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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

      

 

           Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο εργαστήριο Ιολογίας 

του Ιατρικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου της Κρήτης, κατά το χρονικό 

διάστηµα 1997-2000 και υποβλήθηκε στο Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου 

της Κρήτης. 

           Ευχαριστώ θερµώς καταρχήν τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. ∆. Α. 

Σπαντίδο για το αµέριστο ενδιαφέρον του, την πολύτιµη συµβολή του µε τις 

άριστες επιστηµονικές του γνώσεις και εµπειρία που µου µετέδωσε, ως και την 

σπάνια επιστηµονική ηθική και δεοντολογία, που µου εδίδαξε. 

           Πολλές ευχαριστίες οφείλω και στα λοιπά µέλη της τριµελούς επιτροπής 

αυτής της διατριβής καθηγητές κ. Ν.Σιαφάκα και Εµ. Βελεγράκη, καθώς και 

στα υπόλοιπα µέλη της επταµελούς επιτροπής, για την προθυµία τους να 

συµµετάσχουν στην διαδικασία αξιολόγησης της διατριβής µου.  Ευχαριστώ 

θερµώς την διευθύντρια του κυτταρολογικού εργαστηρίου του Γενικού 

Κρατικού Νοσοκοµείου της Νίκαιας Κα Ε. Αθανασιάδου και ιδιαιτέρως τον 

επιµελητή του ιδίου εργαστηρίου Σ. Σακκά για την λήψη και παραχώρηση 

λαρυγγικών δειγµάτων, διαγνωσµένων ιστολογικά µε ιδιαίτερη επιστηµονική 

επιµέλεια. 



 

 

Τέλος ευχαριστώ θερµώς τα µέλη του Εργαστηρίου Ιολογίας του 

Ιατρικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου της Κρήτης κ. Γ. Σουρβίνο και ∆. 

Αρβανίτη για την αµέριστη υποµονή τους και την ιδιαίτερα µεγάλη συµβολή 

τους και καθοδήγησή τους σε στάδια της διδακτορικής µου διατριβής. 



 

 

                             ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
                           
 
 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ   : ΡΙΖΟΣ 
 
ΟΝΟΜΑ   : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  : ΙΑΤΡΟΣ 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  : ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 
 
ΗΜ/ΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 30-06-1967 
 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΑΘΗΝΑ 
 
ΟΙΚ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαµος µε την Αντωνία Γ. Πρίµπα � ∆ικηγόρος  

  Αθηνών, από 27/6/1998. 

 
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Β. ΛΑΚΩΝΟΣ 26-ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.115-24 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 8663780,6915497,0932/354827 
 
 
 
1985   Απόφοιτος 6ου Λυκείου Αθηνών. 

 

1985-1991   Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών µε βαθµό πτυχίου �Λίαν Καλώς�. 

 

1992   Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς. 

 



 

 

1992-1994   Υπηρέτηση ως βαθµοφόρος Υγειονοµικός ιατρός στην Πολεµική 

Αεροπορία. 

 

1992   Αποφοίτηση από την Υγειονοµική Σχολή-Ιατρικό Τµήµα του 251 

Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας. 

 

1993-1994   Εσωτερικός βοηθός του Παθολογικού Τοµέως του 251 Γενικού 

Νοσοκοµείου Αεροπορίας. 

 

1994-1995   Αγροτικός ιατρός στο Περιφερικό Ιατρείο Τζαννάτων του Νοµού 

Κεφαλληνίας. 

 

1995   Εσωτερικός βοηθός της Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Ν.Π 

(Κρατικό Νοσοκοµείο Νικαίας-Πειραιώς). 

 

1996-1997   Εσωτερικός βοηθός της Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινητείου 

Νοσοκοµείου του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 

1997   Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

 



 

 

1997-2000 Εσωτερικός βοηθός της Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Π. 

(Κρατικό Νοσοκοµείο Νικαίας-Πειραιώς),για την απόκτηση της 

ειδικότητος της Ψυχιατρικής. 

 

Ιαν. 1996  Άµισθος επιστηµονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Μοριακής 

Ογκολογίας και Βιοτεχνολογίας Ινστιτούτου Βιολογικών 

Ερευνών και Βιοτεχνολογίας Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα. 

                    (∆ιευθυντής  Καθηγητής ∆.Α. Σπαντίδος) 

 

∆εκ. 1997   Υποψήφιος ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής στο Πανεπιστήµιο 

Ηρακλείου υπό του Τακτικού Καθηγητού Κου ∆. Σπαντίδου της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ηρακλείου,µε θέµα  

�Μελέτη των γενετικών αλλοιώσεων σε όγκους λάρυγγος 

ληφθέντων µε λαρυγγοσκόπιο�. 

 

21/3/ 2000 Απόκτηση της ειδικότητας της Ψυχιατρικής σύµφωνα µε Ν.∆. 

3366/55 αρθρ. 8 και 10 παρ. 3 η υπ� αριθ. Α4/4063/81 Υ.Α. 

Κ.Π.∆. 415/94 µε αρ. πρωτ. 3861. 

 

Απρ. 2000  Υποψήφιο µέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ). 

 

 



 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Α)  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

   

1. Η ανεπάρκεια γλυκοζο-6 φωσφορικής αφυδρογονάσης (G-6 PD) επί 

πασχόντων από ∆ιπολική ∆ιαταραχή. Ι. Ρόντος, Χ.Τουλούµης, Ε. Ρίζος, 

Α. Παχή, Ε. Κωνσταντέλλου. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. (29 

Απριλίου- 3 Μαίου 1998- Λήµνος). 

 

2. Απώλεια της ετεροζυγωτίας στο 9p και στο 17q σε κυτταρολογικά 

δείγµατα από νεοπλασίες του λάρυγγος του ανθρώπου. Ε. Ρίζος, Γ. 

Σουρβίνος, ∆. Α. Σπαντίδος. 49η Συνεδρία Ελληνικής Βιοχηµικής 

Βιοφυσικής Εταιρείας. Ηράκλειο 22-23 Μαίου 1998. 

 

3. Ελληνική Εµπειρία µε την Τακρίνη σε ασθενείς µε νόσο ALZHEIMER. 

Μ. Τσολάκη, Π.Σγουρόπουλος και οµάδα Τακρίνης (..Ι Ρακοπούλου, 

Σ.Ρεπαντής, Μ.Ρίζος, Ι.Ρόντος...).12ο Συνέδριο Νοτιο-Ανατολικής 

Ευρώπης Νευρολογίας-Ψυχιατρικής. 30 Σεπτεµβρίου έως 3 Οκτωβρίου 

1998, Θεσσαλονίκη. 

 

4. DSM-IV PSYCHIATRIC DISORDERS IN PATIENTS WITH ACUTE 

MYOCARDIAL INFARCTION. Ι.Ρόντος, Λ.Λύκουρας, Ε.Ρίζος, 



 

 

Ε.Παπαστεριάδης, Γ.Ν.Χριστοδούλου. Ψυχιατρικό και Καρδιολογικό 

Τµήµα του Περιφερικού Γενικού Νοσοκοµείου Νικαίας-Πειραιώς, 

Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, 

Αθήνα. 15ο Παγκόσµιο Συνέδριο Ψυχοσωµατικής Ιατρικής. Απρίλιος 

1999, Αθήνα. 

 

5. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Η ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ 

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 

ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ.   

Ε. Ρίζος, Ι. Ρόντος, Ε. Παπαστεριάδης, Ε. Λύκουρας 

Ψυχιατρικός Τοµέας  και Καρδιολογικό Τµήµα Π.Γ. Νοσοκοµείου    

Νικαίας Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αιγινήτειο 

Νοσοκοµείο. 

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Μάϊος 2000, Πάφος, Κύπρος. 

 

6. Ψυχικές διαταραχές επί ερυθροποιητικής πορφυρίας. 

Ρόντος Ι, Ρίζος Ε, Φακίτσα Β, Σωφρονιάδου Κ. 

Ψυχιατρικός Τοµέας ΠΓΝΝΠ �ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ� 

Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας & παρασκευής παραγώγων αίµατος ΠΓΝΝΠ 

�ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ�. 

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Μάϊος 2000, Πάφος, Κύπρος. 

 



 

 

7. Κατάθλιψη-Αυτοκτονικότητα & χαµηλά επίπεδα χοληστερίνης. 

Ρόντος Ι, Ρίζος Ε, Σταθόπουλος Π. 

Ψυχιατρικός Τοµέας ΠΓΝΝΠ �ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ� 

Μαθηµατικό Τµήµα Αριστοτελείου Παν/µίου Θεσ/κης. 

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Μάϊος 2000, Πάφος, Κύπρος.  

 

8. Συχνότητα σηµειακών µεταλλάξεων των Η, Κ & Ν-ras ογκογονιδίων σε 

κυτταρολογικά υλικά λαρυγγικών νεοπλασιών. 

Σ. Σακκάς, Ε. Ρίζος, Ε. Μπαρµπάνου, Π. Χίου, Κ. ∆εληβελιώτη, ∆. 

Σπαντίδος. 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας µε διεθνή συµµετοχή. 

Αθήνα, 25-27 Μαίου 2000. 

 

Β)   ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

1. Loss of heyerozygosity at 8p, 9p and 17q in laryngeal cytological 

specimens. E. Rizos, G. Sourvinos, D.A. Spandidos. Oral Oncology,  Vol. 

34, No 6, Page 519-523,1998. 

Είναι στο CITATION INDEX και στο INDEX MEDICUS. 

 



 

 

2. Low incidence of H-,K-and N-ras oncogene mutations in cytological 

specimens of laryngeal tymours. E. Rizos, G. Sourvinos, D.A,Arvanitis, 

G.Velegrakis and D.A.Spandidos. Oral Oncology 1999 35, 1-3. 

Είναι στο CITATION INDEX  και στο INDEX MEDICUS. 

 

3. Κλινική εµπειρία ασθενών πασχόντων από νόσο Alzheimer µε τη 

χορήγηση αντιχολινεστερασικού σκευάσµατος. Ρίζος Ε, Λέβας Σ, 

Παπαχαραλάµπους Α. Τετράδια Ψυχιατρικής Νο 69, Ιανουάριος-

Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000. 

 

4. � Ψυχικές εκδηλώσεις επί εδάφους Συνδρόµου πολυενδοκρινικής 

ανεπάρκειας τύπου ΙΙ. (Νόσος ADDISON, θυρεοειδίτιδα HASHΙMOTO- 

Σακχαρώδης ∆ιαβήτης αυτοάνοσης αιτιολογίας)�. 

Ρίζος Ε, Τσούµαλης Γ, Λέβας Σ. 

Τετράδια Ψυχιατρικής Νο 70, Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2000. 

 

5. �Ψυχικές διαταραχές επί ερυθροποιητικής πορφυρίας�. 

Ρόντος Ι, Ρίζος Ε, Φακίτσα Β, Φουντουλάκη Λ, Σωφρονιάδου Κ. 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. (υπό δηµοσίευση). ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ �∆ΑΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ� ΤΟΥ ΠΕΡ. 

ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ �ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ� 



 

 

6.   �Κατάθλιψη � Αυτοκτονικότητα & χαµηλά επίπεδα χοληστερίνης� 

Ρόντος Ι, Ρίζος Ε, Σταθόπουλος Π. 

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Νο 71 (υπό δηµοσίευση). 

 

Γ)  ΕΙ∆ΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 

 

1) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρολογίας, Αθήνα, 25-27 Μαίου 2000. 

 Βραβείο για την καλύτερη Αναρτηµένη Ανακοίνωση απονέµεται στους  

Σ. Σακκά, Ε. Ρίζο, Ε. Μπαρµπάνου & συν. Για την παρουσίαση της 

εργασίας τους µε θέµα: �ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Η, Κ & Ν-ras ΟΓΚΟΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΣΕ 

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ�. 

 

∆)  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

1)   �Γ΄ Σεµινάριο Μοριακής Βιολογίας για Ιατρούς� ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ- ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. 28,29,30 και 31 Ιανουαρίου 1992 

Αθήνα.   

 



 

 

2)  Σεµινάρια του ΚΕΥΠΑ (Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονοµικού Πολεµικής 

Αεροπορίας). Από 4/5/1992- 25/6/1992. 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, Αθήνα. 

 

3)  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας. Θεσσαλονίκη 20-23 Οκτωβρίου 

1993. 

 

4)  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. 15-18 Νοεµβρίου, 

Αθήνα, 1995. 

 

5)  6th World Congress of Biological Psychiatry, 22-27th June, Nice-France, 

1997. 

 

6)  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων ∆οµών Ψυχιατρικής Φροντίδας του Ε.Σ.Υ. 

Εθνικό Κέντρο Ερευνών Φυσικών Επιστηµών �∆ηµόκριτος�, Αθήνα 

1997. 

 

7)  First International Conference on Functioning Brain Imaging in 

Neurology and Psychiatry. 12th-15th of September, Athens,1998. 

 

8)  Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα �Τα νεώτερα στη Σχιζοφρένεια� του 

ΕΠΙΨΥ, 17 Ιανουαρίου, Αθήνα 1998. 



 

 

 

9)  EUROPEAN COLLEGE OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 3rd 

ECNP Regional Meeting, 2-4 April 1998,Athens, Greece. 

 

10) 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 29 Απριλίου-3 Μαίου, Λήµνος, 

1998. 

 

11)  ∆ιηµερίδα Ψ.Ν.Α. �∆ροµοκαίτειο� µε θέµα �Τα ψυχιατρεία στο κατώφλι 

του 2001�,Αθήνα 29 Mαίου 1998. 

 

12)  12thConference of South-East European Sosiety for Neurology and 

Psychiatry, 30 Sept.- 3 Oct. Thessaloniki, 1998. 

 

13)  Σεµινάρια Ψυχιατρικής 1998-1999. Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο 

Αττικής. Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Αθηνών, Γαρέφη 4- Ν.Ψυχικό. 

 

14)  Σεµινάρια Ογκολογίας, 20,21 και 22 Νοεµβρίου, Balkan School of 

Oncology, Αθήνα 1998. 

 

15)  15ο Παγκόσµιο Συνέδριο Ψυχοσωµατικής Ιατρικής, 16-20 Απριλίου, 

Αθήνα 1999. 

 



 

 

16)  16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Μάϊος 2000, Πάφος, Κύπρος. 

 

17) Συµµετοχή στο πρόγραµµα Βασικής εκπαίδευσης στις Γνωσιακές 

Ψυχοθεραπείες του Ακαδηµαϊκού έτους 1999-2000. Υπεύθυνος 

προγράµµατος: κ. Ι. Παπακώστας, ∆ιευθυντής: Καθηγητής Κ. Ν. 

Στεφανής, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. 

 

18)  Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 4ου Παγκοσµίου Συνεδρίου 

Εξελίξεις στην Ογκολογία και του 2ου ∆ιεθνούς Συµποσίου Μοριακής 

Ιατρικής. 7-9 Οκτωβρίου 1999, Βουλιαγµένη, Αθήνα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

       

 

Ο καρκίνος του λάρυγγα είναι µια σχετικά σπάνια νεοπλασία, που 

αντιπροσωπεύει το 2% του συνολικού ποσοστού των κακοήθων νεοπλασιών 

του ανθρώπου ( 90-95% του καρκίνου του λάρυγγα είναι επιθηλιακού τύπου 

καρκίνος), µε σηµαντική γεωγραφική επίπτωση της νόσου. Η κατάχρηση 

καπνού και αλκοόλ φαίνεται να σχετίζεται στενά µε την ανάπτυξη του 

καρκίνου του λάρυγγα. 

Η ενεργοποίηση των ογκογονιδίων και η απενεργοποίηση 

ογκοκατασταλτικών γονιδίων, παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία 

ογκογένεσης στο καρκίνο του λάρυγγα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι στις 

χρωµοσωµιακές περιοχές  8p, 9p και 17q φαίνεται ότι εδρεύουν 

ογκοκατασταλτικά γονίδια όπως για παράδειγµα το p16 και το ΒRCΑ1, µε ένα 

ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην πολύπλοκη διαδικασία ογκογένεσης και 

ανάπτυξης του καρκίνου του λάρυγγα. Προκειµένου να διερευνηθεί η 

παρουσία αυτών των νέων ογκοκατασταλτικών γονιδίων στην ανάπτυξη των 

λαρυγγικών νεοπλασιών ερευνήθηκε το ποσοστό της απώλειας ετεροζυγωτίας 

µε την χρήση 15 πολυµορφικών δεικτών µικροδορυφορικού DNΑ (4 στην 

8p21, 7 στην 9p21 και 4 στην 17q χρωµοσωµιακή περιοχή κοντά στην περιοχή 

του ΒRCΑ1 γονιδίου), σε ένα αριθµό 32 λαρυγγικών κυτταρολογικών υλικών, 

τα 19 των οποίων ήταν επιθηλιοειδή καρκινώµατα και τα υπόλοιπα 13 ήταν 



 

 

καλοήθεις βλάβες του λάρυγγα. Τα ποσοστά απώλειας της ετεροζυγωτίας στις 

8p21, 9p21 και στην 17q περιοχές, ήταν 47, 78 και 56% αντίστοιχα. Το 

αποτέλεσµα αυτό καταδεικνύει την συµµετοχή των µελετηθέντων  

χρωµοσωµιακών περιοχών στην ανάπτυξη και των κακοήθων αλλά και των 

καλοήθων λαρυγγικών νεοπλασµάτων. Το φαινόµενο της αστάθειας 

µικροδορυφορικού DΝΑ δεν ανιχνεύθηκε σε αξιολογήσιµα ποσοστά. 

Aλλοιώσεις στις συγκεκριµένες γονιδιακές περιοχές είναι δυνατόν να 

ανιχνευθούν όχι µόνο σε συµπαγείς όγκους αλλά και σε κυτταρολογικά υλικά-

δείγµατα του λάρυγγα, αποδεικνύοντας ότι η χρησιµοποιηθείσα µέθοδος 

ανάλυσης του DΝΑ µπορεί να αποτελέσει µία χρήσιµη εργαστηριακή µέθοδο 

για την πρώιµη διάγνωση της νόσου.  

Τα ογκογονίδια συµµετέχουν µε διάφορους µηχανισµούς στην 

ογκογενετική διαδικασία πολλών νεοπλασιών, συµπεριλαµβανοµένων και των 

νεοπλασιών του λάρυγγα. Οι µεταλλάξεις στα ογκογονίδια αποτελούν έναν από 

τους βασικούς µηχανισµούς ενεργοποίησης της ογκογένεσης καρκίνων στον 

άνθρωπο. Η συµµετοχή τους στην ανάπτυξη των καρκίνων της κεφαλής και 

του τραχήλου συνίσταται στο επίπεδο της γονιδιακής υπερέκφρασης. Το 

ποσοστό των µεταλλάξεων στα ras ογκογονίδια έχει αναφερθεί στην 

παγκόσµια βιβιλιογραφία από 4 έως 14% στους καρκίνους της κεφαλής και του 

τραχήλου, αλλά ειδικά στον επιθηλιακό καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου 

ποσοστό λιγότερο από 5% στις χώρες του ∆υτικού κόσµου. 



 

 

Στην παρούσα διατριβή, ανιχνεύθηκε το ποσοστό σηµειακής  

µετάλλαξης  στο κωδικόνιο 12 των Η-,Κ- και Ν-ras ογκογονιδίων σε 41 

λαρυγγικά κυτταρολογικά δείγµατα, τα 19 των οποίων ήταν καλοήθη και τα 

υπόλοιπα 22 κακοήθη. Χρησιµοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό µέθοδος 

αλυσιδωτής αντίδρασης µε πολυµεράση (PCR). Ανιχνεύθηκαν µόνο 2 

σηµειακές µεταλλάξεις στα Κ-ras, ποσοστό περίπου 4,8%, αποτέλεσµα που 

είναι σύµφωνο µε τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα και καταδεικνύει ότι οι 

µεταλλάξεις στα µέλη της οικογένειας ras, είναι σπάνιο φαινόµενο σε όγκους 

του λάρυγγα. Συµπερασµατικά απαιτούνται περισσότερες µελέτες, µε 

µεγαλύτερο αριθµό υλικών για την ανίχνευση χρωµοσωµιακών περιοχών για 

µεταλλάξεις σε µη µελετηµένες περιοχές των ras ογκογονιδίων, δίνοντας έτσι 

σηµαντικές πληροφορίες για τον ρόλο τους στην ανάπτυξη λαρυγγικών 

νεοπλασιών και ειδικότερα στην ανάπτυξη του καρκίνου του λάρυγγος.  

Συµπερασµατικά: 

1)  Το φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας ανιχνεύεται σε σηµαντικό 

ποσοστό των µελετηθέντων λαρυγγικών κυτταρολογικών υλικών. 

2)  Το φαινόµενο της αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA  δεν 

ανιχνεύεται σε σηµαντικό ποσοστό των µελετηθέντων λαρυγγικών 

κυτταρολογικών υλικών. 

3)  Ανίχνευση χαµηλών ποσοστών µεταλλάξεων στα ras ογκογονίδια των 

µελετηθέντων λαρυγγικών  κυτταρολογικών υλικών.   



 

 

ABSTRACT 

 

 

Laryngeal cancer is a rare type of neoplasia constituting approximately 

2% of all human cancers (mainly are squamous cell carcinomas) with a 

considerable geographical variation of the disease. Tobacco and alcohol abuse 

seem to be closely related to laryngeal cancer. 

  The activation of oncogenes and the inactivation of tumour suppressor 

genes, play a critical role in laryngeal tumourigenesis. Recent investigations 

revealed that 8p, 9p and 17q arms of human chromosomes harbour tumour 

suppressor genes (TSGs), such as p16 and BRCA1, with an important role in 

the multistage carcinogenesis of the larynx. In order to investigate the 

implication of these novel TSGs in the development of laryngeal neoplasia, we 

performed a loss of heterozygosity (LOH) analysis using a bank of 15 

polymorphic microsatellite markers (4 at 8p21, 7 at 9p21 and 4 at 17q arm 

surrounding the BRCA1 region) in a series of 32 laryngeal cytological 

specimens. (19 squamous cell carcinoma, 13 benign lesions of the larynx). Loss 

of heterozygosity at 8p, 9p and 17q was found in 47, 78 and 56% of the 

informative cases, respectively, providing evidence that these genetic loci may 

be implicated in the development of both benign and malignant laryngeal 

neoplasms. The phenomenon of microsatellite instability with at least one 

microsatellite marker, was found in only two of the 32 specimens tested. 



 

 

Alterations of the genetic loci can be detected, not only in solid tumours of the 

larynx, but also in cytological specimens suggesting that microsatellite analysis 

may be a useful tool in the primary diagnosis of the disease. 

  Oncogenes are involved in a wide range of human tumours including 

laryngeal tumours. Mutations of the ras gene family is one of the main 

activating mechanisms in human cancers. Their involvement in head and neck 

cancer has been mainly demonstrated at the level of overexpression. The rate of 

ras gene mutation has been reported as 4 to 14% in head and neck carcinomas 

but in squamous cell carcinoma of the head and neck it is less than 5% in the 

Western World. 

In the present study, we analysed 41 laryngeal cytological specimens (19 

benign and 22 malignant lessions) for mutation in codon 12 of H-, K- and N-

ras genes. We employed a non radioactive PCR based method for our analysis. 

Only 2 point mutations in K-ras (4.8%) and none in the H- and N-ras genes 

were detected, suggesting that ras mutations are a relatively rare phenomenon 

in laryngeal tumours. More studies are required, with a large number of 

samples, for the detection of hot spots for mutations within the non-coding 

regions of the ras family genes providing clues for their role in the development 

of laryngeal lesions. 

In conclusion it was found that:  

1)  There is a high incidence of loss of heterozygosity at 8p, 9p and 17q in 

studied laryngeal cytological specimens. 



 

 

2)   There is a low incidence of microsatellite instability in studied laryngeal 

cytological specimens. 

3)   There is a low incidence of H-, K- and N-ras oncogene mutations in 

studied cytological specimens of laryngeal tumours.      
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   1ο  

 

Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 

1.1. Η Βιολογία των καρκίνων του ανθρώπου 

Τα νεοπλάσµατα είναι δυνατόν να προκύψουν από φυσιολογικά 

κύτταρα οποιδήποτε ιστού, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µια µεγάλη 

ποικιλία όγκων που διαφέρουν ως προς την ιστολογική τους καταγωγή, την 

ανάπτυξή τους και την πρόγνωση. Η πιο θεµελιώδης βιολογική διάκριση 

µεταξύ των όγκων είναι αυτή µεταξύ των καλοήθων και κακοήθων 

νεοπλασµάτων, εκ των οποίων µόνο οι τελευταίοι χαρακτηρίζονται ως 

καρκίνοι. Και οι δυο κατηγορίες προκύπτουν ως συνέπεια ανώµαλης 

κυτταρικής αναπαραγωγής, αλλά διαφέρουν ως προς την ικανότητά τους να 

διεισδύουν στους γειτονικούς ιστούς. 

Μέχρι σήµερα έχουν ταυτοποιηθεί πάνω από διακόσια είδη καρκίνων 

του ανθρώπου και έχουν ταξινοµηθεί ιστολογικά ανάλογα µε την προέλευσή 

τους. Τα περισσότερα νεοπλάσµατα κατατάσσονται σε τρεις βασικές 

κατηγορίες: καρκινώµατα, σαρκώµατα και λευχαιµίες/λεµφώµατα. Τα 

καρκινώµατα που αποτελούν σχεδόν το 90% των καρκίνων του ανθρώπου, 

προέρχονται από επιθηλιακά κύτταρα εξωδερµικής ή ενδοδερµικής 

προέλευσης. Τα σαρκώµατα, οι λευχαιµίες και τα λεµφώµατα προέρχονται από 



 

 

κύτταρα µεσοδερµικής προέλευσης (κύτταρα µυών και οστών, ινοβλάστες και 

κυκλοφορούντα κύτταρα του αιµοποιητικού και λεµφικού συστήµατος). Οι 

όγκοι διακρίνονται επίσης αναλόγως του οργάνου προέλευσης και του 

ιστολογικού τύπου. 

Αν και ο καρκίνος µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο διαφορετικών 

νόσων, υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στην ανάπτυξη διαφορετικών 

τύπων όγκων. Οι περισσότεροι όγκοι παρουσιάζουν κλωνική προέλευση, 

ξεκινούν δηλαδή από ένα κύτταρο. Η κλωνική προέλευση δεν σηµαίνει ότι 

ένας κακοήθης όγκος αναπτύσσεται εξαιτίας ενός µόνο εξαλλακτικού 

γεγονότος (transforming event). Αντίθετα, η ανάπτυξη ενός όγκου είναι µια 

πολύπλοκη και πολυσταδιακή διαδικασία, κατά την οποία ένα κύτταρο αποκτά 

πλήρως εξαλλαγµένο φαινότυπο µέσα από µια σειρά διαδοχικών γενετικών 

αλλοιώσεων. Μια ένδειξη για αυτό είναι ότι η συχνότητα εµφάνισης καρκίνου 

αυξάνει σε αναλογία µε την ηλικία. Η πολυσταδιακή φύση του καρκίνου 

µπορεί επίσης να δειχθεί µε την ταυτοποίηση προ-νεοπλασµατικών 

αλλοιώσεων, οι οποίες στη συνέχεια εξελίσσονται σε κακοήθη νεοπλάσµατα. 

Για παράδειγµα, ένα πρώιµο προ-νεοπλασµατικό στάδιο των καρκινωµάτων 

µπορεί να αναγνωρισθεί ως επιθηλιακή δυσπλασία. Αυτές οι αλλοιώσεις µπορεί 

να αντιστοιχούν στην έναρξη της νεοπλασµατικής, αντανακλώντας το 

αποτέλεσµα µιας γενετικής αλλοίωσης που οδηγεί ένα κύτταρο σε ανώµαλο 

κυτταρικό πολλαπλασιασµό. Ένα επόµενο στάδιο είναι το in situ καρκίνωµα, 

που αντιστοιχεί σε µικρούς όγκους που δεν έχουν διηθήσει γειτονικούς ιστούς. 



 

 

Αυτοί οι όγκοι προέρχονται µάλλον από τα προ-νεοπλασµατικά κύτταρα και η 

εξέλιξη έρχεται ως αποτέλεσµα νέων µεταλλάξεων, οι οποίες οδηγούν σε πιο 

επιθετικές µορφές όγκων. Τέλος, περαιτέρω µεταλλάξεις είναι υπεύθυνες για 

την εξέλιξη του όγκου σε κακόηθες καρκίνωµα, που έχει δυνατότητα διήθησης 

και µετάστασης. Η παθογένεια των νεοπλασµάτων εξετάζεται λοιπόν σαν 

εξέλιξη κυτταρθκών πληθυσµών µε αυξανόµενη κακοήθεια σαν αποτέλεσµα 

µιας σειράς µεταλλάξεων που συµβαίνουν στους απογόνους ενός µοναδικού 

αρχικά µετασχηµατισµένου κυττάρου. Η κατανόηση εποµένως σε µοριακό 

επίπεδο της ανάπτυξης του καρκίνου, απαιτεί την ταυτοποίηση των διαδοχικών 

αλλοιώσεων που οδηγούν αθροιστικά στην κακοήθεια. 

 

1.2. Η γενετική προέλευση του καρκίνου      
 

Κατά την διάρκεια της διαµόρφωσης των διαφόρων ιστών, που 

απαρτίζουν τον ανθρώπινο οργανισµό, οι κυτταρικοί πληθυσµοί που 

συµµετέχουν στην διαδικασία αυτή υφίστανται έλεγχο της διαφοροποίησης και 

του πολλαπλασιασµού τους. Στον µηχανισµό ελέγχου βασικό ρόλο παίζει η 

ύπαρξη µιας ευαίσθητης και δυναµικής ισορροπίας, που σε βιοχηµικό επίπεδο 

αντανακλάται από την συγκέντρωση πρωτεϊνικών µορίων και σε µοριακό-

γενετικό από την κάθε φορά διαφορετικού βαθµού ενεργοποίηση ή µη, 

συγκεκριµένων γονιδίων. Η επίδραση εξωτερικών (περιβαλλοντικών) όπως για 

παράδειγµα ακτινοβολία ή εσωτερικών  (κληρονοµικών) παραγόντων, µπορεί 



 

 

να διαταράξει την παραπάνω ισορροπία και υπερνικώντας τους κυτταρικούς-

προστατευτικούς µηχανισµούς να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτο κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό και σε ανάπτυξη καρκίνου (Εικόνα 1.1.). 

Ο καρκίνος είναι µια νοσολογική οντότητα κατά την οποία οι κανόνες 

της φυσιολογικής συµπεριφοράς παύουν να ισχύουν, ή ισχύουν µερικώς. Ως 

νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Ιπποκράτη και από την εποχή 

εκείνη ως σήµερα αποτελεί ένα από τα βασικότερα αντικείµενα της ιατρικής 

έρευνας.  



 

 

 

Εικόνα 1.1.: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση του µοντέλου που προϋποθέτει αύξηση του 
ρυθµού µεταλλαξογένεσης για την ανάπτυξη καρκίνου.  



 

 

Σηµαντική ώθηση στην διερεύνηση των µοριακών µηχανισµών της 

καρκινογένεσης προσέδωσε η µελέτη της βιολογίας του κυττάρου σε επίπεδο 

βασικής έρευνας. Xαρακτηριστικά αναφέρει ο J.D.Watson, ερευνητής που 

πρώτος ανακάλυψε την δοµή του DNA, το καρκινικό κύτταρο αποτελεί για την 

σύγχρονη βιολογία το βασικό σύστηµα-µοντέλο έρευνας, σε αντιδιαστολή µε 

το βακτηρίδιο E. Coli που κατείχε τον ρόλο αυτό παλαιότερα. 

Η έρευνα για την κατανόηση των µηχανισµών προέλευσης και 

ανάπτυξης του καρκίνου οριοθετήθηκε σε κάθε χρονική περίοδο από την 

διαθέσιµη τεχνολογία. Αρχικά η µελέτη του καρκίνου εστιάσθηκε σε επίπεδο 

πάσχοντος συστήµατος, κατόπιν σε επίπεδο πάσχοντος ιστού και οργάνου και 

µόνο τα τελευταία χρόνια µε την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε 

κυτταρικό, βιοχηµικό και µοριακό επίπεδο. Η συλλογή επιστηµονικών 

πληροφοριών από την προαναφερόµενη ερευνητική δραστηριότητα, οδήγησε 

στη διατύπωση της άποψης  ότι ο καρκίνος είναι µια γενετική νόσος,      αφού 

για την ανάπτυξη του ευθύνονται αλλοιώσεις του κυτταρικού DNA, δηλαδή 

του γενετικού κώδικα που φέρει το κύτταρο.  Οι αλλοιώσεις αυτές των 

γενετικών πληροφοριών σε κυτταρικό επίπεδο, διαταράσσουν την ισορροπία 

των διαφόρων ρυθµιστικών µηχανισµών, που ευθύνονται για τον φυσιολογικό 

κυτταρικό πολλαπλασιασµό και την διαφοροποίηση, προκαλώντας 

ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κάποιων κυτταρικών πληθυσµών σε βάρος των 

υπολοίπων. Η γενετική προέλευση των νεοπλασµάτων δεν αφορά µόνο τις 

κληρονοµικές τους µορφές, που οι αλλοιώσεις του DNA εντοπίζονται στα 



 

 

κύτταρα της γενετικής σειράς και συνεπώς κληρονοµούνται, αλλά και τις 

σποραδικές µορφές της νόσου, όπου οι αλλοιώσεις του γενετικού κώδικα 

αφορούν, κύρια, τα σωµατικά κύτταρα. Την άποψη αυτή ενισχύει σηµαντικά η 

παρατήρηση ότι τα διάφορα κληρονοµικά σύνδροµα καρκίνου, πλήττουν 

περισσότερα του ενός όργανα πρωτοπαθώς, χωρίς να πρόκειται για εντοπίσεις 

µεταστάσεων (δευτεροπαθείς εντοπίσεις) ενός πρωτοπαθούς νεοπλάσµατος 

(Σπαντίδος ∆Α, 1992). 

Πειραµατικά δεδοµένα (Σπαντίδος ∆Α, 1977), τεκµηρίωσαν την 

µοριακή βάση του καρκίνου, ως ενός φαινότυπου που αντιστοιχεί σε 

συγκεκριµένα χρωµοσώµατα και µπορεί να µεταβιβασθεί µε την µεταφορά των 

χρωµοσωµάτων αυτών. Πειραµατικές µελέτες σε καλλιέργειες κυττάρων 

έδειξαν ότι, τα βασικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων 

µπορούν να µεταβιβασθούν σε φυσιολογικά κύτταρα µε την παράλληλη 

µεταφορά ενός µόνο χρωµοσώµατος που έχει αποµονωθεί από καρκινικά 

κύτταρα (Spandidos and Siminovitch 1977). Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε η 

τεχνολογία της µεταφοράς χρωµοσωµάτων µε προεκτάσεις στην γενετική 

έρευνα γενικότερα. Τέλος, είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η καρκινογένεση 

παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες σε µοριακό επίπεδο, στους διάφορους 

ανθρώπινους ιστούς, παρατήρηση που συµβαδίζει µε την ενεργοποίηση, των 

εµπλεκοµένων στην διαδικασία αυτή, γονιδίων στους αντίστοιχους ιστούς. Η 

διελεύκανση του ρόλου των εµπλεκοµένων στην καρκινογένεση γονιδίων 



 

 

αποτελεί κοµβικό σηµείο για την κατανόηση των µοριακών µηχανισµών  που 

διέπουν την δηµιουργία και ανάπτυξη των νεοπλασµάτων. 

 
 
1.3. Οµάδες γονιδίων που εµπλέκονται στην καρκινογένεση 
 

Τα γονίδια που εµπλέκονται στην διαδικασία της καρκινογένεσης, 

µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κύριες οµάδες, ανάλογα µε τον µηχανισµό 

δράσης τους: α) τα ογκογονίδια, β) τα ογκοκατασταλτικά γονίδια και γ) τα 

γονίδια που σχετίζονται µε την επιδιόρθωση βλαβών του κυτταρικού DNA. 

(Spandidos 1986). 

 

1.4. Ογκογονίδια 
 

Ως ογκογονίδια ονοµάζονται τα γονίδια που όταν ενεργοποιούνται (από 

σηµειακές συνηθέστερα µεταλλάξεις ή υπερέκφραση ακόµα  και του 

φυσιολογικού, ως προς την πρωτοταγή δοµή του, προϊόντος τους) µπορούν να 

προκαλέσουν εξαλλαγή αθανατοποιηµένων κυττάρων in vitro. Πειραµατικά 

δεδοµένα επιβεβαιώνουν ότι η οµάδα των γονιδίων αυτών εµφανίζει 

επικρατητική συµπεριφορά σε κυτταροκαλλιέργειες. Την ιδιότητα αυτή 

εκµεταλλεύθηκαν πειραµατικές µελέτες που αφορούσαν την εντόπιση νέων 

ογκογονιδίων, χρησιµοποιώντας εξαχθέν υλικό DNA από κυτταρικές σειρές 

ανθρώπινου όγκου για την επιµόλυνση αθανατοποιηµένων κυττάρων από 

ινοβλάστες αρουραίου. Η ύπαρξη ενεργοποιηµένων ογκογονιδίων στα κύτταρα 



 

 

του όγκου προκαλούσε κακοήθη εξαλλαγή (malignant transformation) των 

κυττάρων του αρουραίου.Μετά την επανάληψη της διαδικασίας για µια 

τουλάχιστον φορά, ολικό DNA εξάγεται από τα επιµολυθέντα κύτταρα και 

κλωνοποιείται σε βιβλιοθήκη φάγου λ. Η εντόπιση ενεργοποιηµένων 

ογκογονιδίων που πιθανά εµπεριέχονται στην βιβλιοθήκη επιτελείται µε 

κατάλληλο ιχνηθέτη (ειδικές Αlu αλληλουχίες) (Krontiris and Cooper, 1981). 

Εναλλακτική µεθοδολογία που σήµερα χρησιµοποιείται για την ανίχνευση 

νέων ογκογονιδίων, βασίζεται στην παρατήρηση ότι µερικά ογκογονίδια 

εντοπίζονται στην περιοχή των σηµείων ανασύνδεσης των χρωµοσωµάτων 

µετά από µετατόπιση (Rabbits, 1994) ή στην περιοχή των σηµείων εισόδου ιών 

µε ικανότητα εξαλλαγής (Cuypers et al, 1984). Επιπρόσθετα, διάφοροι 

ογκογόνοι ιοί που προσβάλλουν τον άνθρωπο έχουν στο γονιδίωµά τους 

αλληλουχίες µε υψηλή οµολογία µε κυτταρικά ογκογονίδια, από τα οποία και 

προήλθαν µε γενετικό ανασυνδυασµό (Lang et al, 1994). 

Tα ανθρώπινα ογκογονίδια ταξινοµούνται σε διάφορες υποοµάδες, 

ανάλογα µε τον µηχανισµό δράσης τους: 

Α. Ογκογονίδια-αυξητικοί παράγοντες. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα 

αποτελεί το γονίδιο sis,(που ταυτοποιήθηκε αρχικά ως ένα ογκογονίδιο του ιού 

που προκαλεί σάρκωµα σε πιθήκους και αποµονώθηκε από ένα ινοσάρκωµα το 

1971), το οποίο κωδικοποιεί την παραγωγή ενός τύπου του αυξητικού 

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

προκαλεί εξαλλαγή κυτταρικών σειρών που διαθέτουν τον αντίστοιχο 



 

 

υποδοχέα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το φαινόµενο της «αυτοκρινούς 

επαγωγής», όπου το κύτταρο που εκφράζει το συγκεκριµένο ογκογονίδιο είναι 

στόχος εξαλλαγής, αφού διαθέτει τον αντίστοιχο υποδοχέα του παραγόµενου 

αυξητικού παράγοντα.   

Β. Ογκογονίδια - υποδοχείς ορµονικών και αυξητικών παραγόντων. 

Εντοπίζονται είτε στην κυτταρική µεµβράνη, είτε στο κυτταρόπλασµα. Μπορεί 

να έχουν δράση κινασών, φωσφορυλιώνοντας κατάλοιπα τυροσίνης 

πρωτεϊνικών παραγόντων. 

Γ. Ογκογονίδια-ενδοκυττάριοι διαµεσολαβητές µηνυµάτων. Στην 

κατηγορία αυτή επάγονται οι κινάσες τυροσίνης, οι κινάσες σερίνης-θρεονίνης, 

οι p21ras πρωτείνες και οι συγγενείς πρωτείνες της φωσφολιπάσης C. 

∆. Ογκογονίδια-πυρηνικοί µεταγραφικοί παράγοντες. Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν γονίδια όπως τα jun, fos και myc. Τα γονιδιακά προϊόντα αυτής 

της κατηγορίας γονιδίων συµµετέχουν στην ρύθµιση άλλων γονιδίων. 

∆ιαταραχές της έκφρασης των γονιδίων αυτών οδηγούν επαγωγικά στην 

κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων, µέσω της αλλοίωσης της έκφρασης των 

γονιδίων που ελέγχουν.  

 

1.5. Γονίδια ras  
 

Τα ογκογονίδια ras ταυτοποιήθηκαν αρχικά στους ρετροϊούς του 

ποντικού, τους ιούς του σαρκώµατος του Harvey και του Kirsten. Η ανάλυση 



 

 

αυτών των γονιδίων και των πρωτεϊνών που κωδικοποιούν, ξεκίνησε από το 

εργαστήριο του E. Scolnick. 

Το 1980, ο Scolnick και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν ότι τα ιϊκά 

γονίδια ras κωδικοποιούσαν την παραγωγή οµολόγων πρωτεϊνών µε ικανότητα 

δέσµευσης νουκλεοτιδίων γουανίνης. Η ιδιότητα αυτή των πρωτεϊνών των 

γονιδίων ras οδήγησε τον Scolnick στην διατύπωση της άποψης ότι οι 

πρωτείνες ras λειτουργούν ανάλογα µε τις G πρωτείνες στη σύζευξη των 

υποδοχέων µε ενδοκυττάρια δεύτερα µηνύµατα. Η σηµαντική ανακάλυψη το 

1982, ότι τα κυτταρικά πρωτο-ογκογονίδια ras ενεργοποιούνται σε 

ανθρώπινους όγκους έδωσε νέα ώθηση στην εργαστηριακή έρευνα για την 

συµµετοχή των συγκεκριµένων γονιδίων στην διαδικασία της καρκινογένεσης. 

 

 

Εικόνα 1.2.: Σχηµατική παρουσίαση της φαρνεσυλίωσης της p21, που επιτρέπει τη 
σύνδεσή της µε την κυτταροπλασµατική µεµβράνη και την καθιστά 
βιολογικά δραστική. 

 



 

 

Η οικογένεια των ογκογονιδίων ras αποτελείται από τα H-,K- και N-ras. 

Πρόκειται για γονίδια που κωδικοποιούν πρωτείνες µεγέθους 21KD (p21ras) 

µε υψηλό βαθµό οµολογίας µεταξύ τους. Οι πρωτείνες (p21ras) εντοπίζονται 

στην εσωτερική πλευρά της κυτταρικής µεµβράνης (Spandidos 1991) και 

διαδραµατίζουν ρόλο GTPάσης. Παρά τον υψηλό βαθµό οµολογίας τους, οι 

πρωτείνες p21ras διαφέρουν µεταξύ τους σε µια περιοχή 20 αµινοξέων 

πλησίον του καρβοξυ-τελικού άκρου. ∆ίπλα σε αυτή την ποικίλη σε αµινοξέα 

περιοχή, εντοπίζεται µια συντηρητική κυστείνη που αποτελεί το σηµείο της 

µετα-µεταφραστικής προσθήκης ενός φαρνεσυλικού ισοπρενοειδούς (Εικόνα 

1.2.). Η διεργασία αυτή αποτελεί ένα στάδιο ωρίµανσης, που απαιτείται για τον 

εντοπισµό στην κυτταρική µεµβράνη και τη βιολογική δράση των πρωτεϊνών  

ras. Η αντίδραση σύνδεσης της καρβοξυλικής οµάδας της p21ras µε την 

φαρνεσυλική οµάδα καταλύεται από ειδικά ένζυµα τα οποία καλούνται 

φαρνεσυλικές τρανσφεράσες. Η αναστολή  της δράσης των ενζύµων αυτών 

αποτελεί ένα καθοριστικό στόχο για την καταστολή της κακοήθους κυτταρικής 

εξαλλαγής (Tamanoi, 1993). Η βασική λειτουργία της p21ras συνίσταται στην 

κατάλυση της υδρόλυσης του GTP σε GDP και ενεργές πυροσφωρικές οµάδες. 

Η p21ras ενεργοποιείται από τη δράση ειδικών µηνυµάτων, όπως ο 

επιδερµικός αυξητικός παράγοντας (EGF), ο προερχόµενος από τα αιµοπετάλια 

αυξητικός παράγων (PDGF) κ.λ.π και η ενεργοποίηση αυτή επιτυγχάνεται µε 

τη διαµεσολάβηση υποδοχέων, αναλόγων των κινασών τυροσίνης. Συνεπώς η 

ενεργοποίηση της p21ras  παρεµποδίζεται από τους αναστολείς των κινασών 



 

 

τυροσίνης. Η κατάλυση της υδρόλυσης του GTP προκαλεί ένα καταρράκτη 

ενζυµικών αντιδράσεων µε τη συµµετοχή της πρωτείνης RaF1, ο οποίος 

καταλήγει στη φωσφορυλίωση κινασών όπως η  MAPK κινάση, την 

απελευθέρωση ιόντων Ca2+ και τη µεταγραφική ενεργοποίηση γονιδίων που 

επάγουν το ρυθµό της κυτταρικής διαίρεσης.  

Αλλοιώσεις στη δοµή και την έκφραση της p21ras, της προσδίδουν 

ισχυρό ογκογόνο δυναµικό, αφαιρώντας της την ικανότητα ανταλλαγής GTP µε 

GDP. Η λειτουργική αυτή ιδιαιτερότητα της ογκογόνου p21ras, την καθιστά 

σταθερά προδεδεµένη µε το GTP και συνεχώς µεταβιβάζουσα τα εξωκυττάρια 

µηνύµατα προς τον κυτταρικό πυρήνα (Spandidos and Wilke, 1984). Συνεπώς 

µεταλλάξεις που ενεργοποιούν το εξαλλακτικό δυναµικό της p21ras, αλλάζουν 

τις αλληλεπιδράσεις µε τα νουκλεοτίδις της γουανίνης και εντοπίζονται στην 

περιοχή των κωδικονίων 12, 13 και 61, η οποία σχετίζεται µε την πρόσδεση του 

GTP. Εναλλακτικός µηχανισµός που ενεργοποιεί το εξαλλακτικό δυναµικό της 

p21ras αφορά εκτός από τις µεταλλάξεις, ποσοτικές αλλοιώσεις της 

φυσιολογικής πρωτείνης. Τέλος αλλοιώσεις της έκφρασης των γονιδίων ras 

µπορούν να προκληθούν από µεταλλάξεις ρυθµιστικών αλληλουχιών τους 

(περιοχή υποκινητή ή ενισχυτή). Οι µεταλλάξεις στις συγκεκριµένες 

αλληλουχίες και δεδοµένης της απουσίας επαγοµένων ρυθµιστικών στοιχείων 

από αντίστοιχα γονίδια (housekeeping genes), έχουν σαν αποτέλεσµα την 

υπερέκφραση των γονιδίων ras και την αύξηση του κακοήθους εξαλλακτικού 

δυναµικού τους (Duesberg, 1995). 



 

 

 

1.6.  Γονίδια ras και καρκινογένεση 
 

Όπως αναφέρθηκε η εξαλλακτική δράση των ογκογονιδίων ras σε 

ανθρώπινους όγκους, είναι αποτέλεσµα σηµειακών µεταλλάξεων, που οδηγούν 

σε αντικατάσταση ενός αµινοξέος. Οι µεταλλάξεις που προσδίδουν καρκινική 

συµπεριφορά των γονιδίων ras εντοπίζονται στα κωδικόνια 12, 13 και 61.  

 

 

Εικόνα 1.3.: Μιχανισµός ενεργοποίησης των ras γονιδίων (Satoh et al, 1992) 

 

Μεταλλάξεις είναι δυνατόν να συµβούν και σε άλλες θέσεις των 

γονιδίων ras, οι προαναφερόµενες είναι όµως αυτές που επιλέγονται, δίνοντας 

γένεση σε κλώνους κυττάρων µε πλεονέκτηµα πολλαπλασιασµού, τα οποία 

φέρουν και τον ίδιο γονότυπο, λόγω της κλωνικής ανάπτυξης του όγκου. 

Πρόκειται για τις λεγόµενες «θερµές θέσεις» (hot spots) που αποτελούν τον 



 

 

στόχο µεταλλάξεων που σχετίζονται µε την καρκινογένεση. Το κωδικόνιο 12 

φαίνεται ότι εµφανίζει την µεγαλύτερη συχνότητα µεταλλάξεων. Οι 

µεταλλάξεις του κωδικονίου 12 δεν είναι ουδέτεροι πολυµορφισµοί και τα 

προϊόντα των µεταλλαγµένων αλληλοµόρφων είναι πρωτείνες µε εξαλλακτικό 

δυναµικό. 

 

 

Εικόνα 1.4.: Σχηµατική παρουσίαση της δοµής των γονιδίων ras. Με λατινικούς 
αριθµούς σηµειώνονται τα κωδικοποιά εξόνια, ενώ µε 0 σηµειώνεται το 
µη κωδικοποιό εξόνιο. Φαίνεται επίσης η περιοχή VTR στο 3΄ άκρο του 
γονιδίου, που έχει ρυθµιστικές λειτουργίες. Σηµειώνονται τέλος τα 
κωδικόνια 12,13 και 61, στα οποία συναντώνται συχνότερα µεταλλάξεις 
στις νεοπλασίες του ανθρώπου. 

 
 
 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει κυριολεκτικά κατακλυστεί από µελέτες που 

αφορούν την ανίχνευση µεταλλάξεων των γονιδίων ras στους περισσότερους 

καρκίνους του ανθρωπίνου σώµατος. Η συχνότητα των µεταλλάξεων 

κυµαίνεται µεταξύ 5-95% ανάλογα µε την θέση ανάπτυξης του όγκου. 

Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ιστοειδικότητα αναφορικά µε το µέλος της 

οικογένειας ras που µεταλλάσσεται συχνότερα, καθώς και τον ακριβή τύπο της 

σηµειακής µετάλλαξης. Τα ογκογονίδια ras παίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στα 



 

 

πρώιµα όσο και στα όψιµα στάδια της καρκινογένεσης, όπως αποδεικνύουν 

πειραµατικές µελέτες γονιδιακής µεταφοράς. Στους περισσότερους τύπους 

νεοπλασµάτων, η ενεργοποίηση των γονιδίων ras έχει καθορισθεί µόνο 

σποραδικά µόνο σε ένα µικρό κλάσµα των νεοπλασµάτων. Η χρήση πιο 

ευαίσθητων µεθόδων άµεσης διερεύνησης του DNΑ των όγκων, έχει δείξει ότι 

η ενεργοποίηση των γονιδίων ras είναι πολύ συχνότερη σε ορισµένα είδη 

ανθρώπινων νεοπλασµάτων. Έχει βρεθεί ότι ενεργοποιηµένα γονίδια Ν-ras 

προσδιορίζονται στο 25-50% στις οξείες µυελογενείς και λεµφογενείς 

λευχαιµίες. Επίσης ενεργοποιηµένα γονίδια Κ-ras έχουν βρεθεί στο 50% των 

καρκινωµάτων του παχέως εντέρου και στο 90% των καρκινωµάτων του 

παγκρέατος. Η ενεργοποίηση των γονιδίων ras, που λαµβάνει χώρα ως ένα 

πρώιµο γεγονός στη γένεση τόσο της οξείας µυολογενούς λευχαιµίας, όσο και 

των καρκινωµάτων του παχέος εντέρου, µπορεί να µελετηθεί καθώς τα 

ενεργοποιηµένα ογκογονίδια ras, εύκολα προσδιορίζονται σε προκαρκινικά 

στάδια αυτών των νόσων.   

Η διαδικασία της ενεργοποίησης των ογκογονιδίων ras, ως ένα συχνό 

πρώϊµο γεγονός στην παθογένεια αυτών των όγκων, υπενθυµίζει την 

ενεργοποίηση των αντίστοιχων ογκογονιδίων στα νεοπλάσµατα των ζώων που 

προκαλούνται από την επίδραση χηµικών ουσιών. Σε άλλα νεοπλάσµατα όµως 

η ενεργοποίηση των γονιδίων ras είναι ένα όψιµο γεγονός στην πορεία της 

καρκινογένεσης. Σε ορισµένα νεοπλάσµατα συµπεριλαµβανοµένων των 

µελανωµάτων, των ηπατωµάτων και ορισµένων λευχαιµιών έχουν 



 

 

ενεργοποιηµένα γoνίδια ras µόνο σε ένα ποσοστό των κακοήθων κυττάρων. Η 

ετερογένεια των ενεργοποιηµένων γονιδίων ras στα κύτταρα τέτοιων όγκων 

υποδηλώνει ότι η ενεργοποίησή τους ήταν ένα όψιµο γεγονός στην ανάπτυξη 

του όγκου, που συνέβη µετά την αρχική ανάπτυξη των νεοπλασµάτων. Οι 

παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνουν την ενεργό συµµετοχή των γονιδίων ras 

στα διάφορα στάδια της καρκινογένεσης. 

Στον Πίνακα 1.1. που ακολουθεί παρουσιάζεται µια σύντοµη αναφορά 

της συχνότητας µεταλλάξεων των γονιδίων ras µε την ανατοµική εντόπιση των 

κυριοτέρων ανθρώπινων νεοπλασµάτων. Εκτός από την συσχέτιση των 

µεταλλάξεων των γονιδίων ras µε την ανατοµική εντόπιση των όγκων, φαίνεται 

ότι υπάρχει ειδικότητα στην ενεργοποίηση συγκεκριµένων µελών της 

οικογένειας ras ανάλογα µε τον ιστολογικό τύπο των νεοπλασµατικών 

κυττάρων. Στα καρκινώµατα των επιθηλιακών κυττάρων, συχνότερα 

ανευρίσκεται ενεργοποίηση του Η-ras ογκογονιδίου, ενώ στα 

αδενοκαρκινώµατα του Κ-ras. Τέλος στις αιµατολογικές κακοήθειες απαντάται 

τις περισσότερες φορές το Ν-ras ογκογονίδιο, το οποίο δεν ενεργοποιείται 

σχεδόν ποτέ σε άλλους τύπους νεοπλασµάτων.  Νεώτερα δεδοµένα 

αποδεικνύουν ότι η ύπαρξη µεταλλάξεων στα γονίδια ras έχει προγνωστική 

σηµασία για µερικούς τύπους νεοπλασµάτων και ίσως µελλοντικά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως προγνωστικός δείκτης της νεοπλασµατικής νόσου. Έχει 

βρεθεί ότι η ανίχνευση µεταλλάξεων στο Κ-ras σε καρκινώµατα του παχέως 

εντέρου, σχετίζεται µε καλή πρόγνωση. 



 

 

 
Πίνακας 1.1:  Μεταλλάξεις των ras γονιδίων ανάλογα µε την ανατοµική 

εντόπιση των πρωτοπαθών νεοπλασµάτων. 
 

Ανατοµική εντόπιαση  
νεοπλασµάτων 

Γονίδια Ras Συχνότητα (%) 

Πάγκρεας           K-ras            80-90 
Παχύ έντερο          K-ras            30-60 
Λεπτό έντερο          H-ras               31 
Πνεύµονας          K-ras            27-60 
Προστάτης          H-ras             0-25 
          K-ras  
Ήπαρ          K-ras             12-26 
          N-ras  
∆έρµα          H-ras              0-46 
          K-ras  
          N-ras  
Ωοθήκη           K-ras               0-48 
Τράχηλος της µήτρας           K-ras                20 
Ενδοµήτριο          K-ras              10-40 
Στοµάχι          H-ras                0-41 
Ουροδόχος κύστη          H-ras                7-66 
Μαστός          K-ras                0-12 
Νεφρά          K-ras                0-50 
Εγκέφαλος           N-ras                0-13 
          K-ras  
Θυρεοειδής αδένας          H-ras                0-60 
          K-ras  
          N-ras  
Όρχεις           K-ras               12-43 
          N-ras  
Λευχαιµία          N-ras                6-40 
          Κ-ras  
Κεφαλή & τράχηλος          Η-ras                0-30 
          Κ-ras  
 

Συµπερασµατικώς τα ογκογονίδια ras εµπλέκονται ενεργά στην 

ογκογενετική διαδικασία ανάπτυξης των νεοπλασιών, αποκτώντας εξαλλακτικό 

δυναµικό µέσω αλλοιώσεων της δοµής και της έκφρασής τους. Η συµµετοχή 

τους τόσο στην έναρξη, όσο και στην πορεία της καρκινογένεσης τα καθιστά 



 

 

νευραλγικούς στόχους για γονιδιακή παρέµβαση, µε σκοπό την ανακοπή της 

προϊούσας εξέλιξης και επέκτασης της νεοπλασµατικής νόσου προς 

δυσµενέστερες, προγνωστικά µορφές.  

 

1.7.  Ογκο-κατασταλτικά γονίδια � Απώλεια της ετεροζυγωτίας 
 

Τα ογκο-κατασταλτικά γονίδια αποτελούν µια µεγάλη κατηγορία 

γονιδίων που συµµετέχουν στην ογκογενετική διαδικασία ασκώντας την 

ογκογόνο δράση τους µετά από λειτουργική αδρανοποίηση και των δύο 

αλληλοµόρφων τους (Knudson, 1986). Η δραστικότητα των ογκο-

κατασταλτικών γονιδίων συµπεριφέρεται συνεπώς µε τρόπο υπολειπόµενο, µε 

αποτέλεσµα να χαρακτηρισθούν από ορισµένους ερευνητές και ως 

υπολειπόµενα γονίδια, χωρίς όµως ο όρος να επικρατήσει στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Τα πρώτα πειραµατικά δεδοµένα αναφορικά µε το ρόλο των 

ογκο-κατασταλτικών γονιδίων στη διαδικασία της καρκινογένεσης, προέκυψαν 

από µελέτες σύντηξης κυττάρων και δηµιουργίας κυτταρικών υβριδίων (Harris 

and Klein, 1969). Ειδικότερα µετά την σύντηξη κυττάρων υψηλού βαθµού 

κακοήθειας µε κύτταρα χαµηλότερου βαθµού κακοήθειας  και την καταγραφή 

των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών των υβριδικών κυττάρων, παρατηρήθηκε 

επαγωγή της καρκινογένεσης από τα υβρίδια εκείνα που χαρακτηρίζονταν από 

απώλεια συγκεκριµένων χρωµοσωµάτων (γενετικοί τόποι ογκο-κατασταλτικών 

γονιδίων). Η επαναφορά των χρωµοσωµάτων αυτών στα προαναφερόµενα 

κυτταρικά υβρίδια, οδηγούσε σε µείωση του καρκινικού φαινότυπου, µέσω της 



 

 

προσθήκης των ογκο-κατασταλτικών γονιδίων, που συµπεριφέρονταν γενετικά 

µε τρόπο υπολειπόµενο (Saxon et al, 1990). 

Ένα ποσοστό των περιπτώσεων για τους περισσότερους τύπους 

κακοήθειας σχετίζεται µε την κληρονοµικότητα. Γενικά το ποσοστό αυτό είναι 

χαµηλό, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις όπως το ρετινοβλάστωµα δύναται να 

αποτελεί το 40% των περιπτώσεων. 

Η θεωρία των De Μars & Knudson ερµηνεύει την άποψη ότι ένας 

αυτοσωµατικός επικρατών τύπος κληρονοµικότητας των οικογενών καρκίνων 

µπορεί να οφείλεται σε µεταλλάξεις, που είναι υπολειπόµενες. Οι µεταλλάξεις 

αυτές που προκαλούν απώλεια της λειτουργίας αρνητικής ρύθµισης στο 

κυτταρικό επίπεδο έχουν αποτελέσει κίνητρο πολλών ερευνητικών 

προσπαθειών αναφορικά µε το ρόλο των ογκο-κατασταλτικών γονιδίων στη 

διαδικασία της καρκινογένεσης. Τέτοιες προσπάθειες αφορούσαν τη γενετική 

προέλευση νεοπλασµάτων όπως το ρετινοβλάστωµα, η νευροϊνωµάτωση, ο 

όγκος του Wilms, η ιδιοπαθής πολυποδίαση του παχέος εντέρου και η 

πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία, αλλά και άλλους τύπου καρκίνου, από τους 

οποίους έχουν αποµονωθεί υποψήφια γονίδια (Πίνακας 1.2.). 

 

 

 

Πίνακας 1.2. Απώλεια ογκο-κατασταλτικών γονιδίων σε διάφορα 
νεοπλάσµατα 



 

 

 

 

Η περίπτωση του ρετινοβλαστώµατος   

 

Το ρετινοβλάστωµα είναι κακοήθεια της παιδικής ηλικίας µε συχνότητα 

περίπου 1 στις 15.000 περιπτώσεις. Το είδος του νεοπλάσµατος αυτού, 

αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης της γενετικής προέλευσης του καρκίνου, αφού 

αποτελεί το κατάλληλο υπόστρωµα για τη διερεύνηση του ρόλου των ογκο-



 

 

κατασταλτικών γονιδίων. Οι πρώτες µελέτες έδειξαν ότι η χρωµοσωµιακή 

περιοχή 13q14 εµπλεκόταν σε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

ρετινοβλαστώµατος. Περαιτέρω µελέτες απέδειξαν ότι ότι στην ανάπτυξη των 

κληρονοµικών µορφών του ρετινοβλαστώµατος ενέχεται γονίδιο συνδεδεµένο 

µε το γονίδιο της εστεράσης D, που εδράζεται επίσης στην ίδια χρωµοσωµιακή 

περιοχή ( 13q14). 

Γενετικές έρευνες αργότερα κατέδειξαν ότι, οι κληρονοµικές µορφές του 

ρετινοβλαστώµατος χαρακτηρίζονται από έλλειψη ετεροζύγου φαινοτύπου για 

τους γενετικούς δείκτες της ως άνω χρωµοσωµιακής περιοχής. Η χρήση 

σύγχρονων τεχνικών µοριακής ανάλυσης όπως ο πολυµορφισµός µήκους 

περιοριστικών θραυσµάτων ( restriction fragment length polymorphism, RFLP 

analysis), ο υβριδισµός σε στύπωµα Southern (Southern blot) και η µελέτη του 

µικροδορυφορικού DNA (microsatellite analysis), επιβεβαίωσε τα παραπάνω 

ευρήµατα, καταδεικνύοντας ότι η απώλεια ετεροζυγωτίας είναι ένα φαινόµενο 

που χαρακτηρίζει τη γενετική συµπεριφορά  των ογκο � κατασταλτικών 

γονιδίων. Το φαινόµενο της απώλειας ετεροζυγωτίας µελετήθηκε αρχικά στο 

γονίδιο του ρετινοβλαστώµατος. Φαίνεται όµως ότι είναι άµεσα εµπλεκόµενο 

στη διαδικασία της καρκινογένεσης, που διαµεσολαβείται και από τα υπόλοιπα 

ογκο � κατασταλτικά γονίδια ( Πίνακας 1.2.).  

 

 

Απώλεια της ετεροζυγωτίας. 



 

 

 

Αρκετές θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά µε το µοριακό µοντέλο που 

ερµηνεύει τη γενετική βάση του φαινοµένου της απώλειας της ετροζυγωτίας 

(βλέπε σχηµατικά στις εικόνες 1.5 και 1.6). Οι σηµαντικότερες είναι οι εξής : 

 

Ι)  Η έλλειψη ανιχνεύεται σαν απώλεια του ενός αλληλοµόρφου χωρίς 

αύξηση της έντασης του εναποµείναντος αλληλοµόρφου. Στην περίπτωση 

αυτή η απώλεια της ετεροζυγωτίας ταυτίζεται µε την κυτταρογενετική 

ανάλυση µε την οποία γίνεται ανίχνευση της έλλειψης, µε πλεονέκτηµα 

ότι γίνεται λεπτή χαρτογράφηση της περιοχής και η τεχνική 

χαρακτηρίζεται από υψηλότερη διακριτική ικανότητα. 

ΙΙ)   Απώλεια που ακολουθείται από διπλασιασµό του χρωµοσώµατος στην 

περιοχή αυτή στο εναποµείναν αλληλόµορφο. Εδώ, αντίθετα µε την 

προηγούµενη περίπτωση η πυκνοµετρική ανάλυση της ηλεκτροφορητικής 

ζώνης δεν δείχνει απώλεια αν χρησιµοποιηθεί σαν µάρτυρας αντίστοιχη 

γενετική περιοχή που δεν βρίσκεται σε γενετική σύνδεση µε την περιοχή 

που εµφανίζει την έλλειψη.                                                                                  

ΙΙΙ) Στη γένεση του φαινοµένου συµβάλλει µιτωτικός ανασυνδυασµός, κατά 

τον οποίο οι γενετικοί δείκτες εκατέρωθεν της περιοχής της έλλειψης δεν 

υφίστανται απώλεια. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να θεωρηθεί και ως 

παραλλαγή της γονιδιακής µετατροπής. 



 

 

Εµπεριστατωµένες µελέτες του φαινοµένου της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας και η συνεκτίµηση του προτύπου των γενετικών δεικτών των 

γονέων του ασθενούς µε ρετινοβλάστωµα, έδειξαν ότι το χρωµόσωµα που 

εµπεριέχει την απώλεια του αλληλοµόρφου προέρχεται από τον γονέα που δεν 

ευθύνεται για την κληροδότηση της νόσου. Έτσι το αλληλόµορφο που 

απαλείφεται είναι το φυσιολογικό, ενώ αυτό που παραµένει και υπερισχύει την 

δράση του, είναι το µεταλλαγµένο. 

Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν επαγωγικά στο συµπέρασµα 

ότι το γονίδιο του ρετινοβλαστώµατος, καθώς και τα άλλα ογκοκατασταλτικά 

γονίδια, προϋποθέτουν για την ογκογόνο δράση τους, την αδρανοποίηση και 

των δύο αλληλοµόρφων τους (υπολειπόµενη συµπεριφορά). 

Συµπερασµατικώς, η µελέτη του φαινοµένου της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας, προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες, τόσο ως προς τη θέση 

νέων υποψηφίων ογκο � κατασταλτικών γονιδίων, όσο και ως προς το βαθµό 

συµµετοχής των ήδη χαρακτηρισµένων γονιδίων, στη προέλευση της 

νεοπλασµατικής νόσου. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Εικόνα 1.5.: Στη παραπάνω εικόνα, δείχνεται ένα γενικό πρότυπο απώλειας της 
ετεροζυγωτίας. Η LOH, δύναται να είναι κληρονοµική (Α) ή σποραδική 
(Β). Τα a και b, αντιπροσωπεύουν γενετικές θέσεις εκατέρωθεν του 
ογκοκατασταλτικού γονιδίου: t, είναι το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο και 
+, το φυσιολογικό αλληλόµορφο, αντίστοιχα. Χ: άτοµα στα οποία το 
φυσιολογικό αλληλόµορφο έχει υποστεί «βλάβη» και έχουν προδιάθεση 
για καρκίνο. Η «βλάβη» αυτή, µπορεί να είναι µια απλή έλλειψη (i) ή µια 
έλλειψη που συνοδεύεται από διπλασιασµό (ii) ή µιτωτικός 
ανασυνδυασµός (iii). Όταν οι �βλάβες� αποτελούν εντοπισµένες 
αλλοιώσεις (iv), δεν δύναται να προσδιοριστούν διότι εντοπίζονταθι στις 
θέσεις a και b. Τ, καρκινικά κύτραρα. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Εικόνα 1.6.:  Μηχανισµοί απώλειας της ετεροζυγωτίας: a: αποχωρισµός των αδελφών 

χρωµατίδων, b) αποχωρισµός των αδελφών χρωµατίδων και 
διπλασιασµός, c: µιτωτικός ανασυνδυασµός, d) γονιδιακός 
ανασχηµατισµός, e: απάλλειψη χρωµοσωµικής περιοχής, f: σηµειακή 
µετάλλαξη.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.8. Μοντέλο δράσης των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και 

καρκινογένεση 
 

Η µελέτη των µηχανισµών δράσης του γονιδίου του ρετινοβλαστώµατος 

στάθηκε η αρχή για την αναζήτηση και άλλων ογκο � κατασταλτικών γονιδίων, 

που εµπλέκονται στη γένεση των ανθρώπινων νεοπλασµάτων. Η χρήση 

παρόµοιων τεχνικών ανέδειξε τη θέση µιας ποικιλίας ογκο � κατασταλτικών 

γονιδίων κατά µήκος του ανθρώπινου γονιδιώµατος, µε το φαινόµενο της 

απώλειας ετεροζυγωτίας να εντοπίζεται σε συγκεκριµένη χρωµοσωµιακή 

περιοχή κατά περίπτωση. Επιπλέον, το φαινόµενο καταλαµβάνει περιορισµένη 

έκταση στα αντίστοιχα χρωµοσώµατα, γεγονός που είναι συµβατό µε την 

κυτταρική επιβίωση, αφού η απώλεια ευρύτερης γενετικής πληροφορίας θα 

οδηγούσε µοιραία στον θάνατο του κυττάρου. Πρόκειται λοιπόν για µια φυσική 

επιλογή των κυττάρων εκείνων, που έχουν απωλέσει τόση ποσότητα γενετικής 

πληροφορίας, όση αντιστοιχεί στην απώλεια του ογκο � κατασταλτικού 

γονιδίου. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο µοριακός µηχανισµός που 

ευθύνεται για την απώλεια της ετεροζυγωτίας σε κάθε περίπτωση δεν 

παρουσιάζει τυχαία κατανοµή, αλλά είναι συγκεκριµένος, ανάλογα µε την 

περιοχή του χρωµοσώµατος που υφίσταται την απώλεια και τον ιστολογικό 

τύπο του νεοπλάσµατος. Στο πλαίσιο αυτό η απώλεια της ετεροζυγωτίας στο 

17p στα γλοιώµατα και τα ραβδοµυοσαρκώµατα συνοδεύεται από µιτωτικό 



 

 

ανασυνδυασµό, ενώ το αντίστοιχο γεγονός για το ρετινοβλάστωµα είναι η 

απώλεια του χρωµοσώµατος 13 συνοδευόµενη από διπλασιασµό  (Πίνακας 

1.2.).  

  Ο καρκίνος του παχέως εντέρου αποτελεί έναν από τους περισσότερο 

µελετηµένους καρκίνους του ανθρώπου και επικρατεί η αντίληψη ότι για την 

δηµιουργία του απαιτείται η αλληλεπίδραση πολλαπλών µοριακών γεγονότων. 

Επιτελικό ρόλο στη διαπλοκή των µοριακών αυτών γεγονότων, κατέχει η 

αδρανοποίηση ογκο � κατασταλτικών γονιδίων, όπως έχει αναδειχθεί µε 

µελέτες απώλειας της ετεροζυγωτίας. Η συµµετοχή αυτή των ογκο � 

κατασταλτικών γονιδίων έχει βρεθεί ότι συνοδεύεται από την εµφάνιση 

συγκεκριµένων κλινικο-παθολογικών παραµέτρων στους ασθενείς µε καρκίνο 

του παχέος εντέρου. Τα κυριότερα ογκο � κατασταλτικά γονίδια, που 

εµλέκονται στην ανάπτυξη του καρκίνου του παχέος εντέρου στον άνθρωπο, 

εντοπίζονται στα χρωµοσώµατα 17p, 18q και 5q (Vogelstein et al, 1988). 

To φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας έχει επίσης εκτενώς 

διερευνηθεί σε ασθενείς µε καρκίνο του µαστού. Τα ογκο � κατασταλτικά 

γονίδια που συµµετέχουν στην ανάπτυξη της συγκεκριµένης κακοήθειας 

εντοπίζονται σε τουλάχιστον επτά χρωµοσωµιακές περιοχές ( 3p21, 11p15, 

13q14, 16q, 17p και 18q). 

Επιπρόσθετα στις κληρονοµικές περιπτώσεις της νόσου ευθύνονται και 

µεταλλάξεις του πρόσφατα κλωνοποιηθέντος γονιδίου BRCA1, το οποίο 

εµφανίζει παρόµοια γενετική συµπεριφορά µε το γονίδιο του 



 

 

ρετινοβλαστώµατος. Συνεπώς στα κύτταρα της γαµετικής σειράς των ασθενών 

υπάρχει η µετάλλαξη  του BRCA1, η οποία στα κύτταρα του µαστού υφίσταται 

απώλεια της ετεροζυγωτίας µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία της συγκεκριµένης 

νεοπλασµατικής νόσου. Πρόσφατα µελέτες γενετικής σύνδεσης απεκάλυψαν 

και άλλες χρωµοσωµιακές περιοχές, οι οποίες µε παρόµοιο µηχανισµό 

εµπλέκονται σε κληρονοµικές µορφές καρκίνου του µαστού. 

 

Ογκο � κατασταλτικό γονίδιο p53  
 
 

Απώλεια της ετεροζυγωτίας των δεικτών στο µικρό σκέλος του 

χρωµοσώµατος 17 (17q13), παρατηρείται σε σηµαντικό ποσοστό 

νεοπλασµάτων όπως του µαστού, του παχέος εντέρου, του πνεύµονα καθώς και 

τα αστροκυττώµατα. Η χρωµοσωµιακή περιοχή αυτή περιοχή εµπεριέχει το 

ογκο � κατασταλτικό γονίδιο p53. Το γονίδιο p53 κωδικοποιεί την παραγωγή 

µιας πυρηνικής φωσφοπρωτεϊνης 375 αµινοξέων, η οποία ασκεί ρυθµιστικό 

ρόλο στην έκφραση γονιδίων που ενέχονται στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, 

την κυτταρική διαφοροποίηση και τον έλεγχο βιοχηµικών µηχανισµών, 

καθοριστικών ως προς την έναρξη σύνθεσης του DNA. 

Μελέτες που αφορούσαν ορισµένες λευχαιµικές σειρές κυττάρων 

ποντικού, τα οποία είχαν υποστεί βλάβη στο γονίδιο p53, µε αποτέλεσµα την 

απώλεια της έκφρασης της πρωτείνης  p53, έδειξαν ότι το φυσιολογικό γονίδιο 

p53 είναι ένα ογκο � κατασταλτικό γονίδιο. Oι παρατηρήσεις αυτές 

επιβεβαιώθηκαν από πειράµατα συνεπιµόλυνσης, στα οποία η παρουσία του 



 

 

φυσιολογικού p53 µπορούσε να καταστείλλει την κακοήθη εξαλλαγή των 

κυττάρων, ακόµη και παρουσία ενεργοποιηµένων ογκογονιδίων όπως π.χ. τα 

ras. ∆ιάφορα ανθρώπινα νεοπλάσµατα, έχει αποδειχθεί ότι περιέχουν 

µεταλλαγµένες πρωτείνες p53 µετά από ανοσοϊστοχηµική ανάλυση ή 

προσδιορισµό των αλληλουχιών των βάσεων του cDNA του γονιδίου. 

Συνεπώς, φαίνεται ότι το   p53 είναι ένα από τα συχνότερα εµπλεκόµενα 

γονίδια στην ανάπτυξη των ανθρώπινων όγκων. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

µεταλλάξεων του p53 που έχουν ανιχνευθεί έως σήµερα, αφορά την απώλεια 

της ικανότητας καταστολής της κακοήθους εξαλλαγής των κυττάρων. 

Υπάρχουν δε, ορισµένες µεταλλάξεις αρνητικά επικρατείς που παρεµποδίζουν 

τη λειτουργία του φυσιολογικού p53 στο σχηµατισµό συµπλέγµατος µεταξύ 

του εξαλλαγµένου και του φυσιολογικού p53. 

Oρισµένα εξαλλαγµένα αλληλόµορφα, δεν έχουν µόνο χάσει την 

ογκοκατασταλτική τους δράση, αλλά µπορούν επίσης να δρουν ως επικρατή 

συνεργαζόµενα ογκογονίδια, στην εξαλλαγή των πρωτογενών κυττάρων, µε 

την p21ras. Τέλος η ύπαρξη ορισµένων ανθρώπινων νεοπλασµάτων, στα οποία 

αµφότερα τα αλληλόµορφα του p53 έχουν απαλειφθεί ή υπάρχει πλήρης 

απουσία της έκφρασής τους, υποδηλώνει ότι σε ορισµένες περιπτώσεις το  p53 

πραγµατικά συµπεριφέρεται ως ένα υπολειπόµενο γονίδιο. Στο πλαίσιο αυτό 

αποτελεί σηµαντική ερευνητική πρόκληση η διερεύνηση της σχέσης του τύπου 

των γενετικών αλλοιώσεων του p53 µε τον ιστολογικό τύπο ή τη βιολογική 

συµπεριφορά των νεοπλασµάτων.                       



 

 

 

1.9.  Ο ρόλος της αύξησης της πολυπλοκότητας του µοντέλου της 

απώλειας της ετεροζυγωτίας στην δηµιουργία των 

νεοπλασµάτων. 

 

Εκτός από τις αναφερόµενες περιπτώσεις, που αποτελούν ένα σηµαντικό 

ποσοστό των ανθρώπινων νεοπλασµάτων, υπάρχουν και κακοήθειες για τις 

οποίες δεν µπορεί να εφαρµοστεί πιστά το µοντέλο της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας ως πιθανός παθογενετικός µηχανισµός. Για τα νεοπλάσµατα 

αυτά, όπως ο όγκος Wilms, µια σπάνια µορφή κακοήθειας των νεφρών που 

προσβάλλει παιδιά, απαιτείται µια πιο σύνθετη προσέγγιση των µοριακών 

µηχανισµών, που εµπλέκονται στη γένεσή τους. 

Μελέτες που συνδύαζαν τη διερεύνηση του µοντέλου της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας µε γενετική ανάλυση σύνδεσης, έδειξαν ότι η ανάπτυξη του 

όγκου Wilms συνδέεται µε απαλείψεις στις χρωµοσωµιακές περιοχές 11p13 και 

11p15. Η διαπίστωση αυτή συµφωνούσε απόλυτα µε το µοντέλο δύο 

χτυπηµάτων για τα ογκο � κατασταλτικά γονίδια, που στη συγκεκριµένη 

περίπτωση θα έπρεπε να εντοπίζεται στις δεδοµένες χρωµοσωµιακές περιοχές. 

∆ιάφοροι µελετητές όµως (Schroeder et al, 1987; Huff et al, 1990) 

παρατήρησαν ότι για την εφαρµογή του προαναφερόµενου γενετικού µοντέλου 

ήταν απαραίτητη η αδρανοποίηση , µε ίσες πιθανότητες, τόσο του µητρικού 

όσο και του πατρικού αλληλοµόρφου, ωστόσο αυτό δεν συνέβαινε στην 

περίπτωση του όγκου Wilms, όπου το αλληλόµορφο που συνήθως 



 

 

απαλειφόταν, προερχόταν από την µητέρα. Ως πιθανός µηχανισµός για την 

ερµηνεία του φαινοµένου προτάθηκε η «γονιδιακή εντύπωση» (genomic 

imprinting; Sapienza, 1989). 

Η έννοια της «γονιδιακής εντύπωσης» συνίσταται στο ότι ένα γονίδιο 

που δεν εντοπίζεται και συνεπώς δεν εµφανίζει γενετική σύνδεση µε το 

βραχίονα π.χ. 11p, επηρεάζει την έκφραση του ενός από τα δύο αλληλόµορφα 

ενός άλλου γονιδίου στον 11p βραχίονα, µε αποτέλεσµα την εκλεκτική του 

έκφραση. Από την γενετική ανάλυση του όγκου Wilms γίνεται εµφανές ότι σε 

ορισµένες περιπτώσεις καρκινογένεσης απαιτείται αύξηση της πολυπλοκότητας 

του µοντέλου της απώλειας της ετεροζυγωτίας µε την προσθήκη και άλλων 

µοριακών µηχανισµών, όπως το φαινόµενο της «γονιδιακής εντύπωσης». Η 

σύνθεση αυτή των γενετικών αλλαγών είναι ικανή να ερµηνεύσει την 

παθογένεια ορισµένων µορφών κακοήθειας, που δεν υπάγονται στους 

γενετικούς κανόνες της καρκινογένεσης. 

 

1.10.  Γενετική αστάθεια και καρκινογένεση 
 

Στη καρκινογένεση, πλην της ενεργοποίησης των ογκογονιδίων και της 

αδρανοποίησης των ογκο � κατασταλτικών γονιδίων, συµµετέχει και µια τρίτη 

υποοµάδα ογκογονιδίων, τα οποία ευθύνονται για την διατήρηση της 

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

διατυπωθεί παλαιότερα, σε πειραµατικό στάδιο αποδείχθηκε µόλις πρόσφατα, 

συνηγορώντας για την συµµετοχή γονιδίων που ενέχονται στην αδυναµία 



 

 

επιδιόρθωσης λαθών του DNA κατά την αντιγραφή του, στη διαδικασία 

ανάπτυξης µιας ποικιλίας ανθρώπινων νεοπλασµάτων. Τα γονίδια αυτά 

κωδικοποιούν την παραγωγή πρωτεϊνών που είτε επιδιορθώνουν ενδεχόµενα 

λάθη στην αντιγραφή του DNA, είτε είναι συστατικά του ίδιου του συστήµατος 

αντιγραφής. 

Συνεπώς µεταλλάξεις των γονιδίων αυτών οδηγούν µοιραία στην 

αύξηση του ρυθµού µεταλλαξιογένεσης στο ανθρώπινο γονιδίωµα (Loeb, 

1994).  Αρχικές µελέτες συσχέτισαν τα συγκεκριµένα γονίδια µε κληρονοµικά 

σύνδροµα καρκίνου, όπως του παχέος εντέρου. Στη συνέχεια όµως 

διαπιστώθηκε ότι εµπλέκονται και στην ανάπτυξη σποραδικών νεοπλασµάτων, 

τόσο καλοήθους όσο και κακοήθους βιολογικής συµπεριφοράς. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να διευκρινισθεί ότι για την κακοήθη 

εξαλλαγή των κυττάρων δεν ευθύνεται µόνο η συχνότητα των µεταλλάξεων, 

αλλά και παράγοντες, σχετιζόµενοι µε τον τύπο των µεταλλάξεων και την 

φυσιολογία των υπό εξαλλαγή κυττάρων. Πειραµατικά στοιχεία (Spandidos 

and Siminovitch, 1978)  επιβεβαίωσαν την άποψη αυτή, µετά από συγκριτική 

µελέτη των ρυθµών µεταλλαξιογένεσης και κυτταρικού µετασχηµατισµού σε 

κύτταρα ανθρώπου και ινδικών χοιριδίων. Παρά το γεγονός ότι ο ρυθµός 

µεταλλαξιογένεσης ήταν πανοµοιότυπος στους δύο τύπους κυττάρου, ωστόσο 

µόνο τα κύτταρα των ινδικών χοιριδίων υπέστησαν κυτταρικό 

µετασχηµατισµό. Ενισχύεται λοιπόν η αντίληψη ότι σύνθετοι γενετικοί 

µηχανισµοί εµπλέκονται στη διαδικασία της καρκινογένεσης στον άνθρωπο.   



 

 

 

1.11. Ο καρκίνος ως µεταλλακτικός φαινότυπος 
 

Η αυξηµένη συχνότητα χρωµοσωµιακών αλλοιώσεων και ο αυξηµένος 

ρυθµός µεταλλαξιογένεσης που παρατηρούνται στα ανθρώπινα νεοπλάσµατα, 

θεµελίωσαν τη θεωρία του καρκίνου ως µεταλλακτικού φαινότυπου (Loeb, 

1991). H παρατήρηση ότι ο ενδογενής ρυθµός τυχαίας µεταλλαξιογένεσης στα 

φυσιολογικά κύτταρα (10-10 µεταλλάξεις / ζεύγος βάσεων / κυτταρικό 

πολλαπλασιασµό) δεν είναι αρκετός για να εξηγήσει τον σηµαντικό υψηλότερο 

αριθµό µεταλλάξεων, οι οποίες αφορούν το γενετικό υλικό των καρκινικών 

κυττάρων (Chu et al, 1988), οδήγησε επαγωγικά στην υπόθεση της 

συσσώρευσης ενός κριτικά οριακού αριθµού µεταλλάξεων για την έκφραση 

του καρκινικού φαινότυπου. Οι µεταλλάξεις αυτές, µπορεί να είναι πολύ 

περισσότερες αφού οι χρησιµοποιούµενες σήµερα τεχνικές έχουν τη 

δυνάτοτητα ανίχνευσης συγκεκριµένων γενετικών αλλοιώσεων, όπως οι 

χρωµοσωµιακές ανωµαλίες, ελλείψεις και αντικαταστάσεις βάσεων, ενώ µικρές 

τυχαίες µεταλλάξεις συνήθως δεν ανιχνεύονται. Οι τελευταίες αν και 

αντικατοπτρίζουν τον πραγµατικό βαθµό µεταλλαξιογένεσης  στο ανθρώπινο 

γονιδίωµα, δεν επηρεάζουν την κυτταρική λειτουργία και επιβίωση, αφού 

αφορούν µη λειτουργικές περιοχές του DNA, οπού οι αλληλουχίες του δεν 

κωδικοποιούν την παραγωγή ζωτικών πρωτεϊνικών προϊόντων. 

Σαν αντίλογος στη θεωρία ότι ο καρκίνος αποτελεί έναν µεταλλακτικό 

φαινότυπο, διατυπώθηκε η υπόθεση της µεταλλαξιο-επαγόµενης κλωνικής 



 

 

ανάπτυξης των νεοπλασµάτων. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η οποία 

προϋποθέτει σταθερό ρυθµό µεταλλαξιογένεσης, για να συµβεί µια δεύτερη 

µετάλλαξη σ� ένα κύτταρο  που ήδη φέρει µια αρχική µετάλλαξη, απαιτούνται 

περίπου 1010 (πιθανότητα 1/1010) θυγατρικά κύτταρα. Επιπρόσθετα, για την 

έναρξη της ογκογένεσης απαιτείται η ύπαρξη ανάµεσα στο πλήθος των 

αρχικών µεταλλάξεων και µερικών που επιφέρουν αθανατοποίηση ή παράταση 

του χρόνου ζωής των κυττάρων που τις φέρουν. Η θεωρία της µεταλλαξιο � 

επαγώµενης κλωνικής ανάπτυξης των όγκων, παρά το ενδιαφέρον της, 

εµφανίζει σηµαντικές αδυναµίες ως προς τη θεµελίωση ενός σαφούς και 

αντικειµενικού µοντέλου ερµηνείας της ογκογένεσης και έτσι δεν επικράτησε 

στη διεθνή βιβλιογραφία έναντι της θεωρίας του καρκίνου ως µεταλλακτικού 

φαινότυπου (Nowel, 1976).   

 

1.12.  Aστάθεια µικροδορυφορικού DNA 
 

Το µικροδορυφορικό DNA (microsatellite DNA) αποτελεί το ιδανικό 

υπόστρωµα, σε πειραµατικό επίπεδο, για τη µελέτη της πιστότητος στην 

αντιγραφή του DNA των καρκινικών κυττάρων. Πρόκειται για υψηλά 

επαναλαµβανόµενο DNA, το οποίο αποτελείται συνήθως από δινουκλεοτίδια ή 

τρινουκλεοτίδια (έως και εξανουκλεοτίδια θεωρείται ότι ανήκουν στην 

κατηγορία αυτή του DNA) µε µεγάλη επαναληπτικότητα στο ανθρώπινο 

γονιδίωµα. Έχει ανευρεθεί σε περίπου 104 θέσεις στο σύνολο των 

χρωµοσωµάτων και στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι CA/GT διπλέτες 



 

 

που επαναλαµβάνονται (Weber and May, 1989). Οι αλληλουχίες του 

µικροδορυφορικού DNA δεν συνδέονται συνήθως µε τη ρύθµιση έκφρασης 

κάποιων γονιδίων, αλλά συµµετέχουν ενεργά στην αποφυγή λαθών κατά τη 

διενέργεια φαινοµένων γενετικού ανασυνδυασµού (recombination events). Στο 

πλαίσιο αυτό οριοθετούν τις περιοχές που γίνεται ανταλλαγή των αδελφών 

χρωµατίδων, χωρίς να επιβάλλεται αυτό να γίνει µε απόλυτη οµολογία. 

Συνεπώς µικρά λάθη κατά τη διαδικασία του γενετικού ανασυνδυασµού δεν 

µεταβάλλουν το πλαίσιο ανάγνωσης (reading frame) σε παρακείµενα γονίδια, 

αλλοιώνοντας την έκφρασή τους (Radman and Wagner, 1993). 

Η επαναλαµβανόµενη δοµή των αλληλουχιών του µικροδορυφορικού 

DNA σε συνδυασµό µε την απουσία συγκεκριµένης λειτουργίας τους, 

προσδίδει στις αλληλουχίες αυτές υψηλό βαθµό πολυµορφισµού. Η δηµιουργία 

λαθών λόγω άνισου επιχιασµού κατά το ζευγάρωµα των αδελφών χρωµατίδων 

ή κατά την αντιγραφή του DNA και η απουσία επιλεκτικής πίεσης στα 

νεοσχηµατισθέντα (µεταλλαγµένα) αλληλόµορφα σταθεροποιούσε τα 

προαναφερόµενα λάθη στον πληθυσµό, προκαλώντας ένα υψηλότατο βαθµό 

πολυµορφισµού (Kornberg and Baker, 1992). Έτσι είναι δυνατόν η 

ετεροζυγωτία των αλληλοµόρφων του µικροδορυφορικού DNA να υπερβαίνει 

το 90%, αναφορικά µε τον αριθµό επανάληψης των αλληλουχιών του, στο 

φυσιολογικό πληθυσµό. 

Τελευταία διαπιστώθηκε ότι τα νεοπλασµατικά κύτταρα 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία τέτοιων νέων µεταλλαγµένων 



 

 

αλληλοµόρφων, τα οποία απουσιάζουν από τον παρακείµενο φυσιολογικό ιστό. 

Η δηµιουργία των νέων αυτών αλληλοµόρφων είναι αποτέλεσµα των 

διαταραγµένων µηχανισµών αντιγραφής του   DNA και χαρακτηρίζεται ως 

αστάθεια του µικροδορυφορικού   DNA (microsatellite instability). 

Aναφορικά µε την καρκινογένεση, το φαινόµενο της αστάθειας του 

µικροδορυφορικού DNA συνδέθηκε µε λάθη κατά την αντιγραφή του DNA και 

αναγνωρίσθηκε αρχικά ως πιθανός γενετικός µηχανισµός του κληρονοµικού µη 

πολυπωσικού καρκίνου του παχέος εντέρου (hereditary non polyposis 

colorectal cancer). Έτσι διατυπώθηκε η άποψη ότι ο συγκεκριµένος τύπος 

καρκίνου οφείλεται σε κληρονοµικές µεταλλάξεις γονιδίων που συµµετέχουν 

στην επιδιόρθωση λαθών της αντιγραφής του DNA (Parsons et al, 1993). H 

συνεχιζόµενη όµως έρευνα απέδειξε ότι το φαινόµενο της αστάθειας του 

µικροδορυφορικού DNA χαρακτηρίζει σχεδόν όλους τους τύπους των 

κακοήθων νεοπλασµάτων (καρκίνος παχέος και λεπτού εντέρου, µαστού, 

πνεύµονα κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχει βρεθεί σαφής συσχέτιση της 

παθογένειας των συγκεκριµένων νεοπλασµάτων µε µεταλλάξεις σε DNA � 

επιδιορθωτικά γονίδια, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση του ρυθµού 

µεταλλαξιογένεσης, η οποία επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι ο καρκίνος είναι ο 

µεταλλακτικός φαινότυπος. 

Η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA έχει αποδειχθεί ότι εκτός από 

την καρκινογένεση, εµπλέκεται και στην παθογένεια γενετικών νοσηµάτων που 

αφορούν το νευρικό σύστηµα (χορεία του Huntington, σύνδροµο εύθραυστου 



 

 

Χ χρωµοσώµατος, µυοτονική δυστροφία). Στα νοσήµατα αυτά παρατηρείται 

αύξηση  (expansion) του αριθµού τρινουκλεοτιδίων σε περιοχές 

επαναλαµβανόµενου DNA, οι οποίες βρίσκονται πλησίον συγκεκριµένων 

γονιδίων, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η έκφραση των τελευταίων. Το 

φαινόµενο αυτό διαφέρει από την αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA που 

χαρακτηρίζει την καρκινογένεση, αφού οι αλληλουχίες � στόχοι είναι 

συγκεκριµένες και συνεπώς η αστάθειά τους δεν αντικατοπτρίζει µια 

γενικότερη αύξηση στο ρυθµό µεταλλαξιογένεσης του γονιδιώµατος. Τέλος 

προσφάτως διαπιστώθηκε ότι η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA 

συµµετέχει στο σχηµατισµό των αθηρωµατικών πλακών του ανθρώπινου 

αγγειακού δικτύου, παρατήρηση που ενδεχοµένως να δώσει νέες προοπτικές 

στη µελέτη της αθηροσκληρυντικής νόσου και των παθήσεων του 

καρδιαγγεικού συστήµατος (Spandidos et al, 1996). 

 

1.13.  Μεταλλάξεις σε αλληλουχίες του mini δορυφορικού DNA 
 

Ως  mini � δορυφορικό DNA χαρακτηρίζονται οι αλληλουχίες του DNA, 

οι οποίες αποτελούνται από µονάδες επανάληψης µεγαλύτερες από 10bp. Στην 

κατηγορία αυτή του DNA συνήθως ταξινοµούνται οι ενισχυτές (enhancers) 

διαφόρων γονιδίων, οι οποίοι προσδίδουν στις αλληλουχίες του mini � 

δορυφορικού DNA λειτουργική σηµασία. Επιπρόσθετα οι αλληλουχίες του 

mini � δορυφορικού DNA, όπως και στη περίπτωση του µικροδορυφορικού 

DNA, χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ετεροζυγωτίας στον φυσιολογικό 



 

 

πληθυσµό και συνεπώς από σηµαντικό πολυµορφισµό (Jeffreys et al, 1990). O 

πολυµορφισµός αυτός δεν ανάγεται µόνο σε µεταβολές του αριθµού 

επαναληψιµότητος της δοµικής µονάδας, αλλά και σε διαφορές της ίδιας της 

αλληλουχίας των βάσεων, όπως διαµορφώνεται από την παρουσία σηµειακών 

µεταλλάξεων σ� αυτή. Η ανίχνευση του φαινοµένου γίνεται µε ανάλυση 

πολυµορφισµού µήκους περιοριστικών θραυσµάτων (restriction fragment 

length polymorphism, RFLP). 

Ενώ ο συνηθέστερος µηχανισµός µεταλλαξιογένεσης στην περίπτωση 

του µικροδορυφορικού DNA είναι το γλύστρηµα    (slipage) της πολυµεράσης 

κατά την αντιγραφή του DNA, για το mini � δορυφορικό DNA ενοχοποιούνται 

περισσότερο σύνθετοι µηχανισµοί µεταλλαξιογένεσης όπως φαινόµενα 

µιτωτικού ανασυνδυασµού (mitotic recombination) και γονιδιακής µετατροπής   

(gene conversion). Nεώτερα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η µεταλλαξιογένεση 

των αλληλουχιών του mini � δορυφορικού       DNA χαρακτηρίζεται από την 

αύξηση του αριθµού των αντιγράφων της επαναλαµβανόµενης µονάδας, καθώς 

και µια τάση πολικότητας των συγκεκριµένων γενετικών µεταβολών όπου το 

ένα αλληλόµορφο διαδραµατίζει το ρόλο του δότη και το άλλο του δέκτη 

αντιγράφων. Η συγκεκριµένη διαδικασία ελέγχεται από αλληλουχίες 

παραπλεύρως του mini � δορυφορικού DNA, οι οποίες δρουν ως cis � 

ρυθµιστικά στοιχεία και βρίσκονται σε ανισορροπία σύνδεσης µε συγκεκριµένα 

αλληλόµορφα (Collick et al, 1994). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αλλοιώσεων 

του mini � δορυφορικού DNA, συνδεδεµένο άρρηκτα µε την ανθρώπινη 



 

 

καρκινογένεση αποτελεί η παρουσία µεταλλάξεων στη mini � δορυφορική 

αλληλουχία του H-ras πρωτο � ογκογονιδίου (Krontiris et al, 1985; Kiaris and 

Spandidos, 1995). 
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2. ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 

 
2.1 Ταξινόµηση 

 

Οι όγκοι του λάρυγγος διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις. Οι 

κύστεις του λάρυγγα καθώς και οι αλλοιώσεις του λάρυγγα ( φυµατιώδης 

λαρυγγίτις, συφιλιδική λαρυγγίτις, διφθερίτιδα, οξείες φλεγµονές 

προκαλούµενες από ιούς και βακτήρια ή αλλεργικής αιτιολογίας) εντάσσονται 

γενικότερα στις φλεγµονώδεις παθήσεις του λάρυγγα. 

Οι κύστεις του λάρυγγα από άποψη αιτιοπαθογένειας διακρίνονται σε 

αποφρακτικές και στις έγκλειστες. Οι πρώτες οφείλονται σε απόφραξη του 

εκφορητικού πόρου βλεννογονικών αδένων και οι δεύτερες οφείλονται σε κατά 

βάθος έγκλειση νησίδων του καλυπτικού επιθηλίου ή υπολειµµατικών νησίδων 

βραγχιακής αρχής (επιδερµοειδείς και βραγχιακές κύστεις). Η λαρυγγοκήλη 

δεν αποτελεί γνήσια κύστη αλλά σακκοειδή προς τα έξω επέκταση της 

λαρυγγικής κοιλίας. 

Οι λαρυγγικοί πολύποδες δεν αποτελούν γνήσια νεοπλάσµατα αλλά 

χρόνιες φλεγµονώδεις υπερπλαστικές ογκοειδείς επεξεργασίες, ως αποτέλεσµα 



 

 

συνήθως χρόνιου ερεθισµού του βλεννογόνου του λάρυγγα. Άλλοτε έχουν 

µίσχο άλλοτε όχι και συνήθως δεν υπερβαίνουν σε µέγεθος το 1 εκ. 

Εντοπίζονται συχνότερα στις γνήσιες φωνητικές χορδές . Μικροσκοπικώς οι 

πολύποδες αποτελούνται από φλεγµονωδώς διηθηµένο συνδετικό υπόστρωµα 

µε περιοχές ίνωσης, οιδήµατος ή και υαλοειδούς εκφύλισης. 

   

2.2. Καλοήθεις λαρυγγικοί όγκοι 

 

Οι καλοήθεις όγκοι του λάρυγγα είναι σπάνιοι, πλην των θηλωµάτων. 

Το θήλωµα είναι το πιο συχνό καλόηθες νεόπλασµα που αναπτύσσεται στο 

λάρυγγα, απαντάται συχνά στα µικρά παιδιά και λιγότερο συχνά σε ενήλικους 

µέσης και µεγάλης ηλικίας. Τα θηλώµατα πρέπει να διαφοροποιηθούν από τους 

µη νεοπλασµατικούς όγκους φλεγµονώδους, τραυµατικής και εκφυλιστικής 

αρχής. Οι καλοήθεις όγκοι προέρχονται από το επιθήλιο ή τον συνδετικό ιστό 

και χαρακτηρίζονται από αργό ρυθµό ανάπτυξης, ήπιες κλινικές εκδηλώσεις 

και τάση τοπικής υποτροπής αν δεν εξαιρεθούν επιτυχώς. Τα συµπτώµατα που 

εµφανίζουν εξαρτώνται από τη θέση και το µέγεθός τους. Τα υπεργλωττιδικά 

εµφανίζουν δυσφαγία, αλλοίωση της φωνής και ενίοτε δυσπνοϊκά φαινόµενα 

όσο αναπτύσσονται. Τα υπογλωττιδικά εµφανίζουν κυρίως δύσπνοια και 

βράγχος φωνής. Ένα αίσθηµα σφιξίµατος της αναπνοής και αίσθηµα ξένου 

σώµατος µπορεί να είναι τα πρωταρχικά συµπτώµατα. Οι καλοήθεις βλάβες 

µπορεί να προκαλέσουν βήχα και επεισόδια αιµόπτυσης αν εξελκωθούν. Πόνο 



 

 

σπανίως προκαλούν, σύµπτωµα που είναι συχνότερο στα κακοήθη 

νεοπλάσµατα. Η θεραπεία τους είναι η χειρουργική εξαίρεση. 

 

Καλοήθεις όγκοι επιθηλιακής προελεύσεως 

Θηλώµατα  

Τα θηλώµατα είναι οι συχνότερα απαντώµενη καλοήθη λαρυγγική 

νεοπλασία (περίπου 80% όλων των καλοήθων λαρυγγικών νεοπλασιών) και 

ιδίως στα παιδιά. ∆ιακρίνονται σε παιδικού τύπου και εκείνα των 

ενηλίκων,είναι συχνά πολλαπλά και επεκτείνονται ενότε στην τραχεία ή ακόµη 

και στους βρόγχους, ιδίως στα παιδιά. Λαµβάνουν τη µορφή µισχωτών ή µε 

ευρεία βάση θηλοειδών εκβλαστήσεων. Αναλόγως της εντοπίσεώς τους 

(γλωττιδικά, υπεργλωττιδικά και υπογλωττιδικά) και της εκτάσεώς τους, τα 

θηλώµατα προκαλούν βράγχος, συχνά έντονο και απόφραξη της αναπνευστικής 

οδού. Θεραπεία εκλογής θεωρείται η χειρουργική αφαίρεσή τους. Σηµαντικό 

πρόβληµα αποτελεί η τάση τους να υποτροπιάζουν πολύ συχνά και η βλάβη της 

λειτουργίας των φωνητικών χορδών από ελλείµµατα και ουλές, που 

προκαλούνται από τις επανειληµµένες επεµβάσεις. Τα παιδικού τύπου 

θηλώµατα δηµιουργούνται από ανώµαλη αντίδραση του ιστού από µόλυνση µε 

ιο. Αυξηµένη συχνότητα δερµατικών παθήσεων γνωστής ιογενούς αιτιολογίας 

έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς µε θηλώµατα αλλά και σε οικογένειες των 

ασθενών. Αυξηµένη συχνότητα λαρυγγικών θηλωµάτων έχει επίσης 

παρατηρηθεί σε παιδιά των οποίων οι µητέρες τους είχαν ιστορικό προσβολής 



 

 

από ιικό παράγοντα κατά την φάση της εγκυµοσύνης. Μεγάλη συχνότητα 

µόλυνσης από παππιλόµα τύπου ιούς έχει ανευρεθεί σε εξερεθέντα λαρυγγικά 

θηλώµατα. 

∆εν έχει παρατηρηθεί κακοήθης εξαλλαγή στα παιδικού τύπου 

λαρυγγικά θηλώµατα, πλην τοπικών υποτροπών. 

Τα θηλώµατα των ενηλίκων είναι συνήθως µονήρη και µικρότερα από 

εκείνα των παιδικών και έχουν µικρό ποσό τοπικής επιτροπής. Αντικρουόµενες 

είναι οι απόψεις για την πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής του τύπου των 

ενηλίκων. Παθολογοανατόµοι υποστηρίζουν ότι τα ανευρεθέντα κακοήθη 

θηλώµατα ήταν καρκινώµατα από την δηµιουργία τους. 

Η χειρουργική αφαίρεσή τους είναι η θεραπεία εκλογής. 

 

Καλοήθεις όγκοι χόνδρινης προέλευσης 

 

Χόνδρωµα 

 

Σπάνιος καλοήθης όγκος του λάρυγγα. Σοβαρό πρόβληµα αποτελεί η 

διαφορική διάγνωση από το χονδροσάρκωµα, που αποτελεί κακοήθη 

λαρυγγικό όγκο κακής πρόγνωσης, µε µεγαλύτερο ποσοστό άνδρες ηλικίας 40 

� 60 ετών. 

 

 

 

 



 

 

Καλοήθεις όγκοι νευρικής προέλευσης  

    

Όγκοι εκ κοκκωδών κυττάρων 

 

Αποτελούν καλοήθεις όγκους νευρικής προέλευσης και πιθανώς 

προέρχονται από κύτταρα του Schwann. Είναι σπάνιοι όγκοι και η τοπική 

εξαίρεσή τους αποτελεί και θεραπεία εκλογής. 

 

Νευροϊνώµατα  

 

Απαντώνται κυρίως σε ασθενείς µε νόσο του Von Recklinghausen 

(πολλαπλή νευροϊνωµάτωση) αλλά σπάνια και ανεξάρτητα. Είναι καλοήθεις 

όγκοι και τοπική εξαίρεσή τους αποτελεί και την θεραπεία εκλογής. 

 

Καλοήθεις όγκοι εξ αδενωµάτων       

 

Ογκοκύττωµα 

 

Καλοήθεις σπάνιοι όγκοι που εντοπίζονται συνήθως στην 

υπεργλωττιδική περιοχή και στην περιοχή των νόθων φωνητικών χορδών. Είναι 

κυστικά µορφώµατα και απαντώνται συνήθως σε ηλικιωµένα άτοµα. 

 

 

 

 



 

 

Καλοήθεις όγκοι αγγειακής προέλευσης     

 

Αιµαγγείωµα 

 

Αποτελούν καλοήθεις όγκους, που απαντώνται τόσο σε παιδιά  όσο και 

σε ενήλικους. Στα παιδιά σε ποσοστό 50% συνδυάζονται µε αιµαγγειώµατα και 

σε άλλα σηµεία του σώµατος συνήθως στη περιοχή του τραχήλου και στον 

εγκέφαλο. Η βιοψία θέτει πάντα την διάγνωση, ενώ θεραπευτικώς 

ακτινοβολούνται, ενώ στα αιµαγγειώµατα των ενηλίκων µπορεί η ακτινοβολία 

να συνδυαστεί µε κορτικοειδή. 

 

Καλοήθεις όγκοι λιπώδους προελεύσεως 

 

Λίπωµα 

 

Καλοήθεις σπάνιοι λαρυγγικοί όγκοι, που συνδυάζονται  µε λιπώµατα 

και σε άλλα σηµεία του σώµατος. Αναλόγως του µεγέθους των, εξαιρούνται 

και µε διαφορετική χειρουργική τεχνική. 

 

Καλοήθεις όγκοι εκ λείων µυικών ινών   

 

Ραβδοµύωµα 

 

Τα ραβδοµυώµατα είναι εξαιρετικά σπάνιοι καλοήθεις όγκοι του 

λάρυγγα και είναι σηµαντικό να διαφορογνωσθούν από τα 



 

 

ραβδοµυοσαρκώµατα, που είναι κακοήθεις λαρυγγικοί όγκοι. Τοπική εξαίρεση 

των ραβδοµυωµάτων αποτελεί και την θεραπεία εκλογής. 

 

Καλοήθεις όγκοι από συνδετικό ιστό 

 

Ινώµατα 

 

Οι όγκοι αυτοί είναι µικρές βλάβες, που εφορµώνται από την περιοχή 

των γνήσιων φωνητικών χορδών. ∆εν αποτελούν αληθή νεοπλάσµατα αλλά 

δηµιουργούνται από τοπική υπερπλασία των ιστών. Αφαιρούνται 

λαρυγγοσκοπικώς και υποτροπιάζουν τοπικώς σε µεγάλη συχνότητα. 

 

2.3.  Καρκίνος του λάρυγγα     

 

2.3.1 Επιδηµιολογία 

 

Ο καρκίνος του λάρυγγα αντιπροσωπεύει περίπου το 2% όλων των 

κακοήθων όγκων του ανθρώπου. Προσβάλλει συχνότερα τους άνδρες. Η 

αναλογία σε σχέση µε τις γυναίκες είναι 7:1. Είναι συχνότερος στις ηλικίες 40-

70 ετών. Σχεδόν όλα τα κακοήθη νεοπλάσµατα του λάρυγγα αναπτύσσονται 

από το καλυπτικό επιθήλιο και είναι σε 95-98% ακανθοκυτταρικά 

καρκινώµατα. Το κάπνισµα και η κατάχρηση οινοπνεύµατος ενοχοποιούνται 

για την ανάπτυξη του καρκίνου του λάρυγγα. Επίσης ενοχοποιείται η έκθεση 



 

 

στην επίδραση βαρέων µετάλλων, όπως το χρώµιο και το Νικέλιο και της 

ακτινοβολίας. 

Το καρκίνωµα του λάρυγγα διηθεί τοπικώς, για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα περιορίζεται µέσα στο λάρυγγα. Εµπόδιο στην επέκτασή του προς τα 

έξω προβάλλει ο χόνδρος και κυρίως το περιχόνδριο.   

Το καρκίνωµα του λάρυγγα κλινικώς αναλόγως της περιοχής, στην 

οποία αναπτύσσεται, διακρίνεται σε γλωττιδικό, υπεργλωτιδικό και 

υπογλωττιδικό. Η ταξινόµησή του γίνεται µε το σύστηµα Τ.Ν.Μ. 

 

2.3.2. Κλινική εικόνα 

 

Αλλοίωση και ειδικότερα βράγχος της φωνής φαίνεται να είναι το 

κυρίαρχο σύµπτωµα στον καρκίνο του λάρυγγα. Σε µία µελέτη των Putney και 

Chapman 311 ασθενών, βράγχος της φωνής βρέθηκε σε ποσοστό 94% του 

συνόλου των ασθενών. Λιγότερο συχνά συµπτώµατα αποτελούν η δύσπνοια 

λόγω αποφρακτικών φαινοµένων του ανωτέρου αναπνευστικού, πόνος και 

ιδίως κατά την εισπνοή ή την κατάποση, δυσφαγία, αιµόπτυση, συµπτώµατα 

που προκαλούνται από εκτεταµένη διήθηση στην περιοχή του λάρυγγα, αλλά 

και σε παρακείµενους ιστούς.  Η κλινική σταδιοποίηση του καρκίνου του 

λάρυγγα εκ πλακωδών επιθηλίων σχετίζεται µε την εντόπισή τους σε µία από 

τις τρεις ανατοµικές περιοχές του λάρυγγα, την γλωττιδική περιοχή (γνήσιες 

φωνητικές χορδές), την υπεργλωττιδική περιοχή και την υπογλωττιδική. Το 

στάδιο Τ1 αναφέρεται στην ύπαρξη της βλάβης σε µία ανατοµική περιοχή 



 

 

χωρίς επέκταση και βλάβες σε άλλη περιοχή του λάρυγγος. Το στάδιο Τ2 

αναφέρεται στην ύπαρξη της βλάβης σε δύο ή τρεις παρακείµενες περιοχές του 

λάρυγγα αλλά χωρίς διήθηση άλλων περιοχών, το στάδιο Τ3 περιλαµβάνει 

επέκταση της βλάβης σε αντίστοιχες των σταδίων Τ1 και Τ2 αλλά µε 

µεγαλύτερη διήθηση λαρυγγικών ανατοµικών περιοχών όπως διήθηση των 

γνησίων φωνητικών χορδών, επέκταση στην µετακρικοειδή περιοχή, στον 

απιοειδή κόλπο ή στην προεπιγλωττιδική περιοχή ή σε συνδυασµό. Το στάδιο 

Τ4 περιλαµβάνει µεταστάσεις σε περιοχές εκτός της ανατοµικής περιοχής του 

λάρυγγα.  

 

2.3.3. Λευκοπλακία � επιθηλιακή δυσπλασία � καρκίνωµα in situ. 

     

Ο όρος λευκοπλακία αποτελεί κλινικό όρο και αναφέρεται στην ύπαρξη 

λευκωπών περιοχών σε βλεννογόνους όπως στο στόµα, τον λάρυγγα κλπ. 

Μικροσκοπικά το πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο παρουσιάζει υπερανθράκωση 

και υπερκεράτωση ενώ το υποκείµενο χόριο παρουσιάζει στοιχεία χρόνιας 

φλεγµονής. Όταν η λευκοπλακία αναπτύσσεται σε περιοχές που καλύπτονται 

από µη πλακώδες επιθήλιο τότε µεσολαβεί στάδιο πλακώδους µετάπλασης. Η 

πλακώδης µετάπλαση και η λευκοπλακία είναι το αποτέλεσµα χρόνιου 

ερεθισµού. Οι αλλοιώσεις µε αυτή τη µορφολογία δεν θεωρούνται ως 

προκαρκινωµατώδεις. Ως προκαρκινωµατώδεις θα πρέπει να αρχίζουν να 

υπολογίζονται οι αλλοιώσεις εκείνες στις οποίες αναφαίνονται τα στοιχεία της 

επιθηλιακής δυσπλασίας, που διαβαθµίζονται σε βαρύτητα µέχρι το καρκίνωµα 



 

 

in situ. Οι αλλοιώσεις αυτές δεν διαφέρουν από τις περιγραφόµενες στον 

τράχηλο της µήτρας. Φαίνεται ότι όλες αυτές οι αλλοιώσεις έχουν σχέση σε 

µεγάλο ποσοστό µε ιογενείς λοιµώξεις από HPV. Οι επιθηλιακές δυσπλασίες 

και το καρκίνωµα in situ αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε µέρος του λάρυγγα 

αλλά συχνότερα στο πρόσθιο τµήµα των γνησίων φωνητικών χορδών. Οι 

αλλοιώσεις αυτές δεν µεταπίπτουν πάντα σε διηθητικό καρκίνωµα, στοιχείο 

που καταδεικνύει ότι και άλλοι παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο. 

 

2.4. Καρκίνωµα του λάρυγγα � Τύποι. 

 

Α. Επιδερµοειδές καρκίνωµα 

 

Συγκριτικά µε το βρογχογενές καρκίνωµα, είναι σπάνιο και 

αντιπροσωπεύει το 1% των θανάτων από κακοήθη νεοπλάσµατα. Αποτελεί 

όµως το συχνότερο κακόηθες νεόπλασµα του λάρυγγα σε ποσοστό 95% 

περίπου µε αναλογία άνδρες γυναίκες 7/1. 

Από άποψη αιτιοπαθογένειας φαίνεται ότι σηµαντικό ρόλο παίζουν 

περιβαλλοντικοί παράγοντες κυρίως το κάπνισµα και ο χρόνιος ερεθισµός και 

πιθανώς ιογενείς παράγοντες, ενώ ως προδιαθεσικοί παράγοντες θεωρήθηκαν 

και ορισµένες ορµόνες και κύρια τα ανδρογόνα. 

Μακροσκοπικά εµφανίζεται ως πάχυνση, εξέλκωση ή ως εξωφυτική 

αλλοίωση, ενώ η κατά βάθος διήθηση ποικίλλει. Συχνότερα εντοπίζεται στις 

γνήσιες φωνητικές χορδές, χωρίς να αποκλείεται εντόπιση πάνω ή κάτω από 



 

 

αυτές και στους απιοειδείς βόθρους Μικροσκοπικά συνήθως είναι υψηλής 

διαφοροποίησης µε σηµαντική κερατινοποίηση. Σε µερικές όµως περιπτώσεις η 

αναπλασία  είναι µεγάλη µε άφθονες γιγαντοκυτταρικές µορφές και 

σαρκωµατόµορφη εµφάνιση. Η τελευταία επιτείνεται στις περιοχές µε 

ατρακτοειδή καρκινωµατώδη κύτταρα (ατρακτοκυτταρικό καρκίνωµα). Η 

διαφορική διάγνωση του τελευταίου από γνήσιο σάρκωµα γίνεται κυρίως 

ανοσοϊστοχηµικά µε την θετικότητα στους επιθηλιακούς δείκτες (κερατίνες, 

ΕΜΑ). Κατά την κυτταρολογική εξέταση παρατηρούνται άφθονες µιτώσεις και 

κυψελοειδείς δοµές. Κατά την εξέταση µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 

παρατηρούνται ενδοπλασµατικά νευροεκκριτικά κοκκιώµατα παρόµοια µε 

αυτά που ανευρίσκονται σε µικροκυτταρικά καρκινώµατα του πνεύµονα, 

στοιχείο που καταδεικνύει παρόµοια προέλευση µε  το επιθηλιοειδές λαρυγγικό 

καρκίνωµα. Ιστολογικώς ο βαθµός διαφοροποιήσεως του επιθηλιοειδούς 

καρκινώµατος του λάρυγγα κατατάσσεται σε ι) υψηλής διαφοροποιήσεως, ιι) 

µέτριας διαφοροποιήσεως και ιιι) αδιαφοροποίητο. Οι Mc Gavran και 

συνεργάτες σε 96 περιστατικά λαρυγγεκτοµής µε επιθηλιοειδές καρκίνωµα, 

βρήκαν το 9% υψηλής διαφοροποίησης, 48% µέτριας και 43% 

αδιαφοροποίητο. Οι Chung και συνεργάτες, σε µελέτη 73 ασθενών, βρήκαν ότι 

τα επιθηλιοειδή καρκινώµατα της γλωττίδας ήταν υψηλής και µέτριας 

διαφοροποίησης παθολογοανατοµικώς, τα υπεργλωττιδικά ήταν µέτριας και 

αδιαφοροποίητα, ενώ τέλος τα υπογλωττιδικά ήταν κυρίως αδιαφοροποίητα. 

Έχει επίσης επιβεβαιωθεί αναλογία µεγέθους � βαθµού διαφοροποιήσης, δηλ. 



 

 

όσο πιο περιορισµένη σε έκταση και βάθος είναι η πρωτοπαθής βλάβη, τόσο 

πιο διαφοροποιηµένο ιστολογικώς είναι το καρκίνωµα. Τέλος έχει 

υποστηριχθεί η ίδια αναλογία ιστολογικής διαφοροποίησης και λεµφαδενικών 

µεταστάσεων, δηλ. τα καλύτερης διαφοροποίησης νεοπλάσµατα δίνουν 

λιγότερο συχνά λεµφαδενικές µεταστάσεις σε σχέση µε τα αδιαφοροποίητα.  

Η πρόγνωση εξαρτάται από τον βαθµό διαφοροποίησης και κυρίως από 

την κατά βάθος διήθηση του τοιχώµατος του λάρυγγα, την κατάληψη των 

εξωλαρυγγικών ιστών, την ύπαρξη επιχωρίων λεµφαδενικών ή και 

αποµακρυσµένων µεταστάσεων (στάδια Τ1, Τ2, Τ3 και Τ4). Οι τελευταίες 

γίνονται κυρίως στους πνεύµονες. Πάντως µε την κατάλληλη ακτινοθεραπεία 

και την λαρυγγεκτοµή η πενταετής επιβίωση στατιστικώς υπερβαίνει το 50%. 

Συνήθως ο θάνατος οφείλεται σε επιγενείς πνευµονικές λοιµώξεις λόγω των 

αποφρακτικών φαινοµένων ή σε εκτεταµένες µεταστάσεις. 

 

Β. Αδενοκαρκίνωµα 

 

Είναι σπανιότατο και συνήθως πρόκειται για αδενοκυστικού τύπου µε 

την ανάλογη βιολογική συµπεριφορά εκείνου των σιελογόνων αδένων. 

 

Γ. Μικροκυτταρικό καρκίνωµα  

 

Όµοιο µε αυτό των πνευµόνων. Είναι σπανιότατο. 

 

 



 

 

 

 

 

∆. Ακροχορδονώδες καρκίνωµα  

 

Αυτός ο τύπος φαίνεται να σχετίζεται µε τους ιούς της οικογένειας HPV. 

Είναι ένονα εξωφυτικό. Ιστολογικά δεν παρουσιάζει ουσιώδη ατυπία και 

οµοιάζει µε καλόηθες θήλωµα. Υποτροπιάζει εύκολα αλλά δεν δίνει 

µεταστάσεις. Ανευρίσκεται στην στοµατική κοιλότητα, στις αναπνευστικές 

οδούς, στα έξω γεννητικά όργανα και στον τράχηλο της µήτρας.    
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3.1. Επιδηµιολογικά -ιστολογικά δεδοµένα λαρυγγικών όγκων. 

 

Για τη διερεύνηση του γενετικού υποστρώµατος των πρωτοπαθών 

λαρυγγικών όγκων συλλέξαµε σαν υλικό 41 λαρυγγικά κυτταρολογικά 

επιχρίσµατα που λήφθηκαν µε ψήκτρα από 41 ασθενείς µε αλλοίωση λάρυγγα. 

Σε 19 εξ� αυτών η ιστολογική εξέταση έδειξε καλοήθη πάθηση ενώ σε 22 

κακοήθεια. Τα υλικά αυτά ελήφθησαν από ασθενείς των 

Ωτορινολαρυγγολογικών κλινικών του Γενικού Νοσοκοµείου Νικαίας � 

Πειραιώς και   ΠΕΠΑΓΝΗ, ενώ η ιστολογική διάγνωση ετέθη από το 

Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκοµείου Νικαίας � Πειραιώς.  

Τα επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.1.). 

Το υλικό ελήφθη µε τη βοήθεια κυτταρολογικής ειδικής βούρτσας κατά 

τη διαδικασία άµεσης λαρυγγοσκόπησης. Τµήµα του ληφθέντος υλικού 

επιστρώθηκε σε αντικειµενοφόρες πλάκες και µονιµοποιήθηκε σε αλκοολικό 

διάλυµα για χρώση Παπανικολάου και ετέθη η κυτταρολογική διάγνωση. Το 

υλικό που  απέµεινε  αποθηκεύθηκε σε διάλυµα  µε  φυσιολογικό  ορό  στους  �

70οC για την εξαγωγή του DNA. Το εξαχθέν DNA ετέθη σε θερµοκρασία 4οC 



 

 

µέχρι την εκτέλεση της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυµεράσης (PCR 

amplification). 

Πίνακας 3.1. 
Νο Νεόπλασµα Ηλικία Φύλο 
1 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 60 Α 
2 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 65 Α 
3 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 61 Α 
4 Φυµατίωση λάρυγγος 45 Θ 
5 Υπερκεράτωση 50 Θ 
6 ∆υσκεράτωση 50 Α 
7 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 48 Α 
8 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 63 Θ 
9 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 60 Θ 
10 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 73 Α 
11 Υπερκεράτωση 62 Α 
12 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 57 Α 
13 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 51 Α 
14 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 68 Α 
15 Πολύποδας ∆ε φωνητικής χορδής 40 Α 
16 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 78 Α 
17 Υπερκεράτωση 47 Α 
18 Υπερκεράτωση 42 Α 
19 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 53 Α 
20 Πολύποδας 52 Α 
21 Φυµατίωση 57 Α 
22 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 66 Α 
23 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων in situ 58 Α 
24 Υπερκεράτωση 48 Α 
25 Υπερκεράτωση 52 Θ 
26 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 63 Α 
27 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 68 Α 
28 Πολύποδας 60 Α 
29 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 63 Α 
30 Υπερκεράτωση 58 Α 
31 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 71 Α 
32 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 50 Α 
33 Κυστική εξεργασία 67 Α 
34 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 65 Α 
35 ∆υσπλασία 64 Θ 
36 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 73 Α 



 

 

37 ∆υσπλασία 55 Α 
38 Πολύποδας 76 Α 
39 Θετικό εκ πλακωδών επιθηλίων 54 Α 
40 Πολύποδας 67 Α 
41 Λευκοπλακία 43 Α 

3.2. Εξαγωγή χρωµοσωµικού DNA από λαρυγγικούς όγκους 

 

Πρωτόκολλο Ι 

 

     Ο ιστός βρίσκεται σε διάλυµα φυσιολογικού ορού πάνω στην ειδική 

βούρτσα και µε τη βοήθεια δ/τος φυσιολογικού ορού εκπλένεται και το υλικό 

συλλέγεται σε ειδικά φιαλίδια falkon, όπου µε διαδικασία φυγοκέντρησης 

(2800 στροφές για 10 λεπτά) λαµβάνεται το εναποµείναν ίζηµα. Στη συνέχεια ο 

ιστός επωάζεται σε θερµοκρασία 60οC, αφού προστεθεί πρωτεϊνάση Κ σε 

τελική συγκέντρωση 100µg/ml. Ακολουθεί εκχύλιση των νουκλεϊκών οξέων 

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

RNάση (100µg/ml) για µία 1h σε θερµοκρασία 37οC. Το DNA 

κατακρηµνίζεται µε προσθήκη µισού όγκου οξικού αµµωνίου (ή 1/20 όγκου 

NaCl 5M) και 2,5 όγκων απόλυτης αιθανόλης. Ακολουθεί φυγοκέντρηση σε 

θερµοκρασία 4οC σε 13.000 rpm και έκπλυση του κατακρηµνισµένου DNA µε 

70% αιθανόλη. Αφού αποµακρυνθεί η αιθανόλη, το DNA επαναιωρείται σε 

dH2O και διατηρείται σε θερµοκρασία 4οC. Η ποσότητα του DNA, καθώς και 

η καθαρότητά του υπολογίζονται έπειτα από φωτοµέτρηση στα 260 και 280nm 

αντίστοιχα (Maniatis et al, 1982). 

 



 

 

Πρωτόκολλο ΙΙ 

 

Ο νεοπλασµατικός ιστός οµογενοποιείται σε διάλυµα λύσης που 

περιέχει Tris pH 8,0 400mM, EDTA 60mM, NaCl 150mM και SDS 1%. 

Ακολουθεί επώαση του διαλύµατος σε θερµοκρασία δωµατίου για 1h και 

προσθήκη ¼ όγκου υπερχλωρικού νατρίου 5Μ. Το διάλυµα επωάζεται σε 

θερµοκρασία 65οC για 40 min και ακολουθεί προσθήκη ίσου όγκου 

χλωροφορµίου, διατηρηµένου σε θερµοκρασία �20οC. Με φυγοκέντρηση 

διαχωρίζεται και συλλέγεται η υδατική φάση του µίγµατος, ενώ στη συνέχεια 

εφαρµόζεται η διαδικασία κατακρήµνισης του DΝΑ κατά τα πρότυπα του 

πρωτoκόλου Ι. 

 

3.3. Ανίχνευση γενετικών αλλοιώσεων µε την τεχνική της αλυσιδωτής 

αντίδρασης µε πολυµεράση (PCR) 

 

3.3.1. PCR, αρχή της µεθόδου 

 

Η αλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεράση (PCR) επινοήθηκε το 1985 από 

την επιστηµονική οµάδα του Mullis (Saiki et al, 1985) και επέφερε 

επαναστατικές αλλαγές στη µοριακή βιολογία, µε εφαρµογές από τη βασική 

έρευνα έως την κλινική πράξη. Η συγκεκριµένη µέθοδος επιτυγχάνεται σε 

ελάχιστο χρόνο, που δεν υπερβαίνει τις 2-3h, την ειδική ενίσχυση µε εκθετικό 

τρόπο, συγκεκριµένων αλληλουχιών   DNA, ώστε να είναι δυνατή η µελέτη 



 

 

τους και ο περαιτέρω χειρισµός τους. Η βασική αρχή της µεθόδου 

απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

Το DNA που χρησιµεύει ως υπόστρωµα της αντίδρασης, επωάζεται σε 

ρυθµιστικό διάλυµα το οποίο εµπεριέχει την θερµοανθεκτική Taq DNA 

πολυµεράση, µίγµα δεοξυριβονουκλεοτιδίων και το ζεύγος των εκκινητών  

(primers). Αρχικά γίνεται θερµική αποδιάταξη του DNA στους 95οC για 5min 

και ακολουθούν 30-35 κύκλοι στους 95οC (αποδιάταξη), 55-60οC (υβριδισµός 

εκκινητών) και 72oC (πολυµερισµός), διάρκειας περίπου 30sec ανά στάδιο. Με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εκθετική αύξηση του αριθµού των αντιγράφων 

του DNA σύµφωνα µε την εξίσωση  N=n(1+e)c, όπου N=n τελική ποσότητα 

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

αντίδρασης και c=0 ο αριθµός των κύκλων της PCR. 

Η τεράστια απόδοση της αντίδρασης επιτυγχάνει την ενίσχυση 

αλληλουχιών, ακόµη και όταν βρίσκονται σε ελάχιστο αριθµό αντιγράφων ή το 

DNA έχει υποστεί µια σχετική αναδιάταξη. Η ειδικότητα της PCR αντίδρασης 

ως προς την αλληλουχία που πρόκειται να ενισχυθεί, εξαρτάται από τους 

εκκινητές. Στατιστικώς έχει βρεθεί ότι όταν µια αλληλουχία DNA έχει µήκος 

τουλάχιστον 20bp, τότε είναι µοναδική στο γονιδίωµα. Κατά συνέπεια, για να 

επιτευχθεί ειδική ενίσχυση αλληλουχιών DNA πρέπει οι εκκινητές να είναι 

τουλάχιστον 20-µερή. Ουσιαστικά, αυτό είναι και το µέσο µήκος των 

εκκινητών στην συντριπτική πλειοψηφία των εφαρµογών της µεθόδου, που 



 

 

τους παρέχει την απαραίτητη θερµοδυναµική σταθερότητα, ώστε σε 

θερµοκρασία περίπου 55oC να αδιατάσσονται. 

Η επίτευξη ικανοποιητικής αντίδρασης πολυµερισµού τόσο ως προς την 

απόδοση, όσο και ως προς την ειδικότητα, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους 

παρακάτω παράγοντες: 

Ι)  την επιλογή κατάλληλων εκκινητών 

ΙΙ)  τη συγκέντρωση ιόντων Mg που είναι απαραίτητος  συµπαράγοντας για τη 

δράση της πολυµεράσης 

 ΙΙΙ) τον καθορισµό της ακριβούς θερµοκρασίας αναδιάταξης των εκκινητών. 

Με καθορισµένο το ζεύγος των εκκινητών, συνήθως η οµαλοποίηση των 

συνθηκών σε µια αντίδραση του PCR, περιλαµβάνει πειράµατα όπου σταδιακά 

µεταβάλλονται ανεξάρτητα µεταξύ τους η θερµοκρασία αναδιάταξης και η 

συγκέντρωση ιόντων Mg.  

Για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων της αντίδρασης PCR 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο τερµατισµός της αντίδρασης, ενώ ακόµη 

βρίσκεται στην εκθετική της φάση. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να γίνει 

γραµµική αντιστοίχιση της τελικής ποσότητας του PCR προϊόντος µε την 

αρχική ποσότητα υποστρώµατος. Συνήθως διεξάγονται προκαταρκτικά 

πειράµατα µε διαδοχικές αραιώσεις του αρχικού υποστρώµατος (δηµιουργία 

πρότυπης καµπύλης), ώστε να βρεθούν οι συνθήκες εκείνες, στις οποίες 

διατηρείται η γραµµική αυτή σχέση. 



 

 

Ακόµη περισσότερο αξιόπιστη είναι η συνενίσχυση µε την αλληλουχία � 

στόχο σταθερής ποσότητας υποστρώµατος, στο οποίο οι θέσεις αναγνώρισης 

των εκκινητών ταυτίζονται µε αυτή  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 µε το λόγο αυτής προς την ένταση της 

ζώνης που αντιστοιχεί στον συναγωνιστή. 

 

3.3.2. Προσδιορισµός µεταλλάξεων στα γονίδια ras 

 

Εκχύλιση του DNA από τα υλικά των λαρυγγικών νεοπλασµάτων 

 

Από κάθε υλικό που από την ψήκτρα µεταφέρθηκε σε σωλήνα 

eppendorf 1,5ml όπου στη συνέχεια προστέθηκαν 400µl διαλύµατος λύσης. Τα 

υλικά επωάσθηκαν στους 37oC για 24 ώρες. Στη συνέχεια προστέθηκε 

πρωτεϊνάση Κ και τα υλικά επωάσθηκαν για άλλες 24 ώρες. Η απενεργοποίηση 

της πρωτεϊνάσης Κ έγινε µε βρασµό των δειγµάτων για 10 min ή µε εκχύλιση 

των υλικών µε φαινόλη � χλωροφόρµιο. Στην υδατική φάση προστέθηκε 1/20 

του όγκου 5M NaCl και 2,5 όγκοι ψυχρής   (-20οC) απόλυτης αιθανόλης για 

την κατακρήµνιση του DNA. Το  DNA επανακτήθηκε µε φυγοκέντρηση στις 

13.000 στροφές για 15min στους 4oC, πλύθηκε µε ψυχρή αιθανόλη 70% και 

επαναδιαλύθηκε µε 30ml απεσταγµένου ύδατος. 



 

 

   ∆ιάλυµα λύσης: 100mM NaCl, 10mM Tris � HCl pH 8,0, 25mM EDTA, 

0,5% SDS και 100µg/ml πρωτεϊνάσης Κ. 

 

 

 

 

 

PCR και εκκινητές 

 

Συνολικά, 1 µl από το εκχυλισµένο DNA κάθε δείγµατος, υφίστανται 

ενζυµική ενίσχυση σε τελικό όγκο 50 µl. Η αντίδραση περιλαµβάνει 5µl 

ρυθµιστικού διαλύµατος, 200 µl από κάθε dNTP, 0,5µΜ από κάθε εκκινητή και 

1,25U Taq πολυµεράση. 

To ρυθµιστικό διάλυµα Taq πολυµεράσης περιέχει 20µM (NH4)2SO4, 

2,25mM MgCl2, 75mM Tris � HCl pH 9,0 0,01% (w/v) Tween 20 (Advanced 

Biotechnologies). Το µίγµα προεπωάζεται για 1min στους 95oC και 

ακολουθούν 35 κύκλοι ενίσχυσης µε τις ακόλουθες συνθήκες:   

K � ras: Για την ανίχνευση µεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12 του γονιδίου 

K � ras ενισχύεται πρώτα η περιοχή που περιέχει το κωδικόνιο 12 µε την 

τεχνική της PCR χρησιµοποιώντας τους εκκινητές K5΄και K3΄(Jiang et al, 

1989). Εκκινητής Κ5΄: 5΄ACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCT 3΄ 

και εκκινητής Κ3΄: 3΄ CCAGGTTCCTGGTAAGAAACT 5΄. Οι συνθήκες της 

αντίδρασης PCR που χρισιµoποιήθηκαν ήταν οι εξής: 94ο C για 50 sec, 58ο C 



 

 

για 45 sec και 72ο C για 50 sec, αυξάνοντας τον χρόνο επέκτασης 1sec ανά 

κύκλο. Το προϊόν της έχει µήκος 157bp. 

H � ras: Aντίστοιχα µε το γονίδιο K � ras, ενισχύεται πρώτα µια περιοχή 

312bp, η οποία περιέχει το κωδικόνιο 12 µε την τεχνική της PCR 

χρησιµοποιώντας τους εκκινητές H5΄και H3΄ (Jiang et al 1989) µε τις εξής 

συνθήκες: 94ο C για 50sec, 62ο C για 45sec και 72ο C για 50sec, αυξάνοντας το 

χρόνο ενίσχυσης 1sec ανά κύκλο. Εκκινητής H5΄: 5΄ 

GAGACCCTGTAGGAGGACCC 3΄ και εκκινητής H3΄ : 3΄ 

TCAGGGAGCAGAGTCGTGGG 5΄. Το προϊόν της PCR έχει µήκος  312bp. 

Ν � ras: Για την ανίχνευση µεταλλάξεων στο κωδικόνιο 61 του γονιδίου 

N�ras ενισχύεται πρώτα η περιοχή που περιέχει το κωδικόνιο 61 µε την τεχνική 

της PCR χρησιµοποιώντας τους εκκινητές Ν5΄και Ν3΄για το Ν� ras: 5΄ 

GACATACTGGATACAGCTGGC�3΄ και 3΄ CTGGTTATGTACTCCTGTCC 

5΄. Οι συνθήκες της αντίδρασης που χρησιµοποιήθηκαν για το γονίδιο Ν � ras 

ήταν οι εξής: 94ο για 50sec, 58ο για 45sec και 72ο για 50sec αυξάνοντας το 

χρόνο επέκτασης 1sec ανά κύκλο. Το προϊόν της PCR έχει µήκος 65bp. 

 

Aνάλυση πολυµορφισµού µήκους περιοριστικών θραυσµάτων (RFLP) 

      

Η ανάλυση πολυµορφισµού περιοριστικών θραυσµάτων (RFLP) γίνεται 

µε τη χρήση περιοριστικών ενζύµων (περιοριστικές ενδονουκλεάσες). Τα 

περιοριστικά ένζυµα έχουν την δυνατότητα της πέψης του DNA σε ειδικές 

θέσεις. Μια σηµειακή µετάλλαξη στο κωδικόνιο 12 των γονιδίων K-ras και  H-



 

 

ras, καθώς και στο κωδικόνιο 61 του N-ras καταστρέφει τη θέση αναγνώρισης 

των περιοριστικών ενζύµων BstNl ή Mspl αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα κατά την 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης ή πολυακριλαµιδίου ο ιχνηθέτης να 

αναγνωρίζει ένα περιοριστικό θραύσµα µεγαλυτέρου µήκους. 

K � ras: Mέρος του προϊόντος της PCR (15-20µl), πέπτεται µε    30IU 

της περιοριστικής ενδονουκλεάσης BstNI, µε αποτέλεσµα τη διάκριση του 

µεταλλαγµένου από το φυσιολογικό αλληλόµορφο, εάν υφίσταται µετάλλαξη 

του γονιδίου στο κωδικόνιο 12. Η πέψη διενεργείται στους 60οC για 3 ώρες. 

Ν � ras: Μέρος του προϊόντος της PCR (15-20µl), πέπτεται µε 30IU του 

περιοριστικού ενζύµου BstNI,  για το διαχωρισµό του µεταλλαγµένου από το 

φυσιολογικό αλληλόµορφο, σε περίπτωση που υφίσταται µετάλλαξη του 

γονιδίου στο κωδικόνιο 61. Η πέψη διενεργείται στους 37οC για 12 ώρες. 

H � ras: Mέρος του προϊόντος της  PCR αντίδρασης (15-20µl), πέπτεται 

µε 30IU της περιοριστικής ενδονουκλεάσης Mspl, οπότε είναι δυνατή η 

διάκριση µεταξύ του φυσιολογικού και του µεταλλαγµένου αλληλοµόρφου, εάν 

υφίσταται µετάλλαξη του γονιδίου στο κωδικόνιο 12. Η πέψη διανεργείται 

στους 37οC για 12 ώρες. 



 

 

 

 
 
Εικόνα 3.1.: Σχηµατική απεικόνιση της ανίχνευσης µεταλλάξεων, στο κωδικόνιο 12, 

του H-ras ογκογονιδίου, χρησιµοποιώντας την τεχνική της PCR-RFLP 
ανάλυσης. 

 

 

Εικόνα 3.2.:  Σχηµατική απεικόνιση της ανίχνευσης µεταλλάξεων, στο κωδικόνιο 12, 
του K-ras ογκογονιδίου, χρησιµοποιώντας την τεχνική της PCR-RFLP 
ανάλυσης. 

 



 

 

 

Ηλεκτροφόρηση DΝΑ από δείγµατα λαρυγγικών νεοπλασιών 

 

Το DNA ηλεκτροφορείται σε πήκτωµα αγαρόζης ή πολυακρυλαµιδίου. 

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. Όσο µεγαλύτερα είναι τα τµήµατα 

του DNA, καθώς και όσο µεγαλύτερες είναι οι διαφορές µεγέθους των 

τµηµάτων που πρόκειται να διαχωρισθούν τόσο καταλληλότερο είναι το 

πήκτωµα αγαρόζης. Αντίθετα, για µικρότερα τµήµατα DNA και για µικρές 

διαφορές µεγέθους ανάµεσά τους, επιλέγεται το πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου          

(19:1 µίγµα ακρυλαµιδίου/bis � ακρυλαµιδίου).  

 

Ηλεκροφόρηση DNA σε πήκτωµα αγαρόζης. Τα προϊόντα της πέψης των 

νεοπλασµατικών ιστών αναλύθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 2% για την 

ανίχνευση µεταλλάξεων στα γονίδια K- και H-ras (κωδικόνιο 12). Η επιθυµητή 

ποσότητα αγαρόζης διαλύεται σε διάλυµα 0,5xTBE και θερµαίνεται µέχρι 

βρασµού για 5min περίπου. Στη συνέχεια, αφήνεται να κρυώσει έως τους 60οC 

και προστίθεται βρωµιούχο αιθίδιο (EtBr) σε τελική συγκέντρωση  0,5mg/ml. 

Το στερεοποιηµένο πήκτωµα εµβαπτίζεται σε συσκευή ηλεκτροφόρησης που 

περιέχει 0,5xTBE. Τα δείγµατα φορτώνονται αφού αναµιχθούν µε 1/10 του 

όγκου διαλύµατος φόρτωσης και εφαρµόζεται ηλεκτρική τάση. Οι ζώνες του 

DNA γίνονται ορατές µε έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία. 



 

 

∆ιάλυµα TBE: 10,8g/dl, 5,5g/l βορικό οξύ, 0,002 EDTA. 

∆ιάλυµα φόρτωσης: 0,25 µπλε της βρωµοφαινόλης, 0,25% κυανό του ξυλενίου, 

25% φικόλλη. 

 

Ηλεκτροφόρηση DNA σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου   

Επίσης έγινε ηλεκτροφορητικός διαχωρισµός των προϊόντων 

αλυσιδωτής αντίδρασης σε πήκτωµα πολυακριλαµιδίου 10%. Στη συνέχεια 

έγινε χρώση των προϊόντων του πηκτώµατος πολυακριλαµιδίου µε χρώση µε 

νιτρικό άργυρο. 

 

 

 

3.3.3. Ανάλυση απλοτύπου µε δείκτες µικροδορυφορικού DNA 

 

H µέθοδος περιλαµβάνει την PCR ενίσχυση των πολυµορφικών αυτών 

περιοχών, την ηλεκτροφόρηση του προϊόντος σε πήκτωµα πολυακριλαµιδίου 

10% για 8 ώρες και τη χρώση µε νιτρικό άργυρο. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης 

των αλληλουχιών αυτών (επαναλαµβανόµενες αληλουχίες και πολυµορφισµός 

δηλ. ετεροζυγωτία) επισηµαίνονται διάφοροι παράγοντες, η προσοχή των 

οποίων επιβάλλεται για την επιτυχία της µεθόδου. Αρχικά απαιτείται η 

διατήρηση της αντίδρασης στην εκθετική της φάση, δεδοµένου ότι πρόκειται 

για  ηµιποσοτική µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής έντασης των δύο 

αλληλοµόρφων. Επίσης, κατά την ηλεκτροφόρηση πρέπει να επιτυγχάνεται η 



 

 

µέγιστη διακριτική ικανότητα αφού συχνά τα αλληλόµορφα διαφέρουν σε 

µέγεθος µόνο ως προς δύο ζεύγη βάσεων.  

Μικροδορυφορική ανάλυση µε τη χρήση της PCR µεθόδου.  Για την ανίχνευση 

µικροδορυφορικών αλλοιώσεων στον ιστό των λαρυγγικών νεοπλασµάτων 

χρησιµοποιήθηκαν 15 µικροδορυφορικοί δείκτες (Research Genetics, Inc, 

USA), οι οποίοι εδράζονταν σε µια ευρεία κλίµακα χρωµοσωµικών βραχιόνων 

(Πίνακας 3.2.). 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3.2. 

Μικροδορυφορικός δείκτης Χρωµόσωµα 
ANK1 8 
D8S133 8 
D8S137 8 
PLAT 8 
IFNA 9 
D9S265 9 
D9S270 9 
D9S50 9 
D9S132 9 
D9S51 9 
D9S259 9 
THRA1 17 
D17S579 17 
D17S855 17 
D17S250 17 
 



 

 

H αντίδραση της PCR διενεργήθηκε σε όγκο διαλύµατος 50µl, 

αποτελούµενο από 200ng γενοµικού DNA, 1µM κατάλληλου εκκινητή, 250µM 

dNTPs, 5µl 10x ρυθµιστικού διαλύµατος (670mM Tris HCl, pH 8,5: 166mM 

ammonium sulfate: 67mM magnesium chloride: 1,7mg/ml BSA: 100µM b-

mercaptoethanol  1% (w/v) Triton X-100) και 1IU Taq DNA πολυµεράσης. To 

µίγµα προεπωάσθηκε για 5min στους 95οC και στη συνέχεια το DNA 

ενισχύθηκε για 35 κύκλους στους 95οC, 55οC και 72οC αντίστοιχα. Μέρος του 

PCR προϊόντος  (7µl) ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου 10% 

και χρώσθηκε µε νιτρικό άργυρο. Η διαπίστωση των µικροδορυφορικών 

αλλοιώσεων καθοδηγήθηκε από τη συγκριτική εκτίµηση του τύπου 

ηλεκτροφόρησης του ενισχυµένου DNA µεταξύ του νεοπλασµατικού και του 

φυσιολογικού ιστού (αίµα).    

Xρώση του DNA µε νιτρικό άργυρο. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται όταν το 

DNA έχει ηλεκτροφορηθεί σε πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου και χαρακτηρίζεται 

από µεγάλη ευαισθησία. Η ιδιότητά της αυτή την καθιστά ευρέως εφαρµόσιµη 

στην καθηµερινή εργαστηριακή πρακτική, σε αντίθεση µε τη ραδιενεργό 

µέθοδο. Ως σηµαντικό µειονέκτηµα της µεθόδου αναφέρεται η µη ειδική 

χρώση του δίκλωνου DNA, δεδοµένου ότι χρωµατίζεται επίσης και το 

µονόκλωνο DNA, το RNA καθώς και διάφορες πρωτείνες. Έτσι η µέθοδος 

υστερεί ως προς την απόδοση υψηλής καθαρότητας DNA. Αρχικά το πήκτωµα 

πολυακρυλαµιδίου τοποθετείται υπό ανάδευση σε µονιµοποιητικό διάλυµα για 

10min, το οποίο εµπεριέχει 10% αιθανόλη και 0,5% οξεικό οξύ. Ακολουθεί η 



 

 

προσθήκη διαλύµατος νιτρικού αργύρου 0,1% (w/v) για 20min σε ηµίφως, 

έκπλυση µε νερό και η προσθήκη κατόπιν του διαλύµατος εµφάνισης που 

περιέχει 0,4N NaΟΗ και (v/v) φορµαλδεϋδη. Η αντίδραση τερµατίζεται µε την 

προσθήκη διαλύµατος ανθρακικού νατρίου 0,75% (w/v). 

 

3.3.4. Υλικά και εταιρείες προέλευσης 

 

1,2 � διυδροξύ � αιθυλενο � δις � ακρυλαµίδιο (Bis � acry � lamide) � BDH. 

Αγαρόζη (Agarose) � BRL 

Αιθανόλη (Ethanol) � BDH 

Αιθυλο � διαµινο � τετραοξεικό (EDTA) � BDH 

Βορικό οξύ(Boric Acid) � BDH 

Βρωµιούχο αιθίδιο (Ethidium Bromide) � Sigma 

Γλυκερόλη (Glycerol) � BRL 

∆ιθειοθρεϊτόλη (Dithitreitol, DTT) � Sigma 

dNTPs � Boehringer Manheim 

Ένζυµα περιορισµού (Restriction enzymes) 

Mspl � New England Biolabs 

Mscl � New England Biolabs 

MstNI � New England Biolabs. 

Θειϊκό αµµώνιο (Ammonium Sulphate) � Fluka 

Ισοπροπανόλη BDH 



 

 

Κιτρικό νάτριο BDH 

Κυανό της βρωµοφαινόλης (Bromophenol Blue) � Sigma 

Λιγάση (Ligase) � NEB 

Μεθανόλη � Fluka 

Μικροδορυφορικοί δείκτες � Research Genetics Inc., USA 

Μπλε του τρυπανίου (Trypan blue) � Sigma 

Νιτρικός Άργυρος � Sigma 

Οξεϊκό αµµώνιο � Sigma 

Πρωτεϊνάση � K (Proteinase k) � Sigma 

SDS (Sodium Dodecyl Sulphate) � BDH 

Taq πολυµεράση � Advanced Biotechnology 

Τετραµέθυλ � αιθυλεν � διαµίνη (TEMED) � Sigma 

Tris βάση � BDH 

Triton � x � 100 � Sigma 

Tween � 20 � Sigma 

Υπεροξείδιο του νατρίου � Sigma 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου � BDH 

Υπερθειϊκό αµµώνιο (Ammonium Persulfate) � BRL 

Χλωριούχο νάτριο (Sodium chloride) � Fluca 

Χλωροφόρµιο � Fluca 

Φικόλλη (Ficoll) � Sigma 

Φίλτρα µε διάµετρο πόρου 0,22 και 0,45µm � Millore 
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Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 

 

4.1. Αντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

 

Το αντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να 

ανιχνευθεί το φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας και της αστάθειας 

του µικροδορυφορικού DNA σε υλικά λαρυγγικών νεοπλασιών καθώς και να 

καθορισθεί µε την τεχνική της PCR � RFLP ανάλυσης, η εµπλοκή των 

ογκογονιδίων H-, K-  και N-ras   στην παθογένεια του καρκίνου του λάρυγγα.    

 

4.2. Αστάθεια µικροδορυφορικού DΝΑ και απώλεια της 

ετεροζυγωτίας 
 

Η αστάθεια του µικροδορυφορικού DΝΑ αποτελεί γενετική αλλοίωση 

των νεοπλασµατικών κυττάρων που ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα. Το 

φαινόµενο αυτό αφορά τη δηµιουργία νέων αλληλοµόρφων µικροδορυφορικού 

DΝΑ, τα οποία απουσιάζουν από τον φυσιολογικό ιστό του ατόµου. Τα νέα 

αυτά αλληλόµορφα µορεί να είναι είτε µεγαλύτερα, είτε µικρότερα από τα 

µητρικά από τα οποία προήλθαν, ανάλογα µε το αν είναι το αποτέλεσµα 



 

 

εισδοχής ή έλλειψης ενός ή περισσοτέρων επαναλαµβανοµένων µονάδων. Η 

αστάθεια του µικροδορυφορικού DΝΑ αρχικά περιγράφηκε σε κληρονοµικές 

µορφές καρκίνων, όπως το σύνδροµο του κληρονοµικού µη πολυπωσικού 

καρκίνου του παχέως εντέρου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλους τους 

σποραδικούς καρκίνους του ανθρώπου. 

Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση αλληλοτύπου αντιπροσωπεύει την 

σάρωση των βραχιόνων των χρωµοσωµάτων του ανθρώπου µε ειδικούς δείκτες 

µικροδορυφορικού DΝΑ για τον υπολογισµό των ποσοστών της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στην αποκάλυψη των βραχιόνων 

εκείνων των χρωµοσωµάτων που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά 

απώλειας της ετεροζυγωτίας και κατά συνέπεια εµφανίζουν την υψηλότερη 

πιθανότητα να περιέχουν ογκο � κατασταλτικά γονίδια, σηµαντικά για την 

ανάπτυξη των νεοπλασµατικών νόσων. Η απώλεια της ετεροζυγωτίας για µια 

συγκεκριµένη θέση ενός χρωµοσώµατος ανιχνεύεται µε την απουσία 

αλληλουχιών του µικροδορυφορικού DΝΑ στους όγκους σε σχέση µε το 

φυσιολογικό ιστό. Η απώλεια της ετεροζυγωτίας µπορεί να προκληθεί από 

ενδιάµεσες ελλείψεις ή απαλείψεις µεγάλων χρωµοσωµικών τµηµάτων κατά 

την µιτωτική διαίρεση (Κόφφα και Σπαντίδος, 1996). Με την ανίχνευση του 

φαινοµένου προσδιορίζεται η θέση των ογκο � κατασταλτικών γονιδίων και 

επιτυγχάνεται κατ� αυτόν τον τρόπο η χαρτογράφησή τους. 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί 

αν οι προαναφερόµενες αλλοιώσεις του µικροδορυφορικού DΝΑ (αστάθεια 



 

 

του µικροδορυφορικού DΝΑ � απώλεια της ετεροζυγωτίας) εµπλέκονται στην 

παθογένεια των πρωτοπαθών λαρυγγικών νεοπλασιών.  

Για την ανίχνευση των αλλοιώσεων του µικροδορυφορικού DΝΑ και 

της απώλειας ετεροζυγωτίας χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 32 κυτταρολογικά 

λαρυγγικά υλικά (13 εκ των οποίων προέρχονταν από καλοήθεις νεοπλασίες 

του λάρυγγα και τα 19 από κακοήθεις νεοπλασίες του λάρυγγα) και 

αναλύθηκαν µε 15 δείκτες µικροδορυφορικού DΝΑ. 4 από τους δείκτες αυτούς  

εδράζονταν στην 8p21 γονιδιακή περιοχή, 7 στην 9p21 και 4 στην 17q12 - q21 

κοντά στην περιοχή του ΒRCΑ1 γονιδίου. Οι συνθήκες για την εκτέλεση της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης αναγράφονται σε προηγούµενη ενότητα, 

ενώ η στατιστική ανάλυση έγινε µε εφαρµογή του χ², µε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p<0.05.  

Στα υπό µελέτη λαρυγγικά υλικά η ανάλυση µικροδορυφορικού DΝΑ 

έδειξαν γενετικές αλλοιώσεις σε όλους τους ασθενείς σε τουλάχιστον ένα 

µικροφορικό δείκτη. Τα αποτελέσµατα αναγράφονται στον πίνακα 4.1. 

Ειδικότερα βρέθηκε σε 15 από τα 32 λαρυγγικά υλικά απώλεια ετεροζυγωτίας 

στην 8p21 γονιδιακή περιοχή (ποσοστό 47%) � εκ των οποίων τα 5 

αντιστοιχούσαν σε καλοήθεις βλάβες, ενώ τα 10 σε κακοήθεις �  σε 25/32 

(ποσοστό 78%) στην 9p21 γονιδιακή περιοχή, σε 18/32 (ποσοστό 56%) στην 

17q γονιδιακή περιοχή � 8 υλικά ήταν καλοήθεις λαρυγγικές νεοπλασίες και 10 

σε κακοήθεις � ενώ δεν ανιχνεύθηκε οµοζυγωτία σε κανένα από τους 

µικροδορυφορικούς δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν. Χαρακτηριστικά 



 

 

παραδείγµατα δειγµάτων που εµφάνισαν το φαινόµενο LOH φαίνονται στην 

εικόνα 4.1. Το φαινόµενο της αστάθειας του µικροδορυφορικού DΝΑ 

ανιχνεύθηκε σε 2 µόνο υλικά, που ανιστοιχούσαν σε επιθηλιοειδείς καρκίνους 

του λάρυγγα.  



 

 



 

 

Νο Τύπος 
βλάβης 

ΑΝΚ1 D8S133 D8S137 PLAT IFNA D9S265 D9270 D9S50 D9S132 D9S51 D9S2

1 + H NI H H H LOH H H H H H 
2 + NI H H H H H H H H H H 
3 + NI H H H LOH H H H H H H 
4 - NI H H H LOH H LOH LOH H H H 
5 - H LOH NI H LOH LOH H H NI H H 
6 - NI H H H LOH H H H H LOH NI 
7 + LOH NI H H H H H H H H H 
8 + H H H H H H H H H H H 
9 + NI H LOH LOH H H LOH LOH NI H LOH
10 + H LOH LOH H H LOH H H H LOH H 
11 - H H H NI H H H LOH LOH H H 
12 + H LOH NI H H H LOH H LOH LOH H 
13 + H H LOH H LOH LOH LOH H NI H LOH
14 + H H H LOH H H H H H H H 
15 - NI H - H H H H H H H LOH
16 + NI - - H H H H LOH H H H 
17 - H H H H LOH H H LOH H H H 
18 - LOH H LOH H LOH H H H H H H 
19 + H H H - H H LOH LOH H H LOH
20 - H LOH H H H LOH LOH H H H H 
21 - H H H H LOH LOH H H LOH H H 
22 + H H H LOH H H H H H H H 
23 + LOH H LOH H H H H H NI H H 
24 - LOH LOH H H H H LOH H H H LOH
25 - NI H H H H H H LOH H H H 
26 + H H H H H LOH H LOH H H H 
27 + NI LOH H H LOH H H H H LOH H 
28 - H H H LOH H H LOH NI H H H 
29 + H H H H H NI LOH NI LOH H H 
30 - - H H H LOH H H H H H H 
31 + H NI LOH LOH H H H H H H H 
32 + H H H NI H H NI H LOH H LOH

Απώλεια της ετεροζυγωτίας σε κυτταρολογικά λαρυγγικά υλικά. 
H: Ετερόζυγο 
      LOH: Απώλεια τηε ετεροζυγωτίας 
          NI: Χωρίς πληροφορίες 
+: Κακοήθεια 
- : Καλοήθεια 
         ΜΙ : Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
Εικόνα 4.1: Παραδείγµατα απώλειας ετεροζυγωτίας σε καρκίνο του λάρυγγα.  

Ν=φυσιολογικό DNA, T=καρκινικό DNA.  
Οι δείκτες υποδεικνύουν τη θέση της απώλειας του αλληλοµόρφου.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.3.Μοριακή µελέτη γονιδίων ras 
 

4.3.1. Ανίχνευση σηµειακών µεταλλάξεων των γονιδίων ras σε 

πρωτοπαθείς λαρυγγικές βλάβες 

 

Όπως είναι γνωστό, οι σηµειακές µεταλλάξεις αποτελούν τον 

συνηθέστερο µηχανισµό ενεργοποίησης των ras γονιδίων. Στη συγκεκριµένη 

ερευνητική εργασία έγινε µελέτη 41 κυτταρολογικών υλικών λαρυγγικών 

νεοπλασιών (19 εκ των οποίων είναι καλοήθεις και 22 κακοήθεις βλάβες του 

λάρυγγα), για την ανίχνευση µεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12 των Η-ras και Κ-

ras, και του Ν-ras.  

 

Εικόνα 4.2.: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των γονιδίων Η-ras, K-ras και Ν-ras και 
εντοπισµός των θέσεων µε αυξηµένη πιθανότητα µεταλλαξιγένεσης.  



 

 

 
 
 

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε ήταν η εκλεκτική ενίσχυση της 

αλληλουχίας εκατέρωθεν του υπό µελέτη κωδικονίου µε την PCR και 

ακολούθως η πέψη του αντίστοιχου προϊόντος µε κατάλληλο ένζυµο 

περιορισµού. Η ανίχνευση της µετάλλαξης πραγµατοποιήθηκε έπειτα από 

ηλεκτροφόρηση των προϊόντων πέψης σε κατάλληλο πήκτωµα αγαρόζης ή 

πολυακρυλαµιδίου. Η αρχή της µεθόδου εντοπίζεται στο γεγονός ότι η ύπαρξη 

µετάλλαξης αλλοιώνει την αλληλουχία αναγνώρισης του περιοριστικού 

ενζύµου µε αποτέλεσµα να µεταβάλλεται το ηλεκτροφορητικό πρότυπο των 

προϊόντων πέψης. 

Στο πλαίσιο της µοριακής ανάλυσης των πρωτοπαθών λαρυγγικών 

βλαβών που συµπεριελήφθησαν στη µελέτη µας, η εφαρµογή της PCR � RFLP 

µεθόδου ανέδειξε την παρουσία σηµειακής µετάλλαξης σε 2 µόνο λαρυγγικά 

υλικά στο κωδικόνιο 12 του Κ-ras (ποσοστό 4,8%) και καµία µετάλλαξη δεν 

ανιχνεύθηκε στα Η- και Ν-ras. Παραδείγµατα δειγµάτων που φέρουν 

µετάλλαξη για το κωδικόνιο 12 του γονιδίου Κ-ras απεικονίζονται στην 

Εικόνα 4.3. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε προηγούµενες 

µελέτες, που δείχνουν χαµηλά ποσοστά σηµειακών µεταλλάξεων στα µέλη της 

οικογενεία H-, K- και N-ras σε καρκίνους της κεφαλής και του τραχήλου, σε 

∆υτικοευρωπαϊκές χώρες. 



 

 

 

Εικόνα 4.3.: Χαρακτηριστικό παράδειγµα λαρυγγικών υλικών που έχουν υποστεί 
σηµειακή µετάλλαξη στο Κ-ras ογκογονίδιο.Τα παραγόµενα προϊόντα 
ηλεκτροφορήθηκαν σε gel πολυακρυλαµιδίου 8%. Οι σειρές 3 και 4 είναι 
τα µεταλλαχθέντα δείγµατα. Οι σειρές 1, 2 και 5 είναι τα φυσιολογικά 
δείγµατα και η σειρά 6 προϊόν της PCR. H σειρά Μ µοριακός γενετικός 
δείκτης.   
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 

5.1. Απώλεια της ετεροζυγωτίας και αστάθεια του µικροδορυφορικού  

DNA στον καρκίνο του λάρυγγα 
 

  Ο καρκίνος του λάρυγγα είναι σπάνιος, αφού αποτελεί το 2% όλων των 

καρκίνων στον άνθρωπο, ενώ το 90 � 95% είναι επιθηλιακού τύπου. 

Επιδηµιολογικές µελέτες καταδεικνύουν σηµαντική γεωγραφική διακύµανση 

της νόσου και θετική συσχέτιση µε το κάπνισµα και την κατάχρηση αλκοόλ. 

Αν και έχουν δηµοσιευθεί διεθνώς πολλές κλινικές µελέτες για τον καρκίνο του 

λάρυγγα ελάχιστα επιστηµονικά δεδοµένα υπάρχουν για την µοριακή βιολογία 

της νόσου. Ένα σύνολο µοριακών µηχανισµών έχουν συσχετισθεί µε την 

ανάπτυξη της νόσου, όπως η ενεργοποίηση των πρωτο � ογκογονιδίων όπως τα 

ras και η απενεργοποίηση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων  όπως το p53. Οι 

σηµειακές µεταλλάξεις και υπερέκφραση γονιδιακών προϊόντων αποτελούν τον 

πιο κοινό µηχανισµό γενετικής µεταβολής που πυροδοτούν διαδικασίες 

ογκογένεσης � καρκινογένεσης.  

Το φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας όπως έχει αναπτυχθεί 

εκτενώς στο πρώτο κεφάλαιο, σχετίζεται µε την παρουσία ογκοκατασταλτικών 

γονιδίων, γονιδίων που φαίνεται να εµπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης του 



 

 

καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου αλλά και ειδικότερα στον καρκίνο του 

λάρυγγα. Στην παρούσα µελέτη ερευνήθηκε το φαινόµενο της απώλειας της 

ετεροζυγωτίας στις 8p21, 9p21και 17q21 γονιδιακή περιοχή σε 32 

κυτταρολογικά λαρυγγικά υλικά, που αντιστοιχούν σε καλοήθεις και κακοήθεις 

βλάβες του λάρυγγα. Τα σηµαντικά αποτελέσµατα, που συνιστούν τα υψηλά 

ποσοστά απώλειας της ετεροζυγωτίας µε 47% στην 8p21, 78% στην 9p21 και 

56% στην 17q21 γονιδιακή περιοχή καταδεικνύουν την εµπλοκή των υπό 

εξέταση γονιδιακών περιοχών, που φέρουν ογκοκατασταλτικά γονίδια, στην 

διαδικασία ανάπτυξης των λαρυγγικών νεοπλασιών και ειδικότερα του 

καρκίνου του λάρυγγα.  

Πιο συγκεκριµένα τα υψηλά ποσοστά της απώλειας ετροζυγωτίας στην 

8p21 περιοχή επιβεβαιώνουν και άλλες µελέτες για την συµµετοχή του 

χρωµοσώµατος 8 στην ανάπτυξη νεοπλασιών του λάρυγγα. Οι περιοχές αυτές 

είναι πολύ κοντά σε συγκεκριµένα ογκοκατασταλτικά γονίδια, που ευθύνονται 

για την ανάπτυξη άλλου είδους όγκων, όπως στον καρκίνο του παχέως εντέρου 

και της ουροδόχου κύστης και συνεπώς λόγω των υψηλών ποσοστών που 

ανιχνεύθηκαν και σε ευρύτερο φάσµα καρκίνων στον άνθρωπο. 

Το πιο υψηλό απώλειας της ετεροζυγωτία ανιχνεύθηκε στην 9p21 

γονιδιακή περιοχή. Γενετικές αλλοιώσεις στην 9p περιοχή συχνά 

ανευρίσκονται στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης (D9S162 και D9S171 

γενετικούς δείκτες), στον µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα και στο 

κακόηθες µεσοθηλίωµα ανάµεσα στους ΙFΝΑ και D9S171 δείκτες, σε 



 

 

λεµφοκυτταρικές λευχαιµίες και σε γλοιώµατα. Έχει βρεθεί ότι και στα 

επιθηλιοειδή καρκινώµατα της κεφαλής και του τραχήλου γενετικές αλλοιώσεις 

στην 9p γονιδιακή περιοχή και ειδικότερα µεταξύ των δεικτων D9S162 και 

D9S161. Τα υψηλά ποσοστά της απώλειας σ� αυτήν την γονιδιακή περιοχή 

αποδεικνύουν ότι το υποψήφιο ογκοκατασταλτικό γονίδιο που βρίσκεται σε 

αυτήν την περιοχή, εµπλέκεται πιθανώς στην ογκογένεση του καρκίνου του 

λάρυγγα. Στην ίδια περιοχή ταυτοποιείται ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο το 

p16 το οποίο συνδέεται µε τον µικροδορυφορικό δείκτη ΙFΝΑ. Τα χαµηλά 

ποσοστά απώλειας της ετεροζυγωτίας, που ανευρέθησαν µε την εφαρµογή του 

δείκτη αυτού, µειώνουν τις πιθανότητες συµµετοχής στην ογκογενετική 

διαδικασία. Αντιθέτως τα υψηλά ποσοστά που βρέθηκαν στους υπόλοιπους 

δείκτες για την 9p περιοχή δείχνουν ότι αλλοιώσεις του p16 δεν φαίνεται να 

συµµετέχουν στην καρκινογένεση, αλλά γονιδιακές περιοχές γύρω του, 

αποτελούν πιθανότατα περιοχές που εδράζουν ογκοκατασταλτικά γονίδια που 

εµπλέκονται στη διαδικασία την καρκινογένεσης, υπόθεση που βρίσκεται σε 

συµφωνία µε τους Cairns και συνεργάτες. Νεότερα δεδοµένα δείχνουν ότι το 

γονίδιο p16 αποτελεί µέλος της οικογένειας γονιδίων µε ογκοκατασταλτική 

λειτουργία και συνεπώς άµεσα συνδεδεµένο µε την ογκογένεση. Το p15 

(ΜΤS2) έχει κλωνοποιηθεί και έχει ταυτοποιηθεί σε παρακείµενη γονιδιακή 

περιοχή του p16. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα υψηλά ποσοστά απώλειας που 

ανιχνεύθηκαν στην 9p21 περιοχή σε καλοήθεις βλάβες του λάρυγγα, 

καταδεικνύουν την παρουσία ογκοκατασταλτικών γονιδίων, που εµπλέκονται 



 

 

όχι µόνο στην ανάπτυξη κακοήθων νεοπλασιών, αλλά και καλοήθων βλαβών 

του λάρυγγα..         

  Tα υψηλά ποσοστά απώλειας ετεροζυγωτίας στην 17q περιοχή, περιοχή 

που ταυτοποιείται το γνωστό και σε άλλους καρκίνους BRCA1 γονίδιο, (όπως 

στον οικογενή καρκίνο του µαστού και των ωοθηκών, σε σποραδικούς 

καρκίνους του προστάτη και σε µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα), 

ενισχύει την υπόθεση της συµµετοχής του και στην ανάπτυξη λαρυγγικών 

νεοπλασιών και ειδικότερα καρκίνου του λάρυγγα.  

Εκτός από την ενεργοποίηση των ογκογονιδίων και την αδρανοποίηση 

των ογκοκατασταλτικών γονιδίων, φαίνεται ότι στην ογκογένεση εµπλέκονται 

και αλλοιώσεις που αφορούν, τις πρόσφατα ανακαλυφθείσες, 

επεναλαµβανόµενες αλληλουχίες του µικροδορυφορικού DΝΑ. Τέτοιου είδους 

γενετικές αλλοιώσεις, όπως είναι η αστάθεια του µικροδορυφορικού DΝΑ, 

έχουν ανιχνευθεί σε σηµαντικό ποσοστό των ανθρώπινων νεοπλασµάτων, αλλά 

και σε παθολογικές καταστάσεις όπως οι αθηρωµατικές πλάκες και τα 

οφθαλµικά πτερύγια, συνηγορώντας για την ύπαρξη κοινών παθοφυσιολογικών 

µηχανισµών στις παθήσεις αυτές, µε τις νεοπλασίες. 

  Η αστάθεια του µικροδορυφορικού DΝΑ είναι ένα πρώιµο γεγονός σε 

παθήσεις που σχετίζονται µε την αδυναµία επιδιόρθωσης του DΝΑ και 

αντικατοπτρίζει µια αυξηµένη µεταλλαξιογόνο προδιάθεση των κυττάρων. 

Στην παρούσα µελέτη έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί αν το φαινόµενο της 

αστάθειας του µικροδορυφορικού DΝΑ επεκτείνεται και σε λαρυγγικές 



 

 

νεοπλασίες. Σε 2 µόνο από τα συνολικά 32 υπό µελέτη λαρυγγικά 

κυτταρολογικά υλικά, ανιχνεύθηκε αστάθεια. Συγκεκριµένα στο περιστατικό 

Νο 10 και 14 και µόνο σε ένα δείκτη στην 17q περιοχή, ενώ και στα 2 υλικά 

ανιχνεύθηκε απώλεια στην 8p περιοχή. Τέλος στο περιστατικό Νο 10 

ανιχνεύθηκαν γενετικές αλλοιώσεις στους δείκτες D9S265 και D9S51. 

 

5.2.  Ανίχνευση σηµειακών µεταλλάξεων των γονιδίων  ras  

σε καρκίνο του λάρυγγα. 

  

Eίναι γνωστό ότι τα ογκογονίδια ras εµπλέκονται στην καρκινογένεση 

σε σηµαντικό βαθµό, είτε µέσω ενεργοποίησής τους από σηµειακές 

µεταλλάξεις, είτε µέσω υπερπαραγωγής της φυσιολογικά δοµικά, πρωτεΐνης 

ras p21. Μεταλλάξεις στα κωδικόνια 12 ,13 και 61 αποτελούν τους πιο συχνές 

γενετικές αλλοιώσεις στους καρκίνους του ανθρώπου. Ωστόσο δεν έχει 

διερευνηθεί µέχρι πρόσφατα η συµµετοχή των ογκογονιδίων ras στην 

παθογένεση πρωτοπαθών λαρυγγικών νεοπλασιών. Στην παρούσα µελέτη, 

ανιχνεύθηκε το ποσοστό σηµειακών µεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12 των Η-, Κ- 

και Ν-ras γονιδίων σε 41 κυτταρολογικά λαρυγγικά υλικά (19 εκ των οποίων 

ήταν καλοήθεις και 22 κακοήθεις βλάβες του λάρυγγα), µε την εφαρµογή της 

µεθόδου της αλυσιδωτής αντίδρασης  πολυµερισµού. Μόνο 2 σηµειακές 

µεταλλάξεις ανιχνεύθηκαν στα Κ-ras ενώ δεν ανιχνεύθηκε καµία στα Η και Ν-

ras γονίδια. Τα αποτελέσµατα αυτά καταδεικνύουν ότι, οι µεταλλάξεις στα ras 

ογκογονίδια είναι ένα σπάνιο φαινόµενο σε νεοπλασίες του λάρυγγα. Τα 



 

 

αποτελέσµατα της µελέτης µας βρίσκονται σε συµφωνία και µε µελέτες σε 

πληθυσµούς των αναπτυγµένων χωρών του ∆υτικού κόσµου, όπου 

ανιχνεύονται χαµηλά ποσοστά σηµειακών µεταλλάξεων των ογκογονιδίων ras 

σε επιθηλιοειδείς καρκίνους της κεφαλής και του τραχήλου (<5%). Αντίθετα 

µελέτες ανάλογες σε πληθυσµούς της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ινδίας 

δείχνουν υψηλά ποσοστά σηµειακών µεταλλάξεων των ρας ογκογονιδίων σε 

καρκίνους του λάρυγγα (ποσοστό 35%), κυρίως των Η-ras, στοιχείο που 

σχετίζεται µε περιβαλλοντικούς παράγοντες και ειδικότερα µε την µάσηση 

καπνού. 

Αυτή η έρευνα αποτελεί την πρώτη µελέτη ανίχνευσης σηµειακών 

µεταλλάξεων σε κυτταρολογικά υλικά λαρυγγικών βλαβών. Λαρυγγικά υλικά 

είναι εύκολο να επιστρωθούν ενώ η µέθοδος της άµεσης λαρυγγοσκόπησης µε 

την βοήθεια της οποίας συλλέγεται υλικό από την ύποπτη ανατοµική περιοχή, 

είναι ασφαλής γρήγορη και χωρίς ουσιαστικούς κινδύνους και παρενέργειες. 

Επίσης η σχετικά απλή µέθοδος της µοριακής ανάλυσης των υλικών που 

συλλέγονται µπορεί να αποτελέσει µία ιδιαίτερα αποτελεσµατική µέθοδο για 

την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του λάρυγγα, αλλά και για την πρόληψη 

της νόσου στην περίπτωση σαφής συσχέτισης των γενετικών αλλοιώσεων σε 

καλοήθεις βλάβες του λάρυγγα, µε την πιθανότητα καρκινωµατώδους 

εξαλλαγής και πορείας. Προηγούµενες µελέτες απέδειξαν την παρουσία 

γενετικών αλλοιώσεων σε επίπεδο µικροδορυφορικού DΝΑ σε καλοήθεις αλλά 

και σε κακοήθεις βλάβες του λάρυγγα. Η απουσία σηµειακών µεταλλάξεων στο 



 

 

κωδικόνιο 12 των ογκογονιδίων ras σε βλάβες του λάρυγγα καταδεικνύει την 

ανάγκη ανίχνευσης και άλλων ύποπτων γονιδιακών περιοχών. Η ενεργοποίηση 

των ras ογκογονιδίων έχει αποδειχθεί σε επιθηλιοειδείς καρκίνους της κεφαλής 

και του τραχήλου (SCCΗΝ tumours). Ο βασικός µηχανισµός ενεργοποίησης 

των ras γονιδίων φαίνεται ότι είναι, η υπερέκφραση γονιδιακών προϊόντων και 

των τριών µελών της οικογένειας των ras ογκογονιδίων, σαν αποτέλεσµα 

µεταλλάξεων σε µη γνωστές γονιδιακές περιοχές. Περισσότερες µελέτες είναι 

αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν, µε µεγαλύτερο αριθµό υλικών για την 

πληρέστερη διερεύνηση των κωδικοποιηµένων περιοχών για ύπαρξη 

µεταλλάξεων, αλλά και σε άλλες µη κωδικοποιηµένες περιοχές της οικογένειας 

των ras ογκογονιδίων, για την διευκρίνιση του ρόλου τους στην ανάπτυξη των 

λαρυγγικών νεοπλασιών.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

1. Το φαινόµενο της απώλειας της ετεροζυγωτίας ανιχνεύθηκε σε         

µεγάλο ποσοστό στις υπό µελέτη γονιδιακές περιοχές, καταδεικνύοντας 

την αναγκαιότητα µοριακής ανάλυσης των κυτταρολογικών λαρυγγικών 

υλικών, για την ανάλυση των νεοπλασµατικών κυττάρων σε 

ασυµπτωµατικό στάδιο, στοιχείο που την καθιστά πολύτιµη 

εργαστηριακή εξέταση για την πρώιµη διάγνωση και συνεπώς 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση νεοπλασιών του λάρυγγα και 

ειδικότερα του καρκίνου του λάρυγγα. 

2. Ανιχνεύθηκαν χαµηλά ποσοστά αστάθειας µικροδορυφορικού DΝΑ στα 

υπό µελέτη κυτταρολογικά λαρυγγικά υλικά. 

3. Ανιχνεύθηκαν χαµηλά ποσοστά σηµειακών µεταλλάξεων στο κωδικόνιο 

12 των ras ογκογονιδίων, στα υπό µελέτη κυτταρολογικά λαρυγγικά 

υλικά.  
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