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 Η εργασία αυτή αναφέρεται στην εφαρµογή της τεχνικής της πλαστικής 

αποκατάστασης βουβωνοκήλης, «χωρίς τάση» και µε τη χρήση προσθετικών 

υλικών σε 104 ασθενείς. Εκτιµάται ότι η τεχνική αυτή είναι ασφαλής, εύκολη και 

αξιόπιστη. Η επέµβαση είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µε τοπική-περιοχική 

αναισθησία και ο ασθενής να παραµείνει στο νοσοκοµείο για λιγότερο από µια 

ηµέρα. Ο ασθενής µπορεί να επιστρέψει στην καθηµερινή του δραστηριότητα σε 

4-5 ηµέρες. Με την τεχνική αυτή, οι αµφοτερόπλευρες βουβωνοκήλες µπορούν 

να αποκατασταθούν ταυτόχρονα. 
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Spandidos DA 

Journal of Investigative Dermatology October 2000; 115: 719-725 

Impact factor: 4.539 

 

Στην εργασία αυτή 67 δείγµατα σποραδικού βασικοκυτταρικού καρκίνου του 

δέρµατος ελέγθηκαν για απώλεια ετεροζυγωτίας του µικροδορυφορικού DNA 

στις θέσεις 9p21-p22, 17q13 και 17p21 όπου εδράζονται τα ογκοκατασταλτικά 

γονίδια p16, p53 και BRCA1. Για την περιοχή 9p21-p22 το ποσοστό της απώλειας 

ετεροζυγωτίας έφτασε το 55%, και είναι το υψηλότερο που έχει αναφερθεί, ενώ 

για τις περιοχές 17q13 και 17p21 είναι 11% και 34%, αντίστοιχα. Επίσης 28 από 

τα δείγµατα αυτά ελέγθηκαν για µεταλλάξεις στα γονίδια p16INK4a / p19ARF . Σε 
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δύο από αυτά, στη θέση 148 του εξονίου 2 του p16INK4a ανιχνεύθηκε ένας 

πολυµορφισµός (αντικατάσταση µιας βάσης αλανίνης από θρεονίνη). Το υψηλό 

ποσοστό ετεροζυγωτίας στην περιοχή 9p21-p22, σε συνδυασµό µε την απουσία 

µεταλλάξεων στα γονίδια p16INK4a / p19ARF που εδράζονται εκεί δηλώνει ότι τα 

γονίδια αυτά πιθανόν να µην ενέχονται στην ανάπτυξη του βασικοκυτταρικού 

καρκίνου του δέρµατος µέσω του µηχανισµού της αδρανοποίησης από 

µετάλλαξη, και ότι άλλα ογκοκατασταλτικά γονίδια που εδράζονται στην περιοχή 

και δεν έχουν ακόµα αναγνωριστεί πιθανόν να σχετίζονται µε την ανάπτυξη 

αυτού του συγκεκριµένου τύπου καρκίνου του δέρµατος. 

 

 

4. Mutational analysis of CDKN2a genes in patients with squamous cell 

carcinoma of the skin  

Z. Saridaki, T. Liloglou, A. Zafiropoulos, E. Koumantaki, O. Zoras and D.A. 

Spandidos 

British Journal of Dermatology (in press, accepted for publication on September 

2002) 

 Impact factor: 2.214 

  

 Ανάλυση της αστάθειας αλληλουχίας µικροδορυφορικού DNA, LOH και MI 

καθώς και διερεύνηση γονιδιακών µεταλλάξεων έγιναν σε 22 SCC, 5 Bowen’s 

Disease (BD) και 67 BCC δείγµατα. Συνολικά, το 52% (14 από τα 27) των 

δειγµάτων SCC και BD παρουσίασαν LOH τουλάχιστον σε ένα δείκτη 

µικροδορυφορικού DNA, ενώ µόνο 2 από τα 27 (7.5%) παρουσίασαν MI. Η 

απώλεια ετεροζυγωτίας του χρωµοσωµικού σκέλους 9p φαίνεται να εµφανίζεται 

σε αντίστοιχα ποσοστά τόσο στα SCC, όσο και στα BCC. Τα εξόνια 1α, 1β και 2 

του γονιδιακού τόπου CDKN2a διερευνήθηκαν για µεταλλάξεις. H 

αντικατάσταση µιας βαλίνης από µια γλυκίνη στο κωδικόνιο 28 του εξονίου 1α 

(Val28Gly) και η τριπλή αντικατάσταση CCC TTT που οδηγεί στην 

αντικατάσταση µιας αλανίνης από µια βαλίνη στο κωδικόνιο 57 και µετατρέπει 

την αργινίνη του κωδικονίου 58 σε κωδικόνιο τερµατισµού στο εξόνιο 2 

διακόπτοντας πρόωρα την αλληλουχία των αµινοξέων περιγράφονται για πρώτη 

φορά σε SCC. H µετάλλαξη στο εξόνιο 2 είναι ενδεικτική της επίδρασης 

υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). Ένας πολυµορφισµός που έχει ήδη περιγραφεί 
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στο γονίδιο p16INK4a, η αντικατάσταση µιας αλανίνης από θρεονίνη στο 

κωδικόνιο 148 του εξονίου 2 (Ala148Thr) ανιχνεύθηκε σε 6 από τα 94 δείγµατα 

µε συχνότητα 3.72%. Μετάλλαξη δεν ανιχνεύθηκε στα δείγµατα που 

προέρχονταν από BCC και BD, ούτε και στο εξόνιο 1β του γονιδίου p14ARF. Το 

υψηλό ποσοστό της απώλειας ετεροζυγωτίας στο 9p και οι µεταλλάξεις στα SCC 

δείγµατα υπονοούν ότι η ανενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων 

p16INK4a και p14ARF της περιοχής CDKN2a, µέσω απώλειας αλληλοµόρφου ή/και 

µετάλλαξης (πιθανόν οφειλόµενης σε UV ακτινοβολία) ίσως παίζει σηµαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του µη µελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρµατος, ειδικά 

στον πιο επιθετικό ακανθοκυτταρικό τύπο 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το κύριο χαρακτηριστικό του καρκινικού κυττάρου είναι η ανυπακοή του στους 

θεµελιώδεις κανόνες ελέγχου των φυσιολογικών κυττάρων µε αποτέλεσµα, αφενός, 

τον αυτόνοµο και ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό του, και αφετέρου, την κατάληψη 

περιοχών που φυσιολογικά ανήκουν σε άλλα κύτταρα. Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια 

συγκροτούν µια µεγάλη οµάδα γονιδίων που συµµετέχουν στη διαδικασία της 

καρκινογένεσης µε τρόπο υπολειπόµενο. Το βασικοκυτταρικό καρκίνωµα  (BCC), 

και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα (SCC) του δέρµατος αποτελούν τους δυο πιο 

διαδεδοµένους καρκίνους της καυκάσιας φυλής.  

 Στην παρούσα διατριβή επί διδακτορία έγινε in vitro ανάλυση σε µοριακό 

επίπεδο των γενετικών χαρακτηριστικών καρκινικών και προ- καρκινικών όγκων του 

δέρµατος (BCC, SCC, ν. Bowen) µε στόχο τη διερεύνηση του ρόλου του γονιδιακού 

τόπου INK4a-ARF (στον οποίο εδράζονται τα ογκοκατασταλτικά γονίδια p16INK4a, 

p15INK4b και p14ARF) στην ανάπτυξη και εµφάνιση του σποραδικού µη-

µελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρµατος σε Έλληνες ασθενείς. Η διερεύνηση έγινε 

µέσω ανάλυσης της αστάθειας αλληλουχίας µικροδορυφορικού DNA (loss of 

heterozygosity, LOH και microsatellite instability, MI) και µέσω ανίχνευσης 

µεταλλάξεων. 

 Το φαινόµενο της απώλειας ετεροζυγωτίας στην περιοχή  9p21-p22 

ανιχνεύθηκε στο υψηλότερο ποσοστό που έχει αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία 

για τα BCC (60%), ενώ υψηλό ποσοστό ανιχνεύθηκε αντιστοίχως και για τα SCC και 

ν. Bowen (52%). Το µοτίβο εµφάνισης LOH στο χρωµοσωµικό σκέλος 9p φαίνεται 

να είναι παρόµοιο τόσο στα SCC, όσο και στα BCC. To φαινόµενο της αστάθειας του 

µικροδορυφορικού DNA ανιχνεύθηκε σε χαµηλά ποσοστά τόσο στα BCC όσο και 

στα SCC. Τα εξόνια 1α, 1β και 2 του τόπου INK4a-ARF διερευνήθηκαν για 

µεταλλάξεις. H αντικατάσταση µιας βαλίνης από µια γλυκίνη στο κωδικόνιο 28 του 

εξονίου 1α (Val28Gly) και η τριπλή αντικατάσταση CCC TTT που οδηγεί στην 

αντικατάσταση µιας αλανίνης από µια βαλίνη στο κωδικόνιο 57 και µετατρέπει την 

αργινίνη του κωδικονίου 58 σε κωδικόνιο τερµατισµού στο εξόνιο 2 διακόπτοντας 

πρόωρα την αλληλουχία των αµινοξέων περιγράφονται για πρώτη φορά σε SCC στη 

διεθνή βιβλιογραφία. Οι µεταλλάξεις στο εξόνιο 2 είναι υπαινικτικές για επίδραση 

της UV ακτινοβολίας. Ένας πολυµορφισµός που έχει ήδη περιγραφεί στο γονίδιο 
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p16INK4a, η αντικατάσταση µιας αλανίνης από θρεονίνη στο κωδικόνιο 148 του 

εξονίου 2 (Ala148Thr) ανιχνεύθηκε σε 5 BCC και 1 SCC σε συνολική συχνότητα 

3.72%. 

 Το υψηλό ποσοστό LOH που βρήκαµε στην περιοχή 9p21-p22 υποδηλώνει ότι 

σηµαντικά για την BCC καρκινογένεση ογκοκατασταλτικά γονίδια πιθανόν να 

εντοπίζονται στην περιοχή αυτή. Η απουσία µεταλλάξεων στα γνωστά γονίδια 

p16INK4a και p14ARF, σε συνδυασµό µε την εµφάνιση LOH στην περιοχή 9p21-p22 

όπου αυτά εδράζονται υποδηλώνει ότι αν αυτά ενέχονται στην BCC καρκινογένεση 

δεν αδρανοποιούνται µέσω µεταλλάξεων. Ενδεχοµένως, όµως, νέο/α άγνωστο/α µέχρι 

στιγµής ογκοκατασταλτικά γονίδια της περιοχής 9p21-p22 να εµπλέκονται στην 

ανάπτυξη ορισµένων σποραδικών BCC δερµατικών όγκων. Οι µεταλλάξεις που 

ανιχνεύθηκαν στους SCC όγκους, σε συνδυασµό µε το υψηλό ποσοστό της απώλειας 

ετεροζυγωτίας (LOH) που διαπιστώθηκε στο 9p χρωµοσωµικό σκέλος υπονοούν ότι 

η ανενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων p16INK4a και p14ARF της 

περιοχής INK4a-ARF, µέσω απώλειας αλληλοµόρφου ή/και µετάλλαξης (πιθανόν 

οφειλόµενης σε UV ακτινοβολία) µπορεί να παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

του µη-µελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρµατος, ιδιαιτέρως στον πιο επιθετικό 

SCC τύπο. 
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ABSTRACT 
 

Cancer cells are defined by two heritable properties: they reproduce in defiance of the 

normal restraints and they invade and colonize territories normally reserved for other 

cells. Tumor suppressor genes are a large group of inhibitory genes that participate in 

carcinogenesis with a non-dominant effect. Non-melanoma skin cancers, squamous 

cell carcinomas (SCC) and basal cell carcinomas (BCC), are the most common 

neoplasias of the Caucasian population.  

 In the present PhD thesis we performed an in vitro analysis of the genetic and 

molecular characteristics of non-melanoma skin tumors and pre-cancerous lesions 

(BCC, SCC, Bowen’s Disease) in order to determine the involvement of INK4a-ARF 

tumor suppressor genes p16INK4a, p15INK4b and p14ARF in the development of sporadic 

non-melanoma skin cancer of Greek patients. An allelic imbalance analysis (loss of 

heterozygosity, LOH and microsatellite instability, MI), as well as, a mutational 

analysis were performed. 

 For chromosome locus 9p21-p22 the overall frequency of BCC LOH reached 

60% and it is the highest reported in the international literature. In addition, the LOH 

frequency found for SCC and Bowen’s Disease specimens was also high, reaching 

52%. 9p LOH appears to be equally involved in both BCC and SCC tumors. MI was 

rare in both SCC and BCC specimens. Exons 1α, 1β and 2 of the INK4a-ARF locus 

were screened for mutations. A Val28Gly substitution in exon 1α and a CCC TTT 

(Ala57Val and Arg58Ter) substitution in exon 2, resulting in an early termination of 

the amino acid sequence are reported for the first time in two SCCs, the latter being 

indicative of a combination of a UV radiation-induced mutation and a point mutation. 

A previously described polymorphism of the p16INK4a gene, Ala148Thr, was also 

detected in 5 BCC and 1 SCC specimens in an overall allelic frequency of 3.72%.   

 The elevated LOH frequency confined in locus 9p21-p22, as well as the 

detection of polymorphism in the p16INK4a gene in a proportion of human BCC tumors 

provide strong evidence of genetic alteration on the given locus. Thus, inactivation of 

the p16INK4a gene, or of another/others yet unidentified tumor suppressor gene/s 

located on this chromosome region, probably have involvement in the carcinogenesis 

of at least some human BCC. The detected mutations combined with the high 

frequency of 9p LOH found in our SCC tumors imply that inactivation of INK4a-
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ARF locus’s tumor suppressor genes p16INK4a and p14ARF, via allelic loss and/or 

mutation (possibly UV induced) could play a significant role in non-melanoma skin 

cancer development, particularly in the more aggressive SCC type. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 

1.1. Ο καρκίνος σαν µια µικροεξελικτική διαδικασία 

 

Το σύνολο των κυττάρων του ανθρώπινου οργανισµού, σε κανονικές συνθήκες, 

υφίσταται έλεγχο στη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασµό. Ο έλεγχος αυτός 

επιτυγχάνεται µέσα από τη διατήρηση µιας λεπτής ισορροπίας µεταξύ των διαφόρων 

ρυθµιστικών µηχανισµών. Γενετικές αλλοιώσεις (όπως µεταλλάξεις, απαλοιφές ή 

µεταθέσεις, στα γονίδια που ελέγχουν τους ρυθµιστικούς µηχανισµούς), ο 

ανταγωνισµός και η φυσική επιλογή µέσα σε ένα πληθυσµό σωµατικών κυττάρων 

είναι τα βασικά συστατικά του καρκίνου: πρόκειται για µια ασθένεια στην οποία 

µοναδικά, µεταλλαγµένα κύτταρα αρχικά «ευηµερούν» σε βάρος των γειτονικών τους 

κυττάρων, αλλά στο τέλος τα καταστρέφουν οδηγώντας τον οργανισµό στο θάνατο 

(Cairns, 1975). 

Τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από δύο κληρονοµούµενες ιδιότητες: 

(1) αυτά και οι απόγονοί τους αναπαράγονται περιφρονώντας τους φυσικούς 

περιορισµούς (είναι, δηλαδή νεοπλασµατικά), και (2), διηθούν και αποικίζουν 

περιοχές που φυσιολογικά ανήκουν σε άλλα κύτταρα (είναι, δηλαδή, κακοήθη). O 

συνδυασµός αυτών των δύο χαρακτηριστικών κάνει τον καρκίνο ιδιαίτερα επικίνδυνο 

(De Vita, 1997). Οι περισσότεροι καρκίνοι έχουν κλωνική προέλευση (clonal origin), 

φαίνεται, δηλαδή, να ξεκινούν από ένα κύτταρο το οποίο έχει υποστεί µια σωµατική 

µετάλλαξη (Fialkow, 1976). Αυτό όµως δεν είναι αρκετό. Oι απόγονοι του κυττάρου 

πρέπει να υποστούν µια σειρά διαδοχικών γενετικών αλλοιώσεων, επιπρόσθετες 

µεταλλάξεις σε περισσότερα από ένα γονίδια ώστε να αποκτήσουν τον πλήρως 

εξαλλαγµένο φαινότυπο του καρκινικού κυττάρου (Vogelstein and Kinzler, 1993). 

Χάρη, δε, στους επιδιορθωτικούς µηχανισµούς του κυττάρου (repair genes and 

enzymes) πολλές από αυτές τις γονιδιακές βλάβες θα είναι αναστρέψιµες (Barnes et 

al., 1993). 

 Η παθογένεια των νεοπλασµάτων, λοιπόν, πρέπει να γίνει κατανοητή σαν µια 

εξελικτική διαδικασία µεταλλάξεων και φυσικής επιλογής που συµβαίνει στα 

σωµατικά κύτταρα σε ένα χρονικό ορίζοντα µηνών ή χρόνων και οδηγεί στην άρση 
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της οικολογικής ισορροπίας µεταξύ των συστηµάτων ενός οργανισµού (Cairns, 

1975).  

 

1.2. Η νεοπλασµατική εξαλλαγή σε µοριακό, κυτταρικό και ιστικό 

επίπεδο 
 

Η ογκογένεση είναι µια πολύπλοκη και πολυδιάστατη διαδικασία σε µοριακό, 

κυτταρικό και ιστικό επίπεδο. Η επικρατούσα άποψη σχετικά µε τη βιολογία των 

νεοπλασµάτων είναι ότι πρόκειται για την τελική κατάληξη µιας σειράς 

αθροιζόµενων γενετικών αλλοιώσεων οι οποίες οδηγούν στην απώλεια του ελέγχου 

του κυτταρικού κύκλου. Καρυοτυπικές και κυτταρογενετικές µελέτες έχουν δείξει 

µεταβολές σε συγκεκριµένα χρωµοσώµατα στα οποία έχει βρεθεί ότι εδράζονται 

ογκογονίδια, ογκοκατασταλτικά γονίδια, γονίδια αυξητικών παραγόντων και των 

υποδοχέων τους, γονίδια παραγόντων ελέγχου του κυτταρικού κύκλου και γονίδια 

πρωτεϊνών που χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά των νεοπλασµατικών κυττάρων προς 

τα γειτονικά κύτταρα και το στρώµα. 

 Τέσσερα είναι τα βασικά στάδια της νεοπλασµατικής εξέλιξης: 

1. καρκινική µετατροπή των κυττάρων (transformation) 

2. αύξηση της µάζας των νεοπλασµατικών κυττάρων (growth) 

3. διήθηση του στρώµατος 

4. δηµιουργία αποµακρυσµένων µεταστάσεων 

Η καρκινική εξαλλαγή ενός κυττάρου είναι αποτέλεσµα µιας σειράς γενετικών 

παραγόντων που το οδηγούν από την κατάσταση του απόλυτου ελέγχου της 

κυτταρικής ανάπτυξης στην απώλεια αυτού και άρα στον άµετρο, διαρκή 

πολλαπλασιασµό. Η απώλεια της διαφοροποίησης, ένα άλλο χαρακτηριστικό της 

νεοπλασµατικής εξαλλαγής ορίζεται από συγκεκριµένες κυτταρολογικές και 

µορφολογικές αλλαγές όπως ο πλειοµορφισµός, η υπέρχρωση των πυρήνων, η αδρή 

κατανοµή της χρωµατίνης, οι ευµεγέθεις πυρηνίσκοι, οι άτυπες πυρηνοκινησίες, η 

απώλεια πολικότητας και προσανατολισµού των κυττάρων (Bishop, 1991). 

 Ο ρυθµός αύξησης ενός νεοπλάσµατος φαίνεται να εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, κάποιους γνωστούς, όπως οι ορµονικοί και οι αυξητικοί παράγοντες και 

η επαρκής αγγείωση, και κάποιους ακόµη άγνωστους. Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι 

ο ρυθµός αύξησης είναι συνάρτηση του βαθµού διαφοροποίησης του νεοπλάσµατος. 
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Οι χαµηλής διαφοροποίησης όγκοι φαίνεται να αυξάνονται ταχύτερα από τους καλά 

διαφοροποιηµένους όγκους, υπάρχει, όµως µια ευρεία διακύµανση στο συσχετισµό 

αυτό (Folkman, 1990).  

 Ο ρυθµός ανάπτυξης µιας µάζας φυσιολογικού ή νεοπλασµατικού ιστού 

εξαρτάται από το ρυθµό παραγωγής νέων κυττάρων και το ρυθµό απώλειας των 

παλαιών, κυρίως µε τη διαδικασία της απόπτωσης. Στους φυσιολογικούς ιστούς 

υπάρχει ισορροπία µεταξύ της παραγωγής και της απόπτωσης των κυττάρων, 

αντίθετα, στους νεοπλασµατικούς ιστούς επικρατεί ανισορροπία µε αποτέλεσµα την 

άµετρη και εκθετική αύξηση των καρκινικών κυττάρων. Ο ρυθµός αύξησης ενός 

νεοπλάσµατος καθορίζει σε ένα βαθµό και την κλινική του συµπεριφορά και εξέλιξη 

(Bissonnette et al., 1992). 

 Ο κυτταρικός κύκλος στα σωµατικά κύτταρα διαχωρίζεται λειτουργικά σε 4 

φάσεις: 

1. Μίτωση (Mitosis – M) 

2. Προ-αντιγραφικό διάστηµα (Prereplication gap – G1), φάση αναµονής – G0 

3. Σύνθεση του DNA (S) 

4. Προ-µιτωτικό διάστηµα (Premitotic gap – G2) 

Το σύνολο σχεδόν των διαφοροποιηµένων κυττάρων των φυσιολογικών ιστών 

βρίσκεται στη φάση G0/G1. Η προοδευτική µετάπτωση από το ένα στάδιο στο άλλο 

ελέγχεται από τις κυκλινοεξαρτώµενες κινάσες (CDKs), τις κυκλίνες (cyclines), και 

τους αναστολείς των κυκλοεξαρτώµενων κινασών (CDKIs). Οι κυκλινοεξαρτώµενες 

κινάσες συντίθενται και εκφράζονται σε όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου 

αλλά είναι ανενεργείς. Ενεργοποιούνται µε φωσφορυλίωση αφού συνδεθούν πρώτα 

µε τις ειδικές κυκλίνες οι οποίες συντίθενται και εκφράζονται κατά τη διάρκεια 

συγκεκριµένων φάσεων του κυτταρικού κύκλου και αποσυντίθενται αµέσως µετά την 

ολοκλήρωση της δράσης τους. Οι αναστολείς των κυκλοεξαρτώµενων κινασών 

(CDKIs) διακρίνονται σε δύο οµάδες. Η µια αποτελείται από τις πρωτείνες p21, p27 

και p57 που αναστέλλουν όλες τις CDKs. Η άλλη αποτελείται από τις πρωτείνες p15, 

p16, p18 και p19 (INK4A) που αναστέλλουν µόνο τις CDK4 και CDK6 (Hartwell, 

1992). 

 Το κυριότερο σηµείο ελέγχου (checkpoint) του κυτταρικού κύκλου είναι το 

σηµείο µετάβασης από τη φάση G1 στη φάση S. Όταν ένα φυσιολογικό κύτταρο 

δέχεται ένα ερέθισµα πολλαπλασιασµού προκαλείται σύνθεση των CDs στην αρχή 

της φάσης G1 οι οποίες ενεργοποιούν τις CDK4 και CDK6 καθώς και της CE η οποία 
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ενεργοποιεί την CDK2. Η πρωτείνη του ρετινοβλαστώµατος (pRB) είναι το 

µεταφραστικό παράγωγο του ογκοκατασταλτικού γονιδίου του ρετινοβλαστώµατος 

και δρα στα πρώτα 2/3 της φάσης G1 όπου λειτουργεί σαν φρένο στον κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό µέσω του E2F µεταγραφικού παράγοντα. Η φωσφορυλίωση της 

pRB αναιρεί την κατασταλτική της δράση και επιτυγχάνεται µε την παρέµβαση των 

συµπλεγµάτων cyclinD/CDK4, cyclinD/CDK6, cylcinE/CDK2. Έτσι, η pRB 

βρίσκεται σε ένα σταυροδρόµι: από τη µια πλευρά µιτογόνα ερεθίσµατα προκαλούν 

τη φωσφορυλίωσή της µέσω των cyclin D και E και από την άλλη πλευρά, µέσω της 

ΙΝΚ4Α/p16 πρωτείνης η οποία συνδέεται µε τις CDK4, CDK6 και CDK2 

ελευθερώνονται και καταβολίζονται οι cyclin D και E αναστέλλοντας τη 

φωσφορυλίωση της pRB (Weinberg, 1990). 

 Η πρωτείνη p53 ενεργοποιείται από δύο διαφορετικά ερεθίσµατα: από βλάβη 

στο µόριο του DNA και από την επίδραση αυξητικών παραγόντων µέσω της 

INK4A/p19 πρωτείνης. Έχει και δύο διαφορετικές δράσεις: σταµατά τον κυτταρικό 

κύκλο µέσω της αρνητικής δράσης που ασκεί το γονίδιο p21 στην cyclinD1 και στην 

pRB, και προάγει την απόπτωση µέσω της ενεργοποίησης ειδικών γονιδίων και του 

καταβολισµού πρωτεϊνών µε τη βοήθεια της ουβικουιτίνης. 

 Στα περισσότερα νεοπλάσµατα έχει παρατηρηθεί απορύθµιση των 

µηχανισµών ελέγχου του κυτταρικού κύκλου και του µηχανισµού της απόπτωσης οι 

οποίες οφείλονται σε µεταβολές της ρυθµιστικής λειτουργίας της πρωτείνης του 

ρετινοβλαστώµατος και της πρωτείνης p53 (Harper et al., 1993; Livingstone et al., 

1992). 

 Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αύξηση των 

νεοπλασµάτων είναι η αγγειογένεση. Ένας όγκος δεν µπορεί να αυξηθεί σε διάµετρο 

µεγαλύτερη από 0.1-0.2 εκ. χωρίς να περιέχει αγγεία τα οποία θα µεταφέρουν το 

απαραίτητο οξυγόνο και τις θρεπτικές ουσίες στα καρκινικά κύτταρα. Χωρίς αυτά, η 

υποξεία θα προκαλέσει την ενεργοποίηση του αποπτωτικού µηχανισµού µέσω της 

p53 και θα επέλθει η νέκρωση του νεοπλάσµατος. Πειραµατικά και κλινικά δεδοµένα 

υποδηλώνουν ότι η ενεργοποίηση της αγγειογένεσης συµβαίνει σε αρχικά στάδια της 

ακολουθίας της νεοπλασµατικής εξαλλαγής και πιθανόν αποτελεί ένα περιοριστικό 

(rate-limiting) φαινόµενο. Παρόλο που δεν είναι ακόµη πλήρως γνωστά τα επακριβή 

µοριακά φαινόµενα η τελική κατάληξη είναι η ανατροπή της υπάρχουσας 

φυσιολογικής ισορροπίας ανάµεσα σε αγγειογενετικούς και ανασταλτικούς 
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παράγοντες της αγγειογένεσης και φαίνεται να εµπλέκεται σε κάποιο βαθµό και η 

πρωτείνη p53 (Folkman, 1990). 

 Η διήθηση του στρώµατος και η µεταστατική ικανότητα είναι τα βιολογικά 

φαινόµενα που χαρακτηρίζουν την επιθετική συµπεριφορά ενός νεοπλάσµατος. Τα 

κύτταρα των επιθηλιακών νεοπλασµάτων αποκτούν προοδευτικά την ικανότητα να 

διασπούν τη βασική µεµβράνη και να «µετακοµίζουν» σε άλλα ιστικά διαµερίσµατα. 

Αυτή η παθολογική βιολογική συµπεριφορά καθορίζεται από µεταβολές στη σχέση 

των νεοπλασµατικών κυττάρων µεταξύ τους και προς τα στρωµατικά µόρια. Τα 

φυσιολογικά κύτταρα συγκολλούνται µεταξύ τους µε διάφορα µόρια, τα πιο 

σηµαντικά από τα οποία είναι οι cadherins, και στην περίπτωση των επιθηλιακών 

κυττάρων οι Ε- cadherins. Οι cadherins συνδέονται µε τον κυτταροσκελετό µέσω των 

catenins και µε αυτό τον τρόπο προκαλείται η έκφραση ή/και αναστολή 

συγκεκριµένων γονιδίων που έχουν ως αποτέλεσµα την έκφραση συγκεκριµένου 

ιστικού µορφολογικού φαινοτύπου. Σε πολλά επιθηλιακά νεοπλάσµατα έχει 

παρατηρηθεί ελάττωση στην έκφραση των Ε- cadherins ή catenins µε άµεσο 

επακόλουθο την ελάττωση της συγκολλητικότητας των νεοπλασµατικών κυττάρων 

και την προοδευτική απώλεια του επιθηλιακού φαινοτύπου (Frixen et al., 1991; 

Takeichi, 1993). 

 Μια ακόµη κατηγορία µορίων που ενεργοποιούνται σε παθολογικά επίπεδα σε 

πολλά επιθηλιακά νεοπλάσµατα είναι διάφοροι τύποι πρωτεασών που καταβολίζουν 

τα µόρια του στρώµατος και επιτρέπουν τη διήθησή του από τα νεοπλασµατικά 

κύτταρα. Και στην περίπτωση αυτή στους φυσιολογικούς ιστούς υπάρχει µια 

ελεγχόµενη ισορροπία στο σύστηµα πρωτεασών/αντιπρωτεασών (µόρια που 

προστατεύουν την ακεραιότητα του στρώµατος). 

 Η παθολογική µεταναστευτική ικανότητα των νεοπλασµατικών κυττάρων 

οφείλεται σε ενεργοποίηση του κυτταρικού µηχανισµού κινητικότητας είτε από µόρια 

που εκκρίνονται από τα καρκινικά κύτταρα, είτε από χηµειοτακτικά µόρια που 

προκύπτουν από την πρωτεόλυση µορίων του στρώµατος (κολλαγόνου, λαµινίνης 

κολλαγόνου και πρωτεογλυκανών). Τα πεπτίδια αυτά έχουν και αυξητική δράση στα 

νεοπλασµατικά κύτταρα. Με αυτούς και άλλους µοριακούς µηχανισµούς τα 

καρκινικά κύτταρα βρίσκουν το δρόµο τους προς την αγγειακή κυκλοφορία και 

µεθίστανται σε άλλα όργανα (Stetler-Stevenson et al., 1993). 
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1.3. Ο καρκίνος σαν µεταλλακτικός φαινότυπος 
 

Η παρατήρηση της αυξηµένης συχνότητας χρωµοσωµικών αλλοιώσεων και 

µεταλλάξεων στους διάφορους καρκίνους του ανθρώπου οδήγησε στην υπόθεση ότι ο 

καρκίνος αντιστοιχεί σε υπερµεταλλακτικό φαινότυπο (Loeb, 1991) (Εικόνα 1). Η 

υπόθεση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι ο ενδογενής ρυθµός τυχαίας 

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

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

υψηλότερο αριθµό µεταλλάξεων οι οποίες συσσωρεύονται στο γενετικό υλικό των 

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

τελευταίες, δε, πιθανότατα είναι πολύ περισσότερες µια και η χρησιµοποιούµενη 

σήµερα µεθοδολογία έχει επινοηθεί για να ανιχνεύει συγκεκριµένες γενετικές 

αλλοιώσεις, όπως, χρωµοσωµικές ανωµαλίες, ελλείψεις και αντικαταστάσεις βάσεων, 

ενώ τυχαίες µεταλλάξεις συνήθως διαφεύγουν. Οι µεταλλάξεις αυτές που βρίσκονται 

σε µη κωδικοποιούµενες αλληλουχίες του DNA είναι εκείνες που αντικατοπτρίζουν 

τον πραγµατικό βαθµό µεταλλαξιογένεσης αφού η δηµιουργία τους δεν επάγεται και 

η διατήρησή τους στον κυτταρικό πληθυσµό δεν επιλέγεται λόγω της έλλειψης 

λειτουργικότητας. 

 Αντίλογο στη θεωρία του καρκίνου σαν µεταλλακτικό φαινότυπο προσφέρει η 

θεωρία της µεταλλαξο-επαγώµενης κλωνικής ανάπτυξης του όγκου. Σύµφωνα µε 

αυτή τη θεωρία, της οποίας η εφαρµογή προϋποθέτει σταθερό ρυθµό 

µεταλλαξιογένεσης, αν συµβεί µια µετάλλαξη σε ένα κύτταρο υπάρχει 1 πιθανότητα 

στις 1010 να συµβεί στο κύτταρο αυτό και δεύτερη µετάλλαξη. Ανάµεσα, δε, στις 

µεταλλάξεις που συµβαίνουν νωρίς στην ογκογένεση πρέπει να υπάρχουν τέτοιες που 

να αυξάνουν το χρόνο ζωής του κυττάρου που τις φέρει, ή ακόµα και να το κάνουν 

«αθάνατο». Αν και η θεωρία αυτή δεν είναι τελείως ανυπόστατη, εντούτοις είναι 

µάλλον απίθανη, δεδοµένου του µεγάλου αριθµού µεταλλάξεων που συσσωρεύονται 

στα καρκινικά κύτταρα και της όχι και τόσο µεγάλης  γενετικής ετερογενείας ενός 

όγκου, που η θεωρία αυτή προβλέπει (Nowell, 1976). 
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Χηµικά 

Ακτίνες Χ 

Ενδογενείς διαδικασίες 

 

 

Επιδιόρθωση του DNA 

Αντιγραφή του DNA 

Αποχωρισµός των χρωµοσωµάτων 

 

 

Υπερµεταλλακτικός φαινότυπος 

 

 

 

Ογκοκατασταλτικά         Ογκογονίδια  Γονίδια επιδιόρθωσης 

γονίδια           DNA 

 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Αύξηση, διήθηση, µετάσταση 

 

Εικόνα 1: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση του µοντέλου που προϋποθέτει 

αύξηση του ρυθµού µεταλλαξιογένεσης για την ανάπτυξη του καρκίνου.  
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1.4. Χηµικά Καρκινογόνα και ακτινοβολία 
 

Τα χηµικά καρκινογόνα είναι υπεύθυνα για το µεγαλύτερο ποσοστό καρκίνων. Ο 

µεταβολισµός τους δηµιουργεί ηλεκτρονιόφιλα κέντρα που αντιδρούν µε το DNA 

προκαλώντας µεταλλάξεις. Μεταλλάξεις δηµιουργούνται και κατά τη διαδικασία 

επιδιόρθωσης του DNA (De Vita, 1997). 

Η ιονίζουσα ακτινοβολία προκαλεί θραύσεις στο σκελετό του DNA, µε 

αποτέλεσµα τη µετατόπιση χρωµοσωµικών τµηµάτων και την ενεργοποίηση πρώτο-

ογκογονιδίων. Επίσης, µπορεί να προκαλέσει µεταλλάξεις στο DNA, οι οποίες αν δεν 

επιδιορθωθούν µπορούν να οδηγήσουν σε καρκινικούς όγκους (de Gruijl et al., 2001). 

Σε ό,τι αφορά στον καρκίνο του δέρµατος πολλοί γενετικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες είναι γνωστό ότι συνεισφέρουν στην ανάπτυξή του. Ο πιο σηµαντικός 

είναι η επαναλαµβανόµενη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλιακού φωτός 

(Aszterbaum et al., 1999a; Aszterbaum et al., 1999b; Soufir et al., 2000; Soufir et al., 

1999). Εκτός αυτού, η υπεριώδης ακτινοβολία είναι υπεύθυνη και για µια κατάσταση 

σχετικής ανοσοκαταστολής στο δέρµα λόγω της επίδρασής της στο επιδερµικό 

ανοσολογικό σύστηµα, πράγµα που οδηγεί σε ανεπαρκή πρόληψη της ανάπτυξης 

καρκίνου (Nishigori et al., 1996). 

 

1.5. Οµάδες γονιδίων που ενέχονται στην καρκινογένεση 
 

Η καρκινική εξαλλαγή ενός κυττάρου είναι µια πολύπλοκη και πολυσταδιακή 

διαδικασία κατά την οποία περισσότεροι του ενός γενετικοί και επιγενετικοί 

παράγοντες απαιτούνται για τη µετάβαση ενός κυττάρου από την κατάσταση 

φυσιολογικού ελέγχου κυτταρικής συµπεριφοράς στην κατάσταση που αυτός ο 

έλεγχος έχει χαθεί. Ενώ, η ανάπτυξη των φυσιολογικών κυττάρων ρυθµίζεται µε 

βάση της ανάγκες ολόκληρου του οργανισµού, τα καρκινικά κύτταρα έχουν την 

ικανότητα να πολλαπλασιάζονται ανεξάρτητα και συνέχεια δηµιουργώντας τελικά 

νεοπλασµατικά µορφώµατα που διεισδύουν στους γειτονικούς ιστούς. Ένα βασικό 

χαρακτηριστικό των καρκινικών κυττάρων είναι ότι διαιρούνται διαρκώς παράγοντας 

νέα καρκινικά κύτταρα και ποτέ κάποιο φυσιολογικό απόγονο. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

ανωµαλίες που ωθούν ένα κύτταρο να γίνει καρκινικό κληρονοµούνται σταθερά σε 

κυτταρικό επίπεδο, και άρα, πρέπει να έχουν γενετική βάση. Η ανάπτυξη του 
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καρκίνου είναι συνέπεια µιας σειράς µεταλλάξεων που σχετίζονται µε τη µη 

φυσιολογική έκφραση και λειτουργία ενός σχετικά µικρού αριθµού γονιδίων 

(Spandidos, 1986). Τα γονίδια αυτά παίζουν σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο της 

αύξησης και της διαφοροποίησης του κυττάρου και κατατάσσονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: 

1. τα ογκογονίδια (oncogenes), µε φυσιολογικό αλληλόµορφο τα πρωτο-

ογκογονίδια 

2. τα ογκοκατασταλτικά γονίδια (tumor-suppressor genes) 

(Bishop, 1991)  

Πρόσφατα µια τρίτη κατηγορία ταυτοποιήθηκε, τα γονίδια επιδιόρθωσης του DNA 

(mismatch repair genes) (Modrich, 1994).  

 Η έρευνα πάνω σε αυτές τις κατηγορίες γονιδίων προσανατολίζεται στην 

ταυτοποίησή τους, στη διασαφήνιση του βιοχηµικού τους ρόλου, στην εντόπιση των 

γενετικών αλλοιώσεων που οδηγούν σε ογκογενετική δράση και στην εξακρίβωση 

της συµµετοχής τους στα διάφορα στάδια της κακοήθους εξαλλαγής. Οι µέχρι τώρα 

επιτυχίες στον τοµέα αυτό της έρευνας αποτελούν έναν από τους µεγάλους θριάµβους 

της µοριακής βιολογίας. 

 

1.5.1. Ογκογονίδια (Oncogenes) 

 

 Τα ογκογονίδια διακρίνονται σε κυτταρικά (c-onc) και ιικά (v-onc) και µέχρι σήµερα 

έχουν ταυτοποιηθεί περισσότερα από 50. Προκύπτουν µετά από ενεργοποίηση των 

πρωτο-ογκογονιδίων από σηµειακές µεταλλάξεις, γονιδιακή επέκταση, απαλείψεις 

και µετατοπίσεις ή µετά από ενσωµάτωση ιικών αλληλουχιών. Η ενεργοποίησή τους 

µπορεί να γίνει σε ποιοτικό ή ποσοτικό επίπεδο ή και στα δύο επίπεδα. Έτσι, µπορεί 

να έχουµε παραγωγή µιας µεταλλαγµένης πρωτείνης, υπερέκφραση της φυσιολογικής 

ή και τα δύο (Spandidos and Siminovitch, 1978). 

 Η ογκογόνος δράση ενός ογκογονιδίου καθορίζεται από τη δυνατότητα 

πρόκλησης µετασχηµατισµού µετά από την εισαγωγή του στα κατάλληλα κύτταρα-

δέκτες. Η έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται στην κατανόηση του 

βιοχηµικού τους ρόλου, στην εντόπιση των γενετικών αλλοιώσεων που οδηγούν σε 

ογκογόνο δράση και στην αποσαφήνιση της συµµετοχής τους στα διάφορα στάδια 

της κακοήθους εξαλλαγής (Knudson, 1971; Strachan et al., 1996). Τα περισσότερα 

ογκογονίδια φαίνεται να ελέγχουν την κυτταρική αύξηση και τον πολλαπλασιασµό. 
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Ανάλογα µε τον τρόπο δράσης τους και τις πρωτείνες που παράγουν κατατάσσονται 

σε διάφορες οµάδες: στους αυξητικούς παράγοντες, στους υποδοχείς αυξητικών 

παραγόντων, στους ενδοκυττάριους διαβιβαστές µηνυµάτων και στις ρυθµιστικές 

πρωτείνες µεταγραφής (Hunter, 1984). 

 

Αυξητικοί παράγοντες  

Το ογκογονίδιο sis που ανήκει σε αυτή την κατηγορία κωδικοποιεί τον αυξητικό 

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

προκαλέσει µετασχηµατισµό κυττάρων που διαθέτουν τον υποδοχέα του PDGF. 

Έχουν παρατηρηθεί και περιπτώσεις κυττάρων που παράγουν τόσο τον PDGF όσο 

και τον υποδοχέα του (ligand). Στις περιπτώσεις αυτές έχουµε το φαινόµενο της 

«αυτοκρινούς επαγωγής» (Cooper, 1990). 

 

Υποδοχείς ορµονών και αυξητικών παραγόντων 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδοκυττάριοι υποδοχείς και υποδοχείς της 

κυτταρικής µεµβράνης. Τα γονίδια που κωδικοποιούν για υποδοχείς της κυτταρικής 

µεµβράνης µε ενεργότητα κινάσης τυροσίνης ενεργοποιούνται σε ογκογονίδια όταν 

µεταλλαχθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε οι υποδοχείς που κωδικοποιούν να παραµένουν 

ενεργοί ακόµη και απουσία συνδέτη. Για παράδειγµα, ErbB1 πρωτεΐνη υποδοχέας 

του EGF χωρίς την εξωκυττάρια µορφή αυτού, ErbB2 συγγενής µορφή του υποδοχέα 

της EGF µε σηµειακή µετάλλαξη (Cantley et al., 1991). 

 

Ενδοκυττάριοι διαβιβαστές µηνυµάτων 

Τα προϊόντα ογκογονιδίων αυτή της τάξης είναι: οι κινάσες τυροσίνης (πυρηνικές και 

κυτταροπλασµατικές), οι κινάσες σερίνης/θρεονίνης, οι Ras πρωτείνες και οι 

συγγενείς πρωτείνες της φωσφολιπάσης C (Cantley et al., 1991). 

 

Ρυθµιστικές πρωτείνες µεταγραφής 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν προϊόντα ογκογονιδίων που αποτελούν πυρηνικούς 

µεταγραφικούς παράγοντες. Τα προϊόντα αυτά συµµετέχουν άµεσα στη ρύθµιση 

άλλων γονιδίων. Η απορύθµιση της έκφρασής τους έχει ως συνέπεια τον 

αποσυντονισµό της έκφρασης των γονιδίων που ελέγχονται από αυτά, µε απώτερη 

συνέπεια την κακοήθη εξαλλαγή του κυττάρου. Παραδείγµατα ογκογονιδίων που 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι τα jun, fos και myc (Fanidi et al., 1992). 
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1.5.2. Ογκοκατασταλτικά γονίδια (Tumor suppressor genes) 

 

Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια συγκροτούν µια µεγάλη οµάδα γονιδίων που 

συµµετέχουν στη διαδικασία της καρκινογένεσης µε τρόπο υπολειπόµενο. Αυτό 

σηµαίνει ότι για να εκφράσουν την ογκογόνο ιδιότητά τους απαιτείται λειτουργική 

αδρανοποίηση και των δύο αλληλοµόρφων (Knudson, 1971; Knudson, 1986; 

Knudson and Strong, 1972; Lasko et al., 1991). 

 Τα πρώτα πειράµατα σχετικά µε τη δράση των ογκοκατασταλτικών  γονιδίων 

έγιναν µε τη µέθοδο της σύντηξης κυττάρων που οδηγούσε στο σχηµατισµό 

κυτταρικών υβριδίων (Harris et al., 1969). Συγκεκριµένα, γινόταν σύντηξη ενός 

καρκινικού κυττάρου µε ένα κύτταρο που χαρακτηριζόταν από χαµηλότερο βαθµό 

κακοήθειας και στη συνέχεια µελετούνταν ο φαινότυπος του υβριδικού κυττάρου. Με 

αυτά τα πειράµατα βρέθηκε ότι το χρωµόσωµα 4 του ανθρώπου µπορεί να 

καταστείλει την κακοήθεια (Evans et al., 1982), το χρωµόσωµα 1 την ανεξαρτησία 

προσκόλλησης στο υπόστρωµα και την αγγειογένεση (Rastinejad et al., 1989; Stoler 

and Bouck, 1985) κοκ. Τα υβρίδια εκείνα τα οποία είχαν την ικανότητα να επάγουν 

όγκους σε πειραµατόζωα έχοντας απολέσει ορισµένα χρωµοσώµατα οδήγησαν στο 

συµπέρασµα ότι τα χρωµοσώµατα αυτά έφεραν ογκοκατασταλτικά γονίδια. Η 

επαναφορά των χρωµοσωµάτων αυτών στα υβρίδια συνοδευόταν από µείωση του 

καρκινικού φαινοτύπου, πράγµα που υποδείκνυε ότι τα γονίδια αυτά θα πρέπει να 

συµπεριφέρονταν γενετικά µε τρόπο υπολειπόµενο (Saxon et al., 1986; Shimizu et al., 

1990; Weissman et al., 1987). Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια, λοιπόν, αποτελούν µια 

ξεχωριστή οµάδα γονιδίων των οποίων η απενεργοποίηση οδηγεί στην ανάπτυξη της 

νεοπλασίας (Saxon et al., 1986). 

 Oι πιο γνωστοί εκπρόσωποι των ογκοκατασταλτικών γονιδίων είναι το γονίδιο 

του ρετινοβλαστώµατος Rb και το γονίδιο p53. 

 

1.6. Το παράδειγµα του ρετινοβλαστώµατος και η θεωρία των δύο 

χτυπηµάτων του Knudson 
 

Το γονίδιο Rb ήταν το πρώτο ογκοκατασταλτικό γονίδιο που αποµονώθηκε. 

Αποτέλεσε το αρχέτυπο των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και η µεθοδολογία που 
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οδήγησε στην ανακάλυψή του εφαρµόζεται στην έρευνα για παρόµοια γονίδια µέχρι 

και σήµερα (Strachan et al., 1996; Pagliaro et al., 1995).  

Απενεργοποίηση του γονιδίου Rb παρατηρείται στο ρετινοβλάστωµα, αλλά 

και στον καρκίνο του πνεύµονα και της ουροδόχου κύστης (Kamb et al., 1994a). Το 

ρετινοβλάστωµα είναι καρκίνος της παιδικής ηλικίας µε συχνότητα 1:14000 (Vogel, 

1979). Αποτελεί παράδειγµα στη γενετική µελέτη του καρκίνου καθώς προσέφερε το 

κατάλληλο µοντέλο για τη µελέτη των ογκοκατασταλτικών γονιδίων. 

Κυτταρογενετικές αναλύσεις αρχικά έδειξαν ότι σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

αυτού του όγκου παίζει η χρωµοσωµική περιοχή 13q14 (Yunis and Ramsay, 1978) η 

οποία συχνά εµφάνιζε απαλοιφές (Balaban et al., 1982). Στη συνέχεια, µε γενετικές 

αναλύσεις σύνδεσης βρέθηκε ότι το γονίδιο εκείνο που ευθύνεται για το 

ρετινοβλάστωµα στις κληρονοµικές, τουλάχιστον, περιοχές της νόσου βρίσκεται 

συνδεδεµένο µε το γονίδιο της εστεράσης D το οποίο χαρτογραφείται στην περιοχή 

13q14 (Sparkes et al., 1983). Η πιο σηµαντική, όµως, παρατήρηση ήταν ότι οι 

κληρονοµικές µορφές της νόσου δεν είχαν ποτέ ετερόζυγο φαινότυπο για τους 

γενετικούς δείκτες της περιοχής αυτής, γεγονός που οδήγησε στην υπόθεση ότι το 

«δεύτερο χτύπηµα» (2nd hit) για την επαγωγή του όγκου έπρεπε να προκαλεί 

αδρανοποίηση του φυσιολογικού αλληλοµόρφου (Cavenee et al., 1983). Πράγµατι, 

γενετικές αναλύσεις µε τη χρήση περιοριστικών ενζύµων στη µελέτη πολυµορφικών 

ακολουθιών DNA (RFLP), µε υβριδισµό κατά Southern καθώς και µε PCR µε δείκτες 

µικροδορυφορικού DNA έδειξαν ότι υπήρχε απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss of 

Heterozygosity, LOH) στις πολυµορφικές ακολουθίες της θέσης 13q14, εύρηµα 

συµβατό µε την ύπαρξη ογκοκατασταλτικού γονιδίου στην περιοχή. Η απώλεια 

ετεροζυγωτίας αποτελεί σταθερό και χαρακτηριστικό γνώρισµα των 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων (Botstein et al., 1980; Cavenee et al., 1984). Στη 

σποραδική µορφή της ασθένειας τα κύτταρα είναι οµόζυγα για το φυσιολογικό 

κυρίαρχο αλληλόµορφο και πρέπει να χαθεί πρώτα το ένα (1ο χτύπηµα) και µετά το 

άλλο (2ο χτύπηµα) για να εκδηλωθεί η νεοπλασία. Στην οικογενή µορφή, όµως, τα 

κύτταρα είναι ήδη ετερόζυγα (το 1ο χτύπηµα έχει γίνει και έχει µεταφερθεί 

κληρονοµικά), µε αποτέλεσµα ένα µόνο χτύπηµα να είναι αρκετό για να εκδηλωθεί η 

νεοπλασία. Η θεωρία αυτή είναι «Η θεωρία των δύο χτυπηµάτων του Alfred 

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

ανάπτυξη και άλλων νεοπλασιών. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2: Θεωρία «2 κτυπηµάτων» του Knudson 
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Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι τα ογκοκατασταλτικά γονίδια 

είναι λιγότερο µελετηµένα από τα ογκογονίδια µε αποτέλεσµα ο ακριβής τους ρόλος 

να µην είναι ακόµη αποσαφηνισµένος. Είναι πάντως βέβαιο ότι οι πρωτείνες τους 

δρουν ως αρνητικοί ρυθµιστές της κυτταρικής αύξησης και συχνά αλληλεπιδρούν µε 

τις πρωτείνες των ογκογονιδίων. Βέβαια, καρκινικό δε γίνεται κάθε κύτταρο που θα 

εµφανίσει το φαινόµενο του LOH σε ένα ογκοκατασταλτικό του γονίδιο. Η 

συχνότητα των µεταλλάξεων είναι περίπου 10-6/γονίδιο/γενιά και η θεωρητική 

πιθανότητα να γίνει ένα κύτταρο καρκινικό είναι 10-22. Στην πραγµατικότητα, βέβαια, 

η συχνότητα του καρκίνου είναι µεγαλύτερη διότι υπάρχουν µεταλλάξεις που 

αυξάνουν τον κυτταρικό πληθυσµό και άλλες που µεταβάλλουν τη συχνότητα των 

µεταλλάξεων. Τα γονίδια επιδιόρθωσης του DNA (repair genes) είναι υπεύθυνα για 

την ακεραιότητα του γονιδιώµατος και την αξιόπιστη µεταβίβαση της πληροφορίας. 

Απώλεια της σωστής τους λειτουργικότητας ευνοεί την πρόκληση σφαλµάτων κατά 

την επιδιόρθωση και την αντιγραφή που αφορούν σε όλων των τύπων τα γονίδια 

(Strachan et al, 1996). 

 

1.7. Απώλεια ετεροζυγωτίας 
 

Γενετικές αναλύσεις µε τη χρήση περιοριστικών ενζύµων στη µελέτη πολυµορφικών 

ακολουθιών DNA (RFLP), µε υβριδισµό κατά Southern καθώς και µε PCR µε δείκτες 

µικροδορυφορικού DNA έδειξαν ότι η απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss of 

Heterozygosity, LOH) είναι φαινόµενο συχνό σε καρκινικές και µη καρκινικές 

καταστάσεις, ενώ αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό των ογκοκατασταλτικών 

γονιδίων (Botstein et al., 1980). ∆ιάφορα µοντέλα έχουν διατυπωθεί µε στόχο να 

ερµηνεύσουν το µοριακό µηχανισµό του LOH, τα σηµαντικότερα από τα οποία 

ανφερόνται στη συνέχεια (Lasko et al., 1991): 

α) Η έλλειψη ανιχνεύται σαν απώλεια του ενός αλληλοµόρφου χωρίς αύξηση του 

εναποµείναντος. Στην περίπτωση αυτή το LOH ταυτίζεται µε την κυτταρογενετική 

ανάλυση που ανιχνεύει την έλλειψη µε το πλεονέκτηµα ότι λόγω της µεγαλύτερης 

διακριτικής της ικανότητας η χαρτογράφηση της µελετούµενης περιοχής είναι 

λεπτοµερέστερη. 

β) Η έλλειψη ανιχνεύεται σαν απώλεια του ενός αλληλοµόρφου που συνοδεύεται µε 

διπλασιασµό του εναποµείναντος. Αντίθετα µε την προηγούµενη περίπτωση, η 
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πυκνοµετρική ανάλυση της ηλεκτροφορητικής ζώνης δεν εντοπίζεται σαν απώλεια αν 

χρησιµοποιηθεί σαν µάρτυρας περιοχή που δεν βρίσκεται σε σύνδεση µε αυτή που 

εµφανίζει την έλλειψη. 

γ) Μιτωτικός ανασυνδυασµός είναι το φαινόµενο εκείνο που µπορεί να θεωρηθεί σαν 

γονιδιακή µετατροπή όταν οι γενετικοί δείκτες εκατέρωθεν της υπό µελέτη περιοχής 

δεν υφίστανται απώλεια 

 Μελέτες του φαινοµένου του LOH στο παράδειγµα του ρετινοβλαστώµατος 

έδειξαν ότι το χρωµόσωµα του ασθενούς που υφίσταται την απώλεια είναι εκείνο που 

προέρχεται από το γονέα που δεν είναι υπεύθυνος για την κληροδότηση της νόσου. 

∆ηλαδή, το φυσιολογικό αλληλόµορφο χάνεται, το µεταλλαγµένο παραµένει 

(Cavenee et al., 1985). Έδειξαν, επίσης, ότι προκειµένου να παίξουν κάποιο ρόλο 

στην καρκινογένεση τα ογκοκατασταλτικά γονίδια πρέπει να αδρανοποιηθούν και τα 

δύο τους αλληλόµορφα (υπολειπόµενος τρόπος). Τέλος, οι µελέτες απώλειας 

ετεροζυγωτίας, αφενός υποδεικνύουν τις θέσεις νέων υποψήφιων ογκοκατασταλτικών 

γονιδίων, αφετέρου, αν αυτά είναι ήδη χαρακτηρισµένα δείχνουν το βαθµό 

συµµετοχής τους σε συγκεκριµένη νόσο (Dunn et al., 1989; Fung et al., 1987) 

(Εικόνα 3). 



 

Εικόνα 3: Μηχανισµοί απώλειας της ετεροζυγωτίας. b: αποχωρισµός των 
αδελφών χρωµατίδων και διπλασιασµός, c: µιτωτικός ανασυνδυασµός, d: 
γονιδιακός ανασχηµατισµός, e: απάλλειψη χρωµοσωµικής περιοχής, f: 
σηµειακή µετάλλαξη 
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1.8. Επέκταση του µοντέλου δράσης των ογκοκατασταλτικών 

γονιδίων σε διάφορους όγκους 
 

Στην προσπάθεια ανακάλυψης νέων ογκοκατασταλτικών γονιδίων στο ανθρώπινο 

γονιδίωµα µε τη µέθοδο της απώλειας ετεροζυγωτίας έγινε αντιληπτό ότι αυτή 

εντοπίζεται σε περιορισµένες χρωµοσωµικές περιοχές. Κάτι τέτοιο, βέβαια, ήταν 

αναµενόµενο αφού η απώλεια ευρύτερης γενετικής πληροφορίας πιθανότατα θα ήταν 

ασύµβατη µε την επιβίωση του κυττάρου. Σε µοριακό επίπεδο υφίσταται φυσική 

επιλογή των κυττάρων εκείνων που έχουν χάσει τόση µόνο γενετική πληροφορία, όση 

αντιστοιχεί στην απώλεια ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου. 

 Ο µοριακός µηχανισµός που ευθύνεται για την απώλεια ετεροζυγωτίας σε 

κάθε περίπτωση δεν παρουσιάζει τυχαία κατανοµή, αλλά είναι συγκεκριµένος 

ανάλογα µε τη χρωµοσωµική περιοχή που υφίσταται την απώλεια και το είδος του 

όγκου. Για παράδειγµα, το LOH στο 17p στα γλοιώµατα και τα ραβδοµυοσαρκώµατα 

συνοδεύεται από µιτωτικό ανασυνδυασµό, ενώ το LOH στο 13q στο ρετινοβλάστωµα 

συνοδεύεται από διπλασιασµό (Hansen and Cavenee, 1987; James et al., 1989; 

Mulligan et al., 1990; Oshimura et al., 1985). 

 Στον καρκίνο του παχέος εντέρου, ο οποίος έχει εκτενώς µελετηθεί για 

απώλεια ετεροζυγωτίας, πιστεύεται ότι απαιτούνται περίπου 4 µε 5 µοριακά γεγονότα 

για την εµφάνισή του, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν στην αδρανοποίηση 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια που φαίνεται να 

συµµετέχουν περισσότερο στον καρκίνο του παχέος εντέρου εντοπίζονται στα 

χρωµοσώµατα 17p, 18q και 5q. Μάλιστα, εκδήλωση συγκεκριµένων 

κλινικοπαθολογικών παραµέτρων έχει συσχετιστεί µε συγκεκριµένα µοριακά 

γεγονότα σε ασθενείς (Lasko et al., 1991; Vogelstein et al., 1988). 

 Ένας άλλος τύπος καρκίνου στον οποίο έχουν διεξαχθεί εκτεταµένες 

αναλύσεις µε τη µέθοδο της απώλειας ετεροζυγωτίας είναι ο καρκίνος του µαστού. 

Τουλάχιστον 7 χρωµοσωµικές περιοχές, οι 3p21, 11p15, 13q14, 16q, 17p, 17q και 

18q, φαίνεται να φιλοξενούν ογκοκατασταλτικά γονίδια που συµµετέχουν στην 

ανάπτυξη της νόσου (Devilee and Cornelisse, 1994). Για τις κληρονοµικές 

περιπτώσεις της νόσου ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται να παίζει το πλέον κλωνοποιηµένο 

γονίδιο BRCA1 και οι µεταλλάξεις που ανιχνεύονται σε αυτό, δίνουν ένα πρότυπο 
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τρόπο συµπεριφοράς ανάλογο µε αυτόν του γονιδίου του ρετινοβλαστώµατος. Αδρά 

µπορούµε να πούµε ότι στα κύτταρα της γαµετικής σειράς των ασθενών υπάρχει 

µετάλλαξη του γονιδίου BRCA1, το δεύτερο αλληλόµορφο υφίσταται απώλεια 

ετεροζυγωτίας και ξεκινά η ανάπτυξη του όγκου (Chamberlain et al., 1993; Miki et 

al., 1994). Πρόσφατα, µε γενετικές αναλύσεις σύνδεσης βρέθηκαν και άλλες 

χρωµοσωµικές περιοχές οι οποίες µε παρόµοιο µηχανισµό εµπλέκονται σε 

κληρονοµικές µορφές της νόσου οδηγώντας στην ανακάλυψη και δεύτερου 

ογκοκατασταλτικού γονιδίου που ευθύνεται για τον καρκίνο του µαστού, του BRCA2 

(Wooster et al., 1995). 

 

1.9. Όγκοι οι οποίοι απαιτούν αύξηση της πολυπλοκότητας του 

µοντέλου απώλειας ετεροζυγωτίας 
 

Το πιό χαρακτηριστικό παράδειγµα καρκίνου στον οποίο δεν µπορεί να γίνει πιστή 

εφαρµογή του µοντέλου της απώλειας ετεροζυγωτίας είναι ο όγκος του Wilms, µια 

σπάνια µορφή καρκίνου του νεφρού που προσβάλλει παιδιά. 

 Μελέτες απώλειας ετεροζυγωτίας σε συνδυασµό µε γενετική ανάλυση 

σύνδεσης έδειξαν ότι η ανάπτυξη της νόσου σχετίζεται µε ελλείψεις στις 

χρωµοσωµικές περιοχές 11p13 (Francke et al., 1979) και 11p15 (Koufos et al., 1989). 

Τα δεδοµένα αυτά βρίσκονταν σε απόλυτη αρµονία µε το µοντέλο των δύο 

χτυπηµάτων για τα ογκοκατασταλτικά γονίδια που στην προκειµένη περίπτωση θα 

έπρεπε να εδράζονταν σε αυτές τις περιοχές. Μια, όµως παρατήρηση που περιέπλεκε 

την υπόθεση ήταν ότι παρόλο που σύµφωνα µε το µοντέλο του LOH υπάρχουν ίσες 

πιθανότητες να αδρανοποιηθεί το µητρικό ή το πατρικό αλληλόµορφο, στους όγκους 

του Wilms το αλληλόµορφο που συνήθως χανόταν ήταν το µητρικό (Schroeder et al., 

1987). Η ερµηνεία που δόθηκε σε αυτή την παρατήρηση ήταν αυτή της θεωρίας της 

«γονιδιακής εντύπωσης» (genomic imprinting) (Sapienza, 1989). Σύµφωνα µε αυτή 

τη θεωρία ένα γονίδιο που δεν εντοπίζεται, και άρα δεν εµφανίζει γενετική σύνδεση 

µε το βραχίονα 11p επηρεάζει την έκφραση του ενός από τα δύο αλληλόµορφα του 

γονιδίου στο 11p εκλεκτικά (Scrable et al., 1989; Scrable et al., 1990). Με το 

παράδειγµα αυτό γίνεται εµφανές ότι στην καρκινογένεση η εξακρίβωση των 

συσχετίσεων µεταξύ των µοριακών µηχανισµών δεν είναι απλή υπόθεση. 
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1.10. Γενετική αστάθεια και καρκινογένεση 
 

Κατά την ογκογένεση εκτός από τα ογκογονίδια και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια  

συµµετέχει και µια τρίτη οµάδα γονιδίων τα οποία ενέχονται στη διατήρηση της 

πιστότητας του DNA κατά την αντιγραφή. Η υπόθεση αυτή αν και έχει προταθεί από 

την προηγούµενη δεκαετία (Spandidos, 1986), µόλις πρόσφατα αποδείχθηκε 

πειραµατικά πως κατέχει ιδιαίτερο ρόλο στην καρκινογένεση. Τα γονίδια αυτά 

κωδικοποιούν πρωτείνες που είτε είναι συστατικά  του συστήµατος αντιγραφής, είτε 

διορθώνουν λάθη του DNA κατά την αντιγραφή, µε αποτέλεσµα µεταλλάξεις σε αυτά 

να οδηγούν σε αύξηση του ρυθµού µεταλλαξιογένεσης (Loeb, 1994). Αρχικά, η 

συµµετοχή των γονιδίων αυτών αποδέιχτηκε για ορισµένα κληρονοµικά σύνδροµα 

καρκίνου του παχέος εντέρου (Aaltonen et al., 1993). Περαιτέρω έρευνες όµως 

έδειξαν ότι ανάλογα φαινόµενα παρατηρούνται και στο σποραδικό καρκίνο του 

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

Shibata et al., 1994; Thibodeau et al., 1993), στον καρκίνου του ενδοµητρίου 

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

1994). 

 Το φαινόµενο της κακοήθους εξαλλαγής των κυττάρων δεν είναι υποχρεωτικά 

ανάλογο της συχνότητας των µεταλλάξεων. Και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε 

τον τύπο της µετάλλαξης και µε τη φυσιολογία των κυττάρων εµπλέκονται στο 

φαινόµενο της καρκινογένεσης. Οι (Spandidos and Siminovitch, 1978) συνέκριναν 

τους ρυθµούς µεταλλαξιογένεσης και µετασχηµατισµού σε κύτταρα ανθρώπου και 

ινδικών χοιριδίων. Αν και ο ρυθµός µεταλλαξιογένεσης ήταν σχεδόν ταυτόσηµος και 

στους δύο τύπους κυττάρων, στα ανθρώπινα κύτταρα σπανιότατα συνέβαινε 

µετασχηµατισµός, ενώ στα κύτταρα των ινδικών χοιριδίων ήταν πολύ συχνός. 

 

1.11. Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA 
 

Το µικροδορυφορικό DNA (microsatellite DNA) αποτέλεσε ιδανικό πειραµατικό 

µέσο για τον προσδιορισµό της πιστότητας στην αντιγραφή του DNA στα καρκινικά 

κύτταρα. 

 Το µικροδορυφορικό DNA ανήκει στο υψηλά επαναλαµβανόµενο DNA και 

αποτελείται συνήθως από δινουκλεοτίδια ή τρινουκλεοτίδια (ως και εξανουκλεοτίδια 
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θεωρείται ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία) που επαναλαµβάνονται αρκετές φορές 

στο γονιδίωµα του ανθρώπου. Υπάρχει περίπου σε 100.000 διαφορετικές θέσεις σε 

όλα τα χρωµοσώµατα του ανθρώπου και τις περισσότερες φορές είναι CA/GT 

διπλέτες που επαναλαµβάνονται (Weber and May, 1989). Σε ό,τι αφορά στη 

λειτουργία αυτών των αλληλουχιών στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν 

σχετίζονται µε τη ρύθµιση της έκφρασης κάποιων γονιδίων. Φαίνεται, όµως, ότι οι 

αλληλουχίες αυτές συµµετέχουν στην αποφυγή λαθών κατά τη διάρκεια του 

φαινοµένου του γονιδιακού ανασυνδυασµού (recombinant events), καθώς οριοθετούν 

τις περιοχές που γίνεται η ανταλλαγή των αδελφών χρωµατίδων, χωρίς αυτό να 

επιβάλλεται να γίνει µε απόλυτη οµολογία. Κατά συνέπεια, µικρά λάθη κατά τον 

ανασυνδυασµό δεν αλλοιώνουν το πλαίσιο ανάγνωσης σε παρακείµενα γονίδια 

(Radman and Wagner, 1993). 

 Η έλλειψη συγκεκριµένης λειτουργικότητας στις αλληλουχίες αυτές σε 

συνδυασµό µε την επαναλαµβανόµενη δοµή τους έχει σαν αποτέλεσµα να 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό πολυµορφισµού. Η δηµιουργία λαθών λόγω 

άνισου επιχιασµού κατά το ζευγάρωµα των αδελφών χρωµατίδων ή κατά την 

αντιγραφή του DNA ευνοούνται, ενώ η απουσία επιλεκτικής πίεσης στα 

νεοσχηµατισµένα/µεταλλαγµένα αλληλόµορφα τα σταθεροποιεί στον πληθυσµό 

προκαλώντας ένα υψηλότατο βαθµό πολυµορφισµού (Schlotterer and Tautz, 1992). 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η ετεροζυγωτία των αλληλοµόρφων του 

µικροδορυφορικού DNA σε ό,τι αφορα στον αριθµό επανάληψης των αλληλουχιών 

αυτών υπερβαίνει το 90% στο φυσιολογικό πληθυσµό. 

 Έχει βρεθεί ότι και τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από τη δηµιουργία 

τέτοιων νέων µεταλλαγµένων αλληλοµόρφων που απουσιάζουν από τον παρακείµενο 

φυσιολογικό ιστό. Ο σχηµατισµός των νέων αυτών αλληλοµορφών είναι πάλι προϊόν 

των φαινοµένων που προαναφέρθηκαν και χαρακτηρίζεται ως αστάθεια του 

µικροδορυφορικού DNA (Microsatellite Instability, MI).  

 Το φαινόµενο της αστάθειας συσχετίστηκε µε λάθη κατά την αντιγραφή του 

DNA και αρχικά εντοπίστηκε στον µη πολυποσικό κληρονοµικό καρκίνο του παχέος 

εντέρου όπου και βρέθηκε ότι οφείλεται σε κληρονοµούµενες µεταλλάξεις στα 

γονίδια που συµµετέχουν στην επιδιόρθωση των λαθών κατά την αντιγραφή του 

DNA (Parsons et al., 1993). Μεταγενέστερα πειράµατα έδειξαν ότι το φαινόµενο της 

αστάθειας χαρακτηρίζει σχεδόν όλους τους τύπους καρκίνου όπως τον σποραδικό 

καρκίνο του παχέος και του λεπτού εντέρου, του οισοφάγου, του µαστού, του 
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ενδοµητρίου, του δέρµατος, του πνεύµονα (Boynton et al., 1992; Liloglou et al., 

2000; Mitsudomi et al., 1996; Quinn et al., 1995; Sourvinos et al., 1997). Στις 

περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει ακόµη σαφής συσχέτιση µε µεταλλάξεις σε  DNA 

repair genes, ωστόσο η αύξηση του ρυθµού µεταλλαξιογένεσης είναι προφανής 

επιβεβαιώνοντας τη θεωρία του καρκίνου σαν µεταλλακτικού φαινοτύπου.  

 Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA έχει αναφερθεί και σε άλλα νοσήµατα 

εκτός του καρκίνου. Τέτοια είναι η χορεία του Huntington (Snell et al., 1993), το 

σύνδροµο του ευθραύστου X χρωµοσώµατος (Yu et al., 1991) και η µυοτονική 

δυστροφία (Fu et al., 1992). Σε αυτές τις νόσους συνήθως παρατηρείται αύξηση 

(expansion) του αριθµού των τρινουκλεοτιδίων σε περιοχές επαναλαµβανόµενου 

DNA που βρίσκονται κοντά σε γονίδια των οποίων η έκφραση τις επηρεάζει. Η 

θεµελιώδης διαφορά µεταξύ αυτών των περιπτώσεων και της αστάθειας που 

παρατηρέιται στον καρκίνο είναι ότι οι αλληλουχίες στόχοι είναι συγκεκριµένες και, 

κατά συνέπεια, η αστάθειά τους δεν εκφράζει απλά µια γενικότερη αύξηση στο ρυθµό 

της µεταλλαξιογένεσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

ΜΗ – ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ  ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ 

 

2.1. Ιστολογία του δέρµατος  
 

Το δέρµα είναι το µεγαλύτερο σε έκταση όργανο του ανθρωπίνου σώµατος. Το 

περιβάλλει εξωτερικά και είναι υπεύθυνο για ένα µεγάλο αριθµό λειτουργιών, µεταξύ 

των οποίων, η προστασία από το περιβάλλον, η σύνθεση της βιταµίνης D και 

κυτταροκινών, η παρουσίαση αντιγόνων, η ρύθµιση και η αίσθηση της θερµοκρασίας 

και η αίσθηση της αφής.  

Αποτελείται από τρία µέρη: την επιδερµίδα, το χόριο και το υπόδερµα, καθώς 

επίσης και από αγγεία, νεύρα και εξαρτήµατα (Eady et al, 1998) (Εικόνα 4).  

 

Επιδερµίδα 

Έχει πάχος 0.05-0.5mm και αποτελεί το σπουδαιότερο µέρος του δέρµατος. Το 

βασικότερο πληθυσµό της επιδερµίδας αποτελούν τα κερατινοκύτταρα, 

ανευρίσκονται όµως και µελανοκύτταρα και κύτταρα του Langerhans. ∆ιακρίνεται σε 

5 στιβάδες κυττάρων που από κάτω προς τα πάνω είναι η βασική στιβάδα, η 

ακανθωτή στιβάδα, η κοκκιώδης στιβάδα, η διαυγής στιβάδα (στην περιοχή των 

πελµάτων και των παλαµών) και η κερατίνη στιβάδα. Η επιδερµίδα χωρίζεται από το 

χόριο µε τη βασική µεµβράνη (Eady et al, 1998). 

 

Χόριο 

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

επιδερµίδα και την καθηλώνει στον υποδόριο ιστό. Αποτελείται από τη θεµέλιο 

ουσία, τις ελαστικές, κολλαγόνες και δικτυωτές ίνες του συνδετικού ιστού, τα 

κυτταρικά στοιχεία (ινοβλάστες, λίγα ιστιοκύτταρα-µακροφάγα, µαστοκύτταρα, λίγα 

λεµφοκύτταρα και λευκοκύτταρα), τα αγγεία, τα νεύρα, τους µύες και τα λεµφαγγεία. 

∆ιακρίνεται στην επιπολής θηλώδη στιβάδα και στην εν τω βάθει δικτυωτή στιβάδα 

(Murphy, 1997). 
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Υπόδερµα 

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

υποκείµενα όργανα. Περιέχει κυρίως λιποκύτταρα σε ποικίλο αριθµό και µέγεθος 

ανάλογα µε την περιοχή του σώµατος και την κατατοµή του ατόµου (Murphy, 1997). 

 

Αγγεία και νεύρα 

Το δέρµα διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο αγγειακό δίκτυο. ∆ύο πλέγµατα, ένα 

µεταξύ της θηλώδους και της δικτυωτής και ένα µεταξύ του χορίου και του 

υποδόριου ιστού, παίζουν σηµαντικό ρόλο στη θερµορρύθµιση και την αίσθηση της 

θερµοκρασίας, στην αίσθηση του πόνου, του κνησµού και της αφής, στην εκδήλωση 

της φλεγµονής και σε αρκετές άλλες λειτουργίες. 

 Η νεύρωση του δέρµατος γίνεται από το συµπαθητικό αυτόνοµο νευρικό 

σύστηµα και από αισθητικές νευρικές ίνες και περιλαµβάνει εµµύελες και ελεύθερες 

νευρικές ίνες (Murphy, 1997). 

 

Εξαρτήµατα 

Τα εξαρτήµατα του δέρµατος είναι οι τρίχες, οι σµηγµατογόνοι αδένες, οι 

ιδρωτοποιοί αδένες και τα νύχια και συντελούν στη σωστή επιτέλεση των 

λειτουργιών του. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 4: ∆έρµα – ανατοµικά στοιχεία 

zafeiros
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2.2. Μοριακή βάση του καρκίνου του δέρµατος  
 

Η ανάπτυξη του καρκίνου του δέρµατος στηρίζεται στην αλληλεπίδραση γονιδίων µε 

το περιβάλλον. Σε µοριακό επίπεδο οι δερµατικοί όγκοι φαίνεται να είναι το 

αποτέλεσµα µιας σειράς γενετικών µεταβολών που οφείλονται σε καρκινογόνα όπως 

η ηλιακή ακτινοβολία. Σε κυτταρικό επίπεδο κάποιο από τα µεταλλαγµένα γονίδια 

αναστέλλει τον προγραµµατισµένο θάνατο των κερατινοκυττάρων µε αποτέλεσµα 

τον ανεξέλεγκτο κλωνικό πολλαπλασιασµό τους που θα οδηγήσει τελικά στη 

δηµιουργία ενός κακοήθους όγκου (Brash et al., 1996). 

 

 2.2.1. Καρκινογόνα του δέρµατος 

  

Ο µη – µελανοκυτταρικός καρκίνος του δέρµατος έχει κατά καιρούς συσχετιστεί µε 

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

µε έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Το κυριότερο καρκινογόνο για τον άνθρωπο και 

το καλύτερα µελετηµένο είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν 

δείξει ότι ο καρκίνος του δέρµατος είναι πιο συχνός στα χαµηλά υψόµετρα, σε 

ανθρώπους µε ανοικτόχρωµο δέρµα, ξανθά ή κόκκινα µαλλιά που τείνουν να 

«καίγονται» και όχι να µαυρίζουν όταν εκτεθούν στον ήλιο, σε ανθρώπους που 

εργάζονται στην ύπαιθρο και στα ηλιοεκτεθειµένα µέρη του σώµατος (Fitzpatrick et 

al, 1993). Το υπεριώδες Β φάσµα (Ultraviolet B, UVB) της ηλιακής ακτινοβολίας 

που περιλαµβάνει την περιοχή από 290-320 nm φαίνεται να είναι το πιο 

αποτελεσµατικό, παρόλο που και το UVA (320-400 nm) µπορεί να προκαλέσει 

δερµατικούς όγκους. Την ατµόσφαιρα διαπερνούν τόσο οι UVB όσο και οι UVA 

ηλιακές ακτίνες, η κατεξοχήν αποτελεσµατικότητα των UVB ηλιακών ακτίνων, όµως, 

οφείλεται στην απορρόφησή τους από το DNA (Setlow, 1974). 

 Το πρώτο βήµα της καρκινογένεσης που προκαλείται από την ηλιακή 

ακτινοβολία είναι η δηµιουργία φωτο-προϊόντων του DNA (DNA photoproducts) από 

τα φωτόνια της UVB σε θέσεις παρακείµενων πυριµιδινών. Τα πιο συχνά 

σχηµατιζόµενα φωτο-προϊόντα είναι το «διµερές κυκλοβουτάνιο» και το «πυριµιδιν-

πυριµιδον (6-4) φωτο-προϊόν» τα οποία οδηγούν σε ανώµαλες DNA δοµές (Brash et 

al., 1991). Κατά την αντιγραφή και µεταγραφή του DNA η DNA πολυµεράση συχνά 
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λανθασµένα τοποθετεί µια αδενίνη απέναντι από µια κατεστραµµένη κυτοσίνη. Στη 

συνέχεια, απέναντι από την κυτοσίνη σωστά τοποθετείται µια θυµίνη µε αποτέλεσµα, 

τελικά, να έχουµε την αντικατάσταση της κατεστραµµένης κυτοσίνης από µια 

φυσιολογική θυµίνη. Αυτές οι C→T και CC→TT µεταλλάξεις συµβαίνουν µόνο όταν 

µια κυτοσίνη βρίσκεται δίπλα σε µια θυµίνη ή µια άλλη κυτοσίνη και 

αντικατοπτρίζουν µε ειδικότητα τις θέσεις στις οποίες UV φωτο-προϊόντα έχουν 

δηµιουργηθεί, άρα είναι παθογνωµονικές για την επίδραση της UV ακτινοβολίας 

(Hutchinson, 1994). 

 Tο σύστηµα επιδιόρθωσης του DNA (DNA repair system) αφαιρεί τα UV 

φωτο-προϊόντα από το DNA και ελαττώνει πολύ τη συχνότητα αυτών των 

µεταλλάξεων. Άτοµα που πάσχουν από Xeroderma Pigmentosum (XP) έχουν 

ελαττωµατικό σύστηµα επιδιόρθωσης DNA µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαιτέρως 

ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία και να έχουν 2000 φορές µεγαλύτερη επίπτωση 

καρκίνου του δέρµατος από το γενικό πληθυσµό (Emmert et al., 2002). 

 

 

2.2.2. Γενετικά φαινόµενα της δερµατικής καρκινογένεσης 

 

Οι χαρακτηριστικές UV µεταλλάξεις βοήθησαν στην ανίχνευση και εξακρίβωση 

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

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

50% των βασικοκυτταρικών καρκινωµάτων (Basal Cell Carcinoma, BCC) περιέχουν 

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

γονίδιο p53 δερµατικών όγκων έδειξαν ότι η πληθώρα των µεταλλάξεων στο γονίδιο 

αυτό συµβαίνει σε 9 περιοχές (hotspots) (Brash et al., 1991; Ziegler et al., 1994). H 

UV ακτινοβολία φαίνεται να µεταλλάσει το γονίδιο p53 νωρίς στην δερµατική 

καρκινογένεση µια και έχουν βρεθεί µεταλλάξεις του γονιδίου τόσο σε Ακτινική 

Υπερκεράτωση (προ-καρκινική κατάσταση), όσο και σε κλινικά φυσιολογικό δέρµα 

(Ziegler et al., 1994). 

 ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι και άλλα γονίδια εµπλέκονται στη 

δερµατική καρκινογένεση. Η UV ακτινοβολία οδηγεί σε ενεργοποίηση µιας σειράς 

γονιδίων και πρωτεϊνών όπως adenylate cyclase, protein kinase C, fos, jun, AP-1, NF-

κB, ras, NBCCS gene, p16INK4a , p15INK4b και p14ARF (Gailani et al., 1992; Quinn et 

al., 1994b; Quinn et al., 1994c; Saridaki et al., 2000). 
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2.2.3. Κυτταρικά φαινόµενα της δερµατικής καρκινογένεσης 

 

H κυτταρική επίδραση των γενετικών µεταβολών και η συµβολή τους στην 

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

p53 πρωτείνης επιδρούν στα κύτταρα µε δύο τρόπους. Η µια λειτουργία που καλείται 

«φύλαξη του γονιδιώµατος» (guardian of the genome pathway) σχετίζεται µε την 

καταστροφή του DNA, η οποία προκαλεί την παραγωγή της p53 πρωτείνης και µέσω 

αυτής σταµατά ο κυτταρικός κύκλος στη φάση G1 (Steller, 1995). Η άλλη λειτουργία 

που καλείται «κυτταρική διόρθωση» (cellular proofreading) οδηγεί ένα 

κατεστραµµένο κύτταρο σε απόπτωση, δηλαδή σε προγραµµατισµένο θάνατο, και 

άρα το εµποδίζει να γίνει καρκινικό. 

 Παρ’ όλα αυτά, αν το p53 γονίδιο έχει προηγουµένως υποστεί µετάλλαξη από 

την  UVB ηλιακή ακτινοβολία, τότε το κύτταρο θα είναι ανθεκτικό στη διαδικασία 

της απόπτωσης. Το κύτταρο αυτό θα επιβιώσει και θα πολλαπλασιαστεί κλωνικά 

ξεκινώντας έτσι και προάγοντας την ανάπτυξη ενός όγκου (Thompson, 1995). 

 

2.3. Αιτιολογία και παθογένεση του µη–µελανοκυτταρικού 

καρκίνου του δέρµατος 
 

Οι δύο κύριοι παράγοντες που υπεισέρχονται στην ανάπτυξη του καρκίνου του 

δέρµατος είναι η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και ο τύπος του δέρµατος. 

∆ιάφορα χηµικά καρκινογόνα, η ιονίζουσα ακτινοβολία, ορισµένοι ιοί καθώς και η 

ανοσολογική κατάσταση του ξενιστή παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο στη δερµατική 

καρκινογένεση. 

 

2.3.1. Έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV radiation) και τύπος του δέρµατος 

 

Η έκθεση στην UV ακτινοβολία του ήλιου είναι µε διαφορά ο πιο σηµαντικός 

αιτιολογικός παράγοντας της ανάπτυξης του µη µελανοκυτταρικού καρκίνου του 

δέρµατος. Το υπεριώδες Β φάσµα (Ultraviolet B, UVB) που περιλαµβάνει την 

περιοχή από 290-320 nm αλλά και το UVA (320-400 nm) ενοχοποιούνται στη 

δερµατική καρκινογένεση. Η διάρκεια και η χρονική στιγµή της έκθεσης και ο τύπος 

του δέρµατος που εκτίθεται καθορίζουν τη συχνότητα της καρκινογένεσης. Άνθρωποι 
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µε ανοικτόχρωµη επιδερµίδα και περιοχές του σώµατος που εκτίθενται περισσότερο 

στον ήλιο προσβάλλονται πιο συχνά από µη-µελανοκυτταρικό καρκίνο του δέρµατος 

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

επηρεάζοντας και το ανοσολογικό σύστηµα του ξενιστή. Είναι υπεύθυνη για µια 

κατάσταση σχετικής ανοσοκαταστολής στο δέρµα λόγω της επίδρασής της στο 

επιδερµικό ανοσολογικό σύστηµα, πράγµα που οδηγεί σε ανεπαρκή προστασία από 

την καρκινική εξαλλαγή (Nishigori et al., 1996). 

Η πιθανότητα ανάπτυξης BCC είναι αυξηµένη σε ανοικτόχρωµους ανθρώπους 

και σε ανθρώπους που έχουν υποστεί ηλιακά εγκαύµατα σε παιδική ή εφηβική ηλικία. 

Ο SCC συνήθως εµφανίζεται στις ηλιοεκτεθειµµένες περιοχές της κεφαλής και του 

τραχήλου, σε ανθρώπους των οποίων η εργασία είναι στην ύπαιθρο (αγρότες, 

ψαράδες) και σχετίζεται άµεσα µε την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που 

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

Αυστραλία παρατηρείται αύξηση της συχνότητας εµφάνισης του καρκίνου του 

δέρµατος σε σχέση µε τις Σκανδιναβικές χώρες. Οι πληθυσµοί των δύο περιοχών 

έχουν, µεν, παρόµοιους τύπους δέρµατος, αλλά διαφέρει το σύνολο της ηλιακής 

ακτινοβολίας στην οποία εκτίθενται. Επίσης, αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης 

καρκίνου του δέρµατος παρουσιάζουν οι αλµπίνοι σε σχέση µε τους ανθρώπους που 

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

(National Institutes of Health, 1991). 

Σηµαντικό οικολογικό ζήτηµα, αλλά και θέµα παγκόσµιας υγείας αποτελεί η 

καταστροφή της στιβάδας του όζοντος. Η στιβάδα του όζοντος σε κανονικές 

συνθήκες εµποδίζει ένα µεγάλο µέρος της UV ακτινοβολίας να φτάσει στην 

επιφάνεια της γης. Καταστροφή της οδηγεί όχι µόνο σε αύξηση της δόσης της 

ηλιακής ακτινοβολίας που διαπερνά την ατµόσφαιρα, αλλά και σε ποιοτική µεταβολή 

της. Μελετητές υπολογίζουν ότι τα επόµενα χρόνια, αν συνεχιστεί µε τον ίδιο ρυθµό 

η καταστροφή θα βιώσουµε τη γρήγορη και µεγάλη αύξηση της επίπτωσης του 

καρκίνου του δέρµατος (National Institutes of Health, 1991). 

 

2.3.2. Άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες 

 

Χηµικά καρκινογόνα 

Οι περισσότερες πληροφορίες που έχουµε σήµερα για την επίδραση των χηµικών 

ουσιών στη δερµατική καρκινογένεση προέρχονται από πειραµατόζωα, κυρίως 
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ποντίκια. Το µοντέλο της χηµικής καρκινογένεσης που αναπτύχθηκε στα ποντίκια 

περιλαµβάνει 3 στάδια: την «έναρξη» (initiation), την «πρόοδο» (promotion) και την 

«καρκινογένεση» (carcinogenesis). Παράγοντες του σταδίου της έναρξης (initiators) 

είναι η UV ακτινοβολία, το Tar (polycyclic aromatic hydrocarbons), η νιτρώδης 

µουστάρδα και το ψωραλένιο. Τα κύτταρα στο στάδιο αυτό είναι συνήθως καλά 

διαφοροποιηµένα και διατηρούν την ικανότητα πολλαπλασιασµού. Προκειµένου ένας 

παράγων προόδου (promoter) να δράσει σε ένα κύτταρο και να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη όγκου πρέπει να έχει προηγηθεί το στάδιο της έναρξης. Οι πιο γνωστοί 

promoters είναι η UV ακτινοβολία, η φαινόλη, η ανθραλίνη, οι φορβικοί εστέρες και 

το βενζοϊκό υπεροξείδιο Οι περισσότεροι promoters συνήθως προκαλούν 

αναστρέψιµη φλεγµονή και υπερπλασία (Hennings et al., 1993). Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι οι περισσότεροι initiators και promotors χρησιµοποιούνται στη θεραπεία αρκετών 

παθήσεων του δέρµατος, µεταξύ των οποίων στην ψωρίαση, την ακµή, το Τ–

δερµατικό λέµφωµα κοκ. Κλασσική περίπτωση χηµικής καρκινογένεσης είναι η 

ανάπτυξη καρκίνου του όσχεος σε καπνοδοχοκαθαριστές. Ένα άλλο γνωστό 

καταγεγραµµένο χηµικό καρκινογόνο είναι το αρσενικό. 

 

Ιονίζουσα ακτινοβολία   

Η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει νεοπλασίες του δέρµατος 

σε ανθρώπους, κυρίως SCC και BCC. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις ασθενών που 

έλαβαν στο παρελθόν x-ray θεραπείες για διάφορες δερµατικές παθήσεις (π.χ. ακµή), 

οι οποίοι παρουσίασαν αρχικά ακτινική δερµατίτιδα, ατροφία του δέρµατος, 

τελεαγγειεκτασίες και υπέρχρωση, και στη συνέχεια καρκίνο του δέρµατος. Αυτές οι 

θεραπείες κρίθηκαν ακατάλληλες, παρ’ όλα αυτά, τυχαία έκθεση σε ιονίζουσα 

ακτινοβολία, όπως, για παράδειγµα, σε περίπτωση ατυχήµατος µπορεί να προκαλέσει 

καρκίνο του δέρµατος (Traenkle, 1963). 

 

Χρόνιος ερεθισµός και φλεγµονή 

Καρκίνος του δέρµατος, κυρίως SCC, µπορεί να αναπτυχθεί σε περιοχές χρόνιου 

ερεθισµού ή φλεγµονής, για παράδειγµα σε ασθενείς που πάσχουν από σύφιλη, 

δερµατικό ή συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο, λέπρα ή που φέρουν χρόνια έλκη και 

ουλές εγκαύµατος (Mustoe et al., 1986). 
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Ογκογένεση µέσω ιών 

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

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

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

άλλοι ιοί να σχετίζονται µε δερµατικές νεοπλασίες στον άνθρωπο, όπως οι HTLV-1, 

EBV, αλλά συγκεκριµένα δεδοµένα δεν υπάρχουν ακόµα. 

 

Ανοσολογικοί παράγοντες   

Η UV ακτινοβολία ενέχεται στη δερµατική καρκινογένεση όχι µόνο επιδρόντας στο 

γονιδίωµα, αλλά επηρεάζοντας και το ανοσολογικό σύστηµα του ξενιστή. Από τον 

(Kripke, 1974), που στις δεκαετίες 1970 και 1980 µελέτησε τη σχέση της UV 

ακτινοβολίας µε το ανσολογικό σύστηµα σε µοντέλα ποντικών µέχρι τον (Nishigori et 

al., 1996), έχει βρεθεί ότι η UV ακτινοβολία είναι υπεύθυνη για µια κατάσταση 

σχετικής ανοσοκαταστολής στο δέρµα λόγω της επίδρασής της στο επιδερµικό 

ανοσολογικό σύστηµα, πράγµα που οδηγεί σε ανεπαρκή προστασία από την 

καρκινική εξαλλαγή. Ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς 

ανοσοανεπάρκειες (π.χ. HIV) ή που λαµβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρµακα (π.χ. 

ασθενείς που έχουν κάνει µεταµόσχευση νεφρού) είναι επιρρεπείς να εµφανίσουν 

νεοπλασίες του δέρµατος, κυρίως σαρκώµα Kaposi, SCC και BCC (Penn et al., 1971; 

Walder et al., 1971). 

 

2.4. Βασικοκυτταρικό καρκίνωµα του δέρµατος (Basal Cell 

Carcinoma of the skin, BCC) 
 

Ορισµός 

Το BCC είναι ένας κακοήθης δερµατικός όγκος ο οποίος προέρχεται από το 

κερατινοκύτταρο, συναντάται κυρίως σε ηλικιωµένα άτοµα, είναι τοπικά επιθετικός, 

µεγαλώνει αργά και σπάνια δίνει µεταστάσεις (Quinn et al., 1994b; Zaphiropoulos et 

al., 1994). 

 

Συχνότητα – Εντόπιση   

Ο µη-µελανοκυτταρικός καρκίνος του δέρµατος είναι η πιο συχνή νεοπλασία της 

καυκάσιας φυλής (Ko et al., 1994; Rees, 1994). Στις ΗΠΑ περισσότερες από 700,000 
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νέες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο σύµφωνα µε τα αρχεία της American 

Cancer Society. Στην Αυστραλία η επίπτωση του ΒCC είναι 652 ανά 100,000 

κατοίκους. Η θνητότητα από µη-µελανοκυτταρικό καρκίνο του δέρµατος ανέρχεται 

περίπου σε 2,100 άτοµα ετησίως (Boring et al., 1992). Πιστεύεται, δε, ότι τα νούµερα 

αυτά θα ήταν ακόµη µεγαλύτερα αν λαµβάνονταν υπόψη οι περιπτώσεις που 

αντιµετωπίζονται σε ιδιωτικά ιατρεία και δεν δηλώνονται στις στατιστικές υπηρεσίες. 

Το BCC είναι το πιο συχνό δερµατικό νεόπλασµα µε µια συχνότητα που φτάνει το 

75-80% (Gloster and Brodland, 1996; Miller and Weinstock, 1994). 

 Το BCC εµφανίζεται συνήθως σε ανθρώπους µε ανοικτόχρωµη επιδερµίδα 

που έχει τάση να καίγεται εύκολα στον ήλιο, και σε ποσοστό 90% στα εκτεθειµένα 

µέρη του σώµατος. Τέτοια θεωρούνται η κεφαλή και ο τράχηλος και για τα δύο φύλα, 

ο θώρακας και οι ώµοι για τους άνδρες και οι γαστροκνηµίες για τις γυναίκες (Gailani 

et al., 1996). Το BCC εντοπίζεται συχνότερα στην κεφαλή (έσω κανθό, παρειά, ράχη 

ρινός, πτερύγιο ωτός, βλέφαρα, τριχωτό κεφαλής) και στον τράχηλο. Ένα µικρό 

ποσοστό εµφανίζεται στα άκρα και τον κορµό, ενώ η εµφάνισή του σε βλεννογόνους 

αµφισβητείται. Πιο συχνά αναπτύσσεται σε άντρες παρά σε γυναίκες. Ενώ, κατά 

κύριο λόγο είναι νεοπλασία των ηλικιωµένων, στις µέρες µας παρατηρείται µια 

αύξηση της εµφάνισής του σε νεαρές ηλικίες (Gloster and Brodland, 1996). 

 

Παθογένεση 

Τη µεγαλύτερη σηµασία στην ανάπτυξη του BCC φαίνεται να παίζουν ο τύπος του 

δέρµατος (ανοικτόχρωµη επιδερµίδα, γαλανά µάτια) και η έκθεση στον ήλιο. Η 

χρόνια, συνεχής και αθροιστική έκθεση στη UVB κυρίως ηλιακή ακτινοβολία και 

λιγότερο στη UVA συνδέεται άµεσα µε την εµφάνιση BCC (Armstrong and Kricker, 

2001). Γενετική προδιάθεση στη ανάπτυξη BCC έχει προσδιοριστεί σε ασθενείς που 

πάσχουν από Xeroderma Pigmentosum και από Naevoid Basal Cell Carcinoma 

Syndrome (NBCCS). Στην τελευταία περίπτωση έχει γίνει σαφής συσχέτιση της 

πάθησης µε το γονίδιο NBCCS στην χρωµοσωµιακή περιόχη 9q22-q23 (ένα οµόλογο 

του γονιδίου patched της δροσόφιλας) (Gailani and Bale, 1997; Gailani et al., 1992). 

Επίσης, συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει ανάµεσα στο γονίδιο p53 (Ziegler et al., 

1994) καθώς και στα γονίδια που εδράζονται στην περιοχή 9p21-p22, p16INK4a , 

p15INK4b και p14ARF (Saridaki et al., 2000) και την ανάπτυξη BCC µέσω αστάθειας 

αλληλουχίας και εµφάνισης µεταλλάξεων. 
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 Τέλος, η έκθεση σε ιονίζουσα (x-ray) ακτινοβολία (θεραπευτική ή λόγω 

ατυχήµατος), οι καταστάσεις ανοσοανεπάρκειας και η προηγούµενη ανάπτυξη BCC 

έχει βρεθεί να ενέχονται στην BCC καρκινογένεση (Gasparro et al., 1998; Monti et 

al., 2000; Wang et al., 1997).  

 

Κλινική εικόνα 

Το BCC εντοπίζεται συνήθως στο πρόσωπο, αναπτύσσεται µε αργό ρυθµό και είναι 

ανώδυνο. Όταν γίνει αρκετά µεγάλο ή όταν αρχίσει να αιµορραγεί τότε ανησυχεί τον 

ασθενή ο οποίος επισκέπτεται τον γιατρό.  

 Το τυπικό BCC στα αρχικά στάδια έχει διάµετρο 2-3 mm και εµφανίζεται σαν 

ζελατινώδης ή κηρώδης βλατίδα η οποία µεγεθύνεται αργά και µετά από µήνες ή 

χρόνια µετατρέπεται σε οζίδιο ή ογκίδιο στιλπνό και λείο µε κεντρικό εντύπωµα. Το 

κέντρο µπορεί αργότερα να διαβρωθεί αυτόµατα ή µετά από τραυµατισµό και λόγω 

των αιµοφόρων αγγείων που περιέχει αποκτά χρώµα από ροζ µέχρι έντονο κόκκινο. 

Συνήθως η βλάβη είναι ελαφρά επηρµένη και αφορίζεται σαφώς µε έλκος από το 

υγιές δέρµα (Odom et al, 2000). 

 

Κλινικές µορφές 

Το BCC ανάλογα µε την κλινική του µορφή διακρίνεται σε οζώδες, οµαλό ουλωτικό, 

ελκωτικό, επιπολής, σκληροδερµοειδές, µελαχρωµατικό, µετατυπικό, µικροοζώδες, 

και σύνδροµο πολλαπλών βασικοκυτταρικών καρκινωµάτων (Naevoid Basal Cell 

Carcinoma Syndrome, NBCCS). 

 Κατά το Lever κλινικά υπάρχουν 7 διαφορετικοί τύποι: 

α) το οζώδες και ελκωτικό, που είναι ο συνηθέστερος τύπος. Αρχίζει σαν µικρό 

οζίδιο, µε το χρώµα του κεριού και ευρυαγγείες στην επιφάνεια, µεγαλώνει αργά και 

τελικά υφίσταται κεντρική εξέλκωση και εξαπλώνεται σε επιφάνεια και βάθος. 

β) το µελαγχρωµατικό, που πρόκειται για οζώδη µορφή µε αυξηµένη ποσότητα 

µελανίνης 

γ) το επιφανειακό, που εντοπίζεται συνήθως στον κορµό. Πρόκειται για µονήρη, 

ερυθηµατολεπιδώδη βλάβη µε βραδεία περιφερική επέκταση 

δ) το επιφανειακό σαν εντοπισµένη σκληροδερµία, που έχει πολυεστιακή εντόπιση, 

περιβάλλεται από όχθο και φέρει κεντρική εξέλκωση. Εµφανίζει επιθετικότερη 

συµπεριφορά από τις άλλες µορφές, παρόµοια µε του SCC  
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ε) το ινοεπιθηλίωµα του Pinkus, που αποτελείται από οζίδια τα οποία σχηµατίζουν 

επηρµένη πλάκα 

στ) το σύνδροµο πολλαπλών βασικοκυτταρικών καρκινωµάτων (Naevoid Basal Cell 

Carcinoma Syndrome, NBCCS, ή Grolin’s Syndrome), που οφείλεται σε αυτοσωµικό 

επικρατούντα τύπο και χαρακτηρίζεται από πολλά BCC  

ζ) ο γραµµοειδής και γενικευµένος θυλακικός βασικοκυτταρικός σπίλος, που είναι 

εξαιρετικά σπάνιος 

Άλλοι δύο τύποι έχουν διαχωριστεί, το οµαλό ουλωτικό BCC, που εντοπίζεται 

συνήθως στο τριχωτό της κεφαλής, και το βασικοακανθοκυτταρικό ή µετατυπικό 

καρκίνωµα, στον ενδιάµεσο και µεικτό τύπο, που είναι µια µορφή µεταξύ BCC και 

SCC (MacKie, 1996). 

 

Ιστολογική εικόνα 

Σύµφωνα µε την ευρύτερα αποδεκτή ταξινόµηση 4 ιστολογικές εικόνες είναι 

σηµαντικό να διακρίνονται νοσολογικώς στα BCC για προγνωστικούς και 

θεραπευτικούς σκοπούς: το επιφανειακό BCC, το οζώδες BCC, το µικροοζώδες BCC 

και το διηθητικό BCC. Στην πράξη και οι 4 αυτές ιστολογικές µορφές µπορεί να 

συνυπάρχουν στον ίδιο όγκο. 

Στην ιστολογική εξέταση παρατηρείται η νεοπλασµατική βλάστη, κύτταρο µε 

ωοειδή ή στρογγυλό βασεόφιλο και υπερχρωµατικό πυρήνα και ελάχιστο 

πρωτόπλασµα. Η βλάστες βρίσκονται στην επιδερµίδα ή στο χόριο και οι πυρήνες 

τους διατάσσονται δίκην περιφράγµατος πασσάλων. Γύρω από τις βλάστες υπάρχει 

στρώµα συνδετικού ιστού στο οποίο ανευρίσκεται πυκνή ή αραιή φλεγµονώδης 

κυτταρική διήθηση µε νέους ινοβλάστες και βλεννίνη. Συχνά, στα παρασκευάσµατα 

ανευρίσκονται µαστοκύτταρα και κύτταρα Langerhans. 

 Κατά τον Lever, τα BCC διακρίνονται ιστολογικά σε αδιαφοροποίητα, 

διαφοροποιηµένα και σε ενδιάµεσες µορφές. ∆ιαφοροποιηµένα ονοµάζονται αυτά 

που έχουν οµοιότητες µε δερµατικά εξαρτήµατα και αδιαφοροποίητα αυτά που 

στερούνται αυτών των οµοιοτήτων (MacKie, 1996). 

 

Εξέλιξη 

Το BCC αν αφεθεί χωρίς θεραπεία προχωρεί µε αργούς ρυθµούς κατά συνέχεια ιστού 

µε διαπυήσεις και εξελκώσεις, µε αποτέλεσµα για την εξαίρεσή του να απαιτούνται 

ακρωτηριαστικές επεµβάσεις. Κατά κανόνα δεν δίνει µεταστάσεις. Στη διεθνή 



 

 

 

34

βιβλιογραφία η συχνότητα των µεταστάσεων από BCC κυµαίνεται µεταξύ 0.0028% 

και 0.1% (Miller and Weinstock, 1994). 

 

2.5. Ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα του δέρµατος (Squamous Cell 

Carcinoma of the skin, SCC) 
 

Ορισµός 

Το SCC είναι ένας κακοήθης όγκος του δέρµατος και των εξαρτηµάτων ο οποίος αν 

και προέρχεται από τον ίδιο τύπο κυττάρου µε το BCC, το κερατινοκύτταρο, έχει 

διαφορετική βιολογική και κλινική συµπεριφορά. Το SCC, είναι πιο επιθετικός όγκος 

µε τάση για τοπική επέκταση και µε µεταστατική ικανότητα (Quinn et al., 1994a; 

Rees, 1994). Παρουσιάζεται σχεδόν αποκλειστικά σαν σποραδικός όγκος, παρόλο 

που έχει περιγραφεί το αυτοσωµικό επικρατές γενετικό σύνδροµο Ferguson-Smith 

που χαρακτηρίζεται από πολλάπλες SCC βλάβες (Goudie et al., 1993; Zaphiropoulos 

et al., 1994). 

 

Συχνότητα – Εντόπιση  

Tο SCC είναι το δεύτερο πιο συχνό δερµατικό νεόπλασµα µετά το BCC και 

αντιστοιχεί στο 20-25% των περιπτώσεων. Περίπου 80,000-100,000 κάτοικοι των 

ΗΠΑ θα αναπτύξουν SCC κάθε χρόνο, ενώ στην Αυστραλία η επίπτωση του SCC 

είναι166 ανά 100,000 κατοίκους. Όπως και στην περίπτωση του BCC, έτσι και εδώ 

πιστεύεται ότι τα νούµερα αυτά θα ήταν ακόµη µεγαλύτερα αν λαµβάνονταν υπόψη 

οι περιπτώσεις που αντιµετωπίζονται σε ιδιωτικά ιατρεία και δεν δηλώνονται στις 

στατιστικές υπηρεσίες (Ko et al., 1994; Miller and Weinstock, 1994). 

Το SCC εντοπίζεται κυρίως σε ανοικτόχρωµους ανθρώπους η οποίοι έχουν 

εκτεθεί πολύ στην ηλιακή ακτινοβολία και έχουν αναπτύξει ακτινική υπερκεράτωση. 

Παρ’ όλα αυτά σε ανθρώπους µε σκουρόχρωµη επιδερµίδα είναι ο πιο συχνός τύπος 

καρκίνου του δέρµατος. Τα καρκινώµατα των βλεννογόνων είναι πάντοτε 

ακανθοκυτταρικά και αυτά των χεριών και των γεννητικών οργάνων είναι τέτοια στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία (Armstrong and Kricker, 2001). 
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Παθογένεση 

Πολλοί παράγοντες φαίνεται να συµµετέχουν στην καρκινογένεση του SCC. Όπως 

και στα BCC η µεγάλης διάρκειας, αθροιστική έκθεση στη UV ακτινοβολία 

σχετίζεται µε την ανάπτυξη SCC. Άτοµα µε ανοικτόχρωµη επιδερµίδα, ξανθά ή 

κόκκινα µαλλιά και αλµπίνοι έχουν αυξηµένες πιθανότητες να αναπτύξουν SCC 

νωρίς στη ζωή τους. 

 Συσχετισµοί έχουν γίνει µεταξύ της θεραπείας µε PUVA και της επαφής µε 

ψωραλένιο ή αρσενικό µε την εµφάνιση SCC. Επίσης, άτοµα που λαµβάνουν 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία, µεταµοσχευµένοι, HIV ασθενείς, άτοµα που έχουν 

εκτεθεί σε ιονίζουσα ακτινοβολία (x-rays), ασθενείς που πάσχουν από χρόνια έλκη, 

χρόνιες φλεγµονές, ή ουλές από εγκαύµατα έχουν αυξηµένη πιθανότητα ανάπτυξης 

SCC (Gasparro et al., 1998; Monti et al., 2000; Wang et al., 1997).  

 Οι HPV και πιο συγκεκριµένα οι τύπου 16 και 18 έχουν συσχετιστεί µε τα 

SCC. Τα SCC της στοµατικής κοιλότητας και των χειλιών έχουν συσχετιστεί µε το 

µάσηµα καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ (Kwa et al., 1992; Miller and 

Weinstock, 1994). 

 

Κλινική εικόνα 

Το SCC αρχίζει σαν πάχυνση του δέρµατος και εξελίσσεται σε υπόσκληρη πλάκα. 

Αναπτύσσεται πλαγίως και καθέτως και µετατρέπεται σε οζίδιο, ενώ µε το χρόνο η 

επιφάνειά του εφελκιδοποιείται και εξελκώνεται. Αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το 

ΒCC. Τα όρια του είναι σαφή, µε ανώµαλο περίγραµµα και περισσότερο επηρµένα 

από του BCC. Οι περισσότερες βλάβες εµφανίζονται στις ηλιοεκτεθειµένες περιοχές 

του σώµατος (πρόσωπο, αυτιά, κάτω χείλος, εξωτερική επιφάνεια των άκρων, 

αντιβράχια, κνήµη). Κάποιες φορές SCC εµφανίζονται και σε καλυµµένες περιοχές 

του σώµατος, όπως είναι ο πρωκτός, τα γεννητικά όργανα και το πέλµα (Goldman, 

1998). 

 

Κλινικές µορφές 

∆ύο είναι οι κλινικές µορφές του SCC: το ενδοεπιδερµιδικό SCC (SCC in situ) και το 

διηθητικό SCC. Το SCC in situ εµφανίζεται στην επιδερµίδα και συνήθως 

περιορίζεται µέσα σε αυτή. Το διηθητικό SCC ανεξάρτητα µε το αν αναπτύσσεται 

από in situ καρκίνωµα ή σε υγιές δέρµα είναι µικρό, σκληρής σύστασης, 

φυσιολογικού ή ερυθρού χρώµατος. Παίρνει τη µορφή οζιδίου µε σαφή όρια και 
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θηλωµατώδη ή κονδυλοµατώδη επιφάνεια. Εξέλκωση παρουσιάζει συνήθως το 

κέντρο του όγκου πριν αυτός αποκτήσει διάµετρο 1-2 cm (Goldman, 1998). 

 

Ιστολογική εικόνα 

Η ιστολογική εικόνα του SCC ποικίλλει και εξαρτάται από το βαθµό 

διαφοροποίησης. Οι όγκοι διαιρούνται σε καλά διαφοροποιηµένους, µέτρια 

διαφοροποιηµένους και αδιαφοροποίητους. Οι καλά διαφοροποιηµένοι όγκοι 

παρουσιάζουν νησίδες από καρκινικά κύτταρα µε ακανθωτή διαµόρφωση, καλώς 

σχηµατισµένα δεσµοσωµάτια και εµφανή, άφθονη κερατινοποίηση. Οι µέτρια 

διαφοροποιηµένοι όγκοι χαρακτηρίζονται από περισσότερο πολυµορφική εµφάνιση 

και αρχιτεκτονική αποδιοργάνωση, αυξηµένη και συχνά ανώµαλη µιτωτική 

δραστηριότητα και ατελή κερατινοποίηση. Στα αδιαφοροποίητα SCC υπάρχει µεγάλη 

πολυµορφία και η διάγνωση εξαρτάται από την ανίχνευση µικρών εστιών 

κερατινοποίησης ή δεσµοσωµατίων (Braun-Falco, 2000). 

 

Εξέλιξη 

Η εξέλιξη του SCC είναι πολύ γρήγορη. Επεκτείνεται κατά συνέχεια ιστών µε 

αποτέλεσµα να προκαλεί την καταστροφή τους και δίνει µεταστάσεις, τόσο 

λεµφογενώς, όσο και αιµατογενώς (Ko et al., 1994). 

 

2.6. Νόσος του Bowen (Bowen’s Disease, BD) 
 

H ΒD είναι ένας τύπος ενδοεπιδερµιδικού SCC που συνήθως εµφανίζεται στα 

ηλιοεκτεθειµένα µέρη του σώµατος, κυρίως στο πρόσωπο, τον τράχηλο και τα άκρα 

και συναντάται σε µεγάλες ηλικίες (συνήθως πάνω από τα 60 έτη). Στις γυναίκες 

προτιµά τα κάτω άκρα και στους άντρες τα αυτιά και το τριχωτό της κεφαλής. Η 

βλάβη της BD µεγαλώνει αργά, είναι πλάκα σαφώς αφορισµένη, στρογγυλή ή µε 

ακανόνιστο σχήµα και µε υπερκερατωτική ερυθρή επιφάνεια που συχνά εξελκούται. 

Όπως και το  SCC in situ, έτσι και η BD µπορεί να εξελιχθεί σε διηθητικό SCC σε 

ποσοστό 3-5%, και σε αυτές τις περιπτώσεις, όµως, στην πλειοψηφία της θα 

παραµείνει in situ. 

 Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από δυσπλασία στις ανώτερες στιβάδες των 

κυττάρων της επιδερµίδας, από κατά τόπους κερατινοποίηση, από γιγαντιαία 
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κερατινοκύτταρα µε άτυπες µιτώσεις και από φυσιολογική βασική µεµβράνη. Η 

αιτιολογία της BD παραµένει ακόµα αδιευκρίνιστη, παρ’ όλα αυτά. η UV 

ακτινοβολία, ο HPV και η επαφή µε ανόργανο αρσενικό έχουν θεωρηθεί ως 

αιτιολογικοί παράγοντες. Υπόνοιες υπάρχουν ότι άτοµα µε BD έχουν αυξηµένη 

πιθανότητα να αναπτύξουν επιπλέον δερµατικές και άλλες νεοπλασίες αλλά  τίποτα 

σχετικό δεν έχει εξακριβωθεί µε σαφήνεια (Kossard and Rosen, 1992).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια p16INK4a , p15INK4b , p14ARF και BRCA1 

 

3.1. Το γονίδιο p16INK4a  
 

O κυτταρικός κύκλος είναι ένα πολύπλοκο κύκλωµα που αποτελείται από θετικές και 

αρνητικές ρυθµιστικές πρωτείνες, ο ρόλος των οποίων είναι να πραγµατοποιούν την 

αντιγραφή του DNA ακριβώς στη φάση S και να το διαχωρίζουν ισόποσα στη φάση 

Μ. Όταν ένα κύτταρο εξέρχεται της σιωπηλής φάσης G0 και εισέρχεται στη 

µεταβολικά ενεργή φάση G1 εκκρεµεί η σηµαντική απόφαση της διαίρεσης. Λόγω 

της εξαιρετικής σπουδαιότητας και κρισιµότητας της φάσης G1 πολλοί ογκογόνοι 

µηχανισµοί στοχεύουν τις ρυθµιστικές πρωτείνες αυτής της φάσης (Heichman and 

Roberts, 1994).  

Από το 1993 οπότε και ανακαλύφθηκε το γονίδιο p16 (γνωστό και ως INK4A, 

inhibitor of cyclin-dependent kinase 4a, ως MTS-1, major tumor suppressor 1 και ως 

CDKN2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A) έχει αποκτήσει εξαιρετικά 

σηµαντικό ρόλο στην καρκινογένεση. Το p16 το οποίο στον άνθρωπο εδράζεται στη 

χρωµοσωµική περιοχή 9p21 είναι ένα ειδικό ρυθµιστικό γονίδιο της G1 φάσης (G1-

specific cell-cycle regulatory gene). Αποτελείται από 3 εξόνια: το εξόνιο 1α (125 bp), 

το εξόνιο 2 (307 bp) και το εξόνιο 3 (12 bp). Αυτά κωδικοποιούν για µια αλυσίδα 156 

αµινοξέων, µια πυρηνική πρωτείνη 18.1 kDa, που «µπλοκάρει» τον κυτταρικό κύκλο 

προσδενόµενη στη cyclin-dependent kinase (CDK) 4 ή 6 και αναστέλλοντας τη 

δράση της cyclin D. Η κύρια λειτουργία της cyclin D είναι να προωθεί την εξέλιξη 

του κυτταρικού κύκλου συνδεόµενη µε τις CDKs και φωσφορυλιώνοντας την 

πρωτείνη pRB, µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση E2F (Kamb et al., 1994a; Nobori et 

al., 1994). Άρα, η κύρια βιοχηµική δράση της p16 είναι να σταµατά τον κυτταρικό 

κύκλο στο όριο G1/S. Απώλεια αυτής της λειτουργίας και άρα της ανασταλτικής 

αυτής ικανότητας µπορεί να οδηγήσει σε καρκινογένεση λόγω άµετρου κυτταρικού 

πολλαπλασιασµού (Liggett and Sidransky, 1998) (Εικόνα 5).  
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ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 9

p15
(CDKN2B)
(p21.2)

p19 ARF

(p22.3)

p16
(CDKN2A)

(p22.3)

Εικόνα 5. Σχηµατική απεικόνιση του χρωµοσώµατος 9 µε την ακριβή θέση των 3 γνωστών
ογκοκατασταλτικών γονιδίων της περιοχής 9p21-p22
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Γενετικές αποδείξεις 

Ελλείψεις στην περιοχή του p16 περιγράφηκαν για πρώτη φορά από δύο ανεξάρτητες 

ερευνητικές οµάδες σε αρκετές ανθρώπινες κυτταρικές σειρές (Kamb et al., 1994a; 

Kamb et al., 1994b; Nobori et al., 1994). Η περιοχή 9p21 του p16 βρέθηκε να 

παρουσιάζει υψηλή συχνότητα LOH, οµόζυγων απαλείψεων (homozygous deletions) 

και σηµειακών µεταλλάξεων (point mutations) σε πολλές κυτταρικές σειρές 

µελανώµατος, καρκίνου του πνεύµονα, του παγκρέατος, του µαστού, της κεφαλής και 

τραχήλου, κάτι που έδωσε τις πρώτες γενετικές αποδείξεις για το ρόλο του p16 ως 

ογκοκατασταλτικού γονιδίου. Η συχνότητα της ανενεργοποίησης συχνά έφτανε σε 

ποσοστά της τάξης του 85%. Η ανίχνευση αντίστοιχων απαλείψεων, LOH και 

µεταλλάξεων σε οικογενή και σποραδικά µελανώµατα ισχυροποίησε πολύ αυτή την 

υπόθεση και έκανε το p16 να είναι πιθανό υποψήφιο ογκοκατασταλτικό γονίδιο για 

το µελάνωµα (9p21, the melanoma susceptibility locus). Στη συνέχεια, και άλλες 

νεοπλασίες, όπως ο καρκίνος του παγκρέατος, του οισοφάγου και σπανιότερα της 

κεφαλής και τραχήλου και του πνεύµονα βρέθηκαν να παρουσιάζουν γενετικές 

ανωµαλίες στη περιοχή αυτή σε χαµηλότερη συχνότητα (Kamb et al., 1994a; Kamb et 

al., 1994b; Liggett and Sidransky, 1998; Nobori et al., 1994). 

 

Μηχανισµοί ανενεργοποίησης 

∆ιχογνωµία αρχικά επικράτησε σχετικά µε το αν η ανενεργοποίηση του p16 ήταν 

σηµαντική µόνο στις κυτταροκαλλιέργειες ή και στις ανθρώπινες νεοπλασίες, γιατί 

στις τελευταίες δεν ήταν συχνές οι µεταλλάξεις σε όγκους που παρουσίαζαν υψηλό 

ποσοστό LOH στην περιοχή (Cairns et al., 1994). Το ζήτηµα διευκρινίστηκε όταν 

διαπιστώθηκαν µικρο-απαλείψεις στην περιοχή που αρχικά ήταν δύσκολο να 

ανιχνευθούν λόγω της συνύπαρξης φυσιολογικών κυττάρων. Ανάλυση 

µικροδορυφορικού DNA µε δείκτες κοντά στο p16 έδειξε ότι πολλοί όγκοι έχουν µια 

µικρή (< 200 kb) κοινή περιοχή απαλείψεων και στα δύο p16 αλληλόµορφα (Cairns 

et al., 1995). Σε αντίθεση µε άλλα ογκοκατασταλτικά γονίδια που συνήθως 

ανενεργοποιούνται από σηµειακές µεταλλάξεις, οι µικρές οµόζυγες απαλείψεις 

φαίνεται να αντιπροσωπεύουν ακόµη ένα κύριο µηχανισµό ανενεργοποίησης του 

γονιδίου p16 και έχουν ανιχνευθεί σε ένα µεγάλο αριθµό νεοπλασιών, όπως 

γλοιώµατα, µεσοθηλιώµατα, λευχαιµίες, µελανώµατα, σαρκώµατα, καρκίνο του 

νεφρού, του προστάτη, των ωοθηκών (Liggett and Sidransky, 1998). 
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 Η µεθυλίωση κρίσιµων ρυθµιστικών γονιδίων παίζει ένα σηµαντικό ρόλο 

στην καρκινογένεση. Εκτός από τις οµόζυγες απαλείψεις και τις σηµειακές 

µεταλλάξεις η µεθυλίωση του εκκινητή του p16 (methylation of the p16 promoter) 

είναι ένας ακόµη κύριος µηχανισµός ανενεργοποίησης του γονιδίου. Η µεθυλίωση 

ρυθµιστικών 5’ περιοχών ή περιοχών που περιλαµβάνουν CG δινουκλεοτίδια (CpG 

islands) έχει σαν αποτέλεσµα την καταστολή της µεταγραφής (Li et al., 1993). Στο 

γονίδιο p16 µεθυλίωση των 5’ CpG islands έχει ανιχνευθεί και επακριβώς 

συσχετιστεί µε πλήρη τερµατισµό της µεταγραφής και ανενεργοποίηση σε καρκίνο 

του πνεύµονα, του µαστού, του εγκεφάλου, του παχέος εντέρου, της κεφαλής και 

τραχήλου (Liggett and Sidransky, 1998). 

 

Λειτουργικά µονοπάτια 

Όταν τα κύτταρα από τη φάση G0 µπαίνουν στον κυτταρικό κύκλο κυκλίνες D και E 

τάξης (cyclins of the D and E classes) συντίθενται κατά τη φάση G1, µια και η 

ύπαρξη και των δύο είναι απαραίτητη για την είσοδο στη φάση Μ (Koff et al., 1991). 

Οι cyclins D (D1, D2, D3) δηµιουργούν σύµπλοκα είτε µε το CDK4, είτε µε το CDK6, 

τα καθιστούν καταλυτικώς ενεργά µε αποτέλεσµα τη φωσφορυλίωση και 

ανενεργοποίηση της pRB. Η φωσφορυλιωµένη pRB απελευθερώνει E2F και επιτρέπει 

τη µεταγραφή µορίων «κλειδιών» ρυθµιστών του κυτταρικού κύκλου µε αποτέλεσµα 

την πρόοδο στη φάση S. Ο E2F συντίθενται από 5 τουλάχιστον µεταγραφικούς 

παράγοντες που στοχεύουν σε περιοχές µε τη νουκλεοτιδική αλυσίδα TTTCGCGC. 

Αυτή η αλληλουχία βρίσκεται στην περιοχή των εκκινητών πολλών σηµαντικών για 

την ανάπτυξη των κυττάρων γονιδίων, όπως thymidine kinase, c-myc, B-myb, cdc2 

(Sherr, 1996). 

 Το p16 κωδικοποιεί για µια πρωτείνη µε µοριακή µάζα 15,845 kDa η οποία 

αποτελείται από 4 επαναλαµβανόµενες περιοχές. Η πρωτείνη αυτή συνδέεται στα 

CDK4 και CDK6, αλλά όχι και σε άλλες από τις γνωστές CDKs, και σχηµατίζει ένα 

ανεξάρτητο σύµπλεγµα εµποδίζοντας την αλληλεπίδραση της cyclin D µε το CDK 

(Serrano et al., 1993). Τα βιοχηµικά δεδοµένα που δείχνουν ότι το p16 φαίνεται να 

είναι ένας σηµαντικός αρνητικός ρυθµιστής του κυτταρικού κύκλου υποστηρίζουν 

και την πιθανότητα να είναι ένα σηµαντικό ογκοκατασταλτικό γονίδιο. 
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Το σηµαντικό p16/Cyclin D1/pRB µονοπάτι  

Το p16/Cyclin D1/pRB µονοπάτι είναι σηµαντικό για την ανάπτυξη πολλών καρκίνων 

του ανθρώπου. Το Rb είναι το γονίδιο που ενέχεται στην ανάπτυξη του 

ρετινοβλαστώµατος. Ενίσχυση της D1 έχει αναφερθεί σε καρκίνο του µαστού, της 

κεφαλής και τραχήλου, του οισοφάγου, του πνεύµονος. Απαλείψεις στο p16 και το 

Rb έχουν την ίδια επίδραση: επιτρέπουν τον άµετρο κυτταρικό πολλαπλασιασµό. 

Αυτό το µονοπάτι φαίνεται να είναι τόσο σηµαντικό όσο αυτό του p53 , µια και στις 

νεοπλασίες της αναπνευστικής οδού και του γαστρεντερικού σωλήνα σε ποσοστό 

σχεδόν 100% γενετικές ή επιγενετικές µεταβολές ανευρίσκονται τουλάχιστον σε ένα 

από τα «συστατικά» του µονοπατιού. Υπάρχουν και πιθανότητες αλληλεπίδρασης 

µεταξύ αυτών των δύο µονοπατιών. Σε περίπτωση «µπλοκαρίσµατος» στο p16/Cyclin 

D1/pRB µονοπάτι έχουµε ενεργοποίηση της απόπτωσης µέσω του p53. Σε απουσία, 

όµως, λειτουργικού p53 ο άµετρος κυτταρικός πολλαπλασιασµός συνεχίζεται (Soufir 

et al., 2000) (Εικόνα 6). 

 

Ο βιολογικός ρόλος του p16 

Τα µοντέλα καρκινογένεσης παρέχουν χρήσιµους συσχετισµούς µεταξύ γενετικών 

µεταβολών και ιστοπαθολογικών πληροφοριών. Σε µοντέλα ανάπτυξης, για 

παράδειγµα, καρκίνου κεφαλής και τραχήλου το LOH στην περιοχή 9p21 είναι ένα 

από τα πρώτα γεγονότα. Η ανενεργοποίηση του p16 είναι ένα πιθανό πρώιµο γεγονός 

στην καρκινογένεση, µια και ανευρίσκεται και σε πολλές προ-καρκινικές 

καταστάσεις (Califano et al., 1996). Τα µέχρι σήµερα στοιχεία προσδίνουν στο p16 

ένα ρόλο «αργού φρένου» του κυτταρικού κύκλου, µια και η ανενργοποίησή του 

συµβαίνει σε νεοπλασίες που παρατηρούνται µετά από µακροχρόνια έκθεση σε 

καρκινογόνα.  

    



 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 6: Γενοµική οργάνωση των p16, p15 και p14. Το p16 
αποτελείται από τα εξόνια 1α, 2 και 3 τα οποία στη µεταγραφή 
δίνουν ένα προϊόν mRNA. Το p14 αποτελείται από τα εξόνια 1β, 2 
και 3 και δίνει ένα «εναλλακτικό προϊόν» mRNA.   
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3.2. Τα γονίδια p15INK4b και p14ARF 
 

Το γονίδιο p15INK4b 

Το γονίδιο p15INK4b βρίσκεται δίπλα στο p16INK4α , 25 kb προς το κεντροµερίδιο του 

χρωµοσώµατος 9 και έχει δοµική και λειτουργική οµολογία µε αυτό (αναστέλει τα 

CDK4 και CDK6). Αρχικά, µελέτες έδειξαν ότι η ανενεργοποίηση των δύο αυτών 

γονιδίων οφειλόταν συχνά σε οµόζυγες απαλείψεις και σπανιότερα σε µεταλλάξεις 

(Cairns et al., 1995). Εκτός όµως από τη διαγραφή του ενός αλληλοµόρφου του ενός 

ή και του άλλου γονιδίου, µεταλλάξεις δεν ανιχνεύονταν στο εναποµείναν 

αλληλόµορφο. Αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν στην υπόθεση ότι πιθανόν κάποιος 

επιγενετικός µηχανισµός απενεργοποιεί το δεύτερο αλληλόµορφο. Κατόπιν, η 

µεθυλίωση των CpG islands των εκκινητών του p16 και p15 που οδηγούσε σε 

διακοπή της µεταγραφής αναγνωρίστηκε σαν ένας εναλλακτικός µηχανισµός 

αnενεργοποίησης των δύο αυτών γονιδίων σε πολλούς σποραδικούς καρκίνους 

(Herman et al., 1995). Σηµειακές µεταλλάξεις των γονιδίων p16 και p15, κάποιες από 

αυτές και ενδεικτικές της επίδρασης της UV ακτινοβολίας έχουν βρεθεί σε µελάνωµα 

και σε µη-µελανοκυτταρικό καρκίνο του δέρµατος (Saridaki et al., 2000; Soufir et al., 

2000) (Εικόνα 5). 

 

Τo γονίδιo p14ARF  

Tο γονίδιο p14ARF εδράζεται στην ίδια περιοχή 9p21 µε το p16 η οποία ονοµάζεται 

και INK4a-ARF. Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν 2 ξεχωριστά και διαφορετικά 

αντίγραφα από διαφορετικούς εκκινητές (promoters), προιόντα εναλλακτικού 

πλαισίου διαβάσµατος και εναλλακτικού «µατίσµατος» (alternative reading frame, 

ARF και alternative splicing). Τα εξόνια 1α και 1β του άκρου 5’ «µατίζονται» στα 

κοινά εξόνια 2 και 3 µε τη χρήση διαφορετικών πλαισίων διαβάσµατος και 

κωδικοποιούν αντίστοιχα τις πρωτείνες p16INK4α και p14ARF (Mao et al., 1995). Η 

πρωτείνη p14ARF σχετίζεται ειδικά µε το µονοπάτι της p53. Η p14ARF σταθεροποιεί 

την p53 αναστέλλοντας τον κατακερµατισµό της µέσω του MDM-2 συστήµατος και 

σταµατά τον κυτταρικό κύκλο στις φάσεις G1 και G2 προκαλώντας συγχρόνως 

απόπτωση (Quelle et al., 1995). Τα γονίδια της περιοχής INK4a-ARF έχει βρεθεί ότι 

τροποποιούνται µέσω οµόζυγης διαγραφής, µεθυλίωσης ή σηµειακής µετάλλαξης σε 
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αρκετούς πρωτοπαθής όγκους, µεταξύ των οποίων σε καρκίνο του πνεύµονα, του 

µαστού, του οισοφάγου, της κεφαλής και τραχήλου (Kamb et al., 1994a), καθώς και 

σε σποραδικό µελάνωµα, κυτταρικές σειρές µελανώµατος και µη-µελανοκυτταρικό 

καρκίνο του δέρµατος (Soufir et al., 2000). Οι λειτουργικές επιπτώσεις των 

µεταλλάξεων του p14ARF ακόµα δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί, µπορεί όµως να 

σχετίζονται µε την ενδοκυττάρια θέση της πρωτείνης. Μεταλλαγµένες p14 πρωτείνες 

είναι ελαττωµατικές στην σταθεροποίηση της p53 και αναστέλλουν την απόπτωση 

µέσω της p53. Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ένα υψηλό ποσοστό UV προκαλούµενων 

µεταλλάξεων της περιοχής INK4a-ARF σε δερµατικούς όγκους (Saridaki et al., 2000; 

Soufir et al., 2000) (Εικόνα 5).  

  

3.3. Το γονίδιο BRCA1  
 

Το BRCA1 εντοπίζεται στην περιοχή 17q21 είναι το πρώτο γονίδιο το οποίο 

συσχετίστηκε µε την κληρονοµική προδιάθεση του καρκίνου του µαστού (Hall et al., 

1990) και αργότερα  και µε των ωοθηκών (Narod et al., 1991) (Εικόνα 7).  

 

∆οµή του γονιδίου BRCA1 

Πρόκειται για ένα υψηλά συντηρηµένο στα θηλαστικά, µεγάλο γονίδιο που 

καταλαµβάνει περισσότερες από 100Kb DNA του γονιδιώµατος και αποτελείται από 

24 εξόνια (Miki et al., 1994). Σύµφωνα µε πρόσφατα δεδοµένα το γονίδιο διαθέτει 2 

υποκινητές α και β µε σηµεία έναρξης της µεταγραφής τα εξόνια 1Α και 1Β, 

αντίστοιχα (Xu et al., 1995). 

 

Έκφραση του γονιδίου BRCA1 

Το προϊόν της µεταγραφής του γονιδίου BRCA1 είναι ένα µόριο cDNA µεγέθους 7,8 

Kb (Miki et al., 1994). Το µετάγραφο αυτό έχει βρεθεί ότι εκφράζεται στο µαστό, 

στις ωοθήκες, στους όρχεις και στο θύµο αδένα. Στην πραγµατικότητα παράγονται 

δύο µετάγραφα που διαφέρουν στο πρώτο εξόνιο, λόγω της εναλλακτικής χρήσης των 

υποκινητών α και β (alternative splicing). Tο κύριο ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης 

(Open Reading Frame, ORF) και για τα δύο µετάγραφα αρχίζει από το ίδιο σηµείο 

του εξονίου 2 (Xu et al., 1995).  
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ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 17

 BRCA1
(17q21)

P53
(17p13)

Εικόνα 7. Σχηµατική απεικόνιση του χρωµοσώµατος 17 µε την ακριβή θέση
τωn 2 γνωστών ογκοκατασταλτικών γονιδίων  
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H έκφραση του BRCA1 ρυθµίζεται από την παρουσία οιστρογόνων, τα οποία έχει 

βρεθεί ότι προσδένονται σε συγκεκριµένες αλληλουχίες του DNA και στη συνέχεια 

αλληλεπιδρούν µε τη βασική µεταγραφική «συσκευή» προκαλώντας έναρξη της 

µεταγραφής (Spillman and Bowcock, 1996). Σηµαντικό ρόλο, όµως στη ρύθµιση της 

έκφρασης του BRCA1 παίζουν και επιγενετικοί µηχανισµοί. Έχει βρεθεί, για 

παράδειγµα, ότι µεθυλίωση του υποκινητή σε κύτταρα από σποραδικό καρκίνο του 

µαστού έχει σαν αποτέλεσµα τη µεταγραφική αδρανοποίηση του γονιδίου (Dobrovic 

and Simpfendorfer, 1997). Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι κύτταρα τα οποία 

βρίσκονται στη φάση G0 ή σε πρώιµο στάδιο της φάσης G1 εµφανίζουν χαµηλά 

επίπεδα mRNA του γονιδίου. 

 

Η πρωτείνη BRCA1 

Η πρωτείνη που παράγεται από το κύριο ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης ORF του 

γονιδίου BRCA1 περιλαµβάνει 1863 αµινοξέα και έχει συνολικό µοριακό βάρος 220 

ΚDa. Λόγω του alternative splicing, έχουν βρεθεί και πεπτίδια µοριακού βάρους 190 

kDa (Miki et al., 1994). Η εντόπισή της φαίνεται να είναι πυρηνική (Chen et al., 

1996; Scully et al., 1997a). Η πρωτείνη BRCA1 αλληλεπιδρά µε άλλες πρωτείνες, 

όπως η Rad51 και µε µεταγραφικούς παράγοντες όπως ο E2F (Wong et al., 1997).  

 

Βιολογικές λειτουργίες του γονιδίου BRCA1 

Οι βιολογικές και βιοχηµικές λειτουργίες του ΒRCA1 δεν έχουν ακόµα αποκαλυφθεί 

σε ικανοποιητικό βαθµό. Οι γνώσεις που έχουµε αποκτήσει στο θέµα αυτό 

προέρχονται από παρατηρήσεις σε πειραµατικά µοντέλα και από συµπεράσµατα που 

προκύπτουν από τη µελέτη της δοµής της. 

 Μια από τις πρώτες ιδιότητες που αποδόθηκαν στο γονίδιο αυτό είναι η 

ογκοκατασταλτική δράση. Στο συµπέρασµα αυτό οδήγησε µια σειρά πειραµατικών 

αποτελεσµάτων µε πρώτο από όλα την ανίχνευση απώλειας ετεροζυγωτίας σε 

καρκινικά δείγµατα από καρκίνο µαστού και ωοθηκών (Hall et al., 1990; Smith et al., 

1992). Σε όλες τις περιπτώσεις οικογενειών µε καρκίνο του µαστού παρατηρήθηκε 

απώλεια του ενός αλληλοµόρφου του BRCA1 µε σύγχρονη ανενεργοποίηση του 

εναποµείναντος αλληλοµόρφου λόγω µετάλλαξης (Kelsell et al., 1993). Η 

ογκοκατασταλτική δράση του γονιδίου BRCA1 υποστηρίζεται και µε µια σειρά άλλων 

πειραµάτων. Με την εισαγωγή φυσιολογικών αντιγράφων του γονιδίου σε καρκινικά 

κύτταρα µαστού σε κυτταροκαλλιέργειες παρατηρήθηκε αναστολή της ανάπτυξης 
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των κυττάρων, ενώ µε την εισαγωγή του µεταλλαγµένου γονιδίου δεν παρατηρήθηκε 

αναστολή (Holt et al., 1996).  

 Μια άλλη λειτουργία στην οποία εµπλέκεται το BRCA1 είναι η ρύθµιση του 

κυτταρικού κύκλου, µέσω αλληλεπίδρασής του µε άλλες πρωτείνες που επιτελούν 

την ίδια λειτουργία (Zhang et al., 1998). Η πρωτείνη BRCA1 µπορεί να επάγει 

µεταγραφικά το γονίδιο p21WAF1/CIP1 καθώς υπάρχει φυσική θέση στην περιοχή του 

υποκινητή του γονιδίου στην οποία προσδένεται η BRCA1 (Somasundaram et al., 

1997). Η µεταγραφική αυτή επαγωγή έχει σαν αποτέλεσµα την αναστολή της δράσης 

των κυκλινών οι οποίες εξαρτούνται από κινάσες και το σταµάτηµα του κυτταρικού 

κύκλου στη φάση S (Monteiro et al., 1996). 

 Μια ακόµα σηµαντική λειτουργία στην οποία φαίνεται να συµµετέχει το 

BRCA1 είναι η επιδιόρθωση του DNA. Η πρώτη ένδειξη για τη συµµετοχή αυτή 

προήλθε από την ικανότητα της πρωτείνης BRCA1 να αλληλεπιδρά µε τις πρωτείνες 

BRCA2 και RAD51. Σε καλλιέργειες κυττάρων µαστού διαπιστώθηκαν αλλαγές στο 

επίπεδο έκφρασης των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 κάτω από την επίδραση 

παραγόντων που προκαλούν βλάβες στο DNA (όπως η αδριαµυκίνη, η UV 

ακτινοβολία) δείχνοντας ότι αυτά τα δύο γονίδια παίζουν ρόλο στην απόκριση του 

κυττάρου σε βλαπτικούς για το DNA παράγοντες (Scully et al., 1997b). 

 Για την κληρονοµική προδιάθεση του καρκίνου του µαστού µεταλλάξεις στο 

BRCA1 είναι υπεύθυνες και ανιχνεύονται σε ποσοστό περίπου 80% (Miki et al., 

1994). Η ύπαρξή τους προσδίδει στα άτοµα που τις φέρουν αυξηµένο κίνδυνο 

ανάπτυξης καρκίνου του µαστού στη διάρκεια της ζωής τους. Στο γενικό πληθυσµό 

έχει βρεθεί ότι το ποσοστό των ατόµων που φέρουν µεταλλάξεις στο BRCA1 

κυµαίνεται από 1/500 ως 1/2000. Μέχρι σήµερα περίπου 75 διαφορετικές 

µεταλλάξεις έχουν περιγραφεί και το 85% αυτών έχει σαν συνέπεια την πρόωρη λήξη 

της µετάφρασης δηµιουργώντας µια πρωτείνη µικρότερου µεγέθους (Shattuck-Eidens 

et al., 1995). Οι ακριβείς συνέπειες µιας µετάλλαξης σε ό,τι αφορά στην βιολογική 

δράση της πρωτείνης BRCA1 δεν έχουν ακόµα πλήρως διευκρινιστεί, πιθανότατα 

όµως έχουν σχέση µε την ικανότητα καταστολής της ανάπτυξης καρκινικών 

κυττάρων, τη ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου και της µεταγραφής ή του ελέγχου της 

σταθερότητας του RNA µεταγράφου. Το γονίδιο BRCA1 παρουσιάζει τέτοια 

ποικιλοµορφία στη διεισδυτικότητα που µπορούµε µε βεβαιότητα να πούµε ότι η 

δράση του εξαρτάται από την αλληλεπίδραση και µε άλλους γενετικούς ή 

επιγενετικούς παράγοντες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

 

A. Μέθοδοι 

 

4.1. Αποµόνωση χρωµοσωµικού DNA από συµπαγείς ιστούς 
 

Μέθοδος – Πρωτόκολλο 

Ο ιστός τεµαχίζεται και οµογενοποιείται σε διάλυµα λύσης (10mM EDTA, 10mM 

Tris pH 8.0, 150mM NaCl, 0.5% SDS). Στη συνέχεια, ο οµογενοποιηµένος ιστός 

µετά την προσθήκη πρωτεϊνάσης Κ σε τελική συγκέντρωση που φτάνει τα 100µg/ml, 

επωάζεται σε θερµοκρασία 60°C. Ακολουθεί η εκχύλιση των νουκλεικών οξέων 

(DNA και RNA) µε φαινόλη/χλωροφόρµιο και η αποδόµηση του RNA µε RNάση 

(100µg/ml) για 1 ώρα στους 37°C. Το DNA κατακρηµνίζεται µε προσθήκη µισού 

όγκου οξικού αµµωνίου (ή 1/20 όγκου NaCl 5Μ) και 2.5 όγκων απόλυτης αιθανόλης. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση στους 4°C σε 13.000rpm και «πλύσιµο» του 

κατακρηµνισµένου DNA µε 70% αιθανόλη. Αφού αποµακρυνθεί η αιθανόλη το DNA 

επαναιωρείται σε ddH2O και διατηρείται σε θερµοκρασία 4°C. Η ποσότητα του DNA 

καθώς και η καθαρότητά του υπολογίζεται µετά από φωτοµέτρηση στα 260nm και 

στα 280nm (Maniatis et al, 1982). 

 

4.2. Αποµόνωση χρωµοσωµικού DNA από περιφερικό αίµα 
 

Μέθοδος – Πρωτόκολλο 

Περίπου 5ml περιφερικού αίµατος συλλέγονται και διατηρούνται µε αντιπηκτικό (K-

Na EDTA) σε θερµοκρασία 4°C. Αρχικά, γίνεται λύση των ερυθρών αιµοσφαιρίων 

(τα οποία είναι απύρηνα κύτταρα) µε επώαση του αίµατος σε ρυθµιστικό διάλυµα 

που περιέχει 10mM Tris HCl pH8.0, 320mM σουκρόζη, 5mM MgCl2 και 1% Triton-

X-100. Ακολουθεί ήπια ανάδευση του διαλύµατος σε θερµοκρασία δωµατίου και 

φυγοκέντρηση σε 2.500rpm. Το κυτταρικό ίζηµα συλλέγεται και επαναιωρείται σε 
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διάλυµα που περιέχει 400mM Tris pH8.0, 60mM EDTA, 150mM NaCl και 1% SDS. 

Ακολουθεί η προσθήκη υπερχλωρικού νατρίου, χλωροφορµίου και τελικά η 

κατακρήµνιση του DNA µε αιθανόλη, όπως περιγράφθηκε στην προηγούµενη 

παράγραφο. 

 

4.3. Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (Polymerase Chain 

Reaction, PCR) 
 

Αρχή της µεθόδου 

Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) έφερε 

πραγµατική επανάσταση στη µοριακή βιολογία µε εφαρµογές από τη βασική έρευνα, 

µέχρι και την κλινική πράξη από το 1985 οπότε και ο Mullis και οι συνεργάτες του 

ολοκλήρωσαν αυτή την τεχνική πολλαπλασιασµού του DNA βασιζόµενοι σε in vitro 

διαδικασίες (Saiki et al., 1988; Saiki et al., 1985), τεχνική που περιγράφηκε για 

πρώτη φορά από τον (Khorana, 1971). Για τη σηµαντική τους συµβολή στην έρευνα 

και τις απεριόριστες δυνατότητες εφαρµογής της τους απονεµήθηκε το βραβείο Nobel 

Χηµείας το 1993.  

Με τη µέθοδο της PCR επιτυγχάνεται µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα 2-3 

ωρών η εκθετική ενίσχυση συγκεκριµένης αλληλουχίας DNA, έτσι ώστε να 

καθίσταται δυνατή η µελέτη και ο περαιτέρω χειρισµός της. Στην ουσία η τεχνική 

αυτή εκµεταλλεύεται τον ηµισυντηρητικό τρόπο διπλασιασµού του DNA σε 

συνδυασµό µε τη χρήση θερµοανθεκτικών DNA πολυµερασών. Η αντίδραση αυτή 

χαρακτηρίζεται από ευαισθησία, ειδικότητα και ταχύτητα (Strachan et al, 1996) 

(Εικόνα 8). 

 

Τα βασικά συστατικά µιας PCR αντίδρασης 

Τα βασικά συστατικά µιας κλασσικής αντίδρασης PCR είναι το DNA που θα 

χρησιµοποιηθεί ως υπόστρωµα, η θερµοανθεκτική DNA πολυµεράση, τα dNTPs, οι 

εκκινητές (primers) και το κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα. 

Ως υπόστρωµα της αντίδρασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί γενοµικό DNA (από 

ένα µόνο κύτταρο ή και τµήµατα χρωµοσωµάτων), RNA (από λίγα µόνο κύτταρα), 

κλωνοποιηµένο DNA ή ακόµα και προϊόντα προηγούµενης αντίδρασης. Η τεχνική 

απαιτεί ελάχιστη ποσότητα αρχικού υλικού. Θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα  



 

Εικόνα 8: Σχηµατική αναπαράσταση της Αλυσιδωτής 
Αντίδρασης της Πολυµεράσης, Polymerase Chain Reaction 
(PCR) 
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ενίσχυσης ενός και µόνο µορίου DNA µε εκθετικό τρόπο (Fong et al., 1995; Kiaris et 

al., 1995; Siafakas et al., 1999). 

 Οι DNA πολυµεράσες είναι ένζυµα που καταλύουν την αντίδραση σύνδεσης 

πολυνουκλεοτιδικών αλύσων από µονοµερή τριφωσφορικά δεοξυνουκλεοτίδια 

(dNTPs) χρησιµοποιώντας ως µήτρα τη µια από τις δύο αρχικές αλύσους DNA. 

Μέσω των εκκινητών η θερµοανθεκτική DNA πολυµεράση κατευθύνεται σε 

συγκεκριµένη θέση στο µητρικό DNA και ξεκινά τον πολυµερισµό πάντα µε 

κατεύθυνση 5΄→3΄ (McPherson et al, 1991). 

 Για την PCR χρησιµοποιούνται διάφορα ρυθµιστικά διαλύµατα τα οποία 

αφενός ρυθµίζουν την τιµή του pH, αφετέρου δε, προµηθεύουν τους απαραίτητους 

συµπαράγοντες και σταθεροποιητικές ουσίες για τη µέγιστη απόδοση της 

πολυµεράσης. Στα πειράµατα που διενεργήθηκαν χρησιµοποιήθηκε το παρακάτω: 

Ρυθµιστικό διάλυµα Α: 670 mM Tris.HCl, pH 8.5, 166mM θειικό αµµώνιο, 67mM 

χλωριούχο µαγνήσιο, 1.7 mg/ml BSA (bovine serum albumin), 100 mM β-

µερκαπτοαιθανόλη και 1% (wt/vol) Triton X-100. Σε κάποιες PCR αντιδράσεις 

συµπεριλαµβάνεται και η ουσία διµεθυλσουλφοξείδιο (DMSO) σε τελική 

συγκέντρωση 5-10% (v/v). 

Αρχικά, γίνεται θερµική αποδιάταξη του DNA στους 95°C για 5 min και στη 

συνέχεια ακολουθούν 30-35 κύκλοι µε τα εξής βήµατα: 95°C – αποδιάταξη, 55-60°C 

– υβριδισµός των εκκινητών και 72°C – πολυµερισµός, διάρκειας περίπου 30 sec το 

κάθε βήµα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εκθετική αύξηση του αριθµού των 

αντιγράφων του DNA σύµφωνα µε την εξίσωση Ν=n(1+e)c, όπου Ν, η τελική 

ποσότητα του προϊόντος, n, η αρχική ποσότητα του υποστρώµατος, e, η απόδοση της 

αντίδρασης και c, ο αριθµός των κύκλων της PCR. Η τεράστια απόδοση της 

αντίδρασης καθιστά δυνατή την ενίσχυση αλληλουχιών ακόµα και όταν βρίσκονται 

σε ελάχιστο αριθµό αντιγράφων ή όταν το DNA έχει υποστεί σχετική αποδιάταξη. Η 

χρονική διάρκεια όλων των σταδίων θα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν 

µικρότερη προς αποφυγή παραγωγής µη ειδικών προϊόντων. 

Από την αντίδραση παράγονται αρχικά µεγάλες σχετικά αλληλουχίες µε 

αφετηρία κάθε εκκινητή. Όταν όµως τα προϊόντα του πρώτου κύκλου χρησιµεύουν 

ως υπόστρωµα για τους επόµενους το µήκος του νέου προϊόντος περιορίζεται στην 

απόσταση µεταξύ των δύο εκκινητών (McPherson et al, 1991).  

 Για να επιτευχθεί ικανοποιητικά µια αντίδραση πολυµερισµού τόσο ως προς 

την ειδικότητα, όσο και ως προς την απόδοση υπάρχουν 3 σηµεία «κλειδιά»: 
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1. η επιλογή των κατάλληλων εκκινητών 

2. η συγκέντρωση των ιόντων Mg (το Mg είναι απαραίτητο για τη δράση της 

πολυµεράσης) 

3. ο προσδιορισµός της ακριβούς θερµοκρασίας αναδιάταξης των εκκινητών 

(Merlo et al., 1994)  

 Η ειδικότητα της PCR ως προς την αλληλουχία που πρόκειται να ενισχυθεί 

εξαρτάται από τους εκκινητές. Στατιστικά έχει βρεθεί ότι όταν µια αλληλουχία DNA 

έχει µήκος από 20 bp και πάνω τότε είναι µοναδική στο γονιδίωµα. Άρα, προκειµένου 

να επιτευχθεί ειδική ενίσχυση µιας αλληλουχίας οι εκκινητές πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 20-µερή. Με δεδοµένο ζεύγος εκκινητών η διαδικασία ανεύρεσης των 

καταλληλότερων συνθηκών της PCR αντίδρασης περιλαµβάνει πειράµατα στα οποία 

σταδιακά µεταβάλλονται ανεξάρτητα µεταξύ τους η θερµοκρασία αναδιάταξης και η 

συγκέντρωση των ιόντων Mg. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκκινητές έχουν 

µέσο µήκος 20 bp και βέλτιστη θερµοκρασία αναδιάταξης τους 55°C. 

 Προκειµένου να είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων της PCR 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να «τερµατισθεί» η αντίδραση ενώ βρίσκεται ακόµη 

στην εκθετική της φάση. Τότε µπορεί να γίνει γραµµική αντιστοιχία µεταξύ της 

τελικής ποσότητας του προϊόντος και της αρχικής του υποστρώµατος. Συνήθως 

γίνονται προκαταρτικά πειράµατα µε διαδοχικές αραιώσεις αρχικού υποστρώµατος 

(δηµιουργία πρότυπης καµπύλης) ώστε να προσδιορισθούν οι συνθήκες εκείνες στις 

οποίες διατηρείται η γραµµική αυτή σχέση. Περισσότερο αξιόπιστη είναι η 

συνενίσχυση µε την αλληλουχία – στόχο σταθερής ποσότητας υποστρώµατος στο 

οποίο οι θέσεις αναγνώρισης των εκκινητών ταυτίζονται µε αυτές της αλληλουχίας – 

στόχου (Siebert and Larrick, 1992). Με τον τρόπο αυτό επιτελείται συναγωνισµός 

ανάµεσα στις δύο αλληλουχίες που συνενισχύονται, οπότε η αφθονία των αρχικών 

αντιγράφων της αλληλουχίας στόχου εκφράζεται σαν ο λόγος της ως προς την ένταση 

της ζώνης που αντιστοιχεί στον συναγωνιστή. 

 

Εφαρµογές της PCR 

Η χρήση της PCR στη βασική της µορφής παρέχει µια καθαρά ποιοτική ανάλυση των 

εξεταζόµενων δειγµάτων. Χρήση της ποσοτικής PCR µπορεί να γίνει σε επίπεδο 

DNA, αλλά και σε επίπεδο RNA µετά από αντίστροφη µεταγραφή. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο είναι δυνατή η ανίχνευση γονιδιακών επεκτάσεων, καθώς και αλλοιώσεων στα 

επίπεδα έκφρασης όπως συµβαίνει σε ορισµένες περιπτώσεις νεοπλασιών. Επίσης, η 
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ταυτόχρονη εφαρµογή PCR και RT-PCR παρέχει τη δυνατότητα διάκρισης των 

περιπτώσεων στις οποίες η υπερέκφραση κάποιου γονιδίου προέρχεται από γονιδιακή 

επέκταση ή µεταγραφική ενεργοποίηση. 

 Ανάµεσα στις εφαρµογές της PCR περιλαµβάνονται η διαγνωστική 

προσπέλαση, µέσω του προσδιορισµού µεταλλάξεων, γενετικής αστάθειας (LOH και 

MI) και άλλων γενετικών αλλοιώσεων σε γενετικά καθοριζόµενα νοσήµατα και στον 

καρκίνο, η ταχεία ανίχνευση παθογόνων οργανισµών (βακτηριδίων, ιών, παρασίτων, 

µυκήτων), η τυποποίηση αντιγόνων ιστοσυµβατότητας και η ανάλυση DNA µέσω 

αποτυπωµάτων (DNA fingerprinting) µε εφαρµογή στον προγεννητικό και 

ιατροδικαστικό έλεγχο. 

 Η διάγνωση γενετικών ανωµαλιών µε PCR βασίζεται στην ανίχνευση 

γνωστών αλλοιώσεων όπως γονιδιακών ελλείψεων, LOH και MI, ανακατατάξεων, 

σηµειακών µεταλλάξεων και αλλαγών στο πλαίσιο ανάγνωσης που αντιστοιχούν σε 

συγκεκριµένο κλινικό φαινότυπο. Για παράδειγµα, στην περίπτωση της Κυστικής 

Ίνωσης ανιχνεύονται συγκεκριµένες αµινοξικές ελλείψεις όπως η DF508 στο 

χρωµόσωµα 7q όπου εντοπίζεται το γονίδιο CTFR και στη µυϊκή δυστροφία του 

Duchene ανιχνεύονται ελλείψεις στο χρωµόσωµα Χ όπου βρίσκεται το γονίδιο της 

δυστροφίνης (Chamberlain et al., 1988). Σε ότι αφορά στην καρκινογένεση τα 

µοντέλα που αναπτύχθηκαν µέχρι σήµερα προτείνουν πολυσταδιακή εξέλιξη κατά τη 

διάρκεια της οποίας προσδιορίζονται γενετικές αλλοιώσεις σε µια σειρά 

ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων µε τη χρήση της PCR και άλλων 

µεθόδων. Παραδείγµατα είναι η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιµία και το χρωµόσωµα 

Φιλαδέλφεια µε τη µετατόπιση t 9:22 και η ανίχνευση µεταλλάξεων στα κωδικόνια 

12, 13, 16 της οικογένειας των γονιδίων ras καθώς και των γονιδίων p53 και Rb.   

 Η ανίχνευση παθογόνων οργανισµών µε τις κλασσικές µεθόδους συχνά 

απαιτεί αρκετό χρόνο λόγω της καλλιέργειας που πρέπει υποστεί ο οργανισµός. 

Συγχρόνως, ορισµένοι µικροοργανισµοί δεν µπορούν να αναπτυχθούν in vitro, ενώ 

άλλοι αναπτύσσονται µε αργούς ρυθµούς. Για το λόγο αυτό η τεχνική της PCR άνοιξε 

ένα καινούργιο δρόµο στην ανίχνευση οργανισµών των οποίων η αναγνώριση ήταν 

ιδιαίτερα δύσκολη µε τις συµβατικές µεθόδους και τώρα µπορεί να γίνει για 

διαγνωστικούς λόγους σε ασθενείς ή φορείς ακόµη και όταν ο τίτλος είναι πολύ 

χαµηλός, αλλά και για τον έλεγχο της πορείας της νόσου σε ασθενείς που 

υποβάλλονται σε θεραπεία. 
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 Με τη µέθοδο της PCR κατέστη δυνατή η διάγνωση γενετικών ασθενειών σε 

έµβρυα στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου (Handyside et al., 1990). Επίσης, γίνεται 

δυνατή η ανίχνευση γενετικών πολυµορφισµών στα γονίδια των αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας του ανθρώπου HLA τάξης II που είναι ιδιαίτερα σηµαντική στις 

περιπτώσεις µεταµόσχευσης, στην αναγνώριση προσώπων στην Ιατροδικαστική, 

στους ελέγχους πατρότητας, στον έλεγχο εξελικτικών σχέσεων µεταξύ των 

οργανισµών (Browning et al., 1993). 

 Η ταχύτητα, η ευαισθησία και η εξειδίκευση της αντίδρασης PCR σε 

συνδυασµό µε την ευκολία και τον αυτοµατισµό έχει ως αποτέλεσµα την ευρεία 

χρήση της τόσο στον τοµέα της βασικής έρευνας, όσο και στο χώρο της διαγνωστικής 

ιατρικής.    

 

4.4. Ηλεκτροφόρηση DNA 
 

Το DNA ηλεκτροφορείται σε πήκτωµα αγαρόζης ή ακρυλαµιδίου. Η επιλογή του 

συγκεκριµένου πηκτώµατος εξαρτάται αφενός από το µέγεθος του DNA που 

πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί και αφετέρου από τη διακριτική ικανότητα που 

προσδοκάται να επιτευχθεί. Συνήθως, όσο µεγαλύτερα είναι τα DNA τµήµατα και 

όσο µεγαλύτερες οι διαφορές µεγέθους των τµηµάτων που πρόκειται να 

διαχωριστούν τόσο πιο κατάλληλο θεωρείται το πήκτωµα αγαρόζης. Αντίθετα, για 

µικρότερα DNA τµήµατα και για µικρές διαφορές µεγέθους ανάµεσά τους επιλέγεται 

το πήκτωµα ακρυλαµιδίου (19:1 µίγµα ακρυλαµιδίου/bis- ακρυλαµιδίου). 

 Και οι δύο τύποι πηκτώµατος σχηµατίζονται σε υδατικό µέσο που περιέχει 1x 

TBE ρυθµιστικό διάλυµα (10.8 g/l Tris pH 8.0, 0.002 EDTA). Η πήξη των 

πηκτωµάτων επιτυγχάνεται για τη µεν αγαρόζη µε στερεοποίησή της µε την πτώση 

θερµοκρασίας, αφού έχει προηγηθεί τήξη µε βρασµό, για το δε ακρυλαµίδιο, µε την 

προσθήκη 50µl TEMED και 160 µl υπερθειικού αµµωνίου 25% για 65 ml διαλύµατος 

ακρυλαµιδίου. 

 Το δείγµα DNA που πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί επαναιωρείται σε διάλυµα 

φόρτωσης που περιέχει 0.25% µπλε της βρωµοφαινόλης, 0.25% κυανό του ξυλενίου 

και 25% φυκόλη (Kiaris et al., 1995). 
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4.5. Χρώση του DNA µε νιτρικό άργυρο 
 

Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται όταν το DNA έχει ηλεκτροφορηθεί σε πήκτωµα 

ακρυλαµιδίου και χαρακτηρίζεται για την πολύ µεγάλη ευαισθησία της η οποία την 

κάνει να υπερτερεί έναντι της ραδιενέργειας. Στα µειονεκτήµατά της συγκαταλέγεται 

η µη ειδική χρώση του DNA, δεδοµένου ότι χρωµατίζεται επίσης το µονόκλωνο 

DNA, το RNA και οι πρωτείνες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της, 

λοιπόν, είναι η ύπαρξη ιδιαίτερα καθαρού και ειδικού DNA. Συνήθως 

χρησιµοποιείται µετά την ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR. 

 Αρχικά, το πήκτωµα ακρυλαµιδίου τοποθετείται υπό ανάδευση σε διάλυµα 

µονιµοποίησης τουλάχιστον για 20 λεπτά. Το διάλυµα µονιµοποίησης ή fixer περιέχει 

10% αιθανόλη και 0.5% οξικό οξύ σε απιονισµένο ύδωρ. Ακολουθεί η προσθήκη 

διαλύµατος νιτρικού αργύρου 0.1% (w/v) για 20 λεπτά σε ηµίφως. Στο τέλος της 

χρώσης το διάλυµα ξεπλένεται µε απιονισµένο ύδωρ και τοποθετείται σε διάλυµα 

εµφάνισης (το οποίο περιέχει 0.4N NaOH και 0.15% (v/v) φορµαλδεύδη) για 3-20 

λεπτά. Η αντίδραση τερµατίζεται µε την προσθήκη διαλύµατος ανθρακικού νατρίου 

0.75% (w/v), το οποίο χρησιµοποιείται σαν διάλυµα εξουδετέρωσης (Kiaris et al., 

1995). 

 

4.6. Ανάλυση απλοτύπου µε δείκτες µικροδορυφορικού DNA 
 

Η µέθοδος περιλαµβάνει την PCR ενίσχυση των πολυµορφικών περιοχών, την 

ηλεκτροφόρηση του προϊόντος σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου 10% για 1000-2000 Vh και 

τη χρώση µε νιτρικό άργυρο. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των αλληλουχιών αυτών 

(επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες) και προκειµένου να επιτύχει η µέθοδος 

επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή. Η αντίδραση πρέπει να διατηρείται σε εκθετική 

φάση, δεδοµένου ότι πρόκειται για ηµιποσοτική µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής 

έντασης δύο αλληλοµόρφων. Επίσης, κατά την ηλεκτροφόρηση πρέπει να 

επιτυγχάνεται η µέγιστη διακριτική ικανότητα αφού συχνά τα αλληλόµορφα 

διαφέρουν σε µέγεθος µόνο κατά δύο ζεύγη βάσεων. 

Ως αστάθεια µικροδορυφορικού DNA (Microsatellite Instability – ΜΙ) 

αναγνωρίζεται η περίπτωση της προσθήκης ή της απαλοιφής µιας ή περισσοτέρων 

ζωνών. Ως απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss of Heterozygosity – LOH) αναγνωρίζεται 
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µια σηµαντική µείωση (µεγαλύτερη του 50%) της έντασης του αλληλοµόρφου που 

ανήκει στο DNA του όγκου σε σχέση µε το αλληλόµορφο που ανήκει στο DNA του 

φυσιολογικού ιστού για ασθενείς που ήταν ετερόζυγοι για το συγκεκριµένο γονιδιακό 

τόπο. Για να υπολογιστεί το ποσοστό του ΜΙ για κάθε δείκτη και το συνολικό 

ποσοστό του LOH για όλους τους δείκτες προσµετρήθηκαν τόσο οι οµόζυγες όσο και 

οι ετερόζυγες περιπτώσεις, ενώ για τον υπολογισµό του ποσοστού του LOH για κάθε 

δείκτη ξεχωριστά µόνο οι ετερόζυγες περιπτώσεις προσµετρήθηκαν.  

Σε κάποιες περιπτώσεις η παρουσία µιας αχνής ζώνης διακρίνεται στη θέση 

του αλληλοµόρφου που έχει χαθεί από το DNA του όγκου. Αυτή η «επιµόλυνση» 

αποδίδεται στην παρουσία φυσιολογικού DNA το οποίο προέρχεται είτε από το αίµα, 

είτε από φυσιολογικό συνδετικό ιστό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην ανάγνωση της 

γέλης ηλεκτροφόρησης είναι η παρουσία πρόσθετων ζωνών (stutter bands), εκτός από 

τη ζητούµενη ζώνη, οι οποίες διαφέρουν µεταξύ τους συνήθως µόνο κατά 1 ή 2 

επαναλήψεις βάσεων. Ο κύριος µηχανισµός παραγωγής τέτοιων ζωνών είναι η 

«ολίσθηση της αλυσίδας» (slipped strand mispairing), υπάρχουν όµως και άλλοι όπως 

η αποτυχία ανάγνωσης ολόκληρης της επαναλαµβανόµενης αλληλουχίας από την 

πολυµεράση. Είναι γνωστό ότι πληροφορίες για την ετερογένεια ενός όγκου 

λαµβάνονται µε τη ποσοτικοποίηση της αστάθειας της αλληλουχίας όπως αυτή 

προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό µε PCR των δεικτών µικροδορυφορικού DNA 

(Strachan and Read, 1996). 

  

4.7. Ανάλυση πολυµορφισµού στερεοδιαµόρφωσης µονήρων 

αλύσων (Single Strand Conformation Polymorphism, SSCP) 
 

Το SSCP (single strand conformation polymorphism, ανάλυση πολυµορφισµού 

στερεοδιαµόρφωσης µονήρων αλύσων) είναι µια ανάλυση η οποία στηρίζεται στην 

τρισδιάστατη µορφή που λαµβάνει το DNA µονής αλύσου κατά τη ηλεκτροφόρηση 

(Makino et al., 1992). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή το DNA που εµφανίζει 

διαφορετική κινητικότητα στη στερεοµορφή του κατά το SSCP είναι ύποπτο να 

περιέχει µετάλλαξη/εις. 

 Από κάθε PCR προϊόν 2-5µl αναµίχθηκαν µε ίσο όγκο από αποδιατακτικό 

διάλυµα που περιέχει 95% φορµαµίδιο, 89mM βορικό οξύ, 0.05% µπλε της 

βρωµοφαινόλης και 0.05% κυανό του ξυλενίου. Ακολουθεί αποδιάταξη του µίγµατος 
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µε επώαση στους 94°C για 3 λεπτά και απότοµη ψύξη στον πάγο. Στη συνέχεια το 

δείγµα ηλεκτροφορείται σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου 10% (37.5:1) για 2000-6000Vh 

ανάλογα µε το µέγεθος του PCR προϊόντος το οποίο τελικά βάφεται µε τη µέθοδο του 

νιτρικού αργύρου. 

  

4.8. Ανάλυση ετεροδίκλωνου DNA (Heteroduplex analysis) 
 

Αντίστοιχης χρησιµότητας µέθοδος µε το SSCP είναι και ανάλυση ετεροδίκλωνου 

DNA. Το PCR προϊόν αποδιατάσσεται µε επώαση στους 94°C για 5 λεπτά και στη 

συνέχεια αφήνεται να επανέλθει στη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Μια ποσότητα της 

τάξης του 2-5µl από το PCR προϊόν ηλεκτροφορείται σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου για 

1000-3000 Vh ανάλογα µε το µέγεθος του προϊόντος και στη συνέχεια ακολουθεί 

χρώση µε τη µέθοδο του νιτρικού αργύρου. 

 Τα δείγµατα τα οποία από τη διαφορετική κινητικότητα της στερεοµορφής 

τους κατά τις SSCP και Heteroduplex αναλύσεις φάνηκαν ύποπτα να περιέχουν 

µετάλλαξη/εις υπεβλήθησαν στη συνέχεια σε automated DNA sequencing (Makino et 

al., 1992). 

 

4.9. DNA sequencing  
 

Η ακριβής σειρά των βάσεων νουκλεοτιδίων σε µια αλυσίδα DNA µπορεί να 

εξακριβωθεί µε το DNA sequencing (αποκωδικοποίηση του DNA). ∆ύο µέθοδοι 

έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα: η τεχνική Maxam-Gilbert και η τεχνική Sanger. 

Στην τεχνική Maxam-Gilbert η άλυσος του DNA σηµαίνεται στα δύο της άκρα µε 

ραδιοισότοπα και υποβάλλεται σε µια σειρά εξειδικευµένων αντιδράσεων οι οποίες 

τη διασπούν σε διάφορα κοµµάτια (Maxam and Gilbert, 1977). Τα κοµµάτια αυτά 

ηλεκτροφορούνται σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου και η σύγκριση των ζωνών που 

προκύπτουν µεταξύ τους δίνει τη σειρά των νουκλεοτιδίων της αλύσου. 

 Η Sanger διδέοξυ µέθοδος, η οποία έχει αυτοµατοποιηθεί και είναι η πιό 

ευρέως διαδεδοµένη µέθοδος για το DNA sequencing στις µέρες µας βασίζεται 

περισσότερο στη σύνθεση του DNA παρά στον κατακερµατισµό του (Sanger et al., 

1977). Στη µέθοδο αυτή το DNA χωρίζεται σε 4 διαφορετικές αντιδράσεις και σε 

κάθε αντίδραση ένα µέρος από το καθένα από τα 4 νουκλεοτίδια αντικαθίσταται από 



 

 

 

59

ένα διδέοξυ-νουκλεοτίδιο. Η αντίδραση συνεχίζεται χρησιµοποιώντας τη µητρική 

αλυσίδα σαν «µήτρα». Η εισαγωγή ενός διδέοξυ-νουκλεοτιδίου στη θέση ενός δέοξυ-

νουκλεοτίδιου έχει σαν αποτέλεσµα τον τερµατισµό της αντίδρασης και τη 

δηµιουργία ενός πληθυσµού από διαφορετικού µεγέθος µόρια τα οποία 

κατηγοριοποιούνται από φάγους. Νουκλεοτίδια σεσηµασµένα µε ραδιοισότοπα 

εισάγονται στο µίγµα της αντίδρασης και έτσι διευκρινίζεται η αλληλουχία των 

βάσεων του DNA µε τη µέθοδο της αυτοραδιογραφικής ανάλυσης του πηκτώµατος 

ηλεκτροφόρησης. 

 Η αυτοµατοποίηση της µεθόδου Sanger έχει κατά πολύ αυξήσει το ρυθµό 

µε τον οποίο µεγάλες περιοχές αλύσων DNA υποβάλλονται σε sequencing (De Bellis 

et al., 1994). Και στην αυτοµατοποιηµένη εκδοχή της µεθόδου χρησιµοποιούνται οι 

ίδιες αρχές τερµατισµού της αντίδρασης και ηλεκτροφόρησης σε πηκτώµα 

ακρυλαµιδίου, όµως εδώ χρησιµοποιούνται 4 διαφορετικά φθορίζοντα διδέοξυ-

νουκλεοτιδία σε µια µόνο αντίδραση. Έτσι, όλες οι αντιδράσεις διεξάγονται σε ένα 

σωληνάριο (tube) και άρα 4 φορές περισσότερες αντιδράσεις «τρέχουν» σε ένα 

πήκτωµα ακρυλαµιδίου δίνοντας 4 φορές περισσότερα αποτελέσµατα σε ένα πείραµα 

sequencing. Επίσης, ένας ανιχνευτής φθοριζουσών ουσιών συνδεδεµένος µε έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή διακρίνει τις φθορίζουσες βαφές καθώς τα µόρια «τρέχουν» 

στο πήκτωµα και αποθηκεύει τις πληροφορίες του sequencing. Κατά τη διάρκεια ενός 

µόνο «τρεξίµατος» αποκωδικοποιείται αλληλουχία περίπου 500 bp, σε αντίθεση µε 

200 bp που αποκωδικοποιούνταν µε το χειρωνακτικό τρόπο. Στις µέρες µας γίνονται 

προσπάθειες ανακάλυψης και άλλων τελείως καινούριων µεθόδων sequencing που θα 

στηρίζονται σε διαφορετικές αρχές. 

 Μόλις µια αλληλουχία DNA έχει αποκωδικοποιηθεί αποθηκεύεται σε µια 

από τις πολλές βάσεις δεδοµένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως οι 

GeneBank, EMBL, NBRF όπου µπορεί να υποστούν επεξεργασία µε διάφορα 

προγράµµατα όπως τα PC/Gene (IntelliGenetics, Inc.), Sequence Analysis Software 

Package (University of Wisconsin), Genepro (Riverside Scientific Enterprises), 

Sequencing AnalysisTM software (PE ABI, Warrington, U.K.) (Devereux, 1989; 

PC/Gene; Genepro). Αυτά τα προγράµµατα επιτρέπουν στον ερευνητή να ψάξει για 

οµολογίες και µεταλλάξεις στις αποθηκευµένες αλληλουχίες και να ερευνήσει 

περιοχές ενδιαφέροντος στο γονιδίωµα. 
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4.10. Automated DNA sequencing 
 

Το κοινό εξόνιο 2 των γονιδίων p16INK4a και p14ARF, καθώς και το εξόνιο 1α  του 

p16INK4a και 1β του p14ARF ενισχύθηκαν µε την PCR µε τη χρήση ειδικών εκκινητών 

(primers) (Fargnoli et al., 1998). Πέντε τοις εκατό διµεθυλσουλφοξείδιο προσετέθη 

στο ρυθµιστικό διάλυµα για κάθε PCR αντίδραση. Αρχικά γίνεται θερµική 

αποδιάταξη του DNA για 3 λεπτά στους 94oC, στη συνέχεια ακολουθούν 40 κύκλοι 

πολυµερισµού στους 94oC, 59.5 oC (για το εξόνιο 1α), 60oC (για το εξόνιο 1β), 61oC 

(για το εξόνιο 2) και στους 72oC σε κάθε βήµα και τελικά ακολουθεί το τελικό βήµα 

των 20 λεπτών στους 72oC. Τα προιόντα της PCR ηλεκτροφορούνται σε 2% 

πήκτωµα αγαρόζης, τέµνονται και στη συνέχεια “καθαρίζονται” µε το σύστηµα 

Wizard PCR Preps DNA purification Clean kit (Promega, Southampton, U.K.) µε 

στόχο την αποµάκρυνση των µη χρησιµοποιηθέντων εκκινητών και dNTP. Η 

αντίδραση του sequencing περιείχε: 4 µl Big Dye Terminator ready-reaction mix (PE 

ABI, Warrington, U.K.), 2 µl καθαρού PCR προϊόντος και 1.6 pmol του sequencing 

primer σε µια αντίδραση τελικού όγκου 10 µl. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν: 

96oC για 10 sec, 50oC για 10 sec, 60oC για 4 min, 25 κύκλοι. Τα προϊόντα της 

αντίδρασης sequencing κατακρηµνίζονται µε ισοπροπανόλη για να αποµακρυνθούν 

τα κατάλοιπα και επαναιωρούνται σε 4 µl διαλύµατος φόρτωσης (formamide:dextran 

sulfate/ethylenediamine tetraacetic acid, 5:1). Τα προϊόντα ηλεκτροφορούνται στο 

µηχάνηµα 377 ABI PRISM automatic sequencer και αναλύονται  µε το πρόγραµµα 

Sequencing AnalysisTM software (PE ABI, Warrington, U.K.). Και οι δύο 

αλληλουχίες (sense και anti-sense) υπόκεινται σε sequencing για το κάθε PCR 

προϊόν, τουλάχιστον από δύο διαφορετικά και ανεξάρτητα πειράµατα PCR. Η χρήση 

µη κλωνοποιηµένων PCR προιόντων εξασφαλίζει την αναπαράσταση και των δύο 

CDKN2a αλληλοµόρφων και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα του λάθους που µπορεί 

να υπάρξει µε το ένα µόνο PCR προϊόν. Η θέση των βάσεων στην οποία µια 

δευτερεύουσα κορυφή αντιστοιχεί περίπου στο 50% της πρωτογενούς σηµειώνεται 

σαν ετερόζυγη µετάλλαξη και επαληθεύεται µε τη ανάλυση και της sense και της 

anti-sense αλληλουχίας. 
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4.11. Στατιστική ανάλυση 
 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα 

SPSS 10.0 (για τα Windows), το 2-tailed T-test, το x2 και το Fisher’s exact test. Η 

στατιστική σηµαντικότητα τοποθετήθηκε στο p<0.05. 

 

 

B. Υλικά 

 

4.12. Υλικό βιοψίας 
 

Για την παρούσα διατριβή 22 SCC, 5 BD και 67 BCC δείγµατα ελήφθησαν από το 

Νοσοκοµείο «Α. Συγγρός» της Αθήνας. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε ιστολογικά σε 

κάθε δείγµα. Τα δείγµατα φυλάχτηκαν σε βαθιά κατάψυξη (–70oC), αµέσως µετά τη 

χειρουργική τους εξαίρεση και µέχρι την αποµόνωση του DNA. Επίσης, προκειµένου 

να χρησιµοποιηθεί ως φυσιολογικό control, δείγµα αίµατος ελήφθη από κάθε ασθενή. 

Η λήψη του DNA έγινε όπως έχει ήδη περιγραφεί και το υλικό αποθηκεύτηκε στους –

20oC µέχρι την PCR ανάλυση. 

Η ηλικία των ασθενών µε SCC και BD κυµαινόταν µεταξύ 40 και 88 (µέση 

68) έτη και 9 ήταν γυναίκες ενώ 18 άνδρες. Η ηλικία των ασθενών µε BCC 

κυµαινόταν µεταξύ 39 και 90 (µέση 68) έτη. Από τους 67, οι 27 ήταν γυναίκες και οι 

40 άνδρες. Όλες οι βλάβες που µελετήθηκαν προέρχονταν από εκτεθειµένες στον 

ήλιο περιοχές του σώµατος. Τέτοιες θεωρούνται η κεφαλή και ο τράχηλος και για τα 

δύο φύλα, ο θώρακας και οι ώµοι για τους άνδρες και οι γαστροκνηµίες για τις 

γυναίκες (Gailani et al., 1996). Είκοσι-ένα από τα 22 SCC βρίσκονταν στην κεφαλή 

και το τράχηλο και ένα στην γαστροκνηµία µιας γυναίκας. Τρία από τα 5 BD 

βρίσκονταν στην κεφαλή και τον τράχηλο και 2 στο θώρακα δύο ανδρών. Πενήντα 

από τα 67 BCC βρίσκονταν στην κεφαλή, 8 στον τράχηλο, 2 στο θώρακα και 3 στους 

ώµους πέντε ανδρών ασθενών και 4 στις γαστροκνηµίες τεσσάρων γυναικών 

ασθενών. 
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4.13. ∆είκτες µικροδορυφορικού DNA (microsatellite markers) 
 

Τα 67 BCC δείγµατα µελετήθηκαν µε 12 διαφορετικούς πολυµορφικούς 

µικροδορυφορικούς δείκτες (Research Genetics, Huntsville, AL), 8 από το 

χρωµόσωµα 9p, 2 από το 17p, και 2 από το 17q. Πιο συγκεκριµένα, η περιοχή 9p21-

p22 µελετήθηκε µε 6 µικροδορυφορικούς δείκτες οι οποίοι κατανέµονται σε µια 

γενετική περιοχή της τάξης των 7.529 cM. Το χρωµόσωµα 9p των 22 SCC και των 5 

BD µελετήθηκε µε έξι διαφορετικούς πολυµορφικούς µικροδορυφορικούς δείκτες 

(Research Genetics, Huntsville, AL) που κατανέµονται σε µια γενετική περιοχή η 

οποία αντιστοιχεί σε 30.229 cM. Οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν και η ακριβής 

τους θέση στο γονιδίωµα φαίνονται στον Πίνακα Ι. 

Η επιλογή των προς µελέτη γονιδιακών τόπων βασίστηκε στα αποτελέσµατα 

ερευνών που έχουν γίνει στον καρκίνο του δέρµατος και έχουν δείξει ότι πρόκειται 

για περιοχές οι οποίες ενέχονται στην ανάπτυξή του (Quinn et al., 1994a; Quinn et al., 

1995; Quinn et al., 1994b; Quinn et al., 1994c). Η επιλογή των δεικτών 

µικροδορυφορικού DNA  που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τυχαία µεταξύ αυτώ που 

βρίσκονται κοντά στα γονίδια p16INK4a και p14ARF, καθώς και στα γονίδια BRCA1 και 

p53. 
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Πίνακας I. Χρωµοσωµική θέση των 12 δεικτών µικροδορυφορικού 
 DNA που χρησιµοποιήθηκαν 

 

 Μικροδορυφορικοί δείκτες Χρωµοσωµική θέση 

 D9S50 9p11.2 

 D9S270 9p21 

                    D9S161 9p21 

 D9S259 9p21 

 D9S171 9p21 

 IFNA 9p22. 

 D9S157 9p22.3 

 D9S132 9p24.2 (pter) 

 D17S855 17q21 

 D17S579 17q21.1 

 TP53 17p13.1 

 D17S678 17p13.2 
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4.14. Εκκινητές (Primers) 
 

Τα παρακάτω ζεύγη εκκινητών χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να γίνει η εκλεκτική 

ενίσχυση των αντίστοιχων γονιδίων: 

 

p16INK4a εξόνιο 1α 

1αF (sense) 5΄- GAAGAAAGAGGAGGGGCTG - 3΄ 

1αR (anti-sense) 5΄- GCGCTACCTGATTCCAATTC - 3΄ 

 

p16INK4a εξόνιο 2 

42F (sense) 5΄- GGAAATTGGAAACTGGAAGC - 3΄ 

2R2 (anti-sense) 5΄- TCTGAGCTTTGGAAGCTCT - 3΄ 

 

p14ARF εξόνιο 1b 

1bF (sense) 5΄- TCCCAGTCTGCAGTTAAGG- 3΄ 

1bR (anti-sense) 5΄- GTCTAAGTCGTTGTAACCCG - 3΄ 

 

4.15. Υλικά και εταιρείες προέλευσης 
 

1,2-διύδροξυ-αιθύλενο-δισ-ακρυλαµίδιο – BDH  

Άγαρ – Difco  

Αγαρόζη – Gibco BRL 

Αιθανόλη – BDH  

Αιθύλενο-διάµινο-τετραοξικό οξύ – BDH  

Aκρυλαµίδιο – BDH  

Ανθρακικό νάτριο – Sigma  

Βορικό οξύ – BDH  

Βρωµιούχο αιθίδιο – Sigma  

Γλυκερόλη – Gibco BRL 

∆ιαίθυλ-πυροκαρβονικό οξύ – BDH  

∆ιθειοθυρειτόλη – Sigma  

∆ιµεθυλσουλφοξείδιο – BDH  

∆εσοξυριβονουκλεοτίδια – Boehringer Manheim 
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Θειϊκό αµµώνιο – BDH  

Ισοπροπανόλη – BDH  

Κιτρικό νάτριο – BDH  

Κυανό της βρωµοφαινόλης – Sigma  

Λυσοζύµη – Sigma  

Μεθανόλη – Fluka  

Μεµβράνες διαπίδυσης πόρων διαµέτρου 10mm – Sigma  

MOPS – Sigma  

Νιτρικός άργυρος – Sigma  

Οξεικό αµµώνιο – Sigma  

Οξεικό νάτριο – Sigma  

Οξεικό κάλιο – Sigma  

Οξεικό οξύ – BDH  

Πρωτεϊνάση Κ – Sigma  

SDS – Sigma  

Taq πολυµεράση – Gibco BRL 

TEMED – Sigma  

Tris base – BDH 

Triton-X-100 – Sigma  

Trizol – Gibco BRL 

Υδροξείδιο του νατρίου – Sigma  

Υδροχλωρικό οξύ – BDH  

Υπερθειϊκό αµµώνιο – Gibco BRL 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου – BDH  

Φαινόλη – BDH  

Φαρµαλδεύδη – BDH  

Φορµαµίδιο – BDH  

Χλωριούχο καίσιο – Sigma  

Χλωριούχο κάλιο – Sigma  

Χλωριούχο λίθιο – Sigma  

Χλωριούχο µαγγάνιο – Sigma  

Χλωριούχο µαγνήσιο – Sigma  

Χλωριούχο νάτριο – Sigma  

Χλωροφόρµιο – Fluka   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1. Μελέτη απώλειας ετεροζυγωτίας (Loss of Heterozygosity, 

LOH) και αστάθειας µικροδορυφορικού DNA (Microsatellite 

Instability, MI) στα BCC 
 

Οι µελέτες απώλειας ετεροζυγωτίας µε τη χρήση πολυµορφικών δεικτών 

µικροδορυφορικού DNA αποσκοπούν στην αποκάλυψη χρωµοσωµικών περιοχών µε 

αυξηµένη πιθανότητα να περιέχουν νέα και άρα µη κλωνοποιηµένα 

ογκοκατασταλτικά γονίδια. Η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA αποτελεί 

γενετική αλλοίωση των καρκινικών κυττάρων και γενικότερα των όγκων του 

ανθρώπινου οργανισµού. Αναφέρεται στη δηµιουργία νέων αλληλοµόρφων DNA τα 

οποία απουσιάζουν από το φυσιολογικό ιστό του ανθρώπου. Τα νέα αυτά 

αλληλόµορφα µπορεί να είναι µεγαλύτερα ή µικρότερα από τα µητρικά ανάλογα µε 

το αν είναι αποτέλεσµα προσθήκης ή έλλειψης ενός ή περισσοτέρων 

επαναλαµβανόµενων µονάδων. Το φαινόµενο αυτό αρχικά περιγράφηκε σε όγκους 

ασθενών που έπασχαν από κληρονοµικό καρκίνου του παχέος εντέρου (Hereditary 

Nonpolyposis Colorectal Cancer, HNPCC, Syndrome) και στη συνέχεια επεκτάθηκε 

και σε άλλους καρκίνους. 

Στην παρούσα διατριβή έγινε εφαρµογή µιας τέτοιας ανάλυσης για την 

περαιτέρω διερεύνηση 3 χρωµοσωµικών περιοχών (9p21-p22, 17p13 και 17p21) οι 

οποίες φιλοξενούν τα γνωστά ογκοκατασταλτικά γονίδια p16INK4a , p15INK4b , p14ARF , 

p53 και BRCA1, αντίστοιχα. Η προσπάθεια εστιάστηκε στο να διευκρινιστεί ο ρόλος 

των γονιδίων αυτών στους µη-µελανοκυτταρικούς καρκίνους BCC και SCC, σε µια 

κατηγορία όγκων δηλαδή που δεν είχε µελετηθεί εκτενώς στη διεθνή βιβλιογραφία, 

και να εξακριβωθεί το ενδεχόµενο της ύπαρξης και άλλων, µη ταυτοποιηµένων µέχρι 

σήµερα, ογκοκατασταλτικών γονιδίων στις περιοχές αυτές. 

Σε ό,τι αφορά στα BCC, 67 δείγµατα από Έλληνες ασθενείς µελετήθηκαν µε 

τη χρήση συνολικά 12 δεικτών µικροδορυφορικού DNA από τις χρωµοσωµικές 
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περιοχές 9p21-p22, 17p13 και 17q21 . Η επιλογή των δεικτών έγινε µε δύο κριτήρια: 

να σαρώνουν τις περιοχές στις οποίες εδράζονται τα γνωστά ογκοκατασταλτικά 

γονίδια και να εντοπίζονται σε όσο το δυνατόν διαφορετικές και συνεχόµενες 

χρωµοσωµικές θέσεις ώστε να δίνεται πληρέστερα η εικόνα της κατάστασης του 

γονιδιώµατος. Συνολικά, 69% (46/67) από τα δείγµατα εµφάνισαν LOH τουλάχιστον 

σε έναν από τους δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν, ενώ, µόνο 6 από τους 67 (9%) 

εµφάνισαν MI. 

 Χρησιµοποιήσαµε 8 δείκτες µικροδορυφορικού DNA από το χρωµοσωµικό 

σκέλος 9p µε σκοπό να εξακριβώσουµε το µοτίβο και το µέγεθος της χρωµοσωµικής 

απώλειας στη σειρά των 67 BCCs. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα δειγµάτων µε 

LOH φαίνονται στην Εικόνα 9. Σαράντα από τους 67 όγκους (60%) εµφάνισαν LOH, 

τουλάχιστον σε ένα από τους δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν, ποσοστό που είναι το 

υψηλότερο που έχει αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για το 9p. Έξι από τους 8 

δείκτες εντοπίζονται στην περιοχή 9p21-p22, και 37 από τα 67 BCC (55%) 

εµφάνισαν LOH τουλάχιστον σε ένα από αυτούς, ποσοστό που είναι επίσης το 

υψηλότερο που έχει αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για τη συγκεκριµένη 

περιοχή. ∆έκα από τους 67 όγκους (15%) εµφάνισαν LOH σε περισσότερους από ένα 

δείκτη της περιοχής 9p21-p22, ενώ 20 από τους 67 (30%) εµφάνισαν LOH σε 

περισσότερους από ένα δείκτη της σε ολόκληρο το 9p χρωµοσωµικό άκρο. Το MI 

ήταν σπάνιο και ανευρέθη µόνο σε 2 από τα 67 (3%) ΒCC. 

Ο δείκτης που εµφάνισε τη µεγαλύτερη συχνότητα LOH ήταν ο D9S259 

(14/46, 30.5%), µε επακόλουθους τους D9S161 (17/58, 29%) και D9S50 (12/48, 

25%). Εννέα από τα 40 δείγµατα παρουσίασαν LOH (22.5%) µε το δείκτη D9S132 

και 10 από τα 58 µε το δείκτη IFNA (17%). Για τους δείκτες D9S171 (8/55, 14.5%), 

D9S270 (4/57, 7%) και D9S157 (2/45, 4.5%) η συχνότητα LOH ήταν µικρότερη.  

Τέσσερις συνολικά δείκτες που εδράζονται στο χρωµόσωµα 17 

χρησιµοποιήθηκαν για την περαιτέρω διερεύνηση των BCC. Οι δείκτες D17S855 και 

D17S579 βρίσκονται στο χρωµοσωµικό σκέλος 17q (17q21 και 17q21.1, αντίστοιχα), 

ενώ οι δείκτες TP53 και D17S678 στο χρωµοσωµικό σκέλος 17p (17p13.1 και 

17p13.2, αντίστοιχα). Για την περιοχή 17q21 η συνολική συχνότητα LOH έφτασε το 

34% (22/64), ενώ το MI ήταν σπάνιο και παρατηρήθηκε µόνο σε 3 από τις 65 (4.5%) 

περιπτώσεις. ∆εκαπέντε από τα 52 (29%) δείγµατα εµφάνισαν LOH για το δείκτη 

D17S855 και 10 από τα 60 (17%) για το δείκτη D17S579. Για την περιοχή 17q13 η 

συνολική συχνότητα LOH έφτασε µόνο το 11% (7/65) και η συχνότητα MI ήταν 
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4.5% (3/67). Τέσσερα από τα 46 (9%) BCC εµφάνισαν LOH στο δείκτη TP53 και 3 

από τα 44 (7%) στο δείκτη D17S678. 

Το µοτίβο της απώλειας ετεροζυγωτίας στα χρωµοσωµικά σκέλη 9p, 17p και 

17q για όλους τους δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν σε 10 τυχαία επιλεγµένες 

περιπτώσεις φαίνεται στις Εικόνες 10 και 11. Η συχνότητα του LOH για κάθε δείκτη 

και η ακριβής εντόπιση των δεικτών φαίνεται στον Πίνακα ΙΙ. Για κάθε BCC δείγµα 

το µοτίβο του LOH και του MI φαίνεται στον Πίνακα ΙΙΙ. Σχηµατική απεικόνιση των 

χρωµοσωµάτων 9 και 17 µε τη θέση των γονιδίων και των µικροδορυφορικών 

δεικτών που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και η συχνότητα LOH για τον καθένα στα 

BCC δείγµατα φαίνεται στην Εικόνα 12 και στην Εικόνα 13, αντίστοιχα.  

Κανένα δείγµα δεν εµφάνισε απώλεια όλων των δεικτών που 

χρησιµοποιήθηκαν. Κάποια δείγµατα, όµως, εµφάνισαν επί µέρους περιοχές 

απώλειας (interstitial deletions) πιθανόν λόγω πολλαπλών γεγονότων µιτωτικου 

ανασυνδυασµού (multiple mitotic recombinant genetic events). H µεθοδολογία που 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη δεν κατέστησε δυνατό να εντοπιστούν, αν 

υπήρχαν, οµόζυγες απαλείψεις (homozygous deletions) στους BCC όγκους.  

 ∆εν βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ύπαρξης LOH στο 

χρωµοσωµικό σκέλος 9p και του φύλου των ασθενών (p=0.96, x2 test). Αυτά τα 

δεδοµένα συµφωνούν µε αρκετές άλλες µελέτες οι οποίες δείχνουν ότι η εµφάνιση 

LOH δεν σχετίζεται µε το φύλο σε πολλούς κακοήθεις και καλοήθεις όγκους 

(Detorakis et al., 1998; Mitsudomi et al., 1996). Αντίστοιχα, δεν βρέθηκε στατιστικώς 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ανίχνευσης LOH στο 9p και της ηλικίας της 

εµφάνισης των BCC ( p=0.22, x2 test). Η ύπαρξη LOH δεν µπόρεσε να σχετιστεί µε 

την έκθεση στην UV ηλιακή ακτινοβολία όπως αυτή προσδιορίζεται από τη θέση των 

όγκων στο σώµα γιατί όλα τα BCC δείγµατα που µελετήθηκαν προέρχονταν από 

ηλιοεκτεθειµένες περιοχές του σώµατος. 
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Εικόνα 9. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα LOH σε BCC. Ν, normal 
(φυσιολογικό) DNA; T, tumor (νεοπλασµατικό) DNA. Tα βέλη 
σηµειώνουν τη θέση του χαµένου αλληλοµόρφου. Οι αχνές ζώνες στη 
θέση του χαµένου αλληλοµόρφου ερµηνεύονται σαν «επιµόλυνση» από 
γειτονικό φυσιολογικό DNA.  
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Εικόνα 10. Η θέση των 8 δεικτών µικροδορυφορικού DNA στο 

χρωµοσωµικό σκέλος 9p και το «µοτίβο» του LOH σε 10 τυχαία 

επιλεγµένες περιπτώσεις. (    ,  LOH – απώλεια ετεροζυγωτίας;         , 

ετεροζυγωτία;      , οµόζυγο ή χωρίς αποτέλεσµα) 
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Εικόνα 11. Η θέση των 4 δεικτών µικροδορυφορικού DNA στα χρωµοσωµικά σκέλη 

17p και 17q και το «µοτίβο» του LOH σε 10 τυχαία επιλεγµένες περιπτώσεις. (    ,  

LOH – απώλεια ετεροζυγωτίας;         , ετεροζυγωτία;      , οµόζυγο ή χωρίς αποτέλεσµα) 
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Πίνακας II. Θέση, συχνότητα και ποσοστό απώλειας ετεροζυγωτίας (LOH) για τους  
δείκτες µικροδορυφορικού DNA που χρησιµοποιήθηκαν.  
 

Μικροδορυφορικός δείκτης Χρωµοσωµική θέση LOH (%) 

D9S50 9p11.2 12/48 (25%) 

D9S270 9p21 4/57 (7%) 

D9S161 9p21 17/58 (29%) 

D9S259 9p21 14/46 (30.5%) 

D9S171 9p21 8/55 (15%) 

IFNA 9p22 10/58 (17%) 

D9S157 9p22.3 2/45 (4.5%) 

D9S132 9p24.2 (pter) 9/40 (22.5%) 

D17S855 17q21 15/52 (29%) 

D17S579 17q21.1 10/60 (17%) 

TP53 17p13.1 4/46 (9%) 

D17S678 17p13.2 3/44 (7%) 
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           Πίνακας IIIα. Απώλεια ετεροζυγωτίας (LOHa) στα BCC δείγµατα των ασθενών 1-33 που µελετήθηκαν µε τους 12 δείκτες 
          µικροδορυφορικού DNA 

   Ασθενείς Μικροδορυφορικοί ∆είκτες 

 D9S50 D9S270 D9S161 D9S259 D9S171 IFNA D9S157 D9S132 D17S855 D17S579 TP53 D17S678 

1 Hb H H LOH H H H H H H H N 

2 H H H LOH H H H H H LOH H H 

3 MIc H LOH H H H H H H H H H 

4 -d H H - H - - - - H - N 

5 Ne H H H H H H H H H H N 

6 H H H H H H N H H H H N 

7 H H N H H H H H H H H N 

8 - H LOH LOH H LOH LOH H - LOH LOH MI 

9 LOH H LOH N LOH H H H H H LOH N 

10 H H N H - H N LOH H H H H 

11 N H H H H H N H H H H H 

12 - - LOH LOH H H - LOH LOH LOH - N 

13 - - H LOH - H H LOH LOH H LOH H 

14 N H H H H H H N H H N H 

15 H H H - H H H H H H H H 

16 H H H H H H H N LOH H N H 

17 N H H H H H H - H H N H 

18 H H H LOH H H H - H H H H 

19 LOH H LOH H H LOH H N - H - H 

20 H H LOH - N LOH H LOH - H - H 

21 LOH LOH N H H H H H H H H H 

22 H H H H H H N H H H H H 

23 LOH LOH N H H H - H H LOH H H 

24 H H N H LOH H H H H H H H 

25 H H LOH H H H - LOH H H N H 

26 H H H N N H H N H - N H 

27 LOH H N LOH H H H N LOH LOH - H 

28 H H N - - H N - - H - H 

29 H H H N H - N H H H H H 

30 H H H H N H H N H H H N 

31 - H - N H H H H H H H H 

32 H H LOH H - - H H LOH H H H 

33 H H H N - H H H H H H H 

    aLOH=Απώλεια ετεροζυγωτίας; bH=Ετεροζυγωτία; cMI=Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA; d - = χωρίς αποτέλεσµα; eN=Οµόζυγο  
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   Πίνακας IIIβ. Απώλεια ετεροζυγωτίας (LOHa) στα BCC δείγµατα των ασθενών 34-67 που µελετήθηκαν µε τους 12 δείκτες 

   µικροδορυφορικού DNA 

   Ασθενείς Μικροδορυφορικοί ∆είκτες 

 D9S50 D9S270 D9S161 D9S259 D9S171 IFNA D9S157 D9S132 D17S855 D17S579 TP53 D17S678 

34 LOH Hb H H H LOH H N H H - LOH 

35 LOH H LOH LOH H LOH LOH LOH H LOH - H 

36 Ne H LOH N -d - H - LOH H H H 

37 N H H N H H H H N - H N 

38 N H H H - LOH H LOH H LOH H H 

39 H H H - H H H H N H H H 

40 H LOH H - H - H H - H H H 

41 N H H LOH H H H N N H H N 

42 LOH H H H H H H H H H H N 

43 H LOH LOH LOH LOH N H N H H H N 

44 LOH H LOH LOH LOH H H N H H  MIc LOH 

45 H H H H LOH H H LOH H H H H 

46 N H H LOH H H H H N H H H 

47 H H LOH H H H H - LOH H H N 

48 H H H H H H MI H H MI MI N 

49 LOH H H H LOH H H - H - H H 

50 - N LOH - H LOH H H LOH H H N 

51 H N H - H H H H H - H H 

52 H H H LOH H H H - LOH H H - 

53 N H H H LOH H H - H LOH - N 

54 - H - H H - H - LOH - - H 

55 H H H LOH - H H H H MI - H 

56 H N LOH N LOH LOH N H LOH MI H N 

57 H N LOH N N N - - - - H - 

58 H H H H H N H H LOH H H H 

59 H N LOH H H H H - - - - LOH 

60 N N H H H H H - H LOH H H 

61 H H H H H H H H LOH LOH - H 

62 H N H N H H H - LOH H LOH - 

63 LOH H H N H LOH - LOH H H H - 

64 H H H H H H H - N H H N 

65 H H H H H H - H - H - N 

66 LOH H H N H H N - - H - H 

67 N N H - H LOH - - LOH H - H 

   aLOH=Απώλεια ετεροζυγωτίας; bH=Ετεροζυγωτία; cMI=Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA; d - = χωρίς αποτέλεσµα; eN=Οµόζυγο  
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D9S259 LOH:30.5%
(p21)

D9S171  LOH:15%
(p21)

D9S161 LOH:29%
(p21)

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ 9

IFNA LOH:17%
(p22)

D9S270  LOH:7%
(p21)

D9S50 LOH:25%
(p11.2)

D9S157 LOH:4.5%
(p22 .3)

D9S132  LOH:22.5%
(p24 .2-pter)

p15
(CDKN2B)

(p21.2)

p19 ARF

(p22.3)

p16
(CDKN2A)

(p22.3)

Εικόνα 12. Σχηµατική απεικόνιση του χρωµοσώµατος 9 µε τη θέση των γονιδίων και των µικροδορυφορικών
δεικτών που χρησιµοποιήθηκαν και η συχνότητα LOH του καθενός για τα BCC δείγµατα
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5.2. Μελέτη LOH και MI στα SCC 
 

Είκοσι-δύο SCC και 5 δείγµατα νόσου του Bowen (Bowen’s Disease, BD) 

αναλύθηκαν συνολικά µε 6 δείκτες µικροδορυφορικού DNA που εδράζονται στο 

χρωµοσωµικό σκέλος 9p και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή 9p21-p22, η οποία 

φιλοξενεί τα γνωστά ογκοκατασταλτικά γονίδια p16INK4a , p15INK4b και p14ARF. Οι 

δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι ίδιοι µε αυτούς της µελέτης για τα BCC έτσι 

ώστε τα αποτελέσµατα να είναι απευθείας συγκρίσιµα.  

Συνολικά, 52% των όγκων (14 από τα 27) παρουσίασαν LOH τουλάχιστον σε 

ένα δείκτη µικροδορυφορικού DNA, ενώ µόνο 2 από τα 27 (7.5%) παρουσίασαν MI. 

Επτά από τους 27 όγκους (26%) παρουσίασαν LOH σε περισσότερους από ένα 

δείκτες. ∆ώδεκα από τα 22 SCC (54.5%) και 2 από τα  5 BD (40%) εµφάνισαν LOH 

τουλάχιστον σε ένα δείκτη µικροδορυφορικού DNA. Αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα δειγµάτων µε LOH φαίνονται στην Εικόνα 14. Το MI ήταν σπάνιο και 

παρατηρήθηκε µόνο σε 2 ασθενείς που έπασχαν από BD. Η µεγαλύτερη συχνότητα 

LOH ανεβρέθη µε το δείκτη D9S50 (6 από τα 16, 37.5%) και µετά ακολούθησαν οι 

δείκτες D9S270 (4 από τα 16, 25%) και D9S171 (4 από τα 20, 20%). Σε µικρότερη 

συχνότητα παρατηρήθηκε LOH µε τους δείκτες D9S259 (3 από τα 17, 18%), D9S161 

(4 από τα 24, 17%) και IFNA (3 από τα 19, 16%). Κανένα δείγµα δεν εµφάνισε 

απώλεια όλων των δεικτών µικροδορυφορικού DNA που χρησιµοποιήθηκαν. Πολλοί 

όγκοι, όµως, εµφάνισαν επί µέρους περιοχές απώλειας  στο 9p21-p22 (interstitial 

deletions) πιθανόν λόγω πολλαπλών γεγονότων µιτωτικου ανασυνδυασµού (multiple 

mitotic recombinant genetic events). H µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στην 

παρούσα µελέτη δεν κατέστησε δυνατό να εντοπιστούν, αν υπήρχαν, οµόζυγες 

απαλείψεις (homozygous deletions) στους SCC και BD όγκους. Το µοτίβο του LOH 

σε κάθε όγκο ξεχωριστά, καθώς και η συχνότητα του LOH για κάθε δείκτη ξεχωριστά 

φαίνεται στον Πίνακα IV. 
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Εικόνα 14. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα LOH σε SCC. Ν, normal 

(φυσιολογικό) DNA; T, tumor (νεοπλασµατικό) DNA. Tα βέλη σηµειώνουν τη θέση 

του χαµένου αλληλοµόρφου. Οι αχνές ζώνες στη θέση του χαµένου αλληλοµόρφου 

ερµηνεύονται σαν «επιµόλυνση» από γειτονικό φυσιολογικό DNA. 
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  Πίνακας IV. Το «µοτίβο» του LOHa στους SCC όγκους, η συχνότητα του LOH για  
  τους 6 δείκτες µικροδορυφορικού DNA και η ακριβής χρωµοσωµική τους θέση 
   

Ασθενείς Μικροδορυφορικοί δείκτες 
 D9S50 

(9p11) 

D9S270 
(9p21) 

D9S161 
(9p21) 

D9S259 
(9p21) 

D9S171 
(9p21) 

IFNA 
(9p22) 

1 -b - H H H - 
2 LOH LOH H H H H 
3 LOH H LOH H H H 
4 Hc H H LOH H LOH 
5 Nd H H N H H 
6 H - LOH N - H 
7 - N H H H N 
8 H H H H LOH H 
9 H LOH - N - H 
10 - - H H H - 
11 H - H H H - 
12 H H H H LOH LOH 
13 LOH - H N - H 
14 - - H - LOH H 
15 - N LOH LOH - LOH 
16 H H H H H H 
17 N N LOH H H H 
18 H H H N H H 
19 - - H - - - 
20 H H N H H H 
21 - - H - - - 
22 LOH LOH H LOH N H 
23 LOH H N N H N 
24 LOH LOH H H LOH H 
25 H H H H H H 
26 - MIe H MI MI H 
27 - H MI N H - 

LOH (%) 6/16 

(37.5%) 

4/16 
(25%) 

4/24 
(17%) 

3/17 
(18%) 

4/20 
(20%) 

3/19 
(16%) 

aLOH, Loss of Heterozygosity, Απώλεια Ετεροζυγωτίας; b-, χωρίς αποτέλεσµα; c H, Heterozygosity, 

Ετεροζυγωτία;d N, Οµοζυγωτία; e MI, Microsatellite Instability, Αστάθεια Mικροδορυφορικού DNA 
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Στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση δεν ανεβρέθη µεταξύ της ύπαρξης LOH 

στο χρωµοσωµικό σκέλος 9p και του φύλου των ασθενών. Αυτά τα δεδοµένα 

συµφωνούν µε αρκετές άλλες µελέτες οι οποίες δείχνουν ότι η εµφάνιση LOH δεν 

σχετίζεται µε το φύλο σε πολλούς κακοήθεις και καλοήθεις όγκους (Detorakis et al., 

1998; Mitsudomi et al., 1996; Saridaki et al., 2000). Αντίστοιχα, δεν βρέθηκε 

στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της ανίχνευσης LOH στο 9p και της 

ηλικίας εµφάνισης των SCC και BD. Η ύπαρξη LOH δεν µπόρεσε να σχετιστεί µε την 

έκθεση στην UV ηλιακή ακτινοβολία όπως αυτή προσδιορίζεται από τη θέση των 

όγκων στο σώµα γιατί όλα τα SCC και BD δείγµατα που µελετήθηκαν προέρχονταν 

από ηλιοεκτεθειµένες περιοχές του σώµατος. 

 

5.3. Μελέτη ανίχνευσης µεταλλάξεων στα γονιδία p16INK4a και 

p14ARF των BCC όγκων 
 

Αρχικά, µελετήσαµε για µεταλλάξεις της γαµετικής σειράς τα γονίδια p16INK4a και 

p14ARF σε 28 από τους 67 BCC όγκους. Ήταν τα BCC που εµφάνισαν LOH µε τους 

δείκτες IFNA, D9S171 και D9S259 οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά από όλους τους 

υπόλοιπους στα γονίδια p16INK4a και p14ARF, και είχαν έτσι µεγαλύτερη πιθανότητα να 

περιέχουν µια µετάλλαξη σύµφωνα µε τη θεωρία των δύο χτυπηµάτων του Knudson 

(Knudson, 1971). Το κοινό και για τα δύο γονίδια εξόνιο 2 και το εξόνιο 1β του 

p14ARF ενισχύθηκαν µε την PCR από γενοµικό DNA µε τη χρήση ειδικών εκκινητών 

(primers) (Fargnoli et al., 1998). Ανιχεύθηκε µια γνωστή πολυµορφική αλληλουχία 

του γονιδίου p16INK4a. Η µετατροπή της γουανιδίνης (νουκλεοτίδιο 442) σε αδενοσίνη 

(G→A) που έχει σαν αποτέλεσµα την αντικατάσταση µιας αλανίνης από µια θρεονίνη 

στο κωδικόνιο 148 της αλληλουχίας αµινοξέων του εξονίου 2 (Ala148Thr) 

ανιχνέυθηκε σε 2 από τις 28 περιπτώσεις (Fargnoli et al., 1998; Kamb et al., 1994b). 

Στην Εικόνα 15 φαίνεται η συγκριτική παρουσίαση 2 ηλεκτροφορογραµµάτων της 

anti-sense αλληλουχίας του γονιδίου p16INK4a. Το BCC δείγµα 75 είναι ετερόζυγο για 

τον πολυµορφισµό G/A στο νουκλεοτίδιο 442 του εξονίου 2, ενώ το BCC δείγµα 80 

στερείται του πολυµορφισµού και δίνει τον άγριο τύπο (wild-type) της αλληλουχίας. 

Στη συνέχεια µελετήθηκαν και τα υπόλοιπα 39 δείγµατα BCC για µεταλλάξεις στα 

εξόνια 2 και 1β, και µελετήθηκαν εκ νέου και τα 67 BCC για µεταλλάξεις στο εξόνιο 

1α του γονιδίου p16INK4a. Από την επιπρόσθετη αυτή µελέτη βρέθηκαν ακόµη 3 BCC 
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δείγµατα που περιείχαν τον προαναφερθέντα πολυµορφισµό. Όλα τα BCC δείγµατα 

ήταν ετερόζυγα για τον πολυµορφισµό αυτό. Συνολικά, λοιπόν, ο πολυµορφισµός 

αυτός βρέθηκε σε ετερόζυγη µορφή σε 5 από τους 67  BCC όγκους από Έλληνες 

ασθενείς σε συχνότητα που φτάνει στο 3.72% (Πίνακας V). 

 Ο πολυµορφισµός αυτός δεν επηρεάζει την πρωτείνη p14ARF παρά την 

υπόθεση που έχει διατυπωθεί ότι σιωπηλές µεταλλάξεις από αντικατάσταση 

νουκλεοτιδίων στο γονίδιο p16INK4a µπορεί να προκαλούν σηµαντικές µεταλλάξεις 

στην πρωτείνη p14ARF. Καµία άλλη µετατροπή της αλληλουχίας, είτε µε τη µορφή 

της µετάλλαξης, είτε µε τη µορφή του πολυµορφισµού δεν ανιχνεύθηκε στο εξόνιο 1α 

του γονιδίου p16INK4a και στο εξόνιο 1β του p14ARF.  
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Ασθενείς

80

75

Εικόνα 15. Συγκριτική παρουσίαση του ηλεκτροφορογραµµάτων της anti-sense 
αλληλουχία του γονιδίου p16INK4a. Το BCC δείγµα 75 είναι ετερόζυγο για τον 
πολυµορφισµό G/A (φαίνεται σαν C/T) στο νουκλεοτίδιο 442 του εξονίου 2, ενώ το ΒCC 
δείγµα 80 στερείται του πολυµορφισµού και δίνει τον άγριο τύπο (wild-type) της 
αλληλουχίας (βέλη).
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5.4. Μελέτη ανίχνευσης µεταλλάξεων στα γονιδία p16INK4a και 

p14ARF των SCC και Bowen’s Disease όγκων 
 

Η διερεύνηση για µεταλλάξεις στα εξόνια 1α, 1β και 2 της INK4a-ARF περιοχής που 

περιλαµβάνει τα γονίδια p16INK4a και p14ARF στους 22 SCC και 5 BD όγκους ανέδειξε 

2 µεταλλάξεις σε 2 SCC, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4 µετατροπές αµινοξέων, 1 στο 

εξόνιο 1α και 3 στο εξόνιο 2 (Πίνακας V). 

 H µετατροπή µιας θυµίνης σε γουανιδίνη στο νουκλεοτίδιο 83 που οδηγεί 

στην missense µετάλλαξη και αντικατάστασης µιας βαλίνης από µια γλυκίνη στο 

κωδικόνιο 28 του εξονίου 1α (Val28Gly) ανιχνεύθηκε σε ένα SCC δείγµα. 

Χαρακτηρίστηκε ως µετάλλαξη µια και ήταν απούσα από την αλληλουχία DNA του 

περιφερικού αίµατος του ασθενούς που χρησιµοποιήθηκε σαν control. Είναι η πρώτη 

φορά στη διεθνή βιβλιογραφία που το εξονίο 1α του γονιδίου p16INK4 βρίσκεται 

µεταλλαγµένο σε µη-µελανοκυτταρικό, SCC, καρκίνο του δέρµατος (Εικόνα 16). 

 Η µετάλλαξη του εξονίου 2 είναι µια tandem τριπλή αντικατάσταση 3 

γειτονικών κυτοσινών από 3 θυµίνες, CCC TTT, που εντοπίστηκε στα νουκλεοτίδια 

170-171-172, κωδικόνια 57-58, σε µια διπυριµιδική θέση, υπαινικτική της παρουσίας 

µη διορθωµένης DNA βλάβης που οφείλεται σε UV ακτινοβολία (Εικόνα 17).  

 Το εξόνιο 2 είναι κοινό για τα γονίδια p16INK4a και p14ARF, άρα οι µεταλλάξεις 

του µπορεί να επηρεάζουν και το πλαίσιο διαβάσµατος του p14ARF. Η τριπλή 

αντικατάσταση CCC TTT για το γονίδιο p16INK4a οδηγεί στην αντικατάσταση µιας 

αλανίνης από µια βαλίνη στο κωδικόνιο 57 και µετατρέπει την αργινίνη του 

κωδικονίου 58 σε κωδικόνιο τερµατισµού, διακόπτοντας πρόωρα την αλληλουχία των 

αµινοξέων. Για το γονίδιο, τώρα, p14ARF η τριπλή αντικατάσταση οδηγεί σε µια 

nonsense µετάλλαξη στο κωδικόνιο 71 (Arg71Arg) και σε µια missense µετάλλαξη, 

την µετατροπή µιας προλίνης σε λευκίνη στο κωδικόνιο 72 (Pro72Leu) (Πίνακας V). 

Καµία από τις µεταλλάξεις του p14ARF δεν βρίσκεται στη συντηρηµένη αλληλουχία 

αµινοξέων µεταξύ του γονιδιώµατος του ανθρώπου και του ποντικού. Και αυτή η 

τριπλή αντικατάσταση περιγράφεται για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία σε µη-

µελανοκυτταρικό, SCC, καρκίνο του δέρµατος.  
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 Πίνακας V. Μεταλλάξεις και πολυµορφισµοί στο p16 και p14 σε SCC και BCC δείγµατα 
 

 Εξόνιο Bάσεις Αντικαταστάσεις Γενότυπος Κωδικόνιο Επίδραση 
στην p16INK4a 
πρωτείνη 

Επίδραση 
στην 14ARF 
πρωτείνη 

Missense 
 µετάλλαξη 

       

SCC No 10 2 170, 171, 
172 

CCC TTT Ha 57, 58 Ala Val, 
Arg Ter 

Arg Arg 
Pro Leu 

SCC No 17 1α 83 T G H 28 Val Gly καµία 

        

Πολυµορφισµός        

SCC No 6 2 442 G A Ob 148 Ala Thr καµία 

BCC No 21 2 442 G A H 148 Ala Thr καµία 

BCC No 58 2 442 G A H 148 Ala Thr καµία 

BCC No 62 2 442 G A H 148 Ala Thr καµία 
aH, Ετερόζυγο; bO, Οµόζυγο 
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Εικόνα 16. Η missense µετάλλαξη T G (Val28Gly) στο εξόνιο 1α. Η αντικατάσταση 
T G στο νουκλεοτίδιο 83 ανιχνεύθηκε µε sequencing της αλληλουχίας του εξονίου 1α του 
γονιδίου p16INK4a στο SCC δείγµα 17 (βέλος). Η µετάλλαξη µετατρέπει µια βαλίνη σε 
γλυκίνη στο κωδικόνιο 28. Το SCC δείγµα 5 µας δίνει τον άγριο τύπο (wild-type) της 
αλληλουχίας. Η µετάλλαξη ήταν ετερόζυγη. 
 

 
 
Εικόνα 17. Μετάλλαξη CCC TTT (Ala57Val, Arg58stop) και (Arg71Arg, Pro72Leu)  
στο εξόνιο 2 της p16 και p14 πρωτείνης, αντίστοιχα. Αυτή η τριπλή αντικατάσταση στο 
SCC δείγµα 10 οδηγεί στη µετατροπή µιας αλανίνης σε βαλίνη στο κωδικόνιο 57 και 
µετατρέπει την αργινίνη του κωδικονίου 58 σε κωδικόνιο τερµατισµού στην p16 πρωτείνη, 
ενώ µετατρέπει την προλίνη του κωδικονίου 72 σε λευκίνη στην p14 πρωτείνη (βέλη). Το 
SCC δείγµα 9 δίνει τον άγριο τύπο (wild-type) της αλληλουχίας. Οι µεταλλάξεις ήταν 
ετερόζυγες. 

Ασθενής 17 

Ασθενής 5 

Ασθενής10 

Ασθενής9 
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 Ένας πολυµορφισµός που έχει ήδη περιγραφεί σε δερµατικούς όγκους στο 

γονίδιο p16INK4a, η G A µετατροπή µιας γουανιδίνης σε αδενοσίνης στο 

νουκλεοτίδιο 442, που οδηγεί στην αντικατάσταση µιας αλανίνης από µια θρεονίνη 

στο κωδικόνιο 148 του εξονίου 2 (Ala148Thr) (Εικόνα 18) ανιχνεύθηκε σε 1 SCC 

δείγµα σε οµόζυγη µορφή. Λαµβάνοντας υπόψη και τα BCC, σε ένα σύνολο 94 µη-

µελανοκυτταρικών δερµατικών όγκων από Έλληνες ασθενείς (67 BCC, 22 SCC και 5 

Bowen’s Disease) ο πολυµορφισµός αυτός ανιχνεύθηκε σε 6 δείγµατα (5 BCC σε 

ετερόζυγη µορφή και 1 SCC σε οµόζυγη µορφή) σε συχνότητα 3.72% (Πίνακας V). 

Ο πολυµορφισµός αυτός δεν επηρεάζει την πρωτείνη p14ARF. 

 Άλλη µετατροπή αλληλουχίας, είτε µε τη µορφή της µετάλλαξης, είτε µε τη 

µορφή του πολυµορφισµού δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα BD δείγµα, ούτε και στο 

εξόνιο 1β του p14ARF.  
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Εικόνα 18. Συγκριτική παρουσίαση 3 ηλεκτροφορογραµµάτων της sense 
αλληλουχίας του γονιδίου p16INK4a. Το BCC δείγµα 62 είναι ετερόζυγο για τον 
πολυµορφισµό G/A στο νουκλεοτίδιο 442 του εξονίου 2, το SCC δείγµα 6 είναι 
οµόζυγο Α, ενώ το SCC δείγµα 20 στερείται του πολυµορφισµού και δίνει τον άγριο 
τύπο (wild-type) της αλληλουχίας (βέλη).  

SCC 20 

SCC 6 

BCC 62 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1. Ανάλυση της απώλειας ετεροζυγωτίας (LOH) και της 

αστάθειας µικροδορυφορικού DNA (MI) σε σποραδικά BCC, SCC 

και BD  
 

Η µελέτη απώλειας ετεροζυγωτίας στα BCC ανέδειξε ένα σηµαντικά υψηλό ποσοστό 

LOH στο χρωµοσωµικό σκέλος 9p (40 από τα 67, 60%) τουλάχιστον µε ένα δείκτη 

µικροδορυφορικού DNA. Τα δεδοµένα µας συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα άλλων 

µελετών που αναφέρουν υψηλό ποσοστό LOH στην ίδια περιοχή, για παράδειγµα 4 

από τα 8 BCC, (50%) (Gailani et al., 1992). Εντούτοις, είναι αντίθετα µε τα 

αποτελέσµατα άλλων οι οποίοι αναφέρουν σηµαντικά χαµηλότερη συχνότητα LOH 

στην περιοχή του 9p. Σε δύο µελέτες αναφέρεται LOH σε 4 από τους 33 όγκους 

(12%) που εξετάστηκαν (Quinn et al., 1994b; Quinn et al., 1994c), ενώ σε µια τρίτη 

δεν ανευρέθη LOH σε κανένα από τα 19 BCC που εξετάστηκαν (Quinn et al., 1994a). 

Έµφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι παρόλο που στη δική µας και τις τέσσερις 

αυτές µελέτες διερευνήθηκε το ίδιο χρωµοσωµικό σκέλος 9p, εντούτοις, διαφορές 

υπάρχουν στους δείκτες, στον αριθµό των δειγµάτων που µελετήθηκαν (67 στη δική 

µας µελέτη σε αντίθεση µε 8 στη µελέτη των (Gailani et al., 1992), 33 στις µελέτες 

των (Quinn et al., 1994b; Quinn et al., 1994c) και 19 στη µελέτη των (Quinn et al., 

1994a), καθώς και στον αριθµό των δεικτών που χρησιµοποιήθηκαν (8 στη δική µας 

µελέτη σε αντίθεση µε 1 στις µελέτες των (Quinn et al., 1994a; Quinn et al., 1994b) 

και 4 στη µελέτη των (Quinn et al., 1994c). Η διαφορά της µελέτης µας µε αυτές τις 

τρεις  προσδιοριζόµενη µε το x2 test είναι στατιστικώς σηµαντική: για µεν τους 

(Quinn et al., 1994b; Quinn et al., 1994c) το p<0.00004 και για τον (Quinn et al., 

1994a) το p<0.00002. 

 Το χρωµόσωµα 17 εξετάστηκε επιπλέον στους 67 BCC όγκους µε 4 δείκτες 

µικροδορυφορικού DNA. Για την περιοχή 17q21 η οποία φιλοξενεί το BRCA1 TSG, 

η συνολική LOH συχνότητα έφτασε το 34% (22 από τα 64), ενώ για την περιοχή 

17p13 η οποία φιλοξενεί το p53 TSG ήταν µόνο 11% (7 από τα 65). Συγκρίνοντας τα 
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αποτελέσµατα συµπεραίνουµε ότι η συχνότητα εµφάνισης LOH στις περιοχές 17q 

(34%) και 17p (11%) είναι πολύ χαµηλότερη από αυτή του χρωµοσωµικού σκέλους 

9p (60%) και της περιοχής 9p21-p22 (55%). Για  τους δείκτες D9S50 και D9S132 

που βρίσκονται έξω από την περιοχή 9p21-p22 LOH βρέθηκε σε ποσοστό 25% (12 

από τα 48) και 22.5% (9 από τα 40) αντίστοιχα. Αυτές οι χαµηλές συχνότητες LOH 

έξω από την περιοχή 9p21-p22 συγκρινόµενες µε τις υψηλές µέσα στην περιοχή 

υποδηλώνουν ότι η εµφάνιση απώλειας ετεροζυγωτίας επικεντρώνεται και 

περιορίζεται στο 9p21-p22 και δεν είναι ένα τυχαίο φαινόµενο. 

H µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη δεν κατέστησε 

δυνατή την εντόπιση οµόζυγων απαλείψεων (homozygous deletions) στους BCC 

όγκους. Παρ’ όλα αυτά δεν µπορούµε να αποκλείσουµε την πιθανότητα κάποιες από 

τις περιοχές της διατήρησης του LOH να οφείλονται σε οµόζυγες απαλείψεις. 

Έγινε προσπάθεια να συσχετιστεί η εµφάνιση LOH στην περιοχή 9p21-p22 µε 

την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση την 

εντόπιση των BCC στο ανθρώπινο σώµα. Οι (Gailani et al., 1996) δεν περιέγραψαν 

κάποια συσχέτιση µεταξύ της ηλιακής ακτινοβολίας και της εµφάνισης LOH στην 

περιοχή 9q22.3-q31, η οποία περιλαµβάνει το ογκοκατασταλτικό γονίδιο του Naevoid 

Basal Cell Carcinoma Syndrome. Τα δικά µας δείγµατα προέρχονταν από 

εκτεθειµένα στον ήλιο µέρη του σώµατος και άρα ήταν αδύνατο να γίνει συσχέτιση 

της έκθεσης στον ήλιο µε την εµφάνιση LOH. 

Στα δείγµατα, τώρα, των SCC και της νόσου του Bowen η µελέτη απώλειας 

ετεροζυγωτίας του χρωµοσωµικού σκέλους 9p ανέδειξε LOH στα 14 από τα 27 

(52%) τουλάχιστον µε ένα δείκτη µικροδορυφορικού DNA. Τα στοιχεία αυτά 

επιβεβαιώνουν αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών που δίνουν υψηλό ποσοστό 

LOH στο 9p σε SCC: 15 από τα 16 SCC (94%) που εξετάστηκαν µε 5 δείκτες (Quinn 

et al., 1994c), 13 από τα 41 (41%) SCC που εξετάστηκαν µε 1 δείκτη (Quinn et al., 

1994b) και 3 από τα 9 SCC (33%) που εξετάστηκαν µε 2 δείκτες (Quinn et al., 

1994a). Στις τρεις αυτές µελέτες σύµφωνα µε την ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

διαφαινόταν µια διαφορά στο µοτίβο της απώλειας ετεροζυγωτίας του χρωµοσώµατος 

9p στους SCC και BCC όγκους. Η σύγκριση που πραγµατοποιήσαµε εµείς στα 

αποτελέσµατα του 9p LOH στα SCC και BCC δείγµατά µας, χρησιµοποιώντας από 

τη µια πλευρά αυτή καθ’ αυτή τη συχνότητα LOH, και από την άλλη πλευρά το 

δείκτη 9p Fractional Regional Loss (FRL) index (Liloglou et al., 2000) δεν 

απεκάλυψε στατιστικώς σηµαντική (2-tailed T-test, p=0.75), πράγµα που οδηγεί στο 
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συµπέρασµα ότι το 9p LOH φαίνεται να ενέχεται στον ίδιο βαθµό τόσο στoυς BCC, 

όσο και στους SCC όγκους (Πίνακας VI, Εικόνα 19). Επίσης, η υψηλή συχνότητα 

LOH που ανιχνεύθηκε στα SCC µε τους δείκτες που βρίσκονται κοντά στο 

κεντροµερίδιο του χρωµοσώµατος 9 (για παράδειγµα στον D9S50) ενδέχεται να 

υποδηλώνει ότι και άλλες περιοχές του 9p χρωµοσωµικού σκέλους, εκτός του τόπου 

INK4a-ARF, µπορεί να περιέχουν άγνωστα µέχρι στιγµής ογκοκατασταλτικά γονίδια 

σηµαντικά για την ανάπτυξη του δερµατικού ακανθοκυτταρικού καρκίνου. 

Και στη µελέτη των SCC και BD η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε δεν 

κατέστησε δυνατή την εντόπιση οµόζυγων απαλείψεων (homozygous deletions) 

στους εν λόγω όγκους. Παρ’ όλα αυτά δεν µπορούµε να αποκλείσουµε την 

πιθανότητα κάποιες από τις περιοχές της διατήρησης του LOH να οφείλονται σε 

οµόζυγες απαλείψεις. 
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Εικόνα 19. Συγκριτικά ιστογράµµατα της συχνότητας LOH 

ανάµεσα σε BCC και SCC, BD που εξετάστηκαν µε 6 

µικροδορυφορικούς δείκτες του χρωµοσώµικού σκέλους 9p.  
 
 
 
 

 
Πίνακας VI. Συγκριτική παρουσίαση της συχνότητας του LOH στους SCC 
και τους BCC σποραδικούς όγκους 
 

  D9S161 D9S259 IFNA D9S270 D9S50 D9S171 

LOHa 8 7 3 2 5 2 
BCC 

Hb 17 17 27 29 18 23 

LOH 4 3 3 4 6 4 
SCC 

H 19 13 16 11 10 15 

pc  0.2 0.3 0.4 0.08 0.2 0.2 

aLOH, Loss of Heterozygosity; bH, Heterozygosity; cFisher’s exact test, 
(στατιστικώς σηµαντικό το p <0.05) 
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Τα αποτελέσµατα LOH των SCC και BD δεν ανέδειξαν κάποια ελάχιστη 

διαγραφόµενη περιοχή (Minimal Region of Deletion, MRD) στο 9p. Αρκετές µελέτες 

απώλειας ετεροζυγωτίας σε ένα µεγάλο αριθµό νεοπλασιών (NSCLC, SCLC, καρκίνο 

του µαστού, της κεφαλής και τραχήλου) έχουν αναδείξει κάποιες MRDs που πιθανόν 

να συσχετίζονται µε την ύπαρξη TSGs στο 9p (Pollock et al., 2001). Σε 

αιµατολογικές νεοπλασίες, επίσης, η MRD της περιοχής 9p21 περιλαµβάνει 120kb 

µεταξύ των γονιδίων MTAP και p15 (Child et al., 2002; Scarisbrick et al., 2002). 

Αντίστοιχες µελέτες στο µελάνωµα έχουν υποδείξει 2 περιοχές που πιθανόν να 

περιέχουν TSGs στο χρωµόσωµα 9p, µια προς το κεντροµερίδιο και µια προς το 

τελοµερίδιο, εκατέρωθεν του γνωστού INK4a-ARF τόπου (Pollock et al., 2001). Στο 

µη-µελανοκυτταρικό καρκίνο του δέρµατος, παρόλο που είναι µεγάλη η συχνότητα 

εµφάνισης LOH στο 9p, εντούτοις συγκεκριµένη περιοχή MRD δεν έχει εντοπιστεί. 

Και στη δική µας µελέτη των 67 BCC, 22 SCC και 5 BD παρατηρήθηκαν µόνο 

τµηµατικές διαγραφές (interstitial deletions), άρα απουσία MRD στο 9p πιθανόν λόγω 

πολλαπλών breakpoints.   

Επίσης, η συχνότητα του 9p LOH για τα δείγµατα από την προκαρκινική 

κατάσταση νόσο του Bowen, (2 από τα 5, 40%) είναι σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατα άλλων µελετών που παρουσιάζουν ποσοστό LOH ίσο µε 39% στο 

χρωµόσωµα 9p σε προ-καρκινικές βλάβες όπως η ακτινική υπερκεράτωση (Rehman 

et al., 1996).  

 Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA ανευρέθη µόνο σε 6 από τα 67 BCC (9%) 

και σε 2 από τα 27 SCC και BD δείγµατα (7.5%). Το ποσοστό αυτό συµφωνεί µε τα 

ποσοστά άλλων µελετών (Quinn et al., 1995; Saridaki et al., 2000) στις οποίες 

αναφέρεται ότι η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA δεν είναι σύνηθες φαινόµενο 

στους δερµατικούς όγκους και ανευρίσκεται σε ποσοστό περίπου 5%. Εντούτοις, 

υπάρχουν αρκετές άλλες µελέτες οι οποίες περιγράφουν υψηλή συχνότητα ΜΙ 

(>20%) σε σποραδικά µελανώµατα και κυτταρικές σειρές µελανώµατος (Alvino et 

al., 2002; Hussein et al., 2001; Rubben et al., 2000) καθώς και σε µη-

µελανοκυτταρικούς δερµατικούς όγκους (D'Errico et al., 1997; Sardi et al., 2000) 

πιθανόν αντικατοπτρίζοντας ένα ελαττωµατικό σύστηµα επιδιόρθωσης DNA (DNA 

mismatch repair system). Ένας τύπος MI που πρόσφατα χαρακτηρίστηκε και 

ονοµάζεται elevated microsatellite instability at selected tetranucleotide repeats 

(EMAST) έχει επίσης βρεθεί σε υψηλές συχνότητες σε µη-µελανοκυτταρικό καρκίνο 
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του δέρµατος (Danaee et al., 2002), σε καρκίνο του πνεύµονα (Xu et al., 2001) και σε 

δερµατικά Τ-κυτταρικά λεµφώµατα (Scarisbrick et al., 2002). Στους όγκους που 

µελετήσαµε εµείς ΜΙ ανιχνεύθηκε σε 6 BCC και σε 2 BD περιπτώσεις (Πίνακας III 

και Πίνακας IV). Μελέτες που έχουν γίνει σε µια άλλη προ-καρκινική βλάβη, το 

κερατοακάνθωµα, αναφέρουν χαµηλή συχνότητα εµφάνισης MI, εκτός και αν οι 

βλάβες σχετίζονται µε το Σύνδροµο Muir-Torre (Langenbach et al., 1999; Peris et al., 

1997). 

 

6.2. Ανάλυση των µεταλλάξεων και πολυµορφισµών στα γονίδια 

p16INK4a και p14ARF των σποραδικών BCC, SCC και BD όγκων 
 

Τα 67 δείγµατα από σποραδικούς BCC όγκους διερευνήθηκαν για µεταλλάξεις στα 

γονίδια p16INK4a και p14ARF . Μελετήθηκαν το εξόνιο 1α του p16INK4a , 1β του p14ARF 

και το κοινό για τα δύο γονίδια εξόνιο 2. Οι περισσότερες µεταλλάξεις που 

αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία σε µελάνωµα (Fargnoli et al., 1998; Flores et 

al., 1997; MacKie et al., 1998) σε SCC και σε BCC (Kubo et al., 1997; Soufir et al., 

2000; Soufir et al., 1999) έχουν βρεθεί στο εξόνιο 2 Το εξόνιο 3 του p16INK4a 

κωδικοποιεί µόνο για 4 αµινοξέα για αυτό και συνήθως δεν µελετάται για την ύπαρξη 

µεταλλάξεων. Προκειµένου να µελετηθεί ολόκληρη η κωδική περιοχή του p14ARF  

µελετήσαµε και το εξόνιο 1β, αν και µέχρι στιγµής δεν υπάρχουν στη διεθνή 

βιβλιογραφία αναφορές για µεταλλάξεις σε µελάνωµα (Fargnoli et al., 1998; Flores et 

al., 1997) ή σε SCC (Kubo et al., 1997) που να τροποποιούν µόνο την p14ARF 

πρωτείνη. Το γονίδιο p15INK4b δεν διερευνήθηκε διότι µέχρι στιγµής σε δερµατικούς 

όγκους δεν έχουν βρεθεί σε αυτό µεταλλάξεις (Flores et al., 1997; Platz et al., 1997). 

 Σε αντίθεση µε τους (Kubo et al., 1998) οι οποίοι µιλούν για απουσία 

µεταλλάξεων του τόπου INK4a-ARF σε BCC, εµείς ανιχνεύσαµε έναν πολυµορφισµό 

στο εξόνιο 2 του p16INK4a που έχει ήδη περιγραφεί σε µελάνωµα. Σε 5 BCC δείγµατα, 

τόσο στο DNA του όγκου, όσο και σε αυτό του περιφερικού αίµατος του ίδιου 

ασθενούς εντοπίσαµε τη µετατροπή µιας γουανιδίνης σε αδενοσίνης, G A, στο 

νουκλεοτίδιο 442, που οδηγεί στην αντικατάσταση µιας αλανίνης από µια θρεονίνη 

στο κωδικόνιο 148 (Ala148Thr) (Εικόνα 15 και Εικόνα 18). Και οι 5 περιπτώσεις 

ήταν ετερόζυγες για το συγκεκριµένο πολυµορφισµό (Fargnoli et al., 1998; Kamb et 

al., 1994b). Το αποτέλεσµα αυτού του πολυµορφισµού είναι ένα διαφορετικό 
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αµινοξύ, και πιθανόν µια πρωτείνη µε διαφορετική διαµόρφωση στο χώρο, κάτι που 

µπορεί να έχει αντίκτυπο στη βιολογική της λειτουργία. Το p14ARF µετάγραφο, 

πάντως, δεν επηρεάζεται από αυτό τον πολυµορφισµό. Επίσης, µετατροπή της DNA 

αλληλουχίας δεν ανιχνεύθηκε στο εξόνιο 1β υποδηλώνοντας πιθανόν ότι το p14ARF  

γονίδιο δεν εµπλέκεται σε σηµαντικό βαθµό στην καρκινογένεση των BCC όγκων 

(Fargnoli et al., 1998; Flores et al., 1997; MacKie et al., 1998).  

 Η ανάλυση της DNA αλληλουχίας στις 5 αυτές περιπτώσεις έδειξε ότι και τα 

δύο αλληλόµορφα του γονιδίου p16INK4a παρέµειναν ανέπαφα. Το p16INK4a είναι ένα 

µικρό γονίδιο που αποτελείται από 3 εξόνια και κανένας από τους δείκτες 

µικροδορυφορικού DNA που χρησιµοποιήθηκαν δεν εντοπίζεται µέσα σε αυτό. Έτσι, 

παρόλο που απώλεια ετεροζυγωτίας ανιχνεύθηκε στην περιοχή 9p21-p22, οι περιοχές 

που χάνονται δεν βρίσκονται µέσα, αλλά κοντά και γύρω από το p16INK4a. ∆εν είναι 

συνηθισµένο φαινόµενο τα µικρού µεγέθους γονίδια να περιέχουν µεταλλάξεις. Σε 

µια µελέτη των (Healy et al., 1996) σε σποραδικό µελάνωµα µόνο µια από τις 26 

περιπτώσεις που αναλύθηκαν βρέθηκε να παρουσιάζει µετάλλαξη του γονιδίου 

p16INK4a . Σε αυτή την περίπτωση, το γεγονός ότι ο συγκεκριµένος όγκος παρουσίαζε 

και LOH στο 9p προσθέτει κύρος στην υπόθεση ότι το p16INK4a είναι ένα σηµαντικό 

γονίδιο για την ανάπτυξη του σποραδικού µελανώµατος. Παρ’ όλα αυτά, όµως, η 

χαµηλή συχνότητα των µεταλλάξεων στο γονίδιο αυτό σε συνδυασµό µε την 

εµφάνιση LOH στην περιοχή του 9p ενδέχεται να υποδηλώνει ότι ένα ή περισσότερα 

άγνωστα µέχρι στιγµής ογκοκατασταλτικά γονίδια µπορεί να βρίσκονται στην 

περιοχή αυτή κοντά στο p16INK4a και να σχετίζονται µε την ανάπτυξη µέρους, 

τουλάχιστον των σποραδικών µελανωµάτων (Healy et al., 1996) ή µέρους των BCC 

(Saridaki et al., 2000). 

 Συσχέτιση των µεταλλάξεων έχει γίνει και µε την UV ακτινοβολία. Οι (Soufir 

et al., 1999) παρουσίασαν για πρώτη φορά σε µη-µελανοκυτταρικό καρκίνο του 

δέρµατος µετάλλαξη του p16INK4a οφειλόµενη σε UV ακτινοβολία υποστηρίζοντας 

την υπόθεση ότι το p16INK4a, όπως και το p53, ενέχονται στη δερµατική 

καρκινογένεση πιθανόν µέσω διαφορετικών και ανεξάρτητων µονοπατιών. Επίσης, 

σύµφωνα µε τους (Pollock et al., 1995) υπαινικτικό στοιχείο της πιθανής ενοχής της 

UV ακτινοβολίας στη µεταλλαξιογένεση του p16INK4a γονιδίου είναι η αναγνώριση 

µετατροπών C:G σε T:A σε κυτταρικές σειρές µελανώµατος. Αυτού του τύπου η 

νουκλεοτιδική µετατροπή που αναγνωρίστηκε και στα 5 BCC δείγµατά µας, σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι όλα προέρχονταν από Έλληνες ασθενείς οι οποίοι 
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παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους υψηλά ποσοστά έκθεσης στον ήλιο 

µας επιτρέπει να υποθέσουµε ότι η UV ακτινοβολία ενδεχοµένως εµπλέκεται στην 

ανάπτυξη αυτών των BCC.  

 Η ανενεργοποίηση του p16INK4a µέσω µεταλλάξεων δεν φαίνεται να είναι το 

κυρίαρχο γεγονός στην ανάπτυξη αρκετών ανθρώπινων νεοπλασιών (Healy et al., 

1996; Liggett and Sidransky, 1998). Το υψηλό ποσοστό LOH που βρήκαµε στην 

περιοχή 9p21-p22 υποδηλώνει ότι σηµαντικά  για την BCC καρκινογένεση 

ογκοκατασταλτικά γονίδια πιθανόν να εντοπίζονται στην περιοχή αυτή. Η απουσία 

µεταλλάξεων στα γνωστά γονίδια p16INK4a και p14ARF, σε συνδυασµό µε την 

εµφάνιση LOH στην περιοχή 9p21-p22 όπου αυτά εδράζονται υποδηλώνει ότι αν 

αυτά ενέχονται στην BCC καρκινογένεση δεν αδρανοποιούνται µέσω µεταλλάξεων. 

Εντούτοις, δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η πιθανότητα τα γονίδια αυτά να 

συµµετέχουν στη νεοπλασµατική εξαλλαγή µέσω άλλων µεταβολών, όπως 

µεθυλίωση του εκκινητή ή διαταραχές στην έκφραση (Sourvinos and Spandidos, 

1998). Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσµατά µας είναι υπαινικτικά και της ύπαρξης 

νέου/ων άγνωστου/ων µέχρι στιγµής ογκοκατασταλτικών γονιδίων στην περιοχή 

9p21-p22 που ενδεχοµένως να εµπλέκονται στην ανάπτυξη ορισµένων σποραδικών 

BCC δερµατικών όγκων. 

 Η ανενεργοποίηση του γονιδίου p16INK4a µέσω µετάλλαξης, µεθυλίωσης ή 

διαγραφής συµβαίνει σε πολλούς όγκους (Jares et al., 1997; Ruas and Peters, 1998). 

Υπερµεθυλίωση του εκκινητή των p16 INK4a και p14ARF έχει περιγραφεί σε διάφορες 

νεοπλασίες (Child et al., 2002; Scarisbrick et al., 2002), παρόλο που µια πρόσφατη 

µελέτη των (Soufir et al., 1999) έδειξε ότι δεν πρόκειται για συχνό συµβάν στο µη-

µελανοκυτταρικό καρκίνο του δέρµατος. Αντίθετα, ένας µεγάλος αριθµός µελετών 

περιγράφει µεταλλάξεις του p16INK4a σε οικογενή και σποραδικά µελανώµατα και σε 

κυτταρικές σειρές µελανώµατος (Auroy et al., 2001; Cachia et al., 2000; Castellano et 

al., 1997; Flores et al., 1997; Healy et al., 1996; MacKie et al., 1998), καθώς και σε 

µη-µελανοκυτταρικούς δερµατικούς όγκους, όπως SCC, BCC και ακτινική 

υπερκεράτωση (Kubo et al., 1997; Soufir and Basset-Seguin, 2001; Soufir et al., 

2000; Soufir et al., 1999). Η παρατήρηση ότι το p16INK4a συσσωρεύεται σε κύτταρα 

HeLa µετά από ακτινοβόληση µε UV ακτίνες (Wang et al., 1996), το γεγονός ότι η 

σκόπιµη διάσπαση του τόπου INK4a-ARF σε συνδυασµό µε την UV ακτινοβολία 

καθιστά στο εργαστήριο τα ποντίκια ευπαθή στην ανάπτυξη SCC (Serrano et al., 

1996) και η ανίχνευση µεταλλάξεων οφειλόµενων σε UV ακτινοβολία σε σποραδικά 
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SCC και BCC και σε SCC ασθενών που πάσχουν από Xeroderma Pigmentosum 

(Soufir et al., 2000; Soufir et al., 1999) υποδηλώνουν ότι µεταβολές των γονιδίων του 

τόπου INK4a-ARF µπορεί να αποτελούν ένα σηµαντικό βήµα στην UV οφειλόµενη 

καρκινογένεση (Wang et al., 1996). Έτσι, διερευνήσαµε και τα 22 SCC και 5 BD 

δείγµατα για µεταλλάξεις στα εξόνια 1α, 1β και 2 των INK4a-ARF γονιδίων p16INK4a 

και p14ARF και, εκτός από τους πολυµορφισµούς βρέθηκαν 2 µεταλλάξεις σε 2 SCC 

οι οποίες αντιστοιχούν σε 4 µετατροπές αµινοξέων, µια στο εξόνιο 1α και τρεις στο 

εξόνιο 2 (Πίνακας V).  

 H µετατροπή µιας θυµίνης σε γουανιδίνη, T G, στο νουκλεοτίδιο 83 που έχει 

σαν αποτέλεσµα την αντικατάσταση µιας βαλίνης από µια γλυκίνη στο κωδικόνιο 28 

του εξονίου 1α (Val28Gly) ανιχνεύθηκε σε ένα SCC δείγµα και είναι η πρώτη φορά 

που το εξονίο 1α του γονιδίου p16INK4 βρίσκεται µεταλλαγµένο σε µη 

µελανοκυτταρικό καρκίνο του δέρµατος (Εικόνα 16). Επίσης, µια τριπλή 

αντικατάσταση κυτοσίνης από θυµίνη, CCC:GGG TTT:AAA, εντοπίστηκε στα 

νουκλεοτίδια 170-171-172, η οποία αφ’ ενός οδηγεί στην αντικατάσταση µιας 

αλανίνης από µια βαλίνη στο κωδικόνιο 57 και αφετέρου µετατρέπει την αργινίνη του 

κωδικονίου 58 σε κωδικόνιο τερµατισµού στο εξόνιο 2 διακόπτοντας πρόωρα την 

αλληλουχία των αµινοξέων της p16 πρωτείνης (Εικόνα 17). Και αυτή η τριπλή 

αντικατάσταση περιγράφεται για πρώτη φορά σε ακανθοκυτταρικό καρκίνο του 

δέρµατος. ∆εδοµένου, δε, ότι συµβαίνει σε µια  διπυριµιδική θέση του εξονίου 2 και 

είναι απούσα από την αλληλουχία του DNA του αίµατος του ίδιου ασθενούς είναι 

πιθανό η µετάλλαξη αυτή να συνέβη in vivo λόγω επίδρασης της UV ακτινιβολίας 

(Soufir et al., 2000). Ο ελληνικός πληθυσµός χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό 

συνεχούς και διακεκοµένης έκθεσης στον ήλιο, και το συγκεκριµένο 

ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα ήταν εντοπισµένο στο πρόσωπο.  

 Οι CCC θέσεις µιας DNA αλληλουχίας είναι κύριοι στόχοι της UV 

ακτινοβολίας (Soufir et al., 2000). Επίσης, είναι πλέον textbook knowledge το 

µεταλλακτικό µοτίβο C:G T:A και CC:GG TT:AA υποδεικνύει την επίδραση της 

UV ακτινοβολίας (Nishigori, 2000) και είναι πολύ συχνό στο γονίδιο p53 (Brash et 

al., 1991). Παρόλο που η διπλή αντικατάσταση CC:GG TT:AA στα νουκλεοτίδια 

171-172, στα κωδικόνια 57-58 του εξονίου 2 που µετατρέπει µια αργινίνη σε 

κωδικόνιο τερµατισµού, Arg58Ter (termination), έχει ήδη περιγραφεί σε οικογενές 

και σποραδικό µελάνωµα, σε κυτταρικές σειρές µελανώµατος και σε σποραδικό SCC 

(Healy et al., 1996; Pollock et al., 1995; Soufir et al., 2000; Soufir et al., 1999) (Healy 
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et al., 1996; Pollock et al., 1995; Soufir et al., 2000; Soufir et al., 1999), εντούτοις 

αυτή είναι η πρώτη φορά που και το νουκλεοτίδιο 170 αντικαθίσταται συγχρόνως 

(T C) δίνοντας µια επιπρόσθετη missense µετάλλαξη στο κωδικόνιο 57 (Ala57Val). 

Αυτή η τριπλή CCC TTT µετατροπή µπορεί να µην οφείλεται ολοκληρωτικά σε UV 

ακτινοβολία µια και δεν γίνεται να δηµιουργηθεί CCC δικυκλοβουτάνιο (CCC 

dicyclobutane). Άρα, το πιο πιθανό σενάριο είναι η τριπλή αυτή αντικατάσταση να 

προκύπτει από µια UV οφειλόµενη διπλή CC TT µετατροπή και µια µονή σηµειακή 

µετάλλαξη. 

  Λόγω του ότι το εξόνιο 2 είναι κοινό για τα γονίδια p16INK4a και p14ARF η 

τριπλή αυτή αντικατάσταση CCC TTT επηρεάζει και την p14ARF πρωτείνη µε µια 

nonsense µετάλλαξη στο κωδικόνιο 71 (Arg71Arg) και µια missense µετάλλαξη, µε 

τη µετατροπή µιας προλίνης σε λευκίνη στο κωδικόνιο 72 (Pro72Leu) (Πίνακας V). 

Λαµβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσµατα άλλων µελετητών (Kubo et al., 1997; 

Soufir et al., 2000; Soufir et al., 1999) σχετικά µε τις µεταβολές της πρωτείνης p14ARF 

λόγω µεταλλάξεων της περιοχής INK4a-ARF σε δείγµατα όγκων και την 

παρατήρηση ότι knockout για το εξόνιο 1β εργαστηριακά ποντίκια εµφανίζουν 

αυτόµατα δερµατικούς όγκους (Kamijo et al., 1997) υποστηρίζουµε και εµείς την 

πιθανότητα το γονίδιο p14ARF να παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην καρκινογένεση του µη 

µελανοκυτταρικού δερµατικού καρκίνου, ειδικά του SCC.  

 Τα δεδοµένα της µελέτης µας επιβεβαιώνουν αυτά των (Kubo et al., 1997; 

Soufir et al., 2000; Soufir et al., 1999) που πρώτοι περιέγραψαν µεταλλάξεις της 

περιοχής INK4a-ARF οφειλόµενες σε UV ακτινοβολία. Η τριπλή µετατροπή 

CCC:GGG TTT:AAA βρίσκεται στο µη µεταγραφόµενο τµήµα του p16INK4 και 

συνδυαζόµενη µε τα αποτελέσµατα των (Soufir et al., 2000) επαυξάνει τη στατιστική 

σηµαντικότητα της ελαττωµατικής ικανότητας επιδιόρθωσης που έχει το DNA στις 

µη µεταγραφόµενες αλληλουχίες, από p=0.01 σε p=0.003, όπως αυτή περιγράφεται 

µε τη διαφορά στη συχνότητα εµφάνισης µεταλλάξεων οφειλόµενων σε UV 

ακτινοβολία µεταξύ των µεταγραφόµενων και των µη µεταγραφόµενων αλληλουχιών 

του γονιδίου. 

 Στη σειρά µας των 94 µη µελανοκυταρικών όγκων από Έλληνες ασθενείς (67 

BCC, 22 SCC και 5 BD) ο πολυµορφισµός Ala148Thr βρέθηκε σε 6 περιπτώσεις (σε 

5 BCC µε ετερόζυγη G/A µορφή και σε ένα SCC µε οµόζυγη A/A µορφή) και σε 

συνολικό ποσοστό που φτάνει το 3.72% (Πίνακας V). 
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  Μεταλλάξεις στα γονίδια του τόπου INK4a-ARF φαίνεται να είναι πιο συχνές 

στα SCC (2 από τα 22, 9%) από ότι στα BCC και BD δείγµατα (0 από τα 72, 0%) µε 

οριακά στατιστικώς σηµαντική διαφορά (p=0.053, x2 test). Το αποτέλεσµα αυτό 

ταυτίζεται σε γενικές γραµµές µε τα ευρήµατα άλλων ερευνητών (Soufir et al., 1999), 

παρόλο που αυτοί ανίχνευσαν µια µετάλλαξη σε ένα BCC όγκο και µια σε µια προ-

καρκινική βλάβη από ακτινική υπερκεράτωση, όχι όµως και σε κάποιο δείγµα από 

νόσο του Bowen. Επίσης, ο πολυµορφισµός Ala148Thr φαίνεται να είναι πιο συχνός 

στα SCC (2 από τα 22, 9%) από ότι στα BCC (5 από τα 67, 7.5%), αλλά όχι σε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά (p=1, x2 test).  

 Παρά το γεγονός ότι η µελέτη της απώλειας ετεροζυγωτίας απέτυχε να 

αποκαλύψει στα δύο SCC δείγµατα που φέρουν τις µεταλλάξεις κάποιο ισχυρό 

αποδεικτικό στοιχείο του «δεύτερου χτυπήµατος» σύµφωνα µε τον Knudson (µια και 

δεν ανιχνεύθηκε LOH σε κανένα από τους δείκτες του 9p για το δείγµα 10, και 

βρέθηκε µόνο στο δείκτη D9S161 για το δείγµα 17, Πίνακας IV) εντούτοις 

πιστεύουµε, όπως και άλλοι ερευνητές (Kubo et al., 1997; Soufir et al., 1999), ότι η 

ανενεργοποίηση των γονιδίων της περιοχής INK4a-ARF πιθανότατα συµµετείχε στην 

ανάπτυξη των δύο αυτών SCC όγκων.  

 Ένα ακόµα ογκοκατασταλτικό γονίδιο που εδράζεται στην περιοχή 9p21 και 

παρουσιάζει µεγάλη δοµική και λειτουργική οµολογία µε το p16INK4a είναι το 

p15INK4b. Βρίσκεται 25kb προς το κεντροµερίδιο του p16INK4a και κωδικοποιεί και 

αυτό για έναν αναστολέα κυκλινών εξαρτώµενο από κινάση (cyclin dependent kinase 

inhibitor) που «µπλοκάρει» τον κυτταρικό κύκλο στη µεταβατική φάση G1/S. 

Παρόλο που και το p15INK4b έχει βρεθεί να τροποποιείται µέσω µεταλλάξεων, 

υπερµεθυλίωσης του εκκινητή και οµόζυγων απαλείψεων σε µια σειρά νεοπλασιών 

του ανθρώπου (Child et al., 2002; Scarisbrick et al., 2002; Wagner et al., 1998), 

εντούτοις, η συγκεκριµένη συµµετοχή του στην ανάπτυξη του µη-µελανοκυτταρικού 

καρκίνου του δέρµατος χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

 Στη µελέτη αυτή βρήκαµε δύο νέες µεταλλάξεις των γονιδίων της περιοχής 

INK4a-ARF που αναφέρονται για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία και σε 

δερµατικούς όγκους Ελλήνων ασθενών. Η µετάλλαξη του εξονίου 1α του γονιδίου 

p16INK4a περιγράφεται για πρώτη φορά σε µη-µελανοκυτταρικό καρκίνο του 

δέρµατος. Η τριπλή CCC TTT µετάλλαξη περιγράφεται και αυτή για πρώτη φορά 

και εµπλέκει την UV ακτινοβολία στην ανενεργοποίηση του p16INK4a. Οι µεταλλάξεις 

αυτές που ανιχνεύθηκαν στους SCC όγκους, σε συνδυασµό µε το υψηλό ποσοστό της 
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απώλειας ετεροζυγωτίας (LOH) που διαπιστώθηκε στο 9p χρωµοσωµικό σκέλος 

υπονοούν ότι η ανενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων p16INK4a και 

p14ARF της περιοχής INK4a-ARF, µέσω απώλειας αλληλοµόρφου ή/και µετάλλαξης 

(πιθανόν οφειλόµενης σε UV ακτινοβολία) µπορεί να παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του µη-µελανοκυτταρικού καρκίνου του δέρµατος, ιδιαιτέρως στον πιο 

επιθετικό SCC τύπο. 
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Abstract 

Background: Non-melanoma skin cancers, squamous cell carcinomas (SCC) and basal cell 

carcinomas (BCC), are the most common neoplasias of the Caucasian population.  

Objectives: The purpose of our study was to determine the involvement of CDKN2A genes 

in the development of sporadic non-melanoma skin cancer of Greek patients. 

Patients/Methods: Allelic imbalance was performed in 22 SCC and 5 Bowen’s disease 

specimens. Mutational analysis was performed in exons 1α, 1β and 2 of the CDKN2A 

locus in 22 SCC, 5 Bowen’s disease and 39 BCC specimens. Exon 1α was additionally 

screened in 28 BCC specimens to complete the mutational analysis of a previous study42. 

Results: Overall, 52% (14 of 27) of the SCC and Bowen’s disease specimens exhibited loss 

of heterozygosity (LOH) in at least one microsatellite marker, whereas, only 2 of 27 (7.5%) 

exhibited MI. 9p LOH appears to be equally involved in both BCC and SCC tumors. Exons 

1α, 1β and 2 of the CDKN2A locus were screened for mutations. A Val28Gly substitution 

in exon 1α and a CCC TTT (Ala57Val and Arg58Ter) substitution in exon 2, resulting in 

a change in the amino acid sequence are reported for the first time in two SCCs, the latter 

being indicative of a combination of a UV radiation-induced mutation and a point 

mutation. A previously described polymorphism of the p16INK4a gene, Ala148Thr, was also 

detected in an allelic frequency of 3.72%. No mutation was found in any of the 5 Bowen’s 

disease specimens, or in exon 1β of the p14ARF gene.  

Conclusions: Mutations and high incidence of 9p LOH detected in our SCC samples imply 

that inactivation of CDKN2A, via allelic loss and/or mutation (probably UV induced) may 

play a significant role in non melanoma skin cancer development, particularly in the more 

aggressive SCC type. 

 

key words: allelic imbalance/ mutation/ p16 gene/ skin cancer.  
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Introduction 

Skin cancer is the most common neoplasia of the Caucasian population 1,2. Of the non-

melanoma skin cancers, squamous cell carcinomas (SCC) and basal cell carcinomas 

(BCC), account for 25% and 75%, respectively 3,4. Precursor lesions, such as Bowen’s 

disease (i.e. SCC in situ) when left untreated could develop into invasive SCC 5. Despite 

the fact that both SCC and BCC are derived from the same cell type, their clinical and 

biological behaviors show clear and distinct differences 2,6. BCC, mostly seen in the elder 

population, is a locally aggressive, slow growing tumor that rarely metastasizes. SCC, on 

the other hand, is more aggressive, locally invasive and, has metastatic potential. Almost 

exclusively SCC is presented as a sporadic tumor; nevertheless, multiple self-healing SCC 

lesions characterize the rare autosomal dominant disease called Ferguson-Smith syndrome 
7,8. 

Many genetic and environmental factors are known to contribute to the 

development of skin cancer, the most important being repeated exposure to UV radiation in 

sunlight 9-12. UV radiation can cause mutations to cellular DNA which if not repaired could 

lead to tumor formation 13. UV radiation is responsible for a state of relative 

immunosuppression of the skin due to its effect on the cutaneous immune system which 

leads to inadequate prevention of tumor development 14. 

 Studies designed to examine allelic imbalance – loss of heterozygosity (LOH) and 

microsatellite instability (MI) – employ highly polymorphic microsatellite markers in an 

attempt to achieve the identification of chromosomal loci that have an increased probability 

of harboring candidate tumor suppressor genes (TSG) 15. Allelic imbalance in different 

human chromosomes is frequent in SCC 2,6,7,16-23. 

 The INK4a-ARF locus at chromosome region 9p21 encodes two distinct transcripts 

from different promoters 24,25. 5’ exons 1α and 1β are spliced into common exons 2 and 3 

with the use of different reading frames and encode p16INK4a and p14ARF proteins, 

respectively 26,27. p16 INK4a is a cyclin-dependent kinase 4 (CDK4) inhibitor protein that 

regulates cell cycle progression through the Rb-CDK4 pathway, whereas p14ARF engages 

the p53 pathway in order to arrest cell proliferation at both G1 and G2 phases 12,28,29. The 

INK4a-ARF locus is found altered by homozygous deletion, methylation or point mutation 

in many primary tumors, such as carcinomas of the lung, bladder, breast, esophagus, head 

and neck 27,30-34 and sporadic melanomas, melanoma cell lines and non-melanoma skin 

cancer, 11,35-41. 

 We investigated the incidence of allelic imbalance (LOH and MI) in 22 SCC and 5 

Bowen’s disease specimens from Greek patients using six highly polymorphic 
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microsatellite markers located on chromosome arm 9p, close and around the p16 INK4a and 

p14ARF TSGs. Overall, 52% (14 of 27) of the tumors displayed LOH in at least one 

microsatellite marker. The present results were compared with the findings of a previous 

study 42 on 67 BCCs and correlated with clinical and epidemiological variants. Exons 1α, 

1β and 2 of the INK4a-ARF locus were screened for mutations in the 22 SCC, 5 Bowen’s 

disease and 39 BCC specimens. Exon 1α was additionally screened in the 28 BCC 

specimens already published by Saridaki, et al, 2000, in order to complete their mutational 

analysis 

 

Materials and Methods 

Tumour specimens and DNA extraction 

 Twenty-two SCC, 5 Bowen’s disease and 67 BCC samples were obtained from the “A. 

Sygros” Hospital (Athens, Greece) with the approval of the donors and the institute’s 

ethical committee. The diagnosis of the samples was histologically confirmed. The 

specimens were stored at –70oC immediately after dissection until DNA extraction. A 

matched DNA control from blood was analyzed. DNA was extracted as previously 

described 43 and stored at –20oC until polymerase chain reaction (PCR) amplification. 

The age of the patients with SCC and Bowen’s disease lesions ranged between 40 

and 88 (average 68) years (9 females and 18 males). The age of the patients with BCC 

lesions ranged between 39 and 90 (average 68) years (27 females and 40 males). All the 

lesions examined were located on sun exposed parts of the body. As sun exposed parts of 

the body were characterized the head and neck for both sexes, the chest and shoulders for 

males and the legs for females 44. Twenty-one of the 22 SCC tumors were located on the 

head and neck, and one on the leg of a female patient. Three of the 5 Bowen’s disease 

specimens were located on the head and neck, and the other two on the chest of two male 

patients. Fifty of the 67 BCC tumors were located on the head and 8 on the neck, 2 on the 

chest and 3 on the shoulders of 5 male patients and 4 on the legs of 4 female patients. 

 

Microsatellite analysis 

Chromosome arm 9p of the 22 SCC and 5 Bowen’s disease DNA samples was screened 

with six different highly polymorphic microsatellite markers (Research Genetics, 

Huntsville, AL) that span a genetic distance of 30.229 cM. The range of markers was 

specifically selected to be the same with previous studies (ours and others) so that direct 

comparison of our results with previously published data would be feasible. The selected 
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markers exhibited a variable degree of alterations in previous studies6,42. The relative 

location on chromosome arm 9p of the microsatellite markers and the P15INK4b, P14ARF, P16 

INK4a genes  from centromere to telomere, is: D9S50, D9S270, D9S161, D9S259, D9S171, 

P15INK4b, P14ARF, P16 INK4a and IFNA.  

PCR analysis were performed in a 50µl reaction volume containing 500ng of 

genomic DNA, 1µM of each primer, 250µM dNTPs, 5µM of 10Χ buffer (670 mM Tris-

HCl, pH 8.5, 166mM ammonium sulphate, 67mM magnesium chloride, 1.7 mg bovine 

serum albumin per ml, 100 mM β-mercaptoethanol, and 1% (wt/vol) Triton X-100) and 1U 

of Taq DNA polymerase. The DNA was denatured for 3 min at 94oC and subsequently 

amplified for 30 cycles at 94oC, 55oC and 72oC each step. The microsatellites of the PCR 

product were analyzed in a 7% polyacrylamide gel and silver stained. 

Gels were scanned and the intensity of the bands corresponding to the microsatellite 

alleles was quantified by a digital image analysis system (Adobe Photoshop 6.0). The 

analysis was performed at least twice and the results were highly reproducible. MI was 

diagnosed in case of an addition or deletion of one or more repeat units resulting in novel 

alleles. Allelic loss (LOH) was scored as significant decrease (more than 50%) in intensity 

of the tumor DNA allele compared with the normal DNA allele in individuals who were 

heterozygous for the given locus. All the heterozygous cases, and, those that were 

constitutionally homozygous (non-informative) for a marker were counted in order to 

estimate the MI rate and the overall LOH rate. For the estimation of the LOH rate for each 

marker only the heterozygous cases were counted. When a microsatellite marker showed 

both allelic loss and microsatellite instability(MI), it was scored positive for MI and 

noninformative for LOH consistent with accepted criteria45. 

In a few cases a faint band appeared in the position of a deleted allele. This 

"contamination" is attributed to the presence of normal DNA derived by either peripheral 

blood or adjacent normal tissue. It has been reported that it is possible to obtain information 

regarding the heterogeneity of a tumor by quantitation of the allelic imbalance resulting 

from PCR amplification of the microsatellite markers 46. 

Statistical analysis of the results was performed with the package SPSS 10.0 (for 

Windows) with the 2-tailed T-test, the chi-square and the Fisher’s exact test. Statistical 

significance was set at p<0.05. 

Mutational analysis (SSCP analysis and automated DNA sequencing) 

Exons 1α, 1β and 2 of the INK4a-ARF locus were screened for mutations in the 22 SCC, 5 

Bowen’s disease and 39 BCC specimens. Exon 1α was additionally screened in the 28 
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BCC specimens already published by Saridaki, et al, 2000, in order to complete their 

mutational analysis.  

 SSCP, an analysis based on the three-dimensional conformation of the single-strand 

DNA in a nondenaturing environment 47 was performed after optimization with a 7% 

polyacrylamide gel (5%Glycerol). The analysis was repeated at least twice to ensure the 

reproducibility of the cases showing a mobility shift. The specimens with increased degree 

of suspicion for harboring a mutation were then submitted to automated DNA sequencing. 

Blood DNA from the two patients that exhibited mutations was also submitted to 

automated DNA sequencing as a normal control. 

Exon 2 of the p16INK4a and p14ARF genes and the alternatively spliced exon 1α of 

p16INK4a and 1β of p14ARF were amplified by PCR from genomic DNA with the use of 

primers 48 complementary to their flanking intron sequences. Five per cent dimethyl 

sulfoxide was added to the reaction buffer for both nucleotide sequencing and PCR 

amplification. The DNA was denatured for 3 min at 94oC and subsequently amplified for 

40 cycles at 94oC, 59.5 oC (for exon 1α), 60oC (for exon 1β), 61oC (for exon 2) and 72oC 

each step followed by a final extension step at 72oC for 20 min. The PCR products were 

resolved through 2% agarose gels, excised and processed with the Wizard PCR Preps DNA 

purification Clean kit (Promega, Southampton, U.K.) to remove unincorporated primers 

and dNTP. The sequencing reaction contained: 4 µl Big Dye Terminator ready-reaction 

mix (PE ABI, Warrington, U.K.), 2 µl of cleaned PCR product and 1.6 pmol of sequencing 

primer in a total reaction volume of 10 µl. Reaction conditions were: 96oC for 10 sec, 50oC 

for 10 sec, 60oC for 4 min, 25 cycles. Sequencing products were precipitated with 

isopropanol to remove unincorporated dye terminators and resuspended in 4 µl of loading 

buffer (formamide:dextran sulfate/ethylenediamine tetraacetic acid, 5:1). Products were run 

on a 377 ABI PRISM automatic sequencer and analyzed with the Sequencing AnalysisTM 

software (PE ABI, Warrington, U.K.). Both strands were sequenced for each PCR product 

from at least two independent PCR experiments. The direct sequencing of PCR products 

allowed the simultaneous representation of both CDKN2A alleles in a single sequencing 

reaction. Base positions where the height of a secondary peak was about 50% that of the 

primary peak were marked as heterozygous and confirmed by analysis of both sense and 

anti-sense strands. 
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Results 

Twenty-two SCC and 5 Bowen’s disease specimens were analyzed with a total of 6 

polymorphic microsatellite markers located on chromosome arm 9p. Overall, 52% (14 of 

27) of the tumors displayed LOH in at least one microsatellite marker, whereas, only 2 of 

the 27 (7.5%) exhibited MI. Seven of the 27 tumors (26%) showed loss for more than one 

marker. Twelve of the 22 SCC tumors (54.5%) and 2 of the 5 Bowen’s disease specimens 

(40%) exhibited LOH with at least one microsatellite marker. Representative examples of 

specimens with LOH are shown in Fig. 1. MI was rare and only observed in patients with 

Bowen’s disease. The highest incidence of LOH was observed for marker D9S50 (6 of 16, 

37.5%), followed by marker D9S270 (4 of 16, 25%) and marker D9S171 (4 of 20, 20%). 

Less frequent was LOH for markers D9S259 (3 of 17, 18%), D9S161 (4 of 24, 17%) and 

IFNA (3 of 19, 16%). No sample exhibited deletion of all informative markers tested; 

several tumors exhibited interstitial deletions of region 9p21-p22 probably due to multiple 

mitotic recombinant genetic events. The pattern of loss of individual tumors and the rate of 

LOH incidence for all the microsatellite markers tested are shown in Table 1.  

 Mutational analysis of the INK4a-ARF locus identified 2 mutations in 2 SCC 

tumors (Table 3). These mutations correspond to 4 different nucleotide changes, 1 in exon 

1α of p16INK4 and 3 in exon 2 (Table 3).  

 The mutation of exon 1α was a T G transition (Fig. 2) at nucleotide 83 resulting 

in a missense mutation at codon 28 (Val28Gly). It is characterized as a mutation since it 

was absent in the matched blood DNA assessed as a normal control. This is the first time 

that a mutation in exon 1α of the p16INK4 gene is being reported in non melanoma skin 

tumors. 

 The mutation of exon 2 was a tandem CCC:GGG TTT:AAA transition (Fig. 3) at 

nucleotides 170-171-172 (codons 57-58) occurring at a dipyrimidic site, indicative for the 

presence of unrepaired UV radiation-induced DNA lesions. 

 Exon 2 is common to both p16INK4a and p14ARF genes, thus, its mutations could 

affect the p14ARF reading frame, as well. The CCC:GGG TTT:AAA transitions in exon 2 

result in one nonsense and one missense mutation of p14ARF protein at codons (Arg71Arg) 

and (Pro72Leu). None of the above p14ARF missense mutations occurred at codons which 

correspond to conserved amino acids between human and mouse complementary DNA. 

 A previously described polymorphic sequence variant of p16INK4a gene in skin 

tumors, the G A transition at base 442 of exon 2, which results in an alanine to a 

threonine substitution at codon 148 (Ala148Thr) was also identified. Three BCC patients 
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were heterozygous and 1 SCC patient was homozygous for the given polymorphism (Fig. 

4). Taking into account our previous study 42, overall, in a group of 94 non-melanoma skin 

tumors from Greek patients (67 BCCs, 22 SCCs and 5 Bowen’s disease) the polymorphic 

allele was detected at a frequency of 3.72% (1 homozygous and 5 heterozygous out of 94). 

The p14ARF transcript is not affected by this polymorphism. 

 

Discussion 

In the present study, 14 / 27 (52%) SCC and Bowen’s disease specimens examined 

displayed LOH in at least one microsatellite marker of chromosome arm 9p. Our data 

confirm results of previous studies which report a high incidence of LOH on chromosome 

arm 9p of SCC tumors: 15 of the 16 SCC (94%) examined with 5 microsatellite markers 16, 

13 of  the 41 (41%) SCC examined with 1 microsatellite marker 6 and 3 out of 9 SCC 

(33%) examined with 2 microsatelite markers 21. In these three studies interpretation of the 

results suggested a difference between the pattern of 9p LOH in SCC and BCC tumors. The 

comparison we performed between the present results and those from our previous study on 

BCC 42 using the incidence of LOH per se (Table 2) and the 9p Fractional Regional Loss 

(FRL) index 49 for the markers used on these two types of skin cancer did not reveal any 

significant difference (2-tailed T-test, p=0.75), leading to the assumption that 9p LOH 

seems to be equally involved in both BCC and SCC tumors. Moreover, the high incidence 

of LOH found also with markers located closer to the centromere of chromosome 9 (i.e. 

D9S50) may suggest that not only INK4a-ARF genes, but also others, yet unidentified 

TSG(s) could play an important role in SCC development. The methodology that we 

applied in this study did not allow us to detect homozygous deletions; however, one cannot 

exclude the possibility that some of the areas of apparent retention of heterozygosity could 

be due to homozygous deletions and thus we cannot rule it out as a possibility. The LOH 

results of our study do not define a minimal deleted region on 9p chromosome arm. 

Although according to previous studies in haematological malignancies the smallest 

deleted region on 9p21 involved the 120kb region between the MTAP and the p15 gene no 

similar data exist in BCC or SCC.In addition, the frequency of 9p LOH for the Bowen’s 

disease specimens examined (40%) is in accordance with the allelic imbalance results 

presented by 50 on 9p loss (39%) in actinic keratosis (another pre-cancerous legion).  

Several LOH studies in a number of malignancies (NSCLC, SCLC, breast cancer, 

bladder cancer and HNSCC) define minimal deletion regions (MRD) potentially harboring 

tumor suppressor genes on chromosome 9p 51. LOH studies in melanomas have indicated 

two possible TSG loci mapping to chromosome 9p, one telomeric to IFNA and one 
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centromeric to D9S171 in addition to the CDKN2A locus 51. In non melanoma skin cancer, 

although LOH appears in high frequency in chromosome 9p, no specific MRD has been 

defined. In our panel of SCC tumors, in agreement with our previous study on BCC 42, we 

observed interstitial LOH (lack of MRD) which is indicative of multiple breakepoints. 

 Our results showing MI in only 2 of the 27 (7.5%) tumors agree with 17,42 

observations’ that changes in microsatellite length are an uncommon phenomenon 

occurring in approximately 5% of the melanoma and non-melanoma tumors examined. 

Nevertheless, several studies exist which describe a high frequency of microsattelite 

instability (>20%) in sporadic melanoma and melanoma cell lines 52-54 and non-melanoma 

skin tumors 55,56 probably reflecting a defective DNA mismatch repair system. A recently 

characterized type of MI, the elevated microsatellite instability at selected tetranucleotide 

repeats (EMAST) was also observed in a high prevalence in non-melanoma skin cancer 

tumors 57, in lung cancer 58 and in CTLL59. In our panel of tumors MI was present only in 

the pre-cancerous sporadic Bowen’s disease specimens (2 of the 5) (Table I). Studies 

performed in another pre-cancerous entity, the keratoacanthoma, report a low frequency of 

MI unless it is associated with Muir-Torre Syndrome 60,61. 

 p16INK4a gene’s inactivation through mutation, methylation or deletion occurs in a 

wide range of tumors 62,63.  P16 INK4a and P14ARF promoter hypermethylation has been 

demonstrated in a number of malignancies64,65 However a recent study has indicated that 

inactivation of P16 INK4a through hypernethylation does not seem to be a frequent event in 

non melanoma skin cancer 11. p16INK4a is found mutated in familial and sporadic 

melanomas and melanoma cell lines, 38,66-70 as well as in non melanoma skin tumours 

(SCC, BCC, actinic keratosis) 11,12,39. The observation that p16INK4a accumulates in HeLa 

cells after non-lethal UV radiation 71, the fact that targeted disruption of INK4a-ARF locus 

in combination with UV radiation renders mice susceptible to SCC development 72, and the 

demonstration of UV radiation-induced mutation of INK4a-ARF locus in human sporadic 

SCC and BCC, as well as in SCC of Xeroderma Pigmentosum patients 11,12 suggest that 

alterations in the genes located on INK4a-ARF locus may constitute an important step in 

UV radiation-induced tumorigenesis 71. The common exon 2 of p16INK4a and p14ARF genes, 

exon 1α of p16INK4a and exon 1β of the p14ARF were screened for mutations in 22 SCC, 5 

Bowen’s disease and 39 BCC specimens and exon 1α was additionally screened in the 28 

BCC specimens already published by Saridaki, et al, 2000, in order to complete their 

mutational profile.   

 Two intragenic novel mutations were detected in INK4a-ARF locus in 2 human 

SCC tumors. (Table 3) This is the first report of a p16INK4exon 1α mutation in non-
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melanoma skin cancer samples. A T G transition (Fig. 2) at nucleotide 83 resulting in a 

missense mutation at codon 28 (Val28Gly) was detected in SCC sample 17. The fact that 

mutation of sample 10 in exon 2 is a tandem CCC:GGG TTT:AAA transition (Fig. 3) 

occurring at a dipyrimidic site, and that the blood sequence of the patient was normal is 

compatible with the mutation arising in vivo as a result of UV radiation. The Greek 

population is characterized by a very high degree of lifetime and recreational sun exposure 

and this SCC lesion was located on the face of a Greek patient. CCC sequence is described 

by researchers to be a prime target of UV induced mutagenesis 12. In addition, the 

mutational pattern C:G T:A and CC:GG TT:AA is very common for the p53 gene 73 

and especially the two transition mutations CC:GG TT:AA correspond to the mutation 

spectrum of UV light 74. Although, this double substitution CC:GG TT:AA of nucleotides 

171-172, at codon 57-58 of exon 2 which results in an amino acid change, Arg58Ter 

(termination), has already been described in familial melanoma, sporadic melanoma, 

melanoma cell lines, and in sporadic SCC 11,12,70,75 this is the first time that nucleotide 170 

is substituted simultaneously (T C) resulting in an additional missense mutation at codon 

57 (Ala57Val). This CCC TTT transition may not be totally UV induced since there does 

not seem to be a possibility to create a UV induced CCC dicyclobutane. Therefore, the 

CCC TTT transition should arise from a CC TT UV induced transition and a single 

point mutation. 

 Our results confirm those of 11,12,39 who first described UV induced mutations of 

INK4a-ARF locus in non melanoma skin tumors. The CCC:GGG TTT:AAA transition 

was identified on the nontranscribed strand of the p16INK4 gene. Our results combined with 

that of 12 enhances the statistical significance (from p=0.01 to p=0.003) for the impaired 

DNA repairing ability of the non transcribed strand which was demonstrated with the 

difference in the frequency of UV induced mutations of dipyrimidic sites between the 

transcribing and the non transcribing strand of p16INK4 gene. 

 Taking into consideration results from our group and others 11,12,39 on the incidence 

of changes of p14ARF protein due to INK4a-ARF locus mutations in clinical samples and 

noticing the observation that p19ARF exon 1β knockout mice develop spontaneously skin 

tumors 76 we support the hypothesis of a possible a specific role of p14ARF gene in non 

melanoma skin carcinogenesis. 

 In our series of 94 non-melanoma skin cancers from Greek patients (67 BCCs, 22 

SCCs and 5 Bowen’s disease) the polymorphism Ala148Thr was found in 6 cases: 3 

heterozygous BCCs, one homozygous SCC and the 2 heterozygous BCCs already 

described in our previous study 42 (Table 3). 
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 Mutations of the INK4a-ARF locus seem to be more frequent in SCCs (2 out of 22, 

9%) than in BCCs and pre-cancerous Bowen’s disease specimens (0 out of 72, 0%) with 

marginal statistical significance (chi-square, p=0.053). Our results are in general 

accordance with those of11, although they have detected 1 mutation in a BCC and 1 in a 

pre-cancerous actinic keratosis lesion but none in any of the Bowen’s disease specimens 

examined. In addition, the polymorphism Ala148Thr seems to be more frequent but not 

statistically significant in SCCs (2 out of 22, 9%), than in BCCs (5 out of 67, 7.5%) (chi-

square, p=1). 

 Despite the fact that our LOH analysis of the two samples baring mutations failed to 

disclose any strong evidence of a second hit (no LOH in any 9p marker for sample 10 and 

LOH only in marker D9S161 for sample 17) (Table 1) and since proportional observations 

were made by Kubo et al, 1997 and Soufir et al, 1999 in their samples, we also believe that 

inactivation of INK4a-ARF genes may have been involved in the development of those two 

SCC tumors.  

 Another tumor suppressor gene on 9p21 sharing great sequence and functional 

homology with p16INK4a is the P15INK4b. It is located 25kb centromeric to p16INK4a and 

encodes a cyclin dependent kinase inhibitor that blocks cell cycle progression at the G1/S 

transition phase. Although P15INK4b has been found altered by mutation, hypermethylation or 

homozygous deletion in a number of human malignancies 40,64,65 its specific involvement in non 

melanoma skin cancer development needs to be further investigated. 

 In the present study we report identification of two novel mutations in INK4a-ARF 

genes detected for the first time in skin tumors from Greek patients. The mutation of exon 

1α of p16INK4a gene is the first reported in non melanoma skin cancer. The reported 

CCC TTT transition implicates UV irradiation in the p16INK4 TSG inactivation. The 

detected mutations combined with the high frequency of 9p LOH found in our SCC tumors 

implies that inactivation of INK4a-ARF locus TSG(s), via allelic loss and/or mutation 

could play a significant role in non melanoma skin cancer development, particularly in the 

more aggressive SCC type. 
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Figure 1. Representative examples of LOH in SCC. N, normal DNA; T, tumor DNA. 

Arrows indicate the position of the deleted allele. Faint bands in the position of the deleted 

alleles are interpreted as contamination by adjacent normal DNA. 
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Figure 2. Identification of the missense mutation T G (Val28Gly) in exon 1α. A 

T G transition at base position 83 was identified after sequencing the sense strand of exon 

1α of the p16INK4a gene in SCC sample 17. The mutation causes a valine to glycine 

substitution in the predicted amino acid sequence at codon 28. SCC sample 5 provides the 

wild-type electrophorogram picture for the relevant section of the gene, marked with an 

arrow. The sample is heterozygous for the mutation. 
 
 

Patient 17 

Patient 5 

zenia
17



  

 

 
 
 
Figure 3. Identification of the CCC TTT mutation (Ala57Val, Arg58stop) in exon 2. 

These base substitutions detected in SCC sample 10 convert alanine to valine residue at 

codon 57 and arginine to a stop codon at position 58 in the p16 protein and Proline to 

Leucine at codon 72 in the p14 protein. SCC sample 9 provides the wild-type 

electrophorogram picture for the relevant section of the gene, marked with an arrow. The 

sample is heterozygous for the mutation. 

Patient 10 

Patient 9 
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Figure 4. Comparative presentation of three sequencing electrophorograms of the sense strand of the 
p16INK4a gene. BCC specimen 62 is heterozygous for the G/A polymorphism at base 442 of exon 2, SCC 
specimen 6 is homozygous A, whereas SCC specimen 20 lacks the aforementioned polymorphism providing 
the wild-type sequence section of the gene. The relevant area is marked with an arrow. 

SCC 20 

SCC 6 

BCC 62 
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  Table 1. The pattern of loss of individual SCC tumors, the rate of LOHa incidence for 
   each of the 6 microsatellite markers and their chromosomal location

Patient No Microsatellite  markers 
 D9S50 

(9p11) 

D9S270 
(9p21) 

D9S161 
(9p21) 

D9S259 
(9p21) 

D9S171 
(9p21) 

IFNA 
(9p22) 

1 -b - H H H - 
2 LOH LOH H H H H 
3 LOH H LOH H H H 
4 Hc H H LOH H LOH 
5 Nd H H N H H 
6 H - LOH N - H 
7 - N H H H N 
8 H H H H LOH H 
9 H LOH - N - H 
10 - - H H H - 
11 H - H H H - 
12 H H H H LOH LOH 
13 LOH - H N - H 
14 - - H - LOH H 
15 - N LOH LOH - LOH 
16 H H H H H H 
17 N N LOH H H H 
18 H H H N H H 
19 - - H - - - 
20 H H N H H H 
21 - - H - - - 
22 LOH LOH H LOH N H 
23 LOH H N N H N 
24 LOH LOH H H LOH H 
25 H H H H H H 
26 - MIe H MI MI H 
27 - H MI N H - 

LOH (%) 6/16 

(37.5%) 

4/16 
(25%) 

4/24 
(17%) 

3/17 
(18%) 

4/20 
(20%) 

3/19 
(16%) 

aLOH, Loss of Heterozygosity; b-, no data; c H, Heterozygosity;d N, Non-informative; 
 e MI, Microsatellite Instability  

zenia

zenia
20



  

Table 2. Comparison of LOH frequency between SCC and BCC sporadic 
tumors 

  D9S161 D9S259 IFNA D9S270 D9S50 D9S171 

LOHa 8 7 3 2 5 2 
BCC 

Hb 17 17 27 29 18 23 

LOH 4 3 3 4 6 4 
SCC 

H 19 13 16 11 10 15 

p valuec  0.2 0.3 0.4 0.08 0.2 0.2 

aLOH, Loss of Heterozygosity; bH, Heterozygosity; cFisher’s exact test 
used and p values of <0.05 were considered to be statistically significant. 
The microsatellite analysis of BCC specimens was previously performed 
42. 
.
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