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ΓΡΑΞΖΟΠΖΓΟ
Νλυηκθ απσ σηκνμ δα ήδεηα θα ενξαλεζηήζπ ηκθ Μμσηεμκ Ηαδγαγηή
ηγμ Ζαηλεζήμ Οξκηήμ ηκν Ναθεπεζηγμίκν Ηλήηγμ ζ. Δγμήηλεκ Οπαθηίδκ, πκν
με εμπεζηετηγζε ζαε με δέξηγζε ζηκ ελααζηήλεσ ηκν πλεθ ηκ πέλαμ ηπθ
ΰαζεζυθ ζπκνδυθ μκν, δίθκθηαμ μκν ηγ δνθαησηγηα θα έλδπ ζε επαθή με ηγθ
ελααζηγλεαζή πηενλά ηγμ εαηλεζήμ ζαε μκν εθέπθενζε ηγθ επεδνμία θα
αζξκηγδυ με ηγθ έλενθα.
Λεξπλεζηή αθαθκλά δα ήδεηα θα ζάθπ ζαε ζηκθ Ηαδγαγηή Ζκηκαίαμ
ηγμ Ζαηλεζήμ ηκν Ναθεπεζηγμίκν Ηλήηγμ ζ. Γευλαεκ Οκνλΰίθκ. Θα ήδεηα θα
ηκθ ενξαλεζηήζπ αεαηί με ζαδκδήαγζε, με ΰκήδγζε ζαε αεθεζά ζηάδγζε δίπηα
μκν σηα ηα ξλσθεα ηγμ πκλείαμ μκν ζηκ ελααζηήλεκ.
Γνξαλεζηυ επίζγμ ηγθ Αθαπηγλυηλεα Ηαδγαήηλεα Αεμαηκηκαίαμ Μαζκηκαίαμ Ναίδπθ με έμθαζγ ζηγθ ελααζηγλεαζή έλενθα ζαε νπκζηήλειγ
ηπθ μεηαμκζξετζεπθ, αεα ηγ ζνμΰκηή ηγμ.
Ζδεαίηελγ ενξαλεζηία κθείηπ ζηκ Κεζσηακ Οκνηεηβή, αεαηί ζνμμεηείξε
εθελαά ζε σηγ ηγ δεαδεζαζία ηκν δεδαζηκλεζκτ μκν, πεελαμαηεζή ζαε
δγμεκνλαεζή, εθυ ξπλίμ ηγθ νπκζηήλειή ηκν ζηγ ζηαηεζηεζή αθάηνζγ, ηκ σηκ
πσθγμα δα ήηαθ θηπξσηελκ. Έθα πκητ μεαάηκ ενξαλεζηυ δα ήδεηα θα ππ
ζηκνμ ζνθαδέηθκνμ ζαε θίηκνμ μκν, πλκηεμυ θα ηκνμ απκζαηυ θίηκνμ αεαηί
είξαμε δγμεκνλαήζεε μεα νπέλκξγ παλέα, ηκν ελααζηγλίκν Ζκηκαίαμ ηγμ
Ζαηλεζήμ ηκν Ναθεπεζηγμίκν Ηλήηγμ. Γνξαλεζηυ ηκνμ Γεάθθα Οκτθηα, Βκτηα
Ιπαλεηάζγ, Ζπάθθα Δεαηνθά ζαε Δγμήηλγ Ναθκνηζσπκνηκ πκν ήηαθ ζαε κε
πλυηκε πκν με εεζήααααθ ζηα ηεζηαεθσμεθα ηκν ελααζηγλίκν. Γπίζγμ
ενξαλεζηυ ηκνμ Γευηα Δγμγηλκπκτηκν, Γελήθγ Κεκθτηκν, Ιαλία Ηεμκτηγ,
Νέλζα Φλααζεαδάζγ, Νέαζε Ηαθέηκν, Λέθεα Γζαηβσηγ, Βίλθα Αμαθαηίδκν,
Δαθάγ Ναπαδκαεάθθγ, Απσζηκηκ Δαλαΰίθκ, Βαζίηγ Ιπαηή, Οηατλκ Δέλδα,
άλγ Φεηεππάζγ, Φίηεππκ Νκλίξγ, Γεάθθγ Θνλυθγ, Οηατλκ Απκζηκηάζγ,
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Ηπθζηαθηίθα Βκαεαηβή ζαε Ιαθυηγ Ονμΰκνηάζγ, αεα ηκ νπέλκξκ ζηίμα πκν
δγμεκτλαγζαθ

ζηκ

ελααζηήλεκ,

μεηαηλέπκθηαμ

ηεμ

αηέηεεπηεμ

υλεμ

πεελαμάηπθ ζε ενξάλεζηγ εμπεελία (ζνααθυμγ αθ ιεξθάπ ζάπκεκθ).
Γπίζγμ, έθα μεαάηκ ενξαλεζηυ ζηκνμ ζαεθκτλαεκνμ μκν δαζζάηκνμ ζηγ
Θεζζαηκθίζγ, ηκνμ εαηλκτμ ζαε ηκ νπσηκεπκ πλκζππεζσ ηγμ Δ' Ναεδεαηλεζήμ
ΑΝΘ ηκν Γ.Κ. "Ναπααεπλαίκν", αεαηί με ζηήλειαθ ζαε μκν επέηλεοαθ θα έξπ
ηκ ξλσθκ θα κηκζηγλυζπ ανησ ηκ δεδαζηκλεζσ.
Πεηενηαίκνμ, αηηά πεκ ζγμαθηεζκτμ, δα ήδεηα θα ενξαλεζηήζπ ηγθ
κεζκαέθεεα μκν αεα ηγθ ααάπγ ζαε ηγ ζηήλειγ πκν μκν πλκζθέλεε ζε σηκνμ
ηκνμ ηκμείμ ηγμ βπήμ μκν.
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Οπμοδέξ
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Απλίηεκμ 2003,
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Ναθεπεζηγμεαζή Ρπσηλκθκμ ζηκ Γ.Κ. Ναπααεπλαίκν με αθπζηεζσ
αθηεζείμεθκ ηγθ παεδκθενλκηκαία Απλίηεκμ 2016 - ζήμελα



Ναεδίαηλκμ ηπθ παεδεζυθ ζηαδμυθ ηκν Δήμκν Θέλμγμ απσ Απλίηεκ
2016 έπμ ζήμελα



Κκέμΰλεκμ 2006 – Ιάληεκμ 2008, Γζηέηεζγ Ρπγλεζίαμ Ρπαίδλκν:
o Φεΰλκνάλεκμ 2007 – Ζκτθεκμ 2007 εαηλσμ αελκδλκμίκν
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o Ζκτθεκμ 2007 – Ιάληεκμ 2008 εαηλσμ ηγμ μκθάδαμ Πεξθγηκτ
Κεθλκτ Βεθεβεηείκν Γεθεζκτ Κκζκζκμείκν Ελαζηείκν.



Οεπηέμΰλεκμ 2005 – Κκέμΰλεκμ 2006, Ζαηλσμ αδηγηεζκτ ζέθηλκν
Αδησπκηεμ



Οεπηέμΰλεκμ 2005 – Κκέμΰλεκμ 2006, Ονμμεηκξή πμ Ζαηλσμ ζηκ
παεδεζσ πλπηάδηγμα ηγμ ΓΝΟΕ ζαε ζηκ ελααζεαζσ πλπηάδηγμα ηκν
Δήμκν Ελαζηείκν Ηλήηγμ
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“Reduced ANXA5 mRNA and protein expression in pregnancies
complicated

by
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Konstantinidou A, Vrachnis N, Spandidos DA, Sifakis S.Mol Med
Rep. 2012 Jul;6(1):23-7. doi: 10.3892/mmr.2012.898. Epub 2012
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“Reduced placental prolyl hydroxylase 3 mRNA expression in
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Sifakis S, Dalpa E, Soulitzis N, Koukoura O, Spandidos DA. BJOG.
2010 Dec;117(13):1635-42. doi: 10.1111/j.1471-0528.2010.02735.x.
Epub 2010 Oct 13.
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with Warthin's tumors of the salivary gland”.Dalpa E, Gourvas V,
Baritaki S, Miyakis S, Samaras V, Barbatis C, Sourvinos G,
Spandidos
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Virol.
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Jun;42(2):182-5.

doi:

10.1016/j.jcv.2008.01.015. Epub 2008 Mar 14.
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Γζκτλΰαμ Β., Οκνηεηβήμ Κ., Δάηπα Γ., Ηκτζκνλα Μ., Φλααζεαδάζγ Ν.,
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Ναπαδάζγ,

Γ
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«ΑΚΖΚΓΡΟΕ

ΠΜΡ

ΗΡΠΠΑΞΜΙΓΓΑΘΜΪΜΡ ΟΓ ΙΡΓΘΖΗΑ ΟΠΞΩΙΑΠΖΗΑ ΗΡΠΠΑΞΑ
ΝΑΟΜΚΠΩΚ ΑΝO ΞΜΚΖΑ ΖΔΖΜΝΑΘΕ ΜΡΔΓΠΓΞΜΝΓΚΖΑ -
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ΝΖΘΑΚΕ
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Γζκτλΰαμ Β, Ογθάζγμ Ο, Δάηπα Γ, Οκνηεηβήμ Κ, Ηκνηλκνηάζγμ Δ,
Ηκτζκνλα Μ,

Ηπθζηαθηεθίδκν Α, Οπαθηίδκμ ΔΑ. “ΙΓΘΓΠΕ ΠΕΟ
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ΞΡΘΙΖΟΠΖΗΩΚ
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ΓΙΒΞΡΪΗΕ ΑΚΑΝΠΡΛΕ”. 15κ Ναθεηηήθεκ Ονθέδλεκ Νελεαεθθγηεζήμ
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Spandidos.
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REDUCED

PLACENTAS

OF
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Advances in Oncology and 12th International Symposium on
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Konstantinidou AE, Gourvas V, Sifakis S, Dalpa E, Dertinger S,
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Growth Hormone is Increased in Amniotic Fluid of Pregnancies
Affected

by

Aug;29(8):A25
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Koukoura O, Soufla G, Sifakis S, Koutroulakis D, Gourvas V, Dalpa
E, Konstantinidou AE, Spandidos DA. “Differences in Annexin V
mRNA and Protein Placental Expression in Pregnancies Complicated
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Aug;29(8):A28
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ΠΩΚ
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ΓΙΒΞΡΪΗΕ ΑΚΑΝΠΡΛΕ”. 15κ Ναθεηηήθεκ Ονθέδλεκ Νελεαεθθγηεζήμ
Ζαηλεζήμ. Θεζζαηκθίζγ 2009


Ρπκηλκθία ζηα πηαίζεα ηγμ δεδαζηκλεζήμ δεαηλεΰήμ, Ναθεπεζηήμεκ
Ηλήηγμ, Οξκηή Γπεζηγμυθ Ραείαμ, 2008-2009



Μεζκθκμεζή Γθίζξνζγ Ζδλτμαηκμ «Ιεηηεάδγ Γμπεελίζκν» τοκνμ 17.000
Γνλυ. «Ιεηέηγ ηγμ έζθλαζγμ ηπθ ακθεδίπθ HIF-1,2,3 ζαε ηγμ
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λτδμεζγμ ηγμ ηεεηκνλαίαμ ηκνμ απσ ηα ακθίδεα PHD-1,2,3 ζαε VHL ζε
πηαζκνθηεαζσ εζησ εαζτπθ πκν εμθάθεζαθ εθδκμήηλεα νπκηεεπσμεθγ
εμΰλνεζή αθάπηνιγ με ή ξπλίμ πλκεζηαμοία. Δεελετθγζγ ηγμ πεδαθήμ
ζνζξέηεζγμ με ηκθ παδκθνζεκηκαεζσ μγξαθεζμσ ηγμ θσζκν». 2007

Γνεοκεηηθή Δναζηενηόηεηα/Γμπεηνία


Οεπηέμΰλεκμ 2003 –έπμ 2016,
Ζκηκαίαμ

ζαε

Ικλεαζήμ

Ιέηκμ ηκν ελααζηγλίκν Ηηεθεζήμ

Μαζκηκαίαμ

ηγμ

Ζαηλεζήμ

Οξκηήμ

Ναθεπεζηγμίκν Ηλήηγμ (Δεενδνθηήμ ζαδ. Δ.Α. Οπαθηίδκμ)
Γζπαίδενζγ ζε Πεξθεζέμ:
- Western blotting.
- FISH
- Blasting.
- Primer designing.
- RNA/DNA/protein extraction.
- RT-PCR.
- PCR.
- REALTIMEPCR
- Genotyping.
- Elisa
- Ηνηηαλκζαηηεέλαεεεμ

Μνγακςηηθή Δναζηενηόηεηα θαη Γμπεηνία


Ιέηκμ ηγμ ηκπεζήμ κλααθπηεζήμ επεηλκπήμ ηπθ ζνθεδλίπθ “12th
World Congress on Advances in Oncology”ζαε “10th International
Symposium on Molecular Medicine”, Μζηυΰλεκμ 2007, ελζσθγζκμ,
Ηλήηγ.
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Ιέηκμ ηγμ ηκπεζήμ κλααθπηεζήμ επεηλκπήμ ηπθ ζνθεδλίπθ “10th
World Congress on Advances in Oncology”ζαε “8th International
Symposium on Molecular Medicine”, Μζηυΰλεκμ 2005, ελζσθγζκμ,
Ηλήηγ.



Απλίηεκμ 2005, Δεκλαάθπζγ Δ.Ο. ηγμ Γηηγθεζήμ Γπεηλκπήμ Δεεδθυθ
Οξέζεπθ ζαε Αθηαηηααυθ Φκεηγηυθ Ζαηλεζήμ, Ελάζηεεκ, Ηλήηγ



Ονμμεηκξή ζηγ Γεθεζή Ονθέηενζγ ηγμ

IFMSA (International

Federation of Medical Students‟ Associations) πμ αθηεπλσζππκμ
ηγμ εηηγθεζήμ απκζηκηήμ, θήζκμ Ιαλααλίηα, Βεθεβκνέηα, Ιάληεκμ
2004

Νανμοζία ζε Οοκέδνηα/Οεμηκάνηα


16th World Congress on Advances in Oncology ζαε ηκν 14th
International Symposium on Molecular Medicine. 6-8 Μζηπΰλίκν
2011, Rhodes Palace, Ξσδκμ



21κ Ναθεηηήθεκ Αεμαηκηκαεζσ Ονθέδλεκ, Θεζζαηκθίζγ Κκέμΰλεκμ 2010



15th World Congress on Advances in Oncology ζαε ηκν 13th
International Symposium on Molecular Medicine. Μζηυΰλεκ 2010,
Poseidon Palace, Θκνηλάζε.



15κ Ναθεηηήθεκ Ονθέδλεκ Νελεαεθθγηεζήμ Ζαηλεζήμ. Οεπηέμΰλεκμ
2009, Θεζζαηκθίζγ.



14th World Congress on Advances in Oncology ζαε ηκν 12th
International Symposium on Molecular Medicine.Μζηυΰλεκμ 2009,
Poseidon Palace, Θκνηλάζε.



13th World Congress on Advances in Oncology ζαε ηκν 11th
International Symposium on Molecular Medicine. Μζηυΰλεκ 2008,
Creta Maris Hotel, ελζσθγζζκμ, Ηλήηγ
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“3rd

Neutropenia

Network

Conference”,

September

2008,

Heraklion, Crete.


IFPA Meeting 2008/12th EPG Conference, 10-13 September 2008,
Graz, Austria.



«1κ

Νααζλήηεκ

Ιεηεζπαεδενηεζσ

Οεμεθάλεκ

Ιαεενηεζήμ

Γνθαεζκηκαίαμ», Απλίηεκμ 2008, Ελάζηεεκ, Ηλήηγ.


“New Trends on Controlled Ovarian Stimulation and Ovulation
Induction”, Mediterranean Conference foe reproductive medicine.
Hersonissos, Crete, 3-4 May 2008



“18κ Νααζλήηεκ Ναθεπεζηγμεαζσ Ναεδεαηλεζσ Ονμπσζεκ”, ελζσθγζκμ,
Ιάληεκμ 2008



“25κ Νααζσζμεκ Ναεδεαηλεζσ Ονθέδλεκ”, Αδήθα, Ατακνζηκμ 2007



“45κ Ναθεηηήθεκ Ναεδεαηλεζσ Ονθέδλεκ”, αηζεδεζή, Ιάεκμ 2007



“17κ Νααζλήηεκ Ναθεπεζηγμεαζσ Ναεδεαηλεζσ Ονμπσζεκ”, ελζσθγζκμ,
Ιάληεκμ 2007



“2κ Ναθεηηήθεκ Ονθέδλεκ Γθδκμγηλίπζγμ”, Ελάζηεεκ, Κκέμΰλεκμ 2006



“13κ Νααζλήηεκ Ζαηλεζσ Ονθέδλεκ”, Ελάζηεεκ, Κκέμΰλεκμ 2006



„„14κ Ιεηεζπαεδενηεζσ Ονθέδλεκ Ηηεθεζήμ Μαζκηκαίαμ”, ελζσθγζκμ,
Μζηυΰλεκμ 2006



“1γ Ναθεηηήθεα Φκεηγηεζή Ονθάθηγζγ – Οταξλκθεμ Γιεηίιεεμ ζηγθ
Ηηεθεζή Μαζκηκαία”, ελζσθγζκμ, Μζηυΰλεκμ 2006



“Νλκαεθθγηεζσμ Έηεαξκμ ζαε Γεθεηεζή Νλκζέααεζγ Οζεηεηεζυθ
Δνζπηαζευθ”, Ελάζηεεκ, Μζηυΰλεκμ 2006



“Advances in Surgical of Endocrine Tumors” Annual Surgical
Oncology Update 2006, Ελάζηεεκ, Μζηυΰλεκμ 2006



“11th

World

Congress

on

Advances

in

Oncology”

and

“9th

International Symposium on Molecular Medicine”, ελζσθγζκμ,
Μζηυΰλεκμ 2006
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“16κ Νααζλήηεκ Ναθεπεζηγμεαζσ Ναεδεαηλεζσ Ονμπσζεκ”, ελζσθγζκμ,
Ιάληεκμ 2006



“10th

World

Congress

on

Advances

in

Oncology”

and

“8th

International Symposium on Molecular Medicine”, ελζσθγζκμ,
Μζηυΰλεκμ 2005


“1κ Κενλκξεελκνλαεζσ Ιεηεζπαεδενηεζσ Οεμεθάλεκ, Ρδλκζέθαηκμ Δεάαθπζγ ζαε δελαπεία”, Ελάζηεεκ, Ζκτθεκμ 2005



“The

2nd Neutropenia

Network

Conference”,

Ονθδεκλαάθπζγ

Ναθεπεζηήμεκ Ηλήηγμ-Ηarolinska Instituteat Huddinge University
Hospital, Ελάζηεεκ, Απλίηεκμ 2005


“15κ Νααζλήηεκ Ναθεπεζηγμεαζσ Ναεδεαηλεζσ Ονμπσζεκ”, Ελάζηεεκ,
Απλίηεκμ 2005



“1κ Νκηνδεμαηεζσ Ονθέδλεκ Ζαηλεζήμ Οξκηήμ Ναθεπεζηγμίκν Ηλήηγμ”,
Ελάζηεεκ, Ζαθκνάλεκμ 2005



“9th

World

Congress

on

Advances

in

Oncology”

and

“7th

International Symposium on Molecular Medicine”, ελζσθγζκμ,
Μζηυΰλεκμ 2004


“Γεθεηεζή Ονμΰκνηενηεζή & Νλκαεθθγηεζσμ Έηεαξκμ”, Ελάζηεεκ,
Ζκτθεκμ 2004



“42κ Ναθεηηήθεκ Ναεδεαηλεζσ Ονθέδλεκ”, ελζσθγζκμ, Ιάεκμ 2004



“8th

World

Congress

on

Advances

in

Oncology”

and

“6th

International Symposium on Molecular Medicine”, ελζσθγζκμ,
Μζηυΰλεκμ 2003


“Regional Cancer Treatment” Annual Surgical Oncology Update
2002, Ελάζηεεκ, Μζηυΰλεκμ 2002



“Γεθεηεζή Ονμΰκνηενηεζή & Νλκαεθθγηεζσμ Έηεαξκμ”, Ελάζηεεκ,
Ιάεκμ 2002
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“1κ Ονμπσζεκ Βεκραηλεζήμ Έλενθαμ Ναθεπεζηγμίκν Ηλήηγμ”, Ελάζηεεκ,
Κκέμΰλεκμ 2002

Μνγακςηηθή εμπεηνία – Ιέιμξ Γηαηνηώκ


Ιέηκμ ηγμ ηκπεζήμ κλααθπηεζήμ επεηλκπήμ ηπθ ζνθεδλίπθ “15th
World Congress on Advances in Oncology” ζαε “13th International
Symposiumon Molecular Medicine”, Μζηυΰλεκμ 2010, Θκνηλάζε



Ιέηκμ ηγμ ηκπεζήμ κλααθπηεζήμ επεηλκπήμ ηπθ ζνθεδλίπθ “14th
World Congress on Advances in Oncology” ζαε “12th International
Symposiumon Molecular Medicine”, Μζηυΰλεκμ 2009, Θκνηλάζε



Ιέηκμ ηγμ ηκπεζήμ κλααθπηεζήμ επεηλκπήμ ηπθ ζνθεδλίπθ “13th
World Congress on Advances in Oncology” ζαε “11th International
Symposium on Molecular Medicine”, Μζηυΰλεκμ 2008, ελζσθγζκμ,
Ηλήηγ



Ιέηκμ ηγμ ηκπεζήμ κλααθπηεζήμ επεηλκπήμ ηπθ ζνθεδλίπθ “12th
World Congress on Advances in Oncology” ζαε “10th International
Symposium on Molecular Medicine”, Μζηυΰλεκμ 2007, ελζσθγζκμ,
Ηλήηγ



Ιέηκμ ηγμ ηκπεζήμ κλααθπηεζήμ επεηλκπήμ ηπθ ζνθεδλίπθ “10th
World Congress on Advances in Oncology” ζαε “8th International
Symposium on Molecular Medicine”, Μζηυΰλεκμ 2005, ελζσθγζκμ,
Ηλήηγ



Απλίηεκμ 2005, Δεκλαάθπζγ Δ.Ο. ηγμ Γηηγθεζήμ Γπεηλκπήμ Δεεδθυθ
Οξέζεπθ ζαε Αθηαηηααυθ Φκεηγηυθ Ζαηλεζήμ, Ελάζηεεκ, Ηλήηγ



Ονμμεηκξή ζηγ Γεθεζή Ονθέηενζγ ηγμ

IFMSA (International

Federation of Medical Students‟ Associations) πμ αθηεπλσζππκμ
ηγμ εηηγθεζήμ απκζηκηήμ, θήζκμ Ιαλααλίηα, Βεθεβκνέηα, Ιάληεκμ
2004
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Μζηυΰλεκμ 2002 – Ζκτηεκμ 2005, Ιέηκμ ηγμ Γηηγθεζήμ Γπεηλκπήμ
Δεεδθυθ Οξέζεπθ & Αθηαηηααυθ Φκεηγηυθ Ζαηλεζήμ - HELMSIC
(IFMSA member)



Ζκτθεκμ 2002 – Ζκτηεκμ 2005, Ιέηκμ ηγμ Γπεζηγμκθεζήμ Γηαελείαμ
Φκεηγηυθ Ζαηλεζήμ Γηηάδαμ (ΓΓΦΖΓ)

Γζειμκηηθή Δναζηενηόηεηα


Ιάεκμ 2003 – Ζκτθεκμ 2006,

Ονμμεηκξή πμ εζπαεδενηήμ ζε 3

Οεμεθάλεα Βαζεζήμ Ρπκζηήλειγμ ηγμ Δπήμ (BLS)


Ζαθκνάλεκμ

2002-4,

Νηγλκθσλγζγ

ηπθ

ζπκνδαζηυθ

ηνζείπθ

Ελαζηείκν αεα ηκ AIDS


Ιάεκμ 2005, Νηγλκθσλγζγ ηπθ ζπκνδαζηυθ ηνζείπθ Ελαζηείκν ζηα
πηαίζεα αθηεζαπθεζηεζκτ πλκαλάμμαηκμ

Λέκεξ Γιώζζεξ


Αααηεζά: με ενθλάδεεα (αλαπηά ζαε πλκθκλεζά)



Γελμαθεζά: ΰαζεζή αθυζγ (αλαπηή ζαε πλκθκλεζή)

όμπη


Ζζηεκπηκΐα



Θκακηεξθία



Ιπαηέηκ



Νεάθκ



Ηκητμΰγζγ
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ΝΓΞΖΘΕΣΕ
Μ σαζκμ Wilms ή θεθλκΰηάζηπμα αθηεπλκζππετεε έθα απσ ηα
ζνξθσηελα θεκπηάζμαηα ηγμ παεδεζήμ γηεζίαμ, ζαδυμ ζαε ηκ ζνξθσηελκ
εθδκζκεηεαζσ θεσπηαζμα ζε παεδεά γηεζίαμ μεζλσηελγμ ηπθ δέζα εηυθ.
Ναλκνζεάβεε ηγθ ίδεα πελίπκν ζνξθσηγηα ζαε ζηα δτκ θτηα ζαε γ μέζγ γηεζία
ζαηά ηγ δεάαθπζγ εηελσπηενλκν σαζκν είθαε ηα ηλία έηγ. Έθα ζγμαθηεζσ
ξαλαζηγλεζηεζσ ηκν σαζκν Wilms είθαε γ ζνζξέηεζή ηκν με ζνααεθείμ
αθπμαηίεμ, κε ζνθγδέζηελεμ απσ ηεμ κπκίεμ είθαε κε ζαηκήδεεμ αθπμαηίεμ ηκν
κνλκαεθθγηεζκτ ζνζηήμαηκμ, γ γμεςπεληλκθία ζαε γ ζπκλαδεζή αθελεδία. Γίθαε
έθαμ σαζκμ πκν μπκλεί θα εθηκπεζηεί ζε κπκεκδήπκηε ζγμείκ ηπθ θεθλυθ.
Γμθαθίβεηαε ζνθήδπμ πμ μία αζνμπηπμαηεζή μάβα ηγμ ζκεηεάμ ή ηπθ ηαασθπθ
ζαε αθαζαητπηεηαε ζνθήδπμ απσ ηκνμ ακθείμ ή ζαηά ηγθ παεδεαηλεζή ειέηαζγ
παλαζκηκτδγζγμ. Πκ 50% ηπθ πλκζΰεΰηγμέθπθ παεδευθ εμθαθίβκνθ
ζκεηεαζά άηαγ, εμέηκνμ, απυηεεα ΰάλκνμ ζαε αθκλειία. Ε νπέληαζγ, πκν
αθαθέλεηαε ζηκ 60% ηπθ αζδεθυθ, πλκζτπηεε ησαπ θεθλεζήμ εζξαεμίαμ,
ζνθήδπμ κθεεησμεθγ ζε πίεζγ ηγμ θεθλεζήμ αληγλίαμ απσ ηκθ σαζκ.
Νελεζηαζεαζά κ σαζκμ μπκλεί θα αεμκλλααήζεε πλκζαηυθηαμ εθκξηήζεεμ ζηγθ
πελεκξή ηπθ θεθλυθ ζαε αεμαηκνλία. Ε μάβα, ζε αεθεζέμ αλαμμέμ, είθαε ηεία
ζαε ζνμπααήμ ζαε ζπαθίπμ πελθά ηγ μέζγ αλαμμή. Ιαζλκζζκπεζά κ σαζκμ έξεε
ζαθή σλεα ζαε πελεΰάηηεηαε απσ ζάοα. Ιεζλκζζκπεζά θαίθεηαε θα πλκέλξεηαε
απσ αλξέακθα μεζκδελμεζά ζτηηαλα ηκν μεζσθεθλκν ζαε απκηεηείηαε απσ
μείαμα ηλευθ ιεξπλεζηυθ ητππθ ζνηηάλπθ: μεζεαξνμαηκαεθή, επεδγηεαζά
ζαε ΰηαζηεζά ζτηηαλα, με πκεζεηία ζηκ ΰαδμσ δεαθκλκπκίγζγμ αεα ηκθ ζάδε
νπσηνπκ.

Νηήλγμ

απκδεαθκλκπκίγζγ,

πκν

ζαηείηαε

ζαε

αθαπηαζία,

παλαηγλείηαε ζηκ 10% ηπθ πελεπηυζεπθ, ηαιεθκμείηαε πμ ΰηαζηεζσ ζηκεξείκ
ζαε έξεε ηγ ξεελσηελγ πλσαθπζγ, αθκτ αθηεζηκεξεί ζηκ 60% ηπθ δαθάηπθ.
Ανησμ κ εζηκηκαεζσμ ητπκμ, με ηγ δνζμεθή πλσαθπζγ, ξαλαζηγλίβεηαε απσ
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ζτηηαλα

πκν

έξκνθ

μέαεδκμ

ηλεπηάζεκ

ηκν

θνζεκηκαεζκτ,

με

νπελξλπμαηεζκτμ πνλήθεμ ζαε αθυμαηεμ μεηυζεεμ, ειεηίζζεηαε ηαξτηαηα ζαε
δίθεε αεμαηκαεθείμ μεηαζηάζεεμ ζνθήδπμ ζηκνμ πθετμκθεμ. Έθα άηηκμ
παλάακθηαμ πκν έξεε ζνζξεηεζηεί με ηγθ πλσαθπζγ είθαε ζαε γ τπαλιγ
θεθλκαεθυθ νπκηεεμμάηπθ είηε ατλπ είηε εθησμ ηκν θεθλεζκτ παλεαξτμαηκμ.
Οηγθ πλκζπάδεεα δεελετθγζγμ ηκν μκλεαζκτ μγξαθεζμκτ αθάπηνιγμ
ηκν σαζκν, έξεε δεαπεζηπδεί ππμ εμπηέζκθηαε δτκ ακθεδεαζκί ησπκε ζηκ
ξλπμσζπμα 11: κ 11p13 (WT1) ζαε κ 11p15 (WT2). Με γμεβναπηεζέμ
ζηαζζεζέμ δεααλαθέμ εθσμ απσ ανηκτμ ηκνμ ακθεδεαζκτμ ητπκνμ, 11p13,
ζξεηίβκθηαε επίζγμ με δτκ ζπάθεα ζτθδλκμα ηα κπκία πελεηαμΰάθκνθ ζηεμ
εζδγηυζεεμ ηκνμ ηκθ σαζκ Wilms: α) ηκ ζτθδλκμκ WAGR (σαζκμ, αθελεδία,
δνζπηαζίεμ κνλκαεθθγηεζκτ ζνζηήμαηκμ ζαε δεαθκγηεζή ζαδνζηέλγζγ) ζαε ΰ)
ηκ ζτθδλκμκ Denys-Drash (σαζκμ, θεθλκπάδεεα ζαε αθπμαηίεμ αεθθγηεζκτ
ζνζηήμαηκμ). Ε τπαλιγ δετηελκν αεθθγηεζκτ ησπκν 11p15, μπκλεί θα
ελμγθετεε ηγ ζνζξέηεζγ ηκν σαζκν Wilms με ηκ ζτθδλκμκ BeckwithWiedemann, έθα ζνααεθέμ ζτθδλκμκ πκν ξαλαζηγλίβεηαε απσ αλζεηκτμ
ητπκνμ

εμΰλνεζυθ

θεκπηαζμάηπθ,

γμεςπεληλκθία,

μαζλκαηπζζία

ζαε

ζπηαξθκμεααηία. Ε αθάπηνιγ ηεηεζά ηκν σαζκν Wilms είθαε πκητπηκζγ ζαε
πεδαθυμ εμπηέζκθηαε ζαε άηηκε αεθεηεζκί ησπκε. Οηκθ ζαλζίθκ ηπθ θεθλυθ
ηπθ εθγηίζπθ αίθεηαε μεα πλκζπάδεεα ηα ηεηενηαία ξλσθεα εηέαξκν ηγμ
έζθλαζγμ ηπθ καζκακθεδίπθ ras ζαε raf, ακθίδεα πκν αθήζκνθ ζηκ μκθκπάηε
ηπθ MAP ζεθαζυθ.
Πκ ακθίδεκ Ras αλξεζά αθααθπλίζηγζε πμ καζκακθίδεκ ηκν “Rat
Sarcoma Virus”. Οηγ ζνθέξεεα ΰλέδγζε σηε γ Ras πλπηεΐθγ εμπηέζεηαε ζε
ζγμαηκδκηεζά

μκθκπάηεα

έιε

ζαηγακλευθ:

α)

ανιγηεζή

λτδμεζγ

ηπθ

εθκΰηαζηυθ, ΰ) ειαηηααή ηπθ εθκΰηαζηυθ, α) δεαθκλκπκίγζγ ζαε πλίμαθζγ
ηπθ αεμκπκεγηεζυθ ζνηηάλπθ, δ) εθελακπκίγζγ ηπθ Π-ηεμθκζνηηάλπθ, ε)
θενλπθεζή δεαθκλκπκίγζγ ηπθ ζνηηάλπθ θαεκξλπμκζνηηυμαηκμ ζαε ζη)
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αθαζηκηή πλίμαθζγμ ηπθ επεδγηεαζυθ ζνηηάλπθ. Φαίθεηαε ηκεπσθ σηε ηκ
ακθίδεκ Ras ζαε γ αθηίζηκεξγ μεμΰλαθεζή πλπηεΐθγ πκν ζπδεζκπκεεί
εμπηέζκθηαε ζηκ ζγμαηκδκηεζσ μκθκπάηε ηκν ανιγηεζκτ παλάακθηα (GF) ζαε
επκμέθπμ ζηγ μεηκαέθεζγ ηκν ζνηηάλκν. Οναζεζλεμέθα, σηαθ κ GF ζνθδεδεί
με ηκθ μεμΰλαθεζσ ηκν νπκδκξέα, εθελακπκεείηαε γ αθεθελαή μκλθή ηγμ
πλπηεΐθγμ GDP-Ras ζαε μεηαηλέπεηαε ζηγθ εθελαή μκλθή GTP-Ras. Ιε άμεζγ
επίδλαζγ ηγμ GTP-Ras ζηγ Raf ζεθάζγ, εθελακπκεείηαε γ ζαηαηνηεζή δλάζγ
ηγμ ζεθάζγμ ζαε μέζπ θπζθκλνηίπζγμ εθελακπκεείηαε κ ζαηαλλάζηγμ ηπθ
ζεθαζυθ Raf/MEK/ERK, ζαηαητκθηαμ ηγθ επααπαή μεηκασθπθ ζγμάηπθ ζηκθ
πνλήθα ηκν ζνηηάλκν με απκηέηεζμα ηκθ έηεαξκ ηκν ζνηηαλεζκτ ζτζηκν. Ιε
ηγ δλάζγ ηγμ GTPase γ εθελαή μκλθή ηγμ Ras νδλκητεηαε ζε GDP-Ras ζαε
εηέαξεηαε κ ζνηηαλεζσμ ζτζηκμ. Οε μεηαηηάιεεμ ηπθ ακθεδίπθ ανηυθ, ηκ
μεηκασθκ ζήμα δε δεαζσπηεηαε με απκηέηεζμα θα πλκάαεηαε κ ζνηηαλεζσμ
ζτζηκμ, ξπλίμ ειπζνηηάλεκ έηεαξκ. Νλσζθαηεμ μεηέηεμ έδεειαθ, σηε εζησμ
απσ ηγθ επααπαή μεηκασθπθ ζγμάηπθ, γ πλπηεΐθγ Ras επεδλά έμμεζα ζηα
επίπεδα ηπθ ζνζηεθυθ επγλεάβκθηαμ ηκ πέλαζμα απσ ηγθ θάζγ G1 ζηγ θάζγ
S ηκν ζνηηαλεζκτ ζτζηκν. Γίθαε αθπζηά ηλία μέηγ ηγμ κεζκαέθεεαμ ηπθ
ακθεδίπθ Ras, ηα ακθίδεα H-K- ζαε N-Ras. Πκ ακθίδεκ H-Ras ΰλίζζεηαε ζηγ
ξλπμκζπμεζή δέζγ 11p15, ηκ K-Ras ζηγ 12p12 ζαε ηκ N-Ras ζηγ δέζγ 1p13,
εθυ κε μεηαηηάιεεμ ηκνμ ζνθήδπμ αθκλκτθ ηα ζπδεζσθεα 12, 59 ζαε 61
αθηίζηκεξα. Πέηκεεμ μεηαηηάιεεμ αθενλίζζκθηαε ζε δεάθκλκνμ ζαλζίθκνμ ζαε
πλκζαλζεθεζέμ ζαηαζηάζεεμ, σππμ ζηκ ζαζκήδεμ μεηάθπμα, ζε θεκπηαζίεμ
ηκν δνλεκεεδκτμ αδέθα, ζαζκήδεεεμ ηκν παξέκμ εθηέλκν ζαε ηγμ κνλκδσξκν
ζτζηγμ.
Ναλαπάθπ έαεθε αθαθκλά ζαε ζηγθ πλπηεΐθγ Raf πκν απκηεηεί μέλκμ
ηκν μκθκπαηεκτ Ras/Raf/MEK/ERK. Ανηή ζπδεζκπκεείηαε απσ ηκ αθηίζηκεξκ
ακθίδεκ. Ε κμάδα ακθεδίπθ Raf πελεηαμΰάθεε ηκ B-Raf, ηκ A-Raf 1 ζαε ηκ Raf
1. Πκ A-Raf 1 ζνθαθηάηαε ζηγ δέζγ Xp11.3-11.23 ζαε γ πλπηεΐθγ πκν
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ζπδεζκπκεεί έξεε δλάζγ ζελίθγμ-δλεκθίθγμ ζεθάζγμ με λσηκ μεηααπαήμ
ζήμαηκμ. Πκ ακθίδεκ Raf 1 εθηκπίβεηαε ζηγ δέζγ 3p25, γ αθηίζηκεξγ δε
πλπηεΐθγ είθαε εζηεηεζηεζσμ ηεεηκνλασμ ηπθ πλπηερθυθ Ras ζαε ζνμμεηέξεε
ζηκθ ζαηαλλάζηγ ζήμαηκμ ηγμ ERK ζεθάζγμ, με ηγ δεαδεζαζία θπζθκλνηίπζγμ
ηπθ πλπηερθυθ MEK. Μ λσηκμ ηκν ακθεδίκν ζξεηίβεηαε με ηκθ ζνηηαλεζσ
ζτζηκ, ηκθ πκηηαπηαζεαζμσ, ηγ δεαθκλκπκίγζγ ζαε ηγθ απσπηπζγ. Πκ B-Raf
ακθίδεκ ΰλίζζεηαε ζηγ ξλπμκζπμεζή δέζγ 7q34. Γίθαε ηεεηκνλαεζσ ακθίδεκ ζαε
γ πλπηεΐθγ πκν ζπδεζκπκεεί αθήζεε ζηγθ ζαηγακλία πλπηερθυθ ζελίθγμδλεκθίθγμ ζεθάζγμ ζαε ζνμΰάηηεε ζηγθ επααπαή μεηκασθπθ ζγμάηπθ απσ ηγθ
ζνηηαλκπηαζμαηεζή μεμΰλάθγ ζηκθ πνλήθα ηκν ζνηηάλκν. Γμπηέζεηαε ζηκθ
ζνηηαλεζσ ζτζηκ, εθυ θαίθεηαε θα έξεε ζαε αθηε-απκπηπηεζή δλάζγ.
Ογμεεαζέμ μεηαηηάιεεμ ζηκ λνδμεζηεζσ ημήμα ηγμ ζεθάζγμ, έξκνθ πμ
απκηέηεζμα ηγ δεαλζή εθελακπκίγζή ηγμ, επεδλυθηαμ έηζε ζηγ δεαδεζαζία ηκν
ζνηηαλεζκτ ζτζηκν.
Ε έηηεεογ ζγμαθηεζήμ αθυζγμ ατλπ απσ ηκ λσηκ ηπθ ακθεδίπθ ανηυθ
ζε παεδεζκτμ σαζκνμ θεθλκτ, ζαδυμ ζαε γ ζνμμεηκξή ηπθ ακθεδίπθ WT1 ζαε
WT2 ζε μκθκπάηεα ηπθ MAP ζεθαζυθ, κδήαγζε ζηγ ζζέογ θα δεελενθήζκνμε
ηα ακθίδεα Ras ζαε Raf ζε σαζκνμ Wilms.
Ε πεελαμαηεζή δεαδεζαζία πκν αζκηκνδήδγζε ήηαθ γ αζσηκνδγ.
Ονηηέξδγζαθ 32 εζηκί εαζηεεζμέθκε ζε παλαθίθγ σαζπθ Wilms απσ ηκ
παεδεαηλεζσ θκζκζκμείκ «Αα. Οκθία» Αδγθυθ ζαε απσ ηκ Γ.Κ. «Γ.
Γεθθγμαηάμ» Θεζζαηκθίζγμ ζε έθα ξλκθεζσ δεάζηγμα 3 εηυθ. Γπίζγμ
ζνηηέξδγζαθ 10 αθηίζηκεξκε εζηκί απσ θνζεκηκαεζσ θεθλεζσ παλέαξνμα,
θεθλυθ πκν αθαελέδγζαθ αεα μγ θεκπηαζμαηεζή παδκηκαία. Αζκηκτδγζε
ειααπαή εζξνηίζμαηκμ DNA ζαε αηνζεδπηή αθηίδλαζγ πκηνμελάζγμ με
πελεκλεζηεζά έθβνμα (εθδκθκνζηεάζεμ), εεδεζά αεα ηκνμ αεθεηεζκτμ ησπκνμ
ηπθ ζνξθσηελπθ μεηαηηάιεπθ ηπθ νπσ ειέηαζγ ακθεδίπθ. Ιε ηγ δεαδεζαζία
ανηή, αθεξθετδγζε γ πεδαθσηγηα θα ζνμμεηέξεε ζηγθ παδκθνζεκηκαία ηπθ
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σαζπθ Wilms, ζάπκεα μεηάηηαιγ ζηα εθ ησαπ ακθίδεα. Μ έηεαξκμ ήηαθ
αλθγηεζσμ ζαε ζαθέθα απσ ηα 32 δείαμαηα δεθ ήηαθ θκλέαμ ζάπκεαμ
μεηάηηαιγμ. Έπεεηα αζκηκτδγζε εζξτηεζγ RNA απσ ηκνμ ίδεκνμ εζηκτμ,
ζαδυμ ζαε απσ ηκνμ θνζεκηκαεζκτμ. Απσ ηκ RNA παλαζζενάζηγζε με rt-PCR
ηκ cDNA ζαε εζεί εθαλμσζηγζε real-time PCR, σπκν αθεξθετηγζε γ έζθλαζγ
ηπθ ζναζεζλεμέθπθ ακθεδίπθ ζηκνμ σαζκνμ ζε ζξέζγ με ηκνμ θνζεκηκαεζκτμ
εζηκτμ, ξλγζεμκπκευθηαμ πμ ακθίδεκ αθαθκλάμ ηκ ακθίδεκ ηγμ ΰ-αζηίθγμ. Ιε
ηα απκηεηέζμαηα ηπθ πεελαμάηπθ πλααμαηκπκεήδγζε ζηαηεζηεζή αθάηνζγ ζαε
ζαηααλαθή ηπθ ζγμαθηεζσηελπθ απκηεηεζμάηπθ.
Όππμ αθαθέλδγζε ήδγ ηα ηλία Ras ακθίδεα ζαε ηκ B-Raf δεθ
παλκνζίαζαθ ζάπκεα μεηάηηαιγ ζηκνμ σαζκνμ Wilms πκν μεηεηήζαμε.
Οξεηεζά με ηγθ έζθλαζγ ηκν mRNA ηπθ εθ ησαπ ακθεδίπθ,
παλαηγλήδγζαθ ζάπκεα εθδεαθέλκθηα απκηεηέζμαηα. Αλξεζά ζαηααλάθγζε μεα
ζνθκηεζή νπελέζθλαζγ ηπθ ακθεδίπθ ζαε εεδεζσηελα μεα ήπεα ατιγζγ αεα ηα HRas ζαε K-Ras, εθυ μεα μεααητηελγ ηπθ B-Raf ζαε ηκν N-Ras. Γπίζγμ
απκζαητθδγζε σηε γ νπελέζθλαζγ ανηή εεδεζά αεα ηκ K-Ras ζαε ηκ B-Raf ήηαθ
μεααητηελγ αεα ηκνμ μεαάηκνμ σαζκνμ (>10εζ.) ζε ζξέζγ με ηκνμ μεζλσηελκνμ.
Γεα ηγθ έζθλαζγ ηκν H-Ras παλαηγλήδγζε μία ζνζξέηεζγ με ηκ πκζκζησ
θέζλπζγμ ηκν σαζκν. Οναζεζλεμέθα μεααητηελγ έζηαζγ ηγμ θέζλπζγμ
ζνθεπαασηαθ μεεπμέθγ έζθλαζγ ζαε ηκ αθηίζηλκθκ. Ιεααητηελγ έζηαζγ ηγμ
θέζλπζγμ, είξε επίζγμ πμ απκηέηεζμα μεα απκλλτδμεζγ ζηγθ έζθλαζγ ηκν KRas. Πκ πεκ εθηνππζεαζσ σμπμ ζηαηεζηεζσ απκηέηεζμα είξε θα ζάθεε με ηκ
δεαθκλεηεζσ εζθλαζηεζσ πλκθίη ηπθ ζναζεζλεμέθπθ ακθεδίπθ ζε ζξέζγ με ηα
εζηκηκαεζά αθπλίζμαηα ηκν σαζκν. Οναζεζλεμέθα αθάηκαα με ηκ πκζκζησ ηπθ
επεμέλκνμ

εζηκηκαεζυθ

ξαλαζηήλπθ,

επεδγηεαζσ,

μεζεαξνμαηκαεθή

ή

ΰηαζηεζσ, νπήλξε δεαθκλεηεζή ζνμμεηκξή ζηγθ έζθλαζγ ηπθ ακθεδίπθ. Έηζε
ηκ N-Ras θάθγζε θα νπελεζθλάβεηαε σηαθ νπεληελεί ηκ ΰηαζηεζσ ή ηκ
ζηλπμαηεζσ ζηκεξείκ ζε αθηίδεζγ με ηκ B-Raf, ηκ κπκίκ νπελεζθλάβεηαε ζε
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σαζκνμ πκν πλπηετκθ εζηκηκαεζσ ξαλαζηγλεζηεζσ ήηαθ ηκ επεδγηεαζσ
ζηκεξείκ. Πα άηηα δτκ ακθίδεα (H- ζαε K-Ras) δεθ παλκνζίαζαθ αθηίζηκεξεμ
δεαζνμάθζεεμ. Έθα άηηκ εθδεαθέλκθ απκηέηεζμα αθκλκτζε ζηκ πλκθίη
ζνθέζθλαζγμ ηπθ ακθεδίπθ. Γθυ ζηα θνζεκηκαεζά δείαμαηα, νπήλξε αεθεζά
αθειάληγηγ έζθλαζγ ηπθ ακθεδίπθ ηγμ μεηέηγμ, ζηα πελεζηαηεζά απσ ηκνμ
σαζκνμ, αθεξθετηγζε πκητ πεκ ζνξθή ζνζξέηεζγ μεηαιτ ηπθ εζθλάζεπθ ηπθ
mRNA ηπθ ακθεδίπθ.
Ε αεηεκηκαία ηγμ εμθάθεζγμ ηπθ σαζπθ Wilms δεθ έξεε αζσμα
ελμγθενηεί πηήλπμ, παλσηγ ηγθ επεηνξγμέθγ πλσκδκ ζηγ δελαπενηεζή
πλκζέααεζγ ζαε ηκ πλκζδσζεμκ επεΰίπζγμ. Ναλάακθηεμ πελεαεθεηεζκί ζαε
πελεΰαηηκθηεζκί θαίθεηαε σηε ζνμμεηέξκνθ ζηγθ παδκθνζεκηκαία, ζαδυμ ζαε
εζηκηκαεζκί δείζηεμ, σππμ ηα θεθλκαεθή νπκηείμμαηα. Γκθεδεαζκί ησπκε ηπθ
ακθεδίπθ WT1 ζαε WT2 επίζγμ έξκνθ εθκξκπκεγδεί ζαε ηανηκπκεγδεί πμ
μέλκμ ηκν μγξαθεζμκτ εμθάθεζγμ ηκν θεκπηάζμαηκμ. Πα ακθίδεα Ras ζαε BRaf αθήζκνθ ζηα ζνξθσηελα ακθίδεα πκν ζνμμεηέξκνθ είηε με μεηαηηάιεεμ
είηε με ζνμμεηκξή ηπθ μκθκπαηευθ ζηα κπκία κε πλπηεΐθεμ ηκνμ ζαδκλίβκνθ,
ζε σαζκνμ δεαθσλπθ κλαάθπθ. Ε εδέα σηε παίβκνθ ζάπκεκ λσηκ ζαε ζε ανησ ηκ
παεδεαηλεζσ θεσπηαζμα έξεε ελενθγδεί μσθκ μελεζυμ ζαε έηζε γ μεηέηγ μαμ,
πλκζπάδγζε θα πλκζδέζεε ζάπκεα θέα ενλήμαηα ζηκ ζναζεζλεμέθκ πεδίκ.
Ναλσηκ πκν δεθ αθεξθετδγζε ζηα δείαμαηα πκν μεηεηήζαμε ζάπκεα
μεηάηηαιγ ηπθ ακθεδίπθ ανηυθ, νπήλιε μία δεαηαλαξή ζηγθ έζθλαζή ηκνμ.
Πα ακθίδεα K-Ras ζαε B-Raf έξκνθ ΰλεδεί θα έξκνθ δεηεζή ζνζξέηεζγ σζκθ
αθκλά ηγθ έζθλαζή ηκνμ με ηκ μέαεδκμ δεαθσλπθ σαζπθ, σππμ πααζλεαηεζσ
ζαλζίθκ, μεζκδγηίπμα, γπαηκζνηηαλεζσ ζαλζίθπμα, μεηάθπμα, δνλεκεεδεζσ
ζαλζίθπμα ζ.α. Γμείμ παλαηγλήζαμε μεα αθηίζηκεξγ ζνζξέηεζγ με ηκ μέαεδκμ
ηπθ σαζπθ Wilms. Γπίζγμ γ ζνζξέηεζγ με ηκ πκζκζησ θέζλπζγμ ζαε ηγ
μεεπμέθγ έζθλαζγ ηκν H-Ras μπκλεί θα ζνζξεηεζηεί με ηγθ νπσδεζγ ΰάζεε
ελενθυθ σηε ηκ wild-type Ε-Ras δλα πλκζηαηενηεζά ζαε επάαεε ηγθ απσπηπζγ
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ζε πελεπηυζεεμ απκλλτδμεζγμ ηκν ζνηηαλεζκτ ζτζηκν. Πέηκμ ηκ αεακθσμ ηγμ
δεαθκλεηεζήμ εζθλαζηεζήμ ζνμπελεθκλάμ ηπθ ακθεδίπθ N-Ras ζαε B-Raf
αθάηκαα με ηα εζηκηκαεζά ξαλαζηγλεζηεζά ηπθ σαζπθ ήηαθ εθηνππζεαζσ. Πκ
ζηλπμαηεζσ ζαε ΰηαζηεζσ θεκπηαζμαηεζσ εζηκηκαεζσ πλκθίη πκν είθαε ζαηά
ηεζμήλεκ δνζμεθέζηελγμ πλσαθπζγμ απσ ηκ επεδγηεαζσ, παλκνζίαζαθ μία
αθαηκαία με ηγθ νογησηελγ έζθλαζγ ηκν N-Ras, εθυ ηκ επεδγηεαζσ ζηκεξείκ,
πκν ζνθήδπμ είθαε δεηεζσμ πλκαθπζηεζσμ δείζηγμ, είξε πελεζζσηελκ ζτθδεζγ
με νπελέζθλαζγ ηκν B-Raf.
Ε ζναζεζλεμέθγ μεηέηγ πέλα απσ ζάπκεα εθδεαθέλκθηα απκηεηέζμαηα
παλκνζεάβεε ζαε ζάπκεεμ αδνθαμίεμ ζαε πελεκλεζμκτμ, σππμ κ μεζλσμ ζξεηεζά
αλεδμσμ ηπθ νπσ ειέηαζγ πελεζηαηεζυθ. Βέΰαεα, κ πηγδνζμσμ ηγμ ξυλαμ ζαε
κ επεπκηαζμσμ ηκν ζναζεζλεμέθκν θεκπηάζμαηκμ δεθ επεηλέπεε ετζκηγ
ζνηηκαή πελεζζσηελπθ δεεαμάηπθ. Πκ ίδεκ εζξτεε ζαε αεα ηα θνζεκηκαεζά
δείαμαηα, αθκτ δεθ πλκζτπηεε ετζκηα ξεελκνλαεζσ παλαζζεταζμα μγ
θεκπηαζμαηεζκτ θεθλκτ ζε παεδεζέμ γηεζίεμ αεα θα ξλγζεμκπκεγδεί πμ δείαμα
ζναζλεηεζήμ αθαθκλάμ.
Ονμπελαζμαηεζά, γ ζναζεζλεμέθγ μεηέηγ, ζαηάθελε θα παλααάαεε
ζάπκεα εθδεαθέλκθηα ζνμπελάζμαηα ζξεηεζά με ηγθ παδκθνζεκηκαία ηπθ
σαζπθWilms

ζαε

ηγ

ζνμμεηκξή

ηπθ

ακθεδίπθ

Ras

ζαε

B-Raf.

Πα

απκηεηέζμαηα, αλξεζά παλκνζεάζηγζαθ πμ αθαληγμέθγ αθαζκίθπζγ ζε
δεεδθέμ ζνθέδλεκ ζαε ηεηεζά δγμκζεετηγζαθ ζηκ πελεκδεζσ Medical Oncology,
νπσ ηκθ ηίηηκ «K-Ras, H-Ras, N-Ras and B-Raf mutation and expression
analysis in Wilms tumors: Association with tumor growth»
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ABSTRACT
The Wilms Tumor or nefroblastoma represents one of the most
common neoplasms in childhood, as well as the most frequent intraabdominal neoplasm in children under the age of ten years. The neoplasm
shows about the same frequency in both genders, and the average age at
diagnosis is three years old. An important feature of Wilms tumor is the
association with birth defects, the most common of which is the benign
abnormalities of urogenital system, the hemihypertrophy and the
sporadic aniridia. It is a tumor that can be located anywhere in the
kidneys. It usually occurs as an asymptomatic mass and discovered mostly
by the parents or by the pediatric routine examination. 50% of affected
children exhibit abdominal pains, vomiting, weight loss and anorexia.
Hypertension, referred to in 60% of patients occurs because renal
ischemia, usually due to pressure effects on the renal artery by the
tumor. Occasionally the tumor might bleed causing nuisance in kidney area
and hematuria. The mass, in general, is smooth and compact and rarely
passes the middle line. Macroscopically, the tumor has clear boundaries
and is surrounded by a capsule. Microscopically, it seems to be derived
from mesodermal stem cells and consists of a mixture of three distinct
cell types: stromal, epithelial and blastemal cells, with variety in the
degree of differentiation for each subtype. Full dedifferentiation, and
anaplasia, observed in 10% of cases classified as blastemal element and
has the worst prognosis, since corresponds to 60% of deaths. This
histological type, with unfavorable prognosis, characterized by cells that
have three times the normal size, with hyperchromatic nuclei and
abnormal mitosis, is advancing rapidly and gives blood-borne metastasis to
lungs. One other factor associated with the prognosis is and the
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existence of nephrogenic rests either around either within the renal
parenchyma.
In the effort to investigate the molecular mechanism of tumor
growth, it has been found that two gene loci are involved and found on
chromosome 11: the 11p13 (WT1) and the 11p15 (WT2). The classical
deletions of one of these gene loci, 11p13, associated also with two rare
syndromes which include in their manifestation Wilms tumors: a) the
WAGR syndrome (tumor, aniridia, genitourinary malformations and mental
retardation) and b) Denys-Drash syndrome (tumor, nephropathy and
abnormal genital tract). The existence of the second genital 11p15 loci,
can interpret the correlation of Wilms tumor with Beckwith-Wiedemann
syndrome, a congenital syndrome characterized by several types of
embryonic

tumors,

hemihypertrophy,

makroglossia

and

splanchnomegaly. The development of Wilms tumor is a complex process
and probably other genetic loci are involved. In adult kidney cancer, an
effort is being made in recent years to control the expression of the
mutated Ras and Raf genes, which belong to the MAP kinases cascade.
The Ras gene was initially identified as the oncogene "Rat Sarcoma
Virus". Then found that the Ras protein kinase pathways implicated in six
categories: a) growth regulation of fibroblasts, b) transformation of
fibroblasts, c) differentiation and maturation of hematopoietic cells, d)
activation of T-lymphocytes, e) neuronal differentiation of cells in
pheochromocytoma and f) inhibition of maturation of epithelial cells. It
seems therefore that the Ras gene and the corresponding membrane
protein that is coding are involved in signal transduction pathway of
growth factor (GF) and therefore in mitosis of the cell. Specifically, when
the GF attached to the membrane of the receptor activates the inactive
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form of the protein GDP-Ras and is converted to the active form of GTPRas. With immediate effect of GTP-Ras to Raf kinase, activates the
kinase catalytic activity and through phosphorylation activates the
cascade of kinases Raf/MEK/ERK, catalyzing the induction mitogenic
signals to the nucleus of the cell resulting in cell cycle control. With the
action of GTPase, the active form of Ras hydrolyzed to GDP-Ras and the
cell cycle is checked. In mutations of these genes, the mitogenic signal is
not interrupted because of which, promotes cell cycle with no
extracellular control. Recent studies have shown that in addition to the
induction of mitogenic signals, the Ras protein indirectly affects the
levels of cyclins influencing the passage of the G1 phase to S phase of the
cell cycle. Three members of the family of Ras genes are known, genes HK-and N-Ras. The H-Ras gene is located in chromosome position 11p15, the
K-Ras in 12p12 and N-Ras in position 1p13, while mutations usually involve
codons 12, 59 and 61 respectively. Such mutations present in various
cancers and precancerous conditions, such as in malignant melanoma, in
tumors of the thyroid gland, cancers of the colon and bladder.
As it was already mentioned, the Raf protein forms part of the
trail Ras/Raf/MEK/ERK. This is encoded by the Raf gene. The gene group
includes B-Raf, A-Raf 1 and Raf 1 genes. The A-Raf 1 found in location
Xp11.3-11.23 and the protein that it encodes has serine-threonine kinase
action with signal transduction role. The Raf 1 gene detected in 3p25
position, the corresponding protein is part of ras proteins transduction
and is involved in ERK kinase signal cascade, with the process of
phosphorylation of MEK proteins. The role of the gene is associated with
the cell cycle, the proliferation, differentiation and apoptosis. The B-Raf
gene is located in chromosome position 7q34. It is a functional gene and
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the protein it encodes is serine-threonine protein kinase and contributes
to induction of mitogenic signals from the cytoplasmic membrane to the
nucleus of the cell. It is involved in the cell cycle, while it seems to have
and anti-apoptotic action. Point mutations in the regulatory section of the
kinase result in constant induction, implicating so in the process of cell
cycle.
The lack of significant knowledge of the role of these genes in
childhood kidney tumors, as well as the participation of WT1 gene and
WT2 on paths of MAP kinases, lead to the thought to investigate genes
Ras and Raf in Wilms tumors.
The experimental procedure was the following. 32 paraffin
embedded tissues were collected diagnosed with Wilms tumor from the
Pediatric Hospital "Agia Sofia" of Athens and by the G.N. «G.
Gennimatas» of Thessaloniki in a period of 3 years. Also 10 paraffin
embedded tissues were collected from normal renal parenchyma, from
kidneys removed for non-neoplastic pathology. DNA extraction was
followed and

polymerase

chain

reaction

with

restriction

enzymes

(endonucleases), especially for genetic sites of more frequent mutations
of genes under consideration. This procedure revealed any possible
relevance of these genes and possible mutations in the pathophysiology
of Wilms tumors. The result was negative and none of the 32 samples
analyzed was a carrier of a mutation. Then, RNA extraction followed from
the same tissues as well as from the normal ones. Using the RNA, rt-PCR
was performed and cDNA was synthesized. Real time PCR was then
applied, investigating the expression of these specific genes in tumors
compared to normal tissues, using as reference the gene b-actin gene.
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Statistical analysis of the results of the experiments was performed and
recording of significant results.
The expression of mRNA levels of these genes, revealed some
interesting results. First of all, a total overexpression of genes was
observed in tumor samples, compared with normal controls. In particular,
a mild increase in the H-Ras and K-Ras while a greater increase in BRaf and N-Ras. Also, the overexpression especially for the K-Ras and
the B-Raf was greater for larger tumors (> 10cm) as compared with
smaller ones. Regarding expression of H-Ras, there has been a correlation
with tumor necrosis rate. Indeed, greater extent of necrosis entailed
with decreased expression and vice versa. Greater extent of tumor
necrosis also resulted in a deregulation in the expression of K-Ras. But
the more impressive statistical result had to do with the different
expressive profiles of these specific genes in relation to the histological
features of the tumor. More specifically, depending on the percentage of
individual histological characters, epithelial, stromal or blastemal, there
was a different involvement in gene expression. So, the N-Ras seemed to
be expressed when outweighs the blastemal or stromal element, unlike
to B-Raf expression, which overexpressed in tumors that primary
histological feature was the epithelial component. The other two genes
(H-and K-Ras)

experienced

no

corresponding

fluctuations.

Another

interesting result was related to the co-expression profile of these
genes. While in normal samples, there was generally an independent
expression of the genes studied, in cases of tumors a much more
frequent association was detected between expressions of mRNA.
The etiology of Wilms tumor occurrence is not yet fully
interpreted, despite the successful progress in treatment and survival
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rates. Perinatal and environmental factors seem to participate in
pathophysiology as well as histological markers such as nephrogenic rests.
Gene loci of genes WT 1 and WT 2 also have been implicated and
identified as part of the mechanism of occurrence of the neoplasm.
Genes Ras and B-Raf belong to the most frequent genes involved either
with mutations or with participation in molecular paths in which their
proteins are part of, in tumors of various organs. The idea that they may
play a role in this pediatric neoplasm has been researched only partially
and so our study, is trying to add some new findings in this field. Although
mutations

of

these

genes

were

not

detected

in

the

samples

studied, there was a disturbance in their expression.
The genes K-Ras and B-Raf have been found to have positive
correlation regarding their expression with the size of various tumors,
including pancreatic cancer, mesothelioma, hepatocellular carcinoma,
melanoma, thyroid carcinoma, etc. We noticed a matching correlation with
the size of Wilms tumors as well. Also, the correlation with the
proportion of necrosis and decreased expression of H-Ras, it can be
associated with the hypothesis based on other investigations, that wildtype H-Ras acts as a safeguard and induces apoptosis in cases of
deregulation of the cell cycle. Finally, the fact of different expression
profiles

of

N-Ras and B-Raf genes according

to

the

histological

characteristics of tumors was impressive. Stromal and blastemal
histology that is presumptively worst-case prognosis from the epithelial,
showed a higher expression of ratio with N-Ras, while the epithelial
component, which is usually a positive predictor, had more connection with
overexpression of B-Raf.
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This study apart from some interesting results, presents some
weaknesses and limitations, such as the relatively small number of
incidents. Of course, the country's population and the prevalence of this
neoplasm do not allow easy collection of more samples. The same is true
for the normal samples, since it does not occur in everyday surgical
practice a non-neoplastic kidney from a child.
In conclusion, this study managed to produce some interesting
conclusions

about

the

pathophysiology

of Wilms

tumor

and

the

involvement of Ras and B–Rafgenes. Results, originally presented as a
suspended

international

communication

conference

and

eventually

published in the journal of Medical Oncology, under the title "K-Ras, HRas, N-Ras and B-Raf mutation and expression analysis in Wilms tumors:
Association with tumor growth»

31

ΓΓΚΖΗΜ ΙΓΞΜΟ
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1.1 ΜΓΗΜΟ ΠΜΡ WILMS Ή ΚΓΦΞΜΒΘΑΟΠΩΙΑ
Πκ θεθλκΰηάζηπμα ή σαζκμ ηκν Wilms απκηεηεί έθα απσ ηα πηέκθ
ζνθήδγ θεκπηάζμαηα ηγμ παεδεζήμ γηεζίαμ με μέζγ γηεζία δεάαθπζγμ ηα 3,5
έηγ [1-2]. Μθκμάζηγζε απσ ηκθ Max Wilms [3], Γελμαθσ ξεελκνλασ πκν
εθάλμκζε αζηεθκδελαπεία ζε θεθλκΰηαζηυμαηα. Πκ θεθλκΰηάζηπμα αθκλά
ζηκ 5% ηπθ παεδεαηλεζυθ ζαζκγδεευθ, με εηελσπηενλγ εθησπεζγ ίζγμ
επίπηπζγμ ζηα δτκ θτηα, αθ ζαε ζηεμ πελεπηυζεεμ αμθκηελσπηενλγμ
εμθάθεζγμ,

θαίθεηαε

μεα

μεζλή

επεζλάηγζγ

ζηα

δήηεα

παεδεά.

Οηεμ

πελεζζσηελεμ πελεπηυζεεμ, κ σαζκμ είθαε εηελσπηενλκμ ζαε μκθήλγμ, με
πκζκζηά αμθκηελσπηενλγμ εμθάθεζγμ ζαε πκηηαπηυθ σαζπθ έπμ 10%. Ε
ζγμελεθή επεΰίπζγ αααίβεε ηκ 90% ζε αθηίδεζγ με ηκ 10% πλεθ 50 ξλσθεα,
αεακθσμ πκν αθαδεεζθτεε ηεμ ειεηίιεεμ ζηεμ δελαπενηεζέμ ζηλαηγαεζέμ [4].
Πα αεθεηεζά ζτθδλκμα πκν έξκνθ ζνθδεδεί με ηγθ αθάπηνιγ σαζκν
Wilms είθαε ηκ ζτθδλκμκ WAGR (Wilms tumor, Aniridia, Genitourinary
malformations, mental Retardation) [5], ηκ ζτθδλκμκ Beckwith-Wiedemann
(BWS) με μαζλκαηπζζία, κλααθκμεααηία ζαε γμεςπεληλκθία ζαε ηκ ζτθδλκμκ
Denys-Drash (DDS) με δνζαεθεζία ακθάδπθ, θεθλκπάδεεα ζαε σαζκνμ Wilms
[6]. Οε επίπεδκ ακθεδίκν, έξκνθ ΰλεδεί ηκ WT1 ζηκ ξλπμσζπμα 11p13 ζαε ηκ
WT2 (IGF2/H19) ζηκ ξλπμσζπμα 11p15.5. Πκ πλυηκ είθαε νπετδνθκ ζηγ
θνζεκηκαεζή αέθεζγ ηπθ θεθλυθ, αθκτ απυηεεα ή μεηάηηαιή ηκν δγμεκνλαεί
δνζαεθεζίεμ ζηκ κνλκπκεγηεζσ ζαε δεπλείηαε ηκ εθαλζηήλεκ αεακθσμ αεα
αθάπηνιγ σαζκν Wilms. Οηκ ζτθδλκμκ WAGR, ζηα ζνμμεηέξκθηα ακθίδεα
αθήζκνθ ηα PAX6 ζαε WT1, εθυ ζηκ DDS μσθκ ηκ WT1ζαε ζηκ BWS μσθκ ηκ
WT2. Άηηα ακθίδεα πκν ζνμμεηέξκνθ ζηγθ πεδαθή παδκαέθεζγ ηκν σαζκν
Wilms είθαε κ ζνθδναζμσμ ηγμ έηηεεογμ εηελκβναπηίαμ (LOH) ζηκ
ξλπμσζπμα 1p ζαε 16q με ηγθ μεηάηηαιγ ηκν TP53. Δτκ άηηεμ αεθεηεζέμ
δέζεεμ έξκνθ ΰλεδεί (FWT1 ζηκ ξλπμσζπμα 17q ζαε FWT2 ζηκ ξλπμσζπμα
19q), ξπλίμ σμπμ θα είθαε αθπζηέμ κε αθηίζηκεξεμ πλπηεΐθεμ ηκνμ[1].
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Ζζηκπαδκηκαεζά, κ σαζκμ ηκν Wilms απκηεηεί μία ειελααζία ηκν
μεζκθεθλεζκτ ΰηαζηήμαηκμ, ξπλίμ ηγ δεαθκλκπκίγζγ ζε ζπηγθάλεα ή
ζπεελάμαηα. Ονθήδπμ αεθθάηαε απσ ηλία ιεξπλεζηά πλπηαλξεζά εζηεζά
ζηκεξεία: α. επεδγηεαζσ, ΰ. ζηλπμαηεζσ ζαε α. ΰηαζηεζσ. Πκ ΰηαζηεζσ ζηκεξείκ
μεζλκζζκπεζά απκηεηείηαε απσ μεζλά πκεεδή μπηε ζτηηαλα, αδεαθκλκπκίγηα
με δεάξνηγ ή λκβεηκεεδή αλξεηεζηκθεζή αθάπηνιγ. Πκ επεδγηεαζσ ζηκεξείκ
πελεηαμΰάθεε ζπηγθάλεα ζαε ζπεελάμαηα πκν αθαπητζζκθηαε εθησμ ηκν
ΰηαζηεζκτ ζαε κμκεάβκνθ με ηγθ εμΰλνεζή θεθλκαεθεηεζή αθάπηνιγ ηπθ
θεθλυθ, με δεαθκλά ηγ δγμεκνλαία μεαάηπθ αααεεαζυθ ζξγμαηεζμυθ ζαε ηγθ
πεδαθή ζνθτπαλιγ εηελσηκαπθ πηαζπδυθ ή ΰηεθθπδυθ ζηκεξείπθ. Πκ
ζηλυμα ζνθήδπμ αθκλά αηλαζησμκλθα ζξεηεζά αθυλεμα ζτηηαλα, εθυ ησαπ
εηελσηκαγμ δεαθκλκπκίγζγμ, μπκλεί θα ζνθνπάλξεε κζηεκεεδέμ, μνρζσ
ζηκεξείκ ή ζαε ηίπκμ. Αθάηκαα με ηγθ τπαλιγ εθσμ ή παλαπάθπ ζηκεξείπθ, κε
σαζκε δεαελκτθηαε ζε μκθκθαζεζκτμ, δεθαζεζκτμ ζαε ηλεθαζεζκτμ, εθυ σηαθ
νπελέξκνθ

πκηηά

εηελσηκαα

ζηκεξεία,

ξλγζεμκπκεείηαε

ζαε

κ

σλκμ

ηελαηκεεδήμ.
Ε εζηκπαδκηκαεζή δεάαθπζγ ζαε γ ζηαδεκπκίγζγ έξκνθ ηελάζηεα
ζγμαζία ζαε ζαδκλίβκνθ ηγθ πλσαθπζγ. Ιία πλυηγ αδλή ζαηγακλεκπκίγζγ ηπθ
σαζπθ Wilms είθαε γ δεάζλεζγ ηκνμ ζε ανηκτμ ζαηήμ ζαε ζαζήμ πλσαθπζγ με
ΰάζγ ηγ μγ τπαλιγ ή ηγθ τπαλιγ αθηίζηκεξα αθαπηαζηεζυθ ξαλαζηήλπθ. Με
πελεπηυζεεμ με θηπξσηελγ πλσαθπζγ αθκλκτθ πελίπκν ζηκ 10% ηκν ζνθσηκν
ηπθ πελεζηαηεζυθ.
Ε ζνξθσηελγ ζηεθεζή εζδήηπζγ πκν κδγαεί ζηγ δεαθκλκδεάαθπζγ πκν
πελεηαμΰάθεε ζαε ηκθ σαζκ Wilms, είθαε γ δεάηαζγ ηγμ ζκεηίαμ. Άηηεμ αεηίεμ
ΰέΰαεα, σππμ γ νδλκθέθλπζγ, ηκ ζνααεθέμ μεζκΰηαζηεζσ θέθλπμα ή αζσμα
ζαε ηκ θενλκΰηάζηπμα, δα πλέπεε θα δεελενθγδκτθ. Πκ θεθλκΰηάζηπμα είθαε
ζνθήδπμ αζνμπηπμαηεζσ.
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Οε πελίπηπζγ πκν κ σαζκμ επεζηαδεί ζαε δυζεε μεηαζηάζεεμ,
ζνξθσηελγ εζηία δενηελκαεθκτμ εθησπεζγμ είθαε κ πθετμκθαμ. Γπίζγμ, μπκλεί
θα δυζεε μεηαζηάζεεμ ζε ήπαλ, εαζέθαηκ ή ζαε ζηα κζηά, αθ ζαε αλζεηά
ζπάθεα ηα κζηά απκηεηκτθ ηκθ πλυηκ ζηαδμσ μεηαζηάζεπθ αεα ηκθ σαζκ
Wilms. Γπσμεθκ ΰήμα, μεηά ηγ δεάαθπζγ, δα πλέπεε θα είθαε γ ζηαδεκπκίγζγ
ηκν σαζκν, γ κπκία αίθεηαε με ηγ ΰκήδεεα απεεζκθεζηεζυθ ηεξθεζυθ. Ηνλίπμ
δεελενθάηαε γ ζνμμεηκξή ηπθ πελεκξεζυθ ηεμθαδέθπθ ζαε κ έηεαξκμ ηπθ
πθενμσθπθ αεα πεδαθή μεηάζηαζγ.
Ε δελαπενηεζή πλκζέααεζγ ηκν σαζκν Wilms έξεε δτκ δεαθκλεηεζέμ
ζηλαηγαεζέμ επεηκαέμ: α. ηγθ καζεζηκμή/θεθλεζηκμή ζε πλυηκ ξλσθκ, πκν
δίθεε άμεζγ εζηκηκαεζή επεΰεΰαίπζγ ζαε ηαιεθσμγζγ, ζπζησηελγ ζηαδεκπκίγζγ
ζαε δνθαησηγηα δεελετθγζγμ ηπθ ΰεκηκαεζυθ δεεζηυθ ηκν σαζκν αεα ζαητηελγ
πλκαθπζηεζή αθάηνζγ [7] ζαε ΰ. ηγθ πλκεαξεελγηεζή ξγμεεκδελαπεία αεα 4
εΰδκμάδεμ

ζαε

μεηέπεεηα

θεθλεζηκμή,

υζηε

θα

μεεπδκτθ

κε

μεηεαξεελγηεζέμ/δεεαξεελγηεζέμ επεπηκζέμ [8]. Γπίζγμ γ εζηκπαδκηκαεζή
έζδεζγ ζηγ δετηελγ πελίπηπζγ πελεηαμΰάθεε ζαε ηγθ αθηαπσζλεζγ ζηγ
ξγμεεκδελαπεία, ζγμαθηεζσ πλκαθπζηεζσ ζηκεξείκ [9].
Ε ζηαδεκπκίγζγ ηπθ σαζπθ Wilmsέξεε δεαμκλθπδεί ζήμελα πμ ειήμ
[10]:
Οηάδεκ Ζ:


Όαζκμ πελεκλεζμέθκμ ζηκ θεθλσ ζαε πηήλγμ αθαίλεζγ με εηετδελα
ξεελκνλαεζά σλεα



Άδεζηγ θεθλεζή ζάοα



πλίμ λήιγ ηκν σαζκν δεεαξεελγηεζά ή πλκεαξεελγηεζά αεα ΰεκοία



πλίμ θεκπηαζμαηεζή παλκνζία ζηα αααεία ηγμ θεθλεζήμ πτηγμ

Οηάδεκ ΖΖ:


Νηήλγμ αθαίλεζγ ηκν σαζκν με εηετδελα ξεελκνλαεζά σλεα (enblock
αθαίλεζγ)
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Γπέζηαζγ ηκν σαζκν ειπθεθλεζά με δεήδγζγ ζάοαμ ή ηπθ πελεκξεζυθ
αααείπθ ηγμ πτηγμ (σξε δεήδγζγ κλκασθκν ή μεηάζηαζγ)

Οηάδεκ ΖΖΖ:


Ρπκηεεπσμεθκμ σαζκμ μεηά ηκ ξεελκνλαείκ πελεκλεζμέθκμ ζηγθ
ζκεηεαζή ξυλα



Θεηεζκί ηεμθαδέθεμ ηγμ ζκεηεάμ ή ηγμ πνέηκν



Δεήδγζγ ηκν πελεηκθαίκν



Δεάξνζγ ηκν σαζκν ή ΰεκοία



Νλκεαξεελγηεζή ξγμεεκδελαπεία



Αθαίλεζγ ηκν σαζκν ζε πελεζζσηελα ηκν εθσμ ηεμάξεα

Οηάδεκ ΖV:


Αεμαηκαεθήμ μεηάζηαζγ (ήπαλ, πθετμκθαμ, κζηά, εαζέθαηκμ) ή δεηεζσμ
ηεμθαδέθαμ εζησμ ζκεηεαζήμ ξυλαμ ή πνέηκν

Οηάδεκ V:


Αμθκηελσπηενλγ εθησπεζγ ηκν σαζκν

Οξεηεζά με ηγθ εαξεελγηεζή πλκζπέηαζγ, πκν πάθηα αίθεηαε ζε πλυηκ
ή ζε δετηελκ ξλσθκ, γ ηνπεζή πλκζέααεζγ είθαε θα αίθεε μεα ηκμή εαζάλζεαδεαπελεηκθαρζή με δεάθκειγ ηκν κμσπηενλκν κλδκτ ζκεηεαζκτ μν ζηγ μέζγ
αλαμμή. Ηαηά ηγθ είζκδκ ζηγθ πελεηκθαρζή ζκεησηγηα, κ ξεελκνλασμ (1)
αιεκηκαεί ηγθ έζηαζγ ηκν σαζκν (2) παίλθεε ΰεκοίεμ απσ τπκπηα κβίδεα (3)
ελενθά ηκθ εηελσπηενλκ θεθλσ (4) αθκίαεε ηγθ πελεηκθία ηκν Gerota ζαε
ογηαθά ηγθ πλσζδεα ζαε κπίζδεα θεθλεζή επεθάθεεα (5) επεδεπλεί ηκνμ
πνηαίκνμ ζαε πελεκξεζκτμ ηεμθαδέθεμ, ζηγ ζνθέξεεα παίλθεε δείαμα αεα
ΰεκοία, ή αθαελεί ηκνμ ηεμθαδέθεμ, αθάηκαα με ηγθ πελίπηπζγ ζαε ηκπκδεηεί
ζηεπ ηεηαθίκν ζηεμ δέζεεμ ηπθ δεεαμαηκηγοευθ αεα θα ζαδκδγαήζεε ηγθ πεδαθή
μεηέπεεηα αζηεθκδελαπεία ζαε (6) αθαελεί ηκ θεθλσ αεα εηελσπηενλγ θσζκ ή
ηαμΰάθεε ΰεκοίεμ αεα αμθκηελσπηενλγ αζδέθεεα. Γάθ δεθ είθαε δνθαηή γ λεβεζή
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θεθλεζηκμή, ζηεπ ηεηαθίκν ηκπκδεηκτθηαε ζηεμ πελεκξέμ ηκν νπκηεεπσμεθκν
σαζκν, υζηε θα ζαδκδγαήζεε μεηεαξεελγηεζή αζηεθκδελαπεία.
Ε ζνθδναζμέθγ ξγμεεκδελαπεία ζνθήδπμ πελεηαμΰάθεε ΰεθζλεζηίθγ,
αζηεθκμνζίθγμ D (dactinomycin) ζαε δκικλκνμπεζίθγ (αεα σαζκνμ νογησηελκν
ζεθδτθκν). Άηηκε ξγμεεκδελαπενηεζκί παλάακθηεμ είθαε γ ζνζηκθπζθαμίδγ, γ
εηκπκζίδγ, γ ελεθκηεζάθγ ή γ ζαλΰκπηαηίθγ. Πα θάλμαζα ανηά, ζε ζνθδναζμσ
με

ξεελκνλαεζή

επέμΰαζγ

ζαε

μελεζέμ

θκλέμ

ηγθ

αζηεθκδελαπεία,

επεηναξάθκνθ ειαελεηεζά απκηεηέζμαηα ζε αζδεθείμ με σαζκ ηκν Wilms,
εεδεζά ζηεμ πελεπηυζεεμ πκν γ αλξεζή πλσαθπζγ είθαε ζαηή.
Με ζγμαθηεζσηελεμ εθδείιεεμ αεα ξλγζεμκπκίγζγ ζαε αζηεθκδελαπείαμ
είθαε:


Αθ έθαμ σαζκμ έξεε αθέΰεε ζηάδεκ, απσ ΖΖ ζε ζηάδεκ ΖΖΖ



Αθ παλκνζεάζηγζε λήιγ εθσμ σαζκν με δεάξνηγ ειάπηπζγ ζαε
κησζηγλγ γ πελεηκθαρζή ζκεησηγηα έξεε επεμκηνθδεί



Ναλκνζία νπκηεεμμαηεζήμ θσζκν ζηγθ ζκεηεά ή ηγθ πτεηκ



Νθενμκθεζέμ μεηαζηάζεεμ είθαε παλκτζεμ.
Με πελεζζσηελκε αζδεθείμ με σαζκ Wilms έξκνθ δεηεζή απσζλεζγ μεηά

απσ ηγθ δελαπεία, αηηά έθα 10%-15% νπκηλκπεάβεε. Γνθκρζκί πλκαθπζηεζκί
παλάακθηεμ μεηά απσ νπκηλκπή πελεηαμΰάθκνθ:
1. γ νπκηλκπή θα ζνμΰαίθεε εθησμ 12 μγθυθ μεηά ηγθ αλξεζή δεάαθπζγ
2. γ εζηκπαδκηκαία ηκν σαζκν θα είθαε ενθκρζή (σξε αθαπηαζία)
3. ηκ ζηάδεκ ηγμ θσζκν ζαηά ηγθ αλξεζή δεάαθπζγ
4. γ νπκηλκπή θα αθκλά μκθήλεμ κβίδεκ ζηκθ πθετμκθα
5. γ πλυηγ αλαμμή δελαπείαμ θα αθκλκτζε δελαπεία με δεπηή ξλήζγ
θαλμάζκν (ΰεθζλεζηίθγ, αζηεθκμνζίθγμ D)
6. γ νπκηλκπή θα ζνμΰαίθεε έιπ απσ ηκ πεδίκ ηγμ αζηεθκδελαπείαμ.
γμεεκδελαπείεμ νογηήμ δσζγμ (myeloablation) ζαε δελαπείεμ με
μεηαμσζξενζγ ανησηκαπθ ΰηαζηεζυθ ζνηηάλπθ (SCT), έξκνθ ξλγζεμκπκεγδεί
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αεα ηγ δελαπεία νογηκτ ζεθδτθκν νπκηλκπήμ ζηκνμ σαζκνμ Wilms, αηηά δεθ
είθαε ζαθέμ ζαηά πσζκθ κε ζηλαηγαεζέμ ανηέμ, παλέξκνθ έθα σθεηκμ ζε
ζταζλεζγ

με

άηηα

ζταξλκθα

δελαπενηεζά

ζξήμαηα.

Δεθ

νπάλξκνθ

ηνξαεκπκεγμέθεμ μεηέηεμ ζε εζαθκπκεγηεζή έζηαζγ. Όπκηε είθαε δνθαησθ, γ
ζνμμεηκξή ηπθ αζδεθυθ ζε ζηεθεζέμ δκζεμέμ είθαε βπηεζήμ ζγμαζίαμ, ζαδυμ
γ ζνμμεηκξή ηκνμ είθαε απαλαίηγηγ αεα ηγθ ηεζμγλεπμέθγ αθυζγ ζξεηεζά με
ηεμ απκθάζεεμ αεα ηγθ ζαητηελγ δελαπεία. Άηηπζηε ηα απκηεηέζμαηα αεα ηα
παεδεά με σαζκνμ Wilms, ηα κπκία είθαε εααεαλαμμέθα ζε ελενθγηεζέμ
μεηέηεμ, είθαε αεθεζά αθυηελα απσ εζείθα ηπθ νπκηκίππθ παεδευθ.
Μ ζησξκμ μεαμ δελαπενηεζήμ ζηλαηγαεζήμ ζηκνμ σαζκνμ Wilms, σππμ
ζαε ζε σηκνμ ηκνμ παεδεζκτμ σαζκνμ, είθαε γ μεαεζηκπκίγζγ ηγμ δελαπενηεζήμ
επίδλαζγμ, με ηανησξλκθγ μείπζγ ηπθ μαζλκπλσδεζμπθ παλεθελαεευθ.
Ναλσηα ανηά, ζάπκεεμ παλεθέλαεεεμ εμθαθίβκθηαε αζσμα ζαε ξλσθεα μεηά απσ
ηα δελαπενηεζά ζξήμαηα, σππμ:


Ιεηεαξεελγηεζή νπέληαζγ



Ηαλδεκμνκπάδεεα ησαπ αθδλαζνζηίθγμ



Οζκηίπζγ

ή

κζηεκπσλπζγ

ησαπ

αζηεθκδελαπεευθ,

σππμ

ζαε

πλκΰηήμαηα με αθαπαλααπαεζή εζαθσηγηα ή αζσμα ζαε με εαζνμκζτθγ


Δενηελκαεθή ζαζκήδγ θεκπηάζμαηα απσ ηεμ δελαπείεμ
Γνηνξυμ, γ εμθάθεζγ ηέηκεπθ παλεθελαεευθ είθαε μάηηκθ ζπάθεα.
Ε επεηνξία ηπθ δελαπενηεζυθ ζηλαηγαεζυθ απεεζκθίβεηαε ζαε απσ ηγ

ζνθκπηεζή εεζσθα ηπθ ζξγμάηπθ δελαπείαμ αθά ζηάδεκ, με ηεμ ζνξθσηγηεμ
ξλήζεεμ ζαε ηγθ ηεηλαεηή επεΰίπζγ ζαε πελίκδκ εηετδελγ θσζκν.
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Νλκζτπηεε ηκεπσθ σηε νπάλξεε ζαθήμ ΰεηηίπζγ ηπθ δελαπενηεζυθ
ζησξπθ, αθ ζαε αθαβγηκτθηαε αζσμα πεκ επεηνξγμέθεμ ζηλαηγαεζέμ. Βεκηκαεζκί
δείζηεμ πκν μπκλκτθ θα ζαηγακλεκπκεήζκνθ πελαεηέλπ ηκνμ αζδεθείμ ζαε
εηαξεζηκπκίγζγ ηπθ πεδαθυθ παλεθελαεευθ απκηεηκτθ άμεζκνμ ζησξκνμ ηγμ
ειεηεζζσμεθγμ έλενθαμ ζηκ ζναζεζλεμέθκ ξυλκ.

1.2 ΓΝΖΝΠΩΟΕ
Πκ θεθλκΰηάζηπμα είθαε ηκ πεκ ζνξθσ θεσπηαζμα ηκν κνλκπκεγηεζκτ
ζηγθ παεδεζή γηεζία ζαε απκηεηεί ηκ 8% ηπθ ζνμπααυθ σαζπθ ζηα παεδεά.
Οηεμ ΕΝΑ εμθαθίβκθηαε 10 θέεμ πελεπηυζεεμ αεα 1.000.000 παεδεά μέξλε ηγθ
γηεζία ηπθ 15 εηυθ [11]. Έηζε απκηεηεί ηκ 6-7% ηκν ζνθσηκν ηπθ ζαζκγδυθ
θεκπηαζμάηπθ ζε παεδεά, με 450-500 θέεμ δεααθπζμέθεμ πελεπηυζεεμ ζάδε
ξλσθκ. Οε πκζκζησ έπμ 10% γ θσζκμ αθκλά είηε ζναξλσθπμ είηε
μεηααεθέζηελα ζαε ζηα δτκ θεθλά. Αθηίζηκεξα ζηαηεζηεζά εζξτκνθ ζαε ζηγθ
Γνλυπγ, εθυ ζηγθ Αθλεζή γ ζνξθσηγηα ανιάθεηαε ζαε ζηγθ Αζία εμθαθίβεηαε
εηαηηπμέθγ. Αθαθκλεζά με ηγ θνηή ηκεπσθ, έξεε ζαθή πλκηίμγζγ ζηγθ
Αθλεζαθεζή (>10 πελεζηαηεζά / 1.000.000 παεδεά ηκ ξλσθκ), ηεασηελγ
ζνξθσηγηα ζηκνμ Ηανζάζεκνμ (6-9 πελεζηαηεζά / 1.000.000 παεδεά ηκ ξλσθκ)
ζαε ζαθυμ μεεπμέθγ επίπηπζγ ζηκνμ Αζεάηεμ (3-4 πελεζηαηεζά / 1.000.000
παεδεά ηκ ξλσθκ). Ε ζξέζγ άλλεθα/δήην είθαε 0,92/1,0 αεα εηελσπηενλα
εμθαθεβσμεθκ σαζκ, εθυ σηαθ πλσζεεηαε αεα αμθκηελσπηενλγ εθησπεζγ είθαε
0,60/1,0. Ε μέζγ γηεζία εμθάθεζγμ είθαε ηα 3,5 έηγ, εθυ μεευθεηαε ζηγθ
αμθκηελσπηενλγ εθησπεζγ. Οπαθεσηαηα ηκ θεσπηαζμα μπκλεί θα εμθαθεζδεί
ζε εθήηεζεμ (έξκνθ πελεαλαθεί πελίπκν 240 πελεζηαηεζά).

1.3 ΗΘΖΚΖΗΕ ΓΖΗΜΚΑ ΠΜΡ ΚΓΦΞΜΒΘΑΟΠΩΙΑΠΜΟ
Ε ζνξθσηελγ ζηεθεζή εμθάθεζγ πλυεμκν ζνμπηυμαηκμ ηκν σαζκν
Wilms απκηεηεί γ δεσαζπζγ ζαε γ ατιγζγ ηγμ πελεθέλεεαμ ηγμ ζκεηεαζήμ
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ξυλαμ με παλκνζία ζηκ 75% ηπθ πελεπηυζεπθ. Ιπκλεί θα ζνθνπάλξκνθ
ζπηεζκί ηγμ ζκεηεάμ ή αζσμα ζαε πεκ κιείεμ εζδγηυζεεμ, σππμ ιαθθεζσμ
πσθκμ, εμπτλεηκ, αθαεμία ησαπ ιαθθεζήμ νπκζάοεαμ αεμκλλααίαμ ζαε
αεμαηκνλία. Αζσμα ζπαθεσηελα μπκλεί θα εμθαθεζηεί κιεία ζκεηία κθεεησμεθγ
ζε λήιγ ηκν σαζκν εθησμ ηγμ πελεηκθαρζήμ ζκεησηγηαμ.
Οηγθ ζηεθεζή ειέηαζγ, κ

παεδίαηλκμ ηκ πεδαθσηελκ είθαε θα

δεαπεζηυζεε μία μάβα εθησμ ηγμ ζκεηεαζήμ ξυλαμ, ζαδγηπμέθγ, αθυδνθγ ζαε
με ηεία ζξεηεζά επεθάθεεα. Ονθνπάλξεε ήπεα ζνθήδπμ νπέληαζγ ησαπ
μγξαθεζήμ πίεζγμ ηκν αεεηθεάβκθηκμ θεθλκτ ή ζαε παλααπαήμ λεθίθγμ απσ ηκθ
ίδεκ ηκθ σαζκ. Γθυ μαζλκζζκπεζά αεμαηκνλία ζπάθεα παλαηγλείηαε, ζηγ αεθεζή
κτλπθ είθαε ενζκησηελκ θα εθηκπεζηεί μεζλκζζκπεζή αεμαηκνλία. Οηα
παλαθεκπηαζμαηεζά ζτθδλκμα αθήζεε ζαε γ πκηνελνδλαεμία, ησαπ ανιγμέθγμ
παλααπαήμ ελνδλκπκεγηίθγμ απσ ηκθ σαζκ.
Με πθενμκθεζέμ μεηαζηάζεεμ ζνθκδετκθηαε απσ ηα ζνθήδγ ζγμεία ζαε
ηπθ νπκηκίππθ πελεπηυζεπθ πκν δίθκνθ δενηελκαεθυμ μεηαζηάζεεμ ζηγθ
πελεκξή ζαε πελεηαμΰάθκνθ ΰήξα, πηενλεηεζή ζνηηκαή ζαε άηακμ. Αθάηκαα με
ηγ μεηάζηαζγ (εαζέθαηκμ, ήπαλ, κζηά ζηη) μπκλεί θα εμθαθεζηκτθ ζαε
αθηίζηκεξα ζηεθεζά ζνμπηυμαηα.

1.4 ΗΘΖΚΖΗΜΓΞΓΑΟΠΕΞΖΑΗΜΟ ΗΑΖ ΑΝΓΖΗΜΚΖΟΠΖΗΜΟ ΓΘΓΓΜΟ
Ιε ηγθ τπαλιγ νπσθκεαμ πεδαθκτ ζκεηεαζκτ σαζκν ζαε εεδεζά
θεθλκΰηαζηυμαηκμ αζκηκνδεί αλξεζά μεα ειέηαζγ αίμαηκμ ζαε κτλπθ πκν
πελεηαμΰάθεε [12]:


Γεθεζή αίμαηκμ



Βεκξγμεζσ πλκθίη με μέηλγζγ θεθλεζήμ ηεεηκνλαίαμ, γηεζηλκηνηυθ
ζαε αζΰεζηίκν
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Γεθεζή κτλπθ ζαε δεελετθγζγ μεζλκζζκπεζήμ αεμαηκνλίαμ



Νγζηεζσ έηεαξκ

Ναλάηηγηα μπκλεί θα βγηγδκτθ ζαε μκλεαζέμ ειεηάζεεμ, σππμ έηεαξκμ
αεα εηηείοεεμ ζηκ 1p ζαε ζηκ 16q. Γεδεζσηελγ αθαθκλά ζηα μκλεαζά δα αίθεε
παλαζάηπ.
Οηκθ απεεζκθεζηεζσ έηεαξκ, αλξεζά βγηείηαε έθαμ νπέλγξκμ θεθλυθ,
αεα ηγθ πλυηγ εζηίμγζγ ηκν μεαέδκνμ ζαε ηγμ επέζηαζγμ ηκν σαζκν. Έπεεηα γ
αικθεζή ηκμκαλαθία δα δείιεε ηγθ αζλεΰή εθησπεζγ ζαε επέζηαζγ ηκν σαζκν
ζηα αεεηκθεζά αααεία ή άηηεμ δκμέμ. Βέΰαεα γ μααθγηεζή ηκμκαλαθία έξεε
αζσμα μεααητηελγ εναεζδγζία, αηηά δεθ είθαε πάθηκηε άμεζα δεαδέζεμγ.
Νεκ ζναζεζλεμέθα γ κνλκαλαθία έξεε εεζσθα πκν ξαλαζηγλίβεηαε απσ
ηγθ παλαμσλθπζγ ζαε ηγθ απυδγζγ ηπθ ζαητζπθ, γ κπκία πλκζαηείηαε ησαπ
πεεζηεζυθ θαεθκμέθπθ ηκν σαζκν. Οηγθ αζηεθκαλαθία ΚΜΗ ξαλαζηγλεζηεζσ
ετλγμα δεπλείηαε γ εεζσθα ζεητθκνμ ανακτ, απκηέηεζμα μεζλκ-αεμκλλααευθ
ζηγθ πελεθέλεεα ηκν σαζκν. Ε κνλκαλαθία επίζγμ επεηλέπεε ηγθ εζηίμγζγ ηκν
ζτζηκεξκν θεθλκτ. Νελίπκν 10% ηπθ σαζπθ μπκλεί θα μγθ απεεζκθεζηεί ζηγθ
κνλκαλαθία.
Ε νπελγξκαλαθία με ηεμ μκθηέλθεμ απεεζκθεζηεζέμ δνθαησηγηεμ ζαε ηεμ
θέεμ ζεθαηέμ/πκμπκτμ γξκζνμάηπθ παλέξεε άλεζηγ αλξεζή δεάαθπζγ, εεδεζά
ζηεμ ζνζηεζέμ ΰηάΰεμ, πκν παλαδκζεαζά έξκνθ άλεζηγ δεααθπζηεζή εναεζδγζία
με ηκνμ νπελήξκνμ. Βέΰαεα, κ σαζκμ μπκλεί θα εμθαθίβεε ησζκ ζνμπααείμ σζκ
ζαε ζνζηεζέμ πελεκξέμ, αηηά ζνξθά εμθαθίβεε μία εηελκαεθή εεζσθα πκν αθκλά
ζηγθ παλκνζία αεμκλλααευθ, θεζλυζεπθ σππμ επίζγμ ζαε ζηγθ εηελκαέθεεα
ηπθ εζηυθ πκν μπκλεί θα είθαε παλσθηεμ. Ε νπελγξκαλαθία επεηλέπεε επίζγμ
ηγθ απκζάηνογ θεκπηαζμαηεζυθ δλσμΰπθ ζηγθ ζάηπ ζκίηγ θηέΰα ζαε ηγθ
εζηίμγζγ ηκν ζτζηκεξκν θεθλκτ. Ογμαθηεζσμ είθαε επίζγμ κ λσηκμ ηγμ
αζηεθκαλαθίαμ ηκν δυλαζα αεα ηγθ αθετλεζγ πεδαθυθ πθενμκθεζυθ
μεηαζηάζεπθ.
Φνζεζά πλέπεε πάθηα ζαηά ηγ δεελετθγζγ, θα αίθεηαε ζνζξέηεζγ με
εθδείιεεμ πκν ζνθγακλκτθ αεα απκζηεεζμσ ή δεάαθπζγ ζάπκεκν απσ ηα αθπζηά
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ζτθδλκμα πκν ζνμπελεηαμΰάθκνθ ζηεμ εζδγηυζεεμ ηκνμ ζαε ηκθ σαζκ Wilms,
σππμ ηα ζτθδλκμαWAGR ζαε Beckwith-Wiedemann.
Οηγ δεαθκλεζή δεάαθπζγ ηκν σαζκν Wilms ζνμπελεηαμΰάθκθηαε,
αθάηκαα πάθηα ζαε με ηα ζνθκδά απκηεηέζμαηα ηπθ ζηεθεζκελααζηγλεαζυθ ζαε
απεεζκθεζηεζυθ ειεηάζεπθ, κε παλαζάηπ παδκηκαίεμ [13]:


Ιεζκΰηαζηεζσ θέθλπμα - ζνξθσηελκ ζηκνμ πλυηκνμ μήθεμ ηγμ
βπήμ



Κεθλκζνηηαλεζσ ζαλζίθπμα



Δεανακζνηηαλεζσ ζάλζπμα θεθλκτ



Ξαΰδκεεδήμ σαζκμ ηκν θεθλκτ



Ηάπκεα ζαηκήδγ μάβα



Ρδλκθέθλπζγ



Οπηγθκμεααηία



Νκηνζνζηεζή θεθλεζή θσζκμ



Απηή ζτζηγ θεθλκτ



Κεθλεζή δλσμΰπζγ



Δνζπηαζηεζσμ θεθλσμ



Κεθλεζή αεμκλλααία

Γεδεζσηελα σηαθ νπάλξεε ζίακνλα θεκπηαζμαηεζσ σαζκμ ζηγ δεαθκλκδεάαθπζγ
νπεεζέλξκθηαε:
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Πκ θενλκΰηάζηπμα



Ε πκηνζνζηεζή θεθλεζή θσζκμ



Πκ λαΰδκμνκζάλζπμα



Πκ γπαηκΰηάζηπμα



Πκ ηέμθπμα ήηεμθκζάλζπμα

1.5 ΓΓΚΓΠΖΗΕ ΠΜΡ ΚΓΦΞΜΒΘΑΟΠΩΙΑΠΜΟ
Ε ζγμελεθή δεπλία ζξεηεζά με ηγθ αεηεκπαδκαέθεεα ηκν σαζκν Wilms
εθκξκπκεεί μεηαηηάιεεμ ζηα ακθίδεα πκν είθαε νπετδνθα αεα ηγ θνζεκηκαεζή
εμΰλνκηκαεζή ειέηειγ ζαε αθάπηνιγ/δεαθκλκπκίγζγ ηκν κνλκαεθθγηεζκτ
ζνζηήμαηκμ. Οναζεζλεμέθα θαίθεηαε θα επεζνμΰαίθεε έθαμ αζαθσθεζηκμ
πκηηαπηαζεαζμσμ

ηκν

μεηαθεθλεζκτ

ΰηαζηυμαηκμ

με

απκνζία

ηγμ

θνζεκηκαεζήμ δεαθκλκπκίγζγμ ηκν ζε ζπηγθάλεα ζαε θεθλυθεμ. Ναλαδείαμαηα
ζκεθυθ ζνααεθυθ αθπμαηευθ, ζξεηεβσμεθπθ με ηκθ σαζκ Wilms, απκηεηκτθ γ
ζλνοκλξία, ηκ δεπησ πνεηκζαηνζεζσ ζτζηγμα, κ δνζπηαζηεζσμ θεθλσμ ζαε κ
νπκζπαδίαμ. Αθηίδεηα με ηγ μέζγ γηεζία εμθάθεζήμ ηκν, πκν είθαε ηα 3,5 έηγ,
κε πελεΰαηηκθηεζκί παλάακθηεμ θαίθεηαε θα μγ ζνμμεηέξκνθ ζαδσηκν ζηγ
δεελααζία ηγμ ζναζεζλεμέθγμ καζκαέθεζγμ.
Έηζε, γ παλαηήλγζγ σηε κ σαζκμ εμθαθίβεηαε ζε αζσμα μεζλσηελεμ
γηεζίεμ, αηηά ζαε γ ζνθτπαλιή ηκν με άηηεμ ζνααεθείμ αθπμαηίεμ, κδήαγζαθ
ζηγθ αθαβήηγζγ ακθεδεαζυθ ησππθ πκν μπκλεί θα εμπηέζκθηαε ζηγθ αθάπηνιγ
ηγμ θσζκν.
Με Knudson ζαε Strong, ηκ 1972 [14], πλσηεεθαθ ηκθ δεαξπλεζμσ ηκν
σαζκν Wilms ζε δτκ ητπκνμ: κληρομομικός ζαε μη κληρομομικός όγκος. Ε
πλκζέααεζή ηκνμ πελεηάμΰαθε έθα αεθεηεζσ

μκθηέηκ

αθάπηνιγμ ηκν

θεθλκΰηαζηυμαηκμ, δεπλυθηαμ σηε αεα ηγθ δγμεκνλαία ηκν σαζκν ήηαθ
απαλαίηγηα «δτκ αεθεηεζά αεακθσηα». Πκ πλυηκ αεακθσμ αθκλά ζηγ ζνααεθή
παλκνζία μίαμ ζλίζεμγμ μεηάηηαιγμ απσ ηκθ έθαθ ακθέα ζαε ηκ δετηελκ
αεακθσμ αθκλά ζηγθ επεαεθεηεζή μεηάηηαιγ πκν κηκζηγλυθεε ηγ θαεθκηνπεζή
ειέηειγ ηγμ δγμεκνλαίαμ ηκν σαζκν. Με μεηέηεμ πκν αζκηκτδγζαθ έδεειαθ σηε
γ δεπλία είξε ΰάζγ ζαε απκζάηνοαθ ηγθ τπαλιγ ηκν ακθεδίκν WT1, εθσμ
καζκζαηαζηαηηεζκτ ακθεδίκν, ηκ κπκίκ είθαε απαλαίηγηκ αεα ηγθ κμαηή
πλίμαθζγ ζαε δεαθκλκπκίγζγ ηπθ θεθλκΰηαζηυθ ζε θεθλεζά ζτηηαλα [15-16].

43

Ε αδλαθκπκίγζγ ηκν WT1 αίθεηαε με ηκθ νπκηεεπσμεθκ ξαλαζηήλα ζαε
έηζε ζνξθά ηκ έθα αηηήηεκ εμθαθίβεε μεηάηηαιγ ζαε ηκ άηηκ ζάπκεκ έηηεεμμα
(π.ξ. LOH).
Ε ζαλνκηνπεζή αθάηνζγ, εεδεζά ζηκ ζτθδλκμκ WAGR, έδεειε εηηείοεεμ
ζηκ ΰλαξτ ζζέηκμ ηκν εθσμ ξλπμκζυμαηκμ 11 [17-18]. Οναζεζλεμέθα γ βυθγ
13 ηκν ακθεδίκν (11p13), γ κπκία πελεηαμΰάθεε ζε ζνθέξεεα ακθίδεα, σππμ ηγμ
αθελεδίαμ (PAX6) ζαε ηκ WT1 είθαε νπετδνθγ αεα ηκ ζτθδλκμκ. Πκ ακθίδεκ
ανησ είθαε ηκ πλυηκ πκν έξεε πελεαλαθεί θα ζξεηίβεηαε με ηκθ σαζκ,
ζηπθκπκεήδγζε ηκ 1990 ζαε ζπδεζκπκεεί

έθαθ μεηααλαθεζσ παλάακθηα,

απαλαίηγηκ αεα ηγθ δεαθκλκπκίγζγ ηπθ ζνηηάλπθ ηπθ θεθλυθ ζαε ηπθ
ακθάδπθ. Ε αδλαθκπκίγζγ ηκν WT1 έξεε πελεαλαθεί ζε σηεμ ηεμ πελεπηυζεεμ
ηκν ζνθδλσμκν WAGR, εθυ ζε ζπκλαδεζά θεθλκΰηαζηυμαηα μεηαΰκηέμ ηκν
ακθεδίκνWT1 θαίθεηαε θα ζνμμεηέξκνθ πμ παδκθνζεκηκαεζσμ μγξαθεζμσμ ζε
πκζκζησ μσθκ 5-10%. Πκ ακθίδεκ ζνμμεηέξεε επίζγμ ζηκ ζτθδλκμκ DenysDrash, ζηκ ζτθδλκμκ Frasier ζαε ζηκ ζτθδλκμκ ηπθ κνλκαεθθγηεζυθ
αθπμαηευθ [19-20].
Νέλα απσ ηεμ εηηείοεεμ ηκν ξλπμκζυμαηκμ 13 πκν ζξεηίβκθηαε με ηκ
WT1, νπάλξκνθ ζαε άηηεμ αεθεηεζέμ ζαηαζηάζεεμ με ανιγμέθγ πεδαθσηγηα
εμθάθεζγμ ηκν σαζκν Wilms [21-22]. Ιεηαιτ ανηυθ είθαε:
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Οτθδλκμκ Beckwith-Wiedemann



Οτθδλκμκ Li-Fraumeni



Κενλεθπμάηπζγ ητπκν 1



Οτθδλκμκ Sotos



Αθαεμία Fanconi



Οτθδλκμκ Bloom‟s



Οτθδλκμκ Simpson-Golabi-Behmel



Οτθδλκμκ Perlman



Πλεζπμία 18

Οήμελα έξεε πηέκθ απκδεεξδεί γ ζξέζγ ηπθ παλαζάηπ ακθεδεαζυθ
ησππθ με ηγθ αθάπηνιγ ηκν θεθλκΰηαζηυμαηκμ:


WT1 (11q13)



WT2 (11p15)



FWT1 (17q12-q21)



FWT2 (18q 13.4 )



X (q25-27)
Πέηκμ

έξκνθ

αθαδεεξδεί

επεπλσζδεηκε

αεθεηεζκί

ησπκε,

πκν

ζξεηίβκθηαε πελεζζσηελκ με ηγ ΰεκηκαεζή ζνμπελεθκλά ηκν σαζκν, σππμ
πλσαθπζγ, αθαπηαζία ζηη ζαε σξε με ηγθ πλκδεάδεζγ αθάπηνιγμ ανηκτ. Έηζε
κε πελεκξέμ 16q, 1p, 7p ζαε 17p ζνμμεηέξκνθ ζηκ θαεθσηνπκ ηγμ θσζκν.

1.6 ΖΟΠΜΝΑΘΜΘΜΓΖΑ ΠΜΡ ΜΓΗΜΡ WIMLS
ΙΑΗΞΜΟΗΜΝΖΗΑ
Μ σαζκμ ζνθήδπμ απκηεηεί μία ζνμπααή εθζαοπμέθγ μάβα, με σλεα
ζαθή ζε ζξέζγ με ηκνμ ατλπ εζηκτμ. Ιπκλεί θα εθηκπίβεηαε κπκνδήπκηε
εθδκθεθλεζά είηε πεέβκθηαμ ηκ πνεηκζαηνζεζσ ζτζηγμα είηε αθαπηνζζσμεθκμ
εθησμ ηκν, κπσηε ζαε πλκζαηεί ενζκησηελα αεμαηκνλία ζαε νδλκθέθλπζγ.
Ογμαθηεζσ ζηκεξείκ είθαε γ πεδαθή δεήδγζγ ηγμ θεθλεζήμ θηέΰαμ.
Οηεμ δεαηκμέμ κ σαζκμ είθαε ζεηλεθσθαεκμ ζαε μπκλεί θα εμθαθίβεε
θεζλυζεεμ με μεζλκαεμκλλααεζέμ δεαπκηίζεεμ ή ζνζηεζά εζθνηεζμέθεμ
πελεκξέμ.
Οε ζπάθεεμ επεδεηεζέμ πελεπηυζεεμ γ ζάοα ηκν σαζκν αζαθκπκεείηαε
ζαε ηκ θεσπηαζμα επεζηείθεηαε δεγδγηεζά ζε αεεηκθεζέμ δκμέμ.

ΙΖΗΞΜΟΗΜΝΖΗΑ
Μ σαζκμ ηκν Wilms έξεε μεα ζξεηεζή πκεζεηκμκλθία ζηγθ εζηκηκαεζή
ηκν απεεζσθεζγ. Ρπάλξκνθ ηλεεμ εζηκηκαεζέμ μκλθέμ πκν απαθηυθηαε ζαε
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μπκλεί είηε θα ζνθνπάλξκνθ ζε δεαθκλεηεζέμ αθαηκαίεμ είηε θα νπελέξεε μσθκ
γ μία ή κε δτκ έθαθηε ηγμ ηλίηγμ. Με ηλεεμ ανηκί εζηκηκαεζκί ητπκν είθαε:


Βηαζηεζσ ζηκεξείκ (ζξεηεζά αδεαθκλκπκίγηκ):

δεάξνηγ, κβυδγμ, ξκλδκεεδήμ ή ζηεΰαδπηή δεάηαιγ απκηεηκτμεθγ απσ πνζθά
δεαηεηααμέθα

μεζλά

μπηε

ζτηηαλα

με

εηάξεζηκ

ζνηηαλσπηαζμα,

αηηγηκεπεζάηνογ πνλήθπθ ζαε δεαζζκλπεζμέθγ ξλπμαηίθγ


Γπεδγηεαζσ ζηκεξείκ (δεαθκλκπκεγμέθα ζε ζπηήθεα ή ζπεελάμαηα):

αηεηυμ αθεπηναμέθα θεθλεζά ζπηγθάλεα ή θεθλεζά ζπεελάμαηα με ζτηηαλα
πκν έξκνθ επεμήζεεμ-κΰαηκεεδείμ πνλήθεμ με αθαδεπηυζεεμ. Ιπκλεί θα
νπάλξεε ζαε εηελσηκακ ζηκεξείκ, σππμ πηαζυδεμ ή ΰηεθθκπαλααπασ
επεδήηεκ.


Οηλπμαηεζσ ζηκεξείκ (εθκΰηαζηεζσ, μνρζσ ή αεθεζά ελεεζηεζσ
ζηκεξείκ):

ζνθήδπμ απκηεηείηαε απσ εθκΰηαζηεζσ ζηλυμα, ζνξθά αδεάθκλκ. Ιπκλεί θα
πελεηαμΰάθκθηαε εηελσηκαα ζηκεξεία, σππμ αλαμμπηέμ μνρζέμ ίθεμ, ξσθδλκμ,
ηεπυδγ ζτηηαλα, κζηεκεεδέμ ή θενλεζσμ εζησμ. Όηαθ νπελέξεε ηκ αλαμμπησ
μνρζσ ζηκεξείκ, απκηεηεί ανιγμέθκ ζίθδνθκ αεα αμθκηελσπηενλκ σαζκ.
Γηθόκα 1. Ε ηλεθαζεζή εζηκηκαία ηκν θεθλκΰηαζηυμαηκμ
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Ιπκλεί θα έξκνμε ηλεθαζεζσ εζηκηκαεζσ πλκθίη, δεθαζεζσ ή ζαε
μκθκθαζεζσ. Πκ πκζκζησ ζάδε εζηκηκαεζκτ ητπκν πλέπεε θα ζαηααλάθεηαε
ζηγθ έζδεζγ, σππμ ζαε γ τπαλιγ εηελσηκαπθ ζηκεξείπθ[13].
Ε αθαπηαζία δεπλείηαε πμ έθαμ ιεξπλεζησμ εζηκηκαεζσμ ητπκμ
εδεαίηελα ζαζήμ πλσαθπζγμ ζαε θηπξήμ απάθηγζγμ ζηγ δελαπεία. Οξεηίβεηαε
με ηγθ παλκνζία ΰαδνξλπμαηεζυθ, πηεεσμκλθπθ πνλήθπθ, μεαέδκνμ ηλεεμ
θκλέμ μεααητηελκν ηπθ αεεηκθεζυθ ζνηηάλπθ ζαε ηγθ παλκνζία άηνππθ
μεηυζεπθ. Αθαπηαζία μπκλεί θα παλαηγλγδεί ζε κπκεκδήπκηε απσ ηα ηλία
εζηκηκαεζά μκηίΰα πκν πλκαθαθέλδγζαθ ζαε απαθηυθηαε ζηκθ σαζκ Wilms.
πλίβεηαε πελεηαίλπ ζε εζηεαζή ζαε δεάξνηγ αθαπηαζία με ζναζεζλεμέθα
ζλεηήλεα. Έηζε γ εζηεαζή αθαπηαζία πλέπεε θα έξεε σηα ηα παλαζάηπ:


Κα μγθ εθηκπίβεηαε αθαπηαζία ζηγ θεθλεζή θηέΰα ή εζησμ θεθλκτ



Πνξαίεμ δέζεεμ ΰεκοίαμ θα είθαε εηετδελεμ απσ αθαπηαζία



Ε αθαπηαζία θα εθηκπίβεηαε ζε ζαθήμ πελεκξέμ ηκν αλξεζκτ
εθδκθεθλεζκτ σαζκν ζαε



Όηεμ κε πελεκξέμ με αθαπηαζία θα πελεζηκεξίβκθηαε απσ μγ
αθαπηαζηεζέμ πελεκξέμ (ξπλίμ ζκΰαλέμ πνλγθεζέμ δνζμκλθίεμ)

Ε δεάξνηγ αθαπηαζία με ζαθυμ δνζξελή πλσαθπζγ πλέπεε θα έξεε
ηκνηάξεζηκθ έθα απσ ηα:


Αθαπηαζηεζκτμ ξαλαζηήλεμ ζε κπκεαδήπκηε ειπθεθλεζή εθησπεζγ,
σππμ

αααεία

ηγμ

θεθλεζήμ

πτηγμ,

ειπζαοεζέμ

δεγδήζεεμ,

μεηαζηάζεεμ ή θεθλεζά αααεία


Αθαπηαζηεζκτμ ξαλαζηήλεμ ζε κπκεαδήπκηε ηνξαία ΰεκοία ηκν
σαζκν



Αθαπηαζηεζκτμ ξαλαζηήλεμ ζε πελεκξή ηκν σαζκν με ηανησξλκθγ
παλαζείμεθγ παλκνζία ζκΰαλυθ πνλγθεζυθ δνζμκλθευθ

Ωμ ζκΰαλέμ πνλγθεζέμ δνζμκλθίεμ, δεπλκτθηαε κ πηεεκμκλθεζμσμ ζαε
γ αηνπία πκν πλκζεααίβκνθ, αηηά δεθ θδάθκνθ ζηκ ζγμείκ ηγμ αθαπηαζίαμ.
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Μ λαΰδκεεδήμ σαζκμ ζαε ηκ δεανακζνηηαλεζσ ζάλζπμα πκν έξκνθ
παηαεσηελα δεπλγδεί πμ θηπξσηελγμ πλσαθπζγμ εζηκηκαεζκί νπσηνπκε ηκν
σαζκν

Wilms,

δεπλκτθηαε

ζήμελα

άηηγ

παδκηκαεζή

κθησηγηα

ζαε

ζαηαηάζζκθηαε πμ ιεξπλεζηά θεκπηάζμαηα.
Ρπάλξκνθ ζαε θεθλεζέμ ΰηάΰεμ με εζηκηκαεζά ξαλαζηγλεζηεζά πκν
παλαπέμπκνθ ζηκθ σαζκ Wilms, αηηά έξκνθ ζαθυμ ενθκρζσηελγ πλσαθπζγ.
Ιεηαιτ ανηυθ ζνθαθηάμε ηγθ τπαλιγ ζτζηεπθ με εθυδγ δεαθλααμάηεα, ηα
κπκία εμθαθίβκν ΰηαζηεζά εζηκηκαεζά ξαλαζηγλεζηεζά. Ε ΰηάΰγ δελαπετεηαε
με κηεζή αθαίλεζγ ηγμ ζνζηεζήμ πελεκξήμ. Άηηκ θεσπηαζμα ανηήμ ηγμ
ζαηγακλίαμ είθαε ηκ ζνααεθέμ μεζκΰηαζηεζσ θέθλπμα, έθα μεζεαξνμαηκαεθέμ
θεσπηαζμα απκηεηκτμεθκ απσ εθκΰηάζηεμ/μνκρθκΰηάζηεμ, πκν απαθηάηαε ζε
αζσμα μεζλσηελεμ γηεζίεμ ζαε σηαθ αθαελεδεί έξεε άλεζηγ πλσαθπζγ.
Πέηκμ, εδεαίηελκ εθδεαθέλκθ παλκνζεάβκνθ ηα θεθλκαεθή νπκηείμμαηα
πκν

απκηεηκτθ

κμάδεμ

εμΰλνεζυθ

αλξέακθπθ

ζνηηάλπθ

εθησμ

ηκν

θνζεκηκαεζκτ θεθλκτ, μπκλεί θα είθαε πελεηκΰεαζά ή εθδκηκΰεαζά ζαε
ζνζξεηίβκθηαε, εεδεζά ηα δετηελα με πεδαθή ειέηειγ ζε θεθλκΰηάζηπμα.
Ιπκλεί θα ζξεηίβκθηαε με ηγ δεπλία πκν έξεε ήδγ αθαθελδεί με ηα δτκ
ζηάδεα ακθεδεαζήμ μεηάηηαιγμ, σθηαμ ζηκ πλυηκ ζηάδεκ. Όηαθ εμθαθίβκθηαε
ζε πκηηέμ εζηίεμ ή δεάξνηα ησηε γ κθησηγηα ζαηείηαε θεθλκΰηαζηπμάηπζγ.
Αθ γ ΰηάΰγ δεθ ειεηεξδεί ζε θεσπηαζμα, ζνθήδπμ εζθνηίβεηαε με λίζθπζγ ή
κνηκπκίγζγ. Οηκνμ σαζκνμ Wilms ζνξθσ ετλγμα απκηεηεί γ ετλεζή ηκνμ ζε
πελεκξέμ ηκν νπσηκεπκν πέλαθ ηκν σαζκν θεθλεζκτ παλεαξτμαηκμ.

48

2. ΜΓΗΜΓΜΚΖΔΖΑ
Γκθίδεα, ηπθ κπκίπθ κε πλπηεΐθεμ σηαθ νπεληεεηκνλακτθ, επάακνθ ηγθ
ζαλζεθκαέθεζγ, ζαηκτθηαε πλπηκ-καζκακθίδεα ζαε μπκλεί θα απκηεηκτθ μέλκμ
ηκν θνζεκηκαεζκτ ακθεδευμαηκμ ή θα είθαε ακθίδεα ευθ. Ιεηαηηάιεεμ ζε ανηά
ηα ακθίδεα κδγακτθ ζηγ δγμεκνλαία ηπθ καζκακθεδίπθ. Πα ακθίδεα ανηά
εμθαθίβκνθ επεζλαηκτθηεμ ξαλαζηήλεμ ζε αθηίδεζγ με ηα καζκζαηαζηαηηεζά
ακθίδεα, πκν είθαε ζαηά ζαθσθα νπκηεεπσμεθα.
Πα είδγ ηπθ μεηαηηάιεπθ πκν μπκλεί θα κδγαήζκνθ ζηγ δγμεκνλαία
εθσμ καζκακθεδίκν είθαε πκηηά. Έηζε, μπκλεί θα πλσζεεηαε αεα μεα ζγμεεαζή
μεηάηηαιγ πκν θα έξεε πμ απκηέηεζμα ηγθ έζθλαζγ μεαμ πλπηεΐθγμ
ανιγμέθγμ εθελασηγηαμ. Γπίζγμ, μπκλεί θα ζνμΰεί ζάπκεα μεηάηηαιγ ζηγθ
πελεκξή ηκν νπκζεθγηή ηκν ακθεδίκν ζαε ανησ θα εζθλάβεηαε ζνθεξυμ.
Αηηααέμ

ζηγθ

έζθλαζγ

μπκλεί

θα

έξκνμε

ζαε

απσ

ξλπμκζπμεζέμ

μεηαηκπίζεεμ. Πέηκμ μπκλεί έθα καζκακθίδεκ θα μγθ έξεε νπκζηεί ζαμία
μεηαΰκηή, αηηά γ πλπηεΐθγ ηκν θα νπεληεεηκνλαεί ησαπ μεηα-μεηααλαθεζυθ
μεηαΰκηυθ (π.ξ. απκνζία ζνζηήμαηκμ απκδσμγζγμ ηγμ ζναζεζλεμέθγμ
πλπηεΐθγμ ή ανιγμέθγ εθελακπκίγζγ ηκν μκθκπαηεκτ ηκν).

2.1 ΜΓΗΜΓΜΚΖΔΖΑ Ras

2.1.1 Γεκηθά
Πα καζκακθίδεα ηγμ κεζκαέθεεαμ Ras αθαζαητθηγζαθ πμ καζκακθίδεα
πκν μεηαθέλδγζαθ μέζπ λεηλκΐυθ ζε πεελαμαησβπα (επίμνεμ) ζαε είξαθ πμ
απκηέηεζμα ηγθ αθάπηνιγ ζαλζυμαηκμ ζε ανηά (Rat sarcoma – Ras) [23]. H
ενλτηελγ νπελκεζκαέθεεα ηπθ ακθεδίπθ ανηυθ πελεηαμΰάθεε νπκκεζκαέθεεεμ
ηπθ: rap (rapIA, rapIB ζαε rap2), ral (ralA ζαε ralB), rac (rac1 ζαε rac2,
rho (rhoA, rhoB ζαε rhoC) ζαε ηα rah/ypt ακθίδεα (rah1, rah2, rah3A,
rah3B, rab4, rub5 ζαε rah6). Πα ακθίδεα Ras νπάλξκνθ ζε ηλεεμ μκλθέμ: ηκ
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Kras (v-Ki-ras-2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog), ηκ Hras (vHa-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog) ζαε ηκ Nras
(neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog). Ρπάλξκνθ ζαε δτκ μγ
ηεεηκνλαεζά οενδκακθίδεα, ηα Ηras-2 ζαεΚras-1.
Πα ακθίδεα Ras ζπδεζκπκεκτθ μία πλπηεΐθγ με μκλεαζσ ΰάλκμ 21kDa
[24], γ κπκία αθήζεε ζε μεα κεζκαέθεεα με πάλα πκηηέμ πλπηεΐθεμ, σππμ κε
Ras (ζνηηαλεζσμ πκηηαπηαζεαζμσμ), Rad, Rab (μεηαθκλά ζνζηεδίπθ), Rap,
Ran (πνλγθεζή μεηαθκλά), Rho (κλαάθπζγ ζνηηαλκζζεηεηκτ), Rheb, Rit ζαε
Arf (επίζγμ μεηαθκλά ζνζηεδίπθ). Με Ras πλπηεΐθεμ εμθαθίβκνθ κμκεσηγηεμ
με ηεμ G-πλπηεΐθεμ ζαε εμπηέζκθηαε ζηγ μεηααπαή ζήμαηκμ, εθυ απσ ηκνμ
βνμκμτζγηεμ μέξλε ηα αθυηελα δγηαζηεζά εμθαθίβκνθ εθηνππζεαζή κμκηκαία,
αεακθσμ πκν δείξθεε ηγθ ζγμαθηεζσηαηγ ζαε δεμεηεαζή ηεεηκνλαεζή ηκνμ
δλάζγ.

2.1.2 Δμμή γμκηδίςκ Ras
Οηκθ άθδλππκ, γ ξλπμκζπμεζή δέζγ ηπθ ακθεδίπθ Ras είθαε γ
αζσηκνδγ: ηκ H-Ras (11p15.1-p15.5), ηκ K-Ras (12p12.1) ζαε ηκ N-Ras (1p22p32). Πα δτκ πλυηα έξκνθ αθάηκαα ακθίδεα ζε λεηλκρκτμ (v-H-RAS ζαε v-KRAS). Πκ ακθίδεκ H-RAS εζηείθεηαε ζε μεα αεθπμεζή πελεκξή 4,5kb ζαε
απκηεηείηαε απσ 5 ειυθεα, ηκ K-RAS ζε μεα πελεκξή 40kb ζαε απκηεηείηαε
απσ 6 ειυθεα, εθυ ηκ N-RAS ζε 7kb ζαε έξεε 7 ειυθεα. Μ ησακμ ηγμ μεαάηγμ
δεαθκλάμ ηκν μήζκνμ ηπθ ακθεδίπθ είθαε σηε κε μγ ζπδεζέμ ζαε κε αεεηκθεζέμ
πελεκξέμ ηπθ ειπθίπθ παλκνζεάβκνθ πκηνμκλθεζμσ μήζκνμ. Πκ πλυηκ 5‟
ειυθεκ (ειυθεκ-1 ή Φ) ζαε ηπθ ηλευθ ακθεδίπθ είθαε μγ μεηαθλαβσμεθκ, ηα
επσμεθα 4 ζπδεζκπκεκτθ ηγθ πλπηεΐθγ p21 μκλεαζκτ ΰάλκνμ 21 kDa, εθυ
αζκηκνδεί

μία

πελεκξή

πκηηαπηυθ

επαθαηαμΰαθσμεθπθ

αηηγηκνξευθ

(variable tandem repeats, VTR) ζηκ μγ μεηααλαθσμεθκ 3‟ άζλκ, εθηκπίβεηαε
πελίπκν 1000bp μεηά ηγ δέζγ πκηναδεθνηίπζγμ ζαε έξεε δλάζγ εθεζξνηή
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[25-27]. Πκ ακθίδεκ K-Ras δεαδέηεε δτκ εθαηηαζηεζά ειυθεα, IV-Α ζαε IV-Β,
ηα κπκία ζπδεζκπκεκτθ με εθαηηαζηεζσ μάηεζμα δτκ εζκμκλθέμ ηγμ πλπηεΐθγμ
p21 [25,28]. Πα επίπεδα παλααπαήμ ηγμ Kras-Α είθαε αμεηγηέα (20 θκλέμ
ξαμγησηελα) ζε ζταζλεζγ με ηγμ Kras-Β ζηα θνζεκηκαεζά ζτηηαλα. Με
νπκζεθγηέμ ηπθ εθ ησαπ ακθεδίπθ είθαε πηκτζεκε ζε GC ΰάζεεμ ζαε ΰλίζζκθηαε
αζλεΰυμ πλεθ απσ ηκ πλυηκ μγ ζπδεζκπκεκτμεθκ ειυθεκ, εθυ δεθ έξκνθ
δέζεεμ TATA (πκηηέμ λνδμεζηεζέμ δέζεεμ μεηααλαθήμ), κτηε ζαε CAT boxes.
Ανηέμ κε εδεσηγηεμ είθαε ξαλαζηγλεζηεζέμ αεα housekeeping ακθίδεα, εθυ ηεμ
ζνθαθηάμε ζαε ζε άηηα πλπηκ-καζκακθίδεα.
Με πελεζζσηελεμ δέζεεμ μεηααλαθεζήμ εθελακπκίγζγμ εθηκπίβκθηαε ζε
μεα πελεκξή 40bp ζηκ 5‟ άζλκ ηκν ειπθίκν 1, αθ ζαε κ αζλεΰήμ αλεδμσμ ηπθ
δέζεπθ ζαδυμ ζαε ηα ζγμεία έθαλιγμ ηγμ μεηααλαθήμ δεαθέλκνθ απσ
αθαθκλά ζε αθαθκλά [29-31]. Πκ ειυθεκ 1 απκηεηείηαε απσ 125-150bp.
Ρπάλξεε έθα ημήμα 235bp ζηκ δετηελκ μεζσ ηκν πλυηκν εθηλκθίκν με
κμκηκαία μεηαιτ αθδλυπκν-ηλπζηεζυθ, γ έηηεεογ ηκν κπκίκν ζξεηίβεηαε με
μείπζγ ηγμ έζθλαζγμ ηγμ p21 ζαηά 3 με 10 θκλέμ [31]. Μμκίπμ, ζηκ 3‟ άζλκ
αθααθπλίβκθηαε αηηγηκνξίεμ πκν ζνμΰάηηκνθ ζηγθ έζθλαζγ ηκν ακθεδίκν Hras. Ιεα άηηγ πελεκξή απκηεηείηαε απσ έθα ζνθηγλγμέθκ εθαηηαζηεζσ ειυθεκ
IDX, ζηκ εθηλσθεκ μεηαιτ ηπθ ειπθίπθ 3 ζαε 4. Ιεηαηηααέμ ζηγ δέζγ
ζνλλαθήμ (splice donor site) ανηκτ ηκν ειπθίκν έξκνθ ζαθ απκηέηεζμα ηγθ
ατιγζγ παλααπαήμ ηγμ πλπηεΐθγμ p21 ζαηά 10 θκλέμ [32].

2.1.3 Ννςηεΐκε Ras-p21
Νλσζεεηαε αεα έθαθ πλπηερθεζσ δεαζσπηγ πκν εθελακπκεείηαε απσ
νπκδκξείμ με δλάζγ ζεθάζγμ ηγμ ηνλκζίθγμ. Γίθαε μκθκμελήμ ζαε έξεε δλάζγ
GTPάζγμ, εθυ μκεάβεε με ηγθ νπκμκθάδα-α μεαμ G-πλπηεΐθγμ. Ωμ
ζγμαηκδκηεζσμ δεαζσπηγμ εθέξεηαε ζε δεάθκλεμ ηεεηκνλαίεμ, σππμ κ
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ζνηηαλεζσμ πκηηαπηαζεαζμσμ ζαε δεαθκλκπκίγζγ, γ απσπηπζγ ζαε γ κλαάθπζγ
ηκν ζνηηαλκζζεηεηκτ.
Ε πλπηεΐθγ p21 ζαε ηπθ ηλευθ ακθεδίπθ απκηεηείηαε απσ 189
αμεθκιέα, εζησμ απσ ηγθ Kras-Β πκν απκηεηείηαε απσ 188 αμεθκιέα, επεεδή
ηκ ειυθεκ IVB έξεε έθα ηεασηελκ ζπδεζσθεκ . Ε p21 εμθαθίβεε ηεμ αζσηκνδεμ
ηλεεμ πελεκξέμ:
α) (αμεθκιέα 1-164) ηγθ ζαηαηνηεζή πελεκξή (G-domain) με μεαάηγ
κμκηκαία μεηαιτ ηπθ ηλευθ Rasπλπηερθυθ, αθκτ ηα 85 αμεθκηεηεζά αμεθκιέα
είθαε αζλεΰυμ σμκεα, εθυ ηα νπσηκεπα 80 έξκνθ έπμ 90% κμκηκαία [33]
ΰ) (αμεθκιέα 165-186) ηγθ εηελκαεθή πελεκξή πκν δεαθέλεε μεηαιτ
ηπθ ηλευθ πλπηερθυθ p21, εζησμ απσ ηγθ ζνζηεΐθγ ζηγ δέζγ 186, αεακθσμ
πκν νπκδγηυθεε δεαζλεηέμ δεαθκλεηεζέμ ηεεηκνλαίεμ
α) (αμεθκιέα 186-189) ηγθ πελεκξή πλσζδεζγμ ζηγ μεμΰλάθγ [23].
Έηηεεογ ηπθ ζπδεζκθίπθ 164-179 ζε εθελακπκεγμέθα RAS ακθίδεα δεθ
έξεε ζαμεά επίδλαζγ ζηγθ εζαθσηγηα μεηαζξγμαηεζμκτ ηπθ ζνηηάλπθ απσ ηα
ακθίδεα ανηά [34].
Αλξεζά γ ζνηηαλκπηαζμαηεζή πλκ-p21, με ξλσθκ γμεβπήμ ηκνηάξεζηκθ
24 υλεμ, ηλκπκπκεείηαε μεηα-μεηαθλαζηεζά ζηκ ζαλΰκινηεηεζσ ηγμ άζλκ,
ανιάθκθηαμ ηκθ νδλσθκΰκ ξαλαζηήλα ηγμ υζηε θα ΰλίζζεηαε πλκζζκηηγμέθγ
ζηγθ ζνηηαλκπηαζμαηεζή μεμΰλάθγ [35]. Ε ζνζηεΐθγ ζηγ δέζγ 186 πκν είθαε
ζκεθή ζε σηεμ ηεμ p21 αθήζεε πάθηα ζε έθα μκηίΰκ CAAX, σπκν ηγθ ζνζηεΐθγ C
ζνμπηγλυθκνθ δτκ αηεεθαηεζά αμεθκιέα (ΑΑ), εθυ ηκ  μπκλεί θα είθαε
κπκεκδήπκηε αμεθκιτ αθάηκαα ηγθ εζκμκλθή. Ιεηαηηααμέθεμ πλπηεΐθεμ με
αηηκευζεεμ ζε ανηή ηγ δέζγ είθαε εηαηηπμαηεζέμ πμ πλκμ ηκ μεηαζξγμαηεζμσ
ζαε παλαμέθκνθ ζηκ ζνηηαλσπηαζμα. Ε εδεσηγηα μεηαζξγμαηεζμκτ μπκλεί θα
δεαζπδεί, εάθ ηκ ημήμα πλσζδεζγμ ζηγ μεμΰλάθγ αθηεζαηαζηαδεί ζηγ δέζγ
ηγμ C 186 με έθα άηηκ, σππμ αεα παλάδεεαμα γ δέζγ μνλεζηεηίπζγμ απσ ηκ
ακθίδεκ src. Βεκξγμεζέμ αθαητζεεμ έδεειαθ σηε πλυηα ηλκπκπκεείηαε γ C 186
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απσ ηκ θαλθεζνηκ-εζκπλεθκεεδέμ (πλκρσθ ΰεκζτθδεζγμ ηγμ ξκηγζηελσηγμ),
ζηγ ζνθέξεεα ηα ηλία ζαλΰκινηεηεζά αμεθκιέα πέπηκθηαε πλπηεκηνηεζά, εθυ
ηκ ζαλΰκινηεηεζσ άζλκ ηγμ C 186 μεδνηευθεηαε ζαε ηεηεζά ηα ζνζηερθεζά
ζαηάηκεπα αλεζηελά ηγμ θαλθεζνηεπμέθγμ ζνζηεΐθγμ (αμεθκιέα 180-185)
παημεηεηευθκθηαε.

Πκ

πλκρσθ

πκν

πλκζτπηεε

παλκνζεάβεε

ανιγμέθγ

νδλκθκΰεζσηγηα ζαε ζνααέθεεα πλσζδεζγμ ζηγ ζνηηαλεζή μεμΰλάθγ ζαδυμ ζαε
νογηή ΰεκηκαεζή εθελασηγηα. Πα παλαπάθπ εζξτκνθ αεα ηεμ K-Ras4A, H-Ras
ζαε

N-Ras,

εθυ

γ

K-Ras4B

επεηναξάθεε

ηγθ

πλσζδεζγ

ζηγθ

ζνηηαλκπηαζμαηεζή μεμΰλάθγ μέζπ εκθηεζυθ δεζμυθ μεηαιτ ζαηαηκίππθ
ηνζίθγμ (γηεζηλκδεηεζά) ζαε ηεπεδίπθ ηγμ μεμΰλάθγμ (γηεζηλαλθγηεζά).

2.1.4 Βημπεμηθέξ ηδηόηεηεξ πνςηεσκώκ Ras
Με πλπηεΐθεμ Ras έξκνθ δτκ ζτλεεμ εδεσηγηεμ: α) ηγθ πλσζδεζγ
θκνζηεκηεδίκν ακναθίθγμ (GTP/GDP) ζαε ΰ) ηγθ νδλσηνζγ ηκν GTP [24,36].
Με πλπηεΐθεμ p21 πλκζδέθκνθ θκνζηεκηίδεα ακναθίθγμ GTP, GDP, dGTP,
ppGpp ζαε αλζεηά μγ θνζεκηκαεζά αθάηκαα GTP ζαε GDP με νογηή ζνααέθεεα.
Με δέζεεμ πλσζδεζγμ εθηκπίβκθηαε ζηα αμεθκιέα 10-17 (πλσζδεζγ α- ζαε ΰθπζθκλεζήμ κμάδαμ), 57-60 (πλσζδεζγ α- θπζθκλεζήμ κμάδαμ σηαθ
πλκζδέθεηαε GTP) ζαε 116-119 (πλσζδεζγ ηκν δαζηνηίκν ηγμ ακναθίθγμ) [37].
Πα

επίπεδα

ηγμ

νδλσηνζγμ

ηγμ

GTP-p21

λνδμίβκθηαε

απσ

εθελακπκεγηεζέμ πλπηεΐθεμ, πκν αθηεζαδεζηκτθ ηκ GDP με GTP, σππμ κε GEF
(guanine nucleotide exchange factors, π.ξ.Son of seven less-SOS) απσ
ανηέμ πκν ηγθ απεθελακπκεκτθ ζαηαητκθηαμ ηγθ νδλσηνζγ ηκν GTP, σππμ κε
GAP (GTPase activating protein) ζαε γ NF1 (neurofibromin). Ε GAP είθαε
έθαμ ζνηηαλκπηαζμαηεζσμ παλάακθηαμ πκν πλκζδέθεηαε ζηγ GTP-p21 ζαε
επεηαξτθεε 5 θκλέμ ηγθ εθελασηγηα GTPάζγμ ηγμ θνζεκηκαεζήμ p21. Ε NF1,
πκν είθαε μεα πλπηεΐθγ πκν ζξεηίβεηαε με ηγ θενλκρθπμάηπζγ, έξεε μεα
πελεκξή πκν εμθαθίβεε κμκηκαία με ηγθ GAP πλπηεΐθγ, με απκηέηεζμα ζαε γ
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NF1 θα δλα επεηαξτθκθηαμ ηγθ νδλσηνζγ ηγμ GTP-p21 [38]. Αθαθέλκθηαε
μεηαηηάιεεμ πκν κδγακτθ ζε ανιγμέθγ δέζμενζγ ηκν GTP ή ζε εηάηηπζγ ηγμ
δλάζγμ ηγμ GTPάζγμ, με απκηέηεζμα εθελακπκεγμέθπθ p21 πλπηερθυθ.

2.1.5 Έθθναζε πνςηεσκώκ Ras
Ε έζθλαζγ ηπθ ακθεδίπθ Ras δεθ είθαε ζηαδελή ζε σηκνμ ηκνμ εζηκτμ.
Ναλσηα ανηά ζάδε ζνηηαλεζσμ ητπκμ θαίθεηαε θα ξλεεάβεηαε ηκ ηεασηελκ έθα
απσ ηα ακθίδεα ζε εθελασηγηα αεα θα θέλεε εεμ πέλαμ ηγθ ηεεηκνλαεζή ηκν
δλάζγ, παλαηγλείηαε δγηαδή μεα ειεεδεζενμέθγ έζθλαζγ αθάηκαα με ηκθ ητπκ
εζηκτ [39-42]. Έηζε έξκνμε έζθλαζγ ηκν Kras ζνλίπμ ζηκ πεπηεζσ ζτζηγμα,
ζηκνμ πθετμκθεμ ζαε ζηκ δτμκ αδέθα, έζθλαζγ ηκν Hras ζνλίπμ ζηγθ
επεδελμίδα, ζηκθ εαζέθαηκ ζαε ζηκνμ ζζεηεηεζκτμ μτεμ ζαε έζθλαζγ ηκν Nras
ζηκνμ σλξεεμ ζαε ηκ δτμκ αδέθα.

2.1.6 Μδμί μεηαγςγήξ ζήμαημξ γμκηδίςκ Ras
Όηαθ έθα ειπζνηηάλεκ ελέδεζμα (π.ξ. Ανιγηεζσμ Ναλάακθηαμ)
πλκζδεδεί ζηκθ νπκδκξέα με δλάζγ ηνλκζεθεζήμ ζεθάζγμ (RTK), κ νπκδκξέαμ
δεμελίβεηαε ζαε θπζθκλνηευθεηαε. Με θπζθκλνηεπμέθεμ ηνλκζίθεμ απκηεηκτθ
έθαλιγ πκηηυθ εθδκζνηηάλεπθ ζγμαηκδκηεζυθ μκθκπαηευθ. Οηγθ πλκζεεμέθγ
πελίπηπζγ (ηπθ Ras) μεα πλπηεΐθγ πλκζδέθεηαε ζηγ θπζθκλνηεπμέθγ
ηνλκζίθγ ζαε εθελακπκεεί με ηγ ζεελά ηγμ ηγθ Ras-activating protein, γ κπκία
ζαηαητεε ηγθ αθηαηηααή ηκν GDP με GTP πάθπ ζηγθ Ras-p21. Ανηή με ηγ
ζεελά ηγμ αηηγηεπεδλά ζαε πλκζδέθεε ζηγ μεμΰλάθγ ηγθ ζεθάζγ Raf1 (ARAF,
BRAF, RAF-1), υζηε θα θπζθκλνηεπδκτθ κε MEK1 ζαε ΙΓΗ2 (Mitogen
Extracellular Kinases) ζαε με ηγ ζεελά ηκνμ θα θπζθκλνηευζκνθ ηεμ ERK1 ζαε
ERK2 (Extracellular Signal-Regulated Kinase). Με ηεηενηαίεμ απκηεηκτθ
μεηααλαθεζκτμ παλάακθηεμ πκν μεηαηκπίβκθηαε ζηκθ πνλήθα ζαε δεεαείλκνθ
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ακθίδεα ζησξκνμ πκν ζξεηίβκθηαε με ηκθ ζνηηαλεζσ πκηηαπηαζεαζμσ, ηγ
μίηπζγ, ηγθ επεΰίπζγ ή ηγθ απσπηπζγ ζαε ηγ μεηαθάζηενζγ ηπθ ζνηηάλπθ.
Ιία άηηγ κδσμ μεηααπαήμ ζήμαηκμ ηπθ Ras, εμπηέζεε ηκ Ral GDS (έθα
παλάακθηα αθηαηηααήμ νπετδνθκ αεα ηγθ εθελακπκίγζγ ηπθ Ral GTPαζυθ),
ηγθ θπζθαηεδνηεθκζεησηγ 3-ζεθάζγ (PI3K) ζαε πεδαθά ηγθ p120GAP (GTPase
activating protein) [43].

2.1.7 Γκενγμπμίεζε γμκηδίςκ Ras
Μπκεαδήπκηε μεηαΰκηή κδγαήζεε ζε αηηααή ηγμ εθελασηγηαμ ηγμ Rasp21, μπκλεί θα επάαεε ζνθεξυμ ηκ ζγμαηκδκηεζσ μκθκπάηε ηγμ, κδγαυθηαμ
πλκμ ζνηηαλεζσ πκηηαπηαζεαζμσ ζαε δγμεκνλαυθηαμ ζνθδήζεμ ενθκρζέμ αεα
ζαλζεθκαέθεζγ.
Πέηκεεμ μεηαΰκηέμ μπκλεί θα αθκλκτθ ζηα ίδεα ηα ακθίδεα Ras, κπσηε
ζαε μεηάμε αεα μεηαηλκπή ηπθ πλπηκ-καζκακθεδίπθ ζε καζκακθίδεα ή αζσμα
ζαε ζηεμ πελεκξέμ λτδμεζγμ ηπθ ακθεδίπθ ανηυθ (εζζεθγηέμ). Έηζε μπκλεί θα
έξκνμε νπελέζθλαζγ, πκηηαπηαζεαζμσ ακθεδίπθ, απυηεεα εηελκβναπηίαμ,
μεδνηίπζγ πκν μπκλεί θα κδγαήζκνθ ζε μεαάηεμ ζναζεθηλυζεεμ ηγμ p21 ή
μεηαηηάιεεμ πκν κδγακτθ ζε ζηελεκξγμεζέμ αηηααέμ με απκηέηεζμα ηγθ
επεζλάηγζγ ηγμ p21-GTP μκλθήμ ζαε επκμέθπμ ζνθεξή εθελακπκίγζγ ηκν
μκθκπαηεκτ.

2.1.8 Ιεηαιιάλεηξ γμκηδίςκ Ras
Με μεηαηηάιεεμ ηπθ ακθεδίπθ Ras απαθηυθηαε ζνθγδέζηελα ζηα
ζπδεζσθεα 12, 13 ζαε 61, σπκν ζαε έξκνθ πμ απκηέηεζμα αθηεζαηάζηαζγ
αμεθκιέπθ. Ανησμ είθαε ζαε κ ησακμ πκν κθκμάβκθηαε ζαε “hot-spots”. Ν.ξ.
σηαθ αθηεζαδίζηαηαε γ αηκνηαμίθγ απσ ηκ ζπδεζσθεκ 61 πλκζαηεί εμπσδεκ
ζηγθ νδλσηνζγ ηγμ GTP. Ανησ κθείηεηαε ζηκ σηε είθαε απαλαίηγηγ αεα ηκ
ζξγμαηεζμσ δεζμκτ νδλκασθκν με ηκθ δαζητηεκ αλαεθίθγμ ηγμ GAP πλπηεΐθγμ
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υζηε θα εθελακπκεγδεί γ νδλσηνζγ. Άηηκ παλάδεεαμα είθαε γ αθηεζαηάζηαζγ
αηνζίθγμ απσ ΰαηίθγ ζηκ ζπδεζσθεκ 12 ηκν K-ras, πκν απκηεηεί ηγ ζνξθσηελγ
μεηάηηαιγ ζηα ras, πκν πλκζαηεί δεζαπηάζεα εηάηηπζγ ηκν λνδμκτ
νδλσηνζγμ ηκν GTP ζαε πμ εζ ηκτηκν ζνζζυλενζγ ηπθ ζνμπηεαμάηπθ p21GTP [44].
Με μεηαηηάιεεμ ηπθ ακθεδίπθ Ras αθεξθετκθηαε είηε με ηγ ΰκήδεεα
πκηνμκλθεζμκτ μεαέδκνμ πελεκλεζηεζυθ δλανζμάηπθ (RFLP), είηε με
ζνθδναζμσ αθάηνζγμ πκηνμκλθεζμκτ δεαμσλθπζγμ μκθήμ έηεζαμ (SSCP) ζαε
αθάηνζγμ

εηελκδίζηπθκν

DNA

(heteroduplex),

αζκηκνδκτμεθπθ

απσ

αθάηνζγ αηηγηκνξίαμ DNA (sequencing).
Ιεηαηηάιεεμ ηπθ Ras έξκνθ εθηκπεζηεί ζε πκζκζησ 30% ζε σαζκνμ.
Έηζε ζνθαθηάμε ηγθ μεηάηηαιγ ηκν ζπδεζκθίκν 12 ηκν K-Ras ζηγθ
ζνθηλεπηεζή πηεεκθσηγηα ηπθ αδεθκζαλζεθπμάηπθ ηκν πααζλέαηκμ, ζαδυμ
ζαε ζε ζαλζεθυμαηα ηκν πθετμκθα ή ηκν παξέπμ εθηέλκν. Γπίζγμ μεηαηηάιεεμ
ηκν H-Ras ζε ζαλζεθυμαηα ηγμ κνλκδσξκν ζτζηγμ ζαε ηκν N-Ras ζε
ζαλζεθυμαηα ήπαηκμ ζαε ζε μεηαθυμαηα. Μ ησακμ πκν κε πελεζζσηελεμ
μεηαηηάιεεμ παλαηγλκτθηαε ζηκ K-Ras απσ σηε ζηα νπσηκεπα ακθίδεα ηγμ
κεζκαέθεεαμ μάηηκθ ζνθδέεηαε με ηκ αεακθσμ σηε ηκ ακθίδεκ είθαε πκητ
μεααητηελκ. Άιεκ αθαθκλάμ είθαε ηκ αεακθσμ σηε ζηκθ ζαλζίθκ ηκν πθετμκθα
ηα καζκακθίδεα Ras εθελακπκεκτθηαε μέζπ νπελέζθλαζγμ ζε δεαθκλεηεζσ
εζηκηκαεζσ ητπκ απσ σηε με μεηαηηάιεεμ [45]. H νπελέζθλαζγ ηκν Ras ζηκθ
πθετμκθα απκηεηεί σοεμκ αεακθσμ, ζε αθηίδεζγ με άηηεμ δέζεεμ εθησπεζγμ
ηκν ζαλζίθκν σπκν ζνμΰαίθεε πλυεμα (ζεθαηή-ηλάξγηκμ, κνλκδσξκμ ζτζηγ).
Οηκθ ζαλζίθκ ηκν μαζηκτ γ νπελέζθλαζγ ηπθ ακθεδίπθ Ras απκηεηεί
πλυεμκ καζκαεθεηεζσ αεακθσμ [46] ζαε γ αθκζκρζηκξγμεζή έζθλαζγ ηγμ p21
ζξεηίβεηαε με δνζμεθή πκλεία ηγμ θσζκν [47], ζε αθηίδεζγ με ηγθ ενθκρζή
πλσαθπζγ ζε πελεπηυζεεμ θενλκΰηαζηυμαηκμ [48].
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2.1.9 Μγθμθαηαζηαιηηθή δνάζε ηςκ Ras
Οε αθηίδεζγ με ηεμ παλαπάθπ αθαθελσμεθεμ επααπαεζέμ ηπθ σαζπθ
δλάζγμ ηπθ ακθεδίπθ ras, έξκνθ αθαθελδεί ζαε ζνζξεηίζεεμ ηκνμ με
δεαδεζαζίεμ σππμ γ ζνηηαλεζή αήλαθζγ ζαε γ απσπηπζγ, δγηαδή με
καζκζαηαζηαηηεζέμ δλάζεεμ. Έηζε ζε ζαλζεθεζέμ ζνηηαλεζέμ ζεελέμ γ έζθλαζγ
ηκν H-Ras-1 ζαηαζηέηηεε ηκθ επαασμεθκ απσ ηκ T24 μεηαηηααμέθκ H-Ras ζαε
N-Ras θαεθσηνπκ.
Γπίζγμ ηκ K-Ras-2 έξεε παλαηγλγδεί θα ζνζξεηίβεηαε αλθγηεζά σζκθ
αθκλά ηα επίπεδα έζθλαζγμ με ηγθ εθελακπκίγζγ ηκν ERK.
Έξεε

επίζγμ

παλαηγλγδεί

σηε

ξπλίμ

ηγ

ζνθελααζία

άηηπθ

καζκακθεδίπθ ή ηγθ απεθελακπκίγζγ καζκζαηαζηαηηεζυθ ακθεδίπθ, γ έζθλαζγ
ηπθ Ras μπκλεί θα κδγαήζεε ζε ζνηηαλεζή αήλαθζγ ζάηπ νπσ κλεζμέθεμ
ζνθδήζεμ.
Αηηά ζαε γ απσπηπζγ μπκλεί θα εμπηέζεε ηα ακθίδεα Ras αθκτ θαίθεηαε
σηε γ εθελακπκίγζγ ηγμ RAF επάαεε ηγθ απσπηπζγ, εθυ γ εθελακπκίγζγ ηγμ
PI3K επάαεε ηγθ ζνηηαλεζή επεΰίπζγ. Δγηαδή θαίθεηαε σηε νπάλξκνθ
μγξαθεζμκί παηίθδλκμγμ αθάδλαζγμ ηκν ίδεκν ηκν μκθκπαηεκτ πλκμ μία
ζαηάζηαζγ εζκλλκπίαμ.

Ανηκί

κε μγξαθεζμκί δεθ

έξκνθ

ειαζλεΰπδεί

εζαθκπκεγηεζά μέξλε ζήμελα.

2.2 ΓΜΚΖΔΖΜ Β-Raf

2.2.1 Δμμή γμκηδίμο B-Raf
Πκ ακθίδεκ B-Raf (v-Raf, murine sarcoma viral oncogene homologue
B1)

απκηεηεί

έθα

πλπηκ-καζκακθίδεκ

με

εθελασηγηα

ζεθάζγμ

ζελίθγμ/δλεκθίθγμ. Ιαβί με ηα ακθίδεα A-Raf ζαε Raf-1 (ή C-Raf) αθήζεε
ζηγθ κεζκαέθεεα ηπθ καζκακθεδίπθ Raf. Πκ ακθίδεκ B-Raf ΰλίζζεηαε ζηγ
ξλπμκζπμεζή δέζγ 7q34 ζαε απκηεηείηαε απσ 18 ειυθεα πκν εζηείθκθηαε ζε
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μεα πελεκξή 190284bp. Πκ μεηααλαθσμεθκ mRNA έξεε μήζκμ 2513bp. [49].
Με πλπηεΐθεμ Raf παίβκνθ ζεθηλεζκτμ λσηκνμ ζηκ ζνθηγλγμέθκ μκθκπάηε
RAS/RAF/MEK/ERK, ζνμμεηέξκθηαμ ζηγ μεηαθκλά μεηκασθπθ ζγμάηπθ απσ
ηεμ

εθελακπκεγμέθεμ

πλπηεΐθεμ

Ras

δεαμέζκν

ηπθ

ζεθαζυθ

ηγμ

MAPK/ERK1/2 (MEK1/2) ζηεμ MAP ζεθάζεμ p42/p44 ή ERK1/2, ηα ΰαζεζά
ζηεηέξγ ανηκτ ηκν μκλεαζκτ μκθκπαηεκτ [50-51].

2.2.2. Δμμή πνςηεΐκεξ Β-Raf
Ηαε κε ηλεεμ πλπηεΐθεμ Raf μκελάβκθηαε ηλεεμ νογηά ζνθηγλγμέθεμ
πελεκξέμ (CR1, CR2 ζαε CR3), πκν εαζηείκθηαε απσ δεαθκλεηεζέμ αηηγηκνξίεμ
πκν πκεζίηηκνθ ζαηά πκητ μεηαιτ ηκνμ. Οηγ Raf-1, γ CR1 ζαητπηεε ηα
αμεθκιέα 61-194 ζαε πελεέξεε δτκ δκμέμ πκν δεζμετκνθ ηκ Ras-GTP. Ε Ras
binding domain (RBD) πελεηαμΰάθεε ηα αμεθκιέα 51-131 [52-53] εθυ γ
cysteine-rich domain (CRD) εζηείθεηαε ζηα αμεθκιέα 139-184 [54]. Ε CR2
ζαηαηαμΰάθεε ηα αμεθκιέα 254-269 ηγμ Raf-1 ζαε είθαε πηκτζεα ζε αμεθκιέα
ζελίθγμ ζαε δλεκθίθγμ, μελεζά απσ ηα κπκία είθαε λνδμεζηεζέμ πελεκξέμ
θπζθκλνηίπζγμ. Ε CR3 ζαητπηεε ηα αμεθκιέα 335-627 ηγμ Raf-1 ζαε
πελεέξεε ηγθ πελεκξή ζεθάζγμ πκν είθαε γ πεκ κμσηκαγ δκμή αθάμεζα ζηεμ
πλπηεΐθεμ Raf [55].
Με πελεκξέμ ζεθάζγμ ξπλίβκθηαε ζε αμεθκηεηεζά ζαε ζαλΰκινηεηεζά
άζλα ζαε ηκ ημήμα πλσζδεζγμ ηκν ATP εθηκπίβεηαε ζηκ μεζκδεάζηγμα ηπθ δτκ
άζλπθ. Πκ αμεθκηεηεζσ άζλκ πελεέξεε ηγθ ααζτηγ αηνζίθγμ πκν είθαε
ζγμαθηεζή αεα ηγθ ηκπκδέηγζγ ηπθ θπζθκλεζυθ κμάδπθ ηκν ATP εθυ ηκ
ζαλΰκινηεηεζσ

άζλκ

πελεέξεε

ηγθ

αηηγηκνξία

αθααθυλεζγμ

ηκν

νπκζηλυμαηκμ. Έθα ζγμαθηεζσ ζηκεξείκ μέζα ζε ανησ ηκ άζλκ είθαε ηκ ημήμα
εθελακπκίγζγμ, ηκ κπκίκ ζνθδέεε ηεμ ζνθηγλγμέθεμ αηηγηκνξίεμ DFG ζαε APE
ζαε παίλθεε μέλκμ ζηγθ πλσζδεζγ εθσμ ATP. Ε θπζθκλνηίπζγ ηγμ δλεκθίθγμ
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598 ζαε ηγμ ζελίθγμ 601 εθησμ ανηήμ ηγμ πελεκξήμ παίβεε λσηκ ζηεεδί ζηγθ
εθελακπκίγζγ ηγμ B-Raf [56].
Ναλ' σηα ανηά γ B-Raf έξεε αλζεηέμ δκμεζέμ δεαθκλέμ απσ ηεμ άηηεμ
δτκ πλπηεΐθεμ Raf. Οηεμ ζνθηγλγμέθεμ πελεκξέμ έξεε αλζεηέμ δεαθκλέμ ζηα
αμεθκιέα. Γπεπηέκθ, γ μεηαΰηγηή πελεκξή αθάμεζα ζηα CR2 ζαε CR3
νπσζεεηαε ζε εθαηηαζηεζσ μάηεζμα ηπθ εικθίπθ 8b ζαε 10a [57]. Πκ
εθαηηαζηεζσ ανησ μάηεζμα μπκλεί θα επγλεάζεε ηγθ εζαθσηγηα ηγμ B-Raf θα
εθελακπκεεί ηγθ ΙΓΗ, ζαδυμ έξεε απκδεεξδεί σηε γ παλκνζία ηκν ειπθίκν
10a ζηκ B-Raf ανιάθεε ηγ ζνααέθεεα ζαε ηγ ΰαζεζή εθελασηγηα ζεθάζγμ πμ
πλκμ ηγθ ΙΓΗ εθυ γ παλκνζία ηκν ειπθίκν 8b έξεε ηκ αθηίδεηκ απκηέηεζμα
[58]. Πα δτκ ειυθεα εθηκπίβκθηαε ζηγ ζνθδεηεζή πελεκξή αθάμεζα ζηγθ
αμεθκηεηεζή λνδμεζηεζή πελεκξή ζαε ηγ ζαηαηνηεζή πελεκξή ζαε μπκλκτθ θα
δλκνθ πμ ζαδκλεζηεζκί παλάακθηεμ ζηγ μεηάΰαζγ απσ ηγθ εθελαή ζηγθ
αθεθελαή μκλθή. Πα ειυθεα 1 ζαε 2 είθαε παλσθηα ζηεμ B-Raf πλπηεΐθεμ με ηκ
μεαάηκ, αηηά σξε ζε ανηέμ με ηκ μεζλσ αμεθκηεηεζσ άζλκ. Πα ειυθεα ανηά
ζπδεζκπκεκτθ μεα αηνζίδα 115 αμεθκιέπθ, πηκτζεπθ ζε αηνζίθεμ, γ ηεεηκνλαία
ηπθ κπκίπθ δεθ είθαε ζήμελα αθπζηή ζαε δεθ έξκνθ κμκηκαία με αηηγηκνξίεμ
ηπθ A-Raf ή Raf-1 [59].

2.2.3 Έθθναζε πνςηεΐκεξ B-Raf
Ε πλπηεΐθγ B-Raf εζθλάβεηαε ζε νογηά επίπεδα ζηκ θενλεζσ εζησ ζαε
αε‟ ανησ ηκ ησακ κε πελεζζσηελεμ μεηέηεμ ηγμ εζηεάβκθηαε ζε ζνηηαλεζέμ
ζεελέμ θενλεζήμ πλκέηενζγμ. Γπεπηέκθ, γ πλπηεΐθγ B-Raf είθαε αθεξθετζεμγ
ζηκνμ σλξεεμ ζαε ζηκ ζπηήθα [60].
Ναλά ηα πκεζίηα επίπεδα έζθλαζγμ, ηκ ακθίδεκ B-Raf με δεαθκλεηεζσ
μάηεζμα μπκλεί θα παλάαεε ηκνηάξεζηκθ 10 δεαθκλεηεζέμ εζκμκλθέμ, κε κπκίεμ
εζθλάβκθηαε πκεζεηκηλσππμ ζε δεαθκλεηεζκτμ εζηκτμ εθήηεζπθ επεμτπθ.
Ανηέμ πλκζτπηκνθ μέζπ δεαθκλεηεζκτ μαηίζμαηκμ ηπθ ειπθίπθ 8b ζαε 10a ζε
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επίζγμ απσ ηγθ παλκνζία δτκ δεαθκλεηεζυθ Κ άζλπθ αεα ηγθ B-Raf,
κδγαυθηαμ ζε εζκμκλθέμ κε κπκίεμ πκεζίηηκνθ ζε μέαεδκμ απσ 67 έπμ
99kDa. Δεθ είθαε ζαθέμ εάθ ανηά ηα δεαθκλεηεζά άζλα πλκζτπηκνθ απσ ηγ
ξλήζγ δεαθκλεηεζυθ νπκζεθγηυθ, απσ ηγ ξλήζγ δεαθκλεηεζυθ εθαλζηήλεπθ
ζγμείπθ μεηάθλαζγμ ζαε ηπθ ίδεπθ νπκζεθγηυθ, ή απσ δεαθκλεηεζσ μάηεζμα.
Πκ ειυθεκ 8b αθηεπλκζππετεε μεα ζεελά 36 θκνζηεκηεδίπθ αθάμεζα ζηα
ειυθεα 8 ζαε 9 πκν είθαε ζηκ ίδεκ μεηααλαθεζσ πηαίζεκ με ηγθ ζπδεζή
αηηγηκνξία ηκν B-Raf. Γζδκξέμ ηκν B-Raf cDNA πκν πελεέξεε ανησ ηκ
ειυθεκ εθηκπίβκθηαε ζηκ ζεθηλεζσ θενλεζσ ζτζηγμα, ζηγ ζαλδεά, ζηεμ
πκδήζεμ, ζηκνμ σλξεεμ ζαε ζηκ ζπηήθα. Πκ ειυθεκ10a αθηεπλκζππετεε 102
θκνζηεκηίδεα αθάμεζα ζηα ειυθεα 9 ζαε 10 ζαε παλκνζεάβεε μεα πεκ ανζηγλή
έζθλαζγ, γ κπκία είθαε πεκ νογηή ζηκ θενλεζσ εζησ. Με εζδκξέμ ηγμ ζτθηκμγμ
μκλθήμ ηγμ B-Raf δεθ ζνζξεηίβκθηαε πκηέ με ηγθ παλκνζία ηκν ειπθίκν 10a
[57].
Γθυ γ πλπηεΐθγ B-Raf είθαε μσηεμ αθεξθετζεμγ ζε πκηηκτμ εζηκτμ, ηα
μεηάαλαθα mRNA είθαε ζαθυμ παλσθηα. Γθηκτηκεμ, γ έπμ ηυλα εμπεελία έξεε
δείιεε σηε αζσμα ζαε αθ γ πλπηεΐθγ εζθλάβεηαε ζε ξαμγηά επίπεδα μπκλεί θα
έξεε ζγμαθηεζή εζαθσηγηα ΙΓΗ ζεθάζγμ. Ογμείκ αθαθκλάμ απκηεηκτθ κε
εμΰλνρζκί εθκΰηάζηεμ επίμνπθ (MEFs). Ε πλπηεΐθγ B-Raf είθαε μσηεμ
αθεξθετζεμγ ζε ανηά ηα ζτηηαλα εθυ ησζκ γ Raf-1 σζκ ζαε γ A-Raf
εζθλάβκθηαε ζε νογηά επίπεδα. Ναλ‟ σηα ανηά, γ B-Raf έξεε έθα ζγμαθηεζά
νογησηελκ επίπεδκ ΰεκξγμεζήμ δλαζηγλεσηγηαμ απσ ηεμ άηηεμ δτκ πλπηεΐθεμ
ζαε θαίθεηαε θα είθαε κ ζγμαθηεζσηελκμ παλάακθηαμ εθελακπκίγζγμ ηπθ
MEK/ERK έπεεηα απσ δεέαελζγ απσ ανιγηεζκτμ παλάακθηεμ [61]. Αθαθκλεζά
με ηα μεηαθεθκζτηηαλα ζαε ηκ ζαζσγδεμ μεηάθπμα, δεθ είθαε αθπζησ εάθ γ BRaf εζθλάβεηαε ζε νογηά επίπεδα ζε ανηά ηα ζτηηαλα ή σξε, ζαε επίζγμ πκεά
ζναζεζλεμέθγ εζκμκλθή ηγμ εζθλάβεηαε. Γίθαε αθπζησ σμπμ σηε γ Β-Raf είθαε

60

εθελαή ζηα μεηαθεθκζτηηαλα ζαε σηε είθαε έθαμ ζγμαθηεζσμ εθελακπκεγηήμ ηπθ
MEK/ERK ζηα ζτηηαλα ανηά [62].

2.2.4 Ιεηαιιάλεηξ γμκηδίμο B-Raf
Ιεηά ηγθ αθαζάηνογ ηπθ ακθεδίπθ Raf πμ καζκακθεδίπθ ζηκνμ
επίμνεμ ζαε ζηα ζκησπκνηα, έαεθαθ πκηηέμ πλκζπάδεεεμ αεα θα ζνθδεδκτθ κε
εθελαείμ

μεηαηηάιεεμ

ζηα

ακθίδεα

ηκν

αθδλυπκν

με

ηγθ

εμθάθεζγ

θεκπηαζμάηπθ [63]. Με πλκζπάδεεεμ ανηέμ ΰαζίζηγζαθ είηε ζε Southern
blot αθάηνζγ αεα θα εθηκπίζκνθ αθαζαηαηάιεεμ ζηκ DNA ηπθ σαζπθ, αθάηνζγ
ξλπμκζπμεζυθ αθαδεαηάιεπθ αεα ηκθ εθηκπεζμσ αηηγηεζυθ αηηααυθ ζκθηά
ζηκ ακθίδεκ Raf-1 ηκν αθδλυπεθκν ξλπμκζυμαηκμ 3, είηε πεελάμαηα
μεηαζξγμαηεζμκτ ηγμ ζεελάμ NIH3T3 ξλγζεμκπκευθηαμ αθδλυπεθκ καζκασθκ
DNA αεα ηκθ εθηκπεζμσ καζκασθπθ μκλθυθ ηκν Raf-1 ζηα δείαμαηα ηπθ
ειελααζευθ. Ηαμία απσ ανηέμ ηεμ πλκζπάδεεεμ δεθ αθίξθενζε ζηαδελέμ
αθαδεαηάιεεμ ζηκ DNA ζηκνμ ίδεκνμ ητπκνμ ζαλζίθπθ. Με ησακε αε‟ ανησ είθαε
αθπζηκί ζαε κθείηκθηαε ζηκ αεακθσμ σηε κε ηεξθεζέμ ανηέμ δεθ ήηαθ αλζεηά
εναίζδγηεμ αεα θα εθηκπίζκνθ μία μσθκ ζγμεεαζή μεηαηηααή ζαδυμ επίζγμ σηε
κε πελεζζσηελεμ πλκζπάδεεεμ ζαηενδτθκθηαθ πλκμ ηκ ακθίδεκ Raf-1 παλά
πλκμ ηκ πεκ καζκασθκ ακθίδεκ B-Raf. Όμπμ γ πλσκδκμ ηεξθεζυθ σππμ γ
αηηγηκτξεζγ (sequencing) πλκζέθελε έθα πκητ πεκ δνθαμεζσ ηλσπκ
εθηκπεζμκτ μεζλυθ αηηααυθ ζηα δείαμαηα σαζπθ ζαε ανηή γ δκνηεεά
αθααθυλεζε εθελαείμ ζγμεεαζέμ μεηαηηααέμ B-Rafζηκνμ αθδλυπεθκνμ σαζκνμ
[64].
Γλενθγηέμ [65] εθάλμκζαθ sequencing αεα θα ζαλυζκνθ 923 σαζκνμ
ζαε αθααθυλεζαθ παλαθκγμαηεζέμ μεηαηηάιεεμ (missense mutations) ζηκ
ακθίδεκ B-Raf ζε πελίπκν 70% ηπθ αθδλυπεθπθ ζαζκήδπθ μεηαθπμάηπθ ζαε
ζε 15% ηπθ ζαλζίθπθ παξέκμ εθηέλκν. Ε ζνθαλπαζηεζή ανηή πλσκδκμ
απκηέηεζε ηγθ πλυηγ θκλά πκν κε πλπηεΐθεμ Raf ιεξυλεζαθ απσ ηεμ Ras
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σζκθ αθκλά ηγθ αθάπηνιγ ζαζκήδπθ σαζπθ. Ιεηαηηάιεεμ εθηκπίζηγζαθ
επίζγμ ζε ξαμγησ πκζκζησ ζε αηκευμαηα, ζαλζυμαηα, ζαλζίθκνμ πθετμκθα,
πκδγζυθ, μαζηκτ ζαε ήπαηκμ.
Μαδσθηα εθθέα ηεμ εζαησ (89%) ηπθ B-Raf μεηαηηααυθ ζπδεζκπκεκτθ
αεα αμεθκιεζέμ αηηααέμ μέζα ζηκ ημήμα εθελακπκίγζγμ (activation segment),
ηκ 92% απσ ηεμ κπκίεμ είθαε γ μεηάηηαιγ V600E (T-A αηηααή ζηκ
θκνζηεκηίδεκ 1799). Ε μεηάηηαιγ ανηή παηαεσηελα κθκμαβσηαθ Π1796Α
ΰαζεβσμεθγ ζηγ θκνζηεκηεδεζή αηηγηκνξία ΚΙ_004333 ηκν NCBI GenBank,
ηκ κπκίκ είξε παλαηείοεε έθα ζπδεζσθεκ ζηκ ειυθεκ 1 ηκν ακθεδίκν. Ιε ηγ θέα
έζδκζγ (NCBI GenBank nucleotide sequence NT_007914) αθααθπλίζηγζε γ
μεηάηηαιγ V600E (T1799A). H μεηαηηααμέθγ μκλθή V600E έξεε 12,5 θκλέμ
μεααητηελγ δλαζηεζσηγηα ζεθάζγμ. Άηηεμ μεηαηηααέμ πκν εθηκπίζηγζαθ μέζα
ζηγ δγηεά εθελακπκίγζγμ (activation loop) ζε μεζλσηελγ ζνξθσηγηα είθαε κε
V599D, L596V, L596R, G595R ζαε F594L. Έθηεζα ηεμ εζαησ (11%) ηπθ
μεηαηηααυθ εθηκπίβκθηαε ζηα αμεθκιέα αηνζίθγμ ηκν μκηίΰκν GXGXXG ζηκ G
loop ζηγθ ATP-binding πελεκξή ηγμ δκμήμ ζεθάζγμ, επγλεάβκθηαμ ηα
αμεθκιέα G463, G465 ζαε G468. Άηηεμ μεηαηηααέμ πκν αθααθπλίζηγζαθ έιπ
απσ ανηέμ ηεμ πελεκξέμ είθαε κε: E585K, R681Q, I1325T ζαε A727V.
Ιία πεκ πλσζθαηγ μεηέηγ εζηίμγζε ηκ ξλσθκ εμθάθεζγμ ηπθ B-Raf
μεηαηηααυθ ζηκ ζαζσγδεμ μεηάθπμα ζαε έδεειε σηε κε V600E μεηαηηααέμ
αθενλίζζκθηαε ζηκ 82% ηπθ πλπηκπαδυθ μεηαθπμάηπθ ζαε ζηκ 82% ηπθ
ζπίηπθ [66]. Οε μία άηηγ μεηέηγ με σαζκνμ παξέκμ εθηέλκν κε ελενθγηέμ
εθησπεζαθ B-Raf μεηαηηααέμ ζε 32/330 (10%) δείαμαηα [67]. Γίζκζε κζηυ
απσ ανηά ηα ηλεαθηαδτκ δείαμαηα πελεείξαθ ηγθ μεηαηηααή V600E ζε έθα άηηκ
πελεείξε μεα μεηάηηαιγ ζηκ activation loop, ζηκ αμεθκιτ K601E. Με
νπσηκεπεμ μεηαηηααέμ αθκλκτζαθ ηγθ G463E πκν νπάλξεε μέζα ζηκ G loop
ζαε δνκ άηηεμ πκν είθαε έιπ απσ ανησ, αηηά ζε αεεηθίαζγ με ηκ G loop ζηα
R461I ζαε I462S. Οε μία άηηγ μεηέηγ [68], κε B-Raf μεηαηηααέμ
62

εθηκπίζηγζαθ ζε 16/389 (4%) δείαμαηα ζαλζίθκν παξέκμ εθηέλκν, ηα μεζά
απσ ηα κπκία ήηαθ μεηαηηααέμ V600E. Νέθηε απσ ηεμ μεηαηηααέμ ήηαθ
επίζγμ μέζα ζηκ activation segment ζαε δνκ μέζα ζηκ G loop. Οε μία μεηέηγ
179 μγ-μεζλκζνηηαλεζυθ ζαλζίθπθ ηκν πθετμκθα κε B-Raf μεηαηηάιεεμ
εθηκπίζηγζαθ ζε 5 αζδεθείμ (3%), απσ ηκνμ κπκίκνμ μσθκ έθαμ πελεείξε ηγθ
V600E μεηάηηαιγ [69]. Γπίζγμ εθηκπίζηγζαθ μεα μεηαηηααή ζηκ activation
segment ζηκ L596R ζαε μεα ζηκ G loop ζηκ G465V ζε 2/127 (1.5%)
αδεθκζαλζεθυμαηα ηκν πθετμκθα [70]. Ηαδυμ γ αηηγηκνξία ηκν ακθεδίκν BRaf δεαΰάβεηαε ζε σηκ ζαε πελεζζσηελα δείαμαηα ζαλζίθκν, είθαε πεδαθσ θα
αθααθπλεζηκτθ ζηκ μέηηκθ B-Raf μεηαηηάιεεμ ζε έθα μεααητηελκ αλεδμσ
ζαλζίθπθ.
Θεασηελκ απσ 1% ηπθ ειελααζευθ με B-Rafμεηαηηααέμ έξκνθ
ηανησξλκθεμ Ras μεηαηηααέμ ζαε απσ ηκ 1% πκν έξκνθ μεηαηηααέμ ζαε ζηα
δτκ ακθίδεα, κε μεηαηηάιεεμ ζηκ B-Raf είθαε ζξεδσθ απκζηεεζηεζά μγ-V600E
[68]. Ναλ‟ σηα ανηά, κε ζαλζεθεζκί ητπκε με B-Raf μεηαηηάιεεμ είθαε
παλσμκεκε με ανηκτμ πκν θέλκνθ Ras μεηαηηααέμ ζαε ζηκνμ σαζκνμ παξέκμ
εθηέλκν, αμθσηελα ηα ακθίδεα είθαε μεηαηηααμέθα ζε νογηή ζνξθσηγηα ζηκνμ
ίδεκνμ ητπκνμ ηπθ πλκ-ζαζκήδπθ ΰηαΰυθ με αθεπάλζεεα ζηγθ επεδεσλδπζγ
ηπθ ηαθδαζμέθπθ βεναυθ ΰάζεπθ ζαε ζηκ ίδεκ ζηάδεκ ηγμ μεηάΰαζγμ απσ
αδέθπμα ζε ζαλζίθπμα. Βάζεε ανηυθ ηπθ απκηεηεζμάηπθ, πλκηάδγζε σηε ηα
ακθίδεα B-Raf ζαε Η-Ras είθαε εζκδτθαμα πμ πλκμ ηεμ καζκακθεζέμ ηκνμ
δλάζεεμ. Με καζκασθεμ Rasμεηαηηάιεεμ ζαε γ B-Raf V600E μεηαηηααή
πλκζαηκτθ ηγ ζνθεξή εθελακπκίγζγ ηγμ ERK μσηεμ εζθλαζηκτθ ζε εζηεζή
ζνηηαλκζαηηεέλαεεα cDNAs, ηα κπκία ζπδεζκπκεκτθ ηεμ μεηαηηααμέθεμ
εζδκξέμ. Ανηή γ παλαηήλγζγ απκηέηεζε ζηκεξείκ σηε ζαε ηα δτκ καζκακθίδεα
ζνθδέκθηαε, μέζπ απκλτδμεζγμ ηγμ εθελασηγηαμ ηγμ ERK, με ηγθ αθάπηνιγ
αθδλυπεθπθ σαζπθ [49].

63

Άηηκε ελενθγηέμ ΰλήζαθ σηε ζξεδσθ σηεμ κε μεηαηηααμέθεμ μκλθέμ ηγμ
B-Raf (>80%) εθηκπίβκθηαε είηε εθησμ ηκν P loop, είηε εθησμ ηκν activation
segment, μέζα ζηκ μκηίΰκ DGF ή δίπηα ζε ανησ [71]. Ηαησπεθ ηαιεθσμγζαθ ηεμ
μεηαηηααμέθεμ μκλθέμ ηγμ B-Raf ζε κμάδεμ νογηήμ, εθδεάμεζγμ ή
εηαηηπμέθγμ εθελασηγηαμ, αθάηκαα με ηγθ εζαθσηγηα ηκνμ θα δεεαείλκνθ in
vitro ηγθ εθελασηγηα ζεθάζγμ ηγμ B-Raf. Ε κμάδα νογηήμ εθελασηγηαμ
νπελέΰαεθε ηγθ εθελασηγηα ηγμ wild type B-Raf 100 έπμ 700 θκλέμ, με ηγθ
μεηαηηααή V600E θα είθαε εθελακπκεγμέθγ ζαηά 460 θκλέμ. Ε κμάδα
εθδεάμεζγμ εθελασηγηαμ εμθάθεβε έπμ 10-πηάζεα εθελασηγηα εθυ γ κμάδα
εηαηηπμέθγμ εθελασηγηαμ ήηαθ ηεασηελκ εθελαή απσ ηγθ B-Raf.
Πκ εζπηγζηεζσ ήηαθ σηε ανηή γ μεαάηγ πκεζεηία ζε εθελασηγηεμ
μεηαηηααμέθπθ μκλθυθ B-Raf ζεθάζγμ δεθ μεηαθλαβσηαθ ζε δεαθκλεηεζέμ
εθελασηγηεμ ηγμ ERK. Με νογηήμ ζαε εθδεάμεζγμ εθελασηγηαμ μεηαηηααμέθεμ
μκλθέμ ατιαθαθ ηγθ εθελασηγηα ηγμ ERK μσθκ ζαηά 2 έπμ 4,6 θκλέμ. Νυμ
σμπμ ανησ ηκ μεαάηκ ετλκμ ηπθ B-Raf εθελακηήηπθ λνδμίβεηαε ζε έθα ησζκ
μεζλσ ετλκμ εθελακηήηπθ ERK; Νλκθαθυμ γ ειήαγζγ ΰλίζζεηαε ζηγθ τπαλιγ
λνδμεζηεζυθ δεσδπθ πκν εηέαξκνθ ηγ λκή ηκν ζήμαηκμ απσ ηγθ Raf πλκμ ηεμ
ΙΓΗ ζαε ERK. Ρπκοήθεεμ πλπηεΐθεμ είθαε κε KSR (Kinase suppressor of Ras)
ζαε RKIP (Raf-1 Kinase Inhibitory Protein). Πκ εθδεαθέλκθ ήηαθ σηε ηλείμ
απσ ηεμ ηέζζελεμ εηαηηπμέθγμ εθελασηγηαμ μεηαηηααμέθεμ B-Raf ζεθάζεμ
μπκλκτζαθ επίζγμ θα επάακνθ ηγθ εθελακπκίγζγ ηγμ ERK. Με ελενθγηέμ ηγμ
παλαπάθπ μεηέηγμ, έδεειαθ σηε ανησ κθείηεηαε ζηγθ εθελακπκίγζγ ηγμ Raf-1
απσ ηεμ ζξεηεζέμ B-Raf πλπηεΐθεμ. Με νογηήμ ζαε εθδεάμεζγμ εθελασηγηαμ
μεηαηηααμέθεμ μκλθέμ B-Raf εθελακπκεκτζαθ επίζγμ ηγθ Raf-1, αηηά ζε
αθηίδεζγ με ηεμ ξαμγηήμ εθελασηγηαμ μεηαηηααμέθεμ B-Rafδεθ ΰαζίβκθηαθ
ζηγθ Raf-1 αεα ηγ δεέαελζγ ηγμ ERK.

64

2.3 ΞΡΘΙΖΟΕ ΠΕΟ ΓΚΓΞΓΜΠΕΠΑΟ ΠΕΟ Raf ΗΖΚΑΟΕΟ

2.3.1 Ούκδεζε με ηεκ Ras
H Ras αηηγηεπεδλά με δτκ πελεκξέμ ηκν αμεθκηεηεζκτ άζλκν ηγμ Raf1: ηγθ RBD (Ras binding domain) ζαε ηγθ CRD (cysteine-rich domain) [72]. Ε
πεκ εζξνλή αηηγηεπίδλαζγ είθαε αθάμεζα ζηγ Ras-GTP ζαε ηγθ RBD γ κπκία
απκδείξδγζε σηε δεθ επαλζεί αεα θα εθελακπκεήζεε ηγθ Raf-1 ζεθάζγ αηηά δλα
με ηκ θα επάαεε ηγθ μεηαθκλά ηγμ ζηγθ ζνηηαλκπηαζμαηεζή μεμΰλάθγ, σπκν
εθελακπκεείηαε απσ θπζθκλνηευζεεμ [73].
Ε λτδμεζγ ηγμ B-Raf απσ ηγθ Raf έξεε μεηεηγδεί ηίακ ζε ζξέζγ με ηγθ
Raf-1. Πα αηηγηεπεδλυθηα αμεθκιέα ζηκ μεζκδεάζηγμα ηπθ RAS/RAF είθαε
παθκμκεσηνπα αεα ηεμ B-Raf ζαε Raf-1, κε κπκίεμ πλκζδέθκθηαε ειίζκν ζαηά με
ηγθ H-Ras in vitro [74]. Πκ εηετδελκ ζνηηαλκπηαζμαηεζήμ μεμΰλάθγμ
ζτμπηκζκ ηπθ πλπηερθυθ B-Raf ζαε 14-3-3 μπκλεί θα εθελακπκεγδεί in vitro
απσ ηγθ αθαζνθδεαζμέθγ Ras [75]. Ανησ έλξεηαε ζε πηήλγ αθηίδεζγ με ηεμ
Raf-1 ζαε A-Raf, κε κπκίεμ αεα θα εθελακπκεγδκτθ πηήλπμ απαεηκτθ
θπζθκλνηευζεεμ ζελίθγμ ζαε ηνλκζίθγμ ζηγθ ζνηηαλκπηαζμαηεζή μεμΰλάθγ
ζαε δεθ μπκλκτθ θα εθελακπκεγδκτθ μσθκ απσ ηγθ Ras in vitro [76].

2.3.2 Φςζθμνοιίςζε θαη εκενγμπμίεζε
Απσ μία μεηέηγ πλκηάδγζε έθα μκθηέηκ αεα ηγθ εθελακπκίγζγ ηγμ Raf1 [77],ηκ κπκίκ σμπμ δεθ μπκλεί θα εθαλμκζηεί πηήλπμ ζηγ B-Raf ζαδυμ
νπάλξκνθ ζγμαθηεζέμ δεαθκλέμ ζηκ ηλσπκ λτδμεζήμ ηκνμ. Οηα μγ δεεαελμέθα
ζτηηαλα, γ B-Raf δεαηγλείηαε ζηκ ζνηηαλσπηαζμα πμ ζτμπηκζκ με ηγθ 14-33. Όππμ ζαε με ηγθ Raf-1, είθαε πεδαθσ γ 14-3-3 θα πλκζδέθεηαε με ηγθ BRaf ζηα phospho-S364 ζαε phospho-S728. Οε αθηίδεζγ σμπμ με ηγθ Raf-1,
γ B-Raf ζηκ ζνηηαλσπηαζμα έξεε αθκεξηή δεαμσλθπζγ ειαεηίαμ ηγμ παλκνζίαμ
ηπθ phospho-S445, D448 ζαδυμ επίζγμ ζαε πεδαθυθ αμεθκιέπθ πκν
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ζπδεζκπκεκτθηαε απσ ηκ ειυθεκ 10a. Ηαησπεθ δεέαελζγμ ζαε δγμεκνλαίαμ ηκν
Ras-GTP,

γ

B-raf

πλκζδέθεηαε

ζηγθ

Ras

ζαε

μεηαηκπίβεηαε

ζηγ

ζνηηαλκπηαζμαηεζή μεμΰλάθγ. Όππμ ζαε ζηγ Raf-1, γ θπζθαηάζγ PP2A
απκμαζλτθεε ηγ θπζθκλεζή κμάδα απσ ηγ S364. Οηγ ζνθέξεεα εθελαείμ
ζεθάζεμ θπζθκλνηευθκνθ ηα αμεθκιέα S601 ζαε T598 κδγαυθηαμ ζε πηήλγ
εθελακπκίγζγ ηγμ B-Raf. Ε απεθελακπκίγζγ ηπθ Raf-1 ζαε B-Raf
πλααμαηκπκεείηαε μέζπ θπζθκλνηευζεπθ ζαε απκθπζθκλνηευζεπθ με
επαζσηκνδγ

πλσζδεζγ

ηγμ

14-3-3.

Ε

ζελίθγ

445

είθαε

ζνθεξυμ

θπζθκλνηεπμέθγ ζηγ B-Raf ζαε ανηή γ θπζθκλνηίπζγ ζε ζνθδναζμσ με ηκ
αζπαληεζσ κιτ ζηγθ δέζγ 448 (εζκδτθαμκ ηγμ ηνλκζίθγμ 341 ηγμ Raf-1)
πεζηετεηαε ππμ ζνμΰάηηεε ζηγθ νογηή εθελασηγηα ζεθάζγμ ηγμ B-Raf, γ κπκία
είθαε 15-20 θκλέμ νογησηελγ ηγμ Raf-1 [78].

2.3.3 Γκενγμπμίεζε ΙΓΗ1/2
Με ΙΓΗ1/2 είθαε ηα μκθαδεζά απκδεζηά ζαδκδεζά νπκζηλυμαηα ηπθ
ηλευθ πλπηερθυθ Raf [79]. Με ERK1/2 εθελακπκεκτθηαε με θπζθκλνηίπζγ
μεαμ ηνλκζίθγμ ζαε μεαμ δλεκθίθγμ ζηκ ΠΓΡ μκηίΰκ ηκν activation loop ζαε
ανηέμ κε θπζθκλνηευζεεμ ζαηαητκθηαε απσ ηεμ MEK1/2 [80]. H MEK1
εθελακπκεείηαε με θπζθκλνηίπζγ δτκ ζαηαηκίππθ ζελίθγμ ζηεμ δέζεεμ 218
ζαε 222 ηκν activation loop [81]. Με ΙΓΗ1/2 πελεέξκνθ μεα αηηγηκνξία
πηκτζεα ζε πλκηίθεμ, γ κπκία δεπλείηαε απαλαίηγηγ αεα ηγθ αθααθυλεζγ ζαε
εθελακπκίγζγ απσ ηεμ πλπηεΐθεμ Raf. Ε αηηγηκνξία ανηή δεθ ζνθαθηάηαε ζε
άηηεμ ΙΑPKKs ζαε ζνθεπυμ απκηεηεί μεα εεδεζή ΰάζγ αεα ηγθ ζγμαηκδσηγζγ
ηπθ MEK1/2 απσ ηεμ πλπηεΐθεμ Raf [82].
Έθα ζγμαθηεζσ ζηκεξείκ πκν πλκέζνοε απσ ηεμ μεηέηεμ εθελακπκίγζγμ
ηπθ ΙΓΗ/ERK απσ ηεμ πλπηεΐθεμ Raf, είθαε σηε γ B-Raf έξεε μεα πκητ
μεααητηελγ εζαθσηγηα θα εθελακπκεεί ανηέμ ηεμ ζαδκδεζέμ ζεθάζεμ απσ σηε κε
άηηεμ δτκ πλπηεΐθεμ Raf. Ανησ ζνμΰαίθεε ζε πκηηκτμ ζνηηαλεζκτμ ητπκνμ
66

(εθκΰηάζηεμ, θενλεζά ζτηηαλα ηεμθκζτηηαλα), αθειάληγηα εάθ γ B-Raf
εζθλάβεηαε ζε νογηά επίπεδα ή σξε [83-84]. Γπίζγμ γ B-Raf έξεε μεααητηελγ
ζνααέθεεα αεα ηκ νπσζηλπμά ηγμ απσ σηε κε άηηεμ δτκ πλπηεΐθεμ Raf. Ισηεμ
νπελεζθλαζηκτθ ζε εζηεζή ζνηηαλκζαηηεέλαεεα ζαε αθκζκζαηαζλγμθεζηκτθ κε
ηλεεμ πλπηεΐθεμ Raf μπκλκτθ θα θπζθκλνηευζκνθ ζαε θα εθελακπκεήζκνθ ηγθ
ΙΓΗ, σμπμ γ B-Raf έξεε 50 θκλέμ μεααητηελγ εζαθσηγηα έθαθηε ηγμ Raf-1.

3. ΜΔΕΓΓΟ ΟΗΓΣΓΖΟ
Ε κηκέθα ανιαθσμεθγ αθάαζγ αεα ζαηαθσγζγ ηπθ μγξαθεζμυθ
καζκαέθεζγμ ηπθ θεθλκΰηαζηπμάηπθ ζαε απσ ηγθ άηηγ γ ζνξθή ζνμμεηκξή
ηπθ

ακθεδίπθ

ηγμ

κεζκαέθεεαμ

Ras

ζαε

Raf

ζε

δεάθκλεμ

μκλθέμ

θεκπηαζμάηπθ, κδήαγζε ζηγθ εδέα θα δεελενθγδεί πεδαθή ζνζξέηεζγ μεηαιτ
ηκνμ. Έηζε αλξεζά νπήλιε γ πλκζέααεζγ ηγμ μεηέηγμ αεα ετλεζγ ηπθ
ζνξθσηελπθ μεηαηηάιεπθ ηπθ εθ ησαπ ακθεδίπθ ζε θεθλκΰηαζηυμαηα. Οηγθ
πκλεία, με ηγθ ετλεζγ ζαητηελπθ αθηεδλαζηγλίπθ σζκθ αθκλά ηγθ εζξτηεζγ
RNA απσ παλαθεθκμέθκ εζησ, πλκέζνοε γ δνθαησηγηα γ δεελετθγζγ θα αθκλά
ζαε ζηγθ έζθλαζγ ηπθ ζναζεζλεμέθπθ ακθεδίπθ.
Έθα άηηκ δέμα πκν απκηέηεζε δνζζκηία ζηγθ σηγ πλκζπάδεεα, ήηαθ γ
ζνηηκαή θνζεκηκαεζυθ δεεαμάηπθ πκν δα ηεεηκνλακτζαθ πμ μέηλκ ζταζλεζγμ
ηγμ μεηλκτμεθγμ έζθλαζγμ. Δεθ είθαε ζνξθσ θαεθσμεθκ θα αθαελείηαε έθαμ
θεθλσμ αεα μγ θεκπηαζμαηεζκτμ ησακνμ ζαε πσζκ μάηηκθ απσ παεδεζέμ ή
θεκαθεζέμ γηεζίεμ, υζηε θα νπάλξεε αζσμα ζαητηελγ ζναζλεηεζή ζνζξέηεζγ.
Ναλσηα ανηά έαεθε πλκζπάδεεα θα δγμεκνλαγδεί μία ηλάπεβα ηέηκεπθ μγ
θεκπηαζμαηεζυθ θεθλυθ, έζηπ ζαε απσ ηίακ μεααητηελεμ γηεζίεμ ζαε ζαθυμ
μεζλσηελγ ζε αλεδμσ απσ ηα δείαμαηα ηπθ θεθλκΰηαζηπμάηπθ. Αιίβεε θα
ζγμεεπδεί σηε αζσμα ζαε κε σαζκεWilms, αθ ζαε ζνξθκί σαζκε ηγμ παεδεζήμ
γηεζίαμ, είθαε αλζεηά ζπάθεκε ζαε γ δγμεκνλαία μίαμ ηλάπεβαμ ηέηκεκν νηεζκτ,
απκηέηεζε ζγμαθηεζή πλσζηγζγ αεα ηκ ελενθγηεζσ ανησ έλακ.
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Αλζεηέμ μεηέηεμ έξκνθ ζνθδέζεε ηα ακθίδεα WT-1 ζαε ΰ-Catenin
(CTNNB1) [85-91] με ηκ ζγμαηκδκηεζσ μκθκπάηε ηπθ Ras ζαε εεδεζσηελα με
ηκ K-Ras, ζε έθαθ αλεδμσ ζνηηαλεζυθ ζεελυθ, πεελαμαησβππθ ζαε
θεκπηαζμάηπθ. Γθ ηπ μεηαιτ ηα δτκ ανηά ακθίδεα ζνμμεηέξκνθ, εεδεζά σηαθ
μεηαηηάζζκθηαε ζηγ δγμεκνλαία θεθλκΰηαζηπμάηπθ ζαε έηζε μπκλεί ζαθείμ θα
κδγαγδεί ζηγθ νπσδεζγ σηε ζαε ηκ μκθκπάηε ηπθ Ras/Raf ζνμμεηέξεε ζηγθ
παδκαέθεζγ ηπθ εθ ησαπ θεκπηαζμάηπθ.
Έηζε, ηέδγζε γ εδέα θα αίθεε γ ζναζεζλεμέθγ μεηέηγ.
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ΓΖΔΖΗΜ ΙΓΞΜΟ
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ΙΓΘΜΔΜΖ ΗΑΖ ΡΘΖΗΑ
1 ΙΓΘΜΔΜΖ
1.1 Οοιιμγή Δεηγμάηςκ
Ε

ζνηηκαή

ηπθ

δεεαμάηπθ

έαεθε

απσ

ηκ

Ναδκηκακαθαηκμεζσ

Γλααζηήλεκ ηκν Κκζκζκμείκν Ναίδπθ Αδγθυθ «Ααία Οκθία» ζαε απσ ηκ
Ναδκηκακαθαηκμεζσ Γλααζηήλεκ ηκν Γ.Κ. Θεζζαηκθίζγμ «Γ. Γεθθγμαηάμ».
Οναζεζλεμέθα απσ ηκ «Ααία Οκθία» ζνηηέξδγζαθ 32 ζτΰκε παλαθίθγμ
αζδεθυθ πκν δεααθυζηγζαθ με σαζκ Wilms, εθυ απσ ηκ «Γ. Γεθθγμαηάμ»
ζνηηέξδγζαθ 10 ζτΰκε παλαθίθγμ πκν αθκλκτζαθ θνζεκηκαεζσ θεθλεζσ
παλέαξνμα, απσ αζδεθείμ πκν αθαίλεζαθ ηκ θεθλσ ηκνμ αεα μγ θεκπηαζμαηεζσ
θσζγμα (ηλκξαίκ αητξγμα, ηκίμπιγ ζ.α.) ζαε ξλγζεμκπκεήδγζαθ πμ ζκθηλση.
Όηα ηα πελεζηαηεζά ζνθκδετκθηαθ απσ ηγθ αλξεζή εζηκηκαεζή έζδεζγ. Γπίζγμ
ζε σηα ηα νηεζά, ζσπγζαθ θέεμ ηκμέμ απσ ηκνμ ζτΰκνμ παλαθίθγμ ζαε
πηαζίδεα ξλπμαηίζηγζαθ με αεμκηκινηίθγ-γπζίθγ, υζηε επαθαεπεΰεΰαευδγζε
γ δεάαθπζγ ζαε έαεθε παλάηηγηα γ επεηκαή ηπθ ζαηάηηγηπθ πελεκξυθ πκν
ξλγζεμκπκεήδγζαθ πελεηαίλπ αεα ηεμ μκλεαζέμ ηεξθεζέμ επειελααζίαμ ηπθ
δεεαμάηπθ.
Πα πελεζηαηεζά πκν ξλγζεμκπκεήδγζαθ πμ ζκθηλση αθααζαζηεζά
πλκήηδαθ απσ μεααητηελεμ γηεζίεμ, αθ ζαε έαεθε ηκνηάξεζηκθ πλκζπάδεεα θα
αθήζκνθ ζε παεδεά. Ανησ ζνθέΰγ ησαπ ηγμ ζπαθεσηγηαμ θα αθαελεδεί έθα
θεθλσ απσ έθα πκητ μεζλσ παεδί αεα άηηγ αεηεκηκαία, πέλαθ θεκπηάζμαηκμ.
Πα δγμκαλαθεζά ζηκεξεία απσ ηεμ 42 ανηέμ ζνθκηεζά πελεπηυζεεμ
ζνθκοίβκθηαε ζηκθ Νίθαζα 1.
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Νίθαζαμ 1. Οηκεξεία ηπθ νπσ μεηέηγ δεεαμάηπθ
Wilms σαζκε

Φνζεκηκαεζά

P-value

32

10

-

Ειηθία (μέζκ σλκ ± ΟΑ, έηγ)

3,1±2,8

12,5±7,5

0,010α

Φύιμ
Άλλεθεμ (%)
Θήην (%)
Ιέγηζηε Δηάμεηνμξ Όγθμο
(μέζκ σλκ ± ΟΑ, εζαηκζηά)

15 (46,9)
17(53,1)
9,8±4,1

5 (50)
5 (50)
-

1,00α

15 (46,9)
17 (53,1)

6 (60,0)
4 (40,0)

0,47ΰ

-

-

-

-

-

-

Ανηζμόξ πενηζηαηηθώκ

Θέζε όγθμο
Αλεζηελσ θεθλσ (%)
Δειεσ θεθλσ (%)
Ζζημιμγηθόξ οπόηοπμξ
Οηλπμαηεζσμ (%)
Γπεδγηεαζσμ (%)
Βηαζηεζσμ (%)
Νμζμζηό Κέθνςζεξ
(μέζκ σλκ ± ΟΑ, %)

43,0
30,0
27,0
31,9±14,8

Κεθνμγεκή οπμιείμμαηα
Ναλαηγλκτθηαε (%)
Δεθ παλαηγλκτθηαε (%)

13 (40,6)
19 (59,4)

-

αMann-Whitney U test (2-tailed):β Chi-square or Fisher’s exact test (2-tailed).ΟΑ:
Οηαδελά Απσζηεζγμ

1.2 Γθπύιηζε DNA από ηζημύξ
Πκ DNAαπκμκθυδγζε απσ ηκνμ παλαθεθκμέθκνμ εζηκτμ με ηκ
πλπησζκηηκ ηκν ζεη ηγμ QIAamp® DNA FFPE Tissue Kit (Qiagen N.V.,
Venlo, Netherlands), σππμ νπκδείζθναθ κε κδγαίεμ ηκν ζαηαζζεναζηή.
Οναζεζλεμέθα, αλξεζά ηκμέμ πάξκνμ

10μm πάλδγζαθ με ηγ ξλήζγ

μεζλκησμκν ζαε αθκτ πλυηα είξε αίθεε αθηεπαλαΰκηή πάθπ ζηκθ ζτΰκ
παλαθίθγμ

απσ

ηκ

αθηίζηκεξκ

πηαζίδεκ

αεμαηκινηίθγμ-γπζίθγμ,

αεα

ηανηκπκίγζγ ηγμ πελεκξήμ ηκν σαζκν. Με ηκμέμ ανηέμ ηκπκδεηήδγζαθ ζε
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μεζλκτμ δκζεμαζηεζκτμ ζπηήθεμ (ependorf) ζαε πλυηα ιεπητδγζαθ με
ινησηγ, έπεεηα με απσηνηγ αεδνηεζή αηζκσηγ, υζηε θα μπκλέζεε θα αθαελεδεί
γ παλαθίθγ. Ε δεαδεζαζία ξλεεάζηγζε ζάπκεεμ επαθαηήοεεμ με ηγ ξλήζγ ηγμ
ινησηγμ αεα θα επεηενξδεί γ ζαητηελγ δνθαηή απκπαλαθίθπζγ. Πκ επσμεθκ
ΰήμα αθκλκτζε ζηγθ επυαζγ ηπθ εζηυθ ζηκνμ 56°C με πλπηερθάζγ Η, μέξλε
ηγθ πηήλγ δεάηνζή ηκνμ. Έπεεηα, γ δελμκζλαζία ανιήδγζε ζηκνμ 90°C με
ζζκπσ ηγθ απκδεάηαιγ ηπθ δεπηυθ εηίζπθ ηκν DNA πκν είξαθ αθαδεαηαξδεί
απσ ηγθ επίδλαζγ μκθεμκπκίγζγμ ηγμ θκλμσηγμ. Έπεεηα με ηγ ξλήζγ ηπθ
αθηεδλαζηγλίπθ θκλμσηγμ ζαε ξηπλκθκλμίκν ζαε μελεζέμ πητζεεμ, ηκ DNA
απκμκθυδγζε ζε TE δεάηνμα ζαε απκδγζετηγζε ζηκνμ -20°C μέξλε ηγθ
επσμεθγ ξλήζγ.

1.3 Αιοζηδςηή Ακηίδναζε ηεξ Νμιομενάζεξ θαη πμιομμνθηζμόξ μήθμοξ
ημεμάηςκ DNA μεηά από θμπή µε έκδομα πενημνηζμμύ» (Restriction
Fragment Length Polymorphisms - RFLPs
Γεα θα αθεξθενδκτθ κε ζνξθσηελεμ μεηαηηάιεεμ πκν αθκλκτθ ζηκ
ζπδεζσθεκ 12 ηπθ ηλευθ Rasακθεδίπθ, ζαδυμ ζαε γ μεηάηηαιγ V600E ηκν
ακθεδίκν B-Raf, έαεθε ξλήζγ ηπθ παλαζάηπ εζζεθγηυθ:
Ννμσόκ
PCR(bp
)

Γμκίδημ

Γθθηκεηήξ (αιιειμοπία 5'-3')

Tm
(°C)

K-Ras

ACTGAATATAAACTTGTGGTAGTTGGACCTTCA
AAGAATGGTCCTGGACC

58

157

Wt:113+29+15
Mut:142+15

H-Ras

GAGACCCTGTAGGAGGACCCGGGTGCTGAGACGA
GGGACT

60

312

Wt:236+55+21
Mut:291+21

N-Ras

AACTGGTGGTGGTTGGACCAATATTCATCTTACA
AAGTGGTCCTGGA

60

83

Wt:41+19+23
Mut:60+23

B-Raf

TCATAATGCTTGCTCTGATAGGA
GGCCAAAAATTTAATCAGTGGA

58

224

Wt:124+87+13
Mut:211+13
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RFLP πνμσόκηα

Ε δελμκζλαζία ζηγθ κπκία επεηετξδγζε γ αθηίδλαζγ ήηαθ ζηκνμ 58°C
αεα ηα K-Ras ζαε B-Raf, εθυ ζηκνμ 60°C αεα ηα H-Ras ζαε N-Ras. Ε
ζναζέθηλπζγ ηκν MgCl πκν ξλγζεμκπκεήδγζε ήηαθ ζηα 3mM, εθυ γ
πκηνμελάζγ ήηαθ γPfu (Fermentas, Vilnius, Lithuania) με ζζκπσ ηγ
μεααητηελγ δνθαηή πεζησηγηα απκηεηεζμάηπθ.
Ιεηά ηκ πέλαμ ηπθ αθηεδλάζεπθ μία πκζσηγηα ηπθ 5μl ζάδε
πλκρσθηκμ ηκπκδεηήδγζε ζε εεδεζά δεαμκλθπμέθεμ δέζεεμ (πγαάδεα) εθσμ
ηβεη αααλσβγμ (2%) έξκθηαμ ξλπμαηεζηεί με ΰλπμεκτξκ αεδίδεκ ζαε
γηεζηλκθκλήδγζε, υζηε θα μπκλεί μέζπ εεδεζήμ ζάμελαμ θα απκζαηνθδεί ηκ
μέαεδσμ ηκν ζαε επκμέθπμ γ επεηνξήμ εθίζξνζή ηκν. Έπεεηα ηα πλκρσθηα ηγμ
PCR (10μl) εππάζηγζαθ αεα 16 υλεμ ζηκνμ 37°C μαβί με 20units ηπθ
πελεκλεζηεζυθ εθβτμπθ MvaI (K-Ras, N-Ras), MspI (H-Ras) ζαεTspRI (BRaf) (Fermentas). Πα απκηεηέζμαηα ηγμ πέογμ με ηα έθβνμα πελεκλεζμκτ
γηεζηλκθκλήδγζαθ έπεεηα ζε ηβεη 2% αααλσβγμ, αθκτ ξλπμαηίζηγζαθ με
ΰλπμεκτξκ αεδίδεκ. Έηζε αθεξθετηγζε ηκ εζάζηκηε πλκρσθ με ζζκπσ ηγθ
απκζάηνογ πεδαθήμ μεηάηηαιγμ. Όηεμ κε αθπηέλπ πεελαμαηεζέμ δεαδεζαζίεμ
επεηεηέζηγζαθ απσ δτκ θκλέμ ζαε αθηεπλκζππενηεζά δείαμαηα εηέαξδγζαθ με
αηηγηκτξεζγ ζαηά Sanger αεα ζαητηελγ πεζηκπκίγζγ ηπθ απκηεηεζμάηπθ.

1.4 Γθπύιηζε RNA από ηζημύξ – Ακηίζηνμθε Ιεηαγναθή – Ναναζθεοή
cDNA
Ε εζξτηεζγ ηκν RNA απσ ηκνμ εζηκτμ πλααμαηκπκεήδγζε με ηγ ξλήζγ
ηκν Wax Free TMFFPE RNA Extraction Kit (Trim Gen Corp., Sparks, MD).
Αζκηκνδήδγζαθ

κε κδγαίεμ

ηκν

πλπηκζσηηκν

ηκν ζαηαζζεναζηή.

Ε

ζαδαλσηγηα ζαε γ ζναζέθηλπζγ ηκν RNA νπκηκαίζηγζαθ έπεεηα με ηγ
ΰκήδεεα ηκν Nanodrop 1000 spectrophotometer (Nano Drop Products,
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Wilmington, DE) ζαε ζναζεζλεμέθα με μεηλήζεεμ ζηα 260nm απκλλσθγζγμ ζαε
ηκθ ησακ απκλλσθγζγμ 260/280nm. Θσακε απσ 1,8 έπμ 2,0 δεπλκτθηαε
εδαθεζκί αεα ηκ RNA.
Ιε πλυηγ τηγ ηκ απκμκθπμέθκ RNA, έαεθε ζτθδεζγ cDNA με ηγ
δεαδεζαζία ηγμ αθηίζηλκθγμ μεηααλαθήμ (RT), ξλγζεμκπκευθηαμ ηκ ζεη
RETRO script® Kit (Ambion Inc., Austin, TX) ζαε ηκ πλπησζκηηκ Two Step
RT-PCR Protocol. Αθαηνηεζά, αλξεζή πκζσηγηα 2μg κηεζκτ RNA, 8,3μΙ
ηνξαίπθ δεζαμελυθ ζαε θελσ εηετδελκ θκνζηεαζυθ μέξλε ηκθ ζνθκηεζσ σαζκ
ηπθ 12μl, εππάζηγζαθ αεα 3 ηεπηά ζηκνμ 85°C, υζηε θα απκδκμγδκτθ κε
δενηελκηααείμ δκμέμ ηκν RNA. Άμεζα ηα δείαμαηα ηκπκδεηήδγζαθ ζε πάακ
ζαε πλκζηέδγζε ηκ δεάηνμα αεα ηγ ζτθδεζγ ηκν cDNA. Οναζεζλεμέθα ηκ
δεάηνμα ζτθδεζγμ cDNAπελεείξε 10x RT Buffer (500mM Tris-HCl, pH
8.3,750mM KCl, 30mM MgCl2, 50mM DTT), 2.5mM απσ ζάδε dNTP,
10units RNase Inhibitor ζαε 100units MMLV-RT Αθηίζηλκθγ Ιεηααλαθάζγ.
Μ ηεηεζσμ σαζκμ δεαητμαηκμ έθηαζε ηα 20μl, ηα κπκία εππάζηγζαθ ζηκνμ
44°C αεα 60 ηεπηά, σπκν πλααμαηκπκεήδγζε γ αθηίδλαζγ ηγμ αθηίζηλκθγμ
μεηααλαθήμ ζαε έπεεηα γ δελμκζλαζία αθέΰγζε ζηκνμ 92°C αεα άηηα 10
ηεπηά, υζηε θα αδλαθκπκεγδεί γ αθηίζηλκθγ μεηααλαθάζγ. To cDNA πκν
παλάξδγζε απκδγζετηγζε αεα μεηηκθηεζή ξλήζγ ζηκνμ -20°C.
.
1.5 Αιοζηδςηή ακηίδναζε πμιομενάζεξ πναγμαηηθμύ πνόκμο (Real-Time
PCR)
O πλκζδεκλεζμσμ ηγμ έζθλαζγμ ηκν mRNA ηπθ ακθεδίπθ πκν
ειεηάζηγζαθ ζηγθ παλκτζα δεαηλεΰή έαεθε με πκζκηεζσ ηλσπκ με ηγ ξλήζγ
αηνζεδπηήμ αθηίδλαζγμ

πκηνμελάζγμ πλααμαηεζκτ ξλσθκν (Real-Time

Quantitative Polymerase Chain Reaction ή RT-QPCR). Ωμ ακθίδεκ εηέαξκν
ξλγζεμκπκεήδγζε ηκ ακθίδεκ ηγμ αζηίθγμ. Ε αθίξθενζγ ηπθ ζξγμαηεβσμεθπθ
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πλκρσθηπθ έαεθε με ηγ ξλήζγ ηκν kit Brilliant SYBR Green QPCR Master
Mix. Μ ζξεδεαζμσμ ηπθ εζζεθγηυθ έαεθεμ με ηγ ξλήζγ ηκν ηκαεζμεζκτ
Lasergene® software (DNA STAR, Madison, WI). Ρπήλιε μέλεμθα θα
επεζηείθκθηαε ηκνηάξεζηκθ ζε μήζκμ εθσμ εθηλκθίκν μέζκν μεαέδκνμ >800 bp,
υζηε θα απκθενξδκτθ κε πεδαθέμ εθεζξτζεεμ επεμκητθζεπθ απσ αεθπμεζσ
DNA. Με εζζεθγηέμ επεΰεΰαευδγζαθ σζκθ αθκλά ηγθ εεδεζσηγηά ηκνμ με ηκ
πλσαλαμμα BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) ζαε απεεζκθίβκθηαε
ζηκθ παλαζάηπ πίθαζα:
Γμκίδημ

Γθθηκεηήξ (αιιειμοπία 5'-3')

Tm (°C)

Ννμσόκ
PCR(bp)

K-Ras
(RNA)

GGGGAGGGCTTTCTTTGTGTA
GTCCTGAGCCTGTTTTGTGTC

60

174

H-Ras
(RNA)

GGGGCAGTCGCGCCTGTGAACCGGCGCCCAC
CACCACCAG

60

110

N-Ras
(RNA)

GCCATCAATAATAGCAAGATAGGTACATCA
TCCGAGT

55

86

B-Raf
(RNA)

GGGGCAGTCGCGCCTGTGAACCGGCGCCCAC
CACCACCAG

60

101

ΰ-actin
(RNA)

CGGCATCGTCACCAACTGGGCACACGCAGCT
CATTG

60

70

Αλξεζά έαεθε πλκζδεκλεζμσμ ηπθ ΰέηηεζηπθ ζνθδγζυθ ηγμ PCR
(ζναζέθηλπζγ εζζεθγηυθ ζαε δελμκζλαζία πλσζδεζήμ ηκνμ ζηκ cDNA). Πκ
ηεηεζσ μίαμα ηγμ αθηίδλαζγμ PCR αεα ηγθ πκζκηεζκπκίγζγ ηπθ δεεαμάηπθ
ήηαθ: 10μl Maxima™ SYBR Green qPCR Master Mix (Fermentas), 0,6μl
εζζεθγηέμ ακθεδίκν ζησξκν, 0,6μl εζζεθγηέμ ακθεδίκν αθαθκλάμ (αζηίθγ) ζαε
100ng (1μl) cDNA ηκν ζάδε δείαμαηκμ ζε ηεηεζσ σαζκ 20μl. Με αθηεδλάζεεμ
αεα ηκθ πλκζδεκλεζμσ ηγμ έζθλαζγμ ηκν ακθεδίκν ζησξκν ζαε ηγμ αζηίθγμ
έαεθαθ ζε δεαθκλεηεζά 96 πγαάδεα. Με αθηεδλάζεεμ πλααμαηκπκεήδγζαθ ζηκ
Mx3000 Real-Time Thermal Cycler (Stratagene, LaJolla, CA) με ηκ
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ζαηάηηγηκ πλσαλαμμα: αλξεζή δέλμαθζγ ηπθ δεεαμάηπθ ζηκνμ 95°C αεα 10
ηεπηά αεα ηγθ απκδεάηαιγ ηκνμ ζαε ηγθ εθελακπκίγζγ ηγμ hot-start
πκηνμελάζγμ, 40 ζτζηκε με δέλμαθζγ ζηκνμ 95°C αεα 20sec, αθαδεάηαιγ ηπθ
εζζεθγηυθ (annealing) ζηκνμ 60°C (55°C αεα ηκ N-Ras) αεα 30sec ζαε
πκηνμελεζμσμ (extension-elongation) ζηκνμ 72°C αεα 30sec. Ιεηά ηκ πέλαμ
ηπθ ζτζηπθ ηκν πκηνμελεζμκτ, ηα δείαμαηα νπκΰηήδγζαθ ζε ζηαδεαζή ατιγζγ
ηγμ δελμκζλαζίαμ ηκνμ (0.2°C/sec) απσ ηκνμ 60°C ζηκνμ 95°C υζηε θα
πλκζδεκλεζηεί γ ζαμπτηγ απκδεάηαιγμ ηκνμ (Melting curve). Γεα ηγθ
επεΰεΰαίπζγ ηπθ απκηεηεζμάηπθ, έαεθε αθάηνζγ σηπθ ηπθ δεεαμάηπθ ζε
πήζηπμα αααλσβγμ 2%, ξλυζγ με ΰλπμεκτξκ αεδίδεκ ζαε θπηκαλάθγζγ ηπθ
PCR πλκρσθηπθ ζάηπ απσ νπελευδεμ θπμ (UV), εθυ ζε επεηεαμέθα δείαμαηα
πλααμαηκπκεήδγζε ζαε αηηγηκτξεζγ ζαηά Sanger πμ ηεηεζή επεΰεΰαίπζγ ηγμ
σηγμ αζκηκνδκτμεθγμ δεαδεζαζίαμ.
Γεα ζάδε δείαμα έαεθε κ πλκζδεκλεζμσμ ηγμ ζξεηεζήμ πκζσηγηαμ ησζκ
ηκν ακθεδίκν ζησξκν σζκ ζαε ηγμ αζηίθγμ ζαε νπκηκαίζηγζε κ ησακμ ηκνμ. Οηγ
ζνθέξεεα πλκζδεκλίζηγζε κ μέζκμ σλκμ ηπθ ησαπθ αεα ηα θνζεκηκαεζά
δείαμαηα ζαε με ΰάζγ ανηή ηγθ ηεμή πλααμαηκπκεήδγζε γ πκζκηεζκπκίγζγ ηπθ
δεεαμάηπθ ηπθ σαζπθ Wilms.
Ε μαδγμαηεζή δεελααζία μπκλεί θα ζνθκοεζηεί με ηκθ παλαζάηπ ητπκ:
Normalized Sample/Control = (1+Egene)-ΔCtgene/(1+Eβ-actin)-ΔCtβ-actin
Αθαηκαίεμ δεεαμάηπθ παδκηκαεζυθ πλκμ ηα θνζεκηκαεζά δείαμαηα πκν
δεπλήδγζαθ σηε έξκνθ ΰεκηκαεζή ζγμαζία ήηαθ κε ειήμ: μεααητηελεμ απσ 2
θκλέμ ατιγζγ δεπλήδγζαθ πμ νπελέζθλαζγ ηκν ακθεδίκν ζησξκν, εθυ
μεζλσηελεμ ζαηά 2 θκλέμ δεπλήδγζαθ πμ νπκέζθλαζγ.
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1.6 Οηαηηζηηθή ακάιοζε
Ε ζηαηεζηεζή αθάηνζγ ηγμ έζθλαζγμ ηπθ ακθεδίπθ, δγηαδή ηπθ
επεπέδπθ mRNA ηπθ K-Ras, H-Ras, N-Ras ζαε B-Raf εζηεμήδγζε αλξεζά με
ηκ ηεζη ζαθκθεζσηγηαμ Kolmogorov-Smirnov, υζηε θα δεαπεζηπδεί αθ
αζκηκνδκτθ ζαθκθεζή ζαηαθκμή. Αθαησαπμ ηκ απκηέηεζμα, αζκηκτδγζε ηκ
Pearson's ηεζη ή ηκ μγ παλαμεηλεζσ Spearman's ηεζη, υζηε θα μεηεηγδκτθ
αθά βεταγ ή γ ζνζξέηεζγ με ζνθεξήμ μεηαΰηγηέμ (γηεζία, δεάμεηλκμ σαζκν,
πκζκζησ εζηεζήμ θέζλπζγμ). Γπεπλσζδεηα, εηέαξδγζε γ ζνζξέηεζγ με μγ
παλαμεηλεζά βεταγ δεδκμέθπθ (θτηκ, ηκπκαλαθία σαζκν, εζηκηκαία σαζκν,
παλκνζία ή μγ θεθλκαεθυθ νπκηεεμμάηπθ) ξλγζεμκπκευθηαμ ηκ Student'sΠ
ηεζη, αθκτ έαεθε έηεαξκμ με ηκ Levene's ηεζη ή με ηα αθηίζηκεξα μγ
παλαμεηλεζά Mann-Whitney U ζαε Kruskal-Wallis H. Έπεεηα γ έζθλαζγ ηπθ
ακθεδίπθ

ειεηάζηγζε

ζναζλεηεζά

με

δεάθκλεμ

ζηεθεζκπαδκηκαεζέμ

παλαμέηλκνμ πκν πλυηα ζηλπμαηκπκεήδγζαθ, αθάηκαα με ηγθ νπσδεειγ ηγμ
αθάηνζγμ, είηε με ηκ Chi-square (x2) ηεζη είηε με ηκ Fishers's exact ηεζη.
Πέηκμ πκηηαπηά αλαμμεζά μκθηέηα αθάηνζγμ με ηγθ γηεζία πμ ζνθπαλάακθηα, ξλγζεμκπκεήδγζαθ αεα ηγ δεσλδπζγ ηγμ γηεζεαζήμ δεαθκλάμ
μεηαιτ ηγμ κμάδαμ εηέαξκν ζαε ηγμ παδκηκαεζήμ κμάδαμ.
Ε ζηαηεζηεζή επειελααζία ηπθ απκηεηεζμάηπθ ζε ζξέζγ με ηα
ζηεθεζκπαδκηκαεζά

ζηκεξεία

ηπθ

αζδεθυθ

έαεθε

με

ηγ

ξλήζγ

ηκν

πλκαλάμμαηκμ SPSS 11.5 (SPSS, Chicago, IL). Ε ζηαηεζηεζή ζγμαθηεζσηγηα
κλίζηγζε ζηα επίπεδα ηκν 95%, δγηαδή σηαθ P<0.05.

77

2. ΡΘΖΗΑ
2.1 Δηαιύμαηα απμμόκςζεξ RNA θαη DNA


Φαεθκηεζσ

δεάηνμα

απκμσθπζγμ

RNA

ζαε

πλπηερθυθ:

TRIzol

(Invitrogen)


Ζζκπλκπαθσηγ 100% (Merck)



EtOH 70% ζαε 100% (Merck)



dH2O ζαηελααζμέθκ µε DEPC (Invitrogen)



0.1M ζεηλεζσ θάηλεκ ζε 10% αεδαθσηγ



0.3Ι νδλκξηπλεζή ακναθεδίθγ ζε 95% αεδαθσηγ



1% SDS

2.2 Ακηηδναζηήνηα cDNA θαη rt-PCR


Affinity

Script

Multiple

Temperature

cDNA

(Stratagene)
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Brilliant SYBR Green QPCR Master Mix (Stratagene)

Synthesis

kit

2.3 Ριηθά θαη εηαηνείεξ πνμέιεοζεξ

Ριηθό

Γηαηνία

Ριηθό

Γηαηνία

Αγανόδε

Invitrogen

Ιεζακόιε

Fluka

Αηζακόιε

Merck

MOPS

Sigma

Αθνοιαμίδημ

BDH

Μλεηθό μλύ

ΒDH

Ακζναθηθό κάηνημ

Sigma

SDS

BDH

Βμνηθόμλύ

BDH

TEMED

Sigma

Bromophenolblue

Sigma

Tris base

BDH

Βνςμημύπμ αηζίδημ

BDH

Tween 20

Sigma

CAPS

Sigma

Ρδνμλείδημ ημο Καηνίμο

Sigma

Γιοθενόιε

Invitrogen

Ρδνμπιςνηθό μλύ

BDH

Δηζεημζνεσηόιε

Sigma

Yδνμπιςνηθή γμοακηδίκε

BDH

Bicalutamide

LKT Labs

Φαηκόιε

BDH

EDTA

BDH

Φμνμαιδεύδε

BDH

Ζζμπνμπακόιε

BDH

ιςνημύπμ κάηνημ

Sigma

Ηηηνηθό κάηνημ

BDH

ιςνμθόνμημ

Fluka

Flutamide

LKT Labs

R1881

PerkinElmer
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ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΑ

1.1 Ακίπκεοζε μεηαιιάλεςκ ηςκ μειεηώμεκςκ γμκηδίςκ
Ε αθάηνζγ πκν έαεθε με ηγθ πεελαμαηεζή δεαδεζαζία ηπθ PCR-RFLP δεθ
έδεειε ζαμία μεηάηηαιγ ζηα ακθίδεα πκν μεηεηήδγζαθ. Οναζεζλεμέθα ησζκ ηα
ηλία ακθίδεα ηγμ κεζκαέθεεαμ ηπθ Ras, σζκ ζαε ηκ ακθίδεκ B-Raf ήηαθ σηα wild
type ζηγ ζεελά ηπθ δεεαμάηπθ απσ ηκνμ σαζκνμ Wilms πκν μεηεηήδγζαθ,
αεακθσμ πκν ζαηαδεεζθτεε ηγθ ζπάθεα τπαλιγ μεηαηηάιεπθ ζηκνμ εθ ησαπ
σαζκνμ.

1.2 Ακάιοζε απμηειεζμάηςκ ηεξ έθθναζεξ mRNA ηςκ οπό μειέηε
γμκηδίςκ
Ε μεηέηγ πκν έαεθε με ηγ ξλήζγ ηγμ πκζκηεζήμ αθίξθενζγ με
αηνζεδπηή αθηίδλαζγ πκηνμελάζγμ αηγδεθκτ ξλσθκν, έδεειε μία ζξεηεζή
ατιγζγ ηγμ έζθλαζγμ ηπθ ακθεδίπθ Ras ζαε b-Raf, ζε ζταζλεζγ με ηα
δείαμαηα αθαθκλάμ, με έθα μέζκ σλκ ατιγζγμ θα ζνμαίθεηαε απσ 1,02 ζαε 1,27
(H-Ras ζαε K-Ras αθηίζηκεξα) έπμ ζαε 2,36 με 6,55 (αεα B-Raf ζαε N-Ras
αθηίζηκεξα).

Γμκίδημ

Όγθμη Wilms

Δείγμαηα
ακαθμνάξ

Pvalue*

Δείθηεξ
δηαθμνάξ

K-Ras

2.25 ± 0.60

1.77 ± 0.67

0.67

1.27

H-Ras

2.95 ± 0.46

2.89 ± 1.09

0.97

1.02

N-Ras

3.20 ± 1.10

0.49 ± 0.11

0.24

6.55

B-Raf

2.79 ± 0.74

1.18 ± 0.42

0.40

2.36

* Mann-Whitney U t-test
Όιεξ μη ηημέξ είκαη μέζεξ ηημέξ +/- ΟΑΝ
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Θεπηκμελέζηελα αθά δείαμα απεεζκθίβεηαε παλαζάηπ γ ζξεηεζή
έζθλαζγ:
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Οε αλάθγμα γ ζναζεζλεμέθγ έζθλαζγ μπκλεί θα αθαπαλαζηαδεί πμ
ειήμ:

1.3 Οηαηηζηηθή επημένμοξ ακάιοζε ηςκ απμηειεζμάηςκ ζε ζπέζε με ηηξ
οπόιμηπεξ μεηαβιεηέξ
Ε πελεηαίλπ ζηαηεζηεζή αθάηνζγ απκζάηνοε ζάπκεα εθδεαθέλκθηα
απκηεηέζμαηα. Έηζε γ έζθλαζγ ηκν K-Rasεμθαθίβεηαε νογησηελγ ζηκνμ
σαζκνμ Wilms με δεάμεηλκ σαζκν μεααητηελγ ηπθ 10εζ. ζε ζταζλεζγ με ηκν
σαζκνμ μεζλσηελγμ δεαμέηλκν (3,88±1,16 έθαθηε 0,73±0,31, p<0,001).
Αθηίζηκεξκ ετλγμα πλκέζνοε ζαε αεα ηγθ έζθλαζγ ηκν B-Raf (4,21±1,68
έθαθηε 1,66±0,65, p=0,006). Ονθεξίβκθηαμ ηεμ ζηαηεζηεζέμ ζνζξεηίζεεμ
πλκέζνοε αθαηκαία ηγμ έζθλαζγμ ηκν H-Ras ζαε ηγμ έζηαζγμ ηγμ θέζλπζγμ
πκν παλκνζεάβεε κ ζάδε σαζκμ. Ρογησηελα πκζκζηά εζηεζήμ θέζλπζγμ
ζνθδνάβκθηαε με μεεπμέθγ έζθλαζγ ηκν H-Ras ζαε αθηίζηλκθα (4,51±0,61
έθαθηε 2,34±0,74, p=0,033). Γπεπλσζδεηα, γ νογησηελγ εζηεζή θέζλπζγ
θαίθεηαε θα απκλνδμίβεε ηα επίπεδα έζθλαζγμ ηκν K-Ras είηε πλκμ
νογησηελεμ είηε πλκμ ξαμγησηελεμ ηεμέμ (νπελέζθλαζγ ζηκ 35±10,2%
θέζλπζγμ, νπκέζθλαζγ ζηκ 36,4±3,3% θέζλπζγμ ζαε θνζεκηκαεζή έζθλαζγ
ζηκ 19,2±4% θέζλπζγμ, p=0,041).
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Πέηκμ, ζγμαθηεζσ ζηαηεζηεζσ απκηέηεζμα πλκέζνοε ζαε απσ ηγ
ζνζξέηεζγ με ηα εζηκηκαεζά ξαλαζηγλεζηεζά ηπθ σαζπθ. Πκ ακθίδεκ N-Ras
δείξθεε νπελέζθλαζγ σηαθ κ σαζκμ απκηεηείηαε ζνλίπμ απσ ζηλπμαηεζά ζαε
ΰηαζηεζά ζηκεξεία ζαε νπκέζθλαζγ ζηα επεδγηεαζά ζηκεξεία (Οηλπμαηεζά:
4,16±1,17 - Βηαζηεζά: 1,64±0,61 - Γπεδγηεαζά: 0,79±0,28, p=0,047).
Αθηεδέηπμ, γ έζθλαζγ ηκν B-Raf δείξθεε θα ανιάθεηαε με ηγθ παλκνζία
επεδγηεαζυθ ζαε ζηλπμαηεζυθ ζηκεξείπθ, εθυ μεευθεηαε σηαθ νπεληελκτθ ηα
ΰηαζηεζά ζηκεξεία ζηκθ σαζκ (Γπεδγηεαζά: 3,76±2,12, p=0,047; Οηλπμαηεζά:
3,43±1,37; Βηαζηεζά: 0,92±0,19; p=0,044). Πα επίπεδα έζθλαζγμ ηπθ K-Ras
ζαε H-Ras δε θάθγζε θα αηηάβκνθ ζε ζξέζγ με ηα εζηκηκαεζά εδεαίηελα
αθπλίζμαηα ηκν σαζκν.
Με παλαπάθπ ζνζξεηίζεεμ απεεζκθίβκθηαε αθαηνηεζά ζε αλαθήμαηα πκν
παλαηίδεθηαε ζηγθ επσμεθγ ζεηίδα.
Πέηκμ

έαεθε

αθάηνζγ

ζνζξέηεζγμ

ηγμ

έζθλαζγμ

μεηαιτ

ηπθ

μεηεηυμεθπθ ακθεδίπθ, δγηαδή αθ νπσ ή νπέλ εζθλάβκθηαε παλάηηγηα, με
αθηίζηλκθγ ζξέζγ ή πηήλπμ αθειάληγηα μεηαιτ ηκνμ. Έηζε ζηα θνζεκηκαεζά
δείαμαηα πκν ξλγζεμκπκεήδγζαθ πμ αθαθκλά, μσθκ ηκ K-Ras ζνθεζθλάβεηαε
με ηκ H-Ras (p=0,002). Οηεμ πελεπηυζεεμ ηπθ σαζπθ Wilms, παλαηγλήδγζαθ
πελεζζσηελεμ

ζνζξεηεβσμεθεμ

εζθλάζεεμ.

Οναζεζλεμέθα

ηκ

K-Ras

ζνθεζθλάβεηαε με ηα H-Ras (p=0,006), N-Ras (p<0,001) ζαε B-Raf (p<0,001).
Πκ H-Ras επίζγμ ζνθεζθλάβεηαε με ηκ B-Raf (p<0,001) ζαε ηέηκμ ηκ N-Rasμε
ηκ B-Raf (p=0,001). Με ζνζξεηίζεεμ ανηέμ θαίθκθηαε ζαε ζηκθ παλαζάηπ
πίθαζα:
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Ιε ζησξκ ηγ δεσλδπζγ ζε ζξέζγ με ηεμ γηεζεαζέμ δεαθκλέμ,
δεεθελαήδγζε εεδεζή αθάηνζγ αεα σηεμ ηεμ μεηαΰηγηέμ με ηγθ γηεζία πμ
ζνμπαλάακθηα. Πα δεκλδπμέθα με ΰάζγ ηγθ γηεζία απκηεηέζμαηα δε δεέθελαθ
απσ ηα ήδγ νπάλξκθηα μγ δεκλδπμέθα.
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ΟΡΔΕΠΕΟΕ
Ε αεηεκηκαία εμθάθεζγμ ζαε κε μγξαθεζμκί παδκθνζεκηκαίαμ ηκν
θεθλκΰηαζηυμαηκμ είθαε αζσμα ζε αλζεηά ζγμεία ηκνμ αθειελετθγηκε ή
αδεενζλίθεζηκε, παλσηγ ηγθ ηελάζηεα πλσκδκ πκν έξεε επεηενξδεί ζηκ
δελαπενηεζσ ζκμμάηε ζαε ηα κηκέθα ζαητηελα ζηαηεζηεζά επεΰίπζγμ. Δεάθκλα
πελεαεθθγηεζά ζαε πελεΰαηηκθηεζά αεακθσηα, έξκνθ ζαηγακλεκπκεγδεί πμ
παλάακθηεμ ζεθδτθκν αεα ηγθ εμθάθεζγ ηκν θεκπηάζμαηκμ, σππμ ηκ ζάπθεζμα,
γ έζδεζγ ζε ξγμεζκτμ παλάακθηεμ, ηκ νογησ ΰάλκμ αέθθγζγμ, γ πλκπλσηγηα,
γ μγηλεζή νπέληαζγ ηγμ εαζνμκζτθγμ ή αζσμα ζαε γ πλπηκηκζία [92-93].
Γπίζγμ γ παλκνζία ηπθ θεθλκαεθυθ νπκηεεμμάηπθ έξεε άμεζα ζνθδεδεί με
ανιγμέθγ πεδαθσηγηα αεα αθάπηνιγ θεθλκΰηαζηυμαηκμ.
Πα θεθλκαεθή νπκηείμμαηα ξπλίβκθηαε ζε δτκ ζαηγακλίεμ αθάηκαα με
ηγθ

ηκπκαλαθεζή

ηκνμ

εθησπεζγ,

σηαθ

είθαε

εθησμ

ηκν

θεθλεζκτ

παλεαξτμαηκμ, πκν κθκμάβκθηαε εθδκηκΰεαζά ζαε ζε ανηά πκν είθαε εζησμ ζαε
κθκμάβκθηαε πελεηκΰεαζά αθηίζηκεξα. Πα εθδκηκΰεαζά θεθλκαεθή νπκηείμμαηα
έξκνθ επίζγμ ζνθδεδεί με μεηαηηάιεεμ ή απυηεεεμ ζηκ ακθίδεκ WT-1 ζαε ζηα
δεάθκλα ζτθδλκμα πκν ανησ ζνθεπάαεηαε. Έηζε ζηα ζτθδλκμα WAGRζαε
Denys-Drash

ζνθαθηάμε

εθδκηκΰεαζά,

εθυ

ζνξθά

αθηίδεηα

ηα

παλκνζία

θεθλκαεθυθ

πελεηκΰεαζά

θεθλκαεθή

νπκηεεμμάηπθ
νπκηείμμαηα

απαθηυθηαε ζνλίπμ ζε νπελπηαζηεζέμ/νπεληλκθεζέμ αθπμαηίεμ, σππμ ηκ
ζτθδλκμκ Beckwith-Wiedemann ζαε ηγθ γμεςπεληλκθία, πκν ζνθδέκθηαε
αεθεηεζά με ηα πλκΰηήμαηα απυηεεαμ απκητππζγμ ηκν IGF-2 [94-95].
Γεθεζά, αθ ζαε έξκνθ αθεξθενηεί ζηκ έθα ηλίηκ (1/3) ηπθ σαζπθ Wilms,
ζνθκηεζά ηα ακθίδεα πκν έξκνθ ζνξθή ζνμμεηκξή μέζπ μεηαηηάιεπθ ζηγθ
παδκθνζεκηκαία ανηυθ ηπθ θεκπηαζμάηπθ είθαε ηα WT-1, WT-2, CTNNB-1
ζαε WTX [17, 20, 96-97].
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Γπεαεθεηεζκί παλάακθηεμ επίζγμ εθκξκπκεκτθηαε ζαε θαίθεηαε θα
παίβκνθ ζλίζεμκ λσηκ αεα ηγθ πεδαθή αθάπηνιγ ηπθ θεθλκΰηαζηπμάηπθ.
Πέηκεκε παλάακθηεμ επεθέλκνθ ζνξθσηελα αηηααέμ ζε ακθεδεαζκτμ ησπκνμ,
σππμ ζηκ WT-2 ζαε ζναζεζλεμέθα ζηγ δέζγ 11p15,5 ή αθκλκτθ ηγθ
νπελμεδνηίπζγ ηκν H-19 ζαε ηγθ απυηεεα αεθεηεζήμ απκητππζγμ ηκν IGF-2
[98-100].
Όηεμ ανηέμ κε μεηέηεμ πκν ζαηέδεειαθ ηγθ αεθεηεζή ζνμμεηκξή
παλαασθηπθ ζηκνμ σαζκνμ Wilms, κδήαγζαθ ηγθ επεζηγμκθεζή ζκεθσηγηα θα
εεζάαεε δτκ δεπλίεμ μγξαθεζμυθ αθάπηνιγμ ανηυθ ηπθ σαζπθ:


Ε πλυηγ ξαλαζηγλίβεηαε απσ ζξεηεζά σοεμγ εμθάθεζγ, αθκλά μεαάηα ζε
μέαεδκμ παεδεά με νογησ ΰάλκμ αέθθγζγμ, πεδαθά νπεληλκθεζά ζτθδλκμα,
ηγθ παλκνζία πελεηκΰεαζυθ θεθλκαεθυθ νπκηεεμμάηπθ ζαε ηγθ εζηκηκαεζή
εεζσθα μεααητηελγμ αθαπηαζίαμ ή ζνμμεηκξήμ ΰηαζηεζυθ ζηκεξείπθ. Οε
ανηέμ ηεμ πελεπηυζεεμ αθεξθετεηαε ζνξθά γ απυηεεα απκητππζγμ ηκν
IGF-2.



Ε δετηελγ ζξεηίβεηαε με πλυεμγ εμθάθεζγ ηγμ θσζκν, ζνξθέμ ζνααεθείμ
αθπμαηίεμ ηγμ κνλκπκεγηεζήμ κδκτ, ηγθ παλκνζία εθδκηκΰεαζυθ θεθλεζυθ
νπκηεεμμάηπθ ζαε ηγθ παλκνζία εζηκηκαεζά νπελκξήμ ηπθ ζηλπμαηεζυθ
ζηκεξείπθ.

Οε

ανηέμ

ηεμ

πελεπηυζεεμ

ζνθαθηάμε

ζνξθσηελα

ηεμ

μεηαηηάιεεμ ηκν ακθεδίκν WT-1 [92-93, 95].
Έξκθηαμ

νπσογ

ηγθ

δεαπίζηπζγ

ηγμ

έθηκθγμ

ζαε

ζγμαθηεζήμ

ζνμμεηκξήμ δεαθσλπθ μεηαηηάιεπθ ζηα θεθλκΰηαζηυμαηα, πλκζπαδήζαμε θα
δκτμε αθ ζαε ηα ακθίδεα ηγμ κεζκαέθεεαμ ηπθ Ras, ζαδυμ ζαε ηκ B-Raf,
απκηεηκτθ

μέλκμ

ηπθ

ακθεδίπθ

πκν

ζνμμεηέξκνθ

ζε

ανηήθ

ηγθ

παδκθνζεκηκαία. Άηηπζηε, είθαε ήδγ αθπζησ, σηε ηα ζναζεζλεμέθα ακθίδεα
ζνξθά ΰλίζζκθηαε θα έξκνθ νπκζηεί μεηαηηάιεεμ ζε πκηηέμ μκλθέμ
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θεκπηαζμαηεζυθ θκζγμάηπθ. Έηζε με αθυμκθα ηεμ ζνθγδέζηελεμ μεηαηηάιεεμ
ηπθ ζναζεζλεμέθπθ ακθεδίπθ (hotspots), αθαητζαμε ηα 32 πελεζηαηεζά με
σαζκ Wilmsπκν ζνηηέιαμε αεα ηκ αθ είθαε θκλείμ ζάπκεαμ ηέηκεαμ
μεηάηηαιγμ. Ηαθέθα απσ ηα 32 πελεζηαηεζά μαμ, δεθ απκζάηνοε θκλεία
ζάπκεαμ απσ ηεμ μεηαηηάιεεμ ανηέμ, κδγαυθηαμ ζηκ ζνμπέλαζμα σηε σπκεα
ζνμμεηκξή έξκνθ ηα ηέζζελα νπσ μεηέηγ ακθίδεα ζηα θεθλκΰηαζηυμαηα,
επεηεηείηαε μέζπ λτδμεζήμ ηκνμ ζε επίπεδκ εηέαξκν ηγμ έζθλαζγμ.
Νλκγακτμεθεμ μεηέηεμ, αθ ζαε ζξεηεζά πελεκλεζμέθεμ, επίζγμ είξαθ θηάζεε
ζηκ ζνμπέλαζμα σηε ηα ακθίδεα Ras ζαε B-Raf δεθ εμθαθίβκνθ ζγμεεαζέμ
μεηαηηάιεεμ ζηκνμ σαζκνμ Wilms [101-103]. Αθειάληγηα απσ ηκ παλαπάθπ
αεακθσμ/ζνμπέλαζμα, γ παλκνζία ηπθ θνζεκηκαεζυθ πλπηερθυθ ηπθ ακθεδίπθ
(wild types) δεθ απκζηείεε ζαε ηγ ζνμμεηκξή ηκνμ μέζπ ηκν αθπζηκτ
μκθκπαηεκτ Ras/Raf/Mek/Erk ζηγθ παδκαέθεζγ ηκν θεθλκΰηαζηυμαηκμ,
εεδεζά αθ ηγθδεί νπσογ σηε μέηγ ηκν μκθκπαηεκτ ηκν Ras έξκνθ ζνθδεδεί με
σαζκνμ Wilms πκν εμθαθίβκνθ μεηαηηάιεεμ ζηκ CTNNB-1 με ΰάζγ ηγ
ζταξλκθγ ΰεΰηεκαλαθία [104].
Έηζε απκθαζίζαμε ηγθ πελεηαίλπ δεελετθγζγ, μεηεηυθηαμ ζαε ηγθ
έζθλαζγ ηπθ ακθεδίπθ K-Ras, H-Ras, N-Rasζαε B-Raf ζηα πελεζηαηεζά απσ
σαζκνμ Wilms πκν ζνηηέξδγζαθ. Γεα ηκ ζζκπσ ανησ άηηπζηε, δγμεκνλαήδγζε
ζαε μία κμάδα εηέαξκν με δείαμαηα θνζεκηκαεζυθ, σζκθ αθκλά ηγθ παλκνζία
θεκπηάζμαηκμ θεθλυθ, ηα κπκία πλκήηδαθ απσ πελεζηαηεζά είηε αηνξγμάηπθ
πκν κδήαγζαθ ζηγθ απυηεεα ηκν θεθλκτ είηε απσ μγ θεκπηαζμαηεζέμ
παδήζεεμ, σππμ ηκεμυιεεμ. Πα δείαμαηα ανηά πέλαθ ηγμ ζπαθεσηγηαμ, ήηαθ
πλαζηεζά αδτθαηκ θα αθηεζηκεξκτθ ζηκ γηεζεαζσ θάζμα ηπθ παδκηκαεζυθ
δεεαμάηπθ. Έαεθε πζησζκ ζγμαθηεζή πλκζπάδεεα θα ζνηηεξδκτθ θεθλά απσ
αλζεηά θεαλέμ γηεζίεμ (μέζκ σλκ 12,5 έηγ) ζαε έπεεηα αζκηκτδγζε ζαε γ
ζηαηεζηεζή επειελααζία δεσλδπζγμ ηπθ απκηεηεζμάηπθ με ΰάζγ ηκθ
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παλάακθηα γηεζία, πκν έδεειε σηε ηα απκηεηέζμαηα δεθ άηηαιαθ ζηαηεζηεζή
ζγμαθηεζσηγηα, αζσμα ζαε μεηά ηγ δεσλδπζγ πμ πλκμ ηγθ γηεζία.
Νλσζεεηαε αεα ηγθ πλυηγ κνζεαζηεζά ζνθκηεζή μεηέηγ έζθλαζγμ ηπθ εθ
ησαπ ακθεδίπθ. Οηγ ΰεΰηεκαλαθία, αθαθέλκθηαε δτκ αμθεηεασμεθεμ μεηέηεμ,
ζξεηεζά με ηγθ έζθλαζγ ηγμ Ras p21 πλπηεΐθγμ ζηκνμ παεδεζκτμ θεθλεζκτμ
σαζκνμ, με ηγ μία θα ΰλίζζεε νπελέζθλαζγ ζηκνμ θεθλεζκτμ σαζκνμ, εθυ γ
άηηγ δεθ ζαηέηγιε ζε ζηαηεζηεζά ζγμαθηεζή δεαθκλά ηγμ έζθλαζγμ ηγμ p21
μεηαιτ σαζπθ ζαε θνζεκηκαεζυθ θεθλυθ [105-106]. Αθαθκλεζά με ηκ B-Raf,
κνζεαζηεζά δεθ νπάλξεε ΰεΰηεκαλαθεζή αθαθκλά αεα ηγθ έζθλαζή ηκν ζε
παεδεζκτμ θεθλεζκτμ σαζκνμ ζαε θνζεζά κτηε ζναζεζλεμέθα αεα ηκ
θεθλκΰηάζηπμα.
Πα απκηεηέζμαηα απσ ηγθ έζθλαζγ ηπθ ακθεδίπθ ηγμ μεηέηγμ έδεειαθ
σηε πλάαμαηε ζε ζταζλεζγ με ηγθ κμάδα εηέαξκν, νπήλιαθ δεαθκλέμ. Έηζε
ζνθκηεζά ηα ακθίδεα ανηά νπελεζθλάβκθηαε ζηκνμ σαζκνμ Wilms, αεακθσμ πκν
δείξθεε ηγ ζνμμεηκξή ηκνμ, σθηαμ ημήμαηα ζγμαηκδκηεζυθ μκθκπαηευθ αεα
αεακθσηα ηκν ζνηηαλεζκτ ζτζηκν ζαε ηγμ ζνηηαλεζήμ ατιγζγμ, ζηγ ζνθκηεζή
παδκθνζεκηκαία ζαε ηγμ ζναζεζλεμέθγμ καζκαέθεζγμ.
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Όππμ αίθεηαε αθηεηγπησ ζαε απσ ηκ παλαπάθπ ζξήμα, είθαε
αθαμεθσμεθκ ζε αλζεηκτμ θεκπηαζμαηεζκτμ σαζκνμ, θα παλαηγλείηαε ατιγζγ
ηπθ εθδεάμεζπθ μκλίπθ ηέηκεπθ ζγμαηκδκηεζυθ μκθκπαηευθ, αζσμα ζε αθ δεθ
αθεξθετεηαε μεηάηηαιγ ζηκ ακθίδεκ νπετδνθκ αεα ηγ ζτθδεζή ηκνμ, αθκτ
μπκλεί γ ζαλζεθκασθκμ μεηάηηαιγ θα ζνμΰεί ζε κπκεκδήπκηε άηηκ ειαληγμέθκ
ακθίδεκ, κδγαυθηαμ ζε νπεληεεηκνλαία έθα ζναζεζλεμέθκ

ζαηαλλάζηγ

αθηεδλάζεπθ.
Βέΰαεα, σππμ έξεε θαθεί ζαε μέζα απσ ηγ ΰεΰηεκαλαθία, πκηηέμ θκλέμ
γ τπαλιγ θνζεκηκαεζυθ πλπηερθυθ απσ μγ μεηαηηααμέθα ακθίδεα, μέζα ζε έθα
δεαηαλααμέθκ

ζγμαηκδκηεζσ

μκθκπάηε,

μπκλεί

θα

ηεεηκνλαήζεε

μέζπ

παηίθδλκμγμ αθαηλκθκδσηγζγμ ζαε πμ πλκζηαηενηεζσμ μγξαθεζμσμ έθαθηε
ζηγθ παδκθνζεκηκαία ηγμ ζαλζεθκαέθεζγμ ή ηγμ θεκπηαζμαηεζήμ ειέηειγμ.
Ανησ μπκλεί θα είθαε ζαε γ ειήαγζγ αεα ηεμ δεάθκλεμ δεαζνμάθζεεμ πκν έδεειε
γ πελεηαίλπ ζηαηεζηεζή αθάηνζγ, αθαητκθηαμ ηγθ έζθλαζγ ηκν εζάζηκηε
ακθεδίκν με δεάθκλεμ παλαμέηλκνμ/μεηαΰηγηέμ ηπθ πελεζηαηεζυθ ηπθ
θεθλκΰηαζηπμάηπθ πκν μεηεηήδγζαθ.
Ε ζηαηεζηεζή αθάηνζγ, ηκεπσθ, έδεειε εθδεαθέλκνζεμ ζνζξεηίζεεμ. Ιία
αλξεζή δεαπίζηπζγ αθκλά ζηκ μέαεδκμ ηκν σαζκν. Ε ανιγμέθγ δεάμεηλκμ ηκν
σαζκν (>10εζ.) ζνθκδετεηαε απσ ανιγμέθγ έζθλαζγ ηκν K-Ras ζαε ηκν B-Raf
(p<0,001 ζαε p=0,006 αθηίζηκεξα). Πκ μέαεδκμ ηκν σαζκν Wilms έξεε
ζνζξεηεζηεί ζαε ζε πλκγακτμεθεμ μεηέηεμ με ηεμ εζθλάζεεμ δεαθσλπθ
παλαασθηπθ, σππμ κ VEGF [107], o MMP4 [108] ζαε κ Her2/neu (ERB-B2)
[109]. Οναζεζλεμέθα, πελεκλεζμσμ ή αθαζηκηή ανηυθ ηπθ παλαασθηπθ
κδήαγζε ζε μείπζγ ηκν μεαέδκνμ ηκν σαζκν. Γπεπλσζδεηα, εεδεζά αεα ηκθ KRas, ζνζξέηεζγ με ηκ ανιγμέθκ μέαεδκμ ηκν σαζκν έξεε ΰλεδεί ζηκθ ζαλζίθκ
ηκν πααζλέαηκμ [110], ζηκ ζαζσγδεμ μεζκδγηίπμα [111], ζηκ γπαηκζνηηαλεζσ
ζαλζίθπμα

[112],

ζηκ

λεθκθαλνααεζσ

ζαλζίθπμα

[113]

ζαε

ζηκ

μγ

μεζλκζνηηαλεζσ ζαλζίθπμα ηκν πθετμκθα [114]. Αθηίζηκεξα, ηκ B-Raf έξεε
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ζνθδεδεί με ανιγμέθκ μέαεδκμ ηκν σαζκν ζηκ ζαζσγδεμ μεηάθπμα [115] ζαε
ζηκ δνλεκεεδεζσ ζαλζίθπμα [116].
Γίθαε πλκθαθέμ σηε γ ζνθεξήμ ηεεηκνλαία ηκν μκθκπαηεκτ πκν
ζνμπελεηαμΰάθεε ζαε ηα νπσ μεηέηγ ακθίδεα, κδγαεί ζε δεέαελζγ ηπθ
ζνηηαλεζυθ δεαδεζαζευθ ζξεηεζά με ηκθ ζνηηαλεζσ πκηηαπηαζεαζμσ, κπσηε μία
ηέηκεα

ζνζξέηεζγ

ζε

ζνθάληγζγ

με

ηκ

μέαεδκμ

ηκν

σαζκν

έξεε

παδκθνζεκηκαεζσ αεηεκηκαεζσ.
Έθα άηηκ εθδεαθέλκθ ζηαηεζηεζσ ζηκεξείκ πκν πλκέζνοε απσ ηγθ
πελαεηέλπ

αθάηνζγ

αθκλκτζε

ζηκ

πκζκζησ

θέζλπζγμ

ηκν

σαζκν.

Οναζεζλεμέθα, ηκ H-Ras εμθαθίβεε μεεπμέθγ έζθλαζγ ζε ζνθάληγζγ με ηκ
πκζκζησ εζηεζήμ θέζλπζγμ (p=0,033), εθυ ηκ K-Ras εμθαθίβεε πκεζίηεμ
δεαζνμάθζεεμ, παλκνζεάβκθηαμ κνζεαζηεζά μία απκλτδμεζγ ζηγθ έζθλαζή ηκν,
σζκ ηκ πκζκζησ εζηεζήμ θέζλπζγμ ανιάθεηαε (p=0,041). Γίθαε αεθεζυμ
αθπζησ, σηε ζηγ δεαθκλκπκίγζγ ηπθ μεζεαξνμαηκαεθυθ ζαλζίθπθ, έθαμ απσ
ηκνμ ζγμαθηεζκτμ παλάακθηεμ πκν ζαδκλίβκνθ ηκ ΰαδμσ ζαζκήδεεαμ είθαε ζαε
ηκ πκζκζησ θέζλπζγμ. Οηκνμ σαζκνμ Wilms, πκν ηναξάθεε θα νπελέξεε γ
ΰηαζηεζή ζαε ζηλπμαηεζή εζηκηκαεζή ζνμμεηκξή, άλα έξκνθ έθηκθκ ηκ
ζηκεξείκ ηκν μεζεαξνμαηκαεθκτμ θεκπηάζμαηκμ (ζαλζυμαηκμ), ηκ πκζκζησ
θέζλπζγμ είθαε έθαμ αζσμα δείζηγμ πκν μπκλεί θα απκηεηέζεε πλκαθπζηεζή
ζγμαζία, εεδεζά αθ ζνθδέεηαε με πελεκξέμ ηκν ζηλπμαηεζκτ ζηκεξείκν. Έξεε
δεεξηεί, σηε νογηά πκζκζηά εζηεζήμ θέζλπζγμ, απκηεηκτθ δείζηγ ηαξείαμ
επέζηαζγμ ηκν σαζκν ζαε επκμέθπμ θηπξσηελγμ πλσαθπζγμ, εθυ ζνθδέκθηαε
με

εθελακπκεγμέθκ

H-Ras,

σππμ

απκδείξηγζε

ζε

μεηέηεμ

με

αδαθαηκπκεγμέθκνμ εθκΰηάζηεμ [117-118]. Βέΰαεα, πλσζθαηεμ έλενθεμ,
ζαηέδεειαθ ζαε ηκθ πλκζηαηενηεζσ μγξαθεζμσ μέζπ ηγμ απσπηπζγμ πκν
αζζκτθ ηα wild-type Ras ακθίδεα, απκζηυθηαμ έθαθ καζκζαηαζηαηηεζσ λσηκ,
ζε αθηίδεζγ με ανησθ ηπθ μεηαηηααμέθπθ αθηίζηκεξπθ καζκακθεδίπθ [119120].
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Έηζε, ηκ H-Ras εμθαθίβεε μεεπμέθγ έζθλαζγ, πεδαθυμ μέζα απσ
μκθκπάηεα

ηπθ

θεκπηαζμαηεζυθ

ζνηηάλπθ,

πκν

απκδνθαμυθκνθ

ηκθ

πλκζηαηενηεζσ απκπηπηεζσ ηκν λσηκ, κδγαυθηαμ ζε ατιγζγ ηκν σαζκν ζαε
επκμέθπμ ανιγμέθκ πκζκζησ εζηεζήμ θέζλπζγμ [121]. Ιία αθηίζηκεξγ
δεαδεζαζία μπκλεί θα εζξτεε ζαε ζηεμ πελεπηυζεεμ εζείθεμ ηπθ σαζπθ πκν
παλκνζεάβκνθ μείπζγ ηγμ έζθλαζγμ ζαε ηκν K-Ras ζε αθαηκαία με ηκ πκζκζησ
εζηεζήμ θέζλπζγμ. Όζκθ αθκλά ηεμ πελεπηυζεεμ πκν ηκ K-Ras παλκνζεάβεε
ατιγζγ ηγμ έζθλαζγμ ζε ζνθάληγζγ με ηκ πκζκζησ θέζλπζγμ, πλκθαθυμ άηηα
μκθκπάηεα έξκνθ εθελακπκεγδεί αζνλυθκθηαμ ηκ απκπηπηεζσ δνθαμεζσ ηκν
ζαε αθήθκθηαμ μσθκ ηγ ζνμμεηκξή ηκν K-Ras ζηα μκθκπάηεα ζνηηαλεζήμ
ατιγζγμ ζαε πκηηαπηαζεαζμκτ [122-123].
Πέηκμ, ζγμαθηεζή ζηαηεζηεζή ζγμαθηεζσηγηα πλκέζνοε με ΰάζγ ηκθ
εζηκηκαεζσ ητπκ ηκν σαζκν, δγηαδή ηγθ επεμέλκνμ ζνμμεηκξή ηκν ΰηαζηεζκτ,
επεδγηεαζκτ ή ζηλπμαηεζκτ ζηκεξείκν. Γίθαε πκητ ζγμαθηεζσ αεα σηκνμ ηκν
σαζκνμ Wilms, θα αίθεε ζαηααλαθεί ηκν πκζκζηκτ ζνμμεηκξήμ ηκν ζάδε
ζναζεζλεμέθκν εζηκηκαεζκτ ητπκν, αθκτ απκηεηεί αθειάληγηκ πλκαθπζηεζσ
δείζηγ. Πκ επεδγηεαζσ ζηκεξείκ ζνθδέεηαε ζαθέζηελα με ζαητηελγ πλσαθπζγ
ζε ζξέζγ με ηγ θκζγλσηγηα, ηκ μεηαζηαηεζσ δνθαμεζσ ζαε ηα πκζκζηά
επεΰίπζγμ, εθυ ζαθυμ δνζμεθέζηελκ σηπθ είθαε ηκ ΰηαζηεζσ ζηκεξείκ, με ηκ
ζηλπμαηεζσ ζηκεξείκ θα ΰλίζζεηαε ζάπκν εθδεάμεζα ζηα άηηα δτκ πμ δείζηγμ
πλκαθπζηεζήμ ζγμαζίαμ.
Οηα δεζά μαμ πελεζηαηεζά, γ έζθλαζγ ηκν N-Ras είθαε νογησηελγ
ζηκνμ σαζκνμ με νπελκξή ηκν ζηλπμαηεζκτ ζηκεξείκν ζαε μεεπμέθγ ζε
εζείθκνμ με ανιγμέθκ επεδγηεαζσ ζηκεξείκ (p=0,047). Απσ ηγθ άηηγ πηενλά,
ηκ B-Raf εμθαθίβεε ανιγμέθγ έζθλαζγ ζηκνμ σαζκνμ με ζνλίαλξγ ηγθ
επεδγηεαζή ή ζηλπμαηεζή εζηκηκαεζή εεζσθα, έθαθηε εζείθπθ με ΰαζεζσ
εζηκηκαεζσ μκηίΰκ ηκ ΰηαζηεζσ ζηκεξείκ (p=0,044). Οηεμ πελεπηυζεεμ ανηέμ
πλκζτπηεε έθαμ πλκζηαηενηεζσμ λσηκμ ηκν wild type B-Raf, εθυ θαίθεηαε σηε
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ηκ wild type Κ-Ras δεθ έξεε αθηίζηκεξα αθηε-καζκαεθεηεζσ δνθαμεζσ ή μέζπ
ζάπκεπθ δεαδεζαζευθ, ηκ ξάθεε [124-125].
Ναλαηγλκτμε αεα άηηγ μεα θκλά ηγ δεηηή παδκθνζεκηκαία ζαε ζγμαζία
ηπθ ζναζεζλεμέθπθ νπσ μεηέηγ καζκακθεδίπθ ζνμμεηέξκθηαμ ζε δτκ
θνζεκηκαεζά μκθκπάηεα. Πκ πλυηκ αθκλά ζηκθ ζνηηαλεζσ πκηηαπηαζεαζμσ ζαε
ηεεηκνλαεί ενθκυθηαμ ηγθ ατιγζγ ηκν σαζκν, σηαθ ζάπκεα μεηάηηαιγ έξεε πμ
απκηέηεζμα θα απκλνδμίβεηαε ζαε θα ηεεηκνλαεί ζνθεξυμ ζαε αθειέηεαζηα. Πκ
δετηελκ έξεε θα ζάθεε με ηεμ απκπηπηεζέμ ηεεηκνλαίεμ ζαε σηαθ είθαε
εθελακπκεγμέθκ ζε θνζεκηκαεζέμ ζαηαζηάζεεμ ή σηαθ δεθ έξεε ζνμΰεί ζάπκεα
καζκασθα μεηάηηαιγ θα ηκ απκλνδμίζεε, δλα πλκζηαηενηεζά έθαθηε ζηκθ
αθειέηεαζηκ ζνηηαλεζσ πκηηαπηαζεαζμσ. Γίθαε πλααμαηεζά εθηνππζεαζσ ηκ
αεακθσμ σηε αθάηκαα με ηκ ζνθκηεζσ αεθεηεζσ πλκθίη εθσμ σαζκν, ηκ ίδεκ
ακθίδεκ ζαε επκμέθπμ γ ίδεα πλπηεΐθγ πκν εζθλάβεε ηκ ακθίδεκ ανησ, μπκλεί
θα έξεε επααπαεζή ή αθαζηαηηεζή ζνμμεηκξή, ζε ζνθάληγζγ με ηκ πκεκ απσ ηα
μκθκπάηεα ζηα κπκία δνθγηεζά μπκλεί θα ζνμμεηέξεε έξεε ζηεεδυζεε ή
νπεληεεηκνλαεί.
Ε ζναζεζλεμέθγ μεηέηγ πέλα απσ ηα ζνμπελάζμαηα ζηα κπκία κδήαγζε,
αιίβεε θα ζγμεεπδεί σηε είξε ζαε ζάπκεα ζηκεξεία πκν εζ ηπθ πλααμάηπθ
απκηέηεζαθ πελεκλεζμκτμ. Έθα ηέηκεκ ζηκεξείκ ήηαθ κ ζξεηεζά πελεκλεζμέθκμ
αλεδμσμ πελεζηαηεζυθ με σαζκνμ Wilms πκν είξαμε ζηγ δεάδεζή μαμ. Οηγθ
Γηηάδα δεθ νπάλξεε επίζγμγ ζαηαμέηλγζγ επίπηπζγμ θεθλκΰηαζηυμαηκμ. Αθ
νπκηκαεζηεί μία πλκζέααεζγ ηγμ ηεμήμ με αθυμκθα ηκθ αμελεζάθεζκ πηγδνζμσ
ζαε ζνθεζηεμυθηαμ σηε ζηγθ Αμελεζή έξκνμε 500 θέα πελεζηαηεζά αθά έηκμ ζε
έθαθ πηγδνζμσ >30 θκλέμ μεααητηελκ με μεααητηελκ επίζγμ λνδμσ
αεθθήζεπθ αθά 1000 αθδλυπκνμ (12,49 έθαθηε 8,66 ζηγθ Γηηάδα), ησηε
πλκζτπηεε μία πεδαθή μέζγ ηεμή επίπηπζγμ 15 θέπθ πελεπηυζεπθ αθά έηκμ
ζηγ ξυλα μαμ. Γμείμ, ξλγζεμκπκευθηαμ έθα απσ ηα μεααητηελα παεδεαηλεζά
θκζκζκμεία ηγμ ξυλαμ, ζαηαθέλαμε θα ζνηηέικνμε 32 δείαμαηα σαζπθ Wilms
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μέζα ζε έθα δεάζηγμα ηλευθ εηυθ, αεακθσμ πκν απκηεηεί επεηνξία με ΰάζγ ηα
ζηαηεζηεζά δεδκμέθα πκν πλκαθαθέλδγζαθ. Όππμ ζαε ζε άηηεμ μεηέηεμ πκν
έξκνθ αίθεε αθά ηγθ νθήηεκ αεα ηα θεθλκΰηαζηυμαηα, κ αλεδμσμ πελεζηαηεζυθ
δτζζκηα μπκλεί θα νπελΰεί ηγθ ζηίμαζα ηπθ ηίαπθ δεζάδπθ.
Πκ ίδεκ πλσΰηγμα, δγηαδή ηγ ζνηηκαή εζαθκπκεγηεζκτ αλεδμκτ
δεεαμάηπθ, ζνθαθηά ζαθείμ ζαε σηαθ δέηεε θα δγμεκνλαήζεε μία ΰεΰηεκδήζγ
θνζεκηκαεζυθ εζηυθ θεθλεζκτ παλεαξτμαηκμ ζαε μάηεζηα απσ αθηίζηκεξεμ
γηεζίεμ με ανηέμ πκν απαθηάθε κε σαζκε Wilms. Γεα θα μπκλεί ζαθείμ θα έξεε
παεδεζά ή αζσμα ζαητηελα ΰλεθεζά θνζεκηκαεζά θεθλά, δα πλέπεε θα
αθαβγηήζεε ναεή παεδεά (ή ΰλέθγ) πκν έξαζαθ ηκ θεθλσ ηκνμ είηε απσ
ηλανμαηεζμσ είηε απσ ζάπκεκθ άηηκ μγ θεκπηαζμαηεζσ παλάακθηα με
ΰαζεζσηελκ ησακ, ζάπκεα μσηνθζγ. Ηαε πάηε, γ πελεκλεζμέθγ ζνηηκαή πκν
ζαηαθέλαμε θα έξκνμε είξε δεαθκλεηεζή γηεζεαζή ζαηαθκμή. Γεα ηκνμ σαζκνμ
Wilmsγ μέζγ γηεζία ήηαθ ηα 3 έηγ, εθυ ηκ θνζεκηκαεζσ μαμ δείαμα πέλα απσ
αλεδμγηεζά πελεκλεζμέθκ είξε πμ μέζγ γηεζία ηα 12,5 έηγ. Γεα θα
ιεπελάζκνμε ηκ πλσΰηγμα ηγμ δεαθκλάμ γηεζίαμ μεηαιτ ηπθ δτκ κμάδπθ
(παδκηκαεζή έθαθηε θνζεκηκαεζή), ζάθαμε ηεμ απαλαίηγηεμ ζηαηεζηεζέμ
δεκλδυζεεμ αεα σηα ηα νπσ μεηέηγ ακθίδεα ζαε ηα απκηεηέζμαηα δεθ έδεειαθ
μεηαΰκηέμ ζηγ ζγμαθηεζσηγηα με ΰάζγ ηγθ γηεζεαζή ζαηαθκμή ηπθ δτκ
κμάδπθ. Όηα ηα απκηεηέζμαηα παλέμεεθαθ ηκ ίδεκ ζηαηεζηεζά ζγμαθηεζά πλεθ
ζαε μεηά ηγ δεσλδπζγ αεα ηγθ γηεζία ζηγθ έζθλαζγ σηπθ ηπθ νπσ μεηέηγ
ακθεδίπθ.
Γπεπλσζδεηκμ παλάακθηαμ πκν απκηέηεζα δέμα πλκΰηγμαηεζμκτ ήηαθ
ζαε ηκ αεακθσμ σηε σηα ηα δείαμαηα πκν μεηεηήδγζαθ αθκλκτζαθ εζηκτμ ζε
παλαθίθγ. Πκ αεακθσμ ανησ ζίακνλα κδγαεί ζε δεάθκλεμ ξγμεζέμ εζθνηεζηεζέμ
δεελααζίεμ, σππμ ηκ ηεασμεθκ cross-linking ηγμ θκλμαηδείδγμ με ζησξκ ηγ
δεαηήλγζγ ηκν εζηκτ, κε κπκίεμ έξκνθ πμ ζνθέπεεα ηγθ απκδεάηαιγ ζαε
ζαηαζηλκθή ηπθ θκνζηερζυθ κιέπθ. Ιάηεζηα σζκ πελεζζσηελκ κε εζηκί
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δεαηγλκτθηαε ζηκνμ ζτΰκνμ παλαθίθγμ, ησζκ κε εζθνηεζηεζέμ ανηέμ δεελααζίεμ
ζνθεξίβκθηαε. Γπκμέθπμ ηκ αεθεηεζσ νηεζσ πκν εζξνηίζαμε απσ ηκνμ
παλαθεθκμέθκνμ εζηκτμ, είξε ζίακνλα νπκζηεί αηηκευζεεμ ζαε μάηεζηα εεδεζά
ηκ RNA, ηκ κπκίκ πμ μσλεκ ζαε ησαπ ηκν σηε είθαε μκθσζηπθκ, έξεε
μεααητηελγ εναεζδγζία απσ ηκ DNA. Γμείμ ξλγζεμκπκεήζαμε ηεμ πεκ άληεεμ
ζαε ζταξλκθεμ μεδσδκνμ απκμσθπζγμ ηπθ θκνζηερζυθ κιέπθ με ζζκπσ ηγθ
σζκ ηκ δνθαησ ζαητηελγ δεαηήλγζή ηκνμ. Γπίζγμ, κε μεηλήζεεμ πκν έαεθαθ
ζξεηεζά με ηκ εζθλαζηεζσ μκηίΰκ ηπθ νπσ μεηέηγ ακθεδίπθ, ήηαθ ζναζλεηεζέμ
με ΰάζγ ηγθ κμάδα με ηκνμ σαζκνμ Wilms ζαε ηγθ κμάδα με ηα θνζεκηκαεζά
θεθλά. Ηαε κε δτκ κμάδεμ αθκλκτζαθ εζηκτμ απσ ζτΰκνμ παλαθίθγμ, κπσηε κε
αηηκευζεεμ πκν μπκλεί θα κδήαγζαθ ζε μείπζγ ηγμ ζναζέθηλπζγμ ηκν RNA
ζαε επκμέθπμ ηγμ αηγδεθήμ έζηαζγμ ηγμ έζθλαζγμ, ηκαεζά δα ήηαθ
αθηίζηκεξεμ, άλα γ αθαηκαία έζθλαζγμ ακθεδίπθ μεηαιτ παδκηκαεζυθ ζαε
θνζεκηκαεζυθ δεεαμάηπθ δα πλέπεε θα έξεε δεαηγλγδεί ζε παλσμκεα επίπεδα.
Πέηκμ, αζσμα ζαε κ ζξεδεαζμσμ ηπθ εζζεθγηυθ αεα ηγ δγμεκνλαία ηπθ cDNA
έαεθε με αθυζγ σηπθ ηπθ αθπηέλπ (ηκ μέαεδκμ ηκν RNA πκν απκμκθυθεηαε
απσ παλαθεθκμέθκνμ εζηκτμ είθαε ζνθήδπμ <500bp) ζαε έηζε επεηεαήζαθ μεζλά
ζε μέαεδκμ μεηάαλαθα (<200bp).
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ΟΡΙΝΓΞΑΟΙΑΠΑ
Ε μεηέηγ πκν εζπκθήδγζε ζε ανηή ηγ δεδαζηκλεζή δεαηλεΰή έξεε μία
ζεελά απσ ηεηεζά ζνμπελάζμαηα, ηα κπκία αθκλκτθ ζηγθ παδκθνζεκηκαία ηπθ
σαζπθ Wilms. Πκ πλυηκ ζνμπέλαζμα πκν πλκέζνοε ζαε απκηεηεί ζαε ηγθ
αλξεζή εδέα ηκν σηκν πκθήμαηκμ, έξεε θα ζάθεε με ηγ μγ τπαλιγ μεηαηηάιεπθ
ζηα ακθίδεα ηγμ κεζκαέθεεαμ ηπθ Ras ζαε ζηκ ακθίδεκ B-Raf ζηα πελεζηαηεζά
ηπθ θεθλκΰηαζηπμάηπθ πκν μεηεηήδγζαθ.
Γπκμέθπμ ηα ακθίδεα Ras ζαε Raf ζαε κε αθηίζηκεξεμ πλπηεΐθεμ πκν
ανηά εζθλάβκνθ δε ζνμμεηέξκνθ μέζπ μεηαηηάιεπθ ζηγθ παδκθνζεκηκαία
ηπθ σαζπθ Wilms.
Πκ επσμεθκ ελυηγμα πκν πλκζπεηάζηγζε αθκλά ζηγ ζνμμεηκξή ηπθ
μκθκπαηευθ Ras/Raf ζηγθ αθάπηνιγ ζαε πεδαθή ειέηειγ ηπθ ζναζεζλεμέθπθ
σαζπθ. Πα απκηεηέζμαηα δείξθκνθ ζαθή ζνμμεηκξή ανηυθ ηπθ μκθκπαηευθ
ζαε μάηεζηα με δεάθκλκνμ λσηκνμ, άηηκηε πλκζηαηενηεζκτμ ζαε άηηκηε πκν
πλκάακνθ ηκ θεσπηαζμα. Γίθαε αθπζησ πηέκθ απσ ηγ ζταξλκθγ ΰεΰηεκαλαθία
σηε ηα μκθκπάηεα Ras/Raf μπκλκτθ θα ζνμμεηέξκνθ ζηγθ αθάπηνιγ εθσμ
θεκπηάζμαηκμ σηαθ ζάπκεα μεηάηηαιγ έξεε απκλνδμίζεε ηγ ηεεηκνλαία ηκνμ ή
μπκλκτθ θα απκηεηκτθ μέλκμ ηκν πλκζηαηενηεζκτ μγξαθεζμκτ, ζνλίπμ μέζπ
δεαδεζαζευθ απσπηπζγμ, σηαθ κε καζκασθεμ μεηαηηάιεεμ δεθ έξκνθ πηήιεε
ζαίλεεμ δέζεεμ ζηγ λτδμεζή ηκνμ. Έηζε παλαηγλκτμε κε θνζεκηκαεζέμ (wild
type) Ras ή Raf πλπηεΐθεμ θα απκηεηκτθ δείζηγ ξεελσηελγμ ή ζαητηελγμ
πλσαθπζγμ αθηίζηκεξα.
Απκηεηεί ηκεπσθ πλσζηγζγ γ πελεηαίλπ μεηέηγ ζαε ζαηαθσγζγ ηγμ
ζνμμεηκξήμ ηπθ νπσ μεηέηγ ακθεδίπθ ζαε ηπθ πλπηερθυθ ηκνμ ζηγθ
παδκθνζεκηκαία ηπθ σαζπθ Wilms, υζηε θα ζαηαζηεί δνθαησ ζηκ μέηηκθ θα
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ζξεδεαζηκτθ αζσμα ζαητηελεμ δελαπενηεζέμ ή δεααθπζηεζέμ/πλκαθπζηεζέμ
ζηλαηγαεζέμ ζε ανησ ηκ παεδεαηλεζσ θεσπηαζμα.
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