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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ονομα

: Παπαδάκης Εµµανουήλ

Ονοµα πατρός

: ∆ηµήτριος

Ηµεροµηνία γενννήσεως

: 27/05/1966

Τόπος γεννήσεως

: Αθήνα

∆ιεύθυνση

: Χαιµαντά 17, Μαρούσι

Τηλέφωνο

: 8062341

Οικογενειακή κατάσταση

: Αγαµος

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
1984
1984 - 1991

Αποφοίτηση από Λυκειο.
Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Ιατρικής
Βαθµός πτυχίου : Λίαν καλώς (8.0)

1996 - 2002

Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Ιατρικής
Εκπόνηση ∆ιδάκτορικής ∆ιατριβής
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1) Νοέµβριος 1991 - Μάρτιος 1992. Ιατρός προσωπικού στη ∆ΕΗ. ∆ιδασκαλία
Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR) και αντιµετώπιση επειγόντων
περιστατικών στη σχολή Τεχνικών της ∆ΕΗ.
2) 4 Μαρτίου 1992. Εναρξη στρατιωτικής θητείας (Πολεµική Αεροπορία).
3) Απρίλιος 1992 - Ιούλιος 1992 Καρδιολογική κλινική 251 Γενικού
Νοσοκοµείου Αεροπορίας (Εκπαιδευόµενος Ιατρός).
4) Ιούλιος 1992 - Ιανουάριος 1993. 120 ΠΜ Καλαµάτας (Σµηνίας ιατρός).
5) Ιανουάριος 1993 – ∆εκέµβριος 1993. Ειδικευόµενος Ιατρός (Παθολογία).
Ογκολογική Κλινική 251 ΓΝΑ. Εφηµερίες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
του 251 ΓΝΑ.
6) Ιούνιος 1994 - Νοέµβριος 1995. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΓΝΝ Ρεθύµνου
(Αγροτικός Ιατρός).
7) Νοέµβριος 1995 - Απρίλιος 1997. Ειδικευόµενος Ιατρός (Παθολογία : Α΄
Παθολογική Κλινική ΓΟΝΚ «Αγιοι Ανάργυροι» ).
8) Αύγουστος 1997 - Αύγουστος 2000. Ειδικευόµενος Ιατρός (Παθολογία :
Παθολογική Κλινική ΠΓΝΑ «ΚΑΤ». (Οκτώβριος 1999 - Αύγουστος 2000 :
Καρδιολογική Κλινική - Καρδιολογική Μονάδα Εµφραγµάτων ΠΓΝΑ
«ΚΑΤ»).
9) Μάρτιος 2001. Αδεια χρησιµοποίησης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Ειδικού
Παθολόγου.
10) Ιούνιος 2001 – Ιούνιος 2003. Εξειδικευόµενος Εντατικολόγος (ΜΕΘ
Γ.Ο.Ν.Κ. «Αγιοι Ανάργυροι»).
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1) Nikolakakis N, Kounali D, Tornaritis M, Anastassou A, Papadakis E,
Kassotakis G, Kafatos A. Adipose tissue fatty acid composition, serum lipids
and serum alpha-tocopherol in continuous ambulatory peritoneal dialysis
patients living on the island of Crete. Perit Dial Int 1999 Mar-Apr; 154-9.
2) ΚΟΧΕΙΛΑΣ

Λ.,

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

Ε.,

ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ

Χ.,

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ Α. Μηνιγγιτιδοκοκκική σηπτική καταπληξία µε διάχυτη
ενδαγγειακή πήξη (Σύνδροµο Waterhouse-Friderichsen). IATΡIKH, 95, 67
(1) 072-76.
3) Papadakis E N Soulitzis DA Spandidos Association of p53 codon 72
polymorphism with advanced lung cancer: the Arg allele is preferentially
retained in tumours arising in Arg/Pro germline heterozygotes. British
Journal of Cancer (2002) 87, 1013 – 1018
4) Demetrios A. Arvanitis, Emmanuel Papadakis, Alexander Zafiropoulos,
Demetrios A. Spandidos. Fractional allele loss is a valuable marker for human
lung cancer detection in sputum. Lung Cancer (2003 in press #221643).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
1) Eµµ. Παπαδάκης, Ν. Νικολακάκης. Βαρειά υπερτριγλυκεριδαιµία σε έγκυο
πού αντιµετωπίστηκε µε αιµοκάθαρση. 7ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο.
Ρέθυµνο 18-20 Νοεµβρίου 1994.
2) Eµµ. Παπαδάκης, Ν. Νικολακάκης, ∆. Κουνάλη, Α. Αναστάσου, Γ.
Παρασύρης, Γ. Κασσωτάκης, Α. Καφάτος. Σύσταση υποδορίου ιστού σε
λιπαρά οξέα, λιπίδια ορού, α-τοκοφερόλη και δίαιτα σε ασθενείς υπό κάθαρση
και σε υγιείς µάρτυρες.. Επιστηµονική ηµερίδα της Ελληνικής Εταιρίας

5

∆ιατροφής και Μεταβολισµού των Νεφρικών Νόσων µε θέµα : Ο
Μεταβολισµός των Πρωτεινών στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια. Αθήνα 7
Οκτωβρίου 1996.
3) Α. Παπασταµατίου, Γ. Κυρατζής, Ν. Ζήρας, Σ. Παπαδούρης, Εµµ.
Παπαδάκης.

Αξιολόγηση

της

Πακλιταξέλης

και

της

ερευνητικής

επανεγχείρησης µετά προηγηθείσα αποτυχία χηµειοθεραπείας µε cis-Platin.
ΧΧ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Αθήνα 3-7 Νοεµβρίου
1996.
4) Ν. Ζήρας, Εµµ. Παπαδάκης, Γ. Κυρατζής. Συνδυασµένη χηµειοθεραπεία
Σισπλατίνης,

Επιρουµπικίνης,

5-Φθοριοουρακίλης,

Λευκοβορίνης

και

Μεθοτρεξάτης στην αντιµετώπιση προχωρηµένου καρκίνου στοµάχου. ΧΧ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Αθήνα 3-7 Νοεµβρίου 1996.
5) Εµµ. Παπαδάκης, Π. Ψαροπούλου, Ν. Ζήρας, Γ. Κυρατζής, Γ. Παπατζίκος.
Ανοσοδιέγερση µε ενδοπεριτοναική εφαρµογή IFN-γ σε ασθενείς µε κακοήθη
ασκίτη

από

καρκίνο

ωοθηκών.

ΧΧ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Αθήνα 3-7 Νοεµβρίου 1996.
6) Εµµ. Παπαδάκης, Γ. Σουρβίνος, Γ Ζαχος, Π. Χίου, Ε. Μπαρµπάνου, ∆.Α.
Σπαντίδος.

Ανίχνευση

της

αστάθειας

µικροδορυφορικού

DNA

σε

κυτταρολογικά υλικά ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα. 6ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας. Αθήνα 3-5 Απριλίου 1997.
7) Εµµ. Παπαδάκης, Γ. Σουρβίνος, ∆. Ορφανίδου, ∆.Α. Σπαντίδος. Ανίχνευση
απώλειας ετεροζυγωτίας και ασταθειας µικροδορυφορικού DNA σε ασθενείς
µε καρκίνο του πνεύµονα. 24ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 5-9
Μαίου 1998 (Η συγκεκριµένη εργασία συγκέντρωσε βαθµολογία άνω του 8).
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8) Παπαδάκης Εµµανουήλ, Αλοίζος Σταύρος, Ευαγγελοπούλου Πηνελόπη, Μπαλτόπουλος
Γεώργιος. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΑΖΟΠΡΕΣΣΙΝΗΣ ΣΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ
ΣΗΠΤΙΚΟ SHOCK. 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων ∆υνάµεων. Θεσσαλονίκη Νοέµβριος
2002.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

1) Παπαδάκης Εµµανουήλ 4ο Σεµινάριο Εντατικής Θεραπείας. Τόµος
Σεµιναρίου. Απόπτωση και Νέκρωση στο shock. Αθήνα 2001. Ιατρικές
Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης.
2) Ζηδιανάκης Β., Αλοίζος Σ. Παπαδάκης Εµµανουήλ 5ο Σεµινάριο Εντατικής
Θεραπείας. Τόµος Σεµιναρίου. ∆ιευθύνσεις ∆ιαδικτύου. Αθήνα 2002. Ιατρικές
Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης.
3) Παπαδάκης Εµµανουήλ, Μπαλτόπουλος Γεώργιος. ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Θώρακας-Καρδιά-Πόνος.

Εξελίξεις

2002. Τόµος Πρακτικών.
4) Παπαδάκης Εµµανουήλ, Μπαλτόπουλος Γεώργιος. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΑΖΟΠΡΕΣΣΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΠΤΙΚΟ SHOCK. Θώρακας-Καρδιά-Πόνος. Εξελίξεις 2002.
Τόµος Πρακτικών.
5) Γ.Ι. Μπαλτόπουλος, Ε. Παπαδάκης. Μικτές διαταραχές οξεοβασικής
ισορροπίας.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ.

Συνεχιζόµενη

Ιατρική

Εκπαίδευση. Αλκυονίδες Ηµέρες Νεφρολογίας. Επιµέλεια έκδοσης Π.Ν.
Ζηρογιάννης, Αλκ. Πιερίδης, Αθ. ∆ιαµαντόπουλος.Ολυµπία. Φεβρουάριος
2003.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1) Hµέρες Παθολογίας. Γ’ Παθολογική Κλινική Παναπιστηµίου Αθηνών,
Απρίλιος 1998, Αθήνα.
2) Hµέρες Παθολογίας. Γ’ Παθολογική Κλινική Παναπιστηµίου Αθηνών,
Απρίλιος 1999, Αθήνα.
3) 12ο Εαρινό Προσυνεδριακό Σεµινάριο µε θέµα : ΥΠΕΡΤΑΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ. Αθήνα, 4
Μαίου 1999
4) Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα στην Ενδοκρινολογία και τον Μεταβολισµό.
ΓΠΝΑ

“ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ “ Τµήµα Ενδοκρινολογίας, ∆ιαβήτη και

Μεταβολισµού. Αθήνα, 17-21 Ιανουαρίου 2000.
5) Βασικές γνώσεις γιά τα µεταβολικά νοσήµατα των οστών.Ελληνικό
Ινστιτούτο Οστεοπόρωσης. Αθήνα 28-30 Ιανουαρίου 2000.
6) Hµέρες Παθολογίας. Γ’ Παθολογική Κλινική Παναπιστηµίου Αθηνών,
Απρίλιος 2000, Αθήνα
7) Παράγοντες κινδύνου 2000. Νεότερες Απόψεις και Αντιµετώπιση. Α’
Παθολογικό τµήµα ΓΠΝΑ ΕΛΛ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ. Αθήνα, 14-16 Απριλίου 2000.
8) 6ο ∆ιατοµεακό Μεταπτυχιακό Σεµινάριο. Αναπνευστική Ανεπάρκεια :
Eπίκαιρα θέµατα.
9) 22ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2001.
10) 4ο Σεµινάριο Εντατικής Θεραπείας. Αθήνα Νοέµβριος 2001.
11) Hµέρες Παθολογίας. Γ’ Παθολογική Κλινική Παναπιστηµίου Αθηνών,
Απρίλιος 2002, Αθήνα.
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12) Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Χηµειοθεραπείας. «Οι
Συστηµατικές Μυκητιάσεις Σήµερα».
13) 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων ∆υνάµεων. Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2002.
14) 5ο Σεµινάριο Εντατικής Θεραπείας. Αθήνα Νοέµβριος 2002.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
1) 6th World Congress on Advances in Oncology and 4th International
Symposium on Molecular Medicine. Ιατρική Σχολή. Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Ηράκλειο Κρήτης. Οκτώβριος 2001. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής.
2) 7th World Congress on Advances in Oncology and 5th International
Symposium on Molecular Medicine. Ιατρική Σχολή. Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Ηράκλειο Κρήτης. Οκτώβριος 2002. Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά : Αριστα. (Certificate of Proficiency in English, Grade B)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες µου και να εκφράσω τη βαθύτατη
ευγνωµοσύνη µου στά µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, καθηγητές
κ.κ. Σιαφάκα Ν., Μπούρα ∆. και ιδιαιτέρως στον επιβλέποντα καθηγητή της
διδακτορικής µου διατριβής κ. ∆.Α. Σπαντίδο γιά την επιστηµονική καθοδήγηση και
ανεκτίµητη συµπαράστασή τους.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους κ.κ. Ζάχο Γεώργιο, Σουρβίνο Γεώργιο,
Αρβανίτη ∆ηµήτριο, Σουλιτζή Νικόλαο και Ζαφειρόπουλο Αλέξανδρο καθώς και το
υπόλοιπο επιστηµονικό δυναµικό του εργαστηρίου Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, χωρίς τη συµβολή των οποίων η ολοκλήρωση αυτής της
µελέτης θα ήταν αδύνατη.
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Περιεχόµενα
σελ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.Γενετικό υπόβαθρο του καρκίνου
2. Οµάδες γονιδίων πού εµπλέκονται στην καρκινογένεση
2.1. Ογκογονίδια
2.2. Ογκο-κατασταλτικά γονίδια – Απώλεια ετεροζυγωτίας
3. Αστάθεια του γονιδιώµατος και καρκινογένεση
3.1. Ο Καρκίνος ως µεταλλακτικός φαινότυπος
3.2. Η Αστάθεια του Μικροδορυφορικού DNA
4. Καρκίνος του Πνεύµονα
4.1 Επιδηµιολογία
4.2. Υλικά πού χρησιµοποιούνται γιά την διάγνωση του καρκίνου
του πνεύµονα
4.2.1. Βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (Bronchoalveolar lavage-BAL).
4.2.2. Βρογχοσκόπηση
4.2.3. Πτύελα
4.3. Ιστολογικη Ταξινόµηση
4.4. Μοριακή και γενετική ανάλυση του καρκίνου του πνεύµονα
4.4.1. Χρωµοσωµικές ανωµαλίες
4.4.2. Ογκο-κατασταλτικά γονίδια (Tumor suppressor genes-TSGs)
4.4.3. Ογκογονίδια
5. Ιός του ανθρωπίνου θηλώµατος (Human papilloma virus – HPV) και καρκίνος
του πνεύµονα.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Εξαγωγή DNA από πτύελα και προιόν βρογχικής έκπλυσης
Αποµόνωση χρωµοσωµικού DNA από περιφερικο αίµα
Ηλεκτροφόρηση DNA
Χρώση του DNA µε νιτρικό άργυρο
Αλυλυσιδωτή αντίδραση µε πολυµεραση
Αρχή της µεθόδου
Ανάλυση απλοτύπου µε δείκτες µικροδορυφορικού DNA
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ (Πρώτη πειραµατική µελέτη)
Εξαγωγή DNA από πτύελα και προιόν βρογχικής έκπλυσης
Eνίσχυση αλληλουχιών µικροδορυφορικού DNA µε τη χρήση PCR, γιά
την µελέτη των φαινοµένων MIN και LOH.
Συνθήκες PCR
Στατιστική ανάλυση
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ (∆εύτερη πειραµατική µελέτη)
Εξαγωγή DNA από περιφερικά λεµφοκύτταρα, πτύελα και προιόν
βρογχικής έκπλυσης
Εκκινητές και συνθήκες PCR
Ψηφιακή επεξεργασία των αποτελεσµάτων
Στατιστική ανάλυση
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ (Τρίτη πειραµατική µελέτη)
Εξαγωγή DNA
Ανάλυση πολυµορφισµού του p53 γονιδίου στο κωδικόνιο 72.
Ανάλυση LOH στην χρωµοσωµική θέση του δείκτη µικροδορυφορικού

13
15
16
21
28
31
38
41
43
44
46
47
53
44
57
64
73

77
77
77
79
79
79
83
84
84
84
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.Γενετικό υπόβαθρο του καρκίνου

Η διαδικασία της οντογένεσης, δηλαδή η εξέλιξη ενός οργανισµού από το
µονοκύτταρο γονιµοποιηµένο γαµέτη στον πολυκύτταρο ώριµο όν πού απαρτίζεται
από ανώτερες βαθµίδες οργάνωσης (ιστούς, όργανα, συστήµατα), προυποθέτει τον
αυστηρό έλεγχο της διαφοροποίησης και του πολλαπλασιασµού των επι µέρους
κυτταρικών πληθυσµών.

Ο έλεγχος αυτός επιτελείται µέσα από την δυναµική

ισορροπία µίας σειράς παραγόντων πού στο επίπεδο της µοριακής βιολογίας
εκφράζεται από την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της έκφρασης συγκεκριµένων
γονιδίων και σε βιοχηµικό επίπεδο από τις σχετικές συγκεντρώσεις των πρωτεινών
πού κωδικοποιούνται από τα γονίδια αυτά.
Η ισορροπία αυτή, αν και αυστηρά ελεγχόµενη στον χώρο και στο χρόνο,
µπορεί πάντα να διαταραχθεί από την επίδραση περιβαλλοντικών, άλλων
κληρονοµικών ή ακόµα και τυχαίων παραγόντων. Το κύτταρο διαθέτει βέβαια µιά
σειρά από ρυθµιστικούς µηχανισµούς, πού ελαχιστοποιούν την πιθανότητα µιάς
παρόµοιας εκτροπής, ωστόσο ή παράκαµψη των µηχανισµών αυτών οδηγεί στον
ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασµό του κυττάρου και στην δηµιουργία δοµών πού είναι
γνωστές ως όγκοι.
Ο καρκίνος αποτελεί µία από τις σύγχρονες µάστιγες της ανθρωπότητας, και
προκαλεί αντίστοιχο δέος µε εκείνο πού προκαλούσε η βουβωνική πανώλης γιά τον
άνθρωπο του 15ου και 16ου αιώνα. Η πυκνότητα της επιστηµονικής έρευνας γιά τον
καρκίνο εποµένως δικαιολογείται από την παραπάνω διαπίστωση, η οποία όµως έχει
και παράπλευρες ωφέλειες. Οπως επιγραµµατικά περιγράφηκε από τον νοµπελίστα
Dr James D. Watson, τον άνθρωπο πού περιέγραψε την δοµή της δίκλωνης έλικα του
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DNA, το σύστηµα-µοντέλο σήµερα σε επίπεδο µοριακής βιολογίας δεν αποτελεί
πλέον το ταπεινό βακτηρίδιο E.coli, αλλά το πολυσχιδές καρκινικό κύτταρο.
Η εξέλιξη της επιστηµονικής µεθοδολογίας µέσα από την γόνιµη
αλληλεπίδραση όλων των κλάδων των επιστηµών, µας επιτρέπει σήµερα νά
µελετήσουµε το καρκινικό κύτταρο όχι µόνο σε µορφολογικό ή βιοχηµικό επίπεδο
αλλά πλέον και σε µοριακό επίπεδο.
Ο καρκίνος είναι µία νόσος µε γενετικό υπόβαθρο, υπό την έννοια ότι οι
αλλοιώσεις του κυττάρου πού παρατηρούµε µορφολογικά στο µικροσκόπιο ή
καταγράφουµε σε βιοχηµικό επίπεδο, έχουν την αιτία τους σε υποκυτταρικό επίπεδο
και συγκεκριµένα στο επίπεδο του DNA. Η αλλοιωµένη αυτή γενετική πληροφορία
οδηγεί

στην

απορρύθµιση

των

µηχανισµών

ελέγχου

του

κυτταρικού

πολλαπλασιασµού και διαφοροποίησης. Η διαταραχή αυτή, λειτουργώντας σαν
εξελικτικό πλεονέκτηµα, οδηγεί στην αυτόνοµη ανάπτυξη ενός κυτταρικού κλώνου
σε βάρος του υπόλοιπου κυτταρικού πληθυσµού.
Οταν η αλλοιωµένη πληροφορία κωδικοποιείται στο DNA ενός σωµατικού
κυττάρου είναι προφανές ότι η αυτόνοµη ανάπτυξη των κυττάρων θα εξορµάται από,
και θα έχει κάποια από τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, του ιστού από τον οποίο
προέρχεται το «µητρικό» αυτό κύτταρο. Οταν όµως η αλλοίωση του DNA αφορά σε
κύτταρα της γενετικής σειράς, τότε αφ’ενός θα είναι κληρονοµήσιµη, αφ’ετέρου η
προδιάθεση της αυτόνοµης ανάπτυξης των κυττάρων θα αφορά περισότερους του
ενός ιστούς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα κληρονοµήσιµης προδιάθεσης καρκίνου
αποτελεί το σύνδροµο Li – Fraumeni στο οποίο η γενετική βλάβη αφορά το
ρυθµιστικό γονίδιο p53[1].
Κεντρική θέση στην παραδοχή οτι ο καρκίνος έχει µοριακή βάση, ότι δηλαδή
τα

φαινοτυπικά

χαρακτηριστικά

του

καρκινικού

κυττάρου

εδράζονται

σε
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συγκεκριµένα χρωµοσώµατα και ότι µεταβιβάζονται σε άλλα κύταρα µε την
µεταφορά των εν λόγω χρωµοσωµάτων, έχουν τα πρωτοποριακά πειράµατα του καθ.
∆. Α. Σπαντίδου, πρίν από 25 περίπου χρόνια. Μέσα από τα πειράµατα αυτά τα οποία
διεξήχθησαν σε κυτταροκαλλιέργειες,

δείχτηκε ότι τα βασικά φαινοτυπικά

χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου µπορούσαν να µεταβιβαστούν σε
φυσιολογικά κύτταρα µε την µεταφορά ενός χρωµοσώµατος πού είχε αποµονωθεί
από καρκινικά κύτταρα[2]. Τα πειράµατα αυτά αποτέλεσαν την βάση γιά την
ανάπτυξη της µεθοδολογίας µεταφοράς χρωµοσωµάτων πού βρίσκει εφαρµογές όχι
µόνο στην έρευνα γά τον καρκίνο αλλά και σε όλα τα πεδία έρευνας των γενετικών
παθήσεων[3] [4].
Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί οτι η καρκινογένεση του ανθρώπου, πέρα από
τις φαινοτυπικές διαφορές πού χαρακτηρίζουν τον κάθε ξεχωριστό ιστό, εµφανίζει
αρκετά κοινά στοιχεία στο µοριακό επίπεδο. Αυτό εκφράζεται µε την ενεργοποίηση ή
καταστολή συγκεκριµένων γονιδίων ως προυπόθεση γιά την κακοήθη εξαλλαγή
ανεξάρτητα από την ιστολογική προέλευση του όγκου.

2. Οµάδες γονιδίων πού εµπλέκονται στην καρκινογένεση

Τα γονίδια πού εµπλέκονται στην διαδικασία της καρκινογένεσης µπορούν να
ταξινοµηθούν σε τρείς κύριες οµάδες µε βάση τον τρόπο δράσης τους : α)
ογκογονίδια, β) ογκοκατασταλτικά γονίδια και γ) γονίδια επιδιόρθωσης βλαβών του
DNA των κυττάρων[5].
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2.1. Ογκογονίδια
Τα ογκογονίδια είναι γονίδια τα οποία η ενεργοποίηση τους (είτε µέσα από
σηµειακές µεταλλάξεις ή µε την υπερέκφραση του φυσιολογικού πρωτεινικού
προιόντος τους µπορούν να προκαλέσουν εξαλλαγή αθανατοποιηµένων κυττάρων in
vitro. Τα γονίδια αυτά εµφανίζουν εποµένως επικρατή συµπεριφορά, τουλάχιστον σε
ότι αφορά πειράµατα σε κυτταροκαλλιέργειες [5].
Τα ογκογονίδια του ανθρώπου κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τον
τρόπο δράσης τους :
I.

Αυξητικοί παράγοντες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το
γονίδιο sis το οποίο κωδικοποιεί γιά µία µορφή του αυξητικού
παράγοντα των αιµοπεταλίων (platelet derived growth factor, PDGF)
και µπορεί να προκαλέσει εξαλλαγή κυττάρων πού διαθέτουν τον
αντίστοιχο υποδοχέα. Οταν το κύτταρο πού παράγει τον παράγοντα
είναι και κύτταρο στόχος, διαθέτει δηλαδή τον αντίστοιχο υποδοχέα
έχουµε το φαινόµενο της αυτοκρινούς επαγωγής(Εικόνα 2.1.1Α και
2.1.1Β).

II.

Υποδοχείς αυξητικών παραγόντων και ορµονών. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν µόρια πού εντοπίζονται στην εξωτερική µεµβράνη του
κυττάρου ή εδράζονται στα ενδοκυττάρια διαµερίσµατα. Μερικοί
υποδοχείς ασκούν την δράση τους φωσφορυλιώνοντας µόρια
τυροσίνης ενσωµατωµένα στις πρωτείνες στόχους πρόκειται δηλαδή
γιά κινάσες τυροσίνης (Εικόνα 2.1.2Α και 2.1.2Β).

III.

Ενδοκυττάριοι µεταβιβαστές µηνυµάτων. Σε αυτήν την κατηγορία
ανήκουν οι κινάσες των πρωτεινικών τυροσινών, οι κινάσες σερίνης-
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θρεονίνης, οι Ras πρωτείνες και οι πρωτείνες της οµάδας της
φωσφολιπάσης C (Εικόνα 2.1.3Α).
IV.

Πυρηνικοί µεταγραφικοί παράγοντες. Τα προιόντα των γονιδίων
αυτών ρυθµίζουν την έκφραση άλλων γονιδίων. Πρόκειται δηλαδή γιά
κυτταρικούς µοριακούς διακόπτες η απορρύθµιση της έκφρασης των
οποίων οδηγεί στην κακοήθη κυτταρική εξαλλαγή. Παραδείγµατα
µεταγραφικών παραγόντων αποτελούν τα jun, fos και myc (Εικόνα
2.1.4).

Α

Β
Εικόνα 2.1.1Α και 2.1.1Β. Α. Σχηµατική παράσταση του φαινοµένου της
αυτοκρινούς επαγωγής Β. Μηχανισµός ενεργοποίησης του συστήµατος
PDGF/PDGFR. Ο φυσιολογικός υποδοχέας του PDGF receptor (PDGFR)
ενεργοποιείται µε τον διµερισµό του µετά από τη σύνδεση µε τον PDGF.
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Εικόνα 2.1.2Α και 2.1.2Β. Υποδοχείς µε ιδιότητες κινάσης τυροσίνης.
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Εικόνα 2.1.3. Οδοί επαγωγής σήµατος (signal transduction pathways) µηχανισµών
ανάπτυξης πού επάγονται µέσω υποδοχέων µε ιδιότητες κινασών τυροσίνης.
Απεικονίζονται οδοί ελέγχου της κυτταρικής αύξησης σε απάντηση εξωκυττάριων
σηµάτων. Γιά λόγους σαφήνειας, περιλαµβάνεται µέρος µόνο των πιθανών
αλληλεπιδράσεων. Οι πρωτείνες πού ανήκουν σε οικογένειες µορίων πού
κωδικοποιούνται από ιικά ογκογονίδια (v-onc) εµφανίζονται έγχρωµες.
(∆ιακεκκοµένα βέλη) Μεταβολικές οδοί στις οποίες µερικά από τά ενδιάµεσα µόρια
δε φαίνονται ή δεν έχουν αναγνωριστεί ακόµα. (γραµµές µε κάθετη µπάρα)
Αλληλεπιδράσεις επαγωγής αρνητικού σήµατος. (γραµµές µε κεφαλή βέλους)
Αλληλεπιδράσεις επαγωγής θετικού σήµατος. (RPTK) υποδοχέας µε ειδικότητα
κινάσης τυροσίνης. (PKC) πρωτεινική κινάση C. (PKA) πρωτεινική κινάση A.
(PP2A) πρωτεινική φωσφατάση 2A. (NR PTKs) πρωτείνες µε ειδικότητα πρωτεινικής
κινάσης πού δεν είναι υποδοχείς. (PLCγ) φωσφολιπάση Cγ.
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Εικόνα 2.1.4. Ο µεταγραφικός παράγοντας AP-1 . Οι πρωτείνες Fos and Jun
σχηµατίζουν ένα ετεροδιµερές µόριο, το AP-1, το οποίο µε τη σειρά του ενεργοποιεί
τη µεταγραφή γονιδίων επαγόµενων από αυξητικούς παράγοντες.

2.2. Ογκο-κατασταλτικά γονίδια – Απώλεια ετεροζυγωτίας

Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια, σε αντίθεση µε την προηγούµενη οµάδα
γονιδίων, φαίνεται πως δρουν στην καρκινογένεση µε τρόπο υπολειπόµενο. Αυτό
σηµαίνει πώς η ογκογόνος δράση τους προυποθέτει την λειτουργική αδρανοποίηση
και των δύο αλληλοµόρφων των γονιδίων αυτών[6] [7] [8] [9].
Πειράµατα κυτταρικής σύντηξης έδειξαν οτι το χρωµόσωµα 4 του ανθρώπου
είχε κατασταλτική επίδραση στην κακοήθεια [10], ενώ το χρωµόσωµα 1 είχε
ανασταλτική δράση πάνω στην ανεξάρτητη από την προσκόλληση στο θρεπτικό
υπόστρωµα ανάπτυξη των κυττάρων[11] καθώς και στην αγγειογένεση[12]. Η
δηµιουργία υβριδικών κυττάρων πού µε την απώλεια συγκεκριµένων χρωµοσωµάτων
αποκτούσαν την ικανότητα να επάγουν όγκους σε πειραµατόζωα οδήγησε στο
συµπέρασµα οτι στα χρωµοσώµατα αυτά εδράζονταν ογκοκατασταλτικά γονίδια. Από
την άλλη µεριά ο καρκινικός φαινότυπος εµφάνιζε υποχώρηση όταν στά κυτταρικά
αυτά υβρίδια επανεισάγονταν τά εν λόγω χρωµοσώµατα, γεγονός πού υποδείκνυε οτι
τα γονίδια αυτά συµπεριφέρονται γενετικά µε τρόπο υπολειπόµενο[13] [14].
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Η πληρέστερη κατανόηση της συµµετοχής των ογκοκατασταλτικών γονιδίων
στην καρκινογένεση προήλθε από την µελέτη του ρετινοβλαστώµατος. Το
ρετινοβλαστωµα είναι ένας καρκίνος της παιδικής ηλικίας µε συχνότητα περίπου 1
στα 14.000 παιδιά [15]. Κυτταρογεννετικές µελέτες αρχικά [16] και στην συνέχεια
µελέτες ανάλυσης γενετικής σύνδεσης [17] έδειξαν οτι το γονίδιο πού σχετίζεται µε
τη νόσο εντοπίζεται στη χρωµοσωµική θέση 13q14. Εξίσου σηµαντική ήταν και η
παρατήρηση οτι οι κληρονοµικές µορφές της νόσου ήταν πάντα οµόζυγες ως προς
τον φαινότυπο για τους γενετικούς δείκτες αυτής της περιοχής. Προτάθηκε έτσι οτι το
καθοριστικό γεγονός στην επαγωγή του όγκου ήταν ένα δεύτερο χτύπηµα το οποίο θα
αδρανοποιούσε το φυσιολογικό αλληλόµορφο[18]. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε
στη συνέχεια µε γενετικές αναλύσεις µε πολυµορφισµό µήκους περιοριστικών
θραυσµάτων (Restriction Fragments Length Polymorphism, RFLP) και υβριδισµό
κατά Southern καθώς και µε ενίσχυση µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης
(Polymerase chain reaction, PCR), αλληλουχιών µικροδορυφορικού DNA, όπου
αποδείχτηκε οτι η απώλεια ετεροζυγωτίας αποτελεί σταθερό και χαρακτηριστικό
γνώρισµα των ογκο-κατασταλτικών γονιδίων[19] [20](Εικόνα 2.2.1).
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Εικόνα 2.2.1. Μεταλλάξεις του Rb γονιδίου κατά την ανάπτυξη του
ρετινοβλαστώµατος. Στο κληρονοµικό ρετινοβλάστωµα κληρονοµείται από τον
γονέα – φορέα ένα µεταλλαγµένο αλληλόµορφο του Rb γονιδίου (Rb-). Μία δεύτερη
σωµατική µετάλλαξη πού αδρανοποιεί το εναποµείνον φυσιολογικό αντίγραφο Rb+ σε
ένα κύτταρο του αµφιβληστροειδούς οδηγεί στην ανάπτυξη του όγκου. Στις µή
κληρονοµικές περιπτώσεις, το άτοµο κληρονοµεί δύο φυσιολογικά Rb+ γονίδια, και
έτσι η νόσος αναπτύσσεται µόνο εφόσον δύο σωµατικές µεταλλάξεις
αδρανοποιήσουν και τα δύο αλληλόµορφα του Rb στο ίδιο κύτταρο.
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Ο µοριακός µηχανισµός της απώλειας ετεροζυγωτίας έχει επιχειρηθεί να ερµηνευθεί
µε τη χρήση διαφόρων µοντέλων [9], τα σηµαντικότερα των οποίων είναι τα
ακόλουθα :
I.

Απώλεια αλληλοµόρφου. Στην περίπτωση αυτή η ένταση του
εναποµείναντος αλληλοµόρφου δεν αυξάνεται και η απώλεια
ετεροζυγωτίας ταυτίζεται µε την κυτταρογενετική ανάλυση.

II.

Απώλεια αλληλοµόρφου πού συνοδεύεται από διπλασιασµό του
χρωµοσώµατος στην περιοχή του εναποµείναντος αλληλοµόρφου
(Εικόνα 2.2.2α).

III.

Μιτωτικός ανασυνδυασµός όπου οι γενετικοί δείκτες εκατέρωθεν
της υπό µελέτης περιοχής δεν εµφανίζουν απώλεια (Εικόνα
2.2.2β).

Το πρότυπο των γενετικών δεικτών των γονέων των ασθενών µε
ρετινοβλάστωµα στη µελέτη της απώλειας ετεροζυγωτίας έδειξε οτι χάνεται το
χρωµόσωµα από τον γονέα πού δεν είναι υπέυθυνος γιά την κληροδότηση της
νόσου[21]. Με άλλα λόγια χάνεται το φυσιολογικό αλληλόµορφο ενώ παραµένει το
µεταλλαγµένο.
Η αναγωγή των αποτελεσµάτων της µελέτης της απώλειας ετεροζυγωτίας στο
ρετινοβλάστωµα στις υπόλοιπες νεοπλασίες του ανθρώπου οδήγησε σε δύο χρήσιµα
συµπεράσµατα. Πρώτον, η µελέτη της απώλειας ετεροζυγωτίας υποδεικνύει τη θέση
νέων πιθανών ογκο-κατασταλτικών γονιδίων και δεύτερον, η απώλεια ετεροζυγωτίας
στη χρωµοσωµική θέση γνωστού ογκο-κατασταλτικού γονιδίου σε συγκεκριµένο
ιστολογικό τύπο καρκίνου, ενοχοποιεί το γονίδιο αυτό στην παθογένεια της νόσου.
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Εικόνα 2.2.2. Απώλεια Ετεροζυγωτίας (LOH) ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Το
κύτταρο πού περιέχει ένα φυσιολογικό και ένα µεταλλαγµένο αλληλόµορφο ενός
ογκο-καταταλτικού γονιδίου κατά κανόνα έχει φυσιολογικό φαινότυπο. (α) Αν ο
σχηµατισµός της µιτωτικής ατράκτου είναι ελαττωµατικός, τότε τα διπλασιασµένα
χρωµοσώµατα πού φέρουν το φυσιολογικό και το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο
µπορεί να διαχωριστούν σε αναλογία 3:1. Ενα θυγατρικό κύτταρο πού κληρονοµεί
τρία χρωµοσώµατα του ίδιου τύπου, κατά κανόνα θα χάσει ένα από αυτά. Το κύτταρο
πού θα προκύψει συνήθως εµπεριέχει ένα φυσιολογικό και ένα παθολογικό
αλληλόµορφο, αλλά ενίοτε µπορεί να είναι οµόζυγο γιά το µεταλλαγµένο
αλληλόµορφο. (β) Μιτωτικός ανασυνδυασµός µεταξύ χρωµοσωµάτων πού φέρουν το
φυσιολογικό και το µεταλλαγµένο αλληλόµορφο, ακολουθούµενος στη συνέχεια από
το διαχωρισµό των χρωµοσωµάτων, συχνά οδηγεί σε ένα κύτταρο µε δύο αντίγραφα
του µεταλλαγµένου γονιδίου και κανένα του φυσιολογικού αλληλοµόρφου.
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Από τους διάφορούς τύπους καρκίνου του ανθρώπου αυτός πού ίσως έχει
µελετηθεί περισσότερο είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου. Θεωρείται οτι
απαιτούνται 4 µέ 5 µοριακά βήµατα γιά την εξαλλαγή από τον φυσιολογικό
βλεννογόνο του παχέος εντέρου στο διηθητικό αδενοκαρκίνωµα (Εικόνα 2.2.3.). Τα
βήµατα αυτά αφορούν κυρίως στην αδρανοποίηση ογκο-κατασταλτικών γονιδίων
όπως φαίνεται από µελέτες απώλειας ετεροζυγωτίας. Η µοριακή εξέλιξη του
καρκίνου του παχέος εντέρου αντικατοπτρίζεται και στις κλινικοπαθολογικές
παραµέτρους των ασθενών, όπως το στάδιο της νόσου και η επιβίωση. Μερικά από τα
υπεύθυνα γονίδια εδράζονται στους χρωµοσωµικούς βραχίονες 5q (APC και MCC),
18q (DCC) και 17p (p53). Πιθανά ογκο-κατασταλτατικά γονίδια φαίνεται πώς
εδράζονται και στις θέσεις 1q, 4p, 6p, 8p, 9q και 22q[22] [23].

Εικόνα 2.2.3. Ενα σχηµατικό µοντέλο των γενετικών αλλαγών πού απαιτούνται γιά
την εξέλιξη από το αδένωµα στον διηθητικό καρκίνο στην περίπτωση του καρκίνου
του παχέος εντέρου. Απεικονίζονται τα γονίδια APC, K-ras, p53, καθώς και τα
γονίδια επιδιόρθωσης των λαθών κατά την επιδιόρθωση του DNA (MMR genes).
Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2002 July; 99 (14): 9433–9438
Αλλος τύπος καρκίνου πού έχει µελετηθεί επισταµένως µε αναλυσεις
απώλειας της ετεροζυγωτίας είναι ο καρκίνος του µαστού. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει
δοθεί και στις κληρονοµικές περιπτώσεις της νόσου όπου έχει δειχθεί ο κεντρικός
ρόλος των ογκοκατασταλτικών γονιδίων BRCA1(17q21) και BRCA2(13q12-q13)
[24] (Εικόνα 2.2.4). Τα γονίδια αυτά συµπεριφέρονται όπως το γονίδιο του
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ρετινοβλαστώµατος, δηλαδή η υπάρχουσα µετάλλαξη στα κύτταρα της γαµετικής
σειράς των ασθενών εκφράζεται µετά από την απώλεια ετεροζυγωτίας πού αφορά το
φυσιολογικό αλληλόµορφο.

Εικόνα 2.2.4. Σχηµατικό µοντέλο της λειτουργίας του BRCA1 γονιδίου στην
µεταγραφή και επιδιόρθωση του DNA. Η βλάβη στο DNA απεικονίζεται ως µία
αναδίπλωση στην άλυσο του DNA πού αντιγράφεται. Η BRCA1 πρωτείνη είναι
συνδεδεµένη µε το ολοένζυµο (Holo) της mRNA- Πολυµεράσης II, η οποία δε µπορεί
να προχωρήσει πέρα από το σηµείο της βλάβης του DNA. Η BRCA1 µαζί µε την
BARD1, µία πρωτείνη πού συνδέεται µε το αµινοτελικό άκρο της BRCA1 πρωτείνης,
επάγουν την σύνδεση µε µόρια ουµπικουιτίνης, του ολοενζύµου της Pol II, γεγονός
πού οδηγεί στην αποδέσµευσή της από το DNA, ενώ η BRCA1 παραµένει
συνδεδεµένη µε την βλάβη σε αυτό. Στη συνέχεια η BRCA1 µπορεί να κινητοποιήσει
παράγοντες γιά την επιδίορθωση της βλάβης στο DNA, όπως το MRN σύµπλοκο ή το
Rad51 µόριο.
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3. Αστάθεια του γονιδιώµατος και καρκινογένεση

Στη διαδικασία της κακοήθους εξαλλαγής, εκτός από τα ογκογονίδια και τα
ογκο-κατασταλτικά γονίδια εµπλέκεται και µία τρίτη κατηγορία γονιδίων τα οποία
κάτω από φυσιολογικές συνθήκες είναι επιφορτισµένα µε τον έλεγχο της πιστότητας
της αντιγραφής του DNA. Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν πρωτείνες πού
επιδιορθώνουν τυχόν λάθη πού λαµβάνουν χώρα κατά την αντιγραφή του DNA µε
αποτέλεσµα µεταλλάξεις στα γονίδια αυτά να έχουν σαν αποτέλεσµα την αύξηση του
ρυθµού µεταλλαξογένεσης [25]. Το σύστηµα αυτό αποτελεί το αντίστοιχο σύστηµα
πού περιγράφηκε στους προκαρυοτικούς οργανισµούς (Mismatch Repair system,
MMR) και το οποίο περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο τις πρωτείνες MutS και
MutL(Εικόνα 3.1).
Στον άνθρωπο οι πρωτείνες του συστήµατος αυτού οργανώνονται σε δύο
ξεχωριστά ετεροδιµερή σύµπλοκα πρωτεινών συγγενείς προς τη MutS (hMSH2hMSH3 και hMSH2-hMSH6) και δύο ετεροδιµερή σύµπλοκα συγγενή πρός τη MutL
(hMLH1-hPMS2 και hMLH1-hPMS1) [26](Εικόνα 3.2). Η πρώτη απόδειξη ότι η
δυσλειτουργία των γονιδίων αυτών µπορεί να οδηγήσει στην κακοήθη εξαλλαγή
προήλθε από την διαπίστωση ότι µεταλλάξεις στα γονίδια hMSH2 και hMLH1 ήταν
υπεύθυνες γιά ορισµένες µορφές κληρονοµικού καρκίνου του παχέος εντέρου [27]
[28]. Η επέκταση της έρευνας και σε σποραδικούς τύπους καρκίνου του παχέος
εντέρου[29] έδειξε οτι ανάλογα φαινόµενα ελάµβαναν χώρα και σε αυτούς, αλλά και
σε σποραδικούς καρκίνους του ενδοµητρίου[30] , του µαστού[31], της κεφαλης και
τραχήλου[32] και του πνεύµονα[33].
Θα πρέπει όµως να επισηµάνουµε οτι αυξηµένη συχνότητα µεταλλάξεων δεν
σηµαίνει απαραίτητα και κακοήθη εξαλλαγή. Σηµαντικό ρόλο παίζουν και
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παράγοντες όπως ο τύπος της µετάλλαξης και η φυσιολογία του κυττάρου πού φέρει
τον αυξηµένο ρυθµό µεταλλάξεων. Αυτό έγινε προφανές µέσα από τα πειράµατα των
Spandidos

και

Siminovitch[34],

στά

οποία

συνέκριναν

τους

ρυθµούς

µεταλλαξογένεσης και κακοήθους εξαλλαγής σε κυτταρα ανθρώπου και ινδικών
χοιριδίων. Παρά το ότι ο ρυθµός µεταλλαξογένεσης ήταν περίπου ίδιος για τους δύο
τύπους κυττάρων, εντούτοις η κακοήθης εξαλλαγή ελάµβανε χώρα πολύ συχνότερα
στα κύτταρα των ινδικών χοιριδίων.
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Εικόνα 3.1. Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος MutHLS γιά την
επιδιόρθωση των λαθών στην αντιστοίχιση των νουκλεοτιδικών βάσεων κατά
την αντιγραφή του DNA της E. coli. Το σύστηµα αυτό ενεργοποιείται αµέσως µετά
την ενσωµάτωση µιάς λανθασµένης βάσης και πρίν την µεθυλιωση της θυγατρικής
αλύσου. Η MutH πρωτείνη συνδέεται ειδικά µε µιά ηµιµεθυλιωµένη GATC
αλληλουχία, ενώ η MutS πρωτείνη συνδέεται στη θέση της λανθασµένης
αντιστοίχισης (mismatch). Με τη σύνδεση της MutL πρωτείνης στην MutS και σε
µενα παρακείµενο µόριο MutH, ενεργοποιείται η δράση της MutH ως
ενδονουκλεάσης, πού κόβει τη µη µεθυλιωµένη (θυγατρική) άλυσο στην θέση της
GATC αλληλουχίας. Ενα τµήµα της θυγατρικής αλύσου πού περιέχει τη βάση µε τη
λανθασµένη αντιστοίχιση αφαιρείται, ενώ το χάσµα πού καταλείπει η διαδικασία
αυτή επιδιορθώνεται και αποκαθίσταται η συνέχεια του µορίου µε τη δράση
λιγκασών. Ακολουθεί η µεθυλιωση της θυγατρικής αλύσου. [Τροποποιηµένο από : R.
Kolodner, 1996, Genes and Develop. 10:1433]
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Εικόνα 3.2. Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος επιδιόρθωσης των λαθών
στην αντιστοίχιση των νουκλεοτιδικών βάσεων κατά την αντιγραφή του DNA
στον άνθρωπο. (1) Κατά την αντιγραφή του DNA µπορεί να λάβει χώρα λανθασµένο
ζευγάρωµα των βάσεων. (2) Η G T-συνδεόµενη πρωτείνη (GTBP- hMSH6) και το
ανθρώπινο MutS οµόλογο (hMSH2) αναγνωρίζουν τα λάθη αυτά. (3) ∆ύο άλλες
πρωτείνες, οι hPMS2 και hMLH1, επιστρατεύονται και σχηµατίζουν ένα µεγαλύτερο
πολυµοριακό σύµπλοκο επιδιόρθωσης. (4) Το λάθος επιδιορθώνεται µετά την
αποµάκρυνσή του, σύνθεση νέου DNA και αποκατάσταση της συνέχειας του µορίου.
(Από την εργασία του P. Karran, Science 268, 1995, 1857.)

3.1. Ο Καρκίνος ως µεταλλακτικός φαινότυπος
Η διατήρηση ενός είδους και πιθανόν αυτού του ιδίου του ατόµου απαιτεί την
εξαιρετική ακρίβεια στην αντιγραφή του DNA. Η πληροφορία πού περιέχεται στο
γενετικό υλικό πρέπει να µεταφερθεί αυτούσια σε κάθε θυγατρικό κύτταρο. Το
γεγονός οτι υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στο DNA των καρκινικών και των
φυσιολογικών κυττάρων υποδεικνύει ότι στην διαδικασία της καρκινογένεσης
ενέχονται µηχανισµοί πού προκαλούν σηµαντικά λάθη στον διπλασιασµό του DNA,
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ελλείµατα στην επιδιόρθωση του DNA και στον διαχωρισµό των χρωµοσωµάτων
κατά την µίτωση.
Στά φυσιολογικά κύταρα ο διπλασιασµός του DNA και ο διαχωρισµός των
χρωµοσωµάτων αποτελούν διαδικασίες πού εκτελούνται µε εξαιρετική ακρίβεια. Σε
κάθε κυτταρικη διαίρεση κάθε θυγατρικό κύτταρο λαµβάνει ένα πλήρες και ακριβές
αντίγραφο γενετικής πληροφορίας. Το κάθε µητρικό κύτταρο διπλασιάζει το
γονιδίωµα του πού περιέχει περίπου 6 x 109 νουκλεοτίδια και στη συνέχεια το
διαµοιράζει εξίσου µεταξύ των δύο θυγατρικών κυττάρων. Η πιστότητα της
µεταφοράς αυτής είναι εξαιρετικά υψηλή τόσο στά σωµατικά όσο και στα γαµετικά
κύτταρα του οργανισµού. Λάθη σε αυτές τις διαδικασίες οδηγούν σε µεταλλάξεις. Σε
γενικές γραµµές, ένα σωµατικό κύτταρο ανέχεται καλύτερα την συσσώρευση
µεγάλου αριθµού µεταλλάξεων µιά και οι µεταλλάξεις αυτές δεν αφορούν σε
γαµετικά κύτταρα και έτσι δεν µεταφέρονται από γενιά σε γενιά και δεν
συσσωρεύονται στην γονιδιακή δεξαµενή του είδους. Από την άλλη όµως µεριά όταν
οι µεταλλάξεις αυτές εκφράζονται µπορεί να προκαλέσουν ασθένειες πού περιορίζουν
το προσδόκιµο επιβίωσης του συγκεκριµένου ατόµου. Σε ότι αφορά τον άνθρωπό, η
νοσολογική οντότητα του καρκίνου αποτελεί την πλέον εξέχουσα από αυτές τις
περιπτώσεις.
Προσπαθώντας να ερµηνεύσουν την αυξηµένη συχνότητα µε την οποία
παρατηρούνται στον καρκίνο µεταλλάξεις όλων των τύπων συγκριτικά µε τα
φυσιολογικά κύτταρα, ορισµένοι ερευνητές διατύπωσαν την άποψη ότι από την
στιγµή πού ο ρυθµός µεταλλάξεων στα φυσιολογικά κύτταρα δεν επαρκεί γιά να
εξηγήσει το πλήθος των µεταλλάξεων στα καρκινικά κύτταρα ο καρκίνος φαίνεται
πώς εκφράζει έναν υπερµεταλλακτικό φαινότυπο (mutator phenotype) [25]. Ο
φαινότυπος αυτός είναι το αποτέλεσµα µεταλλάξεων σε γονίδια τα οποία είναι
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επιφορτισµένα µε την διατήρηση της ακεραιότητας του γονιδιώµατος και εκφράζεται
µέσα από την άυξηση του ρυθµού των µεταλλάξεων και από την γενετική εξέλιξη
των καρκινικών κυττάρων πού ευοδώνει την επέκταση του καρκίνου.
Υπάρχουν αρκετά σηµεία στον µηχανισµό αναδιπλασιασµού του DNA, όπου
η διαταραχή τους µπορεί να οδηγήσει στην έκφραση του υπερµεταλλακτικού
φαινοτύπου. Τέτοια συµβάµµατα µπορεί να αφορούν είτε στην βιοσύνθεση του DNA
είτε σε ανεπαρκή διόρθωση των βλαβών του DNA. Ως µετάλλαξη ορίζεται κάθε
µεταβολή στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του DNA του κυττάρου. Λάθη στον
αναδιπλασιασµό του DNA προκύπτουν από την ενσωµάτωση λανθασµένων
νουκλεοτιδίων από τις DNA πολυµεράσες. Οι µεταλλάξεις προκύπτουν όταν τα λάθη
αυτά ξεπεράσουν την ικανότητα των κυτταρικών µηχανισµών επιδιόρθωσης. Η
βλάβη στο DNA είναι το αποτέλεσµα της επίδρασης ελευθέρων ριζών πού εκλύονται
κατά τις αντιδράσεις του φυσιολογικού κυτταρικού µεταβολισµού καθώς και από
εξωγενώς χορηγούµενους περιβαλοντικούς παράγοντες. Τα κύτταρα έχουν αναπτύξει
µία ποικιλότητα µηχανισµών γιά την εκτοµή και επιδιόρθωση των βλαβών του DNA.
Εν τούτοις, ο αριθµός των βλαβών µπορεί να ξεπερνά την ικανότητα επιδιόρθωσης
των κυττάρων και οι εναποµείναντες βλάβες απότελούν την κύρια πηγή µεταλλάξεων
κατά τον επόµενο αναδιπλασιασµό του DNA.
Σωµατικές µεταλλάξεις µπορεί να προκύψουν επίσης κατά τον διαχωρισµό
των χρωµοσωµάτων στην µίτωση. Ανισότητες στον διαχωρισµό των χρωµοσωµάτων
οδηγούν σε ανευπλοειδία, φαινόµενο πού αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά
των καρκινικών κυττάρων. ∆υστυχώς η επιστηµονική έρευνα µόλις πρόσφατα έχει
αρχίσει να ανακαλύπτει τα γονίδια και τους µηχαανισµούς πίσω από τον διαχωρισµό
των χρωµοσωµάτων (Εικόνα 3.1.1.).
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Εικόνα 3.1.1. Μηχανισµοί πού µπορεί να οδηγήσουν στην εµφάνιση του
υπερµεταλλακτικού φαινοτύπου στον καρκίνο.
Οι µεταλλάξεις στο DNA των καρκινικών κυττάρων αθροίζονται µε ρυθµούς
σηµαντικά υψηλότερους από το οτι αν εξαρτώνταν αποκλειστικά από τον ενδογενή
ρυθµό τυχαίας µεταλλαξογένεσης (περίπου 1.4 x 10-10 µεταλλάξεις ανά ζεύγος
βάσεων ανά κυτταρικό πολλαπλασιασµό ή 2.0 x 10-7 µεταλλάξεις ανά γονίδιο ανά
κυτταρικό πολλαπλασιασµό)( [35] [36] [37]). Με δεδοµένο ότι το ανθρώπινο
γονιδίωµα περιάχει περίπου 70.000 γονίδια θα πρέπει κατά προσέγγιση κάθε κύταρο
να φέρει τουλάχιστον ένα µεταλλαγµένο γονίδιο κατά τη διάρκεια της ζωής του κάθε
ατόµου [25]. Υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις ότι οι περισσότεροι καρκίνοι
αναπτύσσονται από ένα ή λίγα πολυδύναµα αρχέγονα κύτταρα (stem cells). Τα
κύτταρα αυτά εµφανίζουν µία αξιοσηµείωτη πλαστικότητα ως προς την οδό
διαφοροποίησής τους η οποία µπορεί να περιλαµβάνει και την κακοήθηη εξαλλαγή.
Με βάση την θεώρηση ότι η πιστίτητα της αντιγραφής του DNA στα αρχέγονα
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κύτταρα είναι ίδια µε εκείνη των σωµατικών κυττάρων µπορούµε να υπολογίσουµε
ότι το κάθε αρχέγονο κύτταρο περικλείει 1 µε 2 µεταλλαγµένα γονίδια (υποθέτοντας
ότι θα υποστεί περίπου 100 κυτταρικές διαιρέσεις στην διάρκεια ζωής του ατόµου
[38]. Με την προυπόθεση ωστόσο της κανονικής κατανοµής των µεταλλάξεων
(κατανοµή Poisson), θα πρέπει να υπάρχουν και ορισµένα αρχέγονα κύτταρα πού θα
περιείχαν έως και 12 µεταλλάξεις. Η εκθετική αύξηση του καρκίνου µε την ηλικία
υποδηλώνει την ύπαρξη 6-12 γεγονότων πού προδιαθέτουν σε καρκίνο κάθε ένα από
τα οποία καθορίζει την ταχύτητα µε την οποία προχωρά η καρκινογένεση [39]. Αν τα
γεγονότα αυτά αφορούν σε µεταλλάξεις, τότε είναι εύκολα κατανοητό ότι ο
φυσιολογικός ρυθµός µεταλλάξεων µπορεί να ερµηνεύσει την αύξηση της
συχνότητας του καρκίνου µε την ηλικία. Κάθε µία από αυτές τις µεταλλάξεις θα
προσέφερε ένα αναπτυξιακό πλεονέκτηµα γιά τον όγκο, ακόµα και αν και αν
αφορούσε το ένα από τα δύο αλληλόµορφα. Αν όµως περιορίσουµε την ανάλυση στα
γονίδια τα οποία έχουν βρεθεί να συσχετίζονται µε τον καρκίνο (περίπού ένα σύνολο
100 γνωστων ογκογονιδίων και ογκοκατασταλτικών γονιδίων [40], τότε ο
φυσιολογικός ρυθµός µεταλλάξεων θα προκαλούσε 2 µέ 3 µεταλλάξεις στα γονίδια
αυτής της κατηγορίας. Ειναι λοιπόν προφανές ότι ο ρυθµός µεταλλαξογένεσης των
φυσιολογικών κυττάρων δεν µπορεί να ερµηνεύσει τηις χιλιάδες των µεταλλάξεων
πού ανευρίσκονται στα καρκινικά κύτταρα.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, οτι στην πραγµατικότητα οι µεταλλάξεις
στά καρκινικά κύτταρα πιθανόν να λαµβάνουν χώρα µε ακόµα ταχύτερους ρυθµούς.
Οι παλαιότερες µέθοδοι πού χρησιµοποιούνταν γιά την καταγραφή των µεταλλάξεων
ήταν καλύτερα προσαρµοσµένες στο να ανιχνεύουν σχετικά µεγάλες µεταβολές στο
γονιδίωµα, όπως χρωµοσωµικές ανωµαλίες. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείψεις
(deletions) και αντικαταστάσεις (substitutions) βάσεων, µεταλλάξεις µετατόπισης
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πλαισίου (frameshifts) και µικρές επαναδιατάξεις (rearrangements) γενετικού υλικού
είναι πολύ πιθανόν να ξέφευγαν της προσοχής. Αν ήταν δυνατή η κλωνοποίηση και ο
προσδιορισµός της ακολουθίας (sequencing) όλων των γονιδίων στα καρκινικά
κύτταρα και στην συνέχεια η σύγκριση µε την ακολουθία στα παρακείµενα
φυσιολογικά κύτταρα, πιθανόν να αποκαλύπτονταν οτι οι µεταλλάξεις πού
καταγράφονταν δεν ήταν παρά η κορυφή του παγόβουνου [41] (Εικόνα 3.1.2).

Εικόνα 3.1.2. Υπερµεταλλακτικός φαινότυπος και συσσώρευση µεταλλάξεων
κατά τη διαδικασία της καρκινογένεσης. 1) Τυχαίες µεταλλάξεις επισυµβαίνουν
όταν η βλάβη στο DNA υπερβαίνει την ικανότητα του κυττάρου να επιτύχει την
χωρίς λάθη επιδιόρθωσή του.2) Οι αρχικά τυχαίες αυτές µεταλλάξεις µπορεί να
οδηγήσουν σε κλωνική επέκταση κυτταρικών πληθυσµών ή να αφορούν µεταλλάξεις
σε γονίδια πού ελέγχουν τον ρυθµό µεταλλάξεων. 3) Πολλαπλοί κύκλοι επιλογής των
µεταλλαγµένων κλώνων, οδηγούν σε περεταίρω άθροιση µεταλλάξεων στά γονίδια
πού ελέγχουν το ρυθµό µεταλλαξογένεσης.4) Από αυτό τον πληθυσµό των
µεταλλαγµένων κυττάρων επιλέγονται τελικά εκείνα πού έχουν την ικανότητα να
διαφύγουν από τους µηχανισµούς ελέγχου του οργανισµού σε ότι αφορά την
κυτταρική διαίρεση, στην ικανότητα διήθησης των γύρω ιστών και στο µεταστατικό
δυναµικό.
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Σηµαντική ένδειξη για την παρουσία του υπερµεταλακτικού φαινοτύπου στον
καρκίνο

αποτέλεσε

η

παρατήρηση

του

φαινοµένου

της

αστάθειας

του

µικροδορυφορικού DNA στα καρκινικά κύτταρα.
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3.2. Η Αστάθεια του Μικροδορυφορικού DNA
Το µικροδορυφορικό DNA αποτέλεσε το ιδανικό πειραµατικό πλάισιο γιά την
ανάδειξη του υπερµεταλλακτικού φαινοτύπου στον καρκίνο µέσα από την πιστότητα
της αντιγραφής του DNA.
Το µικροδορυφορικό DNA ανήκει στο υψηλά επαναλαµβανόµενο (highly
repetitive) DNA και αποτελείται συνήθως από δινουκλεοτίδια ή τρινουκλεοτίδια (έως
και εξανουκλεοτίδια
επαναλαµβάνονται

θεωρείται οτι ανήκουν στην κατηγορία

αρκετές

φορές

στο

γονιδίωµα

του

αυτή), πού

ανθρώπου.

Το

µικροδορυφορικό DNA ανιχνεύεται σε περίπου 100.000 διαφορετικές θέσεις σε όλα
τα χρωµοσώµατα του ανθρώπου και τις περισσότερες φορές είναι CA/GT διπλέτες
πού επαναλαµβάνονται [42].
Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι αλληλουχίες αυτές δεν σχετίζοντια
λειτουργικά µε την ρύθµιση της έκφρασης κάποιων γονιδίων. Εχει προταθεί για αυτές
τις αλληλουχίες ότι συµµετέχουν στην αποφυγή λαθών κατά τη διάρκεια φαινοµένων
γενετικού ανασυδυασµού (recombination events), οριοθετώντας περιοχές στις οποίες
γίνεται η ανταλλαγή των αδερφών χρωµατίδων, χωρίς να είναι απαραίτητο κατι
τέτοιο να γίνεται µε απόλυτη οµολογία. Ετσι µικρά λάθη στον ανασυνδυασµό, δεν
αλλοιώνουν το πλαίσο ανάγνωσης παρακείµενων γονιδίων [43].
Η

φαινοµενική

έλειψη

συγκεκριµένης

λειτουργικότητας

και

η

επαναλαµβανόµενη δοµή τους, επέτρεψε στις αλληλουχίες αυτές να χαρακτηρίζονται
από υψηλό βαθµό πολυµορφισµού. Ετσι, τόσο κατά το ζευγάρωµα των αδελφών
χρωµατίδων λόγω άνισου επιχιασµού όσο και κατά την αντιγραφή του DNA, η
δηµιουργία

λαθών

δέν

είχε

κάποια

αρνητική

εξελικτική

επίδραση

και

σταθεροποιούσε στον πληθυσµό τα νεοσχηµατισµένα (µεταλλαγµένα) αλληλόµορφα,
οδηγώντας σε υψηλότατο βαθµό πολυµορφισµού [44]. Η ετεροζυγωτία των
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αλληλοµόρφων του µικροδορυφορικού DNA, όσον αφορά τον αριθµό επενάληψης
των αλληλουχιών αυτών υπερβαίνει το 90% στον φυσιολογικό πληθυσµό (Εικόνα
3.2).

Εικόνα 3.2. Ανίχνευση δεικτών µικροδορυφορικού DNA µε τη χρήση PCR. Η
αλληλουχία αυτή µικροδορυφορικού DNA, αποτελείται από τυχαίο αριθµό
επαναλήψεων του δινουκλεοτιδίου CA. Ο αριθµός των επαναλήψεων αυτών είναι
χαρακτηριστικός γιά το κάθε άτοµο. (π.χ., τέσσερεις γιά το άτοµο I και οκτώ γιά το
άτοµο II). Οι διαφορές αυτές αναγνωρίζονται εύκολα µε τη ενίσχυση µε PCR της εν
λόγω περιοχής χρησιµοποιώντας εκκινητές (primers) πού εντοπίζονται εκατέρωθεν
αυτής, παίρνοντας ως προιόντα κοµµάτια DNA διαφορετικού µήκους.

Η παρατήρηση ότι τα καρκινικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από την παρουσία
τέτοιων νέων µεταλλαγµένων αλληλοµόρφων, πού απουσιάζουν από τα παρακείµενα
φυσιολογικά κύτταρα αποτέλεσε µία περαιτέρω ένδειξη γιά την παρουσία του
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υπερµεταλλακτικού φαινοτύπου στον καρκίνο και ονοµάστηκε αστάθεια του
µικροδορυφορικού DNA (Microsatellite Instability MSI). [45] [29].
Η MSI σε µερικούς από αυτούς τους καρκίνους [28], ελάµβανε χώρα σταθερά
σε συνδυασµό µε µεταλλάξεις σε γονίδια οµόλογα µε τα γονίδια επιδιόρθωσης λαθών
στην αντιγραφή του DNA στα βακτήρια [46] και τους µύκητες [47]. Εύκολα
συµπεραίνει κανείς οτι µεταλλάξεις στα γονίδια αυτά ελαττώνουν την ικανότητα του
κυττάρου στην επιδιόρθωση λαθών πού συµβαίνουν κατά την αντιγραφή του DNA,
ιδιαίτερα σε περιοχές του γονιδιώµατος πού κωδικοποιούν επαναλαµβανόµενες
αλληλουχίες νουκλεοτιδίων. Οπως αναφέρθηκε η σχέση αυτή περιγράφηκε αρχικά
στον κληρονοµικό µη πολυπωσικό καρκίνο του παχέος εντέρου (Hereditary Non
Polyposis Colon Cancer –HNPCC) [48]. Περαιτέρω επιστηµονική έρευνα, έδειξε ότι
η MSI δεν αφορά µόνο τον κληρονοµικό καρκίνο του παχέος εντέρου, αλλά οτι
χαρακτηρίζει σχεδόν όλους τους τύπους καρκίνου, όπως τον σποραδικό καρκίνο του
παχέος εντέρου[49], του στοµάχου[50], του µαστού, του ενδοµητρίου, των ωοθηκών
του πνεύµονα κλπ.
Το φαινόµενο της MSI εµπλέκεται στην παθοφυσιολογία και άλλων
παθήσεων εκτός από τον καρκίνο, κυρίως νευρολογικής φύσης. Τα νοσήµατα αυτά
περιλαµβάνουν την χορεία του Huntington [51], το σύνδροµο του εύθραστου Χ
χρωµοσώµατος [52], και η µυοτονική δυστροφία [53]. Στις παθήσεις αυτές,
παρατηρείται

συνήθως

αύξηση

(expansion)

του

αριθµού

επανάληψης

τρινουκλεοτιδίων σε περιοχές µικροδορυφορικού DNA πού εντοπίζονται κοντά σε
γονίδια, η έκφραση των οποίων µε αυτόν τον τρόπο µεταβάλλεται. Βασική διαφορά
από τον καρκίνο είναι το γεγονός οτι η MSI περιορίζεται σε σαφώς καθοριζόµενες
περιοχές του γονιδιώµατος και δεν εκφράζει µία γενικότερη αύξηση στον ρυθµό
µεταλλαξογένεσης.
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4. Καρκίνος του Πνεύµονα

4.1 Επιδηµιολογία
Ο καρκίνος του πνεύµονα είναι η συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις
χώρες της Βορείου Αµερικής και στις άλλες ανεπτυγµένες χώρες, έχοντας την ευθύνη
για το 29% όλων των θανάτων από καρκίνο, περισσότερους ακόµα και από αυτούς
πού οφείλονται στους καρκίνους προστάτη µαστού και παχέος εντέρου µαζί στις
Ηνωµένες Πολιτείες [54].
Ο καρκίνος του πνεύµονα διαγνώστηκε σε περίπου 170.000 νέους ασθενείς
στις ΗΠΑ το έτος 2000 και λιγότερο από το 15% από αυτούς θα έχουν επιβιώσει 5
έτη µετά τη διάγνωση. Το κάπνισµα (85% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύµονα
είναι καπνιστές ή πρώην καπνιστές) κατέχει κεντρική θέση στην ανάπτυξη του
καρκίνου του πνεύµονα, και η διακοπή του καπνίσµατος αποτελεί την καλύτερη
µέθοδο πρόληψης της νόσου[55]. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 50% των νέων διαγνώσεων
καρκίνου του πνεύµονα στις Ηνωµένες Πολιτείες αφορά σε άτοµα τά οποία είχαν
διακόψει το κάπνισµα 5 ή περισσότερα έτη πριν. Συνεπώς, η βλάβη πού υφίσταται το
αναπνευστικό επιθήλιο φαίνεται να επιµένει και εκφράζεται µέσα από διακριτές
γενετικές αλλοιώσεις πού έχουν ανιχνευθεί µε µοριακές µελέτες στό αναπνευστικό
επιθήλιο πρώην και νύν καπνιστών[56] [57].
Η πρόγνωση για τους ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα σχετίζεται στενά µε
το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση. Ενώ οι ασθενείς µε νόσο κλινικού σταδίου ΙΑ
εµφανίζουν πενταετή επιβίωση περίπου 60%, η πενταετής επιβίωση για τους ασθενείς
κλινικού σταδίου ΙΙ-ΙV ποικίλει από 40% σε λιγότερο από 5% [58]. Πάνω από τα δύο
τρίτα των ασθενών εµφανίζουν κατά την διάγνωση διήθηση επιχωρίων λεµφαδένων ή
αποµακρυσµένες µεταστάσεις[59]. Η φτωχή πρόγνωση οφείλεται κυρίως στην
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αδυναµία της πρώιµης διάγνωσης και θεραπείας της µεταστατικής νόσου. Τα µη
ικανοποιητικά ποσοστά θεραπείας της νόσου δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην
ανακάλυψη µεθόδων γιά την πρώιµη διάγνωση και έγκαιρη παρέµβαση στον καρκίνο
του πνεύµονα.
Κλασσικά, τα µόνα διαγνωστικά εργαλεία γιά την πρώιµη διάγνωση του
καρκίνου του πνεύµονα αποτελούν η ακτινογραφία θώρακα και η κυτταρολογική
εξέταση πτυέλων. Η επάρκεια των µεθόδων αυτών γιά την χρήση τους ως screening
test γιά τον γενικό πληθυσµό εκτιµήθηκε

σε µελέτες πού εκπονήθηκαν από το

Πανεπιστήµιο Johns Hopkins, το Memorial Sloan-Kettering Cancer Center και τη
Mayo Clinic στη διάρκεια της δεκαετίας του 70[60] [61]. Ο κύριος σκοπός αυτών των
µελετών ήταν να εξετάσουν το άν η θνητότητα από τον καρκίνο του πνεύµονα θα
µπορούσε να ελαττωθεί µε την προσθήκη της κυτταρολογικής εξέτασης στον ετήσιο
έλεγχο µε την ακτινογραφία θώρακος. Τα αποτελέσµατα των µελετών αυτών έδειξαν
ότι και οι δύο αυτές διαγνωστικές δοκιµασίες µπορούσαν να ανιχνεύουν
προσυµπτωµατικούς,

πρώιµου

κλινικού

σταδίου

καρκίνους,

ιδιαίτερα

δέ

καρκινώµατα εκ πλακωδών κυττάρων. Η δυνατότητα αφαίρεσης του όγκου και τα
ποσοστά επιβίωσης ήταν γενικά υψηλότερα στά άτοµα της µελέτης από τόν γενικό
πληθυσµό. ∆υστυχως όµως αυτά δέν οδήγησαν στήν συνολική ελάττωση της
θνησιµότητας από τόν καρκίνο τού πνεύµονα πού αποτελούσε και τοο τελικό στόχο
των µελετών αυτών. Μία µεταγενέστερη µελέτη από Τσεχοσλοβάκους ερευνητές,
πού αφορούσε πάνω από 6000 άρρενες καπνιστές, επίσης δεν έδειξε µείωση στην
θνητότητα από τον καρκίνο του πνεύµονα µετά από την ταυτόχρονη εφαρµογή ως
screening tests της κυτταρολογικής εξέτασης πτυέλων και της ακτινογραφίας
θώρακα[62]. Τα αρνητικά αποτελέσµατα αυτών των µελετών οδήγησαν στο
συµπερασµα οτι µαζικά προγράµµατα screening του πληθυσµού γιά τον καρκίνο του
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πνεύµονα δέν µπορούσαν να εφαρµοστούν. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί οτι οι
µελέτες αυτές υπέστησαν µετέπειτα σκληρή κριτική σε σχέση µε τη µεθοδολογία και
την ερµηνεία των αποτελεσµάτων[63] [64].
Η αποτυχία των παραπάνω κλινικών µελετών να αναδείξουν την χρησιµότητα
της κυτταρολογικής εξέτασης και της ακτινογραφίας θώρακα σαν µεθόδους µαζικού
ελέγχου του πληθυσµού, έχει οδηγήσει στην αναζήτηση καλύτερων διαγνωστικών
µεθόδων γιά την πρώιµη διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα

µε τη χρήση

τεχνικών µοριακής βιολογίας. Στόχος των προσεγγίσεων αυτών είναι και η ανάδειξη
οµάδων µε αυξηµένο κίνδυνο γιά την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύµονα.

4.2. Υλικά πού χρησιµοποιούνται γιά την διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα
4.2.1. Βρογχοκυψελιδικό έκπλυµα (Bronchoalveolar lavage-BAL).
Η τεχνική BAL, αφορά στην ενστάλλαξη και στην συνέχεια στην
αναρρόφηση, ποσότητας στείρου φυσιολογικού ορού σε αποµακρυσµένα τµήµατα
του βρογχικού δένδρου, µέσω εύκαµπτου βρογχοσκοπίου. Ο Ahrendt και συνεργάτες
[65] εξέτασαν παθολογοανατοµικό υλικό από µία σειρά 50 χειρουργηµένων µη
µικροκυτταρικών καρκίνων του πνεύµονα σταδίων Ι έως ΙΙΙa γιά την παρουσία
µεταλλάξεων των K-ras και p53 γονιδίων, την κατάσταση µεθυλίωσης νησίδων GpC
στη περιοχή του p16 γονιδίου και την παρουσία αστάθειας του µικροδορυφορικού
DNA και συνέκριναν υλικό BAL γιά την παρουσία αντίστοιχων αλλοιώσεων. Παρά
το γεγονός ότι η ειδικότητα των διαγνωστικών µεθόδων πού επιλέχθηκαν προσέγγιζε
το 100%, αφού µε την εξαίρεση της αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA, η ίδια
γενετική αλλοίωση στον όγκο, ανιχνεύονταν και στο BAL, η ευαισθησία τους ήταν
µικρή καθώς µόνο στο 53% των περιπτώσεων πού ανιχνεύθηκαν µοριακές αλλοώσεις
στους όγκους, ανευρέθει η αντίστοιχη µοριακή αλλοίωση και στο BAL. Από την
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άλλη µεριά η διαγνωστική βοήθεια πού προσέφερε η προσέγγιση αυτή ήταν
µικρότερη γιά εκείνη ακριβώς την κατηγορία ασθενών πού χρειάζονται βελτιωµένες
διαγνωστικές τεχνικές, δηλαδή σε εκείνους µε µικρούς εντοπιζόµενους στην
περιφέρεια καρκίνους [66]. Γιά να γίνουν ακόµα πίο περίπλοκα τα πράγµατα δείχτηκε
ότι οι γενετικές αλλοιώσεις στο BAL ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα
ανευρίσκονται και σε άτοµα στά οποία δεν υπάρχει καµία ένδειξη κακοήθειας του
πνεύµονα [67] , γεγονός πού αµφισβητεί την ειδικότητα αυτής της µορφής µοριακής
βλάβης σε νεοπλασµατικές καταστάσεις. Προκειµένου να ξεπεραστεί η δυσκολία
αυτή και να αυξηθεί η ειδικότητα και η ευαισθησία της ανίχνευσης ανισορροπίας
αλληλοµόρφων (allelic imbalance) στον καρκίνο του πνεύµονα, ο Liloglou και
συνεργάτες επινόησαν µία στηριζόµενη στην PCR µέθοδο ανάλυσης αλληλουχιών
µικροδορυφορικού DNA υψηλής απόδοσης (high throughput) [68]. Σε µία πρόσφατη
µελέτη από τον Fielding [69], η υπερέκφραση του hnRNP A2/B1, δείχτηκε ότι
αποτελεί έναν πολλά υποσχόµενο δείκτη στο BAL, γιά την πρώιµη διάγνωση του
καρκίνου του πνεύµονα µε ευαυσθησία της τάξης του 96% και ειδικότητα της τάξης
του 82%.
Με βάση τα παραπάνω είναι πρώιµο να βγάλουµε συµπεράσµατα γιά τη
χρήση του BAL στην διαγνωστική προσέγγιση του καρκίνου του πνεύµονα. Το BAL
λαµβάνεται κατόπιν βρογχοσκόπησης και δεν υπάρχουν στοιχεία πού συγκρίνουν το
BAL µε υλικό βιοψίας πού λαµβάνεται κατά την βρογχοσκόπηση, έτσι ώστε να
διευκρινιστεί το αν υλικό πού προέρχεται από την µία ή την άλλη πηγή υπερτερεί από
πλευράς διαγνωστικής άποψης.
4.2.1. Βρογχοσκόπηση
Η βρογχοσκόπηση αποτελεί την συχνότερα χρησιµοποιούµενη διαγνωστική
µέθοδο γία την τελική ιστολογική διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα. Εχει όµως
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σηµαντικούς

διαγνωστικούς

περιορισµούς

σε

ότι

αφορά

την

αναγνώριση

προκαρκινωµατωδών αλλοιώσεων. Καθώς οι αλλοιώσεις αυτές είναι πολύ µικρές µε
επιφανειακή διάµετρο µερικών χιλιοστών ενώ το πάχος τους δεν ξεπερνά µερικές
µόνο κυτταρικές στοιβάδες (0.2-1mm), δύσκολα αναγνωρίζονται µακροσκοπικά.
Μόνο το 29% από τις προκαρκινωµατώδεις αλλοιώσεις πλακώδους τύπου ήταν
ορατές από πεπειραµένους βρογχοσκόπους[70]. Γιά το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί
τεχνικές πού εκµεταλεύονται την µεταβολή στις ιδιότητες φθορισµού του κακοήθους
ιστού,

είτε

µετά

από

την

έγχυση

φθοριζόντων

φαρµάκων

(χρωστικές

αιµοπορφυρίνης) [71], είτε µε την εφαρµογή κυανού φωτός (442nm) γιά την
παρατήρηση του βρογχικού δένδρου [72].
Το υλικό που συγκεντρώνεται κατά τη διενέργεια της βρογχοσκόπησης είναι :
1. Ξέσµατα (brushing). Η τεχνική αυτή εφαρµόζεται γιά να συγκεντρώσουµε
υλικό αφ’ενός από ορατές ενδοβρογχικές βλάβες του βλεννογόνου και
αφετέρου από βλάβες πού εντοπίζονται σε περιφερικότερους αεραγωγούς
και δεν βρίσκονται κάτω από άµεσο οπτικό έλεγχο.
2. Το περιεχόµενο των βρογχικών εκπλύσεων (washing) Η συλλογή βρογχικών
εκπλύσεων είναι απλούστερη και λιγότερο τραυµατική µέθοδος. Με τη
µέθοδο αυτή γίνεται συλλογή υλικού γιά κυτταρολογική εξέταση. Συνήθως
ενσταλάζουµε σε κάθε έκπλυση ποσότητα ποσότητα 5-10ml φυσιολογικού
ορού από την οποία επαναρροφάται το 25-50%. Το υλικό συλλέγεται σε
κατά κανόνα αποστειρωµένο δοχείο. Συγκεντρώνεται όλο το υλικό πού
αναρροφάται κατά την διάρκεια της εξέτασης.
Η ευαισθησία της εξέτασης και των δύο δειγµάτων (brushing – washing),
είναι περίπου 50-77% και εξαρτάται πάντοτε από τον τύπο και τον εντοπισµό
της ενδοβρογχικής βλάβης. Επί κεντρικής ενδοβρογχικής µάζας ο συνδυασµός
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των δύο δειγµάτων έχει διαγνωστική ακρίβεια 80%, ενώ σε περιφερική βλάβη η
ευαισθησία φτάνει το 60%[73].
3. Βιοψία. Η βιοψία του βρογχικού βλεννογόνου επιτυγχάνεται µε τη χρήση
ειδικών λαβίδων. Η ενδοβρογχική βιοψία σε ορατές καρκινωµατώδεις
βλάβες είναι θετική στο 73-96% των περιπτώσεων. Μελέτες έχουν δείξει οτι
η ευαισθησία

της µεθόδου φθάνει το 90-100%, όταν ο αριθµός των

ιστοτεµαχιδίων πού λαµβάνονται είναι 3 έως 4. Η ειδικότητα της βρογχικής
βιοψίας γιά τον καρκίνο του πνεύµονα είναι 62-95%[74].
4. Βρογχική

αναρρόφηση

σταδιοποίηση

του

παρατραχειακών

διά

καρκίνου
λεµφαδένων

βελόνης
του
και

(κυρίως

πνεύµονα
στη

χρησιµοποιείται
µε

στην

την

παρακέντηση

διαγνωστική

προσπέλαση

περιβρογχικών µαζών).
4.2.3. Πτύελα
Η κυτταρολογική εξέταση των πτυέλων έχει χρησιµοποιηθεί γία την διάγνωση
του καρκίνου του πνεύµονα ήδη από την δεκαετία του 1930. Η κυτταρολογική
εξέταση των πτυέλων, ιδιαίτερα πολλαπλών δειγµάτων, βοηθά στην ανίχνευση
κεντρικών καρκίνων οι οποίοι εξορµούν από τους µεγαλύτερους βρόγχους (κυρίως
πλακώδη και µικροκυτταρικά καρκινώµατα). Κύτταρα πού αποπίπτουν από
περιφερικούς όγκους, όπως τα αδενοκαρκινώµατα, πού εντοπίζονται στις µικρότερες
αεροφόρες οδούς, (µικροί βρόγχοι, βρογχιόλια και κυψελίδες), ιδιαίτερα µε
διάµετρο µικρότερη των 2 cm, εντοπίζονται πολύ σπανιότερα στά δείγµατα
πτυέλων. Η σηµασία του γεγονότος αυτού γίνεται ακόµα µεγαλύτερη από το
γεγονός ότι η αύξηση της συχνότητας καπνίσµατος στον γενικό πληθυσµό έχει
οδηγήσει σε µία αύξηση της συχνότητας των αδενοκαρκινωµάτων και µία
αντίστοιχη ελάττωση στην συχνότητα των καρκίνων εκ πλακωδών κυττάρων [75]. Η
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ευαισθησία της κυτταρολογικής εξέτασης πτυέλων γιά τους πρώιµους καρκίνους
είναι µόνο 20%-30% όπως προκύπτει από µελέτες µαζικού screening, αλλά η
προσπάθεια λήψης όσο το δυνατόν καταλληλότερου δείγµατος και η προσεκτική
ερµηνεία του ιστορικού και των κλινικών παραµέτρων, αυξάνουν την διαγνωστική
ακρίβεια [76]. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η αξιοπιστία της κυτταρολογικής
εξέτασης πτυέλων έχει αµφισβητηθεί, καθώς εµπεριέχει τον υποκειµενικό
παράγοντα της ικανότητας και εµπειρίας του κυτταρολόγου πού εξετάζει τα
δείγµατα [77]. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η συµβατική µέθοδος της κυτταρολογικής
εξέτασης χρειάζεται να ενισχυθεί από εργαστηριακές τεχνικές πού θα αυξήσουν την
ευαισθησία και ειδικότητα της µεθόδου.

4.3. Ιστολογικη Ταξινόµηση
Η παθολογοανατοµική εξέταση στο κοινό µικροσκόπιο, διαχωρίζει κλασσικά
τον καρκίνο του πνεύµονα σε δύο µεγάλες κατηγορίες : στον µικροκυτταρικό (Small
cell lung cancer – SCLC) και στον µή µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα (Non
Small cell lung cancer – NSCLC). Η σηµασία της διάκρισης αυτής έγκειται στις
µείζονες διαφορές µεταξύ των δύο τύπων, αναφορικά µε τις κλινικές εκδηλώσεις,
µεταστατική διασπορά και ανταπόκριση στην θεραπεία. Ενα άλλο στοιχείο πού
επίσης θα πρέπει να αναφερθεί σχετικά µε την παθολογική ανατοµική του καρκίνου
του πνεύµονα, είναι η ιστολογική ετερογένεια, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από την
συνύπαρξη πολλαπλών ιστολογικών τύπων στην νεοπλασµατική εξεργασία από τον
ίδιο ασθενή. Το γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευθεί ως δηλωτικό της προέλευσης του
καρκίνου του πνεύµονα από ένα πολυδύναµο αρχέγονο κύτταρο[78] [79](Εικόνα
4.3.1).
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Εικόνα 4.3.1. Η θεωρία της παθογένεσης του καρκίνου του πνεύµονα γιά την
προέλευσή του από ένα πολυδύναµο αρχέγονο κύτταρο κατά τον Auerbach.

Το SCLC (Εικόνα 4.3.2.) είναι µία ιδιαίτερα επιθετική κακοήθεια µε
νευροενδοκρινικά χαρακτηριστικά όπως αποκαλύπτουν η παρουσία νευροεκκριτκών
κοκκίων και η παραγωγή µίας ποικιλίας ουσιών όπως η βοµβεσίνη, χρωµογραννίνη,
αποκαρβοξυλάση της L-Dopa και η ειδκή ενολάση των νευρώνων (Neuron Specific
Enolase – NSE). Αφορά στο 20% όλων του καρκίνων του πνεύµονα και περίπου
30000 νέες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται στις ΗΠΑ κάθε χρόνο[80].
Περίπου 2/3 των περιπτώσεων εµφανίζονται ως περιπυλαία µάζα. Τα SCLC
τυπικά εντοπίζονται περιβρογχικά µε διήθηση του βρογχικού βλεννογόνου και
περιβρογχικού ιστού. Η βρογχική απόφραξη είναι κατά κανόνα το αποτέλεσµα
κυκλοτερούς περίσφιξης, άν και σπανίως µπορεί να παρατηρηθούν και ενδοβρογχικές
αλλοιώσεις. Καθώς η διάγνωση τίθεται συνήθως µετά από διαβρογχική βιοψία ή
κυτταρολογική εξέταση, είναι ασύνηθες να υπάρχει παθολογοανατοµικό υλικό από
SCLC. Οι εκτεταµένες λεµφαδενικές µεταστάσεις είναι ο κανόνας. Το SCLC µπορεί
να εµφανιστεί ως νοµισµατοειδής σκιά στον πνεύµονα στο 5% των περιπτώσεων
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[81]. Μετά την εφαρµογή χηµειοθεραπείας, µικτοί πληθυσµοί µε χαρακτηριστικά
αδενοκαρκινώµατος, καρκινώµατος εκ πλακωδών κυττάρων, µεγαλοκυτταρικού
καρκινώµατος και µε γιγαντοκύτταρα µπορεί να ανευρεθούν στο 15% µε 45% των
SCLC [82].
Το SCLC διακρίνεται σε δύο κλινικά στάδια : α)Περιορισµένη νόσος (Limited
Disease - 30% των περιπτώσεων), όπου ο καρκίνος περιορίζεται στο σύστοιχο
ηµιθωράκιο (συµπεριλαµβανόµενων και των λεµφαδένων του µεσοθωρακίου
ετερόπλευρα προς τον καρκίνο) και β) Εκτεταµένη νόσος (Extensive disease – 70%
των περιπτώσεων), όπου ο καρκίνος εκτείνεται πέραν του συστοίχου ηµιθωρακίου
(συµπεριλαµβανοµένης της παρουσίας πλευριτικής συλλογής).
Η φυσική πορεία της νόσου εµφανίζει διφασικό χαρακτήρα. Αρχικά είναι
εξαιρετικά χηµειοευαίσθητο και ακτινοευαίσθητο µε θεραπευτικές ανταποκρίσεις της
τάξεις του 70% έως 90%. Σε χρονικό διάστηµα όµως 12 µηνών το 90% από αυτά θα
υποτροπιάσουν χωρίς να υπακούουν σε περαιτέρω θεραπευτική αγωγή και θα
καταλήξουν σύντοµα. Το SCLC εµφανίζει εποµένως δευτερογενή φαρµακευτική
αντίσταση. Ασθενείς πού δε θα λάβουν θεραπεία εµφανίζουν διάµεση επιβίωση 3 και
1,5 µηνών γιά περιορισµένη και εκτεταµένη νόσο αντίστοιχα. Ο συνδυασµός ακτινοκαι χηµειοθεραπείας βελτιώνει την επιβίωση σε 10 µέ 16 µήνες γιά τους ασθενείς
περιορισµένης νόσου και σε 6 µε 11 µήνες γιά τους ασθενείς µε εκτεταµένη νόσο
[83].
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Εικόνα 4.3.2. Μικροκυτταρικό καρκίνωµα αποτελούµενο από κύτταρα µε υψηλό
λόγο πυρήνα πρός κυτταρόπλασµα. Η πόσότητα του κυτταροπλάσµατος συχνά είναι
τόσο µικρή που µπορεί φαινοµενικά να απουσιάζει. Τα κύτταρα εµφανίζουν υψηλούς
µιτωτικούς δείκτες.
Το NSCLC κλασσικά υποδιαιρείται σε πλακώδες (squamous cell carcinoma
Εικόνα 4.3.3), αδενοκαρκίνωµα (adenocarcinoma Εικόνα 4.3.4), µεγαλοκυτταρικό
καρκίνο (Large cell carcinoma Εικόνα 4.3.5) και αδιαφοροποίητο καρκίνωµα. Το
20% του NSCLC εµφανίζει ενδοκρινική διαφοροποίηση, ενισχύοντας την θεωρία οτι
το βρογχογενές καρκίνωµα προέρχεται από ένα αρχέγονο αδιαφοροποίητο κύτταρο
(stem cell) πού στην εξέλιξή του είτε δεν διαφοροποιείται είτε παρουσιάζει
επιθηλιακή πλακώδη, αδενική ή νευροενδοκρινική διαφοροποίηση µε αποτέλεσµα να
προκύπτουν οι αντίστοιχοι ιστολογικοί τύποι.
Το καρκίνωµα εκ πλακωδών κυττάρων αποτελεί περίπου το 30% των
καρκίνων του πνεύµονα στις ΗΠΑ [80]. Τα 2/3 εµφανίζονται σε µεγάλους βρόγχους
ενώ το υπόλοιπο 1/3 εντοπίζεται περιφερικά στον πνεύµονα [84].
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Εικόνα 4.3.3. Καρκίνωµα εκ πλακωδών κυττάρων στο οποίο απεικονίζονται φωλέες
και δοκίδες από νεοπλασµατικά κύτταρα. Επισης εµφανής είναι η παρουσία
κερατίνης.
Τα αδενοκαρκινώµατα αποτελούν επίσης το 30% των καρκίνων του πνεύµονα
[80]. Τα αδενοκαρκινώµατα του πνεύµονα εµφανίζουν συχνά ιστολογική ετερογένεια
και έχουν διακριθεί σε ιστολογικές υποκατηγορίες µε βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε µίας [85]. Τα περισσότερα αδενοκαρκινώµατα εµφανίζουν
µικτά χαρακτηριστικά από δύο ή περισσότερους ιστολογικούς υποτύπους. Συνήθως
εµφανίζεται ως περιφερικά οζίδια ή εξεργασίες. Μία υποκατηγορία του
αδενοκαρκινώµατος,

το

βρογχιολοκυψελιδικό

καρκίνωµα(

bronchioloalveolar

carcinoma – BAC), αφορά σε 2% περίπου των περιπτώσεων, προέρχεται από
επιθηλιακά

κύτταρα

επί

ή

άπω

των

τελικών

βρογχιολίων,

επεκτείνεται

ενδοκυψελιδικά και µπορεί να εµφανιστεί ώς διάχυτες διηθήσεις ή µονήρη ή
πολλαπλά πνευµονικά οζίδια. Πάνω από 50% των BACs σχετίζονται µε ουλές στον
πνεύµονα και ο όγκος συχνά αναπτύσσεται στις παρυφές της ουλής [86].
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Εικόνα 4.3.4. Υψηλής διαφοροποίησης αδενοκαρκίνωµα µε σχηµατισµό αδενικών
σχηµατισµών από τα καρκινικά κύτταρα.

Το µεγαλοκυτταρικό (Large-cell) καρκίνωµα του πνεύµονα αποτελεί το 9%
των καρκίνων του πνεύµονα [80]. Οι όγκοι αυτοί αναπτύσσονται συχνότερα στην
περιφέρεια του πνεύµονα αν και δεν αποκλείεται η κεντρική εντόπιση.

Εικόνα 4.3.5. Χαµηλής διαφοροποίησης µεγαλοκυτταρικό καρκίνωµα µε κύτταρα
πού φέρουν έναν ευµεγέθη πυρήνα και σχετικά εµφανές πυρηνίσκο. Στους όγκους
αυτούς απουσιάζει η όποια αδενικού, πλακώδους, ή νευροενδοκρινούς τύπου
διαφοροποίηση.
Ο καπνός και κυρίως το κάπνισµα τσιγάρων σχετίζεται απόλυτα µε την
ανάπτυξη βρογχογενούς καρκίνου και αφορά όλους τους ιστολογικούς τύπους
ιδιαίτερα δε τα πλακώδες, αδιαφοροποίητο και SCLC. Τα αδενοκαρκινώµατα, πού
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εµφανίζουν διαρκή αύξηση εµφανίζονται και σε νεώτερες ηλικίες, σε µή καπνιστές
και σε γυναίκες γεγονός πού υποδηλώνει και άλλες, εκτός από το κάπνισµα, αιτίες
ανάπτυξης του ιστολογικού αυτού τύπου. Υπάρχουν ενδείξεις οτι διαφορετικοί
µοριακοί µηχανισµοί λειτουργούν κατά την καρκινογένεση στά αδενοκαρκινώµατα
πού αναπτύσσονται σε καπνιστές και µή καπνιστές και οτι προκειται πρακτικά γιά
διαφορετικά νοσήµατα [87].

4.4. Μοριακή και γενετική ανάλυση του καρκίνου του πνεύµονα

Ο καρκίνος του πνεύµονα αποτελεί την τελική έκφραση µιας πολυσταδιακής
διαδικασίας καρκινογένεσης, η οποία τις περισσότερες φορές οφείλεται σε γενετικές
και επιγενετικές αλλοιώσεις πού προκαλούνται από την χρόνια έκθεση στα
καρκινογόνα πού περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου.
Η γενετική αστάθεια στον καρκίνο του ανθρώπου φαίνεται οτι εκφράζεται σε
δύο επίπεδα. Στο επίπεδο των χρωµοσωµάτων, το οποίο περιλαµβάνει µεγάλου
µεγέθους προσθήκες ή απώλειες γενετικού υλικού και στο επίπεεδο των
νουκλεοτιδίων όπου οι µεταβολές αφορούν µία οι περισσότερες αλλαγές βάσεων[88].
Ο καρκίνος του πνεύµονα χαρακτηρίζεται από ένα µεγάλο αριθµό χρωµοσωµικό
ανωµαλιών (ανευπλοειδία), και δοµικών κυτταρογενετικών ανωµαλιών πού
περιλαµβάνουν απαλείψεις (deletions) και µη αµοιβαίες µετατοπίσεις (non reciprocal
translocations)[89].

Τουλάχιστον

τρείς

κατηγορίες

κυτταρικών

γονιδίων

συµµετέχουν στην διαδικασία της κακοήθους εξαλλαγής στον καρκίνο του πνεύµονα
: Ογκογονίδια (proto-oncogenes), Ογκοκατασταλτικά γονίδια (Tumour suppressor
genes – TSGs) και γονίδια πού συµµετέχουν στην επιδιόρθωση του DNA. Η
ενεργοποίηση των ογκογονιδίων λαµβάνει χώρα µετά από σηµειακές µεταλλάξεις,
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γονιδιακή

ενίσχυση

(gene

amplification)

ή

χρωµοσωµικές

επαναδιατάξεις

(chromosomal rearrangements). Τα TSGs, κλασσικά απενεργοποιούνται µετά από την
απώλεια ενός αλληλοµόρφου και τον συνδυασµό µεταλλάξεων ή παθολογικής
µεθυλίωσης του συγκεκριµένου TSG στο εναποµείναν αλληλόλοµορφο. Οι µέχρι
τώρα µελέτες δεν έχουν επιβεβαιώσει τον σηµαντικό ρόλο πού παίζουν στην
καρκινογένεση στον πνεύµονα αλλοιώσεις σε σωµατικά κύτταρα στά γονίδια
επιδιόρθωσεις του DNA. Εχουν όµως παρατηρηθεί αλλοιώσεις σε περιοχές
επαναλαµβανόµενου

DNA,

πού

προσοµοιάζουν

µε

τις

αλλοιώσεις

πού

παρατηρούνται στον καρκίνο του παχέος εντέρου και σε άλλους καρκίνους µε
µεταλλάξεις στά ένζυµα επιδιόρθωσης του DNA (mismatch repair genes). Θα πρέπει
όµως να σηµειωθεί οτι στον καρκίνο του πνεύµονα εκφράζεται ένας διαφορετικός
φαινότυπος από τον φαινότυπο πού χαρακτηρίζεται από την διάχυτη παρουσία
αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA (replication error repair positive – RER+).
Στον φαινότυπο αυτό η εµφάνιση καινούργιων αλληλοµόρφων αφορά λιγότερες
περιοχές του γονιδιώµατος και συνήθως εµφανίζεται µία καινούργια µπάντα και όχι η
κλιµακωτή (laddering) εµφάνιση πού χαρακτηρίζει τους RER+ καρκίνους µε
αποτέλεσµα να θεωρείται περισσότερο δόκιµος ο όρος «µικροδορυφορικές
τροποποιήσεις» (microsatellite alterations – MA). ΜΑ έχουν αναφερθεί σε περίπου
35% των SCLC και στο 22% των ΝSCLC[90]. Οι ΜΑ φαίνεται πως σχετίζονται µε
νεαρότερη ηλικία [91] µικρότερη επιβίωση [92]και προχωρηµένο στάδιο καρκίνου
[93].

4.4.1. Χρωµοσωµικές ανωµαλίες
Κύτταρα από προκαρκινωµατώδεις αλλοιώσεις, περιέχουν µιά σειρά από
µοριακές γενετικές αλλοιώσεις, µερικές από τις οποίες είναι όµοιες µε αυτές πού
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απαντώνται σε κακοήθη κύτταρα από καρκίνο του πνεύµονα. Η ανάλυση
αλληλοµόρφων από κύτταρα πού αποµονώθησαν από προκαρκινωµατώδεις
αλλοιώσεις του πνεύµονα µε µικροτόµο, δείχνει οτι οι πρωιµότερες αλλοιώσεις στο
επιθήλιο των βρόγχων είναι η απώλεια ετεροζυγωτίας (loss of heterozygosity – LOH)
στον χρωµοσωµικό βραχίονα 3p, και στην συνέχεια στους χρωµοσωµικούς βραχίονες
9p, 8p, 17p και 5q καθώς και µεταλλάξεις των ras γονιδίων [70].
Η ακριβής βιολογική σηµασία της LOH, δεν είναι απόλυτα κατανοητή.
Πρόσφατα δεδοµένα υποστηρίζουν οτι η LOH µπορεί να είναι αποτέλεσµα µιτωτικού
ανασυνδυασµού, ότι η φυσική απώλεια γενετικών τόπων είναι ασύνηθες γεγονός και
οτι η LOH, πιθανόν προηγείται του χρωµοσωµικού διπλασιασµού [94].
Οι γενετικές αλλοιώσεις πού ανευρίσκονται στον διηθητικό καρκίνο του
πνεύµονα και σε προκαρκινωµατώδεις καταστάσεις, ανευρίσκονται επίσης και σε
βρογχικό επιθήλιο φυσιολογικής όψης και µορφολογίας από πρώην και νυν καπνιστές
[57] [56]. Ετσι σε φαινοµενικά φυσιολογικό βρογχικό επιθήλιο, η πρωιµότερη
αλλοίωση φαίνεται πως είναι η απώλεια ετεροζυγωτίας στον χρωµοσωµικό βραχίονα
3p, σε περίπου 50% των δειγµάτων από αυτόν τον πληθυσµό. Παρατηρείται επίσης
µία προοδευτική αύξηση στην συχνότητα και στο µέγεθος των περοχών πού
εµφανίζουν απώλεια ετεροζυγωτίας καθώς προχωρούµε από το φυσιολογικό
βρογχικό βλεννογόνο στην υπερπλασία και µεταπλασία (πού παριστούν σχετικά ήπιες
αλλοιώσεις) και ακόµα περισσότερο στην δυσπλασία ή το καρκίνωµα in situ[56].
Οι παρατηρήσεις αυτές είναι σε συµφωνία µε τη θεωρία της «καρκινογένεσης
πεδίου» (field cancerization), κατά την οποία το σύνολο του ιστού εκτίθεται
επανειλληµένα στον καπνό του τσιγάρου και βρίσκεται σε κίνδυνο στην ανάπτυξη
πολλαπλών, διακριτών και µή σχετιζόµενων κλωνικά εστιών νεοπλασίας, µία άποψη
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πού ενισχύεται από την διάχυτη παρουσία ανευπλοειδίας στο αναπνευστικό δέντρο
των καπνιστών[95].

56

4.4.2. Ογκο-κατασταλτικά γονίδια (Tumor suppressor genes-TSGs)
Το p53 TSG, είναι υπεύθυνο για την ακεραιότητα του γενετικού υλικού µετά
από βλάβη απο έκθεση στην υπεριώδη και στην ακτινοβολία γ, καθώς και µετά από
την επίδραση διαφόρων άλλων καρκινογόνων. Η βλάβη του DNA και η υποξία
αυξάνουν την έκφραση του p53, το οποίο ενεργεί ως ένας µεταγραφικός παράγοντας
πού αναγνωρίζει συγκεκριµένη αλληλουχία στο γονιδίωµα και ρυθµίζει την εκφραση
παρακείµενων γονιδίων κατά τη φορά του πλαισίου ανάγνωσης. Τα γονίδια αυτά
περιλαµβάνουν τα p21, MDM2, GADD45 και ΒΑΧ, συντελώντας µε αυτόν τον
τρόπο στη ρύθµιση της G1/S µετάβασης στον κυτταρικό κύκλο, το G2/M σηµείο
ελέγχου βλάβης του DNA καθώς και στην διαδικασία της απόπτωσης δηλαδή του
προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου. Η δυσλειτουργία του p53, επιτρέπει την
απρόσφορη επιβίωση κυττάρων πού φέρουν σοβαρές γενετικές αλλοιώσεις
επιτρέποντας την συσσώρευση ακόµα περισσότερων µεταλλάξεων και την
αναπότρεπτη τέλος εξαλλαγή προς την κακοήθεια (Εικόνα 4.4.2.1.και Εικόνα
4.4.2.2.).

Εικόνα 4.4.2.1. Αναστολή της εξέλιξης του κυτταpικού κύκλου από το p53 ως
απάντηση στη βλάβη του DNA. Η υπό φυσιολογικές συνθήκες ασταθής πρωτείνη
p53, σταθεροποιείται από DNA πού έχει υποστεί βλάβη, µε αποτέλεσµα η
ενδοκυττάρια συγκέντρωσή του να αυξάνει. ∆ρώντας ως µεταγραφικός παράγοντας,
το p53 επάγει την έκφραση του p21CIP, ενός αναστολέα των κινασών κυκλινών πού
αναστέλλει τα συµπλέγµατα των Cdk1-, Cdk2-, Cdk4-, και Cdk6-κυκλινών. Η
σύνδεση του p21CIP µε αυτά οδηγεί στην καθήλωση του κυττάρου στην G1 και G2
φάση.
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Εικόνα 4.4.2.2. Οργάνωση του συστήµατος του p53 ογκο-κατασταλτικού
γονιδίου. Το p53 γονίδιο εδράζεται στο βραχύ σκέλος του χρωµοσώµατος 17 (17p).
Συνδράµει στην διατήρηση της σταθερότητας του γονιδιώµατος, αναστέλλει το
κυτταρικό κύκλο στην G1 φάση, και οδηγεί το κύτταρο σε απόπτωση, εφόσον η
βλάβη πού έχει υποστεί το DNA, δεν επιδέχεται επιδιόρθωσης. Οι λειτουργίες αυτές
χάνονται λόγω µεταλλάξεων του p53 στό 90% των µικροκυτταρικών καρκίνων του
πνέυµονα και σε περισσότερο από το 50% των µη µικροκυτταρικών. Την δράση του
p53 ανταγωνίζεται το MDM2 (το οποίο µε αυτόν τον τρόπο λειτουργεί ως
ογκογονίδιο), δηµιουργώντας µε το p53 µία αγκύλη αρνητικής ανάδρασης (negative
feedback loop).
Το p53 έχει κεντρική θέση στην καρκινογένεση στον καρκίνο του πνεύµονα.
Ο χρωµοσωµικός βραχίονας στον οποίο εντοπίζεται (17p13), εµφανίζει πολύ συχνά
ηµίζυγη απώλεια και η αδρανοποίηση του εναποµείναντος αλλήλόµορφου µέσω
µεταλλάξεων, λαµβάνει χώρα σε ποσοστό µεγαλύτερο του 75% στους SCLC και σε
περίπου 50% στούς NSCLC [96] [97] [98].
Οι µεταλλάξεις του p53 στον καρκίνο του πνεύµονα σχετίζονται στενά µε το
κάπνισµα και πρόκειται κυρίως γιά αµφιµετατροπές γουανίνης σε θυµίνη (G-T
transversions) όπως αναµένει κανείς από τα καρκινογόνα πού περιέχονται στο
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τσιγάρο[96]. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το βενζο-(a)-πυρένιο εκλεκτικά
σχηµατίζει σύµπλοκα µε το DNA των βρογχικών επιθηλιακών κυττάρων σε εκείνες
ακριβώς τις περιοχές του p53 πού µεταλλάσονται συχνότερα (major mutational
hotspots) [99]. Παρανοηµατικές µεταλλάξεις του p53 (missense mutations), µπορούν
να οδηγήσουν σε παράταση του χρόνου ηµιζωής του πρωτεινικού παραγώγου και σε
ανίχνευση

του

ανώµαλου

πρωτεινικού

παραγώγου

µε

µεθόδους

ανοσοιστοχηµείας[100]. Ανώµαλη έκφραση του p53 µε µεθόδους ανοσοιστοχηµείας
έχει διαπιστωθεί στο 40% µε 70% των SCLC και στο 40% µε 60% των ΝSCLC (τα
πλακώδη καρκινώµατα σχετικά υψηλότερα από τα αδενοκαρκινώµατα) [101] [102]
[103] (Εικόνα 4.4.2.3.).

Εικόνα 4.4.2.3. Η πρωτείνη p53 του ανθρώπου. (α) Μεταλλάξεις σε καρκίνους
στον άνθρωπο πού οδηγούν στην απώλεια της λειτουργικότητας του µορίου της p53
πρωτείνης. Τα τµήµατα µε έντονη σκιαγράφηση αφορούν σε περιοχές πού
παρουσιάζουν υψηλό βαθµό διατήρησης εξελικτικά. Οι κάθετες γραµµές
αναπαριστούν την συχνότητα µε την οποία εµφανίζει µεταλλάξεις το κάθε
υπόλλειµµα αµινοξέος του µορίου στους όγκους του ανθρώπου. Οι µεταλλάξεις όπως
φαίνεται, αφορούν κυρίως στις περιοχές II V. (β) Λειτουργική οργάνωση της δοµής
της p53 πρωτείνης. Η φωσφωρυλίωση από κινάσες των περιοχών πού
υποσηµειώνονται µε P σταθεροποιεί τη δοµή του p53. Η MDM2 πρωτείνη συνδέεται
στην περιοχή πού φαίνεται στο σχήµα και καταστέλλει την µεταγραφική
ενεργοποίηση από το p53 αποτελώντας κοµµάτι του µηχανισµού ελέγχου της
λειτουργίας του p53. Η δράση του p53 αναστέλλεται επίσης µε τη σύνδεση
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πρωτεινών από ιούς, όπως η E6 του ιού του ανθρώπινου θηλώµατος (HPV) και η E1b
από τούς αδενοιούς. [Τροποποιηµένο από το C. C. Harris, 1993, Science 262:1980.
και L. Ko and C. Prives, 1996, Genes & Develop. 10:1054.]
Η έκφραση του p21 γονιδίου ενισχύεται από το p53 και το οποίο αναστέλλει
την δράση των G1 κυκλοεξαρτηµένων κινασών έχοντας ανασταλτικό ρόλο στη
µετάβαση από τη φάση G1 στη φάση S [104]. Το p21 γονίδιο υπερεκφράζεται στο
65% µε 75% των ΝSCLC, ειδικότερα στους όγκους υψηλής διαφοροποίησης[105]. Σε
µία µελέτη η υπερέκφραση αυτή συνδεόταν µε καλύτερη πρόγνωση[106], ενώ σε µία
άλλη η ταυτόχρονη έκφραση και του TGF-β1 συνοδευόταν από καλύτερη πρόγνωση
από ότι η µη ταυτόχρονη έκφραση[107]. Εποµένως θα µπορούσε να συµπεράνει
κανείς από την υπερέκφραση του p21 οτι υπάρχουν και άλλοι µηχανισµοί πού
ενεργοποιούν την παραγωγή του, ενώ από την άλλη µεριά η ανάπτυξη καρκίνου σε
έδαφος υπερέκκρισης p21, υποσηµειώνει την παρουσία καί άλλων ελλειµάτων στους
κυτταρικούς µηχανισµούς ελέγχου, ικανούς να υπερκεράσσουν την αρνητική
επίδραση του p21 (Εικόνα 4.4.2.4.).
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Εικόνα 4.4.2.4. Επαγωγή της σύνθεσης της p21 πρωτείνης από τη βλάβη στο
DNA. Η βλάβη του DNA έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση των ενδοκυττάριων
επιπέδων του p53, πού µε τη σειρά του ενεργοποιεί την µεταγραφή του γονιδίου πού
κωδικοποιεί τον αναστολέα κινασών εξαρτώµενων από κυκλινες (Cyclin dependent
kinases- Cdks), p21. Επιπρόσθετα µε την αναστολή της εξέλιξης στον κυτταρικό
κύκλο µέσω της σύνδεσής του µε το σύµπλοκο Cdk/cyclin, η p21 µπορεί να
αναστείλει απευθείας την σύνθεση του DNA µέσω της αλληλεπίδρασής της µε το
PCNA (µία υποµονάδα της DNA πολυµεράσης δ).
Το προιόν του MDM2 ογκογονιδίου αναστέλλει τη δράση του p53
εµποδίζοντας την ρύθµιση πού ασκεί στα γονίδια στόχους και επάγει την αποδόµησή
του µέσα από το σύστηµα της ουµπικουιτίνης. Από την άλλη µεριά το p53, επάγει την
έκφρραση του MDM2 µέσω άµεσης δέσµευσης και ενεργοποίησης του προαγωγού
(promoter) του MDM2. Η MDM2 πρωτείνη υπερεκφράζεται στο 25% των
ΝSCLC[108] και η έκφραση του MDM2 χωρίς την ανώµαλη έκφραση του p53
φαίνεται να έχει ευνοικό προγνωστικό χαρακτήρα (Εικόνα 4.4.2.2.).
Κεντρική θέση στον έλεγχο της µετάβασης από την G1 στην S φάση του
κυτταρικού κύκλου, έχει το σύστηµα της p16 πρωτείνης – D1 κυκλίνης – της
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εξαρτώµενης από κυκλίνες κινάσης 4 (CDK4) – πρωτείνης ρετινοβλαστώµατος (RB
protein) και τα στοιχεία του συστήµατος αυτού µεταβάλλονται λειτουργικά ή
µεταλλάσσονται σε πολλούς καρκίνους. Η αδρανοποίηση και των δύο αλληλοµόρφων
του RB TSG, πού εδράζεται στή χρωµοσωµική θέση 13q14, είναι συνήθης στον
καρκίνο του πνεύµονα µε ανωµαλίες της πρωτείνης να παρατηρούνται στο 90%
περίπου των SCLC και στο 15% µε 30% των ΝSCLC[109] [110] [102] [111].
Λειτουργική απώλεια του RB µπορεί να οφείλεται σε εξαλείψεις (deletions), µη
νοηµατικές µεταλλάξεις (nonsense mutations), ή σε διαταραχές µατίσµατος (splicing
abnormalities), πού συχνά οδηγούν σε µία βραχύτερη πρωτείνη. Το άν η απουσία
έκφρασης του ρετινοβλαστώµατος σχετίζεται µε φτωχή πρόγνωση στον ΝSCLC δεν
είναι πλήρως ξεκαθαρισµένο και οι απόψεις διίστανται [102] [112]. Οι συγγενείς
ασθενών µε ρετινοβλάστωµα πού φέρουν µεταλλάξεις του RB στην γαµετική σειρά,
έχουν 15 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρκίνο του πνεύµονα
από τον γενικό πληθυσµό[113], φαίνεται δηλαδή πώς υπάρχει µία γενετική
προδιάθεση γιά την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύµονα.
Η D1 κυκλίνη αναστέλλει την δράση του RB, διεγείροντας την
φωσφορυλίωσή του από την CDK4. Η υπερέκφραση λοιπόν της D1 κυκλίνης
αποτελεί έναν εναλλακτικό µηχανισµό διαταραχής του εν λόγω συστήµατος και
παρατηρείται στο 25% µε 47% των πρωτοπαθών ΝSCLC ενίοτε σχετιζόµενη µε
φτωχή πρόγνωση[114].
Το p16 ρυθµίζει την λειτουργία του RB αναστέλλοντας την δράση των CDK4
και CDK6 κινασών. Το p16 (p16INK4/CDKN2) εδράζεται στη χρωµοσωµική θέση
9p21 η οποία εµφανίζει συχνά απώλεια ετεροζυγωτίας και µεταλλάξεις στον καρκίνο
του πνεύµονα[90]. Οµόζυγη εξάλλειψη ή σηµειακές µεταλλάξεις λαµβάνουν χώρα
στο 10% µε 40% των ΝSCLC [115]. Εναλλακτικά η ελάττωση της έκφρασης του p16
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λαµβάνει χώρα µέσα από την µεθυλίωση του προαγωγέα του γονιδίου στο 30% µε
40% των περιπτώσεων[116]. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα το 30% µε 50%
των αρχικού σταδίου πρωτοπαθών ΝSCLC να µήν εκφράζουν την p16 (Εικόνα
4.4.2.5.).

Εικόνα 4.4.2.5. Αναστολή της εξέλιξης του κυτταρικού κύκλου µέσω των Rb και
p16. Το Rb αναστέλλει την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου πέρα από το σηµείο
ελέγχου της φάσης G1. Το ετεροδιµερές σύµπλοκο Cdk4/cyclin D επάγει την πρόοδο
του κύκλου πέραν του σηµείου ελέγχου µέσω της φωσφορυλίωσης και της
αδρανοποίησης του Rb. Η δράση του Cdk4/cyclin D αναστέλλεται από το p16.
Η χρωµοσωµική θέση του p16 κωδικοποιεί επίσης µία πρωτείνη πού
προκύπτει από ένα εναλλακτικό πλαίσο ανάγνωσης (Alternative Reading Frame –
ARF), πού ονοµάζεται p19ARF. Η πρωτείνη αυτή συνδέεται µε το σύµπλοκο MDM2 –
p53 και αποτρέπει την αποδόµηση του p53. Ανοσοιστοχηµικές µελέτες υποστηρίζουν
οτι η συγκεκριµένη πρωτείνη εµφανίζει απώλεια έκφρασης σε όγκους µε
νευροενδοκρινικούς χαρακτήρες[117] (Εικόνα 4.4.2.2.).
Η παρουσία άλλων υποψήφιων TSGs συµπεραίνεται από την παρουσία
ηµίζυγων ή οµόζυγων εξαλλείψεων σε πολλαπλές χρωµοσωµικές θέσειςστον καρκίνο
του πνεύµονα. Τέτοιες περιοχές πού εµφανίζουν ηµίζυγο εξάλλειψη περιλαµβάνουν
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τους χρωµοσωµικούς βραχίονες 1p, 1q, 2q, 3p, 4p, 4q, 5q, 6p, 6q, 8p, 8q, 11p, 11q,
14q, 17q, 18q και 22q[118] [119] [120] [121] [122] [123].
Η άποψη ότι στον χρωµοσωµικό βραχίονα 3p, εδράζονται σηµαντικά TSGs
γιά την ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύµονα, ενισχύεται από την παρατήρηση ότι σε
κυτταρικές σειρές καρκίνου του πνεύµονα παρατηρείται οµόζυγη εξάλλειψη στις
θέσεις 3p12-13, 3p14.2 και 3p21[90].
Περιοχές του χρωµοσώµατος 3p υπόκεινται σε απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss
Of Heterozygosity – LOH) πολύ συχνά, τόσο στον µικροκυτταρικό(>90%), όσο και
στο µή µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα(>80%). Ενα από τα υποψήφια
ογκοκατασταλτικά γονίδια είναι το FHIT, η χρωµοσωµική θέση του οποίου (3p14.2),
υφίσταται πολύ συχνά ηµίζυγο και ενίοτε οµόζυγο εξάλλειψη στον καρκίνο του
πνεύµονα. Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί µία δινουκλεοσιδική 5’, 5’’’-P 1 -P 3 τριφωσφωρική υδρολάση και η απώλεια της οδηγεί σε άθροιση τετραφωσφορικής
διαδενοσίνης διεγείροντας µε αυτό το τρόπο τηη σύνθεση DNA και τον κυτταρικό
πολλαπλασιασµό. Τα κύτταρα του καρκίνου του πνεύµονα εκφράζουν συχνά (40% 80%) ανώµαλα mRNA µεταγραφήµατα (transcripts) αλλά σχεδόν πάντα εκφράζονται
επίσης και φυσικού τύπου µεταγραφήµατα[124]. Η απώλεια έκφρασης του FHIT
στον καρκίνο του πνεύµονα συχνά προκαλείται από υπερµεθυλίωση του προαγωγέα
του[125], ενώ η LOH στη θέση του FHIT είναι περισσότερη συχνή στους καπνιστές
από οτι στους µή καπνιστές[126], και µπορεί να σχετίζεται µε φτωχότερη
πρόγνωση[127].
Εκτός από το FHIT, άλλες περιοχές του 3p πού παρουσιάζουν οµόζυγο
εξάλλειψη στον καρκίνο του πνεύµονα αποτελούν οι 3p12 και τουλάχιστον τρείς
διακριτές θέσεις στη θέση 3p21.3[128] [129].
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Γονίδια πού εντοπίζονται στη περιοχή 3p21.3 και φαίνονται ότι συµµετέχουν
στην καρκινογένεση στον πνεύµονα είναι τα CACNA2D2[130], η SEMA3B
πρωτείνη πού προκαλεί απόπτωση σε νευρικά κύτταρα[131],

και η πρωτείνη

RASSF1A, πού σχετίζεται µε το RAS ογκογονίδιο[132]. Αλλα γονίδια στην ίδια
χρωµοσωµική θέση αποτελούν τα BAP1 (BRCA1 binding protein) [133], και hMLH1
γονίδια τα οποία όµως δεν εµφανίζουν µεταλλάξεις σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων
καρκίνου του πνεύµονα[134].
Αλλο υποψήφιο TSG, είναι το γονίδιο PTEN στη χρωµοσωµική θέση 10q23
πού κωδικοποιεί µία φωσφατάση[135]. Οι φωσφατάσες τυροσίνης, έχουν την
ικανότητα να ανταγωνίζονται τις πρωτεινικές κινάσες και το PTEN εµφανίζει
µεταλλάξεις σε ένα ποσοστό καρκίνων του πνεύµονα ενώ παρουσιάζει και οµόζυγη
εξάλλειψη σε αρκετές κυτταρικές σειρές καρκίνου του πνεύµονα[136] (Εικόνα
4.4.2.6.).
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Εικόνα 4.4.2.6. Καταστολή της επιβίωσης των κυττάρων από το PTEN. Η
ογκοκατασταλτική πρωτείνη PTEN είναι µία φωσφατάση λιπιδίων πού
αποφωσφορυλιώνει την PIP3 στην θέση 3 της ινοσιτόλης οδηγώντας στην παραγωγή
PIP2. Με αυτόν τον τρόπο η PTEN ανταγωνίζεται την δράση των PI 3-κινάσης και
Akt, πού ευοδώνουν την κυτταρική επιβίωση.

4.4.3. Ογκογονίδια
Αυτοκρινείς και παρακρινείς µηχανισµοί λειτουργούν στον καρκίνο του
πνεύµονα σαν αποτέλεσµα της έκφρασης παραγόντων ανάπτυξης (growth factors),
ρυθµιστικών πεπτιδίων και των υποδοχέων τους από τα καρκινικά αλλά και από τα
παρακείµενα φυσιολογικά κύτταρα. Πολλά από τα τµήµατα των µηχανισµών αυτών
είναι παράγωγα πρωτο-ογκογονιδίων.
Το αυξητικό δίκτυο της βοµβεσίνης (gastrin-releasing peptide/bombesin –
GRP/BN) φαίνεται πως παίζει ρόλο στην ανάπτυξη και την επιδιόρθωση στον
πνεύµονα[137]. Ανοσοιστοχηµικές µελέτες δείχνουν οτι περίπου το 20% µε 60% των
SCLC εκφράζουν την GRP/BN, ενώ τα

ΝSCLC την εκφράζουν λιγότερο

συχνά[138].
Τα ΝSCLC εµφανίζουν αλλοιώσεις στους υποδοχείς ERBB2 και ERBB1 µε
µεγαλύτερη συχνότητα από ότι τα SCLC. Οι υποδοχείς αυτοί αποτελούν µέλος της
οικογένειας των διαµεµβρανικών υποδοχέων της τυροσινικής κινάσης. Η σύνδεση
του υποδοχέα µε το αντίστοιχο πρόσδεµα (ligand) οδηγεί στην δηµιουργία οµο- ή
έτεροδιµερών µεταξύ των ERRB υποδοχέων γεγονός πού τους προσδίδει ιδιότητες
κινάσης προκειµένου να ενεργοποιήσουν ενδοκυττάριους µηχανισµούς µεταγωγής
σήµατος, όπως το µονοπάτι της MAP κινάσης.
Ο ERBB2 εκφράζεται σε ποσοστό περίπου 30% των ΝSCLC, ιδιαίτερα στα
αδενοκαρκινώµατα[139]. Υψηλά επίπεδα ERBB2 σχετίζονται µε τον MDR (multiple
drug resistance) φαινότυπο[140] και µε αυξηµένο µεταστατικό δυναµικό των ΝSCLC
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[141], τα οποία πιθανόν εξηγούν την κακή πρόγνωση πού σχετίζεται από µερικούς
ερευνητές η υπερέκφραση του ERBB2[142].
Ο ERBB1 δρά ρυθµιστικά στον πολλαπλασιασµό και την διαφοροποίηση των
επιθηλιακών κυττάρων και ενεργοποιείται στον καρκίνο του πνεύµονα µέσω
υπερέκφρασης η οποία επάγεται µε άγνωστο µηχανισµό. Η παραγωγή από τα
κύτταρα του καρκίνου του πνεύµονα προσδεµάτων γιά τον ERBB1, όπως ο EGF και
ο TGF-β, ενώ παράλληλα εκφράζουν και τους αντίστοιχους υποδοχείς, υποσηµειώνει
την παρουσία αυτοκρινών αγκυλών [139]. Η ενεργοποίηση του ERBB1 είναι
περισσότερο συχνή στο ΝSCLC και µπορεί να σχετίζεται µε το στάδιο της νόσου και
το βαθµό διαφοροποίησης [143] (Εικόνα 4.4.4.3.).

Εικόνα 4.4.4.3. Σχηµατική αναπαράσταση της θέσης του ErbB ογκογονιδίου στις
οδούς µεταγωγής σήµατος στο κύτταρο (signal transduction). Ογκογόνες
πρωτείνες δρούν ως αυξητικοί παράγοντες (π.χ., EGF), υποδοχείς αυξητικών
παραγόντων (π.χ., ErbB), και ενδοκυττάρια µόρια µεταγωγής σήµατος (Ras και Raf).
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Τα Ras και Raf ενεργοποιούν την οδό της ERK MAP κινάσης οδηγώντας στην
επαγωγή και άλλων γονιδίων (π.χ., fos) πού κωδικοποιούν εν δυνάµει ογκογόνες
πρωτείνες πού δρουν ως ρυθµιστικοί παράγοντες της µεταγραφής. Οι πρωτείνες µε
γνωστή ογκογόνο δράση υποσηµειώνονται µε µία κίτρινη άλω.
Τα µέλη της οικογένειας των ras πρωτο-ογκογονιδίων (KRAS, HRAS και
NRAS) κωδικοποιούν πρωτείνες της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης, τα οποία
ενεργοποιούνται σε ορισµένες περιπτώσεις καρκίνου του πνεύµονα µέσα από
σηµειακές µεταλλάξεις, γεγονός πού έχει ως αποτέλεσµα την επαγωγή παθολογικού
σήµατος γιά συνεχή κυτταρική διαίρεση (Εικόνα 4.4.3.1. και Εικόνα 4.4.3.1.). Το
KRAS αποτελεί το συχνότερα ενεργοποιούµενο µέλος της οικογένειας στον καρκίνο
του πνεύµονα, συνήθως µετά από µεταλλάξεις στο κωδικώνιο 12, αλλά ενίοτε και στα
κωδικόνια 13 και 61. Οι µεταλλάξεις στο KRAS λαµβάνουν χώρα στο 20% µε 30%
των αδενοκαρκινωµάτων του πνεύµονα και σε 15% µε 20% του συνόλου των
NSCLC, ωστόσο απαντώνται σπάνια στο SCLC[138]. Παρατηρείται επίσης και µία
ετερογένεια στην παρουσία των µεταλλάξεων του KRAS. Γιά παράδειγµα
µεταλλάξεις παρατηρούνται στα παρεγχυµατικά, όχι όµως και στα βρογχικά
αδενοκαρκινώµατα[144], ενώ τα αδενοκαρκινώµατα του υποτύπου εκ λαγηνοειδών
κυττάρων (goblet-cell), εµφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό µεταλλάξεων στο
KRAS[145]. Οι µεταλλάξεις στο KRAS συσχετίζονται µε το κάπνισµα171, και συχνά
πρόκειται για αµφιµετατροπές γουανίνης σε θυµίνη (G-T transversions) πού
σχετίζονται µε τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες και τις νιτροζαµίνες[96].
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Εικόνα 4.4.3.1. Η ενεργοποίηση του Ras µετά τον υποδοχέα τυροσινικής κινάσης.
Σχηµατίζεται ένα σύµπλοκο µεταξύ των µορίων Grb2 και του παράγοντα ανταλλαγής
νουκλεοτιδίων της γουανίνης Sos. Το σύµπλοκο αυτό συνδέεται µε το τµήµα του
υποδοχέα πού περιέχει τις φωσφορυλιωµένες τυροσίνες µέσω των σουλφυδριλικών
οµάδων του Grb2. Η αλληλεπίδραση αυτή µετακινεί το Sos στην κυτταροπλασµατική
µεµβράνη, όπου µπορεί να επιτελέσει την ανταλλαγή των GDP/GTP στο µόριο του
Ras. Το ενεργοποιηµένο σύµπλοκο Ras-GTP συνδέεται στη συνέχεια µε την
πρωτεινική κινάση Raf.

Εικόνα 4.4.3.2. Λειτουργική ρύθµιση των Ras πρωτεινών. Οι Ras πρωτείνες
εναλάσσονται µεταξύ της αδρανούς συνδεδεµένης µε GDP µορφής, και της
ενεργοποιηµένης µε GTP συνδεδεµένης µορφής.
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Η µεταγωγή του σήµατος από το σύστηµα των RAS γονιδίων έχει σαν τελικό
αποτέλεσµα την ενεργοποίηση πυρηνικών πρωτο-ογκογονιδίων όπως το MYC, το
οποίο µετά από τον ετεροδιµερισµό του ενεργοποιεί µέσω µεταγραφικών µηχανισµών
την έκφραση γονιδίων πού διεγείρουν την κυτταρική αύξηση. Η οικογένεια των myc
ογκογονιδίων περιλαµβάνει τα MYC, MYCN, και MYCL (το οποίο αρχικα
αποµονώθηκε στον καρκίνο του πνεύµονα [146]). Το MYC ενεργοποιείται και στους
δύο υποτύπους του καρκίνου του πνεύµονα (NSCLC και SCLC), ενώ τα υπόλοιπα
δύο µέλη της οικογένειας ενεργοποιούνται κυρίως στον SCLC. Η ενεργοποίηση
λαµβάνει χώρα µέσω γονιδιακής ενίσχυσης (gene amplification) µε την παρουσία
περίπου 20 έως 100 αντιγράφων του γονιδίου ανά κύτταρο, ή εναλλακτικά µέσω
µεταγραφικής απορρύθµισης, µε τελικό αποτέλεσµα και των δύο την πρωτεινική
υπερέκφρραση. Μία µετα-ανάλυση 17 µελετών από τον Richardson και συνεργάτες,
έδειξε ότι 18% µε 31% των SCLC εµφάνιζαν ενίσχυση ενός µέλους της myc
οικογένειας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό γιά τα NSCLC ήταν 8% µε 20% [138].
Στον Πίνακα 1, απεικονίζονται οι µείζονες µοριακές αλλοιώσεις πού
παρατηρούνται στον καρκίνο του πνεύµονα ενώ στην Εικόνα 4.4.3.3. απεικονίζονται
σχηµατικά τα µοριακά βήµατα της καρκινογένεσης στον πνεύµονα.
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Εικόνα 4.4.3.3. ∆ιαδοχικές µορικές αλλοιώσεις στην διαδικασία της
καρκινογένεσης στον πνεύµονα. Αν και στον καρκίνο του πνεύµονα είναι πολλοί οι
γενετικοί δείκτες πού υφίστανται αλλοιώσεις, η χρονική στιγµή πού εµφανίζονται
στην µακρά ακολουθία των γεγονότων πού οδηγούν στον καρκίνο του πνεύµονα
ποικίλλει. Η χρονική αλληλουχία των µεταβολών αυτών έχει µελετηθεί σε
προνεοπλασµατικές αλλοιώσεις και αυτό γιατί οι διαδοχικές λήψεις από περιφερικα
τµήµατα του πνεύµονα είναι τεχνικά δύσκολη. Αρκετές αλλοιώσεις έχουν περιγραφεί
σε ιστολογικά φυσιολογικό επιθήλιο καπνιστών. Αλλες αλλοιώσεις έχουν περιγραφεί
σε ελαφρά παθολογικό επιθήλιο (υπερπλασία, µεταπλασία) πού δε θεωρείται οτι
αποτελεί αληθώς προκαρκινωµατώδεις αλλοιώσεις. Οι αλλοιώσεις αυτές θεωρούνται
ως πρώιµες στην διαδικασία της καρκινογένεσης. Οι µοριακές αλλοιώσεις πού
παρατηρούνται σε δυσπλασίες, θεωρούνται ενδιάµεσες στον χρόνο, ενώ αυτές πού
εµφανίζονται συνήθως σε CIS ή διηθητικά στάδια του καρκίνου θεωρούνται ως
όψιµες αλλοιώσεις. Μερικές αλλοιώσεις έχουν προοδευτικό χαρακτήρα, όπως εκείνες
στο χρωµόσωµα 3p, όπου σταδιακά οι αρχικά µικρού µεγέθους αλλοιώσεις φθάνουν
να αφορούν σε ολόκληρο τον χρωµοσωµικό βραχίονα σε αλλοιώσεις CIS.
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Πίνακας 1. Μείζονες µοριακές αλλοιώσεις που παρατηρούνται στον καρκίνο του
πνεύµονα.
SCLC (%)

NSLC (%)

75-100
40-70

~50
40-60

<1

10-40

0-10
~90

30-70
15-30

26

46

100

90

76

40

Μεθυλίωση DNA στη θέση RASSF1A (3p21.3)

90

30-40

Μεθυλίωση DNA µε

64

~50

GRP/GRP υποδοχέας

HGF/MET

SCF/KIT
<1
15-30

NDF/ERBB
15-20
5-10

75-95
~100

10-35
80-85

~35
Εξαρτώµενη από τη
θέση

~22
Εξαρτώµενη
από τη θέση

ΟΓΚΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ
∆ιαταραχές του p53
• Μεταλλάξεις και LOH στη θέση 17p13
• Ανώµαλη έκφραση του p53 (IHC)
∆ιαταραχές στο σύστηµα των p16-κυκλινης D1
– CDK4 - RB
• Μεταλλάξεις της p16 ή µεθυλίωση DNA µε
συνοδό LOH στη θέση 9p21
• Απουσία έκφρασης της p16 (IHC)
• Απουσία έκφρασης τού RB (IHC) µε
συνοδό LOH στη θέση 13q14
Μεθυλίωση DNA στη θέση APC µε συνοδό
LOH στη θέση 5q21
Εµφάνιση LOH στο χρωµόσωµα 3p (πολλαπλές
θέσεις)
Μεθυλίωση DNA στη θέση RAR-β (3p24)

συνοδό LOH στη θέση

FHIT (3p14.2)
ΠΡΩΤΟ-ΟΓΚΟ ΓΟΝΙ∆ΙΑ
Πιθανοί αυτοκρινείς µηχανισµοί
Μεταλλάξεις του RAS
Ενίσχυση του MYC*
ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ
Εκφραση του BCL-2
Ενεργοποίηση τελοµεράσης
Αστάθεια Μικροδορυφορικού DNA
Μεθυλίωση προαγωγών

SCLC = Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύµονα. ΝSCLC = Μη µικροκυτταρικός καρκίνος του
πνεύµονα. IHC = Ανοσοιστοχηµεία. GRP = Πεπτίδιο εκλύον Γαστρίνη. SCF = Παράγων αρχεγόνων
κυττάρων. HGF = Αυξητικός Παράγων Ηπατοκυττάρων. MET = Ογκογονίδιο Μετάστασης. NGF =
Νέος Παράγων ∆ιαφοροποίησης. ERBB = Επιδερµικός Αυξητικός Παράγων.
* Σε µερικές περιπτώσεις παρατηρείται υπερέκφραση χωρίς ενίσχυση. Στον SCLC ενισχύονται τα
MYC, MYCN και MYCL.
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5. Ιός του ανθρωπίνου θηλώµατος (Human papilloma virus – HPV) και καρκίνος
του πνεύµονα.
Ο HPV έχει συσχετισθεί µε την ανάπτυξη πολλών ιστολογικών τύπων
καρκίνου του ανθρώπου όπως ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας [147], του
οισοφάγου, του δέρµατος και του λάρυγγα [148](Εικόνα 5.1. και Εικόνα 5.2).
Μεταξύ των πρωτεινών πού κωδικοποιούνται στο γονιδίωµα του HPV η
πρώιµη πρωτείνη Ε6 συνδέεται µε το p53 και επάγει την αποδόµησή του µέσα από το
πρωτεολυτικό σύστηµα της ουµπικουιτίνης [149] (Εικόνα 5.3.) Το DNA του HPV
ανιχνεύεται σε ποσοστό µικρότερο του 10% στις περιπτώσεις καρκίνου του πνεύµονα
[150] [151] [Kinoshita, 1995 #171, υποδηλώνοντας ότι ο HPV δεν παίζει σηµαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύµονα.
Οπως είναι γνωστό το p53 υπάρχει σε δύο κύριους πολυµορφικούς τύπους
πού στο κωδικόνιο 72 κωδικοποιείται είτε αργινίνη (p53Arg), είτε προλίνη (p53Pro)
[152]. Εχει διατυπωθεί η άποψη ότι το η p53Arg πρωτείνη είναι περισσότερο ευπαθής
στην απενεργοποίηση της από την Ε6 πρωτείνη από το p53Pro αλληλόµορφο και οτι
η οµοζυγωτία p53 Arg/Arg σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο για την ανάπτυξη
καρκίνου του τραχήλου της µήτρας από τον HPV [153].
Για τον καρκίνο του πνεύµονα, αρκετές µελέτες δεν έχουν δείξει κάποια
συσχέτιση µε τον πολυµορφισµό στο κωδικόνιο 72 [154] [155], ενώ άλλες έχουν
αναδείξει συσχετίσεις µε αλληλόµορφο προλίνης [156] [157-159]. Σε νεοπλάσµατα
µε απώλεια ετεροζυγωτίας στη θέση ΤΡ53 στούς Arg/Pro ετεροζυγώτες χάνεται
εκλεκτικά το αλληλόµορφο µε την προλίνη [160] [161].
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Εικόνα 5.1. Σχηµατική αναπαράσταση του γονιδιώµατος του HPV-16, στην οποία
υποσηµειώνονται µε το γράµµα Ε, εν δυνάµει «γονίδια» (ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης
- open reading frames) και η πιθανή τους λειτουργία. ORF = open reading frame;
URR = ρυθµιστική θέση ανοδικά του µυνήµατος (upstream regulatory region).

Εικόνα 5.2. Σχηµατική αναπαράσταση των βιολογικών µηχανισµών πού διαθέτει ο
HPV και µπορεί να οδηγήσουν στην κακοήθη εξαλλαγή.
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Α
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Β
Εικόνα 5.3. Το σύστηµα ουµπικουιτίνης – πρωτεασώµατος. Σχηµατική
αναπαράσταση των στοιχείων του συστήµατος. Οι πρωτείνες πού αποδοµούνται
µέσω του συστήµατος ουµπικουιτίνης – πρωτεασώµατος αρχικά συνδέονται µε την
ουµπικουιτίνη (Ub, Α). Η σύνδεση αυτή επάγεται µέσω σχηµατισµού θειοεστερικών
δεσµών µεταξύ της Ub και µορίων λυσίνης στις πρωτείνες πού πρόκειται να
αποδοµηθούν και στην οποία συµµετέχει το ένζυµο E1 σε µία ATP-εξαρτώµενη
αντίδραση. Η ενεργοποιηµένη ουµπικουιτίνη µεταφέρεται µέσω της E2 πρωτείνης
φορέα στην πρωτείνη πού θα αποδοµηθεί µέσω µιάς αντίδρασης πού καταλύει το E3
ένζυµο. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται γιά κάθε µόριο ουµπικουιτίνης πού
προστίθεται στην πρωτείνη στόχο.
Μέσα από ATP-εξαρτώµενες αντιδράσεις, οι συνδεδεµένες µε ουµπικουιτίνη
πρωτείνες αναγνωρίζονται και συνδέονται µε το 19S σύµπλοκο, πού αποµακρύνει την
άλυσο ουµπικουιτίνης και καταλύει την είσοδο της πρωτείνης στόχου στον 20S
πυρήνα του πρωτεοσώµατος (B). Η αποδόµηση λαµβάνει χώρα στον 26S πυρήνα του
πρωτεασώµατος. Τα πεπτίδια πού απελευθερώνονται από το πρωτεόσωµα,
διασσπώνται ταχύτατα σε αµινοξέα από κυτταροπλασµατικές πεπτιδάσες, η
µεταφέρονται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο γία να χρησιµοποιηθούν γιά την
αναγνώρισή τους µε τάξης I αντιγόνα του MHC συστήµατος. Η ουµπικουιτίνη
απελευθερώνεται και επαναχρησιµοποιείται. SH = σουλφυδριλικές οµάδες, PP1 =
πυροφωσφορικό, ADP = διφωσφορική αδενοσίνη.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ (Γενικό µέρος)

Εξαγωγή DNA από πτύελα και προιόν βρογχικής έκπλυσης

Ο προς εξέταση ιστός επωάζεται σε θερµοκρασία 60°C, αφού προστεθεί
πρωτεινάση Κ σε τελική συγκέντρωση 100 µg/ml. Ακολουθεί εκχύλιση των
νουκλεινικών οξέων (DNA και RΝΑ) µε φαινόλη χλωροφόρµιο και αποδόµηση του
RNA µε Rnάση (100 µg/ml) γιά µία ώρα σε θερµοκρασία 37°C. Το DNA
κατακρηµνίζεται µε προσθήκη µισού όγκου οξικού αµµωνίου (ή 1/20 όγκου NaCl
5M) και 2.5 όγκων απόλυτης αιθανόλης. Ακολουθεί φυγοκέντρηση σε θερµοκρασία
4°C σε 13000 rpm και πλύσιµο του κατακρηµνισµένου DNA µε 70% αιθανόλη. Αφού
αποµακρυνθεί η αιθανόλη το DNA επαναιωρείται σε ddH2O και διατηρείται σε
θερµοκρασία 4°C.

Αποµόνωση χρωµοσωµικού DNA από περιφερικο αίµα

Περίπου 5 ml περιφερικού αίµατος συλλέγονται και διατηρούνται µε
αντιπηκτικό (K+/Na+ EDTA) σε θερµοκρασία 4°C. Αρχικά γίνεται λύση των ερυθρών
αιµοσφαιρίων (απύρηνα) µε επώαση του αίµατος σε ρυθµιστικό διάλυµα πού περιέχει
10 mM Τris HCL pH 8.0, 320 mM σουκρόζη, 5 mM MgCl2 και 1% Triton-X-100.
Ακολουθεί ήπια ανάδευση του διαλύµατος σε θερµοκρασία δωµατίου και
φυγοκέντρηση σε 1500 rpm. Το κυτταρικό ίζηµα συλλέγεται και επαναιωρείται σε
διάλυµα πού περιέχει Tris pH 8.0 400 mM, EDTA 60 mM, NaCl 150 mM και SDS
1%. Ακολουθεί η

προσθήκη υπερχλωρικού νατρίου, προσθήκη ίσου όγκου
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χλωροφορµίου το οποίο διατηρούνταν σε θερµοκρασία -20°C. Με φυγοκέντρηση
συλλέγεται η υδατική φάση και ακολουθεί η προαναφερθείσα διαδικασία
κατακρήµνησης του DNA µε αιθανόλη.

Ηλεκτροφόρηση DNA

To DNA ηλεκτροφορείται σε πήκτωµα αγαρόζης ή ακρυλαµιδίου. Η επιλογή
του συγκεκριµένου πηκτώµατος εξαρτάται αφενός από το µέγεθος του DNA πού
πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί και αφετέρου από την διακριτική ικανότητα πού
προσδοκάται να επιτευχθεί. Συνήθως, όσο µεγαλύτερα είναι τα τµήµατα του DNA και
όσο µεγαλύτερες είναι οι διαφορές µεγέθους των τµηµάτων πού πρόκειται να
διαχωρισθούν, τόσο καταλληλότερο είναι το πήκτωµα αγαρόζης. Αντίθετα γιά
µικρότερα δείγµατα DNA και γιά µικρές διαφορές µεγέθους αναµεσά τους, επιλέγεται
το πήκτωµα ακρυλαµιδίου (19:1 µίγµα ακρυλαµιδίου/bis ακρυλαµιδίου).
Και οι δύο τύποι πηκτωµάτων σχηµατίζονται σε υδατικό µέσο πού περιέχει
1X TBE ρυθµιστικό διάλυµα (10.8 g/l Tris pH 8.0, 0.002 EDTA). Η πήξη των
πηκτωµάτων επιτυγχάνεται γιά την µέν αγαρόζη µε στερεοποίησή της µε την πτώση
θερµοκρασίας (προηγείται τήξη της µε βρασµό) ενώ γιά τοακρυλαµίδιο µε την
προσθήκη 80ml TEMED και 160 µl υπερθειικού αµµωνίου 25% γιά 65 ml
διαλύµατος ακρυλαµιδίου.
Το δείγµα DNA πού πρόκειται να ηλεκτροφορηθεί, επαναιωρείται σε διάλυµα
φόρτωσης πού περιέχει 0.25% κυανούν της βρωµοφαινόλης, 0.25% κυανούν του
ξυλενίου και 25% φυκόλη.
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Χρώση του DNA µε νιτρικό άργυρο

Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται όταν το DNA έχει ηλεκτροφορηθεί σε πήκτωµα
ακρυλαµιδίου και χαρακτηρίζεται γιά την τεράστια ευαισθησία της, η οποία την κάνει
να επιλέγεται αντικαθιστώντας την ραδιενέργεια. Στα µειονεκτήµατά της ταξινοµείται
η µή ειδική χρώση τού δίκλωνου DNA, δεδοµένου ότι χρωµατίζεται επίσης και το
µονόκλωνο DNA, το RNA καθώς και πρωτείνες, θέτοντας σαν προυπόθεση γιά την
εφαρµογή της την ύπαρξη ιδιαίτερα καθαρού και ειδικού DNA. Συνήθως
εφαρµόζεται κατά την ηλεκτροφόρηση προιόντων PCR.
Αρχικά

το

πήκτωµα

ακρυλαµιδίου

τοποθετείται

υπό

ανάδευση

σε

µονιµοποιητικό διάλυµα γιά 10 λεπτά πού περιέχει 10% αιθανόλη και 0.5% οξεικό
οξύ. Ακολουθεί η προσθήκη διαλύµατος νιτρικού αργύρου 0.1% (w/v) γιά 20 λεπτά
σε ηµίφως, πλύσιµο µε νερό και η προσθήκη κατόπιν τού διαλύµατος εµφάνισης πού
περιέχει 0.4 Ν NaOH και 0.15% (v/v) φορµαλδεύδη. Η αντίδραση τερµατίζεται µε
την προσθήκη διαλύµατος ανθρακικού νατρίου 0.75% (w/v).

ΑΛΥΣΙ∆ΩΤΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ

Αρχή της µεθόδου

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) επινοήθηκε το 1985 από τον
Mullis και συνεργάτες [162]και έφερε πραγµατική επανάσταση στη µοριακή βιολογί
µε εφαρµογές από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη. Μέ τη µέθοδο αυτή, µέσα
σε χρόνο πού δεν ξεπερνά τις 2-3 ώρες, επιτυγχάνετται η ειδική ενίσχυση µε εκθετικό
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τρόπο, συγκεκριµένων αλληλουχιών DNA, ώστε να είναι δυνατή η µελέτη τους και ο
περεταίρω χειρισµός τους.
Η βασική αρχή της µεθόδου απεικονίζεται στην Εικόνα 1. Το υπόστρωµα
DNA επωάζεται σε ρυθµιστικό διάλυµα πού περιέχει την θερµοανθεκτική Taq DNA
πολυµεράση, µείγµα δεσοξυριβονουκλεοτιδίων και το ζεύγος των εκκινητών
o
(primers). Αρχικά γίνεται θερµική αποδιάταξη του DNA στούς 95 C γιά 5 λεπτά και
o
o
ακολουθούν 30-35 κύκλοι 95 C (αποδιάταξη), 55-60 C (υβριδισµός εκκινητών) και

72oC (πολυµερισµός), διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων το κάθε βήµα. Με τον
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εκθετική αύξηση του αριθµού των αντιγράφων του DNA
σύµφωνα µε την εξίσωση N = n(1+e)c , όπου Ν = η τελική ποσότητα του προιόντος, n
= η αρχική ποσότητα του υποστρώµατος, e = η απόδοση της αντίδρασης και c = ο
αριθµος των κύκλων της PCR.
Η τεράστια απόδοση της αντίδρασης κάνει δυνατή την ενίσχυση
αλληλουχιών, ακόµα και όταν αυτές βρίσκονται σε ελάχιστο αριθµό αντιγράφων ή το
DNA έχει υποστεί µία σχετική αποδιάταξη.
Η ειδικότητα της PCR αντίδρασης ως προς την αλληλουχία πού πρόκειται να
ενισχυθεί εξαρτάται από τούς εκκινητές. Στατιστικά, έχει βρεθεί ότι όταν µία
αλληλουχία DNA έχει µήκος τουλάχιστον 20 bp, τότε είναι µοναδική στο γονιδίωµα.
Κατά συνέπεια, γιά να επιτευχθεί ειδική ενίσχυση αλληλουχιών πρέπει οι εκκινητές
να είναι τουλάχιστον 20-µερή. Πράγµατι, αυτό είναι και το µέσο µήκος των
εκκινητών στο µεγαλύτερο ποσοστό των εφαρµογών, γεγονός πού τους προσδίδει
o
τέτοια θερµοδυναµική σταθερότητα ώστε σε θερµοκρασία περίπου 55 C

να

αναδιατάσσονται.
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Η επίτευξη ικανοποιητικής αντίδρασης πολυµερισµού τόσο ως προς την
απόδοση , όσο και ως προς την ειδικότητα, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους
παρακάτω παράγοντες :
1) την ορθή επιλογη των εκκινητών
2) την συγκέντρωση ιόντων Mg πού είναι απαραίτητος συµπαράγοντας γιά τη
δράση της πολυµεράσης
3) τον προσδιορισµό της ακριβούς θερµοκρασίας αναδιάταξης των εκκινητών
Με δεδοµένο ζεύγος εκκινητών, συνήθως η κανονικοποίηση των συνθηκών σε
µία αντίδραση PCR, περιλαµβάνει πειράµατα όπυ σταδιακά µεταβάλλονται
ανεξάρτητα µετάξύ τους η θερµοκρασία αναδιάταξης και η συγκέντρωση των ιόντων
Mg.
Γιά ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων της PCR απαραίτητη προυπόθεση
είναι το να τερµατισθεί η αντίδραση, ενώ ακόµα βρίσκεται στην εκθετική της φάση.
Με τον τρόπο αυτό µπορεί να γίνει γραµµική αντιστοίχιση της τελικής ποσότητας
προιόντος

στην

αρχική

ποσότητα

υποστρώµατος.

Συνήθως

επιτελούνται

προκαταρκτικά πειράµατα µε διαδοχικές αραιώσεις αρχικού υποστρώµατος
(δηµιουργία πρότυπης καµπύλης), ώστε να βρεθούν οι συνθήκες εκείνες όπυ η
γραµµική αυτή σχέση διατηρείται.
Ακόµα περισσότερο αξιόπιστη είναι η συνενίσχυση µε την αλληλουχία στόχο,
σταθερής ποσότητας υποστρώµατος στο οποίο οι θέσεις αναγνώρισης των εκκινητών
ταυτίζονται µε αυτή της αλληλουχίας στόχου [163]. Mε τον τρόπο αυτό επιτελείται
συναγωνισµός µεταξύ των δύο αλληλουχιών πού συνενισχύονται, οπότε η αφθονία
των αρχικών αντιγράφων της αλληλουχίας στόχου εκφράζεται ως ο λόγος της ως
προς την ένταση της ζώνης πού αντιστοιχεί στον συναγωνιστή.
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Εικόνα 1. Βασικές αρχές της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυµεράσης
(Polymerase Chain Reaction – PCR)
82

Ανάλυση απλοτύπου µε δείκτες µικροδορυφορικού DNA

Η µέθοδος περιλαµβάνει την PCR ενίσχυση των πολυµορφικών αυτών
περιοχών, την ηλεκτροφόρηση του προιόνος σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου 10% γιά
περίπου 8 ώρες και την χρώση µε νιτρικό άργυρο. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των
αλληλουχιών αυτών (επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες και πολυµορφισµός δηλαδή
ετεροζυγωτία) θα πρέπει να επισηµανθούν ορισµένοι παράγοντες, η προσοχή των
οποών επιβάλλεται γιά την επιτυχία της µεθόδου. Αρχικά απαιτείται η διατήρηση της
αντίδρασης στην εκθετική της φάση, δεδοµένου ότι πρόκειται γιά ηµιποσοτική
µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής έντασης των δύο αλληλοµόρφων. Επίσης, κατά
την ηλεκτροφόρηση πρέπει να εοιτυγχάνεται η µέγιστη διακριτική ικανότητα αφού
συχνά τα αλληλόµορφα διαφέρουν σε µέγεθος µόλις δύο ζεύγη βάσεων (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Ανίχνευση δεικτών µικροδορυφορικού DNA µε τη χρήση PCR. Η
αλληλουχία αυτή µικροδορυφορικού DNA, αποτελείται από τυχαίο αριθµό
επαναλήψεων του δινουκλεοτιδίου CA. Ο αριθµός των επαναλήψεων αυτών είναι
χαρακτηριστικός γιά το κάθε άτοµο. (π.χ., τέσσερεις γιά το άτοµο I και οκτώ γιά το
άτοµο II). Οι διαφορές αυτές αναγνωρίζονται εύκολα µε τη ενίσχυση µε PCR της εν
λόγω περιοχής χρησιµοποιώντας εκκινητές (primers) πού εντοπίζονται εκατέρωθεν
αυτής, παίρνοντας ως προιόντα κοµµάτια DNA διαφορετικού µήκους.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ (Πρώτο µέρος της µελέτης)

Εγινε συλλογή βιολογικών δειγµάτων από 46 ασθενείς µε καρκίνο του
πνεύµονα τα οποία ελήφθησαν είτε κατά την διάρκεια βρογχοσκόπησης, βιοψίας µε
λεπτή βελόνη (Fine Needle Aspiration – FNA) και αυθόρµητη πρωινή απόχρεµψη
(πτύελα).

Τα

δείγµατα

περιελάµβαναν

13

πλακώδη

καρκινώµατα,

19

αδενοκαρκινώµατα, 7 NSCLC χαµηλής βαθµίδος διαφοροποίησης και 7 SCLC.
Εξαγωγή του DNA

Εξαγωγή DNA από πτύελα και προιόν βρογχικής έκπλυσης

Εγινε εξαγωγή DNA από το προερχόµενο από τους όγκους υλικό και από
αντίστοιχο δείγµα περιφερικού αίµατος γιά τον κάθε ασθενή µε τη χρήση του Dyna
beads® DNA direct kit (DYNAL, Norway) µε βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Eνίσχυση αλληλουχιών µικροδορυφορικού DNA µε τη χρήση PCR, γιά την
µελέτη των φαινοµένων MIN και LOH.

Οι δείκτες µικροδορυφορικού DNA D17S250 και THRA1 (17q12),
εντοπίζονται εγγύς του γονιδίου BRCA1. Ο δείκτης D17S855 εντοπίζεται εντός του
BRCA1 (17q21) και ο D17S579 εντοπίζεται άπω του BRCA1, στη θέση 17q21.
Ο δείκτης D8S7 εντοπίζεται στη θέση 8p23, ο D8S133 στη θέση 8p21.3, ο
D8S137 στη θέση 8p12, ο ANK1 στη θέση 8p21.1-11.2 και ο PLAT στη θέση 8p11q12.
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Οι δείκτες D9S51 και D9S103 εντοπίζονται στο χρωµόσωµα 9 (9p21-qter και
9q33-qter αντίστοιχα) και οι δείκτες D9S144, D9S156 και D9S171, εντοπίζονται στον
χρωµοσωµικό βραχίονα 9p.
Οι δείκτες D2S72 και D14S47 εντοπίζονται στις χρωµοσωµικές θέσεις 2q3335 και 14q11.2-q22 αντίστοιχα. Ο δείκτης D13S217 εντοπίζεται στη χρωµοσωµική
θέση 13q12, οι δείκτες D13S171 και D13S219 εντοπίζονται στη χρωµοσωµική θέση
13q12.3 πλησίον του BRCA2 γονιδίου και ο δείκτης D13S71 εντοπίζεται στη
χρωµοσωµική θέση 13q32.
Συνθήκες PCR
Η PCR έλαβε χώρα σε όγκο 25 λ στον οποίο περιέχονταν περίπου 100ng
γενοµικού DNA, 500mM dNTPs, 10 pmol από τον κάθε εκκινητή, 2.5 λ 10X buffer
[670 mM Tris-HCl pH 8.5, 166 mM ammonium sulphate, 67 mM MgCl2, 1.7mg/ml
bovine serum albumin, 100 mM α-mercaptoethanol και 1% (w/v) Triton-X-100] και
0.3 U Taq πολυµεράση (Gibco BRL). Εγινε αρχική αποδιάταξη γιά 3 min στούς 94oC
και το DNA ενισχύθηκε στην συνέχεια γιά 28 κύκλους στούς 94oC, 55oC, 72oC γιά
το κάθε βήµα της αντίδρασης. 5λ τού προιόντος της PCR ηλεκτροφορήθηκε σε
πήκτωµα 10% γέλης πολυακρυλαµιδίου και στη συνέχεια έγινε χρώση µε νιτρικό
άργυρο.
Τα κυτταρολογικά δείγµατα περιέχουν σηµαντικές ποσότητες DNA
προερχόµενου από φυσιολογικα κύτταρα. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των φυσιολογικών
και των νέων αλληλοµόρφων του µικροδορυφορικού DNA πού προκύπτουν ως το
αποτέλεσµα της γενετικής αστάθειας του καρκίνου, είναι δυνατό να ελαττώσουν την
ένταση του σήµατος των τελευταίων µε αποτέλεσµα µία υποεκτίµηση των
αποτελεσµάτων.
Κάθε γέλη ακρυλαµιδίου µεταφέρθηκε σε συσκευή ψηφιακής µετατροπής
εικόνας (Agfa SnapScan 1212u, Agfa-Gevaert N.V., Mortsel, Belgium). Η Αµιγής
Πυκνότητα (Integrated density, ID= (Mean OD-Background OD)*pixels; OD, optical
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density – Οπτική Πυκνότητα), των ζωνών χρησιµοποιήθηκε ως ποσοστική
παράµετρος σύγκρισης µε τη βοήθεια του προγράµµατος Adobe Photoshop 6.0
(Adobe Systems Inc., U.S.A.). Η απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss Of Heterozygosity –
LOH) ανιχνευόταν στις ετερόζυγες περιπτώσεις όταν ο λόγος :
ID allele1 ( sputum or broncial washing DNA)
ID allele1 (lymphocyte DNA)

ID allele2 ( sputum or broncial washing DNA)
ID allele2 (lymphocyte DNA)

µεταξύ της έντασης των ζωνών ήταν >1.49 ή <0.58, µε 99.5% εύρος αναφοράς, όπως
καθορίστηκε από πειράµατα ανεξάρτητης επαναληψιµότητας[Dialyna IA Int J Mol
Med 2001]. Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA (Microsatellite Instability – MIN)
ανιχνεύονταν όταν ανευρίσκετο ένα νέο αλληλόµορφο µικροδορυφορικού DNA στα
πτύελα ή στο προιόν βρογχικής έκπλυσης συγκριτικά µε το DNA προερχόµενο από
τα περιφερικά λεµφοκύτταρα.
Η ανάλυση στις θετικές γιά LOH ή MIN περιπτώσεις επαναλήφθηκε τρείς
φορές και τα αποτελέσµατα ήταν επαναλήψιµα.

Στατιστική ανάλυση

Στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη βοήθεια του x2 test.
Στατιστικά σηµαντικές θεωρήθηκαν τιµές του p <0.05.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ (∆εύτερο µέρος της µελέτης)

Πρωινά πτύελα προερχόµενα από αυθόρµητη απόχρεµψη, προιόν βρογχικής
έκπλυσης και δείγµα φλεβικού αίµατος συλλέγησαν από 124 ασθενείς πού έπασχαν
από καρκίνο του πνεύµονα και από 36 άτοµα πού δεν εµφάνιζαν κλινική
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συµπτωµατολογία ή παρακλινικές ενδείξεις καρκίνου του πνεύµονα και θεωρούνταν
ότι δεν έπασχαν από αυτή την νόσο. Η κυτταρολογική εξέταση των δειγµάτων
οδήγησε στην διάκριση τους σε 54 καρκινώµατα εκ πλακωδών κυττάρων (squamous
cell carcinomas - SQC), 47 αδενοκαρκινώµατα (adenocarcinomas - ADC) και 23
µικροκυτταρικά καρκινώµατα του πνεύµονα (SCLC). Τα άτοµα πού θεωρήθηκαν ως
υγιή σχετικά µε τον καρκίνο του πνεύµονα, νοσηλεύονταν σε πνευµολογική κλινική
τριτοβάθµιου νοσοκοµείου στα πλαίσια διερεύνησης διάµεσης πνευµονικής νόσου ή
λοιµώξεως και υποβλήθησαν σε παρακλινικό έλεγχο πού περιελάµβανε συλλογή
δειγµάτων πτυέλων βρογχοσκόπηση µε λήψη δειγµάτων βρογχικής εκπλύσεως και
απεικονιστικό έλεγχο µε spiral CT ο οποίος ήταν αρνητικός γιά την διάγνωση
νεοπλασµατικής ή άλλης παθήσεως.
Η µέση ηλικία των ασθενών ήταν 60.3±7.2 έτη. 67 ήταν άρρενες και 57
θήλεις. Οι περισσότεροι ήταν καπνιστές, 16 ήταν πρώην καπνιστές και 2 ήταν µή
καπνστές, µε µέσο ιστορικό καπνίσµατος τα 42.3±25.1 pack-years. Η µέση ηληκία
των ατόµων πού θεωρούνταν ως υγιή, ήταν 59.9±8.3 έτη. 20 ήταν άρρενες και 16
θήλεις. 33 ήταν καπνιστές και 3 πρώην καπνιστές, µε µέσο ιστορικό καπνίσµατος τα
44.0±24.5 pack-years.
Γιά να εξασφαλίσουµε οτι τα δείγµατα των πτυέλων προέρχονταν όντως από
τις κατώτερες αναπνευστικές οδούς, εξετάστηκαν στο µικροσκόπιο και θεωρήθηκαν
επαρκή εφόσον τα πλακώδη κύτταρα ήταν λιγότερα από 10 στην χαµηλή
µεγένθυση[164]. Τα δείγµατα των πτυέλων και της βρογχικής έκπλυσης
καταψύχθησαν στούς -80°C και φλεβικό αίµα σε φιαλίδια πού περιείχαν K+/Na+
EDTA αποθηκεύτηκαν στούς 4°C, µέχρι της εξαγωγής του DNA.
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Εξαγωγή DNA από περιφερικά λεµφοκύτταρα, πτύελα και προιόν βρογχικής
έκπλυσης

Εγινε εξαγωγή χρωµοσωµικού DNA από περιφερικά λεµφοκύτταρα του
φλεβικού αίµατος, από τα πτύελα και από προιόν βρογχικής έκπλυσης µε τη χρήση
του IsoQuick Nucleic Acid Extraction kit (ORCA; Research, Inc., Bothell, WA),
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εκκινητές και συνθήκες της πολλαπλής αντίδρασης πολυµεράσης (Polymerace
Chain Reaction – PCR) πού χρησιµοποιήθηκαν γιά την ενίσχυση των
αλληλουχιών του µικροδορυφορικού DNA.

48 δείκτες µικροδορυφορικού DNA (Research Genetics, Inc., Huntsville, AL,
USA) ενισχυθήκαν µε PCR (Πίνακας 1). 100ng από το DNA πού εξήχθει από τα
δείγµατα αναµίχθηκαν µε διάλυµα αντίδρασης PCR πού περιείχε 1X PCR buffer, 400
µM dNTPs, 2.66 mM MgCl2, 100-200 nM από τον κάθε εκκινητή και 0.35U Taq
DNA polymerase (Life Technologies Ltd., Gaithersburg, Scotland, UK). Οι συνθήκες
της αντίδρασης ήταν οι παρακάτω : αρχική αποδιάταξη στούς 95oC γιά 3 λεπτά, 30
o
o
o
κύκλοι στούς 94 C γιά 30 sec, 55 C γιά 30 sec and 72 C γιά 30 sec και τελική
o
extension στούς 72 C γιά 10 min. Τα προιόντα της αντίδρασης ηλεκτροφορήθηκαν

στη συνέχεια σε 10% γέλη πολυακρυλαµιδίου και έγινε χρώση τους µε νιτρικό
άργυρο.
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Ψηφιακή επεξεργασία των αποτελεσµάτων
Κάθε γέλη ακρυλαµιδίου µεταφέρθηκε σε συσκευή ψηφιακής µετατροπής
εικόνας (Agfa SnapScan 1212u, Agfa-Gevaert N.V., Mortsel, Belgium). Η Αµιγής
Πυκνότητα (Integrated density, ID= (Mean OD-Background OD)*pixels; OD, optical
density – Οπτική Πυκνότητα), των ζωνών χρησιµοποιήθηκε ως ποσοστική
παράµετρος σύγκρισης µε τη βοήθεια του προγράµµατος Adobe Photoshop 6.0
(Adobe Systems Inc., U.S.A.). Η απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss Of Heterozygosity –
LOH) ανιχνευόταν στις ετερόζυγες περιπτώσεις όταν ο λόγος :
ID allele1 ( sputum or broncial washing DNA)
ID allele1 (lymphocyte DNA)

ID allele2 ( sputum or broncial washing DNA)
ID allele2 (lymphocyte DNA)

µεταξύ της έντασης των ζωνών ήταν >1.49 ή <0.58, µε 99.5% εύρος αναφοράς, όπως
καθορίστηκε από πειράµατα ανεξάρτητης επαναληψιµότητας [165]. Αστάθεια
µικροδορυφορικού DNA (Microsatellite Instability – MIN) ανιχνεύονταν όταν
ανευρίσκετο ένα νέο αλληλόµορφο µικροδορυφορικού DNA στα πτύελα ή στο
προιόν βρογχικής έκπλυσης συγκριτικά µε το DNA προερχόµενο από τα περιφερικά
λεµφοκύτταρα.
Η ανάλυση στις θετικές γιά LOH ή MIN περιπτώσεις επαναλήφθηκε τρείς
φορές και τα αποτελέσµατα ήταν επαναλήψιµα. Η τιµή της κλασµατικής απώλειας
αλληλοµόρφου (Fractional Allele Loss – FAL) υπολογίστηκε γιά το κάθε δείγµα ως
χρωµοσωµικές θέσεις πού εµφάνισαν

LOH / αξιολογήσιµες (informative)

χρωµοσωµικές θέσεις. Η κλασµατική περιοχική απώλεια (Fractional Regional Loss –
FRL) γιά µία συγκεκριµένη χρωµοσωµική περιοχή υπολογίστηκε ως ο λόγος
χρωµοσωµικές θέσεις στον χρωµοσωµικό βραχίονα πού εµφάνισαν LOH /
αξιολογήσιµες (informative) χρωµοσωµικές θέσεις στον ίδιο βραχίονα.
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Στατιστική ανάλυση
Οι διαφορές στις µέσες τιµές των ποσοτικών µετρήσεων αξιολογήθηκαν ως
προς την στατιστική τους σηµαντικότητα µε τις δοκιµασίες Student’s t ή MannWhitney. Η κανονική κατανοµή των δεοµένων ελέγθηκε µε τη δοκιµασία
Kolmogorov-Smirnov. Ο βαθµός στατιστικής σηµαντικότητας καθορίστηκε γιά µια
τιµή p <0.05.
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Πίνακας 1
∆είκτες µικροδορυφορικού DNA πού αναλύθηκαν
∆είκτης
D1S165
D1S186
D1S162
D1S116
APOA2
D1S305
D1S416
ACTN2
D1S180
D2S171
D2S288
D2S2182
D2S2291
D2S123
D2S177
D2S119
D2S147
D2S113
D2S160
D2S141
D2S111
D2S105
D2S103
D2S115
D3S647
D3S1612
D3S1561
D3S1611
D3S1298
D3S1260
D3S1478
D5S207
D5S376
D7S519
D7S520
D9S132
D9S162
D9S161
D9S166
D9S109
D9S127
D13S289
D13S171
D13S219
D14S258
D17S379
D17S678
TP53

Χρωµοσωµική θέση
1p36.22
1p34.3
1p34.2
1p31.2
1q21.1
1q21.2
1q23.3
1q43
1q43
2p24.1
2p23.3
2p23.3
2p23.2
2p22.3
2p21
2p16.3
2p13.2
2q11.1
2q12.2
2q24.3
2q31.1-q24.3
2q32.1
2q32.3
2q33.2
3p23
3p22.3
3p22.1
3p22.1
3p21.32
3p21.32
3p21.31
5q32
5q32-q33.1
7p13
7q11.1
9p24.1
9p23-p22
9p13.3
9q21.11
9q22.33-q31.3
9q31.1
13q12.2
13q12.3
13q13.1
14q23.2
17p13.3
17p13.2
17p13.1

Ετεροζυγωτία
0.710
0.840
0.910
0.650
0.740
0.830
0.820
0.500
0.900
0.867
0.620
0.780
0.760
0.773
0.854
0.810
0.725
0.777
0.791
0.870
0.810
0.690
0.820
0.720
0.730
0.690
0.650
0.664
0.818
0.660
0.980
0.680
0.721
0.820
0.700
0.750
0.720
0.780
0.830
0.700
0.720
0.740
0.730
0.640
0.800
0.740
0.630
0.499

Μέγεθος αλληλοµόρφου (bp)
156-177
82-106
134
89-101
131-145
156-176
146-162
91-107
163-189
253-281
276-284
234
245
197-227
276-302
214-232
126-144
206-230
204-218
152-178
126-140
107-125
109-125
116
102
100
226
252-268
197-215
268
109-152
135-143
117-129
256-268
79-97
156
172-196
119-135
233-261
219-229
149-159
260-276
227-241
117-127
170-182
342-362
148-174
270
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ (Τρίτο µέρος της µελέτης)

∆είγµατα κυτταρολογικού υλικού, προερχόµενα από πτύελα ή προιόντα
βρογχικής έκπλυσης παρελήφθησαν από 54 ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα κατά
την διάρκεια της διαγνωστικής τους προσπέλασης κατά την νοσηλεία τους σε
Πνευµολογική Κλινική Τριτοβάθµιου Νοσοκοµείου. Τα δείγµατα αποθηκεύτηκαν
στους -80°C µέχρι της εξαγωγής του DNA. Αντίστοιχα δείγµατα περιφερικού αίµατος
συλλέχτηκαν από τον κάθε ασθενή σε φιαλίδια µε EDTA και αποθηκεύτηκαν στους
4°C, προκειµένου να χρησιµεύσουν ως πηγή γενοµικού DNA. ∆είγµατα περιφερικού
αίµατος ελήφθησαν επίσης από 99 άτοµα πού εκείνη την στιγµή δεν εµφάνιζαν καµία
κλινική ή παρακλινική ένδειξη καρκίνου του πνεύµονα, και τα οποία θα χρησίµευαν
ως οµάδα ελέγχου και αποθηκεύτηκαν επίσης στους 4°C. Ολα τα άτοµα ανήκαν σε
πληθυσµό ελληνικής καταγωγής και Καυκασίας φυλής.

Εξαγωγή DNA

Τα δείγµατα υπεστησαν επεξεργασία µε διάλυµα λύσης πού περιείχε 400 mM
Tris-HCl pH 8.0, 150 mM NaCl, 60 mM EDTA και 1% SDS. Μετά την προσθήκη 50
µg Proteinase K τα δείγµατα επωάστηκαν γιά 5 h στούς 65°C.
Η εξαγωγή του DNA έγινε µε φαινόλη/χλωροφόρµιο και στη συνέχεια
χλωροφόρµιο, έγινε ακολούθως κατακρήµνιση µε απόλυτη αιθανόλη, ξέπλυµα µε
70% αιθανόλη και στην συνέχεια επαναδιάλυση σε 100 µl ddH2O.
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Ανάλυση πολυµορφισµού του p53 γονιδίου στο κωδικόνιο 72.

Η παρουσία DNA ικανού προς ενίσχυση µε PCR εξετάστηκε σε όλα τα
δείγµατα µε τη χρήση ζεύγους εκκινητών γιά το γονλιδιο της β2-µικροσφαιρίνη (β2m). Για τον καθορισµό του πολυµορφισµού στο κωδικόνιο 72 χρησιµοποιήθηκαν 2
ζεύγη εκκινητών, ένα γιά την ενίσχυση του αλληλοµόρφου πού περιείχε Αργινίνη
(Arg), και το άλλο για την ενίσχυση του αλληλοµόρφου µε Προλίνη (Pro). 100 ng
DNA ενισχύθηκαν σε PCR αντίδραση πού περιείχε 1× buffer (20 mM Tris-HCl pH
8.4 και 50 mM KCl), 1.6 mM MgCl2, 200 µM από κάθε dNTP, 200 nM από τον κάθε
εκκινητή και 0.024 U/µl Taq polymerase (Gibco BRL, Invitrogen Corporation) σε
τελικό όγκο 25 µl. Η ανίχνευση των δύο αλληλοµόρφων έγινε σε δύο διαφορετικά
φιαλίδια. Οι συνθήκες της ενίσχυσης ήταν οι ακόλουθες : αρχική αποδιάταξη στους
94°C γιά 3 min, ενίσχυση γιά 35 κύκλους στους 94°C γιά 30 sec, 60°C γιά το
αλληλόµορφο Arg και 54°C γιά το αλληλόµορφο Pro γιά 30 sec και 72°C γιά 30 sec,
ακολουθούµενα από ένα τελικό στάδιο επιµήκυνσης στούς 72°C γιά 5 min. Το προιόν
PCR του Arg αλληλοµόρφου ήταν 141 bp, ενώ το προιόν του Pro αλληλοµόρφου
ήταν 177 bp. Τα ετερόζυγα δείγµατα έδειναν και τα δύο PCR προιόντα, ενώ τα
οµόζυγα δείγµατα εµφάνιζαν µόνο το ένα από τα δύο προιόντα. Σε κάθε αντίδραση
PCR, χρησιµοποιόυνταν δύο δείγµατα χωρίς DNA (blank samples) έτσι ώστε να είναι
βεβαία η απουσία µολύνσεων. Τα προιόντα της PCR αντίδρασης στη συνέχεια
ηλεκτροφορούνταν σε πηκτή αγαρόζης 2%, γίνονταν χρώση τους µε βρωµιούχο
αιθίδιο και φωτογραφίζονταν κάτω από υπεριώδες φώς. Η διαδικασία αυτή
επαναλαµβάνοταν δύο φορές και τα αποτελέσµατα ήταν 100% επαναληψιµα.
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Ανάλυση LOH στην χρωµοσωµική θέση του δείκτη µικροδορυφορικού DNA
TP53.

Γιά τον καθορισµό της παρουσίας LOH στη θέση TP53, χρησιµοποιήθηκε ο
δείκτης µικροδορυφορικού DNA TP53. 100 ng DNA ενισχύθηκαν σε αντίδραση PCR
πού περιείχε 1× buffer, 2.66 mM MgCl2, 500 µM από κάθε dNTP, 100 nM από κάθε
εκκινητή και 0.04 U/µl Taq polymerase σε τελικό όγκο 25 µl. Οι συνθήκες της
ενίσχυσης ήταν οι ακόλουθες : αρχική αποδιάταξη στους 94°C γιά 3 min, ενίσχυση
γιά 30 κύκλους στους 94°C γιά 30 sec, 55°C γιά 30 sec και 72°C και 30 sec,
ακολουθούµενα από ένα τελικό στάδιο επιµήκυνσης στούς 72°C γιά 10 min. Στη
συνέχεια

τα

προιόντα

της

αντίδρασης

ηλεκτροφορήθηκαν

σε

πήκτωµα

πολυακρυλαµιδίου 10% και έγινε χρώση τους µε νιτρικό άργυρο.

Ψηφιακή επεξεργασία των αποτελεσµάτων

Κάθε γέλη ακρυλαµιδίου µεταφέρθηκε σε συσκευή ψηφιακής µετατροπής
εικόνας (Agfa SnapScan 1212u, Agfa-Gevaert N.V., Mortsel, Belgium). Η Αµιγής
Πυκνότητα (Integrated density, ID= (Mean OD-Background OD)*pixels; OD, optical
density – Οπτική Πυκνότητα), των ζωνών χρησιµοποιήθηκε ως ποσοστική
παράµετρος σύγκρισης µε τη βοήθεια του προγράµµατος Adobe Photoshop 6.0
(Adobe Systems Inc., U.S.A.). Η απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss Of Heterozygosity –
LOH) ανιχνευόταν στις ετερόζυγες περιπτώσεις όταν ο λόγος :
ID allele1 ( sputum or broncial washing DNA)
ID allele1 (lymphocyte DNA)

ID allele2 ( sputum or broncial washing DNA)
ID allele2 (lymphocyte DNA)
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µεταξύ της έντασης των ζωνών ήταν >1.49 ή <0.58, µε 99.5% εύρος αναφοράς, όπως
καθορίστηκε από πειράµατα ανεξάρτητης επαναληψιµότητας [165]. Η ανάλυση γιά
τις θετικές γιά LOH περιπτώσεις επαναλήφτηκε τουλάχιστον δύο φορές και και τα
αποτελέσµατα εµφάνιζαν επαναληψιµότητα.

Ανίχνευση και τυποποίηση HPV

Γιά την ανίχνευση του γονιδιώµατος του HPV, χρησιµοποιήθηκαν οι γενικοί
εκκινητές GP5 και GP6. 100 ng DNA ενισχύθηκαν σε αντίδραση PCR πού περιείχε
1× buffer, 1.6 mM MgCl2, 200 µM από κάθε dNTP, 200 nM από κάθε εκκινητή και
0.024 U/µl Taq polymerase σε τελικό όγκο 25 µl. Το µίγµα αρχικά θερµάνθηκε
στούς 94°C γιά 3 min και τά δείγµατα ενισχύθηκαν γιά 40 κύκλους στους 94°C γιά
30 sec, 52°C γιά 30 sec και 72°C γιά 30 sec, ακολουθούµενα από ένα τελικό στάδιο
επιµήκυνσης στούς 72°C γιά 5 min. Τα προιόντα της PCR αντίδρασης είχαν
αναµενόµενο µέγεθος 139-145 bp, ανάλογα µε τον τύπο του HPV [166].
Η τυποποίηση του HPV στις θετικές γιά την παρουσία του ιού περιπτώσεις έγινε µε
πολλαπλή (multiplex) PCR. Ειδικά ζεύγη εκκινητών χρησιµοποιήθηηκαν γιά να
ενισχύσουν περιοχές του γονιδιώµατος των τύπων 11, 16, 18 και 33 του ιού HPV
στην ίδια αντίδραση, δίνοντας προιόντα διαφορετικού µήκους DNA. Η αντίδραση
PCR περιείχε 1× buffer, 2.66 mM MgCl2, 0.05% W-1, 533 µM από κάθε dNTP, 166
nM από κάθε εκκινητή και 0.04 U/µl Taq polymerase σε τελικό όγκο 15 µl. Οι
συνθήκες της αντίδρασης ήταν: αρχική αποδιάταξη στους 94°C γιά 2 min και 30 sec,
10 κύκλοι ενίσχυσης γιά 94°C στούς 30 sec, 52°C γιά 40 sec και 72°C γιά 45 sec, 30
κύκλοι ενίσχυσης στούς 92°C γιά 30 sec, 48°C γιά 40 sec και 72°C γιά 45 sec,
ακολουθούµενα από ένα τελικό στάδιο επιµήκυνσης στούς 72°C γιά 10 min.
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Προκειµένου να πιστοποιήσουµε την ειδικότητα της αντίδρασης γιά τον κάθε τύπο
του HPV, κάθε ζεύγος εκκινητών εξετάστηκε µε πλασµιδιακό DNA των 4 τύπων
του ιού (11, 16, 18 και 33). Τα προιόντα της αντίδρασης ηλεκτροφορήθηκαν σε
πήκτωµα

αγαρόζης

2%,

έγινε

χρώση

τους

µε

βρωµιούχο

αιθίδιο

και

φωτογραφήθηκαν κάτω από υπεριώδες φώς. Οι αλληλουχίες των εκκινητών και τα
µήκη των προιόντων PCR φαίνονται στον Πινακα 2.

Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση έγινε µε τη δοκιµασία Chi-square µε τη βοήθεια του
στατιστικού πακέτου SPSS 10.0 for Windows. Το µέγεθος της στατιστικής
σηµαντικότητας καθορίστηκε γιά τιµές του p<0.05.
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Πίνακας 2. Ακολουθίες εκκινητών (primers) και µέγεθος προιόντων PCR (product
size).

Primer Pair

Sequence 5’ – 3’

PCR product
size

Arg

TCC CCC TTG CCG TCC CAA
CTG GTG CAG GGG CCA CGC

141 bp

Pro

GCC AGA GGC TGC TCC CCC
CGT GCA AGT CAC AGA CTT

177 bp

TP53

ATC TAC AGT CCC CCT TGC CG
GCA ACT GAC CGT GCA AGT CA

297 bp

β2-m

TCC AAC ATC AAC ATC TTG GT
TCC CCC AAA TTC TAA GCA GA

123 bp

GP5
GP6

TTT GTT ACT GTG GTA GAT AC
GAA AAA TAA ACT GTA AAT CA

139-145 bp

HPV 18

AAA CTA ACT AAC ACT GGG TTA TAC A
ATG GCA CTG GCC TCT ATA GT

143 bp

HPV 16

CTG CAA GCA ACA GTT ACT GCG ACG
CAT ACA TCG ACC GGT CCA CC

315 bp

HPV 11

TGT GTG GCG AGA CAA CTT TCC CTT
TGG TTA TTT AGT TTT ATG AAG CGT GCC
TTT CCC

236 bp

HPV 33

AAC AGT TAA AAA ACC TTT AAA
AGT TTC TCT ACG TCG GGA CCT C

171 bp
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA και απώλεια ετεροζυγωτίας στους
χρωµοσωµικούς βραχίονες 2q, 8p, 9p, 9q, 13q, 14q και 17q σε κυτταρολογικά
υλικά ασθενών µε καρκίνο το πνεύµονα (20 δείκτες µικροδορυφορικού DNA).

Κυτταρολογικά δείγµατα από 46 ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα
εξετάστηκαν για την παρουσία τροποποιήσεων σε αλληλουχίες µικροδορυφορικού
DNA (microsatellite alterations).
Μετά από την ενίσχυση µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (Polymerase
Chain Reaction – PCR), αλληλουχιών µικροδορυφορικού DNA χρωµοσωµικού DNA
από τα κυτταρολογικά δείγµατα και από το περιφερικό αίµα του κάθε ασθενούς, τα
προιόντα εξετάστηκαν συγκριτικά ως προς το πρότυπο της ηλεκτροφορητικής τους
κινητικότητας. Στον Πίνακα 1 καταγράφονται οι µεταβολές στο µικροδορυφορικό
DNA πού παρατηρήθηκαν στους ασθενείς πού µελετήθηκαν.

1.1. Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA (Microsatellite Instability – MSI) σε
κυτταρολογικά δείγµατα ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα.

Εξετάσαµε 20 θέσεις µικροδορυφορικού DNA σε 7 χρωµοσωµικούς
βραχίονες. Παρουσία καινούργιων αλληλοµόρφων (MSI), ανιχνεύθηκε σε 36 από τις
46 περιπτώσεις (78%) σε µία τουλάχιστον θέση. 17 περιπτώσεις (37%) εµφάνισαν
αστάθεια σε µία χρωµοσωµική θέση, 13 (28%) σε δύο θέσεις και 6 (13%) σε
περισσότερες από δύο θέσεις. MSI ανιχνεύθηκε σε 18 από τις 20 θέσεις
µικροδορυφορικού DNA πού συµπεριελήφθησαν στην µελέτη. Ο δείκτης
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ΑΝΚ1(8p21.1-p11.2)

παρουσίασε

συχνότερα

MSI

σε

ποσοστό

22%

των

περιπτώσεων, ενώ και οι δείκτες THRA1 (16%), D17S855 (12.5%), D9S171 (11%)
και D17S250 (11%) παρουσίασαν αστάθεια σε υψηλό ποσοστό.
MSI διαπιστώθηκε σε 11 από τα 13 καρκινώµατα εκ πλακωδών κυττάρων
(85%). 8 περιπτώσεις εµφάνισαν αστάθεια σε µία θέση και 5 σε δύο (38%). Από τις
19 περιπτώσεις αδενοκαρκινώµατος πού εξετάστηκαν αστάθεια εµφάνισαν οι 15
(79%). Η MSI αφορούσε σε µία χρωµοσωµική θέση σε 5 περιπτώσεις και σε δύο ή
περισσότερες σε 10 (53% RER+). 6 από τα 7 SCLC πού εξετάστηκαν εµφάνισαν
αστάθεια και από αυτά τα 2 σε δύο ή περισσότερες θέσεις (29% RER+). Από τα 7
NSCLC χαµηλού βαθµού διαφοροποίησης πού συµπεριελήφθησαν στην µελέτη, 2
εµφάνισαν αστάθεια σε µία θέση και 2 σε δύο ή περισσότερες (29% RER+). Η εικόνα
1.1 παρουσιάζει χαρακτηριστικά παραδείγµατα περιπτώσεων πού εµφανίζουν MSI.

Εικόνα 1.1. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα δειγµάτων πού εµφανίζουν MI
ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα N, DNA από λεµφοκύτταρα περιφερικού αίµατος.
Τ, DNA από κυτταρολογικό υλικό. Τα βέλη υποδεικνύουν το νέο αλληλόµορφο. Οι
άνω σειρές υποσηµειώνουν τον κωδικό του ασθενούς και τον δείκτη του
µικροδορυφορικού DNA, από πάνω προς τα κάτω αντίστοιχα.
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1.2. Απώλεια ετεροζυγωτίας σε κυτταρολογικά δείγµατα ασθενών µε καρκίνο
του πνεύµονα

Μελετήσαµε 5 θέσεις µικροδορυφορικού DNA στο χρωµόσωµα 8p. Απώλεια
ετεροζυγωτίας (Loss Of Heterozygosity – LOH), ανιχνεύθηκε στο 54% των
περιπτώσεων σε τουλάχιστον µία θέση στον χρωµοσωµικό βραχίονα 8p. 10 ασθενείς
εµφάνισαν LOH γιά τον D8S7 δείκτη στη θέση 8p23 (22%). 11 ασθενείς εµφάνισαν
LOH γιά τον δείκτη D8S133, στη θέση 8p21.3 (24% ). 7 ασθενείς εµφάνισαν LOH
για τον δείκτη D8S137(15%), και τέλος 10 ασθενείς (22%) εµφάνισαν LOH είτε για
τον καθένα, είτε και γιά τους δύο µαζί δείκτες ANK1 και PLAT στη θέση 8p21.18q12. Η εµφάνιση LOH σε αυτή την θέση ήταν στατιστικά πιό σηµαντική στα
αδενοκαρκινώµατα από οτι στους άλλους ιστολογικούς υποτύπους (p<0.005 µε το x2
test).
Σε µία περίπτωση RER+ αδενοκαρκινώµατος µε εκτεταµένες γενετικές
αλλοιώσεις, το υλικό που αναλύσαµε περιελάµβανε κυτταρολογικά δείγµατα από
πτύελα και υλικό βρογχοσκόπησης. Η PCR ανάλυση µε τον δείκτη ANK1 ανέδειξε
την παρουσία MSI στο υλικό τη βρογχοσκόπησης και LOH στα πτύελα. Είναι
εποµένως πιθανόν ο ασθενής αυτός να έφερε δύο διαφορετικούς πληθυσµούς
καρκινικών κυττάρων, ο ένας χαρακτηριζόµενος από MSI και ο δεύτερος από LOH
(Εικόνα 1.3.).
Αναλύθηκαν επίσης 4 θέσεις µικροδορυφορικού DNA στο χρωµόσωµα 13q
γιά την παρουσία LOH. LOH σε τουλάχιστον µία θέση στο 13q ανιχνεύθηκε στο 48%
των περιπτώσεων. 9 περιπτώσεις εµφάνισαν LOH µε τον δείκτη D13S217 (20%), 13
περιπτώσεις (28%) µε κάθε ένα ή και µε τους δύο µαζί δείκτες D13S171 και
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D13S219 στη θέση 13q12.3 και 9 ασθενείς (20%) εµφάνισαν LOH µε τον δείκτη
D13S71.
Στον χρωµοσωµικό βραχίονα 17q αναλύθηκαν 4 θέσεις µικροδορυφορικού
DNA. Η επιλογή του χρωµοσωµικού αυτού βραχίονα έγινε γιά να µελετήσουµε
αλλοιώσεις πού λαµβάνουν χώρα στην περιοχή του BRCA1 γονιδίου. 7 ασθενείς
(16%), εµφάνισαν LOH στη θέση 17q12, γιά κάθε ένα ξεχωριστά ή και γιά τους δύο
µαζι δείκτες D17S250 και THRA1, 4 ασθενείς (10%) εµφάνισαν LOH µε τον δείκτη
D17S855 στη θέση 17q21.1, και 8 ασθενείς (18%), εµφάνισαν LOH µε το δείκτη
D13S579 στη θέση 17q21.
Τρείς περιπτώσεις (2 αδενοκαρκινώµατα και 1 NSCLC χαµηλής βαθµίδος
διαφοροποίησης) εµφάνισαν LOH µε το δείκτη D9S103 (9q33-qter). Ενα καρκίνωµα
εκ πλακωδών κυττάρων εµφάνισε LOH µε το δείκτη D14S47, ένα µε το δείκτη
D2S72, ένα αδενοκαρκίνωµα έδειξε LOH µε το δείκτη D9S144 και ένα NSCLC
εµφάνισε LOH µε το δείκτη D9S156. Η εικόνα 1.2 παρουσιάζει χαρακτηριστικά
παραδείγµατα περιπτώσεων πού εµφανίζουν LOH.
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Εικόνα 1.2. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα δειγµάτων πού εµφανίζουν LOH
ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα N, DNA από λεµφοκύτταρα περιφερικού αίµατος.
Τ, DNA από κυτταρολογικό υλικό. Τα βέλη υποδεικνύουν το χαµένο αλληλόµορφο.
Οι άνω σειρές υποσηµειώνουν τον κωδικό του ασθενούς και τον δείκτη του
µικροδορυφορικού DNA, από πάνω προς τα κάτω αντίστοιχα.
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Εικόνα 1.3. Περίπτωση αδενοκαρκινώµατος µε εκτεταµένες γενετικές αλλοιώσεις. Η
ανάλυση περιελάµβανε κυτταρολογικά δείγµατα από πτύελα πρό (Β), και µετά (Α)
από βρογχοσκόπηση και υλικό βρογχικής έκπλυσης. Η PCR ανάλυση µε τον δείκτη
ANK1 ανέδειξε την παρουσία MSI στο υλικό από τη βρογχοσκόπησης και LOH στα
πτύελα. (Ν) DNA από λεµφοκύτταρα περιφερικού αίµατος. Το βέλος (1) δείχνει την
περιοχή του χαµένου αλληλοµόρφου στις LOH. Το βέλος (2) δείχνει την παρουσία
του νέου αλληλοµόρφου στην περίπτωση µε MSI.
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Πίνακας 1. LOH και MI σε ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα
Pt
Ιστολογικός
Κυτταρολογικό
∆είκτες Μικροδορυφορικού DNA µε
No.
τύπος
δείγµα
LOH
1
Adenocarcinoma
Bronchial Washing
D8S137,D8S7,D13171
2
NSC carcinoma
FNA
D13S71, D13S219, D13S217
3
Squamous Ca
Sputum
D13S71
4
Adenocarcinoma
Bronchial Washing
D17S855, D17S579, D8S137, D8S7,
D8S133, ANK1, D13S71
6
SC carcinoma
Bronchial Brushing
D8S7, D13S219, D13S171
7
Adenocarcinoma
Bronchial Washing
8
SCcarcinoma
Bronchial Washing
D17S579, D13S217, D13S171
9
Squamous Ca
Bronchial Brushing
THRA1, D17S579, D8S133
10
SC carcinoma
Bronchial Washing
11
NSC carcinoma
Bronchial Washing
D8S7, D8S133
12
Squamous Ca
Bronchial Washing
D14S47
13
SC carcinoma
Bronchial Washing
14
Adenocarcinoma
FNA
D8S7
15
Squamous Ca
Bronchial Washing
D13S71, D13S171
16
Squamous Ca
Bronchial Washing
D8S7, D13S219
17
Squamous Ca
Bronchial Washing
D17S579, PLAT, D8S137, D8S133
18
Adenocarcinoma
FNA
D17S855
19
Squamous Ca
FNA
D8S133, D13S71, D13S217
20
Adenocarcinoma
Bronchial Washing
D17S855, D9S103
21
SC carcinoma
Bronchial Washing
D8S7, D13S217
22
Squamous Ca
Bronchial Washing
D17S579
23
Squamous Ca
FNA
THRA1, D8S7, D8S133
24
Adenocarcinoma
FNA
D13S71
25
Adenocarcinoma
Bronchial Washing
ANK1
26
Squamous Ca
Sputum
D2S72, D8S7
27
Squamous Ca
Bronchial Washing
D17S579, D8S137, D8S7
28
Adenocarcinoma
Bronchial Washing
ANK1, D13S219
29
NSC carcinoma
FNA
D9S103
30
NSC carcinoma
FNA
PLAT, ANK1, D13S171
31
Squamous Ca
Sputum
D8S133, D13S217, D13S171
33
NSC carcinoma
Bronchial Washing
D17S250
34
SC carcinoma
Bronchial Washing
D8S133, D13S217
35
Adenocarcinoma
FNA
PLAT, D8S137, ANK1, D9S144,
D17S250, D13S71, D13S219
36
NSC carcinoma
Bronchial Washing
D17S579, D13S71, D9S156

∆είκτες Μικροδορυφορικού
DNA µε MI
ANK1
ANK1
D17S250, THRA1, D17S855,
ANK1, D9S171
D8S137, ANK1, D13S219
D9S171
ANK1
D13S171
THRA1
D8S133
ANK1, D9S103
D8S137, D17S250
THRA1, D17S855
ANK1, D9S103
ANK1, D9S51
D8S137, D13S171
THRA1, D9S103
D8S137
D17S250
D17S855, THRA1, D9S51
PLAT, ANK1
D9S51
D17S855, D13S71
D13S219
D14S47, D17S250
D13S71
THRA1, D13S171
-

D2S72,
D14S47,
D9S51,
D9S171, D17S250
37
Adenocarcinoma
FNA
THRA1, D8S137, D8S133
D17S855, D8S7
38
SC carcinoma
Bronchial Washing
D13S217
D9S144
39
Adenocarcinoma
Bronchial Washing
THRA1, PLAT, D13S219
ANK1
40
Adenocarcinoma
FNA
D8S133, ANK1, D9S103
D2S72, D9S171, D9S144,
D13S219, D13S71
41
Adenocarcinoma
FNA
D17S579, ANK1, D13S217
D8S7, D9S103
42
Adenocarcinoma
Bronchial Washing
D17250
D14S47
43
NSC carcinoma
FNA
D17S855
44
Adenocarcinoma
Bronchial Washing
D8S133, D13S219, D13S217
D2S72
45
Adenocarcinoma
Bronchial Washing
PLAT, D8S137, D13S171
D9S171
46
Adenocarcinoma
Bronchial Washing
THRA1, D9S144, D9S156
SC carcinoma: µικροκυτταρικό καρκίνωµα. NSC carcinoma: µή µικροκυτταρικό καρκίνωµα χαµηλής βαθµίδος
διαφοροποίησης Squamous Ca: Πλακώδες καρκίνωµα.
Adenocarcinoma: Αδενοκαρκίνωµα. Bronchial Washing: Υλικό βρογχικής έκπλυσης. Sputum: Πτύελα. FNA: Βιοψία µε
λεπτή βελόνη.
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1.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα αποτελέσµατά µας υποστηρίζουν οτι η MSI αποτελεί ένα σχετικά συχνό
φαινόµενο στον καρκίνο του πνεύµονα κάτι πού έρχεται σε συµφωνία µε
προηγούµενες µελέτες [33] [167] [168]. Στο 53% των περιπτώσεων η MSI αφορούσε
τουλάχιστον δύο θέσεις µικροδορυφορικού DNA υποσηµειώνοντας την πιθανή
παρουσία του RER+ φαινοτύπου, όπως προσδιορίστηκε γιά τον καρκίνο του παχέος
εντέρου [27]. Ο RER+ φαινότυπος εκφραζόταν περισσότερο συχνά στα
αδενοκαρκινώµατα, κάτι πού είναι επίσης σε συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες,
όπου η MSI φαίνεται να είναι περισσότερο συχνή στα αδενοκαρκινώµατα από οτι στα
υπόλοιπα NSCLC [167] [33].
Παρατηρήσαµε οτι το φαινόµενο της MSI αφορά συχνότερα ορισµένες
χρωµοσωµικές θέσεις από ότι άλλες. Ο δείκτης ANK1(8p21.1-p11.2) πού εντοπίζεται
σε µία περιοχή πού εµφανίζει συχνά LOH στον καρκίνο του πνεύµονα καθώς και σε
άλλους ιστολογικούς τύπους καρκίνου [169] [170] [171] παρουσίασε MSI στο 22%
των περιπτώσεων. Αλλες χρωµοσωµικές θέσεις πού εµφάνισαν MSI συχνά είναι οι
θέσεις πού καθορίζοναι από τους δείκτες THRA1 (16%), D17S855 (12.5%),
D9S171(11%), και D17S250 (11%).
Παρά τα υψηλά ποσοστά MSI πού παρατηρήθηκαν στην ανάλυσή µας, στις
µισές από τις περιπτώσεις περίπου (47%), αυτή αφορούσε µόνο µία χρωµοσωµική
θέση υποστηρίζοντας µελέτες πού θεωρούν ότι η MSI δεν έχει κεντρική θέση στην
παθογένεια του καρκίνου του πνεύµονα µε τρόπο ανάλογο µε τον καρκίνο του παχέος
εντέρου [45].
Η MSI ανιχνεύεται σε πολλούς ιστολογικούς τύπους καρκίνου του ανθρώπου.
Η απόδειξη της συσχέτισης ανεπάρκειας του µηχανισµού επιδιόρθωσης του DNA
(mismatch repair deficiency) και µιάς σειράς από σποραδικούς και κληρονοµικούς
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καρκίνους του ανθρώπου, πρότεινε έναν εναλλακτικό παθοφυσιολογικό δρόµο προς
την καρκινογένεση. Η άποψη αυτή υποστηρίζει ότι στούς καρκίνους πού
χαρακτηρίζονται από MSI, γονίδια πού περιέχουν αλληλουχίες µικροδορυφορικού
DNA εµφανίζουν συχνά µεταλλάξεις σε αυτές. Η συσσώρευση µεταλλάξεων στις
αλληλουχίες αυτές οδηγεί στην απορρύθµιση της λειτουργίας των γονιδίων αυτών,
γεγονός πού οδηγεί τελικά στην κακοήθη εξαλλαγή.
Το πρώτο γονίδιο πού περιγράφηκε να εµπλέκεται σε αυτόν το µηχανισµό
ήταν ο υποδοχέας τύπου ΙΙ του TGF, αρχικά στον καρκίνο του παχέος εντέρου [27].
Στη συνέχεια και άλλα γονίδια βρέθηκαν να φέρουν ανάλογες µεταλλάξεις όπως τα
BAX, hMSH3, hMSH6 και IGFIIR γονίδια [172] [173] [174]. Εκτός από τους
καρκίνους πού εντάσσονται στα πλαίσια του συνδρόµου του κληρονοµικού µη
πολυποσικού καρκίνου του παχέος εντέρου (Hereditary Non Polyposis Colon Cancer
– HNPCC) [134], διάχυτη MSI έχει περιγραφεί στο 10% µε 15% των σποραδικών
καρκίνου του στοµάχου, του παχέος εντέρου και του ενδοµητρίου [175].
Αξίζει να σηµειωθεί ότι δύο από τα αδενοκαρκινώµατα της µελέτης µας
εµφάνισαν τον RER+ φαινότυπο χωρίς να παρουσιάσουν LOH, κάτι πού θα
µπορούσε να εξηγήσει τον δρόµο προς την καρκινογένεση µε τον παραπάνω
µηχανισµό. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει την πιθανότητα οτι µπορεί στις περιπτώσεις
αυτές

να

εµφανίζουν

LOH

άλλες

περιοχές

στις

οποίες

εντοπίζονται

ογκοκατασταλτικά γονίδια και οι οποίες δεν συµπεριελήφθησαν στην µελέτη ή
εναλλακτικά να υπάρχει ενεργοποίηση ογκογονιδίων.
Μία άλλη παρατήρηση πού θα µπορούσε να ερµηνεύσει τα υψηλά ποσοστά
MSI πού καταγράψαµε στη µελέτη µας είναι ότι κύτταρα πού βρίσκονται κάτω από
συνεχές stress, όπως οι ερεθιστικές ουσίες του καπνού ή η χρόνια φλεγµονή,
συσσωρεύουν µεταλλάξεις σε αλληλουχίες µικροδορυφορικού DNA, ακόµα και αν το
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κύτταρο δεν πολλαπλασιάζεται µε τους ρυθµούς του καρκίνου [176]. Οι Spandidos
και συνεργάτες, [177] έδειξαν την παρουσία MSI σε κυτταρολογικά υλικά ασθενών
µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (Chronic Obstructive Pulmonary Disease
(COPD), µία κατάσταση πού εµφανίζει συσχέτιση µε το κάπνισµα και τον καρκίνο
του πνεύµονα. Στην εργασία αυτή η χρωµοσωµική θέση πού παρουσίασε συχνότερα
MSI ήταν η θέση πού αντιστοιχούσε στον δείκτη THRA1(17q12), µία περιοχή πού
και στη δική µας µελέτη εµφάνιζε συχνά MSI. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει οτι η
παρουσία MSI σε συγκεκριµένες θέσεις του γονιδιώµατος προδιαθέτει στη ανάπτυξη
καρκίνου ή εναλλακτικά ότι αποτελεί δείκτη µιάς µη ειδικής κυτταρικής
καταπόνησης στα πλαίσια της φλεγµονής. Στον προβληµατισµό αυτό προστίθεται και
η παρατήρηση ότι η MSI παρατηρείται συχνά στην ρευµατοειδή αρθρίτιδα [178] και
στην ελκώδη κολίτιδα [179] πού είναι φλεγµονώδεις καταστάσεις µε την τελευταία
όµως να αποτελεί προκαρκινωµατώδη κατάσταση.
Οι δείκτες µικροδορυφορικού DNA πού χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη αυτή
µας επέτρεψαν να καθορίσουµε και την συχνότητα µε την οποία εµφανίζονταν η
LOH στις χρωµοσωµικές θέσεις πού εξετάστηκαν.
Τα αποτελέσµατά µας καθορίζουν τέσσερις περιοχές στο 8p χρωµόσωµα όπου
πιθανόν εδράζονται TSGs. Η µία περιοχή βρίσκεται κοντά στο τελόµερος του 8p
πλησίον του δείκτη D8S7 (8p23) ο οποίος εµφάνιζε ηµίζυγο εξάλλειψη στο 22% των
περιπτώσεων. Εγγύς του D8S7, ο δείκτης D8S133, εµφάνισε LOH σε ποσοστό 24%.
Ο D8S133 εντοπίζεται εγγύς του LPL (8p22), σε µία περιοχή πού παρουσιάζει πολύ
συχνά οµόζυγη εξάλλειψη στον καρκίνο του πνεύµονα, γεγονός πού υποδηλώνει την
παρουσία ενός ή περισσοτέρων TSGs. 7 περιπτώσεις (15%) έδειξαν LOH µε τον
δείκτη D8S137, πού εντοπίζεται εγγύς του D8S133. Η τέταρτη περιοχή µε υψηλά
ποσοστά LOH, προσδιορίζεται από τους δείκτες ANK1 και PLAT (8p21.1-q12). Η
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LOH στην περιοχή αυτή αφορούσε µε στατιστικά σηµαντική µεγαλύτερη συχνότητα
στα αδενοκαρκινώµατα από ότι οι υπόλοιποι υποτύποι του NSCLC (p<0.005 µε το x2
test).
Περιοχές του 8p χρωµοσώµατος παρουσιάζουν συχνά οµόζυγη εξάλλειψη σε
πολλούς ιστολογικούς τύπους καρκίνου του ανθρώπου όπως στον καρκίνο του παχέος
εντέρου, περιλαµβανοµένων των περιοχών 8p22-p23 [180], 8p22-21.3 [181] και
8p21.3-11.22 [182], στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως στις περιοχές 8p21-q12
[183], 8p21.1-pter και/ή 8p11.2-12 [170], στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα στην
περιοχή 8p22 [169], και στον καρκίνο του προστάτη στις περιοχές 8p21-p12 [184],
8p22-21.3 and/or 8p21 and/or 8p12-p11.2 [171]. Στον καρκίνο του πνεύµονα η
περιοχή 8p22 [169], και 8p21-23 [185] παρουσιάζει πολύ συχνά LOH και από ότι
φαίνεται, αποτελεί όψιµο γεγονός στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύµονα, πού
ακολουθεί αλλοιώσεις στo 3p χρωµόσωµα [70]. Τα ευρήµατά µας έιναι σε συµφωνία
µε άλλες µελέτες πού υποδεικνύουν την παρουσία TSGs στίς περιοχές αυτές.
Το 48% των περιπτώσεων παρουσίασε LOH σε έναν τουλάχιστο δείκτη
µικροδορυφορικού DNA, που εντοπίζονταν στο 13q χρωµόσωµα. Τα αποτελέσµατά
µας υποσηµειώνουν την παρουσία τρείς περιοχές πού εµφανίζουν σε αρκετές
περιπτώσεις LOH στο 13q χρωµόσωµα.
Η πρώτη περιοχή εδράζεται κοντά στόν δείκτη D13S217 στην περιοχή 13q12
πού εµφάνισε απώλεια ετεροζυγωτίας σε ποσοστό 20% των περιπτώσεων. 28% των
περιπτώσεων εµφάνισαν LOH µε έναν τουλάχιστον από τους δείκτες D13S171
(13q12.3 πλησίον του BRCA2 gene) και D13S219. Τα αποτελέσµατά µας
υποστηρίζουν µία συσχέτιση της περιοχής πού εδράζεται τό γονίδιο BRCA2 µε την
ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύµονα.
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Το γονίδιο BRCA2 είναι ένα µεγάλο γονίδιο πού περιλαµβάνει 27 εξώνια.
Εχει χαρτογραφηθεί στην χρωµοσωµική θέση 13q12-13, καλύπτοντας µία περιοχή
περίπου 6 cM µεταξύ των δεικτών D13S289 και D13S267 [186]. Κωδικοποιεί

µία

πυρηνική πρωτείνη πού ρυθµίζεται από τη φάση του κυτταρικού κύκλου και τα
επίπεδά της αυξάνουν κατά τη µετάβαση από την G1 στην S φάση. Το BRCA2
υπερεκφράζεται σε ταχέως δαιρούµενα κύτταρα. Η λειτουργία του φαίνεται να
σχετίζεται µε την διατήρηση της ακεραιότητας του γονιδιώµατος. Μεταλλάξεις του
BRCA2 προσδίδουν αυξηµένες πιθανότητες πρώιµης προσβολής από καρκίνο του
µαστού, τόσο για τον άνδρα όσο και την γυναίκα, και σε µικρότερο βαθµό από τον
καρκίνο των ωοθηκών. Αξίζει να σηµειωθεί οτι πρώτου βαθµού συγγενείς των
φορέων της 6174delT µετάλλαξης του BRCA2 γονιδίου, εµφάνιζαν στατιστικά
σηµαντικά συχνότερα καρκίνο του πνεύµονα, πολλαπλούν µυέλωµα και νόσο του
Hodgkin, συγκριτικά µε µη φορείς [187]. Φαίνεται οτι µεταλλάξεις του BRCA2
προσδίδουν αυξηµένες πιθανότητες προσβολής και γιά καρκίνο του προστάτου,
ουροδόχου κύστεως, παγκρέατος καθώς και για το µελάνωµα και γιά το
αδενοκαρκίνωµα του νεφρού. Με βάση τα παραπάνω το BRCA2 ή άλλα TSGs πού
εντοπίζονται κοντά στην περιοχή του, φαίνεται πως εµπλέκονται στην παθογένεια του
καρκίνου του πνεύµονα [188].
Η τρίτη περιοχή βρίσκεται άπω του RB1 γονιδίου κοντά στον δείκτη D13S71,
στην χρωµοσωµική θέση 13q32. Η εµφάνιση LOH µε το δείκτη αυτόν έφτασε το 20%
των περιπτώσεων. LOH στην περιοχή 13q32-34 έχει περιγραφεί γιά τους καρκίνους
εκ πλακωδών κυττάρων κεφαλής και τραχήλου [189].
44% των περιπτώσεων εµφάνισαν LOH σε µία τουλάχιστον θέση στον
χρωµοσωµικό βραχίονα 17q. Με βάση την εµφάνιση LOH γιά τους δείκτες στο
χρωµόσωµα 17q, τα περιστατικά πού µελετήσαµε διακρίνονται σε τρείς οµάδες. Η
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πρώτη οµάδα, (περιπτώσεις 9, 23, 33, 35, 37, 39 και 42-16%), η απώλεια του
γενετικού υλικού περιελάµβανε τις θέσεις D17S250 και THRA1 στην περιοχή 17q12.
Στην δεύτερη οµάδα (περιπτώσεις 4, 18, 20 και 43, 10%) η απώλεια του
γενετικού υλικού αφορούσε το δείκτη D17S855 πού εντοπίζεται εντός του BRCA1
γονιδίου(17q21). Το BRCA1 είναι ένα πολύ µεγάλο γονίδιο πού αποτελείται από 22
εξώνια. Ο κίνδυνος γιά εµφάνιση καρκίνου του µαστού σε γυναίκες πού είναι φορείς
µετάλλαξης στο BRCA1 είναι 38% για τις ηλικίες έως 50 ετών και 67% γιά ηλικίες
έως 70 ετών, ενώ ο σχετικός κίνδυνος για µή φορείς µεταλλάξεων είναι 1% µε 5% και
5% αντίστοιχα. Η συχνότητα των µεταλλάξεων του BRCA1 είναι περίπου 1/500 µε
1/2000 στον γενικό πληθυσµό. Το 70% έχει σαν αποτέλεσµα την απάλειψη ή τον
πρόωρο τερµατισµό της πρωτείνης. Στην τρίτη οµάδα (περιπτώσεις 4, 8, 9, 17, 22, 27,
36 και 41-18%), η απώλεια του γενετικού υλικού αφορούσε τον δείκτη D17S579
(17q21) σηµαντικά άπω του BRCA1.
Με βάση τα παραπάνω η αυξηµένη συχνότητα LOH µε τον δείκτη D17S855,
γιά τα αδενοκαρκινώµατα αν και οχι στατιστικά σηµαντική, υποδεικνύει την ύπαρξη
συσχέτισης στην εξέλιξη των αδενοκαρκινωµάτων του πνεύµονα µε την περιοχή πού
εδράζεται το BRCA1 γονίδιο. ∆εδοµένα από µία µελέτη από τον Fong και
συνεργάτες [190] εντοπίζει στην περιοχή 17q12-q24 ένα ππιθανό TSG για τον
NSCLC. Η περιοχή αυτή περικλείει την περιοχή πού µελετήσαµε (17q12-q21).
Οι χρωµοσωµικοί βραχίονες 9p και 9q εµφάνισαν LOH σε σηµαντικά
χαµηλότερο βαθµό από τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας [191] [192] [185]. Είναι
πιθανό η εξέλιξη του καρκίνου του πνεύµονα σε ασθενείς από την Ελλάδα να
υπακούει σε διαφορετικούς µηχανισµούς από οτι σε άλλες εθνικές οµάδες. Η LOH
στον καρκίνο του πνεύµονα µπορεί όπως έχει δειχθεί σε προκαρκινωµατώδεις
αλλοιώσεις να αφορά διαδοχικά τους χρωµοσωµικούς βραχίονες 3p, 9p και 8p, ή
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εναλλακτικά η σειρά µπορεί να είναι 3p, 8p και µετά 9p [193]. Είναι λοιπόν πιθανό
στον πληθυσµό πού εξετάσαµε µετά από την απώλεια του γενετικού υλικού στους
βραχίονες 3pκαι 8p, η εξέλιξη του καρκίνου να ακολουθεί µονοπάτια ανεξάρτητα της
απώλειας γενετικού υλικού από το 9p χρωµόσωµα, ή να επάγεται από την απώλεια
γενετικού υλικού σε άλλες θέσεις π.χ., 17q.
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2. Αστάθεια µικροδορυφορικού DNA και απώλεια ετεροζυγωτίας στους
χρωµοσωµικούς βραχίονες 1p, 1q, 2p, 2q, 3p, 5q, 7p, 7q, 9p, 9q, 13q, 14q και 17p
στα πτύελα και σε δείγµατα βρογχικής έκπλυσης ασθενών µε καρκίνο του
πνεύµονα (48 δείκτες µικροδορυφορικού DNA).

Στο δεύτερο µέρος της µελέτης, αναλύσαµε δείγµατα από 124 ασθενείς πού
έπασχαν από καρκίνο του πνεύµονα, 101 ασθενείς µε NSCLC και 23 ασθενείς µε
SCLC. Τα δείγµατα περιελάµβαναν πτύελα και υλικό πού ελήφθει µετά από βρογχική
έκπλυση κατά τη διάρκεια βρογχοσκόπησης. Το DNA πού εξήχθει από τα δείγµατα
αυτά, εξετάστηκε συγκριτικά µε DNA από περιφερικό αίµα αντίστοιχα γιά τον κάθε
ασθενή µε τη βοήθεια 48 δεικτών µικροδορυφορικού DNA. Αντιπροσωπευτικά
παραδείγµατα περιπτώσεων MIN και LOH παρουσιάζονται στις Εικόνες 2α και 2β.

2.1. Ανάλυση αστάθειας µικροδορυφορικού DNA και απώλειας ετεροζυγωτίας
µε βάση τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου του πνεύµονα (ασθενείς µε καρκίνο
πνεύµονα εκ πλακωδών κυττάρων – Squamous cell, SQC και ασθενείς µε
αδενοκαρκίνωµα του πνεύµονα – Adenoarcinoma, ADC).

Ο αντίστοιχος αλληλότυπος γιά κάθε έναν από τους ασθενείς, µε βάση τα
δείγµατα βρογχικής έκπλυσης φαίνονται στον Πίνακα 2.1 (ασθενείς µε καρκίνο
πνεύµονα εκ πλακωδών κυττάρων – Squamous cell, SQC) και στον Πίνακα 2.2
(ασθενείς µε αδενοκαρκίνωµα του πνεύµονα – Adenoarcinoma, ADC). Οι διαφορές
πού παρατηρήθηκαν στην παρουσία τροποποιήσεων του µικροδορυφορικού DNA
(Microsatellite alterations – MA), κατά την σύγκριση των 54 SQC και 47 ADC ήταν
µικρού βαθµού και µή στατιστικά σηµαντικές.
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Στα δείγµατα βρογχικής έκπλυσης των ασθενών µε NSCLC, η απώλεια
ετεροζυγωτίας (Loss Of Heterozygosity – LOH), βρέθηκε να αφορά συχνότερα τις
χρωµοσωµικές θέσεις, 17p13.1-p13.3 (69.7%), 9p13.3-p24.1 (63.3%), 1p34.2-p36.22
(48.5%),

13q12.1-q13.1

(47.7%)

και

3p22.3-p23

(42.7%).

Οι

δείκτες

µικροδορυφορικού DNA TP53 (75.9%), D17S678 (71.6%), D9S162 (64.5%),
D9S161 (63.7%), D17S379 (61.5%), D9S132 (57.1%) και D1S165 (50.0%)
εµφάνισαν τα µεγαλύτερα ποσοστά LOH.
Η µέση τιµή FAL (Fractional allele loss-κλασµατική απώλεια αλληλοµόρφων)
ηταν 0.243±0.024 µε 99.5% confidence interval (CI) και η µέγιστη ήταν 0.719 σε
έναν άρρενα ασθενή µε στάδιο II καρκίνωµα εκ πλακωδών κυττάρων 62 ετών. Ο
µέσος όρος τιµών FRL (Fractional regional loss- κλασµατική περιοχική απώλεια)
ήταν 0.653±0.093 γιά το 17p, 0.624±0.094 γιά το 9p, 0.433±0.096 γιά το 13q,
0.417±0.090 γιά το 1p, 0.356±0.092 γιά το 9q, 0.256±0.072 γιά το 3p, 0.202±0.067
γιά το 1q, 0.202±0.080 γιά το 5q, 0.040±0.028 γιά το 2p, 0.031±0.038 γιά το 14q,
0.025±0.016 γιά το 2q και 0.018±0.021 γιά το chromosome 7, µε 99.5% CI.
Παρά το γεγονός οτι αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA (Microsatellite
Instability – MIN), παρατηρήθηκε σε 57 από τούς 101 ασθενείς στα δείγµατα
βρογχικής έκπλυσης (56.4%). Οι δείκτες D1S186, D1S162 και D2S171 εµφάνισαν
MIN σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5.0%.
Η σύγκριση γιά την παρουσία MA στα πτύελα και σε δείγµατα βρογχικής
έκπλυσης του ίδιου ασθενούς, ανέδειξε την ταυτόχρονη παρουσία της, σε ποσοστό
80.7% του συνόλου των περιπτώσεων. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί οτι ο κάθε
δείκτης εµφάνιζε διαφορετική συµπεριφορά. Τα χαµηλότερα ποσοστά σύµπτωσης
εµφάνισαν οι δείκτες D2S105, D2S103 και D2S115 (0.0%), D14S258 (10.0%),
D2S111 και D7S520 (16.7%), D2S160 (20.0%), D2S147 (21.4%), D2S123 (28.6%),
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D2S113 (33.3%), D2S2182 (37.5%), D2S177 και D2S119 (40.0%), D2S141 (42.9%),
και τέλος D2S171 (45.5%).

2.2. Ανάλυση αστάθειας µικροδορυφορικού DNA και απώλειας ετεροζυγωτίας σε
ασθενείς µε µικροκυτταρικό SCLC καρκίνο του πνεύµονα

Στη µελέτη συµπεριελήφθησαν επίσης και 23 ασθενείς µε SCLC. DNA από
πτύελα, βρογχική έκπλυση και κύτταρα περιφερικού αίµατος, εξετάστηκε µε την
ενίσχυση της αλληλουχίας 48 δεικτών µικροδορυφορικού DNA.
Ο αντίστοιχος αλληλότυπος γιά κάθε έναν από τους ασθενείς µε SCLC, µε
βάση τα δείγµατα βρογχικής έκπλυσης φαίνονται στον Πίνακα 2.3.
Η απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH) αφορούσε κυρίως τις χρωµοσωµικές
περιοχές 3p22.3-p23 (88.6%), 17p13.1-p13.2 (82.3%), 5q32-q33.1 (66.6%), 13q12.2q13.1 (65.6%) και 9q22.33-q31.3 (52.9%). Οι δείκτες µικροδορυφορικού DNA
D3S647 (88.9%), D3S1612 (88.2%), TP53 (83.3%), D17S678 (81.3%), D13S171
(76.5%), D13S219 (73.3%), D5S376 (68.4%), D5S207 (64.7%) και D9S109 (52.9%)
παρουσίασαν συχνότερα LOH.
Η µέση τιµή FAL ήταν 0.213±0.057 (99.5% CI) και η µέγιστη τιµή ήταν
0.381 σε έναν άρρενα ασθενή 43 ετών. Οι µέσες τιµές FRL ήταν 0.655±0.183 γιά το
13q, 0.636±0.206 γιά το 5q, 0.565±0.167 γιά το 17p, 0.364±0.174 γιά το 9q,
0.348±0.116 γιά το 3p, 0.263±0.203 γιά το 14q, 0.154±0.076 γιά το 1q, 0.130±0.132
γιά το 9p, 0.101±0.098 γιά το 1p, 0.088±0.082 γιά το 2q, 0.065±0.049 γιά το 2p και
0.038±0.059 γιά το χρωµόσωµα 7, (99.5% CI).

114

MIN παρατηρήθηκε σε 15 από τα 23 δείγµατα βρογχικής έκπλυσης (65.2%).
Οι δείκτες D1S165, D1S180 και D2S171 εµφάνισαν την µεγαλύτερη συχνότητα µε
ποσοστά πάνω από το 5 % των περιπτώσεων.
Η σύγκριση γιά την παρουσία MA στα πτύελα και σε δείγµατα βρογχικής
έκπλυσης του ίδιου ασθενούς, ανέδειξε την ταυτόχρονη παρουσία της, σε ποσοστό
65.1% του συνόλου των περιπτώσεων. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί οτι ο κάθε
δείκτης εµφάνιζε διαφορετική συµπεριφορά. Τα χαµηλότερα ποσοστά σύµπτωσης
ήταν τα ακόλουθα : 0.0% (ACTN2, D2S2182, D2S2291, D2S123, D2S177, D2S119,
D2S147, D2S113, D2S160, D2S141, D2S105, D2S103, D2S115, D9S132 και
D9S161), 12.5% (D9S162), 14.3% (D2S111), 25.0% (APOA2 και D1S305), 33.3%
(D1S165, D3S1478 και D7S520).
Τα πρότυπα LOH µεταξύ των NSCLC και SCLC παρουσίασαν στατιστικά
σηµαντικά

διαφορές

(p<0.05)

στην

συχνότητα

σε

αρκετούς

δείκτες

µικροδορυφορικού DNA. Οι δείκτες πού δεν εµφάνισαν διαφορές στην στο πρότυπο
συχνότητας της LOH µεταξύ των δύο ιστολογικών τύπων καρκίνου, ήταν οι D2S103,
D2S105, D2S111, D2S113, D2S115, D2S123, D2S141, D2S160, D2S177, D2S288,
D3S1260, D7S519, D7S520 και D13S289.

2.3. Ανάλυση αστάθειας µικροδορυφορικού DNA και απώλειας ετεροζυγωτίας σε
φαινοτυπικά υγιείς εθελοντές.

Αναλύθηκαν επίσης 36 δείγµατα από άτοµα πού δεν εµφάνιζαν σηµειολογία
συµβατή µε καρκίνο του πνέυµονα και νοσηλεύονταν στο νοσοκοµείο γιά µη
κακοήθη νοσήµατα, και επρόκειτο κυρίως γιά πολυτραυµατίες από την Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας.
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Ο αντίστοιχος αλληλότυπος γιά κάθε έναν από τους υγιείς εθελοντές, µε βάση
τα δείγµατα βρογχικής έκπλυσης φαίνονται στον Πίνακα 2.4.
MA βρέθηκαν σε 8 µόνο από τούς 36 ασθενείς (22.2%). Η µέση τιµή FAL
ήταν 0.007±0.008 (CI 99.5%) και η µέση τιµή FRL πού παρατηρήθηκε ήταν
0.029±0.080 γιά το χρωµοσωµικό βραχίονα 9p, 0.028±0.078 γιά το 13q, 0.015±0.030
γιά το 3p, 0.014±0.039 γιά το χρωµόσωµα 7 και 0.007±0.019 γιά το χρωµοσωµικό
βραχίονα 1q.
Οι δείκτες µικροδορυφορικού DNA µε τη µεγαλυτερη συχνότητα LOH ήταν
D13S219 (4.3%), D3S1612 (4.2%), D3S1561 (4.0%), D13S289 (3.8%), D13S171
(3.8%), APOA2 (3.7%), D3S647 (3.7%), D9S132 (3.7%) και D7S520 (3.6%), ενώ οι
δείκτες D2S288 και D2S115 εµφάνισαν MIN σε 2.8% των περιπτώσεων. ∆εν
παρατηρήθησαν διαφορές στο πρότυπο της LOH µεταξύ πτυέλων και υλικού
βρογχικής έκπλυσης στα άτοµα αυτά.
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2.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι µεταλλάξεις πού παρατηρούνται στο µικροδορυφορικό DNA, µε τη µορφή
της προσθήκης η αφαίρεσης µιάς ή περισσότερες από τις επαναλαµβανόµενες
µονάδες από τις οποίες αποτελείται (microsatellite alterations), αποτελούν ένα
χρήσιµο δείκτη γιά την ανίχνευση της κλωνικής επέκτασης ενός κυτταρικού
πληθυσµού ο οποίος έχει υποστεί κακοήθη εξαλλαγή. Οι µεταβολές αυτές
εντοπίζονται εύκολα σε κλινικά δείγµατα από τα σωµατικά υγρά των ασθενών µέσω
εργαστηριακών µεθόδων πού στηρίζονται στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης
(Polymerase Chain Reaction – PCR), και φαίνεται πώς µπορούν να παίξουν ένα
σηµαντικό ρόλο στην πρώιµη διάγνωση του καρκίνου όπως φαίνεται από
προκαταρκτικές µελέτες [32] [194] [67] [195] [196] .
Εχει δειχτεί ότι οι χρωµοσωµικοί βραχίονες 3p, 13q, και17p εµφανίζουν
συχνά απώλεια αλληλοµόρφων τόσο σε SCLC (>90%) όσο και σε NSCLC (>70%)
[197] [123] [198] [199] . Απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss Of Heterozygosity – LOH)
έχει βρεθεί σε >60% των περιπτώσεων στους χρωµοσωµικούς βραχίονες 4q, 5q, 10q,
και 22q γιά τα SCLC και στους χρωµοσωµικούς βραχίονες 1p, 6q, 8p, 9p, και 19p γιά
τα NSCLC, ενώ διάχυτα στο γονιδίωµα έχουν περιγραφεί περιοχές µε ενδιάµεσες
συχνότητες

LOH[22,25,26].

Στη

µελέτη

αυτή

εξετάσαµε

48

δείκτες

µικροδορυφορικού DNA πού εντοπίζονταν στους χρωµοσωµικούς βραχίονες 1p, 1q,
2p, 2q, 3p, 5q, 7p, 7q, 9p, 9q, 13q, 14q και 17p, περιοχές πού έχουν βρεθεί να
εµφανίζουν συχνά αλλοιώσεις στον καρκίνο του πνεύµονα [200] ή/και σε άλλες
νόσους πού αφορούν τον πνεύµονα, ακόµα και σε φαινοτυπικά φυσιολογικά κύτταρα
[201]. Τα αποτελέσµατά µας έρχονται σε συµφωνία µε προηγούµενες εργασίες γιά
γενετικές αλλοιώσεις στούς ίδιους χρωµοσωµικούς βραχίονες στον καρκίνο του
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πνεύµονα, άν και οι δείκτες µικροδορυφορικού DNA πού χρησιµοποιήσαµε ήταν
διαφορετικοί.

Η

χρησιµοποίηση

µη

ειδικών

γιά

τον

καρκίνο

δεικτών

µικροδορυφορικού DNA αποφασίστηκε µετά την αναγνώριση µεταλλάξεων του
µικροδορυφορικού DNA και σε µη νεοπλασµατικές παθήσεις του πνεύµονα [201]
[202-206].
Η κλασµατική απώλεια αλληλοµόρφων (Fractional Allele Loss – FAL),
αποδείχτηκε πολύτιµος δείκτης γιά την πρώιµη διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα
καθώς ήταν δέκα φορές µεγαλύτερη στις περιπτώσεις αυτές από ότι σε σε άτοµα πού
δεν έπασχαν από νεοπλασµατικά νοσήµατα του πνεύµονα [202-206]. Μόνο 7 απο τις
124 περιπτώσεις του καρκίνου του πνεύµονα πού εξετάστηκαν (5,6%), βρέθηκαν να
έχουν χαµηλές τιµές FAL, µικρότερες από 0.083, πού ήταν οι υψηλότερες τιµές πού
εµφανίσαν τα φαινοµενικά υγιή άτοµα. Τιµές κλασµατικής περιοχικής απώλειας
(Fractional Regional Loss –FRL) θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν επίσης γιά την
διάκριση µεταξύ νεοπλασµατικών και µή πνευµονικών παθήσεων, δεδοµένου ότι οι
διαφορές στά πρότυπα LOH είναι σηµαντικές [202-206].
MIN έχει αναφερθεί σε 35% των SCLCs και 22% των NSCLCs µε τη
χρησιµοποίηση ενός σχετικά µικρού αριθµού δεικτών και σχετίζεται µε προχωρηµένο
στάδιο του καρκίνου [89]. Τα δεδοµένα µας δείχνουν την παρουσία MIN σε 65.2%
των SCLCs και 56.4% των NSCLCs σε τουλάχιστον µία χρωµοσωµική θέση. Καµία
από τις περιπτώσεις MIN δεν εµφάνισε την χαρακτηριστική “laddering” εικόνα πού
παρατηρείται σε καρκίνους του παχέος εντέρου µε µεταλλάξεις στα mismatch repair
ένζυµα [88]. Ο RER+ φαινότυπος δεν παρατηρήθηκε σε καµία από τις περιπτώσεις
πού εξετάστηκαν.
Παρά τις οµοιότητες στα FAL, MIN, και µέσο όρο LOH παρακείµενων
δεικτών µικροδορυφορικού DNA στον ίδιο χρωµοσωµικό βραχίονα (Εικόνες 2.1.,
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2.2., και 2.3.), παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των FRL και
έκτασης LOH σε συγκεκριµένους γενετικούς τόπους µεταξύ NSCLC και SCLC
(Εικόνες 2.5. και 2.6). Τα πρότυπα LOH γιά συγκεκριµένες χρωµοσωµικές περιοιχές
εµφάνιζαν επίσης σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο µορφών του καρκίνου του
πνεύµονα. Οι αποκλίσεις αυτές µπορεί να αντανακλούν στο διαφορετικό γενετικό
υπόβαθρο της παθοφυσιολογίας τών NSCLC and SCLC. Πάντως η χρήση πτυέλων
και υλικό βρογχικής έκπλυσης ως βιολογικό υλικό και όχι καρκινικού ιστου γιά την
ανίχνευση αλλοιώσεων του µικροδορυφορικού DNA θά µπορούσε να µεταβάλει τις
παρατηρούµενες διαφορές µεταξύ NSCLC and SCLC.
Τα ποσοστά σύµπτωσης των LOH και MIN σε υλικά βρογχικής έκπλυσης και
πτύελα παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε τον δείκτη καθώς και µεταξύ
των περιπτώσεων NSCLC και SCLC. Πολύ χαµηλά ποσοστά σύµπτωσης ανίχνευσης
αλλοιώσεων του µικροδορυφορικού DNA παρατηρήθηκαν κυρίως µε δείκτες πού δεν
εµφάνιζαν ειδικότητα γιά τον καρκίνο του πνεύµονα [67] [197] [123] [199] [200]
[198] [207] . Γιά τά άτοµα πού δεν έπασχαν από νεοπλασµατικές παθήσεις του
πνεύµονα τόσο στά πτύελα όσο και στά δείγµατα βρογχικής έκπλυσης παρατηρήθηκε
ο ίδιος γονότυπος. Εντούτοις, ο αριθµός των LOH και MIN στην οµάδα αυτή ήταν
χαµηλός, µόνο 11 συγκριτικά µε τις 1386 στην οµάδα του καρκίνου του πνεύµονα.
Γιά την οµάδα των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα η σύµπτωση των αλλοιώσεν
του µικροδορυφορικού DNA στα πτύελα και στο υλικό βρογχικής έκπλυσης ήταν
77.6%, ενώ γιά τα NSCLC ήταν 80.7% και γιά τα SCLC 65.1%. Οι διαφορές αυτές
µεταξύ των NSCLC και SCLC είναι πιθανώς το αποτέλεσµα της τοπολογικής τους
κατανοµής στον πνεύµονα. Με βάση τα ευρήµατα αυτά µπορούµε να θεωρήσουµε ότι
DNA προερχόµενο από υλικό βρογχικής έκπλυσης και πτύελα µπορεί να
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χρησιµοποιηθεί µε την ίδα αξία γιά την πρώιµη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύµονα.
Οι µεµονωµένες περιπτώσεις LOH και MIN που ανευρέθησαν σε άτοµα χωρίς
ενδείξεις νεοπλασµατικής νόσου του πνεύµονα, µία κατάσταση πού έχει περιγραφεί
[208], καθώς επίσης και η ανίχνευση αλλοιώσεων µικροδορυφορικού DNA σε
ασθενείς µε χρόνια πνευµονικά νοσήµατα όπως η ΧΑΠ, η σαρκοείδωση και η
ιδιοπαθής πνευµονική ίνωση [202-204] [177], δείχνουν ότι η γενοµική αστάθεια δεν
αποτελεί χαρακτηριστικό µόνο του καρκίνου. Οι αλλοιώσεις του µικροδορυφορικού
DNA µπορεί να εµφανίζονται και σε χρόνιες φλεγµονώδεις καταστάσεις, αυτοάνοσα
νοσήµατα, η γενικά παθήσεις γενετικής αιτιολογίας όπως η νεοπλασία.
Ο Powell και συνεργάτες πρότεινε ένα καινούργιο δείκτη το “LOH score”,
πού συνδυάζει FAL και βαρυτητα των αλλοιώσεων λαµβάνοντας υπόψην τις πιό
ακραίες τιµές LOH [209]. Η παρουσία δεικτών µικροδορυφορικού DNA πού δεν
εµφανίζουν ειδικότητα για τον καρκίνο σε ότι αφορά την συχνότητα στην απώλεια
ετεροζυγωτίας καθιστά επιτακτική την ανάγκη συνεκτίµησης τόσο του ποσοστου
εµφάνισης LOH µε τον συγκεκριµένο δείκτη όσο και της ειδικότητάς του γιά την
νεοπλασία. Αυτά έχουν µεγάλη σηµασία γιά την ανάπτυξη µοριακών screening test
γιά τον καρκίνο.
Τα δεδοµένα µας παραθέτουν µία σαφή διάκριση µεταξύ καρκίνου του πνεύµονα
και µη νεοπλασµατικών παθήσεων του πνευµονα ή φαινοτυπικά φυσιολογικά ατόµων
µε τη χρήση των τιµών FRL και FAL. Από την άλλη µεριά, λόγω της
πολυπαραγοντικής

παθοφυσιολογίας

του

καρκίνου,

είναι

σηµαντικό

να

περιλαµβάνεται όσο το δυνατό µεγαλύτερος αριθµός δεικτών µικροδορυφορικού
DNA, στην προσπάθεια πρώιµης ανίχνευσης του καρκίνου. Με το τρόπο αυτό
ελαχιστοποιείται ο «θόρυβος», από τους µή ειδικούς γιά τον καρκίνο δείκτες και
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καλύπτεται όσο το δυνατό µεγαλύτερο φάσµα από τους πιθανούς συνδυασµούς
αλλοιώσεων πού µπορεί να οδηγήσουν στην καρκινογένεση.

Εικόνα 2.1. Παρατηρούµενοι γονότυποι σε υλικό βρογχικής έκπλυσης ασθενών µε πλακώδες
καρκίνωµα (squamous cell carcinomas-SQCs). FAL (fractional allele loss), κλασµατική απώλεια
αλληλοµόρφων. MA, Αλλοιώσεις µικροδορυφορικού DNA (LOH και MIN).

Εικόνα 2.2. Παρατηρούµενοι γονότυποι σε υλικό βρογχικής έκπλυσης ασθενών µε αδενοκαρκίνωµα
(adenocarcinomas-ADCs). FAL (fractional allele loss), κλασµατική απώλεια αλληλοµόρφων. MA,
Αλλοιώσεις µικροδορυφορικού DNA (LOH και MIN).

Εικόνα 2.3. Παρατηρούµενοι γονότυποι σε υλικό βρογχικής έκπλυσης ασθενών µε µικροκυτταρικό
καρκίνο του πνεύµονα (small cell lung carcinomas-SCLCs). FAL (fractional allele loss), κλασµατική
απώλεια αλληλοµόρφων. MA, Αλλοιώσεις µικροδορυφορικού DNA (LOH και MIN).

Εικόνα 2.4. Παρατηρούµενοι γονότυποι σε υλικό βρογχικής έκπλυσης φαινοτυπικά υγιών ατόµων.
FAL (fractional allele loss), κλασµατική απώλεια αλληλοµόρφων. MA, Αλλοιώσεις µικροδορυφορικού
DNA (LOH και MIN).
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SQCs
TP53

D17S678

D17S379

D14S258

D13S219

D13S171

D13S289

D9S127

D9S109

D9S166

D9S161

D9S162

D9S132

D7S520

D7S519

D5S376

D5S207

D3S1478

D3S1260

D3S1298

D3S1611

D3S1561

D3S647

D3S1612

D2S115

D2S103

D2S105

D2S111

D2S141

D2S160

D2S113

D2S147

D2S119

D2S177

D2S123

D2S2291

D2S2182

D2S288

D2S171

D1S180

D1S416

ACTN2

D1S305

APOA2

D1S116

D1S162

D1S186

a/a

D1S165

Microsatellite DNA markers
MIN (%) FAL

11
2.1
1
6.3
5
2.1
6
0.0
47
0.0
54
0.0
7
2.1
3
0.0
53
0.0
8
0.0
2
4.2
13
0.0
19
2.1
52
0.0
38
0.0
16
2.1
37
2.1
27
2.1
50
2.1
51
4.2
10
2.1
36
2.1
43
4.2
46
0.0
22
2.1
39
2.1
4
4.2
20
2.1
25
0.0
44
2.1
23
4.2
34
0.0
40
0.0
18
2.1
26
2.1
48
2.1
31
4.2
15
0.0
9
4.2
21
0.0
35
4.2
41
0.0
42
6.3
24
2.1
29
0.0
17
2.1
28
4.2
49
4.2
33
6.3
14
0.0
30
4.2
32
2.1
45
2.1
12
0.0
LOH (%)
51.2 52.1 48.1 25.0 4.7 12.8 23.4 27.6 21.2 4.0 0.0 4.4 4.4 2.2 2.0 4.3 4.4 0.0 2.3 2.0 0.0 2.6 0.0 0.0 46.5 43.2 30.6 19.4 23.4 22.9 21.2 22.2 23.3 0.0 0.0 58.1 72.5 59.1 38.3 40.9 39.5 54.8 48.8 36.1 0.0 62.8 77.8 73.3 Mean FAL
MIN (%)
SD
5.6 3.7 7.4 1.9 3.7 1.9 5.6 0.0 3.7 5.6 3.7 1.9 1.9 1.9 3.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 3.7 0.0 1.9 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 5.6 3.7 5.6 0.0 0.0 0.0
MA Coincidence
% (bronchial washing 66.7 72.4 77.4 80.0 44.4 77.8 85.7 87.5 68.8 57.1 33.3 50.0 66.7 33.3 66.7 40.0 25.0 50.0 20.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 83.3 63.6 87.5 58.3 87.5 75.0 88.9 81.8 66.7 0.0 100.0 86.7 100.0 81.0 95.0 94.7 100.0 84.6 93.3 16.7 100.0 100.0 100.0

0.719
0.528
0.475
0.474
0.459
0.459
0.450
0.444
0.438
0.436
0.405
0.342
0.333
0.333
0.289
0.278
0.270
0.268
0.250
0.250
0.237
0.229
0.222
0.222
0.216
0.216
0.211
0.211
0.209
0.200
0.195
0.195
0.194
0.189
0.189
0.188
0.182
0.179
0.176
0.167
0.167
0.162
0.162
0.158
0.154
0.139
0.135
0.125
0.114
0.103
0.100
0.071
0.056
0.050
0.252
0.137

/ sputum)

Heterozygosity

Non-informative

Loss of Heterozygosity (LOH)

Microsatellite instability (MIN)
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ADCs

59
55
98
56
78
100
58
57
95
101
61
63
92
88
64
94
93
60
62
74
77
75
81
68
83
86
71
91
85
97
66
90
67
72
80
82
96
89
73
69
79
70
99
87
84
76
65
LOH (%)
MIN (%)

TP53

D17S678

D17S379

D14S258

D13S219

D13S171

D13S289

D9S127

D9S109

D9S166

D9S161

D9S162

D9S132

D7S520

D7S519

D5S376

D5S207

D3S1478

D3S1260

D3S1298

D3S1611

D3S1561

D3S1612

D3S647

D2S115

D2S103

D2S105

D2S111

D2S141

D2S160

D2S113

D2S147

D2S119

D2S177

D2S123

D2S2291

D2S288

D2S2182

D2S171

D1S180

D1S416

ACTN2

D1S305

APOA2

D1S116

D1S162

D1S186

a/a

D1S165

Microsatellite DNA markers
MIN (%) FAL

2.1
0.0
4.2
2.1
0.0
4.2
0.0
2.1
2.1
2.1
0.0
2.1
2.1
4.2
0.0
4.2
4.2
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
2.1
2.1
0.0
2.1
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
6.3
4.2
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
52.8 45.2 40.9 40.6 13.5 12.2 26.2 21.7 24.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.5 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 41.7 38.7 34.4 13.8 14.3 19.4 15.2 15.2 14.3 0.0 0.0 58.8 61.1 70.0 28.6 39.4 42.4 42.9 52.8 51.6 2.6 60.0 64.5 79.2 Mean FAL
SD
4.3 6.4 4.3 4.3 4.3 4.3 0.0 0.0 2.1 2.1 4.3 2.1 2.1 2.1 0.0 2.1 0.0 2.1 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MA Coincidence
100.0 90.9 90.0 93.3 60.0 70.0 84.6 71.4 85.7 25.0 66.7 25.0 33.3 25.0 0.0 40.0 16.7 25.0 20.0 33.3 20.0 0.0 0.0
% (bronchial

- 100.0 100.0 81.8 83.3 66.7 66.7 100.0 71.4 71.4 33.3 33.3 90.0 95.5 96.4 84.6 85.7 93.3 93.3 85.0 93.8 0.0 100.0 100.0 100.0

washing / sputum)

Heterozygosity

Non-informative

Loss of Heterozygosity (LOH)

Microsatellite instability (MIN)

123

0.489
0.486
0.424
0.405
0.381
0.379
0.368
0.366
0.342
0.333
0.326
0.310
0.303
0.294
0.267
0.265
0.257
0.250
0.250
0.250
0.250
0.243
0.238
0.229
0.214
0.200
0.194
0.182
0.179
0.176
0.167
0.167
0.143
0.143
0.132
0.129
0.125
0.118
0.114
0.108
0.105
0.103
0.100
0.086
0.061
0.048
0.027
0.228
0.116

SCLCs

0.0
4.3

0.0 47.4 0.0
4.3 0.0 0.0

D17S678

D17S379

D14S258

D13S219

D13S171

D13S289

0.0
8.7

2.1
0.0
4.2
4.2
2.1
0.0
0.0
6.3
6.3
2.1
0.0
0.0
2.1
2.1
0.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
0.0
0.0
2.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 4.5 4.8 0.0 0.0 0.0 88.9 88.2 16.7 29.4 23.8 21.4 13.6 64.7 68.4 0.0 0.0 0.0 10.5 5.3 26.3 52.9 29.4 47.1 76.5 73.3 25.0 27.8 81.3 83.3 Mean FAL
8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 4.3 4.3 0.0 0.0
SD

TP53

D9S127

D9S109

D9S166

D9S161

D9S162

D9S132

D7S520

D7S519

D5S376

D5S207

D3S1478

D3S1260

D3S1298

D3S1611

D3S1561

D3S1612

D3S647

D2S115

D2S103

D2S105

D2S111

D2S141

D2S160

D2S113

D2S147

D2S119

D2S177

D2S123

D2S2291

D2S288

D2S2182

ACTN2

D1S416

D1S305

APOA2

D1S116

D1S162

9.1 6.7
4.3 4.3

D2S171

12.5 5.3
8.7 4.3

D1S180

106
104
124
118
105
103
102
113
116
109
115
121
107
120
117
123
108
114
111
112
119
110
122
LOH (%)
MIN (%)

D1S186

a/a

D1S165

Microsatellite DNA markers
MIN (%) FAL

MA Coincidence
% (bronchial washing 33.3 50.0 50.0 50.0 25.0 25.0 100.0 0.0 100.0 50.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 50.0 80.0 66.7 33.3 100.0 86.7 50.0 33.3 0.0 12.5 0.0 100.0 100.0 100.0 75.0 100.0 100.0 71.4 100.0 100.0 100.0
/ sputum)

Heterozygosity

Non-informative

Loss of Heterozygosity (LOH)

Microsatellite instability (MIN)
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0.381
0.344
0.333
0.324
0.310
0.294
0.293
0.273
0.242
0.216
0.216
0.212
0.205
0.188
0.171
0.171
0.167
0.162
0.152
0.146
0.057
0.050
0.000
0.213
0.098

Healthy donors

Heterozygosity

Non-informative

4.0
0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Loss of Heterozygosity (LOH)

3.7
0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.8
0.0

3.8
0.0

4.3
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.1
0.0 0.0 0.0 0.0 Mean FAL
SD
0.0 0.0 0.0 0.0

TP53

D17S678

D17S379

D13S171

D13S289

D9S127

D9S109

D9S166

D9S161

D9S162

D9S132

D7S520

D7S519

D5S376

D5S207

D3S1478

D3S1260

D3S1298

D3S1611

D3S1561

D3S1612
4.2
0.0

D14S258

3.7
0.0

D13S219

136
127
151
132
152
144
125
126
128
129
130
131
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
153
154
155
156
157
158
159
160
LOH (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MIN (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8

D3S647

D2S115

D2S103

D2S105

D2S111

D2S141

D2S160

D2S113

D2S147

D2S119

D2S177

D2S123

D2S2291

D2S2182

D2S288

D2S171

D1S180

ACTN2

D1S416

D1S305

APOA2

D1S116

D1S162

D1S186

a/a

D1S165

Microsatellite DNA markers
MIN (%) FAL

Microsatellite instability (MIN)
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0.083
0.054
0.027
0.026
0.026
0.024
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.007
0.018

0.70
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0.40
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SCLCs
ADCs
SQCs
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L
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L
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L
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L

2q

2p
L
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L

1q

1p
L
FR
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L

0.00

Εικόνα 2.5. Ιστογράµµατα τιµών FAL και FRL γιά κάθε οµάδα και χρωµοσωµική θέση. Η πρόσθια σειρά των κυλίνδρων αντιπροσωπεύει τους υγιείς εθελοντές,
η 2η σειρά κυλίνδρων τα πλακώδη καρκινώµατα, η 3η σειρά κυλίνδρων τα αδενοκαρκινώµατα και η οπίσθιες 3-D στήλες τα µικροκυτταρικά καρκινώµατα.
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Εικόνα 2.6. Ιστογράµµατα επίπτωσης LOH (%) per group and locus γιά κάθε οµάδα και χρωµοσωµική θέση. Η πρόσθια σειρά των κυλίνδρων αντιπροσωπεύει
τους υγιείς εθελοντές, η 2η σειρά κυλίνδρων τα πλακώδη καρκινώµατα, η 3η σειρά κυλίνδρων τα αδενοκαρκινώµατα και η οπίσθιες 3-D στήλες τα
µικροκυτταρικά καρκινώµατα.
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Εικόνα 2α
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Εικόνα 2β
Εικόνα 2α. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα LOH. Η Αµιγής Πυκνότητα (Integrated density), κάθε
ζώνης απεικονίζεται στα διαγράµµατα. Η LOH καταγραφόταν όταν η αναλογία LOH ήταν >1.49 ή
<0.58 (99.5% κλίµακα αναφοράς), γιά τα πτύελα (S/N) και υλικό βρογχικής έκπλυσης (BW/N). N,
DNA από περιφερικά λεµφοκύτταρα. S, DNA από πτύελα. BW, DNA από υλικό βρογχικής έκπλυσης.
Τα βέλη από αριστερά υποσηµειώνουν τα δύο διαφορετικά αλληλόµορφα ενός ετερόζυγου δείγµατος.
Τα βέλη από δεξιά υποσηµειώνουν το χαµένο αλληλόµορφο. Η συνύπαρξη κυτταρικών πληθυσµών
πού φέρουν ή όχι τις αλλοιώσεις οδήγησε στις λιγότερο έντονες ζώνες πού φαίνονται στην εικόνα. Το
κατά προσεγγιση ποσοστό των καρκινικών κυττάρων στο δείγµα 13 ήταν, πτύελα (S) 7% και υλικό
βρογχικής έκπλυσης (BW) 58%, γιά το δείγµα 62, (S) 25% και (BW) 46%, και γιά το δείγµα 121, (S)
13% και (BW) 42%.

Εικόνα 2β. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα MIN. N, DNA από περιφερικά λεµφοκύτταρα. S, DNA
από πτύελα. BW, DNA από υλικό βρογχικής έκπλυσης. Τα βέλη υποσηµειώνουν την εµφάνιση ενός
νέου αλληλοµόρφου. Το κατά προσεγγιση ποσοστό των καρκινικών κυττάρων στο δείγµα 4, πτύελα
(S) 16% και υλικό βρογχικής έκπλυσης (BW) 42%, γιά το δείγµα 28, (S) 22% και (BW) 51%, γιά το
δείγµα 89, (S) 24% και (BW) 47%, και γιά το δείγµα 120, (S) 11% και (BW) 53%.
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3.1. Γονοτυπική ανάλυση του πολυµορφισµού στο κωδικόνιο 72 του γονιδίου p53

Γενοµικό DNA από 54 ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα προχωρηµένου
σταδίου (Στάδιο IIIb and IV) αναλύθηκαν προκειµένου να εκτιµήσουµε την
κατανοµή του πολυµορφισµού τού p53 γονιδίου στο κωδικόνιο 72.
Η µέση ηλικία της διάγνωσης ήταν 66.4±8.3 έτη µε τούς άρρενες να
αποτελούν το 85.2% των περιπτώσεων. Ολοι οι ασθενείς µας ήταν βαρείς καπνιστές
(µέση τιµή 64.6±31.4 pack years). Σχετικά µε τον ιστολογικό τύπο, η µελέτη
περιελάµβανε 23 αδενοκαρκινώµατα, 24 πλακώδη καρκινώµατα, 6 µικροκυτταρικά
καρκινώµατα και ένα µεγαλοκυτταρικό καρκίνωµα. Προκειµένου να αναζητήσουµε
την πιθανή διαφορά στην συχνότητα του πολυµορφισµού του p53 γονιδίου στο
κωδικόνιο 72 στούς ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα σε σχέση µε τον γενικό
πληθυσµό, αναλύσαµε δείγµατα αίµατος από 99 υγιή άτοµα µε την ίδια µέθοδο
γενεικής ανάλυσης πού στηρίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης
(Polymerase Chain Reaction – PCR). Τα δηµογραφικά στοιχεία των πληθυσµών πού
µελετήθηκαν φαίνονται στον πίνακα 3.1.
Η κατανοµή των τριών γονοτύπων, Arg/Arg, Arg/Pro και Pro/Pro, στόν γενικό
πληθυσµό ήταν αντίστοιχα 24.2%, 64.7% και 11.1% ενώ στούς ασθενείς µε καρκίνο
του πνεύµονα πού µελετήθηκαν ήταν 50%, 50% και 0%, αντίστοιχα (Πίνακας 3.2.).
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, η σχετική συχνότητα γιά το κάθε
αλληλόµορφο στο γενικό πληθυσµό ήταν 0.565 γιά το αλληλόµορφο Arg και 0.435
γιά το αλληλόµορφο Pro, ενώ γιά τους ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα οι
αντίστοιχες συχνότητες ήταν 0.75 γιά το Arg και 0.25 γιά το Pro, µία στατιστικά
σηµαντική διαφορά (P<0.005). Η περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι η συχνότητα του
Arg/Arg γονοτύπου ήταν στατιστικά σηµαντικά υψηλότερη στούς ασθενείς µε
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καρκίνο του πνεύµονα από ότι στον γενικό πληθυσµό (P<0.002). Η συσχέτιση αυτή
παρατηρήθηκε στα αδενοκαρκινώµατα (P<0.003), και στά πλακώδη καρκινώµατα
(P<0.02), όχι όµως και στά µικροκυτταρικά (P=0.56), ή µεγαλοκυτταρικά
καρκινώµατα (P=0.25).
Οι ασθενείς στην συνέχεια διαχωρίστηκαν µε βάση την ηλικία, το φύλλο και
το κάπνισµα (pack years). Παρατηρήθηκε µία στατιστικά σηµαντική συσχέτιση του
Arg/Arg γονοτύπου στα αδενοκαρκινώµατα µε λιγότερα pack years καπνίσµατος στο
ιστορικό των ασθενών συγκριτικά µε τα Arg/Pro αδενοκαρκινώµατα (30 έναντι 65,
P<0.03). ∆εν βρέθηκε άλλη στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του

πολυµορφισµού στο κωδικώνιο 72 και στις µεταβλητές πού εξετάστηκαν.
Οι ετερόζυγοι γιά τον πολυµορφισµό του γονιδίου p53 στο κωδικόνιο 72
ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα (27 συνολικά) µελετήθηκαν επίσης γιά την
παρουσία απώλειας ετεροζυγωτίας (Loss Of Heterozygosity – LOH), στη
χρωµοσωµική θέση TP53. Αναλύθηκε DNA από ζεύγη δειγµάτων περιφερικού
αίµατος και υλικό βρογχικής έκπλυσης, µε τη χρήση του δείκτη µικροδορυφορικού
DNA TP53. 14 από τους 27 ασθενείς (51.85%) εµφάνισαν LOH µε τον συγκεκριµένο
δείκτη. Στη συνέχεια προκειµένου να εντοπίσουµε το αλληλόµορφο του p53 γονιδίου
που είχε χαθεί τα 14 δείγµατα βρογχικής εκπλύσεως αναλύθηκαν γιά τον
πολυµορφισµό στο κωδικόνιο 72 (Πίνακας 3.3.). Το αλληλόµορφο Arg παρουσίαζε
επιλεκτική παραµονή, καθώς είχε χαθεί σε µόνο 3 περιπτώσεις (21.4%), ενώ το Pro
αλληλόµορφο είχε χαθεί σε 11 περιπτώσεις (78.6%) (Εικόνα 3α).
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Πίνακας 3.1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των πληθυσµών πού εξετάστηκαν
Ασθενείς µε καρκίνο πνεύµονα

Υγιείς εθελοντές

54

99

46 (85.2%)
8 (14.8%)
66.4±8.3
64.6±31.4

84 (84.8%)
15 (15.2%)
65.8±9.7
63.2±29.3

Περιπτώσεις, n
Φύλλο, n (%)
Αρρενες
Θήλεις
Ηλικία, mean ± s.d., έτη
Pack-years, mean ± s.d.

Πίνακας 3.2. Κατανοµή του πολυµορφισµού στο κωδικόνιο 72 του p53 γονιδίου
µεταξύ υγιών εθελοντών και των διαφόρων ιστολογικών τύπων καρκίνου.

Arg/Arg

Arg/Pro

Pro/Pro

Σύνολο

24 (24.2%)

64 (64.7%)

11 (11.1%)

99

Αδενοκαρκινώµατα

13 (56.5%)

10 (43.5%)

0 (0%)

23

Πλακώδη καρκινώµατα

12 (50.0%)

12 (50.0%)

0 (0%)

24

Μικροκυτταρικά καρκινώµατα

1 (16.7%)

5 (83.3%)

0 (0%)

6

Μεγαλοκυτταρικά καρκινώµατα

1 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

1

Σύνολο

27 (50%)

27 (50%)

0 (0%)

54

Υγιείς εθελοντές
Ιστολογικός τύπος
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Πίνακας 3.3. LOH στην χρωµοσωµική θέση TP53 σε δείγµατα ασθενών µε καρκίνο

του πνεύµονα ετερόζυγων για τον πολυµορφισµό στο κωδικόνιο 72.

p53 LOH

Αλληλόµορφο πού χάνεται
Arg

Pro

Αδενοκαρκινώµατα

5/10

1/5

4/5

Πλακώδη καρκινώµατα

7/12

2/7

5/7

Μικροκυτταρικά
καρκινώµατα
Σύνολο

2/5

0/2

2/2

14/27

3/14

11/14
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Εικόνα 3α. (A) Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα δειγµάτων µε LOH στη
χρωµοσωµική θέση TP53. N, DNA από λεµφοκύτταρα περιφερικού αίµατος. W,
DNA από βρογχικό έκπλυµα. Τα βέλη υποδεικνύουν το χαµένο αλληλόµορφο. Η άνω
σειρά υποσηµειώνει τον κωδικό του ασθενούς. (B) Περιοχή πού εντοπίζεται ο δείκτης
µικροδορυφορικού DNA TP53 στο χρωµόσωµα 17p13. (C) Ενίσχυση µε PCR του
αλληλοµόρφου Αργινίνης (Arg) στο κωδικόνιο 72 του p53 γονιδίου (141 bp). N,
DNA από λεµφοκύτταρα περιφερικού αίµατος. W, DNA από βρογχικό έκπλυµα. B,
κενό δείγµα. M, 123 bp µοριακός δείκτης. Η άνω σειρά υποσηµειώνει τον κωδικό του
ασθενούς. (D) Ενίσχυση µε PCR του αλληλοµόρφου Προλίνης (Pro) στο κωδικόνιο
72 του p53 γονιδίου (177 bp). N, DNA από λεµφοκύτταρα περιφερικού αίµατος. W,
DNA από βρογχικό έκπλυµα. B, κενό δείγµα. M, 123 bp µοριακός δείκτης. Η άνω
σειρά υποσηµειώνει τον κωδικό του ασθενούς.
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3.2. Η λοίµωξη από τον ιό HPV δεν αποτελεί συχνό φαινόµενο στούς ασθενείς
µε καρκίνο του πνεύµονα.

Προκειµένου να καθορίσουµε την συχνότητα της λοίµωξης µε HPV των
ασθενών µε προχωρηµένο καρκίνο του πνεύµονα και να ανιχνεύσουµε µία πιθανή
συσχέτιση µε τον πολυµορφισµό του p53 στο κωδικόνιο 72, ζεύγη δειγµάτων από τον
κάθε ασθενή, προερχόµενα από ανώτερο (πτύελα) και το κατώτερο (υλικό βρογχικής
έκπλυσης), αναπνευστικό σύστηµα από τον κάθε ασθενή, αναλύθηκαν γιά την
παρουσία του γονιδιώµατος του ιού HPV, µε την χρήση των γενικών εκκινητών GP5
και GP6. DNA τού ιού HPV, ανευρέθηκε σε δύο µόνο περιπτώσεις (3,7%), ένα
πλακώδες καρκίνωµα και ένα µεγαλοκυτταρικό καρκίνωµα. Εντούτοις, στην
περίπτωση του πλακώδους καρκινώµατος ο HPV ανιχνεύθηκε µόνο στά πτύελα και
όχι στο υλικό βρογχικής έκπλυσης. Στη συνέχεια η ανάλυση µε multiplex PCR έδειξε
και οι δύο περιπτώσεις ήταν θετικές γιά τον υψηλής επικινδυνότητας τύπο HPV-18.
Παρά το γεγονός ότι και οι δύο περιπτώσεις ήταν Arg/Arg οµόζυγες γιά το κωδικόνιο
72 το εύρηµα αυτό δεν ήταν στατιστικά σηµαντικό (P=0.26).(Εικόνα 3β).
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Εικόνα 2 (A) Ανίχνευση του HPV µε ενίσχυση µέσω PCR των γενικών εκκινητών

G5 και G6 (145 bp). 53w, υλικό βρογχικής έκπλυσης. 53s, πτύελα. B, κενό δείγµα.
M, 123 bp µοριακός δείκτης. Η ζώνη στα 123 bp αντιστοιχεί στο PCR προιόν του
γονιδίου της β2-µικροσφαιρίνης, πού χρησιµοποιήθηκε γιά την πιστοποίηση της
παρουσίας DNA προς ενίσχυση. (B) Ανίχνευση του ιού HPV-18 µέσω PCR
ενίσχυσης (143 bp). 22, κωδικός ασθενούς θετικού γιά τον HPV-18. HeLa, θετικό
control από HeLa κύτταρα. N, αρνητικό control. B, κενό δείγµα. M, 123 bp µοριακός
δείκτης. Η ζώνη στα 123 bp αντιστοιχεί στο PCR προιόν του γονιδίου της β2µικροσφαιρίνης, πού χρησιµοποιήθηκε γιά την πιστοποίηση της παρουσίας DNA
προς ενίσχυση.
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3.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να µελετήσουµε την συχνότητα του
πολυµορφισµού του p53 γονιδίου στο κωδικόνιο 72 σέ άτοµα καυκασίας φυλής και
ελληνικής εθνικότητας µε προχωρηµένο καρκίνο του πνεύµονα και σε άτοµα ίδιας
καταγωγής προερχόµενα από υγιή οµάδα ελέγχου.
Ο Arg/Arg γονότυπος ήταν στατιστικά σηµαντικά συχνότερος στούς ασθενείς
µε καρκίνο του πνεύµονα από ότι στον γενικό πληθυσµό (50% versus 24.2%,
P<0.002). Το γεγονός ότι η συσχέτιση αυτή παρατηρήθηκε στα αδενοκαρκινώµατα

και πλακώδη καρκινώµατα, όχι όµως και στα µικροκυτταρικά ή µεγαλοκυτταρικά
καρκινώµατα, θα µπορούσε να οφείλεται στον µικρό αριθµό περιστατικών από τούς
δύο αυτούς ιστολογικούς τύπους του καρκίνου του πνεύµονα πού συµπεριελήφθηκαν
στην µελέτη. Το βασικό όµως συµπερασµα της µελέτης έρχεται σε συµφωνία µε την
αρχική δηµοσίευση από τον Storey [153] γιά τον σχετιζόµενο µε τον HPV καρκίνο
του τραχήλου της µήτρας και µε προηγούµενες µελέτες από την οµάδα µας στον
καρκίνο του τραχήλου της µήτρας [210], στο καρκίνο του µαστού [211], στον
καρκίνο του δέρµατος [212], στον καρκίνο του λάρυγγα [213], και στον καρκίνο της
ουροδόχου κύστεως [214], καθώς και σε µία άλλη µελέτη από τη Ελλάδα γιά τον
καρκίνο του τραχήλου της µήτρας [215].
Υπάρχουν όµως εργασίες από άλλες επιστηµονικές οµάδες µε αντίθετα
αποτελέσµατα και τα οποία εµπλέκουν το p53Pro αλληλόµορφο στην καρκινογένεση
του πνεύµονα. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Σε
ορισµένες από αυτές τις µελέτες οι ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα ανήκουν στα
στάδια I και II, πρόκειται δηλαδή γιά περιστατικά πού επιδέχονται χειρουργικής
θεραπείας, ενώ δεν περιλαµβάνουν ασθενείς µε προχωρηµένο καρκίνο [156]. Οι
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ασθενείς πού περιλαµβάνονται στην µελέτη µας είναι ασθενείς σταδίων IIIb και IV,
πού δεν είναι δηλαδή χειρουργήσιµα. Ετσι, σε µελέτες πού περιλαµβάνουν
περιστατικά προχωρηµένου σταδίου, η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε τη παρουσία
συσχέτισης ανάµεσα στο p53Pro αλληλόµορφο και στον καρκίνο του πνεύµονα
[157]. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί, ότι διαφορές στα ερευνητικά πρωτόκολλα
µεταξύ των εργαστηρίων ή κακή επιλογή των οµάδων [216], θα µπορούσαν να
εξηγήσουν τις παρατηρούµενες διαφορές.
Φαίνεται όµως ότι ο βασικός παράγοντας πού θα µπορύσε να ερµηνεύσει τις
αντιφατικές αυτές παρατηρήσεις είναι η φυλετική (εθνική) προέλευση του υπό
εξέταση δείγµατος. Οι ανθρώπινοι πληθυσµοί του πλανήτη εµφανίζουν σηµαντικές
διαφορές στη συχνότητα του πολυµορφισµού του κωδικονίου 72 του p53 γονιδίου.
Οι διαφορές αυτές έχουν αποδοθεί στην φυσική επιλογή µέσα από την αντοχή στην
έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία [217]. Οι περισσότερες µελέτες πού συσχετίζουν
το p53Pro αλληλόµορφο µε τον καρκίνο του πνεύµονα συµπεριλαµβάνουν
πληθυσµούς από την Νοτιανατολική Ασία, όπου ένας άλλος πολλυµορφισµός του
p53 (ένας διπλασιασµός 16 bp στο εσώνιο 3 του γονιδίου), είναι σχεδόν απών
(συχνότητα<1.5%). Ο αναδιπλασιασµός αυτός, συνδυαζόµενος µε τον Pro/Pro
γονότυπο, παρέχει προστασία έναντι του καρκίνου του πνεύµονα. Κατά συνέπεια, η
χαµηλή συχνότητα του αναφερθέντος προστατευτικού διπλασιασµού στούς
πληθυσµούς της Νοτιοανατολικής Ασίας, διευκολύνει την εµφάνιση της σχέσης του
p53Pro µε τον καρκίνο του πνεύµονα [154].
Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι ασθενείς µε αδενοκαρκίνωµα και τον
Arg/Arg γονότυπο συσχετίζονταν µε µικρότερη πυκνότητα καπνίσµατος από τους
ασθενείς µε αδενοκαρκίνωµα πού έφεραν τον Arg/Pro γονότυπο (30 versus 65,
P<0.03). Το εύρηµα αυτό υποδηλώνει ότι το p53Pro αλληλόµορφο (ακόµα και σε
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ετερόζυγη µορφή) θα µπορούσε να παρέχει προστασία από το καπνό τού τσιγάρου.
Μεγαλύτερες µελέτες, στις οποίες θα µελετηθούν ένζυµα φάσης Ι (CYPs) και φάσης
ΙΙ (GSTs and NATs) ένζυµα µεταβολισµού τοξικών ουσιών (detoxification enzymes),
θά πρέπει βεβαίως να σχεδιασθούν προκειµένου να επιβεβαιωθούν τά αρχικά αυτά
αποτελέσµατα.
Πειραµατικά δεδοµένα δείχνουν οτι τα δύο αλληλόµορφα του p53 εµφανίζουν
διαφορές στά βιοχηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους [153] [218]. Το
κωδικόνιο 72 εδράζεται εντός µιάς περιοχής του γονιδίου πού είναι πλούσια σε
προλίνη και η οποία είναι σηµαντική γιά τη λειτουργία της καταστολής ανάπτυξης
των όγκων [219] και στην απόπτωση [220]. Αποτελείται από πέντε PxxP SH3 (SRChomology-3) πρότυπα σύνδεσης (binding motifs), ένα εκ των οποίων χάνεται όταν η
προλίνη αντικαθίσταται από αργινίνη. Η αντικατάσταση αυτή πιθανόν να ερµηνεύει
την διαφορά πού παρουσιάζουν τα δύο αλληλόµορφα στην αποδόµησή τους µέσω της
Ε6 πρωτείνης του HPV, στην µεταγραφική ενεργοποίηση και επαγωγή της
απόπτωσης, και την πιθανή συµµετοχή του πολυµορφισµού αυτού στο κωδικόνο 72
στην διαδικασία της καρκινογένεσης.
Από τα 14 ετερόζυγα (Arg/Pro) δείγµατα πού εµφάνισαν LOH στην θέση
TP53, σε 11 (78%) παρέµεινε το αλληλόµορφο Arg, ενώ σε µόνο 3 (22%) παρέµεινε
το αλληλόµορφο Pro. Η εκλεκτική απώλεια του p53Pro, έχει επίσης περιγραφεί σε
καρκίνο του οισοφάγου σχετιζόµενου µε τον HPV [161], και σε πλακώδες καρκίνωµα
του αιδοίου, ανεξάρτητα από την λοίµωξη από HPV [160]. Η ισοµορφή του p53 µε
αργινίνη στο κωδικόνιο 72, ευοδώνει την τάση µεταλλαγµένων µορφών του p53, να
σχηµατίζουν σταθερά σύµπλοκα µε το p73, µπλοκάροντας την ικανότητα του p73 να
προκαλεί απόπτωση [221]. Κατά συνέπεια µεταλλαγµένες µορφές του p53 πού
φέρουν το αλληλόµορφο µε Arg µπορεί να οδηγήσουν σε ελαττωµένη ενεργοποίηση
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των γονιδίων στόχων του p53 µέσω αδρανοποίησης του p73 [222]. Αυτό σηµαίνει ότι
όγκοι πού προέρχονται από Arg/Pro ετεροζυγότες θα εµφανίζουν αυξηµένες
πιθανότητες διακράτησης και µετάλλαξης του αλληλοµόρφου Αργινίνης.
Η παρουσία του HPV ανιχνεύθηκε σε δύο µόνο από τις περιπτώσεις καρκίνου
του πνεύµονα που µελετήθηκαν (3.7%), ένα πλακώδες καρκίνωµα και ένα
µεγαλοκυτταρικό καρκίνωµα. Η χαµηλή συχνότητα λόιµωξης από HPV, έρχεται σε
συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες στον κερίνο του πνεύµονα [150] [151] [223],
υποδηλώνοντας ότι ο HPV δέν κατέχει κεντρική θέση στην καρκινογένεση στον
πνεύµονα. ∆εν αποκλείεται όµως η συµµετοχή του HPV στην καρκινογένεση στον
πνεύµονα να πρέπει να εκτιµηθεί µόνο εφόσον άλλοι σηµαντικοί προδιαθεσικοί
παράγοντες είναι απόντες, όπως το κάπνισµα. Η ανάλυση υποτύπου έδειξε ότι και
στις δύο περιπτώσεις η λοίµωξη αφορούσε αφορούσε τον υψηλής επικινδυνότητας
HPV-18. Η αυξηµένη συχνότητα του υποτύπου αυτού σε ελληνικούς πληθυσµούς θα
µπορούσε

να

συσχετισθεί

µε

τα

ιδιαίτερα

γενετικά

χαρακτηριστικά

της

συγκεκριµένης εθνικής οµάδας. Στην περίπτωση του πλακώδους καρκινώµατος,
DNA του HPV ανευρέθηκε µόνο στά πτύελα και όχι σε υλικό βρογχικής έκπλυσης.
Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει είτε οτι η λοίµωξη από τον HPV είναι σηµαντική
µόνο στα αρχικά στάδια της καρκινογένεσης στον πνεύµονα και ότι η παραµονή του
ιικού DNA δεν αποτελεί

απαραίτητη

προυπόθεση γιά την εξέλιξη της

καρκινογένεσης [160], είτε ότι το δείγµα των πτυέλων είχε µολυνθεί µε κύτταρα από
τις ανώτερες αναπνευστικές οδούς ή την στοµατική κοιλότητα πού εντοπίζονταν και
η λοίµωξη από HPV. Και οι δύο περιπτώσεις έφεραν τον Arg/Arg γονότυπο.
Παρ’όλα αυτά λόγω της χαµηλής συχνότητας της λοίµωξης από HPV, η συσχέτισή
του p53Arg αλληλοµόρφου µε τον καρκίνο του πνεύµονα δεν φαίνεται να
συσχετίζεται µε τον HPV.
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Συµπερασµατικά, τά δεδοµένα µας έδειξαν την συσχέτιση του p53Arg
αλληλοµόρφου µε προχωρηµένα στάδια στον καρκίνο του πνεύµονα και
υποστηρίζουν την παρατήρηση ότι το p53Arg αλληλόµορφο διακρατείται εκλεκτικά
σε Arg/Pro ετεροζυγώτες. Προκειµένου όµως να αποσαφηνισθεί ο ρόλος του
πολυµορφισµού του p53 στο κωδικόνιο 72 στην καρκινογένεση στον πνεύµονα, είναι
απαραίτητες επιπρόσθετες καλά σχεδιασµένες πληθυσµιακές µελέτες ικανού
δείγµατος ατόµων.
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα αποτελέσµατά µας υποστηρίζουν οτι η MIN αποτελεί ένα σχετικά συχνό
φαινόµενο στον καρκίνο του πνεύµονα το οποίο µπορεί να ανιχνευθεί και σε
κυτταρολογικά υλικά. Παρατηρήσαµε οτι το φαινόµενο της MSI αφορά συχνότερα
ορισµένες χρωµοσωµικές θέσεις από ότι άλλες. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει οτι η
παρουσία MIN σε συγκεκριµένες θέσεις του γονιδιώµατος προδιαθέτει στη ανάπτυξη
καρκίνου ή εναλλακτικά ότι αποτελεί δείκτη µιάς µή ειδικής κυτταρικής
καταπόνησης στα κύτταρα πού βρίσκονται κάτω από συνεχές stress, όπως οι
ερεθιστικές ουσίες του καπνού ή η χρόνια φλεγµονή. Παρά τα υψηλά ποσοστά MSI
πού παρατηρήθηκαν στην ανάλυσή µας, αυτή αφορούσε στις περισσότερες
περιπτώσεις µόνο µία χρωµοσωµική θέση υποστηρίζοντας µελέτες πού θεωρούν ότι η
MSI δεν έχει κεντρική θέση στην παθογένεια του καρκίνου του πνεύµονα µε τρόπο
ανάλογο µε τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Καµία από τις περιπτώσεις MIN δεν
εµφάνισε την χαρακτηριστική “laddering” εικόνα πού παρατηρείται σε καρκίνους του
παχέος εντέρου µε µεταλλάξεις στα mismatch repair ένζυµα
Στην µελέτη αυτή αναλύσαµε και την συχνότητα εµφάνισης LOH ανάλογα µε
την εξεταζόµενη χρωµοσωµική θέση. Τα αποτελέσµατά µας καθορίζουν τέσσερις
περιοχές στο 8p χρωµόσωµα, τρείς περιοχές στο 13q χρωµόσωµα (η µία στη
περιοχή13q12.3 πλησίον του BRCA2 gene) όπου πιθανόν εδράζονται TSGs πού
εµπλέκονται στην παθογένεια του καρκίνου του πνεύµονα. Επίσης αυξηµένη
συχνότητα LOH στα αδενοκαρκινώµατα του πνεύµονα εµφάνισε ο δείκτης D17S855
πού εντοπίζεται εντός του BRCA1 γονιδίου(17q21).
Οι χρωµοσωµικοί βραχίονες 9p και 9q εµφάνισαν LOH σε σηµαντικά
χαµηλότερο βαθµό από τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας. Είναι πιθανό η εξέλιξη του
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καρκίνου του πνεύµονα σε ασθενείς από την Ελλάδα να υπακούει σε διαφορετικούς
µηχανισµούς από οτι σε άλλες εθνικές οµάδες.
Στη µελέτη αυτή εξετάσαµε επίσης 48 δείκτες µικροδορυφορικού DNA πού
εντοπίζονταν στους χρωµοσωµικούς βραχίονες 1p, 1q, 2p, 2q, 3p, 5q, 7p, 7q, 9p, 9q,
13q, 14q και 17p, περιοχές πού έχουν βρεθεί να εµφανίζουν συχνά αλλοιώσεις στον
καρκίνο του πνεύµονα ή/και σε άλλες νόσους πού αφορούν τον πνεύµονα, ακόµα και
σε φαινοτυπικά φυσιολογικά κύτταρα. Η µελέτη περιελάµβανε ασθενείς µε καρκίνο
του πνεύµονα και φαινοτυπικά υγιείς εθελοντές. Εξετάστηκαν κυτταρολογικά
δείγµατα πτυέλων και υλικο από βρογχική έκπλυση.
Η µέση τιµή FAL (Fractional allele loss-κλασµατική απώλεια αλληλοµόρφων)
και ο µέσος όρος τιµών FRL (Fractional regional loss- κλασµατική περιοχική
απώλεια) εκφράζουν την ύπαρξη LOH σε πολλαπλές χρωµοσωµικές περιοχές δηλ,
µία ευρύτερη αποσταθεροποίηση του γονιδιώµατος.
Η κλασµατική απώλεια αλληλοµόρφων (Fractional Allele Loss – FAL),
αποδείχτηκε πολύτιµος δείκτης γιά την πρώιµη διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα
καθώς ήταν δέκα φορές µεγαλύτερη στις περιπτώσεις µε καρκίνο του πνεύµονα από
ότι σε άτοµα πού δεν έπασχαν από νεοπλασµατικά νοσήµατα του πνεύµονα. Τιµές
κλασµατικής περιοχικής απώλειας (Fractional Regional Loss –FRL) θα µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν επίσης γιά την διάκριση µεταξύ νεοπλασµατικών και µή
πνευµονικών παθήσεων, δεδοµένου ότι οι διαφορές στά πρότυπα LOH είναι
σηµαντικές.
Παρά τις οµοιότητες στα FAL, MIN, και µέσο όρο LOH παρακείµενων
δεικτών µικροδορυφορικού DNA στον ίδιο χρωµοσωµικό βραχίονα παρατηρήθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των FRL και έκτασης LOH σε
συγκεκριµένους γενετικούς τόπους µεταξύ NSCLC και SCLC. Τα πρότυπα LOH γιά
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συγκεκριµένες χρωµοσωµικές περιοιχές εµφάνιζαν επίσης σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των δύο µορφών του καρκίνου του πνεύµονα. Οι αποκλίσεις αυτές µπορεί να
αντανακλούν στο διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο της παθοφυσιολογίας τών NSCLC
and SCLC. Πάντως η χρήση πτυέλων και υλικό βρογχικής έκπλυσης ως βιολογικό
υλικό

και

όχι

καρκινικού

ιστου

γιά

την

ανίχνευση

αλλοιώσεων

του

µικροδορυφορικού DNA θά µπορούσε να µεταβάλει τις παρατηρούµενες διαφορές
µεταξύ NSCLC and SCLC.
Τα ποσοστά σύµπτωσης των LOH και MIN σε υλικά βρογχικής έκπλυσης και
πτύελα παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε τον δείκτη καθώς και µεταξύ
των περιπτώσεων NSCLC και SCLC. Πολύ χαµηλά ποσοστά σύµπτωσης ανίχνευσης
αλλοιώσεων του µικροδορυφορικού DNA παρατηρήθηκαν κυρίως µε δείκτες πού δεν
εµφάνιζαν ειδικότητα γιά τον καρκίνο του πνεύµονα. Γιά τά άτοµα πού δεν έπασχαν
από νεοπλασµατικές παθήσεις του πνεύµονα ο αριθµός των LOH και MIN ήταν
δραµατικά χαµηλότερος συγκριτικά µε την οµάδα του καρκίνου του πνεύµονα.
Ωστόσο δεν µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα το άν οι µοριακές αυτές αλλοιώσεις
είναι ψευδώς θετικές ή άν οι φαινοτυπικά υγιείς εθελοντές πού εξετάστηκαν δεν
έφεραν ήδη µοριακές αλλοιώσεις στα πλαίσια της διαδικασίας της «φυσιολογικής»
µεταλλαξογένεσης. Είναι εποµένως σηµαντικό να περιλαµβάνεται όσο το δυνατό
µεγαλύτερος αριθµός δεικτών µικροδορυφορικού DNA, και υψηλής ειδικότητάς γιά
τον καρκίνο γιά την πρώιµη διάγνωση του καρκίνου του πνεύµονα.
Γιά την οµάδα των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα η σύµπτωση των
αλλοιώσεων του µικροδορυφορικού DNA στα πτύελα και στο υλικό βρογχικής
έκπλυσης υποδεικνύουν οτι DNA προερχόµενο από υλικό βρογχικής έκπλυσης και
πτύελα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε την ίδα αξία γιά την πρώιµη διάγνωση του
καρκίνου του πνεύµονα.
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Μελετήσαµε επίσης την συχνότητα του πολυµορφισµού του p53 γονιδίου στο
κωδικόνιο 72 σέ άτοµα καυκασίας φυλής και ελληνικής εθνικότητας. Ο Arg/Arg
γονότυπος ήταν στατιστικά σηµαντικά συχνότερος στούς ασθενείς µε καρκίνο του
πνεύµονα από ότι στον γενικό πληθυσµό (50% versus 24.2%, P<0.002). Τά δεδοµένα
µας έδειξαν την συσχέτιση του p53Arg αλληλοµόρφου µε προχωρηµένα στάδια στον
καρκίνο του πνεύµονα και υποστηρίζουν την παρατήρηση ότι το p53Arg
αλληλόµορφο διακρατείται εκλεκτικά σε Arg/Pro ετεροζυγώτες.
Η συσχέτισή του p53Arg αλληλοµόρφου µε τον καρκίνο του πνεύµονα δεν
φαίνεται να συσχετίζεται και µε τον HPV. Η παρουσία του HPV ανιχνεύθηκε σε δύο
µόνο από τις περιπτώσεις καρκίνου του πνεύµονα που µελετήθηκαν. Στή µία από
αυτές DNA του HPV ανευρέθηκε µόνο στά πτύελα και όχι σε υλικό βρογχικής
έκπλυσης. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει είτε οτι η παραµονή του ιικού DNA δεν
αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση γιά την εξέλιξη της καρκινογένεσης. είτε ότι η
λοίµωξη από HPV εντοπίζονταν στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς.

145

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA αποτελεί ένα σχετικά συχνό
φαινόµενο στον καρκίνο του πνεύµονα το οποίο µπορεί να ανιχνευθεί και σε
κυτταρολογικά υλικά. ∆εν φαίνεται όµως να έχει κεντρική θέση στην
παθογένεια του καρκίνου του πνεύµονα µε τρόπο ανάλογο µε τον καρκίνο του
παχέος εντέρου.

2. Οι χρωµοσωµικοί βραχίονες 8p, 13q και 17q φέρουν ογκο-κατασταλτικά
γονίδια µε συµµετοχή στην παθογένεια του καρκίνου του πνεύµονα.

3. Τιµές FAL και FRL θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν γιά την διάκριση
µεταξύ νεοπλασµατικών και µή πνευµονικών παθήσεων

4. Οι NSCLC και SCLC εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές τιµών FRL και
έκτασης LOH σε συγκεκριµένους γενετικούς τόπους.

5. DNA προερχόµενο από υλικό βρογχικής έκπλυσης και πτύελα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε την ίδα αξία γιά την πρώιµη διάγνωση του καρκίνου του
πνεύµονα.

6. Το p53Arg αλληλόµορφο συσχετίζεται µε προχωρηµένα στάδια του καρκίνου
του πνεύµονα. Το p53Arg αλληλόµορφο διακρατείται εκλεκτικά σε Arg/Pro
ετεροζυγώτες.
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7. Η συσχέτισή του p53Arg αλληλοµόρφου µε τον καρκίνο του πνεύµονα δεν
φαίνεται να συσχετίζεται και µε τη λοίµωξη από HPV του κατώτερου
αναπνευστικού συστήµατος.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο καρκίνος του πνεύµονα αποτελεί µία από τις κύριες αιτίες θανάτου µεταξύ
ανδρών και γυναικών. Οι βλάβες πού προκαλούνται στο γενετικό υλικό των
κυττάρων συµβάλλουν σηµαντικά στην παθογένεια της νόσου. Οι αλλοιώσει αυτές
αφορούν στην αύξηση του ρυθµού µεταλλάξεων, στην ενεργοποίηση ογκογονιδίων ή
στην απώλεια ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Οι µεταβολές πού εµφανίζονται σε
απλές επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες του DNA, όπως είναι το µικροδορυφορικό
DNA,

αποτελούν

ογκοκατασταλτικών

χρήσιµους

δείκτες

ογκογονιδίων,

γιά
µέσω

την

αναγνώριση

της

απώλειας

τόσο

πιθανών

ετεροζυγωτίας

συγκεκριµένων χρωµοσωµικών περιοχών όπου πιθανώς εντοπίζεται το εν λόγω
γονίδιο, όσο και της ανάδειξης του αυξηµένου ρυθµού µεταλλάξεων πού
χαρακτηρίζει τον καρκίνο µε τη µορφή της αστάθειας του µικροδορυφορικού DNA.
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η γενετική ανάλυση κυτταρολογικών δειγµάτων
προερχόµενα από ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα µε την ενίσχυση αλληλουχιών
µικροδορυφορικού DNA, µε την τεχνική της αλυσιδωτης αντίδρασης πολυµεράσης
(PCR-Polymerase Chain Reaction).
Ο σκοπός του πρώτου µέρους της µελέτης αφορούσε στην δυνατότητα
ανίχνευσης µεταβολών του µικροδορυφορικού DNA σε νωπό κυτταρολογικό υλικό
ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα. Αναζητήσαµε την παρουσία αστάθειας του
µικροδορυφορικού

DNA

(Microsatellite

Instability

–

MI)

και

απώλειας

ετεροζυγωτίας (Loss Of Heterozygosity – LOH) µε τη χρήση 20 δεικτών
µικροδορυφορικού DNA που εντοπίζονταν σε 7 διαφορετικούς χρωµοσωµικούς
βραχίονες, σε νωπά κυτταρολογικά δείγµατα ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα και
τα οποία προέρχονταν κυρίως από λήψη βιοψιών µε λεπτή βελόνη ή κατά τη διάρκεια
της βρογχοσκόπησης. Οι χρωµοσωµικές περιοχές πού εξετάστηκαν εντοπίζονταν
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στους χρωµοσωµικούς βραχίονες 2q, 8p, 9p, 9q, 13q (εντός ή πλησίον του γονιδίου
BRCA2), 14q και 17q (εντός ή πλησίον του γονιδίου BRCA1).
Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA
αποτελεί ένα συχνό φαινόµενο στον καρκίνο του πνεύµονα. Το 68% παρουσίασε ΜΙ
σε έναν και το 21% σε περισσότερους από έναν χρωµοσωµικούς τόπους. Η απώλεια
ετεροζυγωτίας αφορούσε κυρίως τα χρωµοσώµατα 8p (54% των περιπτώσεων), 13q
(48% των περιπτώσεων) και 17q (44% των περιπτώσεων) υποδεικνύοντας την
παρουσία πιθανών ογκοκατασταλτικών γονιδίων στις περιοχές αυτές.
Στην συνέχεια

προχωρήσαµε στην ανίχνευση

των µεταβολών

του

µικροδορυφορικού DNA στις περιοχές του γονιδιώµατος πλησίον των γονιδίων πού
καθορίζουν την πιστότητα της αντιγραφής του DNA (Mismatch – Repair genes) και
άλλων

κρίσιµων

γονιδίων

όπως

το

p53.

Χρησιµοποιήσαµε

48

δείκτες

µικροδορυφορικού DNA εντοπιζόµενοι στους βραχίονες 1p, 1q, 2p, 2q, 3p, 5q, 7p,
7q, 9p, 9q, 13q, 14q και 17p. Στη µελέτη µας συµπεριλήφθηκαν 54 καρκινώµατα εκ
πλακωδών κυττάρων, 47 αδενοκαρκινώµατα και 23 µικροκυτταρικά καρκινώµατα.
Το υλικό πού αναλύσαµε περιελάµβανε δείγµατα πτυέλων και βρογχικής έκπλυσης
από τον κάθε ασθενή. Στην µελέτη συµπεριλάβαµε και 36 υγιείς εθελοντές δείγµατα
πτυέλων

των

οποίων

αναλύθηκαν

γιά

την

παρουσία

µεταβολών

του

µικροδορυφορικού DNA.
Μεταβολές του µικροδορυφορικού DNA εντοπίστηκαν σε µία τουλάχιστον
χρωµοσωµική θέση σε όλους τους ασθενείς µε καρκίνο του πνέυµονα και µόνο στο
22.2% των ατόµων πού χαρακτηρίστηκαν ως υγιείς εθελοντές. Η απώλεια
ετεροζυγωτίας στα δείγµατα βρογχικής έκπλυσης των ασθενών µε µη µικροκυτταρικό
καρκίνο του πνεύµονα (Non Small Cell Lung Cancer – NSCLC), αφορούσε κυρίως
τις περιοχές 17p13.1-p13.3 (69.7), 9p13.3-p24.1 (63.3%), 1p34.2-p36.22 (48.5%),
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13q12.1-q13.1 (47.7%) και 3p22.3-p23 (42.7%). Οι ασθενείς µε µικροκυτταρικό
καρκίνο του πνεύµονα (Small Cell Lung Cancer - SCLC) εµφάνισαν ένα διαφορετικό
πρότυπο απώλειας ετεροζυγωτίας µε µεγαλύτερη συχνότητα στις θέσεις 3p22.3-p23
(88.6%), 17p13.1-p13.2 (82.3%), 5q32-q33.1 (66.6%), 13q12.2-q13.1 (65.6%) και
9q22.33-q31.3 (52.9%). Τα ευρήµατα αυτά είναι ενδεικτικά της παρουσίας
διαφορετικών παθογενετικών µηχανισµών γιά τους NSCLC και SCLC.
Η αστάθεια του µικροδορυφορικού DNA ανιχνεύθηκε στο 65.2% των SCLC
και στο 56.4% των NSCLC σε µία τουλάχιστον χρωµοσωµική θέση και στο 8.7% και
4% αντίστοιχα σε τρείς τουλάχιστον θέσεις. Ετσι φαίνεται πως αν και η αστάθεια του
µικροδορυφορικού DNA αποτελει ένα συχνό φαινόµενο στον καρκίνο του πνεύµονα,
δεν εµπλέκεται στον παθογενετικό µηχανισµό του µέσω της έκφρασης του
υπερµεταλλακτικού φαινοτύπου.
Η αντιστοιχία για την ανίχνευση των LOH και MI ταυτόχρονα στα πτύελα και
στο υλικό βρογχικής έκπλυσης για τον ίδιο ασθενή ήταν 80.3% και 56.2%
αντίστοιχα.
Οι τιµές του κλάσµατος απώλειας αλληλοµόρφων (Fractional allele loss –
FAL) γιά τα δείγµατα των ασθενών µε καρκίνο ήταν 0.24±0.02 σε σχέση µε
0.01±0.01 των θεωρούµενων ως υγιών εθελοντών. Μόνο 3 από τους 124 ασθενείς µε
καρκίνο του πνεύµονα (1.2%), εµφάνισαν τιµές FAL µικρότερες από 0.05 πού ήταν η
υψηλότερη τιµή γιά τους υγιείς. Με βάση τα παραπάνω και µε τη χρήση των
κατάλληλων δεικτών µικροδορυφορικού DNA θα µπορούσε να υπολογιστεί ένα όριο
FAL πού θα υποδείκνυε τα επιρρεπή στην ανάπτυξη καρκίνου άτοµα.
Η απώλεια ετεροζυγωτίας στην περιοχή του γονιδίου p53 αφορούσε τα 2/3
περίπου των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα στη µελέτη. Συγκεκριµένοι γενετικοί
πολυµορφισµοί του p53 έχουν συσχετιστεί µε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης
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καρκίνου. Εξετάσαµε την γονοτυπική συχνότητα του πολυµορφισµού στο κωδικόνιο
72 του p53 προκειµένου να καθορίσουµε το άν το αλληλόµορφο πού χάνονταν
περιείχε αργινίνη (Arginine - Arg) ή προλίνη (Proline - Pro). Η απώλεια
ετεροζυγωτίας στη θέση TP53 αφορούσε το 51.85% των ετερόζυγων

Arg/Pro

ασθενών. Το αλληλόµορφο µε την προλίνη είχε χαθεί στο 78.6% των περιπτώσεων
και το αλληλόµορφο µε την αργινίνη στο 21.4%.
Η εκλεκτική διατήρηση του αλληλοµόρφου µε την αργινίνη µας ώθησε να
εξετάσουµε την γονοτυπική συχνότητα του πολυµορφισµού και σε υγιή πληθυσµό. Ο
γονότυπος Arg/Arg ήταν σηµαντικά αυξηµένος στους ασθενείς µε καρκίνο του
πνεύµονα έναντι των υγιών (50% µε 24.2%, P<0.002). Πτύελα και υλικό
προερχόµενο από βρογχική έκπλυση των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα
εξετάστηκε γιά την παρουσία του ιού του ανθρωπίνου θηλώµατος (Human Papilloma
Virus – HPV), ο οποίος έχει σχετιστεί µε την ανάπτυξη καρκίνου στους Arg/Arg
οµόζυγους ασθενείς. Σε κανένα από τους ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα δεν
ανιχνεύθηκε ο ιός HPV στο υλικό βρογχικής έκπλυσης.
Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν οτι η οµόζυγη κατάσταση γιά το
αλληλόµορφο µε αργινίνη στο κωδικόνιο 72 του p53 συσχετίζεται αρνητικά µε την
ανίχνευση του καρκίνου του πνεύµονα σε πρώιµα στάδια ενώ το αλληλόµορφο αυτό
διατηρείται εκλεκτικά στα ετερόζυγα άτοµα µε καρκίνο του πνεύµονα. Από την άλλη
µεριά ο HPV δέν φαίνεται να έχει σηµαντική συµβολή στη παθογένεια του καρκίνου
του πνεύµονα.
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ABSTRACT

Lung cancer is a leading cause of cancer death among both men and women.
Alterations at the DNA level occur and contribute significantly to the development of
lung cancer. These alterations include an increase in the mutation rate, the presence of
activated oncogenes and loss of onco-suppressor genes. Simple DNA repeat
alterations such as microsatellite DNA alterations, are useful markers for the detection
of both potent onco-suppressor genes, by reduction to hemizygosity of particular
chromosomal regions, which presumably include the onco-suppressors and an
increase in the mutation rate that characterizes cancer, in the form of microsatellite
instability. Aim of the present study was to perform a genetic analysis of cytological
specimens from lung cancer patients using polymerase chain reaction (PCR)
amplification of microsatellite sequences.
Cytological specimens such as sputum, or specimens obtained by
bronchoscopy, such as bronchial washing or lavage, provide a simple and effective
means of diagnosing lung cancer. However, conventional cytology has not been
helpful in the early detection of lung cancer. Identification of cancer specific
molecular markers would have a major impact in the detection of lung cancer in an
early and possibly curable stage.
The aim of the first part of the study was to investigate whether microsatellite
alterations are a detectable phenomenon in fresh cytological material from lung
cancer patients. We initially performed microsatellite instability (MI) and loss of
heterozygosity (LOH) analysis of 20 microsatellite markers located on 7 different
chromosomal arms, in cytological specimens of lung cancer patients mainly obtained
by bronchoscopy or fine needle aspiration biopsy. The microsatellite loci assayed
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were located on chromosomes 2q, 8p, 9p, 9q, 13q (flanking or within BRCA2 gene),
14q and 17q (flanking or within BRCA1 gene).
Based on our results MI was a common event in cytological specimens
derived from lung cancer patients. MI was detected in 68% of cases, and 21% of cases
showed instability in more than one microsatellite loci. Loss of heterozygosity most
frequently affected chromosomes 8p(54% of cases), 13q(48% of cases) and 17q(44%
of cases), indicating the presence of candidate tumour suppressor genes on these loci.
We then proceeded to evaluate the incidence of microsatellite alterations in lung
cancer patients in microsatellite loci adjacent to mismatch repair genes, since MI was
a commonly occurring phenomenon in lung cancer. We used a set of 48 microsatellite
DNA markers, located on 1p, 1q, 2p, 2q, 3p, 5q, 7p, 7q, 9p, 9q, 13q, 14q and 17p. In
our study we included 54 squamous cell, 47 adenocarcinomas and 23 small cell
carcinomas. The material assayed included matched bronchial washing and sputum
specimens obtained from the same patient. 36 healthy donors were included in the
study and sputum samples were obtained from them in order to evaluate the incidence
of microsatellite alterations in a presumably healthy population.
Microsatellite alterations were detected in at least one locus in all cancer
patients but only in 22.2% of sputum specimens from healthy donors. Loss of
heterozygosity (LOH) in bronchial washings from non small cell lung cancer patients
(NSCLC) predominantly affected chromosomal loci 17p13.1-p13.3 (69.7%), 9p13.3p24.1 (63.3%), 1p34.2-p36.22 (48.5%), 13q12.1-q13.1 (47.7%) and 3p22.3-p23
(42.7%). Bronchial washings from small cell lung cancer (SCLC) exhibited a
different pattern of LOH, and the chromosomal arms mainly affected were 3p22.3p23 (88.6%), 17p13.1-p13.2 (82.3%), 5q32-q33.1 (66.6%), 13q12.2-q13.1 (65.6%)
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and 9q22.33-q31.3 (52.9%). These findings suggest the participation of diverse
molecular mechanisms in the pathogenesis of NSCLC and SCLC.
Microsatellite instability (MIN) was detected in 65.2% of SCLC and 56.4% of
NSCLC bronchial washings in at least one locus, and in only 8.7% and 4.0%
respectively in at least three loci. Thus, even though MI is a common phenomenon in
lung cancer, it does not seem to contribute in lung carcinogenesis through the
expression of the replication error phenotype.
Coincidences of LOH or MIN detection in sputum and bronchial washing
from the same patient were 80.3% and 56.2% respectively.
The fractional allele loss (FAL) mean value of all cancer specimens was
0.24±0.02 compared to 0.01±0.01 of healthy donors. Only 3 out of 124 lung cancer
specimens (1.2%) exhibited FAL value less than 0.05, the highest observed in the
healthy donors group. This suggests that, even though a “gray area” does exist, a
threshold for FAL values can be calculated to disclose cancer prone individuals with
the use of the appropriate micosatellite markers.
LOH at the TP53 locus was found in approximately two thirds of lung cancer
patients. Certain p53 polymorphisms have been associated with increased
susceptibility to cancer. We examined the genotypic frequency of p53 codon 72
polymorphism in lung cancer patients, in order to determine the lost p53 allele
whether being Arginine (Arg) or Proline (Pro). LOH at the TP53 locus was found in
51.85% of Arg/Pro patients. The Pro allele was lost in 78.6% of cases while the Arg
allele was lost in 21.4%.
The preferential retention of the Arg allele in heterozygous patients motivated
us to examine the genotypic frequency of this polymorphism in normal controls too.
p53 Arg/Arg genotype was significantly increased in lung cancer patients compared
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to normal controls (50% versus 24.2%, P<0.002). Sputum and bronchial washing
samples from each patient were assayed for the presence of human papillomavirus
(HPV) since the Arg allele has been associated with HPV induced carcinogenesis. No
patient had HPV infection of bronchial washing specimens.
Our results suggest that p53 codon 72 Arg homozygosity is associated with
advanced lung cancer, and that the Arg allele is preferentially retained in patients
heterozygous for this polymorphism. On the other hand, HPV infection does not seem
to play an important role in lung carcinogenesis.
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