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II. Δπραξηζηίεο 

 

Ζ πανμύζα δζδαηημνζηή δζαηνζαή ζπεδζάζηδηε ηαζ εηπμκήεδηε ζημ Δνβαζηήνζμ 

Κθζκζηήξ Ημθμβίαξ, ημο Τμιέα Δνβαζηδνζαηήξ Ηαηνζηήξ, ηδξ Ηαηνζηήξ ημο 

Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ, ζημ Ζνάηθεζμ ηαηά ημ πνμκζηό δζάζηδια 2005-2012.  

 

Οθμηθδνώκμκηαξ αοηή ηδκ επζζηδιμκζηή πνμζπάεεζα, εα ήεεθα κα εηθνάζς ηζξ 

εοπανζζηίεξ ιμο ηαζ ηδκ εοβκςιμζύκδ ιμο ζημκ Δπζαθέπμκηα Καεδβδηή ιμο 

Γδιήηνζμ Α. Σπακηίδμ, βζα ηζξ πμθύηζιεξ ζοιαμοθέξ ημο ηαζ ζδέεξ, ηζξ επζζηδιμκζηέξ 

ημο βκώζεζξ, βζα ηδκ πμθύηζιδ ιεηαθμνά ζημζπείςκ από ηδκ πθμύζζα ειπεζνία ημο 

ζημκ πώνμ ηδξ Βαζζηήξ Ένεοκαξ ηαζ ηςκ Βζμεπζζηδιώκ, όπςξ ηαζ βζα ηδκ αιένζζηδ  

δεζηή ζοιπανάζηαζδ πμο ιμο πανείπε ηαεώξ ηαζ ηδκ θζθμλεκία πμο ιμο πνμζέθενε. 

Δπίζδξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηαζ κα εηθνάζς ηδκ ααεύηαηδ εοβκςιμζύκδ ιμο 

βζα ηδ ζοκενβαζία, ηζξ ζδέεξ, ηζξ ζοιαμοθέξ ηαζ ηδκ αμήεεζα ζε αοηήκ ηδκ πνμζπάεεζα 

ιμο ημκ Καεδβδηή Κθζκζηήξ Ημθμβίαξ Γεώνβζμ Σμοναίκμ. Δλίζμο εα ήεεθα κα 

εοπανζζηήζς ημκ Καεδβδηή ιμο Οδοζζέα Εώνα, βζα ηδκ επζζηδιμκζηή ημο 

ζοκεζζθμνά, βζα ημ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ ζοιιεημπή ημο ζηδκ επίαθερδ ηαζ αλζμθόβδζδ 

ηδξ πανμύζαξ δζαηνζαήξ. Δλίζμο εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ Καεδβδηή 

Φναβηίζημο Δ. Σμθνά ηαζ ηδκ Καεδβήηνζα Δθπίδα Γζακκζηάηδ βζα ηδκ επζζηδιμκζηή 

όζμ ηαζ βζα ηδκ οθζηή ημοξ ζοκεζζθμνά, βζα ηδ ζοθθμβή ημο ηόζμ πμθύηζιμο ηαζ 

απαναίηδημο αζμθμβζημύ οθζημύ, βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ αοηήξ ηδξ δζαηνζαήξ. 

Δπζπνμζεέηςξ εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς όθα ηα ιέθδ ημο Δνβαζηδνίμο Κθζκζηήξ 

Ημθμβίαξ, ιεηαδζδαηημνζημύξ ενεοκδηέξ, δζδάηημνεξ ηαζ οπμρήθζμοξ δζδάηημνεξ βζα 

ηδ θζθία, ηδκ αιένζζηδ ζοιπανάζηαζδ ηαζ ηδκ αμήεεζα ημοξ. 
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Τέθμξ εα ήεεθα κα αθζενώζς ημ ένβμ ιμο αοηό ζηδκ πμθοαβαπδιέκδ ιμο 

μζημβέκεζα, ημκ παηένα ιμο Απόζημθμ, ηδκ ιδηένα ιμο Κονζαηή, ημκ αδενθό ιμο 

Φνζζηόθμνμ ηαζ ηδκ αννααςκζαζηζηζά ιμο Καηενίκα ηαζ κα ημοξ εοπανζζηήζς βζα ηδκ 

δεζηή ηαζ οθζηή οπμζηήνζλδ ηαζ πενζζζόηενμ όθςκ βζα ηδκ ζημνβή, ηαηακόδζδ ηαζ 

ηενάζηζα οπμιμκή ημοξ ζε όθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαηνζαήξ ιμο. 
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ΙΙΙ. πληνκνγξαθίεο 

 

BKV: Polyoma Virus BK 

JCV: John Cunningham Virus 

SV40: Simian Virus 40 

HPV: Human Papilloma Virus 

RAS: Rat Sarcoma 

K-RAS: Kirsten-RAS 

H-RAS: Harvey-RAS 

N-RAS: Neuroblastoma-RAS 

PCR: Polymerase Chain Reaction 

RFLP: Restriction Fragment Length Polymorphism 

TSWCD: Total Samples With Clinical Data 

AGNO: Agnoprotein 

AIDS: Acuired Immune Deficiency Syndrome 

HIV: Human immunodeficiency Virus 

pRB: Retinoblastoma Protein 

GSTP-1: Glutathione S-Transferase Pi 1 

DNA: Deoxyribonucleic Acid 

GI: Gastrointestinal 

ZES: Zollinger-Ellison 

ΠΔΝ: Πμθθαπθή Δκδμηνζκήξ Νεμπθαζία 

AJCC: American Joint Committee on Cancer 

T-ag: T antigen 

BTP: BKV Specific Primer 
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VP-1: Polyoma Viruses specific genomic region 

GTP: Guanosine-5'-Triphosphate 

GTP: Guanosine-5'-Diphosphate 

EDTA: Τέηνα-αζεοθεκμδζαιζκμηεηναμλζηό μλύ 

SDS: Sodium Dodecil Sulfate 

WT: Wild Type 

DPT: Days Post Transfection 

PBS: Phosphate Buffered Saline 

FBS: Foetal Bovine Serum 

FITC: Fluorescein Isothiocyanate 

IgG: Immunoblobulin G 

DAPI: 4',6-diamidino-2-phenylindole 

AST: Aspartate Aminotransferase 

PSA: Prostate Specific Antigen 

GP: General Primers 

RSV: Rous Sarcoma 
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IV. ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 

Οζ πμθοόια ζμί όπςξ μ ζόξ BK (BKV), μ ζόξ JC (JCV) ηαζ μ SV40, ηαεώξ ηαζ μζ ζμί 

ηςκ ακενςπίκςκ εδθςιάηςκ (HPV) εκημπίγμκηαζ ζε όθμοξ ημοξ ακενώπζκμοξ 

πθδεοζιμύξ. Ζ μζημβέκεζα ηςκ πμθοόια ζώκ πνμηαθμύκ οπμηθζκζηέξ επίιμκεξ 

θμζιώλεζξ ηαζ οπμηζκμύκ ηδκ μβημβέκεζδ ζε ακενώπζκεξ ηαζ ιδ ακενώπζκεξ 

ηοηηανζηέξ ζεζνέξ. Γζα κα εθεβεεί δ ζοιιεημπή αοηώκ ηςκ ζώκ ζηδκ μβημβέκεζδ, ζημκ 

πνμζηάηδ ηαζ ημ πάβηνεαξ, δζενεοκήεδηε δ ζοπκόηδηα ειθάκζζδξ ηςκ ζώκ BKV, JCV 

ηαζ HPV ζε ιζα ζεζνά από ακενώπζκεξ ηαημήεεζεξ ημο πνμζηάηδ ηαζ ημο παβηνέαημξ. 

Μεθεηήεδηακ επίζδξ ηα RAS πνώημ-μβημβμκίδζα (H-Ras, K-Ras ηαζ N-RAS), ηα 

μπμία απμηεθμύκ ιένμξ ηςκ εκδμηοηηάνζςκ μδώκ ζδιαημδόηδζδξ, πμο 

δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηό νόθμ ζηδκ ηοηηανζηή ακάπηολδ, νύειζζδ, όπςξ ηαζ ζημ 

ζπδιαηζζιό ηαημδεεζώκ. Ζ ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλύ ημο ηακμκζημύ ακενώπζκμο 

βμκίδζμο RAS, ημο βμκζδίμο ημο ηανηίκμο ηδξ μονμδόπμο ηύζηδξ, ηαζ ημο βμκζδίμο 

ημο ζμύ ηςκ ηνςηηζηώκ έβηεζηαζ ζε ιία ιόκμ αθθαβή, ζε έκα ηςδζηόκζμ, ημ ηςδζηόκζμ 

XII, ηαζ ςξ εη ημύημο ζε ιία ηαζ ιμκαδζηή αθθαβή ζε αιζκμλέα. Ακενώπζκα ηύηηανα 

ιπμνμύκ κα ιεηαηναπμύκ ζε ηανηζκζηά ηύηηανα οπό ηδκ επίδναζδ όθςκ ηςκ ακςηένς 

ακαθενεέκηςκ παναβόκηςκ.  

Ζ μζημβέκεζα ηςκ ζώκ πμθοόια, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ακενώπζκμο ζμύ BK 

(BKV), ζμύ JC (JCV) ηαζ Simian virus (SV40), ηαεώξ ηαζ μζ ζμί ηςκ ακενςπίκςκ 

εδθςιάηςκ (HPV) είκαζ ημζκά παεμβόκα ημο μονμπμζδηζημύ ζοζηήιαημξ. Τα 

παεμβόκα αοηά ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ παεμβέκεζδ ζηζξ ηαημήεεζεξ ηδξ μονμπμζδηζηήξ 

μδμύ, όπςξ είκαζ μ ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ ηαζ ζε ηαημήεεζεξ όπςξ μ ηανηίκμξ ημο 

παβηνέαημξ. Τμ βεκεηζηό οθζηό ηςκ πμθοόια ζώκ απμηεθείηαζ από έκα ηοηθζηό δζπθό 
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ιόνζμ DNA, ηδξ ηάλδξ ηςκ 5 kb. Τμ βμκζδίςιά ημο πενζέπεζ ιζα ιζηνή πενζμπή, πμο 

ηςδζημπμζεί ημ T-ακηζβόκμ (T ιεβάθμ ηαζ ιζηνό t), δ μπμία δζαπςνίγεηαζ ζε ιία 

πνώζιδ ηαζ ιία ύζηενδ πενζμπή ηςδζημπμίδζδξ βζα ηδκ έηθναζδ πνςηεσκώκ (AGNO+ 

ηαρζδζηέξ πνςηεΐκεξ), ηαεώξ ηαζ ζε ιία ιδ ηςδζημπμζήζζιδ ηακμκζζηζηή πενζμπή. Με 

αάζδ ηδκ δμιή ηδξ ιδ ηςδζημπμζήζζιδξ ηακμκζζηζηήξ πενζμπήξ, μζ Πμθοόια ζμί 

ιπμνμύκ κα ηαλζκμιδεμύκ ζε δύμ ιμνθέξ: ηδκ ανπέηοπδ ηαζ ηδκ ακαδζαηαπεείζα 

παναθθαβή. Ζ ανπέηοπδ ιμνθή ηςκ πμθοόια πενζέπεζ έκα ιόκμ ακηίβναθμ ημο θμνέα 

οθμπμίδζδξ ηαζ εκζζποηή. Ο BKV ηαζ μ JCV ιμζνάγμκηαζ πενίπμο ημ 72% ηδξ 

μιμθμβίαξ ηςκ κμοηθεμηζδίςκ ιεηαλύ ημοξ ηαζ ημ 70% ηδξ μιμθμβίαξ ηςκ 

κμοηθεμηζδίςκ ιε ημκ SV40.  

Ο BKV εκημπίζηδηε βζα πνώηδ θμνά ημ 1971 ζε έκα δείβια μύνςκ ιεηά από ιία 

ιεηαιόζπεοζδ κεθνμύ. Ο BK ζόξ έπεζ ακζπκεοεεί ζε δζάθμνμοξ ακενώπζκμοξ ζζημύξ, 

όπςξ μ εβηέθαθμξ, μζ παβηνεαηζηέξ κδζίδεξ ηαζ μ πνμζηάηδξ. Μεηαλύ άθθςκ 

πενζπηώζεςκ, δ ακίπκεοζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζμύ ηδξ μζημβέκεζαξ πμθοόια ήηακ 

δοκαηή ζε πενζπηώζεζξ ακμζμηαηεζηαθιέκςκ αζεεκώκ, είηε πανάθθδθα είηε θόβμ 

ακμζμηαηαζηαθηζηήξ εεναπείαξ ή θμίιςλδξ AIDS, ηαεώξ ηαζ ζε πενζπηώζεζξ 

αζεεκώκ, ζδίςξ παζδζώκ, πμο είπακ οπμαθδεεί ζε ιεηαιόζπεοζδ ή ιε 

ακμζμακεπάνηεζα. Τα είδδ ηδξ κόζμο ή μζ πενζπηώζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ πμθοόια ζμί  

ανέεδηακ κα είκαζ πανόκηεξ πμζηίθθμοκ ζε ιεβάθμ ααειό. Παναδείβιαηα ηέημζςκ 

πενζπηώζεςκ είκαζ δ ιεηαιόζπεοζδ κεθνμύ, δ ιεηαιόζπεοζδ ιοεθμύ ηςκ μζηώκ, ημ 

AIDS (HIV-1), ημ ζάνηςια Kaposi, μζ όβημζ ζημκ εβηέθαθμ, μζ παβηνεαηζηέξ 

κδζίδεξ, ζηα κεθνώκ, ζηδκ μονμδόπμ ηύζηδ ηαζ ζηζξ ηαημήεεζεξ ημο πνμζηάηδ όπςξ 

ηαζ ζηδκ αζιμνναβζηή ηοζηίηζδα, ζηδ κεθνμπάεεζα ηαζ ηδκ δπαηζηή δοζθεζημονβία. Τα 

ακενώπζκα ηύηηανα ιπμνμύκ κα ιεηαηναπμύκ ζε ηανηζκζηά ηύηηανα οπό ηδκ 

επίδναζδ ηαζ άθθςκ παναβόκηςκ πένα ηςκ οζζηώκ.  
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Ζ ακαηάθορδ ηςκ βμκζδίςκ RAS έβζκε ιεηά ηδκ απμηαηάζηαζδ DNA από ηαημήεδ 

ηύηηανα, ηαζ έηζζ ακενώπζκεξ αθθδθμοπίεξ DNA πμο πζεακώξ έπμοκ μβημβμκζηέξ 

ζδζόηδηεξ, απμιμκώεδηακ από ημ ιεβαθύηενμ ιένμξ ημο βμκζδζώιαημξ πμκηζηώκ. Τμ 

πνώημ βμκίδζμ ηδξ μζημβέκεζα RAS, ημ μπμίμ απμιμκώεδηε από όβημοξ ηδξ 

μονμδόπμο ηύζηδξ, ήηακ ζπεδόκ ίδζμ ιε ημ θοζζμθμβζηό ακενώπζκμ βμκίδζμ ηαζ ζπεδόκ 

ηαοηόζδιμ ιε ημ βμκίδζμ πμο θένμοκ όβημ-ζμί, πμο απακηώκηαζ ζε ηαημήεεζεξ. Ζ 

ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλύ ημο ηακμκζημύ ακενώπζκμο βμκζδίμο, ημο βμκίδζμο ημο 

ηανηίκμο ηδξ μονμδόπμο ηύζηδξ, ηαεώξ ηαζ ημο βμκίδζμο ημο ζμύ ηςκ ηνςηηζηώκ ήηακ 

ιία ηαζ ιμκαδζηή αθθαβή ζε έκα ηςδζηόκζμ, ηδκ μπμία πανμοζίαγε  ημ ηςδζηόκζμ XII, 

ηαζ ςξ εη ημύημο οπήνπε ιζα ιόκμ αθθαβή ζε αιζκμλέα, δ μπμία όπςξ απμδείπηδηε 

ήηακ ζηακή κα πνμηαθέζεζ αθθαβέξ ζηδκ θοζζμθμβζηή αύλδζδ ηςκ ηοηηάνςκ.  

Σανάκηα δύμ (42) δείβιαηα ζηα μπμία έβζκε δζάβκςζδ πνμζηαηζηώκ ηαημδεεζώκ, 

εθέβπεδηακ ιε πνςηόημθθμ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ ιε πμθοιενάζδ (PCR). Ζ 

δζαθμνμπμίδζδ ηςκ ζώκ BKV ηαζ JCV, ιεηαλύ ηςκ ζμύ πμθοόια-εεηζηώκ δεζβιάηςκ, 

επζηεύπεδηε ιεηά από ακάθοζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ηςκ πνμσόκηςκ ηδξ δζενεύκδζδξ ιε 

PCR ηςκ δεζβιάηςκ. Ο ζοκμθζηόξ επζπμθαζιόξ ηςκ ζώκ πμθοόια ήηακ 19% εκώ ημο 

HPV ακζπκεύεδηε ζημ 4,8% ηςκ δεζβιάηςκ. Ακάθοζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ (Sequencing) 

ημο πμθοόια ζμύ, μ μπμίμξ ακζπκεύεδηε ζηα εεηζηά δείβιαηα, απμηάθορε ηδκ 

απμηθεζζηζηή πανμοζία ημο BKV ζε όθα ηα δείβιαηα. Γζα κα εθέβλμοιε ηδ 

ζοιιεημπή ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ πμθοόια ζώκ ζηζξ μβημβεκεηζηέξ ζδζόηδηεξ ζημκ 

ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ, ενεοκήζαιε ηδκ επζηνάηδζδ ημο BKV ζε ιζα ζεζνά 

ακενώπζκςκ ηαημδεεζώκ ημο παβηνέαημξ. Πεκήκηα επηά (57) δείβιαηα ηςκ 

δζαβκςζιέκςκ παβηνεαηζηώκ όβηςκ εθέβπεδηακ πανμιμίςξ ιε πνςηόημθθα PCR. 

Πεναζηένς, ζηδκ πανμύζα ιεθέηδ ενεοκήζαιε ηδκ πανμοζία ηςκ ιεηαθθάλεςκ ζημ 

ηςδζηόκζμ 12 ηςκ H-, K-ηαζ Ν-Ras μβημβμκζδίςκ ζηδ ζεζνά ηςκ πεκήκηα επηά 
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παβηνεαηζηώκ όβηςκ, ιε πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ PCR-RFLP. Βήηα-2 ιζηνμζθαζνίκδ 

(α2m) πνδζζιμπμζήεδηε ςξ εεηζηόξ ιάνηοναξ βζα ημ ζύκμθμ ηςκ PCR πεζναιάηςκ 

πμο δζελήπεδζακ. 

Ακαζύζηαζδ ημο ζμύ (Viral Reconstitution) BK από BKV-εεηζηά δείβιαηα ημο 

πνμζηάηδ επζηεύπεδηε ζε ηαθθζένβεζα ηοηηάνςκ ιε επζηοπία, όπςξ επίζδξ 

επζηεύπεδηε ηαζ ηαθθζένβεζα απμβόκςκ ζζηώκ ζςιαηζδίςκ, επζαεααζώκμκηαξ έηζζ ηδκ 

πανμοζία ημο ζμύ ζηα δείβιαηα ηδξ ιεθέηδξ ιαξ. Δπίζδξ δ βμκμηύπζζδ ημο HPV 

πναβιαημπμζήεδηε πνδζζιμπμζώκηαξ εζδζημύξ εηηζκδηέξ βζα ημοξ οπόηοπμοξ ημο HPV 

-11, -16, -18 ηαζ -33. Ωζηόζμ, ηακέκαξ από αοημύξ ημοξ οπόηοπμοξ δεκ εκημπίζηδηε. 

Δπίζδξ δεκ εκημπίζηδηε πανμοζία πμθοόια ζώκ ζηα δείβιαηα ηανηίκμο ημο 

παβηνέαημξ ηα μπμία δζενεοκήεδηακ. Τμ ζοκμθζηό πμζμζηό ηςκ Ras ιεηαθθάλεςκ 

ήηακ 33,33% ζημ ζύκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ (ή 53,3% ηςκ ζοκμθζηώκ δεζβιάηςκ ιε 

ηθζκζηά δεδμιέκα, TSWCD). Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ H-Ras ιεηαθθάλεζξ ακζπκεύεδηακ 

ζε 3 από ηα 57, δδθαδή ζημ 5,3% ηςκ δεζβιάηςκ. Δπζπθέμκ, N-Ras ιεηαθθάλεζξ 

ακζπκεύεδηακ ζε ιόκμ 2 από ηα 57 (3,5%) δείβιαηα ηαημδεεζώκ. Ακηζεέηςξ, K-Ras 

ιεηαθθάλεζξ εκημπίζηδηακ ζε 17 από ηα 57 ή ζημ 29,8% (43,3% TSWCD) ηςκ 

δεζβιάηςκ όβηςκ.                                 

Γεκ οπήνλακ ηαοηόπνμκεξ θμζιώλεζξ BKV ηαζ HPV ζε ηακέκα από ηζξ αζεεκείξ. 

πςξ επίζδξ δεκ ανέεδηε ζοζπέηζζδ ιεηαλύ ηδξ πανμοζίαξ ημο DNA ημο ζμύ ΒΚ ηαζ 

ηςκ ηθζκζημπαεμθμβζηώκ παναιέηνςκ ηςκ αζεεκώκ. Δκ ηαηαηθείδζ, BKV είπε έκημκδ 

πανμοζία ζηα δείβιαηα πνμζηάηδ ηα μπμία εθέβεδηακ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα εα 

ιπμνμύζε κα είκαζ έκαξ ζδιακηζηόξ πανάβμκηαξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο 

ακενώπζκμο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ, εκώ ακηίεεηα μ ζόξ HPV δεκ θαίκεηαζ κα 

ειπθέηεηαζ ζε αοηό ημ είδμξ ηδξ κεμπθαζίαξ ημο ακενώπμο, ζύιθςκα ιε ηα πανόκηα 
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εονήιαηα. Ακηζπαναααθθόιεκα ηαζ πάκηα ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμύζαξ 

δζενεύκδζδξ ζοκάβεηαζ όηζ μζ Ras ηαζ εζδζηά μζ K-Ras ιεηαθθάλεζξ δεκ είκαζ ζπάκζμ 

θαζκόιεκμ ζε όβημοξ ημο παβηνέαημξ, βεβμκόξ πμο εκζζπύεζ ηδ εεςνία όηζ αοηό ημ 

πνώημ-μβημβμκίδζμ δζαδναιαηίγεζ έκα ζδιακηζηό νόθμ ζηδκ ηανηζκμβέκεζδ ημο 

παβηνέαημξ. 

Λέξειρ Κλειδιά: Πποζηάηηρ, Πάγκπεαρ, Πολςόμα Ιοί, BKV, Ππώηο-ογκογονίδια, Η-

,Κ- και Ν- Ras, Ρόλο ζηην Κακοήθεια, PCR, RFLP, sequencing, viral reconstitution 
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V. ABSTRACT 

 

The polyoma virus such as the BK Virus (BKV), the JC Virus and the Simian Virus 

40 (SV40), as well as the Human Papilloma Virus (HPV) are present in human 

population. The family of the polyoma viruses cause persistent subclinical infections 

and promote oncogenesis in both human and non human cell lines. In order to check 

the involvement of these viruses in ocogenesis, in prostate and pancreas, the frecuency 

of occurrence of the BKV, JCV and HPV were studied in a series of human 

malignancies of prostate and pancreas. Also studied was the RAS proto-oncogenes (H-

Ras, K-Ras and N-RAS), which are part of the intracellular signaling pathways that 

play an important role in cell growth regulation, as well as in the formation of 

malignancies. The significant difference between the normal human gene RAS, the 

gene for bladder cancer, and the gene of the sarcoma virus in rodents is a single 

change in one codon, the codon XII, and therefore in a single amino acid change. 

Human cells can turn into cancer cells under the influence of all factors mentioned 

above. 

The family of polyoma viruses, including human virus BK (BKV), virus JC (JCV) 

and Simian virus (SV40), and the papillomaviruses (HPV) are common pathogens of 

the urinary system. These pathogens are linked to the pathogenesis of urinary tract 

malignancies such as prostate cancer and malignancies such as pancreatic cancer. The 

genetic material of polyoma virus consists of a circular double-molecule DNA, of 

about 5 kb. The genome contains a small region that encodes the T-antigen (T large 

and small t), which is divided into an early and a late region coding for the expression 

of proteins (AGNO + capsid proteins), and a non-coding regulatory region. Based on 

the structure of non-coding regulatory region, Polyoma viruses can be classified into 
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two forms: the archetype and the mutant variation. The archetypal form of polyoma 

contains a single copy of the promoter and enhancer. The BKV and JCV share 

approximately 72% of nucleotide homology between them and 70% of nucleotide 

homology with SV40. 

The BKV was first identified in 1971 in a urine sample after a kidney transplant. 

The BK virus has been detected in various human tissues, including brain, pancreatic 

islets and the prostate. Among other cases, the detection of this virus family polyoma 

was possible in cases of immunocompromised patients, either parallel or due to 

immunosuppressive therapy or AIDS infection, and in some patients, especially 

children, who had undergone transplant or had immunodeficiency. The types of the 

disease where the polyoma viruses were found to be present vary greatly. Examples of 

such cases are renal transplantation, transplantation of bone marrow, AIDS (HIV-1), 

sarcoma Kaposi, brain tumors, the pancreatic islets, kidney, bladder and prostate 

cancers as well as in hemorrhagic cystitis in kidney and liver dysfunction. Human cells 

can turn into cancer cells under the influence and other factors beyond the viral. 

The discovery of RAS genes occurred after the restoration of DNA from malignant 

cells, and thus human DNA sequences that may have oncogenic properties were 

isolated from most of the genome of mice. The first gene family of RAS, which was 

isolated from tumours of the bladder was almost identical to the normal human gene 

and nearly identical to the tumor gene bearing viruses, which occur in malignancies. 

The significant difference between the normal human gene, the gene of bladder cancer 

and the gene of the virus of rodents was a single change in one codon, which showed 

the codon XII, and therefore there was only one change of amino acids, which turned 

out able to cause changes in normal cell growth. 



 
 22 

Forty-two (42) samples that were diagnosed with prostate malignancies were tested 

by protocol polymerase chain reaction (PCR). The differentiation of viruses BKV and 

JCV, between polyoma virus-positive samples was reached after analysis of 

sequencing products of the investigation of samples with PCR. The overall prevalence 

of polyoma virus was 19% while that of HPV was detected in 4.8% of samples. 

Analysis of the sequencing of the polyoma virus, which was detected in positive 

samples, revealed the exclusive presence of BKV in all samples. To check the 

involvement of the family of polyoma viruses in tumorigenic properties of pancreatic 

cancer, we investigated the prevalence of BKV in a range of human malignancies of 

the pancreas. Fifty-seven (57) samples of pancreatic tumors diagnosed were similarly 

tested with PCR protocols. Further, in the present study we investigated the presence 

of mutations in codon 12 of H-, K- and N-Ras oncogenes in the series of fifty-seven 

pancreatic tumors, using the technique of PCR-RFLP. Beta-2 microglobulin (α2m) 

was used as positive control for all PCR experiments conducted. 

Reconstitution of virus (Viral Reconstitution) BK by BKV-positive samples of 

prostate cells in culture was achieved successfully, as has also been growing and 

producing a progeny of viral particles, thus confirming the presence of virus in the 

samples of our study. Also genotyping for HPV was performed, using primers specific 

for subtypes of HPV -11, -16, -18 and -33. However, none of these subtypes was 

found. There was also no detection of the presence of polyoma virus in the samples of 

pancreatic cancer under investigation. The overall rate of Ras mutation was 33.33% of 

all samples (or 53.3% of total samples with clinical data, TSWCD). Specifically, H-

Ras mutations were detected in 3 of 57 (5.3%) samples. In addition, N-Ras mutations 

were detected in only 2 of 57 (3.5%) malignancies. By contrast, K-Ras mutations were 

detected in 17 of the 57 or 29,8% (43,3% TSWCD) of tumor samples. 
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There were no simultaneous BKV infections and HPV in any of the patients. We 

also found no correlation between the presence of BK virus DNA and 

clinicopathological parameters of patients. In conclusion, BKV had a strong presence 

in the prostate samples checked and could therefore be an important factor in the 

development and progression of human prostate cancer, while HPV virus does not 

appear to be involved in this kind of human neoplasia, in accordance with these 

findings. Contrasting and always based on the results of this investigation suggest that 

the Ras and especially K-Ras mutations are not rare in tumors of the pancreas, which 

reinforces the theory that this proto-oncogene plays an important role in pancreatic 

carcinogenesis. 

 

Keywords: Prostate, Pancreas, Polyoma virus, BKV, proto-oncogene, H-, K-and N-

Ras, Role in Malignancy, PCR, RFLP, sequencing, viral reconstitution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 24 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1.1. Καξθίλνο ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ παγθξέαηνο 

Ο ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ είκαζ δ δεύηενδ ηύνζα αζηία εακάημο ζε δθζηζςιέκμοξ 

άκδνεξ ζηζξ Ζ.Π.Α. (Varambally et al., 2002) Πανόθδ ηδκ ύπανλδ ηςκ αζμθμβζηώκ 

δεζηηώκ βζα ημκ ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ, μζ ααζζημί ιμνζαημί ιδπακζζιμί μζ μπμίμζ 

εοεύκμκηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ πνόμδμ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηύπμο ηανηίκμο είκαζ 

αηόιδ εθάπζζηα βκςζημί. Ζ ζοζπέηζζδ ημο παναπάκς ηύπμο ηανηίκμο ιε ηδκ 

πανμοζία δζαθόνςκ ζμβεκώκ θμζιώλεςκ θαίκεηαζ ηα ηεθεοηαία πνόκζα κα ηενδίγεζ 

έδαθμξ ζηδκ ηαηακόδζδ ηδξ παεμθοζζμθμβίαξ ηςκ εκ θόβς ηανηίκςκ. Δίκαζ βκςζηό 

όηζ ζε πενζπηώζεζξ ακμζμηαηαζημθήξ, όπςξ βζα πανάδεζβια ζηζξ ιεηαιμζπεύζεζξ 

κεθνώκ ζε παζδζά, επίιμκεξ ιμθύκζεζξ μζ μπμίεξ θαιαάκμοκ πώνα ζημοξ κεθνμύξ, ή 

ζηδκ μονμδόπμ ηύζηδ (Bratt et al., 1999; Perrons et al., 1996; Saitoh et al., 1993). 

 

Σηδκ αζαθζμβναθία μζ πενζζζόηενμ ζπεηζγόιεκμζ ζμί ιε ηαημήεεζα ζηζξ παναπάκς 

πενζμπέξ θαίκεηαζ κα ακήημοκ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ πμθοόια ζώκ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

αθμνμύκ ηα ιέθδ JC, SV40 ηαζ ΒΚ (Perrons et al., 1996). Οζ παναπάκς ηύπμζ ζώκ 

έπμοκ απμιμκςεεί από πμθθμύξ ακενώπζκμοξ όβημοξ όπςξ ημο πνμζηάηδ, ημο 

παβηνέαημξ, ηςκ κεθνώκ, ηδξ μονμδόπμο ηύζηδξ, ημο εβηέθαθμο, ηαζ άθθςκ ηύπςκ 

ζζηώκ. Ο εκδεπόιεκμξ μβημβμκζηόξ παναηηήναξ ηςκ εκ θόβς ζώκ θαίκεηαζ κα 

ζπεηίγεηαζ ιε εκενβμπμίδζδ ζδζαίηενςκ ηοηηανζηώκ ηαζ ιμνζαηώκ ιδπακζζιώκ μζ 

μπμίμζ, ζηδκ πθεζμκόηδηα ηςκ ζπεηζγόιεκςκ ηαημδεεζώκ, παναιέκμοκ αηόια ζπεηζηά 

αδζεοηνίκζζημζ. 
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Ο ηανηίκμξ ημο παβηνέαημξ είκαζ από ημοξ πζμ ακεεηηζημύξ εββεκείξ όβημοξ ζε 

πδιζηέξ ηαζ θοζζηέξ εεναπείεξ.  Λζβόηενμ από ημ 4% ηςκ αζεεκώκ έπμοκ πεκηαεηή 

επζαίςζδ εκώ δ ιέζδ επζαίςζδ είκαζ ιζηνόηενδ από 6 ιήκεξ (Hruban et al., 2001; Li et 

al., 2004). Ακ ηαζ ζοκεπώξ πναβιαημπμζμύκηαζ εκηαηζηέξ ένεοκεξ βζα κέεξ 

εεναπεοηζηέξ ιεεόδμοξ, ηα απμηεθέζιαηα ημοξ έπμοκ, ιέπνζ ζηζβιήξ, απμβμδηεοηζηά 

παιδθά πμζμζηά ακηαπόηνζζδξ (Bardeesy and DePinho, 2002). Μεηαλύ ηςκ 

ακενςπίκςκ ηαθμδεεζώκ, μ ηανηίκμξ ημο παβηνέαημξ ειθακίγεζ ιζα από ηζξ 

ορδθόηενεξ ζοπκόηδηεξ (70-95%) εκενβμπμίδζδξ ζςιαηζηώκ ιεηαθθάλεςκ ζηδκ 

μζημβέκεζα ηςκ βμκζδίςκ RAS, ηονίςξ ζημ K-Ras (Bardeesy and DePinho, 2002; 

Jaffee et al., 2002), οπμδεζηκύμκηαξ έηζζ όηζ δ απμδζμνβάκςζδ ημο ιμκμπαηζμύ, ημ 

μπμίμ εθέβπεηαζ από ημ K-Ras, εοεύκεηαζ βζα αοηό ημκ ηύπμ ιεηαζπδιαηζζιμύ ηςκ 

ηοηηάνςκ (Ulivi et al., 2009). Τα αζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηανηίκμο ημο 

παβηνέαημξ ζημκ άκενςπμ, όπςξ δ πμθοεζηζαηή θύζδ ημο ηαζ ηδκ έθθεζρδ ζαθώξ 

οπεύεοκδξ ιμνζαηήξ έκςζδξ (Vincent et al., 2009), μδήβδζακ ζηδκ οπόεεζδ όηζ εα 

ιπμνμύζακ επίζδξ κα ζοιιεηάζπμοκ ζημ ζπδιαηζζιό ηέημζςκ ιμνθώκ ηανηίκμο έκαξ 

ελςηενζηόξ ή έκαξ ιμθοζιαηζηόξ πανάβμκηαξ. Ζ αζαθζμβναθία ζπεηζηά ιε ηδκ 

επίπηςζδ ηςκ πμθοόια ζώκ ζημκ ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ είκαζ ιάθθμκ πενζμνζζιέκδ. 

Σηδκ πανμύζα ιεθέηδ, ελεηάζαιε ιζα ζεζνά αζεεκώκ, μζ μπμίμζ είπακ δζαβκςζηεί ιε 

ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ ηαζ είπακ ήδδ θάαεζ εεναπεία, πνμηεζιέκμο κα εηηζιδεεί μ 

επζπμθαζιόξ ημο BKV ζε όβημοξ ημο παβηνέαημξ. 

 

1.2. ΒΚ ηόο θαη νγθνγέλεζε 

 

Ο ζόξ ΒΚ, είκαζ ζοββεκήξ ζόξ ιε ημκ ζό JC ηαζ απμιμκώεδηε βζα πνώηδ θμνά ημ 

1971 από έκα δείβια μύνςκ (Gardner et al., 1971), ημ μπμίμ πνμενπόηακ από αζεεκή 
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πμο είπε οπμζηεί ιεηαιόζπεοζδ κεθνμύ, μπόηε ηαζ μκμιάζηδηε ιε ηα ανπζηά ημο 

αζεεκή Β. Κ. Ο ζόξ ΒΚ (Δζηόκα 1) είκαζ ζοκήεςξ πανώκ ζηδκ πθεζμκόηδηα ηςκ 

ακενώπςκ, από ηδκ παζδζηή δθζηία, εκώ πνμηαθεί ιμθύκζεζξ ζημ μονμπμζδηζηό 

ζύζηδια, όπςξ επίζδξ έπεζ ηδ δοκαηόηδηα κα πνμηαθεί ηαζ ηαημήεεζξ ελαθθαβέξ ηόζμ 

ζε ακενώπζκεξ, όζμ ηαζ ζε ιή ακενώπζκεξ ηοηηανζηέξ ζεζνέξ. BKV έπεζ ακζπκεοεεί ζε 

ακενώπζκμοξ ζζημύξ όπςξ μ εβηέθαθμξ (Croul et al., 2003), ηα κδζίδζα ημο 

παβηνέαημξ ηαζ ημκ πνμζηάηδ (Das et al., 2004; Zambrano et al., 2002). Τα 

ακηζζώιαηα βζα ημκ ΒΚ ζό δεκ ειθακίγμοκ ζδζαίηενδ βεςβναθζηή ηαηακμιή (83%, 

Φζκθακδία 60%, Γενιακία 71% ηαζ Ηηαθία 83%,), εκώ θαίκεηαζ κα ακζπκεύμκηαζ 

ηονίςξ ζε μιάδεξ αηόιςκ ιζηνήξ ή ιεβάθδξ δθζηίαξ όπςξ ηαζ ζε 

ακμζμηαηεζηαθιέκμοξ.  

 

 

Δηθόλα 1: Ο BKV ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ πμθοόια ζώκ ηαζ είκαζ πανώκ ζε ιεβάθμ ιένμξ ημο 

ακενώπζκμο πθδεοζιμύ. Τμ ζζηό ηαρίδζμ είκαζ εζημζαεδνζηό ηαζ έπεζ δζάιεηνμ 45-50 nm. Τμ βμκζδίςια 

ημο απμηεθείηαζ από έκα ηθεζζηό ηοηθζηό δίηθςκμ ιόνζμ DNA ιε πενίπμο 5 kb 

(www.microbiologybytes.com). 

 

Ζ μζημβέκεζα Polyomaviridae ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ακενώπζκμο ζμύ BK 

(BKV), ζόξ JC (JCV) ηαζ Simian virus (SV40) (Δζηόκα 2) εεςνμύκηαζ ημζκά παεμβόκα 

ημο μονμπμζδηζημύ ζοζηήιαημξ (Merlino et al., 2004; Randhawa et al., 2004). 
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Μπμνμύκ επίζδξ κα ζοζπεηζζημύκ ιε ηδκ παεμβέκεζα πμθθώκ ηύπςκ ηαημδεεζώκ, 

ηαεώξ ηαζ ημκ ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ (Lipshutz et al., 2005). Τμ βεκεηζηό οθζηό ηςκ 

Πμθοόια ζώκ απμηεθείηαζ από έκα ηοηθζηό ιόνζμ DNA όπςξ ακαθένεδηε παναπάκς , 

δζπθήξ έθζηαξ, ηδξ ηάλδξ ιεβέεμοξ ηςκ 5kb (Gorrill et al., 2006). Τμ βμκζδζςιά ημοξ 

πενζέπεζ ηδ θεβόιεκδ ιζηνή πενζμπή ηςδζημπμίδζδξ, δ μπμία ηςδζημπμζεί ημ T-

ακηζβόκμ (ιεβάθμ T ηαζ ιζηνό t), έπμκηαξ δύμ ηύνζεξ πενζμπέξ ηςδζημπμίδζδξ ηδκ 

πνώζιδ ηαζ ηδκ όρζιδ πενζμπή, μζ μπμίεξ είκαζ οπεύεοκεξ βζα ηδκ όρζιδ έηθναζδ 

πνςηεσκώκ (AGNO+ ηαρζδζηήξ πνςηεΐκδξ), ηαεώξ ηαζ ηδκ ιδ ηςδζημπμίδζζιδ 

νοειζζηζηή πενζμπή ημο βμκζδζώιαημξ ημο ΒΚ ζμύ (Tognon et al., 1996; Zambrano et 

al., 2002). Οζ BKV ηαζ JCV έπμοκ ημ ιεβάθμ πμζμζηό ημο 72% μιόθμβςκ 

κμοηθεμηζδίςκ ιεηαλύ ημοξ ηαζ 70% μιμθμβία ιε ημκ ζό SV40. Μεηαλύ άθθςκ 

πενζπηώζεςκ μζ ζμί ηδξ μζημβέκεζαξ ακζπκεύεδηακ ηονίςξ ζε ακμζμ-ηαηαζηαθιέκμοξ 

αζεεκείξ ή ζε πενζπηώζεζξ αζεεκώκ ιε ακεπάνηεζα ημο ακμζμπμζδηζημύ ζοζηήιαημξ, 

ηαεώξ ηαζ ζε αζεεκείξ ιεηά από ιεηαιόζπεοζδ (Lipshutz et al., 2005; Magliocca et 

al., 2008), ηαζ ζδίςξ ζε παζδζά (Kempski et al., 2006). Οζ Πμθοόια ζμί δζαπζζηώεδηε 

όηζ είκαζ πανόκηεξ ζε ιεβάθδ πμζηζθία κόζςκ,. Μενζηά ηέημζα παναδείβιαηα 

αζεεκεζώκ είκαζ ηα κεθνζηά ιμζπεύιαηα, μζ ιεηαιμζπεύζεζξ ιοεθμύ ηςκ μζηώκ, μζ 

AIDS (HIV-1) θμζιώλεζξ (Cubukcu-Dimopulo et al., 2000), ημ ζάνηςια ημο Kaposi, 

μζ όβημζ ζημκ εβηέθαθμ, μζ όβημζ ζηζξ παβηνεαηζηέξ κδζίδεξ, ηα ηανηζκώιαηα ζηα 

κεθνά, ζηδκ μονμδόπμο ηύζηδ ηαζ ηζξ πνμζηαηζηέξ ηαημήεεζεξ (Das et al., 2004; 

Zambrano et al., 2002). Δπίζδξ πανμοζία ημοξ ακζπκεύεδηε ζηδκ αζιμνναβζηή 

ηοζηίηζδα (Vogeli et al., 1999), ηδ κεθνίηζδα, ηδ κεθνμπάεεζα (Nickeleit et al., 2000) 

ηαζ ηδκ δπαηζηή δοζθεζημονβία.  
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Ιn vivo ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ επαβςβή ηαημδεώκ κεμπθαζιάηςκ, όπςξ ηαημήεδ 

ζκζμοθζκώιαηα ηαζ μζηεμζανηώιαηα, ιεηά από εκδμθθέαζα πμνήβδζδ ζηεθεπώκ ημο 

ζμύ ΒΚ ζε πεζναιαηόγςα (Corallini et al., 1987a).  

 

 

Δηθόλα 2: Σπδιαηζηή ακαπανάζηαζδ  θοθμβεκεηζημύ δέκηνμο ηςκ πμθοόια ζώκ (Corallini et al.).  

 

1.3. Πηζαλνινγνύκελνη κεραληζκνί νγθνγέλεζεο επαγόκελνη από πηηθά 

ζπζηαηηθά ησλ πνιπόκα ηώλ  

 

Σηδκ ένεοκα ημο ηανηίκμο δ ιεθέηδ ηςκ ηανηζκμβόκςκ ζώκ έπεζ δύμ πνςηανπζημύξ 

ζηόπμοξ: ςξ δζενεύκδζδ ηακαθζώκ ακαηάθορδξ ηαζ εκημπζζιμύ ηοηηανζηώκ ζδιάηςκ 

ηαζ μδώκ εθέβπμο ηδξ ηοηηανζηήξ αύλδζδξ ζε ιεβάθδ αοημιαημπμζδιέκδ ηθίιαηα ηαζ 

δεύηενμκ, ςξ πνςημβεκή αίηζα δδιζμονβίαξ κεμπθαζίαξ ζημκ άκενςπμ. 

 

 Ζ ζοιαμθή ηδξ εεςνίαξ ηδξ ζζηήξ ηανηζκμβέκεζδξ ζοκέααθε ζδιακηζηά ηόζμ ζηδκ 

απμζαθήκδζδ ηαζ ζηδκ ηεηιδνίςζδ ζύβπνμκςκ απόρεςκ ακάπηολδξ ηανηίκμο όζμ 

ηαζ ζηδκ απμηάθορδ ηςκ ιδπακζζιώκ, μζ μπμίμζ είκαζ οπεύεοκμζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 

ηοηηανζηήξ αύλδζδξ. Ζ ιεθέηδ ηόζμ ημο νόθμο, όζμ ηαζ ηδξ δνάζδξ ηςκ DNA ηαζ 

RNA μβημβόκςκ ζώκ δζαδναιάηζζε ήηακ ζδιακηζηά αήιαηα ειπνόξ, βζα ηδκ ακάπηολδ 

ηαεμνζζηζηώκ ιμκηέθςκ ηανηζκμβέκεζδξ, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδκ ηαηακόδζδ ηαζ 
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ζηδκ εέζπζζδ ανπώκ ηαζ ηακόκςκ πμο δζέπμοκ ηδ ζύβπνμκδ βκώζδ ηδξ αζμθμβίαξ ημο 

ηανηίκμο (Anton et al., 2000; Corallini et al., 1988; Effert et al., 1992). 

 

Έπεζ πθέμκ απμδεζπεεί ζζημνζηά όηζ μζ μβημβόκμζ ζμί έπμοκ έκακ ηεκηνζηό νόθμ ζηδ 

οπόεεζδ πενί ζςιαηζηώκ αθθαβώκ μζ μπμίεξ εεςνμύκηαζ οπεύεοκεξ βζα ηδκ ακάπηολδ 

δζαθόνςκ ιμνθώκ ηανηίκμο. Ήδδ εη ηςκ ανπώκ ημο πνμδβμύιεκμο αζώκα 

ζοβηεκηνώκμκηακ πεζναιαηζηά δεδμιέκα, ζοκεπώξ ειπθμοηίγμκηαξ αοηή ηδκ οπόεεζδ,  

απμδεζηκύμκηαξ, ηονίςξ βζα ηα ανπζηά ζηάδζα, ηδκ βεκεηζηή πνμέθεοζδ απμθοηόηδηα. 

 

Πανά θμζπόκ ημ βεβμκόξ όηζ πμθθμί ενεοκδηέξ όπςξ μ Perton Rous ημ 1911, μ 

μπμίμξ ακαηάθορε ημκ ζό Rous Sarcoma Virus (RSV) (Rous, 1911), αθθά ηαζ άθθμζ 

είπακ ανπίζεζ κα ηάκμοκ ηδ  ζύκδεζδ ηδξ δδιζμονβίαξ ηανηίκμο ιε ηδκ ζζηή θμίιςλδ, 

άνα ηαζ απμδεζηκύμκηαξ ηδκ ύπανλδ βεκεηζηώκ ιμνίςκ ιε μβημβόκμ δνάζδ, ζε 

μνζζιέκμοξ από αοημύξ ημοξ ζμύξ, εεώνδζδ δ μπμία απμδείπεδηε αθδεήξ ηζξ 

ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ημο 20
μο

  αζώκα (Vogt, 1997). 

 

Ζ μβημβέκεζδ ζοκηεθείηαζ ιε ηδκ άενμζζδ αθααώκ ζημ βεκεηζηό οθζηό ηςκ 

ηοηηάνςκ ηα μπμία απμηηώκηαξ ελεθζηηζηό πθεμκέηηδια, έκακηζ ηςκ θοζζμθμβζηώκ 

ηοηηάνςκ, απμηημύκ πανάθθδθα ηαζ ζηακόηδηεξ δζήεδζδξ ηαζ ιεηάζηαζδξ. Υπάνπμοκ 

δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ βμκζδίςκ ηα μπμία  ειπθέημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία μβημβέκεζδξ 

όπςξ ηα μβημβμκίδζα ηαζ ηα μβημηαηαζηαθηζηά βμκίδζα (Corallini et al., 1988; Tognon 

et al., 2003). Σοιιεηέπμοκ ιε δζάθμνμοξ ιδπακζζιμύξ ζε ακενώπζκεξ κεμπθαζίεξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηςκ κεμπθαζζώκ ηαζ ηςκ ηανηζκςιάηςκ ημο παβηνέαημξ ηαζ 

ημο πνμζηάηδ.  
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Τα αζαθζμβναθζηά δεδμιέκα πμο αθμνμύκ ηδκ πζεακή ειπθμηή ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ 

πμθοόια ζώκ ζημοξ ιδπακζζιμύξ δδιζμονβίαξ μβημβέκεζδξ ζημ πάβηνεαξ είκαζ πμθύ 

πενζμνζζιέκα. Δκημύημζξ έπεζ δεζπεεί όηζ δ έηθναζδ ημο Τ ακηζβόκμο από ιέθδ ηδξ 

μζημβέκεζαξ  είκαζ μ ηύνζμξ πανάβμκηαξ πνόηθδζδξ μβημβέκεζδξ ζε ηαημήεεζεξ 

ζπεηζγόιεκεξ ιε ιμθύκζεζξ από ηα παναπάκς ζηεθέπδ (Jorgensen et al., 2000; Staib et 

al., 1996).  

 

Οζ ζζηέξ αθθδθμοπίεξ ηςδζημπμίδζδξ ημο παναπάκς ακηζβόκμο δύκακηαζ κα 

εζζπςνήζμοκ ζημ πνςιμζςιζηό DNA ημο ηοηηάνμο λεκζζηή. Ζ έκεεζδ ηςκ 

αθθδθμοπζώκ, μζ μπμίεξ ηςδζημπμζμύκ ηδκ πνςηεΐκδ βζα ημ Τ ακηζβόκμ, πνμηαθμύκ ηδκ 

ακαδζάηαλδ ημο βμκζδζώιαημξ ημο ηοηηάνμο λεκζζηή ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ 

ηςδζημπμίδζδξ πνςηεσκώκ, ηαζ πζμ εζδζηά ζε πενζμπέξ ηςδζημπμίδζδξ εκανηηήνζςκ 

πνςηεσκώκ (Harris et al., 1996; Moens et al., 1999). Με ημκ ηνόπμ αοηό δζαηόπηεηαζ δ 

θοζζμθμβζηή εκημθή ημο ηοηηάνμο βζα θύζδ, εκώ οπάνπεζ ιζα ζοκεπήξ παναβςβή Τ 

ακηζβόκμο ημο ζμύ από ημ ίδζμ ημ ηύηηανμ. Τμ Τ ακηζβόκμ ιε ηδ ζεζνά ημο αθθδθεπζδνά 

ιε ηζξ μβημζηαηζηέξ πνςηεΐκεξ ημο ηοηηάνμο ιε απμηέθεζια μ ζόξ κα έπεζ 

αεθηζζημπμίδζδ ηςκ ζοκεδηώκ ακαπαναβςβήξ ηςκ πνςηεσκώκ ημο ιέζα ζημ ηύηηανμ 

λεκζζηή. Μενζηέξ μβημζηαηζηέξ πνςηεΐκεξ ιε ηζξ μπμίεξ ειπθέηεηαζ δ πνςηεΐκδ ημο Τ 

ακηζβόκμο είκαζ δ πνςηεΐκδ ν53, όπςξ ηαζ δ pRb (Harris et al., 1996; Tognon et al., 

2003). 

 

Ζ ακηζβναθή ηςκ ιζηνώκ DNA μβημβόκςκ ζώκ, ειααεύκμκηαξ πενζζζόηενμ, θόβς 

ημο μνζαημύ βεκεηζημύ πενζεπμιέκμο ημοξ, Δλανηώκηαζ άιεζα από ηζξ θεζημονβίεξ ημο 

ηοηηάνμο-λεκζζηή. Κονίςξ μζ ιδ δμιζηέξ πνςηεΐκεξ μζ μπμίεξ ηςδζημπμζμύκηαζ από 

αοημύξ ημοξ ζμύξ, δζεβείνμοκ ηα ηύηηανα λεκζζηέξ, ώζηε αοηά ιε ηδ ζεζνά ημοξ κα 
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εζζέθεμοκ ζηδκ S θάζδ ημο ηοηηανζημύ ηύηθμο πνμηεζιέκμο κα παναπεμύκ ηα 

απαναίηδηα έκγοια βζα ηδκ ακηζβναθή ημο ζζημύ DNA (Moens et al., 1995). 

Φαναηηδνζζηζηό είκαζ ημ πανάδεζβια ηδξ πμθοθεζημονβζηήξ πνςηεΐκδξ ημο ζμύ Simian 

Virus 40 (SV40) T-ag (Large T antigen), δ μπμία είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ έκανλδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηδξ ζύκεεζδξ ημο ζζημύ DNA ηαζ ημ ίδζμ απαναίηδηδ βζα ηδκ δζέβενζδ ημο 

ηαηάννμο-λεκζζηή βζα ηδκ είζμδμ ημο ζηδ θάζδ S (Butel and Lednicky, 1999; Neil et 

al., 1997; Pipas, 1992). Έηζζ ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια όηζ θόβμ ηςκ πμθθαπθώκ, 

αθθά ηαζ ζύκεεηςκ, ζδζμηήηςκ ημοξ μζ ζζηέξ μβημπνςηεΐκεξ, δεκ ιπμνεί κα οπάνλεζ 

άιεζδ ζύβηνζζδ ιε ηα πνμσόκηα ηςκ ηοηηανζηώκ μβημβμκζδίςκ. 

 

Τα ζύιπθμηα πμο δδιζμονβμύκηαζ ιεηαλύ ηςκ ζζηώκ μβημπνςηεσκώκ ιε ηζξ 

ηοηηανζηέξ-μβημηαηαζηαθηζηέξ πνςηεΐκεξ P53 ηαζ pRb, εεςνμύκηαζ ααζζηά βζα ηδ 

ιεθέηδ ηδξ επίδναζδξ ηςκ ιζηνώκ DNA μβημβόκςκ ζώκ ζηα ηύηηανα-λεκζζηέξ. 

Γζάθμνμζ DNA μβημβόκμζ ζμί ηςδζημπμζμύκ εζδζηέξ πνςηεσκεξ, μζ μπμίεξ επμοκ ςξ 

ζηόπμ ζοβηεηνζιέκα ηδκ θεζημονβία ηςκ P53 ηαζ pRb, εκζζπύεζ ημκ ηεκηνζηό νόθμ πμο 

έπμοκ ζημκ έθεβπμ ηδξ ηοηηανζηήξ αύλδζδξ, όπςξ ηαζ ζηδ δοκαηόηδηα ηςκ ζώκ κα 

δζαηανάζζμοκ αοηή ηδκ ηοηηανζηή θεζημονβία (Hruban et al., 2001; Tognon et al., 

2003). 
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2. Καξθίλνο ηνπ Πξνζηάηε 

 

2.1. Δπηδεκηνινγία 

 

Ο ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ είκαζ ιζα από ηζξ πθέμκ ημζκέξ ακηνζηέξ ηαημήεεζεξ πμο 

ειθακίγμκηαζ ζημκ δοηζηό ηόζιμ. Πανά ηδ ζδιακηζηή πνόμδμ δ μπμία έπεζ επζηεοπεεί 

ζημ ημιέα ηδξ ακαηάθορδξ ηςκ βμκζδίςκ πμο ειπθέημκηαζ ζημκ ηανηίκμ ημο 

πνμζηάηδ, μζ ααζζημί ιμνζαημί ιδπακζζιμί πμο νοειίγμοκ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ 

ελέθζλδ ημο είκαζ αηόιδ πμθύ δύζημθμ κα ηαηακμδεμύκ πθήνςξ (Yang et al., 2002). 

Τα αζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ, όπςξ ηαζ δ πμθοεζηζαηή 

θύζδ ηδξ αζεέκεζαξ ζοκδοαζιέκδ ιε ηδκ έθθεζρδ ιζαξ ζαθώξ εκημπζζιέκδξ 

οπεύεοκδξ ιμνζαηήξ έκςζδξ, έπμοκ μδδβήζεζ ζηδκ οπόεεζδ ηδξ ύπανλδξ εκόξ 

ελςηενζημύ, ιμθοζιαηζημύ πανάβμκηα μ μπμίμξ εα ιπμνμύζε κα ζοιιεηέπεζ ζημ 

ζπδιαηζζιό ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ. Σε πνμδβμύιεκεξ ιεθέηεξ έπεζ βίκεζ 

πνμζπάεεζα κα ζοζπεηζζημύκ μβημβόκμζ ζμί, όπςξ μ HPV ιε ημκ ηανηίκμ ημο 

πνμζηάηδ (Effert et al., 1992; Ibrahim et al., 1992). Ανηεηέξ από αοηέξ ηζξ ένεοκεξ 

έδεζλακ όηζ οπάνπεζ ζαθήξ ζύκδεζδ ημο HPV ιε ημκ ηανηίκμ, ηαζ άθθμζ ακέθενακ όηζ 

μ HPV ήηακ ελίζμο δζαδεδμιέκμξ ζε αζεεκείξ ιε ηαθμήεδ οπενηνμθία ημο πνμζηάηδ 

(ΚΥΠ) όζμ ιάθζζηα ηαζ ζε ηιήιαηα θοζζμθμβζημύ ζζημύ ημο πνμζηάηδ. Ωζηόζμ, 

άθθεξ ιεθέηεξ απέηοπακ κα ακζπκεύζμοκ ημκ HPV ζε ηάεε ηύπμ πνμζηαηζημύ ζζημύ 

θοζζμθμβζηό ή ιδ (Effert et al., 1992; Serfling et al., 1992). Δπζπθέμκ, ιζα ιεθέηδ ζε 

ζηακδζκααζηέξ μιάδεξ πθδεοζιμύ δεκ οπμζηδνίγεζ ηδ ζύκδεζδ ιεηαλύ ηςκ 

μνμθμβζηώκ δεζηηώκ ζε πενζπηώζεζξ θμζιώλεςκ ιε πανμοζία ηςκ HPV-16, HPV-18, 

ηαζ HPV-33 ηαζ ημο ηζκδύκμο ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ (Korodi et al., 2005). 
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2.2. Αλαηνκία 

 

O πνμζηάηδξ ζακ όνβακμ έπεζ πενίπμο ιέβεεμξ εκόξ ηανοδζμύ ηαζ είκαζ έκαξ 

ελςηνζκήξ αδέκαξ, εκημπζγόιεκμξ ζημ έδαθμξ ηδξ εθάζζμκμξ ποέθμο ηαζ ιπνμζηά από 

ηδκ μονμδόπμ ηύζηδ, βζ αοηό ηαζ μκμιάγεηαζ πνμζηάηδξ (Δζηόκα 3). 

 

 

Δηθόλα 3: Ακαημιία ημο πνμζηαηζημύ αδέκα (Olson and Pawlina, 2008). 

 

Ο πνμζηάηδξ είκαζ έκα αδεκμζκμιοώδεξ όνβακμ, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ από 

αδεκμηορέθεξ, ιε πόνμοξ εηαάθθμκηεξ ζηδκ μπίζεζα μονήενα, ηαζ εκημπζγόιεκμο 

εηαηένςεεκ ημο ζπενιαηζημύ θμθζδίμο. Δπίζδξ μζ αδεκμηορέθεξ πενζαάθθμκηαζ από 

ημ ζκμιοώδεξ ζηνώια ημο πνμζηάηδ, εκώ ελςηενζηά θεπηή ηάρα ζκώδμοξ ζοκδεηζημύ 

ζζημύ (ακαημιζηή ηάρα – πεζνμονβζηή ηάρα) ηαθύπηεζ μθόηθδνμ ημκ αδέκα. 

 

Ζ μονήενα δζεθαύκεζ ημκ πνμζηάηδ (πνμζηαηζηή μονήενα) εκώ ζημ ιέζμ πενίπμο 

αοηήξ εκημπίγεηαζ ημ ζπενιαηζηό θμθίδζμ (Δζηόκα 3). Σηδκ δθζηία ηςκ 40-50 εηώκ 

ανπίγεζ δ δζόβηςζδ ημο πνμζηάηδ ηάης από ηδκ επίδναζδ ηδξ ηεζημζηενόκδξ. Δηζζ 

Οονμδόπμξ ηύζηδ 

Πνμζηάηδξ 

Οονήενα 

http://www.uromed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=55
http://www.uromed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=55
http://www.uromed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=54
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ζηδκ δθζηία ηςκ 50 εηώκ πενίπμο μζ ιζζμί άκδνεξ έπμοκ δζμβηςιέκμ (οπενηνμθζηό) 

πνμζηάηδ, εκώ ζηδκ δθζηία ηςκ 80 εηώκ ζπεδόκ ημ 100% (Yang et al., 2002). 

 

Οζ ανηδνίεξ ημο πνμζηάηδ πνμένπμκηαζ ηονίςξ από ηζξ ηάης ηοζηζηέξ ηαζ μζ 

θθέαεξ , μζ μπμίεξ ακαζημιώκμκηαζ ιε ημοξ ηθάδμοξ ημο εκ ης αάεεζ πθέβιαημξ ή 

πθέβιαημξ ημο Santorini, εηαάθθμοκ ζηζξ έζς θαβόκζεξ θθέαεξ. Από πεζνμονβζηήξ 

άπμρδξ, εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ θειθζηή απμπέηεοζδ ημο πνμζηάηδ πνμξ ηα έζς 

θαβόκζα θειθμβάββθζα. 

 

2.3. Οξηζκόο θαη θιηληθή ηαμηλόκεζε 

 

Τμκ ηνίημ ηαηά ζεζνά ζοπκόηδηαξ ηανηίκμ  απμηεθεί μ ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ 

(Δζηόκα 4), πμο πνμζαάθθεζ ημκ ακδνζηό πθδεοζιό, ζε παβηόζιζμ επίπεδμ (Parkin et 

al., 2001). Σοπκόηενα αέααζα παναηδνείηαζ ζηζξ ακαπηοβιέκεξ πώνεξ, όπςξ βζα 

πανάδεζβια ζηζξ Ζ.Π.Α. ηαζ ηδ Γ. Δονώπδ, ιε ημοξ δείηηεξ επίπηςζδξ κα είκαζ 

ζοβηνζηζηά παιδθόηενμζ ζηζξ αζζαηζηέξ πώνεξ (Meikle et al., 1985). 
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Δηθόλα 4: Καεώξ μ ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ ελεθίζζεηαζ από ημ ζηάδζμ Η εώξ ημ ζηάδζμ IV, ηα 

ηανηζκζηά ηύηηανα ακαπηύζζμκηαζ ιέζα ζηα πθαίζζα ημο πνμζηάηδ, ιέζς ημο ελςηενζημύ ζηνώιαημξ 

ημο πνμζηάηδ ζε βεζημκζημύξ ζζημύξ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημοξ θειθαδέκεξ ή ζε άθθα ιένδ ημο ζώιαημξ. 

 

Σε δύμ πενζόδμοξ ηδξ γςήξ ημο άκδνα ,ηονίςξ, θαίκεηαζ κα ζοκηεθείηαζ δ 

ηανηζκμβέκεζδ ημο πνμζηάηδ. Ζ πνώηδ είκαζ δ θάζδ ηδξ έκανλδξ (όπμο έπμοιε 

ζζημθμβζηά ιδ ηαλζκμιήζζιδ αθάαδ), δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε πνμδζαεεζζημύξ 

πανάβμκηεξ ηαζ παναηδνείηαζ ζοπκά ζε ανέκεξ ζε όθδ ηδκ οθήθζμ (Carter et al., 

1990b). Παναπένα ελέθζλδ αοηώκ ηςκ αθααώκ ζε ηανηίκμ ελανηάηαζ από ηόζμ ηδ 

βεςβναθζηή ηαηακμιή όζμ ηαζ ιε δζαζηδηζημύξ πανάβμκηεξ, όπςξ ηδκ ηαηακάθςζδ 

οπεναμθζηώκ πμζμηήηςκ θίπμοξ ηαζ οπεναμθζηά ρδιέκμο ηνέαημξ. Τδκ ηέηανηδ πζμ 

ζοπκή ζοζπέηζζδ ιε ηδκ ηθδνμκμιζηόηδηα πανμοζζάγεζ μ ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ, 

ιεηά ημ ηανηίκςια δένιαημξ, ημ ιεθάκςια ηαζ ημκ ηανηίκμ ηςκ ςμεδηώκ (Gronberg 

Οπξήζξα 

Λεκθαδέλεο 

πεξκαηηθόο πόξνο 

Οπξνδόρνο θύζηε 

πεξκαηνδόρνο Κύζηε 

Πξνζηαηηθόο Αδέλαο 

Πξσθηόο 

Οπξήζξα 

Πένο 

Όξρεηο 

Καξθίλνο 

Πηζαλή κεηάζηαζε 

ζε άιια όξγαλα 
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et al., 1999). Τα πμζμζηά ζοζπέηζζδξ ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ ιε ηδκ 

ηθδνμκμιζηόηδηα θηάκμοκ ημ 5-10%. ηακ βζα πανάδεζβια μ παηέναξ ή μ αδενθόξ 

έπεζ ηανηίκμ πνμζηάηδ, δ επίπηςζδ δζπθαζζάγεηαζ (Meikle et al., 1985). Ζ μζημβεκήξ 

πνμδζάεεζδ πμο έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ ειθάκζζδ ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ ζε 

μπμζαδήπμηε δθζηία, αηόια ηαζ ζε άννεκεξ κεόηενμοξ ζε δθζηία από ηα 55 έηδ, 

ζοκδέεηαζ ιε ύπανλδ ηονίανπμο αθθδθόιμνθμο βμκζδίμο ορδθμύ ηζκδύκμο (Peehl et 

al., 1987). Τνία από ηα βμκίδζα αοηά ανίζημκηαζ ζημ πνςιόζςια 1 (1q 24-25, 1q 42-

43, 1q 36) ηαζ έκα ζημ πνςιόζςια 10 (Xq 27-43). 

 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ εκενβμπμίδζδ ηςκ μβημβμκζδίςκ K-Ras (Carter et al., 1990a; 

Thompson et al., 1989), C-myc (Hockenbery, 1992), πανόθμ πμο οπενεηθνάγμκηαζ 

ιέπνζ ηαζ 80% ζημκ ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ, ίζςξ δεκ ανημύκ βζα κα πνμηθδεεί δ 

ζοβηεηνζιέκδ ηαημήεδξ κεμπθαζία. Ακηίεεηα δ απεκενβμπμίδζδ ημο ακηζ-

απμπηςηζημύ βμκζδίμο Bcl-2 (Navone et al., 1993; Reed et al., 1988), ηαζ ηοπόκ 

ιεηαθθάλεζξ ημο p53 (Bookstein et al., 1993; Isaacs and Carter, 1991), όπςξ ηαζ 

απώθεζα ημο Rb ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζηδκ ηανηζκμβέκεζδ ημο πνμζηαηζημύ αδέκα 

(Bookstein et al., 1990; Brooks et al., 1998). 

 

Ηδζαίηενμ νόθμ ζε αοηέξ ηζξ δζενβαζίεξ ηανηζκμβέκεζδξ έπεζ δ ιεεοθίςζδ ημο 

εκγύιμο βθμοηαεεζόκδ ηνακζθενάζδ (GSTP-1), έπμκηαξ ςξ ζοκέπεζα ηδκ αδοκαιία 

ελμοδεηένςζδξ ηςκ ηανηζκμβόκςκ παναβόκηςκ, ηα μπμία έηζζ δνμοκ βζα ιεβαθύηενμ 

πνμκζηό δζάζηδια ζηα πνμζηαηζηά ηύηηανα, ηα μπόζα πνμμδεοηζηά ιεηαιμνθώκμκηαζ 

ζε ηαημήεδ ηαζ ανβόηενα ζε ηανηζκζηά (Lee et al., 1997; Lee et al., 1994; Sudduth 

and Koronkowski, 1993). 
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Δπίζδξ ηα ακδνμβόκα, οπό ηδκ επίδναζδ ηδξ 5α-ακαβςβάζδξ ιεηαηνέπμκηαζ ζηδ 

δναζηζηή ιεηααμθζηή ημοξ ιμνθή, ηδ δζοδνμηεζημζηενόκδ (DHT), απαναίηδηδ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ηδκ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ημο πνμζηαηζημύ αδέκα (Meikle et al., 

1985; Sudduth and Koronkowski, 1993). Τμ ζύιπθεβια πμο δδιζμονβείηαζ ιε ημκ 

ακδνμβμκζηό οπμδμπέα ηαζ ημ DHT, εκενβμπμζεί εζδζηέξ εέζεζξ ημο DNA ηςκ 

πνμζηαηζηώκ ηοηηάνςκ, πνμηαθώκηαξ ζηδκ ζοκέπεζα άηναημ πμθθαπθαζζαζιό ηςκ 

ιεηαιμνθςιέκςκ, από ηδκ επίδναζδ ηςκ ηανηζκμβόκςκ, ηοηηάνςκ. Απμθύηςξ 

απαναίηδηδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ηδ ζοκεπή ακαπαναβςβή ηςκ ήδδ πνμηθδεεζζώκ 

ιεηαθθάλεςκ ζηα εοβαηνζηά ηύηηανα είκαζ αοηή δζαδζηαζία ημο ζοκεπμύξ 

πμθθαπθαζζαζιμύ. 

 

2.4. Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο 

 

Μεβάθμ ιένμξ ηςκ επζδδιζμθμβζηώκ ιεθεηώκ πμο έπμοκ δζελαπεεί δεκ έπμοκ δείλεζ 

ηδκ πανμοζία αζηζμθμβζηήξ ζπέζδξ ιεηαλύ ημο ηαπκίζιαημξ ηαζ ημο ηανηίκμο ημο 

πνμζηάηδ (Lumey et al., 1997). Γζα ημ αθημόθ επίζδξ, ακ ηαζ απμηέθεζε ακηζηείιεκμ 

ένεοκαξ δεκ οπάνπεζ μιμθςκία ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκόηδηα βζα ζοιιεημπή ημο ζηδκ 

πνόηθδζδ ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ (Tonnesen et al., 1994). Ζ αζεοθζηή αθημόθδ 

απεκακηίαξ είκαζ πζεακό κα έπεζ ηανηζκμβεκεηζηή δνάζδ ιέζς δζαθόνςκ αζμθμβζηώκ 

ιδπακζζιώκ, δδθαδή ιέζς ημο ηανηζκμβόκμο ιεηααμθίηδ ηδξ, ηδκ αηεηαθδεΰδδ, είηε 

ιέζς ηδξ επζννμήξ ηδξ ζηδκ αηεναζόηδηα ηδξ ιειανάκδξ ης ηοηηάνςκ, είηε ιέζς ημο 

βεκζημύ ιδπακζζιμο εκίζποζδξ ηδξ παναβςβήξ εθεύεενςκ νζγώκ ηαζ ηαοηόπνμκδξ 

ιείςζδξ ηςκ επζπέδςκ ηςκ επζδζμνεςηζηώκ εκγύιςκ ημο DNA (Hiatt et al., 1994). 

Μεθέηεξ έπμοκ δείλεζ αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα ακάπηολδ ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ ζε 
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αανείξ πνήζηεξ αθημόθ, ζε ζπέζδ ιε ημ βεκζηό πθδεοζιό, εκώ άθθεξ ιεθέηεξ έπμοκ 

ακηζηνμοόιεκα απμηεθέζιαηα (Hiatt et al., 1994; Tonnesen et al., 1994). 

 

Σύιθςκα ιε πνόζθαηδ ιεθέηδ αηόιδ έκαξ πανάβμκηαξ πμο αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ 

κόζδζδξ είκαζ δ ηαηακάθςζδ ηόηηζκμο ηνέαημξ ή βαθαηημημιζηώκ, εκώ δ παιδθή 

επίπηςζδ ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ ζε πενζμπέξ, όπςξ ζηδκ Ηαπςκία,  όπμο ηα 

ράνζα απμηεθμύκ ααζζηό παναηηδνζζηζηό ηδξ ηαεδιενζκήξ δζαηνμθήξ, απμηέθεζε ημ 

ενέεζζια βζα ηδ πεναζηένς δζενεύκδζδ ημο εοενβεηζημύ ημοξ νόθμο ημοξ ζηδκ ιδ 

ακάπηολδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηύπμο ηανηίκμο (Kolonel et al., 1999; Zhang et al., 

1999). Σε πνμμπηζηή ιεθέηδ ζηζξ Ζ.Π.Α., άημια πμο ηαηακάθςκακ πενζζζόηενεξ από 

4 ιενίδεξ ρανζμύ εαδμιαδζαία απνμοζίαζακ ιεζςιέκμ ηίκδοκμ ακάπηολδξ ηδξ κόζμο. 

Ζ ζοζπέηζζδ ηςκ ζπεοεθαίςκ ήηακ ιζηνόηενδ ιε ηδκ επίπηςζδ ημο ηανηίκμο, ζε 

ζπέζδ ιε ηδκ απεοεείαξ ηαηακάθςζδ ρανζώκ, οπμδζηκύμκηαξ έηζζ ηδκ πζεακόηδηα όηζ 

ηαζ ηάπμζμ άθθμ ζοζηαηζηό ηςκ ρανζώκ ιπμνεί κα δνα πνμζηαηεοηζηά (Augustsson et 

al., 2003). 

 

Δπίζδξ ιεηά από ιεθέηεξ έπεζ ανεεεί εεηζηή ζοζπέηζζδ ηδξ ηεκηνζηήξ παποζανηίαξ, 

όζμκ αθμνά ηα ζςιαημιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ημο αηόιμο, ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα 

ημο εονέμξ ζηεθεημύ, ιε ηδκ ειθάκζζδ ημο ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ (Hsing et al., 2000). 
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3. Καξθίλνο ηνπ παγθξέαηνο 

 

3.1. Δπηδεκηνινγία 

 

Ο ηανηίκμξ ημο παβηνέαημξ είκαζ από ημοξ πζμ ακεεηηζημύξ εββεκείξ όβημοξ ζε 

πδιζηέξ ηαζ θοζζηέξ εεναπείεξ.  Λζβόηενμ από ημ 4% ηςκ αζεεκώκ έπμοκ πεκηαεηή 

επζαίςζδ εκώ δ ιέζδ επζαίςζδ είκαζ ιζηνόηενδ από 6 ιήκεξ (Hruban et al., 2001; Li et 

al., 2004). Ακ ηαζ ζοκεπώξ πναβιαημπμζμύκηαζ εκηαηζηέξ ένεοκεξ βζα κέεξ 

εεναπεοηζηέξ ιεεόδμοξ, ηα απμηεθέζιαηα ημοξ έπμοκ ιέπνζ ζηζβιήξ απμβμδηεοηζηά 

παιδθά πμζμζηά ακηαπόηνζζδξ (Bardeesy and DePinho, 2002). 

 

Οζ όβημζ ημο παβηνέαημξ παναηηδνίγμκηαζ είηε ςξ ελςηνζκήξ ή εκδμηνζκζημί όβημζ 

ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ ζζηώκ ζημ εζςηενζηό ημο αδέκα από ημοξ μπμίμοξ 

πνμηύπημοκ. Δκδμηνζκήξ όβημζ ημο παβηνέαημξ είκαζ πμθύ ζπάκζμζ, 

ακηζπνμζςπεύμκηαξ ιόκμ ημ 5% ημο ζοκόθμο ηςκ ηανηίκςκ ημο παβηνέαημξ 

(Strickler et al., 1998). Ζ πθεζμρδθία ηςκ εκδμηνζκζηώκ όβηςκ ημο  παβηνέαημξ είκαζ 

θεζημονβζηά αδεκμηανηζκώιαηα ηα μπμία έπμοκ ςξ απόννμζα ηδκ οπενπαναβςβή ιζαξ 

ζοβηεηνζιέκδξ μνιόκδξ. Υπάνπμοκ δζάθμνμζ ηύπμζ ηςκ ηοηηάνςκ ηςκ παβηνεαηζηώκ 

κδζίδςκ ηαζ ηάεε ηύπμξ πανάβεζ ηδ δζηή ημο μνιόκδ ή πεπηίδζμ. Οζ θεζημονβζημί 

εκδμηνζκζηέξ όβημζ παίνκμοκ ημ όκμιά ημοξ από ηδκ μνιόκδ πμο εηηνίκμοκ. Τμ 

ζκζμοθίκςια είκαζ μ ζοκδεέζηενμξ ηύπμξ εκδμηνζκζημύ όβημο ημο παβηνέαημξ. 

Αζεεκείξ ιε αοηή ηδ κόζμ ακαπηύλμοκ ζοκήεςξ οπμβθοηαζιία θόβς ηδξ αολδιέκδξ 

παναβςβήξ ζκζμοθίκδξ, δ μπμία μδδβεί ζε αζοκήεζζηα παιδθά επίπεδα ζαηπάνμο ζημ 

αίια (Fernandez et al., 1996). Τμ βαζηνίκςια, ιζα αζεέκεζα ζηδκ μπμία 

οπενπανάβεηαζ βαζηνίκδ (δ μνιόκδ πμο δζεβείνεζ ηδκ παναβςβή μλέςκ ζημ ζημιάπζ), 
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πνμηαθεί πμθθαπθά έθηδ ζημκ ακώηενμ βαζηνεκηενζηό (GI) ζςθήκα. Τμ βαζηνίκςια 

πενζβνάθδηε βζα πνώηδ θμνά ζε αζεεκείξ ιε ιζα ζπάκζα ιμνθή ζμαανμύ πεπηζημύ 

έθημοξ βκςζηή ηαζ ςξ ζύκδνμιμ Zollinger-Ellison (ZES). Τμ θζβόηενμ ημζκό 

βθοηαβόκςια πνμηαθεί ήπζμ δζααήηδ θόβς πενίζζεζαξ έηηνζζδξ βθοηαβόκδξ (δ 

μνιόκδ πμο δζεβείνεζ ηδκ παναβςβή βθοηόγδξ). Άθθμζ ζπάκζμζ όβημζ ηςκ 

παβηνεαηζηώκ κδζίδςκ είκαζ ημ ζύκδνμιμ Verner Morrison (vipoma, θόβμ 

δοζθεζημονβίαξ εκόξ αββεζμδναζηζημύ εκηενζημύ πεπηζδίμο) ηαζ ημ ζςιαημζηαηίκςια. 

Οζ ιδ θεζημονβζημί εκδμηνζκζημί όβημζ ημο παβηνέαημξ δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ 

οπεναμθζηή παναβςβή μνιμκώκ ηαζ ιπμνεί κα είκαζ δύζημθμ κα δζαηνζεμύκ από ημοξ 

ελςηνζκείξ ηανηίκμοξ ημο παβηνέαημξ. Οζ εκδμηνζκζημί ηανηίκμζ ημο παβηνέαημξ 

έπμοκ ζπεηζηά αναδεία ακάπηολδ ζε ζύβηνζζδ ιε ηα πζμ ημζκά πμνμβεκή 

αδεκμηανηζκώιαηα ηδξ ελςηνζκμύξ ιμίναξ ημο παβηνέαημξ.  

 

Μεηαλύ ιίαξ ηαζ ηεζζάνςκ πενζπηώζεςκ ζκζμοθζκώιαημξ ειθακίγμκηαζ ακά 

εηαημιιύνζμ ημο πθδεοζιμύ εηδζίςξ, ηαζ ημ 90% αοηώκ ηςκ όβηςκ είκαζ ηαθμήεδ. 

Διθακίγμκηαζ ηονίςξ ιεηαλύ ηςκ δθζηζώκ 50 ηαζ 60 ηαζ ζε άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ 

ελίζμο. Λζβόηενμ από ηνεζξ πενζπηώζεζξ βαζηνζκςιάηςκ ακά εηαημιιύνζμ άκενςπςκ 

δζαβζβκώζημκηαζ ηάεε πνόκμ, αθθά είκαζ μ πζμ ζοκδεζζιέκμξ θεζημονβζηόξ όβημξ ηςκ 

παβνεαηζηώκ κδζήδςκ ζε αζεεκείξ ιε πμθθαπθμύξ εκδμηνζκζημύξ όβημοξ, ιζα πάεδζδ 

βκςζηό ςξ ζύκδνμιμ πμθθαπθήξ εκδμηνζκζηήξ κεμπθαζίαξ (ΠΔΝ). Τμ ζύκδνμιμ 

Verner Morrison ηαζ ημ βθοηαβόκςια είκαζ αηόιδ πζμ ζπάκζα ηαζ απακηώκηαζ 

ζοπκόηενα ζε βοκαίηεξ. Τμ ζςιαημζηαηίκςια είκαζ ελαζνεηζηά αζοκήεζζημ, ηαζ έπμοκ 

ακαθενεεί θζβόηενα από 100 ηνμύζιαηα ζε όθμ ημκ ηόζιμ. Μδ θεζημονβζημί ηανηίκμζ 

ηςκ κδζζδζμηοηηάνςκ είκαζ πενίπμο ημ έκα ηνίημ όθςκ ηςκ εκδμηνζκζηώκ ηανηίκςκ 

ημο παβηνέαημξ, ηαζ δ πθεζμρδθία αοηώκ είκαζ ηαημήεεζξ (Li and Saif, 2009). 
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Κανηίκμζ ηςκ κδζζδίςκ ημο παβηνέαημξ έπμοκ ζοκμθζηά ηδκ ηαθύηενδ πνόβκςζδ 

από ημοξ ηανηίκμοξ ηδξ ελςηνζκμύξ ιμίναξ ημο παβηνέαημξ, ηαεώξ ηαζ δ ιέζδ 

επζαίςζδ ιεηά από ηδ δζάβκςζδ είκαζ ηνία έηδ ηαζ έλζ ιήκεξ. Αοηό μθείθεηαζ ηονίςξ 

ζηδκ αναδεία ακάπηολή ημοξ. Τα ζκζμοθζκώιαηα έπμοκ έκα πεκηαεηέξ πμζμζηό 

επζαίςζδξ 80% ηαζ ηα βαζηνζκώιαηα 65%. Καημήεεζξ ηανηίκμζ ηςκ κδζίδςκ βεκζηά 

δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ηαθά ζηδ πδιεζμεεναπεία, ηαεώξ δ εεναπεία είκαζ ηονίςξ 

ακαημοθζζηζηή. Οζ πενζζζόηενμζ αζεεκείξ ιε ιεηάζηαζδ δεκ επζγμύκ πάκς από πέκηε 

έηδ. Ο ηανηίκμξ ηείκεζ κα ελαπθώκεηαζ ζημοξ βύνς θειθαδέκεξ, ημ ζημιάπζ, ημ έκηενμ 

ηαζ ημ ζοηώηζ (Jaffee et al., 2002; Li and Saif, 2009). 

 

Γοζηοπώξ μ ηανηίκμξ ημο παβηνέαημξ είκαζ εακαηδθόνμξ,  ηαζ δ ιέζδ επζαίςζδ 

από ηδ ζηζβιή ηδξ δζάβκςζδξ ηαζ ειπνόξ είκαζ ιζηνόηενδ ηςκ έλζ ιδκώκ, εκώ ημ 

πμζμζηό πεκηαεημύξ επζαίςζδξ ζημ ζύκμθμ ηςκ πενζπηώζεςκ ακένπεηαζ ιόθζξ ζημ 

4%. Αοηό μθείθεηαζ ηονίςξ ηδξ έθθεζρδξ δζαεέζζιςκ ιεεόδςκ πνμζοιπηςιαηζημύ 

εθέβπμο βζα ηδκ έβηαζνδ ακίπκεοζδ ηδξ κόζμο. Ωζηόζμ, αηόιδ ηαζ όηακ εκημπίγμκηαζ 

μζ όβημζ ιπμνμύκ κα αθαζνεεμύκ ιε πεζνμονβζηή επέιααζδ, δ επζαίςζδ ηςκ αζεεκώκ 

ιεηά από πέκηε έηδ, είκαζ ιόκμ 10% έςξ 15%. Τα ζηαηζζηζηά αοηά ζημζπεία 

απμδεζηκύμοκ ημκ επζεεηζηό παναηηήνα ηςκ πενζζζόηενςκ ηανηίκςκ ημο παβηνέαημξ 

ηαζ ηδκ ηάζδ ημοξ κα οπμηνμπζάγμοκ. Οζ ηανηίκμζ ημο παβηνέαημξ ηείκμοκ κα είκαζ 

ακεεηηζημί ζηδκ αηηζκμαμθία ηαζ ηδ πδιεζμεεναπεία ηαζ αοημί μζ ηνόπμζ εεναπείαξ 

είκαζ αοημί μζ μπμίμζ ηονίςξ πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδκ ακαημύθζζδ ημο πόκμο ηαζ ηδξ 

επζαάνοκζδξ ημο όβημο (Kashiwagi et al., 2009; Kim et al., 2009; Li et al., 2004; Li 

and Saif, 2009). 

 



 
 42 

3.2. Αλαηνκία 

 

Τμ πάβηνεαξ είκαζ αδέκαξ μ μπμίμξ εκημπίγεηαζ ιέζα ζηδκ άκς ημζθία, ηαζ είκαζ 

ζπεηζηά δοζπνόζζημ ζε ηθζκζηή ελέηαζδ. Τμ πενζηόκαζμ ηαθύπηεζ ηα πενζζζόηενα 

ζπθάβπκα ηδξ ημζθζάξ, ημ μπμίμ ζπδιαηίγεζ πηοπέξ ηαζ ημθπώιαηα ιεηαλύ ηςκ 

μνβάκςκ (ηδκ πενζημκασηή ημζθόηδηα). Τμ πάβηνεαξ είκαζ μπζζεμπενζημκασηό, δεκ 

ηαθύπηεηαζ δδθαδή από πενζηόκαζμ ηαζ εκημπίγεηαζ πίζς από ηδκ πενζημκασηή 

ημζθόηδηα (Δζηόκα 5). 

 

Ακαημιζηά ζημ πάβηνεαξ δζαηνίκμοιε ηέζζενα ηύνζα ιένδ: ηδκ ηεθαθή, ημκ 

αοπέκα, ημ ζώια ηαζ ηδκ μονά. Ζ ηεθαθή, είκαζ ζπεηζηά ιε ηα οπόθμζπα ιένδ ημο 

παβηνέαημξ εονύηενδ ηαζ ανίζηεηαζ ιέζα ζηδκ αβηύθδ πμο ζπδιαηίγεζ ημ πνώημ 

ηιήια ημο θεπημύ εκηένμο ιε ημ δςδεηαδάηηοθμ. Ζ αβηζζηνμεζδήξ απόθοζδ είκαζ 

επέηηαζδ ηδξ ηεθαθήξ ημο μνβάκμο πνμξ ηα ανζζηενά, εκώ ημ ζώια ανίζηεηαζ πίζς 

από ημ ζημιάπζ. Ζ μονά ημο παβηνέαημξ θεάκεζ έςξ ηδκ πύθδ ημο ζπθήκα. 

 

 

 

Δηθόλα 5: Τμ πάβηνεαξ ανίζηεηαζ πίζς από ηδκ ημζθζά. Πενζέπεζ ηα ηύηηανα ηα μπμία εηηνίκμοκ 

ηδκ μνιόκδ ζκζμοθίκδ, ηαζ ηα ηύηηανα πμο εηηνίκμοκ πεπηζηά έκγοια πμο αμδεμύκ ζηδκ δζάζπαζδ ηςκ 

ηνμθώκ ζημ βαζηνεκηενζηό ζςθήκα. Τμ πάβηνεαξ εηηνίκεζ αοηά ηα έκγοια ιέζα ζημκ παβηνεαηζηό 

πόνμ, μ μπμίμξ εκώκεηαζ ιε ημκ πμθδδόπμ πόνμ από ημ ήπαν ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ θεπηό έκηενμ (Olson 

and Pawlina, 2008). 

Παβηνεαηζηόξ 

Πόνμξ 

Φμθδδόπμξ 

Πόνμξ 

Γςδεηαδάηηοθμξ 

Πάβηνεαξ  
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Τα αδεκζηά ηύηηανα ημο παβηνέαημξ είκαζ αοηά πμο εηηνίκμοκ ηα παβηνεαηζηά 

έκγοια, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ αμδεμύκ ζηδκ πέρδ ηςκ ηνμθώκ. Οζ εηηνίζεζξ 

αοηέξ δζμπεηεύμκηαζ από ιζηνμύξ πόνμοξ πνμξ ιεβαθύηενμοξ ηαζ ηεθζηά ηαηαθήβμοκ 

ζημκ ιείγςκ παβηνεαηζηό πόνμ ή πόνμ ημο Wirsung, μ μπμίμξ εηαάθθεζ ζηδκ δεύηενδ 

ιμίνα ημο δςδεηαδαηηύθμο, ζε ιζα πενζμπή πμο μκμιάγεηαζ θύια ημο Vater. Σημ 

θύια ημο Vater εηαάθθεζ επίζδξ ηαζ μ πμθδδόπμξ πόνμξ. Έκα ηιήια ηςκ εηηνίζεςκ 

ημο αδέκα απμπεηεύεζ ημ έηηνζια αοηόκμια, ζημκ θεβόιεκμ επζημονζηό ή 

δεοηενεύμκηα παβηνεαηζηό πόνμ. Αοηό ημ ζδιείμ εηαμθήξ εκημπίγεηαζ θίβμ ρδθόηενα 

από ημ θύια ημο Vater. 

 

Τδκ εκδμηνζκή ιμίνα ημο παβηνέαημξ απμηεθμύκ, ακάιεζα ζηζξ αδεκμηορέθεξ πμο 

πανάβμοκ ηα παβηνεαηζηά έκγοια, αενμίζεζξ ηοηηάνςκ πμο μκμιάγμκηαζ κδζίδζα ημο 

Langerhans. Τα ηύηηανα αοηά είκαζ επζθμνηζζιέκα ιε ημ ένβμ ηδξ παναβςβήξ ηςκ 

μνιμκώκ βθοηαβόκδ, ζκζμοθίκδ ηαζ ζςιαημζηαηίκδ. 

 

3.3. Οξηζκόο θαη θιηληθή ηαμηλόκεζε 

 

Τμ ζύζηδια ηαλζκόιδζδξ ηαηά ζηάδζμ βζα ηα ελςηνζκή ηανηζκώιαηα ημο 

παβηνέαημξ ελεθίζζεηαζ ζοκεπώξ. Τμ πόζμ ζδιακηζηό είκαζ ακ μ όβημξ είκαζ 

πεζνμονβήζζιμξ ή ιδ είκαζ ααέααζμ, ιζαξ ηαζ ημνοθαίεξ εεναπείεξ έπμοκ δείλεζ ιζηνή 

ακηαπόηνζζδ ζηδκ επζαίςζδ ηςκ αζεεκώκ. ιςξ βζα κα βκςζημπμζδεεί έκαξ ημζκά 

απμδεηηόξ μνζζιόξ ηδξ αζεέκεζαξ, είκαζ απαναίηδηδ δ βκώζδ ηδξ επέηηαζδξ ηδξ 

κόζδζδξ. Οζ ηανηίκμζ ημο παβηνέαημξ ζοκήεςξ ηαλζκμιμύκηαζ ακάθμβα ιε ημ ζδιείμ 

ημο παβηνέαημξ ιε ημ μπμίμ ειπθέημκηαζ. Οζ πεζνμονβζηέξ δζαδζηαζίεξ δζαθένμοκ 
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ακάθμβα ιε ημκ εκημπζζιό ηςκ ιαγώκ ζηδκ ηεθαθή, ζημ ζώια, ζηδκ μονά ή ηδκ 

uncinate δζαδζηαζία ημο παβηνέαημξ. 

 

Ζ Αιενζηακζηή Μεζηηή Δπζηνμπή βζα ημκ Κανηίκμ AJCC έπεζ μνίζεζ ηδκ 

ζηαδζμπμίδζδ ηαηά TNM ηαλζκόιδζδ βζα ημκ ηαεμνζζιό ημο ηανηίκμο ημο 

παβηνέαημξ. Με ημκ όνμ Τ ηαηδβμνζμπμζείηαζ μ ανπζηόξ όβημξ, ιε ημκ όνμ Ν μζ 

ημπζημί θειθζημί αδέκεξ ηαζ ιε ημ Μ ηαλζκμιμύκηαζ μζ ιαηνζκέξ ιεηαζηάζεζξ, 

ζύιθςκα ιε ημοξ παναηάης πίκαηεξ (Πίκαηεξ1.1-4): 

 

Πίλαθαο 1.1: Ανπζηόξ όβημξ (T) 

TX Ο ανπζηόξ όβημξ δεκ ιπμνεί κα αλζμθμβδεεί. 

T0 Γεκ οπάνπμοκ εονύιαηα βζα ανπζηό όβημ. 

Tis Ιn situ ηανηίκςια. 

T1 Ο όβημξ πενζμνίγεηαζ ζημ πάβηνεαξ, ≤2 cm ζηδ ιεβαθύηενή ημο δζάζηαζδ. 

T2 Ο όβημξ πενζμνίγεηαζ ζημ πάβηνεαξ, >2 cm ζηδ ιεβαθύηενή ημο δζάζηαζδ. 

T3 Ο όβημξ εηηίκεηαζ πένακ ημο παβηνέαημξ πςνίξ κα ειπθέηεηαζ ζημκ ημζθζαηό 

άλμκα ή ηδκ ακώηενδ ιεζεκηενζηή ανηδνία. 

T4 Ο όβημξ εηηίκεηαζ ζημκ ημζθζαηό άλμκα ή ηδκ ακώηενδ ιεζεκηενζηή ανηδνία. 

 

Πίλαθαο 1.2: Δκημπζζιόξ Λειθζηώκ Αδέκςκ (N) 

NX Γεκ είκαζ δοκαηή δ αλζμθόβδζδ ηςκ θειθζηώκ αδέκςκ.  

N0 Γεκ εκημπίγεηαζ ιεηάζηαζδ ζε ημπζημύξ θειθζημύξ αδέκεξ. 

N1 Μεηάζηαζδ ζε ημπζημύξ θειθζημύξ αδέκεξ. 
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Πίλαθαο  1.3: Μεηαζηάζεζξ (M) 

M0 Γεκ εκημπίγμκηαζ ιαηνζκέξ ιεηαζηάζεζξ. 

M1 Δκημπίγμκηαζ ιαηνζκέξ ιεηαζηάζεζξ. 

 

Πίλαθαο 1.4: Ακαημιζηή Σηαδζμπμίδζδ/Πνμβκςζηζηή Οιαδμπμίδζδ
 

Stage T N M 

0 Tis N0 M0 

IA T1 N0 M0 

IB T2 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

 

IIB 

T1 N1 M0 

T2 N1 M0 

T3 N1 M0 

III T4 Any N M0 

IV Any T Any N M1 

 

AJCC, (Edge and American Joint Committee on Cancer.) 
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3.4. Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο 

 

Πενίπμο 200.000 κέεξ πενζπηώζεζξ ηανηίκμο παβηνέαημξ ηαηαβνάθμκηαζ εηδζίςξ 

ζε παβηόζιζμ επίπεδμ (Parkin et al., 2001). Δίκαζ μ ηανηίκμξ ιε ηδ πεζνόηενδ 

πνόβκςζδ, μ ιόκμξ ηανηίκμξ βζα ημκ μπμίμ δ εηήζζα επίπηςζδ είκαζ ιεβαθύηενδ από 

ημκ επζπμθαζιό ημο. 

 

Τμ ηάπκζζια δζπθαζζάγεζ ζπεδόκ ημκ ηίκδοκμ ημο ηανηίκμο ημο παβηνέαημξ ζε 

ζπέζδ ιε ημκ ηίκδοκμ κόζμο ζε ιδ ηαπκζζηέξ, εκώ ζύιθςκα ιε ζηαθζηή ένεοκα ημ 

20% ημο ζοκόθμο ηςκ ηανηίκςκ ημο παβηνέαημξ ζημκ ακδνζηό πθδεοζιό απμδίδεηαζ 

ζημ ηάπκζζια (Boyle et al., 1996; Fernandez et al., 1996). Τμ ηάπκζζια ζοκδέεηαζ ιε 

ηδκ παναβςβή μοζζώκ, όπςξ μζ κζηνμγαιίκεξ ηαζ μζ ανςιαηζηέξ αιίκεξ, πμο 

εεςνμύκηαζ όηζ πνμάβμοκ ηδκ ηανηζκμβέκεζδ,  ημοθάπζζημκ ζε πεζναιαηζηό επίπεδμ 

(Hecht et al., 1993; Rivenson et al., 1988). 

Ζ ηαηακάθςζδ θαπακζηώκ ηαζ θνμύηςκ, πμο οπμδδθώκεζ αολδιέκδ θήρδ θοηζηώκ 

ζκώκ ηαζ ακηζμλεζδςηζηώκ μοζζώκ, όπςξ δ θοημπέκδ, έπεζ θακεί όηζ εθαηηώκεζ ημκ 

ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηδξ κόζμο (Giovannucci, 1999; Howe and Burch, 1996). 

 

Σε ιζα πνόζθαηδ ακαζηόπδζδ, ζπεηζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηαζ ζοιιεημπή δζαθόνςκ 

πδιζηώκ μοζζώκ ζημκ ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ, θάκδηε όηζ δ επαββεθιαηζηή έηεεζδ 

ζε πθςνζςιέκμοξ μνβακζημύξ δζαθύηεξ αολάκεζ ηαηά 80% ημκ ηίκδοκμ ακάπηολδξ ηδξ 

κόζμο, εκώ ηαζ δ έηεεζδ ζημ πνώιζμ, ημ κζηέθζμ ηαζ ζε ζοζηαηζηά ημοξ ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ςξ πζεακόξ πανάβμκηαξ ηζκδύκμο. Ζ επαββεθιαηζηή έηεεζδ ζε δοκδηζηά 

ηανηζκμβόκμοξ πανάβμκηεξ εοεύκεηαζ πενίπμο βζα ημ 6% ημο ζοκόθμο ηςκ 

πενζπηώζεςκ ημο ηανηίκμο ημο παβηνέαημξ (Ojajarvi et al., 2000). 
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4. Ινί ηνπ παγθξέαηνο θαη ηνπ πξνζηάηε 

 

4.1. Πνιπόκα ηνί 

 

Πμθοόια ζμί όπςξ μ ζόξ BK (BKV), μ ζόξ JC (JCV) ηαζ μ SV40, ηαεώξ ηαζ μζ ζμί 

ηςκ ακενςπίκςκ εδθςιάηςκ (HPV) ζοπκά εκημπίγμκηαζ ζε όθμοξ ημοξ ακενώπζκμοξ 

πθδεοζιμύξ, πνμηαθώκηαξ οπμηθζκζηέξ επίιμκεξ θμζιώλεζξ ηαζ οπμηζκώκηαξ 

μβημβέκεζδ ζημκ άκενςπμ ηαζ ζε άθθεξ ηοηηανζηέξ ζεζνέξ. Γζα κα εθεβεεί δ 

ζοιιεημπή αοηώκ ηςκ ζώκ ζηδκ μβημβέκεζδ ημο πνμζηάηδ, δζενεοκήεδηε δ ζοπκόηδηα 

ειθάκζζδξ ηςκ ζώκ BKV, JCV ηαζ HPV ζε ιζα ζεζνά από ακενώπζκεξ ηαημήεεζεξ ημο 

πνμζηάηδ ηαζ ημο παβηνέαημξ. 

 

Ζ μζημβέκεζα ζώκ πμθοόια, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ακενώπζκμο ζμύ BK (BKV), 

ζόξ JC (JCV) ηαζ Simian virus (SV40), ηαεώξ ηαζ μζ ζμί ηςκ ακενςπίκςκ εδθςιάηςκ 

(HPV) είκαζ ημζκά παεμβόκα ημο μονμπμζδηζημύ ζοζηήιαημξ ηαζ ιπμνμύκ εύημθα κα 

ζοκδεεμύκ ιε ηδκ παεμβέκεζδ ηαημδεεζώκ ηδξ μονμπμζδηζημύ μδμύ, όπςξ είκαζ μ 

ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ ηαζ μ ηανηίκμξ ημο παβηνέαημξ (Chan et al., 1994; Shinohara 

et al., 1993). Τμ βεκεηζηό οθζηό ηςκ πμθοόια ζώκ απμηεθείηαζ από έκα ηοηθζηό δζπθό 

ιόνζμ DNA, ηδξ ηάλδξ ιεβέεμοξ ηςκ 5 kb (Δζηόκα 6). Τμ βμκζδζςιά ημοξ πενζέπεζ ιζα 

ιζηνή πενζμπή, πμο ηςδζημπμζεί ημ T-ακηζβόκμ (T ιεβάθμ ηαζ ιζηνό t) ζε πνώζιδ ηαζ 

ύζηενδ πενζμπή ηςδζημπμίδζδξ βζα ηδκ έηθναζδ πνςηεσκώκ (AGNO+ ηαρζδζηέξ 

πνςηεΐκεξ), ηαεώξ ηαζ ηδξ ιδ ηςδζημπμζήζζιδξ ηακμκζζηζηήξ πενζμπήξ (Merlino et al., 

2004; Moens et al., 1995; Vogeli et al., 1999). Με αάζδ ηδκ δμιή ηδξ ιδ 

ηςδζημπμζήζζιδξ ηακμκζζηζηήξ πενζμπήξ, μζ πμθοόια ζμί ιπμνμύκ κα ηαλζκμιδεμύκ ζε 

δύμ ηαηδβμνίεξ: ηδκ ανπέηοπδ ηαζ ηδκ ακαδζαηαπεήζα παναθθαβή. Ζ ανπέηοπδ ιμνθή 
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ηςκ πμθοόια πενζέπεζ έκα ιόκμ ακηίβναθμ ημο θμνέα οθμπμίδζδξ ηαζ εκζζποηή. Ο 

BKV ηαζ μ JCV ιμζνάγμκηαζ πενίπμο ημ 72% ηδξ μιμθμβίαξ ηςκ κμοηθεμηζδίςκ 

ιεηαλύ ημοξ ηαζ ημ 70% ηδξ μιμθμβίαξ ηςκ κμοηθεμηζδίςκ ημοξ ιε ημκ SV40 (Perrons 

et al., 1996; Pipas, 1992). 

 

Ζ μζημβέκεζα Polyomaviridae ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ακενώπζκμο ζμύ BK 

(BKV), ημο ζμύ JC (JCV) ηαζ Simian virus (SV40), ηαεώξ ηαζ μζ ζμί ηςκ ακενςπίκςκ 

εδθςιάηςκ (HPV) είκαζ από ηα πζμ ημζκά παεμβόκα ημο μονμπμζδηζημύ ζοζηήιαημξ 

ηαζ εα ιπμνμύζακ κα ζοκδεεμύκ ιε ηδκ πνμαβςβή ηδξ παεμβέκεζδξ ζηζξ δζαθμνεξ 

ηαημήεεζεξ πμο πνμηύπημοκ ζημ μονμπμζδηζηό ζύζηδια, όπςξ είκαζ μ ηανηίκμξ ημο 

πνμζηάηδ ηαζ ημο παβηνέαημξ (Shah et al., 1973). Τμ βμκζδίςιά ημοξ πενζέπεζ ιζα 

ιζηνή πενζμπή, πμο ηςδζημπμζεί ημ T-ακηζβόκμ (T ιεβάθμ ηαζ ιζηνό t)
2
 ζε πνώζιδ ηαζ 

ύζηενδ πενζμπή ηςδζημπμίδζδξ βζα ηδκ έηθναζδ πνςηεσκώκ (AGNO+ ηαρζδζηέξ 

πνςηεΐκεξ) (Δζηόκα 6), ηαεώξ ηαζ ζε ιδ ηςδζημπμζήζζιδ ηακμκζζηζηήξ πενζμπή
3
. Με 

αάζδ ηδκ δμιή ηδξ ιδ ηςδζημπμζήζζιδξ ηακμκζζηζηήξ πενζμπήξ, αοημί μζ ηύπμζ ηςκ 

ζώκ ιπμνμύκ κα ηαλζκμιδεμύκ ζε δύμ ηύνζεξ ιμνθέξ: ηδκ ανπέηοπδ ηαζ ηδκ 

ακαδζαηαπεείζα παναθθαβή.  

 

Δηθόλα 6: Σπδιαηζηή απμηύπςζδ βμκζδζώιαημξ ημο ζμύ ΒΚ (Ahsan and Shah, 2006). 
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Μεηαλύ ηςκ ακενςπίκςκ ηαημδεεζώκ, μ ηανηίκμξ ημο παβηνέαημξ ειθακίγεζ ιζα 

από ηζξ ορδθόηενεξ ζοπκόηδηεξ (70-95%) εκενβμπμίδζδξ ζςιαηζηώκ ιεηαθθάλεςκ 

ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ βμκζδίςκ RAS, ηονίςξ ζημ K-Ras (Bardeesy and DePinho, 2002; 

Jaffee et al., 2002), οπμδεζηκύμκηαξ έηζζ όηζ δ απμδζμνβάκςζδ ημο ιμκμπαηζμύ, ημ 

μπμίμ εθέβπεηαζ από ημ K-Ras, εοεύκεηαζ βζα αοηό ημκ ηύπμ ιεηαζπδιαηζζιμύ ηςκ 

ηοηηάνςκ (Ulivi et al., 2009). 

Τα αζμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηανηίκμο ημο παβηνέαημξ ζημκ άκενςπμ, όπςξ δ 

πμθοεζηζαηή θύζδ ημο ηαζ ηδκ έθθεζρδ ζαθώξ οπεύεοκδξ ιμνζαηήξ έκςζδξ (Vincent 

et al., 2009), μδήβδζακ ζηδκ οπόεεζδ, ζηδκ μπμία ααζίζηδηε δ ιεθέηδ ιαξ, όηζ εα 

ιπμνμύζακ επίζδξ κα δζαδναιαηίγμοκ ηαίνζμ νόθμ ζημ ζπδιαηζζιό ηέημζςκ ιμνθώκ 

ηανηίκμο έκαξ ελςηενζηόξ ή έκαξ ιμθοζιαηζηόξ πανάβμκηαξ. Παν’ όθεξ ηζξ εκδείλεζξ  

δ αζαθζμβναθία ζπεηζηά ιε ηδκ επίπηςζδ ηςκ πμθοόια ζώκ ζημκ ηανηίκμ ημο 

παβηνέαημξ ηαζ ημο πνμζηάηδ είκαζ ιάθθμκ πενζμνζζιέκδ. Σηδκ πανμύζα ιεθέηδ, 

ελεηάζαιε ιζα ζεζνά αζεεκώκ, μζ μπμίμζ είπακ δζαβκςζηεί ιε ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ 

ηαζ ημο παβηνέαημξ ηαζ είπακ ήδδ θάαεζ εεναπεία, πνμηεζιέκμο κα εηηζιδεεί μ 

επζπμθαζιόξ ημο BKV ζε όβημοξ ηςκ δύμ ηύπςκ ζζημύ. 

 

4.2. Ιόο ΒΚ 

 

Ο BKV εκημπίζηδηε βζα πνώηδ θμνά ημ 1971 ζε έκα δείβια μύνςκ ιεηά από ιία 

ιεηαιόζπεοζδ κεθνμύ (Gardner et al., 1971). Ο BK ζόξ έπεζ ακζπκεοεεί ζε 

ακενώπζκμοξ ζζημύξ όπςξ μ εβηέθαθμξ, μζ παβηνέαηζηέξ κδζίδεξ ηαζ μ πνμζηάηδξ. 
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Μεηαλύ άθθςκ πενζπηώζεςκ, δ ακίπκεοζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζμύ ηδξ μζημβέκεζαξ 

πμθύόια ήηακ δοκαηή ζε πενζπηώζεζξ ακμζμηαηαζηαθιέκςκ αζεεκώκ, είηε θόβμ 

ακμζμηαηαζηαθηζηήξ εεναπείαξ ή θμίιςλδξ AIDS, ηαεώξ ηαζ ζε πενζπηώζεζξ 

αζεεκώκ, ζδίςξ παζδζώκ, πμο είπακ οπμαθδεεί ζε ιεηαιόζπεοζδ ή ιε 

ακμζμακεπάνηεζα (Cubukcu-Dimopulo et al., 2000; Markowitz et al., 1993; Nickeleit 

et al., 2000; Sundsfjord et al., 1994; Vallbracht et al., 1993). Τα είδδ ηδξ κόζμο ηαζ μζ 

πενζπηώζεζξ ζηζξ μπμίεξ μζ Polyoma ζμί  ανέεδηακ κα είκαζ πανόκηεξ, πμζηίθθμοκ ζε 

ιεβάθμ ααειό. Παναδείβιαηα ηέημζςκ πενζπηώζεςκ είκαζ μζ ιεηαιμζπεύζεζξ κεθνμύ, 

δ ιεηαιόζπεοζδ ιοεθμύ ηςκ μζηώκ, ημ AIDS (HIV-1), ημ ζάνηςια Kaposi, μζ όβημζ 

ζημκ εβηέθαθμ, ζηζξ παβηνεαηζηέξ κδζίδεξ, ζηα κεθνά, ζηδκ μονμδόπμ ηύζηδ ηαζ ζηζξ 

ηαημήεεζεξ ημο πνμζηάηδ όπςξ ηαζ ζηδκ αζιμνναβζηή ηοζηίηζδα, ζηδ κεθνμπάεεζα ηαζ 

ηδκ δπαηζηή δοζθεζημονβία (Randhawa et al., 1999). 

 

4.2.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

BKV εκημπίζηδηε βζα πνώηδ θμνά ημ 1971 ζε έκα δείβια μύνςκ ιεηά από ιία 

ιεηαιόζπεοζδ κεθνμύ (Gardner et al., 1971). BK Ο ζόξ έπεζ ακζπκεοεεί ζε 

ακενώπζκμοξ ηονίςξ ζζημύξ όπςξ πνμακαθένεδηε, δδθαδή ζημκ εβηέθαθμ (Croul et 

al., 2003), ζηζξ παβηνεαηζηέξ κδζίδεξ ηαζ ζημκ πνμζηάηδ (Das et al., 2004; Zambrano 

et al., 2002).  

 

Σε ακηίεεζδ ιε ημκ HPV, δ αζαθζμβναθία ζπεηζηά ιε ηδκ επίπηςζδ ηςκ Polyoma 

ζώκ ζημκ ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ είκαζ πενζμνζζιέκδ, πανόθμ πμο επίιμκδ θμίιςλδ ημο 

μονμπμζδηζημύ ζοζηήιαημξ από αοηή ηδκ ζμβεκή μζημβέκεζα θαίκεηαζ είκαζ 

αζαθζμβναθζηά ηαθά εδναζςιέκδ. πςξ ακαθένεηαζ ζε ακμζμθμβζηή ιεθέηδ από ημκ 
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Shah et al., δεκ ζημζπεζμεεηείηαζ δ έηθναζδ ηςκ ιεβάθςκ T ακηζβόκςκ ζε πνςημβεκείξ 

ηαθθζένβεζεξ από ζζηό πνμενπόιεκμ από ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ (Takemoto et al., 

1979). Ακηίεεηα ήηακ δοκαηή δ απμιόκςζδ εκόξ κέμο ζηεθέπμοξ ημο BKV (URO-1) 

από πνμζηάηδ ηαζ άθθμοξ μονμβεκκδηζημύξ όβημοξ, ζύιθςκα ιε ημ Monini et al.. Σε  

πνόζθαηεξ ιεθέηεξ αθθδθμοπίεξ BKV έπμοκ ακζπκεοεεί, ιε ηδ πνήζδ PCR ηαζ in situ 

οανζδζζιμύ, ηόζμ ζε όβημοξ ημο πνμζηάηδ όπςξ ηαζ ζε ηαθμήεεζξ όζμ ηαζ αηνμθζηέξ 

αθάαεξ ημο πνμζηάηδ (Das et al., 2004; Zambrano et al., 2002). Σηδκ πανμύζα ιεθέηδ, 

ελεηάζαιε ιζα ζεζνά δεζβιάηςκ αζεεκώκ δζαβκςζιέκςκ ηαζ οπμηείιεκςκ εεναπείαξ 

βζα ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ, πνμηεζιέκμο κα εηηζιδεεί μ νόθμξ ηςκ ζώκ BKV, JCV ηαζ 

HPV ζε όβημοξ ημο πνμζηάηδ.  

 

4.2.2. Δπηδεκηνινγία 

 

Δπζδδιζμθμβζηέξ ιεθέηεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε πμθθέξ πώνεξ έπμοκ δείλεζ 

ορδθά επίπεδα μνμεπζπμθαζιμύ ζηδκ πνώζιδ παζδζηή δθζηία ηα μπμία θηάκμοκ ημ 

83% ζηδκ Αββθία, ημ 60% ζηδ Φζκθακδία, ημ 71% ζηδ Γενιακία, ημ 83% ζηδκ Ηηαθία 

ηαζ ημ 69% ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ (Reploeg et al., 2001). Τέημζεξ ιεθέηεξ ζε 

μιάδεξ πθδεοζιμύ πμο πενζεθάιαακακ ηόζμ θοζζμθμβζηά όζμ ηαζ άημια ιε 

ηαημήεεζεξ (Vago et al., 1996) ηαηέδεζλακ ηόζμ ορδθμύξ ηίηθμοξ ακηζζςιάηςκ έκακηζ 

ηςκ ζώκ Polyoma όζμ ηαζ αολδιέκδ ζοπκόηδηα (Shah et al., 1973), αηόιδ ηαζ 

ακάιεζα ζηα θοζζμθμβζηά δείβιαηα ημο πθδεοζιμύ (Reploeg et al., 2001). Ζ 

μβημβεκεηζηή ζηακόηδηα ημο BKV ημο δεκ έπεζ αηόιδ ελεηαζηεί εηηεκώξ, πανά ημ 

ορδθό επίπεδμ ακμζμεπζηνάηδζδξ ημο (Shah et al., 1973) ηαζ ηδκ αλζμζδιείςηδ 

επζθμβή ημο εζδζημύ ηύπμο ζώκ (Pal et al., 2006) βζα ζοβηεηνζιέκμοξ ζζημύξ. 
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4.2.3. Ο ηόο ΒΚ θαη ν θαξθίλνο 

 

Ο  JC ηαζ μ BK μκμιάζηδηακ από ηα ανπζηά ηςκ ακενώπςκ από ημοξ μπμίμοξ 

απμιμκώεδηακ βζα πνώηδ θμνά. Καζ μζ δύμ αοημί ζμί είκαζ πμθθμί ζοκδεζζιέκμζ ηαζ 

έπεζ ανεεεί όηζ ηζ 80% ηςκ εκδθίηςκ είκαζ μνμεεηζημί ζε αοημύξ (Chesters et al., 

1983). Υπάνπμοκ εκδείλεζξ όηζ μζ ζμί αοημί ειπθέημκηαζ ζηδκ ακάπηολδ μνζζιέκςκ 

ηύπςκ ηανηίκμο ζε ακενώπμοξ, εζδζηά ζε όβημοξ ημο εβηεθάθμο. Οζ εκδείλεζξ αοηέξ 

αθμνμύκ ζηδκ πανμοζία ζσημύ DNA ημο JCV ή ημο BKV ηαζ ηδξ πνςηεΐκδξ Τ ζηα 

ηανηζκζηά ηύηηανα . 

 

Τα εκ δοκάιεζ μβημβμκίδζα ηςκ ιζηνώκ DNA ζώκ (polyomaviruses, papilloma 

viruses, adenoviruses) έπεζ απμδεζπεεί όηζ είκαζ ζζηήξ ηαζ όπζ ηοηηανζηήξ πνμέθεοζδξ 

ηαζ όηζ παίγμοκ έκακ ζδιακηζηό νόθμ ηόζμ ζηδκ ακηζβναθή ημο ζμύ όζμ ηαζ ζημκ 

ηοηηανζηό ιεηαζπδιαηζζιό (Fields et al., 1996). Αοηέξ μζ ζδζόηδηεξ είκαζ ηεθείςξ 

δζαθμνεηζηέξ ηαζ ακηίεεηεξ από εηείκεξ ηςκ μβημβμκζδίςκ, ηα μπμία πνμένπμκηαζ από 

ημ ηύηηανμ ηαζ ιεηαθένμκηαζ από νεηνμσμύξ ιε ζηακόηδηα ιεηαζπδιαηζζιμύ. Έκα από 

ηα πθέμκ ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα ζηα μπμία μδήβδζε δ ιεθέηδ ημο νόθμο ηςκ DNA 

ηςκ ζώκ ήηακ ηαζ δ ακαηάθορδ ιίαξ μιάδαξ ηοηηανζηώκ βμκζδίςκ ιε μβημ-

ηαηαζηαθηζηή δνάζδ, ηνίζζιδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηανηίκμο. 

 

 Ζ ακηζβναθή ηςκ ιζηνώκ DNA μβημβόκςκ ζώκ θόβς ημο μνζαημύ βεκεηζημύ 

πενζεπμιέκμο ημοξ είκαζ άιεζα ελανηώιεκδ από ηζξ θεζημονβίεξ ημο ηοηηάνμο λεκζζηή 

(Grossi et al., 1982). Οζ ιδ δμιζηέξ πνςηεΐκεξ μζ μπμίεξ ηςδζημπμζμύκηαζ, από αοημύξ 

ημοξ ζμύξ, δζεβείνμοκ ηα ηύηηανα λεκζζηέξ κα εζζέθεμοκ ζηδ θάζδ S ημο ηοηηανζημύ 

ηύηθμο, πνμηεζιέκμο κα παναπεμύκ ηα έκγοια εηείκα ηα μπμία είκαζ απαναίηδηα βζα 
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ηδκ ακηζβναθή ημο ζζημύ DNA (Rusnati et al., 1997). Γζα αοηόκ ηονίςξ ημκ θόβμ δ 

πμθοθεζημονβζηή πνςηεΐκδ ημο ζμύ ΒΚ Τ-ag (large T-antigen), δ μπμία είκαζ 

απαναίηδηδ ηόζμ βζα ηδκ έκανλδ ζύκεεζδξ ημο ζζημύ DNA (Δζηόκα 7), όζμ ηαζ βζα ηδκ 

δζέβενζδ ημο ηοηηάνμο λεκζζηή βζα ηδκ είζμδμ ημο ζηδ θάζδ S ιεθεηήεδηε ηόζμ 

εηηεηαιέκα (Butel and Lednicky, 1999; Neil et al., 1997; Pipas, 1992). 

 

 

 

Δηθόλα 7: Οθμηθδνςιέκδ απμηύπςζδ ημο βμκζδζώιαημξ ημο πμθομια ζμύ ΒΚ (Seif et al., 1979). 

 

Ζ πνόζδεζδ ηςκ ζζηώκ μβημπνςηεσκώκ ζηζξ ηοηηανζηέξ όβημ-ηαηαζηαθηζηέξ 

πνςηεΐκεξ p53 ηαζ pRb εεςνείηαζ ααζζηή βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ επζδνάζεςκ ηςκ ιζηνώκ 

DNA μβημβόκςκ ζώκ ζηα ηύηηανα λεκζζηέξ (Anton et al., 2000; Fields et al., 1996; 

Ishido and Hotta, 1998). Τμ βεβμκόξ όηζ δζάθμνμζ DNA μβημβόκμζ ζμί ηςδζημπμζμύκ 

εζδζηέξ πνςηεΐκεξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ςξ ζηόπμ ηδ θεζημονβία ηςκ p53 ηαζ pRb, 

απμδεζηκύεζ ημκ ηεκηνζηό νόθμ ημοξ ηαζ ηδ δοκαηόηδηα ηςκ ζώκ κα δζαηανάζζμοκ 

αοηή ημ νόθμ αοηώκ ηςκ βμκζδίςκ ηαζ ηςκ πνςηεσκώκ ημοξ ζηδκ ηακμκζηή ηοηηανζηή 

θεζημονβία (Anton et al., 2000). 
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ηακ ημ Τ-ag ημο ΒΚ πνμζδέκεηαζ ζηδκ p53, ηδκ απεκενβμπμζεί επζηνέπμκηαξ ηαηά 

αοηόκ ημκ ηνόπμ ηδκ ακελέθεβηηδ αύλδζδ ηςκ ηοηηάνςκ ηα μπμία θένμοκ ιόκζια 

πθέμκ ζημ βμκζδζςιά ημοξ ημ ζζηό DNA. Ζ πανμοζία ημο T-ag ζηδ δμιή ημο 

ζοιπθέβιαημξ pRb ιε ημκ ακηζβναθζηό πανάβμκηα Δ2F δζαηανάζζεηαζ ιε απμηέθεζια 

ηδκ απμδέζιεοζδ ζοκεπώξ εκενβμύ Δ2F, ημ μπμίμ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδ ιδ εθεβπόιεκδ 

πθέμκ αύλδζδ ημο ηοηηάνμο (Harris et al., 1998b). 
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5. RAS θαη θαξθίλνο ηνπ παγθξέαηνο 

 

5.1. Ras πξώην-νγθνγνλίδηα γεληθά 

 

Ο Ras P21 πνςημ-μβημβμκίδζα (H-Ras, K-Ras ηαζ N-RAS) απμηεθμύκ ιένμξ ηςκ 

εκδμηοηηάνζςκ μδώκ ζδιαημδόηδζδξ πμο δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηό νόθμ ζηδκ 

ηοηηανζηή ακάπηολδ, νύειζζδ ηαζ ηαημήεδ ιεηαζπδιαηζζιό (Vageli et al., 1996; 

Zachos and Spandidos, 1997). Αηόιδ ζδιακηζηόηενα ακενώπζκα ηύηηανα ιπμνμύκ κα 

ιεηαηναπμύκ ζε ηανηζκζηά ηύηηανα οπό ηδκ επίδναζδ ηςκ παναβόκηςκ αοηώκ. Ζ 

ηύνζα δζαθμνά ιεηαλύ ημο ηακμκζημύ ακενώπζκμο βμκίδζμο, ημο βμκζδίμο ημο 

ηανηίκμο ηδξ μονμδόπμο ηύζηδξ, ηαζ ημο βμκζδίμο ημο ζμύ ηςκ ηνςηηζηώκ, όπμο 

ακαβκςνίζηδηε πνώηα, είκαζ ιζα ηαζ ιμκαδζηή αθθαβή ζε έκα ηςδζηόκζμ, ημ 

ηςδζηόκζμ XII, ηαζ ςξ εη ημύημο ιζα ηαζ ιμκαδζηή αθθαβή ζε αιζκμλέα (Smit et al., 

1988). 

Αοηή δ εεώνδζδ μδήβδζε ζημ ζοιπέναζια, όηζ ηα ακενώπζκα ηύηηανα ιπμνμύκ κα 

ιεηαηναπμύκ ζε ηανηζκζηά ηύηηανα οπό ηδκ επίδναζδ ηαζ άθθςκ παναβόκηςκ πένα 

ηςκ ζζηώκ. Ζ ακαηάθορδ ηςκ βμκζδίςκ RAS έβζκε ιεηά ηδκ απμηαηάζηαζδ DNA από 

ηαημήεδ ηύηηανα, ηαζ έηζζ ακενώπζκεξ αθθδθμοπίεξ DNA πμο πζεακώξ έπμοκ 

μβημβόκεξ ζδζόηδηεξ, απμιμκώεδηακ από ημ ιεβαθύηενμ ιένμξ ημο βμκζδζώιαημξ ημο 

πμκηζηζμύ . Τμ πνώημ βμκίδζμ ηδξ μζημβέκεζα RAS, ημ μπμίμ απμιμκώεδηε από όβημοξ 

ηδξ μονμδόπμο ηύζηδξ, ήηακ ζπεδόκ ελμθμηθήνμο ίδζμ ιε ημ θοζζμθμβζηό ακενώπζκμ 

βμκίδζμ ηαζ ζπεδόκ ηαοηόζδιμ ιε ημ βμκίδζμ πμο θένμοκ όβημ-ζμί πμο απακηώκηαζ ζε 

ηαημήεεζεξ (Corallini et al., 1988; Corallini et al., 1987a).  
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Τμ ιδ θοζζμθμβζηό βμκίδζμ ημο ηανηίκμο ηδξ μονμδόπμο ηύζηδξ δζαθένεζ ζηδκ 

ηνζπθέηα GTC, πμο ηςδζημπμζεί ηδ Βαθίκδ (Bos, 1989). Τμ RAS βμκίδζμ ηαζ δ RAS 

πνςηεΐκδ ιε ηδ ζεζνά ηδξ δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηό νόθμ ζε πμθθέξ δζενβαζίεξ ηςκ 

ηοηηάνςκ, αθθά ηαζ ζδιακηζηόηενα δζαδναιαηίγμοκ ααζζηό νοειζζηζηό νόθμ ζηδκ 

ηοηηανζηή ακάπηολδ. Δπζπθέμκ, ημ RAS βμκίδζμ απακηάηαζ ζε όθμοξ ζπεδόκ ημοξ 

γςκηακμύξ μνβακζζιμύξ. Γζα πανάδεζβια, ημ βμκζδίςια ηςκ ηοηηάνςκ ηδξ ημζκήξ 

γύιδξ πενζέπεζ επίζδξ δύμ RAS βμκίδζα. Δάκ έκα ακενώπζκμ βμκίδζμ RAS εζζαπεεί ζε 

αοηά ηα ηύηηανα γύιδξ, ακηζηαεζζηά πθήνςξ ημ RAS βμκίδζμ ηδξ γύιδξ. Με αοηόκ ημκ 

ηνόπμ έπεζ απμδεζπεεί όηζ ημ βμκίδζμ RAS είκαζ απαναίηδημ ζε όθεξ ηζξ ηοηηανζηέξ 

ζεζνέξ. Ζ ίδζα δ πνςηεΐκδ RAS ανίζηεηαζ ηάης από ηδκ ηοηηανζηή ιειανάκδ. 

Δπζπθέμκ, δ RAS πνςηεΐκδ ιπμνεί κα δνάζεζ ςξ ηαηαθύηδξ ζηδκ αθαίνεζδ εκόξ 

θςζθμνζημύ μλέμξ, μπόηε ηαζ ζοκηεθείηαζ ιζα ιεηαηνμπή από RAS GTP ζε RAS GDP 

ιε ηδκ απώθεζα εκόξ θςζθμνζημύ μλέμξ (Bos, 1989). Γεκ είκαζ ιόκμ έκα βμκίδζμ RAS 

ηαζ ιία RAS πνςηεΐκδ απμηθεζζηζηά οπεύεοκμζ πανάβμκηεξ, αθθά μθόηθδνδ δ 

μζημβέκεζα ηςκ RAS βμκζδίςκ ηαζ RAS πνςηεσκώκ (H, K ηαζ N) (Schonleben et al., 

2009). θεξ μζ πνςηεΐκεξ RAS νοειίγμκηαζ ηαηά ημκ ίδζμ ηνόπμ, αθθά δζαθένμοκ ζε 

ιεβάθμ ααειό ζηζξ πενζμπέξ δνάζδξ ημοξ ιέζα ζημ ηύηηανμ. 

 

5.2. Η-Ras 

 

H-ras βμκίδζμ ανίζηεηαζ ζημ ιζηνό (p) αναπίμκα ημο πνςιμζώιαημξ 11 ζηδ εέζδ 

15,5, ζε δύμ ααζζηέξ ιμνθέξ. Τα πνμσόκηα ηα μπμία ηςδζημπμζμύκηαζ από ημ βμκίδζμ 
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H-ras, έπμοκ ςξ θεζημονβία ηδκ ειπθμηή ημοξ ζε ιμκμπάηζα ιεηαβςβήξ ζδιάηςκ ηαζ 

δζαδναιαηίγμοκ έκα μοζζαζηζηό νόθμ ζηδ δναζηδνζόηδηα ηδξ GTPάζδξ (Quinlan and 

Settleman, 2008). Αοηή δ πνςηεΐκδ οπμαάθθεηαζ ζε ζοκεπή ηύηθμ απμεζηενμπμίδζδξ 

ηαζ επακαεζηενμπμίδζδξ παθιζηζημύ μλέμξ, νοειίγμκηαξ έηζζ ηδκ ηαπεία ακηαθθαβή 

εκδμηοηηάνζςκ ζδιάηςκ ιεηαλύ ηδξ ιειανάκδ ημο πθάζιαημξ ηαζ ηδξ ζοζηεοήξ 

Golgi. Δθαηηςιαηζηή θεζημονβία αοημύ ημο βμκζδίμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιζα 

πμζηζθία ιμνθώκ ηανηίκμο, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ηανηίκμο ηδξ μονμδόπμο 

ηύζηδξ, ημκ ηανηίκμ ημο εονεμεζδμύξ ςμεοθαηίμο, ημο ζημιαηζημύ  

αηακεμηοηηανζημύ ηανηζκώιαημξ ηαζ ημο ηανηίκμο ηςκ κεθνώκ (Kempski et al., 

2006). Πμθθαπθέξ εκαθθαβέξ ιεηεββναθώκ, μζ μπμίεξ ηςδζημπμζμύκ δζαθμνεηζηέξ 

ζζμιμνθέξ, έπμοκ εκημπζζηεί βζα αοηό ημ βμκίδζμ. 

 

5.3. K-Ras 

 

Τμ RAS Kirsten (K-ras) μβημβμκίδζμ επίζδξ ηςδζημπμζεί ιζα πνςηεΐκδ πμο είκαζ 

ιέθμξ ηδξ ιζηνήξ οπεν-μζημβέκεζαξ GTPαζώκ ηςκ RAS βμκζδίςκ. Μία οπμηαηάζηαζδ 

αιζκμλέμξ μδδβεί ζηδκ ιεηάθθαλδ. Ζ δζαθμνμπμζδιέκδ πνςηεΐκδ πμο πνμηύπηεζ 

ειπθέηεηαζ ζηδ δζαιόνθςζδ ηςκ δζαθόνςκ ηαημδεεζώκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ: 

αδεκμηανηίκςια ηςκ πκεοιόκςκ, αδέκςια ημο αθεκκμβόκμο, ηανηίκςια ημο 

παβηνέαημξ ζςθήκα, ηαεώξ ηαζ ηανηίκςια ημο παπέμξ εκηένμο (Ulivi et al., 2009). 

Δκαθθαηηζηή δζαθμνμπμίδζδ μδδβεί ζε παναθθαβέξ ηςδζημπμίδζδξ δύμ ζζόιμνθςκ, 

πμο δζαθένμοκ ςξ πνμξ ηδ C ηενιαηζηή πενζμπή. 
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5.4. N-Ras 

 

Τμ N-ras μβημβμκίδζμ έπεζ πανημβναθδεεί ζημ πνςιόζςια 1, ηαζ απακηάηαζ ζηδκ 

εκενβή ημο ιμνθή ζηδκ ηοηηανζηή ζεζνά HL60, δ μπμία πνμένπεηαζ από ηύηηανα 

πνμιοεθμηοηηανζηήξ θεοπαζιίαξ. Δίκαζ έκα μβημβμκίδζμ ημ μπμίμ ηςδζημπμζεί ιζα 

ιειανακζηή πνςηεΐκδ, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ, ζε θοζζμθμβζηά ηύηηανα, εκημπίγεηαζ 

ακάιεζα ζηδ ζοζηεοή Golgi ηαζ ηδκ ηοηηανζηή ιειανάκδ. Ζ ηςδζημπμζδιέκή 

πνςηεΐκδ έπεζ εκδμβεκή δνάζδ GTPάζδξ ηαζ εκενβμπμζείηαζ ζε ιζα ιμνθή ζοιπθόημο, 

ηαεώξ δεζιεύεηαζ ιε έκα ιόνζμ GTP (Bos, 1989; Quinlan and Settleman, 2008). Ζ 

αδνακμπμίδζδ ηαζ δ ιεηαηνμπή ηδξ ζε ιμνθή ζοιπθόημο, ηαζ πάθζ, ιε έκα ιόνζμ 

GDP, αοηή ηδ θμνά θαιαάκεζ πώνα θόβς εκόξ πανάβμκηα ακηαθθαβήξ κμοηθεμηζδίςκ 

βμοακίκδξ. Ακ ημ N-ras βμκίδζμ είκαζ εθαηηςιαηζηό ηόηε μ θμνέαξ ημο εθαηηςιαηζημύ 

αοημύ αθθδθόιμνθμο ειθακίγεζ κεακζηή ιοεθμιμκμηοηηανζηή θεοπαζιία (JMML). 
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6. Τιηθά θαη κέζνδνη 

 

Σανάκηα δύμ δείβιαηα ζηα μπμία έβζκε δζάβκςζδ πνμζηαηζηώκ ηαημδεεζώκ, 

εθέβπεδηακ ιε πνςηόημθθμ αθοζζδςηήξ ακηίδναζδξ ιε πμθοιενάζδ (PCR). Ζ 

δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλύ ηςκ ζώκ BKV ηαζ JCV, ιεηαλύ ηςκ ζμύ πμθοόια-εεηζηώκ 

δεζβιάηςκ, επζηεύπεδηε ιεηά από ακάθοζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ηςκ πνμσόκηςκ ηδξ PCR 

ακάθοζδξ ηςκ δεζβιάηςκ. Ο ζοκμθζηόξ επζπμθαζιόξ ηςκ ζώκ πμθοόια ήηακ 19% εκώ 

ημο HPV ακζπκεύεδηε ζημ 4,8% ηςκ δεζβιάηςκ. Ακάθοζδ ηδξ αθθδθμοπίαξ ημο 

πμθοόια ζμύ, μ μπμίμξ ακζπκεύεδηε ζηα εεηζηά δεζβιάηα, απμηάθορε ηδκ 

απμηθεζζηζηή πανμοζία ημο BKV ζε όθα ηα δείβιαηα. Δπίζδξ βζα κα εθέβλμοιε ηδ 

ζοιιεημπή ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ πμθοόια ζώκ ζηζξ μβημβεκεηζηέξ ζδζόηδηεξ ζημκ 

ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ, ενεοκήζαιε ηδκ επζηνάηδζδ ημο BKV ζε ιζα ζεζνά 

ακενώπζκςκ ηαημήεεζςκ ημο παβηνέαημξ. Πεκήκηα επηά δείβιαηα ηςκ δζαβκςζιέκςκ 

παβηνεαηζηώκ όβηςκ εθέβπεδηακ ιε πνςηόημθθα PCR. Πεναζηένς, ζηδκ πανμύζα 

ιεθέηδ ενεοκήζαιε ηδκ πανμοζία ηςκ ιεηαθθάλεςκ ζημ ηςδζηόκζμ 12 ηςκ H-, K-ηαζ 

Ν-Ras μβημβμκζδίςκ ζηδ ζεζνά ηςκ 57 παβηνεαηζηώκ όβηςκ, ιε πνήζδ ηδξ ηεπκζηήξ 

PCR-RFLP. Βήηα-2 ιζηνμζθαζνίκδ (α2m) πνδζζιμπμζήεδηε ςξ εεηζηόξ ιάνηοναξ βζα 

ημ ζύκμθμ ηςκ PCR πεζναιάηςκ πμο δζελήπεδζακ. 

 

6.1. Αζζελείο θαη κάξηπξεο 

 

Τα πνμζηαηζηά δείβιαηα ζζηώκ εθήθεδζακ από αζεεκείξ πμο οπμαθήεδηακ ζε 

πεζνμονβζηή εεναπεία βζα ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ ζηδκ Οονμθμβζηή Κθζκζηή, ημο 
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Πακεπζζηδιζαημύ Γεκζημύ Νμζμημιείμο Ζναηθείμο. Τα 42 δείβιαηα πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζοκμθζηά ζηδκ πανμύζα ιεθέηδ ήηακ: 22 δείβιαηα ανπεζαημύ 

ηύπμο, παναθζκμιέκα ηαζ ιμκζιμπμζδιέκα ιε θμνιαθίκδ ηαζ 12, κςπά-ηαηεροβιέκα 

δείβιαηα. Μεηά από ζζημθμβζηή ηαοημπμίδζδ ιε αζιαημλοθίκδ ηαζ δςζίκδ, 

επεθέβδζακ ιόκμ ηανηζκζημί ζζημί ημο πνμζηάηδ βζα πενεηαίνς επελενβαζία ηαζ 

ακάθοζδ ημο DNA ημοξ. Μζηνά ημιιάηζα από κςπά-ηαηεροβιέκα δείβιαηα 

πνδζζιμπμζήεδηακ επίζδξ βζα ηδκ ελαβςβή ημο DNA.  

 

Τα δείβιαηα ζζηώκ από ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ εθήθεδζακ από αζεεκείξ πμο 

οπμαθήεδηακ ζε πεζνμονβζηή εεναπεία βζα ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ ζηδκ πνώηδ 

Οβημθμβζηή Κθζκζηή ημο Νμζμημιείμο “Δννίημξ Νηοκάκ”, ζηδκ Αεήκα, ιεηά από 

αζμδεζηή εεώνδζδ ηδξ επζηνμπή ακενςπίκςκ εειάηςκ ημο κμζμημιείμο. Σοκμθζηά 57 

δείβιαηα πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ πανμύζα ιεθέηδ, από ανπεζαηά δείβιαηα, 

παναθζκμιέκα ηαζ ιμκζιμπμζδιέκα ιε θμνιαθίκδ. Κθζκζηά ηαζ επζδδιζμθμβζηά 

ζημζπεία αζεεκώκ οπήνπακ βζα 30 από αοηά ηα δείβιαηα, ηα μπμία πνμήθεακ από ημ 

ζαηνζηό ζζημνζηό ημοξ ηαζ κα πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ πίκαηεξ 2.1 ηαζ 2.2. 

 

6.2. Κιηληθνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

θα ηα πνμζηαηζηά δείβιαηα εθήθεδζακ από αζεεκείξ ιε πνμζηαηζηέξ ηαημήεεζεξ 

από ηδκ Οονμθμβζηή Κθζκζηή ημο Πακεπζζηδιζαημύ Γεκζημύ Νμζμημιείμο 

Ζναηθείμο. Σδιεζώκεηαζ όηζ πνδζζιμπμζήεδηακ ιεηά από επζθμβή ιόκμ ηανηζκζημί 

ζζημί ημο πνμζηάηδ βζα πενεηαίνς δζενεύκδζδ ηαζ εηπύθζζδ ημο DNA ημοξ. Τα 
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ηιήιαηα ηα μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ ζύιθςκα ιε ημ ηζη εηπύθζζδξ DNA πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε. Ζ επζζηδιμκζηή επζηνμπή ημο Πακεπζζηδιζαημύ Νμζμημείμο 

Ζναηθείμο, εκέηνζκε ηδ ιεθέηδ αοηή. 

 

Τα δείβιαηα ζζηώκ παβηνέαημξ εθήθεδζακ από αζεεκείξ ιε παβηνεαηζηέξ 

ηαημήεεζεξ, από αζεεκείξ μζ μπμίμζ οπμαθήεδηακ ζε πεζνμονβζηή εεναπεία ιε 

δζαβκςζιέκμ ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ ζηδκ Οβημθμβζηή Κθζκζηή ημο Νμζμημιείμο 

“Δννίημξ Νηοκάκ”, ιεηά από αζμδεζηή εεώνδζδ ηδξ επζηνμπή ακενςπίκςκ εειάηςκ 

ημο κμζμημιείμο. Τα ηθζκζηά ηαζ επζδδιζμθμβζηά ζημζπεία ηςκ δεζβιάηςκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδ ιεθέηδ πνμήθεακ από ημ ζζημνζηό ηςκ αζεεκώκ.  

 

Πίλαθαο 2.1: Κθζκζηά δεδμιέκα δεζβιάηςκ πνμζηάηδ. 

 

  

Κιηληθά Γεδνκέλα Πξνζηαηηθόο Καξθίλνο (%) 

  

  

Πεξηπηώζεηο, n 42 

  

Ηιηθία 

(κέζε ± SD, έηε) 
68.4 ± 5.5 

  

Δπίπεδα PSA Αίκαηνο  

(κέζε ± SD, ng/ml) 
12.3 ± 10.2 

  

TNM  

T1-T3a 28 (66.7) 

T3b-T4 14 (33.3) 

  

Gleason score  

2-6 16 (38.1) 

7-10 26 (61.9) 
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Πίλαθαο 2.2: Κθζκζηά δεδμιέκα δεζβιάηςκ παβηνέαημξ. 

 

  

Κιηληθά Γεδνκέλα Παγθξεαηηθόο Καξθίλνο (%) 

  

  

Πεξηπηώζεηο, n 30 

  

Ηιηθία 

(κέζε ± SD, έηε) 
63.2 ± 8.2 

  

Δπηβίσζε 

(κέζε ± SD, κήλεο) 
11 ± 7.2 

  

Stage  

< IV 7 (23.3) 

IV 22 (73.3) 

  

Grade  

II 6 (20) 

III 15 (50) 

  

Υεκεηνζεξαπεία  

Gemzar 11 (36.7) 

Gemzar + Other 16 (53.3) 

  

Ras Μεηαιιάμεηο 16 (53.3) 

  

K-Ras Μεηαιιαμεηο 13 (43.3) 

  

 

6.3. Σξόπνο ιήςεο δεηγκάησλ 

 

Τμ DNA ελήπεδ από όθα ηα δείβιαηα ημο πνμζηάηδ ιε ηδ πνήζδ ηδξ ιεεόδμο ηδξ 

θύζδξ ηαζ πέρδξ ιε πνςηεσκάζδ Κ ζε 50mM Tris, ιε pH 8,0, 100 mΜ NaCl, 5mΜ 

ηεηνα-αζεοθεκμδζαιζκμηεηναμλζηό μλύ (EDTA), ηαζ 0,1% sodium dodecyl sulfate 

(SDS). Μεηά από μθμκύηηζα επώαζδ ζημοξ 37
o
C, έβζκε ελαβςβή ημο DNA από 

δείβιαηα ιε ημ πνςηόημθθμ πθςνμθόνιζμο θαζκόθδξ ηαζ ηαηαηνήικζζδξ ιε 

αζεακόθδ. Ζ ζοβηέκηνςζδ ηαζ δ ηαεανόηδηα ημο DNA ηαεμνίζηδηε ιε θςημιέηνδζδ 
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ιε ιήημξ ηύιαημξ θ=260/280nm. Ζ δζαδζηαζία ελαβςβήξ πναβιαημπμζήεδηε ζε ιζα 

πενζμπή πμο ήηακ απμζηεζςιέκδ από ζζηό DNA ημο BKV, όζμ ηαζ εθήθεδ ιένζικα 

βζα ηδκ απμθοβή ιόθοκζδξ ηςκ δεζβιάηςκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία δζάηιδζδξ ημο ζζημύ. Ο 

ηειαπζζιόξ ημο ζζημύ έβζκε ιε ηδ πνήζδ λεπςνζζηήξ ηαζ ηαζκμύνζαξ θεπίδαξ βζα ηάεε 

έκα δείβια. Γζα ηδκ δζαδζηαζία απμιόκςζδξ ημο DNA μζ ημιέξ ημπμεεηήεδηακ ζε 

απμζηεζνςιέκα ηαζ εθεύεενα από DNAάζεξ ιζηνμζςθδκάνζα. 

 

DNA από ηα δείβιαηα πάβηνεαημξ, πνμένπμκηαζ από θύζδξ ηαζ πέρδ ιε 

πνςηεσκάζδ Κ ζε 50 mM Tris ιε pH 8,0, 100 mM NaCl, 5 mM 

αζεοθεκμδζαιζκμηεηναμλζημύ μλέμξ (EDTA), ηαζ 0,1% sodium dodecyl sulfate (SDS). 

Μεηά από μθμκύηηζα επώαζδ ζημοξ 37
o
C, έβζκε εηπύθζζδ ιε ηδ πνήζδ πνςημηόθθμο 

πθςνμθόνιζμο θαζκόθδξ ηαζ αημθμύεδζε ηαηαηνήικζζδ ιε αζεακόθδ. Ζ 

ζοβηέκηνςζδ ηαζ δ ηαεανόηδηα ημο DNA ηαεμνίζηδηε ιε θαζιαημθςημιεηνία, ιε 

ιήημξ ηύιαημξ θ=260/280nm. Ζ δζαδζηαζία ελαβςβήξ πναβιαημπμζήεδηε ζε ιζα 

πενζμπή πμο ήηακ εθεύεενδ ζςιαηζδίςκ πμθοόια ζώκ, εκώ ιεβάθδ πνμζμπή εθήθεδ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηειαπζζιμύ ημο ζζημύ, ώζηε κα απμθεοπεεί μπμζαδήπμηε 

ιόθοκζδ. Ο ηειαπζζιόξ ηςκ ζζηώκ πναβιαημπμζήεδηε πνδζζιμπμζώκηαξ έκα ηαεανή 

ηαζ λεπςνζζηή θεπίδα ιζηνμηόιμο βζα ηάεε δζαθμνεηζηό δείβια, ηαεώξ ηαζ ηαεανά 

βάκηζα ηαζ απμθοιαζιέκδ θααίδα. Τα ηιήιαηα ημπμεεηήεδηακ ιζηνμζςθδκάνζα, 

εθεύεενα DNAαζώκ  βζα ηδ πεναζηένς δζαδζηαζία απμιόκςζδξ ημο DNA. 
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6.4. Γνλνηππηθή αλάιπζε (Genotyping) 

 

Ζ βμκμηοπζηή ακάθοζδ είκαζ ιζα ηεπκζηή βεκεηζηήξ πανημβνάθδζδξ πμο 

πνδζζιμπμζεί ηδκ επζθεηηζηή εκίζποζδ εκόξ οπμζοκόθμο εναοζιάηςκ DNA, 

πνμενπόιεκμ από πέρδ ιε πενζμνζζηζηό έκγοιμ βζα κα δδιζμονβδεεί έκα ιμκαδζηό 

απμηύπςια, βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ βμκζδίςια. Ζ δύκαιδ ηδξ βμκμηοπζηήξ ακάθοζδξ 

πνμένπεηαζ από ηδκ ζηακόηδηά ηδξ κα πανάβεζ βνήβμνα ιεβάθμ ανζειό εναοζιάηςκ 

δείηηδ, ζοβηεηνζιέκμ βζα ηάεε μνβακζζιό, πςνίξ κα πνεζάγεηαζ πνμδβμύιεκδ βκώζδ 

ημο αημθμοείαξ  ημο βμκζδζώιαημξ αοημύ. 

θα ηα BK εεηζηά πανάβςβα ηςκ PCR οπμαθήεδηακ ζε αθθδθμύπζζδ 

(Genotyping) ηαζ ζοβηνζηζηή εοεοβνάιιζζδ ηςκ DNA αθθδθμοπζώκ ημοξ ιε ηζξ ήδδ 

δδιμζζεοιέκεξ ζμβεκείξ αημθμοείεξ βζα ημο Πμθοόια ζμύξ. Τα απμηεθέζιαηα 

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 3. Πέκηε δείβιαηα είπακ ιμθοκεεί από ημκ άβνζμ ηύπμ 

BKV (Dunlop), 2 δείβιαηα πενζείπακ αημθμοείεξ ηςκ απμιμκςιέκςκ  ανπέηοπςκ 

ζηεθεπώκ ημο BKV MT ηαζ TW-2, εκώ ημ ηεθεοηαίμ εεηζηό δείβια πενζείπε ηδκ ζμβεκή 

αθθδθμοπία ημο ζηεθέπμοξ CAP-h2. 

Πίλαθαο 3: Δπζηνάηδζδ ημο ζμύ ΒΚ ηαζ ημο JCV  ζηα δείβιαηα πνμζηάηδ. 

 BKV/JCV VP1 Variable Sequence Ιηθνί Τπόηππνη 

BKV 5’ AGGTAGAAGAGGTTAGGGTGTTTGATGGCACAG 3’ wt BKV (Dunlop) 
JCV 5’ AGGTAGAGGAGGTTAGAGTGTTTGAGGGGACAG 3’ Isolates: JCV SA27_03 

genotype 2, UZ-18,UZ-10 

JCV 5’ AGGTAGAGGAGGTTAGAGTTTTTGAGGGGACAG 3’ Isolates: JCV USA2, 

PE1-PE23 

Γείβιαηα 

(N=5) 
5’ AGGTAGAAGAGGTTAGGGTGTTTGATGGCACAG 3’ wt BKV (Dunlop) 

Γείβιαηα 

(N=2) 

5’ AGGTAGAAGAGGTCAGGGTGTTTGATGGCACAG 3’ Isolates: BKV archetypal 

strain MT, TW-2 

Γείβιαηα 

(N=1) 

5’ AGGTAGGAGAGGTCAGGGTGTTTGATGGCACAG 3’ Isolate: BKV CAP-h2 
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6.5. Polymerase Chain Reaction (PCR) 

 

 Ζ ηεπκζηή ηδξ PCR εα πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηδξ πανμοζίαξ ημο ζμύ 

ΒΚ ιε ηδκ πνήζδ ηαηάθθδθςκ μθζβμκμοηθεμηζδζηώκ εηηζκδηώκ (VP1, BTP). Τνία 

δζαθμνεηζηά εεηζηά controls πνδζζιμπμζδεδηάκ βζα ηδκ επζαεααίςζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ (ΒKV-Dunlop pPM11, JCV-MAD1 pM1TC ηαζ SV40 pX-8).  

 

Πμθθαπθαζζαζιόξ  ημο βμκζδίμο VP1 ημ μπμίμ είκαζ ημζκό ηαζ ζημοξ δύμ πμθοόια 

ζμύξ BKV ηαζ JCV  έβζκε ιε PCR πνδζζιμπμζώκηαξ ημκ forward primer VPf (5' AGT 

GGA TGG GCA GCC TAT GTA 3') ηαζ ημκ reverse primer VPr (5' TCC AGG GGA 

CCC AGA TAT GA 3'), πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ παναβςβή εκόξ πνμσόκημξ 95bp. 

Ζ ύπανλδ πμθθώκ δζαηοιάκζεςκ ζηδκ αθθδθμοπία κμοηθεμηζδίςκ ηδξ εκζζποιέκδξ 

πενζμπήξ επέηνερε ηδ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλύ ηςκ ζζηώκ ζηεθεπώκ BKV ηαζ JCV. Τμ 

πνόβναιια ηδξ PCR λεηίκδζε ιε επώαζδ ζημοξ 50
o
C βζα 2 θεπηά πμο αημθμοεήεδηε 

από έκα πνώημ αήια ιεημοζίςζδξ ζε εενιμηναζία 95
o
C βζα 3 θεπηά, ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα από 40 ηύηθμοξ ηςκ 95 
o
 C βζα 30 δεοηενόθεπηα, 60

o
C βζα 30 δεοηενόθεπηα 

ηαζ 72
o
C βζα 30 δεοηενόθεπηα. Τμ ηεθζηό αήια ακαδζάηαλδξ ήηακ 72

o
C βζα 5 θεπηά. 

Τμ ιείβια ηδξ ακηίδναζδξ ζε όθεξ ηζξ ακηζδνάζεζξ PCR βζα ημ βμκίδζμ VP1 απμηεθείημ 

από PCR buffer 1X, 0.5mΜ MgCl2, 0.05mΜ ηάεε dNTP, 0.3mΜ βζα ηάεε εηηζκδηή 

ηαζ 0,65 units Taq DNA πμθοιενάζδ (Invitrogen) ηαζ 100ng/ιl DNA. Ζ πθαζιίδζμ 

pB-VP1 πμο πενζέπεζ ημ βμκίδζμ VP1 πνδζζιμπμζήεδηε ςξ εεηζηόξ ιάνηοναξ (Δζηόκα 

8Α). θα ηα εεηζηά πνμσόκηα ηδξ PCR βζα ημ βμκίδζμ VP1 οπμαθήεδηακ ζε άιεζδ 

αθθδθμύπζζδ ηαζ μζ αθθδθμοπίεξ ημο DNA ηέεδηακ ζε ζοβηνζηζηή εοεοβνάιιζζδ, 

ώζηε κα βίκεζ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλύ ηςκ ζώκ Polyoma πμο πενζείπε ηάεε δείβια. Γζα 
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κα ελαζθαθζζηεί όηζ ημ PCR πνςηόημθθμ ήηακ ανηεηά εοαίζεδημ βζα ηδκ ακίπκεοζδ 

ζπεηζηά παιδθώκ επζπέδςκ ημο DNA ημο ζμύ, δζαδμπζηέξ 10Φ αναζώζεζξ ημο 

πθαζιζδίμο DNA ιε βκςζηό ανζειό ηςκ ακηζηύπςκ (4X10
6
 ακηίβναθα / ml) επίζδξ 

πμθθαπθαζζάζηδηε ιε PCR (Δζηόακ 8Β). Ζ εοαζζεδζία όθςκ ηςκ δμηζιαζηζηώκ PCR, 

ηαεόνζζε έηζζ ηδκ εοαζζεδζία ηδξ ακίπκεοζδξ ημο BKV ζε 200 ακηίβναθα/ml (Σπήια 

1B). Τμ DNA ημο HPV εκημπίζηδηε πνδζζιμπμζώκηαξ ημοξ ζηάκηαν GP5+/GP6+ 

εηηζκδηέξ εκώ εζδζημί εηηζκδηέξ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ HPV 

εεηζηώκ δεζβιάηςκ (Δζηόκα 9). Τέθμξ, δ αήηα-2 ιζηνμζθαζνίκδ (α2m) 

πνδζζιμπμζήεδηε ςξ βμκίδζμ ακαθμνάξ βζα κα ελαζθαθίγεηαζ δ πανμοζία εκζζποιέκμο 

DNA ζε όθα ηα δείβιαηα. Τα πνμσόκηα ηδξ PCR μπηζημπμζήεδηακ ζε βέθδ αβανόγδξ-

ανςιζμύπμο αζεζδίμο 2% ιε ηδ πνήζδ transilluminator UV.  

 

 

Δηθόλα 8: Α. Ακίπκεοζδ αημθμοεζώκ ημο ζμύ Polyoma ζε δείβιαηα ακενώπζκμο πνμζηάηδ. Θέζεζξ 

1, 6, 8 ηαζ 11: δείβιαηα εεηζηά βζα ημ βμκίδζμ VP1, Λςνίδεξ 2-4, 7, 9: ανκδηζηόξ πενζπηώζεζξ, + ve: 

εεηζηόξ ιάνηοναξ, -ve: ανκδηζηόξ ιάνηοναξ, M: 100bp DNA ιάνηοναξ. B. Γμηζιαζία ηαεμνζζιμύ ηδξ 

εοαζζεδζίαξ ηδξ PCR βζα ημ βμκίδζμ VP1. Γζαδμπζηέξ αναζώζεζξ ημο εεηζημύ ιάνηονα,  

πμθθαπθαζζάζηδηακ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ PCR ιέπνζ ημ ζήια ηδξ PCR κα ιδκ είκαζ ακζπκεύζζιμ (Λςνίδα 

7). 
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Δηθόλα 9: Ακίπκεοζδ αημθμοεζώκ ημο ζμύ HPV ζε δείβιαηα ακενώπζκμο πνμζηάηδ. Θέζεζξ 5, 6: 

δείβιαηα εεηζηά βζα ημοξ εηηζκδηέξ βμκίδζμ HPV GP5-6, +ve: εεηζηόξ ιάνηοναξ, -ve: ανκδηζηόξ 

ιάνηοναξ, M: 100bp DNA ιάνηοναξ. 

 

Τμ βμκίδζμ VP1, είκαζ ημζκό ζε όθα ηα ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ ζώκ πμθοόια, ηαζ 

μ πμθθαπθαζζαζιόξ ημο έβζκε ιε PCR πνδζζιμπμζώκηαξ ημκ forward primer VPf (5' 

AGT GGA TGG GCA GCC TAT GTA 3') ηαζ ημκ reverse primer VPr (5' TCC AGG 

GGA CCC AGA TAT GA 3'), πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ παναβςβή εκόξ πνμσόκημξ 

95bp. PCR Τμ πνόβναιια λεηίκδζε ιε επώαζδ ζημοξ 50
o
C βζα 2 θεπηά πμο 

αημθμοεήεδηε από έκα πνώημ αήια απμδζάηαλδξ ζε εενιμηναζία 95
o
C βζα 3 θεπηά, 

ζηδ ζοκέπεζα αημθμύεδζακ 40 ηύηθμζ ηςκ: 95
o
C βζα 30 δεοηενόθεπηα, 60

o
C βζα 30 

δεοηενόθεπηα ηαζ 72
o
C βζα 30 δεοηενόθεπηα. Τμ ηεθζηό αήια ήηακ ζημοξ 72

o
C βζα 5 

θεπηά. Τμ ιείβια ηδξ ακηίδναζδξ ζε όθεξ ηζξ ακηζδνάζεζξ PCR βζα ηδκ ακίπκεοζδ 

πμθοόια ζώκ ζηα δείβιαηα παβηνέαημξ απμηεθείημ από: PCR buffer 1×, 0.5mΜ 

MgCl2, 0.05mΜ από ηάεε dNTP, 0.3mΜ ηάεε εηηζκδηή, δ πενζεηηζηόηδηα ηδξ Taq 

DNA πμθοιενάζδξ ηοιαίκμκηακ από 0,2 έςξ ηαζ 0,65 ιμκάδεξ (Invitrogen) ηαζ 300 

ng/ιL DNA. Τμ πθαζιζδίμο pB-VP1 πμο πενζέπεζ ημ βμκίδζμ VP1 πνδζζιμπμζήεδηε 

ςξ εεηζηόξ ιάνηοναξ. Γζα κα ελαζθαθζζηεί όηζ ημ πνςηόημθθμ ηδξ PCR ήηακ ανηεηά 

εοαίζεδημ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ζπεηζηά παιδθά επίπεδα ημο DNA ημο ζμύ, δζαδμπζηέξ 

10Φ αναζώζεζξ ημο πθαζιζδίμο DNA, ιε βκςζηό ανζειό  ακηζηύπςκ (4×10
6
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ακηίβναθα/mL) εκζζπύεδηακ ιε PCR. Τέθμξ, αήηα-2 ιζηνμζθαζνίκδ (α2m) 

πνδζζιμπμζήεδηε ςξ βμκίδζμ ακαθμνάξ, ώζηε κα ελαζθαθζζηεί δ πανμοζία 

εκζζπύζζιμο DNA ζε όθα ηα δείβιαηα. Ζ μπηζημπμίδζδ ηςκ πνμσόκηςκ ηδξ PCR 

έβζκακ ζε βέθδ αβανόγδξ ανςιζμύπμο-αζείδζμο 2%, ιε ηδ πνήζδ θάιπαξ UV (Δζηόκα 

10).  

 

Δηθόλα 10: Ακίπκεοζδ αθθδθμοπζώκ VP1 ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ +ve: εεηζηόξ ιάνηοναξ, -ve: 

ανκδηζηόξ ιάνηοναξ, M: 50bp DNA ιάνηοναξ. 

  

Τμ βμκίδζμ Κ-Ras εκζζπύεδηε ιε PCR πνδζζιμπμζώκηαξ ημκ sense primer 5'ACT 

GAA TAT AAA CTT GTG GTA GTΤ GGA CCT-3' ηαζ ημκ antisense primer 5'-TCA 

AAG AAT GGT CCT GGA CC-3' (Thermo Scientific), βζα κα εκζζποεεί ιζα 

αημθμοεία 157bp ημο βμκζδίμο K-Ras. Ζ δζαδζηαζία ηδξ PCR βζα ημ K-Ras λεηίκδζε 

ιε έκα πνώημ αήια απμδζάηαλδξ ζημοξ 94
o
C βζα 3 θεπηά, ζηδ ζοκέπεζα αημθμύεδζακ 

40 ηύηθμζ ηςκ: 94
o
C βζα 30 δεοηενόθεπηα, 58

μ
C βζα 30 δεοηενόθεπηα ηαζ 72

o
C βζα 30 

δεοηενόθεπηα, ηαζ έκα ηεθζηό αήια ζημοξ 72
o
C βζα 10 θεπηά. Ο Sense primer 5'-AAC 

TGG TGG TGG TTG GAC CA -3 'ηαζ μ antisense primer 5'-ATA TTC ATC TTA 

CAA AGT GGT CCT GGA -3' (Thermo Scientific), πνδζζιμπμζήεδηακ βζα κα 

εκζζποεεί δ αθθδθμοπία ημο βμκζδίμο N-Ras, 83bp. Τέθμξ, βζα ημ γονίδιο H-Ras 

πνδζζιμπμζήεδηε μ sense primer 5'-GAG ACC CTG TAG GAG GAC Υ / -3 'ηαζ o 

antisense primer 5'-GGG TGC TGA GAC GAG GGA CT -3' (Thermo Scientific), 
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δίκμκηαξ έκα πνμσόκ 312bp. Τμ ιείβια ηδξ ακηίδναζδξ ηδξ PCR βζα ηζξ ακηζδνάζεζξ 

ηςκ βμκζδίςκ RAS πενζεθάιαακε: 2,5 ιμκάδεξ 10X PCR buffer (Fermentas), 1,5 

ιμκάδεξ MgCl2 (Fermentas), 0,6 ιμκάδεξ dNTP (Fermentas), 0,5 ιμκάδεξ από ηάεε Κ-

Ras primer, 0,25 ιμκάδεξ βζα ηάεε N-Ras primer, 1 ιμκάδα βζα ηάεε H-Ras primer, 

0,2 ιμκάδεξ Taq DNA πμθοιενάζδξ (Fermentas) ηαζ 300 ng/ιl DNA (Δζηόκα 11). 

10ιl εκζζποιέκμο DNA πνδζζιμπμζήεδηακ από ηάεε δείβια βζα ηδκ μπηζημπμίδζδ ηαζ 

ηδκ αλζμθόβδζδ ηςκ πνμσόκηςκ ηδξ PCR ζε βέθδ αβανόγδξ ανςιζμύπμο αζείδζμο, 2%, 

ιε ηδ πνήζδ θαιπαξ UV. 

 

 

 

Δηθόλα 11: 11.1α. Ακίπκεοζδ θοζζμθμβζηώκ αθθδθμοπζώκ H-Ras ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ. 

Θέζεζξ 1 εώξ 17 εεηζηά δείβιαηα βζα ημ βμκίδζμ H-Ras (312bp), -ve ανκδηζηόξ, +ve  εεηζηόξ ιάνηοναξ, 

M: 50 bp DNA ιάνηοναξ. 11.1β. Ακίπκεοζδ ιεηαθθαβιέκςκ αθθδθμοπζώκ H-Ras ζηα δείβιαηα ημο 

παβηνέαημξ. Θέζεζξ 48, 53 ηαζ 54 εεηζηά δείβιαηα βζα ημ ιεηηαθαβιέκμ βμκίδζμ H-Ras (291bp), -ve 

ανκδηζηόξ, +ve  εεηζηόξ ιάνηοναξ, M: 50 bp DNA ιάνηοναξ. 11.2α. Ακίπκεοζδ θοζζμθμβζηώκ 

αθθδθμοπζώκ Κ-Ras ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ. Θέζεζξ 1 εώξ 17 εεηζηά δείβιαηα βζα ημ βμκίδζμ Κ-

Ras (157bp), -ve ανκδηζηόξ, +ve  εεηζηόξ ιάνηοναξ, M: 50 bp DNA ιάνηοναξ. 11.2β. Ακίπκεοζδ 

ιεηαθθαβιέκςκ αθθδθμοπζώκ Κ-Ras ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ. Θέζεζξ 38, 42, 44, 45 ηαζ 49 εεηζηά 

δείβιαηα βζα ημ ιεηηαθαβιέκμ βμκίδζμ Κ-Ras (142bp), -ve ανκδηζηόξ, +ve  εεηζηόξ ιάνηοναξ, M: 50 bp 

DNA ιάνηοναξ. 11.3α. Ακίπκεοζδ θοζζμθμβζηώκ αθθδθμοπζώκ Ν-Ras ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ. 

Θέζεζξ 1 εώξ 17 εεηζηά δείβιαηα βζα ημ βμκίδζμ Ν-Ras (83bp), -ve ανκδηζηόξ, +ve  εεηζηόξ ιάνηοναξ, 

M: 50 bp DNA ιάνηοναξ. 11.3β. Ακίπκεοζδ ιεηαθθαβιέκςκ αθθδθμοπζώκ Ν-Ras ζηα δείβιαηα ημο 

11.1α 

11.3β 11.3α 

11.2α 11.2β 

11.1β 
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παβηνέαημξ. Θέζδ 13 εεηζηό δείβια βζα ημ ιεηηαθαβιέκμ βμκίδζμ Ν-Ras (60bp), -ve ανκδηζηόξ, +ve  

εεηζηόξ ιάνηοναξ, M: 50 bp DNA ιάνηοναξ.  

 

6.6. RFLP 

 

Αημθμύεδζε πέρδ ηςκ PCR πνμσόκηςκ ηςκ βμκζδίςκ (10ιl πνδζζιμπμζήεδηακ από 

ηάεε δείβια) K-Ras ηαζ N-Ras ιε ηδ πνήζδ ημο πενζμνζζηζημύ εκγύιμο MVA Ι 

(Fermentas), εκώ βζα ημ πνμσόκ ημο βμκζδίμο H-Ras (10ιl από ηάεε δείβια) 

πνδζζιμπμζήεδηε δ πενζμνζζηζηή εκδμκμοηθεάζδ MspI (Fermentas). Τμ πνμσόκ ηδξ 

πέρδξ ημο K-Ras παναβώβμο ηςκ 157bp ιε ημ MvaI ήηακ πνμσόκηα 142 bp, 113 bp ηαζ 

29 bp ζηα δείβιαηα ηα μπμία ειθάκζζακ ιεηαθθάλεζξ, ηαζ εναύζιαηα ηςκ 113 bp ηαζ 

29 bp βζα ηα δείβιαηα ιε ημ θοζζμθμβζηό ηύπμ (WT). Τα πνμσόκηα ηδξ πέρδξ ιε ημ 

ίδζμ έκγοιμ (MvaI) ημο πνμσόκημξ ημο N-Ras 83bp έδςζακ ημιιάηζα ηςκ 60 bp, 41 bp 

ηαζ 23bp βζα ηα δείβιαηα ηα μπμία πενζείπακ ηα ιεηαθθαβιέκα αθθδθόιμνθα ηαζ 

πνμσόκηα 41bp ηαζ 23bp βζα ηα δείβιαηα πμο πενζείπακ ιόκμ ηα βμκίδζμ WT ημο N-

Ras. Πέρδ ιε MspI  ημο πνμσόκημξ ημο H-Ras ηςκ 312bp, έδςζε πνμσόκηα 291bp, 

236bp ηαζ 55bp ζηα δείβιαηα ηα μπμία ειθάκζζακ ιεηάθθαλδ, ηαζ εναύζιαηα 236 bp 

ηαζ 55 bp βζα ηα δείβιαηα WT. Σε όθα ηα πνμσόκηα PCR έβζκε πέρδ ιε επώαζδ 18 

ςνώκ, ζε εενιμηναζία 37
o
C ηαζ ηα πνμσόκηα από αοηή ηδ δζαδζηαζία 

μπηζημπμζήεδηακ ζε βέθδ αβανόγδξ 2%, ιε ανςιζμύπμ αζείδζμ ηαζ ιε ηδ αμήεεζα 

θάιπαξ UV (Πίκαηαξ 4). Σε όθα ηα πνμσόκηα μζ δζαδζηαζίεξ PCR RFLP, 

πναβιαημπμζήεδηακ δύμ θμνέξ. Τα δείβιαηα εεςνήεδηακ εεηζηά βζα ηδκ πανμοζία 

ιεηαθθάλεςκ ιόκμ όηακ ηα απμηεθέζιαηα ήηακ δοκαηό κα ακαπαναπεμύκ.  
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Πίλαθαο 4: Δηηζκδηέξ ηςκ RAS ημο ζμύ ΒΚ ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ. 

Primer 

Pair 
Sequence (5’-3’) PCR profile 

PCR 

product 

(bp) 

RFLP 

products 

(bp) 

H-Ras 

 
5’-GAGACCCTGTAGGAGGACCC -3’(S) 

5’-GGGTGCTGAGACGAGGGACT -3’(A) 

94 0C for 35 sec 

60 0C for 40 sec 

72 0C for 40 sec 

312 

236, 55 and 

21 (wt) 

291 and 21 

(mut) 

K-Ras 

 
5’ACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCT-3’ (S) 

5’-TCAAAGAATGGTCCTGGACC-3’(A) 

94 0C for 30 sec 

58 0C for 30 sec 

72 0C for 30 sec 

157 

113, 29 and 

15 (wt) 

142 and 15 

(mut) 

N-Ras 

 
5’-AACTGGTGGTGGTTGGACCA -3’(S) 

5’-ATATTCATCTTACAAAGTGGTCCTGGA -3’ (A) 

94 0C for 35 sec 

60 0C for 40 sec 

72 0C for 40 sec 

83 

41, 19, and 

23 (wt) 

60 and 23 

(mut) 

 

BKV Primer Sequences, Amplification Conditions with PCR Products. 

Primer 

Pair 
Sequence (5’-3’) PCR profile 

PCR product 

 (bp) 

BKV 

(VP1) 
5’-AGTGGATGGGCAGCCTATGTA-3’ (F) 

5’-TCCAGGGGACCCAGATATGA-3’(R) 

95 0C for 30 sec 

60 0C for 30 sec 

72 0C for 30 sec 

 

95 

Note. S = Sence primer, A = Antisence primer, F=Forward, R=Reverse 

 

6.7. Κπηηαξνθαιηέξγηεο - Γηάζσζε, αλαζύζηαζε ηνπ ηνύ θαη δηακόιπλζε 

 

Τα ηύηηανα Vero είπακ ακαπηοπεεί ζηδ Γθαζηώαδ ιέζα ζε ηνμπμπμζδιέκμ ιέζμ 

Eagle ημ μπμίμ πενζείπε 10% μνό ειανύμο ιόζπμο ηαζ ακηζαζμηζηά. Τα ηύηηανα 

(0.8X10
6
) ημπμεεηήεδηακ ζε πζάηα ηςκ 10cm

2
 ηαζ δ δζαιόθοκζδ ημοξ έβζκε ιε ηδ 

πνήζδ ημο Lipofectamine Plus ακηζδναζηδνίμο (Gibco BRL), πνδζζιμπμζώκηαξ 

ζοκμθζηά 10ιg DNA ημ μπμίμ πνμενπόηακ από ηα εεηζηά βζα BKV δείβιαηα πνμζηάηδ 

πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδ ιεθέηδ. Γζα ηδκ παναημθμύεδζδ ηδξ παναβςβήξ 

ιμθοζιαηζηώκ BKV ελςηοηηάνζςκ οζζηώκ ζςιαηζδίςκ  ηαζ ηδκ πανμοζία ημο DNA 

ημο ζμύ ζηδκ ηαθθζένβεζα, βζκόηακ ζοβημιζδή ημο ήιζζο ημο ιέζμο ηδξ ηαθθζένβεζαξ 
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ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα ηαζ ακηζηαηάζηαζή ημο από θνέζημ ιέζμ ακάπηολδξ. Οζ 

ηαθζένβεζεξ δζαηδνμύηακ ιε αοηό ημκ ηνόπμ ιέπνζ ηαζ 40 διένεξ ιεηά ηδ δζαιόθοκζδ 

ημοξ ιε ημκ ζό (DPT). Ζ ακάθοζδ ηδξ παναβςβήξ ηςκ ιμθοζιαηζηώκ ελςηοηηανζηώκ 

ζηεθεπώκ ημο BKV πεναηώεδηε ιε ακμζμθεμνζζιό, ιεηά από άπθςια 100ιl, 40 DPT 

ηδξ ζοβημιζδήξ, επάκς ηύηηανα Vero, ηα μπμία ηαθθζενβήεδηακ ζε  πδβάδζα 24cm2 ιε 

ηαθοπηνίδεξ. Μεηά ηδκ απμννόθδζδ ηςκ οζζηώκ ζςιαηζδίςκ, ηα ηύηηανα πθύεδηακ 

ιζα θμνά ηαζ ακαηνμθμδμηήεδηακ ιε ημ πθήνεξ ιέζμ. Τνεζξ διένεξ ιεηά ηδ ιόθοκζδ 

(dpi) εηηεθέζηδηε πνώζδ ακμζμθεμνζζιμύ βζα ημκ εκημπζζιό ημο BKV. Σύιθςκα ιε 

αοηήκ ηδκ ακάθοζδ, ηδ ιμθοζιαηζηά ζςιαηίδζα ημο BKV ανέεδηακ ζε  ακζπκεύζζια 

επίπεδα 35 DPT. 

         

 

6.8. Αλνζντζηνρεκεία – Αλνζνθζνξηζκόο – Καζνξηζκόο κνξηαθώλ κεραληζκώλ 

ηνπ ηνύ  ΒΚ 

 

Ζ ηεπκζηή ακμζμθεμνζζιμύ πνδζζιμπμζδεδηε ιε ζημπό ημκ αηνζαή ηαεμνζζιό ηδξ 

ειπθμηήξ ημο Τ ακηζβόκμο ημο ζμύ ΒΚ ζηζξ δζαδζηαζίεξ έηθναζδξ ηςκ μβημζηαηζηώκ 

βμκζδίςκ ν53 ηαζ pRb. 

 

Τμ ζηνώια ηςκ ηοηηάνςκ Vero έβζκε ιε 1x10
5
 ηύηηανα ακά ημζθόηδηα ζε 24-

ηνοαθία Linbro multiwell ηα μπμία πενζείπακ ιία ηαθοπηνίδα ηαζ ιμθύκεδηακ ηδκ 

αηόθμοεδ ιένα από ημ οπενηείιεκμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηςκ ηοηηάνςκ Vero ηα μπμία 

ανέεδηακ εεηζηά ζημκ BKV (Δζηόκα 12). Τνεζξ διένεξ ιεηά ηδ ιόθοκζδ, ηα ηύηηανα 

ιμκζιμπμζήεδηακ βζα 10 θεπηά ιε θμνιαθδεΰδδ (5% v/v ημο δζαθύιαημξ 30%, ζε 

PBS πμο πενζείπε 2% ζαηπανόγδ). Αημθμύεμξ πθύεδηακ ηνεζξ θμνέξ ιε PBS, ηαζ 
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έπεζηα δζαημνεύηδηακ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ημοξ βζα 5 θεπηά ζε έκα δζάθοια PBS πμο 

πενζείπε 0,5% Nonidet P-40 ηαζ 10% ζαηπανόγδ. Τμ BKV ακηί-T-Ag ακηίζςια πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ έκα ιμκμηθςκζηό ακηίζςια από πμκηίηζ (MA B8505, 

Chemicon, ΖΠΑ), ημ μπμίμ ήηακ αναζςιέκμ ζε PBS, ημ μπμίμ πενζείπε 1% FBS 

(αναίςζδ 1:200). Μεηά από επώαζδ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 1 ώνα, δ 

ηαθοπηνίδεξ πθύεδηακ ηνεζξ θμνέξ ιε PBS, ιε 1% FBS ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επςάζηδηακ 

ιε θθμομνεζηεΐκδ (FITC) ζογεοβιέκδ ιε ακηζ-IgG (αναίςζδ 1:200). Μεηά από ιζα 

πεναζηένς επώαζδ 45 θεπηώκ, μζ ηαθοπηνίδεξ πθύεδηακ πάθζ ηνεζξ θμνέξ ιε PBS, ιε 

1% FBS, αθέεδηακ κα ζηεβκώζμοκ ζημκ αένα ηαζ ηέθμξ ημπμεεηήεδηακ ζε Citifluor 

ημ μπμίμ πενζείπε DAPI (Δζηόκα 13). Τα ηοηηανζηά δείβιαηα ελεηάζηδηακ ιε ηδ 

πνήζδ ιζηνμζημπίμο θεμνζζιμύ Leica. 

 

 

Δηθόλα 12: Κύηηανα Vero δζαιμθύκεδηακ ιε μθζηό DNA από ιμθοζιέκα ιε BKV δείβιαηα 

ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ. Οζ εζηόκεξ πάνεδηακ 5 εαδμιάδεξ ανβόηενα. Τα αέθδ οπμδοηκείμοκ ηα ζδιεία 

όπμο δζαθαίκεηαζ δ ηοηηανμπαεμθμβζηή επίδναζδ ημο ζμύ ΒΚ. 
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BKV T-Ag 10x

 

Δηθόλα 13α 

BKV T-Ag 20x

 

Δηθόλα 13β 
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BKV T-Ag 20x

 

Δηθόλα 13γ 

BKV T-Ag 20x

 

Δηθόλα 13δ 

Δηθόλα 13: Δκημπζζιόξ ακηί-Τ-ακηζβόκμο πμκηζημύ ιε δεοηενεύμκ ακηίζςια πμκηζημύ F.I.T.C. 

13.αI. Δκημπζζιέκδ ακίπκεοζδ Τ-ακηζβόκμο ηαζ πνώζδ ιε D.A.P.I., 13.αΗΗ. Φνώζδ ιεDAPI, 13.αIII. 

Φνώζδ  T-ακηζβόκμο ζε ηύηηανα Vero, ιε ιεβέεοκζδ 10x. 13αI,βI,δI) Δκημπζζιόξ Τα-ακηζβόκμο ηαζ 

πνώζδ ιε DAPI, 13.αII, βII, δII Φνώζδ ιε DAPI, 13.αIII, βIII, δIII Φνώζδ T-ακηζβόκμο ζε ηύηηανα 

Vero, ιε ιεβέεοκζδ 20x. 
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6.9. ηαηηζηηθή αλάιπζε - πζρεηηζκόο ηεο ύπαξμεο ηνπ ηνύ κε θιηληθέο 

παξακέηξνπο 

 

Τέθμξ έβζκε ζοζπεηζζιόξ ηδξ ύπανλδξ ημο ζμύ ιε ηθζκζηέξ παναιέηνμοξ, όπςξ 

επίπεδα πμθενζενίκδξ, επίπεδα ΑST, επίπεδα οπαηζηώκ ηνακζαιζκαζώκ, επίπεδα 

ζκζμοθίκδξ, άθθεξ ηθζκζηέξ παναιέηνμοξ. 

 

Ζ ζύκδεζδ ηδξ πανμοζίαξ ημο BKV ιε ζοκεπείξ ιεηααθδηέξ (δθζηία, PSA) 

ελεηάζηδηε πνδζζιμπμζώκηαξ ημ Student’s t-test (ιεηά ηδκ ελέηαζδ βζα ζζόηδηα ηςκ 

δζαθμνμπμζήζεςκ ιε ημ ηεζη Levene) ηαζ ηα ιδ παναιεηνζηά ζζμδύκαια  ηεζη Mann-

Whitney U ηαζ Kruskal-Wallis H. Δπζπθέμκ πνδζζιμπμζήεδηε ημ ηεζη Φ-ηεηνάβςκμ 

(x
2
), ιε ημ αηνζαέξ ηεζη Fisher, όηακ οπήνπε δ έκδεζλδ από ηδκ ακάθοζδ, βζα κα 

ελεηάζεζ δ ζύκδεζδ ημο BKV ζε ζπέζδ ιε ηαηδβμνζμπμζδιέκα δεδμιέκα (TMN, 

Gleason Score) όπςξ ηαζ ιεηά ηδ δζαζηνςιάηςζδ ζοκεπώκ ιεηααθδηώκ. θεξ μζ 

ζηαηζζηζηέξ ακαθύζεζξ ήηακ 2 όρεςκ ηαζ εηηεθέζηδηακ ιε ηδ πνήζδ ημο ζηαηζζηζημύ 

πνμβνάιιαημξ SPSS 11.5 (SPSS, Chicago, IL). Ζ ζηαηζζηζηή ζδιαζία ηαεμνίζηδηε 

ζημ επίπεδμ ημο 95% (βζα ηζιέξ p<0,05). 

 

Ζ ζύκδεζδ ηδξ πανμοζίαξ ημο BKV ιε ζοκεπείξ ιεηααθδηέξ ηςκ ηθζκζηώκ 

δεδμιέκςκ ηςκ αζεεκώκ δεκ ήηακ δοκαηό κα ελεηαζηεί, ηαεώξ δεκ ακαηαθύθεδηακ 

δείβιαηα εεηζηά βζα ηδκ πανμοζία πμθοόια ζώκ ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ. Ζ 

ζύκδεζδ ηδξ πανμοζίαξ ηςκ ιεηαθθάλεςκ ζημ βμκίδζμ Ras ιε αδζάθεζπηεξ ιεηααθδηέξ 

ηςκ ηθζκζηώκ δεδμιέκςκ ηςκ αζεεκώκ (όπςξ δθζηία ηαζ grade) ελεηάζηδηε 
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πνδζζιμπμζώκηαξ ημ ζηαηζζηζηό test π
2
, πνδζζιμπμζώκηαξ ημ test Kaplan-Meier. Ζ ίδζα 

ζηαηζζηζηή ηεπκζηή πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα ελεηαζηεί δ πανμοζία ηςκ Ras 

ιεηαθθάλεςκ ζε ζπέζδ ιε ηαηδβμνζμπμζδιέκα δεδμιέκα (όπςξ stage, επζαίςζδ ηαζ 

πδιεζμεεναπεία) όπςξ ηαζ ιεηά ηδ δζαζηνςιάηςζδ ηςκ ζοκεπώκ ιεηααθδηώκ. θεξ μζ 

ζηαηζζηζηέξ ακαθύζεζξ ήηακ 2 όρεςκ ηαζ έβζκακ ιε ηδ πνήζδ ημο ζηαηζζηζημύ 

θμβζζιζημύ SPSS 11.5.1 (SPSS Inc, Chicago, IL). Ζ ζηαηζζηζηή ζδιακηζηόηδηα 

μνίζηδηε ζημ επίπεδμ ημο 95% (βζα ηζιέξ p <0,05). 

 

6.10.  Δξσηήκαηα/ηόρνη 

 

Σηδκ πανμύζα ιεθέηδ έβζκε ακίπκεοζδ ηδξ πανμοζίαξ ημο ΒΚ ζμύ ζε παναθζκμιέκα 

δείβιαηα από ακενώπζκμοξ ηανηίκμοξ ημο πνμζηάηδ ηαζ ημο παβηνέαημξ. Απμιόκςζδ 

ηαζ ηαοημπμίδζδ ζηεθεπώκ ημο ζμύ ΒΚ. Σοζπέηζζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ 

(εκενβήξ/θακεάκμοζαξ) ημο εονζζηόιεκμο ζμύ ιε ημκ ηύπμ ηδξ κεμπθαζίαξ. Γζα ημ 

θόβμ αοηό ιεθεηήεδηε δ έηθναζδ ημο Τ ακηζβόκμο ημο ζμύ, ηαεώξ έπεζ δεζπεεί όηζ εα 

ιπμνμύζε κα είκαζ πανάβμκηαξ πνόηθδζδξ μβημβέκεζδξ ζημοξ ακενώπμοξ. Δπίζδξ 

έβζκε εκημπζζιόξ ηδξ εέζδξ ηδξ  p53 ζημ ηύηηανμ λεκζζηή, όπςξ επίζδξ ηαζ μ 

ηαοηόπνμκμξ ηαζ ηαοηόημπμξ εκημπζζιόξ ηδξ p53 ηαζ ημο Τ ακηζβόκμο, όπςξ έπεζ 

παναηδνδεεί ζε πνμζηαηζημύξ ζζημύξ. 
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7. Απνηειέζκαηα 

 

Ακαζύζηαζδ ημο ζμύ BK από BKV-εεηζηά δείβιαηα ημο πνμζηάηδ επζηεύπεδηε ζε 

ηαθθζένβεζα ηοηηάνςκ ιε επζηοπία, όπςξ επίζδξ επζηεύπεδηε ηαζ ηαθθζένβεζα 

απμβόκςκ ζζηώκ ζςιαηζδίςκ, επζαεααζώκμκηαξ έηζζ ηδκ πανμοζία ημο ζμύ ζηα 

δείβιαηα ηδξ ιεθέηδξ ιαξ. Δπίζδξ δ βμκμηύπδζδ ημο HPV πναβιαημπμζήεδηε 

πνδζζιμπμζώκηαξ εζδζημύξ εηηζκδηέξ βζα ημοξ οπόηοπμοξ ημο HPV -11, -16, -18 ηαζ -

33. Ωζηόζμ, ηακέκαξ από αοημύξ ημοξ οπόηοπμοξ δεκ εκημπίζηδηε. Δπίζδξ δεκ 

εκημπίζηδηε πανμοζία πμθοόια ζώκ ζηα δείβιαηα ηανηίκμο ημο παβηνέαημξ ηα μπμία 

δζενεοκήεδηακ. Τμ ζοκμθζηό πμζμζηό ηςκ Ras ιεηαθθάλεςκ ήηακ 33,33% ζημ 

ζύκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ (ή 53,3% ηςκ ζοκμθζηώκ δεζβιάηςκ ιε ηθζκζηά δεδμιέκα, 

TSWCD). Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ H-Ras ιεηαθθάλεζξ ακζπκεύεδηακ ζε 3 από ηα 57 

(5,3%) ηςκ δεζβιάηςκ. Δπζπθέμκ, N-Ras ιεηαθθάλεζξ ακζπκεύεδηακ ζε ιόκμ 2 από ηα 

57 (3,5%) δείβιαηα ηαημδεεζώκ. Ακηζεέηςξ, K-Ras ιεηαθθάλεζξ εκημπίζηδηακ ζε 17 

από ηα 57 ή ζημ 29,8% (43,3% TSWCD) ηςκ δεζβιάηςκ όβηςκ. 

 

7.1. Μεραληζκνί δξάζεο BKV 

 

Ζ οπόεεζδ ηδξ μβημβόκμο δνάζδξ ημο ζμύ έβζκε θαιαάκμκηαξ οπόρδ όηζ μ BKV 

έπεζ ορδθά πμζμζηά ακηζβμκμπανμοζίαζδξ ζε ιεβάθμ ιένμξ ημο ακενώπζκμο 

πθδεοζιμύ (Imperiale et al., 2001; Monini et al., 1995). Ζ πανμοζία ηςκ βεκεηζηώκ 

αημθμοεζώκ ημο BKV ζε όβημοξ, έπεζ ακαθενεεί ζε πμθθέξ ιεθέηεξ (Geetha et al., 

2002; Tognon et al., 2003). Υπάνπμοκ αέααζα ηαζ ακηζθαηζηέξ εηεέζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ 
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πανμοζία ημο DNA ημο οπμ ιεθέηδ ζμύ ΒΚ ζε όβημοξ ημο μονμπμζδηζημύ 

ζοζηήιαημξ. πςξ βζα πανάδεζβια DNA ημο BKV έπεζ ακζπκεοεεί ιέζς ηδξ PCR ζε 

31 από 52 δείβιαηα ζε ιία ιεθέηδ εκώ ήηακ ζε άθθδ πενίπηςζδ δεκ ήηακ δοκαηή δ 

ακίπκεοζδ ημο (Das et al., 2004; Zambrano et al., 2002). Σηδ ιεθέηδ ημο Zambrano et 

al μ BKV ακζπκεύεδηε ζε 4 από ζοκμθζηά 30 θνέζηα δείβιαηα ζζηώκ ημο πνμζηάηδ 

εκώ δ ακζπκεοζή ημο ήηακ ακεπζηοπείξ ζε παναθζκςιέκα δείβιαηα ανπείμο εκώ ζηδ 

ιεθέηδ από ημκ Das et al παναηδνήεδηε δ πανμοζία ημο ζμύ ζε αηνμθζηέξ αθάαεξ, ζε 

όβημοξ ημο πνμζηάηδ. Μία από ηζξ ζδιακηζηόηενεξ πνςηεΐκεξ βζα ημκ BKV είκαζ δ 

νοειζζηζηή πνςηεΐκδ ακηζβναθήξ, ημο ιεβάθμο T-ακηζβόκμο πμο ζοκδέεηαζ ιε ηζξ 

όβημ-ηαηαζηαθηζηέξ πνςηεΐκεξ p53 ηαζ pRb1(Trabanelli et al., 1998), ακαζηέθθμκηαξ 

ηζξ θεζημονβίεξ ημοξ ηαζ πνμηαθώκηαξ ιζα πμζηζθία ιεηαζπδιαηζζιώκ. Λόβς ηδξ 

παιδθήξ ζοπκόηδηαξ ηςκ ιεηαθθάλεςκ ζημ ΤP53 (Navone et al., 1993) ή ζημ RB1 

ζημκ ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ, δ δζενεύκδζδ ηδξ πανμοζίαξ ημο BKV ζε δείβιαηα 

ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ δζαθάκδηε εκδζαθένμοζα. Ζ ακάθοζή ιαξ έδεζλε ιζα 

ζδιακηζηή επίπηςζδ ηδξ ιόθοκζδξ ιε BKV ζε δείβιαηα ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ. 

 

Σοκμθζηά δείβιαηα πεκήκηα επηά αζεεκώκ ιε ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ 

ελεηάζηδηακ βζα ηδκ πανμοζία ημο ζμύ BK ηαζ ηδκ πανμοζία ηςκ μβημβμκζδίςκ Ras 

ηαζ ηςκ ιεηαθθάλεςκ αοηώκ (Clark et al., 2009), ηνζάκηα εη ηςκ μπμίςκ είπακ ηθζκζηά 

ζημζπεία. Τμ θάζια ηςκ δθζηζώκ ηςκ αζεεκώκ ήηακ από ηα 44 έςξ ηα 77 έηδ (ιε ιέζδ 

ηζιή ±SD: 63.2±8.2). Τα ζζημπαεμθμβζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ αζεεκώκ ακαθένμκηαζ 

ζημκ πίκαηα Η. Γεκ οπήνλε ακίπκεοζδ ζώκ πμθοόια ζηα δείβιαηα ηα μπμία 

ακζπκεύεδηακ ιε PCR. θα ηα δείβιαηα, έδεζλακ ορδθέξ απμδόζεζξ ζηδκ 

απμηαηάζηαζδ ημο DNA, αηόιδ ηαζ ακ δεκ οπήνπε ακίπκεοζδ αημθμοείαξ 

βμκζδζώιαημξ  πμθοόια. 
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7.2. Απνηειέζκαηα PCR, γνλνηύπηζε 

 

Ζ ζοπκόηδηα ηςκ δεζβιάηςκ πνμζηάηδ ηα μπμία ανέεδηακ εεηζηά βζα ζμύξ πμθοόια 

ήηακ 19%. Ακηζπνμζςπεοηζηά παναδείβιαηα εεηζηώκ δεζβιάηςκ βζα πμθοόια ηαζ 

HPV ειθακίγμκηαζ ζημ Σπήια 1Α. Τμ βμκίδζμ VP1 είκαζ ημζκό ηόζμ βζα ημκ BKV όζμ 

ηαζ ημκ JCV, ακ ηαζ ανηεηέξ παναθθαβέξ κμοηθεμηζδίςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ εκζζποιέκδξ 

πενζμπήξ ημο DNA έηακακ εθζηηή ηδ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλύ ηςκ 2 ζώκ. θα ηα εεηζηά 

πνμσόκηα PCR βζα ημκ ζό BK οπμαθήεδηακ άιεζα ζε αθθδθμύπζζδ ηαζ ζοβηνζηζηή 

εοεοβνάιιζζδ ηςκ DNA αθθδθμοπζώκ ημοξ ιε ηζξ ήδδ δδιμζζεοιέκεξ ζμβεκείξ 

αημθμοείεξ πμθοόια (Elsner and Dorries, 1992; Jin et al., 1993). Τα απμηεθέζιαηα 

ηδξ αοηήξ ακάθοζδξ δείβιαηα οπέδεζλακ όηζ είπακ ιμθοκεεί ηονίςξ από ημκ άβνζμ 

ηύπμ ημο BKV (Dunlop), 2 δείβιαηα πενζείπακ αημθμοείεξ πμο ακήηακ ζηα 

απμιμκςιέκα  ανπέηοπα ζηεθέπδ ημο BKV MT ηαζ TW-2, εκώ έκα δείβια, εεηζηό βζα 

ημκ ζό BKV, πενζείπε ηδκ ζμβεκή αθθδθμοπία βζα ημ ζηέθεπμξ CAP-h2. Κακέκα από ηα 

δείβιαηα ημο πνμζηάηδ πμο ανέεδηακ κα πενζέπμοκ αθθδθμοπίεξ άθθςκ πμθοόια ζώκ. 

 

Πεκήκηα επηά δείβιαηα αζεεκώκ ιε ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ ηα μπμία ελεηάζηδηακ 

βζα ηδκ πανμοζία ημο ζμύ BK ηαζ ηδκ πανμοζία ηςκ μβημβμκζδίςκ Ras ηαζ ηςκ 

ιεηαθθάλεςκ αοηώκ, ηνζάκηα εη ηςκ μπμίςκ είπακ ηθζκζηά ζημζπεία. Τμ θάζια ηςκ 

δθζηζώκ ηςκ αζεεκώκ εηηεζκόηακ από ηα 44 έςξ ηα 77 έηδ. Σοκμθζηά δεκ οπήνλε 

ακίπκεοζδ ζώκ πμθοόια ζηα δείβιαηα ηα μπμία ακζπκεύεδηακ ιε PCR, ακ ηαζ όθα ηα 

δείβιαηα, ακελαζνέηςξ, έδεζλακ ορδθέξ απμδόζεζξ ζηδκ απμηαηάζηαζδ ημο DNA.  
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7.3. Απνηειέζκαηα αλνζνθζνξηζκνύ-αλνζντζηνρεκείαο 

 

Γύμ διένεξ ιεηά ηδ ιόθοκζδ, έβζκε έιιεζδ ακμζμθμβζηή πνώζδ βζα ηδκ πνςηεΐκδ 

ημο ιεβάθμο Τ-ακηζβόκμο ημο BKV ηαζ έηζζ δ ακίπκεοζδ ηδξ θμίιςλδξ από BKV 

επζαεααίςζε ηδκ πανμοζία ημο ζμύ BK ζημ βμκζδίςια ηςκ δεζβιάηςκ ημο πνμζηάηδ. 

Τμ πμζμζηό ηςκ ηοηηάνςκ πμο ανέεδηακ εεηζηά βζα BKV ιε ηδ ιέεμδμ ημο 

ακμζμθεμνζζιμύ δεκ οπενέαδ ημ 5%, πζεακώξ ςξ απμηέθεζια είηε ηδξ παιδθήξ 

εκενβήξ δζαιόθοκζδξ είηε θόβμ ηςκ ιζηνώκ πμζμζηώκ ηςκ ιμθοζιαηζηώκ ζςιαηζδίςκ 

πμο πανάπεδηακ. Τμ οζζηό DNA ελήπεδ 40DPT από ημ οπενηείιεκμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ 

ηαζ δ πανμοζία ημο βμκζδίμο VP1 επζαεααζώεδηε ιε PCR. 

 

7.4. Απνηειέζκαηα Γηακόιπλζεο  

 

Ζ πανμοζία ημο ζμύ BK επζαεααζώεδηε ηαζ ιεηά ηδκ επζηοπδιέκδ ακαζύζηαζδ ημο 

ζμύ από ηα ακενώπζκα δείβιαηα. Σοβηεηνζιέκα, ημ ζύκμθμ ημο DNA από ηα 

ιμθοζιέκα δείβιαηα ημο πνμζηάηδ ιε WT BKV (Dunlop) πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ 

δζαιόθοκζδ ηςκ ηοηηάνςκ Vero (Grossi et al., 1982). Γζα ηδκ παναημθμύεδζδ ηδξ 

παναβςβήξ ιμθοζιαηζηώκ ελςηοηηάνζςκ οζζηώκ ιμνίςκ BKV ζηδκ ηαθθζένβεζα, ηδκ 

πανμοζία δδθαδή ημο DNA ημο ζμύ, βζκόηακ ζοβημιζδή ημο ήιζζο ημο ενεπηζημύ 

ιέζμο ηδξ ηαθθζένβεζαξ ιία θμνά ηδκ εαδμιάδα ηαζ ακηζηαηάζηαζδ αοημύ από 

θνέζημ ιέζμ ακάπηολδξ. Ζ ειθάκζζδ ηοηηανμπαεμθμβζηώκ ζοιπηςιάηςκ ζηα 

δζαιμθοζιέκα ηύηηανα έβζκε 5 εαδμιάδεξ ανβόηενα (Δζηόκα 12). Ζ ακάθοζδ ηδξ 

παναβςβήξ ηςκ ιμθοζιαηζηώκ ελςηοηηανζηώκ ζηεθεπώκ ημο BKV έβζκε ιε ηδκ 



 
 82 

ζπμνά 10ιl, 40 DPT ζε ηαθθζένβεζα ηοηηάνςκ Vero ζε 24 πθάηεξ πμο πενζείπακ 

ηαθοπηνίδεξ. 

 

7.5. Πνιπκνξθηζκνί 

 

Υπήνλε έκα ορδθό πμζμζηό δεζβιάηςκ ημ μπμίμ πανμοζίαζε ιεηαθθάλεζξ ηςκ 

βμκζδίςκ Ras. Τμ πμζμζηό ηςκ ζοκμθζηώκ ιεηαθθάλεςκ ημ μπμίμ ανέεδηε ζηα 57 

δείβιαηα ήηακ 53,3%, βεβμκόξ πμο απμδεζηκύεζ όηζ ηα εονήιαηά ιαξ πανέπμοκ 

ζοβηεηνζιέκεξ απμδείλεζξ όηζ ημ πάβηνεαξ εα ιπμνμύζε κα είκαζ έκαξ ηύπμξ ζζημύ, 

όπμο δ ακάπηολδ ηςκ ιεηαθθάλεςκ ηδξ μζημβέκεζαξ Ras είκαζ ζδζαίηενα ορδθή. Γεκ 

ήηακ όιςξ δοκαηό κα δζαπζζηςεεί ακ οπάνπεζ ζοζπέηζζδ ιεηαλύ ηδξ πανμοζίαξ ημο 

ζμύ BK ηαζ ηδξ ζοπκόηδηα αοηώκ ηςκ ιεηαθθάλεςκ, πανόθδ ηδκ ύπανλδ 

αζαθζμβναθίαξ δ μπμία ζηδνίγεζ ηέημζεξ οπμεέζεζξ (Watanabe and Yoshiike, 1986). 

Υπήνπακ ζζπονά απμδεζηηζηά ζημζπεία, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ οπμδεζηκύμοκ ηδκ 

επζηνάηδζδ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ βμκζδζαηήξ ιεηάθθαλδξ ηδξ μζημβέκεζα ηςκ RAS 

βμκζδίςκ. Αοηή ήηακ δ ιεηάθθαλδ ημο K-ras, ηαεώξ ημ πμζμζηό ηςκ δεζβιάηςκ πμο 

ειθακίγμοκ ιεηάθθαλδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ βμκίδζμ ήηακ πμθύ ορδθό (43,3%), ηαζ έηζζ 

ιπμνεί κα εεςνδεεί ςξ δ ζδιακηζηόηενδ ιεηάθθαλδ ιεηαλύ ηςκ ιεηαθθάλεςκ ημο 

RAS ζημ ζύκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ ημο παβηνεαηζημύ ζζημύ  πμο ελεηάζηδηε ζηδκ 

πανμύζα ιεθέηδ. Υπάνπεζ επίζδξ ανηεηή εεςνδηζηή οπμζηήνζλδ από άθθεξ ακαθμνέξ 

πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεύεοκζδ, ζοκδέμκηαξ ηδκ ακάθοζδ ηςκ ιεηαθθάλεςκ RAS ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηδξ ιεηάθθαλδξ ημο K-Ras βμκζδίμο ζηδκ παβηνεαηζηή ηαζ ζε άθθεξ 

ζμαανέξ ηαημήεεζεξ (Quinlan and Settleman, 2008; Smit et al., 1988; Vincent et al., 

2009). Κάεε πνόζεεημξ ζοζπεηζζιόξ ιεηαλύ ηςκ ηθζκζηώκ δεδμιέκςκ ηςκ αζεεκώκ 
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ηαζ ηςκ ζοιπενάζιαηα από ηδ ιμνζαηή ακάθοζδ δεκ έδεζλε ηάπμζα μοζζαζηζηά 

ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ, όπςξ οπμδεζηκύεηαζ ζηδκ Δζηόκα 14. Δπίζδξ δ θύζδ ηδξ κόζμο 

πμο ενεοκήεδηε ζηδκ πανμύζα ιεθέηδ, ιε ηύνζα παναηηδνζζηζηά ηδκ πμθύ ηαπεία 

ακάπηολδ ηαζ ελέθζλδ, οπμδεζηκύεηαζ ηαζ από ημ απόθοημ πμζμζηό εκδζζιόηδηαξ ηαζ 

ηδ ιέζδ επζαίςζδ ηςκ αζεεκώκ, δ μπμία ήηακ ιόκμ έκηεηα ιήκεξ. Ίζςξ ακ ημ ζύκμθμ 

ηςκ δεζβιάηςκ ήηακ ιεβαθύηενμ ζε ανζειό, ηόηε ίζςξ κα βζκόηακ ειθακήξ ηάπμζα 

ζοζπέηζζδ ιεηαλύ ηςκ ιεηαθθάλεςκ ηςκ Κ-Ras βμκζδίςκ ηαζ ηδκ ηαπεία ακάπηολδ ηδξ 

κόζμο, ηαζ ςξ εη ημύημο κα πνμέηοπηε έκα κέμ πεδίμ ιεθέηδξ, πνμξ ηδκ ηαηεύεοκζδ 

ηδξ ακάπηολδξ κέςκ επζημονζηώκ εεναπεζώκ βζα ημκ ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ (Ulivi et 

al., 2009). 
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Δηθόλα 14: Γζάβναιια  επζαίςζδξ ηαζ εκόξ ιείμκ επζαίςζδξ ημο πμζμζημύ ηδξ ιεηάθθαλδξ RAS 

(%) ζοκανηήζεζ ηδξ επζαίςζδξ (ιήκεξ) ηαζ ηδκ δθζηία (έηδ). Γεκ ειθακίγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

ζοζπέηζζδ, ιεηά ηδ ζηαηζζηζηή δζαζηαύνςζδ ηδξ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ ιεηαθθάλεςκ Ras, ιε 

αδζάθεζπηδ ιεηααθδηέξ ηςκ ηθζκζηώκ δεδμιέκςκ ηςκ αζεεκώκ, πνδζζιμπμζώκηαξ ηδκ chi-square (π2) 

δμηζιαζία ηαζ ηδ ηαηά Kaplan-Meier δμηζιή. 

 

θεξ μζ ιεηαθθαβιέκεξ εκενβέξ ιμνθέξ ηαζ ηςκ ηνζώκ ζηεκά ζοκδεδειέκςκ 

ζζόιμνθςκ ηδξ μζημβέκεζαξ RAS, ιε δζαθμνεηζηή δοκαιζηή ημ ηάεε έκα, ιπμνεί κα 

έπεζ μβημβόκμ δναζηδνζόηδηα. πςξ πνμηύπηεζ, από δζάθμνεξ ιεθέηεξ, αθθδθόιμνθα 
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ημο ίδζμο RAS βμκζδίμο ιπμνμύκ κα έπμοκ ςξ απμηέθεζια ιζα ζεζνά από ηανηίκμοξ 

ζημκ άκενςπμ (Johnson et al., 2001; Quinlan and Settleman, 2008; Zachos and 

Spandidos, 1997). Σίβμονα όιςξ μζ ιεηαθθάλεζξ πμο ζοιααίκμοκ ζημ K-ras, όπςξ 

δζαθαίκεηαζ ηαζ από ηδκ πανμύζα ιεθέηδ ηαεώξ ηαζ από άθθεξ ενεοκδηζηέξ μιάδεξ 

(Crous-Bou et al., 2009a; Crous-Bou et al., 2009b; Porta et al., 2009; Quinlan and 

Settleman, 2008; Smit et al., 1988), είκαζ δ πζμ ζοπκά παναηδνμύιεκδ ιεηάθθαλδ ηςκ 

ζζόιμνθςκ ημο RAS ζε ηαημήεεζεξ, ηαεώξ ακζπκεύμκηαζ πζμ ζοπκά ζε όβημοξ πμο 

πνμένπμκηαζ από εκδμδενιζημύξ ζζημύξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο παβηνέαημξ, ηςκ 

πκεοιόκςκ ηαζ ημο παπέμξ εκηένμο (Quinlan and Settleman, 2008; Schonleben et al., 

2009; Vincent et al., 2009). Αοηό εηπίπηεζ ηαζ από ηα ηύνζα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ιεθέηδξ αοηήξ, ηα μπμία δείπκμοκ ηδ ζδιακηζηή πανμοζία ιεηάθθαλδξ ημο K-Ras 

ζημκ ηανηίκμ ημο παβηνέαημξ. Παναηδνήζαιε ηδκ ζδιακηζηόηδηα πνςηίζηςξ ηδξ 

πανμοζίαξ ηαζ ηδξ ακίπκεοζδξ, ζε δζαθμνμπμζδιέκμ ηαζ ςξ εη ημύημο ηαημήεδ ζζηό, 

ηδξ ιεηάθθαλδξ ημο K-ras ηαζ θζβόηενμ ηςκ ιεηαθθάλεςκ ηςκ H-ras ηαζ N-ras. Έηζζ, 

ζύιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα, ηαεώξ ηαζ ζε ζοκδοαζιό ιε εονήιαηα από άθθεξ 

ιεθέηεξ (Quinlan and Settleman, 2008; Smit et al., 1988), ημ βμκίδζμ K-Ras ιπμνεί κα 

δζαδναιαηίζεζ ζδιακηζηό νόθμ ζημοξ ιδπακζζιμύξ δδιζμονβίαξ ηςκ όβηςκ, ηαζ 

ζδζαίηενα ζε όβημοξ μζ μπμίμζ πνμένπμκηαζ από εκδμδενιζημύξ ηύπμοξ ζζηώκ, όπςξ ηαζ 

ηαη’ επέηηαζδ ζε ηαθθζένβεζεξ πθδεοζιώκ ηόζμ αθαζηζηώκ όζμ ηαζ πνμβμκζηώκ 

ηοηηάνςκ (Quinlan and Settleman, 2008).  

 

Δπίζδξ, δ πνόςνδ έκανλδ ηδξ κόζμο ιπμνεί κα ζοκδεεεί άιεζα ιε ηα ορδθά 

πμζμζηά ιεηάθθαλδξ ζημ βμκίδζμ Ras, όπςξ απμδεζηκύεηαζ από ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ιεθέηδξ (Johnson et al., 2001; Mo et al., 2007; Omholt et al., 2002; Shahrzad et al., 



 
 85 

2005). Πζμ ζοβηεηνζιέκα έπεζ απμδεζπεεί όηζ ημ βμκίδζμ K-ras είκαζ ημ πζμ ζοπκά 

ιεηαθθαζζόιεκμ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ βμκζδίςκ RAS ζε όβημοξ ημο ακενώπμο, 

όπςξ επίζδξ έπεζ απμδεζπεεί πςξ ηαηέπεζ δεζπόγμοζα εέζδ ηαζ ζηδκ πνώζιδ έκανλδ 

ημο ηανηίκμο ημο πκεύιμκα, ζε γςζηά ιμκηέθα (Johnson et al., 2001). Έκα άθθμ 

πανάδεζβια ηδξ πανμοζίαξ RAS ιεηαθθάλεςκ είκαζ μζ  ιεηαθθάλεζξ ημο N-ras, μζ 

μπμίεξ εκημπίγμκηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ δζαιόνθςζδξ ημο πνςημβεκμύξ ιεθακώιαημξ, 

όκηαξ ιεηαθθάλεζξ μζ μπμίεξ όηακ έπμοκ επέθεεζ, ηαείζηακηαζ ακεεηηζηέξ ζε όθδ ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ελέθζλδξ ημο όβημο (Omholt et al., 2002). Δπίζδξ, οπάνπεζ δ πενίπηςζδ 

ηδξ ορδθήξ βμκζδζαηήξ ιεηάθθαλδξ ηδξ εκενβμπμζδιέκδξ ιμνθήξ ημο βμκζδίμο H-Ras , 

πμο ιπμνεί κα εκενβμπμζήζεζ πνώζιδ ηαεώξ ηαζ ηαπεία ακάπηολδ, άηνςξ δζεζζδοηζηώκ 

όβηςκ ζε όθμ ημ μονμπμζδηζηό ζύζηδια (Mo et al., 2007).  

 

7.6. Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο 

 

Δκ ηαηαηθείδζ δ θεπημιενήξ ακάθοζδ ηςκ ζημζπείςκ ηςκ απμηεθεζιάηςκ έδεζλε 

ιζηνή ζηαηζζηζηή ζδιαζία ζε ιενζηέξ ζοζπεηίζεζξ ηςκ ηθζκζηώκ ζημζπείςκ. Τμ θύθμ 

ηςκ αζεεκώκ ελεηάζηδηε δζαζηαονμύιεκα ιε ηα stage ηαζ grade, πνδζζιμπμζώκηαξ ημ 

ζηαηζζηζηό test Φ
2
, πςνίξ όιςξ κα πανμοζζαζηεί ηάπμζα ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

ζοζπέηζζδ. Αοηό παναηδνήεδηε από ηα δζαεέζζια ηθζκζημπαεμθμβζηά ζημζπεία βζα ηα 

ηνζάκηα δείβιαηα ιόκμ αζεεκώκ, από ημ ζοκμθζηό ανζειό ηςκ δεζβιάηςκ πμο 

ελεηάζηδηακ ιμνζαηά. Με ηδκ ίδζα θμβζηή, όθα ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ζηαηζζηζηώκ 

ακαθύζεςκ πμο δζεκενβήεδηακ ζε αοηή ηδ ιεθέηδ εα είπακ ηαθύηενδ ζηαηζζηζηή ζζπύ 

εάκ μ ανζειόξ ηςκ ηθζκζηώκ ζημζπείςκ πμο ήηακ δζαεέζζια (n = 30), ανίζημκηακ ζε 

απόθοηδ ανζειδηζηή ζοιθςκία ιε ημκ ζοκμθζηό ανζειό ηςκ δεζβιάηςκ (Ν = 57). Τα 
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δείβιαηα ηα μπμία πνμήθεακ από άκδνεξ αζεεκείξ, ηαηέδεζλακ ηδκ ηάζδ βζα ηδκ 

ακάπηολδ ηαημδεεζώκ ημο παβηνέαημξ ζε κεανόηενδ δθζηία, όπςξ ηαζ πενζζζόηενμ 

πνμπςνδιέκα ζηάδζα ηδξ αζεέκεζα, ηαηά ηδκ δζάβκςζή ημοξ. Από ηδκ άθθδ πθεονά ηα 

δείβιαηα ηα μπμία πνμήθεακ από βοκαίηεξ έδεζλακ ηάζδ βζα εηδήθςζδ ηαημδεεζώκ ζε 

ιεβαθύηενεξ δθζηίεξ, μζ μπμίεξ δεκ ανίζημκηακ ηαζ ζε ηόζμ πνμπςνδιέκα ζηάδζα ηδξ 

κόζμο. Γεκζηόηενα, ηαζ όπςξ ήηακ ακαιεκόιεκμ, ηαζ ςξ απόννμζα ηδξ ιεβάθδξ 

επζεεηζηόηδηαξ ηδξ κόζμο, αζεεκείξ ζηαδίμο IV πανμοζίαζακ  ηάζδ βζα ιζηνόηενα 

πμζμζηά επζαίςζδξ, από αζεεκείξ ιε ζηάδζα ιζηνόηενα ημο IV.  

 

Οζ αζεεκείξ πμο έθααακ ιμκμ-εεναπεία ιε Gemzar έδεζλακ παιδθόηενα πμζμζηά 

επζαίςζδξ, όηακ ηα πμζμζηά αοηά ζοβηνίεδηακ ιε ημοξ αζεεκείξ πμο έθααακ ιία 

ζοκδοαζιέκδ εεναπεία Gemzar ιε άθθεξ εεναπεοηζηέξ μοζίεξ, ζε πζμ πνμπςνδιέκα 

εεναπεοηζηά ζπήιαηα (Kashiwagi et al., 2009; Kim et al., 2009). Σηα ζοκδοαζηζηά  

πδιεζμεεναπεοηζηά ζπήιαηα ηα μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ ζε αζεεκείξ μζ μοζίεξ μζ 

μπμίεξ δόεδηακ ήηακ: Campto, Xeloda, Eloxatin ηαζ Taxotere (Kashiwagi et al., 2009; 

Kim et al., 2009). Κάπμζεξ από αοηέξ ηζξ ιεθέηεξ, μζ μπμίεξ δζελήπεδηακ πάκς ζε αοηά 

ηα εεναπεοηζηά ιμκηέθα, έδεζλακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ, ζηα επίπεδα 

επζαίςζδξ ηςκ αζεεκώκ, αάζδ ηςκ δεδμιέκςκ πμο οπήνπακ, βζα ηδ δζαθμνμπμίδζδ 

ιεηαλύ ηδ πνήζδξ ιόκμ-εεναπείαξ ηαζ ζοκδοαζηζηώκ πμθύ-θανιαηεοηζηώκ  

εεναπεζώκ (Kashiwagi et al., 2009; Kim et al., 2009; Li et al., 2004; Li and Saif, 

2009).  
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Γεκ οπήνπε ιεβάθδ ζηαηζζηζηή ζδιακηζηόηδηα ή ακηζζημζπία, πμο κα απμννέεζ από 

ηδ ιεθέηδ ηςκ ιεηαθθάλεςκ πμο ακαηαθύθεδηακ ζηδκ μβημβμκίδζα Ras ζε 

ζοκδοαζιό ιε ηα ηθζκζημπαεμθμβζηά ζημζπεία ηςκ δεζβιάηςκ (TSWCD), πανόθμ ημ 

θάζια ηςκ θεπημιενεζώκ πμο απμηέθεζακ ακηζηείιεκμ ηδξ πανμύζαξ ένεοκαξ. Ζ 

ζοζπέηζζδ ημο ανζειμύ ηςκ εεηζηώκ βζα ηδκ πανμοζία Ras δεζβιάηςκ δεκ ειθάκζζε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα, όηακ ηέεδηακ ζε ζπεηζηή ζηαηζζηζηή πανάεεζδ 

ιε ηθζκζηά ζημζπεία όπςξ δ πδιεζμεεναπεία ηαζ ηα πμζμζηά επζαίςζδξ (Δζηόκα 14), 

ηαεώξ ηαζ ηδκ δθζηία, ημ θύθμ, ημ grade ηαζ ημ stage ηδξ κόζμο (Δζηόκα 14). Ζ 

πανμοζία ζδιακηζηά αολδιέκςκ επζπέδςκ ιεηαθθάλεςκ ημο Ras, ηαζ πζμ 

ζοβηεηνζιέκα ημο K-Ras, απμηέθεζια ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζε ζοιθςκία ηαζ ιε άθθεξ 

ιεθέηεξ (Crous-Bou et al., 2009b; Shahrzad et al., 2005), αθθά πμηέ δεκ είπε βίκεζ 

πανόιμζα ιεθέηδ ζε ζοκδοαζιό ιε ηδκ πανάθθδθδ ένεοκα βζα ηδκ πανμοζία ημο ζμύ 

BKV, ηαζ αηόιδ πζμ εζδζηά ζε παβηνεαηζημύξ ηανηίκμοξ. 
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8. πδήηεζε 

 

Γεκ οπήνλακ ηαοηόπνμκεξ θμζιώλεζξ BKV ηαζ HPV ζε ηακέκα από ηζξ αζεεκείξ. 

πςξ επίζδξ δεκ ανέεδηε ζοζπέηζζδ ιεηαλύ ηδξ πανμοζίαξ ημο DNA ημο ζμύ ΒΚ ηαζ 

ηςκ ηθζκζημπαεμθμβζηώκ παναιέηνςκ ηςκ αζεεκώκ. Δκ ηαηαηθείδζ, BKV είπε έκημκδ 

πανμοζία ζηα δείβιαηα πνμζηάηδ ηα μπμία εθέβεδηακ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα εα 

ιπμνμύζε κα είκαζ έκαξ ζδιακηζηόξ πανάβμκηαξ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ ελέθζλδ ημο 

ακενώπζκμο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ, εκώ ακηίεεηα μ ζόξ HPV δεκ θαίκεηαζ κα 

ειπθέηεηαζ ζε αοηό ημ είδμξ ηδξ κεμπθαζίαξ ημο ακενώπμο. Με αάζδ ηα παναπάκς 

απμηεθέζιαηα ζοκάβεηαζ όηζ μζ Ras ηαζ εζδζηά μζ K-Ras ιεηαθθάλεζξ δεκ είκαζ ζπάκζμ 

θαζκόιεκμ ζε όβημοξ ημο παβηνέαημξ, βεβμκόξ πμο εκζζπύεζ ηδ εεςνεία όηζ αοηό ημ 

πνςημ-μβημβμκίδζμ δζαδναιαηίγεζ έκα ζδιακηζηό νόθμ ζηδκ ηανηζκμβέκεζδ ημο 

παβηνέαημξ. 

 

Σανάκηα δύμ αζεεκείξ ιε ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ ελεηάζηδηακ βζα ηδκ πανμοζία 

ηώκ BKV, JCV ηαζ HPV. Οζ δθζηίεξ ημοξ ηοιαίκμκηακ από ηα 55 έςξ ηα 75 έηδ (μ 

ιέζμξ όνμξ ±S.D. ήηαν 68,4 ±5,5). Τα ζζημπαεμθμβζηώκ παναηηδνζζηζηά ηςκ αζεεκώκ 

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 2.1. Ζ ζοπκόηδηα ηςκ δεζβιάηςκ ηα μπμία ανέεδηακ 

εεηζηά βζα ζμύξ πμθοόια ήηακ 19%. Ακηζπνμζςπεοηζηά παναδείβιαηα ηςκ πμθοόια 

ηαζ HPV εεηζηώκ δεζβιάηςκ ειθακίγμκηαζ ζημ (Δζηόκα 9). Ακ ηαζ ημ βμκίδζμ VP1 

είκαζ ημζκό ηόζμ βζα ημκ BKV όζμ ηαζ ημκ JCV, ανηεηέξ παναθθαβέξ κμοηθεμηζδίςκ 

ζημ πθαίζζμ ηδξ εκζζποιέκδξ πενζμπήξ ημο DNA έηακακ εθζηηή ηδ δζαθμνμπμίδζδ 

ιεηαλύ ηςκ 2 ζώκ. θα ηα εεηζηά πνμσόκηα PCR βζα ημκ ζό BK οπμαθήεδηακ ζε άιεζδ 

αθθδθμύπζζδ όπςξ ηαζ ζοβηνζηζηή εοεοβνάιιζζδ ηςκ DNA αθθδθμοπζώκ ημοξ ιε ηζξ 
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ήδδ δδιμζζεοιέκεξ ζμβεκείξ αημθμοείεξ. Τα απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ αοηήξ 

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ Πίκαηα 3. Πέκηε δείβιαηα έδεζλακ όηζ είπακ ιμθοκεεί από ημκ 

άβνζμ ηύπμ BKV (Dunlop) (Knowles et al., 2003; Moens et al., 1999), 2 δείβιαηα 

πενζείπακ αημθμοείεξ πμο ακήημοκ ζηα απμιμκςιέκα  ανπέηοπα ζηεθέπδ ημο BKV 

MT ηαζ TW-2, εκώ ημ ηεθεοηαίμ εεηζηό δείβια βζα ημκ ζό BKV πενζείπε ηδκ ζμβεκή 

αθθδθμοπία βζα ημ ζηέθεπμξ CAP-h2. Κακέκα από ηα δείβιαηα ημο πνμζηάηδ πμο 

ανέεδηακ κα πενζέπμοκ αθθδθμοπίεξ πμθοόια ζώκ, δεκ πενζείπακ ημκ ζό JC.  

 

Ζ έκηαλδ ηςκ ανπεζαηώκ όβηςκ ημο πνμζηάηδ ζημ ζύκμθμ ηςκ δεζβιάηςκ ηδξ 

πανμύζαξ ιεθέηδξ δεκ θάκδηε κα επδνεάγεζ ηδκ ακάθοζδ ιε PCR πμο δζεκενβήεδηε, 

βεβμκόξ πμο ίζςξ κα μθείθεηαζ ζηδκ εκίζποζδ εκόξ ιζηνμύ ζε ιέβεεμξ πνμσόκημξ PCR, 

ζε ζύβηνζζδ ιε πνμδβμύιεκεξ ιεθέηεξ (Merlino et al., 2003). Ζ εηπύθζζδ ηαθήξ 

πμζόηδηαξ DNA από ηα ακενώπζκα δείβιαηα επέηνερε ηδκ ακαζύζηαζδ ημο θοζζημύ 

ηύπμο ημο ζμύ BK ζε ηοηηανζηή ηαθθζένβεζα. Ζ ίδζα δζαδζηαζία δεκ επζηεύπεδηε βζα 

ηα άθθα ζηεθέπδ ημο ζμύ, πανόθμ πμο είπακ εκημπζζηεί ζηδκ PCR, πμο μθείθεηαζ ζηδκ 

δοζημθία ηδξ ηεπκζηήξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ημοξ in vitro. Τα εονήιαηά ιαξ πανέπμοκ 

αδζάζεζζηα ζημζπεία όηζ μ πνμζηάηδξ ιπμνεί κα απμηεθεί πνμηζιώιεκδ ημπμεεζία βζα 

ηδκ εδναίςζδ θμζιώλεςκ ημο BKV, μ μπμίμξ πνμηαθεί ιεηαζπδιαηζζιό ηςκ οβζώκ 

ηοηηάνςκ πζεακώξ θόβς ηδξ απεκενβμπμίδζδξ ηςκ ιεβάθςκ όβημ-ηαηαζηαθηζηώκ 

πνςηεσκώκ p53 ηαζ pRb. 
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8.1. θέςεηο γηα επέθηαζε ηεο κειέηεο θαη κειινληηθέο  κειέηεο 

 

Δκ ηαηαηθείδζ, δ πανμοζία ημο BKV βμκζδζώιαημξ δείπκεζ όηζ μ ζόξ είκαζ πανόκ 

ζημκ πνμζηάηδ ηαζ εα ιπμνμύζε επίζδξ κα απμηεθεί έκακ αζηζμθμβζηό πανάβμκηα ζηδκ 

ακάπηολδ ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ (Shah et al., 1978). Οζ παναηδνήζεζξ αοηέξ 

οπμβναιιίγμοκ ηδκ ακάβηδ βζα πεναζηένς ένεοκεξ βζα ηδ δζαθεύηακζδ ηςκ 

ηοηηανζηώκ δζαδζηαζζώκ πμο εα ιπμνμύζακ κα νοειίγμκηαζ από ημκ BKV, μδδβώκηαξ 

έηζζ ζε αεθηζζημπμίδζδ ηδξ εηηίιδζδξ ημο ηζκδύκμο πμο έπεζ ηάεε αζεεκείξ βζα κα 

ακαπηύλεζ ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ (Leung et al., 2001; Merlino et al., 2003). Δπζπθέμκ, 

δεκ ανέεδηακ ζημζπεία πμο κα ζηδνίγμοκ ηδκ οπόεεζδ όηζ δ HPV θμίιςλδ ζοκδέεηαζ 

ιε ηδκ ακάπηολδ ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ. 

 

Ζ απμοζία ηδξ επίπηςζδξ ημο βμκζδζώιαημξ ημο BKV, οπμδδθώκεζ όηζ μ ζόξ δεκ 

είκαζ ηάημζημξ ημο παβηνέαημξ ηαζ επμιέκςξ εα ήηακ αδύκαημκ κα απμδεζπεεί ιζα 

ηέημζα εεςνία, δ μπμία εα ακαιίλεζ ηδκ πανμοζία ημο ζμύ BK ή ηάπμζμο άθθμο ιέθμοξ 

ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ πμθοόια ζώκ ιε ηδκ ελέθζλδ ημο ηανηίκμο ημο παβηνέαημξ. ιςξ 

πενεηαίνς δζενεύκδζδ ημο εέιαημξ είκαζ απαναίηδηδ, δεδμιέκμο όηζ οπάνπμοκ πμθθά 

ακηζηνμοόιεκα δεδμιέκα πμο πνμηύπημοκ από άθθεξ ενβαζηδνζαηέξ ιεθέηεξ, ιζαξ ηαζ 

οθίζηακηαζ ιεθέηεξ μζ μπμίεξ οπμζηδνίγμοκ ηδκ πανμοζία ηςκ ζώκ πμθοόια ζημ 

πάβηνεαξ (Corallini et al., 1987b; Harris et al., 1998a). Αηόιδ ιέκεζ όιςξ κα 

δζεοηνζκζζεεί μ αηνζαήξ νόθμξ ημοξ ζηδκ ακάπηολδ ημο ηανηίκμο ηαζ ζημοξ 

ιδπακζζιμύξ εθέβπμο ηςκ οπό ιεθέηδ ζώκ.  
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8.2. Κιηληθή ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη παξόκνησλ κειινληηθώλ 

κειεηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξόγλσζεο ζηνπο θαξθίλνπο ηνπ πξνζηάηε θαη ηνπ 

παγθξέαηνο. 

 

Ονζζιέκεξ από ηζξ πνμδβμύιεκεξ ιεθέηεξ έπμοκ απμδείλεζ εεηζηή δζαζύκδεζδ 

ιεηαλύ ημο ηζκδύκμο ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ ηαζ ηςκ δεζηηώκ ηδξ ζελμοαθζηήξ 

δναζηδνζόηδηαξ όπςξ ηαζ ηςκ ζελμοαθζηά ιεηαδζδόιεκςκ αζεεκεζώκ (Hayes et al., 

2000; Strickler and Goedert, 2001). Έκαξ αηόιδ δοκαιζηόξ αζηζμθμβζηόξ πανάβμκηαξ 

εκδζαθένμκημξ βζα ημκ ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ, οπό ημ πνίζια ηςκ ζοζπεηζζιώκ ιε ηζξ 

ζελμοαθζηέξ πναηηζηέξ, είκαζ δ έηεεζδ ζημκ HPV. Τέημζεξ πενζπηώζεζξ ζελμοαθζηά 

ιεηαδζδόιεκςκ παναβόκηςκ, όπςξ μ HPV-16 ηαζ -18, είκαζ πανάβμκηεξ πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ορδθά επίπεδα ηζκδύκμο βζα ηδκ πνμαβςβή ηαθμδεεζώκ ημο πνμζηάηδ, 

όπςξ μ ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ. Πάκς ζε αοηή ηδ εεςνδηζηή αάζδ, ζηδνίπηδηε δ 

ελέηαζδ ηδξ ζοπκόηδηαξ ημο HPV, ζηδκ ίδζα ζεζνά ηςκ δεζβιάηςκ ημο πνμζηάηδ. Ζ 

PCR ακάθοζδ έβζκε πνδζζιμπμζώκηαξ ημοξ πνόηοπμοξ GP5+/GP6+ εηηζκδηέξ ηαζ 

απμηάθορε ηδκ πανμοζία ημο HPV ζε 2 ιόκμ δείβιαηα (4,8%). Πεναζηένς 

πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ αοηώκ ηςκ δεζβιάηςκ εεηζηώκ βζα HPV, έβζκε 

πνδζζιμπμζώκηαξ εζδζημύξ εηηζκδηέξ βζα ημοξ οπόηοπμοξ HPV-11, -16, -18 ηαζ -33 

πςνίξ ηάπμζμ εεηζηό απμηέθεζια ηαοημπμίδζδξ, βεβμκόξ πμο οπμδδθώκεζ όηζ άθθμζ 

ηύπμζ HPV εα πνέπεζ κα ειπθέημκηαζ (Dillner et al., 1998; Korodi et al., 2005).  

 

Ζ δδιζμονβία ιίαξ ζαθμύξ εεηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλύ ημο HPV ηαζ ημο ηανηίκμο ημο 

πνμζηάηδ δεκ έπεζ επζηεοπεεί ιέπνζ ζηζβιήξ. Οζ ανπζηέξ ιεθέηεξ από ηδκ πζεακή ζπέζδ 
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ιεηαλύ ημο HPV ηαζ κεμπθαζζώκ ημο πνμζηάηδ, πμο ειπθέημοκ απόπεζνεξ βζα ηδκ 

ακίπκεοζδ ημο DNA ημο HPV ζε ηανηζκζημύξ ζζημύξ από αζεεκείξ ιε ηανηίκμ ημο 

πνμζηάηδ ζε ζύβηνζζδ ιε πνμζηαηζηό ζζηό από ημοξ άκδνεξ ιε πνμζηαηζηέξ 

ηαθμήεεζεξ. Μεηαλύ ηςκ 20 ενεοκώκ, ιόκμ ζε 2 ανέεδηε ζοζπέηζζδ ιεηαλύ ζζημύ ιε 

πνμδβμύιεκδ HPV θμίιςλδ ηαζ ημο ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ. Πμθθέξ από ηζξ ιεθέηεξ 

ήηακ πενζμνζζιέκεξ θόβς ιζηνμύ ιεβέεμοξ ημο δείβιαημξ ηαζ έηακακ πνήζδ 

δζαθμνεηζηώκ ιεεόδςκ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ημο HPV. Έκαξ πενζμνζζιέκμξ ανζειόξ 

μνμθμβζηώκ ιεθεηώκ βζα ηδκ πανμοζίαζδ ακηζζςιάηςκ ζημκ HPV-16 ηαζ -18 έπμοκ 

απμθένεζ επίζδξ ακηζθαηζηά απμηεθέζιαηα. Σε δύμ εζηζαζιέκεξ ιεθέηεξ αζεεκώκ-

ιανηύνςκ είπε παναηδνδεεί αολδιέκμξ ηίκδοκμξ βζα ηανηίκμ ημο πνμζηάηδ πμο 

ζπεηζγόηακ ιε ηδκ πανμοζίαζδ ακηζζςιάηςκ HPV-16 ή -18, εκώ ζε άθθεξ ηνεζξ 

ιεθέηεξ αζεεκώκ-ιανηύνςκ δεκ παναηδνήεδηακ ηέημζμζ ζοζπεηζζιμί. 

 

Ακηίεεηα ηα ζημζπεία ηδξ ορδθήξ επζηνάηδζδξ ηςκ ιεηαθθάλεςκ ηςκ RAS πνώημ-

μβημβμκζδίςκ, ηα μπμία ανέεδηακ ζε ζοιθςκία ιε πνμδβμύιεκεξ ιεθέηεξ ζημ 

πάβηνεαξ (Clark et al., 2009; Schonleben et al., 2009), ημκίγμοκ ηδκ ακάβηδ βζα 

πεναζηένς ιεθέηεξ, ζπεηζηά ιε ηδ νοειζζηζηή δνάζδ  ηςκ εκ θόβς ιεηαθθάλεςκ ζημοξ 

ηαηαννάηηεξ ζοιαάκηςκ, ιέζμ ηςκ μπμίςκ εκδεπμιέκςξ πνμηύρεζ αεθηίςζδ ηδξ 

εηηίιδζδξ ημο ηζκδύκμο βζα ακάπηολδ ηανηίκμο ημο παβηνέαημξ (Clark et al., 2009). 

Δάκ μζ ιμνζαημί ιδπακζζιμί έηθναζδξ, πμο εθέβπμκηαζ από ημ ιεηαθθαβιέκμ βμκίδζμ, 

δζενεοκδεεί πεναζηένς, ηόηε επίζδξ εα ιπμνμύζακ ηάθθζζηα κα επζηεοπεμύκ ηαζ κέεξ 

πνμζεββίζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εεναπείαξ ημο ηανηίκμο ημο παβηνέαημξ (Clark et 

al., 2009; Quinlan and Settleman, 2008). Λόβς ημο πμθύ ιζηνμύ πνμκζημύ 

δζάζηδιαημξ επζαίςζδξ ηαζ έηζζ μζ αολδιέκεξ απαζηήζεζξ μζ μπμίεξ πνμηύπημοκ βζα 

ηδκ ελαζνεηζηά ηαπεία έκανλδ ηδξ εεναπείαξ, ηδξ θύζδξ ηαζ ηδξ επζεεηζηόηδηα ηςκ 
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ηαημδεεζώκ ημο παβηνεαηζημύ ζζημύ, είκαζ έηδδθμ  ημ εέια ηδξ άιεζδξ ηαζ ζοκεπώξ 

αολακόιεκδξ απαίηδζδξ βζα κέεξ εεναπεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ. 
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VI. Παξάξηεκα  

 

Δηθόλα 1: Ο BKV ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ πμθοόια ζώκ ηαζ είκαζ πανώκ ζε ιεβάθμ ιένμξ ημο 

ακενώπζκμο πθδεοζιμύ. Τμ ζζηό ηαρίδζμ είκαζ εζημζαεδνζηό ηαζ έπεζ δζάιεηνμ 45-50 nm. Τμ βμκζδίςια 

ημο απμηεθείηαζ από έκα ηθεζζηό ηοηθζηό δίηθςκμ ιόνζμ DNA ιε πενίπμο 5 kb 

(www.microbiologybytes.com). 

 

Δηθόλα 2: Σπδιαηζηή ακαπανάζηαζδ  θοθμβεκεηζημύ δέκηνμο ηςκ πμθοόια ζώκ (Corallini et al.).  

 

Δηθόλα 3: Ακαημιία ημο πνμζηαηζημύ αδέκα (Olson and Pawlina, 2008). 

 

Δηθόλα 4: Καεώξ μ ηανηίκμξ ημο πνμζηάηδ ελεθίζζεηαζ από ημ ζηάδζμ Η Σηάδζμ IV, ηα ηανηζκζηά 

ηύηηανα ακαπηύζζμκηαζ ιέζα ζηα πθαίζζα ημο πνμζηάηδ, ιέζς ημο ελςηενζημύ ζηνώιαημξ ημο 

πνμζηάηδ ζε βεζημκζημύξ ζζημύξ, ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημοξ θειθαδέκεξ ή ζε άθθα ιένδ ημο ζώιαημξ. 

 

Δηθόλα 5: Τμ πάβηνεαξ ανίζηεηαζ πίζς από ηδκ ημζθζά. Πενζέπεζ ηα ηύηηανα ηα μπμία εηηνίκμοκ 

ηδκ μνιόκδ ζκζμοθίκδ, ηαζ ηα ηύηηανα πμο εηηνίκμοκ πεπηζηά έκγοια πμο αμδεμύκ ζηδκ δζάζπαζδ ηςκ 

ηνμθώκ ζημ βαζηνεκηενζηό ζςθήκα. Τμ πάβηνεαξ εηηνίκεζ αοηά ηα έκγοια ιέζα ζημκ παβηνεαηζηό 

πόνμ, μ μπμίμξ εκώκεηαζ ιε ημκ πμθδδόπμ πόνμ από ημ ήπαν ηαζ ηαηαθήβεζ ζημ θεπηό έκηενμ (Olson 

and Pawlina, 2008). 

 

Δηθόλα 6: Σπδιαηζηή απμηύπςζδ βμκζδζώιαημξ ημο ζμύ ΒΚ (Ahsan and Shah, 2006). 

 

Δηθόλα 7: Οθμηθδνςιέκδ απμηύπςζδ ημο βμκζδζώιαημξ ημο πμθομια ζμύ ΒΚ (Seif et al., 1979). 

 

Δηθόλα 8: Α. Ακίπκεοζδ αημθμοεζώκ ημο ζμύ Polyoma ζε δείβιαηα ακενώπζκμο πνμζηάηδ. Θέζεζξ 

1, 6, 8 ηαζ 11: δείβιαηα εεηζηά βζα ημ βμκίδζμ VP1, Λςνίδεξ 2-4, 7, 9: ανκδηζηόξ πενζπηώζεζξ, + ve: 

εεηζηόξ ιάνηοναξ, -ve: ανκδηζηόξ ιάνηοναξ, M: 100bp DNA ιάνηοναξ. B. Γμηζιαζία ηαεμνζζιμύ ηδξ 

εοαζζεδζίαξ ηδξ PCR βζα ημ βμκίδζμ VP1. Γζαδμπζηέξ αναζώζεζξ ημο εεηζημύ ιάνηονα,  

πμθθαπθαζζάζηδηακ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ PCR ιέπνζ ημ ζήια ηδξ PCR κα ιδκ είκαζ ακζπκεύζζιμ (Λςνίδα 

7). 

 

Δηθόλα 9: Ακίπκεοζδ αημθμοεζώκ ημο ζμύ HPV ζε δείβιαηα ακενώπζκμο πνμζηάηδ. Θέζεζξ 5, 6: 

δείβιαηα εεηζηά βζα ημοξ εηηζκδηέξ βμκίδζμ HPV GP5-6, +ve: εεηζηόξ ιάνηοναξ, -ve: ανκδηζηόξ 

ιάνηοναξ, M: 100bp DNA ιάνηοναξ. 
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Δηθόλα 10: Ακίπκεοζδ αθθδθμοπζώκ VP1 ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ +ve: εεηζηόξ ιάνηοναξ, -ve: 

ανκδηζηόξ ιάνηοναξ, M: 50bp DNA ιάνηοναξ. 

 

Δηθόλα 11: 11.1α. Ακίπκεοζδ θοζζμθμβζηώκ αθθδθμοπζώκ H-Ras ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ. 

Θέζεζξ 1 εώξ 17 εεηζηά δείβιαηα βζα ημ βμκίδζμ H-Ras (312bp), -ve ανκδηζηόξ, +ve  εεηζηόξ ιάνηοναξ, 

M: 50 bp DNA ιάνηοναξ. 11.1β. Ακίπκεοζδ ιεηαθθαβιέκςκ αθθδθμοπζώκ H-Ras ζηα δείβιαηα ημο 

παβηνέαημξ. Θέζεζξ 48, 53 ηαζ 54 εεηζηά δείβιαηα βζα ημ ιεηηαθαβιέκμ βμκίδζμ H-Ras (291bp), -ve 

ανκδηζηόξ, +ve  εεηζηόξ ιάνηοναξ, M: 50 bp DNA ιάνηοναξ. 11.2α. Ακίπκεοζδ θοζζμθμβζηώκ 

αθθδθμοπζώκ Κ-Ras ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ. Θέζεζξ 1 εώξ 17 εεηζηά δείβιαηα βζα ημ βμκίδζμ Κ-

Ras (157bp), -ve ανκδηζηόξ, +ve  εεηζηόξ ιάνηοναξ, M: 50 bp DNA ιάνηοναξ. 11.2β. Ακίπκεοζδ 

ιεηαθθαβιέκςκ αθθδθμοπζώκ Κ-Ras ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ. Θέζεζξ 38, 42, 44, 45 ηαζ 49 εεηζηά 

δείβιαηα βζα ημ ιεηηαθαβιέκμ βμκίδζμ Κ-Ras (142bp), -ve ανκδηζηόξ, +ve  εεηζηόξ ιάνηοναξ, M: 50 bp 

DNA ιάνηοναξ. 11.3α. Ακίπκεοζδ θοζζμθμβζηώκ αθθδθμοπζώκ Ν-Ras ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ. 

Θέζεζξ 1 εώξ 17 εεηζηά δείβιαηα βζα ημ βμκίδζμ Ν-Ras (83bp), -ve ανκδηζηόξ, +ve  εεηζηόξ ιάνηοναξ, 

M: 50 bp DNA ιάνηοναξ. 11.3β. Ακίπκεοζδ ιεηαθθαβιέκςκ αθθδθμοπζώκ Ν-Ras ζηα δείβιαηα ημο 

παβηνέαημξ. Θέζδ 13 εεηζηό δείβια βζα ημ ιεηηαθαβιέκμ βμκίδζμ Ν-Ras (60bp), -ve ανκδηζηόξ, +ve  

εεηζηόξ ιάνηοναξ, M: 50 bp DNA ιάνηοναξ.  

 

Δηθόλα 12: Κύηηανα Vero δζαιμθύκεδηακ ιε μθζηό DNA από ιμθοζιέκα ιε BKV δείβιαηα 

ηανηίκμο ημο πνμζηάηδ. Οζ εζηόκεξ πάνεδηακ 5 εαδμιάδεξ ανβόηενα. Τα αέθδ οπμδοηκείμοκ ηα ζδιεία 

όπμο δζαθαίκεηαζ δ ηοηηανμπαεμθμβζηή επίδναζδ ημο ζμύ ΒΚ. 

 

Δηθόλα 13: Δκημπζζιόξ ακηί-Τ-ακηζβόκμο πμκηζημύ ιε δεοηενεύμκ ακηίζςια πμκηζημύ F.I.T.C. 

13.αI. Δκημπζζιέκδ ακίπκεοζδ Τ-ακηζβόκμο ηαζ πνώζδ ιε D.A.P.I., 13.αΗΗ. Φνώζδ ιεDAPI, 13.αIII. 

Φνώζδ  T-ακηζβόκμο ζε ηύηηανα Vero, ιε ιεβέεοκζδ 10x. 13αI,βI,δI) Δκημπζζιόξ Τα-ακηζβόκμο ηαζ 

πνώζδ ιε DAPI, 13.αII, βII, δII Φνώζδ ιε DAPI, 13.αIII, βIII, δIII Φνώζδ T-ακηζβόκμο ζε ηύηηανα 

Vero, ιε ιεβέεοκζδ 20x. 

 

 

Δηθόλα 14: Γζάβναιια  επζαίςζδξ ηαζ εκόξ ιείμκ επζαίςζδξ ημο πμζμζημύ ηδξ ιεηάθθαλδξ RAS 

(%) ζοκανηήζεζ ηδξ επζαίςζδξ (ιήκεξ) ηαζ ηδκ δθζηία (έηδ). Γεκ ειθακίγεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

ζοζπέηζζδ, ιεηά ηδ ζηαηζζηζηή δζαζηαύνςζδ ηδξ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ ιεηαθθάλεςκ Ras, ιε 

αδζάθεζπηδ ιεηααθδηέξ ηςκ ηθζκζηώκ δεδμιέκςκ ηςκ αζεεκώκ, πνδζζιμπμζώκηαξ ηδκ chi-square (π2) 

δμηζιαζία ηαζ ηδ ηαηά Kaplan-Meier δμηζιή. 
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Πίλαθαο 1.1: Ανπζηόξ όβημξ (T) 

TX Ο ανπζηόξ όβημξ δεκ ιπμνεί κα αλζμθμβδεεί. 

T0 Γεκ οπάνπμοκ εονύιαηα βζα ανπζηό όβημ. 

Tis Ηn situ ηανηίκςια. 

T1 Ο όβημξ πενζμνίγεηαζ ζημ πάβηνεαξ, ≤2 cm ζηδ ιεβαθύηενή ημο δζάζηαζδ. 

T2 Ο όβημξ πενζμνίγεηαζ ζημ πάβηνεαξ, >2 cm ζηδ ιεβαθύηενή ημο δζάζηαζδ. 

T3 Ο όβημξ εηηίκεηαζ πένακ ημο παβηνέαημξ πςνίξ κα ειπθέηεηαζ ζημκ ημζθζαηό 

άλμκα ή ηδκ ακώηενδ ιεζεκηενζηή ανηδνία. 

T4 Ο όβημξ εηηίκεηαζ ζημκ ημζθζαηό άλμκα ή ηδκ ακώηενδ ιεζεκηενζηή ανηδνία. 

 

Πίλαθαο 1.2: Δκημπζζιόξ Λειθζηώκ Αδέκςκ (N) 

NX Γεκ είκαζ δοκαηή δ αλζμθόβδζδ ηςκ θειθζηώκ αδέκςκ.  

N0 Γεκ εκημπίγεηαζ ιεηάζηαζδ ζε ημπζημύξ θειθζημύξ αδέκεξ. 

N1 Μεηάζηαζδ ζε ημπζημύξ θειθζημύξ αδέκεξ. 

 

Πίλαθαο  1.3: Μεηαζηάζεζξ (M) 

M0 Γεκ εκημπίγμκηαζ ιαηνζκέξ ιεηαζηάζεζξ. 

M1 Δκημπίγμκηαζ ιαηνζκέξ ιεηαζηάζεζξ. 
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Πίλαθαο 1.4: Ακαημιζηή Σηαδζμπμίδζδ/Πνμβκςζηζηή Οιαδμπμίδζδ
 

Stage T N M 

0 Tis N0 M0 

IA T1 N0 M0 

IB T2 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

 

IIB 

T1 N1 M0 

T2 N1 M0 

T3 N1 M0 

III T4 Any N M0 

IV Any T Any N M1 

 

AJCC, (Edge and American Joint Committee on Cancer.) 
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Πίλαθαο 2.1: Κθζκζηά δεδμιέκα δεζβιάηςκ πνμζηάηδ. 

 

  

Κιηληθά Γεδνκέλα Πξνζηαηηθόο Καξθίλνο (%) 

  

  

Πεξηπηώζεηο, n 42 

  

Ηιηθία 

(κέζε ± SD, έηε) 
68.4 ± 5.5 

  

Δπίπεδα PSA Αίκαηνο  

(κέζε ± SD, ng/ml) 
12.3 ± 10.2 

  

TNM  

T1-T3a 28 (66.7) 

T3b-T4 14 (33.3) 

  

Gleason score  

2-6 16 (38.1) 

7-10 26 (61.9) 
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Πίλαθαο 2.2: Κθζκζηά δεδμιέκα δεζβιάηςκ παβηνέαημξ. 

 

  

Κιηληθά Γεδνκέλα Παγθξεαηηθόο Καξθίλνο (%) 

  

  

Πεξηπηώζεηο, n 30 

  

Ηιηθία 

(κέζε ± SD, έηε) 
63.2 ± 8.2 

  

Δπηβίσζε 

(κέζε ± SD, κήλεο) 
11 ± 7.2 

  

Stage  

< IV 7 (23.3) 

IV 22 (73.3) 

  

Grade  

II 6 (20) 

III 15 (50) 

  

Υεκεηνζεξαπεία  

Gemzar 11 (36.7) 

Gemzar + Other 16 (53.3) 

  

Ras Μεηαιιάμεηο 16 (53.3) 

  

K-Ras Μεηαιιαμεηο 13 (43.3) 
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Πίλαθαο 3: Δπζηνάηδζδ ημο ζμύ ΒΚ ηαζ ημο JCV  ζηα δείβιαηα πνμζηάηδ. 

 BKV/JCV VP1 Variable Sequence Ιηθνί Τπόηππνη 

BKV 5’ AGGTAGAAGAGGTTAGGGTGTTTGATGGCACAG 3’ wt BKV (Dunlop) 
JCV 5’ AGGTAGAGGAGGTTAGAGTGTTTGAGGGGACAG 3’ Isolates: JCV SA27_03 

genotype 2, UZ-18,UZ-10 

JCV 5’ AGGTAGAGGAGGTTAGAGTTTTTGAGGGGACAG 3’ Isolates: JCV USA2, 

PE1-PE23 

Γείβιαηα 

(N=5) 
5’ AGGTAGAAGAGGTTAGGGTGTTTGATGGCACAG 3’ wt BKV (Dunlop) 

Γείβιαηα 

(N=2) 

5’ AGGTAGAAGAGGTCAGGGTGTTTGATGGCACAG 3’ Isolates: BKV archetypal 

strain MT, TW-2 

Γείβιαηα 

(N=1) 

5’ AGGTAGGAGAGGTCAGGGTGTTTGATGGCACAG 3’ Isolate: BKV CAP-h2 
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Πίλαθαο 4: Δηηζκδηέξ ηςκ RAS ημο ζμύ ΒΚ ζηα δείβιαηα ημο παβηνέαημξ. 

Primer 

Pair 
Sequence (5’-3’) PCR profile 

PCR 

product 

(bp) 

RFLP 

products 

(bp) 

H-Ras 

 
5’-GAGACCCTGTAGGAGGACCC -3’(S) 

5’-GGGTGCTGAGACGAGGGACT -3’(A) 

94 0C for 35 sec 

60 0C for 40 sec 

72 0C for 40 sec 

312 

236, 55 and 

21 (wt) 

291 and 21 

(mut) 

K-Ras 

 
5’ACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCT-3’ (S) 

5’-TCAAAGAATGGTCCTGGACC-3’(A) 

94 0C for 30 sec 

58 0C for 30 sec 

72 0C for 30 sec 

157 

113, 29 and 

15 (wt) 

142 and 15 

(mut) 

N-Ras 

 
5’-AACTGGTGGTGGTTGGACCA -3’(S) 

5’-ATATTCATCTTACAAAGTGGTCCTGGA -3’ (A) 

94 0C for 35 sec 

60 0C for 40 sec 

72 0C for 40 sec 

83 

41, 19, and 

23 (wt) 

60 and 23 

(mut) 

 

BKV Primer Sequences, Amplification Conditions with PCR Products. 

Primer 

Pair 
Sequence (5’-3’) PCR profile 

PCR product 

 (bp) 

BKV 

(VP1) 
5’-AGTGGATGGGCAGCCTATGTA-3’ (F) 

5’-TCCAGGGGACCCAGATATGA-3’(R) 

95 0C for 30 sec 

60 0C for 30 sec 

72 0C for 30 sec 

 

95 

Note. S = Sence primer, A = Antisence primer, F=Forward, R=Reverse 
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