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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην εξγαζηήξην 

Αλαηνκίαο, Ηζηνινγίαο θαη Δκβξπνινγίαο ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ κεηαμχ ησλ εηψλ 2006-2009 ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο Βαζηθψλ Ηαηξηθψλ Δπηζηεκψλ θαη είρε σο 

ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επαηηθή 

θαξθηλνγέλεζε. 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ λα εθθξάζσ ζηελ θπξία Διέλε Πέηξνπ-

Παπαδάθε αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Αλαηνκίαο θαη επηβιέπνπζα ηεο 

δηαηξηβήο κνπ γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξεπλεηηθήο κνπ πξνζπάζεηαο. 

Δπίζεο αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή 

Αλαηνκίαο θχξην Ησάλλε Βαξάθε γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαζψο 

θαη γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο επηζεκάλζεηο ηνπ. Τπήξμε δίπια κνπ θάζε θνξά 

πνπ δήηεζα ηε ζπκβνπιή ηνπ θαη ηε βνήζεηά ηνπ.  

ηελ αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Αλαηνκίαο θαη κέινο ηεο ηξηκεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θπξία Μάξζα Αζεκαθνπνχινπ, πνιιά επραξηζηψ. 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή Παζνινγίαο-Ογθνινγίαο θαη δάζθαιφ 

κνπ ζηελ Κιηληθή Ογθνινγία θχξην Υαξάιακπν Καιφθσλν γηα ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ ζην εξεπλεηηθφ κνπ έξγν. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα Παζνινγηθήο 

Αλαηνκηθήο θπξία Υξπζνχια θφπα, ηνλ θαζεγεηή Φπζηνινγίαο θχξην 

Γεψξγην Κσζηφπνπιν θαη ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή Αλαηνκίαο θχξην 

Κσλζηαληίλν Γπθηφπνπιν γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ θάλνπλ λα είλαη κέιε ηεο 

επηακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο κνπ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα απνηειεί ηνλ πέκπην ζε ζπρλφηεηα 

θαξθίλν θαη ηνλ ηξίην ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο 

Οη θχξηνη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο είλαη πιένλ θαιά θαζνξηζκέλνη θαζψο θαη 

κεξηθά απφ ηα βήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παζνγέλεηα ηεο λφζνπ. 

Όπσο ηζρχεη θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θαξθίλνπο, ε επαηηθή 

θαξθηλνγέλεζε είλαη κηα πνιπζηαδηαθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη γελεηηθέο 

αιιαγέο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηνλ θαθνήζε κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ επαηηθνχ 

θπηηάξνπ. 

Ζ ελεξγνπνίεζε νγθνγνληδίσλ, ε αδξαλνπνίεζε νγθνθαηαζηαιηηθψλ 

γνληδίσλ θαζψο θαη ε ππεξέθθξαζε απμεηηθψλ θαη αγγεηνγελεηηθψλ 

παξαγφλησλ κε ηε ζπλαθφινπζε ελεξγνπνίεζε κνλνπαηηψλ κεηαγσγήο 

ζήκαηνο απνηεινχλ κεξηθνχο κφλν απφ ηνπο κνξηαθνχο κεραληζκνχο επαηηθήο 

θαξθηλνγέλεζεο. 

Χζηφζν, πξφζθαηα αλαδεηθλχεηαη νινέλα θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ε 

ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ ην 

κηθξνπεξηβάιινλ ηνπ φγθνπ, ε αιιειεπίδξαζε δειαδή ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ κε ηελ εμσθπηηάξηα νπζία.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε αιιειεπίδξαζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κε 

ηελ εμσθπηηάξηα νπζία κέζσ ησλ ηληεγθξηλψλ, ε νπνία θαίλεηαη φηη 

εκπιέθεηαη ζε φια ηα ζηάδηα θαξθηλνγέλεζεο. 

εκαληηθφ κφξην ζηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία απνηειεί ε ILK 

(Integrin-Linked Kinase), κία θηλάζε ζεξίλεο-ζξενλίλεο πνπ παξεκβάιιεηαη 

ζηα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα πνπ μεθηλνχλ απφ ηληεγθξίλεο, απμεηηθνχο 

παξάγνληεο θαη ζπκκεηέρεη ζηε ξχζκηζε θνκβηθψλ γηα ην θαξθηληθφ θχηηαξν 

ιεηηνπξγηψλ φπσο έιεγρν ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ, απψιεηα ησλ δνκψλ 

ζπλνρήο ηνπ θπηηάξνπ, αλαζηνιή ηεο απφπησζεο θαη ελεξγνπνίεζε ηεο 

αγγεηνγέλεζεο.  

Ζ ζπκκεηνρή ηεο ILK ζηνλ θαξθίλν κειεηάηαη εληαηηθά θαη είλαη ήδε 

ηεθκεξησκέλε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαξθηλσκάησλ φπσο ζηνλ θαξθίλν ηνπ 

παρένο εληέξνπ, ηνπ πξνζηάηε θαη ησλ σνζεθψλ. 
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Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ ε 

πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηνπ ξφινπ ηεο ILK ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο ηνπ αλζξψπνπ θαζψο θαη ζηελ θίξξσζε 

ήπαηνο. 

Μειεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε αλζξψπηλν επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα 

θαη ζε θίξξσζε ε έθθξαζε ηεο ILK θαη εθηηκήζεθε ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ p-

Akt, κφξην πνπ δηακεζνιαβεί ζε πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαξθηληθνχ 

θπηηάξνπ, θαζψο θαη κε ηελ απψιεηα ηεο E-θαληρεξίλεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο β-θαηελίλεο. 

Δίλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλν φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαξθηλνγέλεζεο 

πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο απφ ηε θπζηνινγηθή θπηηαξηθή 

ιεηηνπξγία πνπ αθνξνχλ ζε απμεκέλν θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαζψο θαη 

απμεκέλε αληηαπνπησηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, 

κειεηήζεθε ε έθθξαζε ηεο αληηαπνπησηηθήο πξσηεΐλεο survivin θαη ηνπ 

ξπζκηζηή ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ θπθιίλεο-D1 ζην αλζξψπηλν 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα θαη ζηελ θίξξσζε θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα 

ζπζρεηηζζεί ε έθθξαζή ηνπο κε ην κνλνπάηη κεηαγσγήο ζήκαηνο ILK/p-Akt σο 

πηζαλψλ in vivo δηακεζνιαβεηψλ, αιιά θαη κε ηνλ ελεξγνπνηεκέλν 

κεηαγξαθηθφ παξάγνληα STAT3 (p-STAT3). 

 Έλαο επηπιένλ ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο 

πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηεο έθθξαζεο ησλ κνξίσλ ILK, p-Akt, β-θαηελίλεο, E-

θαληρεξίλεο, survivin θαη θπθιίλεο-D1 κε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο 

παξακέηξνπο.  

Ζ ζπζρέηηζε ησλ κνξίσλ κε ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ ζα 

κπνξνχζε λα αλαδείμεη ην ξφιν ηνπο σο πηζαλψλ πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ. 
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ΑΝΑΣΟΜΗΑ-ΗΣΟΛΟΓΗΑ-ΔΜΒΡΤΟΛΟΓΗΑ ΖΠΑΣΟ 

Μαθξνζθνπηθή Αλαηνκηθή ηνπ Ήπαηνο 

 

Σν ήπαξ είλαη ν κεγαιχηεξνο αδέλαο ηνπ ζψκαηνο θαη επηηειεί πνιιέο 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο πεξηιακβάλνπλ : 

1. Παξαγσγή θαη απέθθξηζε ηεο ρνιήο, ε νπνία θέξεηαη ζηνλ 

εληεξηθφ ζσιήλα θαζψο θαη απνκάθξπλζε ηεο ρνιεξπζξίλεο. 

2. πκκεηνρή ζε κεηαβνιηθέο ιεηηνπξγίεο, πνπ αθνξνχλ ζην 

κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη ιηπψλ (θεηνγέλεζε, 

βηνζχλζεζε θαη απνηθνδφκεζε ρνιεζηεξφιεο, ζχλζεζε 

ιηπνπξσηετλψλ VLDL θαη HDL) , ησλ πξσηετλψλ (βηνζχλζεζε 

παξαγφλησλ πήμεο, αιβνπκίλεο, ηλσδνγφλνπ, ζθαηξηλψλ) θαη ησλ 

πδαηαλζξάθσλ (ξχζκηζε νκνηφζηαζεο γιπθφδεο). 

3. Απνζήθεπζε βηηακηλψλ Α, D, K, B12 θαη γιπθφδεο κε ηε κνξθή 

γιπθνγφλνπ. 

4. Γηήζεζε ηνπ αίκαηνο θαη απαιιαγή ηνπ απφ κηθξφβηα θαη άιια 

μέλα ζψκαηα, πνπ εηζήιζαλ απφ ηνλ απιφ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ 

ζσιήλα κέζσ ηεο θαγνθπηηαξηθήο δξάζεο ησλ θπηηάξσλ 

Kuppfer. 

 

Σν ήπαξ έρεη καιαθή θαη εχπιαζηε ζχζηαζε, ζηνλ ελήιηθα δπγίδεη 

πεξίπνπ 1400 γξακκάξηα, πεξηβάιιεηαη απφ ηλψδε θάςα (θάςα ηνπ Glisson) 

θαη θαηαιακβάλεη ην δεμηφ ππνρφλδξην, εθηεηλφκελν ζην ηδίσο επηγάζηξην. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ήπαηνο θαιχπηεηαη απφ πιεπξέο θαη πιεπξηθνχο 

ρφλδξνπο θη έξρεηαη ζε επαθή κε ην δηάθξαγκα, ην νπνίν ρσξίδεη ην ήπαξ απφ 

ηνλ ππεδσθφηα, ηνπο πλεχκνλεο, ην πεξηθάξδην θαη ηελ θαξδηά. 

Σα φξγαλα κε ηα νπνία έξρεηαη ζε ζηελή επαθή ην ήπαξ είλαη ε 

θνηιηαθή κνίξα ηνπ νηζνθάγνπ, ν ζηφκαρνο, ην δσδεθαδάθηπιν, ε δεμηά 

θνιηθή θακπή, ν δεμηφο λεθξφο κε ην δεμηφ επηλεθξίδην θαη ε ρνιεδφρνο θχζηε 

(Δηθφλα 1). 
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Δηθόλα  1 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ήπαηνο θαη ησλ αλαηνκηθώλ ζρέζεώλ 

ηνπ 

 

 

Γηα πεξηγξαθηθνχο ιφγνπο ην ήπαξ δηαηξείηαη ζ’ έλα κεγάιν δεμηφ ινβφ 

θαη ζ’ έλα κηθξφηεξν αξηζηεξφ ινβφ. Σν φξην ησλ δχν ινβψλ είλαη ε πξφζθπζε 

ηνπ δξεπαλνεηδνχο ζπλδέζκνπ (Δηθφλα 2). Γχν κηθξφηεξνη ινβνί, ν 

ηεηξάπιεπξνο θαη ν θεξθνθφξνο πεξηγξάθνληαη σο ππνδηαηξέζεηο ηνπ δεμηνχ 

ινβνχ, αλ θαη πεηξακαηηθά έρεη απνδεηρζεί φηη αλήθνπλ ιεηηνπξγηθά ζηνλ 

αξηζηεξφ ινβφ. 
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Δηθόλα  2 ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ ινβώλ ηνπ ήπαηνο 

 

 

O δεμηφο θαη ν αξηζηεξφο ινβφο ιεηηνπξγνχλ ρσξηζηά. Καζέλαο απφ 

απηνχο έρεη ηελ δηθή ηνπ αξηεξηαθή θαη ππιαία αηκάησζε θαη ηελ δηθή ηνπ 

θιεβηθή παξνρέηεπζε. Μέζα ζε θάζε ινβφ ε δηάηαμε ησλ θχξησλ θιάδσλ ηεο 

ππιαίαο θιέβαο θαη ηεο επαηηθήο αξηεξίαο είλαη αξθεηά ζηαζεξή ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε πεξηγξαθή ηεζζάξσλ ππιαίσλ ή αγγεηαθψλ ηκεκάησλ. 

Έλα νξηδφληην επίπεδν πνπ δηέξρεηαη απφ φινπο ηνπο ινβνχο ρσξίδεη ην 

ήπαξ ζε νθηψ ή ελλέα ηκήκαηα αλ ν θεξθνθφξνο ινβφο κεηξεζεί ρσξηζηά.  

Οη επαηηθέο θιέβεο βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη παξνρεηεχνπλ 

ην αίκα ησλ παξαθείκελσλ ζε απηέο επαηηθψλ ηκεκάησλ (Δηθφλα 3). 

Σν ήπαξ παξνπζηάδεη δχν επηθάλεηεο: ηελ θάησ-νπίζζηα ή ζπιαρληθή 

θαη ηελ άλσ-πξνζζηνπίζζηα ή δηαθξαγκαηηθή επηθάλεηα. 
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Δηθόλα  3 ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ ήπαηνο 

 

Οη επηθάλεηεο απηέο δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο πξνο ηα εκπξφο κε ην 

νμχ θάησ ρείινο ηνπ ήπαηνο κε εμαίξεζε ην νπίζζην ηκήκα ηνπ νξγάλνπ. Σν 

νμχ θάησ ρείινο ηνπ ήπαηνο θέξεηαη πξνο ηα έμσ θαηά κήθνο ηνπ πιεπξηθνχ 

ηφμνπ (Δηθφλα 4). 

Ζ πχιε ηνπ ήπαηνο βξίζθεηαη ζηελ θάησ-νπίζζηα (ζπιαγρληθή) 

επηθάλεηα θαη απνηειεί κηα βαζηά εγθάξζηα ζρηζκή πεξίπνπ πέληε εθαηνζηψλ. 

Ζ πχιε ζπλδέεη δχν νβειηαίεο αχιαθεο ηεο ζπιαγρληθήο επηθαλείαο θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη ην γξάκκα «Ζ». 

Σν αξηζηεξφ ζθέινο ηνπ Ζ ζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ ζηξνγγχιν ζχλδεζκν 

(απνθξαρζείζα νκθαιηθή θιέβα) πξνο ηα θάησ θαη ηνλ θιεβψδε ζχλδεζκν 

(απνθξαρζείο θιεβψδεο πφξνο) πξνο ηα πάλσ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ 

αξηζηεξή νβειηαία αχιαθα. 
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Δηθόλα  4 ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ επηθαλεηώλ ηνπ ήπαηνο 

 

 

Σν δεμηφ ζθέινο ηνπ Ζ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ δεμηά νβειηαία αχιαθα ε 

νπνία δηεπξχλεηαη θαη ζρεκαηίδεη ηνλ θπζηηθφ βφζξν πνπ θηινμελεί ηελ 

ρνιεδφρν θχζηε πξνο ηα θάησ ελψ πξνο ηα πάλσ ππνδέρεηαη ηελ θάησ θνίιε 

θιέβα, πνπ δηέξρεηαη απφ ηελ αχιαθα απηή. 

ηα φξηα ηεο πχιεο πξνζθχεηαη ην αλψηεξν κέξνο ηνπ ειεχζεξνπ 

ρείινπο ηνπ ειάζζνλνο επηπιφνπ. Μέζα ζ’ απηήλ βξίζθνληαη ν αξηζηεξφο θαη 

δεμηφο επαηηθφο πφξνο, ν δεμηφο θαη αξηζηεξφο θιάδνο ηεο επαηηθήο αξηεξίαο 

θαη ηεο ππιαίαο θιέβαο, λεχξα ηνπ ήπαηνο θαζψο επίζεο θαη κηθξφο αξηζκφο 

ιεκθνγαγγιίσλ (Snell 1992a). 

Σν ήπαξ θαιχπηεηαη νιφθιεξν απφ πεξηηφλαην γη’ απηφ έρεη γπαιηζηεξή 

φςε εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ηεο γπκλήο επηθάλεηαο, ηεο πεξηνρήο ηνπ θπζηηθνχ 

βφζξνπ θαη ηεο πχιεο ηνπ ήπαηνο. 

Οη δηάθνξεο αλαθάκςεηο ηνπ πεξηηνλαίνπ απφ ην ήπαξ απνηεινχλ ηνπο 

ζπλδέζκνπο ηνπ, νη νπνίνη είλαη: 

1. Γξεπαλνεηδήο ζχλδεζκνο 

2. ηεθαληαίνο ζχλδεζκνο 
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3. Αξηζηεξφο θαη δεμηφο ηξίγσλνο ζχλδεζκνο. 

4. Ζπαηνγαζηξηθφο ζχλδεζκνο 

5. Ζπαηνδσδεθαδαθηπιηθφο ζχλδεζκνο. 

 

 

Αηκάησζε ηνπ Ήπαηνο 

 

Σν ήπαξ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα αζπλήζηζην γεγνλφο, φηη δέρεηαη αίµα 

απφ δχν πεγέο:  

1) απφ ηελ ππιαία θιέβα, ε νπνία θέξεη αίµα (70-80% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνπ θηάλεη ζην ήπαξ) πινχζην ζε ζξεπηηθέο νπζίεο 

θαη θησρφ ζε νμπγφλν απφ ηα θνηιηαθά ζπιάρλα θαη,  

2) απφ ηελ επαηηθή αξηεξία, ε νπνία θέξεη αίµα πινχζην ζε 

νμπγφλν. 

 

Σν ύζηεµα ηεο Ππιαίαο Φιέβαο: Ζ ππιαία θιέβα πνπ ζρεκαηίδεηαη 

απφ ηε ζπκβνιή ηεο ζπιεληθήο κε ηελ άλσ κεζεληέξηα θιέβα, δηαθιαδίδεηαη 

θαη' επαλάιεηςε θαη ζηέιλεη µηθξά θιεβίδηα, ηα ππιαία θιεβίδηα, ζηηο ππιαίεο 

ηξηάδεο. Απηά νξηζµέλεο θνξέο θαινχληαη µεζνιφβηνη θιάδνη. Σα ππιαία 

θιεβίδηα δηαθιαδίδνληαη ζε πεξηινβηαθέο θιέβεο (θιέβεο θαηαλνµήο), νη 

νπνίεο πνξεχνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ινβίνπ. Απφ ηηο πεξηινβηαθέο θιέβεο 

µηθξά δηεηζδπηηθά θιεβίδηα εθβάιινπλ ζηα θνιπνεηδή. Σα θνιπνεηδή έρνπλ 

αθηηλσηή πνξεία θαη ζπγθιείλνπλ ζην θέληξν ηνπ ινβίνπ γηα λα ζρεµαηίδνπλ 

ηελ θεληξηθή ή θεληξνιφβηα θιέβα. Καζψο ε θεληξηθή θιέβα πνξεχεηαη ζην 

ιφβην δέρεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξα θνιπνεηδή θαη ζηαδηαθά απμάλεη ζε 

δηάµεηξν. ην ηέινο εγθαηαιείπεη ην ιφβην φηαλ θηάλεη ζηε βάζε ηνπ θαη 

ππνθαζίζηαηαη απφ ηε µεγάιε ππνιφβηα θιέβα. Οη ππνιφβηεο θιέβεο 

βαζµεδφλ ζπγθιείλνπλ θαη ζπγρσλεχνληαη ζρεµαηίδνληαο ηηο δχν ή πεξηζ-

ζφηεξεο µεγάιεο επαηηθέο θιέβεο, νη νπνίεο εθβάιινπλ ζηελ θάησ θνίιε 

θιέβα. 

Σν Αξηεξηαθό ύζηεµα: Ζ επαηηθή αξηεξία είλαη θιάδνο ηεο 

θνηιηαθήο ανξηήο, δηαθιαδίδεηαη ζπλερψο θαη ζρεµαηίδεη ηηο µεζνιφβηεο 

αξηεξίεο. Μεξηθέο αξδεχνπλ ηηο δνµέο ησλ ρνιεθφξσλ πφξσλ θαη άιιεο 

εθβάιινπλ ζηα θνιπνεηδή ζε πνηθίιεο απνζηάζεηο απφ ηα ππιαία δηαζηήµαηα, 

πξαγµαηνπνηψληαο ηελ αλάµημε ηνπ αξηεξηαθνχ θαη ηνπ ππιαίνπ θιεβηθνχ 
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αίµαηνο ζηα θνιπνεηδή. Σν αίµα ξέεη απφ ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην θέληξν ηνπ 

θιαζηθνχ επαηηθνχ ινβίνπ (Δηθφλα 5). 

 

Δηθόλα  5 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο αηκάησζεο ηνπ ήπαηνο 

 

 

Λεκθαγγεηαθή Απνρέηεπζε ηνπ Ήπαηνο 

 

Σν ήπαξ παξάγεη κεγάιε πνζφηεηα ιέκθνπ (πεξίπνπ ην 1/3 σο 1/2 ηεο 

ιέκθνπ φινπ ηνπ ζψκαηνο). Ζ επαηηθή ιέκθνο πξνέξρεηαη απφ ην 

πεξηθνιπνεηδηθφ δηάζηεκα θαη κεηαθέξεηαη ζε έλα κηθξφ ρψξν πνπ βξίζθεηαη 

κεηαμχ ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ηνπ ππιαίνπ δηαζηήκαηνο θαη ησλ 

επαηνθπηηάξσλ πνπ βξίζθνληαη εγγχο απηνχ (Mall space). 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ελ ησ βάζεη ιεκθαγγεία ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ 

πχιε ηνπ ήπαηνο φπνπ θαηαιήγνπλ ζηνπο επαηηθνχο ιεκθαδέλεο. 
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Απαγσγά ιεκθαγγεία απφ ηνπο επαηηθνχο ιεκθαδέλεο εθβάιινπλ ζηνπο 

θνηιηαθνχο ιεκθαδέλεο πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ηνλ θνξκφ ηεο θνηιηαθήο 

αξηεξίαο θαη ηα εγγχο ηκήκαηα ησλ θιάδσλ ηεο θαη απφ εθεί εηζέξρεηαη ε 

ιέκθνο ζηνλ κείδνλα ζσξαθηθφ πφξν. 

Μεξηθά ελ ησ βάζεη ιεκθαγγεία αθνινπζνχλ ηηο επαηηθέο θιέβεο 

πεξλάλε απφ ην ηξήκα ηεο θάησ θνίιεο ζην δηάθξαγκα θαη εθβάιινπλ ζηελ 

κέζε νκάδα ησλ θξεληθψλ ιεκθαδέλσλ θαη απφ εθεί ζηνπο παξαζηεξληθνχο 

ιεκθαδέλεο. 

Σα ιεκθαγγεία ηεο γπκλήο επηθάλεηαο ηνπ ήπαηνο δηαπεξλνχλ ην 

δηάθξαγκα θαη εθβάιινπλ ζηνπο δηαθξαγκαηηθνχο θαη κεζνπλεπκφληνπο 

ιεκθαδέλεο. 

 

Νεύξσζε ηνπ Ήπαηνο 

 

Ζ λεχξσζε ηνπ ήπαηνο πξνέξρεηαη απφ ζπκπαζεηηθά θαη 

πλεπκνλνγαζηξηθά λεχξα κέζσ ηνπ θνηιηαθνχ πιέγκαηνο. Σν αξηζηεξφ 

πλεπκνλνγαζηξηθφ λεχξν ρνξεγεί κεγάιν επαηηθφ θιάδν, ν νπνίνο θέξεηαη 

θαηεπζείαλ πξνο ην ήπαξ (Snell 1992b). 
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Μηθξνζθνπηθή Αλαηνκηθή ηνπ Ήπαηνο 

Ζπαηνθύηηαξα-Λόβηα-Υνιεθόξν ύζηεκα 

 

Σν θχξην δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ήπαηνο είλαη ην επαηηθφ θχηηαξν ή 

επαηνθχηηαξν. 

Σα επαηνθχηηαξα είλαη κεγάια πνιπγσληθά θχηηαξα κε 6 ή 

πεξηζζφηεξεο επηθάλεηεο, έρνπλ πεξίπνπ 20-30 κm δηάκεηξν θαη απνηεινχλ ην 

80% ησλ θπηηάξσλ ηνπ ήπαηνο. ε ηνκέο ρξσκαηηζκέλεο κε αηκαηνμπιίλε θαη 

εσζίλε, ην θπηηαξφπιαζκα ηνπ επαηνθπηηάξνπ είλαη εσζηλφθηιν, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο κεγάινπ αξηζκνχ κηηνρνλδξίσλ θαη εμαηηίαο ηνπ 

εθηεηακέλνπ, θαηά θάπνην ηξφπν, ιείνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ. 

Έρνπλ ζρεηηθά κεγάιν ρξφλν δσήο (πεξίπνπ 5 κήλεο) θαη ζεκαληηθή 

αλαγελλεηηθή ηθαλφηεηα. 

Σα επαηηθά θχηηαξα δηαηάζζνληαη ζε δνθίδεο πάρνπο ελφο θπηηάξνπ 

ζρεκαηίδνληαο ηε δνκηθή κνλάδα ηνπ ήπαηνο πνπ νλνκάδεηαη επαηηθφ ιφβην 

(Δηθφλα 6). Σν επαηηθφ ιφβην ζρεκαηίδεη κία πνιπγσληθή κάδα ηζηνχ κε 

δηαζηάζεηο 0,7x2 ρηιηνζηά. ηνλ άλζξσπν ηα επαηηθά ιφβηα βξίζθνληαη ζε 

ζηελή επαθή ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έθηαζήο ηνπο, πξνθαιψληαο δπζθνιίεο 

ζηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ηνπο. 

ε νξηζκέλεο πεξηνρέο, φκσο, πνπ νλνκάδνληαη ππιαία δηαζηήκαηα, ηα 

ιφβηα δηαρσξίδνληαη απφ ζηξψκα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ. Σα ππιαία δηαζηήκαηα 

βξίζθνληαη ζηηο γσλίεο ησλ θιαζζηθψλ ινβίσλ θαη θαηαιακβάλνληαη απφ ηηο 

ππιαίεο ηξηάδεο. Σν αλζξψπηλν ήπαξ πεξηέρεη 3-6 ππιαίεο ηξηάδεο ζε θάζε 

ιφβην θαη ε θαζεκηά πεξηιακβάλεη έλα θιεβίδην (θιάδνο ηεο ππιαίαο θιέβαο), 

έλα αξηεξίδην (θιάδνο ηεο επαηηθήο αξηεξίαο), έλα πφξν (κέξνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπ ρνιεθφξνπ πφξνπ), ιεκθαγγεία θαη λεχξα. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα επαηηθά θχηηαξα δηαηάζζνληαη ζε δνθίδεο. Σν 

δηάζηεκα κεηαμχ απηψλ ησλ επαηηθψλ δνθίδσλ πεξηέρεη ηξηρνεηδή, ηα 

θνιπνεηδή ηνπ ήπαηνο. Σα επαηηθά θνιπνεηδή απνηεινχληαη απφ αζπλερή 

ζηνηβάδα ζπξηδσηψλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ θαη δε δηαζέηνπλ βαζηθή 

κεκβξάλε. Σα ελδνζειηαθά θχηηαξα ρσξίδνληαη απφ ηα ππνθείκελα 

επαηνθχηηαξα κε ηνλ πεξηθνιπνεηδηθφ ρψξν ηνπ Disse. ηνλ ρψξν ηνπ Disse 

εληνπίδνληαη ηα πεξηθνιπνεηδηθά αζηεξνεηδή θχηηαξα πνπ θπζηνινγηθά 

ζπζζσξεχνπλ ηελ εμσγελψο ρνξεγνχκελε βηηακίλε Α. 
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Δηθόλα  6 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ επαηηθνύ ινβίνπ 

 

 

Δθηφο απφ ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα, ηα θνιπνεηδή πεξηέρνπλ επίζεο 

θαγνθχηηαξα ηεο κνλνππξεληθήο-θαγνθπηηαξηθήο ζεηξάο, γλσζηά σο θχηηαξα 

Kupffer, απφ ην φλνκα ηνπ επηζηήκνλα πνπ ηα πεξηέγξαςε πξψηνο ζηα 1876 

(Δηθφλα 6). Σα θχηηαξα Kupffer έρνπλ ακνηβαδνεηδέο ζρήκα θαη παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ άκπλα ηνπ μεληζηή. Δπίζεο ε παξαγσγή ηνπ ελδχκνπ 

νμπγελάζε ηεο αίκεο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θπηηαξηθφ πιεζπζκφ ζπληειεί 

ζηνλ κεηαβνιηζκφ ηεο ρνιεξπζξίλεο κεηά ηελ απνδφκεζε ησλ γεξαζκέλσλ 

εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ (Naito et al., 2004). 

Σα θνιπνεηδή μεθηλνχλ απφ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ ινβίνπ, εληζρχνληαη απφ 

ηα θιεβίδηα πνπ δηεηζδχνπλ εθεί θαη απνηεινχλ ηειηθνχο θιάδνπο ηεο ππιαίαο 

θιέβαο. Δληζρχνληαη επίζεο απφ ηα επαηηθά αξηεξίδηα θαη θαηφπηλ - 

θαηεπζχλνληαη ζην θέληξν ηνπ ινβίνπ φπνπ εθβάιινπλ ζηελ θεληξηθή θιέβα 

(Δηθφλα 7). 
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ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη επηθάλεηεο ηνπ 

επαηνθπηηάξνπ δελ είλαη ίδηεο. Ζ κηα πιεπξά, γλσζηή σο θνξπθαία επηθάλεηα, 

ζρεκαηίδεη ην ηνίρσκα ηνπ ρνιεθφξνπ ηξηρνεηδνχο, ελψ ε βαζηθνπιάγηα 

επηθάλεηα έξρεηαη, κέζσ ησλ θνιπνεηδψλ, ζε επαθή κε ηελ αηκαηηθή ξνή. 

 

 

 

 

Δηθόλα  7 ρεκαηηθή απεηθόληζε θνιπνεηδώλ θαη θεληξηθήο θιέβαο 

 

 

Γχν επαηνθχηηαξα νπνπδήπνηε θη αλ θαηαιήγνπλ, αθνξίδνπλ έλα 

ζσιελνεηδή ρψξν κεηαμχ ηνπο, γλσζηφ σο ρνιεθφξν ηξηρνεηδέο. Απηά ηα 

ηξηρνεηδή είλαη ην πξψην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ρνιεθφξσλ πφξσλ. Δίλαη 

ζσιελνεηδήο ρψξνο κε δηάκεηξν 1-2 κm πνπ αθνξίδεηαη κφλν απφ ηηο 

θπηηαξηθέο κεκβξάλεο ησλ δχν επαηνθπηηάξσλ απφ ηηο νπνίεο πξνζεθβάιιεη 

κηθξφο αξηζκφο κηθξνιαρλψλ. Οη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο θνληά ζ' απηνχο ηνπο 

ζσιελίζθνπο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε απνθξαθηηθέο ζπλάςεηο. Οη 

ραζκαηηθέο ζπλάςεηο είλαη ζπρλέο κεηαμχ ησλ επαηνθπηηάξσλ θαη απνηεινχλ 

ηηο πεξηνρέο κεζνθπηηάξηαο επηθνηλσλίαο. Σα ρνιεθφξα ηξηρνεηδή ζρεκαηίδνπλ 

έλα ζχκπιεγκα αλαζηνκνχκελνπ δηθηχνπ, πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά κήθνο ησλ 
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δνθίδσλ ηνπ επαηηθνχ ινβίνπ θαη πνπ θαηαιήγεη ζηελ πεξηνρή ησλ ππιαίσλ 

πφξσλ. Ζ ξνή ηεο ρνιήο πξνσζείηαη κε αληίζεηε θνξά απ’ φηη ην αίκα, δειαδή 

απφ ην θέληξν ηνπ θιαζηθνχ ινβίνπ πξνο ηελ πεξηθέξεηά ηνπ. ηελ πεξηθέξεηα 

ε ρνιή εηζέξρεηαη ζηνπο ρνιεθφξνπο αγσγνχο ή αγσγνχο ηνπ Hering θαη νη 

νπνίνη εθβάιινπλ ζηνπο ρνιεθφξνπο πφξνπο ηεο ππιαίαο ηξηάδαο. Οη 

ρνιεθφξνη πφξνη ζηαδηαθά δηεπξχλνληαη θαη ζπγρσλεχνληαη ζρεκαηίδνληαο ην 

δεμηφ θαη ηνλ αξηζηεξφ επαηηθφ πφξν νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείπνπλ ην 

ήπαξ (Δηθφλα 8). 

 

 

Δηθόλα  8 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ρνιεθόξνπ ζπζηήκαηνο 

 

 

Άιιε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο επαηηθήο δνκήο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην 

ππιαίν ιφβην, ην νπνίν έρεη ζην θέληξν ηνπ ηελ ππιαία ηξηάδα θαη ζηελ 

πεξηθέξεηα ηηο πεξηνρέο ησλ γεηηνληθψλ επαηηθψλ ινβίσλ. Σν ππιαίν ιφβην 

είλαη ηξηγσληθφ ζε αληίζεζε κε ηελ πνιπγσληθή φςε ηνπ θιαζηθνχ επαηηθνχ 

ινβίνπ. Έρεη ηελ θεληξηθή θιέβα ζηελ θνξπθή θάζε γσλίαο ηνπ θαη πεξηέρεη 

ηκήκαηα απφ ηξία γεηηνληθά επαηηθά ιφβηα. 
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Έλαο άιινο ηξφπνο ππνδηαίξεζεο ηνπ ήπαηνο ζε ιεηηνπξγηθά ιφβηα είλαη 

λα ζεσξήζνπκε ζαλ κηα κνλάδα ηνπ επαηηθνχ παξεγρχκαηνο ηελ πεξηνρή πνπ 

αξδεχεηαη απφ έλα ηειηθφ θιάδν ηεο πεξηινβηαθήο θιέβαο. Απηή ε κνλάδα 

νλνκάδεηαη επαηηθή αδελνθπςέιε (ηνπ Rappaport), ε νπνία αληαλαθιά 

θαιχηεξα ηηο βιάβεο ζην ήπαξ. Απηέο νη κνλάδεο ζε ηνκέο εκθαλίδνληαη κε 

ζρήκα δηακαληηνχ (πεξηνρή ΚΦ, ΠΓ, ΚΦ, ΠΓ, ζηελ Δηθφλα 9) . 

 

 

Δηθόλα  9 ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δνκώλ ηνπ ήπαηνο 
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Δθηφο απφ ηνπο ηειηθνχο θιάδνπο ηεο ππιαίαο θιέβαο, έλαο θιάδνο 

αξηεξίαο θαη έλαο κηθξφο ρνιεθφξνο πφξνο βξίζθνληαη ζην θέληξν απηήο ηεο 

ππνδηαίξεζεο ηνπ επαηηθνχ παξεγρχκαηνο. Απηή εληνπίδεηαη ζηηο γεηηνληθέο 

πεξηνρέο δχν δηαθνξεηηθψλ θιαζηθψλ επαηηθψλ ινβίσλ. ε ζρέζε κε ηε 

γεηηλίαζε κε ηηο πεξηινβηαθέο θιέβεο, ηα θχηηαξα ηεο επαηηθήο αδελνθπςέιεο 

κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζε δψλεο.  

Ζ δψλε Η βξίζθεηαη εγγχηεξα ζηνλ θνληφ άμνλα θαη ζηνπο θιάδνπο ηεο 

επαηηθήο αξηεξίαο θαη θιέβαο θαη αληηζηνηρεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θιαζζηθνχ 

ινβίνπ. Ζ δψλε ΗΗΗ βξίζθεηαη ζε αξθεηή απφζηαζε απφ ηνλ θνληφ άμνλα θαη 

εγγχηαηα ζηε θεληξηθή θιέβα. Αληηζηνηρεί ζηελ πεξηνρή ηνπ θιαζζηθνχ 

ινβίνπ πνπ πεξηβάιιεη ηελ θεληξηθή θιέβα, ελψ ε δψλε ΗΗ βξίζθεηαη κεηαμχ 

δψλεο Η θαη ΗΗ θαη δελ έρεη ζαθή φξηα (Δηθφλα 10). 

 

 

 

 

Δηθόλα  10 ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ δσλώλ ηεο επαηηθήο αδελνθπςέιεο 
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Δμσθπηηάξηα Οπζία Ήπαηνο 

Ζ εμσθπηηάξηα νπζία απνηειείηαη θπξίσο απφ ηληδψδεο θνιιαγφλν 

ηχπνπ Η, ΗΗΗ θαη V πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ ππιαίσλ δηαζηεκάησλ θαη 

ζηελ θεληξηθή θιέβα, ελψ ην θνιιαγφλν ηχπνπ IV καδί κε ιακηλίλε, εληαθηίλε 

θαη δηθηπσηέο ίλεο ζρεκαηίδεη ηελ βαζηθή κεκβξάλε πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ 

θνιπνεηδηθνχ ελδνζειίνπ θαη ησλ επαηνθπηηάξσλ. 

Άιια κφξηα ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο είλαη πξσηενγιπθάλεο (επαξάλε, 

δεξκαηάλε, ζεητθή ρνλδξντηίλε, πεξιεθάλε, παινπξνληθφ νμχ θαη ληεθνξίλε) 

θαη γιπθνπξσηεΐλεο (ιακηλίλε, ηλνλεθηίλε, ηελαζθίλε θαη εληαθηίλε) (Bedossa 

and Paradis 2003). 

Σν ζπλερέο δίθηπν ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο πνπ πεξηβάιιεη ηα θχηηαξα 

επζχλεηαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζεκάησλ δηα κέζνπ ησλ ζέζεσλ 

δέζκεπζεο θαη γηα ηελ απειεπζέξσζε απμεηηθψλ παξαγφλησλ, νξκνλψλ, 

θπηνθηλψλ ή ελδχκσλ. 

 

 

Δκβξπνινγία ηνπ Ήπαηνο 

Σν ήπαξ αξρίδεη σο θαηαβνιή απφ ην πην νπξαίν ηκήκα ηνπ πξφζζηνπ 

εληέξνπ, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην ελδφδεξκα. Σν επαηηθφ εθθφιπσκα πνπ 

πξνθχπηεη, κεγαιψλεη πνιχ γξήγνξα θαη δηαηξείηαη ζε δχν κέξε: 

 

α) Σν κεγάιν θεθαιηθφ ηκήκα πνπ είλαη ε θαηαβνιή ηνπ ήπαηνο. 

Καζψο νη ελδνδεξκηθέο επαηηθέο δνθίδεο αλαπηχζζνληαη θαη 

εηζέξρνληαη ζην εγθάξζην δηάθξαγκα δηαζπνχλ ηα νκθαιηθά θαη 

ιεθηζηθά θιεβηθά αγγεία ζρεκαηίδνληαο ηα επαηηθά θνιπνεηδή. Ο 

ηλψδεο θαη ν αηκνπνηεηηθφο ηζηφο θαη ηα θχηηαξα ηνπ Kupffer πνπ 

βξίζθνληαη ζην ήπαξ πξνέξρνληαη απφ ην ζπιαγρληθφ κεζέγρπκα 

ηνπ εγθάξζηνπ δηαθξάγκαηνο. 

Ζ αηκνπνίεζε αξρίδεη γχξσ ζηελ έθηε εβδνκάδα θαη απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη πξσηαξρηθά ππεχζπλε γηα ην ζρεηηθά 

κεγάιν κέγεζνο πνπ έρεη απηφ ην φξγαλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δεχηεξνπ κήλα. Καηά ηελ έλαηε εβδνκάδα ην ήπαξ 

αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 10% νιφθιεξνπ ηνπ βάξνπο ηνπ 

εκβξχνπ. 
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β) Έλα κηθξφ νπξαίν ηκήκα απφ ην επαηηθφ εθθφιπσκα εθηείλεηαη 

θαη ζρεκαηίδεη ηε ρνιεδφρν θχζηε (Δηθφλα 11). 

 

Οπζηαζηηθά, ε δηαξθήο αιιειεπίδξαζε ηνπ ελδνδέξκαηνο κε ην 

ζπιαγρληθφ κεζέγρπκα δηεγείξεη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε 

κνξθνγέλεζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ νξγάλνπ. Σα κε δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα 

ηνπ επαηηθνχ εθθνιπψκαηνο θαινχληαη επαηνβιάζηεο θαη δίλνπλ γέλεζε ζηα 

επαηηθά θχηηαξα πνπ απνηεινχλ ην 70% ησλ θπηηάξσλ ηνπ ήπαηνο (Sadler 

1999). 

 

 

 

Δηθόλα  11 Δκβξπνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ήπαηνο 

 

 

Ζ γελεηηθή αλάιπζε ζηνλ επίκπ έρεη νδεγήζεη ζηελ εμαθξίβσζε πνιιψλ 

γνληδίσλ, φπσο Hex, Prox1, c-jun, Hlx, HGF, c-Met, Smad2/3 Kras, Sek1, 

CERB θαη Xbp1, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ δηαηήξεζε, πνιιαπιαζηαζκφ 

θαη κνξθνγέλεζε ηνπ επαηηθνχ εθθνιπψκαηνο. 



35 

 

Δπηπιένλ, νη απμεηηθνί παξάγνληεο FGF 1, 2, 8 θαη BMP 2, 4, 7 

(κνξθνγελεηηθέο πξσηεΐλεο ησλ νζηψλ), ζεσξνχληαη σο ελδνγελή κφξηα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ ήπαηνο ζην 

ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ επαηηθνχ εθθνιπψκαηνο απφ ην πξφζζην έληεξν 

(Zaret 2001). Αλ θαη νη κεραληζκνί παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηνη, ππνζηεξίδεηαη 

φηη νη παξάγνληεο απηνί δηεγείξνπλ ηελ έθθξαζε ησλ κεηαγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ GATA, HNF3 (Kinoshita and Miyajima 2002), ελψ ηειεπηαία έρεη 

αλαδεηρζεί θαη ε ζεκαζία ηνπ HNF4a (Parviz et al. 2003). Δπίζεο ζηε δξάζε 

ηεο BMP-4, απνθξίλεηαη ε εμαηξεηηθά ζπληεξεκέλε πξσηεΐλε Smad-1, ε νπνία 

απνηειεί ην αλζξψπηλν νκφινγν ηεο πξσηεΐλεο Mad (Mother against 

decapentaplegic) ζηε Drosophila. 
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ΖΠΑΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟ ΚΑΡΚΗΝΧΜΑ 

 

Σν επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα (ΖΚΚ) είλαη ε πην θνηλή πξσηνπαζήο 

λενπιαζία ηνπ ήπαηνο (Δηθφλα 12). Παγθνζκίσο είλαη απφ ηνπο πην ζπρλνχο 

θαξθίλνπο θαη παξακέλεη κηα ζεκαληηθή αηηία ζαλάηνπ. ε ζρέζε κε άιινπο 

φγθνπο απνηειεί ηνλ πέκπην ζε ζπρλφηεηα θαξθίλν θαη ηνλ ηξίην ζε ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο (Mcglynn and London 2005). 

 

 

Δηθόλα  12 Μαθξνζθνπηθή εκθάληζε ηνπ ΖΚΚ 

 

 

Σν ήπαξ είλαη ραξαθηεξηζηηθά δηνγθσκέλν θαη ζθιεξφ θαηά ηελ 

θιηληθή εμέηαζε, κεξηθέο θνξέο δε επαίζζεην. Κνηιηαθφ άιγνο, απψιεηα 

βάξνπο θαη θαηαβνιή κε ςειαθεηή κάδα ζην δεμηφ ππνρφλδξην απνηεινχλ 

ζπλήζε ζπκπηψκαηα θαη θαηεπζχλνπλ ηε δηάγλσζε. 
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Μαθξνζθνπηθή Δκθάληζε ΖΚΚ 

Μαθξνζθνπηθά ν επαηνθπηηαξηθφο θαξθίλνο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί 

σο εμήο: 

 

α) Μνλήξεο, κεξηθέο θνξέο ηεξάζηηνο φγθνο 

β) Με κνξθή πνιιαπιψλ νδηδίσλ 

γ) Γηάρπηα δηεζεηηθφο. 

 

Ζ δηήζεζε ηεο ππιαίαο θιέβαο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ 

ΖΚΚ. ε λεθξνηνκηθφ πιηθφ, ζξφκβσζε ηεο ππιαίαο θιέβαο παξαηεξείηαη ζε 

πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 70%. Δλδνεπαηηθέο κεηαζηάζεηο πξνθαινχληαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο κέζσ δηαζπνξάο ησλ θπηηάξσλ κε ηνπο θιάδνπο ηεο 

ππιαίαο. Ζ εμσεπαηηθή κεηάζηαζε είλαη θπξίσο αηκαηνγελήο, κε ηνλ πλεχκνλα 

λα απνηειεί ηνλ πην θνηλφ ζηφρν.  

Ζ ηνπηθή πεξηνρηθή ιεκθαγγεηαθή κεηάζηαζε είλαη ζπρλή, ελψ ζπάληα 

αλεπξίζθνληαη απνκαθξπζκέλνη δηεζεκέλνη ιεκθαδέλεο. 

 

 

Ηζηνπαζνινγηθή Δηθόλα ΖΚΚ 

Βαζκόο Γηαθνξνπνίεζεο 

 

Σν επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ηζηνινγηθά ηαμηλνκείηαη ζε θαιήο 

δηαθνξνπνίεζεο, κέηξηαο δηαθνξνπνίεζεο, ρακειήο δηαθνξνπνίεζεο, θαζψο 

θαη αδηαθνξνπνίεην θαηά ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο WHO (World Health 

Organization). 

Καιά δηαθνξνπνηεκέλν ΗΚΚ. πρλά παξαηεξνχκελνο βαζκφο 

δηαθνξνπνίεζεο ζε κηθξνχο φγθνπο, κηθξφηεξνπο απφ δχν εθαηνζηά ζηελ 

κέγηζηε δηάκεηξν. Οη αιινηψζεηο πεξηιακβάλνπλ θχηηαξα κε ειάρηζηε αηππία 

θαη απμεκέλν ιφγν ππξήλα/θπηηαξνπιάζκαηνο ζηνλ ιεπηφ δνθηδψδε ηχπν, κε 

ζπρλέο ςεπδναδεληθέο ή θπςειηδηθέο δνκέο θαη ιηπψδε αιιαγή. 

Μέηξηα δηαθνξνπνηεκέλν ΗΚΚ. πρλά παξαηεξείηαη ζε φγθνπο 

δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο ησλ ηξηψλ εθαηνζηψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

δηάηαμε ζε δνθίδεο ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ θπηηάξσλ ζε πάρνο. Σα 

λενπιαζκαηηθά θχηηαξα έρνπλ πεξίζζεηα εσζηλνθηιηθνχ θπηηαξνπιάζκαηνο 
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θαη ζηξνγγπιφ ππξήλα κε δηαθξηηφ ππξελίζθν. Ο ςεπδναδελψδεο ηχπνο είλαη 

επίζεο ζπρλφο. 

Πησρά δηαθνξνπνηεκέλν ΗΚΚ. Σα λενπιαζκαηηθά θχηηαξα 

εκθαλίδνπλ απμεκέλν ιφγν ππξήλα/θπηηαξνπιάζκαηνο θαη ζρεηηθφ 

πιεηνκνξθηζκφ. Δίλαη εμαηξεηηθά ζπάληνο ζε κηθξνχο πξψηκνπο φγθνπο. 

Αδηαθνξνπνίεην ΗΚΚ. πάληα κνξθή, παξαηεξείηαη ζε ιηγφηεξν απφ 

2% ησλ επηζειηαθψλ επαηηθψλ φγθσλ θαη ζρεηίδεηαη κε θαθή πξφγλσζε 

(Hamilton and Aaltonen 2000). 

 

 

Αξρηηεθηνληθνί Σύπνη 

Γνθηδώδεο (plate-like). Απηφο ν ηχπνο είλαη ν πην θνηλφο ζε θαιά θαη 

ήπηα δηαθνξνπνηεκέλα επαηνθπηηαξηθά θαξθηλψκαηα. Σα θαθνήζε θχηηαξα 

αλαπηχζζνληαη ζε δνθίδεο πνηθίινπ πάρνπο πνπ δηαρσξίδνληαη απφ ηηο δνκέο 

πνπ κνηάδνπλ κε θνιπνεηδή. Οη θαιά δηαθνξνπνηεκέλνη φγθνη έρνπλ έλα ιεπηφ 

δνθηδψδεο ζρήκα ελψ ζηνπο αδηαθνξνπνίεηνπο φγθνπο νη δνθίδεο γίλνληαη 

παρχηεξεο. 

Ψεπδναδεληθόο θαη θπςειηδηθόο. Σα επαηνθπηηαξηθά θαξθηλψκαηα 

ζπρλά εκθαλίδνληαη σο αδεληθφο ηχπνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ δνθηδψδε ηχπν. 

Ζ αδεληθή δνκή ζρεκαηίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ κία κνλή ζηηβάδα 

λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ ελψ κεξηθέο αδεληθέο θαη θπςειηδηθέο δνκέο 

ζρεκαηίδνληαη απφ δηάηαζε ζρεκαηηζκψλ κεηαμχ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, 

πνπ κνηάδνπλ κε ρνιεθφξνπο ζσιελίζθνπο. 

Σπκπαγήο. ηεξείηαη παξνπζίαο ρψξσλ ηχπνπ θνιπνεηδψλ θαη ηα 

θαξθηληθά θχηηαξα έρνπλ ζπκπαγή αλάπηπμε. 

Σθίξξνο. Απηφο ν αζπλήζηζηνο ηχπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηνζεκείσηε 

ίλσζε κε πνηθίινπο βαζκνχο αηξνθίαο ησλ θαξθηληθψλ δνθίδσλ. Παξαηεξείηαη 

αθφκα θαη ζε κηθξνχο φγθνπο θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην 

ρνιαγγεηνθαξθίλσκα ή ην ηλνπεηαιηψδεο θαξθίλσκα (fibrolamellar). 

 

 

Ηζηνινγηθνί Σύπνη 

ΗΚΚ από πιεηόκνξθα θύηηαξα. Σα θαξθηληθά θχηηαξα παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία ζην θπηηαξηθφ, ζην ππξεληθφ κέγεζνο θαη ζρήκα 

αιιά θαη ζηε ρξψζε. Γεληθψο, ηα πιεηφκνξθα θχηηαξα απαληψληαη ζπρλά ζε 
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πησρά δηαθνξνπνηεκέλνπο φγθνπο θαη έρνπλ απσιέζεη ηελ ηθαλφηεηα 

ζπλεθηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο. 

Γηαπγνθπηηαξηθό ΗΚΚ. Ο φγθνο απνηειείηαη θπξίσο απφ θχηηαξα κε 

δηαπγέο θπηηαξφπιαζκα πνπ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία πεξίζζεηαο γιπθνγφλνπ. 

Απηφο ν ηχπνο, κεξηθέο θνξέο, είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηεί απφ ην 

κεηαζηαηηθφ θαξθίλσκα ηνπ λεθξνχ εθ δηαπγψλ θπηηάξσλ. 

Σαξθσκαηώδεο ΗΚΚ. Σν επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα πεξηζηαζηαθά 

παξνπζηάδεη ζαξθσκαηψδε κνξθνινγία θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία 

αηξαθηνεηδψλ θπηηάξσλ. Όηαλ ν φγθνο απνηειείηαη κφλν απφ ζαξθσκαηψδε 

θχηηαξα, είλαη δχζθνιν λα γίλεη δηάθξηζε απφ ζάξθσκα. Σα πεξηζζφηεξα 

ζαξθσκαηψδε θχηηαξα είλαη ζεηηθά γηα ηελ βηκεληίλε θαη ηελ δεζκίλε αιιά 

αξλεηηθά γηα ηελ άιθα-θεηνπξσηεΐλε. ηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ζεκαληηθή 

βνήζεηα πξνζθέξεη ε έθθξαζε απφ ηα θαξθηληθά θχηηαξα ησλ θπηνθεξαηηλψλ. 

Ιλνπεηαιηώδεο (fibrolamellar) ΗΚΚ. Ο φγθνο απηφο παξνπζηάδεηαη ζε 

κε θηξξσηηθφ ήπαξ εθήβσλ ή λεαξψλ ελειίθσλ. Σα θαξθηληθά θχηηαξα 

αλαπηχζζνληαη ζε κηθξέο δνθίδεο κε ραξαθηεξηζηηθή πεηαιηψδε κνξθή πνπ 

ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ δέζκεο παιηλνπνηεκέλνπ θνιιαγφλνπ. Σα θχηηαξα 

είλαη κεγάια θαη πνιπγσληθά θαη έρνπλ βαζηά εσζηλφθηιν (κεγάινο αξηζκφο 

κηηνρνλδξίσλ) θαη θνθθηψδεο θπηηαξφπιαζκα.  

 

 

Πξνδηαζεζηθνί Παξάγνληεο 

Σν ΖΚΚ είλαη κηα λφζνο ηεο νπνίαο ε εκθάληζε ζρεηίδεηαη κε 

δεκνγξαθηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαζψο θαη ηδηνζπζηαζηαθνχο παξάγνληεο. 

 

 

Γεκνγξαθηθνί Παξάγνληεο 

α) Hιηθία 

ε πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ ε ειηθία εκθάληζεο ηεο λφζνπ είλαη 

κεηαμχ 30-50 εηψλ ελψ ζε πεξηνρέο ρακεινχ θηλδχλνπ κεηαμχ 60-70 εηψλ. 

 

β) Φύιν 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, ε επίπησζε ηνπ 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο ζηνπο άλδξεο είλαη δχν έσο ηέζζεξηο θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ φηη ζηηο γπλαίθεο. ηελ Διιάδα ν ιφγνο άλδξεο: γπλαίθεο είλαη 
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4:1. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άλδξεο είλαη πην επηξξεπείο ζηελ αλάπηπμε 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηνί. Σν γεγνλφο, 

φκσο, φηη νη άλδξεο πξνζβάιινληαη πην ζπρλά απφ HBV θαη HCV, 

θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν αιθνφι θαη θαπλίδνπλ πεξηζζφηεξν, ίζσο δίλεη κία 

ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε. Δπίζεο ηα απμεκέλα απνζέκαηα ζηδήξνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα αλδξνγφλα, έρνπλ ελνρνπνηεζεί πσο ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο θαθνήζεηαο. Έρεη επίζεο αλαθεξζεί ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ απμεκέλσλ επηπέδσλ θπθινθνξνχζαο ηεζηνζηεξφλεο (Chen et al. 1997). 

γ) Δζληθόηεηα 

Έρεη επηβεβαησζεί φηη ε επίπησζε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο 

δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ πνπ δνπλ ζηνλ ίδην 

ηφπν. Χο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη φηη Κνξεάηεο άλδξεο πνπ δνπλ ζηηο ΖΠΑ 

έρνπλ πνζνζηά επίπησζεο πέληε θνξέο πςειφηεξα απφ ηνπο ιεπθνχο. Λφγνη 

γελεηηθήο πξνδηάζεζεο έρνπλ ελνρνπνηεζεί θπξίσο, θαζψο θαη απμεκέλε 

έθζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εζληθφηεηαο ζηνπο ηεθκεξησκέλνπο πξνδηαζεζηθνχο 

παξάγνληεο. 

 

 

Πεξηβαιινληηθνί Παξάγνληεο 

 

α) Ιόο Ηπαηίηηδαο Β (HBV) 

Πεξίπνπ ην 5% ηνπ παγθνζκίνπ πιεζπζκνχ (350 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη) πξνζβάιινληαη εηεζίσο απφ ηνλ HBV, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ζε 

πεξηνρέο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Οη ρξφληνη θνξείο ηνπ ηνχ παξνπζηάδνπλ 

25 έσο 35 θνξέο απμεκέλν θίλδπλν γηα αλάπηπμε ΖΚΚ ζε ζρέζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ (Branda and Wands 2006). Ζ ινίκσμε κε ηνλ HBV ζρεηίδεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε ηελ εγθαηάζηαζε θίξξσζεο θαη ζπλαθφινπζα 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (Feitelson 1999). 

 

β) Ιόο Ηπαηίηηδαο C (HCV) 

O HCV, πνπ αλαθαιχθζεθε ζηα 1989, πξνθαιεί φπσο θαη ν HBV 

ρξφληα ινίκσμε καθξάο δηάξθεηαο πνπ νδεγεί πξννδεπηηθά ζηελ δεκηνπξγία 

θίξξσζεο θαη επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο. Έρεη βξεζεί φηη ε ινίκσμε κε 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφ απμάλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ΖΚΚ θαηά 17 θνξέο (But 

et al. 2008) 
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γ) Αθιαηνμίλε Β1 

Ζ αθιαηνμίλε Β1 (AFB1) είλαη κία ηνμίλε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

κχθεηα Aspergillus flavus. Ο κχθεηαο αλαπηχζζεηαη θαη παξάγεη ηελ AFB1 ζε 

ηξνθέο, φπσο ην θαιακπφθη θαη ηα θηζηίθηα, φηαλ απηέο δελ ζπληεξνχληαη ζε 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Ζ ραξαθηεξηζηηθή κεηάιιαμε πνπ πξνθαιεί ε AFB1 

θαη νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο είλαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο G ζε Σ ζηελ ηξίηε βάζε ηνπ θσδηθνλίνπ 249 (κεηαηξνπή 

αξγηλίλεο ζε ζεξίλε) ζην p53 γνλίδην (Romeo and Colombo 2002). 

 

δ) Αιθνόι 

Έρεη αλαθεξζεί αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θαηαλάισζε 

αιθνφι θαη ηελ επαηηθή θαξθηλνγέλεζε (Δηθφλα 13). Οη κεραληζκνί κε ηνπο 

νπνίνπο ην αιθνφι ζεσξείηαη φηη απμάλεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή αθεηαιδευδεο 

θαη ειεχζεξσλ ξηδψλ θαηά ην κεηαβνιηζκφ ηνπ ζην ήπαξ, επαγσγή ηνπ 

θπηνρξψκαηνο p4502EI, επηδείλσζε ησλ δηαηηεηηθψλ ειιείςεσλ θαη 

ηξνπνπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (θαηαζηνιή ησλ 

Natural Killer θπηηάξσλ). Σν κφλν βέβαην είλαη φηη ην αιθνφι πξνθαιεί 

θίξξσζε θαη φηη ε θίξξσζε αλεπξίζθεηαη ζην 60-90% ησλ επαηνθπηηαξηθψλ 

θαξθηλσκάησλ. Αλ ην αιθνφι πξνθαιεί επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εγθαηάζηαζε θίξξσζεο δελ είλαη δηεπθξηληζκέλν (Stickel 

et al. 2002). Δπίζεο είλαη ηεθκεξησκέλν φηη ν θίλδπλνο αλάπηπμεο ΖΚΚ 

απμάλεη φζν πην βαξηά είλαη ε θαηαλάισζε αιθνφι (60g/εκέξα) θαη αλ 

παξάιιεια ζπλππάξρεη ινίκσμε απφ HBV ή HCV (Donato et al. 2002).  
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Δηθόλα  13 Αιθνόι θαη επαηηθή θαξθηλνγέλεζε 

 

 

ε) Κάπληζκα 

Αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε έρεη πεξηγξαθεί κεηαμχ θαπλίζκαηνο θαη 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο  ζε ζπγθεθξηκέλεο ππννκάδεο ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ (Chuang et al. 2008). 

 

ζη) Σίδεξνο 

Άηνκα κε θιεξνλνκηθέο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ επαηηθή ππεξθφξησζε κε ζίδεξν (αηκνρξσκάησζε) βξίζθνληαη ζε 

απμεκέλν θίλδπλν (Harrison and Bacon 2005). Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη 

απμεκέλα επίπεδα ζηδήξνπ ζε Αθξηθαλνχο, αλεμάξηεηα απφ κεηαβνιηθέο 

λφζνπο πξνδηαζέηνπλ ζηελ αλάπηπμε επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (Kew 

and Asare 2007). 
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δ) Αλδξνγόλα 

Έρεη βξεζεί ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απμεκέλσλ επηπέδσλ 

ηεζηνζηεξφλεο θαη επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο, θπξίσο φκσο ζε άλδξεο 

πνπ είλαη ρξνλίσο πξνζβεβιεκέλνη απφ ηνλ HBV (DeMaria et al. 2002). 

 

ε) Γίαηηα 

Σα ιαραληθά, ην ζειήλην (Se), ην πξάζηλν ηζάη θαζψο θαη ν θαθέο ίζσο 

έρνπλ πξνζηαηεπηηθή δξάζε (Chuang et al. 2008). 

 

ζ) Σρηζηνζσκίαζε 

Ζ ζρηζηνζσκίαζε ελδεκεί ζε ηξνπηθέο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο, Νφηηαο 

Ακεξηθήο, Αζίαο θαη Καξατβηθήο. Σξία είδε ζρηζηνζψκαηνο, ην Schistosoma 

mansoni, ην Schistosoma japonicum θαη ην Schistosoma mekongi 

πξνζβάιινπλ ην ήπαξ, αιιά κφλν ηα δχν πξψηα έρνπλ ελνρνπνηεζεί σο πηζαλά 

θαξθηλνγφλα ζηνλ άλζξσπν (Takemura et al. 1998, Yosri 2006). 

 

 

η) Χεκηθέο νπζίεο 

Ζ ζνξνηξάζηε, ζθηαγξαθηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ παιαηφηεξα ζε 

αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο (αγγεηνγξαθία εγθεθάινπ, ζπηλζεξνγξάθεκα ήπαηνο-

ζπιελφο), απνδεδεηγκέλα αχμαλε ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο επαηνθπηηαξηθνχ 

θαξθηλψκαηνο θαηά 120 θνξέο. Ζ επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε βηλπινρισξίδην 

(VC) πξνδηαζέηεη ζηελ αλάπηπμε αγγεηνζαξθψκαηνο ηνπ ήπαηνο αιιά κεξηθέο 

κειέηεο εκπιέθνπλ ην κεηαβνιίηε ηνπ VC (νμείδην ηνπ ρισξναηζπιελίνπ) θαη 

ζηελ παζνγέλεηα ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (Lipshutz et al. 2002). 

 

ηα)  Μεηαβνιηθέο λόζνη 

Ζ λφζνο Wilson θαη ε έιιεηςε α1-αληηζξπςίλεο (Rudnick and 

Perlmutter 2005) έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε απμεκέλε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο. 
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Ηδηνζπζηαζηαθνί Παξάγνληεο 

 

α) Κίξξσζε 

Σν 60-80% ησλ επαηνθπηηαξηθψλ θαξθηλσκάησλ αλαπηχζζνληαη επί 

θηξξσηηθνχ εδάθνπο (Δηθφλα 14). Ο θίλδπλνο επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο 

είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλνο επί θίξξσζεο ζρεηηδφκελεο κε HBV ινίκσμε, 

ιηγφηεξν απμεκέλνο ζε θίξξσζε απφ HCV θαη αηκνρξσκάησζε θαη κηθξφηεξνο 

επί αιθννιηθήο θίξξσζεο. 

 

 

 

Δηθόλα  14 Μαθξνζθνπηθή εκθάληζε ηεο θίξξσζεο 

 

 

Ζ αλάπηπμε επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο ζε θηξξσηηθφ έδαθνο ίζσο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο επί καθξφλ εγθαηεζηεκέλεο αλαγελλεηηθέο ππεξπιαζηηθέο 

δηεξγαζίεο, θαηά ηηο νπνίεο ην εξέζηζκα γηα ηελ επαηηθή αλαγέλλεζε λα δξα σο 

πξναγσγφο νγθνγέλεζεο. 

Πάλησο, ε θίξξσζε δελ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο, δεδνκέλνπ φηη απνπζηάδεη ζε 

20-40% ησλ πεξηπηψζεσλ. 
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β) Σαθραξώδεο Γηαβήηεο 

Πάλσ απφ 20 κειέηεο έρνπλ αλαθέξεη ζεηηθή αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ αθραξψδε Γηαβήηε θαη επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο. Δίλαη 

γλσζηφ φηη ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε ζρεηίδεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε 

θίξξσζεο θαη πηζαλνινγείηαη πσο ην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα 

αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ηλσηηθήο δηαδηθαζίαο (El-Serag et al. 

2004). 

 

γ) Παρπζαξθία 

Ζ παρπζαξθία ζπζρεηίδεηαη κε θαηαζηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη φηη 

απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο, φπσο ν 

αθραξψδεο Γηαβήηεο πνπ πξναλαθέξζεθε θαη ε κε αιθννιηθή 

ζηεαηνεπαηίηηδα. 

Δπίζεο έρεη πξνηαζεί φηη ε παρπζαξθία κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα 

ηελ αλάπηπμε θίξξσζεο κέζσ κε αιθννιηθήο ζηεαηνεπαηίηηδαο, ε νπνία 

πξνθαιεί επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα (Regimbeau et al. 2004). 

Οη θχξηνη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη 

δηαπηζησκέλν φηη πξνθαινχλ επαηηθή θαξθηλνγέλεζε κέζσ πνιιαπιψλ 

βεκάησλ. Χζηφζν αθφκε δελ είλαη μεθαζαξηζκέλν πιήξσο, πψο 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε κνξηαθφ επίπεδν. Έρεη πξνηαζεί φηη ε θαθνήζεο 

εμαιιαγή ησλ επαηνθπηηάξσλ αξρίδεη ιφγσ ηεο ρξφληαο βιάβεο-θιεγκνλήο 

ηνπ ήπαηνο απφ ηνπο πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Δλ ζπλερεία ε 

απμεκέλε αλαγελλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ήπαηνο θαη ε εγθαηάζηαζε 

θίξξσζεο, ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά ππξνδνηηθά ελαχζκαηα γηα ηε 

δεκηνπξγία πξνλενπιαζκαηηθψλ αιινηψζεσλ θαη ηειηθά ηεο λενπιαζίαο. 

ηελ εηθφλα 15 παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά θαη ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία 

ηεο επαηηθήο θαξθηλνγέλεζεο (Wang et al. 2002). 
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Δηθόλα  15 Ζ δηαδηθαζία ηεο επαηηθήο θαξθηλνγέλεζεο 
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ΜΟΡΗΑΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΖΠΑΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟΤ ΚΑΡΚΗΝΧΜΑΣΟ 
 

Ζ κνξηαθή παζνγέλεζε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (ΖΚΚ) 

δηεξεπλάηαη εληαηηθά ζην επίπεδν ηεο βαζηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζνχλ θαηλνχξηα θαη πην απνηειεζκαηηθά κέζα ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξφιεςεο φζν θαη ηεο ζεξαπείαο. Παξ’φια απηά, φκσο, νη γλψζεηο καο γηα 

ηνπο κνξηαθνχο κεραληζκνχο αλάπηπμεο ΖΚΚ παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο 

θαη εληειψο ζηνηρεηψδεηο. Σν ΖΚΚ, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη θαξθίλνη, 

είλαη έλαο εηεξνγελήο φγθνο πνπ πξνθχπηεη απφ πνηθηιία γνληδηαθψλ 

αιιαγψλ. ηνλ θαξθίλν απηέο νη γνληδηαθέο αιιαγέο πνπ θαινχληαη 

κεηαιιάμεηο κπνξεί λα είλαη είηε θιεξνλνκνχκελεο είηε ζσκαηηθέο 

(επίθηεηεο). 

ην ΖΚΚ νη πεξηζζφηεξεο κεηαιιάμεηο είλαη ζσκαηηθέο θαη 

πξνθαινχληαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, 

φπσο νη ινηκψμεηο απφ ηνχο, ε έθζεζε ζε δηάθνξα ρεκηθά θαη νη δηαηηεηηθέο 

ζπλήζεηεο. 

Οη γνληδηαθέο ζσκαηηθέο κεηαιιάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαη νη 

επαθφινπζεο βιάβεο ζην DNA πξνθαινχλ έλα επξχ θάζκα γεγνλφησλ πνπ 

μεθηλνχλ απφ αλεμέιεγθην θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ππεξπιαζία γηα 

λα θαηαιήμνπλ ζηε δπζπιαζία θαη ηειηθά ζηνλ θαξθίλν. Απηέο νη 

κεηαιιάμεηο πνπ εκθαλίδνληαη λσξίο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ έλαξμε ηεο 

νγθνγέλεζεο ελψ νη επηπξνζηηζέκελνη παξάγνληεο θαη νη βιάβεο πνπ 

πξνθαινχλ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ. 

Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο γνληδίσλ πνπ πθίζηαληαη κεηαιιάμεηο 

ζηνλ θαξθίλν, ηα πξσηννγθνγνλίδηα θαη ηα νγθνθαηαζηαιηηθά γνλίδηα. Οη 

κεηαιιάμεηο κπνξεί λα είλαη ζεκεηαθέο, φπνπ κία βάζε αληηθαζίζηαηαη απφ 

θάπνηα άιιε ελψ κπνξεί αθφκε λα ζπκβεί αθαίξεζε ή πξνζζήθε κηαο 

βάζεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία.  

ην επίπεδν ησλ ρξσκνζσκάησλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί απψιεηα 

ηκεκάησλ ή θαη νιφθιεξσλ ρξσκνζσκάησλ (απψιεηα ηεο εηεξνδπγσηίαο-

LOH) αιιά θαη αλαζπλδπαζκνί φπνπ έλα κεηαιιαγκέλν γνλίδην κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη έλα θπζηνινγηθφ (Cha and DeMatteo 2005). 
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Ογθνθαηαζηαιηηθά Γνλίδηα 

 

Ζ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ νγθνθαηαζηαιηηθψλ γνληδίσλ είλαη ε 

αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ.  

Πνιιά νγθνθαηαζηαιηηθά γνλίδηα έρνπλ εκπιαθεί ζηελ αλάπηπμε 

ΖΚΚ, αιιά ην p53 είλαη ην θαιχηεξα κειεηεκέλν (Staib et al. 2003). Σν 

γνλίδην p53 πνπ εληνπίδεηαη ζην ρξσκφζσκα 17 θσδηθνπνηεί κία πξσηεΐλε 

53 kDa ε νπνία έρεη θαη δξάζε κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα.  

Σν p53 θπζηνινγηθά θαηαζηέιιεη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ 

θαη επάγεη ηελ απφπησζε απνηξέπνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ φγθνπ (Kern et 

al. 1992).  

Μεηάιιαμε ζην p53 είλαη παξνχζα ζην 30-60% ησλ αζζελψλ κε 

ΖΚΚ, παίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε αιιά φρη ζηελ έλαξμε ηεο 

νγθνγέλεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ p53 απφ ηελ 

αθιαηνμίλε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. 

Σν p53 κπνξεί αθφκε λα ππνζηεί θαηαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

απφ: 

 

α) κηθξναθαηξέζεηο πεξηνρψλ απφ ην p14ARF πνπ παξαηεξείηαη ζην 

15-20% ησλ ΖΚΚ 

β) απμεκέλε έθθξαζε ηεο Mdm2 

γ) ππεξέθθξαζε γθαλθπξίλεο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα, ε πξσηεΐλε Rb αδξαλνπνηείηαη απφ 

ηελ γθαλθπξίλε (gankyrin). Ζ γθαλθπξίλε ππεξεθθξάδεηαη ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα κέζσ άγλσζηνπ κεραληζκνχ, 

πξνζδέλεηαη ζηελ Rb θαη πξνάγεη ηελ απνδφκεζή ηεο απφ ην 

ζχκπιεγκα νπβηθνπηηίλεο-πξσηεαζψκαηνο κε ζπλέπεηα λα κελ 

αζθεί ηελ νγθνθαηαζηαιηηθή ηνπ δξάζε. Με αλάινγν κεραληζκφ 

δξα θαη ζην p53 (El-Serag and Rudolph 2007) (εηθφλα 16). 
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Δηθόλα  16 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ p53 ζηνλ θπηηαξηθό 

θύθιν 

 

 

Ζ ρξσκνζσκηαθή αζηάζεηα πνπ αληαλαθιά ζηελ απψιεηα αιιειίσλ 

(loss of heterozygosity-LOH) παξαηεξείηαη ζηα ρξσκνζψκαηα 1p, 4q, 5q, 6q, 

8p, 10q, 13q, 16q θαη 17p (Thorgeirsson and Grisham 2002). 
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Αλαιπηηθφηεξα, αλαθέξνπκε πσο LOH ζην ρξσκφζσκα 17p13 

ζρεηίδεηαη κε κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην p53, ελψ LOH ζην ρξσκφζσκα 13q 

πξνθαιεί έιιεηςε ηνπ BRCA2 θαζψο θαη ηνπ νγθνθαηαζηαιηηθνχ γνληδίνπ ηνπ 

ξεηηλνβιαζηψκαηνο Rb.  

 

LOH ζην 6q πξνθαιεί δπζιεηηνπξγία ηνπ γνληδίνπ M6P/IGFIIR, ην 

νπνίν θπζηνινγηθά αζθεί νγθνθαηαζηαιηηθή δξάζε ελεξγνπνηψληαο ηνλ TGF-

β θαη πξνάγνληαο ηελ απνδφκεζε ηνπ IGF-II, ελφο απμεηηθνχ παξάγνληα γηα 

ηα επαηηθά θχηηαξα (DeSouza et al. 1995). 

Δπίζεο είλαη απνδεδεηγκέλν φηη LOH ζην ρξσκφζσκα 16p αδξαλνπνηεί 

ην γνλίδην ηεο αμίλεο. Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεη ηελ ππξεληθή ζπζζψξεπζε ηεο 

β-θαηελίλεο κε ζπλέπεηα πξναγσγή ηεο αλάπηπμεο ηνπ φγθνπ (Midorikawa et 

al. 2006). 

ην ρξσκφζσκα 16q22.1 εδξάδεηαη ην γνλίδην ηεο E-θαληρεξίλεο. Ζ E-

θαληρεξίλε απνηειεί κεκβξαληθφ ππνδνρέα εμαξηψκελν απφ ην αζβέζηην θαη 

απαληάηαη ζηηο δψλεο πξφζθπζεο. Ζ πξνζθφιιεζε ησλ θπηηάξσλ κέζσ ηεο E-

θαληρεξίλεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο 

νκνηφζηαζεο ηνπ επηζειηαθνχ ηζηνχ. Ζ έιιεηςε E-θαληρεξίλεο, επίζεο, επλνεί 

ηε ζπζζψξεπζε ηεο β-θαηελίλεο ζην θπηηαξφπιαζκα θαη ζηνλ ππξήλα. 

 LOH ζην ρξσκφζσκα 9p21 αδξαλνπνηεί ην γνλίδην CDKN2A. Σν 

ζπγθεθξηκέλν γνλίδην θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε p
16INK4

, έλαλ αλαζηνιέα ησλ 

CDKs 4 θαη 6 (Anzola et al. 2004). 

LOH ζην ρξσκφζσκα 5q αδξαλνπνηεί ην γνλίδην APC (Ding et al. 

1991).  

LOH ζην ρξσκφζσκα 10q αδξαλνπνηεί ην γνλίδην PTEN (Okouno et al. 

2008), ελψ ζην ρξσκφζσκα 11q αδξαλνπνηεί ην γνλίδην LTPS (Liver related 

Tumour Putative Suppresor) (Farazi and DePinho 2006). 

 

 

Πξσην-Ογθνγνλίδηα 

 

Σα πξσηννγθνγνλίδηα θπζηνινγηθά ξπζκίδνπλ ηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη ζπρλά θσδηθνπνηνχλ πξσηεΐλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ θπηηαξηθή κεηαγσγή ζήκαηνο. Δίλαη επηθξαηνχληα γνλίδηα θαη γηα ηελ 

ππεξέθθξαζή ηνπο απαηηείηαη κεηάιιαμε έζησ θαη ζην έλα αιιειφκνξθν. 
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Σν γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ηα πξσηννγθνγνλίδηα 

έρνπλ ιηγφηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ΖΚΚ. Οη κεηαιιάμεηο ησλ Ras, c-

fos θαη c-erbB2 είλαη αζπλήζεηο ελψ ελίζρπζε-ππεξέθθξαζε ηνπ c-myc 

παξαηεξείηαη ζην 30% ησλ φγθσλ θαη ηνπ c-met ζε ιηγφηεξν απφ 50% ησλ 

πεξηπηψζεσλ (Cha and Matteo 2005). 

Δπηπιένλ ζε επίπεδν ρξσκνζσκάησλ παξαηεξείηαη ελίζρπζε (gain) 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ πξνθαιεί ελεξγνπνίεζε ησλ νγθνγνληδίσλ 

c-myc (8q), c-erbB2 (17q) θαη hepatoma-derived growth factor (HDGF) 

(1q) (Farazi and DePinho 2006). 

 

 

Ηόο Ζπαηίηηδαο Β 

Ο HBV κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαθνήζε εμαιιαγή κέζσ 

ελζσκάησζεο ηνπ HBV DNA ζην γνληδίσκα ησλ επαηηθψλ θπηηάξσλ. Ζ 

ελζσκάησζε απηή ζπκβαίλεη ζηα πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ φγθνπ θαη έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ην ζρεκαηηζκφ δπζπιαζηηθψλ νδηδίσλ. Δπίζεο, κέρξη 

πξφζθαηα εζεσξείην φηη είλαη ηπραία ζην γνληδίσκα θαη πνιχ ζπρλά ζηνρεχεη 

ζε γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπηηαξηθή ζεκαηνδφηεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

αλάπηπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί φηη ελζσκαηψλεηαη ζην γνλίδην ηνπ 

ππνδνρέα β ηνπ ξεηηλντθνχ νμένο (RAR-β) θαζψο θαη ζην γνλίδην ηεο θπθιίλεο 

Α. ηνλ ππνδνρέα RAR-β πξνζδέλεηαη θπζηνινγηθά ε βηηακίλε Α θαη 

ξπζκίδεηαη ν έιεγρνο ηεο θπηηαξηθήο αλάπηπμεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε 

πξνθχπηεη ε πξσηεΐλε pre-S2/S-cyclin A, ε νπνία νδεγεί ζε απμεκέλν 

θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ (Moradpour and Blum 2005). 

Δίλαη, ινηπφλ, επαξθψο ηεθκεξησκέλν φηη ε ελζσκάησζε ηνπ HBV 

DNA κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλψκαιε κεηαγξαθή θπηηαξηθψλ γνληδίσλ θαη 

θαη’ επέθηαζε ζε θαξθηλνγέλεζε. 

Ζ ελζσκάησζε ηνπ HBV DNA εληζρχεη επίζεο ηε ρξσκνζσκηαθή 

αζηάζεηα κέζσ δηπιαζηαζκψλ, ειιείςεσλ, εληζρχζεσλ θαη κεηαηνπίζεσλ. 

Δπίζεο πξνθαιεί ρξσκνζσκηαθή αζηάζεηα πνπ αληαλαθιά ζηελ απψιεηα 

αιιειίσλ (LOH) ζηα ρξσκνζψκαηα 1q, 4q, 6q, 8p, 9p, 13q, 16p, 16q θαη 17p 

θαζψο θαη κεηαιιάμεηο ζε νγθνγνλίδηα (π.ρ. myc, fos) θαη νγθνθαηαζηαιηηθά 

γνλίδηα (p53, Rb) (Cougot et al. 2001). 

Ο HBV θσδηθνπνηεί επίζεο κία πξσηεΐλε 154 ακηλνμέσλ κε κνξηαθφ 

βάξνο 17 kDa πνπ νλνκάδεηαη X πξσηεΐλε (HBx). Ζ επηινγή ηνπ νλφκαηνο 
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πξνήιζε απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία ακηλνμέσλ δελ 

εκθάληζε νκνινγία κε θακκία γλσζηή πξσηεΐλε. Αλεπξίζθεηαη, θπξίσο, ζην 

θπηηαξφπιαζκα αιιά κπνξεί λα αλεπξεζεί θαη ζηνλ ππξήλα ηνπ επαηηθνχ 

θπηηάξνπ. 

Ζ HBx θαίλεηαη φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

ινίκσμεο θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ηνχ φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (Zhang et al. 2006). 

 

 

Ηόο Ζπαηίηηδαο C 

Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο C είλαη έλαο RNA ηφο, ν νπνίνο δελ παξεκβάιιεηαη 

ζην γνληδίσκα ηνπ μεληζηή αιιά πηζαλφηεηα επάγεη ηελ αλάπηπμε 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο κέζσ αιιειεπίδξαζεο κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ 

μεληζηή ε κέζσ θιεγκνλψδνπο απφθξηζεο ζηελ ηηθή δξάζε. Οη πξσηεΐλεο πνπ 

θσδηθνπνηνχληαη απφ ην γνληδίσκα ηνπ ηνχ αιιειεπηδξνχλ θαη ειέγρνπλ 

ελδνθπηηάξηα κνλνπάηηα κεηαγσγήο ζήκαηνο. Μεξηθέο πξσηεΐλεο έρνπλ 

ξπζκηζηηθή δξάζε ζε θπηηαξηθνχο ππνθηλεηέο θαη αιιειεπηδξνχλ κε κεγάιν 

αξηζκφ θπηηαξηθψλ πξσηετλψλ θαη εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ.  

Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο C απνηειεί ζεκαληηθή αηηία ρξφληαο επαηίηηδαο, 

θίξξσζεο θαη επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο παγθνζκίσο.  

Θεσξείηαη φηη νη πξσηεΐλεο ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο C, core, NS3 θαη 

NS5a παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαξθηλνγέλεζε ηνπ ήπαηνο (Δηθφλα 17) 

(Anzola 2004).  

Ζ ππξεληθή πξσηεΐλε core ηνπ ηνχ είλαη κία δνκηθή πξσηεΐλε κνξηαθνχ 

βάξνπο 23 KD θαη απνηειείηαη απφ 191 ακηλνμέα. Δληνπίδεηαη θπξίσο ζην 

θπηηαξφπιαζκα θαη ε θχξηα ιεηηνπξγία ηεο είλαη λα παθεηάξεη ην ηηθφ RNA. 

Δπίζεο ξπζκίδεη ζεκαληηθφ αξηζκφ θπηηαξηθψλ ξπζκηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.  
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Δηθόλα  17 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο δνκήο ηνπ ηνύ επαηίηηδαο C 

 

 

Έρεη απνδεηρζεί ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο φηη ε παξνπζία ηεο πξνθαιεί 

κνξθνινγηθέο αιιαγέο ζηα επαηηθά θχηηαξα, αχμεζε ηεο ελεξγφηεηαο ηεο 

ηεινκεξάζεο, αχμεζε ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαζψο θαη 

αληηαπνπησηηθή δξάζε.  

Ζ επίδξαζε ηεο core πξσηεΐλεο ζηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε πξνθαιείηαη 

κέζσ ελεξγνπνίεζεο Wnt πξνζδεηψλ ελψ ε θαηαζηνιή ηνπ 

πξνγξακκαηηζκέλνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ κέζσ αιιειεπίδξαζεο κε ην p53. 

Ζ πξσηεΐλε NS5a είλαη κία θσζθνπξσηεΐλε κνξηαθνχ βάξνπο 56-58 

KD θαη πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζπκπιφθνπ ηεο ηηθήο RNA 

ειηθάζεο  

Οη κεραληζκνί κε ηνπο νπνίνπο ε πξσηεΐλε NS5a εκπιέθεηαη ζηηο 

θπηηαξηθέο δηεξγαζίεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ άγλσζηε.  

Χζηφζν, είλαη γλσζηφ φηη ε NS5a ζρεκαηίδεη έλα εηεξνδηκεξέο 

ζχκπινθν κε ην νγθνθαηαζηαιηηθφ γνλίδην p53, αλαζηέιινληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηελ πξφζδεζή ηνπ ζην DNA. πλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο απνηειεί ε 

απψιεηαο ηεο απνπησηηθήο δξάζεο ηνπ p53, κέζσ κεησκέλεο έθθξαζεο ηνπ 

p21. Δπίζεο αλαζηέιιεη θαη ηνπο κεραληζκνχο επηδηφξζσζεο βιαβψλ ηνπ 

DNA, αθνχ απνηξέπεη ην ζρεκαηηζκφ ελεξγνχ ζπκπιφθνπ κεηαμχ p53 θαη 

ERCC3 (Excision Repair Cross Complementing factor 3). 

Σέινο ε NS5a ελεξγνπνηεί ηελ πξσηεΐλε Akt ε νπνία θσζθνξπιηψλεη 

θαη απελεξγνπνηεί ηε BAD, κία πξναπνπησηηθή πξσηεΐλε, κε απνηέιεζκα λα 
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αλαζηέιιεηαη ε απφπησζε. Δπίζεο ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο έρεη δεηρζεί φηη ε 

παξνπζία ηεο NS5a νδεγεί ζε απμεκέλε θσζθνξπιίσζε ηελ GSK-3β κε 

ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο κεηαγξαθηθήο ελεξγφηεηαο ηνπ κνξίνπ ηεο β-

θαηελίλεο. 

Ζ πξσηεΐλε NS3 θέξεη δχν ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο (κία ειηθάζεο θαη έηεξε 

πξσηεάζεο) θαη αζθεί ηελ νγθνγφλν δξάζε ηεο ζε πξψηκα ζηάδηα ηεο 

θαθνήζνπο εμαιιαγήο ηνπ επαηηθνχ θπηηάξνπ. ρεκαηίδεη ζχκπινθν κε ην wt-

p53, κεηαβάιιεη ηε δξαζηηθφηεηά ηνπ κε ζπλέπεηα κεησκέλε κεηαγξαθή ηνπ 

p21. Δπίζεο ε NS3 δξα θαηαζηαιηηθά απεπζείαο ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ p21 

γνληδίνπ. 

 

 

Αγγεηνγέλεζε 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αγγεηνγέλεζεο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο δεδνκέλνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

φγθνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε αγγεηνβξίζεηα.  

Πνιινί παξάγνληεο εκπιέθνληαη ζηελ αγγεηνγέλεζε φπσο ν ANGPTL3 

(angiopoietin-like factor 3) (Camenisch et al. 2002), ν VEGF (Yao et al. 2005), 

νη αγγεηνπνηεηίλεο Ang-1 θαη Ang-2 (Mitsuhashi et al. 2003, Moon et al. 2003) 

θαη ν HGF (Hepatocyte Growth Factor) (Horiguchi et al. 2002).  

Δπίζεο ε ππεξέθθξαζε ππνδνρέσλ ηνπ VEGF θαη ησλ αγγεηνπνηεηηλψλ, 

φπσο νη VEGFR1, VEGFR2, Tie-2 ζηα επαηηθά αζηεξνεηδή θχηηαξα, 

ζπλεηζθέξνπλ πεξαηηέξσ ζηελ απμεκέλε λεναγγείσζε (Novo et al. 2007). 

Δηδηθφηεξα ν VEGF θαη νη ππνδνρείο ηνπ ππεξεθθξάδνληαη ηφζν ζηνλ 

θαξθηληθφ επαηηθφ ηζηφ φζν θαη ζηνλ νξφ ησλ αζζελψλ θαη ζπλδένληαη κε 

επηζεηηθφηεξε λφζν (Yao et al. 2005). 

Ο VEGF πξνάγεη ηελ αγγεηνγέλεζε κέζσ ελεξγνπνίεζεο πνιιαπιψλ 

κνλνπαηηψλ κεηαγσγήο ζήκαηνο (Δηθφλα 18) κε ηδηαίηεξε ζεκαζία λα έρεη ην 

κνλνπάηη PI3K/Akt/mTOR αθνχ απνηειεί ζχγρξνλν ζεξαπεπηηθφ ζηφρν 

(Romanque et al. 2008). 
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Δηθόλα  18 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ζεκαηνδνηηθνύ κνλνπαηηνύ VEGF 

 

 

Σεινκεξή θαη Ζπαηνθπηηαξηθό Καξθίλσκα 

Σα ηεινκεξή απνηεινχληαη απφ κηθξέο επαλαιακβαλφκελεο 

λνπθιενηηδηθέο αιιεινπρίεο (TTAGGG ζηνπο αλζξψπνπο) θαη ζρεκαηίδνπλ ηα 

άθξα ησλ επθαξπσηηθψλ ρξσκνζσκάησλ. Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ησλ ηεινκεξψλ 

είλαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα άθξα ησλ ρξσκνζσκάησλ απνηξέπνληαο ηελ 

ρξσκνζσκηαθή αζηάζεηα (chromosomal instability-CIS). 

Λφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο DNA πνιπκεξάζεο λα δηπιαζηάζεη ηελ 

πεξηνρή ζηα άθξα ησλ ρξσκνζσκάησλ, επέξρεηαη ζηαδηαθή βξάρπλζε ησλ 

ηεινκεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε θχθινπ θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. 

Σν νινέλδπκν ηεινκεξάζε, φκσο, πξνιακβάλεη απηή ηε δηαδηθαζία 

βξάρπλζεο, ζπλζέηνληαο de novo αιιεινπρίεο ηεινκεξψλ. 

Ζ ηεινκεξάζε εκπεξηέρεη έλα βξαρχ ηκήκα RNA (TERC) ην νπνίν δξα 

σο εθκαγείν γηα ηε ζχλζεζε ηεο αιιεινπρίαο ηνπ ηεινκεξνχο θαη ηελ 
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αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε (TERT) πνπ απνηειεί ηελ θαηαιπηηθή ππνκνλάδα 

ηνπ νινελδχκνπ. Σν TERC εθθξάδεηαη ζπλερψο ζηα αλζξψπηλα θχηηαξα, ελψ 

ε έθθξαζε ηεο TERT κεηά ηε γέλλεζε θαηαζηέιιεηαη ζηα πεξηζζφηεξα 

θχηηαξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επαηηθνχ (εμαίξεζε απνηεινχλ ηα 

βιαζηηθά θαη αξρέγνλα θχηηαξα θαζψο θαη ηα ελεξγνπνηεκέλα ιεκθνθχηηαξα). 

Απηή ε θαηαζηνιή έθθξαζεο ηεο TERT νδεγεί ζηελ αλαπφθεπθηε βξάρπλζε 

ησλ ηεινκεξψλ ζε θάζε θπηηαξηθφ θχθιν (50-100 δεχγε βάζεσλ), κε ζπλέπεηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλαγελλεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ επαηηθνχ θπηηάξνπ θαζψο 

θαη γήξαλζε (Lechel et al. 2004). 

Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά, ζα ήηαλ ινγηθφ λα ζεσξεζεί φηη ε 

βξάρπλζε ησλ ηεινκεξψλ δξα πξνζηαηεπηηθά γηα ηνλ νξγαληζκφ αθνχ 

ζηακαηά κεηά απφ θάπνην ζεκείν ηελ αλάπηπμε θπηηάξσλ πνπ έρνπλ εμαιιαγεί 

ζε θαθνήζε. Ζ ππφζεζε απηή, φκσο, απνξξίθζεθε κεηά ηελ παξαηήξεζε φηη ε 

βξάρπλζε ησλ ηεινκεξψλ ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζε θαξθηληθνχο ηζηνχο 

ζε ζρέζε κε γεηηνληθνχο πγηείο. 

Έηζη πξνηάζεθε ν δηπιφο ξφινο (dual role) ηεο βξάρπλζεο ησλ 

ηεινκεξψλ ζηελ έλαξμε θαη εμέιημε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο 

(Satyanarayana et al. 2004). 

ηα θπζηνινγηθά αλζξψπηλα επαηηθά θχηηαξα δελ ππάξρεη ζεκαληηθή 

δξαζηηθφηεηα ηεο ηεινκεξάζεο, φπσο επίζεο θαη ζε θαηαζηάζεηο ρξφληαο 

ηνγελνχο επαηίηηδαο θαη θίξξσζεο. ην ήπαξ βξάρπλζε ησλ ηεινκεξψλ 

παξαηεξήζεθε ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο θαη νδεγεί ζηε ζπζζψξεπζε 

γεξαζκέλσλ επαηηθψλ θπηηάξσλ (Urabe et al. 1996). 

ε πεηξακαηηθά κνληέια επίκπσλ mTERC-/-, βξέζεθε φηη ε βξάρπλζε 

ησλ ηεινκεξψλ απμάλεη ηνλ θίλδπλν έλαξμεο ηεο θαξθηλνγέλεζεο κέζσ 

ρξσκνζσκηαθήο αζηάζεηαο αιιά δελ επλνεί ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

θαξθηλψκαηνο. 

ηε θάζε πνπ ν επαηνθπηηαξηθφο θαξθίλνο έρεη αλαπηπρζεί 

πεξηζζφηεξν, παξαηεξείηαη απμεκέλε δξαζηηθφηεηα ηεο ηεινκεξάζεο, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη πσο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ επέθηαζε ηεο λενπιαζίαο, 

επαλαθέξνληαο ηε ρξσκνζσκηαθή ζηαζεξφηεηα ζε επίπεδν ζπκβαηφ κε ηε 

βησζηκφηεηα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ (Farazi et al. 2003). Απηφ, άιισζηε, 

θάλεθε θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ φγθνπ ζηνπο επίκπεο πνπ είρε γίλεη knock out 

ην γνλίδην ηνπ TERC. Σν ρξνληθφ ζεκείν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαηηθήο 

θαξθηλνγέλεζεο, πνπ ελεξγνπνηείηαη ε ηεινκεξάζε παξακέλεη αδηεπθξίληζην. 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο Β, βξέζεθε πξφζθαηα φηη ε 

ελζσκάησζε ηνπ HBV DNA ζηνλ επαγσγέα θαη ζην εζψλην 3 ηνπ γνληδίνπ 

ηνπ TERT, πξνθάιεζε ηελ απμεκέλε έθθξαζε ηεο ηεινκεξάζεο ζε θπηηαξηθέο 

ζεηξέο επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (Ferber et al. 2003). 
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ΣΑΓΗΟΠΟΗΖΖ ΖΠΑΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟΤ 

ΚΑΡΚΗΝΧΜΑΣΟ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ζηαδηνπνηεζεί ην ΖΚΚ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά 

ζπζηήκαηα έηζη ψζηε λα εθηηκεζνχλ νη αζζελείο θαη λα θαζνξηζζεί ε 

πξφγλσζε ηεο λφζνπ.  

Σν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα είλαη ν ζπλδπαζκφο AJCC 

(American Joint Committee on Cancer) κε ην TNM (Πίλαθαο 1).  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ήπαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην Child-Pugh scoring system (Πίλαθαο 2). Αλάινγα κε ηε 

βαξχηεηα ησλ εθηηκψκελσλ παξακέηξσλ, πξνθχπηνπλ ηξία δηαθνξεηηθά 

grades. 

 

 

ηάδην I T1N0M0 
T1: κνλήξεο φγθνο ρσξίο αγγεηαθή δηήζεζε 

 

ηάδην II  T2N0M0 
T2: κνλήξεο φγθνο κε αγγεηαθή δηήζεζε ή 

πνιιαπινί φγθνη<5 εθ. 

ηάδην IIIA  T3N0M0 
T3: πνιιαπινί φγθνη>5 εθ. ή πξνζβνιή 

θπξίνπ θιάδνπ ππιαίαο ή επαηηθήο θιέβαο  

ηάδην IIIB  T4N0M0 

T4: ν φγθνο δηεζεί θαηά ζπλέρεηα 

παξαθείκελα φξγαλα εθηφο απφ ηε 

ρνιεδφρν θχζηε ή δηαηηηξαίλεη ην 

ζπιαρληθφ πεξηηφλαην 

ηάδην IIIC  
Κάζε T, 

N1M0  
N1: κεηάζηαζε ζε πεξηνρηθνχο ιεκθαδέλεο 

ηάδην IV  Κάζε T,N M1  M1: απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο 

 

Πίλαθαο 1 ηαδηνπνίεζε επαηνθπηηαξηθνύ θαξθηλώκαηνο 
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Παξάκεηξνο 1 2 3 

Υνιεξπζξίλε 

(mg/dl) 
1-1.9 2-2.9 >2.9 

Παξάηαζε PT (sec) 1-3 4-6 >6 

Αιβνπκίλε (g/dl) >3.5 2.8-3.5 <2.8 

Αζθίηεο φρη ήπηνο ζνβαξφο 

Δγθεθαινπάζεηα φρη 1-2 3-4 

 

Πίλαθαο 2 Παξάκεηξνη εθηίκεζεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ ήπαηνο 

 

Grade A: 5-6 βαθμοί, Grade B: 7-9 βαθμοί, Grade C: 10-15 βαθμοί 
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ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΖΠΑΣΟΚΤΣΣΑΡΗΚΟΤ ΚΑΡΚΗΝΧΜΑΣΟ 

 

Οη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (ΖΚΚ) πεξηιακβάλνπλ ηε ζπζηεκαηηθή 

ζεξαπεία (ρεκεηνζεξαπεία θαη λεφηεξνπο παξάγνληεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείαο), 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε θαζψο θαη πεξηνρηθή ζεξαπεία. 

 

πζηεκαηηθή ζεξαπεία 

Α) Χεκεηνζεξαπεία 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ (>80%) πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε ΖΚΚ, 

παξνπζηάδνληαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη δελ είλαη ππνςήθηνη γηα 

ρεηξνπξγηθή εθηνκή, κεηακφζρεπζε ή πεξηνρηθή ζεξαπεία. 

Ζ πξνζπάζεηα ρνξήγεζεο ρεκεηνζεξαπείαο έρεη απνδεηρζεί 

αλαπνηειεζκαηηθή αθνχ έρνπλ αλαθεξζεί πνιχ ρακειά πνζνζηά 

αληαπφθξηζεο θαη δελ έρεη ηεθκεξησζεί φθεινο ζηελ επηβίσζε. Απηφ ην 

θαηλφκελν έρεη εξκελεπζεί απφ ην γεγνλφο φηη ην ΖΚΚ εθθξάδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ην γνλίδην MDR-1 (multidrug resistance gene) (Kato et al. 2001). 

Ζ ρεκεηνζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο σο παξεγνξεηηθή ζεξαπεία 

αιιά ηα θάξκαθα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί (ληνμνξνπκπηθίλε, ζηζπιαηίλε, 5-

FU, επηξνπκπηθίλε, παθιηηαμέιε) δελ έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηεο 

επηβίσζεο. Χζηφζν νη αζζελείο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε θιηληθέο κειέηεο κε λέα θάξκαθα. 

 

Β) Οξκνληθή ζεξαπεία 

Πεξίπνπ 15-40% ησλ ΖΚΚ είλαη ζεηηθνί γηα ππνδνρείο νηζηξνγφλσλ.  

Ζ ζεξαπεία κε ηακνμηθέλε ή αλάινγα νθηξενηίδεο (ζσκαηνζηαηίλε) 

έρνπλ πξνζθέξεη θάπνην φθεινο ζηελ επηβίσζε (Kouroumalis et al. 1998), 

σζηφζν ηα απνηειέζκαηα απφ άιιεο κειέηεο είλαη αληηθξνπφκελα. 

 

Γ) Σηνρεπκέλε ζεξαπεία 

Ζ ρξήζε ηνπ κηθξνκνξηαθνχ αλαζηνιέα Sorafenib ζηε ζεξαπεία ηνπ 

ΖΚΚ απέδσζε θαιά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ επηβίσζε θαη ζην 

δηάζηεκα κέρξη ηελ ππνηξνπή ηεο λφζνπ ρσξίο ζεκαληηθή ηνμηθφηεηα (Kulik 

2007, Llovet et al. 2008). 



61 

 

Σν Sorafenib είλαη έλαο αλαζηνιέαο πνιιψλ θηλαζψλ, ρνξεγνχκελνο 

απφ ην ζηφκα, πνπ κεηψλεη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ in vitro. Σν 

Sorafenib αλαζηέιιεη ηε Raf θηλάζε θαη ειαηηψλεη ηελ αγγεηνγέλεζε 

αλαζηέιινληαο ηε δξαζηηθφηεηα ππνδνρέσλ ηπξνζηληθήο θηλάζεο φπσο 

VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, FLT3, c-KIT. 

 

 

Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία 

Α) Μεξηθή επαηεθηνκή 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ρεηξνπξγηθή πξνζέγγηζε απνηειεί ηελ ηξέρνπζα 

ζεξαπεία γηα ηνπο φγθνπο T1-3, N0, M0. Ζ εμαηξεζηκφηεηα ηνπ φγθνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο θίξξσζεο θαζψο θαη απφ ην εθηηκψκελν 

ιεηηνπξγηθφ ππφινηπν ηνπ ήπαηνο. Αζζελείο κε grade B, C θαηά Child-Pugh ή 

κε ζεκεία ππιαίαο ππέξηαζεο δελ θαηαηάζζνληαη ζηνπο ππνςήθηνπο γηα 

ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε. Δπίζεο αλ ην εθηηκψκελν ιεηηνπξγηθφ ππφινηπν 

ήπαηνο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 35-40%, ηφηε απνθιείεηαη ε ρεηξνπξγηθή 

αληηκεηψπηζε. Ζ εγρεηξεηηθή ζλεζηκφηεηα είλαη κηθξφηεξε απφ 5% αιιά 

απμάλεη παξνπζία θίξξσζεο θαη ε πεληαεηήο επηβίσζε είλαη 30-40% (Cha et al. 

2003). 

 

Β) Μεηακόζρεπζε ήπαηνο 

Ζ κεηακφζρεπζε ήπαηνο απνηειεί ηε κνλαδηθή απνηειεζκαηηθή 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε γηα ηνλ ΖΚΚ.  

Κξηηήξηα γηα κεηακφζρεπζε είλαη: κνλήξεο φγθνο ≤5 εθ. ή 3 αιινηψζεηο 

≤3 εθ. ε θαζεκηά θαη απνπζία αγγεηαθήο δηήζεζεο. Σν πνζνζηφ πεληαεηνχο 

επηβίσζεο αλέξρεηαη ζην 61%. 

 

Πεξηνρηθή ζεξαπεία 

Α) Γηαδεξκηθή έγρπζε αιθνόιεο 

Ζ έγρπζε αιθνφιεο κέζα ζηνλ φγθν πξνθαιεί θπηηαξηθή αθπδάησζε, 

πεθηηθή λέθξσζε θαη ηνπηθή ηζηηθή ηζραηκία. Δλδείθλπηαη ζε πεξηζηαηηθά κε 

κέγηζην αξηζκφ ηξηψλ αιινηψζεσλ, δηαζηάζεσλ κηθξφηεξσλ ησλ πέληε 

εθαηνζηψλ. 
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Β) Χξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ (RFA) 

Ζ δηαδεξκηθή ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ ππφ ππεξερνγξαθηθή 

θαζνδήγεζε ελδείθλπηαη ζε φγθνπο κηθξφηεξνπο ησλ ηξηψλ εθαηνζηψλ, νη 

νπνίνη δελ βξίζθνληαη θνληά ζε κεγάια αγγεία ή κεγάια ρνιεθφξα ή ζην 

δηάθξαγκα. 

Ο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν δξα ε κέζνδνο είλαη ε εζηηαθή πεθηηθή 

λέθξσζε κέζσ ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο. 

 

Γ) Κξπνζεξαπεία  

Πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ RFA γηα κεγαιχηεξνπο φγθνπο. 

 

Γ) Χεκεηνεκβνιηζκόο 

Ο ρεκεηνεκβνιηζκφο κέζσ θαζεηεξηαζκνχ ηεο επαηηθήο αξηεξίαο 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ην 80% ηεο αηκάησζεο ηνπ φγθνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

επαηηθή αξηεξία. Ζ ηερληθή ζπλίζηαηαη ζηελ πεξηνρηθή ρνξήγεζε 

ρεκεηνζεξαπείαο πνπ αθνινπζείηαη απφ εκβνιηζκφ ησλ αξηεξηψλ κε ηε ρξήζε 

ζπφγγσλ δειαηίλεο, αιθνφιεο, κηθξνζθαηξηδίσλ ή ιηπηνδφιεο. Ο εκβνιηζκφο 

πξνθαιεί ηζραηκία ζηνλ φγθν θαη απμάλεη ηε ζεξαπεπηηθή δξάζε ησλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ. 
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ΔΞΧΚΤΣΣΑΡΗΑ ΟΤΗΑ, ILK ΚΑΗ ΚΑΡΚΗΝΟ 

 

Σν θπζηνινγηθφ επηζειηαθφ θχηηαξν γηα λα κπνξεί λα επηβηψλεη θαη λα 

αλαπηχζζεηαη είλαη απαξαίηεην λα βξίζθεηαη ζε αξκνληθή αιιειεπίδξαζε κε 

ην πεξηβάιινλ ηνπ. Μέζσ απηήο ηεο κνξηαθήο δηαζχλδεζεο εμαζθαιίδεηαη 

ηφζν ε επίδξαζε ησλ απαξαίηεησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ φζν θαη ε 

ιεηηνπξγία ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ επηβίσζεο πνπ μεθηλνχλ κε ζήκαηα 

πξνεξρφκελα απφ ηελ ζεκέιηα νπζία κέζσ ηληεγθξηλψλ.  

Σα επηζειηαθά θχηηαξα θαη ην ζηξψκα βξίζθνληαη ζε ιεπηή αξκνληθή 

ηζνξξνπία πνπ ειέγρεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ εθθξηλφκελσλ απμεηηθψλ 

παξαγφλησλ, θπηηνθηλψλ, πξσηετλαζψλ θαη πξσηετληθψλ κνξίσλ ηνπ 

ζηξψκαηνο.  

ηα θαξθηληθά θχηηαξα, απηή ε ηζνξξνπία δηαηαξάζζεηαη κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαθνήζνπο θαηλφηππνπ.  

Απμεηηθνί παξάγνληεο φπσο ν EGF (Epithelial Growth Factor), FGF 

(Fibroblast Growth Factor) θαη HGF (Hepatocyte Growth Factor) δξψληαο 

κέζσ ππνδνρέσλ ηπξνζηληθήο θηλάζεο (RTKs), επζχλνληαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

κνξηαθήο ζεκαηνδφηεζεο.  

Ζ εμσθπηηάξηα νπζία παξέρεη ην δνκηθφ πιαίζην γηα ην ζρεκαηηζκφ 

ηζηψλ θαη νξγάλσλ. Ζ εμσθπηηάξηα νπζία πνπ απνηειεί ην ηζηηθφ 

κηθξνπεξηβάιινλ, πξνζδέλεηαη ζε κφξηα πξνζθφιιεζεο ζηελ επηθάλεηα ησλ 

θπηηάξσλ θαη επεξεάδεη πνηθίια ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

επηβίσζε, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ηελ πνιηθφηεηα θαη ηε δηαθνξνπνίεζε.  

εκαληηθή νηθνγέλεηα πξνζθνιιεηηθψλ κνξίσλ κε ηελ εμσθπηηάξηα 

νπζία απνηεινχλ νη ηληεγθξίλεο, κε ζπνπδαηφηεξεο ηηο β1 θαη β3. Οη ηληεγθξίλεο 

είλαη εηεξνδηκεξή δηακεκβξαληθά κφξηα πνπ απνηεινχληαη απφ α θαη β 

ππνκνλάδεο θαη ζπληίζεληαη απφ κεγάιεο εμσθπηηάξηεο θαη ζρεηηθά κηθξέο 

θπηηαξνπιαζκαηηθέο πεξηνρέο. Ζ ζχλδεζε ελφο πξνζδέηε (ligand) κε ηηο 

ηληεγθξίλεο ππξνδνηεί ζεκαηνδνηηθνχο θαηαξξάθηεο πνπ νδεγνχλ ζηε 

ζπλαξκνιφγεζε ελφο πνιππξσηετληθνχ ζπκπιφθνπ ζηε ζέζε ηεο 

πξνζθφιιεζεο ηνπ θπηηάξνπ κε ηα ζπζηαηηθά ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο 

(ιακηλίλε, θηκπξνλεθηίλε, θνιιαγφλν). 

Σα γεγνλφηα απηά πξνάγνπλ ηε ζχλδεζε ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο κε 

ηελ αθηίλε ηνπ θπηηαξνζθειεηνχ θαη κεηαβάιινπλ ηε ιεηηνπξγία πνιιψλ 

ελδνθπηηάξησλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ.  
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Σξεηο πξσηεΐλεο ζεσξνχληαη σο ζεκαληηθνί ξπζκηζηέο ηεο 

δηακεζνιαβνχκελεο απφ ηληεγθξίλεο ζεκαηνδφηεζεο, ε ILK (Integrin-Linked 

Kinase), ε PINCH (Particularly Interesting Cys-His-protein) θαη ε Parvin. 

Απηά ηα κφξηα ζρεκαηίδνπλ έλα εηεξνηξηκεξέο ζχκπινθν πνπ αλαθέξεηαη σο 

IPP (εηθφλα 19) (Legate et al. 2006). 

 

 

  

Δηθόλα  19 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ IPP ζπκπιόθνπ θαη ησλ 

πξνζδελόκελσλ κνξίσλ 

 

Ζ ILK είλαη κία θηλάζε ζεξίλεο-ζξενλίλεο 452 ακηλνμέσλ, κνξηαθνχ 

βάξνπο 59 KD πνπ αλαθαιχθζεθε ζηα 1996 ζηε δχκε θαη κπνξεί λα πξνζδεζεί 

ζηηο θπηηαξνπιαζκαηηθέο πεξηνρέο ησλ β1 θαη β3 ηληεγθξηλψλ (Hannigan et al. 

1996). 

Σν αλζξψπηλν γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί ηελ ILK εληνπίδεηαη ζην άπσ 

άθξν ηνπ βξαρένο ζθέινπο ηνπ ρξσκνζψκαηνο 11, ζηε δψλε 11p15.4/15.5 

(Hannigan et al. 1997). 

Απνηειείηαη απφ ηξεηο δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά δηαθξηηέο πεξηνρέο πνπ 

είλαη θαιά ζπληεξεκέλεο εμειηθηηθά.  

Ζ C-ηειηθή πεξηνρή πεξηέρεη κία ζέζε θαηαιπηηθήο πξσηετληθήο 

θηλάζεο, ε νπνία παξνπζηάδεη ζεκαληηθή νκνινγία κε άιιεο θαηαιπηηθέο 

πξσηετληθέο θηλάζεο ζεξίλεο-ζξενλίλεο. Δπίζεο πεξηέρεη θαη κία ζέζε 
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πξφζδεζεο κε ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή πεξηνρή ησλ β1 θαη β3 ηληεγθξηλψλ 

(Hannigan et al. 1996), φπσο θαη ζέζε πξφζδεζεο κε ηελ πξσηεΐλε Parvin (Tu 

et al. 2001). 

Ζ Ν-ηειηθή πεξηνρή πεξηέρεη ηέζζεξηο επαλαιήςεηο αλθπξίλεο (ankyrin 

repeats) πνπ δηακεζνιαβνχλ αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ πξσηετλψλ, φπσο ε 

PINCH. Ζ PINCH ζπλδέεη ηελ ILK κε ηνπο ππνδνρείο απμεηηθψλ παξαγφλησλ 

θαη κε ηελ PI3K κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ πξσηεΐλε Nck-2  (Tu et al. 

1998). ηελ πεξηνρή απηή αιιειεπηδξά αθφκε ε ILK κε ηε θσζθαηάζε 

ILKAP, ε νπνία απνηειεί αξλεηηθφ ξπζκηζηή ηεο δξάζεο ηεο (Leung-

Hagesteijn et al. 2001). 

 Δπηπιένλ απφ ηελ πεξηνρή απηή ξπζκίδεηαη θαη ε παξνπζία-εληνπηζκφο 

ηεο ILK ζηηο πιάθεο εζηηαθήο πξφζθπζεο (focal adhesion plaques), νη νπνίεο 

απνηεινχλ εμεηδηθεπκέλεο δνκέο ηνπ θπηηάξνπ πνπ ζπλδένπλ ηα ηλίδηα αθηίλεο 

κε ηελ εμσθπηηάξηα νπζία κέζσ ηληεγθξηλψλ (Li et al.1999).  

Μία πεξηνρή κε νκνινγία ζηελ πιεθζηξίλε [pleckstrin homology (PH)] 

πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ θαη κεξηθψο ηηο 

επηθαιχπηεη, είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξφζδεζε κε ηελ ηξηθσζθνξηθή 

θσζθαηηδπιντλνζηηφιε (PIP3) θαη εκπιέθεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο ελδνγελνχο 

δξαζηηθφηεηαο ηεο ILK (εηθφλα 20) (Hannigan et al. 2005). 

 

 

 

Δηθόλα  20 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο δνκήο ηνπ κνξίνπ ηεο ILK 
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Ζ ILK πξνζδελφκελε ζηηο ηληεγθξίλεο αιιά θαη ζε ππνδνρείο απμεηηθψλ 

παξαγφλησλ ελεξγνπνηεί ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα θαη εκπιέθεηαη ζηελ 

θαηαζηνιή ηεο απφπησζεο θαη ζηελ εμέιημε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ κέζσ 

θσζθνξπιίσζεο ηεο πξσηετληθήο θηλάζεο Β (PKB/Akt) θαη ηεο θηλάζεο-3β ηεο 

ζπλζάζεο γιπθνγφλνπ (GSK-3β) (Δηθφλα 21) (Persad and Dedhar 2003). 

 

 

 

Δηθόλα  21 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ζεκαηνδνηηθνύ ξόινπ ηεο ILK 

 

Ζ θσζθνξπιίσζε ηεο PKB/Akt απφ ηελ ILK ζηε ζέζε Ser473 νδεγεί 

ζηελ in vitro ελεξγνπνίεζή ηεο, ελψ ε θσζθνξπιίσζε ηεο GSK-3β ζηε Ser9 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο δξαζηηθφηεηάο ηεο.  

Σν ηειεπηαίν γεγνλφο νδεγεί ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε 

ηεο β-θαηελίλεο, ε νπνία κεηαηνπίδεηαη ζηνλ ππξήλα, ζρεκαηίδεη ζχκπιεγκα κε 

ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα TCF/LEF (T-cell factor/lymphoid enhancer 

factor) θαη πξνθαιεί ηε κεηαγξαθή αξθεηψλ γνληδίσλ φπσο ε θπθιίλε-D1 θαη ε 

survivin. 
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Ζ δξαζηηθφηεηα ηεο ILK ζην θχηηαξν θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ζεηηθνχο 

φζν θαη απφ αξλεηηθνχο ξπζκηζηέο. 

Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ηληεγθξηλψλ δηεγείξεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 3-

θηλάζεο ηεο θσζθαηηδπιντλνζηηφιεο (PI3K), ε νπνία ελεξγνπνηεί ηελ PIP3 

(ηξηθσζθνξηθή θσζθαηηδπιντλνζηηφιε). Δλ ζπλερεία ε PI3P πξνζδελφκελε 

ζηελ PH πεξηνρή ηεο ILK ηελ ελεξγνπνηεί.  

Αξλεηηθφ ξπζκηζηή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο απνηειεί ε 

νγθνθαηαζηαιηηθή πξσηεΐλε PTEN (phosphatase and tensin homolog detected 

on chromosom 10), ε νπνία απνθσζθνξπιηψλεη ηελ PIP3 ζε PIP2, θαζψο 

επίζεο θαη ε θσζθαηάζε ILKAP (ILK-associated phosphatase) (εηθφλα 22).  

 

 

 

 

Δηθόλα  22 Απεηθόληζε ηεο ξύζκηζεο ηεο δξαζηηθόηεηαο ηεο ILK 
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Αθνχ ελεξγνπνηεζεί ε ILK δξα σο PI3K-dependent kinase-2 (PDK2) ή 

hydrophobic-motif kinase (HMK), ε νπνία έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

λα θσζθνξπιηψλεη ηηο πξσηεΐλεο-ζηφρνπο ζηε ζέζε Ser473. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ILK εληνπίδεηαη ζηηο πεξηνρέο 

πξνζθφιιεζεο ησλ θπηηάξσλ ζηελ εμσθπηηάξηα νπζία παίδνληαο πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην θαηλφκελν ηεο θπηηαξηθήο πξνζθφιιεζεο θαη 

κεηαλάζηεπζεο, ζηελ πξφζθπζε ησλ ηληδίσλ αθηίλεο ζηελ θπηηαξηθή 

κεκβξάλε, ζηελ νξγάλσζε ηνπ θπηηαξνζθειεηνχ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ 

πιαθψλ εζηηαθήο πξφζθπζεο.  

Έρεη βξεζεί φηη ε ππεξέθθξαζε ηεο ILK ζε επηζειηαθά θχηηαξα νδεγεί 

ζηελ εμαιιαγή ηνπο ζε θχηηαξα κε ηθαλφηεηα αχμεζεο αλεμάξηεηα ηεο 

θπηηαξηθήο πξνζθφιιεζεο, κε απμεκέλε ηθαλφηεηα πνιιαπιαζηαζκνχ θαη 

επηβίσζεο, απμεκέλε κεηαλαζηεπηηθή θαη δηεζεηηθή ηθαλφηεηα θαη πξνζδίδεη 

ραξαθηήξεο κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ (Hannigan et al. 2005).  

Ζ ππεξέθθξαζε ηεο ILK πξνάγεη ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν θαη ηελ 

αλεμάξηεηε ηεο πξνζθφιιεζεο αχμεζε.  

 Έρεη βξεζεί φηη θχηηαξα ηα νπνία ππεξεθθξάδνπλ ηελ ILK εκθαλίδνπλ 

επίζεο πςειά επίπεδα θπθιίλεο-D1 (D’Amico et al. 2000), θαζψο θαη 

θσζθνξπιίσζε ηεο πξσηεΐλεο ηνπ ξεηηλνβιαζηψκαηνο. Ζ δηακεζνιαβνχκελε 

απφ ηελ ILK θσζθνξπιίσζε θαη αλαζηνιή ηεο GSK-3β θαίλεηαη φηη ξπζκίδεη 

νδνχο κεηαγσγήο ζεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο έθθξαζεο ηεο 

θπθιίλεο-D1 (Yoganathan et al. 2000).  

Δπίζεο ε ILK πξνάγεη ηελ θπηηαξηθή επηβίσζε κέζσ θσζθνξπιίσζεο 

ηεο Akt, ε ελεξγνπνίεζε ηεο νπνίαο δηεγείξεη δηάθνξνπο κεραληζκνχο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ θαξθηλνγέλεζε (Persad et al. 2001).  

Δπηπιένλ, ε ππεξέθθξαζε ηεο ILK ζε δηάθνξνπο ηχπνπο επηζειηαθψλ 

θπηηάξσλ έρεη δεηρζεί φηη επάγεη ην κεραληζκφ ηεο επηζειηαθήο πξνο 

κεζεγρπκαηηθή κεηαηξνπή, απφθηεζε δειαδή ραξαθηεξηζηηθψλ 

κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ θαη απμεκέλεο κεηαλαζηεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Σν 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη ε απψιεηα ηεο Δ-

θαληρεξίλεο (Oloumi et al. 2003). 

 Σα θχηηαξα πνπ ππεξεθθξάδνπλ ηελ ILK εκθαλίδνπλ επίζεο 

ραξαθηεξηζηηθή απψιεηα ηεο β-θαηελίλεο (Oloumi et al. 2003) απφ ηε δψλε 

πξφζθπζεο θαη ζπζζψξεπζή ηεο ζηνλ ππξήλα φπνπ ελεξγνπνηεί ην 

κεηαγξαθηθφ παξάγνληα TCF. Απμεκέλα επίπεδα έθθξαζεο ηεο ILK έρνπλ 
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παξαηεξεζεί ζε δηάθνξα θαθνήζε λενπιάζκαηα ηνπ αλζξψπνπ φπσο ζην 

ζάξθσκα Ewing (Chung et al. 1998), ζην αδελνθαξθίλσκα ηνπ πξνζηάηε 

(Graff et al. 2001), ζηνλ γαζηξηθφ θαξθίλν (Ito et al. 2003), ζην κειάλσκα (Dai 

et al. 2003) θαη ζηνλ θαξθίλν ησλ σνζεθψλ (Ahmed et al. 2003).  

Πξφζθαηα κία κειέηε έρεη πεξηγξάςεη ππεξέθθξαζε ηεο ILK θαη ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα (Intaraprasong et al. 2007). 

 ε πνιιέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο ε έθθξαζε ηεο ILK ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ θαη ηελ πξφγλσζε ηεο λφζνπ.  
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Akt ΚΑΗ ΚΑΡΚΗΝΟ 

 

Ζ πξσηεΐλε Akt, ην θπηηαξηθφ νκφινγν ηνπ ξεηξντηθνχ νγθνγνληδίνπ v-

Akt είλαη επίζεο γλσζηή σο πξσηετληθή θηλάζε Β (PKB) θαη εκθαλίδεη 

νκνινγία κε ηηο πξσηετληθέο θηλάζεο A (PKA) θαη C (PKC). Πξφθεηηαη γηα 

θηλάζε ζεξίλεο-ζξενλίλεο ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ακηλνηειηθή πεξηνρή κε 

νκνινγία ζηελ πιεθζηξίλε (PH) πεξίπνπ 100 ακηλνμέσλ, κία θεληξηθή 

θαηαιπηηθή θαη κία κηθξή θαξβνμπηειηθή ξπζκηζηηθή πεξηνρή πεξίπνπ 40 

ακηλνμέσλ. Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαξθηλνγέλεζε κέζσ δηέγεξζεο ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαζψο θαη 

αλαζηνιήο ηεο απφπησζεο (Vivanco and Sawyers, 2002).  

ηα ζειαζηηθά έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ηξία γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ ηελ 

PKB/Akt θαη παξνπζηάδνπλ νκνινγία ζε επίπεδν ακηλνμέσλ ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 80% (Nicholson and Anderson 2001).  

Ολνκάδνληαη PKBα/Akt1, PKBβ/Akt2 θαη PKBγ/Akt3 θαη εληνπίδνληαη 

ζηα ρξσκνζψκαηα 14q32, 19q13, θαη 1q44 αληίζηνηρα.(Song et al. 2005). 

 

 

Δηθόλα  23 ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ 3 ηζνκνξθώλ ηεο PKB θαζώο θαη ηνπ 

ελαιιαθηηθνύ πξντόληνο καηίζκαηνο 
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ηνλ άλζξσπν επίζεο έρεη εληνπηζηεί θαη έλα πξντφλ ελαιιαθηηθνχ 

καηίζκαηνο, ην PKBγ1, απφ ην νπνίν απνπζηάδεη ε δεχηεξε ζέζε 

θσζθνξπιίσζεο ζηε ξπζκηζηηθή πεξηνρή κε ζπλέπεηα λα πεξηνξίδεηαη ε 

δξαζηηθφηεηά ηνπ (Δηθφλα 23). 

Ζ Akt ελεξγνπνηείηαη απφ δηπιφ ξπζκηζηηθφ κεραληζκφ πνπ απαηηεί ηε 

κεηαηφπηζή ηεο ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη ηε θσζθνξπιίσζή ηεο ζηηο 

ζέζεηο Thr308 (θεληξηθή θαηαιπηηθή πεξηνρή) θαη Ser473 (θαξβνμπηειηθή 

ξπζκηζηηθή πεξηνρή). 

Ζ ζηξαηνιφγεζε ηεο Akt ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε γίλεηαη απφ ηελ 

PIP3 (ηξηθσζθνξηθή θσζθαηηδπιντλνζηηφιε) ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε 

θσζθνξπιίσζε ηεο δηθσζθνξηθήο θσζθαηηδπιντλνζηηφιεο (PIP2) κεηά απφ 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο PI3K. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αιιειεπίδξαζε ηεο PIP3 κε 

ηελ Akt παίδεη ε PH πεξηνρή ηεο ηειεπηαίαο, ρσξίο φκσο ε PIP3 λα είλαη απηή 

πνπ ζα ηελ θσζθνξπιηψζεη. 

Καηφπηλ αθνινπζεί θσζθνξπιίσζε ηεο Akt ζηε ζέζε Thr308 (εηδηθά 

γηα ηελ PKBα/Akt1) απφ ηελ 64 kDa PI3K-dependent kinase-1 (PDK1), 

γεγνλφο πνπ απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο. 

Όκσο ε κέγηζηε ελεξγνπνίεζή ηεο παξαηεξείηαη κεηά ηε θσζθνξπιίσζή ηεο 

ζηε ζέζε Ser473 (PKBα/Akt1) απφ ηελ PDK2 (Balendran et al. 1999) (εηθφλα 

24), αιιά θαη απφ άιιεο θηλάζεο φπσο ε ILK, ελψ έρνπλ πξνηαζεί θαη 

κεραληζκνί απηνθσζθνξπιίσζεο (Toker and Newton 2000). 

 

 

Δηθόλα  24 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ κεραληζκνύ ελεξγνπνίεζεο ηεο PKB 
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Σέινο έρεη αλαθεξζεί φηη ε ελεξγνπνίεζε ηεο PKBα/Akt1 απαηηεί ηε 

θσζθνξπιίσζε δχν ακηλνμέσλ ηπξνζίλεο (Y315 θαη Y326) ζηελ θεληξηθή 

θαηαιπηηθή πεξηνρή (Nicholson and Anderson 2002). 

Ζ PKB ππεξεθθξάδεηαη ζηνλ θαξθίλν κέζσ πνηθίισλ κεραληζκψλ, νη 

νπνίνη πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. Γνληδηαθή ελίζρπζε (Gene amplification) ηνπ PKB/Akt 

 Πνιιέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ελίζρπζε ηεο έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ 

PKB/Akt ζε πνιινχο θαξθίλνπο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ πξψηε κειέηε παξνπζίαζε 

ελίζρπζε ηνπ PKBα/Akt1 ζε θαξθίλσκα ζηνκάρνπ (Staal 1987), ελψ ελίζρπζε 

ηνπ PKBβ/Akt2 εληνπίζηεθε ζε φγθνπο παγθξέαηνο, σνζεθψλ θαη καζηνχ 

(Bellacosa et al. 1995, Cheng et al. 1996).  

Σέινο κία κειέηε αλέδεημε ππεξέθθξαζε ηνπ PKBγ/Akt3 mRNA ζε 

θπηηαξηθέο ζεηξέο θαξθίλνπ καζηνχ θαη πξνζηάηε (Nakatani et al. 1999). 

 

2. Γνληδηαθή ελίζρπζε ηνπ PI3K 

Σν γνλίδην PIK3CA, ην νπνίν θσδηθνπνηεί ηελ p110α θαηαιπηηθή 

ππνκνλάδα ηεο PI3K θαη εληνπίδεηαη ζην ρξσκφζσκα 3q26, παξνπζηάδεη 

ελίζρπζε ζε πνιινχο φγθνπο, φπσο ησλ σνζεθψλ θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

(Shayesteh et al. 1999, Ma et al. 2000). 

 

3. Δλεξγνπνίεζε upstream ξπζκηζηώλ ηεο PI3K 

 Ζ PI3K ελεξγνπνηείηαη σο απνηέιεζκα ελεξγνπνίεζεο ππνδνρέσλ 

ηπξνζηληθήο θηλάζεο, ππνδνρέσλ πνπ ζπλδένληαη κε G-πξσηεΐλεο θαζψο θαη 

ηληεγθξηλψλ, ελψ κπνξεί λα ζπκβεί ην ίδην απνηέιεζκα θαη κεηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ Ras πξσηετλψλ (Viciana et al. 1997, Kauffmann-Zeh et al. 

1997). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν ππνδνρέαο ηπξνζηληθήο 

θηλάζεο ErbB2 ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ν νπνίνο φηαλ ππεξεθθξάδεηαη 

ελεξγνπνηεί ην κνλνπάηη PI3K/Akt (Harari and Yarden 2000). 

 

4. Φσζθαηάζεο ηεο PIP3 

Ζ θσζθαηάζε PTEN (γλσζηή θαη σο MMAC1 ή TEP1) αξρηθά 

πεξηγξάθεθε σο νγθνθαηαζηαιηηθή πξσηεΐλε, ε νπνία ζπρλά βξηζθφηαλ 
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κεηαιιαγκέλε ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα θαξθίλνπ, φπσο ζην γινηνβιάζησκα 

θαη ζηνπο θαξθίλνπο ελδνκεηξίνπ θαη πξνζηάηε. 

Σν θχξην θπζηνινγηθφ ππφζηξσκα ηεο PTEN είλαη ην πξντφλ ηεο PI3K, 

PIP3. Ζ PTEN απνθσζθνξπιηψλεη ηελ PIP3 θαη ζπλεπψο απνηειεί αξλεηηθφ 

ξπζκηζηή ηεο ζεκαηνδνηηθήο δξάζεο PI3K, ελψ έρεη πξνηαζεί πσο είλαη ζε 

ζέζε λα απνθσζθνξπιηψζεη θαη ηελ ILK (Morimoto et al. 2000) ε νπνία 

εκπιέθεηαη ζην κεραληζκφ ελεξγνπνίεζεο ηεο Akt. 

 

Σα θχξηα βηνινγηθά επαθφινπζα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο Akt πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαξθηλνγέλεζε πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηελ πξναγσγή ηεο 

θπηηαξηθήο επηβίσζεο, ηελ αχμεζε ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηελ 

αγγεηνγέλεζε (Δηθφλα 25). Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηελ 

ππεξέθθξαζε p-Akt θαζψο θαη ηνπ παξάγνληα mTOR ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (Alexia et al. 2006 , Saxena et al. 2007). 

 

 

 

Δηθόλα  25 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο ζεκαηνδνηηθήο νδνύ ILK/Akt 
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Akt θαη θπηηαξηθή επηβίσζε 

 

Σα θαξθηληθά θχηηαξα έρνπλ αλαπηχμεη πνιιαπινχο κεραληζκνχο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαζηείινπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 

θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ, παξαηείλνληαο ηελ επηβίσζή ηνπο.  

Ο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν ε Akt πξνζηαηεχεη ηα θχηηαξα απφ ηηο 

απνπησηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη πνιππαξαγνληηθφο θαζψο θσζθνξπιηψλεη 

απεπζείαο πνιιέο πξσηεΐλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απφπησζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά ε BAD, έλα πξναπνπησηηθφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

πξσηετλψλ Bcl2, πξνάγεη ηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην ζρεκαηίδνληαο έλα κε 

ιεηηνπξγηθφ εηεξνδηκεξέο κε ηνλ αληηαπνπησηηθφ παξάγνληα Bcl-XL. Όηαλ ε 

BAD θσζθνξπιησζεί ζηε ζέζε Ser136 απφ ηελ Akt, ράλεη ηελ ηθαλφηεηα 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ Bcl-XL, κε ζπλέπεηα ν ηειεπηαίνο λα αζθεί ειεχζεξα 

ηελ αληηαπνπησηηθή ηνπ δξάζε (Datta et al. 1997).  

Με παξφκνην ηξφπν ε Akt αλαζηέιιεη θαη ηελ θαηαιπηηθή 

δξαζηηθφηεηα ηεο θαζπάζεο-9, θσζθνξπιηψλνληάο ηε ζηε ζέζε Ser196. 

Δπηπιένλ ε Akt θσζθνξπιηψλεη θαη ηνλ FKHR (forkhead homolog in 

rhabdomyosarcoma), έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ 

Forkhead (Brunet et al. 1999). Σν γεγνλφο απηφ απνηξέπεη ηελ ππξεληθή 

κεηαηφπηζε ηνπ FKHR θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κεηαγξαθή γνληδίσλ κε 

πξναπνπησηηθή δξάζε φπσο ην BIM (bcl-2 interacting mediator of cell death), 

TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand), TRADD (TNF receptor type 

1 associated), FAS ligand θαη Bcl-6 (εηθφλα 26) (Nicholson and Anderson 

2002). 
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Δηθόλα  26 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο ξύζκηζεο ηεο θπηηαξηθήο επηβίσζεο 

κέζσ ηεο Akt 

 

Σέινο, ζε in vitro πεηξάκαηα έρεη βξεζεί φηη κέζσ ηεο Akt κπνξεί λα 

ελεξγνπνηεζεί ε survivin πνπ απνηειεί αλαζηνιέα ηεο απφπησζεο (Δηθφλα 27). 

Πηζαλνινγείηαη φηη ζηε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ησλ επηπέδσλ ηεο survivin 

εκπιέθεηαη ν κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο NF-θB, αθνχ ελεξγνπνηεζεί απφ ηελ 

Akt (Kane et al. 1999, Romashkova and Makarov 1999, Papapetropoulos et al. 

2000, Mitsiades et al. 2002, Fornaro et al. 2003). 

 Ζ Akt επεξεάδεη επίζεο ηελ θπηηαξηθή επηβίσζε έκκεζα κέζσ δχν 

θεληξηθψλ ξπζκηζηψλ ηνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ, ηνπ NF-θB θαη p53 αιιά θαη 

κέζσ ησλ CREB (cyclic AMP-response element binding protein) θαη YAP 

(yes-associated protein) (Δηθφλα 8) (Nicholson and Anderson 2002). 

Ζ Akt θσζθνξπιηψλεη θαη αδξαλνπνηεί ηνλ αλαζηνιέα ηνπ NF-θΒ, ΗθB, 

κε απνηέιεζκα ν κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο NF-θΒ λα εληζρχεη ηε κεηαγξαθή 

αληηαπνπησηηθψλ γνληδίσλ, φπσο Bcl-xL, c-IAP-1, c-IAP-2 (Nicholson and 

Anderson 2002), c-Myb (Song et al. 2005) θαη survivin. 
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Δηθόλα  27 ρεκαηηθή απεηθόληζε αλαζηνιήο απόπησζεο κέζσ Akt/survivin 

 

Δπίζεο ε Akt εκπιέθεηαη ζηελ θαηαζηνιή ηεο δξαζηηθφηεηαο ηνπ 

νγθνθαηαζηαιηηθνχ θαη πξναπνπησηηθνχ γνληδίνπ p53, κέζσ θσζθνξπιίσζεο 

ηεο πξσηεΐλεο Mdm2 (murine double minute 2) ζηηο ζέζεηο Ser166 θαη Ser186. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε είλαη αξλεηηθφο ξπζκηζηήο ηεο δξάζεο ηνπ 

p53 αθνχ πξνθαιεί ηελ απνδφκεζή ηνπ ζηα πξσηεαζψκαηα. 

Ζ θσζθνξπιίσζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα CREB απφ ηελ Akt 

ζηε ζέζε Ser133 νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ηεο έθθξαζεο αληηαπνπησηηθψλ 

γνληδίσλ φπσο ην bcl-2 θαη mcl-1 ελψ ε θσζθνξπιίσζε ηεο YAP ζηε ζέζε 

Ser127 νδεγεί ζε θαηαζηνιή ηεο απφπησζεο κέζσ ηεο κεηαγξαθηθήο 

ελεξγφηεηαο ηνπ p73. 
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Akt θαη θπηηαξηθόο πνιιαπιαζηαζκόο 

 

Ο θπηηαξηθφο θχθινο ξπζκίδεηαη απφ ηε ζπληνληζκέλε δξάζε ησλ 

cyclin-cyclin dependent kinase (CDK) ζπκπιφθσλ θαη ησλ CDK αλαζηνιέσλ 

(CKIs). Σα επίπεδα ηεο θπθιίλεο-D1 πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε θάζε 

G1/S ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ξπζκίδνληαη απφ πνιινχο δηαθξηηνχο 

κεραληζκνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Akt.  

Ζ Akt θσζθνξπιηψλεη ηελ GSK-3β, θαηαξγεί ηελ δξαζηηθφηεηά ηεο κε 

ζπλέπεηα ηε ζπζζψξεπζε ηεο θπθιίλεο-D1, αθνχ θπζηνινγηθά ε GSK-3β 

πξνθαιεί ηελ απνδφκεζε ηεο θπθιίλεο-D1 ζηα πξσηεαζψκαηα (Diehl et al. 

1998). 

Δπίζεο ε απελεξγνπνίεζε ηεο GSK-3β νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο β-θαηελίλεο, ηεο νπνίαο απνδεδεηγκέλα γνλίδην-ζηφρν απνηειεί ε 

θπθιίλε-D1 (Meirmanov et al. 2003). 

Δπίζεο ε Akt αλαζηέιιεη ηελ έθθξαζε ησλ CKIs, φπσο ην KIP1 (p27) 

θαη ην WAF1 (p21) (Graff et al. 2000), κε πξνθαλή ζπλέπεηα ηνλ απμεκέλν 

θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ, ελψ ελεξγνπνηεί θαη ηνλ mTOR (mammalian 

target of rapamycin) (Nave et al. 1999) ν νπνίνο απμάλεη ηα επίπεδα ηεο 

θπθιίλεο-D1 (Δηθφλα 28). 

 

 

Δηθόλα  28 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο ξύζκηζε ηεο εμέιημεο ηνπ θπηηαξηθνύ 

θύθινπ κέζσ ηεο Akt 
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Akt θαη αγγεηνγέλεζε 

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ φγθνπ, εθηφο ησλ άιισλ παξαγφλησλ, εμαξηάηαη θαη 

απφ ηελ αγγεηνγέλεζε, ηνλ ζρεκαηηζκφ δειαδή λέσλ αγγείσλ, κε ζθνπφ ηελ 

επαξθή ηξνθνδφηεζε ηνπ λενπιάζκαηνο κε νμπγφλν θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά.  

Γελεηηθέο αιιαγέο θαζψο θαη ε ηνπηθή ππνμία πνπ αλαπηχζζεηαη 

πξνθαινχλ ηελ έθθξηζε δηαιπηψλ αγγεηνγελεηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ν 

VEGF, νη νπνίνη ελεξγνπνηνχλ ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα. 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο Akt, κέζσ ηνπ mTOR θαη ηνπ HIF1a (Hypoxia 

Inducible Factor 1a), απμάλεη ηελ παξαγσγή VEGF (Zhong et al. 2000). 
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Β-ΚΑΣΔΝΗΝΖ ΚΑΗ ΚΑΡΚΗΝΟ 

Σν ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη Wnt/β-θαηελίλε -ην νπνίν θαίλεηαη φηη 

ξπζκίδεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αξρέγνλσλ θπηηάξσλ ζε πνιινχο ηζηνχο- 

αξρηθά αλαθαιχθζεθε κέζσ γελεηηθήο αλάιπζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ θηεξψλ 

ηεο Drosophila (Peifer 1995), ελψ ελ ζπλερεία απνδείρζεθε πσο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ θαξθηλνγέλεζε. 

Ζ β-θαηελίλε απνηειεί κέινο ηεο ππεξνηθνγέλεηαο armadillo, κίαο 

νκάδαο πξσηετλψλ κε θνηλή θεληξηθή πεξηνρή πνπ απνηειείηαη απφ 

ηνπιάρηζηνλ 6 επαλαιήςεηο 42 ακηλνμέσλ πνπ νλνκάδνληαη κνηίβα «arm». 

Απνηειείηαη απφ κία θεληξηθή armadillo πεξηνρή κε δψδεθα κνηίβα arm, κία 

ακηλνηειηθή πεξηνρή πνπ θέξεη κηα ζπληεξεκέλε αιιεινπρία-ζέζε 

θσζθνξπιίσζεο απφ ηελ GSK-3β θαη κηα θαξβνμπηειηθή πεξηνρή κε 

κεηαγξαθηθή δξαζηηθφηεηα (Waltzer and Bienz 1999). 

Σν γνλίδην ηεο β-θαηελίλεο ραξηνγξαθήζεθε ζην ρξσκφζσκα 3p22 

(Trent et al. 1995).  

Ζ β-θαηελίλε, πνπ θπζηνινγηθά εληνπίδεηαη ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε 

ζηελ πεξηνρή ησλ δσλψλ πξφζθπζεο ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ (adherens 

junctions) είλαη κία πξσηεΐλε 92 kDa, ε νπνία καδί κε ηελ α- θαη γ-θαηελίλε 

απνκνλψζεθε σο πξσηεΐλε πνπ αιιειεπηδξά κε ην θπηηαξνπιαζκαηηθφ άθξν 

ηεο Δ-θαληρεξίλεο. 

 Ζ β-θαηελίλε (απφ ηε ιαηηληθή ιέμε catena πνπ ζεκαίλεη αιπζίδα) 

ζπλδέεη ηελ Δ-θαληρεξίλε κε ηελ α-θαηελίλε θαη θαη’επέθηαζε κε ηα 

κηθξντλίδηα αθηίλεο ηνπ θπηηαξνζθειεηνχ (Nagafuchi and Takeichi 1989, 

Cowin 1994) (Δηθφλα 29). Ζ β-θαηελίλε σο ζπζηαηηθφ ησλ δσλψλ πξφζθπζεο 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θπηηαξηθή πξνζθφιιεζε.  
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Δηθόλα  29 ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ κνξίσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηηο δώλεο 

πξόζθπζεο δύν γεηηνληθώλ επηζειηαθώλ θπηηάξσλ 

 

 

Ζ ειεχζεξε, φκσο, β-θαηελίλε πξνζδέλεηαη ζε έλα ζχκπιεγκα 

πξσηετλψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηελ APC (Adenomatous Polyposis Coli), ηελ 

αμίλε θαη ηελ θηλάζε-3β ηεο ζπλζάζεο ηνπ γιπθνγφλνπ (GSK-3β). Μέζσ 

απηήο ηεο πξφζδεζεο, ε β-θαηελίλε θσζθνξπιηψλεηαη ζην Ν-ηειηθφ άθξν ηεο 

θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πξσηεΐλε β-TrCP, φπνπ κεηά απφ νπβηθνπηηηλίσζε 

απνδνκείηαη ηαρέσο ζηα πξσηεαζψκαηα. 

ηελ πεξίπησζε Wnt εξεζίζκαηνο-ζήκαηνο (εθθξηλφκελεο 

γιπθνπξσηεΐλεο κε ζεκαληηθφ ξφιν ζε αλαπηπμηαθέο δηεξγαζίεο), απηφ 

πξνζδέλεηαη ζε έλα απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ δηακεκβξαληθψλ 

ππνδνρέσλ Wnt πνπ απνθαινχληαη Frizzled. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί 

θσζθνξπιίσζε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο πξσηεΐλεο Dishevelled (Dsh) πνπ 
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πξνζδέλεηαη ζηελ αμίλε θαη πξνθαιεί απνδηάηαμε ηνπ ζπκπιέγκαηνο 

APC/αμίλε/ GSK-3β (Δηθφλα 30).  

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε β-θαηελίλε ζπζζσξεχεηαη ζην θπηηαξφπιαζκα, 

θαηφπηλ κεηαηνπίδεηαη ζηνλ ππξήλα, ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνγέλεηα 

κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ T-cell factor (TCF) θαη ελεξγνπνηεί γνλίδηα-

ζηφρνπο, φπσο ην c-myc, ε cyclin-D1, ε survivin, ε κεηαιινπξσηετλάζε 7 

(MMP-7) θαζψο θαη ν κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο 2 ησλ αλνζνζθαηξηλψλ (ITF-

2) (Doucas et al. 2005).  

 

 

 

 

Δηθόλα  30 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ κνλνπαηηνύ κεηαγσγήο ζεκάησλ 

Wnt/β-θαηελίλεο 

 

 

Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ηα επίπεδα ηεο ειεχζεξεο β-θαηελίλεο ζην 

θπηηαξφπιαζκα είλαη ρακειά θαζψο δεζκεχεηαη απφ ηελ APC, ηελ αμίλε θαη 

ηελ GSK-3β θαη απνδνκείηαη ζηα πξσηεαζψκαηα. Παξνπζία ζεκάησλ Wnt ε 

απνδφκεζή ηεο αλαζηέιιεηαη κε απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε ηεο β-θαηελίλεο 

ζην θπηηαξφπιαζκα θαη ηελ αθφινπζε είζνδφ ηεο ζηνλ ππξήλα φπνπ ζε 

ζχκπινθν κε ηνλ TCF ειέγρεη ηελ έθθξαζε δηαθφξσλ γνληδίσλ ζηφρσλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο, αλεμαξηήησο 

αηηηνινγίαο, έρνπλ βξεζεί κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο β-θαηελίλεο ζε πνζνζηφ 
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20-40% (Huang et al. 1999) πνπ νδεγνχλ ζε απμεκέλε ζπζζψξεπζή ηεο ζην 

θπηηαξφπιαζκα θαη θαηά ζπλέπεηα ζε εληνλφηεξε κεηαγξαθηθή δξάζε. Οη πην 

ζπρλέο αθνξνχλ ζεκεηαθέο κεηαιιάμεηο ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα θαηάινηπα 

ζεξίλεο ή ζξενλίλεο πνπ απνηεινχλ ζέζεηο θσζθνξπιίσζεο απφ ηελ GSK-3β, 

κε ζπλέπεηα ε β-θαηελίλε λα κελ απνδνκείηαη. 

Δπίζεο κεηαιιάμεηο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο νδνχ, φπσο ηνπ APC θαη ηεο 

αμίλεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ελεξγνπνίεζε ηεο β-θαηελίλεο. Δπηπιένλ ε 

απμεκέλε έθθξαζε κνξίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δξαζηηθφηεηα ηεο GSK-3β, 

φπσο ε Akt θαη ε ILK θαηαιήγεη ζην ίδην απνηέιεζκα. 
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Δ-ΚΑΝΣΥΔΡΗΝΖ ΚΑΗ ΚΑΡΚΗΝΟ 

 

Ζ Δ-θαληρεξίλε απνηειεί κφξην θπηηαξηθήο πξνζθφιιεζεο εμαξηψκελν 

απφ ην αζβέζηην, ην νπνίν παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

επηζειηαθψλ ηζηψλ (Takeichi 1995).  

Πξφθεηηαη γηα δηακεκβξαληθή γιπθνπξσηεΐλε 120 kDa ε νπνία 

αλεπξίζθεηαη σο νκνδηκεξέο θαη δηακεζνιαβεί ζηελ πξνζθφιιεζε κεηαμχ ησλ 

επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ζηηο δψλεο πξφζθπζεο (Takeichi 1991). 

Σν γνλίδην ηεο Δ-θαληρεξίλεο (CDH1) ραξηνγξαθήζεθε ζην 

ρξσκφζσκα 16q22.1 (Mareel et al. 1997). 

Ζ δνκή ηνπ εμσθπηηάξηνπ ηκήκαηνο ηεο Δ-θαληρεξίλεο πεξηιακβάλεη 

ζέζεηο πξφζδεζεο γηα ην αζβέζηην θαζψο θαη ην κνηίβν HAV (ηζηηδίλε-

αξγηλίλε-βαιίλε) πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κνξίνπ κε άιια 

κφξηα (Takeichi 1995). 

Σν θπηηαξνπιαζκαηηθφ ηκήκα ηεο Δ-θαληρεξίλεο δεζκεχεη ηε β- (ή γ-

θαηελίλε) νη νπνίεο ελ ζπλερεία πξνζδέλνληαη ζηελ α-θαηελίλε. Ζ α-θαηελίλε 

κε ηε ζεηξά ηεο ζπλδέεη ηελ Δ-θαληρεξίλε κε ηελ αθηίλε ηνπ θπηηαξνζθειεηνχ 

νδεγψληαο ζε αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ πξνζθφιιεζεο (Δηθφλα 31) (Berx et al. 

1998).  

ε πνιινχο φγθνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ 

θαξθηλψκαηνο παξαηεξείηαη κεησκέλε έθθξαζε ηεο Δ-θαληρεξίλεο πνπ 

νθείιεηαη ζε εμάιεηςε ηνπ ελφο αιιειφκνξθνπ (LOH) ζην γνλίδην CDH1 

(Shimoyama and Hirohashi 1991, Inayoshi et al. 2003, Kwon et al. 2005) ή ζε 

επηγελεηηθέο αιιαγέο. 

Ζ πην ζπρλή επηγελεηηθή αιιαγή φζνλ αθνξά ζηελ Δ-θαληρεξίλε είλαη ε 

ππεξκεζπιίσζε ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο ζηα πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (Matsumura et al. 2001, Kwon et al. 2005, 

Katoh et al. 2006).  

Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ λα πξνζθνιιψληαη κεηαμχ ηνπο κε ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ε 

δηεζεηηθή θαη κεηαζηαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ φγθνπ ελψ ηαπηφρξνλα 

δηαηαξάζζεηαη πεξηζζφηεξν ε δνκηθή κνξθνινγία ησλ ηζηψλ (Kwon et al. 
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2005) θαη δίλεηαη ην έλαπζκα γηα ηελ επηζειηαθή πξνο κεζεγρπκαηηθή 

κεηαηξνπή (EMT) (Oloumi et al. 2004). 

 

 

 

Δηθόλα  31 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ζπκπιόθνπ Δ-θαληρεξίλεο/θαηελίλεο/ 

θπηηαξνζθειεηνύ 

 

Σν θαηλφκελν ηεο επηζειηαθήο πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηαηξνπή (EMT) 

είλαη έλαο κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ επηζειηαθά θχηηαξα απνθηνχλ 

θαηλφηππν κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ, απνθνιιψληαη απφ ηα γεηηνληθά ηνπο 

επηζειηαθά θχηηαξα θαη κεηαλαζηεχνπλ ζε άιιεο ζέζεηο.  

 Ζ δηεξγαζία απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ απψιεηα ηεο δηακεζνιαβνχκελεο 

απφ ηελ Δ-θαληρεξίλε θπηηαξηθήο πξνζθφιιεζεο, αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

θπηηαξνζθειεηνχ, δηήζεζε ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο θαη κεηαλάζηεπζε. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο EMT κεηψλεηαη ε έθθξαζε επηζειηαθψλ γνληδίσλ φπσο ηεο Δ-

θαληρεξίλεο θαη απμάλεηαη ε έθθξαζε κεζεγρπκαηηθψλ γνληδίσλ.  

Μεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο Δ-θαληρεξίλεο δελ έρνπλ αλαθεξζεί ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα, ελ αληηζέζεη κε άιινπο φγθνπο φπσο ν γαζηξηθφο 

θαξθίλνο δηάρπηνπ ηχπνπ (Becker et al. 1994) θαη ην θαξθίλσκα ηνπ καζηνχ 
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(Berx et al. 1998), φπνπ ην γνλίδην ηεο Δ-θαληρεξίλεο παξνπζηάδεη 

νγθνθαηαζηαιηηθή δξάζε. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Δ-θαληρεξίλεο κπνξεί λα επεξεαζηεί επίζεο απφ ηε 

δξάζε ηεο ILK.  

Έρεη βξεζεί φηη ε ππεξέθθξαζε ηεο ILK πξνθαιεί κείσζε ηεο έθθξαζεο 

ηεο Δ-θαληρεξίλεο ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο θαξθίλνπ παρένο εληέξνπ (Oloumi et 

al. 2004). 

Δπίζεο δηάθνξνη θαηαζηαιηηθνί κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο φπσο ν Snail, 

ν Zeb θαη ν E12/E47 basic helix loop helix (Bhlh) πξνζδελφκελνη ζην 5’ άθξν 

ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ πξνθαινχλ κείσζε ηεο έθθξαζεο ηεο Δ-

θαληρεξίλεο. Δηδηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο κεηαγξαθηθήο ελεξγφηεηαο ηνπ Snail 

θαίλεηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ILK (Oloumi et al. 2004). 
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SURVIVIN ΚΑΗ ΚΑΡΚΗΝΟ 

 

Ζ survivin πνπ απνηειεί κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αλαζηνιέσλ ηεο 

απφπησζεο (IAPs), είλαη κία πξσηεΐλε πνπ ξπζκίδεη ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε 

θαη θαηαζηέιιεη ηελ απφπησζε.  

Ζ έθθξαζε ηεο survivin θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ 

θνξπθψλεηαη ζηε θάζε ηεο κίησζεο. 

 Ζ survivin εθθξάδεηαη έληνλα ζηνπο εκβξπηθνχο ηζηνχο 

δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νκνηνζηαζία θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε, 

ελψ είλαη κε αληρλεχζηκε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θπζηνινγηθνχο, ηειηθψο 

δηαθνξνπνηεκέλνπο ηζηνχο ησλ ελειίθσλ. Χζηφζν έρεη βξεζεί φηη εθθξάδεηαη 

ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζε ηαρέσο δηαηξνχκελα θπζηνινγηθά θχηηαξα, φπσο ηα 

CD34+ θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ (Carter et al. 2001), ηα ζπκνθχηηαξα 

(CD4+/CD8+), ηα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Sah et al. 

2006), ηνπ παρένο εληέξνπ (Gianani et al. 2001) θαη ηνπ γαζηξηθνχ 

βιελλνγφλνπ ησλ ελειίθσλ.  

Σα θπζηνινγηθά αηκνπνηεηηθά CD34+ θχηηαξα εθθξάδνπλ ηε survivin 

ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ, ελψ ηα θαξθηληθά θχηηαξα θπξίσο 

ζηε θάζε G2/M (Johnson and Howerth 2004). Τπεξεθθξάδεηαη επίζεο ζε 

πνηθηιία λενπιαζκάησλ, ππνδειψλνληαο φηη ην γνλίδην ηεο survivin 

επαλελεξγνπνηείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαξθηλνγέλεζεο. Ζ απμεκέλε 

έθθξαζε survivin ζηνπο φγθνπο ζρεηίδεηαη κε επηζεηηθφηεξε ζπκπεξηθνξά, 

κεησκέλε αληαπφθξηζε ζηε ρεκεηνζεξαπεία θαη κεησκέλε επηβίσζε ησλ 

αζζελψλ. 

Ζ survivin απνηειείηαη απφ κία ακηλνηειηθή BIR (baculoviral IAP 

repeat) πεξηνρή πεξίπνπ 70 ακηλνμέσλ, κία θαξβνμπηειηθή πεξηνρή 

ζπεηξνεηδνχο α-έιηθαο (alpha-helix coiled region) θαη εκθαλίδεη δηκεξή 

αξρηηεθηνληθή (Altieri 2001). Ζ BIR πεξηνρή ζεσξείηαη θξηηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ αληηαπνπησηηθή ηεο δξάζε ελψ ε πεξηνρή ζπεηξνεηδνχο α-έιηθαο 

πηζαλφηαηα αιιειεπηδξά κε ηελ ηνπκπνπιίλε ζηνλ θπηηαξηθφ θχθιν. 

Σν αλζξψπηλν γνλίδην ηεο survivin πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε 16.5 

kDa κε 142 ακηλνμέα (Sah et al. 2006) εληνπίδεηαη ζην ρξσκφζσκα 17 θαη 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηζνκνξθέο ιφγσ ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ καηίζκαηνο (Δηθφλα 32). 



87 

 

 

Οη ηζνκνξθέο απηέο είλαη: 

 

Α) Full-length survivin (ηξία εζψληα, ηέζζεξα εμψληα) 

Β) Survivin-2B (δηαηήξεζε ηκήκαηνο ζην εζψλην 2) 

Γ)  Survivin-ΓΔx-3 (απνκάθξπλζε εμσλίνπ 3) 

 

Ζ πξψηε θαη ε ηξίηε ηζνκνξθή ζεσξνχληαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

αληηαπνπησηηθή δξάζε ηεο πξσηεΐλεο. 

 

 

 

 

Δηθόλα  32 Ζ survivin θαη ηα δηαθνξεηηθά πξντόληα καηίζκαηνο 

 

 

Survivin θαη θπηηαξηθή δηαίξεζε 

 

Ζ survivin έρεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε θαη έρεη 

βξεζεί φηη εθθξάδεηαη εηδηθά ζηε θάζε G2/M ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ζε 

πνζνζηφ 10 θνξέο κεγαιχηεξν απφ φηη ζηε θάζε S. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κίησζεο, ε survivin πξνζδέλεηαη ζηα 

κηθξνζσιελάξηα ηεο κηησηηθήο αηξάθηνπ κέζσ ησλ θαξβνμπηειηθήο α-έιηθαο, 

ελψ έρεη εληνπηζηεί ε παξνπζία ηεο ζηνπο θηλεηνρψξνπο, ζηα θεληξνζσκάηηα, 

ζηελ θεληξηθή αηξαθηνεηδή κεζαία δψλε (central spindle midzone) ηεο 
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αλάθαζεο θαζψο θαη ζηα κεζνζσκάηηα (midbodies) ηεο ηειφθαζεο (Δηθφλα 

33). 

Δίλαη επίζεο γλσζηφ φηη ε survivin ξπζκίδεη ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε 

αιιειεπηδξψληαο κε ηελ πξσηεΐλε Aurora B θαη ηελ «inner centromere 

protein» (INCEPN). Σν ζχκπιεγκα Aurora B/INCEPN/ survivin πξνζδέλεηαη 

ζηα θεληξνκεξίδηα θαη ζηελ θεληξηθή αηξαθηνεηδή κεζαία δψλε ηεο αλάθαζεο, 

ζπκκεηέρνληαο θαη’απηφ ηνλ ηξφπν ζην ρξσκνζσκηθφ δηαρσξηζκφ θαη ζηελ 

θπηηαξνθίλεζε. 

 

 

Δηθόλα  33 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο ππνθπηηαξηθήο εληόπηζεο ηεο survivin 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίησζεο 
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Survivin θαη απόπησζε 

 

Πνιινί κεραληζκνί έρνπλ πξνηαζεί πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζεί ε 

αληηαπνπησηηθή δξάζε ηεο survivin. 

Απεπζείαο δξάζε ηεο survivin ζηηο θαζπάζεο 3 θαη 9 ζεσξείηαη πηζαλφο 

κεραληζκφο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο απφπησζεο αλ θαη έρνπλ δηαηππσζεί 

αληηξξήζεηο. 

Δπηπιένλ έρεη πξνηαζεί φηη ε survivin πξνζδέλεηαη ζηελ πξσηεΐλε Smac 

(Second mitochondrial activator of caspases) θαη θαηά ζπλέπεηα αλαζηέιιεη 

ηελ απφπησζε (Δηθφλα 34). 

 

 

 

Δηθόλα  34 Γπλεηηθνί κεραληζκνί κέζσ ησλ νπνίσλ ε survivin αλαζηέιιεη ηελ 

απόπησζε 
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Ρύζκηζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο ηεο survivin 

 

Oη ιεπηνκεξείο κεραληζκνί πνπ ειέγρνπλ ηε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ 

ηεο survivin είλαη άγλσζηνη. Χζηφζν αξθεηνί παξάγνληεο ζεσξνχληαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο κε ηνπο θπξηφηεξνπο λα πεξηγξάθνληαη 

ζηε ζπλέρεηα. 

 

Α)  STAT3 

 Ο STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) είλαη 

κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο πνπ ελεξγνπνηείηαη κεηά ηε θσζθνξπιίσζή ηνπ ζε 

ζέζε ηπξνζίλεο 705 απφ Jak θηλάζεο ή απμεηηθνχο παξάγνληεο, ζρεκαηίδεη 

δηκεξή θαη κεηαθηλείηαη ζηνλ ππξήλα, φπνπ θαη αζθεί ηε κεηαγξαθηθή ηνπ 

δξάζε (Hodge et al. 2005). Απνδεδεηγκέλε είλαη ε δξάζε ηνπ ζηα ιεκθψκαηα 

θαη ζηα αζηξνθπηηψκαηα (Al Zaid Siddiquee and Turkson 2008), ελψ 

πξφζθαηα αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηνπ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο survivin ζε 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ (Diaz et al. 2006).  

 

Β) β-ΚΑΣΔΝΗΝΖ/TCF 

Όηαλ ε β-θαηελίλε ζπζζσξεχεηαη ζην θπηηαξφπιαζκα, κεηαθηλείηαη 

ζηνλ ππξήλα φπνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα TCF θαη δηεγείξεη 

ηε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ ηεο survivin. Απηφ απνδείρζεθε πξψηα ζε 

θαξθίλσκα ηνπ παρένο εληέξνπ, φπνπ κεηαιιάμεηο ηεο πξσηεΐλεο APC 

πξνθάιεζαλ ζπζζψξεπζε β-θαηελίλεο ιφγσ κε απνδφκεζήο ηεο θαη ελ 

ζπλερεία αχμεζε ηεο έθθξαζεο ηεο survivin (Zhang et al. 2001). 

 

Γ) PI3K/Akt 

Ο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν δξα ην ζπγθεθξηκέλν ζεκαηνδνηηθφ 

κνλνπάηη είλαη κέζσ ηνπ παξάγνληα mTOR ν νπνίνο εκπιέθεηαη ζηηο 

κεηαθξαζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ mRNA ηεο survivin. 

 

Γ) MEK/ERK (mitogen activated protein kinase kinase/extracellular-signal 

regulated kinase)  

Δμσθπηηάξηνη ελεξγνπνηεηέο απηνχ ηνπ κνλνπαηηνχ απνηεινχλ νη 

απμεηηθνί παξάγνληεο, δηάθνξα κηηνγφλα εξεζίζκαηα, θπηνθίλεο θαζψο θαη ην 
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πεξηβαιινληηθφ stress. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ επηθαλείαο κε 

δξαζηηθφηεηα ηπξνζηληθήο θηλάζεο πξνθαιεί δηκεξηζκφ θαη 

απηνθσζθνξπιίσζε πνιιαπιψλ ηπξνζηληθψλ θαηαινίπσλ ζηελ 

θπηηαξνπιαζκαηηθή πεξηνρή ηνπο. Δλ ζπλερεία ζηξαηνινγνχληαη θαη 

πξνζθνιιψληαη ζηηο πεξηνρέο απηέο πξσηετληθέο θηλάζεο ηεο νηθνγέλεηαο Src 

(Shc, Grb2). Σν γεγνλφο απηφ επλνεί ηελ πξφζδεζε ηνπ παξάγνληα αληαιιαγήο 

ηνπ GTP, Sos (Son of sevenless) ζηελ Grb2(growth-factor-receptor-bound 

protein 2). Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ρακεινχ 

κνξηαθνχ βάξνπο πξσηεΐλεο Ras/GDP ζε Ras/GTP, ε νπνία είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Ras/Raf/MEK/ERK κνλνπαηηνχ (Δηθφλα 

35). Ζ ζεκαζία ηνπ κνλνπαηηνχ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο survivin απνδείρηεθε 

ζε θχηηαξα νμείαο κπεινγελνχο ιεπραηκίαο (Carter et al. 2001). 

 

 

 

Δηθόλα  35 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ζεκαηνδνηηθνύ κνλνπαηηνύ MEK/ERK 

 

Δ) NF-θB 

Ο NF-θΒ, ν νπνίνο ζεσξείηαη φηη πξνάγεη ηελ θπηηαξηθή επηβίσζε, 

αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ δηκεξψλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ κε 
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ππνκνλάδεο πνπ πεξηέρνπλ έλα ακηλνηειηθφ άθξν πεξίπνπ 300 ακηλνμέσλ θαη 

ην νπνίν εκθαλίδεη νκνινγία κε ηελ v-Rel νγθνπξσηεΐλε, γλσζηή θαη σο Rel 

νκφινγε πεξηνρή (RHD). Απηή ε πεξηνρή εκπιέθεηαη ζηελ ππξεληθή 

κεηαθίλεζε ηνπ παξάγνληα, πξνζδελφκελε ζε θΒ αιιεινπρίεο ηνπ DNA 

(GGGRNNYYCC). 

Ο θιαζζηθφο NF-θΒ είλαη έλα δηκεξέο, απνηεινχκελνο απφ ηελ p50 

(NFθB1) θαη ηελ p65 (RelA) ππνκνλάδα. Έρνπλ απνκνλσζεί θη άιιεο 

ππνκνλάδεο, φπσο ε c-Rel, ε RelB θαη ε p52 (NFθB2). 

ε κε δηεγεξκέλα επαηνθχηηαξα, ν NF-θΒ βξίζθεηαη απνκνλσκέλνο 

ζην θπηηαξφπιαζκα απφ κία νηθνγέλεηα αλαζηαιηηθψλ πξσηετλψλ πνπ 

νλνκάδνληαη ΗθΒs (Arsura and Cavin 2005). 

Ο ΗθΒa, έλα κέινο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο, εκπιέθεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο 

δξαζηηθφηεηαο ηνπ NF-θΒ θαηά ηνλ θαθνήζε κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

επαηνθπηηάξσλ. Άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο απνηεινχλ ν ΗθΒβ, ν Bcl-3, ε 

p105 θαη ε p100 (Su and Schneider 1996).  

Δίλαη ηεθκεξησκέλν φηη ν NF-θΒ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ελεξγνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ απφ 150 γνληδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο Bcl-2 φπσο ην Bcl-xl αιιά θαη αλαζηνιέσλ ηεο 

απφπησζεο (IAP1, IAP2, XIAP, survivin). 

Δπί κηηνγφλνπ εξεζίζκαηνο, πξνθαιείηαη θσζθνξπιίσζε ησλ 

θπηηαξνπιαζκαηηθψλ αλαζηνιέσλ ηνπ NF-θΒ (θπξίσο ηνπ ΗθΒa αιιά θαη ηνπ 

p105) (Su and Schneider 1996, Chirillo et al. 1996), πνπ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ απνδφκεζή ηνπο ζην 26S πξσηεάζσκα (Purcell et al. 2001). Μέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο, ν NF-θΒ απνδεζκεχεηαη απφ ηνπο αλαζηνιείο ηνπ θαη 

κπνξεί λα αζθήζεη ηε κεηαγξαθηθή ηνπ δξάζε. 

 

Σ) p53 

Σν νγθνθαηαζηαιηηθφ πξναπνπησηηθφ γνλίδην p53 αληαγσλίδεηαη ηε 

δξάζε ηεο survivin θαη απνηειεί αξλεηηθφ ξπζκηζηή. Έρεη πξνηαζεί φηη ην wt-

p53 ζρεκαηίδεη ζχκπιεγκα κε ηνλ κεηαγξαθηθφ ελεξγνπνηεηή E2F, ην νπνίν 

πξνζδέλεηαη ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο survivin θαη θαηαζηέιιεη ηε 

δξάζε ηνπ. Με ηνλ ίδην κεραληζκφ δξα θαη ην ζχκπιεγκα p53/sin3/HDAC. 

Δπίζεο ην p53 κπνξεί λα θαηαζηείιεη ηε survivin κέζσ ελφο θαηαξξάθηε πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ην επαγφκελν απφ ην p53 γνλίδην p21/cip1, ην νπνίν 

αλαζηέιιεη ηηο θπθιηλνεμαξηψκελεο θηλάζεο  θαη απνηξέπεη ηε θσζθνξπιίσζε 
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ηεο πξσηεΐλεο ηνπ ξεηηλνβιαζηψκαηνο (Rb). Ζ ππνθσζθνξπιησκέλε πξσηεΐλε 

Rb ζπλδέεηαη κε ηνλ E2F θαη θαηαζηέιινπλ ηε δξάζε ηεο survivin (Δηθφλα 36) 

(Sah et al. 2006). 

 

 

 

Δηθόλα  36 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ p53 θαη 

survivin 
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ΚΤΚΛΗΝΖ-D1 ΚΑΗ ΚΑΡΚΗΝΟ 

 

Ο έιεγρνο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ξπζκίδεηαη απφ πξσηεΐλεο πνπ 

νλνκάδνληαη θπθιίλεο. ηα ζειαζηηθά έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ηξεηο ηχπνη 

θπθιηλψλ D: θπθιίλε-D1-D3. Οη θπθιίλεο απνηεινχλ ηηο ξπζκηζηηθέο 

ππνκνλάδεο νινελδχκσλ-πξσηετληθψλ ζπκπιφθσλ ησλ νπνίσλ ε θαηαιπηηθή 

ππνκνλάδα είλαη κία θπθιηλνεμαξηψκελε θηλάζε (CDK). Όπσο δηαθαίλεηαη, νη 

θπθιηλνεμαξηψκελεο θηλάζεο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηε δξάζε ηνπο είλαη 

απαξαίηεην κία θπθιίλε λα πξνζδεζεί ζε κία θαιά ζπληεξεκέλε πεξηνρή ηνπο 

(Musgrove 2005). Σν γνλίδην ηεο θπθιίλεο-D1 εληνπίζηεθε αξρηθά ζην 

ρξσκφζσκα 11q13 αδελσκάησλ παξαζπξενεηδνχο θαη νλνκάζηεθε PRAD1 

(parathyroid adenomatosis1), ελψ αξγφηεξα εληνπίζηεθε ζηα 

γινηνβιαζηψκαηα θαη νλνκάζηεθε CCND1(Gautschi et al. 2006). Ζ θπθιίλε-

D1 πξνζδέλεηαη κε ηηο θπθιηλνεμαξηψκελεο θηλάζεο 4 θαη 6 (CDK4 θαη CDK6) 

θαη ζρεκαηίδεη έλαλ « κηηνγφλν αηζζεηήξα» πνπ δξα θαηά ηε θάζε G1 ηνπ 

θπηηαξηθνχ θχθινπ. Ζ θπθιηλνεμαξηψκελε θηλάζε πνπ έρεη ελεξγνπνηεζεί 

κεηά ηε δεκηνπξγία ζπκπιέγκαηνο κε ηελ θπθιίλε-D1 ρξεζηκνπνηεί σο 

ππφζηξσκα γηα λα δξάζεη ην πξντφλ ηνπ γνληδίνπ ηνπ ξεηηλνβιαζηψκαηνο Rb 

(Tashiro et al. 2007). Ζ θσζθνξπιίσζε ηνπ Rb απφ ην ζχκπιεγκα θπθιίλε-

D1/CDK4, ζα νδεγήζεη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα 

E2F θαη ζηελ έλαξμε ζχλζεζεο DNA, είζνδν δειαδή ζηε θάζε S. Δπηπιένλ ην 

ίδην ζχκπιεγκα δξα θαη κε άιιν κεραληζκφ απνκνλψλνληαο θαη 

αδξαλνπνηψληαο ηνπο αλαζηνιείο ησλ θπθιηλνεμαξηψκελσλ θηλαζψλ (CDKI), 

p27kip1 θαη p21cip1 (Δηθφλα 37) (Roy and Thompson 2006). 

Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη θνληά ζην ηέινο ηεο θάζεο G1, ε 

θπθιίλε-D1 εμέξρεηαη ηαρέσο απφ ηνλ ππξήλα θαη απνδνκείηαη ζην 

θπηηαξφπιαζκα. Γηα λα ζπκβεί απηφ απαηηείηαη θσζθνξπιίσζε ηεο θπθιίλεο-

D1 ζηε ζέζε Thr286 απφ ηελ GSK-3β (Δηθφλα 38) (Gautschi et al. 2007). Αλ 

δε ζπκβεί απηφ, φπσο ζηνλ θαξθίλν, ε θπθιίλε-D1 παξακέλεη ζπλερψο ζηνλ 

ππξήλα θαη επεξεάδεη ηνλ θπηηαξηθφ θχθιν.  
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Δηθόλα  37 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο ξύζκηζεο ηεο κεηάπησζεο ζηε θάζε S 

ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ 

 

 

 

 

Δηθόλα  38 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εληόπηζεο ηεο 

θπθιίλεο-D1 
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STAT3 ΚΑΗ ΚΑΡΚΗΝΟ 

 

Ο STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) απνηειεί 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θπηηαξνπιαζκαηηθψλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

κεηαβηβάδνπλ ζήκαηα απφ ηελ θπηηαξηθή επηθάλεηα ζηνλ ππξήλα κεηά απφ 

ελεξγνπνίεζε απφ θπηνθίλεο θαη απμεηηθνχο παξάγνληεο.  

Δπηά κέιε πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθά γνλίδηα έρνπλ 

ηαπηνπνηεζεί θαη νλνκάδνληαη STAT1, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5A, 

STAT5B θαη STAT6. 

 

Γνκηθά ν STAT3 απνηειείηαη απφ  δηαθξηηέο πεξηνρέο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα 39:   

 

 

 

Δηθόλα  39 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ κνξίνπ STAT3 

 

Ζ πξφζδεζε θπηνθηλψλ θαη απμεηηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ ππνδνρέα ηνπο 

νδεγεί  ζηελ θσζθνξπιίσζε ηπξνζηληθψλ πεξηνρψλ ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο 

πεξηνρήο ηνπ ππνδνρέα θαζψο θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θηλαζψλ Jak (Janus 

kinase).  

Σα γεγνλφηα απηά πξνάγνπλ ηε θσζθνξπιίσζε ηνπ STAT3 ζε ζέζεηο 

ηπξνζίλεο, κε ζπλέπεηα λα ζρεκαηίδεηαη ε ελεξγνπνηεκέλε δηκεξήο κνξθή ηνπ 

κνξίνπ (p-STAT3) πνπ κεηαθηλείηαη ζηνλ ππξήλα θαη ξπζκίδεη ηελ έθθξαζε 

δηαθφξσλ γνληδίσλ (εηθφλα 40).  

Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ε ελεξγνπνίεζε ηνπ STAT3 είλαη ηαρεία 

θαη παξνδηθή θαη ξπζκίδεη ηελ έθθξαζε γνληδίσλ πνπ ειέγρνπλ ζεκειηψδεηο 

βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ν θπηηαξηθφο πνιιαπιαζηαζκφο, ε απφπησζε θαη 

ε αλάπηπμε. 

Αληίζεηα, ζε θαξθηληθά θχηηαξα ε ελεξγνπνίεζε ηνπ STAT3 είλαη 

ζπλερήο κε ζπλέπεηα λα επάγεηαη ε έθθξαζε γνληδίσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ 

θαξθηλνγέλεζε κέζσ αχμεζεο ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη 
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αλαζηνιήο ηεο απφπησζεο, φπσο ε Bcl-xL, c-myc, θπθιίλε-D1 θαη survivin 

(Al Zaid Siddiquee and Turkson 2008). 

 

 

 

 

Δηθόλα  40 Ζ δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα STAT3 

 

 

Δίλαη ηεθκεξησκέλν φηη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ STAT3 παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε πνιιψλ ζπκπαγψλ φγθσλ φπσο ν θαξθίλνο καζηνχ 

(Garcia et al. 2001), θεθαιήο-ηξαρήινπ (Kijima et al. 2002), πξνζηάηε (Mora 

et al. 2002), σνζεθψλ (Duan et al 2006), ζηνκάρνπ (Kanda et al. 2004), 

πλεχκνλα (Ikuta et al. 2005) θαζψο επίζεο θαη ζην κειάλσκα (Niu et al. 2002). 
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ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 
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ΚΟΠΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο 

ηνπ ξφινπ ηεο ILK ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ 

θαξθηλψκαηνο ηνπ αλζξψπνπ.  

Μειεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε αλζξψπηλν επαηνθπηηαξηθφ 

θαξθίλσκα, ε έθθξαζε ηεο ILK θαη εθηηκήζεθε ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ p-Akt, 

κφξην πνπ δηακεζνιαβεί ζε πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαξθηληθνχ 

θπηηάξνπ, θαζψο θαη κε ηελ απψιεηα ηεο E-θαληρεξίλεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο β-θαηελίλεο. 

Δίλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλν φηη ε δηαδηθαζία ηεο θαξθηλνγέλεζεο 

πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλεο παξεθθιίζεηο απφ ηε θπζηνινγηθή θπηηαξηθή 

ιεηηνπξγία πνπ αθνξνχλ ζε απμεκέλν θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαζψο θαη 

απμεκέλε αληηαπνπησηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, 

κειεηήζεθε ε έθθξαζε ηεο αληηαπνπησηηθήο πξσηεΐλεο survivin θαη ηνπ 

ξπζκηζηή ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ θπθιίλεο-D1 ζην αλζξψπηλν 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπζρεηηζζεί ε έθθξαζή 

ηνπο κε ην κνλνπάηη κεηαγσγήο ζήκαηνο ILK/p-Akt σο πηζαλψλ in vivo 

δηακεζνιαβεηψλ θαζψο θαη κε ηνλ ελεξγνπνηεκέλν κεηαγξαθηθφ παξάγνληα 

STAT3. 

 Έλαο επηπιένλ ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε εθηίκεζε ηεο 

πηζαλήο ζπζρέηηζεο ηεο έθθξαζεο ησλ κνξίσλ ILK, p-Akt, β-θαηελίλεο, E-

θαληρεξίλεο, survivin θαη θπθιίλεο-D1 κε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο 

παξακέηξνπο.  

Ζ ζπζρέηηζε ησλ κνξίσλ κε ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ ζα 

κπνξνχζε λα πξνζδηνξίζεη ηελ ρξήζε ηνπο σο πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ. 

Σέινο έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζεγγηζηεί ν ξφινο ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ 

κνλνπαηηνχ ILK/p-Akt θαη ζην θηξξσηηθφ ήπαξ θαη λα ζπζρεηηζηεί ε δξάζε 

ηνπ κε ηα πξναλαθεξζέληα κειεηεζέληα κφξηα.  
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ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

Αζζελείο θαη δείγκαηα 

ηελ παξνχζα κειέηε ζπκπεξηιήθζεθαλ 69 ηζηηθά δείγκαηα 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο κνληκνπνηεκέλα ζε νπδέηεξε θνξκφιε 10% 

θαη εγθιεηζκέλα ζε παξαθίλε, ιεθζέληα απφ ηζάξηζκνπο αζζελείο. Δπξφθεηην 

γηα 55 άλδξεο θαη 14 γπλαίθεο, ειηθίαο απφ 19 έσο 86 εηψλ.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ φγθσλ 22 πεξηζηαηηθά ήηαλ grade I, 24 grade II θαη 

23 grade III θαηά WHO.  

Σα 47/69 πεξηζηαηηθά είραλ αλαπηπρζεί επί εδάθνπο θίξξσζεο ήπαηνο.  

Σν πιηθφ κάο ρνξεγήζεθε απφ ηα Δξγαζηήξηα Παζνινγηθήο Αλαηνκίαο 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παηξψλ « Ο Άγηνο Αλδξέαο», ηνπ « Ηππνθξαηείνπ» 

θαη ηνπ « Αξεηαίεηνπ» Ννζνθνκείνπ Αζελψλ.  

Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Έξεπλαο, Ζζηθήο θαη 

Γενληνινγίαο θαζψο θαη απφ ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Παηξψλ. 

 

Αλνζντζηνρεκηθή κέζνδνο  

ηελ εξεπλεηηθή καο εξγαζία έγηλε ρξήζε ηεο αλνζντζηνρεκηθήο 

κεζφδνπ γηα ηελ κειέηε ηεο έθθξαζεο ηεο ILK, ηεο p-Akt, ηεο E-θαληρεξίλεο, 

ηεο β-θαηελίλεο, ηεο survivin, ηεο θπθιίλεο-D1 θαη ηνπ p-STAT3 (Πίλαθαο 3). 

Σα θχξηα ζηάδηα ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλνπλ: 

 

1. Απνπαξαθίλσζε ησλ ηνκψλ πάρνπο 4 κm ζε θιίβαλν 60
ν
 C γηα 

πεξίπνπ 16 ψξεο. 

2. Απνπαξαθίλσζε ησλ ηνκψλ κε εκβάπηηζε ζε δηάιπκα μπιφιεο (3 

θνξέο γηα 5 ιεπηά ε θαζεκία) 

3. Δλπδάησζε ησλ ηνκψλ ζε θαηηνχζα ζεηξά αιθννιψλ. 

4. Ζ αλάδεημε ησλ αληηγνληθψλ επηηφπσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ζέξκαλζε ησλ ηνκψλ ζε δηάιπκα θηηξηθνχ λαηξίνπ pΖ=6 ζε 

θνχξλν κηθξνθπκάησλ ή ζε δηάιπκα Trilogy (θπθιίλε-D1). 
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5. Δπψαζε ησλ ηνκψλ κε ην δηάιπκα 0.3% H2O2 ζε απηνληζκέλν 

χδσξ γηα ηελ θαηαλάισζε ηεο ελδνγελνχο ππεξνμεηδάζεο γηα 25 

ιεπηά. 

6. Γηα ηελ απνθπγή ηεο κε εηδηθήο δέζκεπζεο ησλ αληηζσκάησλ 

έγηλε επψαζε ησλ ηνκψλ κε θαηάιιειν δηάιπκα πξσηετληθήο 

δέζκεπζεο (protein blocking solution). 

7. Σνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ πξσηνγελνχο αληηζψκαηνο θαη επψαζε 

ησλ ηνκψλ. 

8. Ζ αλίρλεπζε ηεο δέζκεπζεο ησλ εηδηθψλ αληηζσκάησλ έγηλε κε 

ην ζχζηεκα Envision Detection Kit (DAKO), κεηά απφ επψαζε 

30 ιεπηψλ.  

9. Σνπνζέηεζε ρξσκνγφλνπ (DAB) ζηηο ηνκέο. 

10. Αθνινπζεί ρξψζε αληίζεζεο ησλ ππξήλσλ κε αηκαηνμπιίλε 

Harris γηα 4 ιεπηά. 

11. Αθπδάησζε ησλ ηνκψλ ζε αληνχζα αιθννιψλ: 80% (15 βνπηηέο), 

96% (15 βνπηηέο), 100% (20 βνπηηέο), 100% (20 βνπηηέο). 

12. Δκβάπηηζε ησλ ηνκψλ ζε μπιφιε 3 θνξέο απφ 2 ιεπηά. 

13. Δπηθφιιεζε ησλ θαιππηξίδσλ. 
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Antibody Type
*
 Source 

Antigen 

Retrieval 
Dilution 

Protein 

blocking
 

ILK P Upstate 
(θηηξηθφ MW) 

300Wx10 min 

1:600 

(O/N) 

TBS-5% 

γάια 

β-catenin M 
BD 

Biosciences 

(θηηξηθφ MW) 

600Wx3x5 

min 

1:2000 

(O/N) 

TBS-5% 

γάια 

E-cadherin M 
BD 

Biosciences 

(θηηξηθφ MW) 

600Wx3x5 

min 

1:2000 

(O/N) 

TBS-5% 

γάια 

p-Akt  

(Ser473) 
M 

Cell 

Signaling 

(θηηξηθφ MW) 

300Wx3x5 

min 

1:50 

(2h RT) 

TBS-5% 

γάια 

cyclin-D1 M 
Spring 

Bioscience 
Trilogy 

1:40 

(1/2h 

RT) 

TBS-3% 

BSA 

survivin M 
Cell 

Signaling 

(θηηξηθφ MW) 

300Wx3x5 

min 

1:100 

(O/N) 

TBS-3% 

BSA 

p-STAT3  

(Tyr 705) 
M 

Cell 

Signaling 

(θηηξηθφ MW) 

300Wx3x5 

min 

1:25 

(O/N) 

TBS-3% 

BSA 

 

Πίλαθαο 3 Αληηζώκαηα ηεο κειέηεο θαη πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο 

*
M: Monoclonal antibody, P: Polyclonal antibody 

TBS: Tris Buffered Saline, BSA: Bovine Serum Albumin 

RT: Room Temperature  

O/N: Overnight  
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Δθηίκεζε αλνζντζηνρεκηθήο ρξώζεο 

Οη ηνκέο εθηηκήζεθαλ αλεμάξηεηα απφ δχν παζνινγναλαηφκνπο θαη δχν 

εξεπλεηέο. Δθηηκήζεθε ηφζν ε έληαζε ηεο ρξψζεο φζν θαη ε θαηαλνκή ησλ 

ζεηηθψλ θπηηάξσλ. Ζ κεκβξαληθή, θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη ππξεληθή ρξψζε, 

φπνπ παξαηεξήζεθε, εθηηκήζεθαλ μερσξηζηά.  

 

Υξεζηκνπνηήζεθε ην αθφινπζν ζχζηεκα βαζκνλφκεζεο: 

 

0, ρξψζε ζε <10% ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ 

1, αζζελήο ρξψζε ζε 10-75% ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ή κέηξηα 

ρξψζε ζε <35%  

2, αζζελήο ρξψζε ζε >75%, κέηξηα ζε 35-75% ή ηζρπξή ζε <35% ησλ 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ 

3, ηζρπξή ρξψζε ζε >35% ή κέηξηα ρξψζε ζε >75% ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ. 

 

Σηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξφγξακκα SPSS (έθδνζε γηα Windows 15) θαη θάζε ηηκή p<0.05 ζεσξήζεθε 

σο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. 

Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ησλ 

θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθψλ παξακέηξσλ κε ηελ έθθξαζε ησλ κειεηψκελσλ 

πξσηετλψλ έγηλε κε ην κε παξακεηξηθφ Mann Whitney test θαζψο θαη ην 

Kruskal-Wallis test. 

 Ζ κέζνδνο ζπζρέηηζεο θαηά Spearman rank ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ 

λα αληρλεχζεη ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έθθξαζεο ησλ δηαθφξσλ 

πξσηετλψλ.  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Ζ ILK ππεξεθθξάδεηαη ζην επαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα θαη ζην 

θηξξσηηθό ήπαξ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ην ξφιν ηεο ILK ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (ΖΚΚ) κειεηήζακε ηελ έθθξαζή ηεο κε ηελ 

ηερληθή ηεο αλνζντζηνρεκείαο ζε 69 πεξηζηαηηθά. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ζε ηνκέο θπζηνινγηθνχ ηζηνχ θαζψο θαη ζε θπζηνινγηθφ ηζηφ ζε 

παξαθείκελεο ζέζεηο ησλ φγθσλ δελ παξαηεξήζεθε αλνζνδξαζηηθφηεηα γηα ην 

κφξην ηεο ILK (Δηθφλα 41Α).  

Θεηηθή έθθξαζε θπηηαξνπιαζκαηηθήο εληφπηζεο γηα ηελ ILK 

παξαηεξήζεθε θαη ζηα 69 πεξηζηαηηθά επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο 

(100%) (Δηθφλα 41Β).  

ηα 63/69 (91.3%) πεξηζηαηηθά παξαηεξήζεθε κέηξηα ή ηζρπξή ρξψζε 

θαη κφλν ζε 6/69 (8.7%) πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθε αζζελήο έθθξαζε. ηα 

επαηνθπηηαξηθά θαξθηλψκαηα δελ ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

ηεο έθθξαζεο ηεο ILK κε ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ ή κε ηελ 

παξνπζία θίξξσζεο (Πίλαθαο 4).  

Θεηηθή ρξψζε γηα ηελ ILK παξαηεξήζεθε επίζεο ζηα 40/47 (85.1%) 

πεξηζηαηηθά θηξξσηηθνχ ήπαηνο (Δηθφλα 41C). Ζ έθθξαζή ηεο ήηαλ αζζελήο 

ζε 20/47 (42.6%) πεξηζηαηηθά θίξξσζεο, κέηξηα ζε 17/47 (36.2%) θαη ηζρπξή 

ζε 3/47 (6.4%).  

Ζ έθθξαζε ηνπ κνξίνπ ηεο ILK ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηελ 

θίξξσζε ζε ζρέζε κε ην θπζηνινγηθφ ήπαξ (p<0.001) θαη ζηα επαηνθπηηαξηθά 

θαξθηλψκαηα ζε ζρέζε κε ην θηξξσηηθφ θαη θπζηνινγηθφ ήπαξ (p<0.001).  

 

 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο Akt παξαηεξείηαη ζπρλά ζην 

επαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα θαη ηελ θίξξσζε θαη ζπζρεηίδεηαη 

ζεκαληηθά κε ηελ έθθξαζε ηεο ILK 
 

Ζ έθθξαζε ηεο p-Akt εμεηάζηεθε ζε 69 πεξηζηαηηθά επαηνθπηηαξηθνχ 

θαξθηλψκαηνο θαη παξαθείκελνπ θηξξσηηθνχ θαη θπζηνινγηθνχ επαηηθνχ 

ηζηνχ.  
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 ην θπζηνινγηθφ επαηηθφ παξέγρπκα δελ παξαηεξήζεθε  

αλνζνζεηηθφηεηα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε (Δηθφλα 41D).  

ην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ζεηηθή ρξψζε γηα ηελ p-Akt 

παξαηεξήζεθε ζηα 55/69 (79.7%) πεξηζηαηηθά (Δηθφλα 41Δ). Ζ έθθξαζε ηεο 

p-Akt παξαηεξήζεθε θπξίσο ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ 

ελψ ζηα 17/69 (24.6%) πεξηζηαηηθά ζπλππήξρε επίζεο θαη ππξεληθή εληφπηζε 

ηεο πξσηεΐλεο.  

       ην θηξξσηηθφ ήπαξ παξαηεξήζεθε ζεηηθή θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξψζε γηα 

ηελ p-Akt ζε 35/47 (74.3%) πεξηζηαηηθά (Δηθφλα 41F). ηηο 28/47 (59.6%) 

πεξηπηψζεηο θίξξσζεο ε έθθξαζε ηεο p-Akt ήηαλ αζζελήο ελψ ζηηο 7/47 

(14.9%) ήηαλ κέηξηα.  

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ηφζν ε θπηηαξνπιαζκαηηθή φζν θαη ε ππξεληθή 

έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο p-Akt ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηα θαξθηλψκαηα 

ζε ζρέζε κε ηελ θίξξξσζε (p=0.003 θαη p<0.001 αληίζηνηρα). 

 

 

 

 

Δηθόλα  41 Έθθξαζε ηεο ILK θαη p-Akt ζην θπζηνινγηθό ήπαξ, ΖΚΚ θαη 

θίξξσζε. (Α) Αξλεηηθή ρξώζε γηα ILK ζηνλ θπζηνινγηθό επαηηθό 

ηζηό (x400). (Β) Ηζρπξή θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε ηεο ILK ζε 

ΖΚΚ (x400). (C) Αζζελήο έθθξαζε ηεο ILK ζε επαηνθύηηαξα 

θηξξσηηθώλ νδηδίσλ (x200). (D) Φπζηνινγηθό ήπαξ κε αξλεηηθή 

ρξώζε p-Akt (x400). (E) Έληνλε θπηηαξνπιαζκαηηθή p-Akt 

αλνζνδξαζηηθόηεηα ζε ΖΚΚ (x400). (F) Αζζελήο p-Akt ρξώζε ζε 

επαηνθύηηαξα θηξξσηηθώλ νδηδίσλ (x200). 
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Δπίζεο δελ ππήξμε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο p-Akt θαη ηνπ βαζκνχ 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ. Παξ’ φια απηά ε έθθξαζή ηεο ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζε πεξηπηψζεηο ρσξίο 

ζπλππάξρνπζα θίξξσζε (p=0.017) ζε ζρέζε κε φγθνπο πνπ είραλ αλαπηπρζεί 

ζε θηξξσηηθφ ήπαξ (Πίλαθαο 5). εκαληηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

ζπζρέηηζε ηεο p-Akt κε ηελ ππεξέθθξαζε ηεο ILK ηφζν ζηo επαηνθπηηαξηθφ 

θαξθίλσκα (r=0.420, p=0.002) φζν θαη ζηελ θίξξσζε (r=0.511, p<0.001) 

(Δηθφλεο 42 θαη 43).  

 

 

 

Δηθόλα  42 Ζ έθθξαζε ηεο ILK ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Akt ζην 

αλζξώπηλν ΖΚΚ. Παξαθείκελεο ηνκέο ΖΚΚ κε αζζελή 

αλνζνδξαζηηθόηεηα γηα ηελ ILK (A) θαη ηελ p-Akt (B) (x200). 

Παξαθείκελεο ηνκέο ΖΚΚ κε ηζρπξή ILK (C) θαη p-Akt 

αλνζνρξώζε (D) (x400). 
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Δηθόλα  43 Θεθόγξακκα (Boxplot) κε απεηθόληζε ηεο ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθήο 

ζπζρέηηζεο ηεο ILK κε ηελ p-Akt ζηελ θίξξσζε. 

 

 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο β-θαηελίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαηηθήο 

θαξθηλνγέλεζεο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε ηεο ILK  
 

Ζ ππνθπηηαξηθή εληφπηζε ηεο β-θαηελίλεο κειεηήζεθε ζε 69 

πεξηζηαηηθά επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο.  

ην θπζηνινγηθφ ήπαξ παξαηεξήζεθε κεκβξαληθή ρξψζε ζηα 

επαηνθχηηαξα θαη αθφκε ηζρπξφηεξε κεκβξαληθή ρξψζε ζην επηζήιην ηνλ 

ρνιαγγείσλ (Δηθφλα 44Α).  

ε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ζην θπζηνινγηθφ ήπαξ, 

θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη ππξεληθή εληφπηζε ηεο β-θαηελίλεο παξαηεξήζεθε 

ζηα 42/69 (60.9%) θαη ζηα 33/69 (47.8%) πεξηζηαηηθά επαηνθπηηαξηθνχ 

θαξθηλψκαηνο αληίζηνηρα (Δηθφλα 44Β). Δπηπιένλ απψιεηα ηεο κεκβξαληθήο 

έθθξαζεο ηεο β-θαηελίλεο παξαηεξήζεθε ζηνπο 53/69 (76.8%) φγθνπο θαη 

κφλν 16/69 (23.1%) πεξηπηψζεηο εκθάληζαλ εζηηαθή αζζελή ή κέηξηα 
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κεκβξαληθή ρξψζε.  

Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ππξεληθήο, 

θπηηαξνπιαζκαηηθήο ή κεκβξαληθήο έθθξαζεο ηεο β-θαηελίλεο κε ην βαζκφ 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ (Πίλαθαο 6).  

Παξ’ φια απηά ε ππξεληθή εληφπηζε ηεο β-θαηελίλεο ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε ζε πεξηπηψζεηο επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

απνπζία θίξξσζεο ζε ζρέζε κε πεξηπηψζεηο φπνπ ζπλππήξρε θίξξσζε 

(p=0.002). 

Παξνκνίσο ε κεκβξαληθή ρξψζε ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζε 

πεξηπηψζεηο ρσξίο θίξξσζε (p=0.013).  

Δπίζεο παξαηεξήζεθε ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ππξεληθήο θαη 

θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο ηεο β-θαηελίλεο (p<0.0001).  

ην θηξξσηηθφ ήπαξ εζηηαθή κεκβξαληθή έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο 

παξαηεξήζεθε ζηα επαηνθχηηαξα κφλν ζηηο 10/47 (21.3%) πεξηπηψζεηο, ελψ 

ηζρπξή κεκβξαληθή έθθξαζε ζηα ππεξπιαζηηθά ρνιαγγεία παξαηεξήζεθε ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 Παξ’φια απηά δελ παξαηεξήζεθε θπηηαξνπιαζκαηηθή ή ππξεληθή 

έθθξαζε ζηελ θίξξσζε (Δηθφλα 44C).  

 Σέινο, ε έθθξαζε ηεο ILK δελ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ ππξεληθή, 

θπηηαξνπιαζκαηηθή ή κεκβξαληθή έθθξαζε ηεο β-θαηελίλεο.  

  

 

Ζ κεησκέλε έθθξαζε ηεο Δ-θαληρεξίλεο ζην επαηνθπηηαξηθό 

θαξθίλσκα δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε ηεο ILK 
 

Ζ έθθξαζε ηεο Δ-θαληρεξίλεο κειεηήζεθε ζε 69 πεξηζηαηηθά 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο.  

ην θπζηνινγηθφ ήπαξ παξαηεξήζεθε ηζρπξή κεκβξαληθή ρξψζε ηεο Δ-

θαληρεξίλεο ζηα επαηηθά θχηηαξα θαη ζην επηζήιην ηνλ ρνιαγγείσλ (Δηθφλα 

44D).  

ηα επαηνθπηηαξηθά θαξθηλψκαηα, φκσο, παξαηεξήζεθε πιήξεο 

απψιεηα ε εζηηαθή αζζελήο έθθξαζε ηεο Δ-Καληρεξίλεο ζε 59/69 (85.5%) 

πεξηπηψζεηο (Δηθφλα 44Δ) θαη θαζφινπ ή αζζελήο έθθξαζε ηεο Δ-θαληρεξίλεο 

παξαηεξήζεθε επίζεο ζε 30/47 (63.9%) πεξηπηψζεηο θίξξσζεο (Δηθφλα 44F).  

Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ έθθξαζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο Δ-θαληρεξίλεο κεηαμχ ησλ φγθσλ θαη ηνπ θηξξσηηθνχ ήπαηνο.  
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 Παξ’ φια απηά ε έθθξαζε ηεο Δ-θαληρεξίλεο ήηαλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε ζε πεξηπηψζεηο φγθσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ρσξίο λα ζπλππάξρεη 

θίξξσζε (p=0.007) (Πίλαθαο 7).  

Δπίζεο δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ Δ-θαληρεξίλεο θαη έθθξαζεο ηεο 

ILK.  

 

 

 

Δηθόλα  44 Έθθξαζε ηεο β-θαηελίλεο θαη Δ-θαληρεξίλεο ζην θπζηνινγηθό 

ήπαξ, ΖΚΚ θαη θίξξσζε. (Α) Μεκβξαληθή έθθξαζε ηεο β-

θαηελίλεο ζε θπζηνινγηθά επαηνθύηηαξα (x400). (B) Ηζρπξή 

ππξεληθή θαη θπηηαξνπιαζκαηηθή ηεο β-θαηελίλεο ζε θύηηαξα 

ΖΚΚ ελώ ηζρπξή κεκβξαληθή έθθξαζε παξαηεξείηαη ζην 

παξαθείκελν επηζήιην ρνιεθόξσλ πόξσλ (x400). (C) Αζζελήο 

εζηηαθή κεκβξαληθή έθθξαζε ηεο β-θαηελίλεο ζηα 

επαηνθύηηαξα θαη ηζρπξή κεκβξαληθή έθθξαζε ηεο β-θαηελίλεο 

ζην ππεξπιαζηηθό επηζήιην ρνιεθόξσλ πόξσλ θηξξσηηθνύ 

ήπαηνο (x200). (D) Φπζηνινγηθό ήπαξ κε ηζρπξή κεκβξαληθή 

έθθξαζε ηεο Δ-θαληρεξίλεο(x400). (Δ) ΖΚΚ κε αξλεηηθή 

έθθξαζε Δ-θαληρεξίλεο (x400). (F) Ζπαηνθύηηαξα θηξξσηηθνύ 

ήπαηνο κε απνπζία έθθξαζεο Δ-θαληρεξίλεο ελώ ε ρξώζε 

δηαηεξείηαη ζηα επηζειηαθά θύηηαξα ησλ ππεξπιαζηηθώλ 

ρνιεθόξσλ (x200). 
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Ζ survivin ππεξεθθξάδεηαη ζην επαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα θαη 

ζην θηξξσηηθό ήπαξ κε δηαθνξεηηθή ππνθπηηαξηθή εληόπηζε 
 

Ζ έθθξαζε ηεο survivin κειεηήζεθε ζε 69 πεξηζηαηηθά 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο θαη παξαθείκελνπ θηξξσηηθνχ ήπαηνο.  

ην θπζηνινγηθφ ήπαξ δελ παξαηεξήζεθε αλνζνδξαζηηθφηεηα γηα ηελ 

survivin. 

ηα 63/69 πεξηζηαηηθά επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (91.3%) 

παξαηεξήζεθε ππξεληθή έθθξαζε ηεο survivin ελψ δελ παξαηεξήζεθε 

θαζφινπ θπηηαξνπιαζκαηηθή. Αζζελήο ρξψζε ζεκεηψζεθε ζε 19/69 (27.5%) 

πεξηζηαηηθά, κέηξηα ζε 24/69 (34.8%) θαη ηζρπξή ζε 20/69 (29%). 

Θεηηθή ρξψζε γηα ηε survivin ζηελ θίξξσζε παξαηεξήζεθε ζε 40/47 

(85.1%) πεξηπηψζεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηα 20/47 (42.5%) δείγκαηα κε θίξξσζε παξαηεξήζεθε 

ππξεληθή έθθξαζε ηεο survivin ελψ θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε ζηα 32/47 

(68.1%). ηα 11/47 (23.4%) δείγκαηα ζπλππήξρε ππξεληθή θαη 

θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε ηεο survivin (Δηθφλα 45).  

Βξέζεθε επίζεο φηη ε ππξεληθή έθθξαζε ηεο survivin ζηνπο φγθνπο 

είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηα θηξξσηηθά 

πεξηζηαηηθά φπνπ εκθάληδαλ ππξεληθή εληφπηζε (p=0.000). 
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Δηθόλα  45 Ζ survivin ππεξεθθξάδεηαη ζηελ θίξξσζε θαη ζην ΖΚΚ κε 

δηαθνξεηηθή ππνθπηηαξηθή εληόπηζε. (Α) Αξλεηηθή έθθξαζε 

survivin ζε κε λενπιαζκαηηθό, κε θηξξσηηθό ήπαξ. (Β) 

Κπηηαξνπιαζκαηηθή θαη αζζελήο ππξεληθή έθθξαζε survivin ζε 

θίξξσζε. (C) Ηζρπξή ππξεληθή θαη αξλεηηθή θπηηαξνπιαζκαηηθή 

αλνζνρξώζε survivin ζε πεξηζηαηηθό ΖΚΚ. (x400) 
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Ζ θπθιίλε-D1 ππεξεθθξάδεηαη ζην επαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα 

θαη ζην θηξξσηηθό ήπαξ 
 

Ζ έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1 κειεηήζεθε ζε 69 πεξηζηαηηθά 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο θαη παξαθείκελνπ θηξξσηηθνχ ήπαηνο.  

ην θπζηνινγηθφ ήπαξ δελ παξαηεξήζεθε αλνζνδξαζηηθφηεηα γηα ηελ 

θπθιίλε-D1 ή ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πνιχ αζζελήο ρξψζε. 

ηα 46/69 πεξηζηαηηθά επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (66.7%) 

παξαηεξήζεθε ππξεληθή έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1. ηα 35/69 πεξηζηαηηθά 

(50.7%) ε έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1 ήηαλ κέηξηα έσο ηζρπξή θαη ζηηο 11/69 

(15.9%) πεξηπηψζεηο ήηαλ αζζελήο. 

Θεηηθή ρξψζε γηα ηελ θπθιίλε-D1 ζηελ θίξξσζε εληνπίζηεθε ζε 29/47 

(61.7%) πεξηπηψζεηο. Μέηξηα θαη ηζρπξή ρξψζε εληνπίζηεθε ζηα 23/47 

(48.9%) πεξηζηαηηθά ελψ αζζελήο ρξψζε ζηα 6/47 (12.7%). 

ηε κειέηε καο, ε θπθιίλε-D1 παξνπζίαζε ηάζε ζπζρέηηζεο κε ηνλ 

βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ (p=0.057).  

Γελ βξέζεθε, επηπιένλ, ζπζρέηηζε κε ηελ παξνπζία ή φρη θίξξσζεο 

θαζψο θαη κε ηα κφξηα ηεο p-Akt, β-θαηελίλεο θαη ILK, ελψ ε έθθξαζε ηεο 

θπθιίλεο-D1 ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ έθθξαζε ηεο survivin (r=0.372, 

p=0.002). 

Σέινο ε ππξεληθή έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1 ζηνπο φγθνπο είλαη 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηα θηξξσηηθά πεξηζηαηηθά 

(p=0.009). 

 

 

Ζ έθθξαζε ηεο survivin ζην επαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκό δηαθνξνπνίεζεο ηνπ όγθνπ, ηελ 

θπθιίλε-D1 θαη ηνλ p-STAT3 
 

H έθθξαζε ηεο survivin ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα εμεηάζηεθε ζε 

ζρέζε κε ηηο θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο παξακέηξνπο ηνπ φγθνπ, ηελ 

έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1 θαη κε δπλεηηθνχο ξπζκηζηέο ηεο έθθξαζήο ηεο, 

φπσο ν p-STAT3, ε β-θαηελίλε, ε Δ-θαληρεξίλε θαη ε p-Akt. 

Ζ ππξεληθή έθθξαζε ηεο survivin ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα 

παξνπζηάδεη αληίζηξνθε ζπζρέηηζε κε ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ, 



115 

 

δειαδή πξντνχζαο ηεο απνδηαθνξνπνίεζεο κεηψλεηαη ε έθθξαζή ηεο 

(p<0.001) (Δηθφλα 46). 

Δπίζεο δελ ππήξμε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ηεο έθθξαζεο survivin κε ηελ 

παξνπζία ή φρη θίξξσζεο (Πίλαθαο 8). 

Ππξεληθή εληφπηζε ηεο θπθιίλεο-D1 θαη ηνπ p-STAT3 παξαηεξήζεθε 

ζηα 46/69 (66.7%) θαη ζηα 9/55 (16.4%) πεξηζηαηηθά αληίζηνηρα, ελψ ε 

έθθξαζή ηνπο ζην θπζηνινγηθφ ήπαξ ήηαλ απνχζα (Δηθφλα 47). 

Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ηεο θπθιίλεο-D1 θαη ηνπ p-STAT3 

κε ηηο άιιεο παξακέηξνπο πνπ εθηηκήζεθαλ (Πίλαθαο 9). 

Δπίζεο ε έθθξαζε ηεο survivin ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ έθθξαζε 

ηεο θπθιίλεο-D1 (r=0.372, p=0.002) θαζψο θαη ηνλ p-STAT3 (r=0.328, 

p=0.015) (Δηθφλα 48) (Πίλαθαο 10). 

 Γελ βξέζεθε, επηπιένλ, ζπζρέηηζε κε ηα κφξηα ηεο p-Akt, β-θαηελίλεο 

θαη Δ-θαληρεξίλεο (Πίλαθαο 10).  
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Δηθόλα  46 Ζ έθθξαζε ηεο survivin ζπζρεηίδεηαη κε low grade ΖΚΚ. (Α) 

Τςειή ππξεληθή έθθξαζε survivin ζε θαιά δηαθνξνπνηεκέλν 

όγθν. (Β) Αξλεηηθή ρξώζε survivin ζε πησρά δηαθνξνπνηεκέλν 

ΖΚΚ. (x200) 
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Δηθόλα  47 Ζ θπθιίλε-D1 θαη ν p-STAT3 ππεξεθθξάδνληαη ζην ΖΚΚ. 

Αξλεηηθή αλνζνρξώζε γηα ηελ θπθιίλε-D1 (Α) θαη ηνλ p-STAT3 

(C) ζε κε λενπιαζκαηηθό, κε θηξξσηηθό ήπαξ. Έληνλε ππξεληθή 

έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1 (Β) θαη ηνπ p-STAT3 (D) ζε 

πεξηζηαηηθά ΖΚΚ. (x400) 
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Δηθόλα  48 ηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ηεο έθθξαζεο survivin ζην ΖΚΚ κε ηελ 

θπθιίλε-D1 (A) θαη ηνλ p-STAT3 (B). 
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Ζ έθθξαζε ηεο survivin ζηελ θίξξσζε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

απώιεηα ηεο Δ-θαληρεξίλεο 
 

Δμεηάζακε ηελ ζπζρέηηζε ηεο survivin κε ηελ θπθιίλε-D1, ηνλ p-

STAT3, ηε β-θαηελίλε, ηελ Δ-θαληρεξίλε θαη ηε p-Akt ζην παξαθείκελν ηνπ 

φγθνπ θηξξσηηθφ ήπαξ.  

Ππξεληθή αλνζνρξψζε ηεο θπθιίλεο-D1 θαη ηνπ p-STAT3 

παξαηεξήζεθε ζε 21/47 (44.7%) θαη 22/37 (59.5%) πεξηζηαηηθά θίξξσζεο 

αληίζηνηρα (Δηθφλα 49). 

Δλψ ε έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1 ήηαλ ζηαηηζηηθψο πςειφηεξε ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ζε ζρέζε κε ηελ θίξξσζε (p=0.011), ε 

αλνζνζεηηθφηεηα γηα ηνλ p-STAT3 ήηαλ ηζρπξφηεξε ζηα θηξξσηηθά νδίδηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο φγθνπο (p<0.001). 

Όπσο θαη ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα, ε έθθξαζε ηεο survivin ζηελ 

θίξξσζε ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηελ έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1 (r=0.297, 

p=0.042) (Πίλαθαο 11). 

Σν ελδηαθέξνλ εχξεκα ηεο κειέηεο καο ήηαλ φηη βξέζεθε ζηαηηζηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έθθξαζεο survivin θαη κεησκέλεο έθθξαζεο Δ-

θαληρεξίλεο (r=0.405, p=0.005) ζηα πεξηζηαηηθά κε θίξξσζε (Δηθφλα 50) 

(Πίλαθαο 11). 

Παξ’φια απηά, ζε αληίζεζε κε ην επαηνθπηηαξξηθφ θαξθίλσκα, ε 

έθθξαζε ηεο survivin ζηελ θίξξσζε δελ ζπζρεηίζηεθε κε ηνλ p-STAT3. 

Δπίζεο δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ survivin θαη p-Akt (Πίλαθαο 11). 
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Δηθόλα  49 Ππξεληθή έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1 (Α) θαη p-STAT3 (B) ζηελ 

θίξξσζε (x400) 
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Δηθόλα  50 Ζ έθθξαζε survivin ζηελ θίξξσζε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απώιεηα 

έθθξαζεο Δ-θαληρεξίλεο. (Α), (Β) Πεξηζηαηηθό θίξξσζεο κε 

αξλεηηθή έθθξαζε survivin (Α) θαη ηζρπξή κεκβξαληθή έθθξαζε 

Δ-θαληρεξίλεο (Β). (C), (D) Πεξηζηαηηθό θίξξσζεο κε απμεκέλε 

ππξεληθή έθθξαζε survivin (C) θαη αξλεηηθή κεκβξαληθή 

αλνζνρξώζε Δ-θαληρεξίλεο (D). (x400) 
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Πίλαθαο 4  Έθθξαζε ILK ζε αλζξώπηλα επαηνθπηηαξηθά θαξθηλώκαηα. 

πζρέηηζε κε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο παξακέηξνπο. 

 

 N 

Έθθξαζε ILK
a
 

p 

value
b
 

0 1 2 3 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

ΖΚΚ 
 

69 

 

0 

 

(0) 

 

6 

 

(8.7) 

 

33 

 

(47.8) 

 

30 

 

(43.5) 

 

Grade          0.257 

Grade I 22 0 (0) 1 (4.5) 11 (50) 10 (44.5)  

 

 

 

Grade II 24 0 (0) 4 (16.7) 12 (50) 8 (33.3) 

Grade III 23 0 (0) 1 (4.3) 10 (43.5) 12 (52.2) 

Κίξξσζε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.237 

Όρη 23 0 (0) 2 (9.1) 13 (59.1) 7 (31.8)  

Ναη 47 0 (0) 4 (8.5) 20 (42.6) 23 (48.9)  

 
a 

Ζ έθθξαζε ηεο ILK βαζκνλνκήζεθε φπσο πεξηγξάθεθε ζην Μέζνδνη. 
b 

Kruskal-Wallis ή Mann-Whitney test. p<0.005 ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή. 
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Πίλαθαο 5 Έθθξαζε ηεο p-Akt ζε αλζξώπηλα επαηνθπηηαξηθά θαξθηλώκαηα. 

πζρέηηζε κε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο παξακέηξνπο. 

 

 N 

Κπηηαξνπιαζκαηηθή p-Akt
a
 

p 

value
b
 

Ππξεληθή p-Akt
a
 

p 

value
b
 

0 1 2 3 0 1 2 3 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

ΖΚΚ 69 
14 

(20.3) 

9 

(13) 

21 

(30.4) 

25 

(36.2) 
 

52 

(75.4) 

7 

(10.1) 

5 

(7.2) 

5 

(7.2) 
 

Grade      0.141     0.438 

Grade 

I 
22 

4 

(18.2) 

0 

(0) 

9 

(40.9) 

9 

(40.9) 
 

16 

(72.7) 

3 

(13.6) 

1 

(4.5) 

2 

(9.1) 

 
Grade 

II 
24 

8 

(33.3) 

5 

(20.8) 

4 

(16.7) 

7 

(29.2) 
 

20 

(83.3) 

2 

(8.3) 

2 

(8.3) 

0 

(0) 

Grade 

III 
23 

2 

(8.7) 

4 

(17.4) 

8 

(34.8) 

9 

(39.1) 
 

16 

(69.6) 

2 

(8.7) 

2 

(8.7) 

3 

(13) 

Κίξξσζε 
 

 
    0.017 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.310 

Όρη 23 
2 

(9.1) 

0 

(0) 

9 

(40.9) 

11 

(50) 
 

15 

(68.2) 

2 

(9.1) 

3 

(13.6) 

2 

(9.1) 
 

Ναη 47 
12 

(25.5) 

9 

(19.1) 

12 

(25.5) 

14 

(29.8) 
 

37 

(78.7) 

5 

(10.6) 

2 

(4.3) 

3 

(6.4) 

 
a 

Ζ έθθξαζε ηεο p-Akt βαζκνλνκήζεθε φπσο πεξηγξάθεθε ζην 

Μέζνδνη. 
b 

Kruskal-Wallis ή Mann-Whitney test. p<0.005 ζεσξήζεθε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. 
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Πίλαθαο 6 Έθθξαζε ηεο β-θαηελίλεο ζε αλζξώπηλα επαηνθπηηαξηθά 

θαξθηλώκαηα. πζρέηηζε κε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο 

παξακέηξνπο. 

 

 N 

Ππξεληθή β-θαηελίλε
a
  

p 

value
b
 

Κπηηαξνπιαζκαηηθή β-θαηελίλε
a
 

p 

value
b
 

0 1 2 3 0 1 2 3 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

ΖΚΚ 69 
36 

 (52.2) 

9 

 (23) 

20 

(29) 

4 

(5.8) 
 

27 

(39.1) 

11 

(15.9) 

27 

(39.1) 

4 

 (5.8) 
 

Grade      0.413     0.4 

Grade 

I 
22 

10 

(45.5) 

3  

(13.6) 

7 

(31.8) 

2 

(9.1) 
 

11 

(50) 

3 

(13.6) 

6 

 (27.3) 

2 

 (9.1) 

 
Grade 

II 
24 

15 

(62.5) 

3 

(12.5) 

5 

(20.8) 

1 

(4.2) 
 

7 

(29.2) 

4 

(16.7) 

11 

(45.8) 

2 

(8.3) 

Grade 

III 
23 

11 

(47.8) 

3  

(13) 

8 

(34.8) 

1 

(4.3) 
 

9 

(39.1) 

4 

(17.4) 

10 

(43.5) 

0 

(0) 

Κίξξσ

ζε 

 

 
    0.081 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.221 

Όρη 23 
8 

(36.4) 

3 

(13.6) 

10 

(45.5) 

1 

(4.5) 
 

11 

(50) 

4 

(18.2) 

5 

(22.7) 

2 

(9.1) 
 

Ναη 47 
28 

 (59.6) 

6 

(12.8) 

10 

(21.3) 

3 

(6.4) 
 

16 

 (34) 

7 

(14.9) 

22 

 (46.8) 

2 

(4.3) 
 

 
a 

Ζ έθθξαζε ηεο β-θαηελίλεο βαζκνλνκήζεθε φπσο πεξηγξάθεθε ζην 

Μέζνδνη. 
b 

Kruskal-Wallis ή Mann-Whitney test. p<0.005 ζεσξήζεθε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. 
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Πίλαθαο 7 Έθθξαζε ηεο Δ-θαληρεξίλεο ζε αλζξώπηλα επαηνθπηηαξηθά 

θαξθηλώκαηα. πζρέηηζε κε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο 

παξακέηξνπο. 

 

 N 

Έθθξαζε E-θαληρεξίλεο
a
 

p 

value
b
 

0 1 2 3 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

ΖΚΚ 
 

69 

 

51 

 

(75) 

 

7 

 

(10.3) 

 

8 

 

(11.8) 

 

2 

 

(2.9) 

 

Grade          0.896 

Grade I 22 16 (72.7) 4 (18.2) 2 (9.1) 0 (0)  

 

 

 

Grade II 24 19 (79.2) 1 (4.2) 4 (16.7) 0 (0) 

Grade III 23 17 (73.9) 2 (8.7) 2 (8.7) 2 (8.7) 

Κίξξσζε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.007 

Όρη 23 21 (95.5) 1 (4.5) 0 (0) 0 (0)  

Ναη 47 31 (66) 6 (12.8) 8 (17) 2 (4.3)  

 
a 

Ζ έθθξαζε ηεο Δ-θαληρεξίλεο βαζκνλνκήζεθε φπσο πεξηγξάθεθε ζην 

Μέζνδνη. 
b 

Kruskal-Wallis ή Mann-Whitney test. p<0.005 ζεσξήζεθε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. 
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Πίλαθαο 8 Έθθξαζε ηεο survivin ζε αλζξώπηλα επαηνθπηηαξηθά 

θαξθηλώκαηα. πζρέηηζε κε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο 

παξακέηξνπο. 

 

 N 

Έθθξαζε survivin
a
 

p 

value
b
 

0 1 2 3 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

ΖΚΚ 
 

69 

 

6 

 

(8.7) 

 

19 

 

(27.5) 

 

24 

 

(34.8) 

 

20 

 

(29) 

 

Grade          0.000 

Grade I 22 0 (0) 0 (0) 12 (54.5) 10 (45.5)  

 

 

 

Grade II 24 3 (12.5) 6 (25) 6 (25) 9 (37.5) 

Grade III 23 3 (13) 13 (56.5) 6 (26.1) 1 (4.3) 

Κίξξσζε 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.973 

Όρη 22 1 (4.5) 7 (31.8) 8 (36.4) 6 (27.3)  

Ναη 47 5 (10.6) 12 (25.5) 16 (34) 14 (29.8)  

 

a 
Ζ έθθξαζε ηεο survivin βαζκνλνκήζεθε φπσο πεξηγξάθεθε ζην 

Μέζνδνη. 
b 

Kruskal-Wallis ή Mann-Whitney test. p<0.005 ζεσξήζεθε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. 
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Πίλαθαο 9 Έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1 θαη ηνπ p-STAT3 ζε αλζξώπηλα 

επαηνθπηηαξηθά θαξθηλώκαηα. πζρέηηζε κε 

θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθέο παξακέηξνπο. 

 

 N 

Κπθιίλε-D1
a
  

p 

value
b
 

N 

p-STAT3
a
 

p 

value
b
 

0 1 2 3 0 1 2 3 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

n 

(%) 

ΖΚΚ 69 
23 

(33.3) 

11 

(15.9) 

22 

(31.9) 

13 

(18.8) 
 

 

55 

 

46 

(83.6) 

 

8 

(14.5) 

 

1 

(1.8) 

 

0 

(0.0) 

 

Grade      0.257      0.255 

Grade 

I 
22 

4 

(18.2) 

2 

(9.1) 

11 

(50) 

5 

(22.7) 
 15 

12 

(80) 

3 

(20) 

0 

 (0) 

0 

 (0) 

 
Grade 

II 
24 

9 

(37.5) 

3 

(12.5) 

6 

(25) 

6 

(25) 
  21 

16 

(76.2) 

4 

(19) 

1 

(4.8) 

0 

 (0) 

Grade 

III 
23 

10 

(43.5) 

6 

(26.1) 

5 

(21.7) 

2  

(8.7) 
 19 

18 

(94.1) 

1 

(5.3) 

0 

 (0) 

0 

(0) 

Κίξξσζε 
 

 
    0.358 

  

 

 

 

 

 

 

 
0.9 

Όρη 22 
5 

(22.7) 

5 

(22.7) 

7 

(31.8) 

5 

(22.7) 
 

18 15 

(83.3) 

2 

(11.1) 

1 

(5.6) 

0 

 (0) 
 

Ναη 47 
18 

(38.3) 

6 

(12.8) 

15 

(31.9) 

8 

(17) 
 

37 31 

 (83.8) 

6 

(16.2) 

0 

 (0) 

0 

 (0) 
 

 

a 
Ζ έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1 θαη ηνπ p-STAT3 βαζκνλνκήζεθε φπσο 

πεξηγξάθεθε ζην Μέζνδνη. 
b 

Kruskal-Wallis ή Mann-Whitney test. p<0.005 

ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

Πίλαθαο 10 πζρέηηζε ηεο έθθξαζεο survivin κε θπθιίλε-D1, p-STAT3, 

ππξεληθή β-θαηελίλε, E-θαληρεξίλε θαη p-Akt ζην ΖΚΚ. 

 

 Survivin r/p-value* 

 0 1 2 3  

Κπθιίλε-D1     0.372/0.002 

0 5 (7.2%) 6 (8.7%)  9 (13) 3 (4.3%)  

1 0 (0%) 6 (8.7%) 3 (4.3) 2 (2.9%)  

2 1 (1.4%) 5 (7.2%) 8 (11.6) 8 (11.6%)  

3 0 (0%) 2 (2.9) 4 (5.8) 7 (10.1%)  

p-STAT3     0.328/0.015 

0  6 (10.9%) 14 (25.5%) 18 (32.7%) 8 (14.5%)  

1 0 (0%) 2(3.6%) 1 (1.8%) 5 (9.1%)  

2 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.8%)  

ππξεληθή β-

θαηελίλε 
    0.011/0.928 

0 4 (5.8%) 8 (11.6%) 13 (18.8%) 11 (15.9%)  

1 0 (0%) 5 (7.2%) 3 (4.3) 1 (1.4%)  

2 1 (1.4%) 6 (8.7%) 7 (10.1%) 6 (8.7%)  

3 1 (1.4%) 0 (0%) 1(1.4%) 2 (2.9)  

E-θαληρεξίλε     -0.014/0.909 

0 4 (5.8%) 15 (21.7%) 18 (26.1%) 15 (21.7%)  

1 0 (0%) 2 (2.9) 3 (4.3) 2 (2.9)  

2 2 (2.9) 1(1.4%) 2 (2.9) 3 (4.3)  

3 0 (0%) 1(1.4%) 1 (1.4%) 0 (0%)  

p-Akt     0.004/0.971 

0 2 (2.9) 4 (5.8%) 4 (5.8%) 5 (7.2%)  

1 2 (2.9) 7 (10.1%) 7 (10.1%) 6 (8.7%)  

2 1(1.4%) 5 (7.2%) 9 (13%) 8 (11.6%)  

3 1(1.4%) 3 (4.3) 4 (5.8%) 1(1.4%)  

 

 Spearman rank-order correlation coefficient. 
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Πίλαθαο 11 πζρέηηζε ηεο ππξεληθήο έθθξαζεο survivin κε θπθιίλε-D1, p-

STAT3, E-θαληρεξίλε θαη p-Akt ζηελ θίξξσζε. 

 

 Ππξεληθή survivin r/p-value* 

 0 1 2  

Κπθιίλε-D1    0.297/0.042 

0 18 (38.3%) 6 (12.8%) 2 (4.3%)  

1 6 (12.8%) 2 (4.3%) 2 (4.3%)  

2 4 (8.5%) 3 (6.4%) 4 (8.5%)  

p-STAT3    0.193/0.252 

0 11 (29.7%) 4 (10.8) 0 (0%)  

1 6 (16.2%) 2 (5.4%) 3 (8.1%)  

2 4 (10.8) 0 (0%) 1 (2.7%)  

3 3 (8.1%) 1 (2.7%) 2 (5.4%)  

E-θαληρεξίλε    -0.405/0.005 

0  12 (25.5%) 10 (21.3%) 6 (12.8%)  

1 1 (2.1%) 1(2.1%) 0 (0%)  

2 2 (4.3%) 0 (0%) 1 (2.1%)  

3 13 (27.7%) 0 (0%) 1 (2.1%)  

p-Akt    0.058/0.697 

0 8 (17%) 3 (6.4%) 1 (2.1%)  

1 4 (8.5%) 2 (4.3%) 1 (2.1%)  

2 14 (29.8%) 6 (12.8%) 6 (12.8%)  

3 2 (4.3%) 0 (0%) 0 (0%)  

 

* Spearman rank-order correlation coefficient. 
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ΤΕΖΣΖΖ 

Έθθξαζε ηεο ILK ζην επαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα θαη ζηελ 

θίξξσζε 

Ζ ILK, κία πξνζθάησο πεξηγξαθείζα θηλάζε ζεξίλεο ζξενλίλεο, 

ελέρεηαη ζηελ θπηηαξηθή πξνζθφιιεζε κε ηελ εμσθπηηάξηα νπζία θαη ζηελ 

κεηαγσγή ζεκάησλ απφ ηληεγθξίλεο θαη απμεηηθνχο παξάγνληεο, ξπζκίδνληαο 

ζεκαληηθέο θπηηαξηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ν πνιιαπιαζηαζκφο, ε απφπησζε θαη 

ε δηαθνξνπνίεζε.  

Πξφζθαηεο κειέηεο εκπιέθνπλ ηελ ILK θαη ζηελ αλζξψπηλε 

θαξθηλνγέλεζε, θαζψο απμεκέλε έθθξαζή ηεο έρεη δηαπηζησζεί ζε αλζξψπηλα 

λενπιάζκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φγθσλ ηνπ πξνζηάηε, ηνπ παρένο 

εληέξνπ θαη ηνπ κειαλψκαηνο (Graff et al. 2001, Dai et al. 2003, Bravou et al. 

2005).  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε εθηίκεζε ηνπ ξφινπ ηεο ILK ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αλζξψπηλεο επαηηθήο θαξθηλνγέλεζεο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηήζεθαλ εμήληα ελλέα πεξηζηαηηθά 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο κε ηελ ηερληθή ηεο αλνζντζηνρεκείαο θαη 

εμεηάζηεθε ε πηζαλή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έθθξαζεο ηεο ILK θαη ησλ 

παζνινγναλαηνκηθψλ παξακέηξσλ ηεο λφζνπ.  

Απφ ηελ έξεπλά καο δηαπηζηψζεθε φηη ε ILK ππεξεθθξάζηεθε 

θπηηαξνπιαζκαηηθά ζην ζχλνιν ησλ φγθσλ ζε αληίζεζε κε ην θπζηνινγηθφ 

ήπαξ φπνπ ε έθθξαζή ηεο ήηαλ απνχζα ή πνιχ αζζελήο. 

 Παξφκνηα επξήκαηα έρνπλ πεξηγξαθεί θαη ζε άιια αλζξψπηλα 

λενπιάζκαηα φπσο νη φγθνη ησλ σνζεθψλ, ηνπ ζηνκάρνπ θαη ηνπ ιάξπγγα 

(Ahmed et al. 2003, Ito et al. 2003, Goulioumis et al. 2008).  

Δπίζεο in vitro πεηξάκαηα ππνζηεξίδνπλ ην ξφιν ηεο ILK ζηελ 

αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο θαξθηλνγέλεζεο, ελψ πξφζθαηα έρεη δεηρζεί φηη ε 

ILK ζπκκεηέρεη ζηελ πεηξακαηηθή αλάπηπμε επαηηθήο θαξθηλνγέλεζεο απφ 

ρεκηθέο νπζίεο (Plante et al. 2005).  

 Όπσο είλαη θαλεξφ ην ζχλνιν απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ππνζηεξίδεη ηελ 

άπνςε φηη ε ππεξέθθξαζε ηεο ILK ζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηελ παζνγέλεηα ηνπ 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο. 

ηελ κειέηε καο δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ηεο 

έθθξαζεο ηεο ILK κε ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ (tumor grade).  

Σν εχξεκα απηφ είλαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελεο κειέηεο ζε φγθνπο 
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ζηνκάρνπ θαη πλεχκνλα φπνπ ε έθθξαζε ηεο ILK δε ζπζρεηίζηεθε κε ην 

βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ (Ito et al. 2003, Okamura et al. 2007).  

ε αληίζεζε κε ηα δηθά καο επξήκαηα, άιιεο κειέηεο ζε φγθνπο 

σνζήθεο θαη παρένο εληέξνπ αλαθέξνπλ φηη ε ILK ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην 

βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ (grade), δειαδή απμαλνκέλνπ ηνπ grade 

απμάλεηαη θαη ε έθθξαζε ηεο ILK (Ahmed et al. 2003, Bravou et al. 2006).  

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλάο καο ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ε έθθξαζε ηεο ILK πηζαλφηαηα δελ ζπζρεηίδεηαη 

θαη δελ εκπιέθεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο απνδηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ. 

Γεδνκέλνπ ηνπ επξήκαηφο καο, κπνξεί λα δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ε ILK δελ 

απνηειεί πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο λφζνπ (Intaraprasong et al. 2008). 

Δπηπιένλ, απμεκέλα επίπεδα ηεο ILK παξαηεξήζεθαλ θαη ζην 

θηξξσηηθφ ήπαξ ζε ζρέζε κε ην θπζηνινγηθφ, ππνδειψλνληαο ην ξφιν ηεο ILK 

θαη ζηελ δηεξγαζία ηεο θίξξσζε ηνπ ήπαηνο ηνπ αλζξψπνπ, εχξεκα πνπ 

πεξηγξάθεηαη γηα πξψηε θνξά. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ επαηηθψλ αζηεξνεηδψλ θπηηάξσλ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο επαηηθήο θίξξσζεο (Friedman 

2000). 

 Δπίζεο έρεη βξεζεί ζε πεηξάκαηα κε αξνπξαίνπο, φπνπ είρε πξνθιεζεί 

θίξξσζε κε ρεκηθέο νπζίεο, φηη ε ILK ππεξεθθξάδεηαη ελψ ε παξαηεξνχκελε 

ελεξγνπνίεζε ησλ επαηηθψλ αζηεξνεηδψλ θπηηάξσλ ζε θαιιηέξγεηεο 

ζπλνδεπφηαλ απφ αμηνζεκείσηε αχμεζε έθθξαζεο ηεο ILK (Zhang et al. 

2006). ηελ ίδηα κειέηε βξέζεθε επίζεο φηη ε ILK είρε ζπκκεηνρή ζηε 

ξχζκηζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο απφπησζεο ησλ επαηηθψλ αζηεξνεηδψλ 

θπηηάξσλ.  

Ζ ππεξέθθξαζε ηεο ILK έρεη παξαηεξεζεί επίζεο θαη ζηε λεθξηθή 

ίλσζε. Έρεη κάιηζηα απνδεηρζεί φηη ν TGF-β, ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

δεκηνπξγία επαηηθήο ίλσζεο, ξπζκίδεη ηα επίπεδα ηεο ILK ζηηο ηλσηηθέο 

δηεξγαζίεο ηνπ λεθξνχ (Li et al. 2003).  

 

 

 Έθθξαζε ηεο p-Akt ζην επαηνθπηηαξηθό θαξθίλσκα θαη ζηελ 

θίξξσζε 

Ζ κεηαγσγή ζεκάησλ κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηεο Akt ξπζκίδεη θπηηαξηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαξθηλνγέλεζε θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 
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ηελ πξναγσγή ηεο θπηηαξηθήο επηβίσζεο, ηελ αχμεζε ηνπ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηελ αγγεηνγέλεζε.  

ηελ παξνχζα κειέηε εθηηκήζεθε κε ηελ ηερληθή ηεο αλνζντζηνρεκείαο 

ν βαζκφο έθθξαζεο ηεο θσζθνξπιησκέλεο Akt ζηε ζέζε ζεξίλε 473 ζε εμήληα 

ελλέα πεξηζηαηηθά επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο.  

ην θπζηνινγηθφ ήπαξ δελ παξαηεξήζεθε έθθξαζε ηεο 

ελεξγνπνηεκέλεο Akt.  

Θεηηθή αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε γηα ηελ θσζθνξπιησκέλε Akt 

παξαηεξήζεθε ζην 79.7% ησλ πεξηζηαηηθψλ κε επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα. Ζ 

έθθξαζή ηεο εληνπηδφηαλ θπξίσο ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ θαη κφλν ζην 24.6% ησλ πεξηπηψζεσλ ζεκεηψζεθε θαη ππξεληθή 

εληφπηζε ηνπ κνξίνπ.  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ελεξγνπνηεκέλε Akt παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαξθηλψκαηνο ζηνλ άλζξσπν.  

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο παίδνπλ νξκφλεο, 

απμεηηθνί παξάγνληεο, ζπζηαηηθά ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο θαη θηλάζεο φπσο ε 

ILK, κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηεο PI3K ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία 

θσζθνξπιίσζεο ηεο Akt ζηηο ζέζεηο ζξενλίλε 308 θαη ζεξίλε 473.  

Σν γεγνλφο φηη ζηε κειέηε καο βξέζεθε ελεξγνπνηεκέλε ε Akt ζε 

κεγάιν πνζνζηφ πεξηζηαηηθψλ επηβεβαηψλεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

παζνγέλεηα πνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο, ελψ πξφζθαηε κειέηε έρεη 

αλαδείμεη ην ξφιν ηεο ζηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο 

(Singh and Czaja 2005). 

ηελ εξεπλεηηθή καο εξγαζία δελ παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε ηεο 

έθθξαζεο ηεο θσζθνξπιησκέλεο Akt κε ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ 

φπσο έρεη άιισζηε πεξηγξαθεί θαη ζε φγθνπο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο (Lim 

et al. 2005), ελψ παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε έθθξαζε ζε επαηνθπηηαξηθνχο 

φγθνπο πνπ δελ αλαπηχρζεθαλ ζε έδαθνο θίξξσζεο.  

Δίλαη πηζαλφ φηη δηαθνξεηηθνί κνξηαθνί κεραληζκνί εκπιέθνληαη ζηελ 

αλάπηπμε επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο απνπζία θίξξσζεο (Bralet et al. 

2000) θαη πξνθαλψο ε ελεξγνπνίεζε ηεο Akt ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο ζρεηίδεηαη 

θαη επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο.  

Ήδε δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ρξσκνζσκηαθή ελίζρπζε ζηα 

ρξσκνζψκαηα 8q θαη 20q θαη LOH ζην 4q παξαηεξνχληαη ζπρλφηεξα ζε 

επαηνθπηηαξηθά θαξθηλψκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε επαηηθφ παξέγρπκα 
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ρσξίο ππνθείκελε θίξξσζε. Σν εχξεκα απηφ ππνδειψλεη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

αιιαγέο είλαη απαξαίηεηεο θαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επαηηθνχ 

θαξθηλψκαηνο δεδνκέλνπ φηη απνπζηάδνπλ ηα θαξθηλνγφλα ζήκαηα πνπ 

παξέρεη ην θηξξσηηθφ ππφζηξσκα (Wong et al. 1999, Feitelson et al. 2002). 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο επί θηξξσηηθνχ ήπαηνο απαηηνχληαη ιηγφηεξεο γελεηηθέο 

θαη επηγελεηηθέο κεηαβνιέο γηα ηελ θαθνήζε εμαιιαγή ησλ θπηηάξσλ.  

Φσζθνξπιίσζε ηεο Akt παξαηεξήζεθε επίζεο θαη ζηελ θίξξσζε, 

εχξεκα πνπ αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηεο θαη ζε απηή ηε δηεξγαζία.  

ε ζπκθσλία κε ηελ δηθή καο παξαηήξεζε, πξνεγνχκελεο in vitro 

εξγαζίεο αλαθέξνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ κνλνπαηηνχ ηεο 

Akt ζηελ εμέιημε ησλ ηλσηηθψλ δηεξγαζηψλ ζην ήπαξ κέζσ επαγσγήο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο επηβίσζεο ησλ επαηηθψλ αζηεξνεηδψλ θπηηάξσλ 

(Reif et al. 2003, Adachi et al. 2007).  

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη έρεη δεηρζεί πσο ην PI3K-Akt κνλνπάηη 

εκπιέθεηαη ζηνλ επαγφκελν απφ ηνλ PDGF πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επαηηθψλ 

αζηεξνεηδψλ θπηηάξσλ (Reif et al. 2003). 

Δπηπιένλ ε ελεξγνπνηεκέλε Akt νδεγεί ζε κεησκέλε έθθξαζε ηνπ 

p27kip1, νδεγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα επαηηθά αζηεξνεηδή θχηηαξα ζηε 

θάζε S/G2/M ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ (Adachi et al. 2007).  

 

 

Σν ζεκαηνδνηηθό κνλνπάηη ILK/p-Akt ζην επαηνθπηηαξηθό 

θαξθίλσκα θαη ζηελ θίξξσζε 

Σν ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο κειέηεο καο, πνπ πεξηγξάθεηαη γηα πξψηε 

θνξά, είλαη φηη παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

έθθξαζεο ηεο ILK θαη ηεο p-Akt. 

Ζ ζπζρέηηζε απηή έρεη ππνζηεξηρζεί ζε δηάθνξνπο φγθνπο θπξίσο απφ 

in vitro κειέηεο (Troussard et al. 2003, Pinkse et al. 2005, Troussard et al. 

2006) θαη κεξηθέο in vivo (Bravou et al. 2006, Okamura et al. 2007, 

Goulioumis et al. 2008).  

Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη φηη ε ILK πηζαλφηαηα ελεξγνπνηεί ην 

κφξην ηεο Akt κέζσ θσζθνξπιίσζεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

θαθνήζνπο θαηλφηππνπ. 
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Δπηπξνζζέησο θαη ζην θηξξσηηθφ ήπαξ βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε ηεο έθθξαζεο ηεο ILK κε ηελ θσζθνξπιησκέλε Akt, εχξεκα πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ ππφζεζε φηη ην ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ILK-Akt εκπιέθεηαη 

θαη ζπκκεηέρεη θαζνξηζηηθά ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο θίξξσζεο. 

 ε πιήξε ζπκθσλία κε ην παξαπάλσ γεγνλφο, βξίζθνληαη in vitro 

κειέηεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ILK εκπιέθεηαη ζηελ θσζθνξπιίσζε ηεο Akt 

ζηα ελεξγνπνηεκέλα επαηηθά αζηεξνεηδή θχηηαξα (Zhang et al. 2006). 

Δπηπιένλ εθηφο απφ ηελ δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ησλ επαηηθψλ 

αζηεξνεηδψλ θπηηάξσλ, ην ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ηεο ILK εκπιέθεηαη θαη ζε 

θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο. Δηδηθφηεξα, ε ILK έρεη δεηρζεί φηη ξπζκίδεη ηε NOS 

(nitric oxide synthase) θαη ηελ έθθξαζε ηεο θπθινμπγελάζεο 2 κέζσ ηνπ NF-

θΒ κε απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε θαη επηβίσζε ησλ ιεπθνθπηηάξσλ. Πνιιέο 

απφ απηέο ηηο δξάζεηο ηεο ILK δηακεζνιαβνχληαη κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηεο Akt 

(Tan et al. 2002, Liu et al. 2005).  

Γεδνκέλνπ φηη ε ρξφληα θιεγκνλή απνηειεί εξέζηζκα πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ θίξξσζε θαη αθνινχζσο ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα 

(Elsharkawy and Mann 2007), είλαη πξνθαλέο φηη ε ελεξγνπνίεζε ηεο Akt απφ 

ηελ ILK ίζσο αληηπξνζσπεχεη θαη έλα πηζαλφ κνξηαθφ ζχλδεζκν κεηαμχ 

θίξξσζεο θαη επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο. 

 

 

Έθθξαζε ηεο β-θαηελίλεο θαη Δ-θαληρεξίλεο θαη ζπζρέηηζε κε 

ηελ ILK θαη p-Akt 

Ζ β-θαηελίλε έρεη ξφιν θξίζηκεο ζεκαζίαο σο ζπζηαηηθφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζθφιιεζεο θαληρεξίλε-θαηελίλε ησλ θπηηάξσλ αιιά θαη σο 

κεηαγξαθηθφ ξπζκηζηηθφ κφξην αξθεηψλ γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο επηβίσζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, κέζσ 

ηεο νδνχ κεηαγσγήο ζεκάησλ Wnt. 

 Ζ κεηαβνιή ηεο θπζηνινγηθήο κεκβξαληθήο έθθξαζήο ηεο θαζψο θαη 

κεηαιιάμεηο ζην γνλίδηφ ηεο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεξγαζία ηεο θαξθηλνγέλεζεο.  

Ζ θπηηαξνπιαζκαηηθή ζπγθέληξσζε ηεο β-θαηελίλεο νδεγεί ζηελ 

ππξεληθή ηεο κεηαηφπηζε, φπνπ δεζκεπφκελε κε ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα 

TCF/LEF επάγεη ηελ έθθξαζε γνληδίσλ ζηφρσλ. 

ην θπζηνινγηθφ επηζειηαθφ ηζηφ ε β-θαηελίλε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηηο κεζνθπηηάξηεο ζπλδέζεηο. Μαδί κε ηελ α θαη γ-θαηελίλε πξνζδέλεηαη ζην 
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θπηηαξνπιαζκαηηθφ ηκήκα ηεο Δ-θαληρεξίλεο ζπκβάιινληαο ζηελ θπηηαξηθή 

πξνζθφιιεζε ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ.  

ηα θπζηνινγηθά επηζειηαθά θχηηαξα, ηα επίπεδα ηεο ειεχζεξεο 

θπηηαξνπιαζκαηηθήο β-θαηελίλεο είλαη πνιχ ρακειά ιφγσ αιιειεπίδξαζεο κε 

ην ζχκπιεγκα APC/GSK-3β/αμίλεο θαη επαθφινπζεο απνδφκεζεο ζηα 

πξσηεαζψκαηα. 

Γελεηηθέο αιιαγέο, φκσο, θαζψο θαη ελεξγνπνίεζε δηάθνξσλ 

ξπζκηζηψλ ηνπ κνλνπαηηνχ Wnt, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

θπηηαξνπιαζκαηηθή ζπζζψξεπζε ηεο β-θαηελίλεο, ππξεληθή κεηαηφπηζε, 

ζχλδεζε κε ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα TCF/LEF θαη ελεξγνπνίεζε γνληδίσλ. 

ε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ, ζην θπζηνινγηθφ ήπαξ δηαπηζηψζεθε 

ηζρπξή κεκβξαληθή ρξψζε ελψ δελ παξαηεξήζεθε νχηε θπηηαξνπιαζκαηηθή 

νχηε ππξεληθή αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε ηεο β-θαηελίλεο. Ηζρπξή κεκβξαληθή 

ρξψζε παξαηεξήζεθε επίζεο θαη ζην επηζήιην ησλ ρνιεθφξσλ πφξσλ.  

Αληηζέησο, ζηα θαξθηλψκαηα ηνπ ήπαηνο παξαηεξήζεθε απμεκέλε 

θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη ππξεληθή έθθξαζε θαζψο θαη κεησκέλε κεκβξαληθή 

ρξψζε ηεο β-θαηελίλεο, επξήκαηα ζπκβαηά κε ηε γλσζηή ζεκαληηθή 

ζπκκεηνρή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο ζεκαηνδνηηθήο νδνχ ζηελ θαξθηλνγέλεζε. 

ην 47.8% ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ κειεηήζακε, παξαηεξήζεθε ππξεληθή 

εληφπηζε ηεο β-θαηελίλεο, πνζνζηφ αξθεηά πςειφηεξν απφ άιιε κειέηε φπνπ 

έθηαλε ην 37% (Schmitt-Graeff et al. 2005). 

Ζ ζπζρέηηζε ηεο απμεκέλεο έθθξαζεο ηεο ILK θαη p-Akt κε ηελ 

κεηαθνξά ηεο β-θαηελίλεο ζηνλ ππξήλα φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζε δηάθνξνπο 

ηχπνπο θαξθηλσκάησλ, δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο.  

To ζπγθεθξηκέλν εχξεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηε κειέηε καο βξίζθεηαη 

ζε απφιπηε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελε κειέηε ζε θαξθίλν νηζνθάγνπ (Zhang 

et al. 2005). 

Πηζαλφλ ινηπφλ ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα, άιινη κεραληζκνί λα 

επζχλνληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο β-θαηελίλεο. 

Μεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ ηεο β-θαηελίλεο θαη εηδηθά ζην εμψλην 3 

πεξηγξάθνληαη ζε αξθεηέο κειέηεο επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο ζε 

πνζνζηά πνπ θηάλνπλ κέρξη θαη ην 44% (Cui et al. 2003). Σν γεγνλφο απηφ έρεη 

ζπζρεηηζζεί ζεηηθά κε ηελ ππξεληθή κεηαηφπηζε ηνπ κνξίνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο 

κεηαγξαθηθήο ηνπ δξάζεο (Wong et al. 2001). 
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Μεηαιιάμεηο ηεο APC θαη ηεο αμίλεο αλαθέξνληαη πνιχ ζπάληα (Prange 

et al. 2003), ελψ γηα ηελ GSK-3β κέρξη ηψξα δελ έρνπλ πεξηγξαθεί ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα (Cui et al. 2003), ππνδειψλνληαο πσο δελ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο β-θαηελίλεο. 

Δπίζεο δελ παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ππξεληθήο θαη 

θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο ηεο β-θαηελίλεο κε ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο 

ηνπ φγθνπ, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεη πξνεγνχκελε κειέηε (Inagawa et al. 

2002). 

Χζηφζν ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

έθθξαζε ηεο β-θαηελίλεο απμάλεη θαζψο απμάλεη θαη ν βαζκφο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ (Wong et al. 2001, Suzuki et al. 2002). 

Δπίζεο ηφζν ε κεκβξαληθή φζν θαη ε ππξεληθή έθθξαζε ηεο β-

θαηελίλεο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε ζε φγθνπο ρσξίο ζπλππάξρνπζα 

θίξξσζε ζε ζρέζε κε φγθνπο πνπ αλαπηχρζεθαλ επί εδάθνπο θηξξσηηθνχ 

ήπαηνο. Σν εχξεκα απηφ πηζαλφηαηα λα εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

δηαθνξεηηθνί κνξηαθνί κεραληζκνί εκπιέθνληαη ζηελ θαξθηλνγέλεζε ζηα 

πεξηζηαηηθά κε θηξξσηηθφ ππφζηξσκα, φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί.  

Σέινο ε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ θπηηαξνπιαζκαηηθήο 

θαη ππξεληθήο έθθξαζεο ηεο β-θαηελίλεο είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ παξαδνρή 

φηη ε θπηηαξνπιαζκαηηθή ζπζζψξεπζε ηνπ κνξίνπ θαηαιήγεη ζηελ ππξεληθή 

κεηαηφπηζή ηνπ. 

ηελ θίξξσζε παξαηεξήζεθε κεησκέλε κεκβξαληθή έθθξαζε ηεο β-

θαηελίλεο, γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα ζπκβάιιεη ζηελ αλψκαιε δνκηθή δηάηαμε 

ησλ θηξξσηηθψλ επαηηθψλ θπηηάξσλ. Σν εχξεκα φηη δελ παξαηεξήζεθε 

θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη ππξεληθή έθθξαζε ηεο β-θαηελίλεο έρεη αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελεο in vivo κειέηεο (Inagawa et al. 2002, Prange et al. 2003), 

σζηφζν εμήγεζε είλαη δχζθνιν λα δνζεί. 

Ζ Δ-θαληρεξίλε απνηειεί θχξην ζπζηαηηθφ ησλ δσλψλ πξφζθπζεο θαη 

παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηνπ θαηλφηππνπ 

ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. Ζ απψιεηα ηεο Δ-θαληρεξίλεο νδεγεί ζε 

δηαηαξαρή ηεο θπηηαξηθήο πξνζθφιιεζεο θαη εκπιέθεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηζειηαθψλ θαξθίλσλ.  

ηελ παξνχζα κειέηε κειεηήζεθε αλνζντζηνρεκηθά ε έθθξαζε ηεο Δ-

θαληρεξίλεο ζε εμήληα ελληά πεξηζηαηηθά επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο θαη 
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δηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηηο παζνινγναλαηνκηθέο παξακέηξνπο ηεο 

λφζνπ.  

ην θπζηνινγηθφ ήπαξ παξαηεξήζεθε ηζρπξή κεκβξαληθή ρξψζε ηεο Δ-

θαληρεξίλεο ηφζν ζηα επαηνθχηηαξα φζν θαη ζην επηζήιην ησλ ρνιεθφξσλ 

πφξσλ. ηα πεξηζηαηηθά κε επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα παξαηεξήζεθε πιήξεο 

απψιεηα ή αζζελήο εζηηαθή έθθξαζε ηεο Δ-θαλρεξίλεο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 

85% θαη δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ην βαζκφ 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ, εχξεκα πνπ αλαθνηλψζεθε θαη ζε πξφζθαηε 

κειέηε (Gao et al. 2006).  

Σα απνηειέζκαηα απηά ππνγξακκίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο απψιεηαο ηεο 

Δ-θαληρεξίλεο ζηελ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ 

θαξθηλψκαηνο ελψ δελ θαίλεηαη φηη ζπκκεηέρεη ζηελ απνδηαθνξνπνίεζε ηνπ 

φγθνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε απψιεηα ηεο Δ-θαληρεξίλεο νδεγεί ζε 

απνδηνξγάλσζε ησλ δσλψλ πξφζθπζεο θαη απψιεηα ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ 

ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ, θαηλφκελν πνπ εξκελεχεη ηελ απμεκέλε δηεζεηηθή 

θαη κεηαζηαηηθή ηθαλφηεηα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ.  

Ζ ζπζρέηηζε ηεο απμεκέλεο έθθξαζεο ηεο ILK θαη p-Akt κε ηελ 

απψιεηα ηεο κεκβξαληθήο Δ-θαληρεξίλεο δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ αλζξψπηλνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο.  

Μεησκέλε έθθξαζε ηεο Δ-θαληρεξίλεο ιφγσ κεηαιιάμεσλ θαη 

επηγελεηηθψλ αιιαγψλ (ππεξκεζπιίσζε ηνπ ππνθηλεηή ζηε ζέζε 5' CpG) έρεη 

αλαδεηρζεί ζε κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα 

(Matsumura et al. 2001, Kwon et al. 2005, Katoh et al. 2006). 

Δπηπιένλ είλαη αμηνζεκείσην ην εχξεκα φηη ε απψιεηα έθθξαζεο ηεο Δ-

θαληρεξίλεο ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηα επαηνθπηηαξηθά 

θαξθηλψκαηα πνπ δελ αλαπηχρζεθαλ επί εδάθνπο θίξξσζεο θαη θαηλνκεληθά 

κπνξεί λα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ αλαθνξά.  

Απηφ ην γεγνλφο πηζαλφηαηα εκπιέθεη άιινπο δηαθνξεηηθνχο 

κεραληζκνχο ζηελ αλάπηπμε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο θαη ίζσο 

δηθαηνινγεί ηελ πνιππνίθηιε ζπκκεηνρή ησλ δηάθνξσλ πξνδηαζεζηθψλ 

παξαγφλησλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο λφζνπ.  

          ην θηξξσηηθφ ήπαξ παξαηεξήζεθε επίζεο απψιεηα ή αζζελήο 

κεκβξαληθή έθθξαζε ηεο Δ-θαληρεξίλεο ζε πνζνζηφ 64%. Σν γεγνλφο φηη θαη 

ζην θηξξσηηθφ ήπαξ παξαηεξείηαη κεησκέλε έθθξαζε ηεο Δ-θαληρεξίλεο 

ππνδειψλεη φηη ην θηξξσηηθφ ππφζηξσκα απνηειεί επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 
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αλάπηπμε ηνπ θαξθηλψκαηνο (Gao et al. 2006). Οη επηγελεηηθέο αιιαγέο 

θαίλεηαη φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απψιεηα ηεο έθθξαζεο ηεο Δ-

θαληρεξίλεο θαη ζηελ θίξξσζε (Kanai et al. 2000). 

 

 

Έθθξαζε  survivin θαη θπθιίλεο-D1, ζπζρέηηζε κε ILK, p-Akt, 

κόξηα θπηηαξηθήο πξνζθόιιεζεο θαη ηνλ p-STAT3 

Ζ survivin απνηειεί κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αλαζηνιέσλ ηεο 

απφπησζεο (IAP) αιιά ζεσξείηαη πσο εκπιέθεηαη θαη ζηελ εμέιημε ηνπ 

θπηηαξηθνχ θχθινπ. Ήδε έρεη αλαθεξζεί ε αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηα 

ζπζηαηηθά ηεο κηησηηθήο αηξάθηνπ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζακε ηελ έθθξαζε θαη ηελ ππνθπηηαξηθή 

εληφπηζε ηνπ κνξίνπ ζε εμήληα ελληά πεξηζηαηηθά επαηνθπηηαξηθνχ 

θαξθηλψκαηνο θαη ζαξάληα επηά πεξηπηψζεηο θηξξσηηθνχ ήπαηνο. 

ην 91.3% ησλ πεξηζηαηηθψλ κε επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα 

παξαηεξήζεθε ππξεληθή έθθξαζε ηεο survivin θαη θαζφινπ 

θπηηαξνπιαζκαηηθή. 

ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζε δηάθνξνπο φγθνπο, αλ θαη πεξηγξάθεηαη 

απμεκέλε έθθξαζε ηεο survivin, δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο 

θπηηαξνπιαζκαηηθήο ή ππξεληθήο εληφπηζήο ηεο. 

Απμεκέλε θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε έρεη παξαηεξεζεί ζε 

λενπιάζκαηα δέξκαηνο θαη παρένο εληέξνπ (Kawasaki et al. 1998, Grossman et 

al. 1999, Gianani et al. 2001), αλ θαη ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ άιιεο κειέηεο φηη ε survivin εληνπίδεηαη ζηνλ ππξήλα 

(Ito et al. 2000, Fields et al. 2004). 

Ο ιφγνο γηα ηελ δηαθνξεηηθή ππνθπηηαξηθή εληφπηζε ηνπ κνξίνπ ηεο 

survivin ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θαξθίλνπ δελ είλαη μεθάζαξνο.  

Πηζαλφηαηα ηα δηαθνξεηηθά αληηζψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

κειέηεο είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αλαγλψξηζε είηε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο είηε 

ηεο ππξεληθήο εληφπηζεο ηεο survivin κέζσ αλαγλψξηζεο θάζε θνξά 

δηαθνξεηηθψλ επηηφπσλ ηνπ κνξίνπ.  

Δπίζεο παξαιιαγέο ζην ακηλνηειηθφ άθξν ηεο θαξβνμπηειηθήο πεξηνρήο 

ηνπ κνξίνπ ηεο survivin κπνξεί λα εκπιέθνληαη εμίζνπ ζην θαηλφκελν απηφ 

(Fields et al. 2004). 
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Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ππξεληθή εληφπηζε ηεο survivin ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα εκπιέθεη ην κφξην ζηηο δηαδηθαζίεο θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ κέζσ ζπκκεηνρήο ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θπηηαξηθνχ 

θχθινπ. Μειέηε ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο έρεη 

απνδείμεη φηη ε survivin αιιειεπηδξά κε ηελ θπθιηλνεμαξηψκελε θηλάζε 4 

(Cdk4) ε νπνία απειεπζεξψλεη ην κφξην p21 κε ζπλέπεηα ηελ πξναγσγή ηνπ 

θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ (Ito et al. 2000).  

ην θηξξσηηθφ ήπαξ, φκσο, βξέζεθε θπξίσο θπηηαξνπιαζκαηηθή 

εληφπηζε ηνπ κνξίνπ survivin θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ππξεληθή 

έθθξαζε.  

Έρεη αλαθεξζεί φηη ε απψιεηα ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο survivin 

ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλε απφπησζε κε θαθνήζσλ θπηηάξσλ (Moon and 

Tarnawski 2003). 

Απηά ηα επξήκαηα πηζαλφηαηα ππνδειψλνπλ φηη ε θπηηαξνπιαζκαηηθή 

survivin παίδεη θπξίαξρν αληηαπνπησηηθφ ξφιν ζην θηξξσηηθφ ήπαξ θαη πσο ε 

ππεξέθθξαζή ηεο θαζηζηά ηα θηξξσηηθά επαηνθχηηαξα ηθαλά λα δηαθχγνπλ ηεο 

απνπησηηθήο δηαδηθαζίαο. Δίλαη πηζαλφ πσο κε ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ν θίλδπλνο 

ηα επαηνθχηηαξα θαηά ηελ θηξξσηηθή δηεξγαζία λα εμαιιαγνχλ πξνο θαθνήζε 

θαηλφηππν. Δπηπιένλ θαη ε ππξεληθή εληφπηζε ηεο survivin θαζψο θαη ε 

ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ θπθιίλε-D1 ζην θηξξσηηθφ ήπαξ (φπσο θαη ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα) εμεγεί ην ξφιν ηεο ζηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ (Rodriguez et al. 2002, Moon and Tarnawski 2003, Llovet et 

al. 2006). 

Φαίλεηαη φηη ζηελ θίξξσζε ν ξφινο ηεο survivin είλαη δηπιφο θαη 

ζπκκεηέρεη ηφζν ζε αληηαπνπησηηθέο δηαδηθαζίεο φζν θαη ζηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ ελ αληηζέζεη κε ην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα φπνπ 

θπξηαξρεί ε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ εμέιημε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ.  

Αλ θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο φγθνπο πνπ έρνπλ κειεηεζεί ε έθθξαζε 

ηεο survivin ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο (grade), ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο ππάξρνπλ κειέηεο πνπ είηε 

επηβεβαηψλνπλ ην εχξεκα απηφ (Fields et al. 2004) είηε δελ αλαθέξνπλ θακία 

απνιχησο ζπζρέηηζε (Zhu et al. 2005). 

ηε δηθή καο κειέηε, φκσο, ε έθθξαζε ηεο survivin παξνπζηάδεη 

αληίζηξνθε ζπζρέηηζε κε ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ, εχξεκα πνπ 

έρεη πεξηγξαθεί ζε παηδηαηξηθά επελδπκψκαηα θαη φγθνπο ρνξηνεηδνχο 

πιέγκαηνο (Altura et al. 2003) θαζψο θαη ζε φγθνπο σνζήθεο (Tringler et al. 
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2004). Δμήγεζε είλαη δχζθνιν λα δνζεί αιιά κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ε κείσζε 

ηεο έθθξαζεο ηεο survivin πξντφληνο ηνπ grade κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο 

δηαδηθαζίεο απνδηαθνξνπνίεζεο ηνπ φγθνπ θαη λα απνηειεί πξνγλσζηηθφ 

παξάγνληα πησρήο πξφγλσζεο.  

Δπίζεο ζηε κειέηε καο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

ηνπ κνξίνπ ηεο survivin κε απηφ ηεο θπθιίλεο-D1. Ζ θπθιίλε-D1 είλαη 

θνκβηθφο ξπζκηζηήο ηεο εμέιημεο ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ απφ ηε θάζε G1 

ζηελ S (Tashiro et al. 2007). Έρεη απνδεηρζεί φηη ε θπθιίλε-D1 πξνθαιεί 

επαγσγή ηεο επαηηθήο θαξθηλνγέλεζεο ζε δηαγνληδηαθά πνληίθηα ελψ 

απμεκέλα επίπεδα θπθιίλεο-D1 ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα έρνπλ 

πεξηγξαθεί θαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο (Schmitt-Graeff et al. 2005, Schmidt 

et al. 2008).  

Ζ survivin αλ θαη αξρηθά εζεσξείην φηη ξπζκίδεη ηελ G2/M κεηάπησζε 

ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ κέζσ πξφζδεζεο ζηνπο κηθξνζσιελίζθνπο ηεο 

κηησηηθήο αηξάθηνπ θαη ζηα θεληξνκεξίδηα, θαίλεηαη απφ κειέηεο φηη 

εκπιέθεηαη θαη ζηε ξχζκηζε ηεο G1/S θάζεο ελεξγνπνηψληαο ην Cdk4/cyclin-

D1 ζχκπινθν (Zhihong et al. 2006). Σν εχξεκα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηαηί απνδεηθλχεη έκκεζα φηη ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ε survivin δξα 

θπξίσο κέζσ πξναγσγήο ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ζηνλ νπνίν 

εκπιέθεηαη ε θπθιίλε-D1. 

Πξνεγνχκελε κειέηε κε RNAi silecing ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο θαξθίλνπ 

ελδνκεηξίνπ έδεημε φηη ε αλαζηνιή ηεο έθθξαζεο ηεο survivin πξνθάιεζε 

αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαζψο θαη κεησκέλε έθθξαζε ηεο 

θπθιίλεο-D1 (Zhihong et al. 2006). 

ε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηά καο βξίζθνληαη θαη κειέηεο ζην 

θαξθίλσκα ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ζην ζειψδεο θαξθίλσκα ηνπ 

ζπξενεηδνχο (Lu et al. 2005, Antonaci et al. 2008). 

Αλ θαη πνιινί κεραληζκνί ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ππεξέθθξαζε ηεο 

survivin ζηνλ θαξθίλν, νη in vivo ξπζκηζηέο ηεο ζηελ επαηηθή θαξθηλνγέλεζε 

παξακέλνπλ ελ πνιινίο άγλσζηνη. 

ηελ κειέηε καο δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε ηεο survivin κε ηα 

κφξηα ηεο ILK, p-Akt θαη ππξεληθήο β-θαηελίλεο αλ θαη ζε δηάθνξνπο φγθνπο 

ζηελ βηβιηνγξαθία ζεσξνχληαη ξπζκηζηηθά ηεο έθθξαζήο ηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο ε β-θαηελίλε ξπζκίδεη ηελ έθθξαζε 

ηεο survivin ζε θχηηαξα θαξθηλψκαηνο παρέσο εληέξνπ (Zhang et al. 2001) θαη 
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ε p-Akt ηελ αληίζηνηρε έθθξαζε ζε θαξθίλν πξνζηάηε (Fornaro et al. 2003), 

κπεινγελή ιεπραηκία (Carter et al. 2001) θαη θαξθίλν καζηνχ (Xia et al. 2005). 

Οη κεραληζκνί πνπ ξπζκίδνπλ ηελ έθθξαζε ηεο survivin ζηνπο 

θαξθηληθνχο ηζηνχο είλαη άγλσζηνη θαη είλαη ζίγνπξν φηη πνιιά ζεκαηνδνηηθά 

κνλνπάηηα εκπιέθνληαη ζηελ αχμεζε ηεο έθθξαζήο ηεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

άιινη κεραληζκνί, δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο κειεηεζέληεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο survivin ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε πσο αχμεζε έθθξαζεο ηεο survivin παξαηεξείηαη κεηά απφ 

απνκεζπιίσζε ζηελ CpG πεξηνρή ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο θαζψο θαη 

απφ κεηαιιάμεηο ηνπ p53. Δπίζεο ηνγελείο ινηκψμεηο, δηάθνξνη απμεηηθνί 

παξάγνληεο θαη κεηαιιάμεηο ππνδνρέσλ ηπξνζηληθήο θηλάζεο είλαη πηζαλφ λα 

πξνθαινχλ ππεξέθθξαζε ηεο survivin (Li 2003, Johnson and Howerth 2004). 

ηε δηθή καο κειέηε βξέζεθε ζεκαληηθή in vivo ζπζρέηηζε ηεο 

ππξεληθήο έθθξαζεο survivin κε ηνλ ελεξγνπνηεκέλν STAT3 (p-STAT3) ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα. 

ε ζπκθσλία κε ηα δηθά καο επξήκαηα, πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθέο 

κειέηεο απέδεημαλ φηη ν p-STAT3 εκπιέθεηαη ζηελ κεηαγξαθηθή ξχζκηζε ηεο 

survivin (Jiang et al. 2008) θαη εηδηθφηεξα αλαζηνιή ηνπ p-STAT3 νδεγεί ζε 

κεησκέλε έθθξαζε survivin ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο επαηνθπηηαξηθνχ 

θαξθηλψκαηνο (Li et al. 2006). 

Δπίζεο βξήθακε ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα έθθξαζεο ηνπ p-STAT3 

ζηελ θίξξσζε ζε ζρέζε κε ην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα. Παξ’ φια απηά δελ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ p-STAT3 θαη survivin ζηελ 

θίξξσζε. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν STAT3 ειέγρεη κνλνπάηηα κεηαγσγήο ζήκαηνο 

πνιιαπιψλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ θαη απμεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε βιάβε ηνπ ήπαηνο θαζψο θαη ζηνπο κεραληζκνχο 

επηδηφξζσζεο (Taub 2003, Costa et al. 2003, Mangnall et al. 2003). 

Απμεκέλα επίπεδα STAT3, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

θσζθνξπιησκέλσλ κνξθψλ ηνπ, έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί ζηε ρξφληα επαηηθή 

λφζν (Starkel et al. 2003). Χζηφζν, πξφζθαηα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ STAT3 κεηαβάιιεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο ίλσζεο θαη έρεη 

δεηρζεί φηη αλαζηέιιεηαη πιήξσο ε κεηαγξαθηθή ηνπ δξαζηηθφηεηα ζην ζηάδην 

ηεο θίξξσζεο (Mangnall et al. 2003, Starkel et al. 2003, Starkel et al. 2007). 

Με ηνλ ηξφπν απηφ πηζαλψο λα εμεγείηαη πσο ν ιεηηνπξγηθά αλελεξγφο αλ θαη 

ππεξεθθξαδφκελνο p-STAT3 δελ παξνπζηάδεη ζπζρέηηζε κε ηελ έθθξαζε 
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survivin ζηελ θίξξσζε. 

Σν ελδηαθέξνλ εχξεκα ζηελ επαηηθή θίξξσζε είλαη φηη ε ππξεληθή 

έθθξαζε survivin ζπζρεηίδεηαη κε ηε κεησκέλε έθθξαζε Δ-θαληρεξίλεο. Ζ 

κεησκέλε έθθξαζε Δ-θαληρεξίλεο ζηελ επαηηθή θίξξσζε έρεη αλαθεξζεί θαη 

ζε πξνεγνχκελε κειέηε (Lee et al. 2003). 

ε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηά καο, έρεη πξνζθάησο δεηρζεί φηη ε Δ-

θαληρεξίλε είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηελ δηακεζνιαβνχκελε κέζσ 

caveolin-1 κεησκέλε έθθξαζε survivin θαη φηη ε VΔ-θαληρεξίλε επάγεη ηελ 

αλαζηνιή ηεο θπηηαξηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηε κεησκέλε έθθξαζε survivin 

ζε ελδνζειηαθά θχηηαξα (Iurlaro et al. 2004, Torres et al., 2007). 

Δπηπιένλ, ε κεησκέλε έθθξαζε Δ-θαληρεξίλεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

απμεκέλε έθθξαζε survivin ζε δεξκαηηθέο θαη παγθξεαηηθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο 

θαζψο θαη σνζεθηθνχο φγθνπο, απνδεηθλχνληαο ηε ξφιν ησλ θαληρεξηλψλ ζηε 

ξχζκηζε ηεο έθθξαζεο survivin (Iurlaro et al. 2004).  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε ζηελ κνξηαθή αλαηνκηθή ηνπ αλζξψπηλνπ 

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο, κέζσ ησλ επξεκάησλ ηεο, απνηειεί έλα 

κηθξφ βήκα ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο βηνινγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

φγθνπ. 

Χζηφζν παξά ηε δηθή καο ζπκβνιή ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, 

αξθεηά εξσηεκαηηθά παξακέλνπλ αλαπάληεηα κε ζπλέπεηα λα απαηηείηαη 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο κειέηεο καο, πνπ πεξηγξάθνληαη 

γηα πξψηε θνξά, ήηαλ ε ππεξέθθξαζε ηεο ILK θαη p-Akt ζηελ θίξξσζε θαη 

ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ηνπ αλζξψπνπ θαζψο θαη ε κεηαμχ ηνπο 

ζπζρέηηζε.  

Γηαπηζηψζεθε, ινηπφλ πσο ην ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ILK/p-Akt 

πηζαλφηαηα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηε βηνινγία ηεο θίξξσζεο 

φζν θαη ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο θαη πηζαλφλ απνηειεί κνξηαθφ 

ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ δχν θαηαζηάζεσλ, επηβεβαηψλνληαο ηε δηαηππσκέλε 

ζεσξία πεξί άμνλα ρξφληαο θιεγκνλήο-ίλσζεο (θίξξσζεο)-θαξθίλνπ. 

Δπίζεο ζηελ παζνγέλεηα ηεο θίξξσζεο θαη ηνπ θαξθίλνπ ήπαηνο, 

θαίλεηαη πσο ξφιν έρεη ην θαηλφκελν ηεο επηζειηαθήο πξνο κεζεγρπκαηηθή 

κεηαηξνπή (EMT-epithelial to mesenchymal transition).  

Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ απψιεηα έθθξαζεο ηεο E-θαληρεξίλεο θαη 

ηε κεηαθνξά ηεο β-θαηελίλεο ζηνλ ππξήλα πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηα ησλ 

θπηηαξηθψλ ζπλδέζεσλ απφ ηε κεκβξάλε θαζψο θαη απφ ηελ ππεξέθθξαζε ησλ 

κνξίσλ ILK θαη p-Akt. 

Σέινο ε ππεξέθθξαζε survivin θαη θπθιίλεο-D1 ζηελ θίξξσζε θαη ζην 

επαθπηηαξηθφ θαξθίλσκα θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο αληηαπνπησηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ απμεκέλνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο λνζνινγηθέο νληφηεηεο. 

Σν επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα παξακέλεη κία θαθνήζεηα κε πησρή 

πξφγλσζε δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο δελ είλαη ππνςήθηνη γηα 

κεηακφζρεπζε ήπαηνο, ρεηξνπξγηθή εθηνκή ή πεξηνρηθή ζεξαπεία.  

Ζ ζπζηεκαηηθή ρεκεηνζεξαπεία έρεη απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθή (Zhu 

2006), ελψ κφιηο πξφζθαηα ε ρνξήγεζε ζηνρεπκέλεο ζεξαπείαο κε ηε ρξήζε 

ηνπ κηθξνκνξηαθνχ αλαζηνιέα sorafenib έρεη πξνζθέξεη θάπνην κηθξφ φθεινο.  
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πλεπψο είλαη πξνθαλέο φηη ε ζχγρξνλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζα 

πξέπεη λα ζηξαθεί ζηε ζηφρεπζε κνξίσλ πνπ ππεξεθθξάδνληαη ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα θαη απνδεδεηγκέλα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παζνγέλεηα 

ηεο λφζνπ.  

Ήδε, δεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο έθθξαζεο ηνπ EGFR ζην 

επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα (Ito et al. 2001), έρνπλ δνθηκαζηεί ηφζν ην 

erlotinib κε ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ζε ειάρηζηνπο αζζελείο (Philip et al. 

2005, Thomas et al. 2007), φζν θαη ην cetuximab ρσξίο θακία αληαπφθξηζε 

(Zhu et al. 2007). 

Όπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ε απμεκέλε έθθξαζε ηεο ILK ζηα 

επηζειηαθά θχηηαξα εκπιέθεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ή αλαζηνιή πνηθίισλ 

ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζηα θαξθηληθά θχηηαξα θαηαζηέιιεηαη ε απφπησζε, 

δηεγείξεηαη ν θπηηαξηθφο πνιιαπιαζηαζκφο θαη απμάλεηαη ε δηεζεηηθφηεηα ηνπ 

φγθνπ.  

Κπξίαξρν κφξην ζηελ εμέιημε ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ απνηειεί ε p-

Akt, ηεο νπνίαο ε απμεκέλε δξαζηηθφηεηα ξπζκίδεηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο ILK.  

Δίλαη ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, λα πξνηαζνχλ απηά ηα δχν κφξηα σο 

δπλεηηθνί ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ.  

Ήδε έρεη δεηρζεί φηη ε πξνζζήθε ελφο κηθξνχ αλαζηνιέα ηεο ILK ζε 

θπηηαξηθέο ζεηξέο θαξθίλνπ πξνζηάηε, θαηέζηεηιε ηε θσζθνξπιίσζε ηεο Akt 

κε ζπλέπεηα επαγσγή ηεο απφπησζεο θαη αλαζηνιή ηνπ θπηηαξηθνχ 

πνιιαπιαζηαζκνχ (Persad et al. 2000), ελψ ε ρξήζε αλαζηνιέα ILK ζε 

θαξθηληθά θχηηαξα παρένο εληέξνπ απέηξεςε ηελ ππξεληθή κεηαηφπηζε ηεο β-

θαηελίλεο θαη θαηέζηεηιε ηελ έθθξαζε ηεο θπθιίλεο-D1 (Tan et al. 2001).  

Αθφκε κηθξά κφξηα-αλαζηνιείο ηεο ILK φπσο ην ΚP-392, έρνπλ 

θαηαζηείιεη ηελ θπηηαξηθή αχμεζε ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο θαζψο θαη ηε 

θσζθνξπιίσζε ηεο Akt ζηε ζέζε Ser473 (Tan et al. 2004).  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξήζε ηνπ αλαζηνιέα QLT267 

ζε ζπξενεηδηθά θαξθηληθά θχηηαξα, θχηηαξα γινηνβιαζηψκαηνο θαη θαξθηληθά 

θχηηαξα καζηνχ (Younes et al. 2005, Koul et al. 2005, Troussard et al. 2006) 

θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ αλαζηνιέα QLT254 ζε θχηηαξα θαξθίλνπ παγθξέαηνο 

(Yau et al. 2005). 
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Δπίζεο δεδνκέλνπ φηη ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ε ππεξέθθξαζε ηνπ 

γνληδίνπ c-erbB2 ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ILK (Makino et al. 

2004), είλαη πηζαλφ φηη ε πξνζζήθε ελφο αλαζηνιέα ηεο ILK ζηε ρξήζε 

ηξαζηνπδνπκάκπεο ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη θαιχηεξα ζεξαπεπηηθά 

απνηειέζκαηα (Hannigan et al. 2005). 

Δπηπιένλ, ε ζχγρξνλε έξεπλα πιένλ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαζηνιή 

έθθξαζεο ηεο ILK κέζσ ηεο ηερληθήο RNAi (RNA interference) κε 

αληηλνεκαηηθά (antisense) νιηγνλνπθιενηίδηα. 

Αληηλνεκαηηθά νιηγνλνπθιενηίδηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε αλζξψπηλεο 

θπηηαξηθέο ζεηξέο γινηνβιαζηψκαηνο κε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

αλαζηνιή αλάπηπμεο ησλ θαθνήζσλ θπηηάξσλ in vitro θαη in vivo (Edwards et 

al. 2004, Edwards et al. 2005, Edwards et al. 2006), θαζψο θαη ζε παγθξεαηηθά 

θαξθηληθά θχηηαξα φπνπ ερνξεγείην γεκζηηακπίλε (Duxbury et al. 2005). 

Μειέηεο έρνπλ γίλεη θαη ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα φπνπ ε ρξήζε 

ηνπ κηθξνχ κνξίνπ S-(1,2-dichlorovinyl)-L-cysteine (DCVC) πξνθάιεζε 

κείσζε ηεο έθθξαζεο ILK θαη Akt πνπ νδήγεζε ζε έληνλε αληηθαξθηληθή 

δξάζε (Su et al. 2005). 

Δπίζεο πξφζθαηα απνδείρζεθε φηη ε ρξήζε πιαζκηδίσλ κε αλαζηνιείο 

ηεο ILK ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο πνπ είραλ 

ραξαθηεξηζηηθά κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ (απψιεηα έθθξαζεο Δ-

θαληρεξίλεο), θαηέζηεζε ηηο ζεηξέο απηέο επαίζζεηεο ζηε δξάζε αληη-EGFR 

παξαγφλησλ.  

Ζ παξαηήξεζε απηή θαηέζηεζε ηελ ILK θαηλνχξην ζεξαπεπηηθφ ζηφρν 

ζηελ πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί ε αληίζηαζε ζηε θαξκαθεπηηθή αλαζηνιή ηνπ 

EGFR θαη ηαπηφρξνλα δίλεη ψζεζε γηα ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία (Fuchs et al. 

2008). 

Θεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη κε ηε ρξήζε 

αλαζηνιέσλ ηεο Akt. Ο θπηηαξνηνμηθφο παξάγνληαο API-2/TCN (triciribine 

phosphate monohydrate, VD-002) βξέζεθε φηη θαηαζηέιιεη ηε θσζθνξπιίσζε 

ηεο Akt ζηηο ζέζεηο Ser473 θαη Thr308 θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δξαζηηθφηεηα 

θηλάζεο. Ήδε κειέηεο θάζεο I ζε αζζελείο κε πξνρσξεκέλνπο ζπκπαγείο 

φγθνπο πνπ ππεξεθθξάδνπλ αλνζντζηνρεκηθά ηελ p-Akt, πξνζπαζνχλ λα 

εθηηκήζνπλ ηελ εβδνκαδηαία ελδνθιέβηα ρνξήγεζή ηνπ (Yang et al. 2004). 

Τπνςήθηνη ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη πνπ έρνπλ πξφζθαηα εηζαρζεί ζε 

θιηληθέο κειέηεο είλαη ν GSK690693, ν XL418, o AT13148 θαη ν Α-443654 
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(Yap et al. 2008). Δηδηθφηεξα, ν GSK690693 είλαη έλαο θαηλνχξηνο αλαζηνιέαο 

φισλ ησλ ηζνκνξθψλ ηεο Akt, ν νπνίνο έρεη παξνπζηάζεη αμηνζεκείσηε 

αληηθαξθηληθή δξάζε ζε δηάθνξνπο φγθνπο (Rhodes et al 2008). 

Πνιιά ππνζρφκελν ζηφρν ζηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ απνηειεί θαη ην κφξην 

ηεο survivin.  

Ζ ρξήζε αλαζηνιέσλ θαηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηεΐλεο ιεηηνπξγεί 

ηαπηφρξνλα θαη σο αλαζηνιέαο πνιιαπιψλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ, 

δεδνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο survivin ζε απηά. 

Δλζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ζε ζπκπαγείο φγθνπο έρνπλ δψζεη ζε 

κειέηεο θάζεο I ηφζν ην αληηλνεκαηηθφ κφξην LY2181308, φζν θαη νη 

κεηαγξαθηθνί θαηαζηνιείο YM155 θαη ΔΜ-1421 (Altieri 2008, Tolcher et al. 

2008).  

Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη βαζηθφ ζθνπφ ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο 

απνηειεί ε αλεχξεζε κνξίσλ ηα νπνία εκπιέθνληαη ζε πνιιά κνλνπάηηα 

κεηαγσγήο ζήκαηνο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ξχζκηζε πνιιαπιψλ θπηηαξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ ζηνρεπκέλεο 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ επαηηθή θαξθηλνγέλεζε είλαη κηα πνιπζηαδηαθή δηαδηθαζία πνπ 

νδεγεί πξννδεπηηθά ζηνλ θαθνήζε κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ επαηηθνχ θπηηάξνπ, 

κέζσ πνηθίισλ κνξηαθψλ  κεραληζκψλ. 

Πξφζθαηα αλαδεηθλχεηαη νινέλα θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ε ηεξάζηηα 

ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ ην 

κηθξνπεξηβάιινλ ηνπ φγθνπ, ε αιιειεπίδξαζε δειαδή ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ κε ηελ εμσθπηηάξηα νπζία.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αιιειεπίδξαζε ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ κε ηελ εμσθπηηάξηα νπζία κέζσ ησλ ηληεγθξηλψλ, ε νπνία θαίλεηαη 

φηη εκπιέθεηαη ζε φια ηα ζηάδηα θαξθηλνγέλεζεο. 

εκαληηθφ κφξην ζηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία απνηειεί ε ILK 

(Integrin-Linked Kinase), κία θηλάζε ζεξίλεο-ζξενλίλεο πνπ παξεκβάιιεηαη 

ζηα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα πνπ μεθηλνχλ απφ ηληεγθξίλεο, απμεηηθνχο 

παξάγνληεο θαη ζπκκεηέρεη ζηε ξχζκηζε θνκβηθψλ γηα ην θαξθηληθφ θχηηαξν 

ιεηηνπξγηψλ φπσο έιεγρν ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ, απψιεηα ησλ δνκψλ 

ζπλνρήο ηνπ θπηηάξνπ, αλαζηνιή ηεο απφπησζεο θαη ελεξγνπνίεζε ηεο 

αγγεηνγέλεζεο.  

Γηαπηζηψζεθε πσο ην ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ILK/p-Akt δηαδξακαηίδεη 

θνκβηθφ ξφιν ηφζν ζηε βηνινγία ηεο θίξξσζεο φζν θαη ηνπ επαηνθπηηαξηθνχ 

θαξθίλνπ θαη πηζαλφλ απνηειεί κνξηαθφ ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ δχν 

θαηαζηάζεσλ, επηβεβαηψλνληαο ηε δηαηππσκέλε ζεσξία πεξί άμνλα ρξφληαο 

θιεγκνλήο-ίλσζεο (θίξξσζεο)-θαξθίλνπ. 

Δπίζεο ζηελ παζνγέλεηα ηεο θίξξσζεο θαη ηνπ θαξθίλνπ ήπαηνο, 

θαίλεηαη πσο ξφιν έρεη ην θαηλφκελν ηεο επηζειηαθήο πξνο κεζεγρπκαηηθή 

κεηαηξνπή (EMT-epithelial to mesenchymal transition).  

Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ απψιεηα έθθξαζεο ηεο E-θαληρεξίλεο θαη 

ηε κεηαθνξά ηεο β-θαηελίλεο ζηνλ ππξήλα πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηα ησλ 

θπηηαξηθψλ ζπλδέζεσλ απφ ηε κεκβξάλε θαζψο θαη απφ ηελ ππεξέθθξαζε ησλ 

κνξίσλ ILK θαη p-Akt. 

Σέινο ε ππεξέθθξαζε survivin θαη θπθιίλεο-D1 ζηελ θίξξσζε θαη ζην 

επαθπηηαξηθφ θαξθίλσκα θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο αληηαπνπησηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ απμεκέλνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο λνζνινγηθέο νληφηεηεο. 
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ABSTRACT 

The hepatic carcinogenesis is a many phased process that leads 

progressively to the malignant transformation of hepatic cell via various 

molecular mechanisms.  

Recently, the enormous importance of the tumor microenvironment for 

the growth and development of cancer, i.e. the interaction between cancer cells 

and the extacellular matrix, has been proven. 

Particular interest is presented in the interaction of tumor cells with the 

extracellular matrix via integrins, which appears to be involved in all the stages 

of carcinogenesis.  

An important molecule in the aforementioned process is the ILK 

(Integrin-Linked Kinase), a serine-threonine kinase that is implicated in the 

signal transduction pathways that begin from integrines, growth factors and 

participate in the regulation of nodal for the tumor cell functions, such as 

control of cell cycle, loss of cell adhesion structures, suppresion of apoptosis 

and activation of angiogenesis.  

It has been realized that the signal transduction pathway ILK /p-Akt 

plays a nodal role so much in the biology of cirrhosis as well as in 

hepatocellular cancer and probably constitutes a molecular connection between 

the two conditions, confirming the formulated theory of axis of chronic 

inflamation-chirrosis-cancer.  

Also in the pathogenicity of cirrhosis and liver cancer, it appears that the 

epithelial to mesenchymal transition (EMT) phenomenon plays a role.  

This is proven by the loss of expression of E-cadherin and the transport 

of b-catenin in the nucleus that leads to loss of cellular connections from the 

membrane as well as from the overexpression of molecules ILK and p-Akt.  

Finally, the overexpression of survivin and cyclin-D1 in cirrhosis and 

hepatocellular carcinoma show the importance of antiapoptotic activity and 

increased cellular proliferation in the particular disease entities.  
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