È ÏÈÍÒfiÚ ‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁÚ (Grade III) (Gallic et al, 

1985; Ting-jie et al, 1991). ”Â ·ıÙfiÌ ÙÁÌ ÏÂÎ›ÙÁ ˆ·flÌÂÙ·È, ÛÂ ·ÌÙÈ‰È·ÛÙÔÎfi 

ÏÂ ÙÔıÚ Viola et al, ÔÙÈ Á p21 ÂÌÂÒ„ÔðÔÈÂflÙ·È ÛÂ ðÒ˛ÈÏ· ÛÙ‹‰È· ÙÁÚ Ì¸ÛÔı. 

≈ðflÛÁÚ, ð·Ò·ÙÁÒfiËÁÍÂ ÔÙÈ Ô ‚·ËÏ¸Ú ÌÔÛÁÒ¸ÙÁÙ·Ú, ÂÓ·ÈÙfl·Ú 

Âð·ÌÂÏˆ‹ÌÈÛÁÚ ÙÔı Í·ÒÍflÌÔı ÛÂ p21 ËÂÙÈÍÔ˝Ú ·ÛËÂÌÂflÚ, fiÙ·Ì Ï¸ÎÈÚ 9%, ÛÂ 

·ÌÙÈ‰È·ÛÙÔÎfi ÏÂ ÂÍÂflÌÔıÚ ðÔı fiÙ·Ì p21 ·ÒÌÁÙÈÍÔfl Í·È ·ðÔÙÂÎÔ˝Û·Ì ÙÔ 

67%. « ·Ìfl˜ÌÂıÛÁ ÂðÔÏ›Ì˘Ú, ·ıÓÁÏ›Ì˘Ì ÂðÈð›‰˘Ì p21 ÛÂ Ù›ÙÔÈÔıÚ 

¸„ÍÔıÚ, Ë· ÏðÔÒÔ˝ÛÂ Ì· ›˜ÂÈ ðÒÔ„Ì˘ÛÙÈÍfi ·Ófl·. 

 

 

 

 

 

 

5. 2. 3. Ενεργοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων (p53) στον καρκίνο 

της ουροδόχου κύστεως στον άνθρωπο 

 

¢ÎÎÂÚ „ÂÌÂÙÈÍ›Ú ·ÎÎ·„›Ú, ðÔı ðÈË·Ì‹ ÛıÏÏÂÙ›˜ÔıÌ ÛÙÔ ðÎfiËÔÚ Ù˘Ì 

·ÎÎ·„˛Ì ðÔı ÛıÏ‚·flÌÔıÌ ÛÙÔ ÔıÒÔËfiÎÈÔ Í·È Ô‰Á„Ô˝Ì ÛÂ ‰ÈÁËÁÙÈÍ‹ 

Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù·, ÂflÌ·È ÔÈ ‰ÔÏÈÍ›Ú ·ÎÎ‹„ÂÚ ÛÙÔ Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍ¸ „ÔÌfl‰ÈÔ p53 
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(Sidransky et al, 1991; Sarkis et al, 1993; Fujimoto et al, 1992; Cordon-Cardo 

et al, 1994). ÃÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ ÛÙÔ p53, Û˜ÂÙflÊÔÌÙ·È ÏÂ ˜Ò˘ÏÔÛ˘ÏÈÍ›Ú 

·ð·ÎÂÈˆ›Ú, ›ÙÛÈ ˛ÛÙÂ Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù· ðÔı ›˜ÔıÌ ˜‹ÛÂÈ ›Ì· ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆÔ, 

ÂÍˆÒ‹ÊÔıÌ ÙÔ ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›ÌÔ p53-·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆÔ Í·È ›˜ÔıÌ ˜‹ÛÂÈ ÙÔÌ 

›ÎÂ„˜Ô ðÔÎÎ·ðÎ·ÛÈ·ÛÏÔ˝ ÙÔıÚ (Cordon-Cardo et al, 1994). ¡ðÔÙ›ÎÂÛÏ·Ù· 

Ù›ÙÔÈ˘Ì ð·Ò·ÙÁÒfiÛÂ˘Ì, ‰Âfl˜ÌÔıÌ ÔÙÈ ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›ÌÔ „ÔÌfl‰ÈÔ p53, 

ÛÁÏÂÈ˛ÌÂÙ·È ÏÂ ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÁ Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· ÛÂ ‰ÈÁËÁÏ›Ì· Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù· ÏÈÍÒfiÚ 

‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁÚ (Grade III), ·ð¸ ¸ÙÈ ÛÂ ÂðÈˆ·ÌÂÈ·ÍÔ˝Ú ¸„ÍÔıÚ Í·ÎfiÚ 

‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁÚ (Grade I), Í·Ë˛Ú Í·È ¸„ÍÔÈ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú ðÔı ›˜ÔıÌ 

ıðÔÛÙÂfl 17p ˜Ò˘ÏÔÛ˘ÏÈÍfi ·ð·ÎÂÈˆfi, ÂflÌ·È ÏÈÍÒfiÚ ‰È·ˆÔÒÔðÔflÁÛÁÚ 

(Sidransky et al, 1991; Fujimoto et al, 1992). 

 « ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ Ù˘Ì ÍÎÈÌÈÍÔð·ËÔÎÔ„ÈÍ˛Ì ð·Ò·Ï›ÙÒ˘Ì Í·È ÙÁÚ 

·ÌÈ˜ÌÂ˝ÛÁÚ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂ˘Ì ÛÙÔ p53, ÛÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú, 

›˜ÂÈ ·Ì·ˆÂÒËÂfl ·ð¸ ÙÔıÚ Presti et al (1991), Sarkis et al, (1993) Í·È ‹ÎÎÔıÚ 

ÂÒÂıÌÁÙ›Ú. Sarkis et al, (1993) ð·Ò·ÙfiÒÁÛ·Ì ÔÙÈ Á ıðÂÒ›ÍˆÒ·ÛÁ ÙÔı p53, 

Û˜ÂÙflÊÂÙ·È ÏÂ ð·ËÔÎÔ„ÈÍÔ˝Ú ð·Ò·Ï›ÙÒÔıÚ Í·ÍfiÚ ðÒ¸„Ì˘ÛÁÚ Í·È ÂÓ›ÎÈÓÁÚ 

ÙÔı Ì¸ÛÔı. 

 

5. 2. 4. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες-Απώλεια της ετεροζυγωτίας (LOH) 

στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως στον άνθρωπο 

 

¢ÎÎÂÚ „ÂÌÂÙÈÍ›Ú ·ÎÎÔÈ˛ÛÂÈÚ ðÔı ›˜ÔıÌ ·Ì·„Ì˘ÒÈÛÙÂfl ˘Ú 

ÛÁÏ·ÌÙÈÍ›Ú ÛÙÁÌ ·Ì‹ðÙıÓÁ ÙÔı Í·ÒÍflÌÔı ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú, ÂflÌ·È ÔÈ 

˜Ò˘ÏÔÛ˘ÏÈÍ›Ú ·ð·ÎÂÈˆ›Ú ÛÙÈÚ Ë›ÛÂÈÚ 9q, 11p, 17p Í·È 18q (Fearon et al, 

1985; Tsai et al, 1990), ÏÂ ı¯ÁÎ›Ú Ûı˜Ì¸ÙÁÙÂÚ „È· ÙÈÚ ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÂÚ Ë›ÛÂÈÚ 

(„È· ÙÁÌ Ë›ÛÁ 9q Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· 67%, „È· ÙÁÌ Ë›ÛÁ 17p Ûı˜Ì¸ÙÁÙ· 50-83% Í·È 

„È· ÙÈÚ ‰˝Ô Ë›ÛÂÈÚ Ï·Êfl ·ð·ÎÂÈˆfi ÛÙÔ 50% Ù˘Ì ðÂÒÈðÙ˛ÛÂ˘Ì). « ·ð˛ÎÂÈ· 
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ÙÁÚ ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl·Ú (LOH) ÛÙÔ ˜Ò˘Ï¸Û˘Ï· 9 (Tsai et al, 1990; Cairns et al, 

1993), ›‰ÂÈÓÂ ÔÙÈ ðÈË·Ì‹ ÛÙÁÌ ðÂÒÈÔ˜fi ·ıÙfi, ıðÔÎÎÂflðÂÙ·È Í‹ðÔÈÔ 

ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›ÌÔ Ô„ÍÔÍ·Ù·ÛÙ·ÎÙÈÍ¸ „ÔÌfl‰ÈÔ, ÙÔ ÔðÔflÔ ‰Ò· ÛÂ ·Ò˜ÈÍ¸ ÛÙ‹‰ÈÔ 

ÙÁÚ Ì¸ÛÔı, ÏÈ·Ú Í·È Á LOH ÂflÌ·È Á Ï¸ÌÁ „ÂÌÂÙÈÍfi ·ÎÎÔfl˘ÛÁ ðÔı 

ð·Ò·ÙÁÒÂflÙ·È ÛÂ ÂðÈˆ·ÌÂÈ·ÍÔ˝Ú ËÁÎ˘Ï·Ù˛‰ÁÚ ÏÂÙ·ÛÙ·ÙÈÍÔ˝Ú Í·ÒÍflÌÔıÚ. 

”Â ‰ÈÁËÁÙÈÍÔ˝Ú ÏÂÙ·ÛÙ·ÙÈÍÔ˝Ú Í·ÒÍflÌÔıÚ, LOH ð·Ò·ÙÁÒfiËÁÍÂ ÛÙÈÚ Ë›ÛÂÈÚ 

11p15, ÛÂ ðÔÛÔÛÙ¸ 33-42% (Fearon et al, 1985; Tsai et al, 1990; Presti et al, 

1991) Ù˘Ì ‰ÂÈ„Ï‹Ù˘Ì. ¡ð˛ÎÂÈ· ÙÁÚ ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl·Ú, ·Ì·ˆ›ÒÂÙ·È ÂðflÛÁÚ 

ÛÙÁÌ 18q ˜Ò˘ÏÔÛ˘ÏÈÍfi ðÂÒÈÔ˜fi, ÛÂ 35% Ù˘Ì ‰ÂÈ„Ï‹Ù˘Ì ðÔı Û˜ÂÙflÊÔÌÙ·È 

ÏÂ ‰ÈÁËÁÙÈÍÔ˝Ú Í·ÒÍflÌÔıÚ (Brewster et al, 1994). ¡Í¸ÏÁ, LOH ‚Ò›ËÁÍÂ Ï›Û· 

ÛÙÔ „ÔÌfl‰ÈÔ ÙÔı ÒÂÙÈÌÔ‚Î·ÛÙ˛Ï·ÙÔÚ (Rb1), ÛÙÁÌ Ë›ÛÁ 13p14 ÛÂ ðÔÛÔÛÙ¸ 

56%, ÛÂ ‰ÈÁËÁÙÈÍÔ˝Ú Í·ÒÍflÌÔıÚ (Cairns et al, 1992). 

 « ÏÂÙ·ÛÙ·ÙÈÍ¸ÙÁÙ·, ˆ·flÌÂÙ·È ˘Ú ÛıÌ›ðÂÈ· ˝ð·ÒÓÁÚ Í‹ðÔÈÔı 

ÍÎÁÒÔÌÔÏfiÛÈÏÔı fi ðÂÒÈ‚·ÎÎÔÌÙÈÍÔ˝ ð·Ò‹„ÔÌÙ·, ðÔı Í·Ù·ÛÙ‹ ÙÔ 

ÔıÒÔËfiÎÈÔ ·ÛÙ·Ë›Ú. ∏ÙÛÈ, ÏÂÎÂÙ˛ÌÙ·Ú ÙÔıÚ ¸„ÍÔıÚ ÏÂ ÙÁÌ Ï›ËÔ‰Ô ÙÁÚ ◊-

˜Ò˘ÏÔÛ˘ÏÈÍfiÚ ·ðÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁÚ, ‚Ò›ËÁÍÂ ð˘Ú ¸ÎÔÈ ÔÈ ¸„ÍÔÈ ›˜ÔıÌ 

ðÒÔ›ÎÂıÛÁ ÏÔÌÔÍÎ˘ÌÈÍfi Í·È ÏÈ· ÏÂ„‹ÎÁ ‰ıÌÁÙÈÍ¸ÙÁÙ· „È· ‰È·ÛðÔÒ‹. 

Ã‹ÎÈÛÙ· ·ð·ÎÂflˆÂÙ·È ð‹ÌÙ· ÙÔ fl‰ÈÔ 9q ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆÔ. ¬›‚·È·, Á ·ð˛ÎÂÈ· 

Ù˘Ì 17q Í·È 18q, ðÔÈÍflÎÂÈ ÛÙÔıÚ ¸„ÍÔıÚ, ÛıÏðÂÒ·flÌÔÌÙ·Ú ð˘Ú ÔÈ 

ÙÂÎÂıÙ·flÂÚ ·ÎÎÔÈ˛ÛÂÈÚ, ÂflÌ·È „ÂÌÂÙÈÍ‹ „Â„ÔÌ¸Ù· ðÔı ÛıÏ‚·flÌÔıÌ ·Ò„¸ÙÂÒ· 

ÛÙÁÌ Ô„ÍÔ„›ÌÂÛÁ ÙÔı ÔıÒÔËÁÎflÔı. 

 ºð˘Ú ·Ì·ˆ›ÒËÁÍÂ ÛÂ ðÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌÔ ÍÂˆ‹Î·ÈÔ, ·ð˛ÎÂÈ· ÙÁÚ 

ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl·Ú ›˜ÂÈ ð·Ò·ÙÁÒÁËÂfl ÛÙÁÌ ðÂÒÈÔ˜fi ÙÔı c-H-ras1 „ÔÌÈ‰flÔı, ÛÂ 

‰È‹ˆÔÒÔıÚ ¸„ÍÔıÚ Í·È ˘Ú ‰ÂflÍÙÂÚ ·ıÙfiÚ ÙÁÚ ˜Ò˘ÏÔÛ˘ÏÈÍfiÚ ·ÎÎÔfl˘ÛÁÚ, 

‰˝Ì·ÌÙ·È Ì· ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈÁËÔ˝Ì ÂÈ‰ÈÍ›Ú ðÔÎıÏÔÒˆÈÍ›Ú ðÂÒÈÔ˜›Ú (VTR Í·È 

HRMS). ŸÚ ·Ì·ˆÔÒ‹ ÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú, ›˜ÂÈ ·Ì·ˆÂÒËÂfl 

·ð¸ ÙÔıÚ Fearon et al (1985), ·ð˛ÎÂÈ· ÙÁÚ ÂÙÂÒÔÊı„˘Ùfl·Ú ÛÙÔÌ ‚Ò·˜˝ 
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‚Ò·˜flÔÌ· ÙÔı ˜Ò˘ÏÔÛ˛Ï·ÙÔÚ 11, ¸ðÔı ðÂÒÈÎ·Ï‚‹ÌÂÈ Í·È ÙÁÌ c-H-ras1 

ðÂÒÈÔ˜fi. 

 

 

5. 2. 5. Γονιδιακή ή μίκρο-δορυφορική αστάθεια (ΜΙ) και καρκινογένεση 

στην ουροδόχο κύστη στον άνθρωπο 

 

√ÔÌÈ‰È·Ífi fi ÏflÍÒÔ-‰ÔÒıˆÔÒÈÍfi ·ÛÙ‹ËÂÈ·, ·ÌÈ˜ÌÂ˝ÙÁÍÂ ÛÙ· 

˜Ò˘ÏÔÛ˛Ï·Ù· 9 Í·È 17p ÛÂ Í·ÒÍÈÌ˛Ï·Ù· ÙÔı ÔıÒÔËÁÎflÔı, ·ð¸ ÙÔıÚ 

Gonzalez-Zullueta et al (1993). ‘· ÂıÒfiÏ·Ù· ·ıÙfiÚ ÙÁÚ ÏÂÎ›ÙÁÚ ÂflÌ·È 

ÂÌ‰È·ˆ›ÒÔÌÙ·, ·ð¸ÙÁÌ ‹ðÔ¯Á ÔÙÈ ÔÈ ¸„ÍÔÈ ðÔı ›‰ÂÈÓ·Ì „ÔÌÈ‰È·Ífi ·ÛÙ‹ËÂÈ· 

ÛÙÔ ˜Ò˘Ï¸Û˘Ï· 9, fiÙ·Ì ¸ÎÔÈ ˜·ÏÁÎÔ˝ ÛÙ·‰flÔı ‰ÈfiËÁÛÁÚ Í·È ÂðÔÏ›Ì˘Ú 

flÛ˘Ú ÔÈ ÏflÍÒÔ-‰ÔÒıˆÔÒÈÍ›Ú ·ÎÎ·„›Ú, ›„ÈÌ·Ì ÛÂ ðÒ˛ÈÏÔ ÛÙ‹‰ÈÔ Í·Ù‹ ÙÁÌ 

Ô„ÍÔ„›ÌÂÛÁ ÛÙÁÌ ÔıÒÔ‰¸˜Ô Í˝ÛÙÁ. 

 « ÏÂÎ›ÙÁ ÙÁÚ „ÔÌÈ‰È·ÍfiÚ ·ÛÙ‹ËÂÈ·Ú ÛÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ÙÁÚ 

ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú ÛÙÁÌ ðÂÒÈÔ˜fi ÙÔı c-H-ras „ÔÌÈ‰flÔı, ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈ˛ÌÙ·Ú 

˘Ú „ÂÌÂÙÈÍÔ˝Ú ‰ÂflÍÙÂÚ ÙÈÚ ðÔÎıÏÔÒˆÈÍ›Ú ðÂÒÈÔ˜›Ú HRMS Í·È VTR, 

‰˝Ì·Ù·È Ì· Ï·Ú ‰˛ÛÂÈ ÛÁÏ·ÌÙÈÍ›Ú ðÎÁÒÔˆÔÒflÂÚ „È· ÙÁÌ ‰ÔÏfi Í·È 

ÎÂÈÙÔıÒ„fl·, „È· ÙÔÌ Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›ÌÔ „ÂÌÂÙÈÍ¸ Ù¸ðÔ (Ô„ÍÔ„ÔÌfl‰ÈÔ H-ras), ·ÎÎ‹ 

ˆ·ÌÂÒ˛ÌÂÈ Í·È ÙÁÌ ÂÏðÎÔÍfi DNA-ÂðÈ‰ÈÔÒË˘ÙÈÍ˛Ì „ÔÌÈ‰fl˘Ì ÛÙÁÌ ÂÓ›ÎÈÓÁ 

ÙÁÚ Ì¸ÛÔı (¸ð˘Ú ðÂÒÈ„Ò‹ˆÂÙ·È ÛÂ ðÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌÔ ÍÂˆ‹Î·ÈÔ). 

 

 

5. 3. Ανίχνευση ιών σε όγκους της ουροδόχου κύστεως στον άνθρωπο 

 

”ÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú, ·ÌÈ˜ÌÂ˝ËÁÛ·Ì ı¯ÁÎ›Ú 

Ûı˜Ì¸ÙÁÙÂÚ ÙÔı ÈÔ˝ ÙÔı ËÁÎ˛Ï·ÙÔÚ ÙÔı ·ÌËÒ˛ðÔı (HPV: Human Papiloma 
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Virus) (Anwar et al, 1992; Furihata et al, 1993). œ HPV, ËÂ˘ÒfiËÁÍÂ ˘Ú 

ð·Ò‹„ÔÌÙ·Ú ÂðÈÍÈÌ‰ıÌ¸ÙÁÙ·Ú „È· ÙÔıÚ ÔıÒÔ„ÂÌÌÁÙÈÍÔ˝Ú Í·ÒÍflÌÔıÚ Í·È ÛÙ· 

‰˝Ô ˆ˝Î·, ·ð¸ ÙÔıÚ Bosch and Cardis (1990). ÃÂÎ›ÙÂÚ ðÔı ·ˆÔÒÔ˝Ì ÙÁÌ 

·Ìfl˜ÌÂıÛÁ HPV ÛÂ ¸„ÍÔıÚ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú, ›‰ÂÈÓ·Ì ð˘Ú Ô HPV 

·ÌÈ˜ÌÂ˝ÂÙ·È ÛÂ ÏÂÙ·ÛÙ·ÙÈÍÔ˝Ú Í·ÒÍflÌÔıÚ (Bryant et al, 1987; Anwar et al, 

1992). ƒÂÌ ›˜ÂÈ ð·Ò·ÙÁÒÁËÂfl ·ÓÈÔÛÁÏÂfl˘ÙÁ ÛıÛ˜›ÙÈÛÁ ÏÂÙ·Ó˝ ËÂÙÈÍ˛Ì 

·ðÔÙÂÎÂÛÏ‹Ù˘Ì „È· HPV, ÛÂ Í·ÒÍflÌÔıÚ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú ÛÙÔÌ 

‹ÌËÒ˘ðÔ Í·È ÈÛÙÔÎÔ„ÈÍÔ˝ Ù˝ðÔı Ù˘Ì ÌÂÔðÎ·ÛÈ˛Ì ·ıÙ˛Ì (Anwar et al, 

1992). ŸÛÙ¸ÛÔ, Á ·ÌÂ˝ÒÂÛÁ HPV ÛÂ ÏÁ-‰ÈÁËÁÏ›ÌÔıÚ ËÁÎ˘Ï·Ù˛‰ÂÈÚ ¸„ÍÔıÚ, 

flÛ˘Ú Û˜ÂÙflÊÂÙ·È ÏÂ Û˜ÂÙÈÍ‹ Í·Ífi ðÒ¸„Ì˘ÛÁ ÛÂ ·ÛËÂÌÂflÚ ÏÂ ÏÂÙ·ÛÙ·ÙÈÍÔ˝Ú 

Í·ÒÍflÌÔıÚ. 
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Ã≈»œƒœ…  ¡… ’À… ¡ 

 

1. ¬ÈÔÙÂ˜ÌÔÎÔ„fl·  

1. 1. ƒÈ·‰ÈÍ·Ûfl· ÏÂÙ·Û˜ÁÏ·ÙÈÛÏÔ˝ ‚·ÍÙÁÒflÔı 

 

ÃÂ ÙÁÌ ‰È·‰ÈÍ·Ûfl· ÏÂÙ·Û˜ÁÏ·ÙÈÛÏÔ˝ ‚·ÍÙÁÒflÔı, ÂðÈÙı„˜‹ÌÂÙ·È Á 

ÂÌÛ˘Ï‹Ù˘ÛÁ ÂÌ¸Ú ·Ì·ÛıÌ‰ı·ÛÏ›ÌÔı ðÎ·ÛÏÈ‰flÔı (vector), ðÔı ˆ›ÒÌÂÈ ÏÈ· 

Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›ÌÁ ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍfi ·ÎÎÁÎÔı˜fl·, ÛÂ ›Ì· ‚·ÍÙfiÒÈÔ, ˛ÛÙÂ Ì· 

ıð‹Ò˜ÂÈ Á ‰ıÌ·Ù¸ÙÁÙ· ëð·Ò·„˘„fiÚí ·ıÙfiÚ ÙÁÚ ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍfiÚ ·ÎÎÁÎÔı˜fl·Ú 

Í·È ÂðÔÏ›Ì˘Ú Á ˜ÒfiÛÁ ÙÁÚ. ‘Ô pk12m, ÂflÌ·È ›Ì· Ù›ÙÔÈÔ ·Ì·ÛıÌ‰ı·ÛÏ›ÌÔ 

ðÎ·ÛÏfl‰ÈÔ, ðÔı ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈfiËÁÍÂ ˘Ú Ï‹ÒÙıÒ·Ú ÛÙÁÌ –CR-RFLP ·Ì‹ÎıÛÁ, 

„È· ·Ìfl˜ÌÂıÛÁ ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂ˘Ì. « ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍfi ·ÎÎÁÎÔı˜fl· ðÔı ðÂÒÈ›˜ÂÈ, 

ÂflÌ·È ÙÔ PCR ðÒÔ˙¸Ì ÙÁÚ ÍıÙÙ·ÒÈÍfiÚ ÛÂÈÒ‹Ú SW480 (·ÌËÒ˛ðÈÌÁ ÍıÙÙ·ÒÈÍfi 

ÛÂÈÒ‹ ·ð¸  ÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ÙÔı ð·˜›˘Ú ÂÌÙ›ÒÔı), ÏfiÍÔıÚ 157 bp, ðÔı ˆ›ÒÌÂÈ 

Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›ÌÁ ÏÂÙ‹ÎÎ·ÓÁ ÛÙÔ Í˘‰ÈÍ¸ÌÈÔ 12, ÙÔı K-ras (GGT ÛÂ TGT).  

 

√È· ÙÁÌ ‰È·‰ÈÍ·Ûfl· ·ıÙfi ·ð·ÈÙÂflÙ·È:   

 

1. ∏Ì· ‚·ÍÙfiÒÈÔ ðÔı ›˜ÂÈ È‰È¸ÙÁÙÂÚ ðÔı ‰ÂÌ ÂðÈÙÒ›ðÔıÌ ·Ì·ÛıÌ‰ı·ÛÏ¸ (E. 

coli-DHSA), ˛ÛÙÂ ·ˆÔ˝ ÂðÂÓÂÒ„·ÛÙÂfl ÏÂ ·Ì‹ÎÔ„Ô ÒıËÏÈÛÙÈÍ¸ ‰È‹ÎıÏ·,  

‰ÈÂıÍÔÎ˝ÌÂÙ·È Á ÂflÛÔ‰ÔÚ ÂÌ¸Ú ðÎ·ÛÏÈ‰flÔı (competent).  

2. ∏Ì· ðÎ·ÛÏfl‰ÈÔ (vector), ÏÂ Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›ÌÂÚ È‰È¸ÙÁÙÂÚ (·ÌËÂÍÙÈÍ¸ ÛÂ 

Í‹ðÔÈÔ ·ÌÙÈ‚È˘ÙÈÍ¸ ð.˜. Ampicilin), Ë›ÛÁ ›Ì·ÒÓÁÚ ÙÁÚ ·ÌÙÈ„Ò·ˆfiÚ (origin 

Rep) Í·È Ë›ÛÂÈÚ ·Ì·„Ì˛ÒÈÛÁÚ ðÂÒÈÔÒÈÛÙÈÍ˛Ì ÂÌ‰ÔÌÔıÍÎÂ·Û˛Ì ð.˜. smaI 

(ÙÔ ›ÌÊıÏÔ Í¸‚ÂÈ ÙÁÌ ·ÎÎÁÎÔı˜fl· Í·È ·ˆfiÌÂÈ ÙıˆÎ‹ ‹ÍÒ· ˛ÛÙÂ Ì· 

Í·Ù·ÛÙÂfl ÂıË˝„Ò·ÏÏÔ DNA). ºÙ·Ì ÙÔ ðÎ·ÛÏfl‰ÈÔ ÂflÌ·È ÎıÔˆÈÎÈÏ›ÌÔ, ÙÔ 

Âð·Ì·‰È·Î˝ÔıÏÂ ÛÂ ‘.≈. (10:1, 10 mM Tris pH 8, 1 mM EDTA), ˛ÛÙÂ Ì· 

ÂflÌ·È Á Ûı„Í›ÌÙÒ˘ÛÁ 100 ng/Ïl. 
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 ·Ù‹ ÙÁ ‰È·‰ÈÍ·Ûfl· ÏÂÙ·Û˜ÁÏ·ÙÈÛÏÔ˝:  

 

1. ≈ÌÛ˘Ï·Ù˛ÌÔıÏÂ ÙÔ PCR ðÒÔ˙¸Ì ÛÙÔ ðÎ·ÛÏfl‰ÈÔ. ¡ıÙ¸ ›˜ÂÈ ‹ÍÒ·, ðÔı 

ðÒ›ðÂÈ Ì· ÍÔðÔ˝Ì fi Ì· ÛıÏÎÁÒ˘ËÔ˝Ì. ∏ÙÛÈ, ÂðÂÓÂÒ„‹ÊÂÙ·È ÏÂ ÏÂ ÙÔ 

Klenow ÙÏfiÏ· ÙÁÚ E. coli ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ …, Á ÔðÔfl· ›˜ÂÈ Í·È ÙÈÚ ‰˝Ô ·ıÙ›Ú 

‰Ò‹ÛÂÈÚ, ð·ÒÔıÛfl· dNTPs (1 Ïl ÛÙÔıÚ 37�C „È· 1h).  

 

2. ‘Ô ðÒÔ˙¸Ì ÙÁÚ PCR, ÛıÌ‰›ÂÙ·È ÏÂ ÙÔ ðÎ·ÛÏfl‰ÈÔ (ligation), ð·ÒÔıÛfl· 

ÎÈ„‹ÛÁÚ (ð.˜. ‘4 - ligase) Í·È ATP. « ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁ Û˝Ì‰ÂÛÁÚ ðÂÒÈÎ·Ï‚‹ÌÂÈ: 

1Ïl ðÎ·ÛÏfl‰ÈÔ, 10 Ïl PCR ðÒÔ˙¸Ì, 2 Ïl buffer (ÒıËÏÈÛÙÈÍ¸ ‰È‹ÎıÏ· ðÔı 

·ˆfiÌÔıÏÂ Ì· ÓÂð·„˛ÛÂÈ fiðÈ·), 6 Ïl ddH2O Í·È ÙÂÎÂıÙ·fl· ðÒÔÛË›ÙÔıÏÂ 

ÙÁÌ ÎÈ„‹ÛÁ ð·„˘Ï›ÌÁ. ¡ˆfiÌÔıÏÂ ÛÙÔıÚ 14�C  „È· >8 h.  

 

3. —·flÒÌÔıÏÂ 5 Ïl ÙÔı ðÎ·ÛÏÈ‰flÔı Í·È Ù· ðÒÔÛË›ÙÔıÏÂ ÛÂ 100 Ïl ‚·ÍÙÁÒflÔı, 

ðÔı ›˜ÔıÌ ÓÂð·„˛ÛÂÈ ÛÙÔÌ ð‹„Ô. « ¸ÎÁ ‰È·‰ÈÍ·Ûfl· „flÌÂÙ·È ÛÂ 

·ðÔÛÙÂÈÒ˘Ï›ÌÔ ˜˛ÒÔ, ˘Ú ÂÓfiÚ: ·ˆfiÌÔıÏÂ „È· 30 min ÛÙÔÌ ð‹„Ô, 45 sec 

ÛÙÔıÚ 42�C Í·È 2 min ð‹ÎÈ ÛÙÔÌ ð‹„Ô. ‘›ÎÔÚ, ÛÙ· ÏÂÙ·Û˜ÁÏ·ÙÈÛÏ›Ì· 

‚·ÍÙfiÒÈ· ðÔı ‰ÁÏÈÔıÒ„fiËÁÍ·Ì, ðÒÔÛË›ÙÔıÏÂ 900 Ïl SOC ‰È·Î˝Ï·ÙÔÚ, 

ðÔı ÂflÌ·È ›Ì· ðÎÔ˝ÛÈÔ ËÒÂðÙÈÍ¸ ıÎÈÍ¸ Í·È ·ˆfiÌÔıÏÂ „È· 1 h ÛÙÔıÚ 37�C 

ÏÂ ·Ì‹‰ÂıÛÁ. 

 

 ”ÙÒ˛ÌÔıÏÂ Ù· ‚·ÍÙfiÒÈ· ÛÂ ðÈ‹Ù· ðÔı ðÂÒÈ›˜ÔıÌ L-Broth agar 

Í·È ·ÌÙÈ‚È˘ÙÈÍ¸. ”·ˆ˛Ú, ·Ì·ðÙ˝ÛÛÔÌ·È Ï¸ÌÔ ÂÍÂflÌ· Ù· ‚·ÍÙfiÒÈ· ðÔı ›˜ÔıÌ 

ÏÂÙ·Û˜ÁÏ·ÙÈÛÙÂfl. ‘· ðÈ‹Ù· ÏðÔÒÔ˝Ì Ì· ˆıÎ‹ÛÛÔÌÙ·È ›˘Ú 15 Ï›ÒÂÚ ÛÙÔ 

¯ı„ÂflÔ. 

 ”ÙÈÚ ·ðÔÈÍflÂÚ ðÔı ›„ÈÌÂ ÏÂÙ·Û˜ÁÏ·ÙÈÛÏ¸Ú (transformation) ÏÂ 

·Ì·ÛıÌ‰ı·ÛÏ›ÌÔ ðÎ·ÛÏfl‰ÈÔ, ‰ÂÌ Í·Ù·‚ÔÎflÊÂÙ·È ÙÔ x-gal (ÛıÌËÂÙÈÍ¸ 
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·Ì‹ÎÔ„Ô ÙÁÚ Î·ÍÙ¸ÊÁÚ) Í·È ÂðÔÏ›Ì˘Ú ÔÈ ·ðÔÈÍflÂÚ ·ıÙ›Ú, ÓÂ˜˘ÒflÊÔıÌ ·ð¸ 

ÙÔ ‹ÛðÒÔ ˜Ò˛Ï· ÙÔıÚ (·ÌÙÈ ÏðÎÂ, ðÔı ‰flÌÔıÌ Ù· ð·Ò‹„˘„· Í·Ù·‚ÔÎÈÛÏÔ˝ 

ÙÁÚ Î·ÍÙ¸ÊÁÚ). ¡ıÙ¸ ÛıÏ‚·flÌÂÈ, ‰È¸ÙÈ ÛÙ· ·Ì·ÛıÌ‰ı·ÛÏ›Ì· ‚·ÍÙfiÒÈ·, ‰ÂÌ 

ð·Ò‹„ÂÙ·È ÙÔ ›ÌÊıÏÔ Í·Ù·‚ÔÎÈÛÏÔ˝ ÙÁÚ Î·ÍÙ¸ÊÁÚ, ‚-„·Î·ÍÙÔÛÈ‰‹ÛÁ. 

 √È· Ì· ‰È·ðÈÛÙ˘ËÂfl ·Ì ÔÈ Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›ÌÂÚ ·Ì·ÛıÌ‰ı·ÛÏ›ÌÂÚ 

·ðÔÈÍflÂÚ ›˜ÔıÌ ÙÁÌ „ÂÌÂÙÈÍfi ðÎÁÒÔˆÔÒfl· ðÔı Ë›ÎÔıÏÂ, ð·flÒÌÔıÏÂ ÏÈÍÒfi 

ðÔÛ¸ÙÁÙ· ‚·ÍÙÁÒfl˘Ì Í·È ·ˆÔ˝ ·ðÔÏÔÌ˛ÛÔıÏÂ ÙÔ „ÂÌÂÙÈÍ¸ ıÎÈÍ¸ 

(‰È·Î˝ÔıÏÂ ÛÂ ÏÁ-ÈÔÌÈÍ¸ ·ðÔÒÒıð·ÌÙÈÍ¸, ‚Ò‹ÊÔıÏÂ, ˆı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ Í·È 

ð·flÒÌÔıÏÂ 1 Ïl ·ð¸ ÙÔ ıðÂÒÍÂflÏÂÌÔ), Í·Ù·ˆÂ˝„ÔıÏÂ ÛÂ PCR ·Ì‹ÎıÛÁ. 

 

 

1. 1. 1. —ÒÔÂÙÔÈÏ·Ûfl· S.O.C. ‰È·Î˝Ï·ÙÔÚ 

  

 Tryptone 2% 

 Yeast extract 0.5% 

 NaCl 10 mM 

 KCl 2.5 mM 

 Stock Mg++ 20 mM (MgCl2 + MgSO4 ) 

 Glycose 20 mM 

 ddH2O (ÛıÏðÎÁÒ˛Ì˘ Ï›˜ÒÈ Ù· 100 ml) 

 

Tryptone, Yeast extract, NaCl Í·È KCl, ‰È·Î˝ÔÌÙ·È ÛÙÔ H2O Í·È 

·ðÔÛÙÂÈÒ˛ÌÔÌÙ·È ÛÙÁ ˜˝ÙÒ·. ‘¸ÛÔ ÙÔ stock Mg++ ¸ÛÔ Í·È ÙÔ stock glycose 

·ðÔÛÙÂÈÒ˛ÌÔÌÙ·È ÏÂ ˆflÎÙÒÔ. ”ÙÔ Ù›ÎÔÚ ÙÁÚ ‰È·‰ÈÍ·Ûfl·Ú, ëðÒÔÂÙÔÈÏ·Ûfl· 

S.O.C. ‰È·Î˝Ï·ÙÔÚí, ¸ÎÔ ÙÔ Ïfl„Ï· ˆÈÎÙÒ‹ÒÂÙ·È Í·È ˆıÎ‹ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ 

¯ı„ÂflÔ. 

1. 1. 2. —ÒÔÂÙÔÈÏ·Ûfl· L-Broth agar (15 g/l agar) 
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 10 g Tryptone 

 10 g NaCl  

 5 g Yeast-extract 

 ddH2O (ÛıÏðÎÁÒ˛Ì˘ Ï›˜ÒÈ 1 lt) 

 

• ¡ðÔÛÙÂÈÒ˛ÌÔıÏÂ „È· 15 min ÛÙÔıÚ 140�C 

• ¡ˆfiÌÔıÏÂ Ì· ÍÒı˛ÛÂÈ Ï›˜ÒÈ ÙÔıÚ 50�C. 

• ¬‹ÊÔıÏÂ 100 Ïg/ ·ÌÙÈ‚È˘ÙÈÍ¸ (ÛÂ ˜˛ÒÔ ·ðÔÛÙÂflÒ˘ÛÁÚ). 

 

(¡Ì Ë›ÎÔıÏÂ Ì· Í‹ÌÔıÏÂ ÂðÈÎÔ„fi ÏÂ x-gal, ÓÂ˜˘ÒflÊÔıÏÂ Îfl„Á 

ðÔÛ¸ÙÁÙ· L-Brot agar Í·È ‚‹ÊÔıÏÂ 200 Ïg/ml x-gal). 

 

 Stock x-gal: 20 mg/ml x-gal ‰È·ÎıÏ›ÌÔ ÛÂ DME-‰ÈÏÂËıÎ-

ˆÔÒÏ·Ïfl‰ÈÔ. 

 

 

1. 2. ¡Ì‹ðÙıÓÁ ÂÌ¸Ú fi‰Á ÏÂÙ·Û˜ÁÏ·ÙÈÛÏ›ÌÔı ‚·ÍÙÁÒflÔı 

 

• —ÒÔÂÙÔÈÏ‹ÊÔıÏÂ L-Broth agar. 

• —ÒÔÛË›ÙÔıÏÂ 50-100 Ïl ·ð¸ ÙÔ glycerol stock ‚·ÍÙÁÒflÔı (Á „ÎıÍÂÒ¸ÎÁ 

ðÒÔÛÙ·ÙÂ˝ÂÈ Ù· ‚·ÍÙfiÒÈ· Ì· ÏÁÌ Ûð‹ÛÔıÌ ¸Ù·Ì Í·Ù·¯ı˜ËÔ˝Ì ÛÙÔıÚ -

70�C). 

• ¡ˆfiÌÔıÏÂ „È· 16 h, ÛÙÔıÚ 37�C, ÏÂ ·Ì‹‰ÂıÛÁ. 

• ÷ı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ ÛÙ· 8 k, „È· 10 min, 4�C (ð·flÒÌÔıÏÂ Ù· ‚·ÍÙfiÒÈ·). 
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1. 3. ≈Ó·„˘„fi ÙÔı ðÎ·ÛÏÈ‰È·ÍÔ˝ DNA ·ð¸ ÏÂÙ·Û˜ÁÏ·ÙÈÛÏ›Ì· 

‚·ÍÙfiÒÈ· 

  

A.  ·) ≈ð·Ì·‰È·Î˝ÔıÏÂ Ù· ‚·ÍÙfiÒÈ· (ÛıÌ›˜ÂÈ· ·ð¸ÙÁÌ ðÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌÁ 

‰È·‰ÈÍ·Ûfl·),  ÛÂ 40 ml lysis solution (‰È‹ÎıÏ· Î˝ÛÁÚ Ù˘Ì ÍıÙÙ·ÒÈÍ˛Ì 

ÙÔÈ˜˘Ï‹Ù˘Ì) Í·È  Ùí·ˆfiÌÔıÏÂ ÛÙÔıÚ 0�C (ð‹„ÔÚ), „È· 30 min. 

 ‚) —ÒÔÛË›ÙÔıÏÂ 80 ml ·ÎÍ·ÎÈÍÔ˝ ‰È·Î˝Ï·ÙÔÚ (0.2 N ÕaOH) 

Í·È 1% SDS. 

 „) ¡ˆfiÌÔıÏÂ ÛÙÔÌ ð‹„Ô (0�C) ·ıÛÙÁÒ‹ „È· 5 min (Î˝ÛÁ Ù˘Ì 

ÍıÙÙ·ÒÈÍ˛Ì  ÏÂÏ‚Ò·Ì˛Ì). 

  

 Lysis solution: 

 Lysisol + Lysozyme (›ÌÊıÏÔ ðÔı ˆıÎ‹ÛÛÂÙ·È ÛÙÁÌ Í·Ù‹¯ıÓÁ 

ÎıÔˆÈÎÈÏ›ÌÔ).  ¬‹ÊÔıÏÂ 5 mg Lysozyme ÛÙÔ 1 ml Lysisol 

  

 Lysisol: 25 mM Tris-HCl pH 8, 10 mM EDTA, 50 mM Glycose 

  

¬. ·) —ÒÔÛË›ÙÔıÏÂ 3 Ã ÔÓÈÍ¸ Í‹ÎÈÔ p« 4.8 Í·È ·ˆfiÌÔıÏÂ ÛÙÔÌ 

ð‹„Ô „È· 15 min  (Á ·ð¸ÙÔÏÁ ÏÂÙ·‚ÔÎfi ÙÔı pH  ›˜ÂÈ Û·Ì ·ðÔÙ›ÎÂÛÏ· 

ÙÁÌ Í·Ù·ÍÒflÏÌÁÛÁ Ù˘Ì  ÏÂÏ‚Ò·Ì˛Ì ÍÙÎ, Ï‹ÎÈÛÙ· ÛıÏð·Ò·ÛÛ˝ÒÂÙ·È Í·È 

ÙÔ ˜Ò˘ÏÔÛ˘ÏÈÍ¸ DNA). 

 ‚) ÷ı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ ÛÙ· 8 k „È· 15 min ÛÙÔıÚ 4�C.  

  

√. ·) —ÂÒÌÔ˝ÏÂ ÙÔ ıðÂÒÍÂflÏÂÌÔ ·ð¸ „‹ÊÂÚ („È· Ùı˜¸Ì 

ıðÔÎÎÂflÏ·Ù· ÏÂÏ‚Ò·Ì˛Ì  Í.·.). 
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 ‚) —ÒÔÛË›ÙÔıÏÂ ÈÛÔðÒÔð·Ì¸ÎÁ Í·È ·ˆfiÌÔıÏÂ ÛÙÔıÚ -20�C „È· 

30 min (fi œ/Õ)  (Á ·ÎÍÔ¸ÎÁ Í·È Á Í·Ù‹ÎÎÁÎÁ ÈÔÌÈÍfi ÈÛ˜˝Ú ÙÔı 

‰È·Î˝Ï·ÙÔÚ Ë· Í·Ù·ÍÒÈÏÌfiÛÂÈ  ÙÔ DNA ÙÔı ðÎ·ÛÏÈ‰flÔı). 

 „) ÷ı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ ÛÙÈÚ 10.000 rpm, „È· 20 min, ÛÙÔıÚ 4��C.  

 ‰) ”ÙÂ„Ì˛ÌÔıÏÂ ðÔÎ˝ Í·Î‹. 

 

ƒ. ·) ≈ð·Ì·‰È·Î˝ÔıÏÂ ÙÔ flÊÁÏ· ÛÂ 6 ml TE. 

 ‚) ÃÂÙ·ˆ›ÒÔıÏÂ ÛÂ Û˘ÎÁÌ‹ÍÈ· corex Í·È ðÒÔÛË›Ù˘ flÛÁ 

ðÔÛ¸ÙÁÙ· 5 Ã LiCl. 

 „) ÷ı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ ÛÙÈÚ 10.000 rpm „È· 10 min, ÛÙÔıÚ 4�C. 

 ‰) ÃÂÙ·ˆ›ÒÔıÏÂ ÛÂ Í·Ë·Ò‹ corex Í·È ðÒÔÛË›ÙÔıÏÂ flÛÔ ¸„ÍÔÈ 

ÈÛÔðÒÔð·Ì¸ÎÁÚ. 

 Â) ÷ı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ ÛÙÈÚ 10.000 rpm „È· 10 min, ÛÙÔıÚ 4�C. 

 ÛÙ) ◊˝ÌÔıÏÂ ÙÔ ıðÂÒÍÂflÏÂÌÔ Í·È ÛÙÂ„Ì˛ÌÔıÏÂ Í·Î‹. 

 

≈. ·) ≈ð·Ì·‰È·Î˝ÔıÏÂ ÛÂ 1000 Ïl ‘≈, ðÔı ðÂÒÈ›˜ÂÈ 100 Ïg/ml 

RNA‹ÛÁ ¡. 

 ‚) ÃÂÙ·ˆ›ÒÔıÏÂ ÛÂ eppendorf Í·È Âð˘‹ÊÔıÏÂ ÛÙÔıÚ 37�C, „È· 

1 h. 

 

”‘. ·) —ÒÔÛË›ÙÔıÏÂ ˆ·ÈÌ¸ÎÁ Í·È ˆı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ „È· 2 min ÛÂ 

ÏÈÍÒÔˆı„¸ÍÂÌÙÒÔ  (RT: room temprature). 

 ‚) —ÒÔÛË›ÙÔıÏÂ ˆ·ÈÌ¸ÎÁ/˜Î˘ÒÔˆ¸ÒÏÈÔ Í·È ˆı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ 

¸ð˘Ú ðÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌ·. 

 „)  ·Ù·ÍÒÈÏÌfiÊÔıÏÂ ÏÂ 5 Ã NaCl Í·È ·ÈË·Ì¸ÎÁ. 

 ‰) ÷ı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ „È· 15 min, ÛÙÔıÚ 4�C. 
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 Â) ŒÂðÎ›ÌÔıÏÂ ÏÂ 70% ·ÈË·Ì¸ÎÁ Í·È ˆı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ „È· 5 

min, ÛÙÔıÚ 4�C. 

 ÛÙ) ”ÙÂ„Ì˛ÌÔıÏÂ Í·Î‹ Í·È Âð·Ì·‰È·Î˝ÔıÏÂ ÙÔ flÊÁÏ· ÏÂ 1000 

Ïl TE. ¡ˆfiÌÔıÏÂ  „È· 10 min, ÛÙÔıÚ 37�C Í·È Í·Ù¸ðÈÌ ÛÙÔ ¯ı„ÂflÔ 

ÙÔıÎ‹˜ÈÛÙÔÌ „È· 30 min, ðÒÈÌ  ÙÔ ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈfiÛÔıÏÂ „È· PCR. 

 

 

 

2. —ÒÔ›ÎÂıÛÁ ‰ÂÈ„Ï‹Ù˘Ì 

 

Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν σ’αυτήν την εργασία, ήταν κυρίως νωπά 

δείγματα του ουροθηλίου, από ασθενείς με καρκίνο στην ουροδόχο κύστη. Τα 

δείγματα αυτά, προέρχονταν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου 

Κρήτης και από το Νοσοκομείο ‘Ευαγγελισμός’ στην Αθήνα. 

 Στα 51 δείγματα της Κρήτης, έγινε ποιοτικός και ποσοτικός 

προσδιορισμός της έκφρασης γονιδίων ras, μεταξύ ζευγών φυσιολογικών και 

καρκινικών ιστών, από κάθε ασθενή, με πλήρη παθολογοανατομικά στοιχεία για την 

κάθε περίπτωση. Ως αναφορά τους καρκινικούς ιστούς από το Νοσοκομείο 

‘Ευαγγελισμός’, 24 στον αριθμό, έγινε αποκλειστικά ποιοτικός προσδιορισμός στο 

επίπεδο σημειακών μεταλλάξεων στα τρία ογκογονίδια H-ras, K-ras και N-ras και 

παρουσίαση των αντίστοιχων ιστολογικών στοιχείων.  

 Εκτός των νωπών ιστών, εξετάστηκαν και 41 δείγματα, από ιστούς 

μονιμοποιημένους με φορμαλίνη και διατηρημένους σε μπλοκ παραφίνης, για 

μεταλλάξεις στο H-ras ογκογονίδιο. Τα δείγματα αυτά προήλθαν από το Νοσοκομείο 

‘Ελπίς’ στην Αθήνα και ήταν καρκινικοί όγκοι του ουροθηλίου, διαφόρων βαθμών 

διαφοροποίησης, όπου δεν σημειώθηκαν μεταστάσεις. 
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3. Εκχύλιση χρωμοσωμικού DNA από ιστούς 

3. 1. Εκχύλιση χρωμοσωμικού DNA από νωπά δείγματα ιστών 

 

1. Κόβουμε τον ιστό σε πολύ μικρά κομμάτια και τον τοποθετούμε σε 400-500 μl 

διάλυμα λύσης.  

2. Προσθέτουμε πρωτεϊνάση Κ, σε αναλογία 100 μg/ml και επωάζουμε στους 

37�C, œ/Õ fi ÛÙÔıÚ 55-60��C, „È· 1 h, ÏÂ ÛıÌÂ˜fi ·Ì·ÍflÌÁÛÁ.  

3. ≈Í˜ıÎflÊÔıÏÂ ÏÂ flÛÔ ¸„ÍÔ ˆ·ÈÌ¸ÎÁÚ Í·È ˆı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ ÛÙÈÚ 13.000 rpm, 

„È· 1 min, ÛÂ ËÂÒÏÔÍÒ·Ûfl· ‰˘Ï·ÙflÔı (RT). ≈ð·Ì·Î·Ï‚‹ÌÔıÏÂ ÏÂ 

ˆ·ÈÌ¸ÎÁ/˜Î˘ÒÔˆ¸ÒÏÈÔ (1:1) Í·È ð‹ÎÈ ˆı„ÔÍ›ÌÙÒÁÛÁ. 

4. ÃÂÙ·ˆ›ÒÔıÏÂ ÙÁÌ ı‰·ÙÈÍfi ˆ‹ÛÁ ÛÂ ‹ÎÎÔ Û˘ÎfiÌ· Í·È ðÒÔÛË›ÙÔıÏÂ 

RNA‹ÛÁ ¡ (100 Ïg/ml), „È· 2 h ÛÙÔıÚ 37�C (ÙÔ ÛÙ‹‰ÈÔ ·ıÙ¸ ÂflÌ·È 

ðÒÔ·ÈÒÂÙÈÍ¸). 

5. —ÒÔÛË›ÙÔıÏÂ ðÒ˘ÙÂ˙Ì‹ÛÁ   (100 Ïg/ml) Í·È Âð˘‹ÊÔıÏÂ, ¸ð˘Ú ÛÙÔ 

ÛÙ‹‰ÈÔ 2.  

6. ≈Í˜ıÎflÊÔıÏÂ Ïfl· ˆÔÒ‹ ÏÂ flÛÔ ¸„ÍÔ ˆ·ÈÌ¸ÎÁÚ, ÛÙÁ ÛıÌ›˜ÂÈ· ‰˝Ô ˆÔÒ›Ú 

ÏÂ ˆ·ÈÌ¸ÎÁ/˜Î˘ÒÔˆ¸ÒÏÈÔ Í·È ˆı„ÔÍ›ÌÙÒÁÛÁ Í‹ËÂ ˆÔÒ‹ ÛÙÈÚ 13.000 

rpm, „È· 1 min. 

 83



7. —·flÒÌÔıÏÂ ÙÔ ıðÂÒÍÂflÏÂÌÔ Í·È ðÒÔÛË›ÙÔıÏÂ flÛÔ ¸„ÍÔ ˜Î˘ÒÔˆÔÒÏflÔı Í·È 

ˆı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ, ¸ð˘Ú ðÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌ·.  

8.  ·Ù·ÍÒÈÏÌflÊÔıÏÂ ÙÔ DNA ÏÂ ðÒÔÛËfiÍÁ 2.5 ¸„Í˘Ì ·ð¸ÎıÙÁÚ ·ÈË·Ì¸ÎÁÚ.  

9. —·flÒÌÔıÏÂ ÙÔ Í·Ù·ÍÒÈÏÌÈÊ¸ÏÂÌÔ DNA ÏÂ ÍÒflÍÔ, ÙÔ Âð·Ì·‰È·Î˝ÔıÏÂ ÛÂ 

50-100 Ïl ddH2O Í·È ·ˆfiÌÔıÏÂ ÛÙÔ ¯ı„ÂflÔ œ/Õ. (”Â ðÂÒflðÙ˘ÛÁ ÏÈÍÒÔ˝ 

‰Âfl„Ï·ÙÔÚ ÈÛÙÔ˝, ·ˆfiÌÔıÏÂ ÙÔ ‰Âfl„Ï· ÛÙÁÌ ·ÈË·Ì¸ÎÁ, ÛÙÔıÚ -20�C „È· 

30 min fi Í·Î˝ÙÂÒ· O/N. ÷ı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ ÛÙÈÚ 13.000 rpm, „È· 15 min, 

ÛÙÔıÚ 4�C Í·È ÓÂðÎ›ÌÔıÏÂ ÙÔ flÊÁÏ· ÏÂ 70% ·ÈË·Ì¸ÎÁ). 

  

« Í·Ë·Ò¸ÙÁÙ· ÙÔı DNA, ıðÔÎÔ„flÊÂÙ·È ›ðÂÈÙ· ·ð¸ ˆ˘ÙÔÏ›ÙÒÁÛÁ 

ÛÙ· 260 Í·È 280 nm, Û˝Ïˆ˘Ì· ÏÂ ÙÔÌ Ã·ÌÈ‹ÙÁ (Maniatis et al 1989). 

 

Διάλυμα λύσης: 10 mM EDTA, 10 mM Tris pH 8, 150 mM NaCl, 0.5% 

SDS 

 

 

 

3. 2. Εκχύλιση του DNA από ιστούς εγκλεισμένους σε μπλόκ 

παραφίνης 

 

Από κάθε ιστό εγκλεισμένο σε παραφίνη, χρησιμοποιήθηκαν 5-6 τομές 

πάχους 10 μm. 

 

 

2. 1. Αποπαραφινοποίηση 

 

1. Οι τομές παραφίνης, τοποθετούνται σε σωλήνες eppendorf των 1.5 ml. 
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2. Φυγοκεντρούμε αν θέλουμε για 2-3 min, για να καθιζάνουν οι τομές 

παραφίνης.  

3. Προσθέτουμε 1 ml ξυλόλης, για την απομάκρυνση της παραφίνης.  

4. Φυγοκεντρούμε στις 13.000 rpm, για 5 min, σε RT.  

5. Χύνουμε το υπερκείμενο και ξεπλένουμε από την ξυλόλη με 500 μl 

απόλυτης αιθανόλης.  

6. Φυγοκεντρούμε στις 13.000 rpm, για 5 min και χύνουμε το υπερκείμενο. 

 

 

3. 2. 2. Εκχύλιση του DNA 

 

1. Προσθέτουμε στα αποπαραφινοποιημένα δείγματα 400 μl Digestion buffer, 

προκειμένου να γίνει λύση των κυττάρων. 

2.  Προσθέτουμε Πρωτεϊνάση Κ, 50 μg/ml και επωάζουμε στους 37�C, œ/Õ 

(Âð·Ì·ÎÎ·Ï‚‹ÌÔıÏÂ ·Ì ·ð·ÈÙÂflÙ·È).  

3. ¡ðÂÌÂÒ„ÔðÔÈÔ˝ÏÂ ÙÔ ›ÌÊıÏÔ ÂÍ˜ıÎflÊÔÌÙ·Ú Ù· ‰Âfl„Ï·Ù· ÏÂ ˆ·ÈÌ¸ÎÁ-

˜Î˘ÒÔˆ¸ÒÏÈÔ, ¸ð˘Ú ðÂÒÈ„Ò‹ˆËÁÍÂ ðÒÔÁ„Ô˝ÏÂÌ· Í·Ù‹ ÙÁÌ ÂÍ˜˝ÎÈÛÁ 

DNA ·ð¸ ˆÒ›ÛÍÔıÚ ÈÛÙÔ˝Ú. 

4. ”ÙÁÌ ı‰·ÙÈÍfi ˆ‹ÛÁ ðÒÔÛË›ÙÔıÏÂ 2.5 ¸„ÍÔıÚ ¯ı˜ÒfiÚ ·ð¸ÎıÙÁÚ 

·ÈË·Ì¸ÎÁÚ (ˆıÎ‹ÛÛÂÙ·È ÛÙÔıÚ -20�C) Í·È 1/10 ÙÔı ¸„ÍÔı NaCl ÛÂ ÙÂÎÈÍfi 

Ûı„Í›ÌÙÒ˘ÛÁ 0.2 Ã, ˛ÛÙÂ Ì· Í·Ù·ÍÒÈÏÌÈÛÙÂfl ÙÔ DNA. ¡ˆfiÌÔıÏÂ ÛÙÔıÚ -

20�C, œ/Õ Í·È ÙÁÌ ÂðÔÏ›ÌÁ ˆı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ Ù· ‰Âfl„Ï·Ù· ÛÙÈÚ 12.000 

rpm, „È· 15 min.  

5. ŒÂðÎ›ÌÔıÏÂ ÙÔ flÊÁÏ· ÏÂ 70% ¯ı˜Òfi ·ÈË·Ì¸ÎÁ, ˆı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ ¸ð˘Ú 

ðÒÈÌ Í·È ·ˆÔ˝ ÂÓ·ÙÏÈÛÙÂfl Á ·ÈË·Ì¸ÎÁ, Âð·Ì·‰È·Î˝ÔıÏÂ ÙÔ flÊÁÏ· ÏÂ 30 Ïl 

ddH2O. ¡ˆfiÌÔıÏÂ ÛÙÔıÚ 4�C, œ/Õ Ì· ‰È·ÎıËÔ˝Ì.  
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Digestion buffer: 10 mM Tris HCl, pH 8, 25 mM EDTA, pH 8, 0.5% 

SDS,  

100 mM NaCl 

 

 

4. Ηλεκτροφόρηση DNA 

 

Το DNA ηλεκτροφορείται σε πήκτωμα αγαρόζης ή ακρυλαμιδίου. 

Επιλέγουμε το πήκτωμα που θα χρησιμοποιήσουμε α) από το μέγεθος του 

DNA που πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί και β) από την διακριτική ικανότητα 

που θέλουμε να επιτευχθεί. Έτσι, το πήκτωμα αγαρόζης επιλέγεται για 

περιπτώσεις μεγάλων τμημάτων DNA και εφόσον θέλουμε να διαχωρίσουμε 

τμήματα DNA με μεγάλες διαφορές. Το πήκτωμα ακρυλαμιδίου επιλέγεται για 

μικρότερα τμήματα DNA και για μικρές διαφορές μεγέθους ανάμεσά τους. 

Επίσης, καθορίζοντας κάθε φορά την πυκνότητα του πηκτώματος, 

δημιουργούνται οι συνθήκες (μικροί ή μεγαλύτεροι πόροι διόδου), για τον 

καλύτερο διαχωρισμό των DNA αλληλουχιών, ακόμη και σε επίπεδο λίγων 

νουκλεοτιδικών βάσεων. 

 

 

 

4. 1. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 

 

Σε πήκτωμα αγαρόζης, ηλεκτροφορήθηκαν PCR προϊόντα ή προϊόντα 

πέψεων (RFLP). Τα πηκτώματα είχαν πυκνότητα 1.5% για PCR προϊόντα της 
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πολυμορφικής θέσης VTR, 2% για H-ras, K-ras και N-ras προϊόντα από PCR 

ή από αντίστροφο-PCR (RT-PCR) και 3% (2:1 αγαρόζη/low melting point 

αγαρόζη) για προϊόντα πέψης με MspI.  

 Το πήκτωμα σχηματίζεται διαλύοντας 2 gr αγαρόζης σε υδατικό 

μέσο που περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα 1Χ ΤΒΕ. Βράζουμε για 2-3 min και 

αφού κρυώσει (έως τους 60�C), προστίθεται βρωμιούχο αιθίδιο (ανιχνευτής 

του DNA) σε αναλογία 0.5 g/ml. Το πήκτωμα στερεοποιείται σε ειδικό μέρος 

της ηλεκτροφορητικής συσκευής, όπου με μια ëκτέναí, δημιουργούνται θέσεις 

φόρτωσης του δείγματος. Το πήκτωμα εμβαπτίζεται στην συσκευή που 

περιέχει το ίδιο ρυθμιστικό διάλυμα 1Χ ΤΒΕ. Τα δείγματα DNA που πρόκειται 

να ηλεκτροφορηθούν, επαναιωρούνται σε διάλυμα φόρτωσης, ποσότητας 

που αντιστοιχεί στο 1/10 του όγκου τους, φορτώνονται στις θέσεις φόρτωσης 

και εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση. Οι ζώνες του DNA, μετά το τέλος της 

ηλεκτροφόρησης, γίνονται ορατές με έκθεση του πηκτώματος σε υπεριώδη 

ακτινοβολία (UV). 

 

Διάλυμα TBE: 10.8 g/l Tris  pH 8, 5.5 g/l βορικό οξύ, 0.002 EDTA 

 

Διάλυμα φόρτωσης: 0.25% μπλε της βρωμοφαινόλης, 0.25% κυανό 

του ξυλενίου και 25% φυκόλη 

 

 

4. 2. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου 

 

Σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου (19:1, μίγμα ακρυλαμιδίου/bis-

ακρυλαμιδίου,) ηλεκτροφορήθηκαν προϊόντα από την PCR ανάλυση. Τα 

 87



πυκνώματα είχαν πυκνότητα: 8% για προϊόντα πέψεων (RFLP) με MspI και 

BstI, 6% για RT-PCR προϊόντα της H-ras περιοχής, 6-10% για PCR προϊόντα 

της πολυμορφικής θέσης HRMS . 

 Για την παρασκευή ενός πηκτώματος πολυακρυλαμιδίου, 

προστίθεται ανάλογη ποσότητα πολυακρυλαμιδίου από stock διάλυμα 20% 

(19:1), σε υδατική φάση, που περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα 1Χ ΤΒΕ. 

Προσθέτουμε 10% γλυκερόλη και συμπληρώνουμε με ddH2O. Το μίγμα 

αναδεύεται, διηθείται μέσω φίλτρου με διάμετρο πόρου 0.45 μm και 

απαερώνεται με αντλία κενού. Στην συνέχεια προσθέτουμε 10% υπερθειϊκό 

αμμώνιο (APS) και αμέσως μετά 0.2% ΤEMED. Το APS και το TEMED, 

πολυμερίζουν το πολυακρυλαμίδιο, μέσα σε 20 min. Με ειδική ëκτέναí, 

δημιουργούνται θέσεις φόρτωσης του DNA δείγματος. Έτσι, αφού 

πολυμεριστεί το πήκτωμα, φορτώνουμε τα δείγματα στις θέσεις φόρτωσης, 

αφού προηγουμένως κάθε ποσότητα δείγματος έχει αναμιχθεί με διάλυμα 

φόρτωσης που αντιστοιχεί στο 1/10 του όγκου του δείγματος. Εφαρμόζουμε 

ηλεκτρική τάση και στο τέλος της ηλεκτροφόρησης γίνεται η χρώση του 

πηκτώματος. 

4. 2. 1. Χρώση του DNΑ με βρωμιούχο αιθίδιο 

 

Τα πηκτώματα πολυακρυλαμιδίου βάφονται μετά την ηλεκτροφόρηση, 

με εμβάπτισή τους σε υδατικό διάλυμα βρωμιούχου αιθιδίου συγκέντρωσης 

0.5 μg/ml. Αφήνουμε για 20 min μέσα στο διάλυμα χρώσης. Ξεπλένουμε με 

ίσο όγκο dH2O, για 20 min. Οι ηλεκτροφορητικές ζώνες του DNA, είναι ορατές 

σε UV (υπεριώδη ακτινοβολία). 
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4. 2. 2. Χρώση του DNA με νιτρικό άργυρο (Silver staining) 

 

Η χρώση ενός πηκτώματος πολυακρυλαμιδίου με νιτρικό άργυρο, μας 

παρέχει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα, λόγω της τεράστιας ευαισθησίας της 

και επομένως δίνει την δυνατότητα να αποφύγουμε τη ραδιενέργεια, αφού 

μπορεί κάλιστα να την αντικαταστήσει. Βέβαια, η μεγάλη ευαισθησία της 

μεθόδου, συνοδεύεται από μη ειδική χρώση, ώστε να βάφεται μαζί με το 

δίκλωνο DNA, επίσης και το μονόκλωνο DNA, RNA και πρωτεΐνες. Γιí αυτόν 

τον λόγο, εφαρμόζουμε τη χρώση αυτή σε περιπτώσεις καθαρού και ειδικού 

DNA, όπως είναι το DNA από PCR προϊόντα. Η διαδικασία χρώσης με νιτρικό 

άργυρο, έχει ως εξής: 

 

1. Μεταφέρουμε το πήκτωμα σε υδατικό μονιμοποιητικό διάλυμα (fix 

solution), το οποίο περιέχει 10% αιθανόλη και 0.5% οξικό οξύ και αφήνουμε 

υπό ανάδευση για 10 min (σí αυτό το διάλυμα, το πήκτωμα μπορεί να 

διατηρηθεί μέχρι 24 h). 

 

2. Ακολούθως, προσθέτουμε υδατικό διάλυμα νιτρικού αργύρου 0.1% (w/v)  

και αφήνουμε υπό ανάδευση για 20 min, σε ημίφως. Ξεπλένουμε 2 φορές 

με νερό. 

 

3. Επωάζουμε σε φρέσκο υδατικό διάλυμα εμφάνισης (developer solution), 

που περιέχει 0.4 Ν ΝaOH και φορμαλδεΰδη 0.15% (v/v), μέχρι να 

εμφανιστούν οι ηλεκτροφοριτικές ζώνες του DNA (το πολύ μέχρι 20 min). 
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4. Aδειάζουμε και προσθέτουμε υδατικό διάλυμα Na2CO3 0.75% (w/v), ώστε 

να τερματίσει η αντίδραση. Αδειάζουμε και αν θέλουμε κάνουμε 

ëσακουλοποίησηí στο πήκτωμα. 

 

 

5. Εκχύλιση ολικού RNA από νωπά δείγματα ιστών 

 

Το ολικό RNA εκχυλίστηκε από τους ιστούς, με την χρήση του 

εμπορικού διαλύματος Trizol (Life Technologies), σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, η εκχύλιση του RNA γίνεται 

ως εξής: 

 

• Ομογενοποίηση: Τοποθετούνται 50-100 mg ιστού, σε1 ml Trizol. Το Trizol 

περιέχει θειοκυανιούχο γουανιδίνιο, που επιτυγχάνει λύση των κυττάρων 

και όξινη φαινόλη, που απομακρύνει τα λιπίδια, τις πρωτεΐνες και το DNA, 

ώστε επιτυγχάνεται ταυτόχρονη λύση της κυτταρικής μεμβράνης και άλλων 

συστατικών και ομογενοποίηση του ιστού.  

 

• Διαχωρισμός: Αφού ομογενοποιηθούν τα δείγματα, προσθέτουμε 100-200 

μl χλωροφορμίου, αναδεύουμε με το χέρι και αφήνουμε στον πάγο, για 15 

min. Φυγοκεντρούμε στα 12.000 g, για 15 min, στους 4�C. 

 

•  ·Ù·ÍÒflÏÌÁÛÁ: ”ÙÁÌ ı‰·ÙÈÍfi ˆ‹ÛÁ (¸ðÔı ‚ÒflÛÍÂÙ·È ÙÔ RNA), 

ðÒÔÛË›ÙÔıÏÂ flÛÔ ¸„ÍÔ ÈÛÔðÒÔð·Ì¸ÎÁÚ. ¡ˆfiÌÔıÏÂ „È· 30 min ›˘Ú œ/Õ, 

ÛÙÔıÚ 4�C Í·È ÛÙÁ ÛıÌ›˜ÂÈ· ˆı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ ÛÙ· 12.000 g, „È· 10 min, 

ÛÙÔıÚ 4�C. 
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• Œ›ðÎıÏ·: ‘Ô flÊÁÏ· ðÎ›ÌÂÙ·È ÏÂ 75% ·ÈË·Ì¸ÎÁ. ¡Ì·‰Â˝ÔıÏÂ ÈÛ˜ıÒ‹ Í·È 

·ˆfiÌÔıÏÂ „È· 1 h ›˘Ú œ/Õ, ÛÙÔıÚ -20�C. ÷ı„ÔÍÂÌÙÒÔ˝ÏÂ ÛÙ· 7.500 g, 

„È· 5 min, ÛÙÔıÚ 4�C. (—ÒÈÌ ÙÁÌ ·ÈË·Ì¸ÎÁ ·Ì Ë›ÎÔıÏÂ ÓÂðÎ›ÌÔıÏÂ ÏÂ 4 Ã 

LiCl). 

 

• ≈ð·Ì·‰È‹ÎıÛÁ: ”ÙÂ„Ì˛ÌÔıÏÂ 5-10 min Í·È ‰È·Î˝ÔıÏÂ ÛÂ d«2œ ÂÎÂ˝ËÂÒÔ 

·ð¸ RNA‹ÛÂÚ Í·È Âð˘‹ÊÔıÏÂ „È· 5-10 min, ÛÙÔıÚ 55�C -60�C.  

 

 ‘· RNA ‰Âfl„Ï·Ù· ˆıÎ‹ÛÛÔÌÙ·È ÛÙÔıÚ -20�C. « ðÔÈ¸ÙÁÙ· Í·È 

Á ðÔÛ¸ÙÁÙ· ÙÔı RNA ðÔı ·ðÔÏÔÌ˛ËÁÍÂ, ıðÔÎÔ„flÊÂÙ·È ÏÂ ˆ˘ÙÔÏ›ÙÒÁÛÁ ÛÂ 

260 nm Í·È 280 nm (Maniatis et al, 1989). 

 ºÎ· Ù· ı‰·ÙÈÍ‹ ‰È·Î˝Ï·Ù· ðÔı ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈÔ˝ÌÙ·È Í·Ù‹ ÙÁÌ 

ÂÍ˜˝ÎÈÛÁ ÙÔı RNA, ÂflÌ·È Í·ÙÂÒ„·ÛÏ›Ì· ÏÂ DEPC „È· ·‰Ò·ÌÔðÔflÁÛÁ Ù˘Ì 

RNA·Û˛Ì ÙÔı ÈÛÙÔ˝. ∏ÙÛÈ, ÛÂ d«2œ ðÒÔÛË›ÙÔıÏÂ DEPC ÛÂ Ûı„Í›ÌÙÒ˘ÛÁ 

0.1% Í·È ·ˆfiÌÔıÏÂ „È· 7 h ÛÂ ËÂÒÏÔÍÒ·Ûfl· ‰˘Ï·ÙflÔı. ‘Ô DEPC 

·‰Ò·ÌÔðÔÈÂflÙ·È ÏÂ ·ðÔÛÙÂflÒ˘ÛÁ ÙÔı ‰È·Î˝Ï·ÙÔÚ. 

 ≈ðflÛÁÚ, Í·Ù‹ ÙÁÌ ‰È·‰ÈÍ·Ûfl· ÂÍ˜˝ÎÈÛÁÚ RNA, ¸Î· Ù· 

ðÎ·ÛÙÈÍ‹ fi „ı‹ÎÈÌ· ÛÍÂ˝Á ˜ÒfiÛÂ˘Ú, ÂflÌ·È Í·Ù‹ÎÎÁÎ· Í·ÙÂÒ„·ÛÏ›Ì·, ˛ÛÙÂ 

Ì· ·ðÔˆÂı˜ËÂfl Ùı˜¸Ì ‰Ò‹ÛÁ RNA·Û˛Ì. ∏ÙÛÈ, Ù· „ı‹ÎÈÌ· ÛÍÂ˝Á 

·ðÔÛÙÂÈÒ˛ÌÔÌÙ·È ÛÙÔıÚ 150�C, „È· 4 h, ÂÌ˛ Ù· ðÎ·ÛÙÈÍ‹, ÓÂðÎ›ÌÔÌÙ·È ÏÂ 

0.5 Õ ÕaOH, „È· 10 min ›˘Ú œ/Õ, ›ðÂÈÙ· ÏÂ DEPC-Í·ÙÂÒ„·ÛÏ›ÌÔ dH2O Í·È 

·ðÔÛÙÂflÒ˘ÛÁ. 

 

 

5. 1. Ηλεκτροφόρηση RNA σε πήκτωμα αγαρόζης (αποδιατακτικό gel) 
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Για την ηλεκτροφόρηση RNA δείγματος, σε αποδιατακτικό πήκτωμα 

αγαρόζης (εικόνα 1), απαιτείται: 

 

 

≈ÈÍ¸Ì· 1: ¡ÌÙÈðÒÔÛ˘ðÂıÙÈÍ¸ ðfiÍÙ˘Ï· ·„·Ò¸ÊÁÚ (·ðÔ‰È·Ù·ÍÙÈÍ¸ 

ðfiÍÙ˘Ï·), ¸ðÔı ›˜ÔıÌ ÁÎÂÍÙÒÔˆÔÒÁËÂfl ÔÎÈÍ¸ RNA, ώστε να προσδιοριστεί η 

ποιότητά του. Στις διαδρομές , δεικνύονται RNA δείγματα καλής ποιότητας, όπου 

αφού αποδιατάκτηκαν έδωσαν ηλεκτροφορητικές ζώνες των 18S και 28S, που 

αντιστοιχούν στις δύο ριβοσωμικές υπομονάδες του ολικού RNA. 

____________________________________________________

______________________ 

 

• Πλύσιμο της ηλεκτροφοριτικής συσκευής, των κωνικών που θα 

χρησιμοποηθούν, των κτένιων κτλ. με 0.5 Ν NaOH (Ο/Ν). 

 

• Πήκτωμα αγαρόζης 1%, σε 1Χ διάλυμα MOPS και 2.2 M φορμαλδεΰδη. 

 

• Κατεργασία 5 μg RNA δείγματος ως εξής: Επαναδιαλύουμε την ποσότητα 

RNA σε 25 μl απιονισμένου φορμαμιδίου 50% (v/v), 1Χ MOPS διαλύματος 

και 16% (v/v) φορμαλδεΰδης. Ακολουθεί θερμική αποδιάταξη των 
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δειγμάτων, σε 65�C, „È· 15 min Í·È ·ð¸ÙÔÏÁ ¯˝ÓÁ ÛÂ ð‹„Ô. —ÒÔÛË›ÙÔıÏÂ 

ÛÂ Í‹ËÂ RÕ¡ ‰Âfl„Ï· 2.5 Ïl ‰È‹ÎıÏ· ˆ¸ÒÙ˘ÛÁÚ. 

 

”ÙÔ Ù›ÎÔÚ ÙÁÚ ÁÎÂÍÙÒÔˆ¸ÒÁÛÁÚ, ·Ì·ÍÈÌÔ˝ÏÂ ÙÔ ðfiÍÙ˘Ï· ÛÂ dH2O 

„È· 1 h, ˛ÛÙÂ Ì· ·ðÔÏ·ÍÒıÌËÂfl Á ˆÔÒÏ·Î‰Â‡‰Á Í·È ›ðÂÈÙ· ‚‹ˆÔıÏÂ ÏÂ 

‚Ò˘ÏÈÔ˝˜Ô ·ÈËfl‰ÈÔ 0.5 mg/ml. 

 

1X MOPS: 0.02 MOPS, 50 mM ÔÓÈÍ¸ Ì‹ÙÒÈÔ Í·È 10 mM EDTA p« 8.0 

ƒÈ‹ÎıÏ· ˆ¸ÒÙ˘ÛÁÚ: 50% „ÎıÍÂÒ¸ÎÁ, 1 mM EDTA Í·È 0.25% Íı·Ì¸ 

ÙÁÚ ‚Ò˘ÏÔˆ·ÈÌ¸ÎÁÚ 

 

 

6. Αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση (PCR) 

 

6. 1. Αρχές της μεθόδου 

 

Η μέθοδος της PCR ανάλυσης, παράχθηκε το 1985 (Saiki et al, 1985; 

Mullis and Faloona, 1987) και είχε σαν αποτέλεσμα να αλλάξει τον τρόπο 

ανάλυσης του DNA, που υπήρχε μέχρι τότε στα ερευνητικά, όσο και στα 

κλινικά εργαστήρια. Οι επιστήμονες που ανέπτυξαν αυτήν την τεχνική, 

πέτυχαν την in vitro ενζυματική σύνθεση εκατομμυρίων αντιγράφων, μιας 

καθορισμένης DNA αλληλουχίας. Η PCR αντίδραση, βασίζεται στον 

υβριδισμό (anneling) και στη συνέχεια πολυμερισμό (extension) δύο 

ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών (primers), που προσδένονται σε θέσεις 

εκατέρωθεν της DNA περιοχής που πρόκειται να ενισχυθεί (αλληλουχία-
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στόχος ή υπόστρωμα της αντίδρασης). Τα στάδια της PCR αντίδρασης, 

έχουν με τη σειρά ως εξής:  

1. Ισχυρή θερμική αποδιάταξη του δίκλωνου DNA. 

 

2. Υβριδισμός μεταξύ εκκινητών και της μιας απότις δύο DNA αλυσίδες (που 

είναι διαχωρισμένες). 

 

3. Πολυμερισμός των ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών, που έχουν ήδη 

προσδεθεί, με τη βοήθεια μιας DNA πολυμεράσης. 

 

 Τα τρία αυτά στάδια (αποδιάταξη, υβριδισμός εκκινητών, DNA 

σύνθεση), αντιπροσωπεύουν έναν κύκλο PCR. Παρόλο που κάθε στάδιο 

επιτυγχάνεται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, η αντίδραση ανακυκλώνεται 

έτσι ώστε η DNA πολυμεράση να έχει χρόνο να συνθέτει μικρές 

νουκλεοτιδικές αλληλουχίες. Επαναλαμβανόμενα στάδια αποδιάταξης-

υβριδισμού-σύνθεσης, έχουν ως αποτέλεσμα την εκθετική συσσώρευση της 

αλληλουχίας-στόχου, που έχει τελικό άκρο, το 5΄-άκρο των εκκινητών. Αυτή η 

εκθετική αύξηση των προϊόντων της PCR συμβαίνει, επειδή κάτω από 

κατάλληλες συνθήκες, τα προϊόντα που συντίθενται σε κάποιο κύκλο ëní, 

λειτουργούν ως υπόστρωμα για τον επόμενο κύκλο ën+1í. Τα μήκη των 

προϊόντων, ισούνται με το σύνολο των μηκών των εκκινητών, συν το μήκος 

των περιοχών του DNA που βρίσκεται μεταξύ των εκκινητών. 

 Η PCR ανάλυση, δύναται να ενισχύσει δίκλωνο ή μονόκλωνο 

DNA και με την βοήθεια αντίστροφης μεταγραφάσης, RNA σε cDNA. Η 

τεράστια απόδοση της αντίδρασης, δίνει την δυνατότητα να ενισχυθούν 
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αλληλουχίες, που βρίσκονται ακόμη και σε ελάχιστο αριθμό αντιγράφων, 

ώστε να μπορούν να μελετηθούν και εφόσον περιέχουν κάποιες γενετικές 

πληροφορίες ή αλλαγές, να προσδιοριστούν. 

 

 

6. 2. Παράγοντες που επηρρεάζουν την απόδοση και εξειδίκευση της 

PCR αντίδρασης 

 

Η επιτυχία της PCR αντίδρασης, ως αναφορά την απόδοση και την 

εξειδίκευση της, εξαρτάται από την επιλογή των παρακάτω παραγόντων:  

 

1. DNA αλληλουχία-στόχος προς ενίσχυση. Η νουκλεοτιδική αλληλουχία-

στόχος της PCR αντίδρασης, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 100-1000 bp. 

 

2. Σχεδιασμός και σύνθεση κατάλληλων ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών, οι 

οποίοι θα επιλέξουν εκλεκτικά και θα ενισχύσουν το επιθυμητό τμήμα DNA. 

Αυτό έχει μεγάλη σημασία ως προς την ειδικότητα της PCR και συνήθως οι 

εκκινητές, έχουν     μήκος 20 bp. « Ûı„Í›ÌÙÒ˘ÛÁ ( C ) Ù˘Ì ÂÍÍÈÌÁÙ˛Ì, 

Í·Ë˛Ú Í·È Ô ˜Ò¸ÌÔÚ ı‚ÒÈ‰ÈÛÏÔ˝, ÂðÈÈ‰ÒÔ˝Ì ÛÙÁÌ ÂÓÈ‰ÂflÍÂıÛÁ ÙÁÚ 

·ÌÙfl‰Ò·ÛÁÚ. √È· 20-ÏÂÒfi ÂÍÍÈÌÁÙ›Ú, ÛıÌÈÛÙ‹Ù·È Ûı„Í›ÌÙÒ˘ÛÁ 0.5 ÏÃ „È· 

Í‹ËÂ ÂÍÍÈÌÁÙfi Í·È ðÒÔÛ‰ÈÔÒflÊÂÙ·È ·ð¸ ÙÔÌ Ù˝ðÔ:  C = OD ��33 ��� / 

DF (Ïg/ml) ¸ðÔı, OD: ÔðÙÈÍfi ðıÍÌ¸ÙÁÙ·, ðÔı ÏÂÙÒ‹Ù·È ÏÂÙ‹ ·ð¸ 

ˆ˘ÙÔÏ›ÙÒÁÛÁ ÛÙ· 260 nm Í·È DF: ð·Ò‹„ÔÌÙ·Ú ‰È·ÎıÙ¸ÙÁÙ·Ú, ðÔı 

ÛıÌfiË˘Ú ÂflÌ·È 5 Ïl ‰È·ÎıÏ›ÌÁÚ ÔıÛfl·Ú, ÛÙo 1 ml ‰È·Î˝Ï·ÙÔÚ (ddH2O).  

 Οι 20-μερή εκκινητές, έχουν θερμοδυναμική σταθερότητα, ώστε σε 

θερμοκρασία γύρω στους 55�C, Ì· ·ðÔ‰È·Ù‹ÛÛÔÌÙ·È. « ËÂÒÏÔÍÒ·Ûfl· 
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ı‚ÒÈ‰ÈÛÏÔ˝ ðÔÈÍflÎÂÈ, ·Ì‹ÎÔ„· ÏÂ ÙÔ Âfl‰ÔÚ Ù˘Ì ÂÍÍÈÌÁÙ˛Ì Í·È ÙÁÚ DNA 

·ÎÎÁÎÔı˜fl·Ú-ÛÙ¸˜Ôı.  ıÏ·flÌÂÙ·È ÏÂÙ·Ó˝ 37�C Í·È 60�C Í·È ÂflÌ·È 

ËÂÒÏÔÍÒ·ÛflÂÚ „˝Ò˘ ·ð¸ ÙÔ ‘m Ù˘Ì ÂÍÍÈÌÁÙ˛Ì (‘m, ËÂÒÏÔÍÒ·Ûfl· ¸ðÔı 

ÙÔ 50% Ù˘Ì ÏÔÒfl˘Ì ÂflÌ·È ·ðÔ‰È·Ù·„Ï›ÌÔ). ’¯ÁÎ›Ú ËÂÒÏÔÍÒ·ÛflÂÚ, 

‰flÌÔıÌ ðÈÔ ÂÓÈ‰ÈÍÂıÏ›ÌÔ ı‚ÒÈ‰ÈÛÏ¸, ·ÎÎ‹ ÎÈ„¸ÙÂÒÔ ·ðÔ‰ÔÙÈÍ¸. 

◊·ÏÁÎ¸ÙÂÒÂÚ ËÂÒÏÔÍÒ·ÛflÂÚ, ðÂÙı˜·flÌÔıÌ ÏÂ„·Î˝ÙÂÒÁ ·ð¸‰ÔÛÁ, ·ÎÎ‹ 

ÏÁ-ÂÓÂÈ‰ÈÍÂıÏ›ÌÔ ı‚ÒÈ‰ÈÛÏ¸, ˛ÛÙÂ Ì· ‰ÁÏÈÔıÒ„Ô˝ÌÙ·È ð·Ò·ðÒÔ˙¸ÌÙ· 

PCR ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁÚ. 

 

3. ≈ðÈÎÔ„fi ÏÈ·Ú ËÂÒÏÔ·ÌËÂÍÙÈÍfiÚ DNA ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ. ”ÙÈÚ ·Ò˜ÈÍ›Ú 

ÏÂÎ›ÙÂÚ ðÔı ·Ì›ðÙıÓ·Ì ÙÁÌ PCR Ï›ËÔ‰Ô 1985 (Saiki et al, 1985; Mullis 

and Faloona, 1987), ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈfiËÁÍÂ ÙÔ Klenow ÙÏfiÏ· ÙÁÚ DNA 

ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ … ÙÁÚ E. coli, ¸ðÔı ÂÌflÛ˜ıÛÂ Ûı„ÍÂÍÒÈÏ›ÌÔ ıð¸ÛÙÒ˘Ï·, 

·ð¸ ÙÔ ·ÌËÒ˛ðÈÌÔ „ÔÌÈ‰fl˘Ï·. « ·ðÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁ ·ıÙfiÚ ÙÁÚ 

ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ ÛÙÈÚ ı¯ÁÎ›Ú ËÂÒÏÔÍÒ·ÛflÂÚ, ðÔı ·ð·ÈÙÔ˝ÌÙ·È „È· ÙÁÌ 

·ðÔ‰È‹Ù·ÓÁ ÙÔı ‰flÍÎ˘ÌÔı DNA, ·ð·ÈÙÔ˝ÛÂ ÙÁÌ ðÒÔÛËfiÍÁ ÂÌÊ˝ÏÔı, ÏÂÙ‹ 

·ð¸ ÙÔ ÛÙ‹‰ÈÔ ·ðÔ‰È‹Ù·ÓÁÚ ÛÂ Í‹ËÂ Í˝ÍÎÔ.  

 « ‰ıÛÍÔÎfl· ÛÙÁÌ ˜ÒfiÛÁ ÙÁÚ DNA ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ …, ÂÍÎÂflˆËÁÍÂ ÏÂ ÙÁÌ 

ð·Ò·„˘„fi ÙÁÚ ËÂÒÏÔ·ÌËÂÍÙÈÍfiÚ DNA ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ (Taq DNA 

ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁ), ðÔı ·ðÔÏÔÌ˛ËÁÍÂ ·ð¸ ÙÔ ËÂÒÏ¸ˆÈÎÔ ‚·ÍÙfiÒÈÔ (Thermus 

aqaticus) (Brock and Freeze, 1969). « ˜ÒfiÛÁ ÙÁÚ Taq DNA ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ, 

Âð›ÙÒÂ¯Â ÙÁÌ ·Ì‹ðÙıÓÁ ·ıÙÔÏ‹Ù˘Ì ËÂÒÏÈÍ˛Ì ·ÎÎ·„˛Ì Í·Ù‹ ÙÁÌ PCR, 

˛ÛÙÂ Ì· „flÌÂÙ·È Á ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁ ÛÂ ›Ì· ‰ÔÍÈÏ·ÛÙÈÍ¸ Û˘ÎfiÌ·, ðÔı 

ðÂÒÈÎ·Ï‚‹ÌÂÈ Ù· ·ð·Ò·flÙÁÙ· ÛıÛÙ·ÙÈÍ‹. ≈ðflÛÁÚ ðÂÒÈÔÒflÊÂÙ·È Á 

ÂÌflÛ˜ıÛÁ ÏÁ-ÂðÈËıÏÁÙ˛Ì DNA ·ÎÎÁÎÔı˜È˛Ì, Âˆ¸ÛÔÌ ‰˝Ì·Ù·È Ì· 

ÂðÈÙÂı˜ËÂfl ı¯ÁÎfi ËÂÒÏÔÍÒ·Ûfl· ı‚ÒÈ‰ÈÛÏÔ˝, Í·Ë˛Ú Í·È Û˝ÌËÂÛÁ ÏÂ„‹Î˘Ì 

ÙÏÁÏ‹Ù˘Ì DNA. « Taq DNA ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁ, ›˜ÂÈ 3¥ ðÒÔÚ 5¥ 
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ÂÓ˘ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰ÈÍfi ‰Ò‹ÛÁ Í·È ·ð·ÈÙÔ˝ÌÙ·È 2.5 U (ÂÌÊıÏÈÍ›Ú ÏÔÌ‹‰ÂÚ) ·Ì‹ 

·ÌÙfl‰Ò·ÛÁ. 

 ¢ÎÎÁ ËÂÒÏÔ·ÌËÂÍÙÈÍfi DNA ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁ, ÂflÌ·È Á Thermus Thermophilus 

(Tth), Á ÔðÔfl· ð·ÒÔıÛfl· MnCl2 Í·È ÛÂ ı¯ÁÎ›Ú ËÂÒÏÔÍÒ·ÛflÂÚ, ‰˝Ì·Ù·È Ì· 

›˜ÂÈ ‰Ò‹ÛÁ ·ÌÙflÛÙÒÔˆÁÚ ÏÂÙ·„Ò·ˆ‹ÛÁÚ (Myers and Gelfand, 1991). 

∏ÙÛÈ, ˜ÒÁÛÈÏÔðÔÈÂflÙ·È ÛÙÁ  ÏÂÎ›ÙÁ RNA ÏÂÙ·„Ò·ˆÈÍ˛Ì ·ÎÎÁÎÔı˜È˛Ì. 

ÃÂÙ‹ ÙÁÌ ·ðÔÏ‹ÍÒıÌÛÁ Ù˘Ì Mn++ Í·È ðÒÔÛËfiÍÁ Mg++ Á Tth ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁ 

ÂÌÈÛ˜˝ÂÈ ÙÈÚ cDNA ·ÎÎÁÎÔı˜flÂÚ ÏÂ PCR.   

 ∏Ì· ‹ÎÎÔ ðÎÂÔÌ›ÍÙÁÏ· ÙÁÚ ˜ÒfiÛÁÚ ÙÁÚ Tth ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ, ÂflÌ·È ÔÙÈ 

ð·ÒÔıÛÈ‹ÊÂÈ ðÂÒÈÛÛ¸ÙÂÒÁ ·ÌËÂÍÙÈÍ¸ÙÁÙ· ÛÂ ÛıÛÙ·ÙÈÍ‹ ÙÔı ·flÏ·ÙÔÚ, 

ðÔı ·Ì·ÛÙ›ÎÔıÌ ÙÁÌ Taq ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁ. 

 

4. « ÂðÈÎÔ„fi Í·Ù‹ÎÎÁÎÁÚ Ûı„Í›ÌÙÒ˘ÛÁÚ ‰ÂÛÔÓıÒÈ‚ÔÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰fl˘Ì (dNTPs) 

Í·È Ãg++. ¡ð·ÈÙÂflÙ·È È‰È·flÙÂÒÁ ðÒÔÛÔ˜fi ÛÙÁÌ ðÔÛ¸ÙÁÙ· Mg++, ‰È¸ÙÈ 

ÂðÁÒÒÂ‹ÊÂÈ ÙÁÌ ‰Ò‹ÛÁ ÙÁÚ DNA ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ. ÃÂ„‹ÎÂÚ Ûı„ÍÂÌÙÒ˛ÛÂÈÚ 

ÃgCl2, ·ıÓ‹ÌÔıÌ ÙÁÌ ÂÌÂÒ„¸ÙÁÙ· ÙÁÚ ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ, ·ÎÎ‹ ÏÂÈ˛ÌÔıÌ ÙÁÌ 

ðÈÛÙ¸ÙÁÙ‹ ÙÁÚ. ¡ÌÙflËÂÙ·, ÏÈÍÒ¸ÙÂÒÂÚ Ûı„ÍÂÌÙÒ˛ÛÂÈÚ MgCl2, ·ıÓ‹ÌÔıÌ 

ÙÁÌ ÂÓÂÈ‰flÍÂıÛÁ ÙÁÚ ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ. √È· Tth ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁ, Á Ûı„Í›ÌÙÒ˘ÛÁ 

MgCl2 ÂflÌ·È 25 mM / ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁ. 

 

5. ”˜Â‰È·ÛÏ¸Ú ÙÔı ËÂÒÏÈÍÔ˝ ðÒÔˆflÎ Ù˘Ì Í˝ÍÎ˘Ì. œ ÂðÈÙı˜fiÚ Û˜Â‰È·ÛÏ¸Ú 

ÙÔı ËÂÒÏÈÍÔ˝ ðÒÔˆflÎ Ù˘Ì PCR Í˝ÍÎ˘Ì, ›˜ÂÈ ˘Ú ·ðÔÙ›ÎÂÛÏ· Ì· 

ÂðÈÎ›ÓÔıÌ Û˘ÛÙ‹ ÔÈ ÂÍÍÈÌÁÙ›Ú ÙÁÌ ·ÎÎÁÎÔı˜fl·-ÛÙ¸˜Ô Í·È Ì· ÂðÈÙÂı˜ËÂfl 

Á ÛıÛÛ˛ÒÂıÛÁ ÙÔı ÂðÈËÁÏÈÙÔ˝ ðÒÔ˙¸ÌÙÔÚ. ‘Ô ËÂÒÏÈÍ¸ ðÒÔˆflÎ ÂÌ¸Ú PCR 

Í˝ÍÎÔı, ›˜ÂÈ ˘Ú ÂÓfiÚ: 

 

·) AðÔ‰È‹Ù·ÓÁ ÙÔı DNA, ÛÙÔıÚ 95�C, „È· 1 min.  
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‚) Hot start ÛÙÔıÚ 98�C „È· 5 min. ‘Ô hot start, ÂflÌ·È ÏÈ· ðÒÔ·ÈÒÂÙÈÍfi 

‰È·‰ÈÍ·Ûfl·, ðÔı ·ıÓ‹ÌÂÈ ÙÁÌ ÂÓÂÈ‰flÍÂıÛÁ Í·È ðÂÒÈÔÒflÊÂÈ ÙÔÌ Û˜ÁÏ·ÙÈÛÏ¸ 

ë‰ÈÏÂÒ˛Ì Ù˘Ì ÂÍÍÈÌÁÙ˛Ìí, ðÔı ÂflÌ·È ‰flÍÎ˘Ì· PCR ðÒÔ˙¸ÌÙ·, ðÔı 

·ðÔÙÂÎÔ˝ÌÙ·È ·ð¸ ÙÔıÚ ‰˝Ô ÂÍÍÈÌÁÙ›Ú Í·È ÙÈÚ ÛıÏðÎÁÒ˘Ï·ÙÈÍ›Ú ÙÔıÚ 

·ÎÎÁÎÔı˜flÂÚ. 

 

„) ¡ÍÔÎÔıËÔ˝Ì 30 ›˘Ú 35 Í˝ÍÎÔÈ, Ù˘Ì 95�C (·ðÔ‰È‹Ù·ÓÁ), 55-60�C 

(ı‚ÒÈ‰ÈÛÏ¸Ú) Í·È 72�C (ðÔÎıÏÂÒÈÛÏ¸Ú fi Û˝ÌËÂÛÁ DNA), ‰È‹ÒÍÂÈ·Ú 30-50 

sec, ÛÂ Í‹ËÂ ÂðflðÂ‰Ô. ∏ÙÛÈ, ÂðÈÙı„˜‹ÌÂÙ·È Á ÂÍËÂÙÈÍfi ·˝ÓÁÛÁ ÙÔı 

·ÒÈËÏÔ˝ Ù˘Ì ·ÌÙÈ„Ò‹ˆ˘Ì ÙÔı DNA, Û˝Ïˆ˘Ì· ÏÂ ÙÁÌ ÂÓflÛ˘ÛÁ: N = n ( 1 + 

e )c ¸ðÔı, Õ: ÙÂÎÈÍfi ðÔÛ¸ÙÁÙ· ðÒÔ˙¸ÌÙ˘Ì, n: ·Ò˜ÈÍfi ðÔÛ¸ÙÁÙ· 

ıðÔÛÙÒ˛Ï·ÙÔÚ, e: ·ð¸‰ÔÛÁ ÙÁÚ ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁÚ, c: ·ÒÈËÏ¸Ú ËÂÒÏÈÍ˛Ì 

Í˝ÍÎ˘Ì. œÙ·Ì ÙÔ Õ ðÎÁÛÈ‹ÊÂÈ ÙÁÌ Ûı„Í›ÌÙÒ˘ÛÁ 10-7 Ã, ð·˝ÂÈ Á 

ð·Ò·„˘„fi ·ÌÙÈ„Ò‹ˆ˘Ì. √È· Í·Ë·Ò¸ ðÒÔ˙¸Ì, ðÒÔÛ›˜ÔıÏÂ Ì· ÏÁÌ 

ıðÂÒ‚·flÌÔıÏÂ ÙÔıÚ 35 Í˝ÍÎÔıÚ PCR. 

 

‰) ‘ÂÎÈÍ¸Ú ðÔÎıÏÂÒÈÛÏ¸Ú ÙÔı DNA. ”ÙÔÌ ÙÂÎÂıÙ·flÔ Í˝ÍÎÔ PCR, ·ˆfiÌÔıÏÂ 

ÛÙÔıÚ 72�C, „È· 5 min, ˛ÛÙÂ Ì· ÔÎÔÍÎÁÒ˘ËÂfl Ô ðÔÎıÏÂÒÈÛÏ¸Ú. 

 

6. Χρησιμοποίηση κατάλληλων ρυθμιστικών διαλυμάτων. Τα διάφορα 

ρυθμιστικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται στην PCR, ρυθμίζουν το pH 

και δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε η DNA πολυμεράση να 

έχει την μέγιστη απόδοσή της. Εξάλλου, κατά την διεξαγωγή των 

πειραμάτων με PCR, προσέχουμε να διατηρούμε τα διάφορα διαλύματα 

που χρησιμοποιούμε καθαρά από μολύνσεις (contaminations), δηλαδή 

από τυχόν προσμίξεις DNA, λόγω λάθους χειρισμού. Είναι φανερό πως σε 
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περίπτωση μόλυνσης, θα έχουμε αλλοίωση των αποτελεσμάτων της PCR 

ανάλυσης. 

 

6. 3. Προσδιορισμός μεταλλάξεων στα ras γονίδια 

 

Με PCR ανάλυση μπορούμε να ανιχνεύσουμε ενεργοποιημένα 

ογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά γονίδια, ώστε να προβούμε σε παραπέρα 

μελέτη τους. Ανάλυση όπου τα PCR προϊόντα πέπτονται με περιοριστικές 

ενδονουκλεάσες, δύναται να  ταυτοποιήσει σωματικές μεταλλάξεις, σε 

καρκινικό ιστό ή κύτταρα. 

 Η περιοριστική ενδονουκλεάση, αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη 

αλληλουχία, η οποία ταυτίζεται με την αλληλουχία που πρόκειται να ελεγχθεί 

για πιθανή μετάλλαξη. Αφού αναγνωρίσει την αλληλουχία, την πέπτει σε 

ειδική θέση, προκύπτοντας ένα συγκεκριμένο πρότυπο περιοριστικών 

θραυσμάτων. Εάν υπάρχει μετάλλαξη, η αλληλουχία αλλοιώνεται, ώστε δεν 

μπορεί να δράσει η ενδονουκλεάση και επομένως το πρότυπο των 

περιοριστικών θραυσμάτων προκύπτει αλλοιωμένο, κατά την ηλεκτροφόρηση 

των προϊόντων PCR-RFLP ανάλυσης, σε πήκτωμα αγαρόζης ή 

πολυακρυλαμιδίου. 

 Συμφωνα με την μέθοδο αυτή, 10-20 μl PCR προϊόντος, 

πέπτονται με την αντίστοιχη ενδονουκλεάση, σε κατάλληλο ρυθμιστικό 

διάλυμα και συνθήκες που προτείνονται από τους κατασκευαστές των 

ενζύμων. Μαζί με τα υπό εξέταση δείγματα, πέπτονται και θετικοί μάρτυρες, 

δηλαδή PCR προϊόντα που περιέχουν μεταλλάξη στην DNA-περιοχή που 

μελετάται. Συγκεκριμένα, η EJ είναι πρότυπη κυτταρική σειρά (από καρκινικά 

κύτταρα της ουροδόχου κύστεως στον άνθρωπο), που έχει ομόζυγη 
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μετάλλαξη στο κωδικόνιο 12 του γονιδίου H-ras, και χρησιμοποιείται ως 

θετικός μάρτυρας, για μεταλλάξεις στην περιοχή αυτή. Επίσης ως θετικός 

μάρτυρας στην PCR-RFLP ανάλυση, χρησισιμοποιείται το ανασυνδυασμένο 

πλασμίδιο pk12m, που φέρει μεταλλαγμένο Κ-ras, στο κωδικόνιο 12, του 

γονιδίου αυτού. 

 

H-ras, PCR-RFLP ανάλυση: Για την ανεύρεση μεταλλάξεων στο 

κωδικόνιο 12 του H-ras γονιδίου, ενισχύεται με PCR, μια περιοχή 419, η οποία 

περιέχει το κωδικόνιο 12 (εικόνα 2). Η PCR, εφαρμόζεται σε 50 μl 

αντίδρασης (75 mM Tris-HCl pH 9.0, 20 mM (NH4)2SO4, 1.5 mM MgCl2, 0.01% 

Tween (w/v), 200 μΜ dNTPs, 100 ng από κάθε εκκινητή και 0.25 U Taq 

πολυμεράσης), με τις εξής συνθήκες: 94�C „È· 50 sec, 64�C „È· 30 sec Í·È 

72�C „È· 35 sec, Û˝ÌÔÎÔ 35 Í˝ÍÎÔÈ.  

 

____________________________________________________

______________________ 

 

Αλληλουχία του ογκογονιδίου Η-ras με φυσιολογικό κωδικόνιο 12 

 

5΄.GACGGAATATAAG....GCCGGCGGTGTG.....ATTCCTACCGGAAG....GGGAGAC

GTGCC..3΄ 

5΄GACGGAATATAAGCTGGTGG3΄                                         

3΄TAACTACCCCTCTGCACGGA5΄ 

      H5΄εκκινητής (1666-1686)          Η3΄εκκινητής 
(2065-2085) 

 

 

PCR πολυμερισμός 

↓ 
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5΄..GACGGAATATAAG....GCCGGCGGTGTG.....ATTCCTACCGGAAG....GGGAGA

CGTGCC..3 

 

PCR προϊόν (419 bp) 

 

 

Πέψη  με Μsp I 

↓ 

5΄ GACGGAA...GGGCGC3΄    5΄CGGCGGTGT...CATTCCTAC3΄    

5΄CGGAAGC...ACGTGCCT3΄  

 30 bp                                      354 bp                          

35 bp 

           384 bp (μεταλλαγμένο) 

 

    Προϊόντα πέψης     

 

Msp I θέση: C*CGG  

   

 

Εικόνα 2: Σχηματική απεικόνιση της ανίχνευσης μεταλλάξεων, στο κωδικόνιο 

12, του Η-ras ογκογονιδίου, χρησιμοποιώντας την τεχνική της PCR-RFLP ανάλυσης. 

____________________________________________________

_______________________ 

 

 

 Ã›ÒÔÚ ÙÔı ðÒÔ˙¸ÌÙÔÚ ÙÁÚ PCR ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁÚ (10-20 Ïl), 

ð›ðÙÂÙ·È ÏÂ 20 U ÙÁÚ ðÂÒÈÔÒÈÛÙÈÍfiÚ ÂÌ‰ÔÌÔıÍÎÂ‹ÛÁÚ MspI, ÛÙÔıÚ 37�C, 

„È· 12 h. ‘· ðÒÔ˙¸ÌÙ· ÁÎÂÍÙÒÔˆÔÒÔ˝ÌÙ·È ÛÂ 3% ðfiÍÙ˘Ï· ·„·Ò¸ÊÁÚ fi 6% 

ðfiÍÙ˘Ï· ·ÍÒıÎ·ÏÈ‰flÔı. ‘· ðÁÍÙ˛Ï·Ù· ‚‹ˆÔÌÙ·È ÏÂ ‚Ò˘ÏÈÔ˝˜Ô ·ÈËfl‰ÈÔ Í·È 

ð·Ò·ÙÁÒÔ˝ÌÙ·È ÛÂ ıðÂÒÈ˛‰Á ·ÍÙÈÌÔ‚ÔÎfl· (UV transilluminator), Ôð¸ÙÂ 

‰È·ÍÒflÌÔıÏÂ Ù· ˆıÛÈÔÎÔ„ÈÍ‹ Í·È Ù· ÏÂÙ·ÎÎ·„Ï›Ì· ·ÎÎÁÎ¸ÏÔÒˆ· (ÂÈÍ¸Ì· 

2). 
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____________________________________________________

_______________________ 

 

Αλληλουχία του ογκογονιδίου K-ras με φυσιολογικό κωδικόνιο 12 

 

5΄..ATGACTGAATA......TGGAGCTGGTGGC.....TTACTGGTGCAGG....TTCTTTGAT

ACAGA..3΄ 

5΄ACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCT3΄                 

3΄CCAGGTCCTGGTAAGAAACT5΄ 

 Κ5΄ εκκινητής (6410-6439)                                  Κ3΄ 

εκκινητής (6547-6566) 

PCR πολυμερισμός 

↓ 

5΄..ACTGAATATAA...GTGGTAGTTGGACCΤ.....5΄TATTACTGGTCCAGGACCATT

CTTTGA..3΄ 

PCR προϊόν (157 bp) 

 

Πέψη με ΒstNI 

↓ 

5΄ACTGAATATA.......TTGGACC3΄    5΄TGGTGGC...ACTGGTCC3΄    

5΄AGGACCATTCTTTGA3΄ 
          29 bp                               113 bp                          

15 bp 

       143 bp (μεταλλαγμένο) 

 

     Προϊόντα πέψης   
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BstNI θέση: CC*(A/T)GG  

 

 

Εικόνα 3: Σχηματική απεικόνιση της ανίχνευσης μεταλλάξεων, στο κωδικόνιο 

12, του K-ras ογκογονιδίου, χρησιμοποιώντας την τεχνική της PCR-RFLP ανάλυσης 

____________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________

_________________ 

 

Αλληλουχία του ογκογονιδίου N-ras με φυσιολογικό κωδικόνιο 12 

 

5΄..CAAACTGGTGGTGGTTGGGCAGGTG......CΤΑΑΤCCΑGΑΑCCACTTTGTAGAT

GAATA..3΄ 

5΄AACTGGTGGTGGTTGGACCA3΄                           

3΄AGGTCCTGGTGAAACATCTACTTATA5΄ 

 N12S εκκινητής      Ν12A 

εκκινητής 

 

PCR πολυμερισμός 

↓ 

5΄AACTGGTGGTGGTTGGACCAGGTG...........CTAATCCAGGACCACTTTGTAGAT

GAATAT3΄ 

PCR προϊόν (83 bp) 

 

Πέψη  με ΒstNI 

↓ 

5΄AACTGGTG...GTTGGACC3΄      5΄AGGTG...CTAATCC3΄      

5΄AGGACCAC...GATGAATAT3΄ 

 19 bp                                         41 bp                          

23 bp 

  60 bp (μεταλλαγμένο) 

    Προϊόντα πέψης     

 

BstNI θέση: CC*(A/T)GG 
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Εικόνα 4: Σχηματική απεικόνιση της ανίχνευσης μεταλλάξεων, στο κωδικόνιο 

12, του Ν-ras ογκογονιδίου, χρησιμοποιώντας την τεχνική της PCR-RFLP ανάλυσης 

____________________________________________________

______________________ 

 

Κ-ras και N-ras, PCR-RFLP ανάλυση: Για την ανίχνευση μεταλλάξεων 

στο κωδικόνιο 12 του K-ras γονιδίου, ενισχύεται με PCR, μια περιοχή 157 bp, 

η οποία περιέχει το κωδικόνιο 12 (εικόνα 3). Η PCR εφαρμόζεται σε 50 μl 

αντίδρασης (75 mM Tris-HCl pH 9.0, 20 mM (NH4)2SO4, 1.5 mM MgCl2, 0.01% 

Tween (w/v), 200 μΜ dNTPs, 100 ng από κάθε εκκινητή και 0.25 U Taq 

πολυμεράσης), με τις εξής συνθήκες: 94�C „È· 50 sec, 58�C „È· 35 sec Í·È 

72�C „È· 35 sec, ·ıÓ‹ÌÔÌÙ·Ú ÙÔÌ ˜Ò¸ÌÔ Âð›ÍÙ·ÛÁÚ 1 sec ·Ì‹ Í˝ÍÎÔ, 

Û˝ÌÔÎÔ 35 Í˝ÍÎÔÈ.  

 Ομοίως, για την ανίχνευση μεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12, του 

Ν-ras, ενισχύεται με PCR, μια περιοχή 83 bp, που περιέχει το κωδικόνιο 12 

(εικόνα 4). Η PCR εφαρμόζεται σε 50μl αντίδρασης αντίδρασης (75 mM Tris-

HCl pH 9.0, 20 mM (NH4)2SO4, 1.5 mM MgCl2, 0.01% Tween (w/v), 200 μΜ 

dNTPs, 100 ng από κάθε εκκινητή και 0.25 U Taq πολυμεράσης), με τις εξης 

συνθήκες: 94�C „È· 50 sec, 64�C „È· 30 sec Í·È 72�C „È· 15 sec, Û˝ÌÔÎÔ 35 

Í˝ÍÎÔÈ. 

 10-20 Ïl Ù˘Ì PCR ðÒÔ˙¸ÌÙ˘Ì ·ð¸ K-ras fi N-ras, ð›ðÙÂÙ·È ÏÂ 

30 U ÙÁÚ ðÂÒÈÔÒÈÛÙÈÍfiÚ ÂÌ‰ÔÌÔıÍÎÂ‹ÛÁÚ BstNI, ÛÙÔıÚ 60�C, „È· 4 h. ‘· 

ðÒÔ˙¸ÌÙ· ÁÎÂÍÙÒÔˆÔÒÔ˝ÌÙ·È ÛÂ 6% Í·È 12% ðÁÍÙ˛Ï·Ù· ðÔÎı·ÍÒıÎ·ÏÈ‰flÔı 

„È· K-ras Í·È Õ-ras ·ÌÙflÛÙÔÈ˜·. ‘· ðÁÍÙ˛Ï·Ù· ‚‹ˆÔÌÙ·È ÏÂ ‚Ò˘ÏÈÔ˝˜Ô 

·ÈËfl‰ÈÔ Í·È ð·Ò·ÙÁÒÔ˝ÌÙ·È ÛÂ UV, „È· ÏÂÙ·ÎÎ‹ÓÂÈÚ. 
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6. 4. ¡ÌÙflÛÙÒÔˆÁ-PCR (RT-PCR) 

 

ºÙ·Ì ÙÔ ·Ò˜ÈÍ¸ ıð¸ÛÙÒ˘Ï· ÙÁÚ PCR ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁÚ ÂflÌ·È RNA, Ù¸ÙÂ 

·ð·ÈÙÂflÙ·È Á ˜ÒfiÛÁ ·ÌÙflÛÙÒÔˆÁÚ-PCR (RT-PCR). ≈‰˛ ›˜ÔıÏÂ ÏÂÙ·ÙÒÔðfi 

ÙÔı ÔÎÈÍÔ˝ RNA ÛÂ cDNA, ÙÔ ÔðÔflÔ ·ðÔÙÂÎÂfl ÙÁÌ ·ÎÎÁÎÔı˜fl·-ÛÙ¸˜Ô ÙÁÚ 

·ÌÙfl‰Ò·ÛÁÚ ðÔÎıÏÂÒÈÛÏÔ˝. « ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁ ÙÁÚ ·ÌÙflÛÙÒÔˆÁÚ ÏÂÙ·„Ò·ˆfiÚ, 

ÏðÔÒÂfl Ì· „flÌÂÈ ˜˘ÒÈÛÙ‹, ÏÂ ˜ÒfiÛÁ ·ÌÙflÛÙÒÔˆÁÚ ÏÂÙ·„Ò·ˆ‹ÛÁÚ (M-MLV) 

Í·È ÛÙÁÌ ÛıÌ›˜ÂÈ· ÛÂ ‹ÎÎÔ ‰ÔÍÈÏ·ÛÙÈÍ¸ Û˘ÎfiÌ·, Ì· „flÌÂÈ Á ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁ 

ðÔÎıÏÂÒÈÛÏÔ˝ fi ÛÙÔÌ fl‰ÈÔ ‰ÔÍÈÏ·ÛÙÈÍ¸ Û˘ÎfiÌ·, ÏÂ ˜ÒfiÛÁ Tth 

ðÔÎıÏÂÒ‹ÛÁÚ, ¸ðÔı ð·ÒÔıÛfl· Mn++, ‰ÈÂÓ‹„ÂÙ·È ·ÌÙflÛÙÒÔˆÁ ÏÂÙ·„Ò·ˆfi Í·È 

ÛÙÁ ÛıÌ›˜ÂÈ·, ÏÂ ÙÁÌ ˜ÔÒfi„ÁÛÁ Mg++, ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁ ðÔÎıÏÂÒÈÛÏÔ˝. 

 

RT: ”ÙÁÌ ð·ÒÔ˝Û· ÏÂÎ›ÙÁ, 500 ng ÔÎÈÍÔ˝ RNA ıˆflÛÙ·ÌÙ·È 

·ÌÙflÛÙÒÔˆÁ ÏÂÙ·„Ò·ˆfi, ÛÂ ¸„ÍÔ 20 Ïl (50 mM Tris-HCl, pH 8.3, 75 mM KCl, 

10 mM DTT, 3 mM MgCl2, 500 ÏÃ dNTPs), ÏÂ 200 ng antisense primer Í·È 

200 U M-MLV ·ÌÙflÛÙÒÔˆÁÚ ÏÂÙ·„Ò·ˆ‹ÛÁÚ, ·ÍÔÎÔıË˛ÌÙ·Ú ÙÈÚ Ô‰Á„flÂÚ ÙÔı 

Í·Ù·ÛÍÂı·ÛÙfi ÙÔı ÂÌÊ˝ÏÔı. ≈ðÈðÒ¸ÛËÂÙ·, „È· ÙÁÌ H-ras ·ÎÎÁÎÔı˜fl·, 2X106 

·ÌÙfl„Ò·ˆ· cRNA (competitor) ðÒÔÛÙ›ËÁÍ·Ì ÛÙÁÌ ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁ ÙÁÚ 

·ÌÙflÛÙÒÔˆÁÚ ÏÂÙ·„Ò·ˆfiÚ. « ·ÌÙfl‰Ò·ÛÁ Âð˘‹ÛÙÁÍÂ ÛÙÔıÚ 37�C, „È· 60 

min Í·È ÙÔ ›ÌÊıÏÔ ·ðÂÌÂÒ„ÔðÔÈfiËÁÍÂ ÛÙÔıÚ 99�C, „È· 5 min. ¡ÍÔÎÔ˝ËÁÛÂ 

·ÌÙfl‰Ò·ÛÁ ðÔÎıÏÂÒÈÛÏÔ˝ ÙÔı cDNA. 

 

PCR πολυμερισμός: Ο πολυμερισμός του cDNA με PCR, 

πραγματοποιήθηκε προσθέτοντας 40 μl 75 mM Tris-HCl, pH 9.0, 20 mM 

(NH4)2SO4, 1.5 mM MgCl2, 0.01% Tween (w/v), 100 ng sense primer και 0.25 U 

Taq πολυμεράσης, σε Ω του όγκου της RT αντίδρασης. Τα μεγέθη των PCR 
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προϊόντων, ήταν τα ακόλουθα: για β-actin 548 bp, για H-ras 151 bp, για K-ras 

357 bp και για N-ras 150 bp. Οι παράμετροι πολυμερισμού που 

εφαρμόστηκαν, ήταν ως εξής:  

 

• H-ras πολυμερισμός: αποδιάταξη στους 95�C, „È· 40 sec, ı‚ÒÈ‰ÈÛÏ¸Ú Ù˘Ì 

ÂÍÍÈÌÁÙ˛Ì ÛÙÔıÚ 62�C, „È· 35 sec Í·È ðÔÎıÏÂÒÈÛÏ¸Ú ÛÙÔıÚ 72�C, „È· 35 

sec, ÛÂ ÛıÌÔÎÈÍ‹ 27 Í˝ÍÎÔıÚ. 

• K-ras ðÔÎıÏÂÒÈÛÏ¸Ú: αποδιάταξη στους 95�C, „È· 50 sec, ı‚ÒÈ‰ÈÛÏ¸Ú 

Ù˘Ì ÂÍÍÈÌÁÙ˛Ì ÛÙÔıÚ 61�C, „È· 40 sec Í·È ðÔÎıÏÂÒÈÛÏ¸Ú ÛÙÔıÚ 72�C, 

„È· 40 sec, ÛÂ ÛıÌÔÎÈÍ‹ 27 Í˝ÍÎÔıÚ. 

• N-ras πολυμερισμός: αποδιάταξη στους 95�C, „È· 40 sec, ı‚ÒÈ‰ÈÛÏ¸Ú Ù˘Ì 

ÂÍÍÈÌÁÙ˛Ì ÛÙÔıÚ 58�C, „È· 40 sec Í·È ðÔÎıÏÂÒÈÛÏ¸Ú ÛÙÔıÚ 72�C, „È· 40 

sec, ÛÂ ÛıÌÔÎÈÍ‹ 27 Í˝ÍÎÔıÚ. 

• β-actin πολυμερισμός: αποδιάταξη στους 95�C, „È· 1 min, ı‚ÒÈ‰ÈÛÏ¸Ú Ù˘Ì 

ÂÍÍÈÌÁÙ˛Ì ÛÙÔıÚ 56�C, „È· 1 min Í·È ðÔÎıÏÂÒÈÛÏ¸Ú ÛÙÔıÚ 72�C, „È· 1 

min, ÛÂ ÛıÌÔÎÈÍ‹ 27 Í˝ÍÎÔıÚ. 

• Πολυσχιδής (multiplex) RT-PCR για β-actin/K-ras και β-actin/Ν-ras: 

αποδιάταξη στους 95�C, „È· 50 sec, ı‚ÒÈ‰ÈÛÏ¸Ú Ù˘Ì ÂÍÍÈÌÁÙ˛Ì ÛÙÔıÚ 

61�C, „È· 40 sec Í·È ðÔÎıÏÂÒÈÛÏ¸Ú ÛÙÔıÚ 72�C, „È· 1 min, ÛÂ ÛıÌÔÎÈÍ‹ 

27 Í˝ÍÎÔıÚ. 

Συναγωνιστής: Στην παρούσα μελέτη, όπου εφαρμόστηκε 

συναγωνιστική RT-PCR, ο συναγωνιστής ήταν το ανασυνδυασμένο 

πλασμίδιο pGEMΔH-ras (εικόνα 5). Το pGEMΔH-ras, κατασκευάστηκε 

κλωνοποιώντας μια περιοχή 232 bp, στην SalI θέση του pGEM4. To 232 bp 

τμήμα, προήλθε από ένα PCR προϊόν, γονιδιακού DΝΑ, 419 bp, που υπέστει 

απαλειφή 187 bp, με Pst1. Το pGEMΔH-ras, ευθυγραμμίζεται με EcoRI, ώστε 

να δώσει RNA 295 bp. Ο συναγωνιστής, χρησιμοποιήθηκε ως cRNA για την 

RNA ποσοτικοποίηση. 
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____________________________________________________

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

≈ÈÍ¸Ì· 5: ”˜ÁÏ·ÙÈÍfi ·Ì·ð·Ò‹ÛÙ·ÛÁ ÙÔı ·Ì·ÛıÌ‰ı·ÛÏ›ÌÔı ðÎ·ÛÏÈ‰flÔı, 

ðÔı Âˆ·ÒÏ¸ÛÙÁÍÂ ˘Ú ÛıÌ·„˘ÌÈÛÙfiÚ ÛÙÈÚ ‰È·‰ÈÍ·ÛflÂÚ ðÔÛÔÙÈÍÔðÔflÁÛÁÚ. « 

·ÒflËÏÁÛÁ Ù˘Ì ÌÔıÍÎÂÔÙÈ‰fl˘Ì, ÂflÌ·È Û˝Ïˆ˘ÌÁ ÏÂ ÙÔıÚ Capon et al (1983). œ 

ÛıÌ·„˘ÌÈÛÙfiÚ, ðÒÔfiÎËÂ ·ð¸ ›Ì· PCR ðÒÔ˙¸Ì 419 bp, ÏÂÙ‹ ·ð¸ ·ð·ÎÂÈˆfi ÏÂ PstI, 

ÂÌ¸Ú ÂÛ˘ÙÂÒÈÍÔ˝ ËÒ·˝ÛÏ·ÙÔÚ, ÛÙÁÌ Ë›ÛÁ 1853-2040. 
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____________________________________________________

_______________________ 

 

6. 5. Ποσοτικός προσδιορισμός RNA 

 

Επίσης, η PCR ανάλυση, δύναται να χρησιμοποιηθεί για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό αλληλουχιών, σε αρχική ποσότητα υποστρώματος και  κατí 

επέκταση να γίνει σύγκριση τέτοιων αποτελεσμάτων, σε καρκινικά δείγματα, 

με αντίστοιχα αποτελέσματα, σε φυσιολογικούς ιστούς. Με την εφαρμογή RT-

PCR και επομένως την χρήση RNA υποστρώματος, μελετάται η έκφραση των 

ογκογονιδίων, σε μεταγραφικό επίπεδο και δύναται να γίνει ποσοτικοποίηση 

των μεταγραφικών αλληλουχίων σε καρκινικούς όγκους. 

 Για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων του RT-PCR, 

πρέπει να έχει τερματιστεί η PCR αντίδραση ενώ βρίσκεται στην εκθετική της 

φάση, ώστε να υπάρχει γραμμική αντιστοιχία της τελικής ποσότητας 

προϊόντος και του αρχικού υποστρώματος. Με την δημιουργία πρότυπης 

καμπύλης (ύστερα από διαδοχικές αραιώσεις του αρχικού υποστρώματος), 

βρίσκονται οι συνθήκες που διατηρείται η γραμμική αυτή σχέση (Kotsinas et 

al, 1994). 

 Για να επιτευχθούν ποσοτικές μετρήσεις, δύναται να εφαρμοστεί 

συναγωνιστική RT-PCR αντίδραση (competitive RT-PCR) (Siebert and Larric, 

1992). Κατά την αντίδραση αυτή, μαζί με την αλληλουχία-στόχο συνενισχύεται 

και μια σταθερή ποσότητα υποστρώματος (competitor), δηλαδή ένας 

εσωτερικός μάρτυρας με συγκεκριμένο αριθμό αντιγράφων, στον οποίον 

υπάρχουν θέσεις πρόσδεσης των ίδιων εκκινητών, με αυτές της αλληλουχίας-

στόχου. Έτσι, οι δύο αλληλουχίες, συναγωνίζονται για τους ίδιους εκκινητές 
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και ενισχύονται ταυτόχρονα στην ίδια αντίδραση. Η ποσότητα λοιπόν των 

αρχικών αντιγράφων της αλληλουχίας-στόχου, προσδιορίζεται κάνοντας 

πυκνομετρική ανάλυση στα PCR προϊόντα και εκφράζεται ως λόγος της 

έντασης της ηλεκτροφορητικής ζώνης, που αντιστοιχεί στον συναγωνιστή, 

προς την ένταση της ηλεκτροφορητικής ζώνης, της αλληλουχίας-στόχου. 

 Στην παρούσα μελέτη, προκειμένου να επιτευχθεί 

ποσοτικοποίηση του μεταγραφικού RNA των H-ras, K-ras και N-ras γονιδίων, 

ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Η ποιότητα και ποσότητα του RNA, 

εξισώθηκε σε όλα τα δείγματα με την βοήθεια ενός γονιδίου-ελέγχου, όπως η 

β-actin, που είναι ένα σχετικά σταθερά εκφραζόμενο γονίδιο στους διάφορους 

καρκινικούς ιστούς. Τα επίπεδα έκφρασης του κάθε γονιδίου, 

προσδιορίστηκαν συγκρίνοντας ζεύγη καρκινικών και παρακείμενων 

φυσιολογικών ιστών. Ως αναφορά το H-ras γονίδιο, τέθηκε συναγωνιστική 

RT-PCR (Kotsinas et al, 1994). Επίσης για τα K-ras και N-ras γονίδια, ως 

σημείο αναφοράς, τέθηκε η β-actin. Τα PCR προϊόντα για τα K-ras και N-ras 

ηλεκτροφορήθηκαν σε 2% πήκτωματα αγαρόζης. Τα πηκτώματα χρώσθηκαν 

με βρωμιούχο αιθίδιο και φωτογραφήθηκαν σε UV. Tα PCR προϊόντα του H-

ras γονιδίου, ηλεκτροφορήθηκαν σε 6% πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου και έγινε 

χρώση με AgNO3. Στις φωτογραφίες, έγινε πυκνομετρική ανάλυση των 

ηλεκτροφορητικών ζωνών (Cantu and Nelson, 1994) και τα αποτελέσματα 

αναλύθηκαν με την βοήθεια ενός UVP συστήματος ανάλυσης εικόνας. 

 

 

6. 6. Ανάλυση απλοτύπου με δείκτες μίνι- και μίκρο-πολυμορφικών 

περιοχών 
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Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει την ενίσχυση με PCR, των 

πολυμορφικών περιοχών VTR και HRMS, που αντιστοιχούν στις μίνι- και 

μίκρο-δορυφορικές περιοχές του H-ras. Οι πολυμορφικές αυτές αλληλουχίες, 

ενισχύονται έτσι ώστε τα προϊόντα της PCR ανάλυσης, να λαμβάνονται όσο η 

αντίδραση βρίσκεται στην εκθετική της φάση. Αυτό έχει σημασία, εφόσον η 

ημιποσοτική προσέγγιση της μεθόδου, αφορά την σχετική ένταση των δύο 

αλληλομόρφων. Επίσης, απαιτείται η επιλογή κατάλληλου πηκτώματος και 

συνθηκών ηλεκτροφόρησης, ώστε να παρέχεται η μέγιστη διακριτική 

ικανότητα, εφόσον τα αλληλόμορφα που πρόκειται να διαχωριστούν, 

δύνανται να διαφέρουν σε μέγεθος, μόλις δύο ζευγών βάσεων.  

 

 

 

• PCR ανάλυση της μίνι-δορυφορικής περιοχής (VTR) στο H-ras: Η 

ενίσχυση των VTR αλληλομόρφων, εφαρμόστηκε σε 50 μl αντίδρασης που 

περιείχε: 20 mM (NH4)2SO4, 75 mM Tris-HCl pH 9.0 (25�C), 0.01%  (w/v) 

Tween 20, 2% DMSO, 1.5 mM MgCl2, 400 μM dNTPs, 1μΜ από κάθε 

εκκινητή, 200-400 ng γονιδιακού DNA και 2.5 U Taq πολυμεράσης. Οι 

συνθήκες της PCR,, ήταν αποδιάταξη στους 95�C, για 1 min, ı‚ÒÈ‰ÈÛÏ¸Ú 

Ù˘Ì ÂÍÍÈÌÁÙ˛Ì ÛÙÔıÚ 65�C, „È· 20 sec Í·È ðÔÎıÏÂÒÈÛÏ¸Ú ÛÙÔıÚ 72�C, 

„È· 4 min. ”ıÌÔÎÈÍ‹ Âˆ·ÒÏ¸ÛÙÁÍ·Ì 25 ËÂÒÏÈÍÔfl Í˝ÍÎÔÈ. ‘· PCR 

ðÒÔ˙¸ÌÙ· „È· VTR, ·Ì·Î˝ËÁÍ·Ì ÛÂ 1.5% ðfiÍÙ˘Ï· ·„·Ò¸ÊÁÚ, Í·È 

‚‹ˆËÁÍÂ ÏÂ ‚Ò˘ÏÈÔ˝˜Ô ·ÈËfl‰ÈÔ. 
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• PCR ανάλυση της μίκρο-δορυφορικής περιοχής (HRMS) στο H-ras: Η 

ενίσχυση των HRMS αλληλομόρφων, εφαρμόστηκε σε 50 μl αντίδρασης 

που περιείχε: 20 mM (NH4)2SO4, 75 mM Tris-HCl pH 9.0 (25�C), 0.01%  

(w/v) Tween 20, 2% DMSO, 1.5 mM MgCl2, 400 μM dNTPs, 1μΜ από κάθε 

εκκινητή, 200-400 ng γονιδιακού DNA και 1.25 U Taq πολυμεράσης. Οι 

συνθήκες της PCR, ήταν αποδιάταξη στους 95�C, για 1 min, ı‚ÒÈ‰ÈÛÏ¸Ú 

Ù˘Ì ÂÍÍÈÌÁÙ˛Ì ÛÙÔıÚ 63�C, „È· 35 sec Í·È ðÔÎıÏÂÒÈÛÏ¸Ú ÛÙÔıÚ 72�C, 

„È· 40 sec. ”ıÌÔÎÈÍ‹ Âˆ·ÒÏ¸ÛÙÁÍ·Ì 30 ËÂÒÏÈÍÔfl Í˝ÍÎÔÈ. ‘· PCR 

ðÒÔ˙¸ÌÙ· „È· HRMS, ·Ì·Î˝ËÁÍ·Ì ÛÂ 10% ðfiÍÙ˘Ï· ðÔÎı·ÍÒıÎ·ÏÈ‰flÔı 

„È· 5 h, ÛÙ· 200 V, Í·È ›„ÈÌÂ ˜Ò˛ÛÁ ÏÂ AgNO3. H ÂÌflÛ˜ıÛÁ Ù˘Ì ÙÒÈ˛Ì 

HRMS ·ÎÎÁÎÔÏ¸Òˆ˘Ì, ›‰˘ÛÂ PCR ðÒÔ˙¸ÌÙ· Ù˘Ì 118 bp (P1), 106 bp 

(P2) Í·È 112 bp (P3) (Tanci et al, 1992). 

6. 7. Εκκινητές 

 

Xρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω ζεύγη εκκινητών, ώστε να επιλέξουν 

εκλεκτικά και να ενισχύσουν τις αντίστοιχες περιοχές. 

 

 

Επίπεδο DNA: 

 

H-ras κωδικόνιο 12:  5΄-GACGGAATATAAGCTGGTGG-3΄ 

    5΄-TAACTACCCCTCTGCACGGA-3΄ 

 

K-ras κωδικόνιο 12:  5΄-

ACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCT-3΄ 

    5΄-CCAGGTCCTGGTAAGAAACT-3΄ 
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N-ras κωδικόνιο 12:  5΄-AACTGGTGGTGGTTGGACCA-3΄ 

    5΄-AGGTCCTGGTGAAACATCTACTTATA-

3΄ 

 

VTR περιοχή:  5΄-GAGCTAGCAGGGCATGCCGC-3΄ 

    5΄-AGCACGGTGTGGAAGGAGCC-3΄ 

 

HRMS περιοχή:  5΄-CTGTGGGTTTGCCCTTCAGA-3΄ 

    5΄-CTCCTACAGGGTCTCCTGCC-3΄ 

 

Επίπεδο RNA: 

 

β-actin mRNA:  5΄-GTGGGGCGCCCCAGGCACCA-3΄ 

    5΄-CTTTAGCACGCACTGTAATTCCTC-3΄ 

 

H-ras:    5΄-GACGGAATATAAGCTGGTGG-3΄ 

    5΄-AGGCACGTCTCCCCATCAAT-3΄ 

 

K-ras:    5΄-

ACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCT-3΄ 

    5΄-

CAAATCACATTTATTTCCTACCAGGACCAT-3΄ 

 

N-ras:    5΄-AATCCAGCTAATCCAGAACC-3΄ 

 5΄-TGGTCTCTCATGGCACTGTA-3΄ 
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6. 8. Υλικά και εταιρείες προέλευσης 

 

1,2-διυδροξυ-αιθυλενο-δις-ακρυλαμίδιο (Βis-acrylamide)-BDH 

Άγαρ (Agar)-Difco 

Αγαρόζη (Agarose)-Gibco BRL 

Αιθανόλη (Ethanol)-BDH 

Αιθύλενο-διάμινο-τετροξικό οξύ (EDTA)-BDH 

Ακρυλαμίδιο-BDH 

Ανθρακικό νάτριο-Sigma 

Αμπικιλλίνη-Sigma 

Βορικό οξύ-BDH 

Βρωμιούχο αιθίδιο-Sigma 

Γλυκερόλη-Gibco BRL 

Διθεοθρεϊτόλη-Sigma 

Διμέθυλσουλφοξείδιο-BDH 

Δεσοξυριβονουκλεοτίδια-Boehringer Manheim 

EGTA-SigmaΈνζυμα περιορισμού-New England Biolabs 

Εκχύλισμα ζύμης (Yeast extract)-Difco 

Θειϊκό αμμώνιο-BDH 

Ισοπροπανόλη-ΒDH 

Κιτρικό νάτριο-BDH 

Klenow-Gibco BRL 
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Κυανό της βρωμοφαινόλης-Sigma 

Λυσοζύμη-Sigma 

Μεθανόλη-Fluka 

M-MLV αντίστροφη μεταγραφάση-Gibco BRL 

MOPS-Sigma 

Νιτρικός άργυρος-Sigma 

Οξεικό αμμώνιο-Sigma 

Οξεικό κάλιο-Sigma 

Oξεικό νάτριο-Sigma 

Οξεικό οξύ-BDH 

Πρωτεϊνάση Κ-Sigma 

SDS-Sigma 

Taq πολυμεράση-Advanced Biotechnologies 

ΤΕΜΕD-Sigma 

Tris base-BDH 

Triton-X-100-Sigma 

Trizol -Life Technologies 

Tth πολυμεράση-Advanced Biotechnologies 

Tween-20-Sigma 

Υδροξείδιο του νατρίου-Sigma 

Υδροχλωρικό οξύ-BDH 

Υπερθειϊκό αμμώνιο-Gibco BRL 

Yπεροξείδιο του υδρογόνου-BDH 

Φαινόλη-BDH 

Φίλμ υπεριώδους ακτινοβολίας-Polaroid 
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Φίλτρα με διάμετρα πόρου 0.45 μm-Millore 

Φορμαλδεΰδη-BDH 

Φορμαμίδιο-BDH 

Χλωριούχο κάλιο-Sigma 

Xλωριούχο λίθιο-Sigma 

Xλωριούχο μαγγάνιο- Sigma 

Χλωριούχο μαγνήσιο- Sigma 

Χλωριούχο νάτριο- Sigma 

Χλωροφόρμιο-Flyka 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

1. Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

 

Οι στόχοι της παρούσας διδακτορικής διατριβής, εντοπίστηκαν στην ανάλυση 

της έκφρασης των μελών της οικογένειας των ογκογονιδίων ras, σε όγκους της 

ουροδόχου κύστεως του ανθρώπου. 

 Η μελέτη της έκφρασης, πραγματοποιήθηκε τόσο σε ποιοτικό όσο και 

σε ποσοτικό επίπεδο και τα αποτελέσματα παρουσίασαν ενδιαφέρον, αναφορικά με 

το ρόλο των ογκογονιδίων ras, στην ανάπτυξη του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως 

του ανθρώπου. 

 Η ποιοτική ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων ras, αφορά: α) Την 

μελέτη 49 νωπών καρκινικών ιστών του ουροθηλίου, από ασθενείς της Ουρολογικής 

Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης και του Νοσοκομείου 

‘Ευαγγελισμός’ στην Αθήνα, για την ανίχνευση μεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12, των 

ογκογονιδίων Η-ras, K-ras και N-ras, καθώς και την  μελέτη 41 δειγμάτων από 

καρκινικούς ιστούς της ουροδόχου κύστεως, εγκλεισμένους σε μπλοκ παραφίνης, από 

ασθενείς του Νοσοκομείου ‘Ελπίς’ στην Αθήνα, για την ανίχνευση μεταλλάξεων στο 

κωδικόνιο 12 του H-ras γονιδίου. β) Την μελέτη των ποιοτικών αλλοιώσεων, που 

συμβαίνουν στις δύο πολυμορφικές θέσεις, γύρω και μέσα στο cH-ras1 ογκογονίδιο 

του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε μια σειρά 47 καρκινικών δειγμάτων της 

ουροδόχου κύστεως, από ασθενείς της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Κρήτης, τα οποία συνίστανται από ζεύγη καρκινικών και 

παρακείμενων φυσιολογικών ιστών, για κάθε ασθενή. Ο πολυμορφισμός που 
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δημιουργείται σ’ αυτές τις θέσεις, παρέχει πολύτιμη πληροφορία, αναφορικά με τη 

λειτουργία και δομή του γονιδίου. 

 Επίσης, στοχεύοντας στην μελέτη της έκφρασης των μελών της 

οικογενείας των ογκογονιδίων ras, στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως, όχι μόνο σε 

ποιοτικό, αλλά και ποσοτικό επίπεδο, προσδιορίστηκε για κάθε μέλος της οικογενείας 

ras, η σχετική υπερέκφραση του κάθε γονιδίου, σε 26 καρκινικά δείγματα της 

ουροδόχου κύστεως, από ασθενείς της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Κρήτης, προς την αντίστοιχη έκφραση του, σε παρακείμενους 

φυσιολογικούς ιστούς, για κάθε ασθενή. Για να γίνει ο προσδιορισμός αυτός, 

πραγματοποιήθηκε πυκνομετρική ανάλυση των RT-PCR προϊόντων και για κάθε 

ζεύγος δειγμάτων, η σχετική υπερέκφραση αποδόθηκε αριθμητικά ως λόγος Τ/Ν 

(Τumor/Normal), δηλαδή καρκινικού προς φυσιολογικού δείγματος. 

 Τέλος, χρησιμοποιώντας τις δύο πολυμορφικές θέσεις HRMS και VTR 

ως γενετικούς δείκτες για το cH-ras1 γονίδιο, μελετήσαμε και το φαινόμενο απώλειας 

της ετεροζυγωτίας στην περιοχή αυτή και την επίδρασή του στην έκφραση του 

γονιδίου. 
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2. Ανίχνευση μεταλλάξεων στα ογκογονίδια ras στον καρκίνο της ουροδόχου 

κύστεως στον άνθρωπο 

 

Τα ενεργοποιημένα ras ογκογονίδια, είναι τα ογκογονίδια που ανιχνεύονται 

συχνότερα στους καρκίνους του ανθρώπου. Στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως 

στον άνθρωπο, έχουν αναφερθεί σημειακές μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12, του H-ras 

γονιδίου, αλλά υπάρχει απόκλιση στις αναφερόμενες συχνότητες μεταλλάξεων, που 

έχουν παρατηρηθεί στην θέση αυτή (πίνακας 1). 

 

_______________________________________________________________

____________ 

 

Πίνακας 1: Διάφορες συχνότητες μεταλλάξεων στο Η-ras ογκογονίδιο σε όγκους της 

ουροδόχου κύστεως, στον άνθρωπο. 

Γονίδιο και 

κωδικόνιο 

Αριθμός 

δειγμάτων 

Αριθμός 

μεταλλάξεων 

Συχνότητα Βιβλιογραφία 

 

Η-ras 

 

152 

 

9 

 

6% 

Knowles and 

Williamson, 

1993 

 

Η-ras, 12 

 

38 

 

2 

 

6% 

Fujita et al, 1984, 

1985 

 

Η-ras, 12 

 

24 

 

4 

 

17% 

Visvanathan et 

al, 1988 

 

Η-ras, 12 

 

33 

 

12 

 

36% 

Czerniak et al, 

1990 

 

Η-ras, 12 

 

27 

 

10 

 

33% 

 

Ooi et al, 1994 

 

H-ras, 12 

 

67 

 

0 

 

0% 

Czerniak et 

al,1992 
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Η-ras, 12 

 

21 

 

14 

 

67% 

Halliassos et al, 

1992 

 

Η-ras, 12 

 

50 

 

27 

 

54% 

Burchill et al, 

1991 

 

Η-ras, 12 

 

49 

 

4 

 

8.3% 

 

Παρούσα μελέτη

 

Η-ras, 12 

 

41 

 

14 

 

36% 

 

Παρούσα μελέτη

_______________________________________________________________

____________ 

2 1. Ανίχνευση μεταλλάξεων στα ras ογκογονίδια σε νωπούς καρκινικούς 

ιστούς ουροδόχου κύστεως 

  

 Στην συγκεκριμένη εργασία, εξετάστηκαν 49 νωπά δείγματα, από 

ασθενείς με καρκίνο στην ουροδόχο κύστη, για μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12, των 

H-ras, K-ras και N-ras γονιδίων. Τα δείγματα αυτά, ήταν 25 στον αριθμό από την 

Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης και 24 από το 

Νοσοκομείο ‘Ευαγγελισμός’, στην Αθήνα. Η προσέγγιση αυτή, έγινε με την επιλογή 

κατάλληλων ολιγονουκλεοτιδικών εκκινητών, που μπορούσαν να εκλέξουν 

επιλεκτικά και να ενισχύσουν με PCR, αλληλουχίες εκατέρωθεν του προς μελέτη 

κωδικονίου. Στη συνέχεια, έγινε πέψη των PCR προϊόντων, με κατάλληλα 

περιοριστικά ένζυμα και ανάλυση των περιοριστικών θραυσμάτων (RFLP) με 

ηλεκτροφόρηση των προϊόντων πέψης, σε κατάλληλο πήκτωμα αγαρόζης ή 

πολυακρυλαμιδίου. 

 Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, ως αναφορά τους νωπούς ιστούς που 

εξετάστηκαν για τα γονίδια K-ras και N-ras, παρατηρήθηκε σ’ ένα μόνο δείγμα (2%) 

μετάλλαξη στο κωδικόνιο 12, του K-ras γονιδίου, ενώ στο κωδικόνιο 12, του N-ras 
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γονιδίου δεν παρατηρήθηκε καμμία μετάλλαξη (εικόνα 1). Η ανάλυση του H-ras 

γονιδίου, έδειξε μόνο 4 (8.2%) περιπτώσεις που έφεραν μετάλλαξη στο κωδικόνιο 12, 

του Η-ras γονιδίου (εικόνα 2). Δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη συσχέτιση μεταξύ των 

δειγμάτων που έφεραν την μετάλλαξη και των κλινικοπαθολογικών παραμέτρων. Στις 

τρεις περιπτώσεις των δειγμάτων, που έφεραν μεταλλαγμένο το H-ras, υπήρχε 

μεσαίου τύπου διαφοροποίηση και βαθμός κακοήθειας ενώ το εναπομείνον δείγμα, 

ήταν πολύ πρώιμου σταδίου (πίνακας 2).  

 

 

_______________________________________________________________

____________ 

 

Εικόνα 1: RFLP ανάλυση των PCR προϊόντων, για την ανίχνευση μεταλλάξεων στο 

κωδικόνιο 12, του K-ras ογκογονιδίου. Μ, pUC18/HaeIII. Διαδρομή 7, άπεπτο PCR προϊόν. 

Διαδρομή 6, θετικός μάρτυρας (pk12m). Διαδρομή 3, θετικό δείγμα. Διαδρομές 1, 2, 4 και 5, 

αρνητικά δείγματα. 

_______________________________________________________________

____________ 
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_______________________________________________________________

____________ 

Εικόνα 2: RFLP ανάλυση των PCR προϊόντων, για την ανίχνευση μεταλλάξεων στο 

κωδικόνιο 12, του Η-ras ογκογονιδίου. Μ, pUC18/HaeIII. Διαδρομή 1, άπεπτο PCR προϊόν. 

Διαδρομή 2, θετικός μάρτυρας (ΕJ, πρότυπη κυτταρική σειρά ουροδόχου κύστεως). 

Διαδρομές 3, 4 και 6, θετικά δείγματα. Διαδρομές 5 και 7, αρνητικά δείγματα. 

_______________________________________________________________

____________ 
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_______________________________________________________________

____________ 

 

Πίνακας 2: Μεταλλάξεις στα ras ογκογονίδια, σε νωπούς καρκινικούς ιστούς της 

ουροδόχου κύστεως, στον άνθρωπο. 

Α/Α Stageα Grade Ηλικία H-ras 

μετάλλαξη 

K-ras 

μετάλλαξη 

Ν-ras 

μετάλλα

ξη 

1 Τ1 ΙΙ 69 - - -

2 Τ1 ΙΙ 74 - - -

3 Τ3a ΙΙΙ 63 - - -

4 Τ3a ΙΙΙ 70 - - -

5 Τ1 ΙΙ 64 - - -

6 Τ3a ΙΙΙ 78 - - -

7 Τ1 Ι-ΙΙ 68 - - -

8 Τ3a ΙΙ-ΙΙΙ 85 - - -

9 Τ1 Ι-ΙΙ 65 - - -

10 Τ3a ΙΙΙ 53 - - -

11 Τ1 Ι-ΙΙ 44 - - -

12 Τ1 ΙΙ 70 - - -

13 Τ1 ΙΙ 70 - - -

14 Τ1 Ι-ΙΙ 74 - - -

15 Τ1 ΙΙ 70 - - -

16 Τ1 Ι-ΙΙ 65 - - -

17 Τ1 ΙΙ 70 - - -

18 Τ1 ΙΙ 78 - - -

19 Τ1 ΙΙ 61 - - -

20 T3a ΙΙΙ 67 - - -

21 T3a ΙV 68 - - -

22 T1 II 72 - - -

23 T1 I-II 64 - - -

24 T1 II 69 - - -

25 T2 III  - - -

26 T2 III  - - -

27 T2 III-

IV 

 - - -
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28 T3a IV  - - -

29 T2 III  - - -

30 T1c II b  - - -

31 T1b II a  - - -

32 T1a II a  - - -

33 T1b II a  - - -

34 T2 III  - - -

35 T1b II a  - - -

36 T1a II b  + - -

37 T3a III  - - -

38 T1b II b  + - 

       

39 T1b II a + -  

40 T2  - +  

41 T1b III - -  

42 T1c II a - -  

43 T1a II a - -  

44 T1c III - -  

45 T1b II a - -  

46 T0  + -  
αT0, όγκοι σε προ-καρκινικό στάδιο, Ta, όγκοι χωρίς διήθηση, Τ1-Τ1c, όγκοι που έχουν 

διηθήσει την βασική μεμβράνη αλλά όχι το μυϊκό ιστό, Τ2, όγκοι που έχουν διηθήσει το 

μυϊκό επιθήλιο, Τ3a, όγκοι με βαθιά διήθηση, (διηθητικοί όγκοι). 

_______________________________________________________________

____________ 

 

 

2. 2. Ανίχνευση μεταλλάξεων στα ras ογκογονίδια σε καρκινικούς ιστούς 

ουροδόχου κύστεως εγκλεισμένους σε μπλοκ παραφίνης 

 

Στην παρούσα εργασία, εξετάστηκαν επίσης, για μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 

12 του H-ras γονιδίου, 41 καρκινικά δείγματα του ουροθηλίου, εγκλεισμένα σε μπλοκ 

παραφίνης, από ασθενείς του Νοσοκομείου ‘Ελπις’, στην Αθήνα. Η μεθοδολογία που 
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χρησιμοποιήθηκε, ήταν η ίδια όπως στους νωπούς ιστούς και τα αποτελέσματα 

παρουσίασαν 14 (36%) περιπτώσεις, που έφεραν μετάλλαξη στο κωδικόνιο 12 του H-

ras γονιδίου. Οι 6/14 (43%) των περιπτώσεων, με ενεργοποιημένο το H-ras, 

αναφέρθηκαν σε δείγματα με καλή διαφοροποίηση (Grade I), ενώ οι υπόλοιπες 8/14 

(67% ) περιπτώσεις, αναφέρθηκαν σε δείγματα μεσαίας και μικρής διαφοροποίησης 

(Grade II, II-III, ΙΙΙ) (πίνακας 3). 

 

_______________________________________________________________

____________ 

Πίνακας 3: Μεταλλάξεις σε δείγματα ουροδόχου κύστεως, εγκλεισμένα σε μπλοκ 

παραφίνης. 

 

Αριθμός δειγμάτων 

 

 

Grade 

 

 

 

Αριθμός μεταλλάξεων στο

H-ras 12 

 

1-10 

 

 

Ι 

 

6 

 

11-32 

 

 

ΙΙ 

 

4 

 

33-38 

 

 

ΙΙ-ΙΙΙ 

 

3 

 

39-41 

 

 

ΙΙΙ 

 

1 

 

_______________________________________________________________

____________ 
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2. 3. Συζήτηση 

 

Στην παρούσα μελέτη, έγινε ανάλυση για την ανίχνευση μεταλλάξεων στα 

μέλη της οικογένεις των ras γονιδίων, στο καρκίνο της ουροδόχου κύστεως του 

ανθρώπου. Τα αποτελέσματα για τα K-ras και N-ras γονίδια ήταν αναμενόμενα, μιας 

και δεν έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία ενεργοποίηση αυτών των γονιδίων με 

μεταλλάξεις, σε όγκους της ουροδόχου κύστεως. Η μελέτη του H-ras γονιδίου, έδωσε 

αποτελέσματα δύο συχνοτήτων ενεργοποίησης του γονιδίου, με απόκλιση μεταξύ 

τους και σε διαφορετικό πληθυσμό ασθενών. Τα αποτελέσματα αυτά, βρίσκονται σε 

συμφωνία με προηγούμενες μελέτες που παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση 

συχνοτήτων, ως αναφορά την ενεργοποίηση των ras ογκογονιδίων στην ανάπτυξη της 

συγκεκριμένης νόσου και δείχνονται στον πίνακα 1. Απόαυτές τις μελέτες, Fujita et 

al (1984,1985), ανάφεραν 6% συχνότητα μεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12 του H-ras, 

ενώ σε μια εκτεταμένη μελέτη από τους Knowles and Williamson (1993), όπου 

αναλύθηκαν 152 όγκοι ουροδόχου κύστεως, βρέθηκαν μόλις 6% των περιπτώσεων να 

έχουν υποστεί μετάλλαξη (ενώ δεν παρατηρήθηκε υποκατάσταση Gly σε Val στο 

κωδικόνιο 12, του H-ras). Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, ως αναφορά την 

ανίχνευση μεταλλάξεων σε νωπούς ιστούς συμφωνούν με τις μελέτες που έδειξαν 

χαμηλές συχνότητες ενεργοποίησης των ras. Επίσης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

σε όγκους που ήταν εγκλεισμένοι σε παραφίνη, συμφωνούν με τους Ooi et al (1994), 

που μελέτησαν καρκινικά δείγματα ουροδόχου κύστεως, εγκλεισμένα σε μπλοκ 

παραφίνης για μεταλλάξεις και ανέφεραν ποσοστό γύρω στο 33% των περιπτώσεων, 

να έχουν υποστεί υποκατάσταση στο κωδικόνιο 12 του γονιδίου.  

 Οι Ooi et al, παρατήρησαν οτι το 40% των όγκων, που ανιχνεύτηκε 

μετάλλαξη στο H-ras 12, αναφερόταν σε όγκους που ήταν σε αρχικό στάδιο της 
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νόσου. Το γεγονός αυτό, συμφωνεί  με την παρούσα μελέτη, όπου παρατηρήσαμε οτι 

το 43% των όγκων που έφεραν μετάλλαξη, ήταν όγκοι με καλή διαφοροποίηση 

(Grade I). Αυτό, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, ως αναφορά την 

ενεργοποίηση του H-ras στο κωδικόνιο 12, σε πρώιμο στάδιο κατά την ογκογένεση. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Knowles and Williamson (1993), στους περισσότερους 

καρκίνους της ουροδόχου  κύστεως, οι H-ras μεταλλάξεις δεν συμβαίνουν νωρίς κατά 

την ανάπτυξή τους και επομένως δικαιολογούνται διαφορετικά ευρήματα, σε 

ξεχωριστούς πληθυσμούς δειγμάτων. 

 Μία ερμηνεία των παρατηρήσεων μας, που παρουσιάζουν απόκλιση 

στη συχνοτήτα μεταλλάξεων, δύναται να είναι οτι τα αποτελέσματα αυτά, 

αντιπροσωπεύουν διακριτούς πληθυσμούς ασθενών και πιθανόν, διαφορετικοί 

αιτιολογικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία καρκίνου στην ουροδόχο 

κύστη, που δρούν μέσω διαφορετικών μοριακών μηχανισμών. Συγκεκριμένα, 

μεταλλάξεις παρατηρήθηκαν σε δείγματα που προέρχονταν από τα Νοσοκομεία της 

Αθήνας, ενώ στα δείγματα που αντιπροσώπευαν ασθενείς από το Νοσοκομείο της 

Κρήτης, δεν παρουσίασαν μεταλλάξεις. 

 Είναι φανερό βέβαια, πως τα ευρήματα αυτά δεν δύνανται να 

συνεισφέρουν στην πρόγνωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως, συμφωνόντας 

πως η ενεργοποίηση των ras ογκογονιδίων με σημειακές μεταλλάξεις, στην κωδογόνα 

αλληλουχία των γονιδίων. δεν έχει σαφή ρόλο στην ανάπτυξη της νόσου. 
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3. Γονιδιακή αστάθεια και LOH σε δύο πολυμορφικές θέσεις στο cH-ras1 

γονίδιο στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως 

 

Στο ανθρώπινο H-ras1 ογκογονίδιο και στις περιοχές γύρω σ’ αυτό, έχουν 

εντοπιστεί επαναλαμβανόμενες νουκλεοτιδικές αλληλουχίες. Ο πολυμορφισμός ο 

οποίος υπάρχει σ’ αυτές τις θέσεις, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες αναφορικά με τη 

δομή και λειτουργία του H-ras γονιδίου. Δομικές αλλαγές σ’ αυτές τις περιοχές, 

δύνανται να ενεργοποιήσουν το H-ras ογκογονίδιο.  

 Στην παρούσα μελέτη, εξετάστηκαν δύο τέτοιες πολυμορφικές θέσεις: 

α) μια εξανουκλεοτιδική μίκρο-δορυφορική περιοχή (HRMS), που εντοπίζεται στο 

εσώνιο 1 του H-ras και β) η μίνι-δορυφορική περιοχή VTR, που ανιχνεύεται στο 3΄-

άκρο του γονιδίου. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ φυσιολογικών και 

καρκινικών ιστών, από 47 δείγματα καρκίνου στην ουροδόχο κύστη, από ασθενείς 

της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης, μεταξύ των 

οποίων, στα 25 ζεύγη δειγμάτων μελετήθηκαν και οι δύο πολυμορφικές θέσεις 

ταυτόχρονα, ενώ στα υπόλοιπα 22 ζεύγη έγινε ανάλυση μόνο για την HRMS περιοχή. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν οτι στο 29% των ετερόζυγων δειγμάτων για τον HRMS ή 

και VTR τόπο, είχε χαθεί ένα αλληλόμορφο, αποδεικνύοντας οτι στο H-ras τόπο 

συμβαίνει απώλεια της ετεροζυγωτίας. Επιπλέον, γονιδιακή αστάθεια ανιχνεύθηκε σε 

8 (17%) περιπτώσειςστην HRMS περιοχή, ενώ η VTR περιοχή δεν υπέστει αστάθεια. 

Οι δύο πολυμορφικές θέσεις βρίσκονται σε στενή ‘σχέση ανισορροπίας’ (linkage 

disequilibrium) στους φυσιολογικούς ιστούς, ενώ στους καρκινικούς ιστούς που 

έχουν υποστεί γονιδιακή αστάθεια, η σχέση αυτή αλλάζει, οδηγώντας πιθανά, σε 

διαφορετική ρύθμιση του H-ras. Επιπλέον ένα νέο αλληλόμορφο, που έχει αναφερθεί 
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σε άλλη εργασία, διαπιστώθηκε οτι συμπεριφέρεται έτσι ώστε να διατηρείται η 

σύνδεση των δύο πολυμορφικών θέσεων στους φυσιολογικούς ιστούς. 

 

 

3. 1. Ανίχνευση γενετικών αλλοιώσεων στην HRMS θέση. 

 

Στην εργασία αυτή, έγινε μελέτη της εξανουκλεοτιδικής επανάληψης, που 

βρίσκεται στο πρώτο εσώνιο του H-ras γονιδίου, για μελέτη απώλειας ετεροζυγωτίας, 

καθώς και αστάθειας στον αριθμό των επαναλήψεων της αλληλουχίας αυτής στον 

καρκινικό ιστό, σε σχέση με τον παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. Η μελέτη αυτή, 

πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο 47 δειγμάτων ουροδόχου κύστεως, που μας 

παρείχε η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης. Η 

ανάλυση έγινε με την PCR μέθοδο, όπου ειδικοί εκκινητές, έκλεξαν και ενίσχυσαν 

την αλληλουχία HRMS και έπειτα τα προϊόντα της PCR, ηλεκτροφορήθηκαν σε 10% 

πήκτωμα ακρυλαμιδίου, όπου και διαχωρίστηκαν τα τρία αλληλόμορφα P1 (106), P2 

(118) και P3 (112) (εικόνα 3). 

 Σχετικά με την ανάλυση της απώλειας της ετεροζυγωτίας, η 

συγκεκριμένη μελέτη έδειξε οτι 21 (45%) από τα 47 δείγματα ήταν ετερόζυγα και 

επομένως μπορούσαν να μας πληροφορήσουν για την απώλεια αλληλομόρφου. Η 

διαδικασία σύγκρισης μεταξύ καρκινικών και παρακείμενων φυσιολογικών ιστών σ’ 

αυτά τα 21 δείγματα, έδειξε LOH σε 7 καρκινικά δείγματα, αριθμός που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 33% των ετερόζυγων δειγμάτων. Επιπλέον, 8 (17%) από τα υπόλοιπα 

ομόζυγα δείγματα, που δεν δύνανται να μας πληροφορήσουν για LOH, είχαν υποστεί 

αλλαγή στον αλληλότυπο ή μίκρο-δορυφορική αστάθεια (MI, microsatelite 

instability) μεταξύ καρκινικών και φυσιολογικών πανομοιότυπων του ιστού. Είναι 
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αξιοσημείωτο, οτι στα δείγματα που μελετήθηκαν, παρουσιάστηκε ένα διαφορετικό 

αλληλόμορφο (P3), σχετικά με τους τύπους που παρατηρούνται στους όγκους, 

δεικνύοντας την γένεση ενός νέου αλληλομόρφου (πίνακας 4) 

_______________________________________________________________

____________ 

 

 

Εικόνα 3: Αντιπροσωπευτικά δείγματα HRMS και LOH, σε καρκινικούς ιστούς ουροδόχου 

κύστεως. Ν, φυσιολογικός ιστός. Τ, καρκινικός ιστός. P1, P3, P2, αλληλόμορφα του HRMS 

τόπου με μεγέθη 106 bp, 112 bp και 118 bp, αντίστοιχα. Στις διαδρομές 1 και 5, η περιοχή 

έχει υποστεί ΜΙ. Το δείγμα στην διαδρομή 1, έχει υποστεί ταυτόχρονα LOΗ. Επίσης, το 

δείγμα στην διαδρομή 6, είναι θετικό για LOH, ενώ τα δείγματα στις διαδρομές 2 και 3, είναι 

ομόζυγα για τον HRMS τόπο και άρα δεν δίνουν πληροφορία για LOH, στην θέση αυτή.  

_______________________________________________________________

____________ 
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3. 2. Ανίχνευση γενετικών αλλοιώσεων στον VTR τόπο. 

 

Ανάλυση στον VTR τόπο του H-ras γονιδίου, πραγματοποιήθηκε στην ίδια 

σειρά των 25 πρώτων ζευγών δειγμάτων, που μελετήθηκαν παράλληλα για HRMS 

γενετικές αλλοιώσεις. Όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποίηθηκε, έγινε PCR 

ανάλυση με κατάλληλους εκκινητές, που ενίσχυσαν τον τόπο αυτό και κατόπιν τα 

PCR προϊόντα ηλεκτροφορήθηκαν σε 1.5% πήκτωμα αγαρόζης και παρατηρήθηκαν 

τα διαχωρισμένα, λόγω διαφορετικού μεγέθους, αλληλόμορφα (εικόνα 4). 

 

________ 

Εικόνα 4: Αντιπροσωπευτικά δείγματα LOH στην VTR περιοχή του Η-ras1 

γονιδίου σε καρκινικούς ιστούς ουροδόχου κύστεως. Ν, φυσιολογικός ιστός . Τ, 

καρκινικός ιστός. Μ,λ  Η+Ε  μάρτυρας. Αλ, μικρό κοινό VTR αλληλόμορφο. Αλρ, 

μικρό σπάνιο VΤR αλληλόμορφο. 

_____________________________________________________________________

____________ 
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 Η μίνι-δορυφορική περιοχή ( VTR ) στον H-ras τόπο, αποτελεί έναν 

δείκτη ελέγχου για LOH. Είναι φανερό, πως η παράλληλη μελέτη των HRMS και 

VTR, στα ίδια καρκινικά δείγματα, αποδεικνύει εάν έχει συμβεί απώλεια του ενός 

από τα δύο αλληλόμορφα, στον cH-ras1 τόπο. Παρατηρήθηκε λοιπόν, οτι στα 25 

αυτά ζεύγη δειγμάτων, τα 16 (64%) έδωσαν πληροφορία για την VTR πολυμορφική 

περιοχή, ήταν δηλαδή ετερόζυγα. Η σύγκριση μεταξύ καρκινικού και αντίστοιχου 

φυσιολογικού ιστού από τον ίδιο ασθενή, στα ετερόζυγα αυτά δείγματα, έδειξε οτι σε 

5 περιπτώσεις είχε συμβεί LOH στον VTR τόπο. Επιπλέον, 4 από αυτά τα 5 δείγματα 

με LOH ήταν τα ίδια που είχαν δείξει LOH στην HRMS περιοχή, ενώ το εναπομείνον 

δείγμα με LOH στην VTR δεν είχε δώσει πληροφορία στην εξανουκλεοτιδική θέση. 

 Εκτός της LOH που διαπιστώθηκε σε 5 δείγματα, δεν σημειώθηκε 

άλλη γενετική αλλαγή στον VTR τόπο, δεικνύοντας οτι δεν συνέβει μίνι-δορυφορική 

αστάθεια στην θέση αυτή. 

 Όπως έχει αναφερθεί, η VTR περιοχή, συνίσταται από μια 

πολυεπαναλαμβανόμενη αλληλουχία 28 bp που εντοπίζεται στο 3΄-άκρο του cH-ras1 

γονιδίου. Διαφορετικοί αριθμοί επαναλήψεων αυτής της 28 bp αλληλουχίας, δίνει 

αλληλόμορφα μεγάλου εύρους σε μέγεθος. Έτσι, πέρα από τους τέσσερεις κοινούς 

τύπους αλληλομόρφων, παρουσιάζονται και σπάνια αλληλόμορφα. Στην παρούσα 

εργασία, παρατηρήθηκε υψηλή συχνότητα σπάνιων VTR αλληλομόρφων, μάλιστα 

τόσο σε καρκινικούς όσο και σε φυσιολογικούς ιστούς (πίνακας 4). 
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3. 3. Συσχέτιση μεταξύ HRMS και VTR πολυμορφισμού. 

 

Οι δύο πολυμορφικές περιοχές, όπως έχει ήδη δειχθεί, παρουσιάζουν μια 

στενή σχέση ανισορροπίας (linkage disequilibrium), που διατηρείται σταθερά στους 

φυσιολογικούς ιστούς, ενώ είναι ενδιαφέρον οτι στους καρκινικούς ιστούς 

διακόπτεται, οδηγώντας σε γονιδιακή αστάθεια. Από την σύγκριση του γονότυπου 

που παρουσιάζεται στους φυσιολογικούς ιστούς των δειγμάτων μας, μεταξύ των δύο 

πολυμορφικών θέσεων, παρατηρούμε πως αυτή η σχέση διατηρείται. Ειδικότερα, 

δείγματα που ήταν ομόζυγα για αλληλόμορφα με δύο εξανουκλεοτιδικές επαναλήψεις 

(P2), απαιτούν μεγάλα αλληλόμορφα (σχεδόν 80 επαναλήψεων της αλληλουχίας των 

28 bp) στον VTR τόπο. Από την άλλη μεριά, δείγματα που ήταν ομόζυγα για 

αλληλόμορφα με τέσσερεις εξανουκλεοτιδικές επαναλήψεις (P1), σύνδέονται πάντοτε 

με μικρά VTR αλληλόμορφα (σχεδόν 40 επαναλήψεων της αλληλουχίας των 28 bp). 

Δείγματα που ήταν ετερόζυγα στον HRMS τόπο, ήταν επίσης ετερόζυγα για μικρά 

και μεγάλα VTR αλληλόμορφα. Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση, είναι η παρουσία 

ενός τρίτου εξανουκλεοτιδικού αλληλομόρρφου (P3), με τρείς εξανουκλεοτιδικές 

επαναλήψεις, σε συχνότητα 23%. Tο P3, έχει αναφερθεί σε προηγούμενη μελέτη, 

χωρίς όμως να έχει δειχθεί η στενή σχέση σύνδεσής του με τα VTR αλληλόμορφα. 

Τα δείγματα 3, 10, 12, 17 και 25 στον πίνακα παρουσιάζουν οτι το P3 αλληλόμορφο 

συμπεριφέρεται όπως το αλληλόμορφο P1 (που περιλαμβάνει τέσσερεις 

νουκλεοτιδικές επαναλήψεις), το οποίο συνδέεται πάντοτε με τα μικρά VTR 

αλληλόμορφα. 

 Η στενή σχέση σύνδεσης μεταξύ των δύο πολυμορφικών θέσεων 

διατηρείται καλά στους φυσιολογικούς ιστούς και συμφωνεί απόλυτα με 

προηγούμενες μελέτες. Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι οτι αυτή η σχέση 

διακόπτεται στους καρκινικούς ιστούς, παρουσιάζοντας άλλο πρότυπο σύνδεσης. 
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Έτσι, τα 4 δείγματα που έχουν υποστεί γονιδιακή αστάθεια στην HRMS περιοχή, 

υφίστανται διαφορετικό πρότυπο σύνδεσης των δύο πολυμορφικών θέσεων, μεταξύ 

φυσιολογικών και καρκινικών ιστών, που δεν έχει περιγραφεί προηγούμενα (πίνακας 

4). 

3. 4. Κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των όγκων ουροδόχου κύστεως που 

παρουσιάζουν LOH και HRMS αστάθεια. 

 

Ως αναφορά την συσχέτιση των αποτελεσμάτων, με κλινικοπαθολογικές 

παραμέτρους των ασθενών, βρέθηκε οτι οι 5 στους 8 όγκους που είχαν υποστεί 

αστάθεια στην HRMS περιοχή, ήταν Grade I και Grade II. Ήταν μικροί στο μέγεθος 

και δεν παρουσίασαν διήθηση στους λεμφαδένες ή μεταστατική δράση (Τ1Ν0Μ0), 

υποθέτοντας ανάπτυξη του όγκου σε πρώιμο στάδιο. Αντίθετα, οι 6 όγκοι με LOH 

ήταν Grade III, εκτός ενός δείγματος (δείγμα 18), που ήταν μικρού μεγέθους χωρίς 

διήθηση στους λεμφαδένες ή περιστατικό μετάστασης (Τ1Ν0Μ0) (πίνακας 4). 
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_____________________________________________________________________

______ 

Πίνακας 4: Η πολυμορφική κατάσταση στην εξανουκλεοτιδική επαναληπτική θέση 

(HRMS) και VTR θέση στο cH-ras1 γονίδιο, σε φυσιολογικούς και καρκινικούς ιστούς. 

Α/Α HRMS  θέση α 

(φυσιλογικοί ιστοί) 

HRMS θέση 

(καρκινικοί ιστοί) 

VTR θέσηβ 

(φυσιολογικοί ιστοί ) 

VTR θέση 

 

(καρκινικοί ιστοί )

1 P1/P1 P1/P1 a1/a1r a1/a1r 

2 P1/P2 P1/P2 a1r/a4 a1r/a4 

3 P1/P3 P1/-(LOH) a2r/a1 -/a1(LOH)

4 P1/P2 P1/P2 a1/a3 a1/a3 

5 P1/P2 P1/P2 a1r/a4 a1r/a4 

6 P2/P2 P2/P1(MI) a3/a3 a3/a3 

7 P2/P2 P2/P1(MI) a3/a4 a3/a4 

8 P1/P1 P1/P1 a1/a1 a1/a1 

9 P1/P2 -/P2(LOH) a1/a4 -/a4(LOH)

10 P1/P3 P1/-( LOH) a1/a1r a1/-( LOH)

11 P1/P1 P1/P1 a1/a1r a1/-( LOH)

12 P2/P3 P2/P3 a1r/a4 a1r/a4 

13 P2/P2 P2/P2 a3/a3 a3/a3 

14 P1/P1 P1/P1 a1/a1 a1/a1 

15 P1/P1 P1/P1 a1/a1r a1/a1r 

16 P1/P1 P1/P1 a1/a1 a1/a1 

17 P1/P3 P1/P3 a1/a2 a1/a2 

18 P1/P2 -/P2(LOH) a1/a4 -/a4(LOH)

19 P2/P2 P2/P2 a4/a4 a4/a4 

20 P2/P2 P2/P2 a4/a4r a4/a4r 

21 P2/P2 P2/P2 a4/a4 a4/a4 

22 P1/P1 P1/P1 a1/a1r a1/a1r 

23 P2/P2 P2/P3(MI) a3/a3 a1/a1r 

24 P1/P1 P1/P2(MI) a1/a1r a1/a1r 

25 P3/P3 P3/P3 a2/a2 a2/a2 

26 P1/P1 P2/P2(MI + 

LOH) 

- - 

27 P1/P1 P1/P2(MI) - - 
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28 P1/P1 P1/P2(MI) - - 

29 P1/P1 P1/P1 - - 

30 P1/P2 P1/P2 - - 

31 P1/P1 P1/P2(MI) - - 

32 P1/P1 P1/P1 - - 

33 P1/P1 P1/P1 - - 

34 P1/P2 P1/P2 - - 

35 P1/P1 P1/P1 - - 

36 P1/P3 P1/P3 - - 

37 P1/P1 P1/P1 - - 
      

38 P1/P1 P1/P1 - - 

39 P1/P1 P1/P1 - - 

40 P1/P3 P1/P3 - - 

41 P1/P1 P1/P1 - - 

42 P1/P2 P1/-( LOH) - - 

43 P1/P1 P1/P1 - - 

44 P1/P3 -/P3(LOH) - - 

45 P1/P1 P1/P1 - - 

46 P1/P3 P1/P3 - - 

47 P2/P3 P2/P3 - - 
αP1, αλληλόμορφο με 4 εξανουκλεοτιδικές επαναλλήψεις, P2, αλληλόμορφο με 2 

εξανουκλεοτιδικές επαναλλήψεις, P3, αλληλόμορφο με 3 εξανουκλεοτιδικές επαναλλήψεις, 
βa1, a2, κοινοί τύποι VTR αλληλομόρφων που είναι μικροί σε μέγεθος, a3, a4, κοινοί τύποι 

VTR αλληλομόρφων που είναι μεγάλοι σε μέγεθος, a1r, a2r, a3r, a4r, σπάνιοι τύποι VTR 

αλληλομόρφων (μικροί και μέγάλοι σε μέγεθος). MI, μίκρο-δορυφορική (HRMS) αστάθεια. 

LOH, απώλεια της ετεροζυγωτίας. 

_______________________________________________________________

____________ 
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3. 5. Συζήτηση 

 

Το H-ras ογκογονίδιο, είναι ένα καλά συντηρημένο γονίδιο (highly conserved 

gene), με σπουδαίο ρόλο στην ογκογένεση. Η απώλεια της ετεροζυγωτίας στο H-ras 

γονίδιο, είναι ένας από τους σημαντικούς μηχανισμούς κατά την καρκινογένεση στον 

άνθρωπο και έχει αναφερθεί σε διάφορες κακοήθεις νεοπλασίες (Kiaris et al, 1994; 

Shiraishi et al, 1987; Fearon et al, 1985). 

 Σ’ αυτήν την εργασία, εξετάστηκαν οι δομικές τροποποιήσεις σε 

πολυμορφικές περιοχές του H-ras1 τόπου, που δύνανται να επιδράσουν στην 

ακεραιότητα του συγκεκριμένου γονιδίου, στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως 

στον άνθρωπο. Η ανάλυση των δύο αυτών πολυμορφικών θέσεων, αποκάλυψε οτι 8 

(29%) από τα 28 ετερόζυγα δείγματα, που έδωσαν πληροφορία για την HRMS ή και 

για την VTR θέση, είχαν υποστεί LOH. 

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την HRMS θέση, συσχετίστηκαν 

με την πληροφορία στην VTR περιοχή, που εντοπίζεται στο 3΄-άκρο του H-ras, στα 

25 πρώτα δείγματα, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό πληροφορίας για LOH, μιας και 

στην θέση αυτή υπάρχει αυξημένη πληροφορία (64%), λόγω ετεροζυγωτίας, απόότι 

στην HRMS θέση (36%).  

 Η HRMS θέση, εντοπίζεται στην αρχή και η VTR θέση στο τέλος του 

H-ras γονιδίου. Έτσι, στα δείγματα που μελετήθηκαν παράλληλα και οι δύο 

πολυμορφικές θέσεις, επιβεβαιώνεται οτι στους όγκους με LOH, ένα αλληλόμορφο 

του γονιδίου είχε απωλεσθεί. Τέτοιες ποσοτικές αλλαγές στο H-ras γονίδιο, έχουν 

αναφερθεί προηγούμενα και για άλλους τύπους νεοπλασιών, όπως στο στήθος, στο 

δέρμα και στην κεφαλή και στον τράχηλο (Theillet et al, 1986; Bremner and Balmain 

1990; Kiaris et al, 1994). Έχει αποδειχθεί, πως τέτοιες αλληλικές μεταβολές, που 
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οδηγούν σε ποσοτικές αλλαγές του γονιδίου, αποτελούν εναλλακτικούς μηχανισμούς, 

μέσω των οποίων τα ras γονίδια εμπλέκονται στην πολυσταδιακή ανάπτυξη του 

καρκίνου (Bremner and Balmain, 1990). Το ποσοστό αυτής της μεταβολής (29%) 

στους όγκους της ουροδόχου κύστεως, είναι σημαντικό και δύναται να είναι 

υψηλότερο, εφόσον τα αποτελέσματα βασίστηκαν στην πληροφορία των ετερόζυγων 

ασθενών για την HRMS ή VTR θέση, ώστε τα υπόλοιπα δείγματα να μένουν έξω από 

την ανάλυση. 

 Οι Bremner and Balmain (1990), πρότειναν οτι η απώλεια ενός 

αλληλομόρφου στο H-ras1 γονίδιο, είναι ένα γενετικό γεγονός που συμβαίνει αργά 

κατά την ογκογένεση στον καρκίνο του δέρματος. Η υπόθεση αυτή, συμφωνεί 

απόλυτα με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, εφόσον οι όγκοι της 

ουροδόχου κύστεως που είχαν υποστεί LOH, ήταν Grade II-III και Grade III 

(πίνακας 4).  

 Η απώλεια της ετεροζυγωτίας, έχει δειχθεί ως η κύρια αιτία 

εντοπισμού απώλειας της δράσης ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Απόαυτήν την 

άποψη, η απώλεια ενός αλληλομόρφου, θα μπορούσε να σημαίνει απενεργοποίηση 

άγνωστου(ων) ογκοκατασταλτικών γονιδίου(ων) στην περιοχή του H-ras γονιδίου, 

στον βραχύ βραχίονα του χρωμοσώματος 11. Οι Bremner and Balmain (1990), 

πρότειναν οτι η απώλεια της ετεροζυγωτίας στον H-ras τόπο και μία σημειακή 

μετάλλαξη στο ίδιο γονίδιο στο εναπομείνον αλληλόμορφο, έχουν πλεονέκτημα κατά 

την διαδικασία του πολλαπλασιασμού στον καρκίνο του δέρματος ποντικιών και 

επομένως πλεονέκτημα επιλογής από τον κυτταρικό πληθυσμό. Αντίθετα, στον 

καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου, όπου οι μεταλλάξεις στο H-ras γονίδιο είναι 

σπάνια γενετικά γεγονότα, οι Κiaris et al (1994), πρότειναν πως η απώλεια της 
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ετεροζυγωτίας στους SCCHN όγκους (squamous cell carcinomas of the head and 

neck), έχει διαφορετικό ρόλο από την υπόθεση των Bremner and Balmain (1990). 

 Spandidos et al (1988, 1990), απέδειξαν οτι ακόμα και το φυσιολογικό 

H-ras γονίδιο, δύναται να δρά ως ογκοκατασταλτικό γονιδίο. Αυτή η εντυπωσιακή 

υπόθεση, προήλθε από πειράματα όπου το φυσιολογικό H-ras γονίδιο, μεταφέρθηκε 

σε μετασχηματισμένα κύτταρα (208F) αρουραίων, με αποτέλεσμα τα 208F κύτταρα 

να ανακτήσουν φυσιολογικό φαινότυπο. Έτσι, τα αποτελέσματα αυτά προτείνουν για 

το H-ras γονίδιο, ογκοκατασταλτική δράση, εκτός της ογκογονικής δράσης που έχει 

καλώς αποδοθεί σ’ αυτό. Η υπόθεση αυτή, ταιριάζει πολύ καλά με τα ευρήματα της 

παρούσας εργασίας, όπου τα δείγματα που είχαν υποστεί LOH είχαν φυσιολογικό το 

εναπομείνον ras αλληλόμορφο, τουλάχιστον στο κωδικόνιο 12 των γονιδίων. Έτσι, θα 

μπορούσε να αποδοθεί στα ras γονίδια, κάποιος ρόλος ογκοκατασταλτικού γονιδίου, 

σχετικά με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. 

 Ο ρόλος του H-ras, στην ανάπτυξη του καρκίνου της ουροδόχου 

κύστεως, φαίνεται ακόμη πιο περίπλοκος, εφόσον τα αποτελέσματα της παρούσας 

εργασίας έδειξαν οτι στην μίκρο-δορυφορική περιοχή (HRMS) του γονιδίου αυτού, 

συμβαίνει γονιδιακή αστάθεια σε ποσοστό 17%. Η γονιδιακή αστάθεια στην HRMS 

περιοχή, έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία νέων αλληλομόρφων στον καρκινικό 

ιστό, που δεν συναντιούνται στον παρακείμενο φυσιολογικό ιστό του ίδιου ατόμου, 

αλλά δυνάμεθα να συναντήσουμε μέσα στον πληθυσμό. Τα νέα αλληλόμορφα, 

εμφανίζουν μειωμένο ή αυξημένο αριθμό επαναλήψεων της νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας των 28 bp και επομένως μικρότερα ή μεγαλύτερα αλληλόμορφα, σε 

σχέση με το μητρικό αλληλόμορφο από το οποίο προήλθαν. Γενετικά γεγονότα με τα 

οποία δημιουργούνται τέτοια αλληλόμορφα, είναι απώλεια ή προσθήκη 

νουκλεοτιδικών μονάδων που επαναλαμβάνονται. 
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 Η HRMS θέση, που αποτελεί αλληλουχία 2, 3 ή 4 επαναλήψεων, 

εντοπίζεται μέσα στην συντηρητική περιοχή του μη-μεταφραζόμενου εσώνιου 1, του 

H-ras (ανάμεσα στο μη-μεταφραζόμενο εξώνιο και στο πρώτο κωδικοποιό εξώνιο του 

γονιδίου), το οποίο περιέχει αρκετά ρυθμιστικά στοιχεία, όπως περιοχές 

εναλλακτικού ματίσματος (splicing), που επιδρούν θετικά στην έκφραση του γονιδίου 

(Honkawa et al, 1987; Hashimoto-Gotoh et al, 1988). Οι Hashimoto-Gotoh et al 

(1988), πρότειναν οτι σ’ αυτήν την περιοχή, υπάρχουν ‘αντικαρκινικά στοιχεία’ (anti-

cancer elements) που εμποδίζουν τη δημιουργία αποκοπής/μετατόπισης στο H-ras 

γονίδιο. Έτσι, η HRMS περιοχή, είναι ένας τέτοιος ρυθμιστικός παράγοντας και 

επομένως η ύπαρξη μίκρο-δορυφορικής αστάθειας στην περιοχή αυτή, δύναται να 

επιδρά στην έκφραση του γονιδίου με κάποιον τρόπο. Πράγματι, πειράματα 

απαλειφής της αλληλουχίας αυτής και μελέτη συμπεριφοράς των κυττάρων, 

οδήγησαν στο συμπέρασμα οτι η HRMS περιοχή επιδρά στην επαγωγή ή καταστολή 

του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και άρα η απώλεια τέτοιων περιοχών, αφορά 

σημεία μετα-μεταγραφικής τροποποίησης και κατ’ επέκταση ρύθμισης των επιπέδων 

ενεργού πρωτεϊνικού προϊόντος του H-ras γονιδίου (Hashimoto-Gotoh Τ et al, 1988). 

Είναι φανερό, πως εφόσον και μέσα στον φυσιολογικό πληθυσμό δημιουργούνται και 

άρα υπάρχουν νέα αλληλόμορφα στην HRMS θέση, ο πολυμορφισμός αυτός δύναται 

να μην μένει ουδέτερος, αλλά να έχει κάποιο ρόλο στην ρύθμιση του H-ras γονιδίου. 

Είναι αξιοσημείωτο, πως αλληλόμορφα με 1 ή 5 επαναλήψεις, δεν έχουν ακόμα 

παρατηρηθεί, ενώ η δημιουργία τους είναι εξίσου πιθανή μέσω του άνισου 

ανασυνδυασμού, που συνεισφέρει η αστάθεια των επαναλαμβανόμενων στοιχείων 

της περιοχής. H απουσία αυτών των αλληλομόρφων, υποδεικνύει πως τέτοιες 

αποκλίσεις προς τα κάτω ή προς τα πάνω (1 ή 5 επαναλλήψεις αντίστοιχα) είναι 
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ασύμβατες με τη ζωή του κυττάρου, υπόθεση που θα μπορούσε να ελεγθεί 

πειραματικά. 

 Μίκρο-δορυφορική αστάθεια (MI) σε όγκους ουροδόχου κύστεως, έχει 

παρατηρηθεί και σ’ άλλες χρωμοσωμικές περιοχές, σε όγκους μικρής κακοήθειας, 

υποθέτοντας οτι αυτές οι μίκρο-δορυφορικές αλλαγές συμβαίνουν σε αρχικό στάδιο 

της νόσου (Gonzalez-Zylyeta et al, 1993). H MI, έχει προταθεί ως πρώιμο γεγονός 

στην καρκινογένεση και σε άλλους τύπους καρκίνου (Shibata et al 1994; Risinger et 

al 1993; Kiaris et al, 1994). Ομοίως, τα κλινικοπαθολογικά στοιχεία της παρούσας 

μελέτης, έδειξαν οτι οι πέντε όγκοι που παρουσίασαν γονιδιακή αστάθεια στην 

HRMS περιοχή, του H-ras γονιδίου, βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο, φανερώνοντας 

πως τα μοριακά γεγονότα που προκαλούν γονιδιακή αστάθεια στις διάφορες 

χρωμοσωμικές περιοχές, συμβαίνουν νωρίς κατά την ογκογένεση. Πράγματι, η ΜΙ 

έχει συσχετιστεί από τους Fishel et al (1993), με μεταλλάξεις σε DNA επιδιορθωτικά 

γονίδια επιτρέποντας πολλαπλά λάθη κατά την αντιγραφή (RER+ φαινότυπος). 

 Η γονιδιακή αστάθεια στην HRMS περιοχή, αποδεικνύει οτι τα 

επαναλαμβανόμενα στοιχεία στο H-ras γονίδιο, αποτελούν στόχο για  γενετικές 

αλοιώσεις. Στην παρούσα εργασία, δεν σημειώθηκε τέτοια γενετική αλλοίωση στον 

VTR τόπο. Η παρατήρηση αυτή, συμφωνεί με αποτελέσματα προηγούμενων μελετών 

(Aaltonen LA, 1993; Thibodeau SN, 1993), υποθέτοντας οτι οι μεταλλακτικοί 

μηχανισμοί που οδηγούν σε μίκρο-δορυφορική αστάθεια, είναι διαφορετικοί από 

εκείνους που πιθανόν προκαλούν μίνι-δορυφορική αστάθεια. Αυτό, ίσως ερμηνεύεται 

με το οτι τα διαφορετικά αλληλόμορφα στην VTR θέση, κατέχουν διαφορετική 

ενεργότητα πρόσδεσης (Green and Krontiris , 1993). 

 Spandidos and Holmes (1987), αναφέρουν οτι οι VTR αλληλουχίες 

κατέχουν ενεργότητα πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων. Επιπλέον, μέλη των 
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rel/NF-κΒ μεταγραφικών παραγόντων, προσδένονται στον H-ras VTR τόπο 

(Trepicchio and Krontiris, 1992) και όπως οι άλλες NF-κΒ θέσεις πρόσδεσης, ο VTR 

τόπος επιδεικνύει πλειοτροπική ενεργότητα ρύθμισης της μεταγραφής, δηλαδή είναι 

ένας υποκινητής, ειδικός για κάθε κυτταρικό τύπο (Green and Krontiris, 1993). 

Επίσης, φαίνεται πως η ενεργότητα μετασχηματισμού του H-ras γονιδίου, καθώς και 

τα επίπεδα της πρωτεΐνης p21, εξαρτώνται πολύ από την παρουσία της VTR περιοχής 

(Krontiris et al, 1985). H απώλεια λοιπόν ενός αλληλομόρφου στην περιοχή αυτή, θα 

μπορούσε να επηρρεάσει την ομαλή έκφρασή του, ώστε να επάγει τον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων.  

 Krontiris et al (1993), προτείνουν οτι οι VTR αλληλουχίες δύνανται να 

διαχωρίσουν τον πληθυσμό σε υποομάδες, αναφορικά με την αυξημένη 

επικινδυνότητα ανάπτυξης καρκίνου. Η ύπαρξη σπάνιων αλληλομόρφων για την 

θέση αυτή, σχετίζεται με αύξηση της επικινδυνότητας για καρκίνο. Τα τρία 

αλληλόμορφα της HRMS θέσης, βρίσκονται σε ‘σύνδεση ανισορροπίας’ (linkage 

disequilibrium) (Iwahana et al, 1990) με τα αλληλόμορφα της VTR θέσης, που 

εντοπίζεται στο 3΄-άκρο του γονιδίου. Ειδικότερα, το μεγάλο P1 αλληλόμορφο 

βρίσκεται να συνδέεται με μικρά αλληλόμορφα (κοινά ή σπάνια) στον VTR τόπο. 

Από την άλλη μεριά, το μικρό P2 αλληλόμορφο, δείχνει στενή σύνδεση με τα μεγάλα 

VTR αλληλόμορφα. Η ανάλυση αλληλουχίας του HRMS τόπου σε έναν μεγάλο 

αριθμό δειγμάτων, έδειξε την ύπαρξη ενός τρίτου P3 αλληλομόρφου, που συνίσταται 

από τρεις εξανουκλεοτιδικές επαναλήψεις (Tanci et al, 1992). Η παρουσία αυτού του 

αλληλομόρφου, δεν συσχετίστηκε προηγούμενα με κανένα από τα VTR 

αλληλόμορφα. Στην μελέτη αυτή, δείξαμε οτι το P3 αλληλόμορφο συμπεριφέρεται με 

όμοιο τρόπο, όπως το P1 (μεγάλο) αλληλόμορφο, σε όλους τους φυσιολογικούς 
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ιστούς που εξετάστηκαν. Το αλληλόμορφο αυτό, συνδέεται πάντα με μικρά VTR 

αλληλόμορφα.  

 Ο συνδυασμός των αλληλομόρφων, μεταξύ των δύο πολυμορφικών 

θέσεων, θεωρήθηκε οτι αντικατροπτίζει τα αποτελέσματα της εξελικτικής πορείας 

του H-ras γονιδίου (Iwahana et al, 1990). Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση, οτι 

αντίθετοι συνδυασμοί μεταξύ των αλληλομόρφων των δύο πολυμορφικών περιοχών, 

δεν παρατηρήθηκαν ποτέ, υποθέτοντας οτι τέτοιοι συνδυασμοί έχουν κάποιο 

μειονέκτημα στην κυτταρική αύξηση και οτι κύτταρα που έχουν τέτοια γονίδια, δεν 

δύνανται να επιβιώσουν (Iwahana et al, 1990). Όμως, στους καρκινικούς ιστούς, 

όπως αυτούς που εξετάσαμε σ’ αυτήν την εργασία, δημιουργούνται σε μερικές 

περιπτώσεις ‘ακατάλληλοι’ συνδυασμοί, οι οποίοι δεν υπάρχουν στον παρακείμενο 

φυσιολογικό ιστό. Aυτοί οι ‘ακατάλληλοι’ συνδυασμοί, οφείλονται αφενώς, στην 

μίκρο-δορυφορική αστάθεια, που έχει αποτέλεσμα την δημιουργία διαφορετικών 

αλληλομόρφων και αφετέρου, στην μη-μεταβλητότητα της VTR θέσης. 

 Συγκεντρώνοντας όλα τα δεδομένα για τις δύο πολυμορφικές περιοχές, 

φαίνεται πως κατέχουν σπουδαίο ρόλο στην λειτουργία του φυσιολογικού H-ras 

γονιδίου, αποκαλύπτοντας νέους τρόπους ενεργοποίησης των ras γονιδίων. Επιπλέον, 

οι κατάλληλοι συνδυασμοί των αλληλομόρφων της HRMS και VTR θέσης, φαίνεται 

να εξασφαλίζουν την έκφραση στους φυσιολογικούς ιστούς και άρα δύναται να τους 

αποδοθεί ο ρόλος ‘ασφαλιστικών δικλείδων’ που εμποδίζουν την καρκινογένεση 

(Hashimoto-Gotoh et al, 1988). Έτσι, στους καρκινικούς ιστούς, η ύπαρξη 

‘ακατάλληλων’ συνδυασμών στο H-ras γονίδιο, λόγω αστάθειας στην 

εξανουκλεοτιδική περιοχή, έχουν σαν συνέπεια την διαφορετική ρύθμιση των H-ras 

αλληλομόρφων. Υποθέτουμε,  πως μια τέτοια αλοιωμένη ρύθμιση, είναι ένας από 

τους τρόπους με τους οποίους το H-ras γονίδιο συμμετέχει στην ανάπτυξη καρκίνου 
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στην ουροδόχο κύστη του ανθρώπου. Ο τρόπος αυτός, αντιπροσωπεύει ίσως μια 

έμεση ενεργοποίηση του γονιδίου και οφείλεται σε μεταλλαγμένο μηχανισμό, ο 

οποίος επιτρέπει την δημιουργία γονιδιακής αστάθειας. Όπως αναφέρθηκε 

προηγούμενα, έναν τέτοιον μηχανισμό, παρέχουν τα DNA επιδιορθωτικά γονίδια. 

 

4. ÃÂÙ·„Ò·ˆÈÍfi ÂÌÂÒ„ÔðÔflÁÛÁ Ù˘Ì H-ras, K-ras Í·È N-ras ðÒ˘ÙÔ-

Ô„ÍÔ„ÔÌÈ‰fl˘Ì ÛÙÔÌ Í·ÒÍflÌÔ ÙÁÚ ÔıÒÔ‰¸˜Ôı Í˝ÛÙÂ˘Ú ÛÙÔÌ ‹ÌËÒ˘ðÔ 

 

Ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας, ήταν η μελέτη της έκφρασης 

των μελών της οικογενείας των ογκογονιδίων ras, στον καρκίνο της ουροδόχου 

κύστεως, όχι μόνο σε ποιοτικό αλλά και σε ποσοτικό επίπεδο. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος, εξετάσαμε 26 δείγματα ουροδόχου κύστεως, που 

μας παρείχε η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης, τα 

οποία αποτελούνταν από ζεύγη καρκινικού και παρακείμενου φυσιολογικού ιστού και 

στα οποία δεν ανιχνεύτηκαν σημειακές μεταλλάξεις. Προσδιορίσαμε, για κάθε μέλος 

της οικογένειας ras, την σχετική υπερέκφραση του γονιδίου αυτού, σε καρκινικούς 

ιστούς ουροδόχου κύστεως, προς την αντίστοιχη έκφρασή του, στους παρακείμενους 

φυσιολογικούς ιστούς, σε κάθε ασθενή. Εφαρμόσαμε RT-PCR, ώστε να διακριθούν 

οι μεταγραφικές αλληλουχίες, για το κάθε μέλος της οικογένειας ras. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιήθηκε πυκνομετρική ανάλυση των RT-PCR προϊόντων και για κάθε 

ζεύγος δειγμάτων, η σχετική υπερέκφραση αποδόθηκε αριθμητικά ως λόγος Τ/Ν 

(Tumor/Normal), δηλαδή καρκινικού προς φυσιολογικού δείγματος. Παρατηρήθηκε, 

οτι κάθε μέλος της οικογένειας των ογκογονιδίων γονιδίων ras, έχει διαφορετικό 

ποσοστό υπερέκφρασης στο σύνολο των δειγμάτων, ενώ κάθε καρκινικό δείγμα, 

επέδειξε ένα μοναδικό πρότυπο υπερέκφρασης, για τα τρία ras γονίδια. Τα 

αποτελέσματα αυτά, προσδίδουν στα ras γονίδια κάποιον ρόλο στον καρκίνο της 
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ουροδόχου κύστεως, που έχει σχέση με την υπερέκφρασή τους. Παρακάτω 

αναφέρουμε λεπτομερέστερα τα αποτελέσματα αυτής της πειραματικής προσέγγισης. 

 

4. 1. Προσδιορισμός των μεταγραφικών αλληλουχιών των ras γονιδίων με 

RT-PCR ανάλυση 

 

Για την ειδική ανίχνευση και πολυμερισμό των H-ras και K-ras και N-ras 

μεταγραφικών αλληλουχιών, εφαρμόσαμε κατ’ αρχήν αντίστροφη μεταγραφή (RT) 

του ολικού RNA των δειγμάτων και στη συνέχεια τα cDNA των αντίστοιχων 

δειγμάτων, αναλύθηκαν με PCR. Στην PCR ανάλυση, που αφορά τα H-ras και K-ras 

μετάγραφα, χρησιμοποιήσαμε ζεύγη εκκινητών, που δύνανται να πολυμερίσουν 

cDNA αλληλουχίες των 151 bp και 357 bp αντίστοιχα. Οι cDNA αυτές αλληλουχίες, 

συνίστανται από το εξώνιο 1 και το 5΄-άκρο του εξωνίου 2, για το H-ras και από το 

εξώνιο 1, το εξώνιο 2 και μέρος του εξωνίου 3, για το K-ras. Για την εκλεκτική 

επιλογή και πολυμερισμό των N-ras μεταγραφικών αλληλουχιών, χρησιμοποιήσαμε 

ένα ζευγάρι εκκινητών, το οποίο σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να ενισχύει μια cDNA 

αλληλουχία των 150 bp, που συνίσταται από το 3΄-άκρο του εξωνίου 1 και μέρος του 

εξωνίου 2. Τα ίδια ζεύγη εκκινητών, είναι ικανά να ανιχνεύουν και να ενισχύουν και 

το γονιδιακό DNA. Όμως, σε περίπτωση που στα δείγματά μας υπάρχουν υπολείματα 

γονιδιακού DNA, τα προϊόντα τους είναι διαφορετικά σε μέγεθος και άρα δύνανται 

να διαχωριστούν, αφού ενισχύονται και τα ενδιάμεσα εσώνια τους. Επομένως, μετά 

από τον RT-PCR πολυμερισμό, είναι εφικτό να ελέγξουμε τα RNA δείγματά μας, για 

πιθανή μόλυνση με γονιδιακό DNA.  

 Ο πολυμερισμός των μεταγραφικών αλληλουχιών της β-actin, που 

αποτέλεσε στην μελέτη μας εναν εσωτερικό μάρτυρα, επιτεύχθηκε χρησιμοποιώντας 
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ένα ζευγάρι εκκινητών, που περιγράφονται από τους Brenner et al (1989) και δίνουν 

ενισχυμένες αλληλουχίες των 548 bp. Η ενίσχυση του mRNA της β-actin, έγινε για 

να εξακριβωθεί η ποσότητα και η ποιότητα του RNA που χρησιμοποιήθηκε ως 

υπόστρωμα στην RT-PCR ανάλυση (εικόνα 5). 

_______________________________________________________________

____________ 

 

 

 

Εικόνα 5: Εξίσωση των ποσοτήτων RNA με β-actin. T, καρκινικός ιστός. Ν, 

φυσιολογικός ιστός. 

_______________________________________________________________

____________ 
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4. 2. Σχετική ποσοτικοποίηση των ras μεταγραφικών αλληλουχιών. 

 

• H-ras ποσοτικοποίηση: Στα 23 (από τα 26) δείγματα ουροδόχου κύστεως, τα οποία 

συνίστανται από ζεύγη καρκινικού και παρακείμενου φυσιολογικού ιστού, 

εφαρμόσαμε συναγωνιστική-RT-PCR (competitive-RT-PCR), ώστε να επιτύχουμε 

αξιόπιστες μετρήσεις, σχετικά με τα επίπεδα της έκφρασης των μεταγραφικών 

αλληλουχιών, του H-ras ογκογονιδίου (εικόνα 6). Ο συναγωνιστής συνενισχύθηκε 

με το γονίδιο-στόχο, σε ισομοριακή ποσότητα για κάθε αντίδραση και το ποσό 

έκφρασης του H-ras σε κάθε δείγμα, εκτιμήθηκε ως ο αριθμητικός λόγος του 

συναγωνιστή προς το γονίδιο (Kotsinas et al, 1994). Έτσι, η πυκνομετρική 

ανάλυση έδειξε οτι 9 από τα 23 δείγματα, ποσοστό 39%, υπερέκφρασαν το H-ras 

ογκογονίδιο, δίνοντας αριθμητικό λόγο (Τ/Ν)>1.5 (πίνακας 5). Σαν υπερέκφραση, 

θεωρήθηκαν τα επίπεδα του mRNA που ήταν υψηλότερα του 1.5, σε σχέση με τον 

φυσιολογικό ιστό στον ίδιο ασθενή, διότι έτσι κι αλλιώς στο κυτταρικό σύστημα 

του καρκινικού ιστού, τα γονίδια που συμμετέχουν στη μεταβίβαση σημάτων για 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό (όπως είναι και τα ras γονίδια), βρίσκονται σε 

επαγωγή με μη-ειδικό τρόπο. Στα υπόλοιπα δείγματα, ο λόγος αυτός πλησίαζε την 

μονάδα και δύο δείγματα έδειξαν λόγο <0.5. 
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_____________________________________________________________________

______ 

Εικόνα 6: Αντιπροσωπευτικά δείγματα H-ras υπερέκφρασης στον καρκίνο της 

ουροδόχου κύστεως. (Α) Τα δείγματα στις διαδρομές 2 και 3, έδειξαν 1.8 και 4.3 φορές 

υπερέκφραση, αντίστοιχα. (Β) Τα δείγματα στις διαδρομές 2 και 3, έδειξαν 2 και 8 φορές 

υπερέκφραση, αντίστοιχα. (Γ) Το δείγμα στη διαδρομή 2, υπερέκφρασε 2 φορές το γονίδιο. 

Μ, PUC18/HaeIII. Οι ηλεκτροφορητικές ζώνες του συναγωνιστή και του H-ras RNA είναι 

232 bp και 151 bp, αντίστοιχα. 
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_____________________________________________________________________

______ 

 

• Κ-ras ποσοτικοποίηση: Στα ίδια 26 ζεύγη δειγμάτων ουροδόχου κύστεως, 

εφαρμόσαμε RT-PCR για K-ras, αφού προηγουμένως χρησιμοποιήσαμε την β-

actin για να εξισώσουμε τις ποσότητες RNA των δειγμάτων μας, έτσι ώστε να 

έχουμε ίσα ποσά αρχικού RNA υποστρώματος, για κάθε αντίδραση (εικόνα 5). 

Στη συνέχεια, προσδιορίσαμε  τους λόγους έκφρασης μεταξύ των καρκινικών και 

των αντίστοιχων φυσιολογικών μεταγραφικών αλληλουχιών. Μάλιστα στα 

περισσότερα δείγματα, εφαρμόσαμε πολυσχιδή-RT-PCR (multiplex-RT-PCR), για 

τα γονίδια β-actin και K-ras (εικόνα 7), με σκοπό να διορθώσουμε πιθανή 

απόκλιση της απόδοσης πολυμερισμού μεταξύ των αντιδράσεων, από τον ένα 

δοκιμαστικό σωλήνα στον άλλο, σε βέλτιστες συνθήκες. Η πυκνομετρική ανάλυση 

έδειξε οτι 15 από τα 26 δείγματα, ποσοστό 58%, υπερέκφρασαν το K-ras 

ογκογονίδιο με λόγο >1.5 (πίνακας 5). Στα υπόλοιπα δείγματα, ο λόγος ήταν γύρω 

στη μονάδα, ενώ τρία δείγματα έδωσαν λόγο <0.5. 

 

 

• Ν-ras ποσοτικοποίηση: Οι συνθήκες ποσοτικοποίησης που εφαρμόστηκαν για το 

N-ras ογκογονίδιο, ήταν ίδιες με αυτές του K-ras ογκογονιδίου. Εφορμόσαμε 

πολυσχιδή-RT-PCR, για τα γονίδια β-actin και Ν-ras (εικόνα 8) και η 

πυκνομετρική ανάλυση έδειξε οτι 15 στα 26  δείγματα, ποσοστό 58%, 

υπερέκφρασαν το N-ras ογκογονίδιο, με λόγο >1.5 (πίνακας 5). Στα υπόλοιπα 

δείγματα, ο λόγος ήταν γύρω στην μονάδα ενώ ένα δείγμα έδωσε λόγο <0.5. 
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_______________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Αντιπροσωπευτικά δείγματα Κ-ras υπερέκφρασης, στον καρκίνο της 

ουροδόχου κύστεως. (Α) Τα δείγματα στις διαδρομές 1, 2, 3 και 4, έδειξαν 3, 12, 5.2 και 2.5 

φορές υπερέκφραση, αντίστοιχα. (Β) Το δείγμα στη διαδρομή 1, υπερέκφρασε 2 φορές το 

γονίδιο. Μ, pUC18/HaeIII. Οι ηλεκτροφορητικές ζώνες της β-actin και του Κ-ras RNA, είναι 

548 bp και 357 bp, αντίστοιχα. 

_______________________________________________________________

____________ 
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_______________________________________________________________

____________ 

 

 

Εικόνα 8: Αντιπροσωπευτικά δείγματα Ν-ras υπερέκφρασης, στον καρκίνο της 

ουροδόχου κύστεως. (Α) Τα δείγματα στις διαδρομές 1, 2, 3 και 4, έδειξαν 3, 12, 3 και 2.8 

φορές υπερέκφραση, αντίστοιχα. (Β) Τα δείγματα στις διαδρομές 1 και 2, έδειξαν 1.75 και 2 

φορές υπερέκφραση, αντίστοιχα. Μ, pUC18/HaeIII. Οι ηλεκτροφορητικές ζώνες της β- και 

του Ν-ras RNA, είναι 548 bp και 15ο bp, αντίστοιχα. 

_______________________________________________________________

____________ 
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_______________________________________________________________

____________ 

Πίνακας 5: Υπερέκφραση των ras ογκογονιδίων,στον καρκίνο της ουροδόχου 

κύστεως. 

Α/Α H-ras K-ras N-ras Ηλικία Grade Stageα 

  1    0.5  1 1.04 75 I-II TaN0M0 

  2 1     0.4 0.97 55  II-III T2N0M0 

  3 1       0.99    0.96 65 III T3aN0M0 

  4    1.3       2.25    1.88 78 II TaN0M0 

  5      1.97     1.8    1.05 75 II T1N0M0 

  6    2.1  1  1.1 68 I-II TaN0M0 

  7    4.3     1.8   1.3 90 II-III T2N0M0 

  8 -     1.3     1.78 61 II TaN0M0 

  9      0.25       0.25   1.4 66 II TaN0M0 

10    0.8     2.3   2.8 66 III T3aN0M0 

11    1.3  1    1.5 67 II-III T2N0M0 

12    0.9       1.64    1.5 64 II-III T1N0M0 

13 -       0.25    0.8 62 II T1N0M0 

14 -       3.67  1 78 III T1N0M0 

15    1.8       1.63  2 78 III T3bN0M0 

16 1  1  1 73 II TaN0M0 

17 2  2      1.75 69 I TaN0M0 

18    2.8  2     2.2 70 I T1N0M0 

19    4.3     4.8     4.5 68 I TaN0M0 

20 1       1.25  2  76 III-IV T3N0M0 

21    2.1  3   3 54 III T2N0M0 

22 8 12 12 55 II TaN0M0 

23    1.3    5.2   3 64 II-III T1N0M0 

24 1    2.5     2.8 59 I TaN0M0 

25 1    4.8   3 63 III T3aN0M0 

26 1  1   1 57 III T3bN+M0 
αTa, όγκοι χωρίς διήθηση, Τ1, όγκοι που έχουν διηθήσει την βασική μεμβράνη αλλά 

όχι το μυϊκό ιστό, Τ2, όγκοι που έχουν διηθήσει το μυϊκό επιθήλιο, Τ3α-Τ3b όγκοι με βαθιά 

διήθηση, (διηθητικοί όγκοι).

 _______________________________________________________________

______ 
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 Είναι αξιοσημείωτο,οτι όλοι οι όγκοι έκφρασαν και τα τρία μέλη της 

οικογένειας ras. To 3% αυτών, υπερέκφρασαν τουλάχιστον ένα μέλος, το 50% δύο 

μέλη ενώ το 17% και τα τρία μέλη. Τα αποτελέσματα αυτά, δείχνουν σημαντική 

αύξηση των επιπέδων της p21, στους αντίστοιχους ιστούς. 

 Επιπλέον, κάθε δείγμα παρουσίασε ένα αποκλειστικό πρότυπο 

έκφρασης, για τα τρία μέλη της οικογένειας των ογκογονιδίων ras και επίσης κάθε 

γονίδιο-μέλος, παρουσίασε ένα διαφορετικό εύρος λόγου Τ/Ν. Τα εύρη των λόγων 

που σημειώθηκαν για τα τρία ras ογκογονίδια, δείχνονται στον πίνακα 6. Στον πίνακα 

αυτόν, παρατηρούμε οτι το K-ras ογκογονίδιο, κατέχει το υψηλότερο ποσοστό 

υπερέκφρασης, ως αναφορά δείγματα με λόγο >3.1. Αυτό σημαίνει, πως το 1/3 των 

δειγμάτων που υπερέκφρασαν το K-ras και κατ’ αναλογία σχεδόν το 20% όλων των 

καρκινικών δειγμάτων, έδειξαν αυτούς τους λόγους. Ακολούθως, το H-ras 

παρουσίασε το 1/3 των δειγμάτων που το υπερέκφρασαν και κατ’ επέκταση το 12.5% 

του συνόλου των καρκινικών δειγμάτων, να έχουν λόγους >3.1. Τέλος, το N-ras 

έδωσε το χαμηλότερο ποσοστό υπερέκφρασης σχετικά με τους ίδιους λόγους, που 

σημαίνει το 1/8 των δειγμάτων με υπερέκφραση του γονιδίου αυτού και συνεπώς το 

3.8% στο σύνολο των καρκινικών δειγμάτων. Η πλειοψηφία των δειγμάτων που 

υπερέκφρασαν τα τρία ras γονίδια, κατείχαν λόγους στην κλίμακα 1.5-3 (πίνακας 6), 

και συγκεκριμένα, το N-ras είχε το μεγαλύτερο ποσοστό υπερέκφρασης σ’ αυτήν την 

κλίμακα αναλογιών. 
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4. 3. Κλινικιπαθολογικά χαρακτηριστικά των όγκων που υπερέκφρασαν τα ras 

γονίδια 

 

Τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά των όγκων που εξετάστηκαν για 

μεταγραφική ενεργοποίηση των ras γονιδίων, δείχνονται στον πίνακα 5. Παρόλο που 

δεν βρέθηκε συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα κλινικοπαθολογικά 

χαρακτηριστικά, παρατηρήσαμε οτι η πλειονότητα των Stage Τa όγκων, που είναι 

όγκοι χωρίς διήθηση και όλοι οι Stage T1 όγκοι, που είναι όγκοι οι οποίοι έχουν 

διηθήσει την βασική μεμβράνη αλλά όχι το μυϊκό ιστό, υπερέκφρασαν τουλάχιστον 

ένα μέλος της οικογένειας των ογκογονιδίων ras. Επίσης, είναι σημαντικό οτι στους 

υπόλοιπους τρείς Stage Τa όγκους, που δεν υπερεκφράστηκε κανένα ras γονίδιο, 

παρατηρήθηκε πολύ μικρός  λόγος Τ/Ν δηλαδή <0.5, εκτός ενός όγκου του οποίου ο 

λόγος ήταν γύρω στη μονάδα. Επιπλέον, οι υψηλότεροι λόγοι υπερέκφρασης, 

παρατηρήθηκαν σε καρκινικά δείγματα ουροδόχου κύστεως Stage Τa.  
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_______________________________________________________________

_____ 

Πίνακας 6: Αριθμός καρκινικών δειγμάτων, σύμφωνα προς το επίπεδο έκφρασης των 

ras.γονιδίων 

Κλίμακα  

αναλογιώνα 

Αριθμός δειγμάτων 

 H-ras 

 

K-ras N-ras 

 

<0.5 

 

 2 

  

3 

 

- 

 

0.5-1.5 

 

12 

  

8 

 

11 

 

1.5-3.0 

  

6 

 

10 

 

13 

 

3.1-4.5 

  

1 

 

 1 

  

1 

 

>4.5 

 

  

2 

 

 4 

  

1 

αΟι αναλογίες αυτές, αντιστοιχούν στους λόγους Τ/Ν, για κάθε ζεύγος δειγμάτων και 

δηλώνουν την υπερέκφραση του κάθε μέλους της οικογένειας των ογκογονιδίων ras, στα 

αντίστοιχα δείγματα. 

_______________________________________________________________

____________ 

4. 4. Συζήτηση 

 

Η ενεργοποίηση των ras ογκογονιδίων με ποιοτικές αλλαγές στην δομή τους 

(π.χ. σημειακές μεταλλάξεις, γονιδιακή αστάθεια σε ρυθμιστικές περιοχές του 

γονιδίου), είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους συμμετέχουν τα γονίδια αυτά, 

στην εξέλιξη του καρκίνου σ’ έναν οργανισμό. Όμως, η ενεργοποίηση των ras 
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γονιδίων, δύναται να συμβεί και με ποσοτικές αλλαγές, όπως η υπερέκφρασή τους 

(Field and Spandidos, 1990). Oι Spandidos et al (1989), απέδειξαν οτι η υπερέκφραση 

ακόμα και της φυσιολογικής p21, είναι καρκινογόνος. Στόχος της παρούσας μελέτης, 

ήταν να προσδιορίσουμε τα επίπεδα του mRNA των ras ογκογονιδίων, στον καρκίνο 

της ουροδόχου κύστεως. Εξετάσαμε λοιπόν 26 ζεύγη δειγμάτων ουροδόχου κύστεως, 

που προέκυψαν από ασθενείς της Ουρολογικής Κλινικής, του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Κρήτης. Τα δείγματα συνίστανται από καρκινικό και παρακείμενο 

φυσιολογικό ιστό, για τον κάθε ασθενή και προσδιορίστηκε σε αυτά, το μεταγραφικό 

επίπεδο των H-ras, K-ras και Ν-ras ογκογονιδίων. Εφαρμόστηκε αντίστροφο PCR, 

παρουσία συναγωνιστή και η μεθοδολογία αυτή, μας παρείχε ακρίβεια και ταχύτητα. 

Οι ολιγονουκλεοτιδικοί εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν κατασκευασμένοι 

ώστε να ενισχύουν αλληλουχίες των γονιδίων που βρίσκονταν σε διαφορετικά 

εξώνια, γεγονός που αύξησε την ευαισθησία της μεθόδου, εφόσον ήταν δυνατή η 

διάκριση επιμόλυνσης από γενομικό DNA.  

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, έδειξαν οτι το H-ras υπερεκφράστηκε 

στο 39% των δειγμάτων, ενώ στο 9% των δειγμάτων, τα επίπεδα έκφρασης του 

γονιδίου αυτού, ήταν χαμηλότερα στον καρκινικό, από ότι στον φυσιολογικό ιστό, 

του ίδιου ασθενούς (Τ/Ν<0.5) (πίνακας 5). Τα K-ras και N-ras γονίδια, 

υπερεκφράστηκαν στο 58% των δειγμάτων, ενώ στο 12% των δειγμάτων, τα επίπεδα 

έκφρασης του K-ras γονιδίου ήταν Τ/Ν<0.5, καθώς και ένα δείγμα (~4%), έδειξε 

υποέκφραση για το N-ras. Όλοι οι όγκοι έκφρασαν τα γονίδια ras και στο 73% αυτών, 

τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας των ογκογονιδίων ras υπερεκφραζόταν. 

 Παρόλο που δεν βρέθηκε συσχέτιση των αποτελεσμάτων 

υπερέκφρασης, με τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά, είναι ενδιαφέρον οτι όλοι 

οι Stage Τ1 και η πλειονότητα των Stage Τa όγκων, υπερέκφρασαν τουλάχιστον ένα 
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μέλος της οικογένειας των ογκογονιδίων ras, αποδεικνύοντας οτι η υπερέκφραση 

στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως, είναι ένα πρώιμο γεγονός, σ’ αυτήν την νόσο. 

Οι όγκοι που δεν παρουσιάσαν διήθηση (Τa) και δεν υπερέκφρασαν κάποιο ras 

γονίδιο, έδειξαν λόγους έκφρασης μεταξύ των ras μεταγράφων (Τ/Ν), χαμηλότερους 

του 0.5, δηλαδή υποέκφρασαν το ras γονίδιο, εκτός ενός όγκου που ο λόγος αυτός 

ήταν γύρω στη μονάδα.  

 Η παραπάνω παρατήρηση, είναι ενδιαφέρουσα, καθώς οι χαμηλές 

αναλογίες Τ/Ν, θα μπορούσαν να ερμηνευτούν από απώλεια ετεροζυγωτίας στο ras 

γονίδιο, όπως έχει δειχθεί για το H-ras1 γονίδιο, σε προηγούμενες μελέτες (Κrontiris 

et al 1993, Gonzalez-Zlueta et al 1993, Kotsinas et al 1994). Εξετάσαμε 22 ζεύγη από 

τα αναφερθέντα δείγματα, στο επίπεδο του DNA, με δείκτη για LOH την HRMS 

θέση, ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε μια τέτοια πληροφορία. Η ανάλύση στην 

HRMS περιοχή, δεν παρουσίασε συχέτιση μεταξύ LOH και της μεταγραφικής 

ενεργοποίησης για H-ras. Kiaris et al (1995), ανάλυσαν επίσης για υπερέκφραση 3 

δείγματα, που είχαν υποστεί LOH στο H-ras γονίδιο και δεν παρατήρησαν συσχέτιση 

των επιπέδων έκφρασης, με την κατάσταση ετεροζυγωτίας του γονιδίου. Τα 

ευρήματα αυτά συμφωνούν και είναι φανερό πως θα μπορούσαν να ερμηνευτούν από 

την υπόθεση των Hashimoto-Gotoh et al (1988), για ύπαρξη ‘αντικαρκινικών 

στοιχείων’ (anti-cancer elements) στην περιοχή. Συμφωνα με αυτήν την υπόθεση 

αυτή, στην HRMS θέση, υπάρχει κάποιο ρυθμιστικό στοιχείο, που είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για την ενεργοποίηση του H-ras γονιδίου και μάλιστα υπερβαίνει, ως προς 

το αποτέλεσμα, το φαινόμενο δόσης (λόγω απώλειας αλληλομόρφου). 

 Το H-ras γονίδιο, λόγω της απουσίας ΤΑΤΑ αλληλουχιών, αλλά 

παρουσία CΑΑΤ αλληλουχιών στον υποκινητή του γονιδίου, έχει ομοιότητα με τη 

δομή των συντηρητικά εκφραζομένων γονιδίων (housekeeping genes). Όμως, το 
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γεγονός οτι στους καρκινικούς ιστούς των δειγμάτων, το H-ras γονίδιο 

υπερεκφράζεται  διαφορετικά από την β-actin (που είναι και αυτό ένα συντηρητικά 

εκφραζόμενο γονίδιο) και μάλιστα η υπερέκφρασή του H-ras φθάνει μέχρι και 12 

φορές πάνω από την φυσιολογική, είναι μία ακόμη ένδειξη, πως οι υπάρχουσες 

ρυθμιστικές περιοχές στο H-ras, είναι ειδικές ή μεταβάλλονται ειδικά, για το 

συγκεκριμένο γονίδιο. Τέτοιες ειδικές περιοχές, δύνανται να είναι η HRMS 

πολυμορφική θέση, όπως ήδη αναφέραμε, καθώς και η VTR περιοχή. Ειδικά για την 

VTR περιοχή, Spandidos and Holmes (1987) αναφέρουν οτι οι VTR αλληλουχίες, 

κατέχουν ενεργότητα πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων. Επίσης, φαίνεται πως η 

ενεργότητα μετασχηματισμού του H-ras γονιδίου, καθώς και τα επίπεδα της 

πρωτεΐνης p21, εξαρτώνται πολύ από την παρουσία της VTR περιοχής (Krontiris et 

al, 1985). Επίσης, η ύπαρξη σπάνιων αλληλομόρφων για την θέση αυτή, σχετίζεται 

με αύξηση της επικινδυνότητας για καρκίνο. Οι δομικές τροποποιήσεις λοιπόν των 

περιοχών αυτών, δύνανται να συσχετιστούν με την έκφραση του H-ras γονιδίου, 

εφόσον αλοιώνονται θέσεις αναγνώρισης μεταγραφικών και άλλων παραγόντων, που 

επιδρούν στην ρύθμιση του γονιδίου. Επίσης, αναφέραμε προηγούμενα πως στους  

καρκινικούς ιστούς, η ύπαρξη ‘ακατάλληλων’ συνδυασμών, μεταξύ των δύο 

πολυμορφικών θέσεων στο H-ras , που είναι συνέπεια γονιδιακής αστάθειας, έχει ως 

αποτέλεσμα να μην λειτουργούν οι ‘ασφαλιστικές δικλείδες’ και επομένως, να 

οδηγούνται τα κύτταρα σε διαφορετική ρύθμιση των H-ras αλληλομόρφων. Είναι 

αξιοσημείωτο, πως η γονιδιακή αυτή αστάθεια και κατ’ επέκταση οι δομικές 

αλοιώσεις των ρυθμιστικών αλληλουχιών που εντοπίζονται εκεί, συνδέονται με την 

ύπαρξη ελαττωματικού μηχανισμού της εποδιόρθωσης των βλαβών στο DNA (DNA 

repair genes). 
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 Η παρατήρηση οτι οι υψηλότεροι λόγοι υπερέκφρασης βρέθηκαν σε 

όγκους Stage Τa (πίνακας 5), αποδεικνύει οτι οι αναφερόμενες δομικές 

τροποποιήσεις, που οδηγούν σε μεταγραφική ενεργοποίηση, σχετίζονται στενά με 

πρώιμα γεγονότα κατά την καρκινογένεση στην ουροδόχο κύστη του ανθρώπου. 

 Το υψηλότερο ποσοστό υπερέκφρασης, σημειώθηκε για τα K-ras και 

Ν-ras (58%) και χαμηλότερη συχνότητα για το H-ras (39%). Τα αποτελέσματα αυτά 

έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον τα ras ογκογονίδια συμμετέχουν σε όμοιες οδούς 

μεταβίβασης μηνυμάτων, οι οποίες παράγονται στα καρκινικά κύτταρα. Η εξίσωση 

όμως, των ποσοτήτων RNA με την χρήση της β-actin ως εσωτερικό μάρτυρα, είχε ως 

αποτέλεσμα να επιτευχθούν ισομοριακές ποσότητες RNA-υποστρώματος στις 

αντιδράσεις αντίστροφης μεταγραφής και επομένως, όσο το δυνατόν ακριβέστερες 

μετρήσεις. Είναι εύλογο οτι τα ras ογκογονίδια δεν υπόκεινται στο ίδιο μοντέλο 

υπερέκφρασης στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως, γεγονός που υποστηρίζει την 

άποψη οτι αυτό το πρότυπο έκφρασης είναι σημαντικό για την παθογένεση του 

συγκεκριμένου καρκίνου. 

 Είναι λοιπόν φανερό οτι τα τρία μέλη της οικογένειας ras, 

υπερεκφράζονται τελείως ανεξάρτητα μεταξύ τους. Παρατηρούμε, πως κάθε δείγμα 

παρουσιάζει μοναδικό πρότυπο έκφρασης για τα τρία μέλη της οικογένειας των 

ογκογονιδίων ras και κάθε μέλος έδειξε διαφορετικό εύρος Τ/Ν αναλογιών (πίνακας 

6). Το K-ras γονίδιο, έδειξε το υψηλότερο ποσοστό δειγμάτων για λόγους >3.1, που 

αναλογεί στο 1/3 των δειγμάτων που υπερεκφράστηκαν και σε ποσοστό 20% όλων 

των καρκινικών δειγμάτων. Το N-ras, σε αντιδιαστολή, παρουσίασε το χαμηλότερο 

ποσοστό δειγμάτων στην αντίστοιχη κλίμακα αναλογιών, που αναλογεί στο 1/8 των 

δειγμάτων που υπερεκφράστηκαν και σε ποσοστό μόλις 3.8% σε όλα τα δείγματα. Η 

παρατήρηση αυτή, υποδεικνύει την διαφορετική ρύθμιση των γονιδίων αυτών και 
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επομένως την παρουσία διαφορετικών ρυθμιστικών στοιχείων, στις θέσεις των 

υποκινητών των τριών ras γονιδίων. Leon et al (1987), αναφέρουν διαφορετικά 

επίπεδα έκφρασης των ras γονιδίων σε φυσιολογικούς ιστούς ποντικών. Έτσι, παρότι 

τα προϊόντα τους χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ομολογίας, κάθε μέλος της 

οικογενείας ras κατέχει ενδεχομένως και διαφορετικό ρόλο στην καρκινογένεση. 

 Το 73% των καρκινικών δειγμάτων, έκφρασαν τουλάχιστον ένα μέλος 

της οικογένειας ras. Αντίστοιχα, το 50% αυτών των δειγμάτων υπερέκφρασαν δύο 

μέλη της οικογένειας ras και το 17% υπερέκφρασαν και τα τρία ras γονίδια. Αυτά τα 

αποτελέσματα δηλώνουν σημαντική αύξηση των επιπέδων της p21 στους 

αντίστοιχους ιστούς. 

 Η παρούσα μελέτη, αποδεικνύει οτι η υπερέκφραση στο μεταγραφικό 

επίπεδο των H-ras, K-ras και N-ras γονιδίων στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως, 

είναι ένα συχνό γεγονός, που συμβαίνει νωρίς, κατά την ανάπτυξη αυτής της νόσου. 

Η ανίχνευση διαφορικής έκφρασης για τα τρία ras γονιδία, κάνει παραδεκτόν τον 

διαφορετικό ρόλο του καθενός από τα ras γονίδια, στην παθογένεση του καρκίνου, 

στην ουροδόχο κύστη του ανθρώπου. Επόμενα πειράματα που θα περιλαμβάνουν 

μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων, δύνανται να διασαφηνήσουν το ρόλο και την 

συνεισφορά κατά μέρος των H-ras, K-ras και N-ras ογκογονιδίων σ’ αυτήν την νόσο. 
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στην παρούσα μελέτη, έγινε μια πειραματική προσέγγιση, αναφορικά με τις 

ποιοτικές και ποσοτικές αλλαγές της έκφρασης των ογκογονιδίων ras, στον καρκίνο 

της ουροδόχου κύστεως στον άνθρωπο. Δεδομένου της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, 

σχετικά με τον αντικειμενικό σκοπό αυτής της μελέτης, πραγματοποιηθηκε καταρχάς 

ανίχνευση για σημειακές μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12, των ras γονιδίων. Αυτός ο 

τρόπος προσέγγισης, δεν απέδοσε χρήσιμες πληροφορίες, όσον αφορά τις ποιοτικές 

αλλαγές των ras γονιδίων και τον ρόλο τους στην εξέλιξη και πρόγνωση της νόσου, 

εφόσον ο χαρακτήρας αυτών των αλλοιώσεων, συνδέθηκε με την προέλευση του 

δείγματος. Αναφέρουμε, πως οι σημειακές μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12 του H-ras 

γονιδίου, αποτελούν για ορισμένες περιπτώσεις πρώιμα γεγονότα σ’ αυτήν την 

ασθένεια, ενώ δεν είναι αμεληταίο το ποσοστό μεταλλάξεων, σε ένα μέρος του 

πληθυσμού. Ωστόσο, η εικόνα των αποτελεσμάτων της παρούσας αλλά και 

προαναφερθέντων εργασιών, δεικνύει έναν διαφορετικό τρόπο εμπλοκής των ras 

ογκογονιδίων, πέρα των σημειακών μεταλλάξεων στις κωδικοποιές αλληλουχίες 

τους, στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως του ανθρώπου.  

 Από τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, φάνηκε πως η μεταγραφική 

ενεργοποίηση των ras γονιδίων, είναι ένας τέτοιος τρόπος συμμετοχής των γονιδίων 

αυτών κατά την καρκινογένεση, στο ουροθήλιο του ανθρώπου. Πράγματι, 

αποδείχθηκε οτι οι ποσοτικές αλλαγές των ras γονιδίων στο επίπεδο του mRNA, είναι 

ένα συχνό γεγονός, με σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτής της νόσου. Συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε υπερέκφραση και των τριών μελών της οικογένειας των ογκογονιδίων 

ras (H-ras, K-ras και N-ras), στους καρκινικούς ιστούς των δειγμάτων, σε σύγκριση 

με τους αντίστοιχους φυσιολογικούς ιστούς, των ίδιων ασθενών. Κάθε καρκινικό 
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δείγμα, παρουσίασε ένα μοναδικό πρότυπο έκφρασης, για τα τρία μέλη της 

οικογένειας των ογκογονιδίων ras και κάθε μέλος έδειξε και διαφορετικό βαθμό 

έκφρασης. Υποθέτουμε, πως η διαφορική έκφραση των ras γονιδίων, υποδεικνύει 

έναν διαφορετικό ρόλο για το κάθε μέλος της οικογένειας των ογκογονιδίων ras, στην 

παθογένεση του καρκίνου, στην ουροδόχο κύστη του άνθρωπο. Πέρα του 

συμπεράσματος αυτού, είναι φανερό πως η μεταγραφική ενεργοποίηση των ras 

γονιδίων στους καρκινικούς ιστούς των δειγμάτων, έχει σαν συνέπεια την σημαντική 

αύξηση της πρωτεΐνης p21 στους αντίστοιχους ιστούς και φανερώνει το μέγεθος της 

συνεισφοράς των ras γονιδίων, στην ανάπτυξη του καρκίνου στην ουροδόχο κύστη 

του ανθρώπου. 

 Η μεταγραφική ενεργοποίηση των ras γονιδίων, αποδείχθηκε πρώιμο 

γεγονός κατά την καρκινογένεση, στην ουροδόχο κύστη. Επίσης σημειώθηκε, πως οι 

ασθενείς που είχαν όγκους σε αρχικό στάδιο και δεν υπερέκφραζαν κάποιο από τα ras 

γονίδια, υποέκφραζαν συνήθως κάποιο από αυτά. Αυτές οι μεταβολές στην έκφραση 

των ras γονιδίων, υποθέτουν πως οι ρυθμιστικές περιοχές των γονιδίων αυτών, 

υφίστανται αλλοιώσεις. Αυτή η παρατήρηση, υποδεικνύει την ύπαρξη διαφορετικών 

ρυθμιστικών στοιχείων, στις θέσεις των υποκινητών των τριών γονιδίων. 

 Αναφορικά με το cH-ras1 γονίδιο, η υπερέκφρασή του θα μπορούσε 

να συνδεθεί με τις δομικές μεταβολές, που συμβαίνουν σε δύο πολυμορφικές 

περιοχές, γύρω και μέσα στο γονίδιο αυτό. Οι περιοχές αυτές, είναι η HRMS μίκρο-

δορυφορική περιοχή και η VTR μίνι-δορυφορική περιοχή, οι οποίες έχει αναφερθεί 

οτι περιέχουν στοιχεία που επιδρούν στην έκφρασή του cH-ras1 γονιδίου. Στην 

παρούσα μελέτη, δείχθηκε πως στους καρκινικούς ιστούς της ουροδόχου κύστεως του 

ανθρώπου, οι περιοχές αυτές υφίστανται γενετικές αλλαγές, όπως LOH και μίκρο-

δορυφορική (ΜΙ) αστάθεια. Η ΜΙ, χαρακτηρίστηκε ως πρώιμο γεγονός κατά την 
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καρκινογένεση στην ουροδόχο κύστη και φαίνεται να έχει ρυθμιστική επίδραση, 

ακόμη και στον φυσιολογικό πληθυσμό όπου συμβαίνει. Η VTR περιοχή, κατέχει 

ενεργότητα πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων και επομένως, η εμφάνιση 

σπάνιων VTR αλληλομόρφων στους καρκινικούς ιστούς των δειγμάτων μας, οδηγεί 

πιθανά, σε απώλεια της αποτελεσματικής πρόσδεσης, αυτών των μεταγραφικών 

παραγόντων. Η ύπαρξη μίκρο-δορυφορικής αστάθειας στην HRMS περιοχή και κατά 

συνέπεια ο ‘ακατάλληλος συνδυασμός’ με τα VTR αλληλόμορφα, έχει ως 

αποτέλεσμα, να μην μπορούν πλέον να λειτουργήσουν οι ‘ασφαλιστικές δικλείδες’ 

έναντι στην ενεργοποίηση του H-ras, οδηγώντας συνεπώς, σε διαφορετική ρύθμισή 

του. Τέτοιοι ακατάλληλοι συνδυασμοί, παρατηρήθηκαν στους καρκινικούς ιστούς 

των δειγμάτων μας και θα μπορούσαν να θεωρηθούν αίτια μεταγραφικής 

ενεργοποίησής του H-ras1 γονιδίου.  

 Εκτιμώντας οτι οι δομικές τροποποιήσεις στις πολυμορφικές θέσεις 

του H-ras γονιδίου, παρατηρήθηκαν σε σημαντικό ποσοστό των δειγμάτων μας, 

υποδεικνύεται πως ο ρόλος τους στην ενεργοποίηση του H-ras, είναι αρκετά 

σημαντικός σ’ αυτήν την ασθένεια. Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως πέρα από τις 

σημειακές μεταλλάξεις στις δομικές περιοχές του γονιδίου, μεταλλάξεις σε 

λειτουργικές περιοχές, γύρω και μέσα σ’ αυτό, δύνανται να οδηγήσουν σε 

ενεργοποίηση του φυσιολογικού H-ras. Οι μεταλλάξεις αυτές, έχουν θεωρηθεί ως 

συνέπεια βλαβών στον μηχανισμό επιδιόρθωσης του DNA και πιθανά αυτός ο έμεσος 

τρόπος ενεργοποίησης του H-ras, είναι μία από τις αιτίες, που δημιουργούν καρκίνο, 

στην ουροδόχο κύστη του ανθρώπου. 

 Ένα ακόμη σημείο προσέγγισης στην παρούσα εργασία, ήταν και η 

απώλεια της ετεροζυγωτίας (LOH). Η LOH, χαρακτηρίστηκε ως γενετικό γεγονός 

που συμβαίνει αργά κατά την ογκογένεση, στο ουροθήλιο του ανθρώπου, ενώ 
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σημειώθηκε σε σημαντικό ποσοστό των καρκινικών ιστών των δειγμάτων και βέβαια 

είναι πολύ πιθανό, το ποσοστό αυτό να είναι μεγαλύτερο, εφόσον μόνο από ένα μέρος 

των δειγμάτων αντλήσαμε πληροφορία. Παρατηρήσαμε, πως η απώλεια της 

ετεροζυγωτίας στην θέση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα, το εναπομείνον αλληλόμορφο 

να εκφράζει το φυσιολογικό H-ras, εφόσον δεν ανιχνεύτηκαν μεταλλάξεις στο 

κωδικόνιο 12 του γονιδίου, που αποτελεί τον πιο ενεργό στόχο για μεταλλάξεις. Η 

παρατήρηση αυτή, σε συσχέτιση με τα πειραματικά δεδομένα των Spandidos et al, 

προσδίδει στο H-ras γονίδιο κάποια ογκοκατασταλτική δράση, πέρα της καλά 

καθορισμένης ογκογονικής του δράσης. Είναι πιθανό, οι ρυθμιστικές περιοχές στον 

HRMS τόπο, οι οποίες φανερώνουν την ύπαρξη ‘αντικαρκινικών στοιχείων’, να 

συμμετέχουν σ’ αυτή την συμπεριφορά. Έτσι οι δομικές τροποποιήσεις, που 

συμβαίνουν στις αντίστοιχες λειτουργικές περιοχές του H-ras γονιδίου (μεταλλάξεις 

λόγω ελαττωματικού επιδιορθωτικού μηχανισμού του DNA), όταν συμβεί απώλεια 

της ετεροζυγωτίας, είναι δυνατόν να εκδηλώνονται ως υπερέχοντες χαρακτήρες, που 

επηρρεάζουν την φυσιολογική έκφρασή του στους καρκινικούς ιστούς, στο 

ουροθήλιο της κύστεως του ανθρώπου.  

 Συμπερασματικά, η καρκινογένεση στην ουροδόχο κύστη του 

ανθρώπου, αντανακλά όλες αυτές τις γενετικές αλλαγές, στα κύτταρα του 

ουροθηλιακού ιστού, που σε σχέση με τα ras γονίδια, είναι κυρίως αλλαγές 

ποσοτικές, οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη της νόσου και 

προέρχονται πιθανά από δομικές τροποποίησεις, στις λειτουργικές περιοχές των 

γονιδίων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

1. Οι σημειακές μεταλλάξεις, στο κωδικόνιο 12 του Η-ras γονιδίου, είναι ένα 

γενετικό γεγονός που συμβαίνει στον πληθυσμό και για ορισμένα άτομα, δύναται 

να αποτελεί, αίτιο καρκινογένεσης στο ουροθήλιο του ανθρώπου. Όσον αφορά τα 

K-ras και N-ras γονίδια, οι σημειακές μεταλλάξεις, στο κωδικόνιο 12 αυτών των 

γονιδίων, είναι σπάνια γεγονότα.  

 

2. Η μεταγραφική ενεργοποίηση των τριών μελών της οικογένειας των ογκογονιδίων 

ras, είναι ένα συχνό γεγονός, που συμβαίνει νωρίς και συνεισφέρει σημαντικά, 

στην ανάπτυξη καρκίνου στην ουροδόχο κύστη στον άνθρωπο.  

 

3. Τα ras γονίδια, παρουσιάζουν διαφορική έκφραση στους καρκινικούς ιστούς των 

δειγμάτων, της ουροδόχου κύστεως, φανερώνοντας την ύπαρξη ειδικών 

ρυθμιστικών στοιχείων για το κάθε μέλος και άρα, διαφορετικό ρόλο στην 

παθογένεση αυτής της νόσου.  

 

4. Οι πολυμορφικές περιοχές, που εντοπίζονται γύρω και μέσα στο H-ras γονίδιο, 

δύνανται να επιδράσουν στην ρύθμιση της έκφρασης του. Οι περιοχές αυτές, 

αποτελούν επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες, που η μεταβολή τους, συντελεί στην 

απορρύθμιση της λειτουργίας τους σχετικά με το H-ras και κατ’ επέκταση στην 

δημιουργία  καρκίνου, στο ουροθήλιο του ανθρώπου.  

 

5. Τα γονίδια που εμπλέκονται στην ύπαρξη γονιδιακής αστάθειας στην μίκρο-

δορυφορική περιοχή, αναφέρονται ως γονίδια, που επιδιορθώνουν βλάβες στο 
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DNA. Έτσι, η γονιδιακή ασταθεια που παρατηρήθηκε στους καρκινικούς ιστούς 

της ουροδόχου κύστεως, δύναται να αποδοθεί σε ελαττωματικό επιδιορθωτικό 

μηχανισμό των γονιδίων και άρα η αποκάλυψη τέτοιων γενετικών αλοιώσεων, 

προσδίδει στα ras γονίδια έναν έμεσο τρόπο εμπλοκής τους στην καρκινογένεση, 

της ουροδόχου κύστεως στον άνθρωπο.  

 

6. Η απώλεια της ετεροζυγωτίας στο H-ras γονίδιο, στους όγκους του ουροθηλίου, 

αποτελεί έναν άλλον τρόπο εμπλοκής των ras ογκογονιδίων σ’ αυτήν την νόσο, 

αλλά και στον καρκίνο γενικότερα. Ο συγκεκριμένος τρόπος ενεργοποίησης των 

ras γονιδίων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εφόσον η LOH στο H-ras, 

δεικνύει την ύπαρξη ογκοκατασταλτικών στοιχείων, στην περιοχή του 

φυσιολογικού αλληλομόρφου. 
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