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 ΠΡΟΛΟΓΟ 
 
 
       Ζ BMP-7 απνηειεί κφξην θιεηδί θαηά ηελ εκβξπνγέλεζε ζηνλ Νεθξφ, ελψ 
κεηέπεηηα, ζεσξείηαη λεθξνπξνζηαηεπηηθφο παξάγσλ. 
       Σα Stem (βιαζηηθά) θχηηαξα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκνηφζηαζε ησλ ηζηψλ, 
αιιά θαη ζηελ ηζηηθή επαλφξζσζε-απνθαηάζηαζε κεηά απφ βιάβε. Κχηηαξα 
κε ηηο κνλαδηθέο ηδηφηεηεο ησλ stem θπηηάξσλ (απην-αλαλέσζε θαη 
πνιπδπλακία), επίζεο εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη 
κεηάζηαζεο. Ζ ζεκαηνδνηηθή νδφο ηεο ΒΜΡ ζπκκεηέρεη δξαζηηθά θαηά ηνλ 
επαλαπξνγξακκαηηζκφ σξίκσλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ζε θχηηαξα κε ηδηφηεηεο 
stem θπηηάξσλ (Induced Pluripotent Stem cells – iPS). 
       ηνλ λεθξφ, πξφζθαηα, έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζέζεηο δπλεηηθψλ stem 
θπηηάξσλ. Σειεπηαίεο κειέηεο εηζεγνχληαη επίζεο ηελ ζπκκεηνρή stem 
θπηηάξσλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο βιάβεο θαη ηελ θπηηαξηθή 
αλαγέλλεζε ζηνλ λεθξφ, ελψ ηα αθξηβή κνξηαθά γεγνλφηα, θαηά ηελ 
ζεκαληηθφηαηε θαη απφ θιηληθήο πιεπξάο δηαδηθαζία απηή, απνκέλνπλ λα 
δηεπθξηληζζνχλ.  
       Σν ζέκα stem θχηηαξα θαη Νεθξφο απνηειεί έλα ειθπζηηθφ, θιηληθά πνιιά 
ππνζρφκελν, αλνηθηφ πξνο δηεξεχλεζε πεδίν. 
       ηελ παξνχζα κειέηε, δηεξεπλήζεθε κε κνξθνινγηθή (αλνζντζηνρεκηθή) 
κέζνδν ζε λεθξηθφ ηζηφ in situ, ε πηζαλή ζπζρέηηζε κνξίσλ ηεο ζεκαηνδνηηθήο 
νδνχ ΒΜΡ, κε γλσζηνχο παξάγνληεο θιεηδί ζε κνξηαθά δίθηπα stem 
θπηηάξσλ. 
       Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ νιφςπρα ηελ Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ηεο 
εξγαζίαο, θα Γεσξγία σηεξνπνχινπ – Μπνλίθνπ, Αλαπιεξψηξηα 
Καζεγήηξηα Αλαηνκηθήο, γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, γηα ηε 
δπλαηφηεηα πνπ κνπ έδσζε λα πξαγκαηνπνηήζσ ηελ παξνχζα δηαηξηβή, θαη 
γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηεο, ηελ πξνζπκία ηεο θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο 
ηεο θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, θαηαβάιινληαο ηδηαίηεξν 
θφπν θαη επηδεηθλχνληαο ππνκνλή ζε ζπρλά πηεζηηθέο, ιφγσ ρξφλνπ, 
ζπλζήθεο. Οκνινγνπκέλσο, δελ είρα θακία πξνεγνχκελε γλψζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ, αιιά ε αθνχξαζηε θαζνδήγεζή ηεο κε βνήζεζε λα μεπεξάζσ 
πξσηφγλσξα ζεσξεηηθά θαη ηερληθά δεηήκαηα. Σελ επγλσκνζχλε κνπ νθείισ 
ζηνλ Καζεγεηή Αλαηνκηθήο θν Ησάλλε Βαξάθε, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ 
έδσζε λα εθπνλήζσ ηελ εξγαζία ζε εξγαζηήξην πςεινχ επηπέδνπ, 
ζπλεηζθέξνληαο ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο κνληέισλ Μνξηαθήο 
Αλαηνκίαο. 
       Δπίζεο, ε παξνχζα δηαηξηβή ζα ήηαλ δχζθνιν λα ζρεδηαζζεί θαη λα 
νινθιεξσζεί ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ θ. Γεκήηξηνπ Γνχκελνπ, Καζεγεηή 
Νεθξνινγίαο, ν νπνίνο ζπκκεηείρε νπζηαζηηθά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 
ζεσξεηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ζέκαηνο, γη απηφ θαη ηνλ επραξηζηψ πνιχ. 
       Δπραξηζηψ επίζεο ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο θ. 
Διέλε Κνπξέα γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ κνπ παξείρε λα 
ρξεζηκνπνηήζσ ην Παζνινγναλαηνκηθφ Δξγαζηήξην, αιιά θαη αξρεηαθφ πιηθφ 
ηνπ Δξγαζηεξίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλνζντζηνρεκείαο. 
       Δπίζεο ηνλ Καζεγεηή Οπξνινγίαο θ. Πέηξν Πεξηκέλε θαη ηνλ Οκφηηκν 
Καζεγεηή Παζνινγηθήο Αλαηνκίαο θ. Γηνλχζην Μπνλίθν γηα ηε δπλαηφηεηα 
πνπ κνπ έδσζαλ λα ρξεζηκνπνηήζσ πιηθφ θαη θιηληθέο πιεξνθνξίεο απφ ην 
αξρείν ηνπο. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ θα Μαξία Γθέξκπεζε, 
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Ηαηξφ Παζνινγναλαηφκν, γηα ηελ θηιία, ηελ βνήζεηα θαη ηνλ ρξφλν πνπ 
αθηέξσζε ζηελ θαηαλφεζε αλνζντζηνινγηθψλ εξσηεκάησλ θαη ηηο ηαηξνχο 
Εελνβία Κεθαινπνχινπ θαη ηαπξνχια Ακαλεηνπνχινπ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 
αλνζνηζηνρεκηθήο κεζφδνπ θαη ηηο θηιηθέο ζπκβνπιέο θαζψο θαη ηελ θα. 
Κσλζηαληίλα Γεκαθνπνχινπ γηα ηελ επίιπζε ζηαηηζηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ 
πξνέθππηαλ. 
       Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ κνπ 
ζπκπαξαζηάζεθε.  
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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
 
       Ζ  BMP-7 απνηειεί κφξην θιεηδί θαηά ηελ εκβξπνγέλεζε ζηνλ Νεθξφ, ελψ 
κεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ Νεθξνχ, ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη νεθποπποζηαηεςηικέρ 
ιδιψηηηερ [Zeisberg θαη Kalluri, 2008]. 
       Ο Νεθξφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία κνλαδηθή πιαζηηθφηεηα επηζειηαθψλ 
θαη κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ. Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ Νεθξνχ, ην 
κεηαλεθξηθφ κεζέγρπκα ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ επηζειίνπ ηνπ 
λεθξψλα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μεζεγρπκαηηθήο πξνο Δπηζειηαθή 
κεηάβαζε (ΜΔΣ – Mesenchymal Epithelial Transition). ηελ δηαδηθαζία απηή 
θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε BMP-7 [Zeisberg, 2006 θαη Archdeacon θαη 
Detwiler, 2008].  
       Ζ αληίζηξνθε δηαδηθαζία - Δπηζειηαθή πξνο Μεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε 
(ΔΜΣ), ζπκβάιιεη, κεηά απφ λεθξηθή βιάβε ζηνλ ελήιηθν λεθξφ, ζηελ 
δεκηνπξγία κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ – ηλνβιαζηψλ κε δπλεηηθά ηειηθφ 
απνηέιεζκα Νεθξηθή ίλσζε θαη Νεθξηθή αλεπάξθεηα.  Δθηφο απφ ηελ ηζηηθή 
αληίδξαζε κεηά απφ βιάβε, νη δηαδηθαζίεο  ΔΜΣ θαη ΜΔΣ ελέρνληαη ελεξγά 
ζηελ θαξθηλνγέλεζε θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηάζηαζεο [Kabashima et al, 
2009, Vincent-Salomon θαη Thiery, 2003 θαη Mani et al, 2008].  
       Σα Stem (βλαζηικά) κωηηαπα, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο κνλαδηθέο 
ηδηφηεηεο απην-αλαλέσζεο θαη πνιπδπλακίαο, νη νπνίεο ηα θαζηζηνχλ ηθαλά λα 
δεκηνπξγνχλ ιεηηνπξγηθνχο ηζηνχο θαηά ηελ αλάπηπμε (εκβξπτθά stem 
θύηηαξα) αιιά θαη λα εμαζθαιίδνπλ, κεηέπεηηα, ηελ νκνηφζηαζε ησλ ηζηψλ 
(ζσκαηηθά stem θύηηαξα). Σα stem θχηηαξα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επαλφξζσζε-
απνθαηάζηαζε ησλ ηζηψλ κεηά απφ βιάβε, ελψ πξφζθαηα δεδνκέλα 
εηζεγνχληαη φηη, θχηηαξα κε ηδηφηεηεο stem θπηηάξσλ εκπιέθνληαη δξαζηηθά 
ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη κεηάζηαζεο (θαξθηληθά stem θύηηαξα) 
[Reya et al, 2001, Spillane θαη Henderson, 2007 θαη Gu et al, 2007]. Οη 
κνλαδηθέο ηδηφηεηεο ησλ stem θπηηάξσλ, απην-αλαλέσζε θαη πνιπδπλακία, 
θαζνξίδνληαη απφ κνξηαθά δίθηπα ζηα νπνία πξσηαγσληζηηθφ ξφιν παίδνπλ νη 
κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο Oct4  Sox2 θαη Nanog, νη πξσηετλεο ηεο νκάδαο 
Polycomb φπνπ αλήθεη ν EZH2, θαη microRNAs. Μεηαμχ ησλ επί κέξνπο 
ζηνηρείσλ ησλ κνξηαθψλ απηψλ δηθηχσλ, θπξηαξρεί έλαο ακνηβαίνο 
ξπζκηζηηθφο έιεγρνο [Kashyap et al. 2009].   
       εκαληηθφ επίηεπγκα ζην πεδίν ησλ stem θπηηάξσλ απεηέιεζε ν 
επαλαπξνγξακκαηηζκφο σξίκσλ ηλνβιαζηψλ δέξκαηνο αλζξψπνπ ζε 
πνιπδχλακα  Stem θύηηαξα (Induced Pluripotent Stem cells – iPS), κεηά ηελ 
ππεξέθθξαζε ηεο ηεηξάδαο ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ Oct4  Sox2  Klf4 
θαη c-myc [Yamanaka et al, 2006]. Γχν πνιχ πξφζθαηεο κειέηεο  εηζεγνχληαη 
φηη ε Μεζεγρπκαηηθή πξνο Δπηζειηαθή Μεηάβαζε  (ΜΔΣ) απνηειεί θξηηηθήο 
ζεκαζίαο ελαξθηήξην γεγνλφο θαηά ηελ παξαγσγή iPS, ππνδεηθλχνληαο 
αμηνζεκείσηεο νκνηφηεηεο κεηαμχ θπηηαξηθνχ επαλαπξνγξακκαηηζκνχ, 
αλάπηπμεο  ζην έκβξπν  θαη θαξθίλνπ.  Δπί πιένλ, ζηε κία απφ ηηο δχν απηέο 
κειέηεο αλαδεηθλχεηαη ξφινο θιεηδί ζηελ ζημαηοδψηηζη ΒΜΡ θαηά ηελ ΜΔΣ 
θαη ηελ δεκηνπξγία iPS [Samavarchi-Tehrani P., 2010, Li R et al, 2010]. ηελ 
ζεκαηνδνηηθή νδφ  ΒΜΡ πεξηιακβάλνληαη νη  πξσηετλεο ΒΜΡ (ΒΜΡ2, ΒΜΡ4, 
ΒΜΡ6, ΒΜΡ7), νη ππνδνρείο ΒΜΡR (ΒΜΡR1A, ΒΜΡR1B, ΒΜΡRII) αιιά θαη 
αληαγσληζηέο γηα ηηο ΒΜΡs, φπσο ε γκπεμλίνη, επί πιένλ δε ηα ελδνθπηηάξηα 
κφξηα Smad [Patel θαη Dressler, 2005]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Li%20R%22%5BAuthor%5D
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       ηνλ Νεθπψ, πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ζέζεηο δπλεηηθψλ stem 
θπηηάξσλ [Gupta, 2008]. Δπηπιένλ, πξφζθαηεο κειέηεο εηζεγνχληαη ηελ 
ζπκκεηνρή stem θπηηάξσλ  θαηά ηελ δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο 
βιάβεο θαη θπηηαξηθήο αλαγέλλεζεο ζηνλ Νεθξφ [Humphreys et al, 2006, 
Humphreys et al, 2008, Hishikawa et al, 2005, Bussolati et al, 2008, Lazzeri et 
al, 2007], ελψ ηα αθξηβή  κνξηαθά γεγνλφηα θαηά ηελ ζεκαληηθφηαηε, θαη απφ 
θιηληθήο πιεπξάο, δηαδηθαζία απηή απνκέλνπλ λα δηεπθξηληζηνχλ. Σν ζέκα 
επνκέλσο stem θχηηαξα θαη Νεθξφο απνηειεί έλα ειθπζηηθφ, θιηληθά πνιιά 
ππνζρφκελν, αλνηθηφ πξνο δηεξεχλεζε πεδίν. 
 

ΚΟΠΟ 

 
       ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξίζακε  λα πξνζεγγίζνπκε ην ππφ ζπδήηεζε 
ζέκα, ζπζρεηίδνληαο, ζε λεθξηθφ ηζηφ in situ, κε μοπθολογική μέθοδο 
(ανοζοφζηοσημεία), κφξηα ηεο ζεκαηνδνηηθήο νδνχ ΒΜΡ, θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηνλ λεθξνπξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ΒΜΡ7, ηνλ ππνδνρέα ΒΜΡR1B θαη ηνλ 
αληαγσληζηή ηεο ΒΜΡ7 γκπεμλίνη, κε γλσζηνχο παξάγνληεο θιεηδηά ζε 
κνξηαθά δίθηπα stem θπηηάξσλ. Δπηιέμακε ηνπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο   
Oct4  θαη  Sox2, ηνλ παξάγνληα ηεο νκάδαο Polycomb EZH2 ν νπνίνο 
ζπκκεηέρεη ζηελ επηγελεηηθή ξχζκηζε ηεο κεηαγξαθήο θαη έλα γλσζηφ δείθηε  
stem θπηηάξσλ ηελ αιδευδηθή δευδξνγελάζε ALDH1, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 
ηνλ θαζνξηζηηθφ γηα ηελ ηχρε ησλ stem θπηηάξσλ παξάγνληα  ξεηηλντθφ νμχ. 
       Ωο πιηθφ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί λεθξηθφο ηζηφο, φπνπ ζα ήηαλ 
εθηθηφ λα κειεηεζνχλ in situ νη παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ, αιιά θαη φπνπ 
ζα ζπλππήξραλ, ελδερνκέλσο, νη δηαδηθαζίεο  ΜΔΣ ή ΔΜΣ, νη νπνίεο φπσο 
ηνλίζζεθε πην πάλσ, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν ζην πεδίν 
λεθξνπξνζηαζίαο ή παζνινγίαο ηνπ λεθξνχ, φζν θαη ζην πεδίν ησλ stem 
θπηηάξσλ. 
       Έλαο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο, θαηά ηελ επηινγή ηνπ πξνο κειέηε 
πιηθνχ, ζηελ παξνχζα εξγαζία,  απεηέιεζε ην γεγνλφο φηη ηα stem θχηηαξα 
ζπληζηνχλ έλα κεηνςεθηθφ θπηηαξηθφ πιεζπζκφ, ηφζν ζε θπζηνινγηθνχο φζν 
θαη ζε παζνινγηθνχο ηζηνχο. Γειαδή, αλεπξίζθνληαη ζπλήζσο ζε πνζνζηφ 
θπηηάξσλ κηθξφηεξν ηνπ 1-5% ζηνπο ηζηνχο κεηά ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε. 
Δπνκέλσο, θιηληθφ πιηθφ λεθξηθψλ βηνςηψλ, κε ην κηθξφ κέγεζνο λεθξηθνχ 
ηζηνχ πνπ δηαζέηεη (θχιηλδξνο 2 x 10 mm), είλαη επλφεην φηη δελ ζα ήηαλ 
θαηάιιειν γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζέκαηνο. Αληηζέησο, θιηληθφ 
πιηθφ Νεθξεθηνκψλ, ζα δηέζεηε ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα  λεθξηθνχ ηζηνχ γηα 
ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε. Έλα ηέηνην πιηθφ, δηαζέζηκν ζην 
Παζνινγναλαηνκηθφ εξγαζηήξην, είλαη ην εγρεηξεηηθφ ςλικψ νεθπεκηομήρ 
λψγυ Καπκίνος ηος Νεθποω. ην ςλικψ απηφ αλεπξίζθεηαη ηφζν ε 
λενπιαζκαηηθή κάδα, αιιά θαη ν παξαθείκελνο ηνπ λενπιάζκαηνο κε 
λενπιαζκαηηθφο λεθξηθφο ηζηφο. Καη ζηα δχν απηά ηζηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ λεθξεθηνκήο είλαη δπλαηφλ, φπσο αλαθέξζεθε 
πξνεγνπκέλσο, λα ηαπηνπνηεζνχλ ζέζεηο δπλεηηθψλ stem  θπηηάξσλ 
(ζσκαηηθά stem  θχηηαξα, θαξθηληθά stem θχηηαξα). Σν κνληέιν ησλ 
θαξθηληθψλ stem θπηηάξσλ ππνζηεξίδεη φηη ηα θαξθηληθά stem θχηηαξα είλαη 
έλαο κεηνςεθηθφο πιεζπζκφο απηo-αλαλενπκέλσλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ηα 
νπνία: Δγθαηληάδνπλ θαη ζπληεξνύλ ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ φγθνπ, 
ζπληζηνχλ ηελ πεγή ηεο θπηηαξηθήο εηεξνγέλεηαο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ 
ηνπ φγθνπ, είλαη ππεχζπλα γηα ηηο κεηαζηάζεηο ελψ παξακέλνπλ ζηνπο 



 17 

αζζελείο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ 
(drug resistance) [Jordan et al, 2006]. 
       εκαληηθφ ξφιν ζηελ θαξθηλνγέλεζε θαίλεηαη φηη δηαδξακαηίδεη, φπσο 
αλαθέξζεθε, ε ΔΜΣ, ε νπνία επζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαξθηληθψλ 
θπηηάξσλ κε ηδηφηεηεο stem θπηηάξσλ [Mani et al, 2008]. Ζ κεηαηξνπή ηνπ 
επηζειηαθνχ πξνο κεζεγρπκαηηθφ θχηηαξν ψζηε λα απνθηεζνχλ φινη νη 
ραξαθηήξεο πνπ ζα πξνζδψζνπλ ζην θαξθηληθφ θχηηαξν ιεηηνπξγηθή 
πιαζηηθφηεηα θαη δηεηζδπηηθή ηθαλφηεηα κνληεινπνηνχληαη ζην κνξηαθφ 
θαηλφκελν ηεο επηζειηαθήο πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε (EMT). Σν γεγνλφο 
φηη ε ΔΜΣ παίδεη ξφιν ζηελ δεκηνπξγία ηνπιάρηζην θάπνησλ θαξθηληθψλ stem 
θπηάξσλ, εηζεγείηαη φηη, ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα πνπ αλαζηέιινπλ ή 
αληηζηξέθνπλ ηελ ΔΜΣ δηαδηθαζία (ΜΔΣ) ίζσο επαηζζεηνπνηήζνπλ αλζεθηηθά 
θαξθηληθά stem θχηηαξα ζε ζπκβαηηθά ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα [Hollier et al, 
2009].  Έλα απφ ηα βαζηθά εκπιεθφκελα κφξηα ζηηο δηαδηθαζίεο ΔΜΣ θαη 
ΜΔΣ, είλαη ε ΒΜΡ-7. Ζ θαηαλφεζε ηνπ δαηδαιψδνπο δηθηχνπ κνξηαθψλ 
κνλνπαηηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζηα πιαίζηα  ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, κπνξεί 
λα απνηειέζνπλ εθαιηήξην ζηνλ αγψλα γηα ηελ θαηαλφεζε θπζηνινγηθψλ θαη 
ηελ αληηκεηψπηζε παζνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ [Zavadil J., 2010].  
       θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε ηαπηνπνίεζε θαη δηεξεχλεζε ηεο 
πηζαλήο ζπζρέηηζεο, παξαγφλησλ θιεηδηψλ ζε κνξηαθά δίθηπα δπλεηηθψλ 
stem θπηηάξσλ (ζσκαηηθψλ, θαξθηληθψλ) ζηνλ Νεθξφ, κε κφξηα ηεο 
ζεκαηνδνηηθήο νδνχ ΒΜΡ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
Αλαηνκηθή, Ηζηνινγία θαη Δκβξπνινγία ηνπ Νεθξνχ 

 

1.1 Νεθποί 
 

       Bξίζθνληαη ζηα πιάγηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ζην χςνο ησλ Θ12 - O3 
ζπνλδχισλ θαη ζηεξίδνληαη ζηνπο κεγάινπο ςνΐηεο κχεο, ζην νπίζζην 
θνηιηαθφ ηνίρσκα. 
       O λεθξφο ζηεξίδεηαη απφ ηα αγγεία ηνπ θαη απφ κηα ηλψδε κεκβξάλε, ηελ 
λεθξηθή πεξηηνλία, ε νπνία ηνλ πεξηβάιιεη ζαλ ηζέπε αλνηρηή ζην θάησ κέξνο 
ηεο θαη, ζπκθπφκελε κε ην πεξηηφλαην εκπξφο θαη κε ηηο πεξηηνλίεο ησλ κπψλ 
ηνπ νπίζζηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο πίζσ, ηνλ θαζειψλεη ζην νπίζζην θνηιηαθφ 
ηνίρσκα. O ίδηνο ν λεθξφο πεξηβάιιεηαη απφ έλαλ ηλψδε ρηηψλα πνπ θη απηφο 
ζπκθχεηαη κε ηελ πεξηηνλία. Mεηαμχ ζήθεο θαη ηλψδνπο ρηηψλα ππάξρεη ην 
πεξηλεθξηθφ ιίπνο πνπ ζρεκαηίδεη κηα αξθεηά παρεηά θάςα γχξσ απφ ην 
λεθξφ θαη ζπκβάιιεη ζηε ζηήξημε θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ. 

1.2 Καηαζκεςή ηος νεθποω 

 

Δηθόλα 1.1 : Καηαζθεπή ηνπ λεθξνύ (www.uromed.gr) 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B9_%CF%88%CE%BF%CE%90%CF%84%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CF%8D%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BB%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://www.uromed.gr/
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Eηθόλα 1.2 :  Κάζεηε ηνκή λεθξνύ. Γηαθξίλεηαη ε θινηώδεο κνίξα, ε κπειώδεο κνίξα 
θαη ην ππεινθαιπθηθό ζύζηεκα (θάιπθεο θαη λεθξηθή πύεινο) [εηθ.1 από Ησάλλεο Γ. 
Βιαρνγηάλλεο,” Κιηληθή λεθξνινγία θαη ππέξηαζε”] 

 

1.3 Γομή ηος νεθποω 

       O λεθξφο είλαη έλα φξγαλν απνπιαηπζκέλν απφ εκπξφο πξνο ηα πίζσ θη 
αλ θάλνπκε κηα ηνκή πνπ λα πεξλά απφ ηα ρείιε ηνπ ζα δνχκε φηη θάησ απφ 
ηνλ ηλψδε ρηηψλα έρεη δχν νπζίεο. Mηα εμσηεξηθή πνπ ιέγεηαη θινηώδεο θαη 
κηα εζσηεξηθή πνπ ιέγεηαη κπειώδεο. H θινηψδεο έρεη ζθνχξν θαθεθφθθηλν 
ρξψκα, ελψ ε κπειψδεο είλαη αλνηρηφρξσκε θαη απνηειείηαη απφ 8-12 
ππξακηδνεηδείο ζρεκαηηζκνχο πνπ νλνκάδνληαη λεθξηθέο ππξακίδεο πνπ 
έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηξακκέλε πξνο ηε θινηψδε νπζία θαη ηελ θνξπθή πξνο 
ηε λεθξηθή θνηιία. ηελ θνξπθή θάζε λεθξηθήο ππξακίδαο ππάξρεη κηα ζειή, 
γεκάηε κηθξά ζσιελάξηα απφ ηα νπνία αλαβιχδεη ην νχξν. Aπφ ηε βάζε ηεο 
ππξακίδαο πξνβάιινπλ αθηηλσηά πξνο ηε θινηψδε νπζία νη κπειψδεηο 
αθηίλεο θαη αλάκεζά ηνπο πξνβάιινπλ πξνεμνρέο ηεο θινηψδνπο νπζίαο, νη 
λεθξηθνί ζηύινη. H ζειή ηεο λεθξηθήο ππξακίδαο πξνβάιιεη κέζα ζ' έλαλ 
θππειινεηδή ζρεκαηηζκφ απφ ηλψδε ηζηφ, ην λεθξηθό θάιπθα, φπνπ 
ζπιιέγνληαη ηα νχξα πνπ αλαβιχδνπλ απφ ηα ζσιελάξηα ηεο ζειήο. Όινη νη 
θάιπθεο εθβάιινπλ κε κίζρνπο ζηε λεθξηθή πχειν ε νπνία βξίζθεηαη ζηε 
λεθξηθή θνηιία. Aπφ εθεί ηα νχξα πεξλνχλ ζ' έλαλ ηλνκπψδε ζσιήλα, ηνλ 
νπξεηήξα, θαη κ' απηφλ κεηαθέξνληαη ζηελ νπξνδφρν θχζηε (εηθ. 1.1). 
       Aλαηνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ λεθξνχ ζεσξείηαη ν λεθξψλαο, ν 
νπνίνο απνηειείηαη απφ ην λεθξηθφ ζσκάηην θαη απφ ην νπξνθφξν ζσιελάξην. 
H θαηαζθεπή ηνπ λεθξψλα είλαη ζχκθπηε κε ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ απνζηνιή θαη 
είλαη πνιχπινθε. Eπεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπ λεθξψλα ζηεξίδεηαη ζηελ αγγείσζε 
ηνπ λεθξνχ, ζα αλαθέξνπκε κεξηθά γη' απηήλ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CF%86%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%83%CF%89%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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1.4 Αγγειακψ δίκηςο ηος νεθποω. 

       ην ζρήκα θαίλεηαη πψο ε λεθξηθή αξηεξία, πνπ κπαίλεη κέζα ζην λεθξφ 
απφ ηελ πχιε, δηαθιαδίδεηαη ζε κεξηθνχο θιάδνπο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο 
ηελ πεξηθέξεηα ηνπ νξγάλνπ θαη δίλνπλ επζείο θιάδνπο, ηηο κεζνιφβηεο 
αξηεξίεο ηνπ λεθξνχ. Aπηέο, πεξλψληαο αλάκεζα απφ ηνπο κίζρνπο ησλ 
θαιχθσλ, δηαθιαδίδνληαη ζε κηθξφηεξνπο θιάδνπο πνπ έρνπλ ζρήκα ηφμνπ θαη 
γη' απηφ ιέγνληαη ηνμνεηδείο αξηεξίεο. Oη ηνμνεηδείο θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ 
πεξηθέξεηα θαη δίλνπλ κηθξνχο θιάδνπο απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη 
ιεπηφηαηα αξηεξηαθά ζηειέρε, ηα πξνζαγσγά αξηεξίδηα ηνπ λεθξηθνχ 
ζσκαηίνπ. Aπηά ηξνθνδνηνχλ ην λεθξηθφ ζσκάηην κε αξηεξηαθφ αίκα πνπ 
θπθινθνξεί κέζα ζέ έλα ιεπηφηαην ηξηρνεηδηθφ δίθηπν κε πνιιέο ζπείξεο πνπ 
νλνκάδεηαη αγγεηψδεο ζπείξακα (εηθ. 1.2). 
       O λεθξψλαο, φπσο είπακε, απνηειείηαη απφ ην λεθξηθφ ζσκάηην θαη ην 
νπξνθφξν ζσιελάξην. Tν λεθξηθφ ζσκάηην επηθνηλσλεί κε ηελ ελδηάκεζε 
θνηιφηεηα πνπ ζρεκαηίδεηαη απ' ηα δηπιά ηνηρψκαηα. Tν κέξνο απηφ ηνπ 
λεθξηθνχ ζσκαηίνπ νλνκάδεηαη θάςα ή έιπηξν ηνπ Bowman θαη ε ελδηάκεζε 
θνηιφηεηά ηνπ νπξνθφξα θνηιφηεηα. Ο "πνδίζθνο" ηεο θάςαο είλαη ε αξρή ηνπ 
νπξνθφξνπ ζσιελαξίνπ, ην νπνίν δελ είλαη νκνηφκνξθν ζε φιν ηνπ ην 
κήθνο·κεηά ην πξψην επζχ ηκήκα ηνπ αξρίδεη λα ειίζζεηαη ζε ζπείξεο θαη 
νλνκάδεηαη εγγύο εζπεηξακέλν ζσιελάξην ή εζπεηξακέλν ζσιελάξην α' ηάμεο. 
ηε ζπλέρεηα κεηαπίπηεη ζε κηα αγθπισηή κνίξα πνπ νλνκάδεηαη αγθχιε ηνπ 
Henle θη έρεη έλα θαηηφλ θη έλα αληφλ ζθέινο. 
       Παξαπέξα, ην νπξνθφξν ζσιελάξην γίλεηαη πάιη εζπεηξακέλν θαη ζηε 
ζέζε απηή νλνκάδεηαη άπσ εζπεηξακέλν ζσιελάξην ή εζπεηξακέλν 
ζσιελάξην β' ηάμεο. Mεηά ηε δεχηεξε ζπεηξνεηδή ηνπ πνξεία γίλεηαη μαλά επζχ 
θη νλνκάδεηαη ηειηθό ζσιελάξην. Tα ηειηθά ζσιελάξηα πνιιψλ λεθξψλσλ 
θαηαιήγνπλ ζε έλα θαξδχηεξν ζσιελάξην πνπ ιέγεηαη αζξνηζηηθό θαη 
ζπιιέγεη ηα νχξα πνπ έξρνληαη απφ πνιινχο λεθξψλεο κε ηα ηειηθά ηνπο 
ζσιελάξηα. ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην λεθξηθφ ζσκάηην κε ην 
αγγεηψδεο δίθηπν (εηθ.1.3). 
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Δηθόλα 1.3 : ρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ λεθξώλα θαη ηνπ αγγεηαθνύ ηνπ δηθηύνπ  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BB%CF%85%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_Bowman&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_Henle&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_Henle&action=edit&redlink=1
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1.5 Δμβπςολογία- ςμμεηοσή ηηρ BMP-7 ζηην νεθπογένεζη 

        Ζ εκβξπτθή αλάπηπμε ηνπ νπξνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζηελά 
ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ είλαη 
απνηέιεζκα ηεο θνηλήο εκβξπηθήο πξνειεχζεψο ηνπο (εηθ. 1.4). Καηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ελδνκήηξηαο δσήο ζρεκαηίδνληαη ζηνλ άλζξσπν ηξία δηαθνξεηηθά 
θαη ειαθξψο επηθαιππηφκελα λεθξηθά ζπζηήκαηα : ν πξφλεθξνο, ν 
μεζψνεθπορ θαη ν μεηάνεθπορ. Σν πξψην ζχζηεκα είλαη ππνηππψδεο θαη κε 
ιεηηνπξγηθφ. Σν δεχηεξν ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί γηα πεξηνξηζκέλν 
ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηκεο εκβξπτθήο πεξηφδνπ, ελψ ην 
ηξίην ζχζηεκα ζρεκαηίδεη ην κφληκν λεθξφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνζηξνθήο 
ηνπ πξνλεθξηθνχ ζπζηήκαηνο εκθαλίδνληαη ηα πξψηα απεθθξηηηθά ζσιελάξηα 
ηνπ κεζνλέθξνπ. Απηά ηα ζσιελάξηα επηκεθχλνληαη γξήγνξα, ζρεκαηίδνπλ 
αγθχιεο πνπ έρνπλ ην ζρήκα ηνπ γξάκκαηνο S θαη απνθηνχλ αγγεηψδεο 
ζπείξακα ζην έζσ άθξν ηνπο. ε απηή ηε ζέζε ην ζσιελάξην ζρεκαηίδεη ηελ 
κάτα ηος Bowman. Ζ θάςα καδί κε ην αγγεηψδεο ζπείξακα ζρεκαηίδνπλ ην 
νεθπικψ ζυμάηιο. Σν έμσ άθξν ηνπ ζσιελαξίνπ εθβάιιεη ζηνλ επηκήθε 
αζξνηζηηθφ πφξν, πνπ ιέγεηαη μεζονεθπικψρ πψπορ ή πψπορ ηος Wolf 
[Sadlez T., 2005]. Κχηηαξα ηνπ πφξνπ ηνπ Wolf, κεηαλαζηεχνπλ θαη επάγνπλ 
γεηηνληθά κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα, απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη ηα ζσιελάξηα 
ηνπ αξρέγνλνπ λεθξνχ. Ο πφξνο ηνπ Wolf δειαδή, επάγεη ηελ δεκηνπξγία 
λέσλ ζσιελαξίσλ ζην πξνζθπφκελν κεζέγρπκα, δεκηνπξγψληαο ηνλ 
κεζφλεθξν. Απηά ηα δχν ζηάδηα είλαη κεηαβαηηθά. Ο ηειηθφο ιεηηνπξγηθφο 
λεθξφο, ν κεηάλεθξνο, επάγεηαη κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ επηζειηαθψλ 
θπηηάξσλ, κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ θαη κεζνδέξκαηνο ελψ ζπκκεηέρνπλ 
κεηαγξαθηθνί θαη απμεηηθνί, παξάγνληεο (φπσο BMP-7, δεο θεθ. 2) θαη 
λεθξηθά θχηηαξα ηνπ ζηξψκαηνο (εηθ. 1.4) [Saxen, 1987, Gilbert, 2006]. Σν 
ηξίην νπξνπνηεηηθφ φξγαλν, ν κεηάλεθξνο ή κφληκνο λεθξφο, εκθαλίδεηαη ηελ 
πέκπηε εβδνκάδα. Οη απεθθξηηηθέο κνλάδεο ηνπ αλαπηχζζνληαη απφ ην 
κεηαλεθξηθφ κεζφδεξκα. Σα αζξνηζηηθά ζσιελάξηα ηνπ κφληκνπ λεθξνχ 
αλαπηχζζζνληαη απφ ηελ νπξεηεξηθή θαηαβνιή, απφ εθβιάζηεζε δειαδή ηνπ 
κεζνλεθξηθνχ πφξνπ. ηελ ζπλέρεηα ε νπξεηεξηθή θαηαβνιή δηεπξχλεηαη γηα 
λα ζρεκαηίζεη ηελ πξσηνγελή λεθξηθή πχειν. Δπνκέλσο ν λεθξφο 
ζρεκαηίδεηαη απφ δπν δηαθνξεηηθέο πεγέο : α) απφ ην κεηαλεθξηθφ 
κεζφδεξκα, απφ ην νπνίν παξάγνληαη νη απεθθξηηηθέο κνλάδεο, θαη β) απφ ηελ 
νπξεηεξηθή θαηαβνιή, απφ ηελ νπνία παξάγεηαη ην αζξνηζηηθφ ζχζηεκα 
[Sadlez T., 2005].   
       Πνιιέο BMPs ζπκκεηέρνπλ κεηαμχ άιισλ ζηελ νξγαλνγέλεζε ηνπ 
λεθξνχ αιιά ε πην αλαγλσξηζκέλε είλαη ε ΒΜΡ-7 [Archdeacon θαη Detwiler, 
2008]. Ζ BMP-7 εθθξάδεηαη αξρηθά ζηελ νπξεηεξηθή εθβιάζηεζε (θαηαβνιή) 
ureteric bud (UB) θαη αξγφηεξα ζην κεηαλεθξηθφ κεζέγρπκα. Ζ νπξεηεξηθή 
εθβιάζηεζε - επάγεη ην κεηαλεθξηθφ κεζέγρπκα (ΜΜ), ην νπνίν ζηελ 
ζπλέρεηα ππνβάιιεηαη ζε ΜΔΣ κέζσ BMP-7. Σν επηζήιην πνπ πξνέξρεηαη 
απφ ην κεζέγρπκα ζεκηνπξγεί ην S-shaped body (SSB) αξρηθά, θαη ζηελ 
ζπλέρεηα πξνέξρνληαη ηα ζπεηξάκαηα θαη ε πιεηνςεθία ησλ λεθξηθψλ 
ζσιελαξίσλ [Zeisberg, 2006]. Ζ επαγσγή ησλ ζσιελαξηψλ δειαδή, νδεγεί 
ηειηθά ζηε δεκηνπξγία ησλ λεθξψλσλ [Bedtsen θαη Nyengaard, 1992].  Ζ 
ΒΜΡ-7 παίξλεη επίζεο κέξνο ζηελ εθβνιή ηνπ UB, ζηελ επηβίσζε ηνπ 
ζηξψκαηνο θαη ζηελ επηζειηαθή δηαθνξνπνίεζε. 



 25 

       Οη πξφδξνκνη λεθξψλεο, γλσζηνί θαη σο cap κεζέγρπκα, πξνέξρνληαη 
απφ ην κεηαλεθξηθφ κεζέγρπκα. Γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο λεθξνγέλεζεο θαζφιε 
ηελ δηάξθεηα ηεο λεθξηθήο αλάπηπμεο, νη πξφδξνκνη λεθξψλεο ζα πξέπεη λα 
αληηθαζίζηαληαη ζπλερψο θαη ηαπηφρξνλα λα επηηξέπνπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε 
πξνο λένπο ιεηηνπξγηθνχο λεθξψλεο. ηνλ αλαπηπζζφκελν λεθξφ, ε 
δεκηνπξγία λέσλ λεθξψλσλ, ζπκβαίλεη απνθιεηζηηθά ζηελ θινηψδε κνίξα, 
ζηελ πεξηνρή φπνπ ην cap κεζέγρπκα εθάπηεηαη κε ηα αζξνηζηηθά ζσιελάξηα. 
Ζ πεξηνρή απηή νλνκάδεηαη λεθξνγελεηηθή δψλε (ΝZ) θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί 
ε ―θσιεά‖ ησλ πξφδξνκσλ λεθξψλσλ, πνπ ηζνξξνπεί ηελ ―κνίξα‖ ηνπο 
κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε λεθξνγέλεζε. Αξθεηνί απμεηηθνί παξάγνληεο, 
φπσο κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Wnt, oη FGFs θαη νη BMPs, ξπζκίδνπλ απηή ηελ 
ηζνξξνπία [Carrol et al, 2005, Dudley et al, 1995, Grieshammer et al, 2005, 
Luo et al, 1995, Perantoni et al, 2005, Price et al, 2006]. Ζ ζεκαηνδφηεζε πνπ 
επάγεη θαη θαηεπζχλεη ηελ κνξθνγέλεζε, μεθηλά απφ ηελ άθξε ηνπ 
νπξεηεξηθνχ θάιπθα, ην κεηαλεθξηθφ κεζέγρπκα θαη ηα θχηηαξα ηνπ 
ζηξψκαηνο [Boyle θαη de Caestecker, 2006]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δηθόλα 1.4 : ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηωλ κνξθνινγηθώλ γεγνλόηωλ θαηά ηελ 
λεθξνγέλεζε. Σα ζειαζηηθά δεκηνπξγνύλ ηξία εμσθξηλή όξγαλα, πνπ πξνέξρνληαη 
από ην κεζόδεξκα. (A, B): Σν πξώην όξγαλν είλαη ν πξόλεθξνο, πνπ είλαη 
ιεηηνπξγηθόο ζε κεξηθά είδε ςαξηώλ, αιιά δελ έρεη ιεηηνπξγία ζηα ζειαζηηθά έκβξπα 
θαη εμαθαλίδεηαη κεηά από κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. Κάζεηε (A) θαη νξηδόληηα ηνκή (B) 
ηνπ πξόλεθξνπ. (C, D): Ο πξόλεθξνο αληηθαζίζηαηαη από ηνλ κεζόλεθξν, πνπ 
αλεπξίζθεηαη ζε πην αλεπηπγκέλα ςάξηα θαη ακθίβηα, αιιά απνδνκείηαη θαη 
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αληηθαζίζηαηαη ζηνλ λεθξό ησλ  ζειαζηηθώλ. Κάζεηε (C) θαη νξηδόληηα ηνκή (D) ηνπ 
κεζόλεθξνπ. (E): Όηαλ ν πόξνο ηνπ Wolf κεηαθηλείηαη πξνο ηα πίζσ, δεκηνπξγείηαη ην 
κεηαλεθξηθό κεζέγρπκα, από ην νπνίν πξνέξρεηαη ε νπξεηεξηθή θαηαβνιή.. Ο 
κεηάλεθξνο θαίλεηαη ζε θάζεηε ηνκή (F):  ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ώξηκνπ 
λεθξνύ θαη ηεο αλαπηπμηαθήο πξνέιεπζεο ησλ αλαηνκηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ. Σα 
ζπεηξάκαηα, ηα εγγύο ζσιελάξηα, νη αγγύιεο ηνπ Henle θαη ηα άπσ ζσιελάξηα  
πξνέξρνληαη από ην κεηαλεθξηθό κεζέγρπκα, ελώ ηα αζξνηζηηθά ζσιελάξηα από ηελ 
νπξεηεξηθή θαηαβνιή [Romagnani, 2009].  
 

 
Δηθόλα 1.5 : ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο αλάπηπμεο κηαο κεηαλεθξηθήο απεθθξηηηθήο  
κνλάδαο. Σα βέιε δείρλνπλ ην ζεκείν ζην νπνίν ε απεθθξηηηθή κνλάδα από ην 
κεηαλεθξηθό κεζόδεξκα (κπιε ρξώκα) απνθηά ειεύζεξε επηθνηλσλία κε ην ζύζηεκα 
ησλ αζξνηζηηθώλ ζσιελαξίσλ (θίηξηλν ρξώκα), επηηξέπνληαο έηζη ηε ξνή ησλ νύξσλ 
από ην αγγεηώδεο ζπείξακα ζηα αζξνηζηηθά ζσιελάξηα [Sadlez T., 2005]. 

 
 
Δηθόλα 1.6 : Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο, ν λεθξόο ππόθεηηαη 
κεζεγρπκαηηθή- επηζειηαθή κεηάβαζε. Οη δνκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ελήιηθν 
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λεθξό, πξνέξρνληαη από ακθίδξνκεο δηαληηδξάζεηο, κεηαμύ δύν εκβξπηθώλ δνκώλ, 
ηεο νπξεηεξηθήο θαηαβνιήο (εθβιάζηεζε ηνπ κεζνλεθξηθνύ πόξνπ) ureteric bud (UB) 
θαη ηνπ αδηαθνξνπνίεηνπ κεηαλεθξηθνύ κεζεγρύκαηνο (ΜΜ), δεκηνπξγώληαο 24 
δηαθνξεηηθά είδε λεθξηθώλ θπηηάξσλ[Gilbert, 2006]. 
  
 
 
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Οζηηθέο κνξθνγελεηηθέο πξσηεΐλεο - Bone morphogenic proteins (BMPs)  

 
2.1 Γενικά 
 
       Οη νζηηθέο κνξθνγελεηηθέο πξσηεΐλεο (BMPs) ξπζκίδνπλ κηα πιεζψξα 
θπηηαξηθψλ ιεηηνπξγηψλ φπσο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ηελ δηαθνξνπνίεζε, ηελ 
ρεκεηνηαμία θαη ηελ απφπησζε ηνπ εκβξπτθνχ θαη  ηνπ ελήιηθνπ ηζηνχ. Ζ 
κεηαγσγή ησλ ζεκάησλ ησλ BMPs ξπζκίδεηαη απζηεξά ζε θάζε βήκα ηεο 
ζεκαηνδφηεζεο. Ζ ζεκαζία απηήο ηεο επαθξηβνχο ξχζκηζεο 
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο αλαπηπμηαθέο αλσκαιίεο φπσο ζε αζζέλεηεο ησλ 
νζηψλ θαη ησλ ρφλδξσλ ή ζηνλ θαξθίλν, πνπ εκθαλίδνληαη φηαλ ζπγθεθξηκέλα 
ηκήκαηα ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ κνλνπαηηνχ ησλ BMPs είλαη ειαηησκαηηθά [Lories 
θαη Luyten, 2005]. 
 
2.2 Γομή και λειηοςπγία 
 
       Οη νζηηθέο κνξθνγελεηηθέο πξσηεΐλεο (ΒΜΡs) αλήθνπλ ζηελ κεγάιε 
νηθνγέλεηα ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα β transforming growth factor-β (TGFβ) 
[Kawabata et al, 1998, Chang et al, 2002] θαη απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέινο 
ηεο [Ye et al, 2007a]. Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ αλαγλσξηζηεί πάλσ απφ 20 ΒΜΡs 
ζηνλ άλζξσπν, νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε ππνθαηεγνξίεο [Newfeld et al, 1999, 
Kawabata et al, 1998, Botchkarev, 2003]. Ρπζκίδνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ νζηψλ 
θαη ρφλδξσλ θαηά ηελ εκβξπνγέλεζε, αιιά θαη ζηελ ελήιηθν δσή θαηά ηελ 
δηαδηθαζία επηδηφξζσζεο. Γηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ζρεκαηηζκφ 
ηνπ λεπξηθνχ ηζηνχ θαηά ηελ νξγαλνγέλεζε [αλαζθφπεζε απφ ηνλ Hogan 
1996b, Zhao 2003,  Chen et al, 2003] ελψ έιιεηςε νξηζκέλσλ ΒΜΡs είλαη 
αζχκβαηε κε ηε δσή [αλαζθφπεζε απφ ηνλ Hogan 1996a].  
       Δλ ηνχηνηο, ηα πεξηζζφηεξα εμ‘φζσλ γλσξίδνπκε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
BMPs ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ λεθξνχ, ελψ νη ιεηηνπξγίεο ηνπο ζηνλ 
ψξηκν λεθξφ είλαη ακθηιεγφκελεο. Μηα ζεκαληηθή νζηηθή κνξθνγελεηηθή 
πξσηείλε κε εμαηξεηηθή ηθαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ λένπ νζηνχ είλαη ε ΒΜΡ-7 
(γλσζηή θαη σο νζηενγελεηηθή πξσηετλε 1, ΟΡ-1) ε νπνία αλαθαιχθζεθε ην 
1990 [Celeste et al, 1990, Ozkaynak et al, 1990]. Ο θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο 
ΒΜΡ-7 ζηελ νξγαλνγέλεζε αλαδεηθλχεηαη ζε κειέηεο ζε knockout γηα απηήλ 
πνληίθηα, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ιίγν κεηά ηελ γέλλεζε ιφγσ λεθξηθήο 
αλεπάξθεηαο, νθζαικνινγηθψλ θαη ζθειεηηθψλ αλσκαιηψλ [Dudley et al, 
1995, Luo et al, 1995, Jena et al, 1997]. Δπίζεο, ε ηαπηφρξνλε έιιεηςε ησλ 
BMP-7 θαη BMP-6 νδεγεί ζε ζνβαξέο θαξδηαθέο αλσκαιίεο (εηθ. 2.1) 
[αλαζθφπεζε απφ ηνλ Zhao 2003].  
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Δηθόλα 2.1 : Γηάθνξεο ΒΜPs ζπκκεηέρνπλ ζηελ λεθξηθή αλάπηπμε. Παξόηη 
αξθεηέο BMPs δξνπλ θαηά ηελ νξγαλνγέλεζε ηνπ λεθξνύ θαίλεηαη πσο κόλν ε ΒΜΡ-
7 είλαη εληειώο απαξαίηεηε γηα ηελ θπζηνινγηθή δηακόξθσζε ηνπ λεθξνύ [Petra Simic 
and Slobodan Vukicevic, 2005] . 

 

2.3 Γενικά ζημαηοδοηικά μονοπάηια ηηρ TGF-β ςπεπ-οικογένειαρ 
 
       Δθηφο απφ ηελ θνηλή ηνπο δνκή, νη ΒΜΡs θαη ηα άιια κέιε ηεο ππεξ-
νηθνγέλεηαο κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη. Ζ «ξαρνθνθαιηά» 
ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ απηνχ κνλνπαηηνχ είλαη ζήκεξα αξθεηά γλσζηή [Heldin et 
al, 1997, Massague 1998, Miyazono et al., 2001, Shi θαη Massague 2003, ten 
Dijke θαη Hill 2004, Massague θαη Gomis 2006, Kawabata et al, 1998, ten 
Dijke et al., 2003, Nohe et al., 2004, Miyazono et al., 2005]. Ζ ζεκαηνδφηεζε 
αξρίδεη κεηά ηελ πξφζδεζε ησλ ΒΜΡs κε δχν δηακεκβξαληθνχο ππνδνρείο 
(ηχπνπ Η θαη ΗΗ) πνπ επξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ θπηηάξσλ. 
 
 
2.4 Τποδοσείρ ηυν BMPs (BMPRs) 

 
       Τπάξρνπλ ηξεηο ππνδνρείο ηχπνπ Η θαη ηξεηο ηχπνπ ΗΗ πνπ κπνξνχλ λα 
ζπλδεζνχλ θαη λα κεηαδφζνπλ ηελ ζεκαηνδφηεζε ησλ δηαθφξσλ ΒΜΡs 
πξνζδεηψλ [αλαζθφπεζε απφ Kawabata et al., 1998, ten Dijke et al., 2003, 
Nohe et al., 2004, Miyazono et al., 2005]. Οη ππνδνρείο ηχπνπ ΗΗ 
πεξηιακβάλνπλ ηνπο ΒΜΡ ππνδνρείο ηχπνπ R2 (BMPR2), ηνλ ππνδνρέα 
αθηηβίλεο Α ηχπνπ ΗΗΑ (ACVR2A, επίζεο γλσζηφ σο ActR-IIΑ), θαη ππνδνρείο 
αθηηβίλεο Α ηχπνπ ΗΗΒ (ACVR2B ή ActR-IIB). Οη ππνδνρείο ηχπνπ Η 
πεξηιακβάλνπλ ηνλ ΒΜΡ ππνδνρέα ηχπνπ ΗΑ (BMPR1A, επίζεο γλσζηφ σο 
ALK-3), ηνλ ΒΜΡ ππνδνρέα ηχπνπ ΗΒ (BMPR1B ή ALK-6), θαη ηνλ ππνδνρέα 
αθηηβίλεο Α ηχπνπ Η (ACVR1 ή ALK-2). Σφζν νη ππνδνρείο ηχπνπ Η, φζν θαη νη 
ηχπνπ ΗΗ είλαη ππνδνρείο κε δξάζε θηλάζεο ζεξίλεο/ζξενλίλεο θαη 
απνηεινχληαη απφ κηα ακηλνηειηθή εμσθπηηάξηα πεξηνρή πξνζθφιιεζεο 
πξνζδεηψλ, κηα κνλή δηακεκβξαληθή πεξηνρή θαη κηα θαξβνμπηειηθή πεξηνρή 
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ελδνθπηηάξηαο θηλάζεο [de Caestecker, 2004]. Φαίλεηαη πσο κνλαδηθφο ξφινο 
ησλ ππνδνρέσλ ηχπνπ ΗΗ απνηειεί ε ελεξγνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ ηχπνπ Η. 
Δλ ηνχηνηο, ν BMPR2 επί παξαδείγκαηη, δηαζέηεη δχν παξαιιαγέο 
θαξβνμπηειηθνχ άθξνπ (εηθφλα 2.2) [Hassel et al, 2004, αλαζθφπεζε απφ 
Kawabata et al., 1998]. Σν θαξβνμπηειηθφ άθξν ηνπ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη 
κε πνιιέο ξπζκηζηηθέο πξσηετλεο θαη ίζσο ζπκκεηέρεη θαη ζε άιιεο ζεκαληηθέο 
ιεηηνπξγίεο εθηφο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ ηχπνπ Η [Hassel et 
al., 2004, αλαζθφπεζε απφ Miyazono et al., 2005]. Σέινο, ε LIM θηλάζε 1 
(LIMK1) πνπ ξπζκίδεη ηνλ πνιπκεξηζκφ ηεο αθηίλεο, έρεη θαλεί πσο 
αιιειεπηδξά απεπζείαο κε ην θαξβνμπηειηθφ άθξν ηεο BMPR2, παξέρνληαο 
έηζη κηα λέα «ιεσθφξν» γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε ηεο ΒΜΡ αλεμάξηεηε απφ ηα 
Smad [Foletta et al., 2003, αλαζθφπεζε απφ de Caestecker, 2004].  
       Αλ θαη νη ηξεηο ππνδνρείο ηχπνπ Η κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ δεζκνχο κε 
δηαθνξεηηθέο ΒΜΡs, νη ζρέζεηο κε ηα δηαθνξεηηθά κέιε πνηθίινπλ [de 
Caestecker, 2004]. Ζ ΒΜΡ-2 ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε ηνλ BMPR1A παξά κε 
ηνλ BMPR1B, ε ΒΜΡ-4 δεκηνπξγεί δεζκνχο θαη κε ηνπο δπν, ελψ ε ΒΜΡ-7 
πξνηηκά ηνλ ACVR1 θαη ηνλ BMPR1B απφ ηνλ BMPR1A [Macias-Silva et al., 
1998, αλαζθφπεζε απφ Kawabata et al., 1998, ten Dijke et al., 2003, Sebald 
et al., 2004].  
       Έρεη θαλεί πσο νη ππνδνρείο ησλ BMPs (BMPR2, BMPR1A θαη 
BMPR1B) κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ νιηγνκεξή ζπκπιέγκαηα νηνπδήπνηε 
ζπλδπαζκνχ, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη επειημία ζηελ ζεκαηνδφηεζε ησλ ΒΜΡs 
[Gilboa et al., 2000, αλαζθφπεζε απφ Sebald et al., 2004].  
       Αθνινπζεί θσζθνξπιίσζε ηνπ ππνδνρέα ηχπνπ ΗΗ ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα 
ελεξγνπνηεί ηνλ ππνδνρέα ηχπνπ Η.  Ο ππνδνρέαο ηχπνπ Η θσζθνξπιηψλεηαη 
θαη κε ηε ζεηξά ηνπ ελεξγνπνηεί ηα ελδνθπηηάξηα Smads θαη ηνπο ππνδνρείο 
ηνπο (R-Smads). Σα θσζθνξπιησκέλα R-Smads ζρεκαηίδνπλ έλα ζχκπιεγκα 
κε ην θνηλφ (Co)-Smad4 ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηνλ ππξήλα φπνπ καδί κε 
άιινπο ππξεληθνχο παξάγνληεο ξπζκίδεη ηελ αληηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ 
γνληδίσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο λεθξηθήο βιάβεο απμάλεηαη ε έθθξαζε ηνπ 
ππνδνρέα ηχπνπ Η, ελψ νη ππνδνρείο ηχπνπ ΗΗ εθθξάδνληαη ζπλερψο, ρσξίο λα 
αιιάδεη ε έθθξαζή ηνπο κε ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Οη ππνδνρείο ηχπνπ ΗΗ 
έρνπλ πεξηγξαθεί ζηα επηζειηαθά ζσιελαξηαθά θύηηαξα ηνπ εγγύο θαη ησλ 
αζξνηζηηθώλ ζσιελαξίσλ ηεο κπειώδνπο κνίξαο αιιά θαη ζηα ζπεηξάκαηα. 
Δθηφο απφ ην θχξην ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη ησλ Smads, ε ζεκαηνδφηεζε ησλ 
BMPs κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη θαη  non-Smad κνλνπάηηα ησλ ΜΑΡ θηλαζψλ 
(ΜΑΡΚ), ERK, JNK, θαη p38.  
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Δηθόλα 2.2 :  ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο ζεκαηνδόηεζεο ηεο ππεξ-νηθνγέλεηαο ησλ 
TGF-β [Patel θαη Dressler, 2005] 

 
        Ζ ζεκαηνδφηεζε ησλ BMPs ηξνπνπνηείηαη απφ εμσθπηηάξηνπο 
αληαγσληζηέο, απφ ζπκπιεξσκαηηθνχο κεκβξαληθνχο ππνδνρείο, θαη κέζσ 
ηνπ ελδνθπηηάξηνπ ειέγρνπ ησλ Smad. ηνπο αληαγσληζηέο πεξηιακβάλνληαη 
ε λνγγίλε (noggin), κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ρνξδίλεο, θαη ηεο νηθνγέλεηαο 
DAN (γθξεκιίλε, cerberus, dan, ζθιεξνζηίλε) [Reddi, 2001, Balemans θαη 
Van Hul, 2002, Ebara θαη Nakayama, 2002, Canalis et al., 2003, Gazzerro θαη 
Canalis, 2006]. Πνιινί απφ ηνπο αληαγσληζηέο απνηεινχλ νη ίδηνη γνληδηαθνχο 
ζηφρνπο ησλ ΒΜΡs, δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ κεραληζκφ αλάζηξνθε 
αλαηξνθνδφηεζεο κε απνηέιεζκα ηελ εμσθπηηάξηα ηζνξξνπία ησλ ΒΜΡs 
[αλαζθφπεζε απφ Miyazono, 2000, Gazzerro θαη Canalis, 2006]. Ζ 
ελδνθπηηάξηα ζεκαηνδφηεζε ησλ BMPs ξπζκίδεηαη απφ ηνπο αλαζηνιείο 
Smad, I-Smad [ten Dijke et al., 2002, Canalis et al, 2003, Massague et al., 
2005]. Τπάξρνπλ δχν αλαζηαιηηθά I-Smads, ην Smad6 θαη ην Smad7 πνπ 
κνηάδνπλ κε ηα R-Smads, θαη αληαγσλίδνληαη ηα R-Smads θαηά ηελ 
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ελεξγνπνηεκέλνπο ππνδνρείο ηχπνπ Η (εηθ. 2.2) 
[Murakami et al, 2003].  
       Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο επηβεβαηψλεη ηελ αλνζνïζηνρεκηθή 
έθθξαζε ησλ ππνδνρέσλ BMPRIA, ΒΜPRIB θαη BMPRII ζην θπζηνινγηθό 
λεθξηθό παξέγρπκα θπξίσο ζην θπηηαξόπιαζκα ησλ εγγύο ζσιελαξίσλ 
[Kwak et al, 2007, Markic et al, 2010], ελψ ν Wetzel θαη ζπλ. (2006) 
παξαηήξεζαλ έθθξαζε ΒΜΡ-7 θαη ησλ ππνδνρέσλ ηεο ζηνλ άπσ λεθξώλα. 
       Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κειεηεζεί ε ζεκαηνδνηηθή δπζιεηηνπξγία ησλ 
ΒΜΡs θαη ησλ ππνδνρέσλ ηνπο ζηελ θαξθηλνγέλεζε. Τπεξ-έθθξαζε θαη 
θαηαζηνιή ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΒΜΡRIB αλαθέξνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 
εμέιημε πιεζψξαο θαξθηλσκάησλ.  
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εκαηνδνηηθό κνλνπάηη ηνπ Smad 
 
       Σν θχξην κνλνπάηη γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε ησλ ΒΜΡs ρξεζηκνπνηεί ηηο 
ελδνθπηηαξηθέο πξσηετλεο Smad. Τπάξρνπλ ηξία R-Smads πνπ ξπζκίδνληαη 
απφ ηνπο ππνδνρείο  (Smad1, Smad 5 θαη Smad 8) θαη έλα θνηλφ-Smad 
(Smad4) πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα σο απάληεζε πξνο ηελ 
πξφζδεζε ηεο ΒΜΡ κε ηνλ αληίζηνηρν ππνδνρέα (εηθ. 2.3) [αλαζθφπεζε απφ 
Heldin et al.,1997, Attisano θαη Wrana, 2000, Itoh et al., 2000, Derynck θαη 
Zhang, 2003, Massague et al., 2005, Miyazono et al., 2005]. Σα R-Smad θαη 
ην Smad-4 έρνπλ κηα θνηλή δνκή κε δπν δηαηεξεκέλεο πεξηνρέο (MH, Mad 
homology πεξηνρέο) πνπ ζπλδένληαη κέζσ κηαο κε-δηαηεξεκέλεο κεηαβιεηήο 
πεξηνρήο ζχλδεζεο. Οη δχν MH πεξηνρέο είλαη ππεχζπλεο γηα ηνπο δεζκνχο 
ηνπ DNA, ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ηχπνπ Η ππνδνρείο (κφλν R-Smads), 
ηνλ ζρεκαηηζκφ ζπκπιέγκαηνο R-Smad/co-Smad θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 
κεηαγξαθήο. Ζ επέιηθηε ζπλδεηηθή πεξηνρή θέξεη ζεκεία θσζθνξπιίσζεο γηα 
ηηο MAP θηλάζεο. Σα ελεξγνπνηεκέλα R-Smads ζρεκαηίδνπλ εηεξνκεξή 
ζπκπιέγκαηα κε ην Smad4 πνπ κεηαθέξνληαη ζηνλ ππξήλα [Feng θαη 
Derynck, 2005]. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζεκαηνδφηεζε ησλ pSmad2/3 
ζρεηίδεηαη κε ηελ έθβαζε ζπεηξακαηνλεθξηηηδηθψλ παζήζεσλ [Καζζηκάηεο θαη 
Βαξαθήο, 2006]. Μέζσ απηψλ ησλ παξαγφλησλ επηηπγράλεηαη ε κεηάδνζε 
ηνπ ζήκαηνο κε ζρεηηθά ιίγεο Smad πξσηετλεο.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 2.3 : Δπηζθόπεζε ηεο επηζειηαθήο πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζεο πνπ 
ξπζκίδεηαη από ηνλ TGF-β θαη ηελ  BMP-7. Ζ ΒΜΡ-7 δηαηεξεί ηα ζσιελαξηαθά 
επηζειηαθά θύηηαξα ζε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε εκπνδίδνληαο ηελ κεηαβνιή ηεο 
πνιηθόηεηαο ησλ θπηηάξσλ απηώλ θαη ηελ επηζειηαθή πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε, 
πνπ επάγεηαη από  ηνλ TGF-β1. Οη δξάζεηο ησλ Smad 1 θαη 5, πνπ εμαξηώληαη από 
ηελ ΒΜΡ-7,  αληηηίζεληαη ζε απηέο ησλ Smad 2 θαη 3 πνπ ελεξγνπνηνύληαη από ηνλ 
TGF-β [Kohei Miyazono, 2001,  Xu Y, 2009]. 
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Άιια ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα 
 
       Δίλαη επίζεο γλσζηφ πσο ηα κέιε ηεο κεγάιεο ππεξ-νηθνγέλεηαο ηνπ 
TGFβ ελεξγνπνηνχλ, αλεμάξηεηα απφ ηα Smad, ηελ νηθνγέλεηα ησλ MAP 
θηλαζψλ (ΜΑΚΡ) Erk, JNK, θαη p38, αιιά νη αθξηβείο κεραληζκνί 
ελεξγνπνίεζεο δελ είλαη μεθάζαξνη (εηθ. 2.4) [αλαζθφπεζε απφ Derynck θαη 
Zhang, 2003, Nohe et al., 2004, Javelaud θαη Mauviel, 2005]. Οη Erk MAPK 
ελεξγνπνηνχληαη κέζσ Ras, ελψ νη JNK θαη p38 θηλάζεο ελεξγνπνηνχληαη 
κέζσ TAK1 (TGFβ-activated kinase). Πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε ΒΜΡ-2 
θαη ΒΜΡ-4 κπνξνχλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ην p38 θαη ηηο Erk MAPK αιιά φρη ηηο 
JNK [Kimura et al., 2000, Nohe et al., 2002, Jin et al., 2006, Otani et al., 2007, 
Yang et al., 2007, αλαζθφπεζε απφ Nohe et al., 2004]. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
λεθξηθήο επηζειηαθήο κνξθνγέλεζεο, ε ΒΜΡ-7 έρεη θαλεί πσο ελεξγνπνηεί 
ηελ p38 MAPK κέζσ integrin-ζπλδεφκελσλ θηλαζψλ [Piscione et al., 2001, Hu 
et al., 2004, Leung-Hagesteijn et al., 2005]. Δθηφο απφ ηελ άκεζε 
ελεξγνπνίεζε ησλ ΜΑΡ θηλαζψλ απφ ηηο ΒΜΡs, νη ΜΑΡΚ ζπκκεηέρνπλ 
επίζεο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Smad. Ζ πεξηνρή ησλ Smad linker πεξηέρεη 
ηφπνπο θσζθνξπιίσζεο γηα ηηο ΜΑΡ θηλάζεο. Ζ Erk MAPK πνπ 
ελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ επηδεξκηθφ απμεηηθφ παξάγνληα (EGF) ή ηνλ 
επαηνθπηηαξηθφ απμεηηθφ παξάγνληα (HGF) κπνξεί λα θσζθνξπιηψζεη ηελ 
πεξηνρή ηνπ Smad1 linker [Kretzschmar et al., 1997, Massague, 2003, 
Sapkota et al., 2007, αλαζθφπεζε απφ Derynck θαη Zhang, 2003]. Απηφ 
νδεγεί είηε ζε θπηηαξνπιαζκαηηθή θαηαθξάηεζε Smad1 ή ζηελ κείσζε θαη 
ζπλερή εμαζζέλεζε ηεο ζεκαηνδφηεζεο ησλ  ΒΜΡs.  
       Σν BMP-Smad κνλνπάηη έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε άιια βαζηθά 
κνλνπάηηα ξχζκηζεο ησλ θπηηαξνθηλψλ. Δίλαη πξνθαλέο πσο, ην ΒΜΡ 
κνλνπάηη αιιειεπηδξά κε άιια ζρεηηθά κνλνπάηηα ηεο κεγάιεο ππεξ-
νηθνγέλεηαο ησλ TGFβ [αλαζθφπεζε απφ von Bubnoff θαη Cho, 2001, Herpin 
θαη Cunningham, 2007]. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ηχπνπ 
Η θαη ΗΗ ππνδνρέσλ ηφζν απφ ηηο ΒΜΡ φζν θαη απφ ηηο αθηηβίλεο. 
Δπηπξνζζέησο, ην Smad4 ρξεζηκνπνηείηαη απφ φια ηα κέιε ηεο ππεξ-
νηθνγέλεηαο TGFβ θαη κπνξεί έηζη λα επηθέξεη έλαλ ελδνθπηηάξην αληαγσληζκφ 
γηα ην θνηλφ Smad. Σα ξπζκηζηηθά κφξηα, φπσο ηα αλαζηαιηηθά Smads 
επάγνληαη απφ ηηο ΒΜΡs θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζεκαηνδφηεζε ηνπ 
TGFβ/αθηηβίλε. Έρεη δηαθαλεί φηη νη BMPs αιιειεπηδξνχλ κε ηελ Wnt 
ζεκαηνδφηεζε ζε αξθεηά γνλίδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκβξπνγέλεζεο 
[Attisano θαη Labbe, 2004]. Σέινο, ηφζν ζπλεξγαζία φζν θαη αληαγσληζκφο 
έρνπλ εληνπηζηεί ζηα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα ησλ ΒΜΡs θαη Notch 
[Miyazono et al., 2005, Herpin θαη Cunningham, 2007]. Έηζη, ε ζεκαηνδφηεζε 
ησλ ΒΜΡs, θαίλεηαη πσο δεκηνπξγεί έλα δίθηπν ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ 
θαη δελ δξα κε απζηεξά γξακκηθφ ηξφπν. 
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Δηθόλα 2.4 : εκαηνδνηηθά κνλνπάηηα ησλ ΒΜΡs [Zhang θαη Li, 2005] 
 
 

BMP  ζημαηοδψηηζη και stem κωηηαπα (δεο θεθ. 3)    
        
2.5 BMPs και νεθπψρ  
 
2.5.1 Ο ξόινο ηεο BMP-7 ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεθξνύ. 
 
       Έρεη απνδεηρζεί ν θεληξηθφο ξφινο ηεο ΒΜΡ-7 θαηά ηελ εκβξπηθή 
αλάπηπμε θαη ζηελ ελήιηθν δσή. [Dudley et al, 1995, Luo et al, 1995]. Αλ θαη ε 
ΒΜΡ-7 εθθξάδεηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαηά ηελ πξψηκε εκβξπνγέλεζε, νη 
αλσκαιίεο πνπ εκθαλίδνπλ επίκπεο πνπ δελ εθθξάδνπλ ΒΜΡ-7 πεξηνξίδνληαη 
ζην λεθξφ θαη ηνπο νθζαικνχο [Dudley et al, 1995, Luo et al, 1995] κε 
απνηέιεζκα νη επίκπεο λα θαηαιήγνπλ άκεζα κεηά ηελ γέλλεζε ιφγσ 
δπζπιαζηηθψλ λεθξψλ [Dudley et al, 1995, Luo et al, 1995]. Ο αθξηβήο ξφινο 
ηεο BMP-7 ζηνλ αλαπηπζζφκελν λεθξφ δελ είλαη απφιπηα δηεπθξηληζκέλνο 
[Leif Oxburgh, 2009] αιιά ζεσξείηαη φηη δηαδξακαηίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ 
κνξθνγελεηηθή επέθηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ λεθξψλ. ηνλ 
επίκπ, ε BMP-7 εθθξάδεηαη αξρηθά ηελ 11ε εκβξπηθή εκέξα ζηελ νπξεηεξηθή 
εθβιάζηεζε θαη ε έθθξαζή ηεο δηαηεξείηαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
αλάπηπμεο. Πεηξακαηηθά κνληέια λεθξηθήο δπζπιαζίαο εηζεγνχληαη φηη ζηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο, θάπνηα γνλίδηα (π.ρ. ΜΜΡ7, ΜΜΡ9, γνλίδηα θιεγκνλήο 
θ.α.) ππεξ-εθθξάδνληαη, ελψ άιια φπσο ην WT1, BMP-7, ξελίλεο, ππνδνρέα 
αγγεηνηεζίλεο 2,  SALL2, θ.α. ππν-εθθξάδνληαη [Sanjay Jain et al, 2007].  
       Ζ θαηαγξαθή ησλ ζεκαηνδνηηθψλ γεγνλφησλ πνπ ππνγξακκίδνπλ ηνλ 
θαηλφηππν απηφ, απνηεινχλ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 
ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αλαλέσζε ησλ πξφδξνκσλ 
λεθξψλσλ. Παξαδφμσο νη Blank θαη ζπλ. (2009) αλέδεημαλ φηη ε 
λεθξνγελεηηθή δψλε (NZ) δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ κεηαγξαθηθή ελεξγνπνίεζε 
κέζσ  Smad  [Blank et al, 2009]. Σν εχξεκα απηφ νδήγεζε ζηελ δηεξεχλεζε 
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ελαιιαθηηθψλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ, πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ 
BMP-7, θαη ξπζκίδνπλ ηελ επηβίσζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 
πξφδξνκσλ θπηηάξσλ. Ζ ελαιιαθηηθή ζεκαηνδφηεζε ησλ BMPs, 
πξναλαθέξζεθε θαη αθνξά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο MAPK ζεκαηνδφηεζεο 
κέζσ ηεο TGF-β activated kinase 1 (TAK1) [Yamaguchi et al, 1995]. H 
ελεξγνπνίεζε ηνπ p38 θαη ησλ JNΚ κνλνπαηηψλ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 
ζεκαηνδνηηθφ θαηαξξάθηε ηνπ ΣΑΚ1 [Hanafusa et al, 1999, Shirakabe et al, 
1997, Yamaguchi et al, 1995]. Πνληίθηα κε έιιεηςε TAK1 θαηαιήγνπλ ζηα 
κέζα ηεο θχεζεο [Jadrich et al, 2006, Shim et al, 2005]. Ωζηφζν, ε ΣΑΚ1 
εθθξάδεηαη ζηελ λεθξνγελεηηθή δψλε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ λεθξνχ, δίλνληαο 
ηελ εληχπσζε φηη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ΜΑΡΚ ζεκαηνδφηεζεο ησλ BMPs ίζσο 
ζπκβαίλεη ζε απηή ηελ πεξηνρή ηνπ λεθξνχ [Jadrich et al, 2003, Blank et al, 
2009]. Έηζη θάλεθε φηη, ε BMP-7 ελεξγνπνηεί ηελ JNK ζεκαηνδφηεζε, 
θσζθνξπιηψλνληαο ην Jun θαη ην ATF2. Δπηπξφζζεηα, ε ΒΜΡ-7  επάγεη ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ PAX 2+ πξφδξνκσλ θπηηάξσλ ηνπ λεθξψλα, κέζσ 
ελφο κεραληζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγνπνίεζε JNK κέζσ ΣΑΚ1.  
       ηνλ αλαπηπζζφκελν λεθξφ, ε ΒΜΡ-7 εθθξάδεηαη αξρηθά ζηελ 
νπξεηεξηθή εθβιάζηεζε (bud) [Godin et al, 1998]. Καηά ηελ εμέιημε ηεο 
νξγαλνγέλεζεο, εθθξάδεηαη θαη ζην κεηαλεθξηθφ κεζέγρπκα απφ ην νπνίν ζα 
πξνέιζνπλ ηα ζπεηξάκαηα θαη ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ ζσιελαξίνπ 
[Godin et al, 1998]. ηελ ελήιηθν δσή, ε έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7 αθνξά θπξίσο 
ζηνλ λεθξφ (εηθ. 2.5) [Gould et al, 2002]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 2.5 : ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ξόινπ ηεο ΒΜΡ-7 ζηελ λεθξηθή 
αλάπηπμε 
Α) Ζ νπξεηεξηθή εθβιάζηεζε (θαηαβνιή) ureteric bud - UB επάγεη ην κεηαλεθξηθό 
κεζέγρπκα (ΜΜ).  

ρεκαηηθή απεηθφληζε  – ηος πψλος ηηρ  BMPη ο ς  π ψ λ ο ς  η η ρ   B M P --7 ζηην νεθπική ανάπηςξη7  ζ η η ν  ν ε θ π ι κ ή  α ν ά π η ς ξ η

(A) Ο νπξεηεξηθφο θάιπθαο UB επάγεη ην κεηαλεθξηθφ

κεζέγρπκα (MM). ε απηφ ην ζηάδην ε , BMP-7 είλαη ν  UB/ 

νπξεηεξηθφο θάιπθαο . 

(B) Σν  κεζέγρπκα (iM) ππνβάιιεηαη ζε  MET. Σν κε 
επαγφκελν ζηξψκα  (uS) παξέρεη απμεηηθνχο παξάγνληεο  

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο BMP-7), πνπ επάγνπλ ηελ  MET.

(C) Σν επηζήιην πνπ πξνέξρεηαη απφ ην κεζέγρπκα, 
δεκηνπξγεί ην  S-shaped body (SSB). 

Ζ BMP-7 παίξλεη κέξνο  ζηελ εθβνιή ηνπ UB, ζηελ επηβίσζε 
ηνπ  ζηξψκαηνο  θαη ζηελ επηζειηαθή δηαθνξνπνίεζε .

(D) Απφ ην επηζήιην πνπ πξνέξρεηαη απφ ην κεηαλεθξηθφ
κεζέγρπκα ( MM) πξνέξρνληαη ηα ζπεηξάκαηα θαη ε 

πιεηνςεθία ησλ λεθξηθψλ ζσιελαξίσλ.



 35 

Β) Σν κεζέγρπκα (ΜΜ) ππνβάιιεηαη ζε ΜΔΣ. Σν κε επαγόκελν ζηξώκα (US) παξέρεη 
απμεηηθνύο παξάγνληεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΒΜΡ-7 ), πνπ επάγνπλ ηελ ΜΔΣ. 
C) Σν επηζήιην πνπ πξνέξρεηαη από ην κεζέγρπκα δεκηνπξγεί ην S-shaped body 
(SSB). Ζ ΒΜΡ-7 παίξλεη κέξνο ζηελ εθβνιή ηεο νπξεηεξηθήο εθβιάζηεζεο (UB), 
ζηελ επηβίσζε ηνπ ζηξώκαηνο θαη ζηελ επηζειηαθή δηαθνξνπνίεζε. 
D) Από ην επηζήιην πνπ πξνέξρεηαη από ην κεηαλεθξηθό κεζέγρπκα (ΜΜ) 
πξνέξρνληαη ηα ζπεηξάκαηα θαη ε πιεηνςεθία ησλ λεθξηθώλ ζσιελαξίσλ [Zeisberg, 
2006]. 
 
 
 

           2.5.2 Ο ξόινο ηεο ΒΜΡ-7 ζηνλ λεθξό ζηελ ελήιηθν δσή 
 
       ηελ ελήιηθν δσή, ηα άπσ θαη ηα αζξνηζηηθά  ζσιελάξηα απνηεινχλ θχξην 
ηφπν ηεο ζχλζεζήο ηεο ΒΜΡ-7, ελψ εθθξάδεηαη ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ 
εγγχο, ησλ άπσ θαη ησλ αζξνηζηηθψλ ζσιελαξίσλ (εηθ. 2.6, 2.7) [Wetzel et al, 
2006, Zeisberg θαη Kalluri, 2008]. Δκπνδίδεη ηελ δηα-δηαθνξνπνίεζε ησλ 
ζσιελαξηαθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ζε κεζεγρπκαηηθά, αλαζηέιιεη ηελ 
απφπησζε ησλ θπηηάξσλ, παξνπζηάδεη αληη-θιεγκνλψδε δξάζε φπσο έρεη 
δηαπηζησζεί ζε δηάθνξα κνληέια νμείαο θαη ρξφληαο λεθξηθήο βιάβεο, αιιά ε 
εθθξαζή ηεο κεηψλεηαη ζε πεξηπηψζεηο λεθξηθήο βιάβεο. Ζ απμεκέλε 
έθθξαζε ηεο BMP-7 θαίλεηαη φηη πξνζηαηεχεη ηνλ λεθξφ απφ βιάβε, 
επεξεάδνληαο φινπο ηνπο θπηηαξηθνχο ηχπνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 
κεηαλεθξηθφ  κεζέγρπκα [Zeisberg θαη Kalluri, 2008].  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 2.6 : H δξαζηηθόηεηα ηεο BMP-7, ξπζκίδεηαη από ηνλ ξπζκό ζύλζεζήο ηεο, ηελ 
δηαληίδξαζε κε εμσθπηηάξηνπο ξπζκηζηέο θαη ηελ κεηαβνιή ζεκαηνδνηηθώλ γεγνλόησλ 
ζηα θύηηαξα ζηόρνπο. Ζ BMP-7 εθθξάδεηαη ζηα θύηηαξα ησλ εγγύο- άπσ θαη 
αζξνηζηηθώλ ζσιελαξίσλ,  ζε θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο αιιά κεηώλεηαη ζηελ λεθξηθή 
βιάβε [Zeisberg Michael and Raghu Kalluri,2008]. Ζ BMP-7 εθθξίλεηαη (άπσ θαη 
αζξνηζηηθά ζσιελάξηα) σο ζύκπιεγκα κε πξόδξνκε κνξθή πνπ δηαζπάηαη γηα λα 
παξαρζεί ε ώξηκε, BMP-7. ηνπο λεθξνύο, ε BMP-7 πξνζδέλεηαη ζηελ  fibrillin-1 
ζηνλ εμσθπηηάξην ρώξν. Ζ αιιειεπίδξαζε ηεο BMP-7 κε ηνπο ππνδνρείο ηεο  
ξπζκίδεηαη  από αλαζηαιηηθέο πξσηείλεο όπσο νη  USAG-1, Noggin θαη ε  Gremlin 
αιιά θαη από ελεξγνπνηεηέο όπσο ε  KCP. ηα επηζειηαθά θύηηαξα ηνπ εγγύο 
ζσιελαξίνπ, ε δξάζε ηεο  BMP-7 πηζαλώο ξπζκίδεηαη κέζσ ηεο έθθξαζεο ησλ  Alk-

Ρωθμιζη ηηρ δπαζηικψηηηαρ ηηρ BMP-7 ζηοςρ νεθποωρ
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2, Alk-3 θαη Alk-6.  Ζ BMP-7 ζεκαηνδόηεζε  επάγεηαη από  κεηαηόπηζε ζηνλ ππξήλα 
ησλ θσζθνξπιησκέλσλ Smad 1, Smad 5 θαη Smad 8 [Zeisberg, 2006]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 2.7 :  Η θαηαλνκή ηεο ΒΜΡ-7 ζηνλ λεθξώλα, νη αληαγωληζηέο ηεο θαη νη 
ππνδνρείο ηεο. Ζ  BMP-7 εθθξάδεηαη θπζηνινγηθά  ζηα  άπσ ζσιελάξηα ηνπ κπεινύ 
θαη ζηα αζξνηζηηθά ζσιελάξηα θαη ζην S3  ηκήκα ηνπ εγγύο ζσιελαξίνπ θαη ζην παρύ 
αληόλ ηκήκα ηεο αγθύιεο ηνπ Henle. Οη ππνδνρείο ΒΜΡ-7 είλαη πεξηζζόηεξνη  ζηνλ 
θινηό (εγγύο ζσιελάξηα θαη πνδνθύηηαξα) θαη αθνινπζνύλ ηα  αζξνηζηηθά 
ζσιελάξηα.  Αξθεηνί  BMP αληαγσληζηέο  παξάγνληαη  θαηά κήθνο ηνπ λεθξώλα. Ο 
USAG-1 (uterine sensitization-associated gene-1) παξάγεηαη ζηα άπσ ζσιελάξηα. 
Σξεηο αληαγσληζηέο βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη ζην εζσηεξηθό ηνπ κπεινύ: DAN 
(differential screening-selected gene aberrative in neuroblastoma), PDRC (protein-
related to DAN and Cerberus) θαη ε noggin. Οη Chordin, coco θαη ε  sclerostin 
εθθξάδνληαη ζε άγλσζηα αθόκα ηκήκαηα. Ζ Follistatin,  αληαγσληζηήο ηεο  activin A, 
αλεπξίζθεηαη   ζηα ζσιελάξηα ηεο έμσ κπειώδνπο κνίξαο, όπσο θαη ε  BMP-7 [Allison 
A. Eddy, 2006].  

 

2.6 BMP-7 και νεθποπποζηαζία 
 
       Ο λεθξφο πνπ έρεη ππνζηεί νμεία βιάβε  είλαη ηθαλφο γηα πιήξε 
επηδηφξζσζε θαη απνθαηάζηαζε. Ζ BMP-7 θαίλεηαη φηη δηαδξακαηίδεη 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηδηφξζσζε ηεο νμείαο λεθξηθήο βιάβεο.  Μειέηεο πνπ 
έρνπλ γίλεη ζε πεηξακαηφδσα κε νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα ιφγσ ηζραηκίαο 
έρνπλ δείμεη φηη ε έθθξαζε ηεο BMP-7  ππνιείπεηαη ζεκαληηθά θαη φηη ε 
κείσζε απηή ζπκπίπηεη κε απμεκέλε παξαγσγή ηνπ TGF-β. Ζ εμσγελήο 
ρνξήγεζε ηεο ΒΜΡ-7 έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
έθηαζεο ηεο βιάβεο θαη ζηελ «αλαγέλλεζε» ησλ επηζειηαθψλ ζσιελαξηαθψλ 
θπηηάξσλ, εχξεκα πνπ ππνδειψλεη φηη ε ΒΜΡ-7 κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή 
γηα ηελ αλαγέλλεζε  ηνπ λεθξνχ. Ζ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ΒΜΡ-7 ζρεηίδεηαη 
κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξπζκνχ θπηηαξηθήο απφπησζεο θαη κε ηελ ειάηησζε 
ηεο παξαγσγήο ησλ θιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ ζηα εγγχο ζσιελαξηαθά 
επηζειηαθά θχηηαξα. 
      ε ρξόληεο λεθξηθέο παζήζεηο (πεηξακαηηθά κνληέια δηαβεηηθήο 
λεθξνπάζεηαο, λεθξνηνμηθφηεηαο απφ θπθινζπνξίλε θαη πθνιηθήο 

H H καηανομή ηηρ BMPκ α η α ν ο μ ή  η η ρ  B M P --77 ζηον ζ η ο ν  νεθπϊναν ε θ π ϊ ν α , οι ανηαγυνιζηέρ ,  ο ι  α ν η α γ υ ν ι ζ η έ ρ  

ηηρ  και οι ςποδοσείρ ηηρ.η η ρ   κ α ι  ο ι  ς π ο δ ο σ ε ί ρ  η η ρ .
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λεθξεθηνκήο) ε ΒΜΡ-7 πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ίλσζεο, ε νπνία είλαη ην 
ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο βιαπηηθψλ εξεζηζκάησλ ζηνπο λεθξνχο 
[Zeisberg  θαη Kalluri, 2008].  Ζ ΒΜΡ-7 παξνπζηάδεη αληηθιεγκνλψδε  θαη 
θπηηαξν-πξνζηαηεπηηθή δξάζε ζηα λεθξηθά επηζειηαθά ζσιελαξηαθά θχηηαξα 
κέζσ αλαζηνιήο ηεο παξαγσγήο TNF-α, ηληεξιεπθηλψλ -6 θαη -8,    
ρεκεηνηαθηηθήο πξσηετλεο κνλνθπηηάξσλ –1(MCP-1) θαη ελδνζειίλεο–1. 
Σέινο απνηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ICAM-1 θαη ηελ πξνζέιθπζε 
καθξνθάγσλ. Ζ θπξηφηεξε σζηφζν λεθξνπξνζηαηεπηηθή ηεο δξάζε, 
δηελεξγείηαη κέζσ αλαζηνιήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηζειηαθήο-κεζεγρπκαηηθήο 
κεηάβαζεο (ΔΜΣ) (αλαθέξεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ) [Nguyen θαη 
Goldschmeding, 2008]. 
       Ζ εμσγελήο ρνξήγεζε ΒΜΡ-7 ζε πεηξακαηφδσα κε εηεξφπιεπξε 
νπξεηεξηθή απφθξαμε [Zeisberg et al, 2001] ζπλνδεχεηαη απφ κείσζε ηεο 
ελεξγνπνίεζεο ησλ ηλνβιαζηψλ ηνπ δηάκεζνπ ρψξνπ, ηεο θιεγκνλψδνπο 
αληίδξαζεο θαη ηεο κεηαηξνπήο ησλ επηζειηαθψλ ζσιελαξηαθψλ θπηηάξσλ ζε 
κπνηλνβιάζηεο κε απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηνπ βαζκνχ ζσιελαξηαθήο 
αηξνθίαο, θπηηαξηθήο απφπησζεο θαη ίλσζεο [Motazed et al, 2008]. ε 
πεηξακαηηθά κνληέια πξφθιεζεο δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο ε ρνξήγεζε BMP-
7 κπνξεί λα αλαδνκήζεη ηελ πνδνθπηηαξηθή βιάβε [Chatziantoniou θαη 
Dussaule, 2008, Wang, 2006] ελεξγνπνηψληαο ή αλαζηέιινληαο ηελ 
γνληδηαθή κεηαγξαθή δηαθφξσλ γνληδίσλ, ελψ ηαπηφρξνλα νδεγεί ζε κεξηθή 
ππνζηξνθή ηεο ππεξηξνθίαο ησλ ζπεηξακάησλ [Sugimoto H. et al, 2007] θαη 
κείσζε ηεο πξσηετλνπξίαο [Thiago Maciel, 2010]. Δπηπξφζζεηα έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρψο ζε κνληέια λεθξηθήο νζηενδπζηξνθίαο θαη 
αγγεηαθήο επαζβέζησζεο [Mazzaferro, 2006]. 
       Ζ ρξήζε ησλ εηδηθώλ αληαγσληζηώλ ηεο BMP-7 έρεη επίζεο ζπκβάιιεη 
ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο. ε knockout πνληίθηα γηα ην γνλίδην USAG1 
(uterine sensitisation- associated gene-1) ηα νπνία είραλ ππνζηεί νμεία 
λεθξηθή αλεπάξθεηα ή εηεξφπιεπξε νπξεηεξηθή απφθξαμε, δελ 
παξαηεξήζεθε ε αλακελφκελε λεθξηθή βιάβε θαη απηφ απνδφζεθε ζε 
θαιχηεξε ζεκαηνδφηεζε ηεο ΒΜΡ-7, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ USAG-1, ην 
νπνίν ζπλήζσο εθθξάδεηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή ησλ ζσιελαξίσλ κε ηελ ΒΜΡ-7  
[Tanaka M. et al, 2008, Yanagita M. et al, 2004, Yanagita, 2006]. Γελ είλαη 
αθφκα γλσζηή ε αθξηβήο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ USAG-1 θαη ΒΜΡ-7 αιιά 
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη απηή πθίζηαηαη ζην επίπεδν ζέζεσλ πξφζδεζεο κε 
ηνπο ππνδνρείο [Yanagita M. et al, 2004]. 
       Ζ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ΒΜΡ-7 επνδψλεηαη απφ ηελ παξνπζία 
νξηζκέλσλ πξσηετλψλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ KCP [Boor et al, 2007] ε νπνία 
δξα κε παξαθξηλή ηξφπν πξνσζψληαο ηνπο δεζκνχο ηεο ΒΜΡ-7 κε ηνπο 
ππνδνρείο ηεο ηχπνπ Η θαη νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο 
ηνπ θσζθνξπιησκέλνπ Smad 1 (εηθ. 2.10). 
       ηελ επεξγεηηθή δξάζε ηεο ΒΜΡ-7 βαζίδνληαη λέεο ζεξαπεπηηθέο  
πξνζεγγίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ή αθφκα θαη ζηελ ππνζηξνθή 
ηεο ίλσζεο ηνπ λεθξηθνχ ηζηνχ.  
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Δηθόλα 2.8 : H ζεξαπεία κε ΒΜΡ-7 (ζε πεηξακαηόδσα) ερεη σο απνηέιεζκα ηελ 
θαιύηεξε αλάξξσζε θαη αύμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο λεθξηθήο κάδαο, κεηά από λεθξηθή 
βιάβε θαη έηζη θαζπζηεξεί ηελ εγθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ηειηθνύ 
ζηαδίνπ (ESRD) [Petra Simic and Slobodan Vukicevic, 2005] 

 

 
Δηθόλα 2.9 : Γεδνκέλα πνπ αλαδεηθλύνπλ ηηο ζεξαπεπηηθέο δξάζεηο ηεο 
αλαζπλδπαζκέλεο ΒΜΡ-7 ζε πεηξακαηηθά κνληέια κε νμεία θαη ρξόληα λεθξηθή βιάβε 
[Zeisberg, 2006] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 2.10 : Ζ ΒΜΡ-7 θαη ν TGF-β ξπζκίδνπλ θαη δηαηεξνύλ ηελ επηζειηαθή 
θαηάζηαζε [Petra Simic and Slobodan Vukicevic, 2005] 
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Δηθόλα 2.11 : H BMP-7 αλαζηέιεη ηελ επηζειηαθή πξνο κεζεγρπκαηηθή 
κεηάβαζε κέζσ θαηαζηνιήο ηεο δξάζεο ηνπ TGF-β [Petra Simic and Slobodan 

Vukicevic, 2005] 
 

 
 
2.7 BMP-7 και Δπιθηλιακή - Μεζεγσςμαηική Μεηάβαζη (ΔΜΣ) 
      
       Ζ επηζειηαθή πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε (EMT–epithelial to 
mesenchymal transition) αληηπξνζσπεχεη ηελ αιιαγή ηνπ θαηλφηππνπ ησλ 
επηζειηαθψλ θπηηάξσλ πξνο θχηηαξα κεζεγρπκαηηθνχ ηχπνπ. Οη πεξηζζφηεξνη 
ηζηνί, πξνέξρνληαη απφ θχηηαξα πνπ έρνπλ ππνζηεί είηε επηζειηαθή πξνο 
κεζεγρπκαηηθή ή κεζεγρπκαηηθή πξνο επηζειηαθή κεηάβαζε (ΜΔΣ) [Hay E.D., 
1995]. 
       Σα επηζειηαθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ πνιηθφηεηα ζηα άθξα θαη δηαηεξνχλ 
ζηελέο δηαθπηηάξηεο ζπλδέζεηο κε γεηηνληθά ηνπο θχηηαξα κέζσ κνξίσλ  
πξνζθφιεζεο (cell adhesion molecules, CAMs), ν ζεκαληηθφηεξνο 
εθπξφζσπνο ησλ νπνίσλ είλαη ε Δ-θαληρεξίλε. Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 
επηηειείηαη κέζσ εηδηθψλ δηαθπηηαξηθψλ ραζκαηηθψλ ζπλδέζεσλ (gap 
junctions). Σα κεζεγρπκαηηθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ δηαθιαδψζεηο κε 
απνθπάδεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαπεξλνχλ ηελ 
εμσθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία. Ζ δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη κέζσ 
δηαθπηηάξηαο επαθήο πνπ πξνθαιεί έθθξηζε εηδηθψλ ελδχκσλ, πνπ δηαζπνχλ 
ηηο πξσηείλεο ηεο ζεκέιηαο νπζίαο. Σα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα εκθαλίδνπλ 
ραιαξή νξγάλσζε κέζα ζηελ ηξηζδηάζηαηε εμσθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία. Σφζν 
ηα επηζειηαθά θχηηαξα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θάησ απφ ζπγθεξηκέλεο ζπλζήθεο 
λα αιιάδνπλ θαηλφηππν θαη λα κεηαηξέπνληαη ζε κεζεγρπκαηηθά (ΔΜΣ) φζν  
θαη ηα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε επηζειηαθά 
(ΜΔΣ) [Kalluri θαη Weinberg, 2009]. 
       Μεηάβαζε ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ, ζε κεζεγρπκαηηθά ζπκβαίλεη θαηά 
ηελ εκβξπνγέλεζε θαη ζε θαηαζηάζεηο θιεγκνλήο θαη επνχισζεο ησλ ηζηψλ 
[Jonathan M. Lee et al, 2006]. Ζ κεηάβαζε απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ απψιεηα 
ησλ δηαθπηηάξησλ ζπλδέζεσλ,  ηεο θπηηαξηθήο πνιηθφηεηαο ησλ επηζειηαθψλ 
θπηηάξσλ θαη απφ απφθηεζε κεηαλαζηεπηηθψλ θαη δηεηζδπηηθψλ ηδηνηήησλ 
[Willis θαη Borok, 2007]. Παξάιιεια ζπκβαίλεη αλαδηνξγάλσζε ηνπ 
θπηηαξνζθειεηνχ, κείσζε ηεο έθθξαζεο εηδηθψλ επηζειηαθψλ δεηθηψλ (π.ρ. 
ηεο Δ-θαληρεξίλεο) θαη αιιαγή θαηλφηππνπ ν νπνίνο νκνηάδεη κε απηφλ ησλ 
ηλνβιαζηψλ θαη ησλ  κπντλνβιαζηψλ (έθθξαζε α-SMA) (εηθ. 2.12) [Willis et 
al., 2005].  
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Δηθόλα 2.12 : Ζ δηαδηθαζία ηεο EMT πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθή κεηάβαζε πνισκέλσλ 
επηζειηαθώλ θπηηάξσλ, ζε θηλεηά κεζεγρπκαηηθά θύηηαξα, πνπ εθθξίλνπλ ζηνηρεία 
πνπ δηαζπνύλ ηελ εμσθπηηάξηα ζεκέιηα νπζία. Αλαθέξνληαη νη επηζειηαθνί θαη νη 
κεζεγρπκαηηθνί δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο εξεπλεηέο ηεο ΔΜΣ 
δηαδηθαζίαο. πλύπαξμε δεηθηώλ θαη από ηηο δύν νκάδεο ππνγξακκίδεη έλαλ 
ελδηάκεζν θαηλόηππν ΔΜΣ θαη ραξαθηεξίδεη θύηηαξα πνπ δελ έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ 
δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ. Ζ ύπαξμε θπηηάξσλ πνπ εθθξάδνπλ ηαπηόρξνλα δείθηεο 
επηζειηαθώλ θαη κεζεγρπκαηηθώλ θπηηάξσλ, θαζηζηά αδύλαηε ηελ αλαγλώξηζε όισλ 
ησλ κεζεγρπκαηηθώλ πνπ πξνέξρνληαη από επηζειηαθά θύηηαξα δηακέζνπ ΔΜΣ, 
θαζώο ηα κεζεγρπκαηηθά θύηηαξα θαιύπηνπλ ηνπο επηζειηαθνύο δείθηεο κε ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ΔΜΣ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ρξεζηκνπνηνύληαη 
πεηξακαηόδσα πνπ έρνπλ «ζεκεησζεί» κε κε αληηζηξεπηνύο επηζειηαθνύο δείθηεο, κε 
ζθνπό λα απνθαιπθζεί ε όιε έθηαζε ηεο ΔΜΣ κεηάβαζεο [Kalluri θαη Weinberg, 
2009].   
 

 

       Ζ ΔΜΣ ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε θαη επνχισζε ηεο ηζηηθήο βιάβεο 
αιιά κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε ππεξβνιηθή ζπζζψξεπζε ζπλδεηηθνχ ηζηνχ 
(ίλσζε) ή ζε θαξθηληθή αλάπηπμε. Ζ ΔΜΣ εκπιέθεηαη ζηελ δηαδηθαζία 
θαξθηλνγέλεζεο ζπκβάιινληαο ζην λα απνθηήζνπλ ηα γελεηηθά αζηαζή 
θαξθηληθά θχηηαξα κεζεγρπκαηηθφ θαηλφηππν πνπ  δηεπθνιχλεη ηελ ηνπηθή θαη 
ζπζηεκαηηθή δηαζπνξά. Σα θχηηαξα πνπ επξίζθνληαη ζε κεζεγρπκαηηθή 
θαηάζηαζε φρη κφλν έκθαλίδνπλ κεηαλαζηεπηηθέο θαη δηεηζδπηηθέο ηθαλφηεηεο 
ζε απφκαθξα φξγαλα, αιιά ηαπηφρξνλα δηαηεξνχλ βιαζηνθπηηαξηθέο 
ηδηφηεηεο, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα απην-αλαλεψλνληαη θαη λα 
δηαθνξνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο θπηηαξηθνχο ηχπνπο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
κεηάζηαζεο [Raghu Kalluri, 2003, Raghu Kalluri, 2009]. 
        
2.7.1 Ζ επηζειηαθή πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε (EMT) ζε θπηηαξηθό θαη 
κνξηαθό επίπεδν 
 
        Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε επαθή ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ, πνπ γίλεηαη 
κέζσ Δ-θαληρεξίλεο, ράλεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ. Ζ Δ-θαληρεξίλε 
θπζηνινγηθά ζηαζεξνπνηεί ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ θαη εκπνδίδεη 
ηελ κεηαλάζηεπζε ηνπο. Οη ηληεγθξίλεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηά 
ηελ ΔΜΣ. Δπάγνπλ ηελ δηαθπηηάξηα επηθνηλσλία, κέζσ ζπλδέζεσλ θαη 
ζεκαηνδφηεζεο κε ηελ ζεκέιηα νπζία, δηακέζνπ ελφο εθηελνχο δηθηχνπ 
θπηηαξνζθειεηηθψλ κνξίσλ. 
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       Ο TGF-β απνηειεί ηζρπξφ επαγσγέα ηεο επηζειηαθήο πξνο 
κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε. Γηάθνξα κέιε ηεο ππεξνηθνγέλεηαο ησλ TGF 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία απηή.   
       Καιά κειεηεκέλν παξάδεηγκα ΜΔΣ απνηειεί ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ 
λεθξνχ θαηά ηελ κεηάπησζε απφ ην κεηαλεθξηθφ κεζέγρπκα ζηνλ επηζειηαθφ 
θαηλφηππν [Mitu et al, 2007]. Ο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε ΜΔΣ θαηά ηελ 
ζσιελαξηνγέλεζε εμαξηάηαη απφ ην γνλίδην Pax-2 πνπ ξπζκίδεη ηελ έθθξαζε 
ηνπ TGF-β, ελψ έρνπλ πεξηγξαθεί θαη γνληδηαθέο αιιαγέο ζηελ κεηαγξαθή 
κνξίσλ πξνζθφιιεζεο φπσο ησλ ηληεγθξηλψλ α6, α3, β1, αιιά θαη ησλ TGF-
β, EGF, FGF, BMP-2, BMP-4 θαη ηεο β-θαηελίλεο [Gregor Prindull, 2004]. Ζ 
παξαδνζηαθή ζεσξία ηεο θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο πξνβιέπεη φηη ζηα 
επηζειηαθά θχηηαξα, ηα γνλίδηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ κεζεγρπκαηηθφ 
θαηλφηππν απνζησπνχληαη, γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ πάιη θαηά ηελ ΔΜΣ. Καηά 
ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ελεξγνπνηνχληαη ηα γνλίδηα πνπ επζχλνληαη γηα ηα 
επηζειηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζηελ ΜΔΣ. 
        
2.7.2 Σαμηλόκεζε ηεο επηζειηαθήο πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε (ΔΜΣ) 
 
       Ζ EMT ηαμηλνκείηαη ζε ηξεηο ηχπνπο [Kalluri θαη Weinberg, 2009]: Ζ ΔΜΣ 
ηωπος Η ζρεηίδεηαη κε ηελ εκβξπν- θαη νξγαλνγέλεζε θαη είλαη ππεχζπλε γηα 
ηελ δεκηνπξγία θπηηάξσλ πνπ κνηξάδνληαη ηνλ ίδην κεζεγρπκαηηθφ θαηλφηππν 
θαη ζπγθεθξηκέλνπο βηνινγηθνχο δείθηεο. Γηαδξακαηίδεη ξφιν ζηελ δεκηνπξγία 
ηνπ εζσηεξηθνχ ελδνδέξκαηνο, ζηε κνξθνγέλεζε ησλ πλεπκφλσλ, ησλ 
λεθξψλ θαη ηνπ επηζειίνπ ησλ γαιαθηνθφξσλ νδψλ.  Καηά ηελ νξγαλνγέλεζε, 
δεκηνπξγείηαη ε πξψηε νκάδα κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ, πνπ είλαη γλσζηά 
σο πξσηαξρηθφ κεζέγρπκα (κέζσ ΔΜΣ) [Herve Acloque et al, 2009]. Σα 
εκβξπηθά θχηηαξα πνπ κεηαηξέπνληαη ζε κεζεγρπκαηηθά, αλαπηχζζνπλ έλαλ 
κεραληζκφ εηζβνιήο θαη εγθαηάζηαζεο ζηελ ζεκέιηα νπζία, πνπ βαζίδεηαη 
ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή αθηίλε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, 
ιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο απφ ηελ ζεκέιηα νπζία θαη ζηελ 
ζπλέρεηα εθθξίλνπλ παξάγνληεο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηελ ζεκέιηα νπζία. Καζψο 
ν ηζηφο επεθηείλεηαη, ην πξσηαξρηθφ κεζέγρπκα γελλά ηα δεπηεξεχνληα 
επηζειηαθά θχηηαξα κέζσ ΜΔΣ, φπσο ζπκβαίλεη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
λεθξηθήο αλάπηπμεο (εηθ. 2.13).  
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Δηθνλα  2.13 : (A) Ζ πξώηε κνξθή ηεο ΔΜΣ (ηύπνο I) μεθηλά από ηελ εκθύηεπζε θαη 
επηζπκβαίλεη θαηά ηελ εκβξπηθή δσή. Γεκηνπξγεί ην κεζόδεξκα, ην ελδόδεξκα θαη ηα 
λεπξηθά θύηηαξα (mobile neural crest cells).  Ο αξρέγνλνο επηζειηαθόο ηζηόο, θαη 
θπξίσο ν επηβιάζηεο (epiblast), δεκηνπξγεί ηνλ αξρέγνλν κεζεγρπκαηηθό ηζηό κέζσ 
ηεο δηαδηαθζίαο ηεο ΔΜΣ. Σν αξρέγνλν κεζέγρπκα κπνξεί λα επαρζεί εθ λένπ θαη λα 
δεκηνπξγήζεη δεπηεξνγελή επηζειηαθό ηζηό δηακέζνπ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ΜΔΣ. 
Θεσξείηαη όηη θύηηαξα ηνπ δεπηεξνγελνύο επηζειίνπ, δηαθνξνπνηνύληαη πεξαηηέξσ γηα 
λα δεκηνπξγήζνπλ άιινπο ηύπνπο επηζειηαθώλ ηζηώλ θαη ππόθεηληαη πάιη ζε 
δηαδνρηθέο EMT κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία θπηηάξσλ ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αζηξνθπηηάξσλ, ιηπνθπηηάξσλ, ρνλδξνθπηηάξσλ, 
νζηενβιαζηώλ θαη κπηθώλ θπηηάξσλ. B) Ζ δηαδηθαζία ηεο EMT εκθαλίδεηαη εθ λένπ  
ζηα πιαίζηα ηεο θιεγκνλήο θαη ηεο ίλσζεο θαη ραξαθηεξίδεη ηελ δεύηεξε κνξθή ηεο 
ΔΜΣ (ηύπνο II). ε αληίζεζε κε ηελ ηύπνπ I, ε ηύπνπ II ΔΜΣ, εθθξάδεηαη γηα καθξά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη αθόκα θαη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ 
πξνζβαιιόκελνπ νξγάλνπ, αλ δελ αξζεί ην αίηην. Ο ηύπνο ΗΗΗ ηεο ΔΜΣ αθνξά ζηνλ 
θαξθίλν [Kalluri θαη Weinberg, 2009]. 
 
 

       Ζ ΔΜΣ ηωπος ΗΗ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ ίλσζε. ε 
πεξηπηψζεηο ηζηηθήο βιάβεο ή θιεγκνλήο ζπκβαίλεη επηζειηαθή πξνο 
κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε θαη ελεξγνπνίεζε ηλνβιαζηψλ ε νπνία νδεγεί ζε 
επνχισζε. πλήζσο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο επνχισζεο ε δηαδηθαζία ηεο 
ΔΜΣ δηαθφπηεηαη.  Δάλ ε δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ δελ δηαθνπεί ηφηε πξνθαιείηαη 
ίλσζε κε ηειηθή ζπλέπεηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηζηνχ [Jiri Zavadil et al, 2008]. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.14 : Ζ EMT πνπ αθνξά  ζηελ ίλσζε, ζρεηίδεηαη  κε ηελ δεκηνπξγία κνξίσλ, 
δηακέζνπ θπηηάξσλ θιεγκνλήο θαη κπνηλνβιαζηώλ. Απηά ηα κόξηα πξνθαινύλ 
δηάζπαζε ησλ επηζειηαθώλ ζηξσκάησλ κέζσ απνδόκεζεο ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο. 
Tα επηζειηαθά θύηηαξα ράλνπλ ηελ πνιηθόηεηά ηνπο θαη είηε ππόθεηληαη ζε απόπησζε 
(ε πιεηνςεθία ησλ θπηηάξσλ) είηε ζε ΔΜΣ [Kalluri θαη Weinberg, 2009].  
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       Ζ ΔΜΣ πεξηγξάθεηαη ζε πεηξακαηηθά κνληέια λεθξηθήο, πλεπκνληθήο θαη 
επαηηθήο ίλσζεο [Bataller θαη Brenner, 2005]. Οη ηλνβιάζηεο είλαη 
κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα, πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζηηθήο 
βιάβεο. Οη ελεξγνπνηεκέλνη ηλνβιάζηεο/κπνηλνβιάζηεο απνηεινχλ ηελ θχξηα 
ζέζε παξαγσγήο θνιιαγφλνπ (εηθ. 2.14). Πξνέξρνληαη απφ ελδνγελή 
κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα, απφ βιαζηνθχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ [Li et al, 
2007], θαη απφ επηζειηαθά θαη ελδνζειηαθά θχηηαξα, κέζσ ΔΜΣ θαη 
ελδνζειηαθήο-κεζεγρπκαηηθήο κεηάβαζεο [Raghu Kalluri, 2003, Raghu Kalluri, 
2009, Zeisberg et al, 2007]. Δπηπξφζζεηα έρεη παξαηεξεζεί άκεζε ζρέζε 
κεηαμχ κπντλνβιαζηψλ θαη κελνεηδψλ ζρεκαηηζκψλ [Goumenos et al, 1998]. 
ηνηρεία ηεο εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο (ECM), φπσο ε ηλνλεθηίλε θαη ε 
ηληθή, επάγνπλ ηελ ΔΜΣ ζε θαιιηέξγεηεο επηζειηαθψλ θπηηάξσλ [Kim KK et al, 
2006] ελψ ν TGF-β επάγεη ηελ δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ in vitro θαη in vivo [Kasai et 
al, 2005, Kim KK et al, 2006]. Ζ δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ κπνξεί λα αλαζηαιιεί 
απφ ηνλ Smad7 [Saika et al., 2004]. ε πεηξακαηηθά κνληέια κπψλ 
δηαπηζηψζεθε φηη ε έιιεηςε  Smad3 θαη ε εμσγελήο ρνξήγεζε BMP-7, έρνπλ 
σο ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ίλσζεο ηνπ λεθξηθνχ ηζηνχ [Michael Zeisberg 
and Raghu Kalluri, 2004, Hirschberg, 2005]. Ζ αλαζηνιή ηεο ΔΜΣ απνηειεί 
ζηφρν ηεο πξφιεςεο θαη ζεξαπείαο ηεο ίλσζεο ηνπ λεθξνχ [Sato et al., 2003, 
Youhua Liu, 2004, Iwano θαη Neilson, 2004].  
       Ζ ΔΜΣ ηωπος ΗΗΗ πξνθαιεί απνηειέζκαηα πνιχ δηαθνξεηηθά απφ εθείλα 
πνπ παξαηεξνχληαη ζηνπο άιινπο δπν ηχπνπο ΔΜΣ. Σα θχηηαξα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΜΣ ηχπνπ ΗΗΗ κπνξνχλ λα πξνζβάιινπλ θάπνην 
φξγαλν αιιά θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε άιια φξγαλα κέζσ ηεο θπθινθνξίαο 
πξνθαιψληαο ζπζηεκαηηθέο εθδειψζεηο λενπιαζκαηηθήο λφζνπ. Αλ θαη 
γλσξίδνπκε αξθεηά γηα ηα βήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΜΣ ηχπνπ Η θαη ΗΗ, 
δελ είλαη αθφκα γλσζηφ πνηνί ζεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί πξνθαινχλ ηελ 
ηχπνπ ΗΗΗ ΔΜΣ ζηα επηζειηαθά θαξθηληθά θχηηαξα. 
 
2.7.3 EMT θαη θαξθίλνο  
 
     Ζ ΔΜΣ θαίλεηαη φηη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαξθηλνγέλεζε θαη 
εηδηθφηεξα ζε λενπιαζίεο αλζεθηηθέο ζε δηάθνξα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα. 
Δπζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κε ραξαθηεξηζηηθά stem 
θπηηάξσλ [Mani et al, 2008.], πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα εηζβάινπλ ζηνλ 
πεξηβάιινληα ηζηφ θαη ηαπηφρξνλα λα αληηζηέθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο (εηθ. 2.18, 2.19). Οη παξάγνληεο πνπ επάγνπλ ηελ 
ΔΜΣ ζηα πξψηκα ζηάδηα νξγαλνγέλεζεο ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ 
θαξθηλνγέλεζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ [Kabashima et al, 2009, Vincent-
Salomon θαη Thiery, 2003].  Ο ξφινο ηεο ΔΜΣ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα 
φςηκα ζηάδηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη ‗ππνδειψλεη‘ ηελ χπαξμε θπηηάξσλ πνπ 
δελ αλαγλσξίδνπλ ή δελ «ζέβνληαη» ηα γεηηνληθά ηνπο θχηηαξα, γεγνλφο πνπ 
απνηειεί θαη φρεκα γηα ηελ εμάπισζε ηνπ θαξθίλνπ (εηθ. 2.13, 2.14). 
Τπάξρνπλ φκσο ελδείμεηο φηη ΔΜΣ ζπκβαίλεη θαη ζε πξψηκα ζηάδηα 
θαξθηλνγέλεζεο, ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο θαξθίλνπ, κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε 
πξψηκσλ κεηαζηάζεσλ, πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 
αξρηθνχ θαθνήζνπο φγθνπ. Όηαλ ηα κεηαθεξφκελα κε ηελ θπθινθνξία 
θαξθηληθά θχηηαξα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηχπνπ ΗΗΗ ΔΜΣ (βι. θεθ. 2.7.2 
ηαμηλφκεζε ηεο ΔΜΣ), εγθαηαζηαζνχλ ζε άιινπο ηζηνχο, ζρεκαηίδνπλ 
δεπηεξνγελείο φγθνπο κε επηζειηαθφ θαηλφηππν. εκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ 
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TGF-β, ν νπνίνο ζε πξψηκα ζηάδηα κπνξεί λα θαηαζηείιεη ηελ θαξθηληθή  
αλάπηπμε, ελψ ζε φςηκα ζηάδηα παξαγφκελνο απφ ηα ίδηα ηα θαξθηληθά 
θχηηαξα, επάγεη ηελ ΔΜΣ. ε ζεξαπεπηηθά κνληέια λενπιαζηψλ in vitro, ε 
ρξήζε αληηζψκαηνο ελάληηα ζηνλ TGF-β, πεξηνξίδεη ηελ δηεηζδπηηθφηεηα ησλ 
θαξθηληθψλ θπηηάξσλ (εηθ. 2.15). 
       Ζ ΔΜΣ είλαη αληηζηξεπηή δηαδηθαζία, αθφκα θαη ζε επηζεηηθνχο θαξθίλνπο, 
φπσο ν θαξθίλνο ηνπ πλεχκνλα, εθφζνλ ηα θχηηαξα κπνξνχλ λα επαλα-
δεκηνπξγήζνπλ ‗δεζκνχο‘ κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο Δ-θαληρεξίλεο. Θεσξείηαη φηη 
ζηάδηα ηεο εκβξπηθήο αλάπηπμεο αλαθεθαιαηψλνληαη θαηά ηελ θαξθηλνγέλεζε 
[Sarah A. Roxburgh et al, 2006]. Ζ πιαζηηθφηεηα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ 
πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηάβαζε επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ζε κεζεγρπκαηηθά 
θαη κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ ζε επηζειηαθά ζρεηίδεηαη κε ηελ εηεξνγέλεηα 
ησλ φγθσλ θαη ηελ  εκθάληζε κεηαζηάζεσλ θαη κπνξεί λα απνηειεί ζηφρν ηεο 
ζεξαπείαο πνπ ίζσο βειηηψζεη ηα πνζνζηά καθξνρξφληαο επηβίσζεο. Μειέηεο 
έρνπλ δείμεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ, ζρεηίδεηαη κε θιηληθνπαζνινγηθέο 
παξακέηξνπο, φπσο ην ηζηνινγηθφ ζηάδην θαη ηελ ππν-θαηεγνξία ηνπ θαξθίλνπ 
[Cates et al, 2009].  
 

 
 
Δηθόλα 2.15 : Ζ επηζειηαθή πξνο κεζεγρπκαηηθή ζεκαηνδόηεζε, ελδπλακώλεη ηελ 
θαξθηληθή αλάπηπμε. Ακθίδξνκε ζεκαηνδόηεζε κεηαμύ ησλ επηζειηαθώλ θπηηάξσλ 
(πξάζηλν) θαη ησλ ηλνβιαζηώλ ηνπ ζηξώκαηνο, ζπλεηζθέξεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο 
θπηηαξηθήο ζηαζεξόηεηαο. Σα πξν-θαξθηληθά θύηηαξα (ξνδ) εθθξίλνπλ αξρηθά 
παξάγνληεο πνπ ελεξγνπνηνύλ ηνπο ηλνβιάζηεο όπσο ηνλ TGF-β. Οη ηλνβιάζηεο 
αθνύ ελεξγνπνηεζνύλ, απνθηνύλ δηαθνξεηηθό θαηλόηππν θαη κεηαπίπηνπλ ζε 
ηλνβιάζηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θαξθίλν (carcinoma-associated fibroblast) - (CAF) 
(θίηξηλν). Οη CAFs παξάγνπλ απμεκέλα επίπεδα κνξίσλ πνπ επάγνπλνπλ ηελ 
θαξθηληθή αλάπηπμε θαη ηελ αλαζηνιή ηεο απόπησζεο, ελώ ηαπηόρξνλα αληηηίζεηαη 
ζηελ δξάζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθώλ [Derek Radinsky, 2008]. 
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Δηθόλα 2.16 : Ζ εμέιημε από θπζηνινγηθό επηζήιην ζε δηεζεηηθό θαξθίλσκα 
πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα. ην δηεζεηηθό ζηάδην, ηα επηζειηαθά θύηηαξα ράλνπλ 
ηελ πνιηθόηεηά ηνπο θαη απνθόπηνληαη από ηελ βαζηθή κεκβξάλε. Δπίζεο, αιιάδεη  ε 
ζύζηαζε ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο, ιόγσ ακθίδξνκσλ δηαληηδξάζεσλ κεηαμύ 
θπηηάξσλ, ζεκέιηαο νπζίαο θαη ζεκαηνδνηηθώλ δηθηύσλ.   
Σν επόκελν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο EMT θαη ηελ αγγεηνγελεηηθή 
κεηαηξνπή, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαθνήζε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ όγθνπ. Ζ εμέιημε, 
ζε κεηαζηαηηθό θαξθίλσκα, πεξηιακβάλεη πάιη ηελ δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ, ε νπνία 
δηεπθνιύλεη ηα θαξθηληθά θύηηαξα λα εηζέιζνπλ ζηελ θπθινθνξία θαη λα εμέιζνπλ ζε 
θάπνηα απνκαθξπζκέλε ζέζε, δεκηνπξγώληαο κηθξν- ή καθξν-κεηαζηάζεηο. Σα 
κεηαζηαηηθά θύηηαξα ππόθεηληαη  ζηελ αληίζεηε δηαδηθαζία ηελ ΜΔΣ, απνθηώληαο πάιη 
επηζειηαθό θαηλόηππν [Raghu Kalluri and Robert A. Weinberg,2009]. 
 

 

 

 
 

Δηθόλα 2.17 :  Σα επηζειηαθά θύηηαξα κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε θαξθηληθά θαη ζε 
δεύηεξν ρξόλν λα ππνβιεζνύλ ζε EMT, κε ζθνπό λα απνθηήζνπλ δηεηζδπηηθέο θαη 
κεηαζηαηηθέο ηδηόηεηεο, αληηπξνζσπεύνληαο ηελ ηξίηε κνξθή ΔΜΣ (ηύπνο ΗΗΗ). Ζ ΔΜΣ 
ζπκκεηέρεη ζηελ εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ: Ζ πξννδεπηηθή εμέιημε από θπζηνινγηθό 
επηζήιην ζε δηεηζδπηηθό θαξθίλσκα πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα. Σν δηεηζδπηηθό 
ζηάδην ηνπ θαξθίλνπ ραξαθηεξίδεηαη από ην γεγνλόο όηη ηα επηζειηαθά θύηηαξα 
ράλνπλ ηελ πνιηθόηεηά ηνπο θαη απνθόπηνληαη από ηελ βαζηθή κεκβξάλε. 
Σαπηόρξνλα αιιάδεη ε ζύζηαζε ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο, επεξεάδνληαο ηα 
ζεκαηνδνηηθά δίθηπα θαη ηηο δηαληηδξάζεηο κεηαμύ θπηηάξσλ θαη ζεκέιηαο νπζίαο. Σν 
επόκελν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο EMT θαη ηελ αγγεηνγελεηηθή 
κεηαηξνπή, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαθνήζε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ όγθνπ. Ζ 
πξννδεπηηθή εμέιημε από απηό ην ζηάδην, ζε κεηαζηαηηθό θαξθίλσκα, πεξηιακβάλεη 
πάιη ηελ ΔΜΣ, πνπ δηεπθνιύλεη ηα θαξθηληθά θύηηαξα λα εηζέιζνπλ ζηελ θπθινθνξία 
θαη λα εμέιζνπλ ζε θάπνηα απνκαθξπζκέλε ζέζε, δεκηνπξγώληαο κηθξν- ή καθξν-
κεηαζηάζεηο. Σα κεηαζηαηηθά θύηηαξα ελίνηε ππόθεηληαη θαη ζηελ αληίζεηε δηαδηθαζία 
ηελ ΜΔΣ, απνθηώληαο πάιη επηζειηαθό θαηλόηππν. [Raghu Kalluri and Robert A. 
Weinberg,2009] 
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Δηθόλα 2.18 : Α) Ζ ΔΜΣ επάγεη ηελ κεηάζηαζε.  ην ηλσηηθό ή θαξθηληθό 
κηθξνπεξηβάιινλ, ε ππνμία θαη ε θιεγκνλή επάγνπλ ηελ ΔΜΣ. Δπηπξόζζεηα, 
δεκηνπξγνύληαη θύηηαξα κε κεηαλαζηεπηηθό δπλακηθό. Ο Twist θαη ν Snail, 
πξνζδίδνπλ ζε έλαλ κηθξό ππν-πιεζπζκό, ηδηόηεηεο βιαζηνθπηηάξσλ γηα ηελ απηό-
αλαλέσζε. Απηά ηα θύηηαξα δεκηνπξγνύλ απνηθίεο θαη ηειηθά κεηαζηαηηθό θαξθίλν. 
[Thiery et al,2009] 

 

Δηθόλα 2.19 : Β) Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ, κεκνλσκέλα θύηηαξα κεηαλαζηεύνπλ 
θαηά κήθνο ηνπ δηθηύνπ ηεο εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο. Ζ θαηαλόεζε ησλ 
κεηαλαζηεπηηθώλ κεραληζκώλ ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ απνηειεί πξόθιεζε, θαζώο 
δελ είλαη γλσζηό εάλ ηα θαξθηληθά βιαζηνθύηηαξα επάγνπλ ηνλ πξσηαξρηθό θαξθίλν 
(κπιε θύηηαξα), εάλ πξνέξρνληαη από ζσκαηηθά επηζειηαθά θύηηαξα δηακέζνπ ΔΜΣ 
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γηα λα απνθηήζνπλ βιαζηνθπηηαξηθέο ηδηόηεηεο (θόθθηλα θύηηαξα) ή εάλ ζπλδπάδνληαη 
θαη νη δύν δπλαηόηεηεο. H αληηζηξνθή απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (ΜΔΣ) είλαη απαξαίηεηε 
γηα ηελ δεκηνπξγία καθξνκεηαζηάζεσλ [Thiery et al,2009].  

 

2.8 ΒΜΡs και καπκίνορ 
 
       Οη νζηηθέο κνξθνγελεηηθέο πξσηείλεο (ΒΜΡs) έρνπλ κειεηεζεί ζε 
θαθνήζε λενπιάζκαηα ηνπ καζηνχ, ηνπ πξνζηάηε, ησλ νζηψλ, ηνπ δέξκαηνο, 
ησλ πλεπκφλσλ, ηνπ παγθξέαηνο, ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ σνζεθψλ. [Kleeff et 
al, 1999, Langelfeld et al., 2006, Piccirillo et al., 2006, Bleuming et al., 2007, 
Deng et al., 2007, Theriault et al., 2007, αλαζθφπεζε απφ Yoshikawa et al., 
2004, Hsu et al., 2005, Kim θαη Kim 2006, Ye et al., 2007a]. Ο αξηζκφο ησλ 
κειεηψλ είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλνο θαη απφ ηα αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηά 
ηνπο πξνθχπηεη φηη νη ΒΜΡs ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ επφδσζε φζν θαη κε ηελ 
αλαζηνιή ηεο εμέιημεο ηνπ θαξθίλνπ [Thawani et al, 2010]. Έλδεημε γηα 
θαηαζηαιηηθή δξάζε ησλ ΒΜΡs ζηελ θαξθηλνγέλεζε ππάξρεη ζε νξηζκέλεο 
θαηαζηάζεηο κε πξνδηάζεζε γηα θαθνήζε εμαιιαγή φπνπ ππάξρεη δηαηαξαρή 
ζηε κνξηαθή ζεκαηνδφηεζε ησλ BMPs. Mεηαιιάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
γθξεκιίλε, ηνλ BMPR1A (20-25%) θαη ην Smad4 (15-20%) έρνπλ αλαθεξζεί 
ζε πεξηπηψζεηο ζπλδξφκνπ κε λεαληθή πνιππνδίαζε ηνπ γαζηξεληεξηθνχ 
ζπζηήκαηνο φπνπ παξαηεξείηαη θαθνήζεο εμαιιαγή [αλαζθφπεζε απφ Waite 
θαη Eng, 2003a]. Μεηαιιάμεηο ζηνλ BMPR1A έρνπλ επίζεο ζπζρεηηζηεί κε 
απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ηνπ ζπξενεηδνχο θαη ηνπ 
ελδνκεηξίνπ [αλαζθφπεζε απφ ηνλ Harradine θαη Akhurst, 2006]. Δπηπιένλ, 
ζσκαηηθέο κεηαιιάμεηο ηνπ Smad 4 έρνπλ δηαπηζησζεί ζε πνζνζηφ 50% ησλ 
πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηνπ παγθξέαηνο [αλαζθφπεζε απφ Massague et al., 
2000] θαη επηγελεηηθή απoζηψπεζε ηνπ Smad 8 ζην έλα ηξίην ησλ 
πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ [Cheng et al., 2004]. Δπηπξφζζεηα έρεη 
θαλεί φηη ν αληαγσληζηήο ησλ BMPs sclerostin domain-containg-1 (SOSTDC-
1) ειαηηψλεηαη ζην δηαπγνθπηηαξηθφ θαξθίλν λεθξνχ (ccRCC). Δπεηδή ην 
SOSTDC1 θαηαζηέιιεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζην 
δηαπγνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ηνπ λεθξνχ, ε απνθαηάζηαζε ηεο 
ζεκαηνδφηεζεο ηνπ, ίζσο αληηπξνζσπεχεη λέν ζεξαπεπηηθφ ζηφρν ηνπ 
ccRCC (εηθ. 2.14) [Blish et al, 2008]. 
       Δθηφο απφ ηελ νγθνγελεηηθή θαη νγθνθαηαζηαιηηθή ηνπο δξάζε νη ΒΜΡs 
θαίλεηαη φηη δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηελ εκθάληζε νζηηθψλ κεηαζηάζεσλ ζε 
πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ πξνζηάηε θαη καζηνχ [αλαζθφπεζε απφ Keller et al., 
2001, Logothetis θαη Lin, 2005, Vessella θαη Corey, 2006]. Ζ απμεκέλε 
έθθξαζε Νoggin, αληαγσληζηή ησλ ΒΜΡs, ζπζρεηίζηεθε απφ νκάδα 
εξεπλεηψλ κε κείσζε ησλ νζηενβιαζηηθψλ θαη ησλ νζηενιπηηθψλ 
κεηαζηάζεσλ in vivo [Feeley et al., 2005, Feeley et al., 2006]. 
 
 
2.8.1 ΒΜΡ-7 θαη θαξθίλνο 
 
       Απμεκέλε παξαγσγή θαη έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7 έρεη παξαηεξεζεί ζε 
πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ [Alarmo et al, 2008]., ηνπ πξνζηάηε, ησλ 
σνζεθψλ θαη ζε πεξηπηψζεηο νζηενζαξθψκαηνο ή ρνλδξνζαξθψκαηνο ζε 
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ζρέζε κε ηνπο θπζηνινγηθνχο ηζηνχο [Weber et al, 1998]. Δπίζεο θάλεθε φηη, 
ε κεησκέλε έθθξαζε BMP-7 ζε θαξθηλψκαηα καζηνχ ζηνλ άλζξσπν, 
ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν κεηαζηαηηθφ δπλακηθφ ζηα νζηά [Buijs et al, 2007]. Σα 
επξήκαηα απηά εηζεγνχληαη φηη ε ΒΜΡ-7, ίζσο απνηειεί λέν ζεξαπεπηηθφ 
κφξην γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο κεηαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο ζε απηφ ην είδνο 
θαξθίλνπ [Buijs et al, 2007]. Απμεκέλε έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7 δηαπηζηψζεθε 
επίζεο ζε πξσηνγελή θαη κεηαζηαηηθά κειαλψκαηα [Yang et al, 2008] , ζε 
ζχγθξηζε κε θπζηνινγηθνχο ζπίινπο [Rothhammer et al., 2007]. Έηζη ε 
παξνπζία ηεο ΒΜΡ-7 απνηειεί λέν πξνγλσζηηθφ δείθηε γηα ηελ ππνηξνπή ηνπ 
πξσηνγελνχο κειαλψκαηνο [Rothhammer, 2007], ελψ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαζηνιή ηεο κεηάζηαζεο [Na et al, 2009]. ε 
πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ ζπξενεηδνχο δηαπηζηψζεθε φηη ε ΒΜΡ-7 δηαθφπηεη 
ηελ G1 θάζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ [Franzen θαη Heldin, 2001] ελψ 
επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο ΒΜΡ-7 δηαπηζηψζεθε θαη ζην πνιιαπινχλ κπέισκα 
[Baade Ro et al., 2004]. Δπηπξφζζεηα, απμεκέλε έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7 έρεη 
δηαπηζησζεί ζην έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ θαξθηλψκαηνο ηνπ 
λεθξνχ (ζπρλφηεξα ζε γπλαίθεο) θαη έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ ηζηνινγηθή 
ππνθαηεγνξία ηνπ λενπιάζκαηνο [Kwak et al, 2007]. 
       Έλαο κεραληζκφο ξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο BMP-7, δηαπηζηψζεθε ζε 
πεξηπηψζεηο γινηνβιαζηψκαηνο θαη αζηξνθπηηψκαηνο φπνπ ε έθθξαζή ηεο 
βξέζεθε θαηεζηαικέλε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θπζηνινγηθφ εγθεθαιηθφ ηζηφ. Ζ 
θαηαζηνιή ηεο έθθξαζεο ηεο BMP-7 νθεηιφηαλ ζε κεζπιίσζε ζηα θχηηαξα 
ηνπ φγθνπ, επηγελεηηθή δηαδηθαζία πνπ δελ δηαπηζηψζεθε ζε θπζηνινγηθά 
εγθεθαιηθά θχηηαξα [Ordway et al., 2006]. 
       πλνιηθά, νη κειέηεο πνπ έρνπλ εξεπλήζεη ηελ θιηληθή ζεκαζία ηεο 
έθθξαζεο ηεο ΒΜΡ-7 ζηνλ θαξθίλν θαηέιεμαλ ζε αληηθξνπφκελα 
ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ επαγσγηθή ή αλαζηαιηηθή ηεο δξάζε ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ φγθνπ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θαξθίλνπ.   
       Δμσγελήο ρνξήγεζε αλαζπλδπαζκέλεο ΒΜΡ-7 έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 
νξηζκέλνπο ηχπνπο θαξθίλνπ, φπσο ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ [Beck 
et al., 2006] κέζσ ελεξγνπνίεζεο non-Smad κνλνπαηηψλ [Grijelmo et al., 
2007] πνπ θάλεθε λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. ηελ κειέηε ησλ Miyazaki θαη 
ζπλ. (2004) δηαπηζηψζεθε φηη ε εμσγελψο ρνξεγνχκελε ΒΜΡ-7 αλαζηέιιεη 
ηελ θπηηαξηθή αλάπηπμε ζηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε. Σα απνηειέζκαηα απηά 
έξρνληαη ζε δηαθσλία κε ηελ κειέηε ησλ Yang θαη ζπλ. (2005) πνπ εληφπηζαλ 
απμεκέλε έθθξαζε BMP-7 θαηά ηελ αλάπηπμε αδελνθαξθηλσκάησλ 
πξνζηάηνπ ζε πνληίθηα. Δπηπιένλ, παξά ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, ε ΒΜΡ-7 θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε 
απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα εκθάληζε νζηηθήο κεηάζηαζεο, νη Buijs θαη ζπλ. 
(2007), έδεημαλ πξφζθαηα φηη ε ζεξαπεία κε ΒΜΡ-7 κείσζε ηνλ ζρεκαηηζκφ 
θαη ηελ αλάπηπμε ησλ κεηαζηάζεσλ ζηα νζηά, ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη 
ηνπ πξνζηάηε. 
 
2.8.2 Μειινληηθέο πξννπηηθέο BMP-7 
 
       Άιιεο επεξγεηηθέο δξάζεηο ηεο BMP-7 αθνξνχλ ζηελ αλαγέλλεζε 
επαηηθψλ θαη λεπξηθψλ θπηηάξσλ, ελψ δηεξεπλάηαη επίζεο ε δξάζε ηεο ζηνλ 
ζαθραξψδε δηαβήηε, ην άζζκα, ζηελ ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο, ηεο λφζνπ 
Parkinson θαη ζηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα. 
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2.9 Γκπεμλίνη- Ανηαγυνιζηήρ ηηρ BMP-7  

 
       Ζ γθξεκιίλε (πνπ είλαη γλσζηή σο Drm-Down regulated by v-mos), είλαη 
κηα πξσηείλε, πνπ «πξνζδέλεηαη» κε ηηο ΒΜΡ-2, ΒΜΡ-4 θαη ΒΜΡ-7 
εκπνδίδνληαο ηελ δέζκεπζε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ BMPs κε ηνπο ππνδνρείο 
ηνπο. Απφ πεηξακαηηθέο κειέηεο πξνθχπηνπλ ελδείμεηο ζπκκεηνρήο ηεο ζηε 
λεθξνγέλεζε, ζηε κεηαλεθξηθή αλάπηπμε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ νπξεηήξα, 
αιιά θαη ζηελ παζνγέλεηα ηεο δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο. Πξφθεηηαη γηα κία 
γιπθνδπιησκέλε πξσηείλε, κέινο ηεο cysteine knot ππεξ-νηθνγέλεηαο 
πξσηεηλψλ 1, πνπ απνηειείηαη απφ 184 ακηλνμέα θαη εκθαλίδεηαη ηφζν ζηελ 
εμσηεξηθή θπηηαξηθή επηθάλεηα φζν θαη ζην δίθηπν ηνπ ζπζηήκαηνο Golgi 
δηαθφξσλ θπηηαξηθψλ ηχπσλ.  
 
2.9.1 Γξάζεηο ηεο γθξεκιίλεο 
 
       Ζ γθξεκιίλε δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαηά ηελ θπζηνινγηθή 
αλάπηπμε [Merino et al., 1999, Michos et al., 2004] ζπκκεηέρεη ζηελ 
νξγαλνγέλεζε ησλ λεθξψλ, ησλ πλεπκφλσλ, ησλ νθζαικψλ θαη ησλ άθξσλ. 
Knockout πνληίθηα γηα ην γνλίδην ηεο γθξεκιίλεο, παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο 
αλαπηπμηαθέο ζθειεηηθέο αλσκαιίεο, πλεπκνληθέο δηαηαξαρέο, λεθξηθή 
αγελεζία θαη ζλεηφηεηα [Michos et al., 2004, Wordinger et al, 2007]. 
πκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζεκαληηθνχο εμσθπηηάξηνπο ζεκαηνδφηεο πνπ 
επάγνπλ ηελ λεθξηθή αλάπηπμε ελψ δελ εθθξάδεηαη θπζηνινγηθά ζηνλ ελήιηθν  
λεθξφ [Sneddon et al, 2006]. Σα δχν ζεκαηνδνηηθά θέληξα πνπ ειέγρνπλ ηελ 
κεηαλεθξηθή αλάπηπμε, ε νπξεηεξηθή εθβιάζηεζε θαη ην κεηαλεθξηθφ 
κεζέγρπκα δελ απαηηνχλ ηελ χπαξμε γθξεκιίλεο αιιά ε έλαξμε ηεο 
αλάπηπμεο ηνπ νπξεηήξα εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ γθξεκιίλε [Pengfei Lu 
et al, 2006, Marcus Affolter et al, 2009, Michos et al, 2004] Ζ δξάζε απηή ηεο 
γθξεκιίλεο ζρεηίδεηαη κε θαηαζηνιή ηεο ΒΜΡ-4 [Michos et al. 2007].  
       Παξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζηελ νξγαλνγέλεζε, ν ξφινο ηεο γθξεκιίλεο 
παξακέλεη αδηεπθξίληζηνο ζηελ ελήιηθν δσή. Μειέηεο ζε πεηξακαηφδσα 
δείρλνπλ φηη ε γθξεκιίλε πνπ παξάγεηαη ζην κεζέγρπκα κεηψλεη ηελ 
επηζειηαθή αλαγέλλεζε θαη δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνθαιεί  ε BMP-7 κεηά απφ 
θπηηαξηθή βιάβε [Thiago T. Maciel et al, 2008]. Γξα σο επαγσγέαο ηνπ TGF-
β πξνάγνληαο ηελ ΔΜΣ θαη ηελ ίλσζε θαη αληηηίζεηαη ζηελ δξάζε ηεο BMP-7 
(εηθ. 2.20) [Boers et al, 2006]. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξνχληαη θαη δξάζεηο 
αλεμάξηεηεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ ησλ BMPs, φπσο γηα παξάδεηγκα ξπζκίδεη 
ηελ απηναλαλέσζε ησλ stem θπηηάξσλ [Pera et al., 2003]. Απμεκέλε έθθξαζε 
γθξεκιίλεο έρεη δηαπηζησζεί ζε θαηαζηάζεηο ίλσζεο ησλ λεθξψλ  [Dolan et al 
2003,2005], ησλ πλεπκφλσλ [Koli et al., 2004], ηνπ ήπαηνο [Boers et al, 2006] 
(εηθ. 2.21, 2.22, 2.23) αιιά θαη ζηε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα [Walsh et al, 2008], 
φπνπ ε εμνπδεηέξσζε ηεο BMP-7 απμάλεη ηελ έθθξαζε ηεο ηλνλεθηίλεο θαη 
ηνπ θνιιαγφλνπ ηχπνπ ΗΗΗ, επάγεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ κεζαγγεηαθψλ 
θπηηάξσλ θαη ηελ επηζειηαθή πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε (ΔΜΣ) [Roxburgh 
et al, 2006] ζην δηαβεηηθφ πεξηβάιινλ (εηθ. 2.24).  ε βηνςίεο λεθξνχ αζζελψλ 
κε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα δηαπηζηψζεθε ε έθθξαζε ηεο γθξεκιίλεο καδί κε 
απηή ηνπ TGF-β ζην ζσιελαξνδηάκεζν ρψξν θαη εηδηθφηεξα ζε πεξηνρέο 
ίλσζεο [Dolan et al 2005, Blish et al, 2008]. ηελ δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα ηα 
επίπεδα ηνπ m-RNA ηεο γθξεκιίλεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε λεθξηθή 
ιεηηνπξγία (θξεαηηλίλε νξνχ) [Walsh et al, 2008, Dolan et al, 2005]. Αληίζεηα 
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ζην θπζηνινγηθφ λεθξηθφ ηζηφ θαη ζε παζήζεηο φπνπ δελ εκθαλίδεηαη ίλσζε 
φπσο ζηελ λφζν ησλ ειαρίζησλ αιινηψζεσλ δελ έρεη δηαπηζησζεί έθθξαζε 
γθξεκιίλεο. Αληίζεηα, ππεξ-έθθξαδεηαη ζηνπο κελνεηδείο ζρεκαηηζκνχο ζε 
αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ζπεηξακαηνλεθξίηηδνο [Mezzano et al, 2007].     
       Ζ γθξεκιίλε απνηειεί επίζεο αγγεηνγελεηηθφ παξάγνληα, πνπ εθθξάδεηαη 
ζην ελδνζήιην [Stabile et al. 2007] θαη πξνάγεη ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ 
ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ [Suzuki M. et al, 2005], ελψ κεηψλεη ηελ ρεκεηνηαμία 
ησλ κνλνθπηηάξσλ [Thiago T. Maciel et al, 2008]. Γηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη 
δηαδξακαηίδεη έλα ξφιν θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θιεγκνλήο θαη ηεο 
αλνζνινγηθήο απάληεζεο [Chen et al, 2004].  
       Ζ ζηνρεπκέλε ππεξέθθξαζε ηεο γθξεκιίλεο ζε νζηενβιάζηεο in vivo 
νδεγεί ζε απηφκαηα θαηάγκαηα θαη ζε νζηενπελία, ελψ ε απνκάθξπλζε ηεο 
γθξεκιίλεο ζε πνληίθηα, κεηά ηελ γέλλεζε, πξνθαιεί  αχμεζε ηεο νζηηθήο 
ππθλφηεηαο θαηά 40% [Gazzero et al, 2007, Tardif et al, 2009, Tardif et al, 
2004]. Σα επξήκαηα απηά αλαδεηθχνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο γθξεκιίλεο ζηνλ 
νζηηθφ κεηαβνιηζκφ θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε λέεο αλαβνιηθέο ζεξαπείεο 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νζηενπφξσζεο [Gazzero et al, 2007] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Δηθόλα 2.20 : Γξάζεηο ηεο γθξεκιίλεο, ελόο αληαγσληζηή ηεο BMP-7. Δπάγεη ηελ 
δξάζε ηνπ TGF-β θαη ηελ ΔΜΣ [Roxburgh et al, 2006]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 2.21 : Γεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηελ γθξεκιίλε, ΒΜΡ-7 θαη TGF-β [Roxburgh 
et al, 2006]. 
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Δηθόλα 2.22 : Γεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηελ γθξεκιίλε, ΒΜΡ-7 θαη TGF-β θαηά ηελ 
λεθξηθή αλάπηπμε [Roxburgh et al, 2006]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 2.23 : Γεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ζηελ γθξεκιίλε, ΒΜΡ-7 θαη TGF-β θαηά ηελ 
λεθξηθή αλάπηπμε θαη ηελ λεθξηθή βιάβε [Roxburgh et al, 2006]. 
 

 

 
 
Δηθόλα 2.24 : Νεόηεξα δεδνκέλα γηα ηελ γθξεκιίλε, ηελ ΒΜΡ-7 θαη ηνλ TGF-β θαηά 
ηελ λεθξηθή αλάπηπμε θαη ηελ λεθξηθή λόζν [Roxburgh et al, 2006] 

  
 
       Δπηπξφζζεηα ζηελ γθξεκιίλε απνδίδεηαη ζεκαληηθφο ξφινο ζηελ 
θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ αεξνθφξσλ νδψλ. Ζ γθξεκιίλε εθθξάδεηαη ζηα 
επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ θπζηνινγηθνχ πλεχκνλα θαη δηαηεξεί ηελ επηζειηαθή 
αθεξαηφηεηα [Costello CM et al, 2010], ελψ απμάλεηαη θπξίσο ζηνλ δηάκεζν 
ηζηφ κεηαμχ ησλ θπςειίδσλ θαηά ηελ ππνμία [Costelo et al. 2008]. ε αζζελείο  
κε ηδηνπαζή πλεπκνληθή ίλσζε, αιιά θαη ζηελ δηάκεζε πλεπκνλία, αλαθέξεηαη 
αχμεζε ηεο γθξεκιίλεο. 



 52 

       Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ην γεγνλφο φηη, ζηνλ εγθέθαιν ηνπ 
ελήιηθα αλαδείρζεθε έθθξαζε γθξεκιίλεο ζε λεπξψλεο θαη αζηξνθχηηαξα 
[Huillard θαη Marx, 2004]. Δπηπξφζζεηα, ε γθξεκιίλε εληνπίδεηαη ζηελ 
εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία 
δηαβεηηθήο ακθηβιηζηξνεηδνπάζεηαο θαη γιαπθψκαηνο [Lee et al, 2007, Robert 
J. Wordinger et al, 2007, Wordinger θαη Zode, 2007]. 
 
 
2.9.2 Γθξεκιίλε θαη αγγεηαθή βιάβε 
 
       Ζ αγγεηαθή επαζβέζησζε έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο σο θχξηνο 
παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθά ζπκβάκαηα ζε αζζελείο κε ρξφληα 
λεθξηθή αλεπάξθεηα. Πξφζθαηα θάλεθε φηη ε BMP-7 κεηψλεη ηελ αγγεηαθή 
επαζβέζησζε πνπ παξαηεξείηαη ζε επίκπεο κε νπξαηκία, ελψ ν αληαγσληζηεο 
ηεο ε γθξεκιίλε, ηαπηνπνηήζεθε ζηα αγγεηαθά ιεία κπτθά θχηηαξα ηεο ανξηήο  
(VSMCs) [Thiago T. Maciel et al, 2008] θαη ζεσξείηαη φηη ζπκκεηέρεη ζηελ 
παζνγέλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Πξάγκαηη ε γθξεκιίκε ππεξεθθξάδεηαη ζηνλ κέζν 
ρηηψλα ησλ αγγείσλ ησλ νπξαηκηθψλ επίκπσλ (εηθ. 2.25) [Aquiles Jara, 2009]. 
Δπηπιένλ ε γθξεκιίλε αιιειεπηδξά κε πξσηείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
θπηηαξηθή κεηαλάζηεπζε [Thiago T. Maciel et al, 2008]. Ζ έθθξαζή ηεο ζηα 
ιεία κπηθά θχηηαξα, ξπζκίδεηαη απφ απμεηηθνχο παξάγνληεο θαη απμάλεηαη  
κεηά απφ αγγεηνπιαζηηθή θαξσηίδσλ, ζηνλ λενδεκηνπξγεζέληα έζσ ρηηψλα 
[Thiago T. Maciel et al, 2008] Ζ ζεκαηνδφηεζε ησλ BMPs δελ απνηειεί ην 
κφλν ζχζηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παζνγέλεηα ηεο αγγεηαθήο βιάβεο. 
Έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο ζην παξειζφλ, αλαζηνιήο ηνπ λενδεκηνπξγεζέληα 
έζσ ρηηψλα, κέζσ αλαζηνιήο άιισλ κνλνπαηηψλ φπσο ηνπ RAAS θαη ηνπ 
PDGF, κε κεξηθή επηηπρία ζε πεηξακαηηθά κνληέια θαη απνγνεηεπηηθά 
απνηειέζκαηα ζε αλζξψπηλεο κειέηεο [Thiago T. Maciel et al, 2008].  
 

 

 
Δηθόλα 2.25 : Αλνζνηζηνρεκηθή κειέηε θαη in 
situ πβξπδηζκόο (ISH) γηα ηελ γθξεκιίλε ζε 
αγγεία πγεηώλ λεθξώλ (λεθξηθνί δόηεο) θαη ζε 
νπξαηκηθνύο αζζελείο. Αξλεηηθή ή αζζελήο 
έθθξαζε παξαηεξείηαη ζηηο αξηεξίεο ησλ 
λεθξηθώλ δνηώλ  (A, 10Υ, and B, 20Υ). έληνλε 
έθθξαζε γθξεκιίλεο παξαηεξείηαη ζηνλ κέζν 
ρεηηώλα ησλ γαζηξηθώλ αγγείσλ ησλ ρξόλησλ 
αηκνθαζαηξνκέλσλ αζζελώλ (C–D, 20Υ). Σν 
mRNA ηεο γθξεκιίλεο ππεξεθθξάδεηαη ζηνλ 
κέζν ρηηώλα ησλ αξηεξηώλ ησλ νπξαηκηθώλ 
αζζελώλ (F, 20Υ). Αξλεηηθή έθθξαζε ζην 
δείγκα ειέγρνπ (E, 20Υ) [Aquiles Jara, 2009]. 
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2.9.3 Γθξεκιίλε θαη θαξθίλνο 
 
       Ζ γθξεκιίλε αλεπξίζθεηαη ζε δηάθνξα είδε θαξθίλνπ ζηνλ άλζξσπν, 
φπσο ζε θαξθίλν ηξαρήινπ, πλεχκνλα, σνζεθψλ, λεθξνχ, καζηνχ, παρένο 
εληέξνπ, παγθξέαηνο, θαη ζηα ζαξθψκαηα [Hong Namkoong et al, 2006]. Δλψ 
εθθξάδεηαη επηπξφζζεηα ζην κηθξνπεξηβάιινλ ζηνλ θαξθίλν ζε δηάθνξα είδε 
λενπιαζηψλ ζηνλ άλζξσπν (π.ρ. βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα, θαξθίλσκα 
νηζνθάγνπ, παγθξέαηνο θ.α.) επάγνληαο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 
θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. H γθξεκιίλε ζπλαζξνίδεηαη ζην κηθξνπεξηβάιινλ ζηνλ 
θαξθίλν θαη πξνάγεη ηελ έθθξαζε ηλνβιαζηψλ [Blish et al, 2008]. Πηζαλφλ, ηα 
θαξθηληθά θχηηαξα λα ρξεηάδνληαη ηνπο αληαγσληζηέο ησλ BMPs πνπ 
επάγνληαη απφ θαξθηληθνχο ηλνβιάζηεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ έθθξαζή ηνπο 
[Sneddon et al, 2006]. 
       ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαθνήζεηαο νη BMPs επάγνπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε 
ησλ stem θπηηάξσλ θαη ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηνλ ρψξν παξακνλήο ηνπο, ελψ ε 
γθξεκιίλε αλαζηέιιεη ηελ δηαθνξνπνίεζε in vitro [Kosinski et al, 2007].  Οη 
παξαηεξήζεηο απηέο νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε φηη, νη αληαγσληζηέο ησλ BMPs 
ίζσο δεκηνπξγνχλ κηα «θσιεά» (εηθ. 2.26) γηα ηελ απηναλαλέσζε ησλ stem 
θπηηάξσλ ζε κεξηθέο θαθνήζεηεο [Kosinski et al, 2007]. Αιιειεπηδξάζεηο 
κεηαμχ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θαη παξαγφλησλ ηνπ θαξθηληθνχ 
κηθξνπεξηβάιινληνο ή ηεο θσιεάο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, ίζσο 
δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επαγσγή θαη ζηελ εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ 
(εηθ. 2.27) [Xiao – Jun Ma et al, 2009]. 
 

 
 

 

Δηθόλα 2.26 : Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο αλάπηπμεο ησλ επηζειηαθώλ θπηηάξσλ ηνπ 
παρένο εληέξνπ ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο ζέζεο έδξαζεο ησλ stem θπηηάξσλ (θσιεά). 
Αλαγξάθνληαη κόλν γνλίδηα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή έθθξαζε [Kosinski et al, 2007].  
. 
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Δηθόλα 2.27 : ρεκαηηθόο παξαιιειηζκόο ηνπ ξόινπ ηωλ BMPs θαη ηωλ 
αληαγωληζηώλ ηνπο ζηελ θωιεά ηωλ θαξθηληθώλ θαη ηωλ θπζηνινγηθώλ stem 
θπηηάξωλ. Οη BMPs επάγνπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη αλαζηέιινπλ ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκό ησλ θπζηνινγηθώλ stem / θαη πξνγνληθώλ θπηηάξσλ (επάλσ) ελώ νη 
αληαγσληζηέο ησλ ΒMPs αληηζηξέθνπλ απηή ηελ δξάζε πξνο όθεινο ηνπ 
πνιιαπιαζηαζκνύ. εκαηνδνηηθά κόξηα όπσο π.ρ. νη αληαγσληζηέο ησλ BMPs,  είλαη 
θξηηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απην-αλαλέσζε ησλ stem θπηηάξσλ. Οη BMPs κπνξνύλ λα 
αλαζηείινπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ (θάησ). Οη αληαγσληζηέο 
ησλ BMPs πνπ εθθξίλνληαη από ηελ θσιεά ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ, κπνξνύλ λα 
αληηζηξέςνπλ απηή ηελ αλαζηνιή, δηεπθνιύλνληαο ηνλ θπηηαξηθό πνιιαπιαζηαζκό 
ηνπ όγθνπ [Sneddon et al, 2006]. 
 

      ε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, νη παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ην stemness 
ησλ βιαζηνθπηηάξσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληαγσληζηψλ ησλ 
BMPs), πξνέξρνληαη απφ ηελ θσιεά ησλ stem θπηηάξσλ. Ζ αλαζηνιή ηεο 
γθξεκιίλεο θαη ηεο πξσηείλεο πξφζδεζήο ηεο (YWHAH πξσηείλε) κπνξεί λα 
απνηειέζεη κειινληηθφ ζεξαπεπηηθφ ζηφρν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ 
[Ting Xie θαη Linheng Li , 2007, Hong Namkoong et al, 2006]. 
 



 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Δηθόλα 2.28 : Απμεκέλε έθθξαζε γθξεκιίλεο 1 RNA ζε είδε λενπιαζηώλ. (Ζ 
ζεηηθόηεηα ηνπ ζήκαηνο απεηθνλίδεηαη κε θαθέ ρξώζε) Αληηπξνζσπεπηηθέο 
απεηθνλίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ΗSH γηα ην RNA ηεο γθξεκιίλεο ζε δηάθνξα είδε 
θαξθίλνπ. Ο θαξθίλνο ηνπ λεθξνύ έρεη ρακειή έθθξαζε ζε ζρέζε κε άιια είδε 
λενπιαζηώλ [Sneddon et al, 2006].  
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 
 
3.1 Βλαζηοκωηηαπα (stem κωηηαπα) 
 
       Οη εμειίμεηο ζηελ βηνινγία ησλ βιαζηνθπηηάξσλ, βνεζνχλ ζηελ 
θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ νξγαλνγέλεζεο, θαξθηλνγέλεζεο, αιιά θαη ζηνλ 
ζρεδηαζκφ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ σο ζεξαπεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηηάρπλζε 
ηεο ηζηηθήο επηδηφξζσζεο. 
       Σα βιαζηηθά (stem) θχηηαξα δηαζέηνπλ ηηο εμήο κνλαδηθέο ηδηφηεηεο : 1) 
Απην-αλαλέσζε θαη 2) Πνιπδπλακία, δειαδή ηθαλφηεηα λα απην-αλαλεψλνληαη 
απεξηφξηζηα (self-renewal) θαη λα δηαθνξνπνηνχληαη δπλακηθά παξάγνληαο 
δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ «απνγφλνπο» (pluripotent θχηηαξα) (εηθ. 3.1). 
Γηαθνξνπνίεζε βιαζηνθπηηάξσλ, θαιείηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα κε- 
εμεηδηθεπκέλα βιαζηνθχηηαξα, εμεηδηθεχνληαη ζηαδηαθά.Ζ ξχζκηζε ηεο απαηηεί 
έλα ζχλζεην ξπζκηζηηθφ δίθηπν εζσηεξηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, κέζσ 
γνληδίσλ, αιιά θαη εμσηεξηθή ζεκαηνδφηεζε κέζσ νπζηψλ πνπ εθθξίλνληαη 



 56 

απφ άιια θχηηαξα, απφ ηελ θπζηθή επαθή κε γεηηνληθά θχηηαξα θαη απφ κφξηα 
ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο. Οη αιιειεπηδξάζεηο απηψλ ησλ ζεκαηνδνηηθψλ 
κνλνπαηηψλ, πξνθαινχλ ηελ απφθηεζε επηγελεηηθώλ δεηθηψλ πάλσ ζην 
θπηηαξηθφ DNA, πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ θπηηαξηθή ηνπ έθθξαζε, ελψ κπνξνχλ 
λα κεηαδνζνχλ θαη ζηελ επφκελε γεληά [Hemberger et al, 2009]. 
       Καηά ηελ νξγαλνγέλεζε ησλ ζειαζηηθψλ, απφ ην γνληκνπνηεκέλν σάξην, 
δεκηνπξγείηαη έλαο ζχλζεηνο νξγαληζκφο κε 200 δηαθνξεηηθνχο θπηηαξηθνχο 
ηχπνπο. Απηφ ην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 
πξψηκσλ εκβξπηθψλ stem θπηηάξσλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη λα 
δηαθνξνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο θπηηαξηθέο ζεηξέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ germ ζεηξψλ [Wobus  θαη Boheler, 2005].  
       Totipotency (νινδπλακηθφηεηα), νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο 
νιφθιεξνπ νξγαληζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ εκβξπηθνχ ηζηνχ θαη 
ηνπ πιαθνχληα. Μφλν ην γνληκνπνηεκέλν σάξην (δπγσηφ) θαη νη απφγνλνη ησλ 
δχν πξψησλ δηαηξέζεσλ είλαη totipotent (παληνδύλακα), είλαη ηθαλά δειαδή λα 
ζρεκαηίζνπλ ην έκβξπν θαζψο θαη εμσεκβξπηθνχο ηζηνχο (ηξνθνβιάζηε). 
Μεηά απφ ηέζζεξεηο πεξίπνπ εκέξεο, ηα totipotent θχηηαξα αξρίδνπλ λα 
δηαθνξνπνηνχληαη ζρεκαηίδνληαο ηελ βιαζηνθχζηε θαη κηα νκάδα θπηηάξσλ 
πνπ νλνκάδεηαη εζσηεξηθή κάδα θπηηάξσλ ICM (Inner Cell Mass) απφ φπνπ 
θαη αλαπηχζζεηαη ην έκβξπν. Σα θχηηαξα ηεο εζσηεξηθήο ζηηβάδαο, δελ είλαη 
νινδχλακα πιένλ αιιά πνιπδχλακα (pluripotent). Σα Pluripotent 
βιαζηνθχηηαξα  πξνέξρνληαη ινηπφλ απφ ηα totipotent κεηά απφ πάξνδν 
ιίγσλ εκεξψλ. Γηαρσξίδνληαη ζηα εκβξπηθά βιαζηνθχηηαξα θαη ζηα εκβξπηθά 
γελλεηηθά (germ) stem θχηηαξα. Δίλαη αιεζή βιαζηνθχηηαξα γηαηί κπνξεί λα 
δηαθνξνπνηεζνχλ ζε νπνηνλδήπνηε ηχπν θπηηάξσλ, εθηφο ησλ  totipotent. Με 
ηελ πξφνδν ηεο  εκβξπηθήο αλάπηπμεο κεηαηξέπνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν 
θπηηαξηθφ ηχπν ράλνληαο ην απεξηφξηζην δπλακηθφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπο. [Υie 
θαη Liu, 2007]. 
           Καζ‘φιε ηελ δηάξθεηα δσήο θάζε νξγαληζκνχ, ηα βιαζηνθχηηαξα, 
εδξεχνπλ ζε δηάθνξνπο ηζηνχο θαη φξγαλα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκνηφζηαζε 
αλαγελλψληαο ηζηνχο πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε (εηθ. 3.2).  
        

 
Δηθόλα 3.1: Σα Stem Κύηηαξα Xαξαθηεξίδνληαη από ηθαλόηεηα απεξηόξηζηεο απην-
αλαλέσζεο (self-renewal) θαη δπλακηθή γηα δηαθνξνπνίεζε πξνο δηαθνξεηηθνύο 
ηύπνπο θπηηάξσλ (pluripotency).  
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Δηθόλα 3.2: σκαηηθά Stem θύηηαξα (ή ελήιηθα stem θύηηαξα) βξίζθνληαη ζηνπο 

ηζηνύο ηνπ ζώκαηνο θαη ζπληζηνύλ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο ηεο θπζηνινγίαο θαη 

παζνινγίαο [Watt θαη Eggan, 2006].  
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3.1.1 Πνηνη παξάγνληεο δηέπνπλ ηελ απην-αλαλέσζε ησλ stem θπηηάξσλ; 
  

       Σα stem θχηηαξα ζπλερίδνπλ λα απην-αλαλεψλνληαη ππφ ηελ επίδξαζε 
ελφο απηνξπζκηδφκελνπ δηθηχνπ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ, πνπ εκπνδίδεη 
ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη πξνάγεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, θαη επίζεο ιφγσ 
επηγελεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηχνπ απηνχ 
ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ (εηθ. 3.3) [Schutz θαη Hoffman, 2007, Niwa, 
2007]. 
 

 
 

Δηθόλα 3.3 : Γίθηπν κεηαγξαθηθώλ παξαγόλησλ πνπ ειέγρεη ηελ απηναλαλέσζε θαη 
δηαθνξνπνίεζε ησλ εκβξπτθώλ stem θπηηάξσλ. Σα εκβξπτθά stem θύηηαξα 
ζπλερίδνπλ λα απην-αλαλεώλνληαη ππό ηελ επίδξαζε  ελόο απην-ξπζκηδόκελνπ 
δηθηύνπ κεηαγξαθηθώλ παξαγόληωλ, πνπ εκπνδίδεη ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη 
πξνάγεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκό. Καη επίζεο, ιόγσ επηγελεηηθώλ δηαδηθαζηώλ, πνπ 
πηζαλόλ βξίζθνληαη ππό ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηύνπ απηνύ ησλ κεηαγξαθηθώλ 
παξαγόλησλ [Schutz θαη Hoffman, 2007, Niwa, 2007]. 

εκαληηθέο ελδείμεηο εηζεγνχληαη φηη ε ηξηάδα  ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ 
OCT4, SOX2 θαη Nanog δηέπνπλ ηελ πνιπδπλακία ησλ stem θπηηάξσλ in vivo 
θαη in vitro (εηθ. 3.4) [Silva θαη Smith, 2008].  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3.4 : εκαληηθέο ελδείμεηο εηζεγνύληαη όηη: ε ηξηάδα ησλ κεηαγξαθηθώλ 
παξαγόλησλ, OCT4, SOX2 θαη Nanog,  δηέπνπλ ηελ πνιπδπλακία ησλ stem 
θπηηάξσλ in vivo θαη in vitro [Silva θαη Smith, 2008]. 
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Ρπζκηζηέο θιεηδί ηεο απηναλαλέσζεο ησλ stem θπηηάξσλ απνηειεί ε 
Polycomb group protein νηθνγέλεηα (PcG) [Spirakow θαη Fisher, 2007]. 

 

 

Δηθόλα 3.5 : Σα δίθηπα ησλ ξπζκηζηηθώλ παξαγόλησλ πνπ δηέπνπλ ηελ πνιπδπλακία 
θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ stem θπηηάξσλ, πεξηιακβάλνπλ ηελ θπθιηθή ξπζκηζηηθή 
ζεκαηνδόηεζε ησλ κεηαγξαθηθώλ παξαγόλησλ Nanog, OCT4 θαη SOX2, θαζώο θαη 
ηεο νκάδαο polycomb πνπ θαηαζηέιεη ηελ ρξσκαηίλε, θαη ηα microRNAs ησλ stem 
θπηηάξσλ [Κashyap et al, 2009].  
 
 
 

3.1.2 Πώο γίλεηαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ stem θπηηάξσλ; 
 

        Με βάζε ηελ ηδηφηεηα πνιιψλ stem θπηηάξσλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη κε 
βξαδχηεξν ξπζκφ απφ ηα ππφινηπα θχηηαξα, αλαπηχρζεθε κηα ηερληθή 
ηαπηνπνίεζήο ηνπο. Σα stem θχηηαξα αλαγλσξίδνληαη σο θχηηαξα πνπ 
θαηαθξαηνχλ ηελ ρξσζηηθή tritiated thymidine ή bromodeoxyuridine (BrdU)   
θαη νλνκάδνληαη Label - Retaining Cells (LRCs). ηα ηαρχηεξα 
πνιιαπιαζηαδφκελα TACs (δεο παξαθάησ) ε ρξσζηηθή αξαηψλεηαη 
πεξηζζφηεξν κε ηνπο δηαδνρηθνχο θπηηαξηθνχο θχθινπο θαζψο πεξλά ζηα 
ζπγαηξηθά θχηηαξα. Πξνθαλψο απηή ε ηερληθή πξέπεη λα αμηνινγεζεί 
πεξαηηέξσ θαζψο έρνπλ πιένλ αλαγλσξηζζεί θαη πιεζπζκνί stem θπηηάξσλ 
πνπ δελ δηαηξνχληαη κε βξαδχ ξπζκφ [π.ρ. αηκνπνηεηηθά stem θχηηαξα (HSC) 
[http://stemcell.nih.gov].  

 
3.1.3 Πσο γίλεηαη ε απην-αλαλέσζε ησλ stem θπηηάξσλ; 

 
       Σα stem θχηηαξα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα  δηαηξνχληαη αζχκκεηξα (αιιά θαη 
ζπκκεηξηθά), δειαδή λα δίλνπλ γέλεζε ζε έλα ζπγαηξηθφ παλνκνηφηππν κε ην 
αξρηθφ θχηηαξν θαη ζε έλα πην δεζκεπκέλν, γηα ζπγθεθξηκέλε δηαθνξνπνίεζε, 
πξνγνληθφ θχηηαξν. Σν θχηηαξν απηφ νλνκάδεηαη Σransit Αmplyfying Cell ή 
TAC. Tα Σransit Αmplyfying θχηηαξα ηειηθά θαζίζηαληαη αλίθαλα γηα 
πνιιαπιαζηαζκφ θαη κεηαηξέπνληαη ζε ηειηθψο δηαθνξνπνηεκέλα (terminally 
differentiated TD) θχηηαξα [Υie θαη Liu, 2007]. 
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Δηθόλα 3.6 :  Μεραληζκνί δηαηήξεζεο ηνπο αξηζκνύ ησλ stem θπηηάξσλ. (Α) Όια ηα 
stem θύηηαξα κπνξνύλ λα δηαηξεζνύλ αζύκκεηξα. (Β) Ίζνη αξηζκνί ζπκκεηξηθώλ 
δηαηξέζεσλ παξάγνπλ είηε stem θύηηαξα είηε TACs. (C) πλδπαζκόο ζπκκεηξηθώλ θαη 
αζύκκεηξσλ δηαηξέζεσλ. (D) Δμίζνπ ελδνγελή θαη εμσγελή ζήκαηα θαζνξίδνπλ ηελ 
πνξεία ηνπ θπηηάξνπ. Stem θύηηαξα, θίηξηλα-TACs, κπιε [Alison and Islam, 2009].  
 

       Ζ ζπκκεηξηθή δηαίξεζε ησλ stem θπηηάξσλ παξέρεη έλα κεραληζκφ 
αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ stem θπηηάξσλ κεηά απφ απψιεηά ηνπο. Μπνξεί 
φκσο δπλεηηθά λα πξνθαιέζεη θαη κηα κε ειεγρφκελε θιηκάθσζε ηνπ αξηζκνχ 
ησλ stem θπηηάξσλ. Δλαιιαθηηθά ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ ζεκάησλ 
δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε εμάιεηςε ησλ stem θπηηάξσλ (εηθ. 3.6). Γχν βαζηθνί 
κεραληζκνί θαίλεηαη λα δηέπνπλ ηελ αζχκκεηξε θπηηαξηθή δηαίξεζε: (α) ε 
αζχκκεηξε θαηαλνκή ελδνθπηηαξηθψλ ζεκάησλ θαη (β) ν αζχκκεηξνο 
πξνζαλαηνιηζκφο θαη επαθή ησλ ζπγαηξηθψλ θπηηάξσλ κε ζηνηρεία ηεο 
θσιεάο (δεο ελφηεηα 3.2) ή κε εμσγελή ζήκαηα. ε θαιιηέξγεηεο stem 
θπηηάξσλ ε πξνζζήθε παξαγφλησλ πνπ επάγνπλ ηελ ΔΜΣ (φπσο TGF-β, 
Snail ή Twist) δηαηεξεί ηα stem θχηηαξα ζε αδηαθνξνπνίεηε θαηάζηαζε (εηθ. 
3.8) [Roberts θαη Mishra, 2005]. 
       Οη εξεπλεηέο έρνπλ εζηηάζεη ζηελ ζεξαπεπηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηξηψλ 
ηχπσλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ: ηα εκβξπηθά βιαζηνθχηηαξα, ηα ελήιηθα ή 
ζσκαηηθά βιαζηνθχηηαξα θαη ηα Ηnduced Pluripotent Stem θχηηαξα (iPS). 
       Σα εμβπςφκά βλαζηοκωηηαπα πξνέξρνληαη απφ σάξηα πνπ 
γνληκνπνηήζεθαλ in vitro  θαη δηαηέζεθαλ γηα έξεπλα κεηά απφ έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε. Σα αλζξψπηλα εκβξπηθά βιαζηνθχηηαξα είλαη 4-5 εκεξψλ θαη 
πξνέξρνληαη απφ ηελ βιαζηνθχζηε. Ζ βιαζηνθχζηε πεξηέρεη ηελ εζσηεξηθή 
θπηηαξηθή κάδα (inner cell mass), κηα νκάδα θπηηάξσλ απφ φπνπ ζα 
αλαπηπρζεί ην έκβξπν. Σα εκβξπηθά βιαζηνθχηηαξα θαιιηεξγνχληαη 
(ζεσξεηηθά επ‘αφξηζηνλ, πξαθηηθά φκσο γηα κήλεο), απηναλαλεψλνληαη ελψ 
παξακέλνπλ αδηαθνξνπνίεηα. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 
επηθαλεηαθνχο δείθηεο θαη κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο, πνπ ελεξγνπνηνχλ θαη 
απελεξγνπνηνχλ γνλίδηα ηελ ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή. Οη ζεκαληηθφηεξνη είλαη νη 
Nanog, Oct4 θαη SOX2 [Zuba-Surma EK, 2008]. Σα εκβξπηθά βιαζηνθχηηαξα 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλαγελλεηηθή ηαηξηθή θαη γηα ηελ 
δεκηνπξγία θαξκάθσλ [Sartipy et al, 2007]  πεξηβάιινληαη φκσο απφ εζηθά, 

javascript:glosspop('innermass')
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λνκηθά θαη πνιηηηθά δηιήκκαηα, ιφγσ ηεο ρξήζεο αλζξψπηλσλ εκβξχσλ, ελψ 
ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα απφξξηςεο φηαλ κεηακνζρεπζνχλ ζε αζζελείο. 
 

 
Δηθόλα 3.7 : πκκεηνρή κειώλ ηεο TGF-β ππεξ-νηθνγέλεηαο ζηελ δηαθνξνπνίεζε 
(θόθθηλα βέιε) ησλ  εκβξπηθώλ stem  θπηηάξσλ θαη ησλ απνγόλσλ ηνπο θαη/ή ζηελ 
δηαηήξεζε κηαο αδηαθνξνπνίεηεο θαηάζηαζεο (κπιε βέιε). Οη BMPs θαη νη αθηηβίλεο, 
(κέιε ηεο TGF-β ππεξ-νηθνγέλεηαο) επάγνπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ηζηώλ πνπ 
πξνέξρνληαη από ην κεζόδεξκα θαη ην ελδόδεξκα, ελώ αλαζηέιινπλ ηελ 
δηαθνξνπνίεζε ηνπ εθηνδέξκαηνο πξνο λεπξηθό ηζηό θαη δέξκα [Watabe θαη 
Miyazono, 2009]. 

 
       Σα ενήλικα ή ζυμαηικά βλαζηοκωηηαπα, κπνξνχλ λα 
δηαθνξνπνηεζνχλ απνθηψληαο ηδηφηεηεο εμεηδηθεπκέλσλ θπηηάξσλ, 
ζπκκεηέρνληαο ζηελ ηζηηθή νκνηφζηαζε θαη επηδηφξζσζε. Σελ δεθαεηία ηνπ 
1950, δηαπηζηψζεθε φηη ν κπειφο ησλ νζηψλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δχν 
είδε  ελήιηθσλ βιαζηνθπηηάξσλ: Σα αηκνπνηεηηθά θαη ηα κε- αηκνπνηεηηθά 
βιαζηνθχηηαξα ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ κπεινχ (εηθ. 3.6), πνπ νλνκάδνληαη θαη 
κεζεγρπκαηηθά stem θχηηαξα (MSCs). Σα ηειεπηαία ζπληεινχλ ζηελ 
αηκνπνίεζε αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία ιηπνθπηηάξσλ, νζηενθπηηάξσλ, 
ρνλδξνθπηηάξσλ θαη ηλνβιαζηψλ. Σα MSCs ρνξεγνχληαη εμσγελψο γηα 
ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο [Aquino JB et al, 2010, Salem θαη Thiermann, 2010, 
Hematti, 2008] ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ccRCC [Childs R. et al, 2000, 
Linehan et al, 2003]. 
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Δηθόλα 3.8 : Ο κπειόο ησλ νζηώλ πεξηιακβάλεη δπν είδε ελήιηθσλ βιαζηνθπηηάξσλ, 
ηα αηκνπνηεηηθά (HSC) θαη ηα κεζεγρπκαηηθά (MSC) stem θύηηαξα [Al Caplan, 2009]  
  
 

       χκθσλα κε ηελ δηεζλή θνηλφηεηα θπηηαξηθήο ζεξαπείαο (ISCT-
Inetrnational Society of Cellular therapy) σο κεζεγρπκαηηθά βιαζηνθύηηαξα 
(MSC), νξίδνληαη κφλν απηά πνπ  ηεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνππνζέζεηο. Δθηφο 
απφ ηελ πιαζηηθφηεηα θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε, φηαλ δηαηεξνχληαη ζε 
θπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο, πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε 
ιηπνθχηηαξα θαη νζηενθχηηαξα θαη επίζεο λα εθθξάδνπλ ηνπο επηθαλεηαθνχο 
δείθηεο CD105, CD73, CD90 θαη φρη ηνπο CD45, CD34, CD14, CD11b, CD19, 
HLA-DR [Dominici et al, 2006, Horwitz et al, 2005]. Οη Seib θαη ζπλ. (2009) 
έδεημαλ φηη νη ελδνγελείο BMPs ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απηφκαηε νζηενγέλεζε 
(κέζσ MSC δηαθνξνπνίεζεο), κέζσ Smad - αλεμάξηεηεο ζεκαηνδφηεζεο 
[Seib et al, 2009].  
       Σν 2006, ν Yamanaka θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαηάθεξαλ κε ηελ 
ππεξέθθξαζε ηνπ «θνπαξηέηνπ»  ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ OCT4, 
SOX2, KLF4 θαη c-MYC λα δεκηνπξγήζνπλ απφ ηλνβιάζηεο δέξκαηνο 
πνληηθνχ, πνιπδχλακα stem θχηηαξα  ηα νπνία εθπιεξνχλ  φια ηα θξηηήξηα 
νξηζκνχ ησλ εκβξπτθψλ stem θπηηάξσλ. Απηά ηα θχηηαξα νλνκάδνληαη 
(Ηnduced Pluripotent Stem cells- iPS κωηηαπα) θαη σο πιεηνηξνπηθά πιένλ 
θχηηαξα κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ ζε δηάθνξα είδε θπηηάξσλ, 
ρσξίο ην εζηθφ δίιεκκα ηεο θαηαζηξνθήο ελφο εκβξχνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν 
Yamanaka θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, θαηάθεξαλ λα γπξίζνπλ πίζσ ην «ξνιφη ηνπ 
θπηηάξνπ». Σν πξσηφθνιιν εθαξκφζηεθε ζηελ ζπλέρεηα θαη ζε αλζξψπηλα 
ζσκαηηθά θχηηαξα [Takahashi et al 2007, Yu et al 2007, Lowry et al 2008, 
Park et al 2008]. ε κεηαγελέζηεξεο κειέηεο αληηθαηαζηάζεθαλ νη αξρηθνί 
κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο κε παξφκνηνπο [Amabile θαη Meissner, 2009, 
Nishikawa 2008], εθηφο απφ ηνλ OCT4. Δίλαη πηζαλφλ κφλν ν OCT4 λα είλαη ν 
κνλαδηθφο απαξαίηεηνο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ 
επαλαπξνγξακκαηηζκφ, θαη φηη νη ππφινηπνη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο ή 
ζεκαηνδνηηθά κφξηα ρξεζηκεχνπλ ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
θπθιψκαηνο πνιπδπλακίαο. Γίλεηαη πξφζθαηα πξνζπάζεηα κε λέα 
πξσηφθνιια λα αληηθαηαζηαζεί ν OCT4 κε ηνλ ππξεληθφ ππνδνρέα Nr5a2 
[Heng et al, 2010]. 
       Σα παξαρζέληα iPS θχηηαξα είλαη παξφκνηα κε ηα αλζξψπηλα εκβξπηθά 
stem θχηηαξα ζε πνιιέο παξακέηξνπο, (π.ρ δείθηεο επηθαλείαο, γνληδηαθή 
έθθξαζε). Γελ πξφθεηηαη φκσο γηα παλνκνηφηππα θχηηαξα, θαζψο αλαιχζεηο 
κε DNA κηθξνζπζηνηρίεο αλίρλεπζαλ δηαθνξέο. Δπνκέλσο απαηηνχληαη 
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πεξαηηέξσ έξεπλεο γηα λα πξνζδηνξηζζεί εάλ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα 
αλζξψπηλα εκβξπηθά stem θχηηαξα [Yamanaka, 2006]. 
       Γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ επαλαπξνγξακκαηηζκνχ, απαηηνχληαη πνιιαπινί 
θχθινη δηπιαζηαζκνχ ηνπ DNA θαη θπηηαξηθψλ δηαηξέζεσλ, de novν  
κεζπιίσζε θαη απνκεζπιίσζε ηνπ DNA, κε απνηέιεζκα λα θαηαιήμνπλ  ζε 
πνιπδχλακε θαηάζηαζε νξηζκέλα κφλν θπηηάξα απφ ην ζχλνιν ησλ αξρηθψλ 
ηλνβιαζηψλ. Παξάγεηαη ζπλήζσο έλα κηθξφ θιάζκα (ηεο ηάμεο ηνπ 0,5%) ησλ 
αξρηθψλ ηλνβιαζηψλ [Yamanaka, 2006]. Eίλαη πηζαλφ, φηη, νξηζκέλα κφλν 
θχηηαξα φπσο ηα πνιχ ζπάληα ζσκαηηθά stem θχηηαξα είλαη επαίζζεηα γηα 
επαλαπξνγξακκαηηζκφ. Οη πξσηείλεο Polycomb θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
ηζηνλψλ, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαζηνιή ησλ ξπζκηζηψλ ηεο 
αλάπηπμεο ησλ εκβξπηθψλ stem θπηηάξσλ θαη ρξεηάδεηαη λα εθθξαζηνχλ μαλά 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επαλαπξνγξακκαηηζκνχ [Maherali et al, 2007]. 
       Σα iPS θχηηαξα απνηεινχλ κνλαδηθή πιαηθφξκα αλάδεημεο ησλ 
κνξηαθψλ κεραληζκψλ πνπ ππνγξακκίδνπλ ηνλ επηγελεηηθφ επαλα-
πξνγξακκαηηζκφ, φκσο αθφκα πξφθεηηαη γηα αθξηβή θαη πνιχρξνλε 
δηαδηθαζία [Cyranoski, 2008]. 
 

 
3.2 Βλαζηοκςηηαπικέρ θυλεέρ (Stem cell niche) 
 
       Σα ζσκαηηθά stem θχηηαξα ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο ηζηνχο θαζψο είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ νκνηφζηαζή  θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο κεηά απφ βιάβε. 
ην πνιχ απαηηεηηθφ  έξγν, ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ην κηθξνπεξηβάιινλ πνπ 
ηα πεξηβάιιεη [Greco θαη Rameshwar, 2008], ην νπνίν παξέρεη πξνζηαζία 
αιιά ζπγρξφλσο εκθαλίδεη θαη πνιχ ζεκαληηθή ξπζκηζηηθή δξάζε. Απηφ ην 
κηθξνπεξηβάιινλ, θαιείηαη θυλεά (stem cells niche), είλαη έλαο αλαηνκηθά 
πξνζδηνξηζκέλνο ρψξνο πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί ζε πνιινχο ηζηνχο [Kosinski, 
2007], θαη ξπζκίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ stem θπηηάξσλ, ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη 
πξνζαξκφδεη ηα stem θχηηαξα ζε ζπλζήθεο πίεζεο ή αιιαγψλ (εηθ. 3.9). 
       Ζ έλλνηα ηεο βιαζηνθπηηαξηθήο θσιεάο, πεξηγξάθεθε αξρηθά απφ ηνλ 
Ray Schofield ην 1978 ζηελ πξνζπάζεηα λα νξηνζεηήζεη ην κηθξνπεξηβάιινλ 
παξακνλήο ησλ αηκνπνηεηηθψλ βιαζηνθπηηάξσλ. Φσιεέο in vivo έρνπλ 
πεξηγξαθεί ζηελ δξνζφθηια, ην σάξην, ηνλ φξρε, ην δέξκα ησλ ζειαζηηθψλ, 
ηνλ κπειφ ησλ νζηψλ θαη ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα, ελψ έρνπλ αλαθεξζεί 
θσιεέο ζηνλ ελδννζηηθφ ρψξν [Jones θαη Wagers, 2008]. Ζ αλαγλψξηζε θαη 
πεξηγξαθή ησλ θσιεψλ  πεξηπιέθεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα stem θχηηαξα 
είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα ελψ δελ ππάξρνπλ θαη νη θαηάιιεινη δείθηεο γηα ηελ  
ηαπηνπνίεζή ηνπο. 
       Ζ αθξηβήο ηνπνγξαθηθή νξγάλσζε θαη ε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή ησλ 
stem θπηηάξσλ ζε κηα θσιεά, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηα πεξηβάιινληα 
θχηηαξα, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο δεμακελήο ησλ 
stem θπηηάξσλ, ελψ ηαπηφρξνλα απνηξέπεη ηελ δηαθνξνπνίεζή ηνπο.        
       Ζ ξπζκηζηηθή δξάζε ηεο θσιεάο επί ησλ ζσκαηηθψλ stem θπηηάξσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο θπζηθήο επαθήο ηνπ stem θπηηάξνπ κε ην 
κηθξνπεξηβάιινλ ηνπ θαη κέζσ  εθθξηλφκελσλ παξαγφλησλ φπσο  Wnt, BMP 
(πηλ. 3.1), Hedgehog, απμεηηθψλ παξαγφλησλ, δηακέζνπ πξνζηαγιαδίλεο E2 
(PGE2), αιιά θαη κέζσ κνξίσλ θαη ηφλησλ (φπσο Ca+ θαη Ο2- ζηα HCS (εηθ. 
3.11)). Πεξηιακβάλεη κία νκάδα θπηηάξσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα 
βιαζηνθχηηαξα κέζσ κνξίσλ πξνζθφιιεζεο. Ζ πνισκέλε πξνζθφιιεζε ησλ 
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stem θπηηάξσλ ζηα ππνζηεξηθηηθά θχηηαξα ηεο θσιεάο ή ζηελ εμσθπηηάξηα 
νπζία, αιιά θαη ε αζχκκεηξε ελδνθπηηάξηα θαηαλνκή, παξαγφλησλ κε 
αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ, ζπκβάιιεη ζηνλ πξναζαλαηνιηζκφ ηεο δηαίξεζεο ησλ 
stem θπηηάξσλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θπηηαξηθήο «κνίξαο» [Yamashita Y. , 
2009]. 
 

 
 

Πίλαθαο 3.1 : Γλσζηά παξαδείγκαηα θσιεώλ stem θπηηάξσλ [Jones θαη Wagers, 
2008].  
 

 
Δηθόλα 3.9 : Stem cell niche (“θσιεά”) Ζ θσιεά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ζπληήξεζε 
ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ Stem θπηηάξνπ θαη ηελ απην-αλαλεσηηθή ηνπ ηθαλόηεηα [Spradling 
et al, 2001].  
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Δηθόλα 3.10 : Yπνζεηηθή δνκή θσιεάο Ζ θσιεά είλαη κηα ζύλζεηε δπλακηθή δνκή, 
ζηελ νπνία  κεηαδίδνληαη θαη ιακβάλνληαη δηάθνξα ζήκαηα κεηαμύ ησλ θπηηάξσλ 
[Jones θαη Wagers, 2008]. 

 

 
Δηθόλα 3.11 : Ζ ζεκαηνδόηεζε ησλ ΒΜΡs κεζσ ηνπ ππνδνρέα BMPRIA, ξπζκίδεη 
έκκεζα ηα αηκνπνηεηηθά stem θύηηαξα ειέγρνληαο ην κέγεζνο ηεο θσιεάο ηνπο. Σν 
SNO θύηηαξν αληηπξνζσπεύεη ηνλ αηξαθηνεηδή νζηενβιάζηε (spindle – shaped 
osteoblast), έλαλ παξάγνληα θιεηδί ηεο θσιεάο ησλ HSC ζηνλ κπειό ησλ νζηώλ 
(Zhang et al, 2003). Ο αθξηβήο ξόινο ησλ BMPs ζηελ ξύζκηζε ησλ ΖSC δελ έρεη 
θαζνξηζηεί αθόκα [Zhang θαη Li, 2005].  
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3.3 Oι μεηαγπαθικοί παπάγονηερ OCT4, SOX2, Nanog, ηυν stem 
κςηηάπυν και οι επιγενεηικέρ ηποποποιήζειρ 
 
      Οη κεηαγξαθηθνί απηνί παξάγνληεο εθθξάδνληαη ζηα πνιπδχλακα 
εκβξπτθά stem θχηηαξα. Αλσκαιίεο ζηελ έθθξαζε ησλ OCT4 θαη Nanog 
πξνθαινχλ απψιεηα ηεο πνιπδπλακίαο θαη ιαλζαζκέλε δηαθνξνπνίεζε πξνο 
ηξνθνβιάζηε θαη ελδφδεξκα αληίζηνηρα [Chambers θαη Smith, 2004, 
Chambers et al, 2007]. Πξφζθαηα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ, φηη θχηηαξα κε 
έιιεηςε Nanog, εκθαλίδνπλ απμεκέλε ηάζε πξνο δηαθνξνπνίεζε, ελψ ν 
SOX2 ζπκβάιιεη ζηελ πνιπδπλακία, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ξπζκίδνληαο ηα 
επίπεδα ηνπ OCT4. Οη ξφινη-θιεηδί ησλ OCT4, Nanog θαη SOX2 ηνπο 
θαζηζηνχλ βαζηθνχο ξπζκηζηέο ηνπ κεηαγξαθηθνχ θπθιψκαηνο (εηθ. 3.4, 3.7, 
3.12) πνπ ραξαθηεξίδεη ην stemness ησλ εκβξπτθψλ stem θπηηάξσλ [Glinsky, 
2008]. Με ηνλ φξν Stemness ραξαθηεξίδνπκε ηελ γνληδηαθή έθθξαζε ησλ  
εκβξπτθψλ stem θπηηάξσλ πνπ ξπζκίδεηαη απζηεξά θαη πεξηιακβάλεη εηδηθνχο 
κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο, έλδπκα ηξνπνπνίεζεο ρξσκαηίλεο, ξπζκηζηηθά 
RNA κφξηα θαη ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα. Ρπζκηζηέο θιεηδί ηεο απην-
αλαλέσζεο ησλ stem θπηηάξσλ απνηειεί θαη ε polycomb group protein 
νηθνγέλεηα (PcG) ησλ θαηαζηνιέσλ ηεο κεηαγξαθήο κέζσ απνζηψπεζεο ηεο 
ρξσκαηίλεο [Glinsky GV, 2008]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3.12 : εκαληηθέο ελδείμεηο εηζεγνύληαη όηη ε ηξηάδα ησλ κεηαγξαθηθώλ 
παξαγόλησλ OCT4, SOX2 θαη Nanog δηέπνπλ ηελ πνιπδπλακία ησλ stem θπηηάξσλ 
in vivo θαη in vitro, ειέγρνληαο ηελ απην-αλαλέσζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπο. Ζ 
δηαληίδξαζε ησλ παξαγόλησλ απηώλ επεξεάδεηαη από πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο, 
από ηνλ ρξόλν θαη από επηγελεηηθέο αιιαγέο, όπσο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ηζηόλεο θαη 
κεζπιηώζεηο ηνπ DNA. Ζ θαηαλόεζε ηεο ζπλζεηόηεηαο ησλ κεραληζκώλ απηώλ θαη ηεο 
ηζνξξνπίαο κεηαμύ θπζηνινγηθήο θαη θαξθηληθήο αλάπηπμεο ζα νδεγήζεη ίζσο ζηνλ 
έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ [Tysnes, 2010]. 
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Δηθόλα 3.13 : Ρπζκηζηηθά δίθηπα stem θπηηάξωλ.  
ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κεηαγξαθηθνύ ξπζκηζηηθνύ δηθηύνπ ησλ stem 
θπηηάξσλ. Σα δίθηπα είλαη πινύζηα ζε ξπζκηζηηθνύο “θύθινπο” δεκηνπξγώληαο ηελ 
αίζζεζε ελόο ζύλζεηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ δπλαηόηεηα λα εθθξάδεη δηαθνξεηηθέο 
δπλακηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηα δεδνκέλα πιαίζηα. Γεο Integrated Stem Cell Molecular 
Interactions database, πνπ αθνξά ζηηο δηαληηδξάζεηο απηώλ ησλ δηθηύσλ[MacAuther 
et al, 2009].  

 

       Δλψ έρεη απνδεηρζεί πεηξακαηηθά φηη ηα πξσηεηληθά ζπκπιέγκαηα PcGs 
απνηεινχλ θχξηνπο ξπζκηζηέο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εκβξπηθψλ stem 
θπηηάξσλ, παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηνη νη κεραληζκνί ειέγρνπ δηαθνξνπνίεζεο 
ησλ πνιπδχλακσλ πξφδξνκσλ θπηηάξσλ ζηνπο αλαπηπζζφκελνπο ηζηνχο. 
Γηαηεξνχλ ην δπλακηθφ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη γεληθά θαηαζηέιινπλ ηελ 
αλεπηζχκεηε δηαθνξνπνίεζε, ελψ ηαπηόρξνλα επάγνπλ εμεηδηθεπκέλε 
δηαθνξνπνίεζε κε ηξφπν ζηαδηαθφ. Σα ESCs δηαηεξνχλ επίζεο ηθαλφηεηα 
ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ θπζηνινγηθά θαηαζηέιιεηαη απφ ηηο 
PcG [Ezhkova et al, 2009]. Σα ESC, κε ηελ έλαξμε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, 
θαηαζηέιινπλ πνιπδχλακνπο ξπζκηζηέο φπσο OCT4, Nanog, θαη SOX2, 
δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο PcG. Απνξξχζκηζε απηψλ 
ησλ ηζνξξνπηψλ νδεγεί ζε θαξθηληθή εμαιιαγή [Ben-Porath et al, 2008]. 
       Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαληίδξαζεο ησλ κεηαγξαθηθψλ 
παξαγφλησλ θαη ησλ επηγελεηηθψλ ηξνπνπνηεηψλ, πνπ απνηειεί θαη ηε βάζε 
ηεο πνιπδπλακίαο θαη ηεο θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο, είλαη ε πιαζηηθφηεηα 
ηεο. Έηζη, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ ζε επίκπεο, δελ 
θαίλεηαη λα ππάξρεη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο κνίξαο ηνπ θπηηάξνπ. Oη 
απνθάζεηο γηα ηελ πξψηκε δηαθνξνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ αθνξνχλ ηε ιεπηή 
ηζνξξνπία κεηαμχ παξαγφλησλ κε αληίζεηε δξάζε. Ζ δηαηήξεζε  ηεο 
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κεηαβιεηφηεηαο  είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ θπζηνινγία ησλ εκβξπηθψλ 
stem θπηηάξσλ, ελψ ζην αλαπηπζζφκελν έκβξπν ηα θχηηαξα γξήγνξα 
κεηαπίπηνπλ ζε πην ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο πην επλντθέο ελεξγεηαθά, 
πεξηνξίδνληαο φκσο ην δπλακηθφ ηνπο γηα δηαθνξνπνίεζε θαη απην-αλαλέσζε. 
        

 
3.3.1 BMP ζεκαηνδόηεζε θαη stem θύηηαξα 
 
       Ζ θαηαλφεζε ησλ ζεκαηνδνηηθψλ νδψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 
ησλ stem θπηηάξσλ ζα δηαθσηίζεη ηνπο κνξηαθνχο κεραληζκνχο πνπ δηέπνπλ 
ηελ απην-αλαλέσζε ηνπο. Έηζη, απαηηείηαη ε ζεκαηνδφηεζε ησλ BMPs γηα ηελ 
απην-αλαλέσζε ησλ εκβξπτθψλ stem θπηηάξσλ [Tropepe et al, 2001, Ying et 
al, 2003a] ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ησλ BMPs λα θαηαζηέιινπλ ηελ 
δηαθνξνπνίεζε ηνπο πξνο λεπξηθά θχηηαξα [Ying et al, 2003a, Wilson θαη 
Edlund, 2001], ελψ ηαπηφρξνλα επάγνπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ 
κεζνδέξκαηνο θαη ηεο ηξνθνβιάζηεο, ξπζκίδνληαο ηελ ―κνίξα‖  ηνπο [Li et al, 
2001, Nakayama et al, 2000, Pera et al, 2004, Xu et al, 2002, Ying et al, 
2003a] ζε κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα. 
       Ζ ζεκαηνδφηεζε ησλ ΒMPs  επάγεη ηελ νζηηθή δηαθνξνπνίεζε κέζσ ηνπ 
ππνδνρέα BMPRIΒ αιιά ηελ αλαζηέιιεη κέζσ ηνπ BMPRIΑ [Chen et al, 
1998], ελψ κέζσ ηεο BMPRIΑ ζεκαηνδφηεζεο ειαηηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
αηκνπνηεηηθψλ stem θπηηάξσλ, ξπζκίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην κέγεζνο ηεο 
θσιεάο ηνπο [Zhang et al, 2005]. H θξηηηθή αλαζθφπεζε ηνπ ξφινπ ησλ 
BMPs, ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, ζε ηζηνχο πνπ εκπεξηέρνπλ stem 
θχηηαξα, παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχλζεηεο 
ζεκαηνδνηηθήο ξχζκηζεο ηεο απην-αλαλέσζεο θαη ηεο θπηηαξηθήο κνίξαο ησλ 
stem θπηηάξσλ. 
       Αλ θαη νη κνξηαθνί κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο απην-αλαλέσζεο ησλ stem 
θπηηάξσλ παξακέλνπλ άγλσζηνη, αξθεηνί εξεπλεηέο εηζεγνχληαη φηη πξφθεηηαη 
γηα έλαλ ζπλδπαζκφ γεγνλφησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ 
ζηνηρείσλ: αλαζηνιή ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο απφπησζεο κε ηαπηφρξνλε 
δηαηήξεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ [Zhang, 2005]. Πνιιαπιά ζεκαηνδνηηθά 
κνλνπάηηα είλαη γλσζηφ πσο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ξχζκηζε ηεο δηαδηαθαζίαο 
απηήο. Ωζηφζν, ηα δηαθνξεηηθά απηά κφξηα θαη κνλνπάηηα ίζσο 
δηαδξακαηίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ή θαη αιιειν-εθαπηφκελνπο ξφινπο. 
Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε δηαθνξά κεηαμχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ 
δπλακηθνχ (πνπ αθνξά ζηελ δηαίξεζε ησλ stem θπηηάξσλ) θαη ηνπ απινχ 
πνιιαπιαζηαζκνχ, πνπ νδεγεί ζπλήζσο ζε απψιεηα ηεο πνιπδπλακίαο θαη 
άξα ηεο απην-αλαλέσζεο ησλ stem θπηηάξσλ. 
       Πξφζθαηα, έρεη πξνηαζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο Wnt ζεκαηνδφηεζεο κέζσ 
β-θαηελίλεο ζηελ απην-αλαλέσζε ησλ HSCs [Austin et al, 1997, Brandon et al, 
2000, Murdoch et al, 2003, Reya et al, 2003, Van Den Berg et al, 1998, Willert 
et al, 2003] stem θχηηαξσλ ηνπ ζπιάθνπ ησλ ηξηρψλ [DasGupta θαη Fuchs, 
1999, Gat et al, 1998, Huelsken et al, 2001] θαη εκβξπηθψλ stem θχηηαξσλ 
[Sato et al, 2004].  
       εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηδηφηεηαο απην-αλαλέσζεο ησλ stem 
θπηηάξσλ είλαη ε δηαηήξεζε ηνπο ζε αδηαθνξνπνίεηε θαηάζηαζε. Ζ αλαζηνιή 
ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ, 
νδεγεί ζε ζπλάζξνηζε stem θπηηάξσλ [Chen θαη McKearin, 2003a,b, 
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Shivdasani θαη Ingham, 2003, Gat et al, 1998, Huelsken et al, 2001, Ying et 
al, 2003a].   
       Σα εκβξπτθά stem θχηηαξα ηνπ πνληηθνχ, κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ζε 
αδηαθνξνπνίεηε θαηάζηαζε ζε ζπλζήθεο θπηηαξηθψλ θαιιηεξγηψλ κε 
πξνζζήθε δηαθφξσλ παξαγφλησλ φπσο ηνπ αλαζηαιηηθνχ παξάγνληα 
ιεπραηκίαο (LIF) θαη ΒΜΡ-4 (ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ LIF). Ζ ηζνξξνπεκέλε 
ινηπφλ αλαζηνιή κεηαμχ LIF θαη ΒΜΡ ζεκαηνδφηεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 
δηαηήξεζε ησλ εκβξπηθψλ stem θπηηάξσλ (εηθ. 3.14) [Zhang, 2005]. ε 
αληίζεζε κε ηηο BMPs, ν LIF αλαζηέιιεη ηελ δηαθνξνπνίεζε κέζν- θαη 
ελδνδέξκαηνο αιιά επνδψλεη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ  
[Τing et al, 2003a]. Πεηξακαηηθά δεδνκέλα εηζεγνχληαη φηη, knockout 
βιαζηνθχζηεηο πνληηθνχ γηα ηνλ BMPRIa είλαη αλίθαλεο λα δηαηεξήζνπλ 
εκβξπηθά stem θχηηαξα, ππνδειψλνληαο φηη ν BMPRIa ζπκκεηέρεη ζηελ 
ζεκαηνδνηηθή ηζνξξνπία ΒΜΡ-4 θαη LIF γηα ηνλ έιεγρν ησλ εκβξπηθψλ stem 
θπηηάξσλ [Qi et al, 2004]. Δπηπξφζζεηα, έρεη θαλεί ζηελ δξνζφθηια, φηη ε 
ΒΜΡ ζεκαηνδφηεζε απφ ηελ θσιεά (GSCs) ξπζκίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 
γελεηηθψλ stem θπηηάξσλ (GSCs) [Lin, 2002, Spradling et al, 2001].  
       H δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο ηεο απην-αλαλέσζεο ησλ stem θπηηάξσλ, 
κπνξεί λα νθείιεηαη επίζεο θαη ζε κηθξνπεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, δίλνληαο 
έκθαζε ζηελ ζπλζεηφηεηα ησλ δηθηχσλ ησλ stem θπηηάξσλ, ζηελ 
ζεκαηνδφηεζε κεηαμχ θσιεάο θαη stem θπηηάξσλ θαη ζηελ θπθιηθή 
ζεκαηνδνηηθή ξχζκηζε.  
 

 
 

Eηθόλα 3.14 : Οη BMPs αλαζηέιινπλ ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ εκβξπηθώλ stem 
θπηηάξσλ (επάγνληαο ηελ πνιπδπλακία ηνπο) δηαηεξώληαο κηα ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο 
ζεκαηνδόηεζεο ησλ απμεηηθώλ παξαγόλησλ LIF θαη FGF [Zhang et al, 2005]. 
 

       εκαληηθφ επίηεπγκα ζην πεδίν ησλ stem θπηηάξσλ απεηέιεζε ν 
επαλαπξνγξακκαηηζκφο ψξηκσλ ηλνβιαζηψλ δέξκαηνο αλζξψπνπ ζε 
πνιπδχλακα  Stem θύηηαξα (Induced Pluripotent Stem cells – iPS), κεηά ηελ 
ππεξέθθξαζε ηνπ θνπαξηέηνπ ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ Oct4  Sox2  
Klf4 θαη  c-myc [Yamanaka et al, 2006]. Γχν πνιχ πξφζθαηεο κειέηεο  
(Ηνχιηνο 2010) εηζεγνχληαη φηη ε Μεζεγρπκαηηθή πξνο Δπηζειηαθή Μεηάβαζε  
(ΜΔΣ) απνηειεί θξηηηθήο ζεκαζίαο ελαξθηήξην γεγνλφο θαηά ηελ παξαγσγή  
iPS, ππνδεηθλχνληαο αμηνζεκείσηεο νκνηφηεηεο κεηαμχ θπηηαξηθνχ 
επαλαπξνγξακκαηηζκνχ, αλάπηπμεο ζην έκβξπν θαη θαξθίλνπ. Δπί πιένλ ζηε 
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κία απφ ηηο δχν απηέο κειέηεο αλαδεηθλχεηαη ξφινο θιεηδί ζηελ 
ζημαηοδψηηζη ηυν ΒΜΡ θαηά ηελ ΜΔΣ θαη ηελ δεκηνπξγία iPS [Li R et al, 
2010]. 
 
 

 
 
Δηθόλα 3.15 : Ο επαλαπξνγξακκαηηζκόο ησλ ηλνβιαζηώλ ηνπ πνληηθνύ πξνο iPSCs, 
πεξηιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο ΜΔΣ, ηνπο κεηαγξαθηθνύο παξάγνληεο OCT4, SOX2 
θαη c-Myc πνπ θαηαζηέιινπλ ηελ ΔΜΣ θαη ηελ ζεκαηνδόηεζε TGF-β, ελώ ηαπηόρξνλα 
ν Klf4 ελεξγνπνηεί γνλίδηα επηζειηαθώλ δνκώλ όπσο ηελ Δ- θαληρεξίλε [Li R et al, 
2010]  
 

 
 

Δηθόλα 3.16 : Ο επαλαπξνγξακκαηηζκόο ώξηκσλ θπηηάξσλ (ηλνβιαζηώλ) πξνο iPSC, 
απνηειεί ζηαδηαθή δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη από θάζεηο επαγσγήο, σξίκαλζεο 
θαη ζηαζεξνπνίεζεο. Οη BMPs ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ  δηάξθεηα ηεο επαγσγήο, ηνπ 
επαλαπξνγξακκαηηζκνύ, θαη ηεο κεζεγρπκαηηθήο- επηζειηαθήο- κεηάβαζεο (MET) 
[Samavarchi-Tehrani P et al, 2010]. 

 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Li%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Li%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Samavarchi-Tehrani%20P%22%5BAuthor%5D
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3.3.2 OCT4 
 
       Ο OCT4 (επίζεο αλαθέξεηαη θαη σο POU5F1) είλαη έλαο κεηαγξαθηθφο 
παξάγνληαο ηνπ POU (Pit-Oct-Unc)-domain πνπ εθθξάδεηαη ζηα εκβξπηθά 
βιαζηνθχηηαξα, ζηα πξσηαξρηθά γελλεηηθά θχηηαξα θαη ζηηο γνλάδεο ησλ 
ελειίθσλ. Έρεη πεξηγξαθεί ζηα βιαζηνθχηηαξα πνπ απνκνλψζεθαλ απφ ηνλ 
νκθάιην ιψξν, ηνλ κπειφ, ηνλ ζχιαθν ησλ ηξηρψλ, ηνπο κχεο, ην δέξκα, ην 
πάγθξεαο, ην ήπαξ, ην ακληαθφ πγξφ θαη ηα λεπξηθά βιαζηνθχηηαξα. Ο OCT4 
ζπκκεηέρεη (φπσο αλαθέξζεθε) ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνιπδπλακίαο ησλ 
βιαζηνθπηηάξσλ θαη ηεο πιαζηηθφηεηαο ησλ πξσηαξρηθψλ γελλεηηθψλ 
θπηηάξσλ [Hochedlinger et al, 2005]. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ εκβξπτθψλ 
βιαζηηθψλ θπηηάξσλ ζρεηίδεηαη δειαδή κε κείσζε ηεο έθθξαζεο ηνπ OCT4.         
       Σν γνλίδην POU5F1, απνθσδηθνπνηεί δχν ηζνκνξθέο, ην POU5F1_ Ia 
(Oct4A) θαη ην POU5F1_ Ib (Oct4Β). Σα Oct4A θαη Oct4B απνηεινχληαη απφ 
360 θαη απφ 265 ακηλνμέα, αληίζηνηρα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 225 ακηλνμέα ηνπ 
θαξβνηειηθνχ άθξνπ είλαη θνηλά. Ο Oct4B βξίζθεηαη ζην θπηηαξφπιαζκα θαη ν 
ξφινο ηνπ δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αθφκα [Paula Sotomayor et al, 2009]. Ο 
Oct4A βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα θαη ε έθθξαζε ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαηήξεζε 
κηαο αδηαθνξνπνίεηεο θαηάζηαζεο ζηα εκβξπτθά θχηηαξα. Δπηπξφζζεηα, ε 
έθθξαζε ηνπ Oct4A απνηειεί ίζσο, δηαγλσζηηθφ δείθηε ζε θαθνήζεηεο 
γελλεηηθψλ θπηηάξσλ (germ cell tumors) [Trosko JE, 2006]. Φπζηνινγηθά 
εθθξάδεηαη θαηά ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε, ελψ ιίγεο είλαη νη κειέηεο ζε 
ζσκαηηθνχο θαξθίλνπο. Δθθξάδεηαη ππξεληθά ζηνλ θαξθίλν ηνπ λεθξνχ, 
πλεχκνλα, καζηνχ, νπξνδφρνπ θχζηεσο ζην ξηλνθαξπγγηθφ θαξθίλν, ζην 
νζηενζάξθσκα θαη ζην ξεηηλνβιάζησκα, αιιά θαη ζηελ θίξξσζε ήπαηνο. 
Δπίζεο εθθξάδεηαη θπηηαξνπιαζκαηηθά ζην θαξθίλν ηνπ πξνζηάηνπ, ζην 
επαηνθπηηαξηθφ θαη ζην θαξθίλσκα εθ πιαθψδνπο επηζειίνπ ηεο ζηνκαηηθήο 
θνηιφηεηαο [Yaser Atlasi et al, 2007, Paula Sotomayor et al, 2009].  
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Δηθόλα 3.17 : Τπεξέθθξαζε ησλ Sox2, Oct4, KLF4 θαη c-MYC ζε δηάθνξα είδε 
θαξθίλνπ ζηνλ άλζξσπν, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν θπζηνινγηθό ηζηό [Schoenhals 
et al, 2009]  
 

 

 
 
Δηθόλα 3.18 : Oη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο Oct4 θαη Sox2 εθθξάδνληαη ζηα εκβξπηθά 
stem θύηηαξα (ES). ε ζπλδηαζκό κε ηνπο Klf4 θαη c-Myc, απνηεινύλ ηνπο 
«παξάγνληεο θιεηδί» πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ζεκαηνδόηεζε πνπ  δηέπεη ηελ πνιπδπλακία 
ησλ εκβξπηθώλ stem θπηηάξσλ, αιιά θαη ηελ επαγόκελε πνιπδπλακία ζηα ζσκαηηθά 
θύηηαξα, ηνπ πνληηθνύ θαη ηνπ αλζξώπνπ. Ζ απηό-αλαλέσζε απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό 
ηόζν ησλ stem όζν θαη ησλ θαξθηληθώλ stem θπηηάξσλ. Οη εξεπλεηέο εδώ ζπλέθξηλαλ 
ηελ έθθξαζε ησλ Oct4, Sox2, Klf4 θαη c-Myc ζε 40 δηαθνξεηηθά είδε θαξθίλνπ ζηνλ 
άλζξσπν ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν θπζηνινγηθό ηζηό. Αλεπξέζεθε ζεκαληηθή ππεξ-
έθθξαζε  ζην  ¼ ησλ παξαγόλησλ  Oct4, Sox2, Klf4 ή c-Myc ζε 18 από ηα 40 είδε 
θαξθίλνπ πνπ δηεξεπλήζεθαλ. Δπηπξόζζεηα, ηα γνλίδηά ηνπο, ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ ή κε θαθή πξόγλσζε. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο, απνηειεί ε 
αλαγλώξηζε ησλ κεραληζκώλ δεκηνπξγίαο θαη απηό-αλαλέσζεο ησλ θαξθηληθώλ stem 
θπηηάξσλ. Ζ ππεξ-έθθξαζε ησλ Oct4, Sox2, Klf4 θαη c-Myc ίζσο ζπλεηζθέξεη ζηελ 
αλαγλώξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο απηό-αλαλέσζεο ησλ stem θπηηάξσλ 
[Schoenhals et al, 2009]   

 
3.3.3 SOX2 
 
       Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεκαληηθφ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα ησλ stem 
θπηηάξσλ πνπ βξίζθεηαη ζην ρξσκφζσκα 39, θσδηθνπνηεί κέιε ηεο  HMG –
domain DNA πξσηεηληθήο νηθνγέλεηαο. Οη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο SOX είλαη 
απαξαίηεηνη γηα ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε, ελψ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο θπηηαξηθήο κνίξαο, ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ. 
       Οη SOX πξσηετλεο δελ είλαη ηθαλέο λα ελεξγνπνηήζνπλ ή λα θαηαζηείινπλ 
ηελ γνληδηαθή κεηαγξαθή, αιιά ην πξάηηνπλ, κέζσ δηαληηδξάζεσλ κε θάπνην 
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παξάγνληα κεζνιάβεζεο [Kamachi et al, 2000]. Kαηεγνξηνπνηoχληαη ζε ππν-
νκάδεο αλάινγα κε ηελ αιιεινπρία ηνπο. Ζ πξψηε θαηεγνξία Β1 , απνηειείηαη 
απφ ηα SOX1, SOX2 θαη SOX3, πνπ κνηξάδνληαη ην 90% ησλ ακηλνμέσλ. 
[Pevny θαη Placzek, 2005]. Έξεπλεο απνθάιπςαλ φηη ηα κέιε ηεο Β1 
ππνθαηεγνξίαο είλαη κεηαγξαθηθνί ελεξγνπνηεηέο [Kamachi et al, 2000]. Καη νη 
ηξεηο παξάγνληεο ζπλ-εθθξάδνληαη ζηα πξφδξνκα λεπξηθά θχηηαξα ηνπ 
θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ΚΝ) ζηελ εκβξπτθή θαη ηελ ελήιηθν δσή.  
        Σν SOX2 ίζσο ειέγρεη ηελ έθθξαζε δηαθφξσλ γνληδίσλ πνπ 
δηαδξακκαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκβξπηθή αλάπηπμε, φπσο ησλ Νanog, 
δ-crystaline, fibroblast growth factor 4 θαη ηνπ embryonal cell transcription 
factor 1. Δπηπξφζζεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθθξαζε ηνπ OCT4, ζπκκεηέρεη 
ζηελ δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο (απην-αλαλέσζε θαη δηαθνξνπνίεζε) ησλ 
stem θπηηάξσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ην SOX2 απνηειεί κηα απφ ηηο πην 
κειεηεκέλεο κνξθέο ησλ SOX πξσηετλψλ. Όπσο αλαθέξζεθε, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηνλ OCT4, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επαγσγή ησλ iPS θπηηάξσλ. 
Μειέηεο γνληδηαθήο απελεξγνπνίεζεο, έρνπλ δείμεη φηη θαη νη δπν απηνί 
παξάγνληεο, είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε. Ζ 
απελεξγνπνίεζε ηνπο νδεγεί ζε ζάλαην ζηα πξψηκα αλαπηπμηαθά ζηάδηα. 
Έηζη ε ζπλεξγαζία ηνπο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο κνξηαθνί 
― ξννζηάηεο ‖ ησλ εκβξπηθψλ stem θπηηάξσλ. Ζ κεησκέλε έθθξαζε ηνπ SOX2  
ζρεηίδεηαη κε κείσζε ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο δπλαηφηεηαο 
απην-αλαλέσζεο, κε ηαπηφρξνλε επαγσγή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ stem 
θπηηάξσλ. Ξέρσξα απφ απηά, ην SOX2 αλαθέξεηαη σο ζηφρνο ησλ Wnt, 
TGFβ, FGF, BMP θαη ηνπ NODAL ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εκβξπνγέλεζεο, ελψ ε έθθξαζε ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηα εκβξπηθά 
θαξθηλψκαηα, θπξίσο ηνπ εγθεθάινπ αιιά θαη κε άιια είδε λενπιαζηψλ, φπνπ 
ε έθθξαζε ηνπ ζεσξείηαη νγθνγελεηηθή [Phi JH et al, 2008, Schmitz et al, 
2007]. Πξάγκαηη εθθξάδεηαη ζην ξηλνθαξπγγηθφ θαξθίλν, ζηνλ θαξθίλν ηνπ 
νηζνθάγνπ, πλεχκνλνο, καζηνχ, παγθξέαηνο, παρένο εληέξνπ θαη πξνζηάηνπ.
  
        
 
3.3.4 Δπηγελεηηθή –ΔΕΖ2  
 
       Δπηγελεηηθή είλαη ε κειέηε ησλ αλαζηξέςηκσλ θιεξνλνκνχκελσλ 
αιιαγψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ γνληδίσλ, πνπ εκθαλίδνληαη ρσξίο αιιαγή ζηελ 
αιιεινπρία ηνπ ππξεληθνχ DNA. Aθνξά ζηελ δηαδηθαζία επίδξαζεο ζηε 
δξάζε ελφο γνλίδηνπ, ρσξίο λα αιιάδεη ην DNA ηνπ γνληδίνπ. Σν επηγέλσκα 
είλαη ε γεληθή επηγελεηηθή θαηάζηαζε ελφο θπηηάξνπ. Οη επηγελεηηθνί 
κεραληζκνί επηηξέπνπλ ζηα θχηηαξα λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ ηε γελεηηθή 
πιεξνθνξία κφλν απηή πνπ πξέπεη. Αλ θαη θάζε θχηηαξν δηαζέηεη νιφθιεξε 
ηε γελεηηθή πιεξνθνξία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, δελ ρξεζηκνπνηεί 
παξά κφλν έλα κέξνο ηεο. Οη επηγελεηηθέο δηακνξθψζεηο είλαη αλαζηξέςηκεο 
θαη δπλεηηθά θιεξνλνκνχληαη κέζσ ησλ κεησηηθψλ θαη κηησηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
 
ηνπο επηγελεηηθνύο κεραληζκνύο αλήθνπλ νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: 
α) Δπηιεθηηθή κεζπιίσζε ησλ λεζίδσλ CpG (θπηνζίλε – θσζθν-γνπαλίλε) ηνπ 
DNA 
β) Μεζπιίσζε – απναθεηπιίσζε – αθεηπιίσζε ησλ ηζηνλψλ θαη νη 
νκνηνπνιηθέο ζπλδέζεηο ζηα άθξα ηνπο 

http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
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γ) Μεηαγξαθηθέο θαη κεηα-κεηαγξαθηθέο παξεκβάζεηο απφ ηα RNA αλαζηνιήο 
       Δθηφο απφ ηνπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο θαη ηα ζεκαηνδνηηθά 
κνλνπάηηα, νη επηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη ε νξγάλσζε ηεο ρξσκαηίλεο 
δηαδξακαηίδνπλ επίζεο θαηαιπηηθό ξόιν ζηελ ξύζκηζε ηεο γνληδηαθήο 
έθθξαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απην-αλαλέσζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 
stem θπηηάξσλ. Έηζη, ν έιεγρνο ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο κέζσ ηεο 
νηθνγέλεηαο ησλ Polycomb  πξσηετλψλ πνπ θαηαζηέινπλ ηελ κεηαγξαθή  κε 
απνζηψπεζε ηεο ρξσκαηίλεο κε ηελ επηγελεηηθή ηξνπνπνίεζε H3K27me3, 
[Lee, T. I. et al. 2006,  Azuara, V. et al. 2006] είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ 
λα δηαηεξεζεί ε πνιπδπλακία ησλ εκβξπτθψλ stem θπηηάξσλ θαηά ηελ 
εκβξπνγέλεζε. Οη πξσηεΐλεο απηέο ζρεκαηίδνπλ ζπκπιέγκαηα αλαδφκεζεο 
ηεο ρξσκαηίλεο πνπ αλαθέξνληαη σο ΡRC1 θαη ΡRC2. 

 Σν θαηαζηαιηηθφ ζχκπιεγκα ηεο Polycomb νκάδαο, (PRC1) ή (PcGm), 
νξγαλψλεη ηελ ρξσκαηίλε ζε κηα θαηαζηαικέλε δνκή. Σα  
MEL18,BMI1, RING1, RNF2, HPH1, HPH2, HPC1, HPC2 θαη HPC3 
είλαη κέιε απηνχ ηνπ ζπκπιέγκαηνο. Πξφζθαηεο κειέηεο αλαγλψξηζαλ 
έλα ζχκπιεγκα πνπ νκνηάδεη ην PRC1 (PRC1-like). Πξφθεηηαη γηα ηελ 
H2A ιηγάζε ηεο νπβηθνπηηίλεο, πνπ φηαλ ζπλδεζεί κε ην PcG 
ζχκπιεγκα ην απνζησπά.  

 Σα ζπκπιέγκαηα PRC2 and PRC2-like, δηαζέηνπλ δξαζηεξηφηεηα 
ηζηνληθήο κεζπι – ηξαλζθεξάζεο. Δπηπξφζζεηα, ηα πξναλαθεξζέληα 
ζπκπιέγκαηα, είλαη γλσζηά θαη σο ζπκπιέγκαηα επαγσγήο ησλ PcG 
(PcGi) θαη πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο πξσηετλεο φπσο ENX/EZH, EED, 
SUZ12 θαη άιιεο [Sanchez –Beato et al, 2006]. 

       Απνηεινχκελν απφ ηα κφξηα EΕΖ2, EED θαη SUZ12 ην ζχκπιεγκα PRC2 
επηζηξαηεχεηαη ζηε ρξσκαηίλε φπνπ ην έλδπκν κεζπινηξαλζθεξάζε EZH2 
θαηαιχεη ηελ ηξη-κεζπιίσζε ηεο ηζηφλεο H3 ζε θαηάινηπα ιπζίλεο lys27 
(H3K27me3). Απηή ε επηγελεηηθή ηξνπνπνίεζε κε ηε ζεηξά ηεο παξέρεη κηα 
πιαηθφξκα γηα ηελ επηζηξάηεπζε ηνπ PRC1, ην νπνίν εληζρχεη ηελ θαηαζηνιή 
είηε κέζσ ζπκπίεζεο ηεο δνκήο ηεο ρξσκαηίλεο είηε δηαληηδξψληαο κε ηνλ 
κεραληζκφ κεηαγξαθήο ηεο ρξσκαηίλεο.  Υσξίο ηελ δξάζε ηνπ EZH2 δελ είλαη 
εθηθηή νύηε ε επηζηξάηεπζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο πξσηετλώλ PRC1, νύηε ε 
θαηαζηνιή ηεο κεηαγξαθήο ηεο ρξσκαηίλεο από ηηο Polycomb πξσηεΐλεο   
[Ezhkova et al, 2009]. Δπηπξφζζεηα, θάπνηνη κειεηεηέο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη 
επηγελεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ίζσο παξέρνπλ ηελ κνξηαθή βάζε ηεο λεθξηθήο 
ίλσζεο [Metsuyanim S. et al, 2008] κέζσ ελεξγνπνίεζεο ησλ ηλνβιαζηψλ 
[Bechtel et al, 2010]. πγθεθξηκέλα, γνλίδηα πξφδξνκσλ λεθξηθψλ θπηηάξσλ 
(WT1, PAX2, SACC1, SIX2, CITED1) αιιά θαη ην ΔΕΖ2 ησλ PcGs απμάλνληαη 
θαηά ηελ λεθξνγέλεζε, ελψ θαηά ηελ ηζραηκηθή βιάβε ηνπ λεθξνχ ην ΔΕΖ2 
απνζησπάηαη [Metsuyanim S. et al, 2008]. Οη Marumo θαη ζπλ. (2008) έδεημαλ 
ζε πεηξακαηηθά κνληέια λεθξηθήο βιάβεο (ηζραηκίαο/επαλαηκάησζεο), φηη  
αιιαγέο ζηελ αθεηπιίσζε ηεο ηζηφλεο φπσο π.ρ αλαζηνιή ηεο histone 
deacetylase (HDAC5), απμάλεη ηελ έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7 [Μarumo et al, 2008].  
       Ζ απνξχζκηζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο γνληδηαθήο απνζηψπεζεο, κπνξεί λα 
ζπληειεί επίζεο ζηελ θαξθηλνγέλεζε. Έηζη, ην EZH2 ππεξεθθξάδεηαη ζην 
κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε [Rika Ogata et al, 2004, Rhodes et al, 
2003], ελψ ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ην αδελνθαξθίλσκα 
ηνπ ζηνκάρνπ [Satoshi Fujii et al, 2008, Satoshi Fujii θαη Atsushi Ochiai, 
2008], κε ην θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ, ηνπ πλεχκνλα, θεθαιήο-ηξαρήινπ, 
ζηεινγφλσλ αδέλσλ κειάλσκα θαη ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο [Komahara et al, 
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2006]. πγθεθξηκέλα, ε κεζπιίσζε H3K27me απνηειεί λέν πξνγλσζηηθό 
δείθηε, πνπ αθνξά ζηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ησλ σνζεθψλ θαη ηνπ 
παγθξέαηνο [Yongkun Wei et al, 2008]. Oη Metsuyanim θαη ζπλ. (2008) 
εηζεγνχληαη κηα ζρέζε κεηαμχ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο Polycomb νκάδαο 
πξσηεηλψλ θαη ησλ επηγελεηηθψλ αιιαγψλ, πνπ πξνθαινχλ ζηνλ πιπζεζκφ 
ησλ πξφδξνκσλ λεθξηθψλ θπηηάξσλ, κε ηελ επαγσγή θαη εμέιημε ηνπ 
θαξθίλνπ ηνπ λεθξνχ. Οη επηγελεηηθέο αιιαγέο πνπ ξπζκίδνπλ ηα imprinted 
γνλίδηα, ιεηηνπξγνχλ σο πξνσζεηηθή δχλακε γηα ηα λεθξηθά πξφδνξκα 
θχηηαξα ηνπ αλζξψπνπ, επεξεάδνληαο ηφζν ηελ νξγαλνγέλεζε φζν θαη ηελ 
θαξθηλνγέλεζε. Σν γελνκηθφ imprinting αθνξά ζε απνζηψπεζε ελφο 
αιιειφκνξθνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ έλα γνληφ ζε ζρέζε κε ην 
αιιειφκνξθν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ άιιν γνληφ [Feinberg θαη Tycko, 
2004]. To  imprinting δηαηεξείηαη ή απνζησπάηαη, κέζσ εηδηθά κεζπιησκέλσλ 
πεξηνρψλ, κέζα ή θνληά ζην imprinteng γνλίδην [Feinberg θαη Tycko, 2004,  
Feinberg, 2006]. Πξνθαξθηληθά εκβξπτθά λεθξηθά θχηηαξα, έρνπλ ράζεη ην 
imprinting ζηα πιάηζηα επηγελεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ [Dekel et al, 2006]. ηελ 
πεξίπησζε ηνπ φγθνπ Wilms έρεη θαλεί φηη ην  EZH2 γνλίδην πνπ ειέγρεη 
άκεζα ηελ κεζπιίσζε ηνπ DNA ππεξ-εθθξάδεηαη, φπσο θαη φια ηα PCG 
γνλίδηα [Metsuyanim et al., 2008]. ην δηαπγνθπηαξηθφ θαξθίλν ηνπ λεθξνχ, ε 
έθθξαζε ηνπ EZH2, αθνξά ζηελ έλαξμε ηεο λενπιαζίαο θαη φρη ηφζν ζηελ 
εμέιημε ηνπ φγθνπ [Hinz S. et al, 2009]. ε αληίζεζε κε επξήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζε άιιεο λενπιαζίεο ζηνλ άλζξσπν, ηα απμεκέλα επίπεδα EZH2, 
ζπλδπάδνληαη κε ιηγφηεξν επηζεηηθφ θαηλφηππν θαη κε θαιχηεξε πξφγλσζε. Ο 
Hinz θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2009) θαηέιεμαλ φηη ην EZH2 απνηειεί 
πξνγλσζηηθφ παξάγνληα αιιά θαη ζεξαπεπηηθφ ζηφρν γηα ην δηαπγνθπηηαξηθφ 
θαξθίλσκα ηνπ λεθξνχ (ccRCC) [Hinz S. et al, 2009]. ε αληίζεζε κε ηελ 
ηειεπηαία κειέηε, έξρεηαη θαη απηή ησλ Wagener θαη ζπλ. (2008) πνπ 
αλαθέξνπλ ππεξ-έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζην ccRCC. Δηζεγνχληαη φηη ην ΔΕΖ2 
ζπκκεηέρεη ηφζν ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ φζν θαη ζηελ αληίζηαζε ζηελ 
απφπησζε ησλ ccRCC θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Ζ ζηνρεπκέλε αλαζηνιή ινηπφλ 
ηνπ ΔΕΖ2 ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη λέν ζεξαπεπηηθφ ζηφρν, κε ζθνπφ ηελ 
βειηίσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο απφθξηζεο ζην ccRCC [Wagener et al, 2008].  
        
 
 
 

3.4 ΑLDH1 (Αλδεχδική δεχδπογενάζη) - Γςνηηικψρ παπάγονηαρ 
ηαςηοποίηζηρ  stem κςηηάπυν 

 
 
       H ξεηηλαιδεΰδε πξνέξρεηαη απφ νμείδσζε ηεο ξεηηλφιεο (Βηηακίλε Α), 
νπζίαο πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηηο ηξνθέο. Ζ νμείδσζε ηεο ξεηηλφιεο είλαη 
αληηζηξεπηή θαη επηηπγράλεηαη απφ έλδπκα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αιθννιηθψλ 
δεπδξνγνλαζψλ (ADH) θαη ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πδξνγνλαζσλ/αλαγσγαζψλ, 
πνπ εθθξάδνληαη επξέσο ζηνπο ηζηνχο. Αληίζεηα ην επφκελν βήκα ζηνλ 
κεηαβνιηζκφ ηεο ξεηηλφιεο είλαη κε αληηζηξεπηφ θαη θαηαιχεηαη απφ ηηο 
αιδευδηθέο δευδξνγελάζεο (ALDHs), νη νπνίεο εκθαλίδνπλ εηδηθή ηζηηθή 
θαηαλνκή, ζεσξνχληαη δε νη ηζηηθνί ξπζκηζηέο ηεο παξαγσγήο ξεηηλντθνχ 
νμένο θαη επνκέλσο ηεο κεηαβίβαζεο ζήκαηνο απφ ην ξεηηλνηθφ νμχ  [Duester 
et al., 2003]. H ALDH1 θαηαιχεη ηελ παξαγσγή θαη ησλ δχν ηζνκνξθψλ 
ξεηηλντθνχ νμένο, δειαδή ηελ κεηαηξνπή ηεο all-trans-ξεηηλαιδεΰδεο θαη ηεο 9-
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cis-ξεηηλαιδεΰδεο ζε all-trans-ξεηηλντθφ νμχ, αληηζηνίρσο [Brodeur et al., 
2007]. 
       To ξεηηλνïθφ νμχ έρεη πνιιέο δξάζεηο ζηνλ θπζηνινγηθφ ηζηφ ελψ απνηειεί 
θαη ζεκαληηθφ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βιαζηνθπηηάξσλ 
[Evans, 2005]. Ζ δξάζε ηνπ ζηα βιαζηνθχηηαξα εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην 
σξίκαλζεο ησλ αξρέγνλσλ απηψλ θπηηάξσλ. ηα πνιπδχλακα θχηηαξα, 
εληζρχεη ηελ απην-αλαλέσζε, ελψ ζε πξνγνληθά πην δηαθνξνπνηεκέλα 
θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ, επάγεη ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπο [Purton et 
al., 2000]. Σν ξεηηλντθφ νμχ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηελ 
νξγαλνγέλεζε ηνπ εγθεθάινπ, ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ηνπ νθζαικνχ, ηεο 
θαξδηάο, ησλ λεθξψλ, ηνπ γαζηξεληεξηθνχ θαη ησλ άθξσλ [Mic et al, 2002, 
Nadauld et al., 2004]. Δπηπξφζζεηα, δξα αληηθαξθηληθά θαη ζεσξέηηαη πνιιά 
ππνζρφκελε ρεκεηνπξνθπιαθηηθή πξνζέγγηζε [Decensi θαη Costa, 2000].  
       Ζ αιδευδηθή δευδξνγελάζε (aldehyde dehydrogenase, ALDH), αλήθεη ζε 
κηα ππεξνηθνγέλεηα θπηηαξνπιαζκαηηθψλ ελδχκσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
νμείδσζε ελδνθπηηάξησλ αιδευδψλ φπσο πξναλαθέξζεθε θαη έρνπλ επξεία 
θαηαλνκή ζηνπο νξγαληζκνχο, δεδνκέλνπ φηη αλαγλσξίδνληαη ζε φια ηα 
δσληαλά είδε απφ ηα αξραηνβαθηήξηα έσο ηνλ άλζξσπν. Μεξηθά είδε 
βαθηεξίσλ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα γνλίδηα ALDH απφ φηη νη επθαξησηηθνί 
νξγαληζκνί, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηβίσζή ηνπο ζε δπζκελείο 
ζπλζήθεο, θαζψο θαη κε ηε ρξήζε πιεζψξαο νπζηψλ ζηελ δηαηξνθή ηνπο. Οη 
αιδευδηθέο δευδξνγνλάζεο πνπ δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηνπο δηάθνξνπο 
επθαξησηηθνχο νξγαληζκνχο εκθαλίδνπλ αξθεηή νκνινγία κεηαμχ ηνπο θαη 
δηαθξίλνληαη ζε 20 νηθνγέλεηεο. Κάζε νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη κέιε κε ηελ 
κεγαιχηεξε νκνινγία (ηνπιάρηζην 60%) κεηαμχ ηνπο. ηνλ άλζξσπν έρνπλ 
αλαγλσξηζηεί 17 γνλίδηα ALDH.  
       Οη αιδευδηθέο δευδξνγνλάζεο, νμεηδψλνπλ κηα κεγάιε  ζεηξά ελδνγελψλ 
θαη εμσγελψλ αιδεπδψλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνχ ή ηελ αληηκεηψπηζε ελφο 
ερζξηθνχ πεξηβάιινληνο. Κάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ALDH εκθαλίδεη 
κεγαιχηεξε ελεξγφηεηα ζε νξηζκέλα ππνζηξψκαηα αλ θαη κπνξεί λα 
κεηαβνιίζεη έλα επξχ θάζκα αιδευδψλ, κε κηθξφηεξε σζηφζν 
απνηειεζκαηηθφηεηα [Sladek, 2003]. 
       Σα ζεκαληηθφηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε ALDH1 θαη ε ALDH2, πνπ 
απνηεινχλ ηεηξακεξή έλδπκα ζπληζηψκελα απφ ππνκνλάδεο ησλ 57kDa. 
Δθθξάδνληαη επξέσο ζηνπο αλζξψπηλνπο ηζηνχο αλ θαη ηα επίπεδά ηνπο 
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ εληφπηζε. Ζ ALDH1 δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν 
ζηελ αλάπηπμε θαξθηλσκάησλ θαη απνηειεί δείθηε θαξθηληθψλ stem θπηηάξσλ 
[Chen et al., 2009]. 
        Έηζη αλαθέξεηαη βηβιηνγξαθηθά ε κειέηε ηεο ALDH1 έθθξαζεο ζηα 
θαξθηληθά stem θχηηαξα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ [Ginestier, 2008], ηνπ 
ζηνκάρνπ, ζε κεηαζηαηηθφ θαξθίλν ηεο θεθαιήο-ηξαρήινπ θαη ηνπ νηζνθάγνπ 
(ALDH1 θαη 3), ελψ ζηνλ πλεχκνλα εθθξάδεηαη θπξίσο ε ALDH2 [Crabb et al, 
2004].  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
Θέζεηο δπλεηηθψλ stem θπηηάξσλ ζηνλ λεθξφ. 
 

4.1 Γςναηψηηηερ αναγέννηζηρ ηος νεθπικοω ιζηοω. 

       Ο φξνο «αλαγελλεηηθή ηαηξηθή», έγηλε ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα φξνο 
αλαθνξάο θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε αληίζηνηρν ελζνπζηαζκφ. Ο απμαλφκελνο 
αξηζκφο ησλ αζζελψλ κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη αλάγθε 
ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαζηζηνχλ ηελ αλαγέλλεζε ηνπ 
λεθξηθνχ ηζηνχ εληππσζηαθή.  
       ηνλ λεθξηθφ ηζηφ βιάπηνληαη θπξίσο ηα ζσιελαξηαθά θύηηαξα ιφγσ ησλ 
απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπο ζε νμπγφλν. Σα ζσιελαξηαθά θχηηαξα ιεηηνπξγνχλ 
ζε πεξηβάιινλ ππνμίαο,  επηβαξχλνληαη κε ηελ πξφζιεςε ηνμηλψλ θαη κε ηελ 
ιεηηνπξγία ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ νχξσλ, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά ηδηαίηεξα  
επαίζζεηα [Rosen θαη Stillman, 2008]. Αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο θαη 
κε ηελ αλαγελλεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αζζελνχο, θάπνηα ζσιελαξηαθά θχηηαξα 
κπνξνχλ λα αλαθηήζνπλ καθξνπξφζεζκα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, άιια λα 
αλαγελλεζνχλ πιήξσο θαη άιια κεξηθψο ή θαζφινπ [Metha et al, 2006]. Ζ 
παζνγέλεηα ηεο νμείαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, αθνξά ζηελ επαλαηκάησζε πνπ 
αθνινπζεί ηελ ηζραηκία θαη πεξηιακβάλεη ηελ νμεία ζσιελαξηαθή λέθξσζε, ηελ 
απφπησζε, ηελ ζπεηξακαηηθή βιάβε θαη ηελ θιεγκνλή. 
       Μεηά απφ βιάβε, επαλαδηαθνξνπνηνχληαη γεηηνληθά ζσιελαξηαθά 
θχηηαξα, ράλνπλ ηα επηζειηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο  θαη αλαπηχζζνπλ έλαλ 
ιηγφηεξν δηαθνξνπνηεκέλν κεζεγρπκαηηθφ θαηλφηππν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 
ΔΜΣ. Σα λέα κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα κεηαθηλνχληαη ζηελ πεξηνρή πνπ έρεη 
ππνζηεί βιάβε θαη δηαθνξνπνηνχληαη εθ λένπ ζε ιεηηνπξγηθά ζσιελαξηαθά 
θχηηαξα (ΜΔΣ). Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαδηαθνξνπνίεζεο, κεηαλάζηεπζεο, 
πνιιαπιαζηαζκνχ θαη επαλαδηαθνξνπνίεζεο επνδψλεηαη απφ ζεκαληηθνχο 
ηνπηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ν επαηηθφο απμεηηθφο παξάγνληαο HGF, ε 
BMP7, ν επηδεξκηθφο απμεηηθφο παξάγνληαο (EGF) θαη ν ―insulin-like growth 
factor‖ IGF [Kathleen Liu θαη Paul Brakeman, 2008, Razzaque, 2008]. Κάπνηνη 
εξεπλεηέο απέδεημαλ φηη, κεηά απφ ηζραηκηθή βιάβε, ηα δηαθνξνπνηεκέλα 
ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θύηηαξα (tubular epithelial cells – TECs) πνπ 
επηβίσζαλ, είλαη εθείλα πνπ αλαγελλνχλ ηα πεξηζζφηεξα, αλ φρη φια ηα 
ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα. Ζ ηθαλφηεηα πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ TECs, 
βαζίδεηαη ζε κηα κεγάιε «δεμακελή» θπηηάξσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ G1 θάζε 
ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη άκεζα, φηαλ παξαζηεί αλάγθε 
[Witzgall R., 2008]. 
       Σαπηφρξνλα κε ηελ ζεσξία ηεο ζσιελαξηαθήο αλαγέλλεζεο, εληζρχεηαη 
θαη ε ππφζεζε ηεο εκπινθήο ησλ λεθξηθψλ βιαζηνθπηηάξσλ  ζηελ δηαδηθαζία 
απηή [Razzaque, 2008]. Ζ ππφζεζε ηεο αλαγέλλεζεο κέζσ ελειίθσλ 
λεθξηθώλ stem θπηηάξσλ, ελδπλακψλεηαη θαη απφ ηελ βειηηνχκελε πιένλ 
γλψζε ηεο εκβξπηθήο αλάπηπμεο ηνπ λεθξνχ [Humphreys θαη Bonventre, 
2007] θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηξηψλ πηζαλψλ κεραληζκψλ [Haller, 
2007, Hopkins C et al, 2009]:  

 In-vitro δεκηνπξγία ελφο αλαπιεξσκαηηθνχ νξγάλνπ απφ stem θχηηαξα 
ή απφ εκβξπηθφ ηζηφ. 

 ηνπηθή κεηαλάζηεπζε απφ ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ή δηα-
δηαθνξνπνίεζε εγγελψλ stem θπηηάξσλ. 



 78 

 ζεξαπεία κε stem θχηηαξα ex vivo. 
       Κχξηα εξσηήκαηα πνπ ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο αθνξνχλ ζηελ χπαξμε 
εγγελψλ λεθξηθψλ βιαζηνθπηηάξσλ ζηνλ ελήιηθν λεθξφ. Πνχ βξίζθνληαη 
(δηάκεζν ρψξν, ζσιελάξηα, κπειφ, θινηφ), πνηνί δείθηεο ζεσξνχληαη 
αμηφπηζηνη γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπο θαη ε επηβεβαίσζε ηνπ εξσηήκαηνο εάλ ηα 
θχηηαξα πνπ απνκνλψλνληαη in vitro  είλαη  ίδηα κε ηα θχηηαξα in vivo [Little θαη 
Bertram, 2009].  
       Οη έσο ηψξα πξνζπάζεηεο αλαγλώξηζεο ελήιηθσλ stem θπηηάξσλ ζην 
λεθξφ, ζηεξίδνληαη ζηελ βηνινγία ησλ stem θπηηάξσλ, ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 
εθθξίλνπλ ηελ ρξσζηηθή Hoechst (αθνξά ζε θχηηαξα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 
ππνπιεζπζκνχ) ή ζηελ έθθξαζε εηδηθψλ δεηθηψλ ησλ stem θπηηάξσλ θαη 
ζηνλ παξαηεηακέλν θπηηαξηθφ ηνπο θχθιν (label retaining cells).Ο ηειεπηαίνο 
αλαθέξεηαη σο έλαο κε εμεηδηθεπκέλνο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ησλ stem 
θπηηάξσλ κέζσ παξαθνινχζεζεο ηεο αξαίσζεο ηεο ρξσζηηθήο 
bromodeoxyuridine (BrdU). Σα «ήξεκα» stem θχηηαξα, πνπ δελ δηαηξνχληαη, 
δηαηεξνχλ πςειά επίπεδα BrdU ζην γνληδίσκα, ελψ ηα πην δηαθνξνπνηεκέλα, 
πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη θαη δηαηξνχληαη ζπρλφηεξα, θέξνπλ αξαησκέλε 
πνζφηεηα ρξσζηηθήο. Οη Maeshima θαη ζπλ. (2003) αλαγλψξηζαλ BrdU-
labelled θχηηαξα, ζηα λεθξηθά ζσιελάξηα θαη ηα νλφκαζαλ λεθξηθά πξφδξνκα 
progenitor-like ζσιελαξηαθά θχηηαξα, ελψ νη Oliver θαη ζπλ. (2004) 
αλαγλψξηζαλ παξφκνην πιεζπζκφ θπηηάξσλ ζηνλ δηάκεζν ρψξν ηεο 
λεθξηθήο ζειήο ζηνλ επίκπ. Άιινη εξεπλεηέο βεβαηψλνπλ φηη νχηε ηα εμσ-
ζσιελαξηαθά θχηηαξα νχηε ηα ζσιελαξηαθά Stem θχηηαξα ζπλεηζθέξνπλ 
ζηελ λεθξηθή απνθαηάζηαζε (πηλ. 4.1). Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο 
λεθξηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ δηαθφξσλ θπηηαξηθψλ ηχπσλ, ν λεθξφο 
πηζαλφλ δηαζέηεη πνιινύο κεραληζκνύο θπηηαξηθήο αλαγέλλεζεο. 
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Δηθόλα 4.1 : Ζ ππόζεζε ηεο ζπκκεηνρήο εμσζσιελαξηαθώλ θπηηάξσλ (πνπ 
δηαπεξλνύλ ηελ βαζηθή κεκβξάλε), ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ λεθξνύ, ηέζεθε ππό 
ακθηζβήηεζε από ηνπο Humphreys θαη ζπλ. πνπ αλέπηπμαλ κηα κέζνδν δηαρσξηζκνύ 
ηεο πξνέιεπζεο ησλ θπηηάξσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ λεθξνύ. 
Αξρηθά θαηάθεξαλ ηελ θιεξνδνηνύκελε έθθξαζε ελόο γνληδηαθνύ δείθηε, νύησο ώζηε 
όια ηα λεθξηθά θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από ην κεζέγρπκα (ζσιελαξηαθά 
επηζειηαθά, θύηηαξα ηεο θάςαο ηνπ Bowman) λα είλαη καξθαξηζκέλα κε ρξώκα, ελώ 
ηα θύηηαξα ηνπ δηάκεζνπ ρώξνπ παξακέλνπλ ακαξθάξηζηα. 
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 Έηζη, ζε πεξίπησζε βιάβεο, ε εκθάληζε καξθαξηζκέλσλ θπηηάξσλ, εληζρύεη ηελ 
ππόζεζε ηεο επηδηόξζσζεο ηεο ζσιελαξηαθήο βιάβεο κέζσ ζσιελαξηαθώλ 
θπηηάξσλ πνπ έρνπλ επηβηώζεη ηεο βιάβεο ή κέζσ πξόδξνκσλ  εγγελώλ stem 
θπηηάξσλ. ε πεξίπησζε έκκεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαγελλεηηθή δηαδηθαζία, 
ακαξθάξηζησλ stem  θπηηάξσλ ηνπ δηάκεζνπ ρώξνπ, παξαηεξείηαη αξαίσζε ηεο 
ρξσζηηθήο [Humphreys et al, 2006]. 
 
 
 

 

       ε φηη αθνξά ζηελ λεθξηθή αλαγέλλεζε κέζσ ελφο ππνπιεζπζκνχ stem 
θπηηάξσλ, ν Humphreys δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη ε επηδηφξζσζε ησλ 
λεθξψλσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε επηηπγράλεηαη δπλεηηθά  εθηφο απφ ηα 
θχηηαξα πνπ επηβίσζαλ ηεο βιάβεο θαη κέζσ ελφο ππνπιεζπζκνύ stem 
θπηηάξσλ ηνπ λεθξνύ [Humphreys et al, 2006]. Σα λεθξηθά stem / πξφδξνκα 
θχηηαξα ίζσο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηδηφξζσζε ηνπ ζσιελαξηαθνχ επηζειίνπ, 
φηαλ ηα γεηηνληθά θχηηαξα δελ κπνξνχλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ βιάβε (εηθ. 
4.1). Σα ζεηηθά γηα ηελ ρξσζηηθή Hoechst 33342 θχηηαξα ραξαθηεξίδνληαη σο 
―ππνπιεζπζκφο / side population SP‖. Φαηλνηππηθά κνηάδνπλ κε ηα εγγχο 
ζσιελαξηαθά θχηηαξα θαη εθθξάδνπλ CD90, CD44, Pax2, OCT4 θαη βηκεληίλε. 
Ο  παξάπιεπξνο απηφο πιεζπζκφο θπηηάξσλ  δελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ κπειφ 
ησλ νζηψλ, νχηε απφ ηνλ δηάκεζν ρψξν ηνπ λεθξνχ, αιιά απφ ηα 
ζσιελαξηαθά θχηηαξα θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ ηζηηθή αλάπιαζε θαηά ηελ 
λεθξηθή αλεπάξθεηα [Humphreys et al, 2006, Humphreys et al, 2008, 
Hishikawa et al, 2005], θαη ζε κειέηεο κεηακφζρεπζεο λεθξνχ [Loverre et al, 
2008, Bao et al, 2008]. ε δχν δηαθνξεηηθά κνληέια κπψλ κε ρξφληα λεθξηθή 
αλεπάξθεηα, ν αξηζκφο ηνπ παξάπιεπξνπ πιεζπζκνχ θπηηάξσλ κεηψζεθε. Δλ 
ηνχηνηο, κηα αλάιπζε αλέδεημε πσο ν παξάπιεπξνο πιεζπζκφο θπηηάξσλ 
πνπ απέκεηλε εκθάληζε πςειά επίπεδα κνξηαθψλ κεζνιαβεηψλ λεθξηθήο 
κνξθνγέλεζεο θαη γνλίδηα κε δείθηεο βιαζηνθπηηάξσλ [Metsuyanim et al, 
2009]  
       Μειεηήζεθε επίζεο ην ελδερφκελν θαξκαθνινγηθήο ελεξγνπνίεζεο 
ελειίθσλ stem θπηηάξσλ ζηνλ  λεθξφ, δηακέζνπ πρ Σξηρνζηαηίλεο Α (TSA – 
Trichostatin A), πνπ αλήθεη ζηνπο HDACIs (αλαζηνιείο HDACIs -histone 
deacetylase inhibitors- πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ), 
γηα ηελ ππνζηξνθή ηεο εμέιημεο ηεο ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο [Imai 
Naohimo et al, 2007, Yoshikawa M. et al, 2007]. ε έλα κνληέιν ρξφληαο 
λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, ε TSA βειηίσζε ηελ ζπεηξακαηηθή λφζν, αχμεζε ηα 
γνλίδηα λεθξνπξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ηεο κνξθνγελεηηθήο 
πξσηετλεο 7 ησλ νζηψλ (BMΡ-7), ηνπ HGF, θαη ηνπ VEGF ζηα λεθξηθά 
θχηηαξα, αιιά φρη ζηα θχηηαξα ηνπ  ππνπιεζπζκνχ (side population – SP) 
[Imai Naohimo et al, 2007]. 
       Άιιε ζέζε θαη ηξφπνο αλαγλψξηζεο εγγελψλ κεζεγρπκαηηθψλ 
βιαζηνθπηηάξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Bussolati θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο 
θαη αθνξά ζηνλ επηθαλεηαθφ δείθηε CD133, πνπ εκθαλίδεηαη ζην 1% ησλ 
θπηηάξσλ ζηνλ ελήιηθν λεθξηθφ ηζηφ [Bussolati et al, 2008 , Lazzeri et al, 
2007]. Σα ζεηηθά γηα ηνλ CD133 θχηηαξα βξίζθνληαη ζηνλ νπξηθφ πφιν ηεο 
θάςαο ηνπ Bowman (εηθφλα 4.3), δηαηεξψληαο κηα ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε 
[Romagnani, 2009]. Πξφθεηηαη γηα πνιπδχλακα θχηηαξα πνπ εθθξάδνπλ 
επηζειηαθά ή ελδνζειηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ππφ ηελ επίδξαζε απμεηηθψλ 
παξαγφλησλ [Bussolati et al, 2005, Bruno et al, 2009].  
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       ε κεηέπεηηα κειέηεο θάλεθε φηη ηα απνκνλσκέλα βιαζηνθχηηαξα 
εθθξάδνπλ πιεζψξα βιαζηνθπηηαξηθψλ δεηθηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ 
Sca-1, OCT-4, Rex-1 CD24, CD133 [Gupta θαη Rosenberg, 2008]. Οη δείθηεο 
απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κειέηε θπηηαξηθψλ ζεηξψλ ζηνλ θπζηνινγηθφ 
θαη παζνινγηθφ λεθξφ (εηθ. 4.2) [Oliver et al, 2004, Paola Romagnani, 2009, 
Lazzeri et al, 2010]. Δπηπξφζζεηα, ε ζπλ-έθθξαζε ησλ δεηθηψλ CD24 (γηα ηελ 
αλαγλψξηζε δηαθφξσλ ηχπσλ stem θπηηάξσλ) θαη CD133 (δείθηεο ελήιηθσλ 
stem θπηηάξσλ) αλαγλσξίδεη έλαλ πιεζπζκφ stem θπηηάξσλ ζηνλ νπξηθφ 
πφιν ηεο θάςαο ηνπ Bowman (εηθ. 4.4) [Lazzeri et al, 2007]. Όηαλ 
απνκνλσζνχλ, ηα CD24+ CD133+ λεθξηθά πξφδξνκα θχηηαξα, δελ 
εθθξάδνπλ εηδηθνχο δείθηεο δηαθνξνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ, αιιά 
κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθνί γηα ηα πνιπδχλακα 
stem θχηηαξα, απηά ηα θχηηαξα κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα απην-αλαλεψλνληαη, 
λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη λα πνιιαπιαζηάδνληαη. Όηαλ ελεζνχλ ζε 
πεηξακαηηθά κνληέια ΟΝΑ, αλαγελλνχλ ηελ ζσιελαξηαθή δνκή θαη 
απνθαζηζηνχλ ηελ λεθξηθή ιεηηνπξγία. Σα CD24+CD133+ λεθξηθά πξόδξνκα 
θύηηαξα, αληηπξνζσπεχνπλ θνηλνχο πξφγνλνπο επηζειηαθψλ ζσιελαξηαθψλ 
θπηηάξσλ θαη πνδνθπηηάξσλ θαηά ηελ λεθξηθή αλάπηπμε, ελψ ζε πεηξακαηηθά 
κνληέια λεθξηθήο βιάβεο είλαη ηθαλά λα αληηθαηαζηήζνπλ όιεο ηηο λεθξηθέο 
δνκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπεηξακάησλ, κε αθφινπζε 
απνθαηάζηαζε ηεο πξσηετλνπξίαο. Άιισζηε, βξίζθνληαη ζηελ θάςα ηνπ 
Bowman, ζην κνλαδηθφ ζεκείν ηνπ λεθξνχ, πνπ είλαη εγγχο ηφζν ησλ  
ζσιελαξηαθψλ θπηηάξσλ, φζν θαη ησλ ζπεηξακαηηθψλ πνδνθπηηάξσλ (εηθ. 
4.5).  
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Δηθόλα 4.2 : Θεηηθή αλνζνηζηνρεκηθή ρξώζε γηα ηνλ παξάγνληα OCT4 ζε 
κεκνλσκέλα ζσιελαξηαθά θύηηαξα ζηνλ ελήιηθν λεθξό, πνπ δίλνπλ ηελ εληύπσζε 
δπλεηηθώλ stem θπηηάξσλ ζηνλ λεθξό.  [Gupta, 2006] 

 
       Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ απηψλ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ κειέηε 
ηνπ Humphrey (2008), πνπ ζεσξεί φηη ε αλαγέλλεζε ηνπ λεθξνχ πξνέξρεηαη 
απφ ελδνγελή λεθξηθά θχηηαξα. Ίζσο πξφθεηηαη δειαδή γηα ηα ίδηα θχηηαξα 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ νπξηθφ πφιν ηεο θάςαο ηνπ Bowman θαη 
αλαγελλνχλ ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα. Πηζαλφλ λα  
αληηπξνζσπεχνπλ έλα ππνπιεζπζκφ stem θπηηάξσλ πνπ δηαηεξνχληαη ζηελ 
ζέζε απηή απφ ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο λεθξνγέλεζεο, δεκηνπξγψληαο ηελ 
θσιεά φπνπ εδξεχνπλ  ηα stem θχηηαξα [Little θαη Bertram, 2009].  

 
Πίλαθαο 4.1 : ύλνςε κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ζε stem θύηηαξα, πνπ απνκνλώζεθαλ 
ζηνλ λεθξό [Gupta, 2008]. 
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Δηθόλα 4.3 :   Ηεξαξρηθή θαηαλνκή ησλ λεθξηθώλ πξόδξνκσλ θπηηάξσλ ζην ζπείξακα 
ηνπ ελήιηθνπ λεθξνύ ζηνλ άλζξσπν. Σα CD24+CD133+λεθξηθά πξόδξνκα θύηηαξα 
(θόθθηλν) βξίζθνληαη ζηνλ νπξηθό πόιν,  αιιά ηαπηόρξνλα  είλαη θνληά κε ηα 
πνδνθύηηαξα (κπιε) πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αγγεηαθό πόιν  θαη κε ηα ζσιελαξηαθά  
λεθξηθά θύηηαξα (άζπξα), πνπ βξίζθνληαη ζηελ άιιε πιεπξά. Έλαο κεηαβαηηθόο 
θπηηαξηθόο πιεζπζκόο (CD24+CD133+ PDX+ , θόθθηλν/κπιε) θέξεη ραξαθηεξηζηηθά 
είηε ησλ λεθξηθώλ πξόδξνκσλ θπηηάξσλ (θόθθηλν), είηε ησλ πνδνθπηηάξσλ (κπιε) θαη 
βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ νπξηθνύ θαη ηνπ αγγεηαθνύ πόινπ. ηνλ αγγεηαθό πόιν ησλ 
ζπεηξακάησλ, ηα κεηαβαηηθά απηά θύηηαξα, βξίζθνληαη πνιύ θνληά κε θύηηαξα πνπ 
δελ θέξνπλ δείθηεο λεθξηθώλ πξόδξνκσλ θπηηάξσλ, σζηόζν θέξνπλ δείθηεο θαη 
θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξνπνηεκέλσλ πνδνθπηηάξσλ (κπιε). Δλδνζειηαθά 
θύηηαξα (θίηξηλν), κεζαγγεηαθά (πξάζζηλν), πνδνθύηηαξα (κπιε), εγγύο ζσιελάξηα 
(θόθθηλν) [Romagnani, 2009].  
 
 
 
 

 
Δηθόλα 4.4 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ησλ CD133 ζεηηθώλ θπηηάξσλ ζην θινηό ηνπ 
θπζηνινγηθνύ λεθξνύ ζηνλ άλζξσπν [Bussolati et al, 2005]. 
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Δηθόλα 4.5 : Bηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηελ ρξήζε stem θπηηάξσλ ζηνλ λεθξό. 
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Δηθόλα 4.6 : Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ελήιηθσλ stem θπηηάξσλ ζηνλ λεθξό ηνπ 
αλζξώπνπ θαη ηνπ πνληηθνύ. Κάπνηνη θπηηαξηθνί πιεζπζκνί αθνξνύλ ζε θύηηαξα ηνπ 
δηάκεζνπ ρώξνπ, ελώ άιινη ζε επηζειηαθά θύηηαξα [Hopkins et al, 2009]. 
  

 
4.1.1 Ζ λεθξηθή ζειή σο πηζαλή θσιεά stem θπηηάξσλ.  
 
       Οη Oliver θαη ζπλ. (2004) αλέδεημαλ πςειό δπλακηθό πνιιαπιαζηαζκνύ 
ζηελ άλσ πεξηνρή ηεο λεθξηθήο ζειήο, εηδηθά ζηελ πεξηνρή θνληά ζηνλ νπξηθφ 
πφιν. Υξεζηκνπνηψληαο ρξψζε γηα ην Ki67, αλέδεημαλ ζεηηθφηεηα ζε κηθξφ 
πνζνζηφ θπηηάξσλ (2.6%), αιιά ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε άιια 
κέξε ηνπ λεθξνχ. Δπίζεο δηαθάλεθε φηη  LRCs (labeled retaining cells) κε 
δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ελήιηθσλ stem θπηηάξσλ ζηνλ δηάκεζν ρώξν ησλ 
ζειώλ θαη ησλ αζξνηζηηθώλ ζσιελαξίσλ, κπνξνχλ λα αλαγελλήζνπλ θχηηαξα 
ηνπ θπζηνινγηθνχ ελήιηθνπ λεθξνχ.  
       Οη Deckel θαη ζπλ. (2006) αλέδεημαλ επίζεο φηη κε- ζσιελαξηαθά θχηηαξα 
Sca-1+ πνιπδχλακα/πξφδξνκα θχηηαξα ζηνλ λεθξφ ησλ ελήιηθσλ πνληηθψλ, 
βξίζθνληαη θπξίσο ζηνλ δηάκεζν ρψξν (εμσηεξηθφ ηκήκα) ηεο ζειήο, θνληά 
ζηα ζσιελάξηα. Δλψ είλαη γλσζηφ φηη ζε αληίζεζε κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ 
λεθξνχ, ζηελ λεθξηθή ζειή δελ ππάξρεη απφπησζε, κεηά απφ ηζραηκηθή 
βιάβε.  Έηζη ε παξνπζία labeled retaining cells (LRCs) ζηελ βάζε ηεο ζειήο 
θαη ζε θχηηαξα πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη γξήγνξα ζηo άλσ ηκήκα ηεο ζειήο 
(θαη κπνξνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιια ηκήκαηα ηνπ λεθξνχ κε κηθξφηεξε 
παξνρή νμπγφλνπ), δεκηνχξγεζε ηελ ηδέα κηαο αξρηηεθηνληθήο δηακφξθσζεο 
ησλ ζέζεσλ έδξεπζεο ησλ stem θπηηάξσλ. Πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ηελ 
θπζηνινγηθή νκνηόζηαζε, ηα labeled retaining cells (LRCs) ηνπ δηάκεζνπ 
ρψξνπ ή ηα πξφδξνκά ηνπο θχηηαξα, κεηαλαζηεχνπλ ζην άλσ κέξνο ησλ 
λεθξηθψλ ζειψλ θαη δεκηνπξγνχλ κηα «δεμακελή» άκεζα 
πνιιαπιαζηαδνκέλσλ θπηηάξσλ, πνπ ίζσο δηαδξακαηίδνπλ έλαλ ξφιν ζηελ 
νμεία λεθξηθή βιάβε [Ambrahamson θαη Steenhard, 2006]. Πξάγκαηη, ηα stem 
θχηηαξα εδξεχνπλ ζπλήζσο ζε «θσιεέο» πνπ βξίζθνληαη ζε βάζνο κε 
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θππεινεηδή δηακφξθσζε, φπνπ ηα stem θχηηαξα δηαηεξνχληαη θαη 
πνιιαπιαζηάδνληαη.  
 

 
Δηθόλα 4.7 :  Νεθξηθά θύηηαξα πνπ θαηαθξαηνύλ ηελ ρξσζηηθή BrdU. Απεηθνλίδνληαη 
ηνκέο πάρνπο 100 κm από ηνλ λεθξό επίκπα 2 κελώλ. (A) Δμσηεξηθή θινηώδεο 
κνίξα, κε θύηηαξα ζεηηθά γηα ηελ BrdU. (B) Mέζε θινηώδεο κνίξα, απεηθνλίδεη 
ζπεηξακαηηθά θύηηαξα ζεηηθά γηα ηελ BrdU. (C) Μπειώδεο κνίξα κε πνιύ ζπάληα 
έθθξαζε ζεηηθώλ BrdU θπηηάξσλ. (D) Νεθξηθή ζειή κε αξθεηά BrdU ζεηηθά θύηηαξα. 
Σα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ππνδεηθλύνπλ ρξώζε κε FITC fluorescin (πξάζηλν) θαη 
ξνδακίλε rhodamine (θόθθηλν. [Oliver et al, 2004]. 

 

 
 

Δηθόλα 4.8 : BrdU ζεηηθά θύηηαξα ελήιηθνπ λεθξνύ πνληηθνύ. (A θαη B) (A) Δμσηεξηθή 
θινηώδεο κνίξα ρσξίο ζεηηθόηεηα. (B) Νεθξηθή ζειή κε ζεηηθά γηα ηελ ρξώζε BrdU 
θύηηαξα.[Oliver et al, 2004]. 
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4.1.2 Ζ ππόζεζε ηεο πεξηαγγεηαθήο θσιεάο ησλ κεζεγρπκαηηθώλ stem 

θπηηάξσλ 

       Οη δηάθνξνη ππν-πιεζπζκνί κεζεγρπκαηηθψλ stem θπηηάξσλ (MSC) 
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, αιιά κνηξάδνληαη θάπνηνπο 
επηθαλεηαθνχο δείθηεο φπσο CD29, CD44, ελψ εθθξάδνπλ θαη αSMA, έλαλ 
δείθηε ιείσλ αγγεηαθψλ κπηθψλ θπηηάξσλ, επηδεηθλχνληαο κία ζρέζε κε ηα 
πεξηθχηηαξα, πεξηαγγεηαθά θχηηαξα [Sensebe et al, 2010].   
       ε ηζηνχο κε ρακειφ κεηαβνιηζκφ, ηα πεξηθχηηαξα θαη ηα ελδνζειηαθά 
θχηηαξα είλαη «ήξεκα» θχηηαξα κε αξγφ θπηηαξηθφ θχθιν, αιιά θαηά ηελ θάζε 
ηεο αγγεηνγέλεζεο πηνζεηνχλ απμεκέλν δπλακηθό πνιιαπιαζηαζκνχ, απηφ-
αλαλέσζεο θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζαν ενήλικα stem κωηηαπα. Σα 
πεξηθχηηαξα, ραξαθηεξίδνληαη απφ πιαζηηθόηεηα θαη κπνξνχλ λα 
δηαθνξνπνηεζνχλ ζε νζηενβιάζηεο, ρνλδξνβιάζηεο, ηλνβιάζηεο θαη πξν-
ιηπνθχηηαξα.  
       Tα ηξηρνεηδή ησλ λεθξηθψλ ζειψλ είλαη πινχζηα ζε ππν-ελδνζειηαθά 
θχηηαξα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ κηθξναγγεηαθή αθεξαηφηεηα κέζα ζην 
πεξηζσιελαξηαθφ δίθηπν ησλ ηξηρνεηδψλ, πξνζδίλνληαο ζηα θαηηφληα επζέα 
αγγεία, ηελ ζπζπαζηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Οη Lee θαη ζπλ. (2006) έδεημαλ φηη ηα 
πξφδξνκα κεζεγρπκαηηθά stem θχηηαξα ηνπ ζηξψκαηνο εδξεχνπλ ζηνλ 
δηάκεζν ρψξν ηνπ λεθξνχ ηνπ πνληηθνχ, θνληά ζηηο λεθξηθέο ζειέο θαη ζηα 
ελδνζειηαθά θχηηαξα. Μηα ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε αθνξά ζηα ΑDSC αθνχ 
έρεη απνδεηρζεί πεηξακαηηθά φηη ηα stem θχηηαξα ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ, adipose 
tissue derived stem cells (ADSC) ίζσο είλαη αγγεηαθά stem θχηηαξα, ζε 
δηάθνξα ζηάδηα δηαθνξνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ιείσλ κπηθψλ θαη 
ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ. Σα θχηηαξα απηά, ζε πξψηκα ζηάδηα 
δηαθνξνπνίεζεο, κπνξνχλ επίζεο λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε ιηπνθχηηαξα, αλ 
παξακείλνπλ ζην πξσηνγελέο ηνπο πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζε άιινπο ηχπνπο 
ηζηψλ [Guiting Lin et al, 2008], ελψ ν OCT4 απνηειεί δείθηε έθθξαζεο ηνπο. 
 

4.1.3 Κπθινθνξνύληα βιαζηνθύηηαξα από ηνλ κπειό ησλ νζηώλ θαη  λεθξηθή 
αλαγέλλεζε. πλεηζθέξνπλ ηα θύηηαξα ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ ζηελ ηζηηθή 
αλαγέλλεζε; 
 
       Ο κπειφο ησλ νζηψλ πεξηιακβάλεη δχν ηχπνπο θπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ 
βιαζηνθπηηάξσλ, ηα αηκνπνηεηηθά (hemopoetic stem cells- HSC) - θαη απηά 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζηξψκα ηνπ κπεινχ, αδηαθνξνπνίεηα κεζεγρπκαηηθά 
βιαζηνθύηηαξα (MSC) [Hopkins et al, 2009] πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θσιεά 
ησλ αηκνπνηεηηθώλ βιαζηνθπηηάξσλ ζηνλ κπειφ ησλ νζηψλ [Lin, 2008].  
       Ζ ζπκκεηνρή ησλ θπηηάξσλ απηψλ ζηελ ηζηηθή απνθαηάζηαζε γίλεηαη είηε 
εμσγελψο κε κεηακφζρεπζε θπηηάξσλ κπεινχ ησλ νζηψλ είηε ελδνγελψο κε 
θηλεηνπνίεζε θπηηάξσλ ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο 
[Nahas, 2006]. Σα θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ (Βone Marrow Derived 
Stem Cells - BMSC), θαη θπξίσο ηα κεζεγρπκαηηθά, αλεπξέζεζαλ ζηνλ 
δηάκεζν ρώξν ηνπ λεθξνχ, αιιά ν αθξηβήο ηνπο ξφινο δελ έρεη θαζνξηζηεί 
πιήξσο (εηθ. 4.9). Υαξαθηεξίδνληαη απφ πιαζηηθφηεηα, δειαδή ζε θπηηαξηθέο 
θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε δηάθνξνπο θπηηαξηθνχο 
ηχπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζειηαθψλ κεηά απφ βιάβε, αιιά θαη 
ζε κπηθά ελδνζειηαθά, νζηενθχηηαξα θαη ιηπνθχηηαξα [Cantley, 2005]. 
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Μεκνλσκέλνη θιψλνη MSC πνπ επηβηψλνπλ καθξχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο 
θπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο, δηαθνξνπνηνχληαη πεξαηηέξσ θαη ζε άιινπο 
θπηηαξηθνχο ηχπνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λεπξηθψλ, επαηηθψλ θπηηάξσλ 
θαη αγγεηνβιαζηψλ [Kuhn θαη Tuan, 2010]. Ζ πιαζηηθφηεηα ησλ 
κεζεγρπκαηηθψλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ νδήγεζε ζηελ ππφζεζε φηη πηζαλψο 
θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ κε γξήγνξε θηλεηνπνίεζε θαη θαηεπζπλφκελν 
―homing‖ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηζηηθή αλαγέλλεζε [Humphreys BD θαη 
Bonventre, 2008]. ηελ δηαδηθαζία απηή ζπκκεηέρνπλ νη G-CSF θαη SDF-1 
[Lotan et al, 2008], αιιά θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ελέρνληαη ζηελ θιεγκνλή, 
φπσο νη θπηηαξνθίλεο, νη ηληεξιεπθίλεο-1 θαη -6 θαη ν TNF-a θαη επάγνπλ ηελ 
κεηαλάζηεπζε ησλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ πξνο ηνλ ηζηφ πνπ έρεη ππνζηεί 
βιάβε.  
 

 

Δηθόλα 4.9 : Μνληέιν παξαθξηληθνύο δξάζεο ηωλ MSCs ζην ζωιελάξην πνπ 
έρεη ππνζηεί βιάβε. Μεηά από νμεία λεθξηθή βιάβε, ηα ρνξεγνύκελα MCSs 
θηινμελνύληαη ζηηο ζέζεηο βιάβεο θαη ίζσο ζηξαηνινγεζνύλ θαη ζε ελδνγελείο θσιεέο 
(ζηνλ κπειό ησλ νζηώλ ή ζηνλ λεθξό). Σα MSCs ζπλδένληαη ζηα ζπεηξακαηηθά θαη/ή 
ζηα ζσιελαξηαθά ηξηρνεηδή πξνζηαηεύνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηνλ λεθξό από 
πεξαηηέξσ βιάβε, ελώ επηηαρύλνπλ θαη ηελ επηδηόξζσζε [Humphreys θαη Bonventre, 
2008].  

.  
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Δηθόλα 4.10 : Α. Σα MSC  θύηηαξα είηε παξάγνπλ απμεηηθνύο παξάγνληεο πνπ 
επάγνπλ ηελ επηβίσζε, δηα-δηαθνξνπνίεζε, πνιιαπιαζηαζκό θαη επαλα-
δηαθνξνπνίεζε ησλ επηζειηαθώλ ζσιελαξηαθώλ δνκώλ ή δξνπλ άκεζα ζηνλ 
πιεζπζκό ησλ εγγελώλ  stem θπηηάξσλ. Δπηπξόζζεηα νη απμεηηθνί παξάγνληεο πνπ 
ζπληίζεληαη, ίζσο αλαζηέιινπλ ηελ θιεγκνλή. Σα MSC επίζεο, κπνξνύλ λα 
δηαθνξνπνηεζνύλ ζε ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θύηηαξα θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ 
δνκή ησλ ζσιελαξίσλ πνπ έρεη ππνζηεί βιάβε.  
B. Σα κεζεγρπκαηηθά stem θύηηαξα MSC δηαθνξνπνηνύληαη θαη ζε ζπεηξακαηηθά 
θύηηαξα [Bussolati et al, 2009].  
 
 

       Σα MSCs in vivo κεηαλαζηεχνπλ ζηελ ζέζε βιάβεο θαη είηε ππφθεηληαη ζε 
αιεζή δηαθνξνπνίεζε ππφ ην θαηάιιειν κηθξνπεξηβάιινλ, είηε 
εθθνιπψλνληαη κε γεηηνληθά θχηηαξα κε ζθνπφ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ 
βιάβε. Δλψ επηηπρεκέλα πεηξάκαηα αλαθέξνπλ αλαγέλλεζε ηεο βαζηθήο 
κεκβξάλεο ζε ζχλδξνκν Alport θαη ησλ ελδνζειηαθψλ θαη κεζαγγεηαθψλ 
θπηηάξσλ ζε ζπεηξακαηνζθιήξπλζε [LeBleu et al, 2009]. 
       Πεηξακαηηθά κνληέια απνδεηθλχνπλ φηη ζηελ επηδηφξζσζε ηεο 
ζπειπαμαηικήρ βιάβεο ζπλεηζθέξνπλ ηφζν εγγελή ελδνζειηαθά θχηηαξα, 
πνπ κεηαλαζηεχνπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη, φζν θαη θχηηαξα πξνεξρφκελα 
απφ ηνλ κπειφ ησλ νζηψλ (Bone Marrow derived stem cell – BMDC). Σα 
απνηειέζκαηα γηα ηελ ζσιελαξηαθή αλαγέλλεζε φκσο είλαη αληηθξνπφκελα, 
γηαηί έρεη αλαθεξζεί εθθόπισζε ησλ BMSC κε δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα, 
επηπιέθνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ (ζε ONA θαη ΥΝΑ) [Morigi et al, 
2004]. Τπνζηεξίδεηαη φηη ηα θχηηαξα απηά παξέρνπλ ελδν- θαη παξαθξηλείο 
παξάγνληεο [Zubko θαη Frishman, 2008] πνπ εληζρχνπλ ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο λεθξηθήο βιάβεο, κέζσ θαηαζηνιήο ησλ πξν-θιεγκνλσδψλ θαη ησλ 
ελεξγνπνηεκέλσλ αληη-θιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ [Salem θαη Thiemermann, 
2010, Humphreys θαη Bonventre, 2008, Phinney θαη Prockop, 2007]. Πάλησο, 
ν Lin  θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζπκπέξαλαλ φηη ε ζπλεηζθνξά ησλ θπηηάξσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηνλ κπειφ ησλ νζηψλ, ζηνλ λεθξφ είλαη κηθξή (0.06-8%) [Lin 
et al , 2005]. 



 89 

        Όκσο γηαηί ε λεθξηθή επηδηφξζσζε δελ ζπκβαίλεη απηφκαηα εθφζνλ νη 
πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο πξν-ππάξρνπλ ζηνλ λεθξηθφ ηζηφ; Ίζσο ην 
κηθξνπεξηβάιινλ ηεο θιεγκνλήο λα παίδεη θάπνην ξφιν. Ηζρχεη γεληθψο φηη ηα 
θιεγκνλψδε θχηηαξα «πξναλαγγέινπλ» ηελ βιάβε ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ 
άκεζα ζηελ ηζηηθή αλαγέλλεζε. Σα MSC αλαζηέιινπλ ηηο πξν-θιεγκνλψδεηο 
θπηηαξνθίλεο [Baer θαη Geiger, 2009], πεξηνξίδνπλ ηελ απφπησζε θαη ηελ 
θιεγκνλψδε απάληεζε, δξψληαο πνιππαξαγνληηθά ζηελ λεθξηθή 
επηδηφξζσζε [Toget et al, 2004]. Πηζαλψο ππάξρνπλ νκνηφηεηεο αλάκεζα 
ζηελ θπηηαξηθή δηαληίδξαζε θαηά ηελ ηζηηθή αλαγέλλεζε θαη ηηο ζχλζεηεο 
αληηδξάζεηο θαηά ηελ θιεγκνλή. Πξάγκαηη ηα κεζεγρπκαηηθά βιαζηνθχηηαξα 
εθθξίλνπλ δηάθνξνπο απμεηηθνχο θαη λεθξνπξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο 
φπσο ηνπο IGF, EGF,HGF,VEGF, BMP-7 [Imberti et al, 2007,  Toget et al, 
2004, Hishikawa, 2005, Iwatani θαη Imai, 2010].  
       ε φηη αθνξά ηα αηκνπνηεηηθά stem θύηηαξα (HSC), πεηξακαηηθά 
δεδνκέλα, εηζεγνχληαη φηη ν αξηζκφο ηνπο απμάλεηαη κεηά απφ εμσγελή 
ρνξήγεζε παξαζνξκφλεο PTH ή ΒΜPRIA. Οη δξάζεηο ησλ PTH θαη ηεο ΒΜΡ 
ζεκαηνδφηεζεο ζηα HSC, παξέρνπλ δπλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο ζεξαπείαο κε 
βιαζηνθχηηαξα [Lin, 2008]. 
       πκπεξαζκαηηθά, ε ζπκκεηνρή ησλ BMDC ζηελ αλαγέλλεζε ησλ κεηα-
ηζραηκηθψλ ζσιελαξίσλ, ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε [Stokman, 2008], ελψ 
εληζρχεηαη ε ζεσξεία ηεο άκεζεο αληηθαηάζηαζεο κέζσ επηζειηαθψλ 
θπηηάξσλ [Hishikawa θαη Fujita, 2006]. πκπεξαζκαηηθά, επηβεβαηψλεηαη ν 
ξφινο ησλ BMSC ζηελ δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ λεθξηθνχ 
κεζζάγγεηνπ θαη ελδνζειίνπ (ζπεηξάκαηα) αιιά φρη  ησλ επηζειηαθψλ δνκψλ 
ηνπ λεθξνχ (ζσιελάξηα) [Romagnani θαη Kalluri, 2009]. 
 
 

 
Δηθόλα 4.11 : Τπνζεηηθό δηάγξακκα λεθξηθήο αλαγέλλεζεο κέζσ δηαθνξεηηθώλ 
πξόδξνκσλ θπηηάξσλ λεθξηθήο θαη εμσλεθξηθήο πξνέιεπζεο (κπειόο ησλ νζηώλ)  
[Romagnani θαη Kalluri, 2009]. 
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Δηθόλα 4.12 : Σα CD24+CD133+ λεθξηθά πξόδξνκα θύηηαξα, βξίζθνληαη ζηνλ νπξηθό 
πόιν ηεο θάςαο ηνπ Bowman ζηνλ αλζξώπηλν λεθξό ζηελ ελήιηθν δσή (A) Ζ ηξηπιή 
ρξώζε αλνζνθζνξηζκνύ πξάζζηλν γηα ηα CD133, θόθθηλν γηα ηα CD24 θαη κπιε γηα 
ηελ β1 integrin θαλεξώλεη όηη ζην ώξηκν ζπείξακα, ε ζπλ-έθθαξζε ησλ CD133 θαη 
CD24, ραξαθηεξίδεη έλαλ ππνπιπζεζκό θπηηάξσλ ζηελ θάςα ηνπ Bowman (άζπξν) 
ζηελ πεξηνρή ηνπ νπξεθνύ πόινπ (urinary pole- UP). AA = afferent arteriola.  (B) 
Μεγέζπλζε ηεο ηξηπιήο ρξώζεο αλνζνθζνξηζκνύ γηα ηα CD133, (πξάζηλν), CD24 
(θόθθηλν) θαη CD106 (κπιε) θύηηαξα ηνπ ππν-πιπζεζκνύ ζηελ θάςα ηνπ Bowman 
(άζπξν) [Romagnani θαη Kalluri, 2009].  
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Δηθόλα 4.13 : In vivo» κεηαθίλεζε» ζεηηθώλ CD133+ θπηηάξσλ, ζηνλ λεθξό SCID 
(αλνζνθαηαζηαικέλσλ) πνληηθώλ, πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε πεηξακαηηθή νμεία 
ζσιελαξηαθή λέθξσζε (ΟΝ). Σα CD133+ θύηηαξα, ελέζεζαλ ελδνθιεβίσο ζηα 
πνληίθηα, 3 εκέξεο κεηά ηελ ΟΝ. Σα πεηξακαηόδσα ζπζηάζηεθαλ 3 εκέξεο κεηά ηελ 
ρνξήγεζε ησλ CD133+ θπηηάξσλ. ηηο αθόινπζεο βηνςίεο αλαδείρζεθαλ αλζξώπηλα 
θύηηαξα ηεο HLA ηάμεο I-ζηα εγγύο θαη ηα άπσ ζσιελάξηα, ησλ πνληηθώλ κε ΟΝ, 
ζηα νπνία είραλ ελεζεί  CD133+ θύηηαξα. (a θαη c), ελώ ζε πγηή πνληίθηα ε ζεηηθόηεηα 
ήηαλ πεξηνξηζκέλε (b). Οη ππξήλεο ήηαλ ζεηηθνί γηα ηελ κπιε ρξώζε Hoechst 33258 
d: Απμεκέλε ππξεληθή ζεηηθόηεηα, ιόγσ θπηηαξηθνύ πνιιαπιαζηαζκνύ ζηελ πεξηνρή 
πνπ αληηζηνηρεί ζην c. Μεγέζπλζε , x400. G, glomerulus [Bussolati et al, 2005]. 
  
 

4.2 Δξυγενήρ σοπήγηζη stem κςηηάπυν και νεθπική αναγέννηζη 
 
       Αξθεηνί εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη φηαλ ελεζνχλ αδηαθνξνπνίεηα εκβξπηθά 
βιαζηνθχηηαξα πνπ είραλ ππνζηεί επεμεξγαζία κε ξεηηλνηθφ νμχ, αθηηβίλε-Α 
θαη ΒΜΡ-7 ζηνλ λεθξφ, ελζσκαηψλνληαη ζηα ζσιελαξηθά θχηηαξα ζε 
πνζνζηφ 50%, κε απνηέιεζκα λα εθθξάδνπλ δείθηεο κεζνδέξκαηνο θαη 
αξρέγνλσλ λεθξηθψλ δνκψλ [Doyeob Kim θαη Gregory Dressler, 2005, 
Steenhard et al, 2005, Chhabra θαη Brayman, 2009]. ε πξφζθαηεο κειέηεο 
δεκηνπξγήζεθαλ πξφδξνκεο λεθξηθέο δνκέο φπσο  ζσκάηηα-S  θαη λεθξηθά 
θπζηίδηα, απφ βιαζηνθχηηαξα πνπ πξνέξρνληαη  απφ ακληαθφ πγξφ, φηαλ 
ελέζεζαλ ζε εκβξπηθνχο λεθξνχο κπψλ [Perin et al, 2007]. 
 

 

4.3 Νεθπική επιδιψπθυζη μέζυ επαναππογπαμμαηιζμοω 
 
       Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν Yamanaka θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2007) 
απνκφλσζαλ κε επηηπρία πνιπδχλακα stem θχηηαξα απφ ηλνβιάζηεο 
δέξκαηνο, κέζσ ππεξέθθξαζεο ηεζζάξσλ γνληδίσλ (OCT4, SOX2, KLF4, c-
MYC). Οη Morizane θαη ζπλ. (2009) δεκηνχξγεζαλ iPS απφ ηλνβιάζηεο 
πνληηθηνχ κέζσ επαγσγήο ησλ ίδησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ 
αλαγέλλεζε ηνπ λεθξνύ [Morizane R. et al, 2009, Cynthia Kosinski et al,  
2007]. 
       Δλψ ηα ζεκαηνδνηηθά κεηαλεθξηθά κνλνπάηηα πεξηιακβάλνπλ 
εθαηνληάδεο γνλίδηα, ε κειέηε ησλ iPS βιαζηνθπηηάξσλ μεθίλεζε κε 24 θαη 
πεξηνξίζηεθε ζε 4 γνλίδηα, ππνγξακκίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο ελεξγνπνίεζεο 
ηνπ ζσζηνχ γνληδηαθνχ δηθηχνπ. Έρνπλ κειεηεζεί πνιπάξηζκνη κεηαγξαθηθνί 
παξάγνληεο, φπσο ν Wt1, Pax2, Eya1, Six1, Six2, Osr1 θαη ν Sall1, πνπ 
επάγνπλ ηνλ κεζεγρπκαηηθφ πξφγνλν πιεζπζκφ. H ηδεψδεο θαηάζηαζε ζα 
ήηαλ ε δεκηνπξγία πξφγνλσλ λεθξψλσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αξηζκνχ 
ηνπο [Haller H. , 2007].  
       Αλ ήηαλ εθηθηή ε επαγσγή ηνπ λεθξηθνχ βιαζηψκαηνο, ε δηαθνξνπνίεζε 
ηνπ ζε λένπο λεθξψλεο, ζα κπνξνχζε λα δξνκνινγεζεί  κέζσ παξαγφλησλ 
φπσο νη Wnt, GDNF, VEGF, πνπ επάγνπλ ηνλ επαλαζρεκαηηζκφ ησλ 
αζξνηζηηθψλ ζσιελαξίσλ [Razzaque, 2008, Matsuhiko, 2006]. Ωζηφζν, ηα 
επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ λεθξνχ κπνξνχλ λα επαλα-πξνγξακκαηηζηνχλ θαη λα 
ππνζηνχλ ΔΜΣ. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζαλ λα 
δεκηνπξγεζνχλ κεζεγρπκαηηθά-like θχηηαξα, λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζε πξφγνλα 
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λεθξηθά θχηηαξα θαη κεηέπεηηα ζε λένπο λεθξψλεο [Swetha G. et al, 2009]. 
Απηή ε πνιχπινθε δηαδηθαζία, ίζσο απνδεηρζεί πην απνηειεζκαηηθή γηα ηελ 
αλαγέλλεζε ηνπ λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο απφ φηη ε ρξήζε ησλ 
βιαζηνθπηηάξσλ. 
 

4.4 Γιαζςνομιλίερ stem κςηηάπυν με ηην ζημαηοδψηηζη ηηρ BMP-7 και 
νεθπογένεζη 
 
       Ο λεθξφο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ δηαληίδξαζε δχν ηζηψλ, ηεο νπξεηεξηθήο 
εθβιάζηεζεο (νπξεηεξηθή θαηαβνιή) ηνπ κεζνλεθξηθνχ πφξνπ θαη ηνπ 
κεηαλεθξηθνχ κεζεγρχκαηνο. Σα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ λεθξψλα, ηνπ 
δηάκεζνπ ρψξνπ θαη ησλ λεθξηθψλ αγγείσλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 
κεζεγρπκαηηθφ ηζηφ, ελψ ε νπξεηεξηθή εθβιάζηεζε επζχλεηαη  γηα ηελ 
δεκηνπξγία ησλ αζξνηζηηθψλ ζσιελαξίσλ θαη ηνπ νπξεηήξα κφλν. Αξθεηνί 
λεθξνηξνπηθνί παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: επαηηθνχ απμεηηθνχ 
παξάγνληα (hepatocyte growth factor - HGF), επηδεξκηθνχ απμεηηθνχ 
παξάγνληα (epidermal growth factor - EGF), insulin-like growth factor -1 (IGF-
1), νζηηθή κνξθνγελεηηθή πξσηείλε-7 (bone morphogenic protein-7 - BMP-7) 
θαη ηνπ αλαζηαιηηθνχ ιεπραηκηθνχ παξάγνληα (leukemia inhibitory factor - 
LIF), είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ νξγαλνγέλεζε ηνπ λεθξνχ (γηα ηελ δηαθιάδσζε 
θαη ηελ κνξθνγέλεζε ηνπ νπξεηήξα θαη ηελ επηζειηαθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 
κεηαλεθξηθψλ κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ) [Liu θαη Brakeman, 2008, Imberti et 
al, 2007]. 
       Μειέηεο  ξχζκηζεο αηκνπνηεηηθψλ βιαζηνθπηηάξσλ πνπ έγηλαλ κε ηελ 
βνήζεηα κεηαιιαγκέλσλ πνληηθψλ γηα ηνλ BMPRIa  αλέδεημαλ φηη ε  BMP 
ζεκαηνδφηεζε  επεξεάδεη  άκεζα ή έκκεζα ηα βιαζηνθχηηαξα [Watabe θαη 
Miyazono, 2009]. Ζ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ ζεκαηνδφηεζε ηεο BMP θαη ηεο 
LIF/bFGF γηα ηελ αλαζηνιή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ κεζνδέξκαηνο θαη ηνπ 
ελδνδέξκαηνο αληίζηνηρα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ εκβξπηθψλ 
βιαζηνθπηηηάξσλ [Zhang θαη Li, 2005]. ε θαιιηέξγεηεο εκβξπηθψλ stem 
θπηηάξσλ ε πξνζζήθε ξεηηλνïθνχ νμένο, Αθηηβίλεο-Α θαη ΒΜΡ-7 πξνθάιεζε 
ηελ επαγσγή εηδηθψλ δεηθηψλ ηνπ κεζνδέξκαηνο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη νη 
λεθξνί [Kim θαη Dressler, 2005]. ηελ κειέηε απηή, φπνπ ζηφρνο ήηαλ ε 
δεκηνπξγία λεθξηθψλ πξφδξνκσλ θπηηάξσλ in vitro, κεηά ηελ ρνξήγεζε ησλ 
θπηηάξσλ απηψλ in vivo, παξαηεξήζεθε ελζσκάησζε ζε αλαπηπζζφκελν 
λεθξφ θαη ζπλεηζθνξά ζηα ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα κε ζρεδφλ 100% 
επάξθεηα [Kim θαη Dressler, 2005]. Ο κεραληζκφο απηφο ίζσο ηζρχεη θαη γηα ηα 
βιαζηνθχηηαξα ησλ ελειίθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γελλεηηθψλ 
θπηηάξσλ.  
 
 

4.5 Αναγέννηζη ζπειπαμάηυν 

  

       Δθηφο απφ ηηο  πξνζπάζεηεο αλαγέλλεζεο ησλ ζσιελαξίσλ κε ηελ ρξήζε 
κεζεγρπκαηηθψλ stem θπηηάξσλ (MSC), κειεηάηαη θαη ε ζεξαπεία 
απνθαηάζηαζεο ησλ ζπεηξακαηηθψλ παζήζεσλ. 
       Ζ απνθαηάζηαζε ησλ ζπεηξακάησλ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγέλλεζε ησλ 
λεθξηθψλ ηξηρνεηδψλ, ηεο εμσθπηηάξηαο ζεκέιηαο νπζίαο θαη ησλ 
πνδνθπηηάξσλ [Swetha et al, 2009]. Ο VEGF επνδψλεη ηελ ζπεηξακαηηθή 
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επηδηφξζσζε. Ζ επηξξνή ησλ βιαζηνθπηηάξσλ δελ έρεη κειεηεζεί επαξθψο. 
Κάπνηνη εξεπλεηέο αλέδεημαλ φηη ζε πεηξακαηηθά κνληέια ζπεηξακαηνπάζεηαο 
[Matsuhiko Hayashi, 2006], κεηακφζρεπζε θπηηάξσλ ηνπ κπεινχ κπνξνχλ λα 
αληηθαηαζηήζνπλ ην ελδνζήιην θαη λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ απιφ ησλ 
ηξηρνεηδψλ [Becherucci et al, 2009, Goligorsky et al, 2009]. ε πεηξακαηηθά 
κνληέια, ηα MSC αληηθαηαζηζηνχλ θαη κεζαγγεηαθά θχηηαξα, ζπκβάιινληαο 
ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαγέλλεζεο [Prodromidi et al, 2006, Nahas, 2006]. 
       Γπζηπρψο ηα MSC  δελ δηαθνξνπνηνχληαη κφλν ζε ηνπηθά ζπεηξακαηηθά 
θχηηαξα, αιιά ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη 
θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ιηπνθπηηάξσλ. Σν κηθξνπεξηβάιινλ πξνθαλψο, 
επεξεάδεη ηελ θπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη θαζνξίδεη ηελ «κνίξα» ησλ 
βιαζηνθπηηάξσλ [Kunter et al, 2007]. 
       ην ζχλδξνκν Alport, κεηαιιάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηα γνλίδηα ηνπ 
θνιιαγφλνπ ηχπνπ IV πξνθαινχλ δνκηθέο αλσκαιίεο ηεο ζπεηξακαηηθήο 
βαζηθήο κεκβξάλεο, πξσηεηλνπξία θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα. ε πεηξακαηηθέο 
κειέηεο θάλεθε φηη ε κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ πξνθαιεί 
«ζηξαηνιφγεζε» θπηηάξσλ απφ ηνλ κπειφ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζε 
επηζειηαθά (πνδνθχηηαξα) θαη κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα ζηηο ζέζεηο βιάβεο ηνπ 
ζπεηξάκαηνο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ κεξηθή απνθαηάζηαζε ηεο α3-
αιπζίδαο ηνπ θνιαγφλνπ ηχπνπ VI  κε επαθφινπζε κείσζε ηεο πξσηεηλνπξίαο 
θαη βειηίσζε ηεο ηζηνινγηθήο εηθφλαο [LeBleu et al, 2009, Sugimoto et al, 
2006]. ην αληίζηνηρν πεηξακαηηθφ κνληέιν ζπεηξακαηνπάζεηαο, ν Νinichuk 
έδεημε φηη ε ρνξήγεζε κεζεγρπκαηηθψλ βιαζηνθπηηάξσλ ειάηησζε ηελ ίλσζε, 
ρσξίο λα ππνζηξέςεη ηελ ρξφληα λεθξνπάζεηα, ελψ ζην κνληέιν 5/6 
λεθξεθηνκήο ε ρνξήγεζε βιαζηνθπηηάξσλ, δελ βειηίσζε ηελ λεθξηθή 
ιεηηνπξγία [Ninichuk et al, 2006, Stokman et al, 2008]. 
 
4.6 ςμπεπάζμαηα για ηην κλινική ππάξη. 

       Ζ ζεξαπεία κε βιαζηνθχηηαξα απνηειεί λέν ηνκέα ηεο λεθξνινγίαο, κε 
πνιιά αλνηρηά εξσηήκαηα. Ζ δνκηθή ζπκκεηνρή ησλ βιαζηνθπηηάξσλ ζηελ 
ηζηηθή αλαγέλλεζε δελ έρεη εμαθξηβσζεί. Πηζαλφηεξν είλαη ην ζελάξην ηεο 
παξαθξηληθήο δξάζεο ησλ βιαζηνθπηηάξσλ ζηνλ ηζηφ. Καηά πάζα 
πηζαλφηεηα, ηα κεζεγρπκαηηθά βιαζηνθχηηαξα (MSC) δεκηνπξγνχλ κηα λέα 
ηζνξξνπία, θαηαζηέιινληαο ηελ θιεγκνλή θαη πξνάγνληαο ηελ ίαζε. Σν 
γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε αλαγέλλεζε κέζσ βιαζηνθπηηάξσλ, δελ 
αλαθέξεηαη ζε «εθ λένπ δεκηνπξγία», αιιά ζε «απνθαηάζηαζε» ηεο 
νξγαληθήο βιάβεο. Σξία θπξίσο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ 
[Gupta θαη Rosenberg, 2008] λεθξηθνχ ηζηνχ ζα απαζρνιήζνπλ ζην κέιινλ: 
θαηαλφεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λεθξνχ ζην έκβξπν, ραξαθηεξηζκφο ησλ 
βιαζηνθπηηάξσλ θαη ησλ ζεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ελέρνληαη ζηελ 
δηαθνξνπνίεζε ηνπο θαη ε εηζήγεζε ζεξαπεπηηθψλ πξσηφθνιισλ γηα ηελ 
επαγσγή κεζεγρπκαηηθψλ βιαζηνθπηηάξσλ [Iwatani θαη Imai, 2010]. Ζ 
επηηπρήο δηαληίδξαζε θαη ησλ ηξηψλ ζα θαζνξίζεη ηελ πνξεία ηεο λεθξηθήο 
αλαγέλλεζεο [Imai et al, 2009].  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

5.1 ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΧΝ ΝΔΟΠΛΑΗΧΝ-ΓΔΝΗΚΑ 

       Παξά ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηε δηαγλσζηηθή θαη 
ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ αζζελψλ κε θαθνήζε λενπιάζκαηα, ε 
ζλεηφηεηα δελ έρεη αληίζηνηρα ειαηησζεί. Σα θαθνήζε λενπιάζκαηα 
ραξαθηεξίδνληαη απφ γελεηηθή εηεξνγέλεηα θαη απαξηίδνληαη απφ πιήζνο 
θπηηάξσλ πνπ δηαθέξνπλ ζε θαηλφηππν θαη γνλφηππν. Ζ θαξθηλνγέλεζε 
απνηειεί πνξεία πξννδεπηηθήο απνδηνξγάλσζεο, πεξηιακβάλεη γελεηηθέο 
κεηαιιάμεηο, απμεκέλε θπηηαξηθή αλαπαξαγσγή θαη αιιαγέο ζην εμσθπηηάξην 
κηθξνπεξηβάιινλ θαη αθνξά ζηελ επίδξαζε ρεκηθψλ, θπζηθψλ, ή βηνινγηθψλ 
βιαπηηθψλ εξεζηζκάησλ ζην θχηηαξν ηα νπνία έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ 
εκθάληζε: 
• εκεηαθψλ κεηαιιάμεσλ ζηελ θσδηθνπνηφ αιιεινπρία, πνπ πξνθαινχλ 
αληηθαηάζηαζε θάπνηνπ ακηλνμένο, κεηαθίλεζε ηνπ πιαηζίνπ αλάγλσζεο, ή 
κεηαιιάμεσλ πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηειηθά παξαγφκελεο 
πξσηείλεο.  
• Υξσκνζσκηθήο αζηάζεηαο ε νπνία θαηαιήγεη ζε ελίζρπζε, ππεξέθθξαζε ή 
έθηνπε έθθξαζε θάπνησλ γνληδίσλ ή αλαδηάηαμε ηνπ ρξσκνζσκηθνχ πιηθνχ. 
• Δπηγελεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζην DNA κε ζπλέπεηα ηελ απνξξχζκηζε ηνπ 
θπζηνινγηθνχ κεραληζκνχ κεζπιίσζεο ηεο θπηνζίλεο, ν νπνίνο νδεγεί ηα 
γνλίδηα ζε ζησπεξή θαηάζηαζε. 
       Ζ εμέιημε ηεο θαξθηλνγέλεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία ηξηψλ 
ζηαδίσλ πνπ αλ θαη είλαη δηαθξηηά, ζπρλά επηθαιχπηνληαη ρξνληθά: 
Έλαξμε (Initiation) : Ξεθηλάεη φηαλ ην DNA ελφο θπηηάξνπ πθίζηαηαη βιάβε 
απφ ηελ έθζεζε ζε εμσγελή ή ελδνγελή θαξθηλνγφλν παξάγνληα. Δάλ ε 
βιάβε δελ επηδηνξζσζεί πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε κεηάιιαμε. 
Πξναγσγή (Promotion) : Σν 2ν ζηάδην πεξηιακβάλεη κεηαβνιέο ζηελ έθθξαζε 
ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 1ν ζηάδην, κέζσ ηεο επίδξαζεο 
ελδνγελψλ (πρ νξκφλεο) ή εμσγελψλ παξαγφλησλ. Γεκηνπξγείηαη ζχκπινθν 
ππνδνρέα-πξναγσγνχ πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηε ξχζκηζε ηεο κεηαγξαθήο 
γνληδίσλ ππεχζπλσλ γηα ηελ αχμεζε, απφπησζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ 
θπηηάξσλ. Σα θχηηαξα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 1ε θάζε παξνπζηάδνπλ 
δηαθνξεηηθή απφθξηζε ζηελ επηγελεηηθή δξάζε ησλ πξναγσγψλ νπζηψλ, ζε 
ζρέζε κε ηνλ θπζηνινγηθφ πιεζπζκφ. Δπλνείηαη ε αχμεζή ηνπο πνπ νδεγεί ζε 
θισληθή επέθηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνπιεζπζκνχ. Σν ζηάδην είλαη δπλαηφ 
λα αλαζηξαθεί εθφζνλ ιεηηνπξγήζνπλ νη θπζηνινγηθνί κεραληζκνί 
απφπησζεο θαη θαηλνηππηθά εθδειψλεηαη κε ηελ αλάπηπμε θαινήζσλ φγθσλ. 
Δμέιημε (Progression) : ην 3ν ζηάδην ηεο θαξθηλνγέλεζεο, ν πιεζπζκφο 
πξνλενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ πθίζηαηαη γελεηηθέο κεηαβνιέο, πνπ ηνπ 
πξνζδίλνπλ ζηαδηαθά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαθνήζεηαο. Ζ αλάπηπμε θιψλνπ 
πξνλενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ, απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο λέσλ 
κεηαιιάμεσλ κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε θαθφεζσλ λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ 
κε κεηαβνιέο ηνπ θαξπφηππνπ. Σα λενπιαζκαηηθά θχηηαξα απνθηνχλ λέεο 
ηδηφηεηεο φπσο ηθαλφηεηα γηα δηήζεζε ή κεηάζηαζε, αληνρή ζηε 
ρεκεηνζεξαπεία θαη έθηνπε παξαγσγή νξκνλψλ (εηθ. 5.1). 
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Δηθόλα 5.1 : Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαξθίλνπ. Σν 2000, νη Hanahan θαη Weinberg  
πξόηεηλαλ έλα κνληέιν, γηα λα νξίζνπλ ηηο έμη ηδηόηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 
θαξθίλν. Απηέο πεξηιάκβαλνπλ: απεξηόξηζην δπλακηθό πνιιαπιαζηαζκνύ,  ηθαλόηεηα 
δεκηνπξγίαο λέσλ αγγείσλ (αγγεηνγέλεζε), απνθπγή ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ 
θπηηαξηθνύ ζαλάηνπ (απόπησζε), επάξθεηα αλαπηπμηαθήο ζεκαηνδόηεζεο, ηζηηθή 
δηήζεζε θαη κεηάζηαζε. Σα επξήκαηα ησλ Kim θαη ζπλεξγαηώλ, ζε ζπκθσλία θαη κε 
επξήκαηα άιισλ εξεπλεηώλ αλαδεηθλύνπλ όηη ην κνληέιν απηό ζα πξέπεη λα 
επεθηαζεί έηζη ώζηε λα πεξηιακβάλεη έλα επηπιένλ γλώξηζκα ηνπ θαξθίλνπ, ηελ 
θιεγκνλή πνπ ζρεηίδεηαη κε απηόλ (κηθξνπεξηβάιινλ) [Mantovani, 2009]. 
 
 

5.2 Καπκίνορ και μικποπεπιβάλλον 
 
        Σν κηθξνπεξηβάιινλ ησλ θπηηάξσλ ζπκκεηέρεη φρη κφλν ζηελ εμέιημε ελφο 
θαθνήζνπο λενπιάζκαηνο θαη ζηελ αχμεζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 
πνπ εθδειψλεηαη κέζσ αλάπηπμεο κεηαζηάζεσλ, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
θαθνήζνπο θαηλνηχπνπ ησλ θπηηάξσλ, δειαδή ζηελ εμαιιαγή θαινήζσλ 
θπηηάξσλ. Οη παξαπάλσ ελδείμεηο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ ζηξψκαηνο πνπ πεξηβάιιεη δηεζεηηθά θαξθηλψκαηα 
θαη εθείλνπ ησλ αληίζηνηρσλ θπζηνινγηθψλ ηζηψλ [Matrisian, 2007].           
       Σν θπζηνινγηθφ ζηξψκα είλαη κηα πεξίπινθε δνκή, ζρεκαηηδφκελε απφ 
θπηηαξηθά ζηνηρεία θαη ζπζηαηηθά ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο. Πεξηιακβάλεη 
ηλνβιάζηεο, θιεγκνλψδε θχηηαξα (ιεκθνθχηηαξα, καθξνθάγα ησλ ηζηψλ, 
καζηνθχηηαξα), ιηπνθχηηαξα, ιεία κπηθά θχηηαξα, ελδνζειηαθά θχηηαξα 
αγγείσλ θαη λεπξηθά θχηηαξα. Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε θπζηνινγία ηνπ 
ζηξψκαηνο θαηέρνπλ νη ινοβλάζηερ, πνπ παξάγνπλ θαη αλαδηακνξθψλνπλ 
ηελ εμσθπηηάξηα νπζία, θαη ηαπηφρξνλα εθθξίλνπλ ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο 
γηα ηελ νκνηφζηαζε θπηηάξσλ θαη κηθξνπεξηβάιινληνο. πλεπψο ε 
εμσθπηηάξηα νπζία δελ είλαη απιψο έλα δνκηθφ ζχκπιεγκα γιπθνπξσηετλψλ 
θαη πξσηενγιπθαλψλ, αιιά θαη κία δεμακελή ξπζκηζηηθψλ κνξίσλ, θπξίσο 
απμεηηθψλ παξαγφλησλ θαη δηαιπηψλ κεζνιαβεηψλ, πνπ επηδξνχλ ζηα 
γεηηνληθά θχηηαξα [Sund θαη Kalluri, 2009]. Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, νη 
παξαπάλσ επηδξάζεηο έρνπλ επεξγεηηθφ ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ φηη 
ζπγθξαηνχλ ηελ επηζειηαθή ζηηβάδα εληφο ησλ νξίσλ ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο. 
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Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε δηαηάξαμεο ησλ επηζειηαθψλ θαιππηήξησλ 
θπηηάξσλ, ε νπνία θαηαιήγεη ζηελ ππεξπιαζία ηνπο, κε ή ρσξίο ηελ εκθάληζε 
ραξαθηεξηζηηθψλ αηππίαο, ην θπζηνινγηθφ ζηξψκα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 
πεξηνξίζεη ή θαη λα αλαζηξέςεη ηελ εθηξνπή ηνπ γεηηνληθνχ ηζηνχ 
       Δίλαη εληππσζηαθφ, πσο ε ζεσξία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηξψκαηνο είρε 
δηαηππσζεί ην 1889, απφ ηνλ S. Paget, σο ςπψθεζη «ζπψπος και 
εδάθοςρ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα θαξθηληθά θχηηαξα ηξνπνπνηνχλ ην 
πεξηβάιινλ ηνπο, αθνχ ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ην ζπφξν πνπ κπνξεί λα 
κεηαθεξζεί πξνο θάζε θαηεχζπλζε, αιιά επηδεί θαη απμάλεηαη, κφλν ζην 
―θαηάιιειν έδαθνο‖. Μέρξη πξφζθαηα, ηα κνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ζπόξσλ ήηαλ πην θαηαλνεηά απφ φηη απηά ηνπ εδάθνπο. Έλα ηδηαίηεξν 
κηθξνπεξηβάιινλ δεκηνπξγείηαη ζην ζεκείν επαθήο θαξθηληθψλ θπηηάξσλ-
ζηξψκαηνο πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά ηε διηθηηική παπςθή ηος καπκίνος. 
Μειέηε ηνπ γνληδηαθνχ πξνθίι ησλ φγθσλ απνθαιχπηεη φηη ζην ζεκείν 
επαθήο παξαηεξείηαη έθθξαζε γνληδίσλ πνπ δελ ππάξρνπλ νχηε ζηνπο 
θπζηνινγηθνχο ηζηνχο αιιά νχηε θαη ζην θέληξν ηεο θαξθηληθήο κάδαο [Saadi 
et al, 2010]. Αξθεηνί ηχπνη λενπιαζηψλ πεξηβάιινληαη απφ ζηξψκα,  πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη σο «αληηδξαζηηθφ», ή «ελεξγνπνηεκέλν», γηαηί κνξθνινγηθά 
ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ ηξνπνπνηεκέλσλ κεζεγρπκαηηθψλ 
θπηηάξσλ κε ραξαθηεξηζηηθά κπντλνβιαζηψλ, απμεκέλε ζπγθέληξσζε 
θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ, εληζρπκέλε πξσηενιπηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιαγή 
ζηε ζχζηαζε ηεο εμσθπηηάξηαο νπζίαο ηλνβιαζηψλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη 
θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ιείσλ κπηθψλ θπηηάξσλ θαη απνθαινχληαη 
μςοφνοβλάζηερ [Eyden, 2007]. Οη ηειεπηαίνη, δηαθξίλνληαη σο κεγάια 
αηξαθηνεηδή θχηηαξα, δηαζέηνπλ ηλίδηα κε ζπζηαιηηθέο ηδηφηεηεο, αιιά θαη 
δηακεκβξαληθά ζχκπινθα απνηεινχκελα απφ αθηίλε, ηληεγθξίλεο θαη  
αιιειεπηδξνχλ κε ηελ εμσθπηηάξηα νπζία. Οη δείθηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ 
ηαπηνπνίεζή ηνπο, είλαη ε α-αθηίλε ιείσλ κπψλ (α-Smooth Muscle Actin, α-
SMA) θαη ε βηκεληίλε (κεζεγρπκαηηθφο δείθηεο) (εηθ. 5.2) [Hinz, 2006]. 
 

 

Δηθόλα 5.2 : Γείθηεο κπνηλνβιαζηώλ ηνπ ζηξώκαηνο ζηνλ θαξθίλν. Οη 
κπνïλνβιάζηεο ππνγξακκκίδνληαη κε θόθθηλν ρξώκα (MF).  CAF, cancer-associated 
fibroblast; EnC, endothelial cell; ME, myo-epithelial cell; MF, myofibroblast; P4H, 
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prolyl-4 hydroxylase; SMA, smooth muscle actin; SMC, smooth muscle cell [De 
Wever et al, 2008]. 

 

       Οη κπντλνβιάζηεο ζπκκεηέρνπλ θπζηνινγηθά ζηηο δηεξγαζίεο επνχισζεο 
ησλ ηξαπκάησλ. ηελ πεξίπησζε ησλ φγθσλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηήζεζεο 
παξαηεξείηαη δηάζπαζε ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο δειαδή «ηξαπκαηηζκφο» κε 
απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε κπντλνβιαζηψλ. Δλψ έλα απιφ ηξαχκα 
πεξηνξίδεηαη ζην ζηξψκα, νη φγθνη ελεξγνπνηνχλ θαη ηνπο γχξσ ηζηνχο θαη 
πεξηγξάθνληαη σο «κε επνπιψζηκε πιεγή» [Dvorak, 1986].  
       Ζ πξνέιεπζε ησλ κπντλνβιαζηψλ δελ είλαη αθξηβψο γλσζηή. 
Πηζαλνινγείηαη φηη πξνέξρνληαη απφ ηλνβιάζηεο, απφ πεξηθχηηαξα ή ιεία 
κπτθά θχηηαξα γεηηνληθψλ αγγείσλ, απφ κεζεγρπκαηηθά θχηηαξα ηνπ κπεινχ 
ησλ νζηψλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ ή απφ επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ φγθνπ πνπ 
πθίζηαληαη κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε (Epithelial-Mesenchymal Transition, 
EMT). 
 

•Πεπίπος 14–15% 
πποέπσεηαι  απψ ηον μςελψ 
ηυν οζηϊν ,

• 36% μέζυ ηοπικήρ  EMT 
διαδικαζίαρ  ,

•ενϊ  οι ςπψλοιποι πιθανψν 
πποέπσονηαι απψ 
πολλαπλαζιαζμψ  ηυν 
ινοβλαζηϊν (κάθε 
πποέλεςζηρ) .
.

ΖΖ πποέλεςζη ηυν  ινοβλαζηϊν π π ο έ λ ε ς ζ η  η υ ν   ι ν ο β λ α ζ η ϊ ν  

ζηην νεθπική ίνυζηζ η η ν  ν ε θ π ι κ ή  ί ν υ ζ η

J. Clin. Invest. 112:1776-1784 (2003). 

σημαηική απεικψνιζη ηυν 

ηπιϊν πιθανϊν μησανιζμϊν 

πποέλεςζηρ ηυν 

ινοβλαζηϊν καηά ηην 

νεθπική βλάβη . 

 
 

Δηθόλα 5.3 : Ζ εθηεηακέλε παξαγσγή  εμσθπηηάξηαο νπζίαο   νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο  
κπνηλνβιάζηεο  ηνπ δηάκεζνπ ρώξνπ πιεζπζκό θπηηάξσλ κε πεξηζζόηεξεο από κία  
πξνειεύζεηο, δειαδή: εγγελείο ηλνβιάζηεο ηνπ δηάκεζνπ ρώξνπ,δηαθνξνπνίεζε  
επηζειηαθώλ θπηηάξσλ ησλ νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ , πνπ έρνπλ ππνζηεί EMT 
(Epithelial Mesenchymal Transition), θαη  θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ κπειό 
ησλ νζηώλ [Kalluri θαη  Neilson, 2003]. 

 

       Οη ηλνβιάζηεο ηνπ ζηξψκαηνο αζρέησο εάλ εθθξάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά 
κπντλνβιαζηψλ ή φρη πεξηγξάθνληαη σο Ηλνβιάζηεο πνπ ρεηίδνληαη κε 
Καξθηλψκαηα (Carcinoma Associated Fibroblasts, CAFs ή Tumor associated 
fibroblasts TAFs). 
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Δηθόλα 5.4 : Δπηζηξάηεπζε θπηηάξωλ ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ όγθνπ ζηελ 
πξωηνγελή εζηία. Αξηζηεξά: Ζ αξρηθή «ζηξαηνιόγεζε» ησλ ζηξσκαηηθώλ θπηηάξσλ 
ζηνλ πξσηνγελή όγθν, πεξηιακβάλεη δηήζεζε κε αλνζνινγηθά θύηηαξα όπσο ηα 
ΣΔΜs, TAMs, BMDCs (HPCs θαη EPCs), κεζεγρπκαηηθά θύηηαξα πνπ πξνέξρνληαη 
από ηνλ κπειό ησλ νζηώλ θαη  ηλνβιάζηεο CAFs. 
ηε κέζε: Ζ παξαγσγή ελδύκσλ πνπ δηαζπνύλ ηε ζεκέιηα νπζία θαη ε έθθξηζε 
πξναγγεηαθώλ ρπκνθηλώλ, πξνσζεί ηελ παξαγσγή ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ. Ζ 
σξίκαλζε ησλ αγγείσλ επάγεηαη από πεξηθπηηαξηθή επέλδπζε ζην αγγεηαθό 
ελδνζήιην, αλ θαη ηα αγγεία παξακέλνπλ αλνξγάλσηα θαη εκθαλίδνπλ δηαξξνέο, ζην 
ζηάδην απηό. 
Γεμηά: Ζ δηείζδπζε ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ κέζα ζηελ θπθινθνξία θαη ηνπο 
πεξηβάιινληεο ηζηνύο, δηακεζνιαβείηαη από παξαθξηλή αληαιιαγή ζεκάησλ κεηαμύ 
ηλνβιαζηώλ, καθξνθάγσλ θαη θαξθηληθώλ θπηηάξσλ [Wels J. et al, 2008]. 
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Δηθόλα 5.5 : Δπηζηξάηεπζε θπηηάξωλ ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ όγθνπ ζηελ 
κεηαζηαηηθή εζηία. Αξηζηεξά: Οη αιιαγέο ησλ θπηηάξσλ ηνπ ζηξώκαηνο ζηα 
απνκαθξπζκέλα όξγαλα πνπ ζα θηινμελήζνπλ ηελ κεηαζηαηηθή εζηία, πεξηιακβάλνπλ 
ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηλνβιαζηώλ θαη ηελ ζηξαηνιόγεζε πξνγνληθώλ θπηηάξσλ από 
ην κπειό ησλ νζηώλ. ηε κέζε: Ζ έθθξηζε θιεγκνλώδσλ θπηηαξνθίλσλ θαη ελδύκσλ 
απνδόκεζεο ηεο ζεκέιηαο νπζίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζθόιιεζε θαη ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκό ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ ζηηο ζέζεηο απηέο. Γεμηά : Σειηθά ε 
παξνρή αίκαηνο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ επηζηξάηεπζε επξόδξνκα ελδνζειηαθά 
θύηηαξα (EPCs) επηηξέπεη ηελ εμέιημε θαη αλάπηπμε κηθξν- θαη καθξν- κεηαζηάζεσλ 
[Wels J. et al, 2008].  

 
 
       Οη ηλνβιάζηεο απηνί θαίλεηαη φηη έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ πνιχπινθε 
επηθνηλσλία κεηαμχ φγθνπ θαη ζηξψκαηνο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ 
θαξθίλνπ. πλνιηθά ε ηζηνινγηθή δηακφξθσζε (ζπλάζξνηζε ελεξγνπνηεκέλσλ 
ηλνβιαζηψλ ζην φξην θαξθίλνπ – ζηξψκαηνο θαη ελαπφζεζε ηλψλ θνιιαγφλνπ) 
έρεη νλνκαζηεί δεζκνπιαζία θαη απνηειεί ηππηθφ εχξεκα ζηνπο επηζειηαθνχο 
φγθνπο.  
       Οη Ηλνβιάζηεο πνπ ρεηίδνληαη κε Καξθηλψκαηα (CAFs) θάησ απφ 
ζπλζήθεο ππνμίαο, πνπ ζπλήζσο ππάξρνπλ ζην κηθξνπεξηβάιινλ ησλ φγθσλ, 
παξάγνπλ ηελ εμσθπηηάξηα πξσηεΐλε παινπξνληδάζε θαη ηνλ ππνδνρέα ηεο, 
κε απνηέιεζκα ηελ επίηαζε ηεο δηεηζδπηηθφηεηαο ησλ λενπιαζκαηηθψλ 
θπηηάξσλ [Spaeth et al, 2009]. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ 
θαξθηλνγέλεζεο ζηα θχηηαξα αθνινπζείηαη απφ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζηξψκαηνο, 
έηζη ε πξψηκε θαξκαθεπηηθή παξέκβαζε ζηε θάζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ 
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ζηξψκαηνο ίζσο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηελ αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο 
ηνπ φγθνπ.  
 
 
5.3 Μοπιακή επικοινυνία καπκινικϊν κςηηάπυν-ζηπϊμαηορ ζηη 
διηθηηική παπςθή ηυν κακψηθυν νεοπλαζιϊν.  
        
       ην κηθξνπεξηβάιινλ ηεο δηεζεηηθήο παξπθήο ππάξρεη κηα ακθίδξνκε 
επηθνηλσλία κεηαμχ θαξθίλνπ θαη ζηξψκαηνο πνπ ηειηθά επλνεί ηελ επηβίσζε, 
ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θαθνήζσλ θπηηάξσλ. Σα 
θαξθηληθά θχηηαξα παξάγνπλ VEGF θαη bFGF, νπζίεο πνπ επηδξνχλ ζηα 
θχηηαξα ηνπ ζηξψκαηνο, θαη πξνθαινχλ αγγεηνγέλεζε, ελψ νη ηλνβιάζηεο θαη 
ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα παξάγνπλ HGF, TGF-β, MMPs, uPA θαη άιινπο 
παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηα θαξθηληθά θχηηαξα [Offersen et al, 2003]. 
       Σειεπηαία έρεη δηαπηζησζεί ε παξνπζία γελεηηθψλ αιιαγψλ ζε 
θπζηνινγηθνχο θαηλνηππηθά ηλνβιάζηεο ηνπ ζηξψκαηνο ζηνλ θαξθίλν αθφκα 
θαη ζε πεξηπηψζεηο in situ θαξθηλσκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γελεηηθέο 
αιιαγέο ηνπ ζηξψκαηνο κπνξεί λα πξνυπάξρνπλ ησλ γελεηηθψλ βιαβψλ ησλ 
θαξθηληθψλ  θπηηάξσλ θαη κπνξεί λα είλαη απηέο ππεχζπλεο γηα ηελ έλαξμε ηεο 
θαθνήζνπο εμεξγαζίαο [Xiao–Jun Ma et al, 2009]. Ωζηφζν ηα ζηξσκαηηθά 
θχηηαξα δελ είλαη λενπιαζκαηηθά, δελ εκθαλίδνπλ ην ξπζκφ κεηαιιάμεσλ ησλ 
θαξθηληθψλ θπηηάξσλ θαη άξα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ αληνρή ζε 
θάξκαθα πνπ ζηνρεχνπλ ην ζηξψκα. Ζ παξαηήξεζε απηή νδήγεζε ζηελ 
αλαδήηεζε θαξκάθσλ πνπ ζηνρεχνπλ κε θαξθηληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
κηθξνπεξηβάιινληνο ζηνλ θαξθίλν [Li et al, 2007]. 
       Ζ θαξθηλνγέλεζε θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνθείκελνπ ζηξψκαηνο 
απνηεινχλ δχν δηαδηθαζίεο πνπ πνξεχνληαη παξάιιεια. Ζ επηθνηλσλία ηνπο 
επηηπγράλεηαη κε ηελ αληαιιαγή βηνρεκηθψλ κελπκάησλ, ηα νπνία 
θηλεηνπνηνχλ ή παχνπλ ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο. Έλαο απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηθνηλσλίαο είλαη ν Transforming Growth 
Factor-β (TGF-β), ν νπνίνο ζηνπο θαξθηληθνχο ηζηνχο παξάγεηαη ηφζν απφ 
επηζειηαθά θχηηαξα, φζν θαη απφ ηλνβιάζηεο θαη θιεγκνλψδε θχηηαξα. Ο 
TGF-β είλαη ν δξαζηηθφηεξνο επαγσγέαο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ 
ηλνβιαζηψλ πξνο κπντλνβιάζηεο [Powell et al, 2005]. Παξάιιεια αλαζηέιιεη 
ηελ θπηηαξηθή αχμεζε θαη κεηαλάζηεπζε ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. ε πην 
φςηκα φκσο ζηάδηα ηεο θαξθηλνγέλεζεο, φηαλ ηα θχηηαξα έρνπλ πηζαλφλ ράζεη 
ηελ ηθαλφηεηα απφθξηζεο ζηελ νγθνθαηαζηαιηηθή δξάζε ηνπ, θαίλεηαη φηη δξα 
σο πξν-θαξθηλνγφλνο θαη πξν-κεηαλαζηεπηηθφο παξάγνληαο. Φπζηνινγηθά ε 
νκνηφζηαζε ηνπ επηζειίνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ παξαγσγή απμεηηθψλ 
παξαγφλησλ, φπσο Epidermal Growth Factor (EGF), Fibroblast Growth 
Factor (FGF), Hepatocyte Growth Factor (HGF), Insulin-like Growth Factor 
(IGF) θαη απφ ηνπο ηλνβιάζηεο ηνπ ππνθείκελνπ ζηξψκαηνο, πνπ θαηά θχξην 
ιφγν δηεγείξνπλ ηελ θπηηαξηθή αχμεζε. Ζ ππεξέθθξαζε ηνπο ζην 
κηθξνπεξηβάιινλ ησλ θαξθηλσκάησλ ππνδειψλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
ζηξψκαηνο ζηελ εμέιημε ηνπ θαξθίλνπ (εηθ. 5.4, 5.5).  

 
5.4 ηοσεωονηαρ ηο ζηπϊμα 
 
       Σν ζηξψκα ηνπ θαξθίλνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ζηφρν ζεξαπεπηηθψλ 
παξεκβάζεσλ θαη γνληδηαθήο ζεξαπείαο. Αξθεηά ζπρλά φπσο αλαθέξζεθε, 
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παξαηεξνχληαη γελεηηθέο αιιαγέο ζε θχηηαξα ηνπ ζηξψκαηνο, πνπ 
‗‗γεηηνλεχνπλ‘‘ κε ηελ θαξθηληθή κάδα, απφ ηα πξψηκα θηφιαο ζηάδηα ηεο 
θαξθηλνγέλεζεο [Albini θαη Sporn, 2007]. Σν κηθξνπεξηβάιινλ κπνξεί λα 
ειέγμεη ηε ζπκπεξηθνξά αθφκα θαη κεηαιιαγκέλσλ θπηηάξσλ κέζσ 
επηγελεηηθψλ επηδξάζεσλ. Ο θαηλφηππνο ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ δελ 
εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο γελεηηθέο αιιαγέο ησλ θπηηάξσλ αιιά θαη απφ ηηο 
επηδξάζεηο ηνπ ζηξψκαηνο πάλσ ζην γνληδίσκα [Karnoub et al, 2007]. Γεληθά 
νη ζηφρνη ηεο ζεξαπείαο πνπ αθνξά θαη ην ζηξψκα ζηνλ θαξθίλν πξέπεη λα 
είλαη νη εμήο : 
1.  Παξεκπφδηζε ηεο ζεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ φγθν ζην ζηξψκα. 
2.  Απνηξνπή ηεο απφθξηζεο ηνπ ζηξψκαηνο ζηνλ φγθν. 
3. Δμνπδεηέξσζε ησλ CAFs, πνπ φπσο θαίλεηαη, ζπληζηνχλ ηνλ θπηηαξηθφ 
ηχπν-θιεηδί ζην ξπζκηζηηθφ δίθηπν. 
 
 
5.5 ΔΜΣ και μικποπεπιβάλλον 
 
       Ζ επηζειηαθή κεζεγρπκαηηθή κεηαηξνπή απνηειεί άξηζην παξάδεηγκα 
θπηηαξηθήο πιαζηηθφηεηαο. Σέηνηνπ είδνπο κεηαηξνπέο είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθέο γηα ηελ εκβξπηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαξθηλνγέλεζε, αιιά  
απνηεινχλ ζπάλην θαηλφκελν ζηελ ελήιηθν δσή. Ζ κεησκέλε ζπρλφηεηα 
εκθάληζεο ηέηνηνπ είδνπο κεηαηξνπψλ ζηελ ελήιηθν δσή κπνξεί λα νθείιεηαη 
ζην κηθξνπεξηβάιινλ. Ζ επηθνηλσλία κε ηα γεηηνληθά θχηηαξα θαη κε ην  
κηθξνπεξηβάιινλ, απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 
δηαθνξνπνίεζε [Kidder θαη Winterhager, 2001, Fleming et al, 2001]. 
       Μειέηεο βιαζηνθπηηάξσλ έδεημαλ φηη ην κηθξνπεξηβάιινλ θαηαζηέιιεη ηελ 
πιαζηηθφηεηα, πξνάγνληαο ηελ δηαθνξνπνίεζε [Filip et al, 2008]. Πξάγκαηη ζε 
ζπλζήθεο θαιιηεξγηψλ πνιιαπιαζηάδνληαη (απην-αλαλεψλνληαη), ελψ 
δηαθνξνπνηνχληαη κφλν κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε θάπνην ηζηφ. Σν ηζηηθφ 
πεξηβάιινλ φκσο, θαίλεηαη λα επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηνλ θπηηαξηθφ 
θαηλφηππν. χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή ηα θχηηαξα ηνπ ζηξψκαηνο 
απνηξέπνπλ ηελ δηείζδπζε, ηελ ζπλάζξνηζε θαη ηελ θπηηαξηθή 
δηαθνξνπνίεζε, δηαηεξψληαο ηελ ηζηηθή αθεξαηφηεηα. Πξφζθαηεο κειέηεο 
έρνπλ δείμεη φηη ηα θχηηαξα πνπ πθίζηαληαη ΔΜΣ, απνθηνχλ ηδηφηεηεο stem 
θπηηάξσλ [Mani et al., 2008, Morel et al., 2008].  
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Δηθόλα 5.6 : πκκεηνρή ηεο ΔΜΣ ζηνλ θαξθίλν- ηζηνξηθή αλαδξνκή. 
 A. Ζ Betty Hay πξσην-ραξαθηήξηζε ηελ «επηζειηαθή πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε» 
(Hay, 1968) πεξηγξάθνληαο ηελ κεηαβαηηθή θύζε, απηήο ηεο θαηάζηαζεο, θαη ηελ 
αληίζηξνθε πξνο απηήλ δηαδηθαζία ηελ ΜΔΣ –κεηάβαζε πξνο επηζειηαθό θαηλόηππν 
(MET, Hay, 1991). Modified from Acloque et al (2008).[Lopez-Nouoa θαη Nieto, 2009] 
 

 
Δηθόλα 5.7 : B. Πξηλ 100 ρξόληα ν Santiago Ramon’ y Cajal ζρεδίαζε θαη πεξηέγξαςε 
ηελ κνξθνινγηθή εκθάληζε ηνπ θαξθηλώκαηνο ηνπ καζηνύ, ηόζν ιεπηνκεξώο, έηζη 
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ώζηε ζήκεξα λα ζεσξείηαη ε πξώηε πεξηγξαθή ηεο ΔΜΣ Ramon’y Cajal (1890) 
[Lopez-Nouoa θαη Nieto, 2009]. 

 

 
 
 
Δηθόλα 5.8 : C. ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα, ν Hugo Apolant πεξηέγξαςε επίζεο 
μεθάζαξα ηελ κνξθνινγία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ΔΜΣ ζε θαξθίλν ηνπ καζηνύ ζηνλ 
επίκπ (Apolant, 1906).  Dr P. Damonte and Dr R. Cardiff, Univ. California at Davis 
[Lopez-Nouoa θαη Nieto, 2009]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 5.9 : Ζ ππξεληθή ζπλάζξνηζε β-θαηελίλεο ζην λενπιαζκαηηθό κέησπν 
δηήζεζεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο EMT [Schmalhofer et al, 2009]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 
 
 6.1 Stem κωηηαπα και καπκίνορ.  

       Σα Stem θχηηαξα εκπιέθνληαη δξαζηηθά  ζηελ  απνθαηάζηαζε ηζηψλ κεηά 
απφ βιάβε, θαη ζηελ παζνγέλεηα λφζσλ φπνπ ελέρνληαη κεραληζκνί  
θιεγκνλήο-απνθαηάζηαζεο. Σν πεδίν φκσο, φπνπ ηα Stem θχηηαξα θαίλεηαη 
φηη παίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφηαην ξφιν, είλαη απηφ ηνπ θαξθίλνπ (Καξθηληθά 
Stem Κχηηαξα). 
 
Πνύ βαζίδεηαη ην κνληέιν ηνπ Cancer stem θπηηάξνπ.  

 

       Πξφζθαηα δεδνκέλα εηζεγνχληαη φηη ν θαξθίλνο αλαπηχζζεηαη απφ έλα 
κηθξφ ππνζχλνιν (subset) θπηηάξσλ (<5%) κε ηδηφηεηεο απην-αλαλέσζεο 
αλάινγεο απηψλ ησλ θπζηνινγηθψλ stem θπηηάξσλ ησλ νξγάλσλ. Σα θχηηαξα 
απηά απνθαινχληαη cancer stem θχηηαξα. Με άιια ιφγηα, θχηηαξα κε ηδηφηεηεο 
stem θπηηάξσλ ζπληζηνχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο 
ησλ θαξθίλσλ. 
 
Σν κνληέιν/ππόζεζε ηωλ θαξθηληθώλ stem θπηηάξωλ ππνζηεξίδεη όηη ηα 
θαξθηληθά stem θύηηαξα: 

       Δίλαη έλαο κεηνςεθηθφο πιεζπζκφο απηo-αλαλενπκέλσλ θαξθηληθψλ 
θπηηάξσλ ηα νπνία : Δγθαηληάδνπλ θαη ζπληεξνύλ ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε 
ηνπ φγθνπ, ζπληζηνχλ ηελ πεγή ηεο θπηηαξηθήο εηεξνγέλεηαο ησλ θαξθηληθψλ 
θπηηάξσλ ηνπ φγθνπ, είλαη ππεχζπλα γηα ηηο κεηαζηάζεηο ελψ παξακέλνπλ 
ζηνπο αζζελείο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ζεξαπεπηηθψλ 
ζρεκάησλ (drug resistance) (εηθ. 6.1) [Jordan et al, 2006].  
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Δηθόλα 6.1 : Σο μονηέλο/ςπψθεζη ηυν καπκινικϊν stem κςηηάπυν [Jordan et al, 
2006].  
 

 

Πώο πξνθύπηνπλ ηα θαξθηληθά stem θύηηαξα. 

       Σα θαξθηληθά θχηηαξα ζεσξείηαη φηη πξνθχπηνπλ κέζσ κεηάιιαμεο 
θπζηνινγηθψλ, εηδηθψλ ησλ ηζηψλ stem θπηηάξσλ, ή  απφ θχηηαξα ηνπ ηχπνπ 
progenitor πνπ απνθηνχλ ηδηφηεηεο stem θπηηάξσλ. Τπάξρεη πάληα ην 
ελδερφκελν, θχηηαξα πςειφηεξεο δηαθνξνπνίεζεο λα απνθηήζνπλ κέζσ 
πνιιαπιψλ κεηαιιάμεσλ, ηηο ηδηφηεηεο ηεο απην-αλαλέσζεο θαη αζαλαζίαο 
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ηππηθά cancer stem θχηηαξα (εηθ. 6.2) [Jordan et al, 
2006]. 
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Δηθόλα 6.2 : Πώο πξνθύπηνπλ ηα θαξθηληθά  stem θύηηαξα; [Jordan et al, 2006]. 

 

Καξθηληθά Stem θύηηαξα θαη εμεηδηθεπκέλν κηθξνπεξηβάιινλ. 

       ηα θαθνήζε λενπιάζκαηα ε αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ φγθνπ εμαξηάηαη 
απφ ηελ δπλακηθή δηαληίδξαζε ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ κε παξαθείκελα 
θύηηαξα ηνπ ζηξώκαηνο ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηελ tumor niche (θσιεά) (εηθ. 
6.3) [Li L et al, 2006]. 
   

 

Δηθόλα 6.3: Ζ θσιεά ησλ θαξθηληθώλ stem  θπηηάξσλ [Li L et al  2006]  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Li%20L%22%5BAuthor%5D
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Σν κνληέιν ηωλ cancer stem θπηηάξωλ (CSCs) ζηνπο ζπκπαγείο όγθνπο.  

       Σα θαξθηληθά stem θχηηαξα (CSCs) δηαληηδξνχλ κε ζηνηρεία ηνπ 
ζηξψκαηνο ηνπ φγθνπ, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηελ Φσιεά ησλ Καξθηληθψλ 
Stem Κπηηάξσλ. Σα  θχηηαξα ηεο  θσιεάο εθθξίλνπλ παξάγνληεο νη νπνίνη 
ππνζηεξίδνπλ ηελ απην-αλαλέσζε ησλ CSC. Tα CSCs δηαηεξνχλ ηελ 
δπλακηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη παξάγνπλ θχηηαξα ηνπ φγθνπ πνπ ζηεξνχληαη 
ηεο ηθαλφηεηαο απην-αλαλέσζεο, ζπληζηνχλ φκσο ηελ θχξηα κάδα ηνπ 
λενπιάζκαηνο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ εηεξνγέλεηα ηνπ φγθνπ. Σα CSCs κπνξεί 
λα είλαη  αλζεθηηθά ζηελ ρεκεηνζεξαπεία θαη/ή αθηηλνζεξαπεία θαη κπνξεί λα 
εθθξάδνπλ  CSC-εηδηθά  αληηγφλα. Ζ ηξέρνπζα έξεπλα εζηηάδεη ζηελ 
ηαπηνπνίεζε ησλ κνξηαθψλ κεραληζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ηδηφηεηεο απηέο 
ησλ Καξθηληθψλ Stem Κπηηάξσλ θαη ηνπ κηθξνπεξηβάιινληφο ηνπο (θσιεά),  
αθνχ απνηεινχλ ελ δπλάκεη επί κέξνπο ζηφρνπο  επηιεθηηθήο ζεξαπείαο. (εηθ. 
6.4) [Ailles θαη Weissman, 2007]. 
 
 

 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 6.4 : Σν κνληέιν ησλ cancer stem θπηηάξσλ (CSCs) ζηνπο ζπκπαγείο όγθνπο 
[Ailles θαη Weissman, 2007].  
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6.1.1 Μεηάζηαζε ησλ θαξθηληθώλ stem θπηηάξσλ 
 
       Ζ δηαζπνξά ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ απφ ηνλ πξσηνγελή φγθν ζηηο 
κεηαζηαηηθέο εζηίεο, έρεη ζεσξεζεί σο έλα γεγνλφο πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ 
ζηελ εμέιημε ηνπ φγθνπ. Ωζηφζν, αξθεηά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη ε έλαξμε 
ηεο κεηάζηαζεο μεθηλά λσξίηεξα. Κχηηαξα ηνπ φγθνπ είλαη ζπρλά παξφληα 
ζηελ αηκαηηθή θπθινθνξία θαη ζηνλ κπειφ ησλ νζηψλ ζε αζζελείο κε θαξθίλν, 
πξηλ ηελ εκθάληζε κεηάζηαζεο [Ishii θαη Saito, 2008]. 
       Έλα ππνζχλνιν θπηηάξσλ κέζα ζηνλ πξσηνγελή φγθν πνπ είλαη ηθαλφ λα 
ζρεκαηίζεη κεηαζηαηηθέο εζηίεο, είλαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα θαξθηληθά stem 
θχηηαξα. Σα κεηαζηαηηθά θαη ηα stem θχηηαξα έρνπλ νξηζκέλεο θνηλέο 
ηδηφηεηεο, φπσο απεξηφξηζηε ηθαλφηεηα γηα απην-αλαλέσζε, αλάγθε γηα 
ζπγθεθξηκέλν  κηθξνπεξηβάιινλ  (θσιεά)  θαη απμεκέλε αληνρή ζε θάξκαθα. 
Μνξηαθνί κεραληζκνί είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ πσο θαη γηαηί ηα θαξθηληθά 
θχηηαξα δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλα φξγαλα γηα λα δψζνπλ 
κεηάζηαζε. Μηα απφ απηέο είλαη ε ζεσξία ‗seed and soil‘ ε νπνία 
δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1889 απφ ηνλ Stephen Paget. Σα θαξθηληθά 
θχηηαξα (the seed) κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ θαη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ κφλν 
ζε δεπηεξνγελείο εζηίεο (the soil), φπνπ παξάγνληαη νη θαηάιιεινη απμεηηθνί 
παξάγνληεο γηα ηνλ θάζε ηχπν θπηηάξνπ [Wicha M., 2006]  
        Ζ κεηαηξνπή ηνπ επηζειηαθνχ πξνο κεζεγρπκαηηθφ θχηηαξν ψζηε λα 
απνθηεζνχλ φινη νη πξναλαθεξφκελνη ραξαθηήξεο πνπ ζα πξνζδψζνπλ ζην 
θαξθηληθφ θχηηαξν ιεηηνπξγηθή πιαζηηθφηεηα θαη δηεηζδπηηθή ηθαλφηεηα 
κνληεινπνηνχληαη ζην κνξηαθφ θαηλφκελν ηεο επηζειηαθήο πξνο 
κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε (EMT). Έλα απφ ηα βαζηθά εκπιεθφκελα κφξηα ζηελ 
δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ, είλαη ε ΒΜΡ-7. Ζ θαηαλφεζε ηνπ δαηδαιψδνπο δηθηχνπ 
κνξηαθψλ κνλνπαηηψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ΔΜΣ κπνξεί λα 
απνηειέζεη εθαιηήξην ζηνλ αγψλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ [Zavadil 
J., 2010].  
 

 
 
Δηθόλα 6.5 : Ζ επηζειηαθή πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε (ΔΜΣ) θαη ε αληίζεηε 
δηαδηθαζία ε κεζεγρπκαηηθή πξνο επηζειηαθή κεηάβαζε (ΜΔΣ), ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
δηαδηθαζία ηεο κεηάζηαζεο ηνπ θαξθίλνπ. Σα θαξθηληθά θύηηαξα πνπ ππόθεηληαη ζε 
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ΔΜΣ ζηνλ πξσηαξρηθό θαξθίλν, δηαπεξλνύλ ηελ βαζηθή κεκβξάλε πνπ έρεη 
δηαζπαζηεί, ελώ ηαπηόρξνλα απνθηνύλ ραξαθηεξηζηηθά stem θπηηάξσλ θαη 
αλζεθηηθόηεηα ζηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή. Σα θύηηαξα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ΔΜΣ, 
δηεζνύλ ην θαξθηληθό ζηξώκα εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία θαη κεηαθέξνληαη ζε 
απνκαθξπζκέλα όξγαλα. ηηο κεηαζηαηηθέο ζέζεηο κεκνλσκέλα θαξθηληθά θύηηαξα 
δεκηνπξγνύλ λέεο κεηαζηαηηθέο εζηίεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ΜΔΣ [Iwatsouki M et 
al, 2010].  

 
 

       Μία άιιε ζεσξία, γλσζηή θαη σο homing theory, πξνηείλεη φηη 
δηαθνξεηηθά φξγαλα παξάγνπλ ρεκεηνηαθηηθνχο παξάγνληεο [πρ  SDF-1] πνπ 
πξνζειθχνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θαξθηληθψλ θπηηάξσλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία κεηαζηαηηθήο εζηίαο. Δίλαη πηζαλφ, απηέο νη ππνζέζεηο λα 
ζπλππάξρνπλ. Σν εάλ ζα αλαπηπρζεί φκσο ή φρη ε κεηαζηαηηθή εζηία, 
εμαξηάηαη απφ ην κηθξνπεξηβάιινλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ηεο δεπηεξνγελνχο 
εζηίαο λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηνπ φγθνπ. Ζ κεηάιιαμε ησλ ηνπηθψλ 
ηλνβιαζηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ γεγνλφο θαηά ηελ εμέιημε ηεο κεηάζηαζεο. Οη 
ηλνβιάζηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ φγθν (CAFs) είλαη ζπλερψο δηεγεξκέλνη, 
πνιιαπιαζηάδνληαη πην γξήγνξα θαη παξάγνπλ κεγαιχηεξα πνζά 
εμσθπηηάξηαο νπζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο θπζηνινγηθνχο ηλνβιάζηεο. 
Δπηπξφζζεηα δηεπθνιχλνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ πξν-κεηαζηαηηθήο θσιεάο, ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ, ηελ δηήζεζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ 
ελψ απνηεινχλ θαη κηα πεγή  MMPs γηα ηελ απνδφκεζε ηεο εμσθπηηάξηαο 
νπζίαο [Bhowmick et al, 2004]. 
 
 
6.1.2 Aληίζηαζε ησλ CSCs θπηηάξσλ ζηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 
 
       Ζ ζεσξία ησλ cancer stem θπηηάξσλ ππνζηεξίδεη φηη επηπξφζζεηα ηα 
cancer stem θχηηαξα είλαη έλαο κεηνςεθηθφο πιεζπζκφο απηo-αλαλενπκέλσλ 
θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ηα νπνία επζχλνληαη φρη κφλν γηα ηηο κεηαζηάζεηο αιιά 
παξακέλνπλ επίζεο ζηνπο αζζελείο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ 
ζεξαπεπηηθψλ ζρεκάησλ (drug resistance) [Glinsky  V. Gennadi, 2008].  
       Ζ αληίζηαζε ζηελ απφπησζε είλαη κηα ηδηφηεηα-θιεηδί πνπ κνηξάδνληαη 
εμίζνπ ηα θπζηνινγηθά stem θχηηαξα θαη ηα πνιχ επηζεηηθά θαξθηληθά θχηηαξα, 
εθφζνλ έρνπλ αλαπηχμεη κεραληζκνχο πνπ εμαζθαιίδνπλ απμεκέλε αληνρή 
ζηελ απφπησζε (φπσο ε ζεκαηνδφηεζε TGF-β ή ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 
κνλνπαηηνχ Hedgehog), ελψ εθθξάδνπλ θαη αληη-απνπησηηθέο πξσηείλεο ζε 
πςειφηεξα επίπεδα (φπσο π.ρ Bcl-2) απφ φηη ηα δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα 
[Madjd et al, 2009]. 
       Όπσο ηα θπζηνινγηθά, έηζη θαη ηα θαξθηληθά stem θχηηαξα κπνξεί λα 
πεξάζνπλ κεγάιεο πεξηφδνπο αδξάλεηαο κε κηθξέο, ζχληνκεο εμάξζεηο 
έληνλνπ πνιιαπιαζηαζκνχ. Γεληθά ηζρχεη ε πεπνίζεζε, φηη ηα θαξθηληθά 
θχηηαξα δηαηξνχληαη ζπλερψο θαη αθνχ ηα πεξηζζφηεξα ρεκεηνζεξαπεπηηθα 
έρνπλ ζρεδηαζζεί κε ζθνπφ λα ζηνρεχνπλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελα θχηηαξα, 
ζα έπξεπε λα ηα ζηνρεχεη ε ρεκεηνζεξαπεία επηηπρψο. Κάπνηα θχηηαξα φκσο 
πξνθαλψο δηαηξνχληαη αξγά (θαξθηληθά stem θχηηαξα) θαη έηζη παξνπζηάδνπλ 
αλζεθηηθφηεηα ζηα ρεκεηνζεξαπεπηηθα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, γίλνληαη κειέηεο 
πνπ αθνξνχλ ζηελ ζηνρεπκέλε ζεξαπεία θαηά ησλ θαξθηληθψλ stem  
θπηηάξσλ ή θαηά εηδηθψλ ηνπο πξσηετλψλ. (πγθεθξηκέλεο πξσηείλεο 
πξνζηαηεχνπλ ηα stem θαη ηα θαξθηληθά stem θχηηαξα απφ αθηηλνβνιία θ.ι.π.) 
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       Ζ ζεξαπεπηηθή ζηφρεπζε ησλ CSC πηζαλψο λα απμήζεη ηελ επηβίσζε, 
αθνχ ε ρεηξνπξγηθή εθηνκή ηεο θαξθηληθήο κάδαο δελ νδεγεί ζε ίαζε. 
Δπηπξφζζεηνο ζηφρνο απνηειεί ε αλαθάιπςε ―θσιεψλ‖ ησλ CSC,  ζέζεηο 
πνπ εδξεχνπλ θαη αλαπηχζζνληαη. Ζ απαξηίσζε φισλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ 
ζε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα  ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ stem 
θπηηάξσλ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο, ελψ  αξθεηέο εξεπλεηηθέο 
νκάδεο θηλνχληαη πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε εθαξκφδνληαο ηερληθέο 
ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο [Glinsky, 2008]. 
 

 
Δηθόλα 6.6 : Ζ δηαδηθαζία ηεο EMT κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαξθηληθά stem  θύηηαξα, 
αλζεθηηθά ζηα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα. Σα θαξθηληθά απηά stem θύηηαξα, κπνξεί λα 
πξνέξρνληαη είηε από κεηαηξνπή θπζηνινγηθώλ stem θπηηάξσλ είηε κέζσ επίδξαζεο 
ηεο ΔΜΣ ζε θαξθηληθά θύηηαξα. Σν γεγνλόο όηη ε ΔΜΣ παίδεη ξόιν ζηελ δεκηνπξγία 
ηνπιάρηζην θάπνησλ θαξθηληθώλ stem θπηηάξσλ, εηζεγείηαη όηη, ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα 
πνπ αλαζηέιινπλ ή αληηζηξέθνπλ ηελ ΔΜΣ δηαδηθαζία (ΜΔΣ) ίζσο 
επαηζζεηνπνηήζνπλ αλζεθηηθά θαξθηληθά stem θύηηαξα ζε ζπκβαηηθά ζεξαπεπηηθά 
ζρήκαηα [Hollier et al, 2009].  

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 
 
Καπκίνορ ηος Νεθποω 
 
       Ζ πξφνδνο ηεο κνξηαθήο ηαηξηθήο, αλακθίβνια, έρεη ζπκβάιιεη ζηελ 
θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε πιήζνπο αζζελεηψλ. Ωζηφζν πεξηβαιινληηθνί 
παξάγνληεο θαζψο θαη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαζηζηνχλ ηηο 
λενπιαζκαηηθέο αζζέλεηεο κηα δηαξθψο εμειηζζφκελε απεηιή γηα ηε 
αλζξψπηλε πγεία. 
       Oη ζπκπαγείο φγθoη ηoπ λεθξoχ είλαη επί ηo πιείζηoλ θαθoήζoπο θχζεσο 
(αδελoθαξθηλψκαηα). Τπάξρoπλ φκσο θαη πoιπάξηζκεο άιιεο βιάβεο ζηo 
λεθξφ, κε πξoέιεπζε απφ επηζειηαθά, αγγεηαθά, λεπξηθά θαη κεζεγρπκαηηθά 
θχηηαξα (Πίλαθαο 7.1). 
        
Όγκοι ηος νεθπικοω παπεγσωμαηορ 
Α)Καηεμνρήλ λενπιαζίεο ηνπ λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο 
1)Δπηζειηαθνί φγθνη 
Καινήζεηο (αδέλσκα ηνπ λεθξηθνχ θινηνχ, νγθνθχηησκα) 
Καθνήζεηο (αδελνθαξθίλσκα ή ππεξλέθξσκα) 
2)Μεζεγρπκαηηθνί φγθνη 
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Καινήζεηο (ίλσκα, κχσκα, ιίπσκα, αηκαγγεηνπεξηθχηησκα, αγγεηνελδνζειίσκα) 
Καθνήζεηο (ιεηνκπνζάξθσκα, ξαβδνκπνζάξθσκα) 
3) Μεηθηνί φγθνη 
Καινήζεηο (αγγεηνκπνιίπσκα ή ακάξησκα) 
Καθνήζεηο (εκβξπηθφ θαξθίλσκα ή θαξθίλνο ηνπ Wilms) 
B) Μεζεγρπκαηηθέο λενπιαζίεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ λεθξηθή θάςα 
Καινήζεηο (ίλσκα, ιίπσκα, κχσκα) 
Καθνήζεηο (ηλνζάξθσκα, κπνζάξθσκα, ιηπνζάξθσκα) 

 
Πίλαθαο 7.1 : Πεξηγξαθή ηαμηλόκεζεο λενπιαζηώλ, λεθξηθνύ παξεγρύκαηνο 

 

       Οη ηχπνη ησλ επηζειηαθψλ θαθνεζψλ λεθξηθψλ φγθσλ ηαμηλνκνχληαη ζε 
απηνχο ησλ δηαπγψλ θπηηάξσλ, ηνπ ζειψδνπο ηχπνπ Η θαη ΗΗ θαη ησλ 
ρξσκφθνβσλ φγθσλ (πίλαθαο 7.2).  
 
 

Πίνακαρ 2. Σαξινψμηζη ηυν νεθπικϊν επιθηλιακϊν ψγκυν.  

Καλoήθη 
νεoπλάζμαηα 

Κακoήθη νεoπλάζμαηα  

 

Θειψδεο 
αδέλσκα 

πκβαηηθφ δηαπγo-θπηηαξηθφ  θαξθίλσκα ηνπ 
λεθξνχ (clear cell Renal cell carcinoma – 
ccRCC) 

Νεθξηθφ 
oγθoθχηησκα 

Θειψδεο θαξθίλσκα λεθξνχ  

Μεηαλεθξηθφ 
αδέλσκα 

Υξσκφθoβo θαξθίλσκα λεθξνχ  
Καξθίλσκα ηoπ αζξoηζηηθoχ ζσιελάξηoπ 
λεθξoθπηηαξηθφο θαξθίλoο αηαμηλφκεηoο  

 

Πίλαθαο 7.2 : Σαμηλόκεζε ησλ λεθξηθώλ επηζειηαθώλ όγθσλ [Storkel S., 1997] 

 
 
7.1 Γιαςγοκςηηαπικψ καπκίνυμα ηος Νεθποω (ccRCC) 
  
       Γηαπγνθπηηαξηθό θαξθίλσκα ηνπ Νεθξνύ (clear cell Renal cell carcinoma- 
ccRCC) απνηειεί ηελ πην θνηλή κνξθή θαξθηλψκαηνο ηνπ λεθξνχ. ρεδφλ 8 
ζηνπο 10 αζζελείο κε θαθνήζε λφζν ηνπ λεθξνχ πξνζβάιινληαη απφ απηφ ην 
είδνο λενπιαζίαο. Σα θχηηαξα πνπ απαξηίδνπλ ην RCC εκθαλίδνληαη ζην 
κηθξνζθφπην πνιχ ακπδξά ή δηαπγή. Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ βηνινγηθνί 
δείθηεο γηα ηελ έγγεξε δηάγλσζε θαη ηελ πξφγλσζή ηνπ.  
 

7.1.1 Δπηδεκηoιoγία  
 
       Σα πςειφηεξα πoζoζηά εκθάληζεο παξαηεξνχληαη ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ 
Δπξψπε, εηδηθφηεξα ζηε θαλδηλαβία. Οη άλδξεο πξoζβάιιoληαη ζπρλφηεξα 
απφ ηηο γπλαίθεο (7ε-8ε δεθαεηία ηεο δσήο). Ζ δηάγλσζε γίλεηαη ζε λεφηεξεο 
ειηθίεο ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ ελψ ζπρλά πξφθεηηαη γηα ηπραίν εχξεκα 
ζηα πιαίζηα εμέηαζεο κε ππεξερνγξάθεκα, αμνληθή ηνκνγξαθία (CT) θαη 
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καγλεηηθή απεηθφληζε (MRI) [Jayson θαη Sanders, 1998]. Απφ επηδεκηνινγηθά 
δεδνκέλα πξνθχπηεη φκσο φηη oη ηπραίσο αλεπξηζθφκελoη φγθoη δελ κπoξoχλ 
λα εμεγήζoπλ πιήξσο ηελ απμεκέλε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηoπ λεθξηθoχ 
θαξθίλoπ.  
 
     7.1.2 Αηηηoιoγία  
 
       Oη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έδεημαλ φηη ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ 
θαξθηλψκαηνο ηνπ λεθξνχ θαη θαπλίζκαηoο. O παξάγoληαο απηφο έρεη θαλεί 
φηη απμάλεη ηoλ ζρεηηθφ θίλδπλo θαηά 35%. Ζ παρπζαξθία, ε πνιπθπζηηθή 
λφζνο ησλ λεθξψλ, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε, ε έθζεζε ζε κφιπβδν, αιιά θαη 
γελεηηθά αίηηα φπσο ε λφζνο Von Hippel Lindau, θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε 
ηελ εκθάληζε θαξθηλψκαηoο ζηνλ λεθξφ. 
 
7.1.3 Παζνινγηθή Αλαηνκηθή  
 
       Ο βαθμψρ κακοήθειαρ (grade) απνηειεί ζεκαληηθφ δηαγλσζηηθφ 
παξάγνληα. Δμεηάδεη ηελ νκνηφηεηα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζε ζρέζε κε ηα 
θπζηνινγηθά, φηαλ κειεηψληαη κηθξνζθνπηθά. Σν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαηά 
Fuhrman, ρξεζηκνπνηεί κηα βαζκνλνκηθή θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 4, 
ζχκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξία (American Joint 
Committee on Cancer –AJCC) θαη ραξαθηεξίδεηαη σο εμήο: Σα θαξθηλψκαηα 
grade 1 έρνπλ πνιχ κηθξέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθά θχηηαξα ηνπ 
λεθξνχ. Απηνί νη φγθνη αλαπηχζζνληαη αξγά θαη έρνπλ ζπλήζσο θαιή 
πξφγλσζε, ελψ νη λενπιαζίεο grade 4,  εκθαλίδνπλ αξθεηέο δηαθνξέο ζε 
ζρέζε κε ηνλ θπζηνινγηθφ λεθξφ θαη ηείλνπλ λα έρνπλ θαθή πξφγλσζε. Απηνχ 
ηνπ είδνπο ε θαηεγνξηνπνίεζε θαίλεηαη λα έρεη πξνγλσζηηθφ ραξαθηήξα, ζε 
αληίζεζε κε ην ζειψδεο θαξθίλν ηνπ λεθξνχ φπνπ δελ έρεη πξνγλσζηηθή αμία. 
 
 

ηαδιοποίηζη ηος καπκινϊμαηορ ηος Νεθποω, καηά ΣΝΜ 
 
Σ- Πξσηνπαζήο φγθνο 
Σ1        Όγθνο < 7 εθ. πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ λεθξφ 
Σ1a      Όγθνο < =4 εθ. πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ λεθξφ 
Σ1b      Όγθνο 4-7 εθ. πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ λεθξφ 
Σ2        Όγθνο > 7 εθ. πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ λεθξφ 
Σ2a      Όγθνο  7-10 εθ. πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ λεθξφ 
Σ2 b     Όγθνο > 10 εθ. πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ λεθξφ 
Σ3     Mαθξνζθνπηθή δηήζεζε θιεβψλ ή παξαθείκελνπ ηζηνχ, ρσξίο ν φγθνο λα 
δηεζεί πέξα απφ ηελ θάςα Gerota ή ην επηλεθξίδην άλσζελ ηνπ λεθξνχ 
Σ3a      Mαθξνζθνπηθή δηήζεζε θιεβψλ ή παξαθείκελνπ ιηπψδνπο  ηζηνχ 
Σ3b      Mαθξνζθνπηθή δηήζεζε θάησ θνίιεο θιέβαο (θνηιηαθή εληφπηζε) 
Σ3c      Mαθξνζθνπηθή δηήζεζε θάησ θνίιεο θιέβαο (ζσξαθηθή εληφπηζε)  
Σ4        Όγθνο πνπ δηεζεί θαη έμσ απφ ηελ θάςα Gerota θαη άλσζελ ηνπ λεθξνχ 
 
Ν- Λεκθαδέλεο 
Ν1  κεηάζηαζε ζε έλα επηρψξην ιεκθαδέλα κε δηάκεηξν <2 εθ. 
Ν2  κεηάζηαζε ζε έλα ιεκθαδέλα κε δηάκεηξν >2 εθ. αιιά < 5εθ., ή κεηάζηαζε ζε 
πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ιεκθαδέλεο κε δηάκεηξν < 5 εθ  
Ν3  κεηάζηαζε ζε έλαλ ιεκθαδέλα κε δηάκεηξν >5 εθ. 
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Μ- Μεηαζηάζεηο 
Μ0  θακία κεηάζηαζε 
Μ1  Απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο 

 

Πίλαθαο 7.3 : ηαδηνπνίεζε ηνπ λεθξνθπηηαξηθνύ θαξθηλώκαηνο θαηά ΣΝΜ 

ηαδιοποίηζη 

ηάδιο I: T1, N0, M0: Ο φγθνο είλαη < =7 εθ. Καη πεξηνξίδεηαη ζηνλ λεθξφ (T1), ρσξίο 
ιεκθαδεληθή δηήζεζε(N0)  ή κεηάζηαζε  (M0).  

ηάδιο II: T2, N0, M0: Ο φγθνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ  7 εθ. αιιά πεξηνξίδεηαη ζηνλ 
λεθξφ T2), ρσξίο ιεκθαδεληθή δηήζεζε(N0)  ή κεηάζηαζε  (M0).  

ηάδιο III: Κάπνην απφ ηα αθφινπζα:  

T3, N0, M0: Ο φγθνο δηεζεί κεγάιε θιέβα ( φπσο λεθξηθή ή θάησ θνίιε θιέβα) ή 
θάπνην παξαθείκελν ζηνλ λεθξφ φξγαλν, ρσξίο φκσο λα δηεζεί ηελ θάςα Gerota. 
(T3), ρσξίο ιεκθαδεληθή δηήζεζε(N0)  ή κεηάζηαζε  (M0).  

T1 to T3, N1, M0:  O θχξηνο φγθνο κπνξέη λα έρεη νπνηνδήπνηε κέγεζνο θαη κπνξέη 
αθφκα θαη λα βξίζθεηαη εθηφο ηνπ λεθξνχ, (T1 έσο T3) ρσξίο φκσο λα δηεζεί ηελ 
θάςα Gerota, ρσξίο ιεκθαδεληθή δηήζεζε(N0)  ή κεηάζηαζε  (M0).  

ηάδιο  IV: Κάπνην απφ ηα αθφινπζα:  

T4, κάθε N, M0: Ο θπξίσο φγθνο εμαπιψλεηαη πέξα απφ ηελ θάςα Gerota ίζσο ζην 
επηλεθξίδην άλσζελ ηνπ λεθξνχ (T4). Μπνξεί λα έρεη δφζεη κεηαζηάζεηο ζε 
ιεκθαδέλεο (θάζε N), ρσξίο φκσο πξνζβνιή απνκαθξπζκέλσλ ιεκθαδέλσ ή άιισλ 
νξγάλσλ  (M0).  

Kάθε Σ, Ν, Μ1: Κχξηνο φγθνο νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, κέζα ή έμσ απφ ηνλ λεθξφ, 
κε ή ρσξίο ιεκθαδεληθή κεηάζηαζε ελψ κπνξεί λα έρεη δφζεη κεηαζηάζεηο ζε 
απνκαθξπζκέλνπο ιεκθαδέλεο θαη/ ή φξγαλα (Μ1). 

 

Πίλαθαο 7.4 : Καηεγνξνπνίεζε λεθξνθπηηαξηθνύ θαξθηλώκαηνο θαηά ζηάδηα 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Δηθόλα 7.1 : Δηθόλα κηθξνζθνπίνπ (κεγέζπλζε, ×200; Υξώζε αηκαηνμπιίλεο-ενζίλεο 
[H-E]) ελόο δηαπγνθπηηαξηθνύ θαξθηλώκαηνο ηνπ λεθξνύ. Απεηθνλίδνληαη δηαπγή 
θύηηαξα (καύξν βέινο) κε εκθαλή θπηηαξηθά όξηα θαη αγγεηαθό δίθηπν (κπιε βέινο). 
[Prasad, 2006]. 
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Δηθόλα 7.2 :Γηαπγνθπηηαξηθό θαξθίλσκα ηνπ λεθξνύ (renal cell carcinoma -
RCC). 
 
 
7.1.4 Μνξηαθή Αλαηνκηθή - γελεηηθή 

 
       Σoλ 19o αηψλα, ζεσξήζεθε απφ ηνπο Grawitz θαη ζπλ. φηη ηα θαξθηλψκαηα 
ηνπ λεθξνχ πξoέξρoληαη απφ θαθoήζε κεηαζρεκαηηζκφ επηλεθξηδηαθψλ 
ππoιεηκκαηηθψλ θπηηάξσλ εληφο ηoπ λεθξoχ. Απηή ε πεπoίζεζε θαζηέξσζε 
αξγφηεξα ηoλ φξo ππεξλέθξσκα, πoπ ρξεζηκoπoηήζεθε αξρηθά γηα ηελ 
πξoέιεπζε θπηηάξσλ άλσζελ ηνπ λεθξνχ. ηελ πιεηνςεθία ησλ 
πεξηπηψζεσλ ε κάδα πεξηέρεη κεγάια δηαπγή θχηηαξα, ηα νπνία πεξηέρνπλ 
γιπθνγφλν, ρνιεζηεξφιε θαη θσζθνιηπίδηα [Rezende et al, 1999]. Γηαζέηεη 
έλα ραξαθηεξηζηηθά ιεπηφ αγγεηαθφ δίθηπν κε δηαθιαδψζεηο θαη θπζηηθέο 
δνκέο ελψ ζεσξείηαη φηη πξoέξρεηαη απφ ηα θχηηαξα ησλ λεθξηθψλ 
ζσιελαξίσλ. Πξφζθαηα δεδνκέλα [Tun et al, 2010] εηζεγνχληαη φηη ην 
δηαπγνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ηνπ λεθξνχ ζρεηίδεηαη κε ηα κεζεγρπκαηηθά stem 
θχηηαξα. Ωζηφζν, ν κεραληζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ιηπνγελεηηθή δηαδηθαζία 
θαη κνξθνινγία, απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο λεθξηθήο θαξθηλνγέλεζεο θαη 
ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζε κνξηαθφ επίπεδν. 
       Οη Tun θαη ζπλ. (2010) πάλησο, αλέδεημαλ πνιπδχλακα κεζεγρπκαηηθά 
θχηηαξα ζην ccRCC κε ηδηφηεηεο stem θπηηάξσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα δηα-
δηαθνξνπνίεζεο ζε ιηπνθχηηαξα θαη νζηενθχηηαξα θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ην 
ccRCC έρεη ππνβιεζεί ζε ΔΜΣ, δηαηεξψληαο κεζεγρπκαηηθά / ιηπνγελεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά κε ηαπηφρξνλε απψιεηα ησλ επηζειηαθψλ. ε ζπκθσλία κε ηα 
επξήκαηα απηά, έξρεηαη ε κειέηε 177 ccRCC δεηγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ θαη δπζκελή πξφγλσζε [Zhao et al, 2009]. Δλψ 
πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ΔΜΣ παξάγεη θχηηαξα κε ηδηφηεηεο stem 
θπηηάξσλ [Mani A., 2008]. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην δηαπγνθπηηαξηθφ 
θαξθίλσκα ηνπ λεθξνχ είλαη αλζεθηηθφ ηφζν ζηελ ρεκεηνζεξαπεία [Αmato RJ, 
2000], φζν θαη ζηελ αθηηλνζεξαπεία, ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα 
θαξθηληθά stem θχηηαξα. 
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       Ο θαξθίλνο ηνπ λεθξνχ ζπλήζσο έρεη ζπνξαδηθή εκθάληζε αιιά κπνξεί 
λα έρεη θαη θιεξνλνκηθή επίπησζε. Οη θιεξνλνκνχκελεο κνξθέο εκθαλίδνληαη 
ακθνηεξφπιεπξα θαη είλαη πνιπεζηηαθέο. ην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ 
αλαθέξεηαη κεηάιιαμε ηνπ νγθνθαηαζηαιηηθνχ γνληδίνπ von Hippel Lindau 
(VHL). Οη φγθνη απηνί ζπλήζσο μεθηλνχλ ζε πξψηκε ειηθία θαη έρνπλ 
παξαηεξεζεί ζε εθήβνπο. 
       ηνπο VHL φγθνπο, ην θιεξνλνκνχκελν αληίγξαθν ηνπ VHL 
κεηαιιάζζεηαη ελψ ην δεχηεξν αληίγξαθν ηνπ VHL γνληδίνπ είλαη  
αδξαλνπνηεκέλν, ζπλήζσο ιφγσ γνληδηαθήο δηαγξαθήο. Ζ VHL πξσηετλε 
δεζκεχεη δχν πξσηετλεο πνπ νλνκάδνληαη Elongin C θαη B. Οη elongins 
απνηεινχλ κέξνο κηαο πξφζθαηα αλαγλσξηζκέλεο νηθνγέλεηαο γνληδίσλ πνπ 
είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ ξχζκηζε ηεο κεηαγξαθήο. Σν ζχκπιεγκα VHL-Elongin 
C/B ζηνρεχεη ηνλ Hypoxia Induced Factor (HIF1-α). Ο HIF1-α είλαη έλαο 
κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο πνπ ειέγρεη ηελ κεηαγξαθή πιήζνπο γνληδίσλ, 
φπσο ηνπ VEGF, ηνπ PDGF, ηνπ TGF-α θαη ηεο εξπζξνπνηεηίλεο. Τπφ 
ζπλζήθεο θπζηνινγηθήο ζπγθέληξσζεο νμπγφλνπ, ην ζχκπιεγκα VHL elongin 
C/B-Cu-2 ζηνρεχεη ηνλ παξάγνληα HIF1-α κεηψλνληαο ηελ παξαγσγή ηνπ ελψ 
ππφ ζπλζήθεο ρακειήο ζπγθέληξσζεο νμπγφλνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο 
ζπγθέληξσζεο ηνπ HIF1-α [Linehan et al, 2003]. Ζ ζπζζψξεπζε ηνπ HIF1-α 
νδεγεί ζε απμεκέλε έθθξαζε ησλ VEGF, PDGF, TGF-α θαη ηεο 
εξπζξνπνηεηίλεο [Maxwell et al, 1999, Manyard θαη Ohh, 2004, Takahashi et 
al, 2003], ελψ ηαπηφρξνλα επάγεη έλαλ θπηηαξηθφ θαηλφηππν πνπ νκνηάδεη κε 
απηφλ ησλ stem θπηηάξσλ [Heddleston JM et al, 2010]. 
 
7.1.5 Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε. 
 
       Ζ δηάγλσζε ηίζεηαη κεηά απφ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ φγθνπ. Ζ 
δηαθνξηθή δηάγλσζε ηνπ λεθξνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο πεξηιακβάλεη 
θαινήζεηο θχζηεηο, ςεπδν-φγθνπο, αγγεηαθέο δπζπιαζίεο, 
αγγεηνκπνιηπψκαηα, ιεκθψκαηα, ζάξθσκα, φγθνπο ηνπ Wilm θαη κεηαζηάζεηο 
απφ άιια λενπιάζκαηα ζηνπο λεθξνχο.  
 
 

7.1.6 Μεηαζηάζεηο ηνπ δηαπγνθπηηαξηθνύ θαξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ 
 

       Πεξίπνπ ην 30% ησλ αζζελψλ κε ccRCC θέξνπλ κεηαζηάζεηο ηελ ρξνληθή 
ζηηγκή ηεο  δηάγλσζεο, ελψ  πεξίπνπ 50% ζα εκθαλίζεη κεηαζηάζεηο ζηε 
ζπλέρεηα. Οη ζπρλφηεξεο ζέζεηο κεηάζηαζεο είλαη ην πλεπκνληθφ παξέγρπκα 
(50-60%), ηα νζηά (30-40%), ην ήπαξ (30-40%) θαη ν εγθέθαινο (5%) [Padrik, 
2003]. 
           
7.1.7 Θεξαπεία  

 
       Ζ ξηδηθή λεθξεθηνκή είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ηνπ ηνπηθνχ 
ccRCC θαη πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε ηεο ιηπψδνπο θάςαο (Gerota‘s fascia), 
ηνπ ζχζηνηρνπ επηλεθξηδίνπ θαη ησλ ηνπηθψλ ιεκθαδέλσλ. Σα απνηειέζκαηα 
ηεο ζεξαπείαο πνηθίινπλ αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο λφζνπ. Ζ πεληαεηήο 
επηβίσζε αζζελψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ξηδηθή λεθξεθηνκή θαη έρνπλ 
λφζν πνπ είλαη πεξηνξηζκέλε ζηνλ λεθξφ είλαη πεξίπνπ 95% ελψ ζε απηνχο 
κε κεηαζηαηηθή λφζν θπκαίλεηαη κεηαμχ 5 θαη 10%. Ζ αθηηλνζεξαπεία δελ 
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θαίλεηαη λα έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηε ζεξαπεία ηνπ ccRCC  φπσο θαη ε 
ρνξήγεζε ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ. Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή 
ζηνρεχεη ζηελ δηαθνπή ηεο αηκαηηθήο παξνρήο, ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη 
ησλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ θαξθίλνπ. Ζ ζαιηδνκίδε δξα αληη-
λενπιαζκαηηθά κέζσ αλαζηνιήο αγγεηνγελεηηθψλ παξαγφλησλ, ελψ δξα θαη 
αλνζνθαηαζηαιηηθά [Motzer et al, 2002]. πλδπαζηηθέο κειέηεο κε ζαιηδνκίδε 
θαη άιινπο παξάγνληεο ζπλερίδνληαη. Σν δηαπγνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ηνπ 
Νεθξνχ, απνηειεί παξάδεηγκα αζζέλεηαο, φπνπ ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ 
βηνινγηθψλ κεραληζκψλ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ πνπ 
ζηνρεχνπλ θαηά ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ. εκαληηθή 
εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα είλαη ζε εμέιημε ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ αλεχξεζε 
πξνγλσζηηθψλ βηνινγηθψλ δεηθηψλ. Σν Suritinib θαη ην Sorafenib αλαζηνιείο 
ηνπ ππνδνρέα ηεο ηπξνζηληθήο θηλάζεο, πνπ αλήθνπλ ζηα νγθνθαηαζηαιηηθά 
θαη φρη ζηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά, έρνπλ επηδείμεη κεγαιχηεξν ζεξαπεπηηθφ 
φθεινο θαη επηβίσζε, ζε ζρέζε κε ηελ ηληεξθεξφλε [Rini, 2010]. Ζ ρνξήγεζε 
ηληεξθεξφλεο, IL-2, ζπλδπαζκνχ θπηηαξνθηλψλ, ξεηηλνηθνχ νμέσο, 
αληηζσκάησλ θαηά ηνπ VEGF θαη αλαζηνιέσλ ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ κνλνπαηηνχ 
ηνπ mTOR, (ζηφρνο ηεο ξαπακηθχλεο π.ρ  Afinitor θαη Everolimus) έρεη 
νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα [Rini, 2010]. πγθεθξηκέλα, ην 
anti-VEGF αληίζσκα bevacizumab (Avastin), ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 
αληαγσληζηή εξινηηλίκπεο (Tarceva) έδεημε κεξηθή απφθξηζε ζηελ ζεξαπεία 
ηνπ κεηαζηαηηθνχ ccRCC, ζην 25% ησλ πεξηπηψζεσλ αλαδεηθλχνληαο ηελ 
αλάγθε ζπλδπαζηηθήο αλαζηνιήο ησλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ 
[Hainsworth et al, 2004]. Πξφζθαηα, ην Salinomycin, έλα θπηηαξνηνμηθφ πνπ 
ζηνρεχεη θαηά θαξθηληθψλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ΔΜΣ θαη δηαζέηνπλ 
ραξαθηεξηζηηθά stem θπηηάξσλ [Tun et al, 2010].  
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1. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 
 

       ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξήζακε λα πξνζεγγίζνπκε ην ππφ ζπδήηεζε 
ζέκα ζπζρεηίδνληαο ζε λεθξηθφ ηζηφ in situ κε κνξθνινγηθή – 
αλνζνηζηνρεκηθή κέζνδν κφξηα ηεο ζεκαηνδνηηθήο νδνχ ΒΜΡ, θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηνπ λεθξνπξνζηαηεπηηθνχ παξάγνληα ΒΜΡ-7, ηνπ ππνδνρέα 
ΒΜΡRΗB θαη ηνπ αληαγσληζηή ηεο ΒΜΡ7 γκπεμλίνη, κε γλσζηνχο 
παξάγνληεο θιεηδί ζε κνξηαθά δίθηπα stem θπηηάξσλ. Δπηιέμακε ηνπο 
κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο   OCT4  θαη  SOX2, ηνλ παξάγνληα ηεο νκάδαο 
Polycomb EZH2 ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηελ επηγελεηηθή ξχζκηζε ηεο 
κεηαγξαθήο θαη έλα γλσζηφ δείθηε  stem θπηηάξσλ ηελ αιδευδηθή 
δευδξνγελάζε  ALDH1, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαζνξηζηηθφ γηα ηελ ηχρε 
ησλ stem θπηηάξσλ παξάγνληα  ξεηηλντθφ νμχ. Ωο πιηθφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
εγρεηξεηηθά παξαζθεπάζκαηα λεθξεθηνκψλ ιφγσ θαξθίλνπ ηνπ Νεθξνχ θαη 
ζπγθεθξηκέλα Γηαπγνθπηηαξηθνχ Καξθηλψκαηνο ηνπ Νεθξνχ, ελψ κειεηήζεθε 
ηφζν ν λενπιαζκαηηθφο ηζηφο φζν θαη ν παξαθείκελνο ηνπ λενπιάζκαηνο κε 
λενπιαζκαηηθφο λεθξηθφο ηζηφο. 
 

 
1.1 Γείγμαηα ιζηϊν  
        
       Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε πξνέξρνληαη 
απφ ην Παζνινγναλαηνκηθφ Δξγαζηήξην ηνπ ΠΠΓΝΠ Παλεπηζηεκηαθνχ 
Πεξηθεξηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παηξψλ. Γηα ηελ κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε 
πιηθφ αξρείνπ πνπ ζπκπεξηέιαβε ηα ρεηξνπξγηθά παξαζθεπάζκαηα 49 
αζζελψλ κε δηαγνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ηνπ Νεθξνχ (ccRCC), νη νπνίνη 
ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (λεθξεθηνκή) θαηά ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα 2000-2007. Μεηά απφ επαλεμέηαζε ησλ ηζηνινγηθψλ ηνκψλ ησλ 
φγθσλ θαη αλαζθφπεζε ησλ ηζηνινγηθψλ εθζέζεσλ, ζπιιέρζεθαλ 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ειηθία, ην θχιν ηνπ αζζελνχο, ην ζηάδην ηεο 
λφζνπ, ηνλ ηζηνινγηθφ ηχπν θαη ηνλ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 
λενπιάζκαηνο. Οη θιηληθέο πιεξνθνξίεο δελ ηαπηνπνηνχζαλ ηελ ηαπηφηεηα 
ησλ αζζελψλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
κειέηεο [Kapp, 2006]. Σα πεξηζηαηηθά πξνήιζαλ απφ 19 γπλαίθεο θαη απφ 30 
άλδξεο. Απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ είρακε ζηελ δηάζεζή καο 
θαηαγξάςακε ηηο ειηθίεο ζε 33 (κέζνο φξνο ειηθίαο 62,39 ± 12,04 έηε)  απφ 
ηνπο 49 αζζελείο. πγθεθξηκέλα απφ 10 γπλαίθεο ειηθίαο 50 έσο 75 εηψλ 
(κέζνο φξνο ειηθίαο ηα 64,1 ± 9,09 έηε) θαη απφ 23 άληξεο ειηθίαο 39 έσο 79 
εηψλ (κέζνο φξνο ειηθίαο ηα 61,65 ± 13,24). Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
παξαηείζεληαη ζηνλ πίλαθα 1.1. Σα πεξηζηαηηθά ηαμηλνκήζεθαλ ζχκθσλα κε 
ηνλ βαζκφ θαθνήζεηαο ηνπο, θαηά Fuhrman θαη ηνλ ηζηνινγηθφ ηχπν. Μεηά απφ 
επηβεβαίσζε ηεο αξρηθήο δηάγλσζεο θαη ηαμηλφκεζεο, νη πεξηπηψζεηο απηέο 
ρσξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο φγθσλ (American Joint Committee on Cancer –
AJCC). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη θσηνγξαθίεο ησλ πεξηζηαηηθψλ 
απνζεθεχηηθαλ ζε κνξθή tagged-image file format (TIFF). 
Σα δείγκαηα ησλ αζζελψλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο πξνο ηνπο παξάγνληεο 
θχιν, ειηθία θαη βαζκφ δηαθνξνπνηήζεο ηνπ λενπιάζκαηνο.  
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 Άλδξεο Γπλαίθεο  χλνιν 

Ζιηθία (κέζνο 
φξνο) 

    61      64      62 

Grade    

                      I   1        1 

                      II 15 10      25 

                      III 12 7      19 

IV 3 1  4 

χλνιν 30 19 49 
  

Πίλαθαο 1.1 : Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη θαηεγνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην grade ησλ 
ππν εμέηαζε δεηγκάησλ ησλ αζζελώλ 

 
 

1.2 Μέζνδνο : Αλνζνϊζηνρεκεία 

 
Δπιλογή ηηρ μεθψδος 
 
       Ζ κειέηε πξσηετληθήο έθθξαζεο κπνξεί λα γίλεη κε αξθεηέο εξεπλεηηθέο 
κεζφδνπο, βηνρεκηθέο, αλνζνινγηθέο ή κνξθνινγηθέο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
παξνχζαο κειέηεο έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο αλνζντζηνρεκείαο, κηαο κεζφδνπ κε 
επξεία θαη επηηπρή εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα ηεο δηαγλσζηηθήο – εξεπλεηηθήο 
παζνινγηθήο αλαηνκηθήο θαη κνξηαθήο νγθνινγίαο. Με ηελ αλνζντζηνρεκεία, ε 
νπνία απνηειεί κνξθνινγηθή κέζνδν, επηηπγράλεηαη ε αλάδεημε θαη 
ηαπηνπνίεζε νπζίαο κε αληηγνληθφηεηα ζε ηνκέο ηζηνχ (in situ) ή επίρξηζκα 
θπηηάξσλ. Ζ αλνζντζηνρεκηθή κέζνδνο πιενλεθηεί έλαληη κε κνξθνινγηθψλ 
κεζφδσλ ζην φηη κε ηελ κέζνδν απηή επηηπγράλεηαη ε αλάδεημε ηεο αθξηβνχο 
εληφπηζεο ζηνλ ηζηφ ή ηα θχηηαξα ηνπ ππν κειέηε παξάγνληα (εηεξνγέλεηα 
ηζηνχ – εληφπηζε ζην θπηηαξφπιαζκα, ππξήλα ή θπηηαξνπιαζκαηηθή 
κεκβξάλε ησλ θπηηάξσλ). Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλνζντζηνρεκηθήο κεζφδνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν αληηπξνζσπεπηηθνί θχβνη παξαθίλεο απφ ηνπο 
νπνίνπο ειήθζεζαλ πνιιαπιέο (10) ζπλερφκελεο ηνκέο πάρνπο 4κm. Οη 
ηνκέο ηνπνζεηήζεθαλ ζε αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο νη νπνίεο είραλ 
πξνεγνπκέλσο επηζηξσζεί κε ιεπηφ ζηξψκα πνιπ-L-ιπζίλεο (ΜΒ>150000, 
SIGMA), ψζηε λα απνθεπρζεί ε απνθφιιεζε ησλ ηνκψλ.  
 
1.3 Ππυηψκολλο ανοζοιζηοσημείαρ 

 
Ζ κέζνδνο πεξηειάκβαλε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Δπψαζε ζε μεξφ θιίβαλν ζηνπο 37°C γηα 12 ψξεο (overnight) 

 Απνπαξαθίλσζε ησλ ηνκψλ κε εκβάπηηζε ζε δηάιπκα μπιφιεο γηα 20 
ιεπηά 

 Δλπδάησζε κε εκβάπηηζε ζε δηαιχκαηα αιθννιψλ θαηηνχζαο 
ζπγθέληξσζεο (100, 96, 80, 70%) θαη αθνινχζσο ζε απεζηαγκέλν λεξφ 

 Αλάθιεζε αληηγνληθψλ επηηφπσλ κε ζεξκηθή επεμεξγαζία (ζε θνχξλν 
κηθξνθπκάησλ) ησλ ηζηνινγηθψλ ηνκψλ ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 10κm 
θηηξηθνχ λαηξίνπ pH 6.0 ή 1mM EDTA-NaOH pH 8.0 

 Παξακνλή ησλ ηνκψλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 20 ιεπηά θαη 
έθπιπζε κε απεζηαγκέλν λεξφ 
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 Δπψαζε ζε δηάιπκα ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ 0.3% ζε κεζαλφιε ζε 
ζθνηεηλφ πεξηβάιινλ γηα 15 ιεπηά 

 Έθπιπζε ζε δηάιπκα TBS (Tris Buffered Saline) (0.5 M Σris, 9% NaCl, pH 
7.6) γηα 5 ιεπηά, ηξεηο αιιαγέο (3Υ5‘) 

 Δπψαζε κε νξφ αιβνπκίλεο (1% bovine serum albumin Fraction V, Serva 
Electrophoresis, Germany) 

 Δπψαζε κε ην πξσηνγελέο αληίζσκα γηα 1 ψξα ζε ζεξκνθξαζία 
δσκαηίνπ. Σα ζηνηρεία ησλ αληηζσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.2 

 Έθπιπζε κε δηάιπκα TBS (3Υ5‘) 

 Δπψαζε γηα 45 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κε ην EnVision 
πνιπκεξέο (Dako, CA, USA) γηα ηα αληηζψκαηα BMPRIB, Gremlin θαη 
ALDH1 θαη ην MACH πνιπκεξέο γηα ηα αληηζψκαηα BMP-7, ΔΕΖ2, SOX2 
θαη OCT4. 

 Έθπιπζε κε δηάιπκα TBS (3Υ5‘) 

 Δπψαζε κε δηάιπκα DAB 2% (Dako, CA, USA) γηα 5 ιεπηά 

 Έθπιπζε κε άθζνλν λεξφ 

 Δκβάπηηζε ζε αηκαηνμπιίλε γηα 1 ιεπηφ 

 Πέληε εκβαπηίζεηο ζε νμπληζκέλε αιθνφιε θαη 10 εκβαπηίζεηο ζε 
δηαιχκαηα αιθνφιεο κε αληνχζα ζπγθέληξσζε (70, 80, 96, 100) 

 Δκβάπηηζε ζε μπιφιε, επηθάιπςε κε θαιππηξίδα 
 
       Γηα ηελ BMP-7 έγηλε θαη κία επηπξφζζεηε πξνζπάζεηα αλάθιεζεο ηνπ 
αληηγνληθνχ επίηνπνπ κε ζπλδπαζκφ πεςίλεο θαη ζεξκηθή επεμεξγαζία (ζε 
θνχξλν κηθξνθπκάησλ ρ3), ρσξίο λα επηθέξεη φκσο θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 
       Ωο ζεηηθνί κάξηπξεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηνκέο παξαθίλεο απφ θαξθίλν 
ηνπ καζηνχ  triple  negative γηα ηελ ALDH1, ιεκθαδέλαο γηα ην  EZH2, 
εκβξπτθφ θαξθίλσκα φξρεσο θαη ζεκίλσκα γηα ην  SOX2 θαη OCT4, ελψ γηα 
ηελ BMP-7 θαη ηνλ BMPRIΒ ρξεζηκνπνηήζεθε ην παξαθείκελν ηνπ 
λενπιάζκαηνο λεθξηθφ παξέγρπκα σο ζεηηθφο κάξηπξαο, γηα δε ηελ 
γθξεκιίλε, ν κπτθφο ρηηψλαο κεγάισλ αγγείσλ ζην λεθξηθφ παξέγρπκα. Γηα 
ηελ εμαζθάιηζε εηδηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ έγηλε παξάιεηςε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
αληηζψκαηνο (αξλεηηθφο κάξηπξαο).  
 
Ανηιγψνο Απαίυζη Ανάκληζη 

ανηιγψνος         
Κλϊνορ Δηαιπεία 

BMP-7          1:10     1mM EDTA-NaOH, 
pH:8.0   
(+ πεςίλε) 

SC-73748, 
monoclonal, Santa 
Cruz 
 

BMPRIB 1:150              10κm θηηξηθνχ 
λαηξίνπ pH 6.0 
 

SC-25455, 
polyclonal, Santa 
Cruz 
 

GREMLIN 1:10                   10κm θηηξηθνχ 
λαηξίνπ pH 6.0 
 

IMG-5136A, 
polyclonal,  
Imgenex 
 

ΑLDH1    1:240    10κm θηηξηθνχ 
λαηξίνπ pH 6.0 
 

611195, monoclonal, 
BD Transduction 
 

EZH2       1:30 1mM EDTA-NaOH, NCL-L-EZH2, 
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pH:8.0   
 

monoclonal,  
Novocastra 
 

OCT3/4 
 (H-134) 

1:50 1mM EDTA-NaOH, 
pH:8.0   
 

SC-9081, polyclonal, 
Santa Cruz 
 

SOX 2 1:50 1mM EDTA-NaOH, 
pH:8.0   

MAB2018, 
monoclonal, RD 
Systems 

 

                          Πίλαθαο 1.2 : Αξαίσζε, αλάθιεζε αληηγόλνπ θαη πξνέιεπζε αληηζσκάησλ 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα κειέηε  

 
 

1.4 Αξιολψγηζη ηομϊν ανοζοφζηοσημικήρ μεθψδος – Έκθπαζη ηυν 

αποηελεζμάηυν 

 

       ε θάζε πεξηζηαηηθφ θαη γηα θάζε δείθηε εθηηκήζεθε ε έληαζε ηεο ρξψζεο 
ησλ θπηηάξσλ πνπ εκθάληδαλ ζεηηθή αλνζνρξψζε. ηνλ φγθν ccRCC 
εθηηκήζεθε επηπξφζζεηα ην πνζνζηφ θπηηάξσλ πνπ εκθάληδαλ ζεηηθή 
αλνζνρξψζε. Eθηηκήζεθε ε θπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζνρξψζε, ελψ ε 
ππξεληθή πεξηγξάθζεθε ρσξηζηά, φπνπ αλεπξέζεθε. Ζ εθηίκεζε έγηλε ζε 
θσηνληθφ κηθξνζθφπην Olympus σο εμήο: ζε νπηηθφ πεδίν κηθξήο κεγέζπλζεο 
επηιέρζεθαλ, κεηά απφ ζάξσζε ηνπ πιαθηδίνπ, νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο 
πεξηνρέο. ηε ζπλέρεηα εθηηκήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ηα ζεηηθά γηα ηηο 
αλνζνρξψζεηο θχηηαξα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ φγθνπ (ccRCC) κεηξήζεθε 
ν αξηζκφο ησλ ζεηηθψλ θπηηάξσλ θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ζε 
κεγάιε κεγέζπλζε (40x) θαη ππνινγίζηεθε ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ 
θπηηάξσλ. ε θάζε πεξηζηαηηθφ εθηηκήζεθαλ ρσξηζηά ην λεφπιαζκα θαη ν 
παξαθείκελνο ηνπ λενπιάζκαηνο κε λενπιαζκαηηθφο λεθξηθφο ηζηφο (ηα 
ζπεηξάκαηα,  επηζειηαθά ζσιελαξηαθά θχηηαξα, ν κπτθφο ρηηψλαο ησλ 
αγγείσλ, ηα λενπιαζκαηηθά θχηηαξα θαη ηα θιεγκνλψδε θχηηαξα ζε 
ηνπιάρηζηνλ 10 πεδία κεγάιεο κεγέζπλζεο (ΜΟΠ). 
   
       Σα απνηειέζκαηα ηεο ρξσκαηηθήο έθθξαζεο (έληαζεο ρξψζεο) γηα φια 
ηα αληηζψκαηα παξνπζηάδνληαη ζε έλα ηξηβάζκην ζχζηεκα βαζκνλφκεζεο σο 
εμήο : 
       1+ : ρακειή έθθξαζε (έληαζε ρξψζεο) 
       2+ : κέηξηα έθθξαζε (έληαζε ρξψζεο) 
       3+ : πςειή έθθξαζε (έληαζε ρξψζεο) 
 
       ε φηη αθνξά ζηνλ καπκίνο, επηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα  
παξνπζηάδνληαη ζε έλα πεληαβάζκην ζχζηεκα αλάινγα θαη κε ην πνζνζηφ 
ησλ θπηηάξσλ κε ζεηηθή ρξψζε.  
 
Όζνλ αθνξά ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζνρξψζε ζηα λενπιαζκαηηθά 
θχηηαξα ηνπ φγθνπ. 
 
Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ δείθηε BMPRIΒ παξνπζηάδνληαη σο εμήο :  
         0+ : απνπζία αλνζνρξψζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην πνζνζηφ (<20%) ησλ 
                θπηηάξσλ. 
         1+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 20-60% ησλ θπηηάξσλ 
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         2+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 61-75 % ησλ θπηηάξσλ 
         3+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 76-89 % ησλ θπηηάξσλ 
         4+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην    >90 % ησλ θπηηάξσλ 
 
Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ δείθηε  γθξεκιίλε παξνπζηάδνληαη σο εμήο :  
         0+ : απνπζία αλνζνρξψζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην πνζνζηφ (<5 %) ησλ 
                θπηηάξσλ. 
         1+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 6-25 % ησλ θπηηάξσλ 
         2+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 26-30  % ησλ θπηηάξσλ 
         3+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην  31-45 % ησλ θπηηάξσλ 
         4+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην    >45 % ησλ θπηηάξσλ 
 
Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ δείθηε  OCT4 παξνπζηάδνληαη σο εμήο :  
         0+ : απνπζία αλνζνρξψζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην πνζνζηφ (<1%) ησλ 
                θπηηάξσλ. 
         1+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 2-10% ησλ θπηηάξσλ 
         2+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην  11-20% ησλ θπηηάξσλ 
         3+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην  21-30% ησλ θπηηάξσλ 
         4+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην    >30 % ησλ θπηηάξσλ 
 
Γηα ηνλ δείθηε  SOX2 παξνπζηάδνληαη σο εμήο :  
         0+ : απνπζία αλνζνρξψζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην πνζνζηφ (<10%) ησλ 
                θπηηάξσλ. 
         1+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 10-20% ησλ θπηηάξσλ 
         2+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 21-45 % ησλ θπηηάξσλ 
         3+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 46-70 % ησλ θπηηάξσλ 
         4+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην    >70 % ησλ θπηηάξσλ 
 
Όζνλ αθνξά ηελ ππξεληθή αλνζνρξψζε ζηα λενπιαζκαηηθά θχηηαξα ηνπ 
φγθνπ. 
 
Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ δείθηε  BMPRIΒ παξνπζηάδνληαη σο εμήο : 
         0+ : απνπζία αλνζνρξψζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην πνζνζηφ (<1%) ησλ 
                θπηηάξσλ. 
         1+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 1-25% ησλ θπηηάξσλ 
         2+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 26-50 % ησλ θπηηάξσλ 
         3+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 51-75 % ησλ θπηηάξσλ 
         4+ : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην    >75 % ησλ θπηηάξσλ 
 
Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ δείθηε  EZH2 παξνπζηάδνληαη σο εμήο :  
         0+ : απνπζία αλνζνρξψζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην πνζνζηφ (≤ 1%) ησλ 
                θπηηάξσλ. 
         1-2 + : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 1-10 % ησλ θπηηάξσλ 
         3-4 + : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην ≥ 10 % ησλ θπηηάξσλ 
          
Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ δείθηε  OCT4 παξνπζηάδνληαη σο εμήο :  
         0+ : απνπζία αλνζνρξψζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην πνζνζηφ (<10%) ησλ 
                θπηηάξσλ. 
         1-2 + : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην 10-30% ησλ θπηηάξσλ 
         3-4 + : ζεηηθή αλνζνρξψζε ζην  ≥30% ησλ θπηηάξσλ 
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         Παξφηη ε εθηίκεζε ηεο έληαζεο ηεο αλνζνρξψζεο είλαη αξθεηά 
ππνθεηκεληθή, κε ρακειή αλαπαξαγσγηκφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 
παξαηεξεηψλ θαη επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά ηφζν εμσγελψλ φζν θαη 
ελδνγελψλ παξακέηξσλ πξνζπαζήζακε λα είκαζηε αθξηβείο κε πνιιαπινχο  
ειέγρνπο ησλ απνηειεζκάησλ καο. 
 

1.5 ηαηιζηική ανάλςζη αποηελεζμάηυν 

 

        Υξεζηκνπνηήζεθε κηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ δνθηκαζηψλ αλάινγα κε ην είδνο 
ηεο κεηαβιεηήο (ζπλερήο ή θαηεγνξηνπνηεκέλε). Οη ζπλερείο κεηαβιεηέο 
αθνινπζνχζαλ σο επί ην πιείζηνλ κε θαλνληθή θαηαλνκή (Γνθηκαζία One-
Sample Kolmogorov–Smirnov, p < 0.05) θαη επνκέλσο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε 
παξακεηξηθέο δνθηκαζίεο γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. Σα 
απνηειέζκαηα απφ ηα δείγκαηα κε λενπιαζκαηηθνχ λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο 
θαη θαξθηλψκαηνο ηνπ ίδηνπ αζζελνχο ζπγθξίζεθαλ κε ηε ρξήζε ηεο 
δνθηκαζίαο Wilcoxon. ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δελ ζπκπεξηιεθζεθαλ 
δεδνκέλα απφ ην ζηξψκα ηνπ λενπιαζκαηηθνχ ηζηνχ, αιιά κφλν απφ ηνλ 
φγθν. Ύζηεξα απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε Wilcoxon γηα θάζε έλα δείθηε, 
φπνπ θάζε παξάγνληαο εμεηάζηεθε μερσξηζηά ζε νιφθιεξν ην πιηθφ, ζε 
ζρέζε κε ηηο ηζηνινγηθέο θαηεγνξίεο, αθνινπζεί ε νκάδα πην ζχλζεησλ 
ζπζρεηίζεσλ, κε ζθνπφ ηε δηεξεύλεζε κνξηαθώλ αιιειεπηδξάζεσλ. 
       Ζ παξνπζία ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ έθθξαζεο ησλ δεηθηψλ ζηα ίδηα 
δείγκαηα ειέρζεθε κε ηε δνθηκαζία ζπζρεηίζεσλ Spearman θαη απνδφζεθαλ 
κε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman Correlation Catherent rs , ν νπνίνο 
ιακβάλεη ηηκέο απφ -1 εσο +1. To r δειψλεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο γξακκηθήο 
ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν εμεηαδνκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη ην p-value ηελ 
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Αλ ην r έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν, ηφηε είλαη αληίζεηε ε 
ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ελψ αλ είλαη ζεηηθφ ην πξφζεκν ηνπ r ηφηε είλαη 
πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Γειαδή, ην πξφζεκν ηνπ rs δειψλεη ηε ζεηηθή ή 
αξλεηηθή θνξά ηεο ζπζρέηηζεο, ελψ ε απφιπηε ηηκή αλαινγεί ζηε δχλακε ηεο.  
       Πέξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζρεηίζεσλ, νη νπνίεο απιά ειέγρνπλ ηελ 
ηάζε δπν παξακέηξσλ λα κεηαβάιινληαη αλεμάξηεηα ή ζε ζπλδπαζκφ, 
επηζηξαηεχηεθε ε δνθηκαζία Kruskal Wallis γηα ηε ζχγθξηζε πνιιαπιψλ 
νκάδσλ. Οη θαηεγνξηνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο ειέρζεζαλ κε δνθηκαζία ρ2 

(έληαζε φγθνπ κε βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο) πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ 
δηαθνξέο κεηαμχ νκάδσλ θαη κε δνθηκαζία ζπζρέηηζεο πξνθεηκέλνπ λα 
εληνπηζηνχλ ζπζρεηίζεηο ζηελ έθθξαζε ησλ δεηθηψλ. ε φιεο ηηο δνθηκαζίεο 
ηηκέο κε p – value < 0,05 ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Όιεο νη 
αλαιχζεηο έγηλαλ κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS (Statistical package for 
the social sciences 16.0 for windows).       
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2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

2.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Μειέηε ηεο έθθξαζεο θάζε κνξίνπ μερσξηζηά 

 

2.1.1 Αποηελέζμαηα BMP-7  

       Αλεκέλεην ζεηηθφηεηα γηα ηελ BMP-7 ζηελ ζέζε ζχλζεζή ηεο, δειαδή ζηα 
αζξνηζηηθά, ηα άπσ ζσιελάξηα, ίζσο ειάρηζηα ζηα εγγχο εζπεηξακέλα θαη 
θαζφινπ ζηα ζπεηξάκαηα. 
       Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε εηδηθφηεηα, επειέγε ην Μνλνθισληθφ αληίζσκα, 
ελψ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επαηζζεζία ηεο κεζφδνπ, έγηλαλ πνιιέο 
πξνζπάζεηεο αλάδεημεο ησλ ζέζεσλ παξνπζίαο ηεο ΒΜΡ-7, κέζσ αλάθιεζεο 
ηνπ αληηγφλνπ κε θηηξηθφ λάηξην θαη ηειηθά κε ΔDTA, ελψ έγηλε πξνζπάζεηα θαη 
κε ζξπςίλε, πνπ απέθεξε φκσο ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Σαπηφρξνλα 
εθαξκφζηεθαλ πνιχ επαίζζεηα Kit αλνζντζηνρεκείαο, αξρηθά ην ENVISION 
πνιπκεξέο θαη ηειηθά ην MASH 4 πνιπκεξέο. Παξ‘φια απηά ζαθήο έληνλε 
αλνζντζηνρεκηθή ζεηηθφηεηα δελ αλαγλσξίζηεθε, νχηε ζην ―κε-
λενπιαζκαηηθφ‖ νχηε ζην ―λενπιαζκαηηθφ ηζηηθφ δηακέξηζκα‖, ελψ 
αλαγλσξίζηεθε αζζελήο ζεηηθφηεηα ζην θπηηαξφπιαζκα πεξηζζφηεξν 
αζξνηζηηθψλ ζσιελαξίσλ αιιά θαη άπσ ζσιελαξίσλ θαηά ηφπνπο. Όζνλ 
αθνξά ην ―λεφπιαζκα‖ αλαγλσξίζηεθε αζζελήο έσο κέηξηα ζεηηθφηεηα ζην 
θπηηαξφπιαζκα ησλ λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ ζε ειάρηζηεο (2/49) 
πεξηπηψζεηο ccRCC.  
 
Φυηογπαθίερ ηομϊν ανοζοφζηοσημείαρ για ηην BMP-7 

       ηηο επφκελεο ζειίδεο αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο ηνκψλ ηνπ 
θιηληθνχ πιηθνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή 
ηεο αλνζντζηνρεκηθήο κεζφδνπ, ζε δηάθνξεο κεγεζχλζεηο ηνπ νπηηθνχ 
κηθξνζθνπίνπ γηα ηελ BMP-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

Δηθόλα 2.1 : Μεκνλσκέλα ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ αζζελή 
αλνζνζεηηθόηεηα γηα ηνλ παξάγνληα BMP-7 θαη αξλεηηθή ρξώζε ζηα ζπεηξακαηηθά 
θύηηαξα. 
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Δηθόλα 2.2 : Αξλεηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε γηα ηελ ΒΜΡ-7. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δηθόλα 2.3 : Σα θύηηαξα ησλ νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ (πξόθεηηαη γηα πεπηεζκέλα 
ζσιελάξηα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε) εκθαλίδνπλ αζζελή ζεηηθόηεηα γηα ηνλ 
παξάγνληα ΒΜΡ-7. 
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Δηθόλα 2.4 : Αζζελήο ζεηηθή έθθξαζε ηεο BMP-7 ζηα ζσιελαξηαθά επηζειηαθά 
θύηηαξα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ λενπιάζκαηνο λεθξηθνύ παξεγρύκαηνο.  
 

 
 
Δηθόλα 2.5 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7 ζην κε λενπιαζκαηηθό λεθξηθό 
παξέγρπκα (παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο). Παξαηεξείηαη αζζελήο έληαζεο 
θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε ζηα ζσιελαξηαθά θύηηαξα. 
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Δηθόλα 2.6 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7 ζην κε λενπιαζκαηηθό λεθξηθό 
παξέγρπκα (παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο). Σα ζσιελάξηα εκθαλίδνπλ αζζελή 
ρξώζε. 
 

 

Δηθόλα 2.7 : Αζζελήο αλνζνζεηηθόηεηα γηα ηνλ παξάγνληα ΒΜΡ-7 ζηα ζσιελαξηαθά 
θύηηαξα. 
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Δηθόλα 2.8 :  Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7 ζηνλ λενπιαζκαηηθό ηζηό. Σα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ  αζζελή θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δηθόλα 2.9 : Αζζελήο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα γηα ηνλ παξάγνληα ΒΜΡ-7 ζηα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Δηθόλα 2.10 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. 
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2.1.2 BMPRIB 
 

 
       ε φηη αθνξά ηελ αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ BMPRIB, παξαηεξήζεθε 
απμεκέλε θπηηαξνπιαζκαηηθή, κεκβξαλν-θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε, αιιά θαη 
ππξεληθή εληφπηζε ηφζν ζην λενπιαζκαηηθφ ηζηφ φζν θαη ζην κε- λενπιαζκαηηθφ 
λεθξηθφ ηζηφ (πίλαθαο A2, παξάξηεκα A, ζει. 248). 
       Όζνλ αθνξά ηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, ε ππξεληθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε 
εληνπηδφηαλ θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λενπιάζκαηνο, ζηελ δψλε δηήζεζεο θαη 
επέθηαζεο θαη ιηγφηεξν ζε θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο, δίλνληαο ηελ εληχπσζε 
αλνκνηνγελνχο θαηαλνκήο.  
       Σα δεδνκέλα απφ ην θπηηαξφπιαζκα θαη ηνλ ππξήλα θαηαγξάθεθαλ 
μερσξηζηά, ψζηε λα δηαπηζησζεί ν ελδερφκελνο βηνινγηθφο ξφινο ηεο παξνπζίαο 
ηνπ κνξίνπ ζε θάζε θπηηαξηθφ δηακέξηζκα. 
 
Πςπηνική ενηψπιζη ηος BMPRIB 
 
Mη νεοπλαζμαηικψ νεθπικψ παπέγσςμα (παπακείμενο ηος 
νεοπλάζμαηορ) 
 
σιελαξηαθά επηζειηαθά θύηηαξα 
 
Απνθιεηζηηθή ππξεληθή εληφπηζε παξαηεξήζεθε σο εμήο : απφ ηα  42 
πεξηζηαηηθά φπνπ ππήξραλ ζσιελάξηα θαη κειεηήζεθαλ ην 14,2% (6/42) δελ 
εμέθξαζαλ ηνλ BMPR1Β, ην 26,1% (11/42) είραλ ρακειή έθθξαζε, ην 54,7% 
(23/42) είραλ κέηξηα θαη κφιηο ην 4,7% (2/42) παξνπζίαζαλ έληνλε έθθξαζε.  
 
 
 

Σωληνάρια 
 
 

     n      -       1      2      3 

Grade          I      1  1 (2,3%)               

                    II     22  4 (9,5%)      6 
(14,2%)   

     11 
(26,1%)       

1 (2,3%)   

                   III     15  2 (4,7%)  2 (4,7%)    10 
(23%) 

 1(2,3%)        
 

                  IV      4    2 (4,7%)  2 (4,7%)  

Σύνολο     42      6 
(14,2%) 

       11 
(26,1%)  

      23 
(54,7%)   

     2  
(4,7%)   

 
 
Πίλαθαο 2.1 : Ππξεληθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ BMPRIB ζηα επηζειηαθά 
θύηηαξα ησλ νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ όγθνπ κε 
λενπιαζκαηηθνύ λεθξηθνύ ηζηνύ. (n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε 
ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε 
ρξώζεο) 

 
 

   Χαμήλη έκφραση       Υψηλή έκφραση 
                n%                              n%                              
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Νεθξηθά ζπεηξάκαηα 
 
Απνθιεηζηηθά ππξεληθή εληφπηζε ραξαθηήξηδε ηα εμήο : Απφ ηα 36 πεξηζηαηηθά 
κε ζπεηξάκαηα πνπ αμηνινγήζεθαλ ην 30,5% (11/36) είρε αξλεηηθή έθθξαζε 
γηα ηνλ BMPR1B, ην 41,6% (15/36) ρακειή έθθξαζε, ην 25% (9/36) κέηξηα θαη 
κφιηο ην 2,7% (έλα πεξηζηαηηθφ απφ ηα 36) παξνπζίαζε έληνλε έθθξαζε γηα 
ην ελ ιφγσ κφξην.  
 

Σπειράματα  
 
 

      n      -       1      2      3 

Grade         I       1 1 (2,7%)                

                   II      18      6 
(16,6%) 

     8 
(22,2%)   

     4 
(11,1%)       

   

                 III      14      4 
(11,1%) 

     5 
(13,8%) 

     4 
(11,1%) 

 1(2,7%)        
 

                 IV        3        2 
(5,5%) 

    1 
(2,7%) 

 

Σύνολο       36      11 
(30,5%) 

       15 
(41,6%)  

      9 
(25%)   

     1  
(2,7%)   

 

Πίλαθαο 2.2 : Ππξεληθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ BMPRIB ζηα λεθξηθά 
ζπεηξάκαηα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ όγθνπ κε λενπιαζκαηηθνύ λεθξηθνύ ηζηνύ. (n : 
αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 2 : 
κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε ρξώζεο) 

 
 
Νεοπλαζμαηικψρ ιζηψρ 

 
Όγθνο 
 
Απφ ηα 47 πεξηζηαηηθά  πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ ππξεληθή εληφπηζε ηνπ 
BMPR1Β ζηνλ φγθν, ην 4,2% (2/47) είραλ αξλεηηθή έθθξαζε, ην 12,71% 
(6/47) είραλ ρακειή έθθξαζε, ην 46,8% (22/47) είραλ κέηξηα έθθξαζε θαη ην 
36,1% (17/47) παξνπζίαζε έληνλε έθθξαζε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Χαμήλη έκφραση       Υψηλή  έκφραση    
                  n%                               n%                               
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Όγκοσ  
 
 

      n      -       1      2      3 

Grade   ccRCC  I     1           1    
  (2,1%)         

 

             ccRCC  II    25      1 
(2,1%) 

     4 
(8,5%)   

     11 
(23,4%)       

   9 
(19,1%)  

            ccRCC III    17            2 
(4,2%) 

     8 
 (17%) 

    7 
(14,9%)        

            ccRCC IV     4  1 (2,1%)        2 
(4,2%) 

1 (2,1%) 

Σύνολο     47      2 
(4,2%) 

       6 
(12,71%)  

    22 
(46,8%)   

     17 
(36,1%)   

 

Πίλαθαο 2.3 : Ππξεληθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ BMPRIB ζηα λενπιαζκαηηθά 
θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ (ccRCC). (n : αξηζκόο 
πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 2 : κέηξηα 
έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε ρξώζεο) 
 
 

Απφ ηα 47 πεξηζηαηηθά πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ ππξεληθή αλνζντζηνρεκηθή 
έθθξαζε ηεο έθηαζεο ηνπ BMPRIB ζηα λενπιαζκαηηθά θχηηαξα ηνπ φγθνπ, ην 
6,3% (3/47 πεξηζηαηηθά) είραλ αξλεηηθή έθθξαζε ή θάησ ηνπ νξίνπ 
αμηνιφγεζεο (cut off < 1%), ην 12,7% (6/47) είραλ ζεηηθή αλνζνρξψζε 1+, 
38,3% (18/47) είραλ ζεηηθή αλνζνρξψζε 2+, 27,6% (13/47) ζεηηθφηεηα 
αλνζνρξψζεο 3+ θαη 14,9% (7/47 πεξηζηαηηθά) ζεηηθή αλνζνρξψζε 4+. 
 
 

Όγκοσ  
 

n       0    
 

        1       2       3      4 

47      3 
 (6,3%) 

       6 
  (12,7%) 

    18 
(38,3%) 

     13 
(27,6%) 

     7 
(14,9%) 

 
Πίλαθαο 2.4 : Έθηαζε ππξεληθήο αλνζντζηνρεκηθήο έθθξαζεο ηνπ BMPRIB ζηα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ (ccRCC). 
(n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ, 0 : απνπζία αλνζνρξώζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην πνζνζηό 
(<1%) ησλ θπηηάξσλ, 1 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 1-25% ησλ θπηηάξσλ, 2 : ζεηηθή 
αλνζνρξώζε ζην 26-50 % ησλ θπηηάξσλ, 3 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 51-75 % ησλ 
θπηηάξσλ, 4 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην >75 % ησλ θπηηάξσλ) 
 

 
Κςηηαποπλαζμαηική ενηψπιζη 
 

      Κπηηαξνπιαζκαηηθή (θαη θαηά ηφπνπο κεκβξαλν-θπηηαξνπιαζκαηηθή) 
έθθξαζε ΒMPRIΒ αλαγλσξίζηεθε ζηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ ζσιελαξίσλ, 
ζηα λεθξηθά ζπεηξάκαηα, ζην κπτθφ ρηηψλα θαη ζην ελδνζήιην ησλ αγγείσλ, ζηα 
θαξθηληθά θχηηαξα θαη ζηα θιεγκνλψδε θχηηαξα. 

   Χαμήλη έκφραση        Υψηλή έκφραση 
                n%                              n% 
                                               

         Χαμήλη έκφραση                            Υψηλή έκφραση 
                    n (%)                                                n (%) 
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Mη νεοπλαζμαηικψ νεθπικψ παπέγσςμα 
 

  σιελαξηαθά επηζειηαθά θύηηαξα 
       ε έμη παξαζθεπάζκαηα δελ αλαγλσξίζηεθε δηάκεζνο ρψξνο κε ζσιελάξηα. 
Παξαηεξήζεθαλ φιεο νη δηαβαζκίζεηο ηεο έληαζεο ηεο ρξψζεο απφ 1+ έσο 3+. ε 
πνζνζηφ 37,2% (16/43) ε έληαζε ηεο ρξψζεο ήηαλ κέηξηα. Γχν απφ ηα  43 
πεξηζηαηηθά ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ρξψζε 1+ γηα ηνλ BMPRIB . Σα 16 απφ ηα  43 
ζπλνιηθά πεξηζηαηηθά ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ρξψζε 2.  Δηθνζηπέληε  απφ ηα  43 
πεξηζηαηηθά (58,1%) ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ρξψζε εληάζεσο 3+..Σα επίπεδα 
έθθξαζεο BMPRIΒ πνπ αθνξνχλ ζηα ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα έρνπλ 
θαηαγξαθεί ζηνλ πίλαθα 2.5. 
 

Σωληνάρια – 
κυτταροπλαςματική 
εντόπιςη 

    n       1      2      3 

Σύνολο   43             2 
(4,6%) 

       16 
(37,2%)  

     25 
(58,1%) 

 

Πίλαθαο 2.5 : Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ BMPRIB ζηα 
επηζειηαθά θύηηαξα ησλ νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ όγθνπ κε 
λενπιαζκαηηθνύ λεθξηθνύ ηζηνύ (n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε 
ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε 
ρξώζεο) 
 

 
Νεθξηθά ζπεηξάκαηα 
 

       Παξαηεξήζεθε κέηξηα έθθξαζε BMPRIB ζηα θχηηαξα ησλ λεθξηθψλ 
ζπεηξακάησλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρξψζεο ησλ ζπεηξακάησλ είρακε 36 
πεξηζηαηηθά ζηελ δηάζεζε καο, αθνχ ζε 12 πεξηζηαηηθά ζπεηξάκαηα δελ ππήξραλ 
ζην παξαζθεχαζκα. ε πνζνζηφ 32,4% (12/37) ε έθθξαζε ήηαλ ρακειή θαη ζε 
πνζνζηφ 45,9% (17/37) κέηξηα. Έλα απφ ηα 36 παξνπζίαζε αξλεηηθή ρξψζε γηα 
ηνλ BMPRIB, ελψ 12 ραξαθηεξίζηεθαλ κε ρξψζε εληάζεσο 1+. ε 17 πεξηζηαηηθά 
ε αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε είρε έληαζε 2+ θαη ζηα ππφινηπα 6 ε έληαζε ηεο 
ρξψζεο ήηαλ 3+. Σα επίπεδα έθθξαζεο BMPRIB γηα ηα λεθξηθά ζπεηξάκαηα, 
αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 2.6. 

 
Σπειράματα-
κυτταροπλαςματική 
εντόπιςη 

Ένταση Xρώσης   n      -       1      2      3 

Σύνολο 37        2 
(5,4%) 

     12 
(32,4%) 

      17 
(45,9%) 

      6  
(16,1%) 

 
Πίλαθαο 2.6 :  Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ BMPRIB ζηα 
λεθξηθά ζπεηξάκαηα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ όγθνπ κε λενπιαζκαηηθνύ λεθξηθνύ ηζηνύ. 
(n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 
2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε ρξώζεο) 

Υακήιε έθθξαζε                Τςειή έθθξαζε 
          n (%)                                n (%) 
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Νεοπλαζμαηικψρ ιζηψρ 

 
Όγθνο 

       Έληνλα ζεηηθή ρξψζε, κε εκθάληζε φισλ ησλ ζεηηθψλ δηαβαζκίζεσλ ηεο 
ρξψζεο απφ 1+ έσο 3+. Γελ παξαηεξήζεθε αξλεηηθή αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε 
ΒΜΡRIB ζηελ πεξηνρή ηνπ φγθνπ. ε 3 πεξηζηαηηθά δελ κπνξέζακε λα δηαθξίλνπκε 
πεξηνρή φγθνπ. ε 31/46 πεξηζηαηηθά (67,4%) ε ρξψζε ήηαλ έληνλε. ε 4 απφ ηα 
46 πεξηζηαηηθά ε ρξψζε γηα ηνλ BMPRIB ήηαλ αζζελήο, έληαζεο έσο 1+. Έληεθα 
απφ ηα 46 πεξηζηαηηθά (23,9%) ραξαθηεξίζηεθαλ κε έληαζε ρξψζεο 2+  θαη ηα 
ππφινηπα 31 πεξηζηαηηθά grade II έσο IV εκθάληζαλ αλνζνρξψζε εληάζεσο 3+. Σα 
επίπεδα έθθξαζεο ηνπ BMPRIB πνπ αθνξνχλ ζηνλ φγθν αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά 
ζηνλ πίλαθα 2.7. 

 
Όγκοσ  
 

      n      1       2      3 

Grade   ccRCC  I      1           1 
(2,2%) 

  

             ccRCC  II     26     3 
(6,5%) 

     6  
(13%) 

   17      
(37%) 

            ccRCC III     15     1 
(2,2%) 

     4 
(8,7%) 

   10 
(21,7%) 

            ccRCC IV      4         4 
(8,7%) 

Σύνολο      46       4 
(8,7%) 

    11 
(23,9%) 

    31 
(67,4%) 

 
Πίλαθαο 2.7 : Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ BMPRIB ζηα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ (ccRCC). 
(n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 
2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε ρξώζεο) 
 

 
Απφ ηα 46 πεξηζηαηηθά πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή 
αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο έθηαζεο ηνπ BMPRIB ζηα λενπιαζκαηηθά 
θχηηαξα ηνπ φγθνπ, θαλέλα πεξηζηαηηθφ δελ είρε αξλεηηθή έθθξαζε ή θάησ ηνπ 
νξίνπ αμηνιφγεζεο (cut off < 1%), ην 34,7% (16/46) είραλ ζεηηθή αλνζνρξψζε 
1+, 6,5% (3/46) είραλ ζεηηθή αλνζνρξψζε 2+, 17,4% (8/46) ζεηηθφηεηα 
αλνζνρξψζεο 3+ θαη 41,3% (19/46) πεξηζηαηηθά ζεηηθή αλνζνρξψζε 4+. 
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Όγκοσ  
 

n       0    
 

        1       2       3      4 

46       0 
  

       16 
   (34,7%) 

      3 
   (6,5%) 

      8 
  (17,4%) 

     19 
  (41,3%) 

 
Πίλαθαο 2.8 : Έθηαζε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο αλνζντζηνρεκηθήο έθθξαζεο ηνπ 
BMPRIB ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ 
Νεθξνύ (ccRCC). (n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ, 0 : απνπζία αλνζνρξώζεο ή ζεηηθή ζε 
ειάρηζην πνζνζηό (<20%) ησλ θπηηάξσλ, 1 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 20-60% ησλ 
θπηηάξσλ, 2 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 61-75 % ησλ θπηηάξσλ, 3 : ζεηηθή 
αλνζνρξώζε ζην 76-89 % ησλ θπηηάξσλ, 4 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην    >90 % ησλ 
θπηηάξσλ 

 
 

Πεξηγξαθή ππφινηπσλ ηζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

      Λεκθνθχηηαξα παξαηεξήζεθαλ ζε 34 πεξηζηαηηθά απφ ηα 49 θαη είραλ γεληθά 
κέηξηα θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξψζε. Σα 19 απφ ηα 49 ζπλνιηθά πεξηζηαηηθά 
ραξαθηεξίζηεθαλ κε ρξψζε 1+ θαη 13 πεξηζηαηηθά απφ ηα 49 (26,5%) 
ραξαθηεξίζηεθαλ απφ κέηξηα έθθξαζε, εληάζεσο 2+. 
       Σν ελδνζήιην ησλ αγγείσλ ραξαθηεξίζηεθε απφ ζεηηθή θπηηαξνπιαζκαηηθή 
ρξψζε ζε 41 απφ ηα 49 πεξηζηαηηθά. ε 16 πεξηζηαηηθά παξαηεξήζεθε 
αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε έληαζεο 1+. ε 22 πεξηζηαηηθά παξαηεξήζεθε κέηξηα 
έθθξαζε εληάζεσο 2+. ε 3 πεξηζηαηηθά ε έθθξαζε ήηαλ έληνλε (3+). 
       ηνλ κπτθφ ρηηψλα ησλ αγγείσλ παξαηεξήζεθε ζεηηθή ρξψζε ζε 41 απφ ηα 49 
ζπλνιηθά πεξηζηαηηθά. ε 17 πεξηζηαηηθά παξαηεξήζεθε ρξψζε έληαζεο 1+. 
Δηθνζηηξία πεξηζηαηηθά είραλ κέηξηα έθθξαζε, ελψ ζε έλα πεξηζηαηηθφ ε έθθξαζε 
ηνπ BMPRIΒ ήηαλ έληνλε 3+. 
 
ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έθθξαζεο BMPRIΒ. 

 

       ηελ πξψηε νκάδα ζπζρεηίζεσλ, (ζηαηηζηηθή αλάιπζε Wilcoxon), εθηηκάηαη ε 
έθθξαζε θάζε κνξηαθνχ παξάγνληα γηα φινπο ηνπο αζζελείο ηνπ δείγκαηνο, ζε 
ζρέζε κε κία άιιε παξάκεηξν, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί θαηαξρήλ ε ζεκαζία θάζε 
κνξίνπ κεκνλσκέλα, θαη αλεμάξηεηα ηεο παξνπζίαο ησλ ππνινίπσλ παξαγόλησλ. Ζ 
αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ BMPR1Β ζηνλ ππξήλα είλαη απμεκέλε ζηνλ 
λενπιαζκαηηθφ ηζηφ ζπγθξηηηθά κε ηα ζσιελάξηα ηνπ παξαθείκελνπ ζηνλ φγθν 
λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο.  
       Όζνλ αθνξά ινηπφλ, ηελ ππξεληθή εληφπηζε ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
δηαθνξά κεηαμχ ηεο έθθξαζεο BMPRIΒ ζηνλ φγθν θαη ηα ζσιελάξηα (p<0,001). 
Λεπηνκέξεηεο ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα B (ζει. 
255). 
       ηελ δεχηεξε νκάδα ζπζρεηίζεσλ, (ζηαηηζηηθή αλάιπζε Kruskal Wallis), δελ 
βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμπ ηεο έθθξαζεο ηνπ BMPRIB ζηνλ 
λενπιαζκαηηθφ ηζηφ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ δηαθνξνπνίεζεο (grade). 
Γειαδή θάλεθε φηη ε θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη ππξεληθή αλνζνδξαζηηθφηεηα ηνπ 

             Χαμήλη έκφραση               Υψηλή έκφραση 
                         n%                                        n% 
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BMPRIB δελ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ βαζκίδα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 
λενπιάζκαηνο (παξάξηεκα B, ζει.270-271).  
 
Φυηογπαθίερ ηομϊν ανοζοφζηοσημείαρ για ηον ΒΜPRIB 
 
       ηηο επφκελεο ζειίδεο αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο ηνκψλ ηνπ θιηληθνχ 
πιηθνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 
αλνζντζηνρεκηθήο κεζφδνπ, ζε δηάθνξεο κεγεζχλζεηο ηνπ νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ γηα 
ηνλ BMPRIB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα  2.11 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ BMPRIB ζην κε λενπιαζκαηηθό λεθξηθό 
παξέγρπκα (παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο). Σα ζπεηξάκαηα εκθαλίδνπλ αζζελή 
ππξεληθή αλνζνρξώζε.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 2.12 : Σα ζπεηξακαηηθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ ππξεληθή αλνζνρξώζε γηα ηνλ 
παξάγνληα  BMPRIΒ. 
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Δηθόλα 2.13 : Μέηξηαο θαη έληνλεο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα ηνπ BMPRIB ζηα 
ζσιελαξηαθά  θύηηαξα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 2.14 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ BMPRIB ζην κε λενπιαζκαηηθό λεθξηθό 
παξέγρπκα (παξαθείκελν  ηνπ λενπιάζκαηνο). Σα ζσιελαξηαθά θύηηαξα  εκθαλίδνπλ 
ππξεληθή θαη θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε. 
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Δηθόλα  2.15 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ BMPRIB ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ αζζελή ππξεληθή ρξώζε ζε θεληξηθέο 
πεξηνρέο ηνπ όγθνπ.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 2.16 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΒΜPRIB ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ αζζελήο έσο κέηξηα ππξεληθή ρξώζε ζηελ 
πεξηθέξεηα ηνπ όγθνπ ζε ζρέζε κε θεληξηθόηεξεο πεξηνρέο. 
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Δηθόλα 2.17 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΒΜPRIB ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα 
ηνπ ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ αζζελήο ππξεληθή ρξώζε ζηελ 
πεξηθέξεηα ηνπ όγθνπ ζε ζρέζε κε θεληξηθόηεξεο πεξηνρέο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 2.18 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΒMPRIB ζην λενπιαζκαηηθό ηζηό. Σα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ κέηξηα ππξεληθή ρξώζε. 
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Δηθόλα 2.19 : Μέηξηαο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα ηνπ BMPRIΒ ζηα λενπιαζκαηηθά 
θύηηαξα ηνπ ccRCC ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ όγθνπ ζε ζρέζε κε θεληξηθόηεξεο πεξηνρέο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 2.20 : Μέηξηαο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα ηνπ BMPRIΒ ζηα λενπιαζκαηηθά 
θύηηαξα ηνπ ccRCC ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ όγθνπ ζε ζρέζε κε θεληξηθόηεξεο πεξηνρέο. 
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Δηθόλα 2.21 : Μέηξηαο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα ηνπ BMPRIΒ ζηα λενπιαζκαηηθά 
θύηηαξα ηνπ ccRCC ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ όγθνπ ζε ζρέζε κε θεληξηθόηεξεο πεξηνρέο. 
      

 
 
2.1.3  Γκπεμλίνη 

 
 
       Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γθξεκιίλεο, δηαζέηακε 45 πεξηζηαηηθά (πίλαθαο A3, 
παξάξηεκα A, ζει.249). Ζ θαηαλνκή θαη ηα επίπεδα έθθξαζεο ηεο γθξεκιίλεο 
έδεημαλ πσο εκθάληζε θνθθψδε κςηηαποπλαζμαηική σπϊζη θαη εθθξαδφηαλ 
ζηα ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα, ηνλ κπτθφ ρηηψλα ησλ αγγείσλ, ζηνλ 
λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, ζηνπο κπντλνβιάζηεο ηνπ ζηξψκαηνο ζηνλ φγθν, ιηγφηεξν 
ζηα λεθξηθά ζπεηξάκαηα θαη ειάρηζηα ζηα θιεγκνλψδε θχηηαξα (θπξίσο 
ιεκθνθχηηαξα) θαζψο θαη ζε ηξία πεξηζηαηηθά ζην νπξνζήιην. 
 
Mη νεοπλαζμαηικψ νεθπικψ παπέγσςμα (παπακείμενο ηος 
νεοπλάζμαηορ) 
 
 
σιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα 
 
       Καηαγξάθεθε πιήξεο βαζκνλνκηθή θιίκαθα απφ αξλεηηθή έσο 3+. 
Καηαγξαθή αλνζντζηνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ έθθξαζε ηεο γθξεκιίλεο ζηα 
ζσιελάξηα : Σέζζεξα απφ ηα 39 πεξηζηαηηθά (9,7%) παξνπζίαζαλ αξλεηηθή 
ρξψζε ζηα ζσιελάξηα γηα ηελ γθξεκιίλε. Έληνλε έθθξαζε 3+ παξνπζίαζαλ 
επηά πεξηζηαηηθά (17,9%). Σα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηα επίπεδα 
έθθξαζεο ηεο γθξεκιίλεο ζηα ζσιελάξηα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ φγθνπ λεθξηθνχ 
παξεγρχκαηνο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.9. 
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Πίλαθαο 2.9 : Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο γθξεκιίλεο ζηα 
επηζειηαθά θύηηαξα ησλ νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ όγθνπ κε 
λενπιαζκαηηθνύ λεθξηθνύ ηζηνύ. (n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε 
ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε 
ρξώζεο) 
 
 

πεηξάκαηα 
 

       Γεληθά πξφθεηηαη γηα αζζελή ρξψζε. Γελ ππάξρεη εθηίκεζε ζεηηθφηεηαο 3+. 
ε 11 απφ ηα 49 πεξηζηαηηθά δελ ήηαλ αξθεηφο ν παξαθείκελνο λεθξηθφο ηζηφο 
γηα λα εθηηκεζεί ή δελ αλεπξέζεζαλ ζπεηξάκαηα. Αλνζντζηνρεκηθά δεδνκέλα γηα 
ηελ γθξεκιίλε : ηα 24 απφ ηα 38 πεξηζηαηηθά (63,2%) ε ρξψζε ήηαλ αξλεηηθή 
γηα ηελ γθξεκιίλε. ηα ππφινηπα 8 πεξηζηαηηθά (21%) ήηαλ αζζελήο 1+ θαη ζε 
6/38 (15,8%) ε έθθξαζε ήηαλ κέηξηα 2+. Σα επίπεδα έθθξαζεο ηεο γθξεκιίλεο 
ζηα ζπεηξάκαηα ηνπ λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.10. 
 

Σπειράματα 

     n      -       1      2 

Σύνολο    38       24 
 (63,2%)  

      8 
   (21%) 

      6 
(15,8%) 

 

Πίλαθαο 2.10 :  Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο γθξεκιίλεο ζηα 
λεθξηθά ζπεηξάκαηα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ όγθνπ κε λενπιαζκαηηθνύ λεθξηθνύ ηζηνύ. 
(n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 
2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο) 
 

Ηλνβιάζηεο ηλσηηθνύ ηζηνύ 

       Σα επίπεδα έθθξαζεο ησλ ηλνβιαζηψλ ζε πεξηνρέο ίλσζεο ηνπ κε-
λενπιαζκαηηθνχ ηζηνχ, γηα ηελ γθξεκιίλε, δηαθνξνπνηεκέλα αλάινγα κε ην 
βαζκφ θαθνήζεηαο (grade) ηνπ πιεζίνλ επξηζθνκέλνπ λενπιάζκαηνο 
αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 2.11. 
 

Ινοβλάςτεσ 
Ινωτικοφ ιςτοφ 

      n      -       1      2        3 

Σύνολο     45          12 
(26,6%) 

     22 
(48,8%) 

      10 
(22,2%) 

      1 
(2,2%) 

 

Σωληνάρια 
κυρίωσ 
εγγφσ 

 N      -       1      2      3 

Σύνολο 39         4 
     (9,7%) 

       9 
 (23%) 

     19 
 (48,7%) 

      7   
(17,9%)  

Χαμηλή έκφραση        Υψηλή έκφραση  
           n (%)                         n(%)  

Χαμηλή έκφραση                       Υψηλή έκφραση 
         n (%)                                             n (%) 
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Πίλαθαο 2.11 : Ζ έθθξαζε ησλ ηλνβιαζηώλ ζε ηλσηηθέο πεξηνρέο, γηα ηελ γθξεκιίλε ήηαλ 
αξλεηηθή ζε πνζνζηό 26,6% (12/45), αζζελήο ζε 48,8% (22/45), κέηξηα 22.2% (10/45) 
θαη έληνλε κόλν 2,2% (έλα κόλν από ηα 45 πεξηζηαηηθά)  
 
 

Νεοπλαζμαηικψρ ιζηψρ 
 

Όγθνο 
       Γελ ππάξρεη ρξψζε ζεηηθφηεηαο 3+, δειαδή  πξφθεηηαη γεληθά γηα αζζελή 
ρξψζε γηα ηελ γθξεκιίλε ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ. Απφ ηα 13 πεξηζηαηηθά 
(30,2%) κε κέηξηα έθθξαζε 2+, αθνξνχζαλ ζε  grade II - IV. Σν 18,6 % ήηαλ 
αξλεηηθά γηα ηελ γθξεκιίλε ελψ ζην 51,2% παξαηεξήζεθε ρακειή έθθξαζε. Σα 
επίπεδα έθθξαζεο ηνπ φγθνπ γηα ηελ γθξεκιίλε θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.12. 
 
 

Όγκοσ 

   n      -       1      2 

Grade  ccRCC I    1                   1 (2,3%)            

           ccRCC II  25   6 (14%)       14 
  (32,6%)      

      5 
(11,6%) 

          ccRCC III  14   2 (4,7%)  6 (14%)  6 (14%) 

          ccRCC IV    3                1 (2,3%)   2 (4,7%) 

Σύνολο  43           8 
(18,6%) 

     22 
(51,2%) 

     13 
 (30,2%) 

 
Πίλαθαο 2.12 :  Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο γθξεκιίλεο ζηα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ (ccRCC). 
(n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 
2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο) 
 
 

Απφ ηα 43 πεξηζηαηηθά πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή 
αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο έθηαζεο ηεο γθξεκιίλεο ζηα λενπιαζκαηηθά 
θχηηαξα ηνπ φγθνπ, ην 18,6% (8/43 πεξηζηαηηθά) είραλ αξλεηηθή έθθξαζε ή 
θάησ ηνπ νξίνπ αμηνιφγεζεο (cut off < 5%), ην 13,9% (6/43) είραλ ζεηηθή 
αλνζνρξψζε 1+, 18,6 % (8/43) είραλ ζεηηθή αλνζνρξψζε 2+, 9,3% (4/43) 
ζεηηθφηεηα αλνζνρξψζεο 3+ θαη 39,5% (17/43 πεξηζηαηηθά) ζεηηθή 
αλνζνρξψζε 4+. 
 
 

Όγκοσ  
 

N       0    
 

       1       2       3      4 

43       8 
(18,6%) 

        6 
  (13,9%) 

      8 
 (18,6%) 

      4 
   (9,3%) 

     17 
(39,5%) 

 
 
Πίλαθαο 2.13 : Έθηαζε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο αλνζντζηνρεκηθήο έθθξαζεο ηεο 
γθξεκιίλεο ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ 
Νεθξνύ (ccRCC) (n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ, 0 : απνπζία αλνζνρξώζεο ή ζεηηθή ζε 

        Χαμηλή έκφραση                                     Υψηλή έκφραση  
                    n (%)                                                           n(%)  
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ειάρηζην πνζνζηό (<5 %) ησλ θπηηάξσλ, 1 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 6-15 % ησλ 
θπηηάξσλ, 2 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 26-30  % ησλ θπηηάξσλ, 3 : ζεηηθή 
αλνζνρξώζε ζην  31-45 % ησλ θπηηάξσλ, 4 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην  >45 % ησλ 
θπηηάξσλ) 
 
  

Πεξηγξαθή ππφινηπσλ ηζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

εκαληηθφ εχξεκα πξνέθπςε απφ ηελ κειέηε ηνπ κπτθνχ ρηηψλα ησλ αγγείσλ : 

 
Αγγεηαθόο κπτθόο ρηηώλαο 
 
       Παξαηεξήζεθε φιν ην εχξνο ηεο ρξσκαηηθήο θιίκαθαο απφ αξλεηηθή ρξψζε 
έσο 3+. ε 2 πεξηζηαηηθά δελ αλαδείρζεθαλ αγγεία. Σα επίπεδα έθθξαζεο ηεο 
γθξεκιίλεο ζηνλ αγγεηαθφ κπτθφ ρηηψλα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.14. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίλαθαο 2.14 : Γεθαεπηά (39,5%) από ηα 43 πεξηζηαηηθά είραλ αζζελή έληαζε 
ρξώζεο 1+ γηα ηελ γθξεκιίλε. Έληνλε αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε 3+ εκθάληζαλ 7 
πεξηζηαηηθά.  

 

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έθθξαζεο ηεο γθξεκιίλεο. 
 

       ηαηηζηηθή δηαθνξά ειέγρεηαη σο ζεκαληηθή κεηαμχ ηεο ηηκήο έθθξαζεο ηνπ φγθνπ 
θαη ζσιελαξίσλ (p<0,001) (ζηαηηζηηθή αλάιπζε Wilcoxon). Σα λενπιάζκαηα είραλ 
δηάκεζε ηηκή 1,41 θαη ηα ζσιελάξηα 1,91. Φαίλεηαη ινηπφλ απφ ηα δεδνκέλα φηη ν 
λενπιαζκαηηθφο ηζηφο είρε ρακειφηεξε δηάκεζε ηηκή απφ ηνλ παξαθείκελν ηνπ 
φγθνπ λεθξηθφ ηζηφ θαζψο πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Ζ παξνπζία 
ηεο γθξεκιίλεο είλαη δειαδή εληνλφηεξε ζηνλ παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο 
λεθξηθφ ηζηφ ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν.  
         ηελ δεχηεξε νκάδα ζπζρεηίζεσλ, (ζηαηηζηηθή αλάιπζε Kruskal Wallis), δελ 
βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έθθξαζεο ηεο γθξεκιίλεο ζηνλ 
λενπιαζκαηηθφ ηζηφ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ δηαθνξνπνίεζεο (grade). 
Γειαδή θάλεθε φηη ε θπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζνδξαζηηθφηεηα ηεο γθξεκιίλεο δελ 
ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ βαζκίδα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ λενπιάζκαηνο 
(παξάξηεκα B, ζει.270-271).  
 

 
 
 
 

Αγγειακόσ 
Μυϊκόσ 
χιτώνασ 

     n      -       1      2      3 

Σύνολο     43         3 
      (7%) 

     17 
 (39,5%) 

     16 
(37,2%) 

       7   
 (16,3%) 

Υακειή έθθξαζε                            Τςειή έθθξαζε 
        n (%)                                                    n (%) 
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Φυηογπαθίερ ηομϊν ανοζοφζηοσημείαρ για ηην Γκπεμλίνη 
 
        ηηο επφκελεο ζειίδεο αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο ηνκψλ ηνπ θιηληθνχ 
πιηθνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 
αλνζντζηνρεκηθήο κεζφδνπ, ζε δηάθνξεο κεγεζχλζεηο ηνπ νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ γηα 
ηελ γθξεκιίλε. 
 

 

 

 
 

Δηθόλα 2.22 : Ο κπτθόο ρηηώλαο ησλ αγγείσλ εκθαλίδεη θπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζνρξώζε 

γηα ηνλ παξάγνληα γθξεκιίλε (εζσηεξηθόο κάξηπξαο γηα γθξεκιίλε). 
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Δηθόλα 2.23 : Σα ζπεηξακαηηθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ ρακειή θαη ηα ζσιελαξηαθά ρακειή 
έσο κέηξηα αλνζνρξώζε γηα ηνλ παξάγνληα γθξεκιίλε. 

 

 
Δηθόλα 2.24 : Αζζελήο έσο κέηξηα έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα ηεο γθξεκιίλεο ζηα 
ζπεηξακαηηθά θύηηαξα (Bowman θαη εζσηεξηθό) θαη ζηα ζσιελαξηαθά επηζειηαθά 
θύηηαξα. 
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Δηθόλα 2.25 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο γθξεκιίλεο ζηα κε λενπιαζκαηηθό λεθξηθό 
ηζηό (παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο). Σα ζπεηξάκαηα εκθαλίδνπλ αζζελή 
θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε θαη ηα ζσιελάξηα αζζελή έσο κέηξηα θπηηαξνπιαζκαηηθή 
ρξώζε. 
 

 
 

Δηθόλα 2.26 : Μέηξηαο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα ηεο γθξεκιίλεο ζηα ζσιελαξηαθά 
θύηηαξα. 
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Δηθόλα 2.27 :  Σα θύηηαξα ησλ νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ εκθαλίδνπλ κέηξηαο έληαζεο 
θπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζνρξώζε γηα ηνλ παξάγνληα γθξεκιίλε. 

 

Δηθόλα 2.28 : Μέηξηαο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα ηεο γθξεκιίλεο ζηα ζσιελαξηαθά 
θύηηαξα. 
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Δηθόλα  2.29 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο γθξεκιίλεο ζην λενπιαζκαηηθό ηζηό. Σα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ αζζελή θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 2.30 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο γθξεκιίλεο ζην λενπιαζκαηηθό ηζηό. Σα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ αζζελή θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε. Δπίζεο 
παξαηεξείηαη κέηξηαο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα ζηνπο ηλνβιάζηεο ηνπ ηλσηηθνύ ηζηνύ. 
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2.1.4 ΑLDH1 

 

  
       Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ALDH1, δηαζέηακε 44 πεξηζηαηηθά (πίλαθαο A4, 
παξάξηεκα A, ζει. 250). Ζ έθθξαζε ηεο ALDH1 παξαηεξήζεθε ζην 
θπηηαξόπιαζκα ησλ ζσιελαξηαθψλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ, ζηα λεθξηθά 
ζπεηξάκαηα θαη ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ. 
 
 
Mη νεοπλαζμαηικψ νεθπικψ παπέγσςμα (παπακείμενο ηος 
νεοπλάζμαηορ) 
 
 
σιελαξηαθά επηζειηαθά θύηηαξα 

       ε ηξία πεξηζηαηηθά δελ ππήξραλ ζσιελάξηα πξνο αμηνιφγεζε, επνκέλσο 
κειεηήζεθαλ 41. Γεληθά ε ρξψζε ήηαλ έληνλε θπηηαξνπιαζκαηηθή εληάζεσο 2+ θαη 
3+. Σα επίπεδα έθθξαζεο ηεο ΑLDH1 ζηα ζσιελάξηα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ 
λενπιάζκαηνο λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο, αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 2.14. Σξία 
πεξηζηαηηθά ραξαθηεξίζηεθαλ απφ κέηξηα έθθξαζε αλνζντζηνινγηθήο ρξψζεο 2+ 
θαη ηα ππφινηπα 38 πεξηζηαηηθά ραξαθηεξίζηεθαλ απφ έληνλε έθθξαζε 3+ (92,6%) 
γηα ηελ ALDH1.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πίλαθαο 2.14 : Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο ΑLDH1 ζηα 
επηζειηαθά θύηηαξα ησλ νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ όγθνπ κε 
λενπιαζκαηηθνύ λεθξηθνύ ηζηνύ. (n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ, 2 : κέηξηα έληαζε 
ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε ρξώζεο) 

 
 

Νεθξηθά ζπεηξάκαηα 
 

       ε 13 απφ ηα 44 πεξηζηαηηθά δελ αλεπξέζεζαλ ζπεηξάκαηα πξνο αμηνιφγεζε. 
Σα επίπεδα έθθξαζεο ηεο ALDH1 ζηα λεθξηθά ζπεηξάκαηα, ζηνλ παξαθείκελν ηνπ 
λενπιάζκαηνο λεθξηθφ ηζηφ, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2.15. Σα 31 πεξηζηαηηθά γηα ηελ 
αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο ALDH1 ραξαθηεξίζηεθαλ σο εμήο: Γχν πεξηζηαηηθά 
κε ήπηα έθθξαζε αλνζνρξψζεο 1+. Γεθανθηψ πεξηζηαηηθά κε κέηξηα έθθξαζε 2+ 
θαη ηα ππφινηπα 11 πεξηζηαηηθά  κε έληνλε έθθξαζε 3+.  

 
 
 
 
 

Σωληνάρια –
κυτταροπλαςματική 
εντόπιςη 

  n        2      3 

Σύνολο 41        3 
(7,4%) 

     38 
(92,6%)   
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Πίλαθαο 2.15 : Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο ALDH1 ζηα 
λεθξηθά ζπεηξάκαηα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ όγθνπ κε λενπιαζκαηηθνύ λεθξηθνύ ηζηνύ. 
(n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 : 
πςειή έληαζε ρξώζεο) 

 

 
Νεοπλαζμαηικψρ ιζηψρ 
 

Όγθνο 
 
       Πξφθεηηαη γηα πνιχ έληνλε ρξψζε. ε ηξία απφ ηα 44 πεξηζηαηηθά δελ 
ππήξρε φγθνο. Αμηνινγήζεθαλ ινηπφλ 41 πεξηζηαηηθά, γηα ηα νπνία ηα επίπεδα 
έθθξαζεο ηεο ALDH1 παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.21. ε έλα πεξηζηαηηθφ 
grade IV ν φγθνο ήηαλ αξλεηηθφο γηα ηελ ALDH1. Γχν απφ ηα 41 πεξηζηαηηθά 
(4,8%) grade II θαη IV παξνπζίαζαλ ρακειή έθθξαζε έληαζεο 2+, ελψ φια ηα 
ππφινηπα 38 πεξηζηαηηθά (92,7%) grade I έσο IV εκθάληζαλ έληνλε έθθξαζε 3+. 
 

Όγκοσ - 
κυτταροπλαςματική 
εντόπιςη 

 n      -       2       3 

Grade           ccRCC  I 1                            1 
(2,4%) 

                     ccRCC  II 22               1 
(2,4%)  

      21 
(51,2%) 

                     ccRCC III 14  1 
(2,4%) 

      13 
(31,7%)     

                     ccRCC IV 4   1 
(2,4%) 

              3 
(7,3%) 

Σύνολο 41            1 
 (2,4%) 

      2 
(4,8%) 

      38 
(92,7%) 

 
Πίλαθαο 2.16 : Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο ΑLDH1 ζηα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ (ccRCC). 
(n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε ρξώζεο,  2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 
: πςειή έληαζε ρξώζεο) 

 
 

Σπειράματα-
κυτταροπλαςματική 
εντόπιςη 

  n        1      2      3 

Σύνολο 31           2 
(6,5%) 

      18 
 (58%) 

     11 
(35,5%)  
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Λφγσ ηεο επξείαο έθηαζεο ηεο έθθξαζεο ηεο ALDH1 ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ 
δελ θαηέζηε δπλαηφ ηα απνηειέζκαηα λα δηαρσξηζηνχλ ζε έλα πεληαβάζκην 
ζχζηεκα αλάινγν κε ην πνζνζηφ ησλ θπηηάξσλ κε ζεηηθή ρξψζε. 
 

Πεξηγξαθή ππφινηπσλ ηζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

       Έθθξαζε ηεο ALDH1 δελ αληρλεχηεθε ζηα θιεγκνλψδε θχηηαξα. Οπξνζήιην 

ππήξρε ζε ηέζζεξα πιαθίδηα θαη ραξαθηεξίζηεθε κε έληαζε ρξψζεο 2 θαη 3+. Ο 

κπτθφο ρηηψλαο ησλ αγγείσλ ήηαλ αξλεηηθφο γηα ηελ αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε 

ALDH1.  

 

ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έθθξαζεο ALDH1. 

 

       Ζ αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο ALDH1 ζην θπηηαξφπιαζκα κε ηε ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε Wilcoxon, δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 
λενπιαζκαηηθνχ θαη ζσιελαξίσλ ηνπ κε λενπιαζκαηηθνχ λεθξηθνχ ηζηνχ 
(παξάξηεκα Β, ζει.258). ηελ δεχηεξε νκάδα ζπζρεηίζεσλ, (ζηαηηζηηθή αλάιπζε 
Kruskal Wallis), δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμπ ηεο έθθξαζεο 
ηεο ALDH1 ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ 
δηαθνξνπνίεζεο (grade). Γειαδή θάλεθε φηη ε θπηηαξνπιαζκαηηθή 
αλνζνδξαζηηθφηεηα ηεο ALDH1 δελ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ βαζκίδα 
δηαθνξνπνίεζεο ηνπ λενπιάζκαηνο (παξάξηεκα Β, ζει.270-271).  

 
 
Φυηογπαθίερ ηομϊν ανοζοφζηοσημείαρ για ηην ALDH1 
 
       ηηο επφκελεο ζειίδεο αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο ηνκψλ ηνπ θιηληθνχ 
πιηθνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 
αλνζντζηνρεκηθήο κεζφδνπ, ζε δηάθνξεο κεγεζχλζεηο ηνπ νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ γηα 
ηελ ALDH1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 2.31 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο ALDH1 ζην κε λενπιαζκαηηθό λεθξηθό ηζηό 
(παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο). Σα ζπεηξάκαηα θαη ηα ζσιελάξηα εκθαλίδνπλ έληνλε 
έληαζε θπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζνρξώζε. 
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Δηθόλα 2.32  : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο ALDH1 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεγάιν πνζνζηό θπηηάξσλ εκθαλίδνπλ έληνλε θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε.       
        

 
 
2.1.5 ΔΕΖ2 
 

 

     Ζ αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ήηαλ ππξεληθή θαη αθνξνχζε 
θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λενπιαζκαηηθνχ ηζηνχ ζηελ δψλε επέθηαζεο, 
ελψ θεληξηθφηεξα ε αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ήηαλ θπξίσο αξλεηηθή. ηα 
θιεγκνλψδε θχηηαξα εθθξάδεηαη κεκνλσκέλα εζηηαθά, ελψ παξαηεξήζεθε 
ζεηηθφηεηα ζηνλ κπτθφ ρηηψλα ησλ αγγείσλ. 
 
Mη νεοπλαζμαηικψ νεθπικψ παπέγσςμα (παπακείμενο ηος 
νεοπλάζμαηορ) 
 
 
Νεθξηθά ζπεηξάκαηα 
 
       ηα ζπεηξάκαηα ε έθθξαζε ηεο αλνζντζηνρεκηθήο ρξψζεο γηα ην ΔΕΖ2 ήηαλ 
θπξίσο αξλεηηθή. ε ηέζζεξα κφιηο πεξηζηαηηθά παξαηεξήζεθε ππξεληθή 
εληφπηζε, ζε κεκνλσκέλα ζπεηξακαηηθά θχηηαξα, ρξσκαηηθήο εληάζεσο 1+ εσο 
3+ (πίλαθαο Α5, παξάξηεκα Α, ζει. 251). 
 
 
Δγγύο ζσιελάξηα 
 
       Ζ ππξεληθή εληφπηζε ηνπ ΔΕΖ2 αθνξνχζε ζε κεκνλσκέλα επηζειηαθά 
ζσιελαξηαθά θχηηαξα θαη παξαηίζεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηνλ πίλαθα 2.17 πνπ 
αθνινπζεί. Ζ ππξεληθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ 
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ζσιελαξίσλ αθνξνχζε ζε ρξσκαηηθή έληαζε 1+ (2,4%), 2+ (26,8%), 3+ 
(17%), ελψ ήηαλ αξλεηηθή ζην 53,6% ησλ πεξηζηαηηθψλ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίλαθαο 2.17 : Ππξεληθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ EZH2 ζηα επηζειηαθά 
θύηηαξα ησλ νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ όγθνπ κε 
λενπιαζκαηηθνύ λεθξηθνύ ηζηνύ. (n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε 
ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε 
ρξώζεο) 

 
 
Νεοπλαζμαηικψρ ιζηψρ 
 

       Καηά ηελ κηθξνζθφπηζε ησλ ηνκψλ παξαηεξήζεθε ζαθήο εηεξνγέλεηα σο 
πξνο ηελ ππξεληθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 κεηαμχ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ 
εζσηεξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ λενπιάζκαηνο. Απφ ηα 45 πεξηζηαηηθά πνπ 
αμηνινγήζεθαλ γηα ην ΔΕΖ2  ην 44,7% (21/45) είραλ αξλεηηθή έθθξαζε, ην 12,7% 
(6/45) ρακειή έθθξαζε, ην 10,6% (5/45) κέηξηα έθθξαζε, ελψ ην 27,6 % (13/45) 
παξνπζίαζε έληνλα ζεηηθή έθθξαζε. Ζ ππξεληθή εληφπηζε πνπ αθνξά ζηελ 
πεξηθέξεηα ηνπ φγθνπ παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2.18. 
 
 
 

Όγκοσ –
πυρηνική 
εντόπιςη 

    n      -       1      2      3 

Grade   ccRCC  I    1                            1 (2,1%) 

             ccRCC  II    25      8    
  (17%) 

     4 
(8,5%)       

     4 
(8,5%)       

    9 
 (19,1%) 

            ccRCC III    17     13 
(27,6%) 

     2 
(4,2%) 

     1 
(2,1%) 

 1(2,1%)        
 

            ccRCC IV     2                         2 
(4,2%) 

Σύνολο     45        21 
   (44,7%) 

       6 
 (12,7%)  

      5  
(10,6%)   

     13  
(27,6%)   

 

Πίλαθαο 2.18 : Ππξεληθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα λενπιαζκαηηθά 
θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ (ccRCC). (n : αξηζκόο 
πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 2 : κέηξηα 
έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε ρξώζεο) 

Σωληνάρια  
(μεμονωμένα 
κφτταρα) - 
πυρηνική εντόπιςη  

  n         -       1      2      3 

Σύνολο 41          22 
 (53,6%) 

      1 
 (2,4%) 

      11 
(26,8%) 

     7 
 (17%)     

   Χαμηλή έκφραση                       Υψηλή έκφραση 

             n (%)                               n(%)                

   Χαμηλή έκφραση                Υψηλή έκφραση  
                 n%                                        n% 
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Απφ ηα 45 πεξηζηαηηθά πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ ππξεληθή αλνζντζηνρεκηθή 
έθθξαζε ηεο έθηαζεο ηνπ ΔΕΖ ζηα λενπιαζκαηηθά θχηηαξα ηνπ φγθνπ, ην 
68,8% (31/45 πεξηζηαηηθά) είραλ αξλεηηθή έθθξαζε ή θάησ ηνπ νξίνπ 
αμηνιφγεζεο (cut off ≤ 1%), ην 28,8 % (13/45) είραλ ζεηηθή αλνζνρξψζε 1-2+ 
θαη ην 2,2% (1/45) είραλ ζεηηθή αλνζνρξψζε 3-4+. 
 
 

Όγκοσ  
 

N       0    
 

     1 – 2     3 - 4  

45      31 
 (68,8%) 

       13 
  (28,8%) 

      1 
   (2,2%) 

 
Πίλαθαο 2.19 : Έθηαζε ηεο ππξεληθήο αλνζντζηνρεκηθήο έθθξαζεο ηνπ ΔΕΖ2 ζηα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ (ccRCC). 
(n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ, 0 : απνπζία αλνζνρξώζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην πνζνζηό 
(≤ 1%) ησλ θπηηάξσλ, 1-2 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 1-10 % ησλ θπηηάξσλ, 3-4 : 
ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην ≥ 10 % ησλ θπηηάξσλ) 
 
 
 

Πεξηγξαθή ππφινηπσλ ηζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 
 
       Ο παξάγνληαο ΔΕΖ2 παξνπζηάδεη αλνζνζεηηθφηεηα ζε ππξήλεο 
ιεκθνθπηηάξσλ, φπσο απηά αλαγλσξίζηεθαλ ζην κηθξνζθφπην κε βάζε 
κνξθνινγηθά θξηηήξηα θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εζσηεξηθνί κάξηπξεο.       
πγθεθξηκέλα, ηα ιεκθνθχηηαξα παξνπζίαζαλ ζεηηθή ρξψζε ζε 23 απφ ηα 49 
πεξηζηαηηθά θαη ραξαθηεξίζηεθαλ κε ρξψζε εληάζεσο απφ 1 έσο 3+. Ο κπτθφο 
ρηηψλαο ησλ αγγείσλ παξνπζίαζε αζζελψο ζεηηθή ρξψζε, εληάζεσο 1 έσο 2+.  
 
 
 
ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έθθξαζεο ΔΕΖ2. 
 

             Γελ δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ λενπιαζκαηηθφ 
θαη ηνλ παξαθείκελν ηνπ φγθνπ λεθξηθφ ηζηφ, γηα ηελ έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 κε ηελ 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε Wilcoxon (παξάξηεκα Β, ζει.259). ε φηη αθνξά ηε ζρέζε ηεο 
βαζκίδαο δηαθνξνπνίεζεο (grade) ηνπ φγθνπ κε ηελ έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα 
θχηηαξα ηνπ φγθνπ, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ δνθηκαζία 
Kruskal Wallis – x2 (p < 0,0001). πγθεθξηκέλα φζν απμάλεηαη ην grade ηνπ 
λενπιάζκαηνο κεηψλεηαη ε έληαζε ηεο αλνζντζηνρεκηθήο ρξψζεο γηα ην ΔΕΖ2 
(παξάξηεκα Β, ζει. 272-273). 
 
 
 Φυηογπαθίερ ηομϊν ανοζοφζηοσημείαρ για ηον ΔΕΖ2 
 

        ηηο επφκελεο ζειίδεο αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο ηνκψλ ηνπ θιηληθνχ 
πιηθνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

Χαμηλή έκφραση   Υψηλή έκφραση 
          n (%)                        n(%)                
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αλνζντζηνρεκηθήο κεζφδνπ, ζε δηάθνξεο κεγεζχλζεηο ηνπ νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ γηα 
ηνλ ΔΕΖ2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα  2.33 : ε ιεκθαδέλα εκθαλίδεηαη έληνλε ππξεληθή αλνζνρξώζε ησλ 
ιεκθνθπηηάξσλ γηα ηνλ παξάγνληα ΔΕΖ2 (εζσηεξηθόο γλσζηόο κάξηπξαο γηα  ΔΕΖ2).     
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Δηθόλα 2.34 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζην κε λενπιαζκαηηθό παξέγρπκα 
(παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο). Σα ζπεηξακαηηθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ κέηξηα 
ππξεληθή ρξώζε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 2.35 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα ζπεηξακαηηθά θύηηαξα. 
Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ κέηξηα ππξεληθή ρξώζε. 
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Δηθόλα 2.36 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα ζσιελαξηαθά θύηηαξα. 
Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ ππξεληθή ρξώζε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δηθόλα 2.37  : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα ζσιελαξηαθά θύηηαξα.  
Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ έληνλε ππξεληθή ρξώζε. 
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Δηθόλα 2.38 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα ζσιελαξηαθά θαη 
ζπεηξακαηηθά  θύηηαξα. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ έληνλε ππξεληθή ρξώζε.                                                                    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 2.39 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα δηεγεξκέλα ζσιελαξηαθά 
θύηηαξα. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ έληνλε ππξεληθή ρξώζε. Παξαηεξείηαη  
επίζεο θιεγκνλή ζην πέξημ.                                 
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Δηθόλα 2.40 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ έληνλε ππξεληθή ρξώζε (θαξθίλνο δώλε 
δηήζεζεο).    
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα  2.41 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ έληνλε ππξεληθή ρξώζε (θαξθίλνο δώλε 
δηήζεζεο.  
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 Δηθόλα 2.42 : Ηζρπξήο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηαο γηα ηνλ παξάγνληα ΔΕΖ2 ζηελ 
πεξηνρή δηήζεζεο.                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 2.43 : Ηζρπξήο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηαο γηα ηνλ παξάγνληα ΔΕΖ2 ζηελ 
πεξηνρή δηήζεζεο.     
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Δηθόλα  2.44 : Ηζρπξήο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηαο γηα ηνλ παξάγνληα ΔΕΖ2 ζηελ 
πεξηνρή δηήζεζεο.                                                                                                                                
                                                                                    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δηθόλα 2.45 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Γελ παξαηεξείηαη ππξεληθή ρξώζε ζε θεληξηθέο πεξηνρέο ηνπ όγθνπ. 
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Δηθόλα 2.46 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ έληνλε ππξεληθή ρξώζε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 2.47 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζην λεόπιαζκα. Μεκνλσκέλα 
θύηηαξα εκθαλίδνπλ έληνλε ππξεληθή ρξώζε.        
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Δηθόλα 2.48 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζην λεόπιαζκα. Μεκνλσκέλα 
θύηηαξα εκθαλίδνπλ έληνλε ππξεληθή ρξώζε.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 2.49 : Σα θιεγκνλώδε θύηηαξα (ιεκθνθύηηαξα) εκθαλίδνπλ ππξεληθή 
αλνζνρξώζε γηα ηνλ παξάγνληα ΔΕΖ2. 
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Δηθόλα 2.50 : Οπξνζήιην εκθαλίδεη ππξεληθή αλνζνρξώζε γηα ηνλ παξάγνληα ΔΕΖ2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 2.51 : Σα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ ccRCC κε εζηηαθά ζειώδε δηακόξθσζε 
εκθαλίδνπλ έληνλε ππξεληθή ρξώζε γηα ηνλ παξάγνληα ΔΕΖ2. 
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2.1.6 SOX2 

 

       Ζ αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ SOX2 ήηαλ θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη 
αθνξνχζε ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ θαη ζηα ζσιελάξηα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ 
φγθνπ λεθξηθνχ ηζηνχ, ελψ ήηαλ αξλεηηθή ζηα ζπεηξάκαηα (πίλαθαο Α6, 
παξάξηεκα Α, ζει. 252). 
 

 
Mη νεοπλαζμαηικψ νεθπικψ παπέγσςμα (παπακείμενο ηος 
νεοπλάζμαηορ) 
 
 
σιελαξηαθά επηζειηαθά θύηηαξα 
       Σα πεξηζζφηεξα επηζειηαθά ζσιελαξηαθά θχηηαξα παξνπζίαζαλ ρακειή 
έσο κέηξηα δηάρπηε θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε θαη κφιηο 5/48 πεξηζηαηηθά 
(10,4%) έληνλε ρξψζε. ηνλ πίλαθα 2.20 θαίλνληαη ηα απνηέιεζκαηα ηεο 
έθθξαζεο SOX2 ζηα ζσιελάξηα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ λενπιάζκαηνο 
λεθξηθνχ ηζηνχ. Γέθα απφ ηα 48 πεξηζηαηηθά (20,8%) παξνπζίαζαλ ρακειή 
έθθξαζε γηα ην SOX2. Δλψ 27 πεξηζηαηηθά (55,2%) παξνπζίαζαλ κέηξηα 
έθθξαζε. Καη ηέινο πέληε πεξηζηαηηθά (10,2%) παξνπζίαζαλ έληνλε 
έθθξαζε.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Πίλαθαο 2.20 : Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ SOX2 ζηα 
επηζειηαθά θύηηαξα ησλ νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ όγθνπ κε 
λενπιαζκαηηθνύ λεθξηθνύ ηζηνύ. (n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε 
ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε 
ρξώζεο) 

 
 

Νεοπλαζμαηικψρ ιζηψρ 
 

Όγθνο  

       ε ηξία πεξηζηαηηθά δελ ππήξρε λενπιαζκαηηθφο ηζηφο. ηα ππφινηπα 45 
πεξηζηαηηθά, ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, αλεπξίζθεηαη θπηηαξνπιαζκαηηθή 
αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε φισλ ησλ δηαβαζκίζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα ζηνλ 
πίλαθα 2.21 παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έθθξαζεο SOX2 ζην 
δηαπγνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ηνπ λεθξνχ. ε πνζνζηφ 8,6% ησλ πεξηζηαηηθψλ 
(4/46) ηα λενπιαζκαηηθά θχηηαξα ήηαλ αξλεηηθά γηα ην SOX2. ε πνζνζηφ 
34,7% (16/46) ππήξρε ρακειή έθθξαζε, ζε πνζνζηφ 43,4% (20/46 
πεξηζηαηηθά) κέηξηα έθθξαζε, ζε πνζνζηφ 13% (6/46 πεξηζηαηηθά) ππήξρε 
έληνλε έθθξαζε γηα ην SOX2.  
 

Σωληνάρια 
 
 

  N         -     1      2      3 

Σύνολο 48  6 (12,5%)     10 
(20,8%) 

     27 
(56,2%) 

      5    
(10,4%)    

Χαμηλή έκφραση                  Υψηλή έκφραση 
         n (%)                                          n (%) 
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Όγκοσ – 
κυτταροπλαςματική 
εντόπιςη 

     n      -       1      2      3 

Grade           ccRCC  I     1  1(2,1%)             

                     ccRCC  II    26      3    
 (6,5%) 

  11 
(24%)       

     10 
(21,7%)       

     2 
(4,3%) 

                     ccRCC III    15 1(2,1%)  4(8,6%)       
 

      8 
(17,3%) 

2(4,3%)        
 

                     ccRCC IV     4                   2(4,3%) 2(4,3%) 

Σύνολο    46        4 
 (8,6%) 

       16 
(34,7%)  

      20 
(43,4%)   

     6  
(13%)   

 

Πίλαθαο 2.21 : Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ SOX2 ζηα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ (ccRCC). 
(n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 
2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε ρξώζεο) 
 
 
 
 
 

Απφ ηα 46 πεξηζηαηηθά πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή 
αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο έθηαζεο ηνπ SOX2 ζηα λενπιαζκαηηθά 
θχηηαξα ηνπ φγθνπ, ην 10,8% (5/46 πεξηζηαηηθά) είραλ αξλεηηθή έθθξαζε ή 
θάησ ηνπ νξίνπ αμηνιφγεζεο (cut off < 10%), ην 15,2 % (7/46) είραλ ζεηηθή 
αλνζνρξψζε 1+, 17,4% (8/46) είραλ ζεηηθή αλνζνρξψζε 2+, 39,1% (18/46) 
ζεηηθφηεηα αλνζνρξψζεο 3+ θαη 17,4% (8/46 πεξηζηαηηθά) ζεηηθή 
αλνζνρξψζε 4+. 
 
 
 

Όγκοσ  
 

n       0    
 

        1       2       3      4 

46      5 
 (10,8%) 

       7 
  (15,2%) 

    8 
(17,4%) 

     18 
(39,1%) 

     8 
(17,4%) 

 
Πίλαθαο 2.22 : Έθηαζε θπηηαξνπιαζκαηηθήο αλνζντζηνρεκηθήο έθθξαζεο ηνπ SOX2 
ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ 
(ccRCC). (n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ, 0 : απνπζία αλνζνρξώζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην 
πνζνζηό (<10%) ησλ θπηηάξσλ, 1 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 10-20% ησλ θπηηάξσλ, 2 
: ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 21-45 % ησλ θπηηάξσλ, 3 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 46-70 
% ησλ θπηηάξσλ, 4 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην  >70 % ησλ θπηηάξσλ) 
 

 
Πεξηγξαθή ππφινηπσλ ηζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 
 
       Ο κπτθφο ρηηψλαο ησλ αγγείσλ παξνπζηάδεη σο επη ησλ πιείζηνλ ρακειή κε 
κέηξηα έληαζε αλνζντζηνρεκηθήο ρξψζεο γηα ηνλ SOX2. Μεκνλσκέλα  
ιεκθνθχηηαξα παξνπζίαζαλ φιεο ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο ρξσκαηηθήο έθθξαζεο ζε 

Υακειή έθθξαζε                   Τςειή έθθξαζε 
         n (%)                                         n (%) 

             Υακειή έθθξαζε                            Τςειή έθθξαζε 
                        n (%)                                              n (%) 
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πνζνζηφ 38% (19/49 πεξηζηαηηθά). Θεηηθφηεηα επίζεο παξαηεξήζεθε ζην 
κεηαβαηηθφ επηζήιην θαη ζε λεχξα φπνπ δηαπηζηψζεθε ππξεληθή εληφπηζε 
(εζσηεξηθφο ζεηηθφο κάξηπξαο σο πξνο ηελ ππξεληθή εληφπηζε). 
 
ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έθθξαζεο SOX2. 
 

             Γελ πξνθχπηεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ηηκή έθθξαζεο ηνπ 
SOX2 κεηαμχ λενπιαζκαηηθνχ ηζηνχ θαη κε λενπιαζκαηηθνχ λεθξηθνχ 
παξεγρχκαηνο κε ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε Wilcoxon (παξάξηεκα Β, ζει. 262). ηελ 
δεχηεξε νκάδα ζπζρεηίζεσλ, (ζηαηηζηηθή αλάιπζε Kruskal Wallis), δελ βξέζεθε 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμπ ηεο έθθξαζεο ηνπ SOX2 ζηνλ 
λενπιαζκαηηθφ ηζηφ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ δηαθνξνπνίεζεο (grade). 
Γειαδή θάλεθε φηη ε θπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζνδξαζηηθφηεηα ηνπ SOX2 δελ 
ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ βαζκίδα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ λενπιάζκαηνο 
(παξάξηεκα Β ζει. 270-271).  
 
 
Φυηογπαθίερ ηομϊν ανοζοφζηοσημείαρ για ηον SOX2 
 
       ηηο επφκελεο ζειίδεο αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο ηνκψλ ηνπ θιηληθνχ 
πιηθνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 
αλνζντζηνρεκηθήο κεζφδνπ, ζε δηάθνξεο κεγεζχλζεηο ηνπ νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ γηα 
ηνλ SOX2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Δηθόλα 2.52 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ SOX2 ζε λεύξν (εζσηεξηθόο κάξηπξαο). 
 



 169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δηθόλα 2.53 : Μέηξηαο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα γηα ηνλ παξάγνληα SOX2 ζηα 
ζσιελαξηαθά θύηηαξα θαη αξλεηηθή ζηα ζπεηξάκαηα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δηθόλα 2.54 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ SOX2 ζην κε λενπιαζκαηηθό λεθξηθό 
παξέγρπκα (παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο). Σα ζσιελαξηαθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ 
κέηξηα θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη ηα ζπεηξάκαηα αξλεηηθή ρξώζε. 
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Δηθόλα 2.55 : Σα θύηηαξα ησλ εγγύο νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ εκθαλίδνπλ πςειήο 
έληαζεο θπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζνρξώζε θαη ηα ζπεηξακαηηθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ 
αξλεηηθή ρξώζε γηα ηνλ παξάγνληα SOX2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα 2.56 : Σα θύηηαξα ησλ εγγύο ζσιελαξίσλ θαη ησλ ζπεηξακάησλ εκθαλίδνπλ 
κέηξηα θαη αζζελή θπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζνρξώζε αληίζηνηρα. 



 171 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δηθόλα 2.57  : Μέηξηαο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα γηα ηνλ παξάγνληα SOX2 ζηα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθόλα 2.58 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ SOX2 ζην λενπιαζκαηηθό ηζηό. Σα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ κέηξηα θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε. 
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Δηθόλα 2.59 : Μεηαβαηηθό επηζήιην εκθαλίδεη θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη ππξεληθή 
αλνζνρξώζε γηα ηνλ παξάγνληα SOX2.       
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα  2.60 : Μεηαβαηηθό επηζήιην κε ζεηηθόηεηα ζην θπηηαξόπιαζκα, αιιά θαη ζε 
ιίγνπο ππξήλεο (2+), ζεσξείηαη εζσηεξηθόο κάξηπξαο ηεο κεζόδνπ γηα ην παξάγνληα 
SOX2. 



 173 

2.1.7 OCT4 

 

       Ζ αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 είλαη ηφζν θπηηαξνπιαζκαηηθή 
φζν θαη ππξεληθή (πίλαθαο Α7, παξάξηεκα Α, ζει. 253).  
       Ζ θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη ππξεληθή εληφπηζε ηνπ OCT4 θαηαγξάθεθαλ 
μερσξηζηά, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο βηνινγηθήο ζεκαζίαο ηνπο. ηνπο πίλαθεο πνπ 
παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηέρνληαη ηα πνζνζηά αλνζνζεηηθφηεηαο γηα θάζε 
ηζηνινγηθή θαηεγνξία. 
 
Mη νεοπλαζμαηικψ νεθπικψ παπέγσςμα (παπακείμενο ηος 
νεοπλάζμαηορ) 
 
 
Νεθξηθά ζπεηξάκαηα 
 
       Σν ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ειέρζεζαλ ήηαλ αξλεηηθά σο πξνο ηελ 
αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα λεθξηθά ζπεηξάκαηα ηνπ 
παξαθείκελνπ ηνπ λενπιάζκαηνο λεθξηθνχ ηζηνχ ηφζν σο πξνο ηελ ππξεληθή, 
φζν θαη σο πξνο ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξψζε, κε εμαίξεζε ηξία 
πεξηζηαηηθά.  Έλα πεξηζηαηηθφ  παξνπζίαζε ππξεληθή εληφπηζε εληάζεσο 3+, 
ην δεχηεξν πεξηζηαηηθφ ραξαθηεξίζηεθε απφ ππξεληθή εληφπηζε, εληάζεσο 1+ 
(<1%) ελψ ην ηξίην πεξηζηαηηθφ εμέθξαζε ρακειή θπηηαξνπιαζκαηηθή 
εληφπηζε (1+). 
 
Δγγύο ζσιελάξηα 
        
       ε πέληε πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχζαλ παξαθείκελν λεθξηθφ ηζηφ ζε 
ccRCC grade II θαη ΗΗΗ παξαηεξήζεθε ππξεληθή εληφπηζε, εληάζεσο 2+ θαη 3+, 
ελψ γηα φια ηα ππφινηπα πεξηζηαηηθά, δελ ππήξρε ππξεληθή εληφπηζε ηνπ 
OCT4 ζηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ ζσιελαξίσλ. ε φηη αθνξά ηελ 
θπηηαξνπιαζκαηηθή εληφπηζε ηνπ OCT4, ήηαλ ρακειήο έσο κέηξηαο 
ρξσκαηηθήο εληάζεσο ζηα ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα. Σα 
απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.23. Αλνζντζηνρεκηθά 
δεδνκέλα γηα ηνλ OCT4 πνπ αθνξνχλ ζηα ζσιελάξηα ηνπ παξαθείκελνπ ζηνλ 
φγθν λεθξηθνχ ηζηνχ : Γπν πεξηζηαηηθά είραλ αξλεηηθή έθθξαζε γηα ην OCT4.  

Σν 52,3% (22/42 πεξηζηαηηθά) ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ρακειή έθθξαζε. Σν 
38% (16/42 πεξηζηαηηθά) ραξαθηεξίζηεθαλ απφ κέηξηα έθθξαζε ελψ κφιηο ην 
4,7% (2/42) πεξηζηαηηθά ραξαθηεξίζηεθαλ απφ έληνλε έθθξαζε.  
 
 

Σωληνάρια 
 

         n      -       1      2      3 

Σύνολο       42   2 (4,7%)     22 
(52,3%)  

       16 
    (38%)   

2 (4,7%)    

 

Πίλαθαο 2.23 : Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα 
επηζειηαθά θύηηαξα ησλ νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ όγθνπ κε 

Χαμηλή έκφραση                       Υψηλή έκφραση 
          n (%)                                              n (%) 
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λενπιαζκαηηθνύ λεθξηθνύ ηζηνύ. (n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε 
ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο, 3 : πςειή έληαζε 
ρξώζεο) 
 

 

Νεοπλαζμαηικψρ ιζηψρ 

 
Όγθνο 
 
       Ο λενπιαζκαηηθφο ηζηφο παξνπζίαζε ήπηα ζεηηθφηεηα ζην 
θπηηαξφπιαζκα κε ηαπηφρξνλε ππξεληθή εληφπηζε ζηελ πεξηθέξεηα θπξίσο 
ηνπ λενπιάζκαηνο θαη αξλεηηθή εληφπηζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ φγθνπ (παξφκνην 
κνηίβν έθθξαζεο κε ην ΔΕΖ2). Ζ αλνζντζηνρεκηθή παξνπζία ζηνλ ππξήλα 
θαη ην θπηηαξφπιαζκα εθηηκήζεθε ρσξηζηά. 
        Ζ ππξεληθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ ήηαλ σο επη ην 
πιείζηνλ (65,2%) αξλεηηθή ή ρακειήο ρξσκαηηθήο εληάζεσο (28,2%). Μφιηο 
έλα κηθξφ πνζνζηφ (6,5%) παξνπζίαζε κέηξηα έληαζε 2+, ελψ δελ ππήξμαλ 
πεξηζηαηηθά κε έληνλε έθθξαζε εληάζεσο 3+. Σν 65,2% (30/46 πεξηζηαηηθά) 
είραλ αξλεηηθή ππξεληθή έθθξαζε γηα ην OCT4, ελψ ην 28,2% (13/46 
πεξηζηαηηθά) είραλ ρακειή θαη κφιηο ην 6,5% (3/46 πεξηζηαηηθά) κέηξηα 
έθθξαζε OCT4, ελψ δελ παξαηεξήζεθε έληνλε ζεηηθφηεηα OCT4. Σα 
απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 2.24. 
 
 

Όγκοσ – 
πυρηνική 
εντόπιςη 

    n         -       1       2 

Grade   ccRCC  I                          
1        

   1 (2,1%)                                    

             ccRCC  II         
26      

  15 
(32,6%) 

     9 
(19,5%) 

 2 (4,2%)      

            ccRCC III        
15 

     12 
(26%) 

     2 
(4,2%)        

 1 (2,1%)  

            ccRCC IV         
4     

 2 (4,2%)       2 (4,2%)                   

Σύνολο       
46 

      30 
(65,2%) 

      13 
(28,2%) 

      3 
   (6,5%) 

 
Πίλαθαο 2.24 : Ππξεληθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα λενπιαζκαηηθά 
θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ (ccRCC). (n : αξηζκόο 
πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 2 : κέηξηα 
έληαζε ρξώζεο) 
 
 

Απφ ηα 46 πεξηζηαηηθά πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ ππξεληθή αλνζντζηνρεκηθή 
έθθξαζε ηεο έθηαζεο ηνπ OCT4 ζηα λενπιαζκαηηθά θχηηαξα ηνπ φγθνπ, ην 
86,9% (40/46 πεξηζηαηηθά) είραλ αξλεηηθή έθθξαζε ή θάησ ηνπ νξίνπ 
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αμηνιφγεζεο (cut off < 10%), ην 10,8 % (5/46) είραλ ζεηηθή αλνζνρξψζε 1-2+ 
θαη 2,1% (1/46) ζεηηθή αλνζνρξψζε 3-4+. 
 
 

Όγκοσ  
 

n       0    
 

     1 - 2      3 – 4 

46      40 
 (86,9%) 

       5 
   (10,8%) 

       1 
    (2,1%) 

 
Πίλαθαο 2.25 : Έθηαζε ηεο ππξεληθήο αλνζντζηνρεκηθήο έθθξαζεο ηνπ OCT4 ζηα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ (ccRCC). 
(n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ, 0 : απνπζία αλνζνρξώζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην πνζνζηό 
(<10%) ησλ θπηηάξσλ, 1-2  : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 10-30% ησλ θπηηάξσλ, 3-4  : 
ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην  ≥30% ησλ θπηηάξσλ) 
 

 
       Ζ θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζην λενπιαζκαηηθφ ηζηφ ήηαλ 
ζπάληα θαη ρακειήο ρξσκαηηθήο εληάζεσο. Γελ παξαηεξήζεθε έληνλε 
έθθξαζε ρξσκαηηθήο εληάζεσο 3+. ε ηξία πεξηζηαηηθά δελ ππήξρε 
λενπιαζκαηηθφο ηζηφο ζην δείγκα. Σν 71,7% (33/46 πεξηζηαηηθά) ήηαλ 
αξλεηηθά γηα αλνζνρξψζε OCT4. Υακειή έθθξαζε παξαηεξήζεθε ζην 21,7% 
(10/46) θαη κφιηο ζε 6,5% (3/46) ε έθθξαζε ήηαλ κέηξηα. Σα απνηειέζκαηα 
εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πην θάησ πίλαθα 2.26. 
 

Όγκοσ-
κυτταροπλαςματική 
εντόπιςη 

        N         -       1       2 

Grade                ccRCC  I        1         1 
(2,1%)           

                         

                          ccRCC  II       25      18 
(39,1%) 

      6 
(13%) 

    1 
(2,1%) 

                         ccRCC III       16       12               
(26%) 

      3 
(6,5%) 

    1 
(2,1%)  

                        ccRCC IV         4  2 (4,3%)             1  
(2,1%) 

    1 
(2,1%)    

Σύνολο        46       33 
(71,7%) 

      10 
(21,7%) 

     3 
(6,5%) 

 
Πίλαθαο 2.26 : Κπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ (ccRCC). 
(n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ,  - : αξλεηηθή έληαζε ρξώζεο, 1 : ρακειή έληαζε ρξώζεο, 
2 : κέηξηα έληαζε ρξώζεο) 
 
 

Απφ ηα 46 πεξηζηαηηθά πνπ αμηνινγήζεθαλ γηα ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή 
αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηεο έθηαζεο ηνπ OCT4 ζηα λενπιαζκαηηθά 
θχηηαξα ηνπ φγθνπ, ην 71,7% (33/46 πεξηζηαηηθά) είραλ αξλεηηθή έθθξαζε ή 
θάησ ηνπ νξίνπ αμηνιφγεζεο (cut off < 1%), ην 10,8% (5/46) είραλ ζεηηθή 

 Χαμηλή έκφραση       Υψηλή έκφραση 
          n (%)                            n (%) 
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αλνζνρξψζε 1+, 4,2% (2/46) είραλ ζεηηθή αλνζνρξψζε 2+, 2,1% (1/46) 
ζεηηθφηεηα αλνζνρξψζεο 3+ θαη 10,8% (5/46 πεξηζηαηηθά) ζεηηθή 
αλνζνρξψζε 4+. 
 
 
Όγκοσ  
 

n       0    
 

        1       2       3      4 

46       33 
   (71,7%) 

       5 
  (10,8%) 

      2 
   (4,2%) 

      1 
   (2,1%) 

     5 
(10,8%) 

 
Πίλαθαο 2.27 : Έθηαζε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο αλνζντζηνρεκηθήο έθθξαζεο ηνπ 
OCT4 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ Γηαπγνθπηηαξηθνύ Καξθηλώκαηνο ηνπ Νεθξνύ 
(ccRCC). (n : αξηζκόο πεξηπηώζεσλ, 0 : απνπζία αλνζνρξώζεο ή ζεηηθή ζε ειάρηζην 
πνζνζηό (<1%) ησλ θπηηάξσλ, 1 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην 2-10% ησλ θπηηάξσλ, 2 : 
ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην  11-20% ησλ θπηηάξσλ, 3 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην  21-30% 
ησλ θπηηάξσλ, 4 : ζεηηθή αλνζνρξώζε ζην    >30 % ησλ θπηηάξσλ) 
 
 

ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έθθξαζεο OCT4. 
 

       Απφ ηελ εθηίκεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο έθθξαζεο ηνπ OCT4 κε ηελ 
ζηαηηζηηθή Wilcoxon, εμάγνληαη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Ζ αλνζντζηνρεκηθή 
έθθξαζε ηνπ OCT4 αλέδεημε ζεηηθή εληφπηζε ζηα ζσιελάξηα, ηνπ 
παξαθείκελνπ ηνπ φγθνπ λεθξηθνχ ηζηνχ, ζην θπηηαξφπιαζκα θαη ζηνλ 
ππξήλα ζπγθξηηηθά κε ηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, θαη ε αχμεζε είλαη ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη ππήξρε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή 
δηαθνξά ζηελ ηηκή ηεο έθθξαζεο OCT4 κεηαμχ θπηηαξνπιαζκαηηθήο 
έθθξαζεο ηνπ φγθνπ (κέζε ηηκή 0,36) θαη ζσιελαξίσλ (κέζε ηηκή 1,41) 
(p<0,0001). Φαίλεηαη απφ ηα δεδνκέλα φηη ε κέζε ηηκή ηεο 
θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο ηνπ φγθνπ ήηαλ ρακειφηεξε απφ φηη ε ηηκή 
ησλ ζσιελαξίσλ (παξάξηεκα Β, ζει. 260). 
       ηελ δεχηεξε νκάδα ζπζρεηίζεσλ, (ζηαηηζηηθή αλάιπζε Kruskal Wallis), 
δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμπ ηεο έθθξαζεο ηνπ OCT4 
ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ δηαθνξνπνίεζεο 
(grade). Γειαδή θάλεθε φηη ε θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη ππξεληθή 
αλνζνδξαζηηθφηεηα ηνπ OCT4 δελ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 
βαζκίδα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ λενπιάζκαηνο (παξάξηεκα Β, ζει. 270-271).  
 
 
 
Φυηογπαθίερ ηομϊν ανοζοφζηοσημείαρ για ηον OCT4 

 

       ηηο επφκελεο ζειίδεο αθνινπζνχλ ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο ηνκψλ ηνπ 
θιηληθνχ πιηθνχ ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή 
ηεο αλνζντζηνρεκηθήο κεζφδνπ, ζε δηάθνξεο κεγεζχλζεηο ηνπ νπηηθνχ 
κηθξνζθνπίνπ γηα ηνλ OCT4. 
 
 
 

             Χαμηλή έκφραση                     Υψηλή έκφραση 
                           n (%)                                       n (%) 
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Δηθόλα 2.61 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζην κε λενπιαζκαηηθό λεθξηθό 
παξέγρπκα (παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο). Παξαηεξείηαη ηζρπξήο έληαζεο 
ππξεληθή ρξώζε  ζηα ζσιελαξηαθά θύηηαξα θαη αξλεηηθή ππξεληθή ρξώζε ζηα 
ζπεηξακαηηθά θύηηαξα. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 2.62 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα ζπεηξακαηηθά θύηηαξα. 
Παξαηεξείηαη αζζελήο έληαζεο  θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε. 



 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.63 : Ηζρπξήο έληαζεο αλνζνζεηηθόηεηα γηα ηνλ παξάγνληα OCT4 ζην 
θπηηαξόπιαζκα κεκνλσκέλσλ ζσιελαξηαθώλ θπηηάξσλ.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 2.64 : Σα θύηηαξα ησλ νπξνθόξσλ ζσιελαξίσλ εκθαλίδνπλ ππξεληθή θαη 
θπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζνρξώζε γηα ηνλ παξάγνληα OCT4. 
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Δηθόλα  2.65 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ αζζελή θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Δηθόλα 2.66 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ αζζελή θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε. 
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Δηθόλα 2.67 : Μεκνλσκέλα θύηηαξα ηνπ λενπιαζκαηηθνύ ηζηνύ εκθαλίδνπλ κέηξηα 
έληαζεο ππξεληθή αλνζνρξώζε γηα ηνλ παξάγνληα OCT4 (Πεξηθέξεηα ηνπ 
λενπιάζκαηνο).       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Δηθόλα 2.68 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ κέηξηα ππξεληθή ρξώζε ζηελ πεξηθεξηθή 
δώλε δηήζεζεο ηνπ λενπιαζκαηηθνύ ηζηνύ. 
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Δηθόλα 2.69 : Ππξεληθή εληόπηζε (2+) OCT4 ζηελ πεξηθέξεηα θπξίσο ηνπ 
λενπιαζκαηηθνύ ηζηνύ  κε  ηαπηόρξνλε θπηηαξνπιαζκαηηθή εληόπηζε 1+.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 2.70 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ κέηξηα ππξεληθή ρξώζε θαη αζζελή 
θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξώζε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ όγθνπ ζε ζρέζε κε θεληξηθόηεξεο 
πεξηνρέο.  
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Δηθόλα 2.71 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ κέηξηα ππξεληθή ρξώζε.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.72 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα ηνπ 
ccRCC. Μεκνλσκέλα θύηηαξα εκθαλίδνπλ αζζελή ππξεληθή θαη θπηηαξνπιαζκαηηθή 
ρξώζε. 
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Δηθόλα 2.73 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηα λενπιαζκαηηθά θύηηαξα . 
Παξαηεξείηαη  ππξεληθή θαη θπηηαξνπιαζκαηηθή αλνζνρξώζε (αζζελήο έληαζε). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.74 : Αζζελήο έληαζε αλνζνζεηηθόηεηα γηα ηνλ παξάγνληα OCT4 ζηα 

λενπιαζκαηηθά θύηηαξα. 
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Δηθόλα 2.75 : Αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ OCT4 ζηνλ λενπιαζκαηηθό ηζηό. Σα 
λενπιαζκαηηθά θύηηαξα εκθαλίδνπλ αζζελή ρξώζε.  
 
 
 
 

2.2 ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ - ςζσεηίζειρ 

 

        Υξεζηκνπνηήζεθε κηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ δνθηκαζηψλ αλάινγα κε ην είδνο 
ηεο κεηαβιεηήο (ζπλερήο ή θαηεγνξηνπνηεκέλε). Οη ζπλερείο κεηαβιεηέο 
αθνινπζνχζαλ σο επί ην πιείζηνλ κε θαλνληθή θαηαλνκή (Γνθηκαζία One-
Sample Kolmogorov–Smirnov, p < 0.05) θαη επνκέλσο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε 
παξακεηξηθέο δνθηκαζίεο γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ. Σα 
απνηειέζκαηα απφ ηα δείγκαηα κε λενπιαζκαηηθνχ λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο 
θαη θαξθηλψκαηνο ηνπ ίδηνπ αζζελνχο ζπγθξίζεθαλ κε ηε ρξήζε ηεο 
δνθηκαζίαο Wilcoxon. ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ 
δεδνκέλα απφ ην ζηξψκα ηνπ λενπιαζκαηηθνχ ηζηνχ, αιιά κφλν απφ ηνλ 
φγθν. Ύζηεξα απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε Wilcoxon γηα θάζε έλα δείθηε, 
φπνπ θάζε παξάγνληαο εμεηάζηεθε μερσξηζηά ζε νιφθιεξν ην πιηθφ, ζε 
ζρέζε κε ηηο ηζηνινγηθέο θαηεγνξίεο, αθνινπζεί ε νκάδα πην ζχλζεησλ 
ζπζρεηίζεσλ, κε ζθνπφ ηε δηεξεύλεζε κνξηαθώλ αιιειεπηδξάζεσλ. 
       Ζ παξνπζία ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ έθθξαζεο ησλ δεηθηψλ ζηα ίδηα 
δείγκαηα ειέρζεθε κε ηε δνθηκαζία ζπζρεηίζεσλ Spearman θαη απνδφζεθαλ 
κε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman Correlation Catherent rs, ν νπνίνο 
ιακβάλεη ηηκέο απφ -1 εσο +1. To r δειψλεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο γξακκηθήο 
ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν εμεηαδνκέλσλ κεηαβιεηψλ θαη ην p-value ηελ 
ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Αλ ην r έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν, ηφηε είλαη αληίζεηε ε 
ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ελψ αλ είλαη ζεηηθφ ην πξφζεκν ηνπ r ηφηε είλαη 



 185 

πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Γειαδή, ην πξφζεκν ηνπ rs δειψλεη ηε ζεηηθή ή 
αξλεηηθή θνξά ηεο ζπζρέηηζεο, ελψ ε απφιπηε ηηκή αλαινγεί ζηε δχλακε ηεο.  
       Πέξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζρεηίζεσλ, νη νπνίεο απιά ειέγρνπλ ηελ 
ηάζε δπν παξακέηξσλ λα κεηαβάιινληαη αλεμάξηεηα ή ζε ζπλδπαζκφ, 
επηζηξαηεχηεθε ε δνθηκαζία Kruskal Wallis γηα ηε ζχγθξηζε πνιιαπιψλ 
νκάδσλ. Οη θαηεγνξηνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο ειέρζεζαλ κε δνθηκαζία ρ2 

(έληαζε φγθνπ κε βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο) πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ 
δηαθνξέο κεηαμχ νκάδσλ θαη κε δνθηκαζία ζπζρέηηζεο πξνθεηκέλνπ λα 
εληνπηζηνχλ ζπζρεηίζεηο ζηελ έθθξαζε ησλ δεηθηψλ. ε φιεο ηηο δνθηκαζίεο 
ηηκέο κε p – value < 0,05 ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Όιεο νη 
αλαιχζεηο έγηλαλ κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS (Statistical package for 
the social sciences 16.0 for windows).       
 
 
2.2.1α ςζσεηίζειρ μεηαξω ηυν δεικηϊν ζηο νεψπλαζμα 

       Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαηά  Spearman αλέδεημε ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο 
κεηαμχ αξθεηψλ δεηθηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Οη ζπζρεηίζεηο αθνξνχζαλ 
ζηελ έληαζε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο θαη ππξεληθήο έθθξαζεο ησλ επί 
κέξνπο παξαγφλησλ ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ, αιιά θαη ζηελ έθηαζε (πνζνζηφ) 
ζεηηθφηεηαο ζην λεφπιαζκα. 
       ηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ δηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ OCT4 θαη 
BMPRIΒ (έληαζε ππξεληθήο έθθξαζεο p<0,015, r=0,48, έληαζε 
θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο p<0,016, r=0,361). Θεηηθή ζπζρέηηζε 
δηαπηζηψζεθε επίζεο ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ κεηαμχ  OCT4 θαη ΔΕΖ2 (έθηαζε 
ππξεληθήο έθθξαζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ φγθνπ p<0,037, r=0,382). Δπί 
πιένλ, αλαγλσξίζζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ κεηαμχ  
SOX2 θαη γθξεκιίλεο (έληαζε θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο p<0,002, r= 
0,467, έθηαζε θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο p<0,019, r=0,334), αιιά θαη 
κεηαμχ SOX2 θαη BMPRIΒ (έληαζε θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο p<0,05,   
r=0,293). 
Λεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο παξαηίζεηαη ζην 
παξάξηεκα Β (ζει. 256 - 259). 
 
 
2.2.1β ςζσεηίζειρ μεηαξω ηυν δεικηϊν ζηον παπακείμενο ηος 
νεοπλάζμαηορ μη νεοπλαζμαηικψ νεθπικψ ιζηψ 

 
Όζνλ αθνξά ηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ νπξνθφξσλ ζσιελαξίσλ ζηνλ 
παξαθείκελν ηνπ φγθνπ κε λενπιαζκαηηθφ  λεθξηθφ ηζηφ, δηαπηζηψζεθε ζεηηθή 
ζπζρέηηζε κεηαμχ SOX2 θαη BMPRIΒ (θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε p<0,035, 
r = 0,338). ε φ,ηη αθνξά ηα ζπεηξάκαηα ζηνλ παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο 
κε λενπιαζκαηηθφ λεθξηθφ ηζηφ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ κειεηήζεθαλ.  
Λεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο παξαηίζεηαη ζην 
παξάξηεκα Β (ζει. 259 - 261). 
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2.2.2 ηαηιζηικέρ ζςζσεηίζειρ πος αθοποων ηα εςπήμαηα ζηοςρ άνδπερ 

και ηιρ γςναίκερ 

 
Γελ αλαδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (δνθηκαζία Wilcoxon) ζηελ 
έθθξαζε ησλ επί κέξνπο παξαγφλησλ ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ κεηαμχ 
αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Λεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 
παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Β (ζει. 254). 
 
 
2.2.3 ηαηιζηική δοκιμαζία Kruskal Wallis 
 
       Ζ ηειεπηαία δνθηκαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην δείγκα ησλ θαξθηλσκάησλ, 
θαη ειέγρεη ηελ έθθξαζε ησλ επί κέξνπο παξαγφλησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ  
βαζκίδα δηαθνξνπνίεζεο (Grade) ησλ φγθσλ.  
 
ηαηηζηηθή ζπζρέηηζε αλαδείρζεθε κφλν γηα ηνλ παξάγνληα ΔΕΖ2. 
Γηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ δνθηκαζία Kruskal 
Wallis-x2 (p<0,0001). πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη, φζν απμάλεηαη ην 
Grade ηνπ λενπιάζκαηνο ηφζν κεηψλεηαη ε αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ 
ΔΕΖ2 ζηα λενπιαζκαηηθά θχηηαξα. 
 
Ζ έθθξαζε ησλ άιισλ δεηθηψλ είηε ζηνλ ππξήλα είηε ζην θπηηαξφπιαζκα, δελ 
κεηαβάιιεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ Grade ηνπ φγθνπ.   
Λεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο παξαηίζεηαη ζην 
παξάξηεκα Β (ζει. 261 - 265). 
 

 

3.ΤΕΖΣΖΖ 

       ηελ παξνχζα κειέηε κε κνξθνινγηθή – αλνζνηζηνρεκηθή κέζνδν ζε 
λεθξηθφ ηζηφ in situ, έγηλε ηαπηνπνίεζε θαη ζπζρέηηζε κνξίσλ ηεο 
ζεκαηνδνηηθήο νδνχ ΒΜΡ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ λεθξνπξνζηαηεπηηθνχ 
παξάγνληα BMP-7, ηνπ ππνδνρέα BMPRIB θαη ηνπ αληαγσληζηή ηεο ΒΜΡ-7, 
γθξεκιίλε, κε θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζε κνξηαθά δίθηπα stem θπηηάξσλ. 
Δπηιέμακε ηνπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο OCT4 θαη SOX2, ηνλ παξάγνληα 
ηεο νκάδαο polycomb ΔΕΖ2 πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ επηγελεηηθή ξχζκηζε ηεο 
κεηαγξαθήο θαη έλαλ δείθηε stem θπηηάξσλ ηελ αιδεπδηθή δεπδξνγελάζε 
ALDH1, πνπ ξπζκίδεη ηελ ηζηηθή παξαγσγή ξεηηλνηθνχ νμέσο, ελφο παξάγνληα 
πνπ ζεσξείηαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ ηχρε ησλ stem θπηηάξσλ.  
       Μειεηήζεθαλ, ν λενπιαζκαηηθφο θαη ν παξαθείκελνο ηνπ λενπιάζκαηνο  
λεθξηθφο ηζηφο, ζε εγρεηξεηηθά παξαζθεπάζκαηα λεθξεθηνκψλ ιφγσ 
Γηαπγνθπηηαξηθνχ Καξθηλψκαηνο ηνπ Νεθξνχ. Γηαπηζηψζεθε έθθξαζε ησλ 
πεξηζζνηέξσλ ππφ κειέηε παξαγφλησλ ηφζν ζην λενπιαζκαηηθφ φζν θαη ζην 
παξαθείκελν ηνπ φγθνπ, λεθξηθφ παξέγρπκα. ην κε λενπαζκαηηθφ ηζηφ 
δηαπηζηψζεθαλ ζέζεηο δπλεηηθψλ stem θπηηάξσλ. ην λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, 
αλαδείρζεθαλ θχηηαξα ηνπ φγθνπ, πνπ εθθξάδνπλ ηνπο δείθηεο ΔΕΖ2, ΟCT4, 
BMPRIB, ζηελ πεξηθέξεηα θπξίσο ηνπ φγθνπ ζε ζέζεηο δηήζεζεο. 
Απνδείρζεθε δε ζηαηηζηηθά ε ζπζρέηηζε ηεο αλνζντζηνρεκηθήο έθθξαζεο 
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θάπνησλ απφ ηνπο κειέηε δείθηεο, αλαδεηθλχνληαο ελδηαθέξνπζεο ζπζρεηίζεηο 
κνξίσλ ηεο ζεκαηνδνηηθήο νδνχ BMP-7 κε δείθηεο stem θπηηάξσλ θαη ηνλ 
παξάγνληα EZH2 ηεο polycomb νκάδαο ηεο επηγελεηηθήο ξχζκηζεο ηεο 
κεηαγξαθήο. Σα κφξηα απηά θαζίζηαληαη ίζσο ιεηηνπξγηθνί παξάγνληεο ζε 
θνηλέο νδνχο κεηαγσγήο ζήκαηνο, φπνπ πιήζνο κνξίσλ αιιειεπηδξνχλ θαη 
δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο ζπληεξψληαο ιεπηέο ηζνξξνπίεο. 
       Ζ θαηαλφεζε ηεο ζπλζεηφηεηαο ησλ κεραληζκψλ απηψλ θαη ηεο 
ηζνξξνπίαο κεηαμχ θπζηνινγηθήο θαη θαξθηληθήο αλάπηπμεο ζα νδεγήζεη ίζσο 
ζηνλ έιεγρν ηεο παζνινγίαο ζην λεθξφ. Παξαθάησ ζρνιηάδνληαη ηα 
επηκέξνπο κφξηα. 
 
 
 
BMP-7 
 
       Ο ηζηφο επεηδή αθνξνχζε ρεηξνπξγηθφ παξαζθεχαζκα ccRCC θαη ίζσο 
παξέκεηλε – εθηφο ή εληφο θνξκφιεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα – κε 
απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο αληηγνληθφηεηαο.  
        Σα απνηειέζκαηα απηά ζα ήηαλ δπλαηφλ λα εξκελεπζνχλ σο εμήο : Ζ 
αληηγνληθφηεηα γηα ηελ ΒΜΡ-7 ειαηηψλεηαη ηαρχηαηα κεηά ηελ παξαγσγή ηεο 
ζηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ άπσ θαη αζξνηζηηθψλ ζσιελαξίσλ ζηνλ 
―θπζηνινγηθφ‖ λεθξφ, θαη ηελ έμνδν ζηνλ εμσθπηηάξην ρψξν, φπνπ δεζκεχεηαη 
ζε πξσηείλεο ζχλδεζεο [Zeisberg, 2006], γηα λα ζπλδεζεί θαηφπηλ κε ηνλ 
αληίζηνηρν ππνδνρέα (ΒΜPR) ζηα θχηηαξα ζηφρνπο (θπξίσο ηα επηζειηαθά 
θχηηαξα ησλ εγγχο εζπεηξακέλσλ ζσιελαξίσλ). 
       Πηζαλή εμήγεζε, κπνξεί λα απνδνζεί θαη ζηελ επηξξνή εμσγελψλ ή 
παζνινγηθψλ παξαγφλησλ, αθνχ επηπξφζζεηα, ν ηζηφο πνπ κειεηήζακε ήηαλ 
ν ―παξαθείκελνο ηνπ φγθνπ κε λενπιαζκαηηθφο λεθξηθφο ηζηφο‖ ν νπνίνο ζηελ 
πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθψλ παξνπζίαδε θιεγκνλή, ίλσζε, αηξνθηθά θαη 
παινπνηεκέλα ζπεηξάκαηα κε κελνεηδείο ζρεκαηηζκνχο εζηηαθά. Πξάγκαηη, ε 
ηνπνγξαθηθή έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7 ζηελ ελήιηθν δσή, παξακέλεη αληηθείκελν 
ζπδεηήζεσλ. ‗Δηζη νη Wetzel θαη ζπλ. (2006) αλέθεξαλ φηη ζηνλ άλζξσπν 
εθθξάδεηαη ζηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ άπσ θαη ησλ αζξνηζηηθψλ 
ζσιελαξίσλ, αληίζεηα νη Kwak θαη ζπλ (2007) θαη νη Markic θαη ζπλ. (2010) 
επηπξφζζεηα αλέθεξαλ έθθξαζε ΒΜΡ-7 ζηα εγγχο ζσιελαξηαθά θχηηαξα θαη 
ζπάληα έσο κεδεληθή ζηα ζπεηξάκαηα. Οη εξεπλεηέο απηνί εμέηαζαλ, φπσο θαη 
εκείο, παξαθείκελν ζην λεφπιαζκα κε-λενπιαζκαηηθφ ηζηφ. Οη Markic θαη 
ζπλ. εμέηαζαλ 16 πεξηζηαηηθά, ελψ νη Wetzel θαη ζπλ. κφιηο έμη δείγκαηα 
παξαθείκελνπ ζην λεφπιαζκα λεθξηθνχ ηζηνχ.  
       Ζ ζαθήο παξνπζία ηνπ ππνδνρέα BMPRIB ζηα θχηηαξα ησλ εγγχο 
ζσιελαξίσλ, φπσο ηαπηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα αλνζντζηνρεκηθή κειέηε, 
κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηελ ελδερφκελε δξάζε ηεο ΒΜΡ-7 ζηα ελ ιφγσ 
θχηηαξα. Αλαγλσξίζζεθαλ επίζεο ζέζεηο αλνζντζηνρεκηθήο ζεηηθφηεηαο γηα 
ηνλ αληαγσληζηή ηεο BMP-7 γθξεκιίλε θαη ζηνλ κε λενπιαζκαηηθφ λεθξφ, 
γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο επηηείλεη ηελ ειάηησζε ηεο παξνπζίαο ηεο BMP-7, 
αθνχ ε γθξεκιίλε, σο αληαγσληζηήο ηεο ΒΜΡ-7, αληαγσλίδεηαη ηελ έθθξαζή 
ηεο [Reddi, 2001, Balemans θαη Van Hul, 2002, Ebara θαη Nakayama, 2002, 
Canalis et al., 2003, Gazzerro θαη Canalis, 2006].   
       Όζνλ αθνξά ην λεφπιαζκα, αλαγλσξίζηεθε αζζελήο ζεηηθφηεηα ζην 
θπηηαξφπιαζκα ησλ λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 
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ccRCC. Μειέηεο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπκκεηνρή 
ηεο ΒΜΡ-7 ζην δηαπγνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ηνπ λεθξνχ (ccRCC), 
πεξηιακβάλνπλ ηελ εξγαζία ηνπ Kwak θαη ζπλ. (2007) πνπ κειέηεζαλ ηελ 
έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7, ζε 63 πεξηπηψζεηο δηαπγνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο, 
ζηελ νπνία αλαθέξνπλ ζεηηθφηεηα ζην 34,1% ησλ πεξηπηψζεσλ, ελψ δελ 
αλαδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο έθθξαζεο ΒΜΡ-7 κε 
ηελ ειηθία θαη ηνλ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο. ηελ κειέηε απηή δηαπηζηψζεθε 
φκσο ζπζρέηηζε ηεο έθθξαζεο ΒΜΡ-7 κε ην θχιν, κε πςειφηεξε ζπρλφηεηα 
έθθξαζεο ΒΜΡ-7 ζηηο γπλαίθεο. O Bobinac θαη ζπλ. (2005), αλέδεημαλ 
πςειφηεξε έθθξαζε BMP-7 ζην ccRCC απφ φηη ζηνλ θπζηνινγηθφ λεθξφ, ελψ 
ν Markic θαη ζπλ (2010) δηαπίζησζαλ κεγαιχηεξε έθθξαζε ηνπ BMPRIB ζε 
ζρέζε κε ηελ BMP-7  ζην δηαπγνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ηνπ λεθξνχ.  
       ε ζπκθσλία κε ην παξάδεηγκα ηεο έθθξαζεο ηνπ TGF-β θαη ηνπ 
ππνδνρέα ηνπ ζηελ θαξθηλνγέλεζε, έηζη θαη νη ΒΜΡs ραξαθηεξίδνληαη ηφζν 
απφ θαηαζηαιηηθή φζν θαη απφ επαγσγηθή επίδξαζε ζηα θαξθηληθά θχηηαξα. 
Γηα παξάδεηγκα έρνπλ αλαθεξζεί απμεκέλα επίπεδα έθθξαζεο ΒΜΡ-7 ζηνλ 
θαξθίλν ηνπ παρέσο εληέξνπ, θαζνξίδνληαο ηελ έθθξαζε ηεο ΒΜΡ-7 σο 
αλεμάξηεην πξνγλσζηηθφ δείθηε, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ επέθηαζεο, ηηο 
επαηηθέο κεηαζηάζεηο θαη ηελ επηβίσζε [Motoyama et al, 2008]. Αληίζεηα ζην 
κειάλσκα εκθαλίδεηαη κεησκέλε έθθξαζε ΒΜΡ-7 [Notting et al., 2007], ελψ 
ζην επαηνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα αλαζηέιιεηαη ε ελδνγελήο έθθξαζή ηεο 
[Midorikawa et al., 2003]. ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ε ΒΜΡ-7 ζρεηίδεηαη κε ηα 
επίπεδα νηζηξνγνληθψλ θαη πξνγεζηεξνληθψλ ππνδνρέσλ, πνπ απνηεινχλ 
πξνγλσζηηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο δείθηεο ζηνλ φγθν αιιά δελ εθθξάδεηαη 
ζηνλ θπζηνινγηθφ ηζηφ [Schwalbe et al., 2003]. Δληνχηνηο, νη πεξηζζφηεξεο 
κειέηεο είλαη ελζαξξπληηθέο σο πξνο ηελ εμσγελή ρνξήγεζε rh-BMR-7, ε 
νπνία θαηαζηέιιεη ηα θαξθηληθά θχηηαξα (π.ρ. ζηνλ θαξθίλν ηνπ ζπξενεηδνχο 
θαη ζε θαξθηληθέο ζεηξέο κπειψκαηνο κε ηξφπν δνζνεμαξηψκελν). Θεηηθή 
επίδξαζε έρεη θαηαγξαθεί κεηά απφ ηελ ρνξήγεζή ηεο, ζηνλ θαξθίλν ηνπ 
νηζνθάγνπ [Rees et al., 2006] θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο [Cassar et al., 
2008]. Απηέο νη αληηθάζεηο ίζσο νθείινληαη ζηε πνιππινθνηεηά ησλ 
δηθηπαθψλ δηαληηδξάζεσλ θαηά ηε ζεκαηνδφηεζε ησλ ΒΜPs, αιιά θαη ζηελ 
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε ηζηνχ. 
                 
BMPRΗΒ 
 
       Έρνπλ πεξηγξαθεί δχν ηχπνη ππνδνρέσλ ΒΜΡ-7, νη BMPRI θαη νη 
BMPRII. Υξεζηκνπνηήζακε αληίζσκα έλαληη ηνπ ΒΜPRIΒ επεηδή 
βηβιηνγξαθηθά αλαθέξεηαη κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ηνλ πξνζδέηε BMP-7 ζε 
ζρέζε κε ηνλ BMPRIΑ. Σα απνηειέζκαηα καο αλέδεημαλ ζεηηθή έθθξαζε 
ΒΜPRIΒ ζην δηαπγνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ηνπ λεθξνχ (ccRCC) θαη ζην 
παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο λεθξηθφ παξέγρπκα (ζπεηξάκαηα θαη 
ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα), κε εληφπηζε ηφζν ζην θπηηαξφπιαζκα θαη 
ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε, φζν θαη ζηνλ ππξήλα. Ζ αλαζθφπεζε ηεο 
βηβιηνγξαθίαο επηβεβαηψλεη ηελ αλνζνïζηνρεκηθή έθθξαζε ησλ ππνδνρέσλ 
BMPRIΑ, ΒΜPRIΒ θαη BMPRII ζην θπζηνινγηθφ λεθξηθφ παξέγρπκα θπξίσο 
ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ εγγχο ζσιελαξίσλ [Kwak et al, 2007, Markic et al, 
2010], ελψ νη Wetzel θαη ζπλ. (2006) παξαηήξεζαλ έθθξαζε ΒΜΡ-7 θαη ησλ 
ππνδνρέσλ ηεο ζηνλ άπσ λεθξψλα. 
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       Ζ ππξεληθή εληφπηζε πνπ αθνξά ζηνλ φγθν, είλαη εληνλφηεξε θαη πην 
επξεία ζε ζρέζε κε ηα ζσιελάξηα ηνπ παξαθείκελνπ λεθξηθνχ ηζηνχ. 
Παξαηεξήζεθε επίζεο, απμεκέλε ππξεληθή ζπλ-έθθξαζε ηνπ BMPRIB, κε 
ηνπο δείθηεο EZH2 θαη OCT4 ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λενπιάζκαηνο, ζηελ 
πεξηνρή δηήζεζεο. Ίζσο πξφθεηηαη γηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ κε ηδηφηεηεο stem 
θπηηάξσλ, πνπ επεθηείλνπλ ηε δηήζεζε ζηελ πεξηθέξεηα θπξίσο ηνπ 
λενπιαζκαηηθνχ ηζηνχ, πξνζδίδνληαο ζηα θχηηαξα δηεζεηηθφ θαη κεηαζηαηηθφ 
ραξαθηήξα. Ο ζπληειεζηήο Spearman ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα απνθαιχςεη 
ηελ θαηεχζπλζε θαη έληαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο έθθξαζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ 
ησλ ππφ κειέηε δεηθηψλ. Έηζη, παξαηεξήζεθε ζηνλ φγθν ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ππξεληθήο έθθξαζεο κεηαμχ ηνπ BMPRIΒ θαη ηνπ 
δείθηε ησλ stem θπηηάξσλ OCT4 θαη κεηαμχ ηνπ ΒΜPRIΒ, ηνπ OCT4 θαη ηνπ 
SOX2, ζε φηη αθνξά ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε. Αληίζεηα δελ βξέζεθε 
ζπζρέηηζε κε ηνλ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο (grade) ηνπ λενπιάζκαηνο. 
Ωζηφζν, ε αλνζντζηνρεκηθή ηνπ ζπζρέηηζε κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο δείθηεο 
stem θπηηάξσλ, εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν ππεξ-απινχζηεπζεο θαηά ηελ 
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ιεηηνπξγηθήο ζπζρέηηζεο, εμαηηίαο ηνπ ππθλνχ 
δηθηχνπ ζεκαηνδφηεζεο φπνπ ζπκκεηέρεη ν BMPRIΒ ππνδνρέαο.       
       Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη κειεηεζεί ε ζεκαηνδνηηθή δπζιεηηνπξγία ησλ 
ΒΜΡs ζηελ θαξθηλνγέλεζε. Τπεξ-έθθξαζε θαη θαηαζηνιή ησλ ΒΜΡs θαη ησλ 
ππνδνρέσλ ηνπο αλαθέξνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε θαξθηλσκάησλ 
[Thawani et al 2010, αλαζθφπεζε απφ Waite θαη Eng, 2003, αλαζθφπηζε 
Harradine θαη Akhurst, 2006]. Δλαιιαθηηθά, νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ππνδνρέσλ 
BMPR είλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ αληίζεηεο δξάζεηο. 
πγθεθξηκέλα, νη BMPRIΑ θαη BMPRII ππεξ-εθθξάδνληαη ζηνλ θαξθίλν ηνπ 
παγθξέαηνο, ελψ ν ηειεπηαίνο ππεξ-εθθξάδεηαη θαη ζην θαξθίλσκα απφ 
κεηαβαηηθφ επηζήιην ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο, ελψ ζηνλ θαξθίλν ηνπ λεθξνχ 
εκθαλίδνπλ κεδεληθή [Κim et al, 2003] ή ρακειή έθθξαζε [Kim et al, 2005]. 
Παξφκνηα απνηειέζκαηα δεκνζίεπζαλ θαη νη Markic θαη ζπλ. (2010) κε 
κεησκέλε έθθξαζε BMPRII ζην ccRCC, αιιά κε ηαπηφρξνλε απμεκέλε 
έθθξαζε ΒΜPRIΒ ζε 16 δείγκαηα ccRCC. ηελ πεξίπησζε ησλ αλαθνξψλ ζε 
ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ θαξθηλσκάησλ, ε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ 
επξεκαηψλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε λενπιαζία ζπλνδεχεηαη είηε απφ 
θαηαζηνιή είηε απφ ππεξ-έθθξαζε ησλ ππνδνρέσλ ησλ BMPs, κάιινλ 
θαζηζηά δπζδηάθξηην ην ξφιν ηνπο.  
       ε φηη αθνξά ηνλ BMPRIB, αλαθέξεηαη απμεκέλε θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη 
κεκβξαλν-θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε ζε φια ηα είδε λενπιαζηψλ ζηελ 
δηεζλή βηβιηνγξαθία, εθ‘φζνλ πξφθεηηαη γηα κεκβξαληθφ ππνδνρέα, γεγνλφο 
πνπ επηβεβαηψζεθε θαη κε ηα δηθά καο επξήκαηα. Σν απξνζδφθεην εχξεκα 
ηεο ππξεληθήο εληφπηζεο ζηνλ λενπιαζκαηηθφ θαη ζην κε λενπιαζκαηηθφ ηζηφ 
ζηελ παξνχζα κειέηε, έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε παξαηεξήζεηο απφ ηελ δηεζλή 
βηβιηνγξαθία, φπνπ αλαθέξνληαη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζε κεκβξαληθέο 
πξσηείλεο νη νπνίεο έρνπλ εληνπηζηεί αλνζντζηνρεκηθά θαη ζηνλ ππξήλα (π.ρ. 
EGFR). Παξάιεια, νη Βrablets θαη ζπλ. (2001) απνθαιχπηνπλ φηη ε Δ-
θαληρεξίλε πνπ αλακέλεηαη ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε θαη ην 
θπηηαξφπιαζκα, είλαη δπλαηφλ λα εληνπίδεηαη θαη ππξεληθά. Οη ίδηνη 
εξεπλεηέο, ζε κεηέπεηηα κειέηε αλαθέξνπλ φηη, θαξθηληθά stem θχηηαξα 
(migrating cancer stem cells), πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ 
θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηαλαζηεπηηθέο ηδηφηεηεο, εθθξάδνπλ πςειά 
επίπεδα ππξεληθήο εληφπηζεο γηα ηελ β-θαηελίλε, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 
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λενπιάζκαηνο ηνπ παρένο εληέξνπ, ζηελ δψλε δηήζεζεο. Αλαθέξνπλ δειαδή, 
[Βrablets et al.,2001] απνηειέζκαηα παξφκνηα κε ηα δηθά καο, κε ππξεληθή 
πεξηθεξηθή εληφπηζε ζηα θχηηαξα πνπ επηηεινχλ ηε δηήζεζε, κε ηαπηφρξνλε 
ρακειή έθθξαζε ζε θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο ηνπ λενπιάζκαηνο.   
       Σα απνηειέζκαηα καο είλαη ζε ζπλαξηήζε κε ηα πξνεγνχκελα επξήκαηα 
επηβεβαηψλνληαο πσο ε απμεκέλε έθθξαζε ηνπ ΒΜPRIΒ ππνδειψλεη φηη ε 
ζεκαηνδφηεζε ΒΜΡ είλαη ελεξγή ζην ccRCC. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ε 
εληφπηζε ηνπ ΒΜPRIΒ ζην ccRCC, εηζεγείηαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
ζεκαηνδφηεζεο ησλ BMPs. Δίλαη ζίγνπξν πσο ην ζπγθεθξηκέλν κφξην απνθηά 
ηελ ζεκαζία ηνπ ζην δηαπγν-θπηηαξηθφ λεφπιαζκα ηνπ λεθξνχ ζε ηδηαίηεξν 
θάζε θνξά ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Μηα πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ησλ 
κνξηαθψλ ζπλζεθψλ ππν ηηο νπνίεο ν ξνινο ηνπ ππνδνρέα BMPRIΒ γίλεηαη 
επδηάθξηηνο, αλαθέξεηαη ζηελ ―δηαζπλνκηιία‖ ηνπ BMPRIΒ θαη ησλ ππνινίπσλ 
πξνο δηεξεχλεζε δεηθηψλ. 
 
 
 
Γκπεμλίνη 
 
       Ζ γθξεκιίλε είλαη έλαο εμσθπηηάξηνο αληαγσληζηήο ησλ ΒΜΡs, πνπ 
αλαζηέιιεη ηελ ζχλδεζε κε ηνλ ππνδνρέα BMPR. Γηαπηζηψζακε 
θπηηαξνπιαζκαηηθή κφλν ζεηηθφηεηα ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, ζηα 
ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ λενπιάζκαηνο 
λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο θαη ζπαληφηεξα ζηα λεθξηθά ζπεηξάκαηα. Όζνλ 
αθνξά ζηα θχηηαξα ηνπ κπτθνχ ρηηψλα ησλ αγγείσλ ηεθκεξηψζεθε ζεηηθφηεηα, 
γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ 
αλαθέξνπλ ππεξέθθξαζή ηεο ζηνλ κέζν ρηηψλα ησλ αγγείσλ ησλ νπξαηκηθψλ 
επίκπσλ [Aquiles Jara, 2009] θαζψο θαη ζηα ιεία κπτθά θχηηαξα ηεο ανξηήο 
[Thiago Maciel et al., 2008] (ζεηηθφο κάξηπξαο ηεο κεζφδνπ). ηελ παξνχζα 
κειέηε, ε αλνζντζηνρεκηθή δηεξεχλεζε ηεο έθθξαζεο ηεο γθξεκιίλεο ζηνλ 
λενπιαζηηθφ ηζηφ έδεημε ηελ παξνπζία ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ 
λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ επξέσο, αλ θαη αζζελψο. Παξάιιεια, 
παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ έθθξαζε ηεο 
γθξεκιίλεο κεηαμχ φγθνπ θαη παξαθείκελνπ λεθξηθνχ ηζηνχ, θαζψο θαη κεηαμχ 
ηλνβιαζηψλ ηλσηηθνχ λεθξηθνχ ηζηνχ θαη ησλ ζσιελαξίσλ ηνπ παξαθείκελνπ 
λεθξηθνχ ηζηνχ.  
       Παξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζηελ εκβξπνγέλεζε, ν ξφινο ηεο γθξεκιίλεο 
ζηνλ ελήιηθν νξγαληζκφ δελ έρεη δηεπθξηληζζεί. πκκεηέρεη ζε δηάθνξεο 
παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, πξνάγνληαο ηελ ίλσζε, αληηηηζέκελε ζηελ δξάζε 
ησλ BMPs. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη απμεκέλε έθθξαζε γθξεκιίλεο ζηηο 
ρξφληεο λεθξηθέο παζήζεηο, φπσο ζηελ δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα [Walsh et al., 
2008] θαη ηελ κελνεηδή ζπεηξακαηνλεθξίηηδα [Mezzano et al., 2007], ελψ 
πνιινί εξεπλεηέο ζπλδένπλ ηελ δξάζε ησλ ΒΜΡs, ησλ ππνδνρέσλ θαη ησλ 
αληαγσληζηψλ ηνπο κε ηνλ θαξθίλν.   
       Έρεη πξνηαζεί επίζεο φηη ε γθξεκιίλε ίζσο δηαδξακαηίδεη νγθνγελεηηθό 
ξόιν ζηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ πλεχκνλνο, σνζεθψλ, 
λεθξψλ, καζηνχ, παρέσο, παγθξέαηνο θαη ζην ζάξθσκα [Hong Namkong et 
al., 2006]. Άιινη αληαγσληζηέο ησλ ΒΜΡs ραξαθηεξίδνληαη απφ αληίζεηεο 
δξάζεηο φπσο ε Ννggin πνπ θαηαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε ησλ θαξθηληθψλ 
θπηηάξσλ ζηνλ πξνζηάηε [Feeley et al, 2006]. Δπηπξφζζεηα, ε θαηαζηνιή 
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ελφο άιινπ αληαγσληζηή ησλ ΒΜΡs, ηνπ USAG-1 (over expressed in 
sensitized endometrium of rat uterus, ή δηαθνξεηηθά SOSTDC1), ζρεηίδνληαη 
κε θαξθηληθή αλάπηπμε ζην ccRCC, πηζαλφηαηα ιφγσ άξζεο ηεο 
θαηαζηαιηηθήο δξάζεο ηνπ SOSTDC1 ζην ccRCC [Blish et al., 2008]. Σν 
SOSTDC-1 θαηαζηέιιεη ηελ θσζθνξπιίσζε ησλ R-Smad 1, 5 θαη 8, πνπ 
επάγεηαη απφ ηελ BMP-7 [Tanaka et al, 2008, Yanagita et al, 2004, Yanagita, 
2006]. ε άιιε κειέηε νη Sneddon θαη ζπλ. (2006), εξεχλεζαλ ηελ έθθξαζε 
ηεο γθξεκιίλεο ζηνλ θαξθίλν ηνπ νηζνθάγνπ, ηνπ παγθξέαηνο θαη ζε άιιεο 
λενπιαζίεο, ζηηο νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη φκσο ην ccRCC θαη 
θαηέιεμαλ φηη ίζσο πξνάγεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. 
Τπνζέηνπλ δειαδή φηη, ε γθξεκιίλε ίζσο θαζνξίδεη ηε θσιεά ησλ θαξθηληθώλ 
stem θπηηάξσλ ζε θάπνηεο θαθνήζεηεο. 
       Δηδηθφηεξα, ε έθθξαζε ηεο γθξεκιίλεο ζηα θχηηαξα ηνπ ζηξώκαηνο ησλ 
θαξθηλσκάησλ έρεη κειεηεζεί θαη είλαη ζεηηθή (θνθθψδεο θπηηαξνπιαζκαηηθή), 
ζε αληίζεζε κε ηνλ αληίζηνηρν θπζηνινγηθφ ηζηφ. Ζ γθξεκιίλε ίζσο, απνηειεί 
ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ θαξθηληθνχ ζηξψκαηνο, παξέρνληαο ην θαηάιιειν 
κηθξνπεξηβάιινλ γηα ηελ επηβίσζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζε αξθεηέο 
πεξηπηψζεηο λενπιαζηψλ [Blish et al., 2008, Sneddon et al., 2006]. χκθσλα 
κε ηελ ζεσξία απηή, πνπ αθνξά ζηελ ζεηηθφηεηα ηεο γθξεκιίλεο, αλακέλακε 
έληνλε ζεηηθφηεηα ζε κπντλνβιάζηεο ηνπ ζηξψκαηνο, εχξεκα πνπ ηειηθά δελ 
ηεθκεξηψζεθε. Ωζηφζν, δηαπηζηψζεθε ζεηηθφηεηα γηα ηελ αλνζντζηνρεκηθή ηεο 
έθθξαζε ζηηο ηλσηηθέο πεξηνρέο, πέξημ ηνπ λενπιάζκαηνο, ζηνπο ηλνβιάζηεο 
ηνπ ηλσηηθνχ ηζηνχ.   
       πλεπψο απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη εκθαλήο θαη εληζρχεηαη ε 
ζπκκεηνρή ηεο γθξεκιίλεο ζηελ ίλσζε θαη ζηνλ θαξθίλν ηνπ λεθξνχ. 
Γεδνκέλνπ φηη ε θαηαλφεζε ηνπ γεληθφηεξνπ ξφινπ ηεο ΒΜΡ-7 ζηελ 
θαξθηλνγέλεζε θαη αλαγέλλεζε ζην λεθξηθφ ηζηφ ζα έρεη ζεκαληηθέο θιηληθέο 
εθαξκνγέο, κε ηε ρξήζε εθιεθηηθψλ αγσληζηψλ ή αληαγσληζηψλ σο 
ζεξαπεπηηθψλ, είλαη επηηαθηηθή ε απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ 
παζνινγία ηνπ λεθξνχ.  
  
 

 

 

ALDH1 

 
       Ζ ALDH1 απνηειεί έλα πνιιά ππνζρφκελν δείθηε θπζηνινγηθψλ θαη 
θαξθηληθψλ stem θπηηάξσλ. ηελ παξνχζα κειέηε, ε αλνζντζηνρεκηθή 
δηεξεχλεζε ηεο έθθξαζεο ηεο ALDH1, αλέδεημε αδηακθηζβήηεηε ζεηηθφηεηα 
ηφζν ζην θαξθηληθφ φζν θαη ζηνλ κε λενπιαζκαηηθφ ηζηφ. ηα λεθξηθά 
ζπεηξάκαηα ε ρξψζε ήηαλ θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη αθνξνχζε κηθξφ πνζνζηφ 
θπηηάξσλ ησλ ζπεηξακαηηθψλ ηξηρνεηδψλ θαη ηεο θάςαο ηνπ Bowman. ην 
ζχλνιν ησλ ζσιελαξίσλ ε ρξψζε ήηαλ έληνλε θπηηαξνπιαζκαηηθή. 
       Πξφθεηηαη γηα έλα εχξεκα ελ κέξεη, ζχκθσλν κε ζπκπεξάζκαηα πνπ 
εμάγνληαη απφ ζεηξά κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ππάξρεη απμεκέλε 
θπηηαξνπιαζκαηηθή, ελψ ζε άιινπο ηζηνχο φπσο ζην βξνγρηθφ θαη ην εληεξηθφ 
επηζήιην, θαη ―εγθαηεζηεκέλε‖ ππξεληθή έθθξαζε ηεο ALDH1 θαη ζε πεξηνρέο 
πνπ επίζεο αλεπξίζθνληαη stem θχηηαξα ησλ αληίζηνηρσλ νξγάλσλ [Bishop et 
al., 2004 θαη Yen et al., 2006]. Δίλαη γεγνλφο φηη, έσο ηψξα έρεη δηαπηζησζεί 
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φηη ε ALDH1 απνηειεί δείθηε stem θπηηάξσλ ζηνλ καζηφ [Ginestier et al., 
2007], ηνλ εγθέθαιν [Corti et al., 2006], ην αηκνπνηεηηθφ ζχζηεκα [Hess et al., 
2007] θαη ην πάγθξεαο [Kumar et al., 2009]. Τπνζηεξίδεηαη φηη, θάπνηνη 
ιεηηνπξγηθνί δείθηεο stem θπηηάξσλ κπνξεί λα έρνπλ θαζνιηθή έθθξαζε ζε 
stem θχηηαξα πνηθίιεο πξνέιεπζεο. Ωο έλαο ηέηνηνο δείθηεο πξνηείλεηαη ε 
ALDH1 [Balicki 2007]. Ζ δξάζε ηεο, θπξίσο κέζσ παξαγσγήο ξεηηλντθνχ 
νμένο, είλαη βαζηθή γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο ησλ stem θπηηάξσλ, 
αθνχ ην ξεηηλντθφ νμχ δηαδξακαηίδεη ζεκειηψδε ξφιν ζηελ δηαηήξεζε ηεο 
ηθαλφηεηαο απην-αλαλέσζεο, αιιά θαη ηνπ δπλακηθνχ δηαθνξνπνίεζεο [Chute 
et al., 2006]. Eπνκέλσο, πξνθχπηεη έλαο ζαθήο ιεηηνπξγηθφο ξφινο γηα ηελ 
έθθξαζε ηεο ALDH1 ζηα stem θχηηαξα, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηνπ ηζηνχ.  
Παξαδφμσο ζηελ κειέηε καο, ε επίηαζε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο 
αλνζνρξψζεο, αθνξνχζε ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ θπηηάξσλ απφ απηφλ πνπ 
έρεη πεξηγξαθεί γηα ηα stem θχηηαξα ησλ ηζηψλ ηνπ ελήιηθα <1% [Siegel et al., 
2005]. Απηφ ζεκαίλεη φηη, πηζαλφηαηα, ε απμεκέλε έθθξαζε ηεο ALDH1 δελ 
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα πνιπδχλακα stem θχηηαξα, αιιά παξαηεξείηαη θαη ζε 
πην δηαθνξνπνηεκέλα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ λεθξνχ.  
       ηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ ε ρξψζε ήηαλ επίζεο έληνλε 
θπηηαξνπιαζκαηηθή. Ζ ALDH1 θαηαιχεη ην ηειηθφ βήκα ηεο παξαγσγήο ηνπ 
ξεηηλντθνχ νμένο, δειαδή ηελ κε αληηζηξεπηή νμείδσζε ηεο ξεηηλφιεο ζε 
ξεηηλντθφ νμχ [Sladek, 2003], δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ξχζκηζε 
ηεο παξαγσγήο ξεηηλντθνχ νμένο [Haselbeck et al., 1999]. Δπνκέλσο, ε 
απμεκέλε έθθξαζε ALDH1 ζην θπηηαξφπιαζκα ηνπ φγθνπ θαη ηνπ κε 
λενπιαζκαηηθνχ λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο, πηζαλφηαηα, ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε 
παξαγσγή ξεηηλντθνχ νμεφο ζηα θχηηαξα απηά.  
       Σν ξεηηλντθφ νμχ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε κειέηεο ρεκεηνπξνθχιαμεο θαη 
ζηνρεπκέλεο ζεξαπείαο, πξνθπιάζζεη απφ ηελ αλάπηπμε θαξθηλσκάησλ, 
φπσο ζηηο σνζήθεο [De Palo et al, 2002], ηνλ καζηφ [Veronesi et al, 2006] θαη 
ην παρχ έληεξν [Reynolds et al 1998, Paulsen θαη Lutzow-Holm 2000, Pereira 
1999, Decensi θαη Costa, 2000]. Καηαζηέιιεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, επάγεη 
ηελ απφπησζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ καζηηθνχ αδέλα 
θαη ειαηηψλεη ηελ έθθξαζε κνξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δπζκελή πξφγλσζε, 
φπσο είλαη ν HER2 [Pellegrini et al, 1995]. Έρεη πεξηγξαθεί άιισζηε, ζε 
πξνγνληθά θχηηαξα, ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηνπ 
παρέσο εληέξνπ [Croker et al., 2008], ελψ παξαδφμσο, νη Abdulrahman θαη 
ζπλ. (2007) δελ θαηάθεξαλ λα ζπζρεηίζνπλ ηελ ALDH1 κε ην ccRCC, φπνπ 
δελ θάλεθε λα έρεη θακία επίδξαζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ 
θηλεηηθφηεηα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. Κιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ην 
ccRCC αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηελ ζπλδπαζηηθή ζεξαπεία κε ξεηηλντθφ νμχ 
[Karthikeyan A. et al, 2006]. Ζ αλνζντζηνρεκηθή δηεξεχλεζε ηεο έθθξαζεο ηεο 
ALDH1 ζην ccRCC απνηειεί έλαλ έκκεζν πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ 
ξεηηλντθνχ νμένο, δεδνκέλνπ φηη ην έλδπκν θαηαιχεη ην ηειηθφ κε αλαζηξέςηκν 
βήκα παξαγσγήο ξεηηλντθνχ νμένο. Γειαδή ηα απνηειεζκαηά καο γηα ηελ 
έθθξαζε ηεο ALDH1, δελ αληηθξνχνπλ ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλεηψλ, αιιά 
ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη πηζαλψο, ζην ccRCC παξάγεηαη ξεηηλντθφ νμχ. 
Ζ ALDH1 ινηπφλ, επάγεηαη ζηαζεξά ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
παξνχζαο εξγαζίαο, θαζηζηψληαο ηνλ δείθηε απηφλ σο ηνλ πην ―ζπλεπή‖ 
κνξηαθφ παξάγνληα πνπ ππεξ-εθθξάδεηαη ζηνλ θαξθίλν ηνπ λεθξνχ ccRCC 
ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο πνπ κειεηήζεθαλ. 
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EZH2 
 
       Οη επηγελεηηθνί κεραληζκνί επηηξέπνπλ ζηα θχηηαξα λα ρξεζηκνπνηνχλ 
απφ ηελ γελεηηθή πιεξνθνξία κφλν απηή πνπ ρξεηάδεηαη. Σν EZH2 είλαη έλα 
κφξην ηνπ ζπκπιέγκαηνο PRC2 πνπ αλήθεη ζηηο πξσηείλεο Polycomb θαη 
ζπκκεηέρεη ζηελ επηγελεηηθή ξχζκηζε ηεο κεηαγξαθήο θαηαζηέιινληαο 
επηιεθηηθά ηελ κεηαγξαθή ηεο ρξσκαηίλεο. Γηαπηζηψζακε ζεηηθή ππξεληθή 
έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζε κεκνλσκέλα θιεγκνλψδε θχηηαξα, ελψ έλα 
πεξηζηαηηθφ κε ιεκθαδέλα ρξεζηκνπνηήζεθε σο εζσηεξηθφο ζεηηθφο 
κάξηπξαο. ε φηη αθνξά  ζηνλ παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο, λεθξηθφ ηζηφ, 
δηαπηζηψζεθε ππξεληθή έθθξαζε ζε κεκνλσκέλα θχηηαξα ζσιελαξίσλ θαη 
ζπεηξακάησλ πνπ ίζσο ππνδειψλνπλ ζέζεηο stem θπηηάξσλ. Σα 
ζπγθεθξηκέλα θχηηαξα ραξαθηεξίδνληαη απφ πιαζηηθφηεηα, δειαδή 
δηαηεξνχληαη ζε κηα ―αδξαλή‖ θαηάζηαζε κέρξηο φηνπ παξαζηεί ε αλάγθε λα 
επάγνπλ ηελ αλαγέλλεζε ηνπ λεθξηθνχ ηζηνχ. Πξάγκαηη πεηξακαηηθά 
δεδνκέλα έρνπλ αλαδείμεη φηη ν ΔΕΖ2 ζπκκεηέρεη ζηελ ξχζκηζε ηνπ 
θπηηαξηθνχ θχθινπ θαη ζηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ. Αλαιπηηθφηεξα, έρεη 
δηαπηζησζεί φηη, ε πιεηνηξνπηθή δξάζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηελ θπηηαξηθή 
αλαπαξαγσγή, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηε ρξνληθή ζρέζε ηεο ελεξγνπνίεζεο 
ηνπ κε ηε θάζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ. Έηζη, ε δηαθνπή ηεο έθθξαζεο ηνπ 
EZH2, δηαθφπηεη ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ, δηαηεξψληαο ην θχηηαξν 
ζηελ θάζε G2 ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ, (έλα ζηάδην πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
κηησηηθήο δηαδηθαζίαο), ελψ ε ππεξ-έθθξαζή ηνπ έρεη απνδεηρζεί πεηξακαηηθά, 
φηη βξαραίλεη ηελ G1 θάζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ, κε απνηέιεζκα ηελ 
ζπλάζξνηζε πνιιψλ θπηηάξσλ ζηελ θάζε S ηνπ θχθινπ [Satoshi Fujii et al, 
2008].  
       χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ν ξφινο ηνπ 
EZH2 επηβεβαηψζεθε κε ηελ ππξεληθή εληφπηζε θαη ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, 
φπσο αλακέλακε. Δίλαη γεγνλφο φηη, αξθεηέο αλαθνξέο ζπζρεηίδνπλ ηελ 
έθθξαζε ηνπ EZH2 κε ηελ επαγσγή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ θαξθηληθψλ 
θπηηάξσλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο λενπιαζηψλ, φπσο ην κειάλσκα, ηνλ θαξθίλν 
ηνπ ελδνκεηξίνπ, ηνπ πξνζηάηνπ [Rika Ogata et al, 2004], ηνπ καζηνχ θαη ην 
αδελνθαξθίλσκα ηνπ ζηνκάρνπ [Satoshi Fujii et al, 2008, Satoshi Fujii θαη 
Atsushi Ochiai, 2008]. Σν ζεκαληηθφηεξν σζηφζν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 
παξαηεξήζεθε, αθνξνχζε ζηελ αλνκνηνγελή ππξεληθή εληφπηζε ζηα 
θαξθηληθά θχηηαξα. πγθεθξηκέλα δηαπηζηψζεθε, απμεκέλε έθθξαζε ζηελ 
πεξηθέξεηα, ζηελ δψλε δηήζεζεο ηνπ λενπιάζκαηνο κε αξλεηηθφηεηα 
έθθξαζεο θεληξηθφηεξα ζην λενπιαζκαηηθφ ηζηφ. Σαπηφρξνλα, ζηελ 
πεξηθέξεηα ηνπ λενπιάζκαηνο ζηελ δψλε δηήζεζεο, παξαηεξήζεθε απμεκέλε 
ππξεληθή έθθξαζε ησλ δεηθηψλ EZH2, OCT4 θαη BMPRIB. Σν πςειφ θνξηίν 
ΔΕΖ2 θαη OCT4, πνπ επηβεβαηψζεθε κέζσ ζπληειεζηή Spearman, ζηελ 
πεξηθέξεηα ηνπ φγθνπ ζπγθξηηηθά κε ηηο πην θεληξηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη κε 
ηνλ παξαθείκελν ηεο λενπιαζίαο λεθξηθφ ηζηφ, είλαη δπλαηφ λα εξκελεπζεί φηη 
ππνδειψλεη ζέζεηο δπλεηηθψλ stem θπηηάξσλ κε δπλακηθφ δηήζεζεο [Mani et 
al, 2008]. 
       Ζ δνθηκαζία Kruskal Wallis ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη 
ζηαηηζηηθήο ζεκαζίαο κεηαβνιέο ζε δείγκαηα λενπιαζκαηηθνχ ηζηνχ, κε 
δηαθνξεηηθή βαζκίδα δηαθνξνπνίεζεο. Πξάγκαηη, αλαδείρζεθε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p<0,007) ηνπ ΔΕΖ2 κε ην Grade ηνπ ccRCC. Καη 
ζπγθεθξηκέλα φζν απμάλεηαη ε βαζκίδα θαθνήζεηαο ηνπ λενπιάζκαηνο, ηφζν 
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κεηψλεηαη ε έληαζε ηεο ππξεληθήο εληφπηζεο γηα ην ΔΕΖ2. Παξνπζηάζηεθε 
δειαδή, ην ―απξνζδφθεην‖ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο ζπζρέηηζεο 
κεηαμχ ηεο αλνζνζεηηθφηεηαο ηνπ ΔΕΖ2 θαη ρακεινχ grade. Πξάγκαηη, φπσο 
αλαθέξζεθε ζην ccRCC νη Wagener θαη ζπλ. (2008), αλέδεημαλ ππεξ-
έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2, ελψ ν Hinz θαη ζπλ. (2009)  δηαπίζησζαλ κε RT-PCR θαη 
αλνζντζηνρεκηθά, φηη ην ΔΕΖ2 ππεξεθθξάδεηαη ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, θαη 
φηη ηα πςειά επίπεδα έθθξαζήο ηνπ, ζρεηίδνληαη κε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα 
ππνηξνπψλ. Γειαδή ζρεηίδεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο θαξθηλνγέλεζεο θπξίσο θαη 
ιηγφηεξν κε ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Απηφ ην εχξεκα έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε 
κε απνηειέζκαηα κειεηψλ ηεο έθθξαζεο ηνπ EZH2 ζε άιια είδε λενπιαζηψλ, 
φπνπ ε έθθξαζε ηνπ EZH2 έρεη αλαγλσξηζηεί σο δπζκελήο δείθηεο [Ζolland 
et al, 2008, Varambally et al, 2002]. Πάλησο ζε κία κειέηε ηεο έθθξαζεο ηεο 
BMI,  ελφο άιινπ κέινπο ηεο νκάδαο ησλ Polycomb πξσηετλψλ, θάλεθε φηη ε 
έθθξαζε ηεο ζην ccRCC, είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ην Grade 
[Kozakowski et al, 2008]. 
       Ζ απνξξχζκηζε ηνπ κεραληζκνχ ηεο γνληδηαθήο απνζηψπεζεο ίζσο 
ζπκκεηέρεη ζηελ επαγσγή παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο ε ίλσζε θαη 
θαξθηλνγέλεζε. Πξφζθαηεο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηνλ δηπιφ επηγελεηηθφ ξφιν 
ησλ PcG Polycomb πξσηετλψλ ζηελ απην-αλαλέσζε ησλ stem θπηηάξσλ θαη 
ηελ νγθνγέλεζε. Ο Metsuyanim θαη ζπλ. (2008) εμέηαζαλ κεηαμχ άιισλ, ηνλ 
ξφιν ηνπ EZH2 ζηελ λεθξηθή αλάπηπμε, αλαγγέλεζε θαη θαξθηλνγέλεζε θαη 
θαηέιεμαλ φηη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ πνηθίινπλ. Έηζη ζεσξνχλ φηη ν EZH2, 
ζπκκεηέρεη ζηελ ξχζκηζε ησλ λεθξηθψλ πξφδξνκσλ θπηηάξσλ, απνζησπάηαη 
ζηα πεηξακαηηθά κνληέια αλαγέλλεζεο θαη ππεξεθθξάδεηαη θαηά ηελ 
θαξθηλνγέλεζε [Metsuyanim  et al., 2008]. H ζεκαληηθή παξαηήξεζε ηεο 
πηζαλήο «δηα-ζπλνκηιίαο» ηνπ EZH2 θαη ησλ OCT4 θαη BMPRIB, εκπεξηέρεη 
φκσο ηνλ θίλδπλν ππεξ-απινχζηεπζεο θαηά ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 
ιεηηνπξγηθήο ζπζρέηηζεο, ιφγσ ηνπ ππθλνχ δηθηχνπ ζεκαηνδφηεζεο, πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ηα κφξηα απηά.  
 
 
 
SOX2 
 
       Ο SOX2 απνηειεί κεηαγξαθηθφ παξάγνληα πνπ ειέγρεη ηελ έθθξαζε 
δηαθφξσλ γνληδίσλ, θαηά ηελ εκβξπηθή αλάπηπμε, (καδί κε ηνλ OCT4, θαη ηνλ 
Nanog), ελψ ε έθθξαζή ηνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ δεκηνπξγία θαξθίλνπ [Phi JH 
et al, 2008, Smitz et al, 2007]. 
     Παξφηη ην SOX2 αλήθεη ζηνπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο, εληνπίζηεθε 
ζην θπηηαξφπιαζκα θαη φρη ζηνλ ππξήλα, φπσο ζα αλακελφηαλ ζχκθσλα κε 
ηελ βηνινγηθή αξρή ιεηηνπξγίαο πνπ δηέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ελ ιφγνπ 
κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα. Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη, ε έθθξαζε ηνπ 
SOX2, ήηαλ εθηελήο θπηηαξνπιαζκαηηθή ηφζν ζην λεφπιαζκα φζν θαη ζηα 
επηζειηαθά θχηηαξα ησλ ζσιελαξίσλ. Ζ εθηελήο θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξψζε 
ζηα ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ λενπιάζκαηνο 
λεθξηθνχ ηζηνχ, ππνδειψλεη πηζαλφλ φηη ε ζεηηθφηεηα γηα ην SOX2, δελ αθνξά 
stem θχηηαξα, αιιά κεηέπεηηα ζηάδηα δηαθνξνπνίεζεο, πηζαλψο ηειηθψο 
δηαθνξνπνηεκέλα ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα.  
       Ζ θπηηαξνπιαζκαηηθή εληφπηζε ίζσο επίζεο ππνδειψλεη φηη ην SOX2 
παξακέλεη ζε αλελεξγή θαηάζηαζε κέρξη λα ζπλδεζεί κε θάπνηνλ παξάγνληα 
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πνπ ζα ηνλ ελεξγνπνηήζεη. Δπηπξφζζεηα είλαη γλσζηφ φηη ην SOX2 φηαλ 
αθεηπιησζεί, κεηαθηλείηαη απφ ηνλ ππξήλα ζην θπηηαξφπιαζκα [Baltus GA et 
al, 2009]. Σέινο, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε  ηνπ 
SOX2 κε ηνλ BMPRΗΒ ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ ζσιελαξίσλ ζηνλ 
παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο λεθξηθφ ηζηφ.   
       Ζ αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ SOX2, ήηαλ επίζεο επξεία 
θπηηαξνπιαζκαηηθή ζην λενπιαζκαηηθφ ηζηφ. Σν SOX2 εθθξάδεηαη ζε 
δηάθνξα λενπιάζκαηα ζηνλ εγθέθαιν [Phi et al, 2008] θαη ζην κειάλσκα 
[Laga et al, 2010], ελψ ε έθθξαζε ηνπ είλαη κεησκέλε ζηνλ θαξθίλν ηνπ 
ζηνκάρνπ [Otsubo et al, 2007]. πλνςίδνληαο, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο 
ππνζηεξίδνπλ αχμεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ SOX2 ζην λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, 
σζηφζν ζπζηεκαηηθή κειέηε γηα ηελ έθθξαζε ηνπ SOX2 ζην ccRCC δελ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα. Απφ ηελ παξνχζα κειέηε εμάγακε επίζεο ην 
ζπκπέξαζκα πηζαλήο δηαζπλνκηιίαο ηνπ SOX2 κε ηνλ δείθηε BMPRIB, αιιά 
θαη κε ηελ γθξεκιίλε, ιφγσ ησλ ζεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζπζρεηίζεσλ ηεο 
θπηηαξνπιαζκαηηθήο ηνπο έθθξαζεο, ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ. Δλψ δελ 
παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κε ην θχιν ηνπ αζζελνχο θαη ηελ 
βαζκίδα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θαξθίλνπ (grade). 
 
        
OCT4 
 
       Ο OCT4 (επίζεο αλαθέξεηαη θαη σο POU5F1 θαη OCT-3/4) είλαη έλαο 
κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο πνπ εθθξάδεηαη ζηα εκβξπτθά βιαζηνθχηηαξα, ζηα 
γελλεηηθά θχηηαξα θαη ζηηο γνλάδεο ελειίθσλ, αιιά θαη ζηα εκβξπτθά 
θαξθηληθά θχηηαξα. Ζ έθθξαζε ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηα πνιπδχλακα θχηηαξα, 
ελψ ηα επίπεδα ηνπ κεηψλνληαη κε ηνλ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο θαη ηελ 
απψιεηα ηεο πνιπδπλακίαο [Zaehres H et al, 2005]. 
       Έρεη ππνγξακκηζηεί ε πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε 
ηεο ππξεληθήο ή θπηηαξνπιαζκαηηθήο ηνπ εληφπηζεο, θαζψο εθθξάδεηαη θαη 
κε ηνπο δχν ηξφπνπο [Gonzalez et al, 2009]. 
       Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη ε ππξεληθή έθθξαζε ηνπ OCT4 είλαη 
ζπάληα ζην παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο λεθξηθφ παξέγρπκα ζε αληίζεζε 
κε ηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ. Σαπηφρξνλα πξνθχπηεη θπηηαξνπιαζκαηηθή 
έθθξαζε ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ θαη επξεία έθθξαζε OCT4 ζην 
θπηηαξόπιαζκα ησλ λεθξηθψλ ζσιελαξίσλ. Σα επξεκαηά καο έξρνληαη ελ 
κέξεη ζε ζπκθσλία κε ηελ κειέηε ηνπ Raman θαη ζπλ. (2006) πνπ αλαθέξεη 
ειάρηζηε πνζνζηηαία ππξεληθή έθθξαζε OCT4 ζηα εγγχο ζσιελαξηαθά 
θχηηαξα (1-2%). Σν εχξεκα, πνπ αθνξά ζηνλ κε- λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, ίζσο 
νδεγεί ζε ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αλαγελλεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 
λεθξνχ κεηά απφ βιάβε, γηαηί ίζσο θαλεξψλεη φηη έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ 
ζσιελαξίσλ ή θσιεψλ stem θπηηάξσλ ζην λεθξφ δηαηεξνχλ ηελ ηθαλφηεηα 
αλαλέσζεο θαη αλαγέλλεζεο. Απηή ε ηδηαίηεξε ζσιελαξηαθή θαηαλνκή ίζσο 
δίλεη ηελ εληχπσζε απφκαθξσλ θαη κε ζρεηηδφκελσλ κεηαμχ ηνπο 
ζσιελαξίσλ. Καιφ ζα ήηαλ λα κελ πεξηνξηζηνχκε ζηελ παζνινγναλαηνκηθή 
εηθφλα ηνπ παξαζθεπάζκαηνο, αιιά λα έρνπκε ππ‘ φςηλ καο ηελ αλαηνκία ηνπ 
λεθξνχ. Ίζσο ινηπφλ, ηα ζσιελάξηα πνπ επηδεηθλχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 
κνηίβν ππξεληθήο έθθξαζεο, λα βξίζθνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εζηηαθή 
ηκεκαηηθή αλαηνκηθή ζέζε. ε απηέο ηηο ζέζεηο, ηα ζσιελάξηα ίζσο 
δηακνξθψλνληαη ζε κηα ηνπηθή δηαξξχζκηζε, κε ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα ησλ 
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λεθξηθψλ θσιεψλ. Μπνξνχκε επίζεο λα νδεγεζνχκε ζην ζπκπέξαζκα φηη 
κφλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο λεθξηθψλ θσιεψλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. 
Οη Tai θαη ζπλ. (2005), αλαγλψξηζαλ εμάιινπ, έθθξαζε OCT4 ζε θαιιηέξγεηεο 
δηαθφξσλ ηζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λεθξηθψλ ζειψλ.  
       ε φηη αθνξά ηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ σζηφζν, πξνθχπηεη επξεία 
έθθξαζε ηνπ OCT4 ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ, κε 
ηαπηφρξνλε ππξεληθή εληφπηζε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ φγθνπ, θπξίσο ζηελ δψλε 
δηήζεζεο ηνπ λενπιάζκαηνο, δίλνληαο παξάιιεια ηελ εηθφλα ηεο ζπλ-
εληφπηζεο κε ηνπο δείθηεο, ΔΕΖ2 θαη BMPRIB. ηαηηζηηθά πξνέθπςαλ ζεηηθέο 
ζπζρεηίζεηο γηα ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή  αιιά θαη ηελ ππξεληθή έθθξαζε ζηα 
θχηηαξα ηνπ φγθνπ, κεηαμχ ηνπ OCT4 θαη ηνπ BMPRIΒ. Δπηπξφζζεηα, ζε φηη 
αθνξά ζηελ έθηαζε ηεο ππξεληθήο έθθξαζεο ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ, 
παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ OCT4 θαη ηνπ EZH2. Πξφθεηηαη γηα 
αλνκνηνγελή θαηαλνκή ηεο αλνζντζηνρεκηθήο ρξψζεο θαζψο ζε 
θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο ηνπ φγθνπ ε ππξεληθή εληφπηζε είλαη πην ζπάληα. Σν 
πςειφ θνξηίν OCT4 θαη ΔΕΖ2 ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ φγθνπ ζπγθξηηηθά κε ηηο 
πην θεληξηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη κε ηνλ παξαθείκελν ηεο λενπιαζίαο λεθξηθφ 
ηζηφ, ελδέρεηαη λα ππνδειψλεη ζέζεηο δπλεηηθψλ stem θπηηάξσλ [Mani et al, 
2008]. Έθθξαζε OCT4 έρεη αλαγλσξηζηεί ζε θαξθηληθά stem θχηηαξα, φπνπ 
δξα πνιπιεηηνπξγηθά, ελψ κειέηεο αλαθέξνπλ φηη απμάλεη ην λενπιαζκαηηθφ 
δπλακηθφ ησλ εκβξπτθψλ stem θπηηάξσλ [Atlasi et al., 2007] κε ηξφπν 
δνζνεμαξηψκελν. Έηζη ηνπ πξνζδψζεθε έλαο νγθνγόλνο ξφινο. Αλ θαη ε 
έθθξαζε ηνπ έρεη κειεηεζεί επαξθψο ζηηο λενπιαζίεο γελλεηηθψλ θπηηάξσλ, ε 
έθθξαζε ηνπ ζηνπο ζσκαηηθνχο θαξθίλνπο δελ έρεη δηεξεπλεζεί πιήξσο. ε 
πξφζθαηεο κειέηεο παξαηεξήζεθε φηη ν OCT4 εθθξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 
κνξθέο θαθνήζεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, λεθξνχ, 
πλεχκνλα, παγθξέαηνο, ήπαηνο, ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο, ηνπ πξνζηάηνπ θαη 
ην ξεηηλνβιάζησκα [Yaser Atlasi et al, 2007, Paula Sotomayor et al, 2009, Gu 
et al, 2007, Mowla et al, 2010].  
       Σν εχξεκα πνπ αθνξά ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε, κε ηνπο 
πεξηνξηζκνχο πνπ παξέρεη κηα εκηπνζνηηθή αλαιπηηθή κέζνδνο, φπσο ε 
αλνζντζηνρεκεία, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε λενπιαζκαηηθή 
δηαθνξνπνίεζε ζπλδπάδεηαη ίζσο κε κεηαθίλεζε ηνπ OCT4 απφ ηνλ ππξεληθφ 
ζηνλ θπηηαξνπιαζκαηηθφ ρψξν. Όπσο αλαθέξζεθε ην γνλίδην POU5F1, 
απνθσδηθνπνηεί δχν ηζνκνξθέο, ην POU5F1_ Ia (Oct4A) θαη ην POU5F1_ Ib 
(Oct4Β). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ε παξαηήξεζε πσο νη ηζνκνξθέο δελ 
είλαη ηειηθά φκνηεο έηζη ν Oct4B βξίζθεηαη ζην θπηαξφπιαζκα θαη ν ξφινο ηνπ 
δελ έρεη δηεπθξηληζηεί αθφκα [Paula Sotomayor et al, 2009], ελψ ν Oct4A 
βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα θαη ε έθθξαζε ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαηήξεζε κηαο 
αδηαθνξνπνίεηεο θαηάζηαζεο ζηα εκβξπτθά θχηηαξα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Οct4A 
σο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο, πξνυπνζέηεη ηελ ππξεληθή ηνπ εληφπηζε. 
Υξεζηκνπνηήζακε ην SC – 9081 polyclonal OCT4, Santa Cruz. Δπηπξφζζεηα, 
άιιεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε θαη ηεο 
νπξνδφρνπ θχζηεσο, δηαθξίλνπλ ηφζν ππξεληθή φζν θαη θπηηαξνπιαζκαηηθή 
έθθξαζε ηνπ Oct4A παξφκνηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 
[Sotomayor et al, 2009]. Πηζαλέο εμεγήζεηο αθνξνχλ ζε κεηαβνιέο ή 
αλαζηνιή ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ππξήλα, ή ζε ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
κεηά κεηαγξαθηθή πεξίνδν θαη ζρεηίδνληαη κε επηγελεηηθνχο κεραληζκνχο. 
Άιισζηε είλαη γλσζηφ φηη δηάθνξνη επηγελεηηθνί κεραληζκνί έρνπλ πξνηαζεί 
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γηα ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ stem θπηηάξσλ [Spirakow and Fisher, 
2007].  
 
 
 
     
4. ωνοτη  -  ςμπεπάζμαηα  

       Όινη νη ππφ εμέηαζε δείθηεο εθθξάδνληαη, ζε άιινηε άιιν βαζκφ, ηφζν 
ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ φζν θαη ζηνλ παξαθείκελν ηνπ φγθνπ  κε 
λενπιαζκαηηθφ λεθξηθφ ηζηφ.  
       ηνλ παξαθείκελν ηνπ φγθνπ, κε λενπιαζκαηηθφ λεθξηθφ ηζηφ, ε 
ζεηηθφηεηα αθνξά θπξίσο ζηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ ζσιελαξίσλ.  
Γηαπηζηψζεθε αζζελήο θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε  ηεο ΒΜΡ-7 ζηα 
ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα ζηνλ παξαθείκελν ηνπ φγθνπ λεθξηθφ ηζηφ. 
Σν ζεκαληηθφ  γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε ηεο BMP-7, κφξην ηνπ ππνδνρέα 
BMPR1B, εθθξάδεηαη ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε, ζην 
θπηηαξφπιαζκα αιιά θαη ζηνλ ππξήλα ησλ θπηηάξσλ ησλ νπξνθφξσλ 
ζσιελαξίσλ.Ζ ζαθήο παξνπζία ηνπ ππνδνρέα BMPRIB ζηα θχηηαξα ησλ 
εγγχο ζσιελαξίσλ,  κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηελ ελδερφκελε δξάζε ηεο ΒΜΡ-7 
ζηα ελ ιφγσ θχηηαξα. Αλαγλσξίζζεθαλ επίζεο ζέζεηο αλνζντζηνρεκηθήο 
ζεηηθφηεηαο γηα ηνλ αληαγσληζηή ηεο BMP-7 γθξεκιίλε ζην θπηαξφπιαζκα 
θπηηάξσλ ηνπ κε λενπιαζκαηηθνχ λεθξηθνχ ηζηνχ, ζε ηλσηηθέο θπξίσο 
πεξηνρέο. Σν γεγνλφο απηφ, ελδερνκέλσο επηηείλεη ηελ ειάηησζε ηεο 
παξνπζίαο ηεο BMP-7, αθνχ ε γθξεκιίλε, σο αληαγσληζηήο ηεο ΒΜΡ-7, 
αληαγσλίδεηαη ηελ έθθξαζή ηεο. 
       Αλαγλσξίζζεθε ζεηηθή ππξεληθή έθθξαζε ησλ ΔΕΖ2 θαη OCT4 (γηα ηνλ 
δείθηε απηφ θαη ηαπηφρξνλε θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε) ζε κεκνλσκέλα 
θχηηαξα ησλ ζσιελαξίσλ θπξίσο  θαη ειάρηζηα ησλ ζπεηξακάησλ. 
       Σν SOX2, παξφηη αλήθεη ζηνπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο, εληνπίζηεθε 
ζην θπηηαξφπιαζκα, ελψ εθθξαδφηαλ ππξεληθά ζε λεπξηθφ ηζηφ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο εζσηεξηθφο κάξηπξαο. Οπζηαζηηθά, πξνθχπηεη 
έληνλε θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξψζε ζηα ζσιελάξηα ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ 
φγθνπ λεθξηθνχ ηζηνχ. Σν γεγνλφο απηφ, πηζαλφλ ππνδειψλεη φηη  ε 
ζεηηθφηεηα γηα ην SOX2 δελ αθνξά stem θχηηαξα ζηνλ λεθξφ, αιιά κεηέπεηηα 
ζηάδηα θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο, πηζαλφλ ηειηθψο δηαθνξνπνηεκέλα 
ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα.  
       Γηα ηελ ΑLDH1, παξαηεξήζεθε έληνλε θπηηαξνπιαζκαηηθή εληφπηζε ζηα 
επηζειηαθά ζσιελαξηαθά θχηηαξα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε απμεκέλε 
έθθξαζε ηεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα stem θχηηαξα, αιιά παξαηεξείηαη θαη 
ζε πην δηαθνξνπνηεκέλα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ λεθξνχ. 
ε φηη αθνξά ην λεφπιαζκα, δηαπηζηψζεθε αζζελήο θπηηαξνπιαζκαηηθή  
ζεηηθφηεηα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ γηα ηελ BMP-7, κε ζαθή ηαπηφρξνλε 
φκσο ζεηηθφηεηα γηα ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ζεκαηνδνηηθήο νδνχ ηεο 
BMP-7 πνπ κειεηήζεθαλ (BMPRIB θαη γθξεκιίλε) θαη γηα ηνπο δπλεηηθνχο 
δείθηεο stem θπηηάξσλ.  
       Αλαγλσξίζζεθε ζεηηθή αλνζνρξψζε γηα ηνλ κεκβξαληθφ ππνδνρέα  
BMPRIB ζην θπηηαξφπιαζκα θαη ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε ησλ 
λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ, ελψ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην απξνζδφθεην 
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εχξεκα θαη ηεο ππξεληθήο εληφπηζεο ηνπ BMPRIB ζην λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, 
θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα ζε ζρέζε κε θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο ηνπ φγθνπ. 
       Ζ γθξεκιίλε, εθθξάδεηαη ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ λενπιαζκαηηθψλ  
θπηηάξσλ. 
       Ο παξάγσλ EZH2, εθθξάδεηαη ηνλ ππξήλα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, 
ελψ απφ πιεπξάο ηνπνγξαθηθήο εληφπηζεο ζην λεφπιαζκα, δηαπηζηψζεθε 
κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζεηηθψλ ππξήλσλ ζηελ πεξηθέξεηα ζε 
ζρέζε κε θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο φπνπ ε ζεηηθφηεηα ήηαλ ειάρηζηε. 
Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε δηαπίζησζε ηεο ζεηηθφηεηαο γηα EZH2 ζε κεγάιν 
πνζνζηφ ησλ θαξθηληθψλ  θπηηάξσλ ζε εκθαλείο ζέζεηο δηήζεζεο. 
       Αλαδείρζεθε ππξεληθή αιιά θαη θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε ηνπ OCT4  
ζηα θαξθηληθά θπηηαξα, κε κεγαιχηεξε ππξεληθή ζεηηθφηεηα θαη ππθλφηεηα 
ζηελ πεξηθέξεηα ζε ζρέζε κε θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο ηνπ φγθνπ.  
       Ζ αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ SOX2, ήηαλ εθηελψο 
θπηηαξνπιαζκαηηθή ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ.   
       Ζ ALDH1 ππεξ-εθθξάδεηαη ζηαζεξά θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζην 
θπηηαξφπιαζκα ησλ λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ λεθξνχ, ζε 
ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ κειεηήζεθαλ. Παξφιν πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κειέηεο σο γεληθφο δείθηεο αλαγλψξηζεο θαη απνκφλσζεο 
stem θπηηάξσλ ζε δηάθνξα φξγαλα, απφ ηα δεδνκέλα καο, δελ είλαη δπλαηφλ  
λα ηζρπξηζηνχκε φηη ππνδειψλεη ζέζεηο θπζηνινγηθψλ stem θπηηάξσλ ή 
θαξθηληθψλ stem θπηηάξσλ, ζην δηαπγνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα ηνπ λεθξνχ.  
       Σα απνηειέζκαηα απφ ηα δείγκαηα κε λενπιαζκαηηθνχ λεθξηθνχ 
παξεγρχκαηνο θαη θαξθηλψκαηνο ηνπ ίδηνπ αζζελνχο ζπγθξίζεθαλ κε ηε 
ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο δνθηκαζίαο Wilcoxon. Ζ ππξεληθή  έθθξαζε ηνπ 
BMPRIB, είλαη απμεκέλε ζην λεφπιαζκα ζπγθξηηηθά κε ηα ζσιελάξηα ηνπ 
παξαθείκελνπ ζηνλ φγθν λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο θαη ε κεηαβνιή είλαη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Wilcoxon p<0,001). Δπί πιένλ, δηαπηζηψζεθε  
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο έθθξαζεο ηεο γθξεκιίλεο, κε 
εληνλφηεξε έθθξαζε ζηνλ παξαθείκελν ηνπ φγθνπ  λεθξηθφ ηζηφ ζε ζρέζε κε 
ηνλ φγθν (Wilcoxon p<0,001). 
       ε φηη αθνξά ηελ ζπζρέηηζε ησλ κνξίσλ πνπ κειεηήζεθαλ κε 
θιηληθνπαζνινγηθέο παξακέηξνπο, ε παξνχζα κειέηε, δελ  απέδεημε  ηελ 
χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθήο δηαθνξάο ζηελ έθθξαζε ησλ επί κέξνπο 
παξαγφλησλ  ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ κεηαμχ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ.  
       Ζ ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, φζνλ αθνξά ηελ έθθξαζε 
ησλ επί κέξνπο παξαγφλησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ  βαζκίδα δηαθνξνπνίεζεο 
(Grade) ησλ φγθσλ, αλέδεημε  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κφλν γηα ηνλ 
παξάγνληα ΔΕΖ2 (p<0,007). πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε φηη, φζν απμάλεηαη 
ην Grade ηνπ λενπιάζκαηνο ηφζν κεηψλεηαη ε αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ 
ΔΕΖ2 ζηα λενπιαζκαηηθά θχηηαξα. Ζ έθθξαζε ησλ άιισλ δεηθηψλ είηε ζηνλ 
ππξήλα είηε ζην θπηηαξφπιαζκα, δελ κεηαβάιιεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά 
κεηαμχ ησλ Grade ηνπ φγθνπ. 
       Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαηά Spearman αλέδεημε ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο 
κεηαμχ αξθεηψλ δεηθηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  
       ηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ δηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ  OCT4  θαη 
BMPRIΒ (έληαζε ππξεληθήο έθθξαζεο  p<0,015,  r=0,48 , έληαζε 
θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο p<0,016,  r=0,361 ). Θεηηθή ζπζρέηηζε 
δηαπηζηψζεθε επίζεο ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ κεηαμχ  OCT4 θαη ΔΕΖ2 (έθηαζε 
ππξεληθήο έθθξαζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ φγθνπ  p<0,037,   r=0,382). Δπί 



 199 

πιένλ, αλαγλσξίζζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ κεηαμχ  
SOX2  θαη  γθξεκιίλεο  (έληαζε θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο  p<0,002,  r= 
0,467, έθηαζε θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο  p<0,019,  r=0,334), αιιά θαη 
κεηαμχ SOX2 θαη BMPRIΒ (έληαζε θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο       
p<0,05,   r=0,293).  
       Όζνλ αθνξά ηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ νπξνθφξσλ ζσιελαξίσλ ζηνλ 
παξαθείκελν ηνπ φγθνπ κε λενπιαζκαηηθφ  λεθξηθφ ηζηφ, δηαπηζηψζεθε ζεηηθή 
ζπζρέηηζε κεηαμχ SOX2 θαη BMPRIΒ (θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε  p<0,035,    
r = 0,338). ε φ,ηη αθνξά ηα ζπεηξάκαηα ζηνλ παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο 
κε λενπιαζκαηηθφ λεθξηθφ ηζηφ δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ κειεηήζεθαλ.  
       Οη αλσηέξσ ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο εθηειέζηεθαλ, κε ζθνπφ ηελ 
δηεξεχλεζε ελδερφκελεο ― ζπλνκηιίαο‖ κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ κνξίσλ ηεο 
εξγαζίαο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ 
κε ηελ επηθχιαμε φηη, ε αλνζντζηνρεκηθή κέζνδνο πξνζθέξεη κφλν ηελ 
πιεξνθνξία ηεο ζπλχπαξμεο ησλ παξαγφλησλ ζηα θαξθηληθά θαη ζηα 
παξαθείκελα ηνπ λενπιάζκαηνο, λεθξηθά θχηηαξα, θαη δελ δηεξεπλά 
νπζηαζηηθά ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο αιιειεπίδξαζε. 
       Απφ ηελ κειέηε καο πξνθχπηεη  ην ζπκπέξαζκα πηζαλήο ―δηαζπλνκηιίαο‖ 
ηνπ κνξίνπ ηεο ζεκαηνδνηηθήο νδνχ BMPRΗΒ κε ηνπο δείθηεο stem θπηηάξσλ 
OCT4 θαη SOX2. Οη ζπζρεηίζεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελδηαθέξνπζα 
ζπλ-έθθξαζε ησλ BMPRIB, OCT4 θαη EZH2, ζηελ πεξηθέξεηα θπξίσο ηνπ 
λενπιάζκαηνο, θαζηζηά, ίζσο, ηνπο δείθηεο απηνχο, ιεηηνπξγηθνχο παξάγνληεο 
ζε θνηλά δίθηπα κεηαγσγήο ζήκαηνο. Ωζηφζν, ε αλνζντζηνρεκηθή ζπζρέηηζε 
ηνπ BMPRIB κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο δείθηεο stem θπηηάξσλ, εκπεξηέρεη ηνλ 
θίλδπλν ππεξαπινχζηεπζεο θαηά ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ιεηηνπξγηθήο 
ζπζρέηηζεο, εμαηηίαο ηνπ ππθλνχ δηθηχνπ ζεκαηνδφηεζεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ 
νη παξάγνληεο απηνί. 
       Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο ζηαηηζηηθέο δνθηκαζίεο πνπ πξνέθπςαλ, παξά 
ηνλ θίλδπλν ππεξεθηίκεζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ ππφ δηεξεχλεζε κνξηαθψλ 
δεηθηψλ, πνπ εκπεξηέρνπλ, εηζεγνχληαη πηζαλψο  ηελ αιιειεπίδξαζε θαη 
δηαπινθή ησλ  κνξηαθώλ απηώλ δηθηύσλ ζηηο θπζηνινγηθέο θαη παζνινγηθέο 
δηεξγαζίεο  ηνπ λεθξνύ. 
       ηνλ παξαθείκελν ηνπ φγθνπ κε λενπιαζκαηηθφ λεθξηθφ ηζηφ, φπσο 
αλαθέξζεθε, δηαπηζηψζεθε αλνζντζηνρεκηθή ππξεληθή ζεηηθφηεηα ζε 
κεκνλσκέλα θχηηαξα θπξίσο ησλ νπξνθφξσλ ζσιελαξίσλ γηα ηνπο δείθηεο   
Oct4  EZH2 θαη ΒΜΡR1B. Σα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα πηζαλφλ εηζεγνχληαη ην 
ελδερόκελν ηεο παξνπζίαο δπλεηηθώλ stem θπηηάξσλ ζηηο ζέζεηο απηέο.  
       Όζνλ αθνξά ηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, δηαπηζηψζεθε αλνζντζηνρεκηθή 
ππξεληθή ζεηηθφηεηα ζηα θαξθηληθά θχηηαξα γηα ηνπο δείθηεο  Oct4  EZH2 θαη 
ΒΜΡR1B, κε ηδηαίηεξε θαηαλνκή ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λενπιάζκαηνο ζε 
ζρέζε κε θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε δηαπίζησζε ηεο 
ζεηηθφηεηαο γηα EZH2 ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ θαξθηληθψλ  θπηηάξσλ ζε 
εκθαλείο ζέζεηο δηήζεζεο. Σν απξνζδφθεην εχξεκα ηεο εληφπηζεο ζηνλ 
ππξήλα, ηνπ κεκβξαληθνχ ππνδνρέα ΒΜΡR1B, ζπκβαδίδεη κε αλάινγε 
δηαπίζησζε γηα γλσζηή θπηηαξνπιαζκαηηθή πξσηετλε (β-θαηελίλε) ζε 
θχηηαξα κε εληφπηζε ζηελ δηεζεηηθή παξπθή ηνπ θαξθίλνπ ζην παρχ έληεξν. 
Σα θχηηαξα απηά έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο θαξθηληθά stem θχηηαξα ηα νπνία 
πθίζηαληαη ηελ δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ [Brabletz T et al 2005, Schmalhofer O et 
al 2009]. ηελ ΔΜΣ, έρεη απνδνζεί επίζεο ε δπλαηφηεηα λα πξνζδίδεη ζε 
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θχηηαξα ηδηφηεηεο stem θπηηάξσλ [Mani et al, 2008]. ηελ παξνχζα κειέηε ε 
εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο δνθηκαζίαο ζπζρεηίζεσλ Spearman, ηζρπξνπνίεζε 
ηα κνξθνινγηθά επξήκαηα γηα ηνπο Oct4  EZH2 θαη ΒΜΡR1B, αλαδεηθλχνληαο 
ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ  Oct4 θαη ΒΜΡR1B (p<0,015) 
θαζψο θαη Oct4 θαη EZH2 (p<0,037). Όια ηα πξναλαθεξζέληα ππνζηεξίδνπλ 
ην ελδερόκελν ηεο παξνπζίαο δπλεηηθώλ θαξθηληθώλ stem θπηηάξσλ  ζην 
Γηαπγνθπηηαξηθό θαξθίλσκα ηνπ Νεθξνύ. 
 
 
5.Μελλονηικέρ Πποοπηικέρ  

 
       πκπεξαίλνληαο, ε παξνχζα κειέηε θαηέγξαςε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
ζπκβαίλνπλ θαηά ηε παζνγέλεηα ηνπ λεθξηθνχ θαξθίλνπ, ζην δίθηπν επηά 
θξίζηκσλ κνξηαθψλ παξαγφλησλ, ζε επίπεδν ελδνθπηηάξηαο νκνηφζηαζεο, 
αιιά θαη «ζπλνκηιίαο». Σαπηφρξνλα αλέδεημε ζέζεηο δπλεηηθψλ stem 
θπηηάξσλ θαη ζπζρεηίζεηο κε κφξηα ηεο ζεκαηνδνηηθήο νδνχ BMP-7, ζην 
παξαθείκελν ηνπ φγθνπ, κε λενπιαζκαηηθφ λεθξηθφ ηζηφ. H ζεξαπεπηηθή 
πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη κε ζαθήλεηα κνξηαθά κνλνπάηηα, κε 
ζθνπφ λα ηξνπνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη  λα αθνξά ζηελ ζπλδπαζηηθή 
ρνξήγεζε πεξηζζφηεξσλ απφ έλα ζθεπαζκάησλ, δεδνκέλνπ φηη νη δηαηαξαρέο 
θαηά ηελ εμέιημε κηαο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο, είλαη επίζεο πνιιαπιέο. 
Σέινο ε εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηψπηζε, επηθεληξψλεηαη ζην κνλαδηθφ γηα θάζε 
αζζελή, ζεξαπεπηηθφ ζρήκα, πνπ βαζίδεηαη ζην κνξηαθφ πξνθίι ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο παζνινγίαο. Υξεηάδεηαη λα ραξηνγξαθεζεί ζπλνιηθά ε νδφο, κε 
φινπο ηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο - ζεκαηνδνηηθέο πξσηεΐλεο, ψζηε λα 
πξνζδηνξηζηεί ην ηδηαίηεξν παζνινγηθφ – ππεξδξαζηήξην ζεκείν. 
       Παξαηεξψληαο ηνπο κνξηαθνχο παξάγνληεο μερσξηζηά, σο πξνο ηε 
ζεκαζία ηνπο ζην πιηθφ ηεο εξγαζίαο, πξνθχπηεη γηα ηνπο EZH2, OCT4, 
ΒΜPRΗΒ επηβιαβήο ζπκπεξηθνξά. Πξφθεηηαη γηα δείθηεο θπηηάξσλ κε 
ηδηφηεηεο δπλεηηθψλ stem θπηηάξσλ, πνπ ζπλ-εθθξάδνληαη ζηνλ 
λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, θαη επεθηείλνπλ ηελ δηήζεζε, ζηελ πεξηθέξεηα θπξίσο 
ηνπ φγθνπ. Σν πςειφ θνξηίν ηνπο ζηελ πεξηθεξηθή πεξηνρή δηήζεζεο, ζε 
ζρέζε κε ηηο θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο, αιιά θαη κε ηνλ κε- λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, 
εξκελεχεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ παξαγφλησλ απηψλ λα πξνζδίδνπλ ζηα 
λενπιαζκαηηθά θχηηαξα δηεζεηηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη θαζηεξσκέλν εμάιινπ, φηη 
ε επηζειηαθή πξνο κεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 
ζηελ θαξθηλνγέλεζε θαη επζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαξθηληθψλ θπηηάξσλ κε 
ραξαθηεξηζηηθά stem θπηηάξσλ [Mani et al, 2008], πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα 
εηζβάινπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ηζηφ. Όπσο αλαθέξζεθε, ε ζεξαπεπηηθή 
πξνζέγγηζε, ζα πξέπεη λα ιάβεη ζπλδπαζηηθφ ραξαθηήξα. Θα είλαη δειαδή, 
πην εχθνιε ε επίηεπμε ηνπ ίδηνπ κνξηαθνχ ζηφρνπ απφ πεξηζζφηεξα θάξκαθα 
πνπ απεπζχλνληαη ζε απηφλ. πλεπψο φηαλ ρνξεγεζνχλ ζθεπάζκαηα πνπ ζα 
θαηαθέξνπλ λα κεηψζνπλ ηελ έθθξαζε ησλ δεηθηψλ απηψλ ζηελ πεξηνρή 
δηήζεζεο,  ζα επηθέξνπλ ίζσο κείσζε ηνπ επεθηαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ccRCC. 
Δπηπιένλ, ζε φηη αθνξά ζηνλ ΔΕΖ2 θάλεθε φηη, φγθνη πςειήο θαθνήζεηαο 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφηεξε ππξεληθή έθθξαζε ΔΕΖ2. Γειαδή ν ΔΕΖ2 
ζρεηίδεηαη κε ηελ έλαξμε θπξίσο ηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη ιηγφηεξν κε ηελ 
εμέιημε ηεο θαθνήζεηαο.  
       Άιιν πιενλέθηεκα ηεο ζπλδπαζηηθήο αληηκεηψπηζεο είλαη ε πξνζβνιή 
κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεηαγσγηθήο νδνύ, ζε πνιιαπιά επίπεδα. ην κνληέιν 
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ηνπ ccRCC, επηβεβαηψζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ BMPRΗB θαη ηεο γθξεκιίλεο 
ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ. Ζ εθιεθηηθή αλαζηνιή ηεο γθξεκιίλεο ζπλεπψο, 
παξάιιεια κε απνθιεηζκφ ησλ νδψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ BMPRΗΒ, ίζσο 
κεηψζνπλ δξαζηηθά ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ ccRCC. Ίζσο δειαδή, πξνθύςεη 
πιενλέθηεκα από ηελ ζπλ-ρνξήγεζε αληαγσληζηηθώλ θαξκάθσλ, ώζηε λα 
απνθεύγεηαη ε ηνμηθόηεηα θάπνηνπ ζρήκαηνο.  
       Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλδπαζηηθήο ζεξαπείαο, ζεσξεί φηη έλα 
ζεξαπεπηηθφ ζρήκα είλαη ηζρπξφηεξν φηαλ πξνζβάιιεη ζπγρξφλσο 
δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δηαηαξαγκέλσλ θπηηάξσλ. ην κνληέιν ηεο ελ 
ιφγσ κειέηεο, ε αλαζηνιή ηεο θαξθηληθήο εμαιιαγήο κέζσ εμνπδεηέξσζεο 
πηζαλψλ θαξθηληθψλ stem θπηηάξσλ γηα ην ccRCC. 
       Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα κειέηε, θάλεθε πσο ε ALDH1 εκθαλίδεηαη  σο 
άκεζα εκπιεθφκελνο κνξηαθφο παξάγνληαο ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ 
ccRCC ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο άιινπο πνπ κειεηήζεθαλ. Ίζσο ε ηειεπηαία 
δηαπίζησζε γηα ηελ ππεξ-έθθξαζε ηεο ALDH1 λα έρεη ζεκαζία ζηελ 
ζεξαπεπηηθή επηινγή πνπ αθνξά ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο παξαγσγήο ξεηηλντθνχ 
νμένο ζην ccRCC, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ επεθηαηηθνχ 
δπλακηθνχ ηνπ φγθνπ.   
       Δίλαη θαλεξφ πσο ε απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θπθιηθψλ 
ξπζκηζηηθψλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ, δελ έρεη πιήξσο νινθιεξσζεί θαη 
πηζαλφλ ε απνθάιπςε λέσλ ζηνηρείσλ γχξσ απφ ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ 
κνξηαθψλ δηθηχσλ, λα απνθαιχςεη λένπο ζεξαπεπηηθνχο ζηφρνπο. Ζ παξνχζα 
εξγαζία ζπλέζεζε έλα κηθξφ κνξηαθφ πξνθίι ηνπ δηθηχνπ κφιηο επηά 
παξαγφλησλ, γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 49 αζζελείο πνπ κειεηήζεθαλ. 
Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ηνληζηνχλ νη ζχλζεηεο αιιειεπηδξάζεηο 
αλάκεζα ζηελ BMP-7 θαη ησλ δηθηχσλ δπλεηηθψλ stem θπηηάξσλ ζηνλ λεθξφ. 
Δίλαη γεγνλφο φηη απαηηνχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
πνιπάξηζκσλ δαηδαιψδσλ θπηηαξηθψλ δηθηχσλ θαη ε βνήζεηα καζεκαηηθψλ 
αιγνξίζκσλ, γηα λα αλαπαξαζηαζεί ην παζνγφλν δίθηπν ζηνλ λεθξφ θαη λα 
αλαδεηεζνχλ θαξκαθνινγηθέο κέζνδνη απνθαηάζηαζήο ηνπ. Ο ρεηξηζκφο ησλ 
κνξηαθψλ κεραληζκψλ, ζπληζηά έλα ζχλζεην κνληέιν δηάγλσζεο θαη 
ζεξαπείαο, ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή, ίζσο κεηαβάιινπλ κειινληηθά  ηελ θιηληθή 
πξαθηηθή. 
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

       Ζ  BMP-7 απνηειεί κφξην θιεηδί θαηά ηελ εκβξπνγέλεζε ζηνλ λεθξφ, ελψ 
κεηέπεηηα, ζεσξείηαη λεθξνπξνζηαηεπηηθφο παξάγσλ. Ο λεθξφο ραξαθηεξίδεηαη απφ 
κία κνλαδηθή πιαζηηθφηεηα κεηαμχ επηζειηαθψλ θαη κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ. Καηά 
ηελ αλάπηπμε ηνπ Νεθξνχ, ην επηζήιην ηνπ λεθξψλα δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο 
δηαδηθαζίαο ηεο Μεζεγρπκαηηθήο πξνο Δπηζειηαθή κεηάβαζε (ΜΔΣ – Mesenchymal 
Epithelial Transition). ηελ δηαδηθαζία απηή θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε BMP-7. Ζ 
αληίζηξνθε δηαδηθαζία - Δπηζειηαθή πξνο Μεζεγρπκαηηθή κεηάβαζε (ΔΜΣ), 
ζπκβάιιεη, κεηά απφ λεθξηθή βιάβε ζηνλ ελήιηθν λεθξφ, ζηελ δεκηνπξγία 
κεζεγρπκαηηθψλ θπηηάξσλ – ηλνβιαζηψλ κε δπλεηηθά ηειηθφ απνηέιεζκα λεθξηθή 
ίλσζε πνπ εθδειψλεηαη θιηληθά σο λεθξηθή αλεπάξθεηα.  Δθηφο απφ ηελ ηζηηθή 
αληίδξαζε κεηά απφ βιάβε, νη δηαδηθαζίεο  ΔΜΣ θαη ΜΔΣ ελέρνληαη ελεξγά ζηελ 
θαξθηλνγέλεζε θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηάζηαζεο. 
       Σα Stem (βιαζηηθά) θχηηαξα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκνηφζηαζε ησλ ηζηψλ, αιιά θαη 
ζηελ ηζηηθή επαλφξζσζε-απνθαηάζηαζε κεηά απφ βιάβε. Κχηηαξα κε ηηο κνλαδηθέο 
ηδηφηεηεο ησλ stem θπηηάξσλ (απην-αλαλέσζε θαη πνιπδπλακία), επίζεο εκπιέθνληαη 
ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαξθηλνγέλεζεο θαη κεηάζηαζεο. Οη κνλαδηθέο απηέο ηδηφηεηεο 
ησλ stem θπηηάξσλ θαζνξίδνληαη απφ κνξηαθά δίθηπα ζηα νπνία πξσηαγσληζηηθφ 
ξφιν παίδνπλ νη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο Oct4  Sox2 θαη Nanog, νη πξσηετλεο ηεο 
νκάδαο Polycomb φπνπ αλήθεη ν EZH2, θαη microRNAs.  Ζ ζεκαηνδνηηθή νδφο ηεο 
ΒΜΡ ζπκκεηέρεη δξαζηηθά θαηά ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ σξίκσλ ζσκαηηθψλ 
θπηηάξσλ ζε θχηηαξα κε ηδηφηεηεο stem θπηηάξσλ (iPS). ηνλ λεθξφ, πξφζθαηα, 
έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζέζεηο δπλεηηθψλ stem θπηηάξσλ.Σειεπηαίεο κειέηεο εηζεγνχληαη 
ηελ ζπκκεηνρή stem θπηηάξσλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο βιάβεο θαη ηελ 
θπηηαξηθή αλαγέλλεζε ζηνλ λεθξφ, ελψ ηα αθξηβή κνξηαθά γεγνλφηα, θαηά ηελ 
ζεκαληηθφηαηε θαη απφ θιηληθήο πιεπξάο δηαδηθαζία απηή, απνκέλνπλ λα 
δηεπθξηληζζνχλ.  
       Σν ζέκα stem θχηηαξα θαη λεθξφο απνηειεί έλα αλνηθηφ πξνο δηεξεχλεζε, 
θιηληθά πνιιά ππνζρφκελν πεδίν. 
       ηελ παξνχζα κειέηε, δηεξεπλήζεθε κε κνξθνινγηθή (αλνζντζηνρεκηθή) κέζνδν 
ζε λεθξηθφ ηζηφ in situ, ε πηζαλή ζπζρέηηζε κνξίσλ ηεο ζεκαηνδνηηθήο νδνχ ΒΜΡ, κε 
γλσζηνχο παξάγνληεο θιεηδί ζε κνξηαθά δίθηπα stem θπηηάξσλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 
αληηζψκαηα γηα ηνλ λεθξνπξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ΒΜΡ7, ηνλ ππνδνρέα ΒΜΡR1B 
θαη ηνλ αληαγσληζηή ηεο ΒΜΡ7 γθξεκιίλε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο αληηζψκαηα γηα 
ηνπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο Oct4  θαη  Sox2, γηα ηνλ παξάγνληα ηεο νκάδαο 
Polycomb EZH2, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηελ επηγελεηηθή ξχζκηζε ηεο κεηαγξαθήο θαη 
γηα έλα γλσζηφ δείθηε  stem θπηηάξσλ ηελ αιδευδηθή δευδξνγελάζε  ALDH1, ε 
νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαζνξηζηηθφ γηα ηελ ηχρε ησλ stem θπηηάξσλ παξάγνληα  
ξεηηλντθφ νμχ. Σα ηζηηθά δείγκαηα πξνήιζαλ απφ 49 αζζελείο (30 άλδξεο,19 
γπλαίθεο), ειηθίαο απφ 50 έσο 79 εηψλ. Ζ αλνζντζηνρεκηθή κέζνδνο εθαξκφζζεθε 
ζε εγρεηξεηηθφ πιηθφ λεθξεθηνκήο ιφγσ Γηαπγνθπηηαξηθνχ Καξθηλψκαηνο ηνπ 
Νεθξνχ. ην πιηθφ απηφ αλεπξίζθεηαη ηφζν ε λενπιαζκαηηθή κάδα, αιιά θαη ν 
παξαθείκελνο ηνπ λενπιάζκαηνο κε λενπιαζκαηηθφο λεθξηθφο ηζηφο. Καη ζηα δχν 
απηά ηζηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ λεθξεθηνκήο είλαη δπλαηφλ λα 
ηαπηνπνηεζνχλ ζέζεηο δπλεηηθψλ stem θπηηάξσλ (ζσκαηηθά stem θχηηαξα, θαξθηληθά 
stem θχηηαξα). Ζ έθθξαζε ησλ ππφ δηεξεχλεζε παξαγφλησλ κειεηήζεθε 
αλνζντζηνρεκηθά ηφζν ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ (θαξθηληθά θχηηαξα), φζν θαη ζηνλ 
παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο κε λενπιαζκαηηθφ λεθξηθφ ηζηφ, φπνπ εθηηκήζεθε ε 
πηζαλή θαηαλνκή ζηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ νπξνθφξσλ ζσιελαξίσλ, ηα 
ζπεηξάκαηα θαη ηνλ δηάκεζν ρψξν. Δθηηκήζεθε επίζεο ε αθξηβήο εληφπηζε ησλ ππφ 
κειέηε  παξαγφλησλ ζηα θχηηαξα (ππξήλαο, θπηηαξφπιαζκα, θπηηαξνπιαζκαηηθή 
κεκβξάλε). Σα απνηειέζκαηα απφ ηα δείγκαηα κε λενπιαζκαηηθνχ λεθξηθνχ 
παξεγρχκαηνο θαη θαξθηλψκαηνο ηνπ ίδηνπ αζζελνχο, ζπγθξίζεθαλ κε ηε  δνθηκαζία  
Wilcoxon. Ζ παξνπζία ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ έθθξαζεο ησλ δεηθηψλ ζηα ίδηα δείγκαηα 
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ειέρζεθε κε ηε δνθηκαζία ζπζρεηίζεσλ Spearman Corelation. Γηα ηε ζχγθξηζε 
πνιιαπιψλ νκάδσλ, επηζηξαηεχηεθε ε δνθηκαζία Kruskal Wallis. Οη 
θαηεγνξηνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο ειέρζεζαλ κε δνθηκαζία ρ2. ε φιεο ηηο δνθηκαζίεο, 
ηηκέο κε p value < 0,05 ζεσξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 
έγηλαλ κε ην πξφγξακκα SPSS 16.0 for windows.   
       Όινη νη ππφ εμέηαζε δείθηεο εθθξάδνληαη, ζε άιινηε άιιν βαζκφ, ηφζν ζηνλ 
λενπιαζκαηηθφ ηζηφ φζν θαη ζηνλ παξαθείκελν ηνπ φγθνπ  κε λενπιαζκαηηθφ 
λεθξηθφ ηζηφ.  
       ηνλ παξαθείκελν ηνπ φγθνπ, κε λενπιαζκαηηθφ λεθξηθφ ηζηφ, ε ζεηηθφηεηα 
αθνξά θπξίσο ζηα επηζειηαθά θχηηαξα ησλ ζσιελαξίσλ. Γηαπηζηψζεθε αζζελήο 
θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε  ηεο ΒΜΡ-7 ζηα ζσιελαξηαθά επηζειηαθά θχηηαξα ζηνλ 
παξαθείκελν ηνπ φγθνπ λεθξηθφ ηζηφ. Σν ζεκαληηθφ γηα ηελ ζεκαηνδφηεζε ηεο BMP-
7, κφξην ηνπ ππνδνρέα BMPR1B, εθθξάδεηαη ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε, 
ζην θπηηαξφπιαζκα αιιά θαη ζηνλ ππξήλα ησλ θπηηάξσλ ησλ νπξνθφξσλ 
ζσιελαξίσλ. Ζ ζαθήο παξνπζία ηνπ ππνδνρέα BMPRIB ζηα θχηηαξα ησλ εγγχο 
ζσιελαξίσλ,  κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ηελ ελδερφκελε δξάζε ηεο ΒΜΡ-7 ζηα ελ ιφγσ 
θχηηαξα. Αλαγλσξίζζεθαλ επίζεο ζέζεηο αλνζντζηνρεκηθήο ζεηηθφηεηαο γηα ηνλ 
αληαγσληζηή ηεο BMP-7 γθξεκιίλε ζην θπηηαξφπιαζκα θπηηάξσλ ηνπ κε 
λενπιαζκαηηθνχ λεθξηθνχ ηζηνχ, ζε ηλσηηθέο θπξίσο πεξηνρέο. Σν γεγνλφο απηφ, 
ελδερνκέλσο επηηείλεη ηελ ειάηησζε ηεο παξνπζίαο ηεο BMP-7, αθνχ ε ε γθξεκιίλε, 
σο αληαγσληζηήο ηεο ΒΜΡ-7, αληαγσλίδεηαη ηελ έθθξαζή ηεο. 
       Αλαγλσξίζζεθε ζεηηθή ππξεληθή έθθξαζε ησλ ΔΕΖ2 θαη OCT4 (γηα ηνλ δείθηε 
απηφ θαη ηαπηφρξνλε θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε) ζε κεκνλσκέλα θχηηαξα ησλ 
ζσιελαξίσλ θπξίσο  θαη ειάρηζηα ησλ ζπεηξακάησλ.Σν SOX2, παξφηη αλήθεη ζηνπο 
κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο, εληνπίζηεθε ζην θπηηαξφπιαζκα θαη φρη ζηνλ ππξήλα, 
ελψ εθθξαδφηαλ ππξεληθά ζε λεπξηθφ ηζηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο εζσηεξηθφο 
κάξηπξαο. Οπζηαζηηθά, πξνθχπηεη έληνλε θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξψζε ζηα ζσιελάξηα 
ηνπ παξαθείκελνπ ηνπ φγθνπ λεθξηθνχ ηζηνχ. Σν γεγνλφο απηφ, πηζαλφλ ππνδειψλεη 
φηη ε ζεηηθφηεηα γηα ην SOX2 δελ αθνξά stem θχηηαξα ζηνλ λεθξφ, αιιά κεηέπεηηα 
ζηάδηα θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο, πηζαλφλ ηειηθψο δηαθνξνπνηεκέλα ζσιελαξηαθά 
επηζειηαθά θχηηαξα. Γηα ηελ ΑLDH1, παξαηεξήζεθε έληνλε θπηηαξνπιαζκαηηθή 
εληφπηζε ζηα επηζειηαθά ζσιελαξηαθά θχηηαξα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε 
απμεκέλε έθθξαζε ηεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηα stem θχηηαξα, αιιά παξαηεξείηαη 
θαη ζε πην δηαθνξνπνηεκέλα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ λεθξνχ. 
       ε φηη αθνξά ην λεφπιαζκα, δηαπηζηψζεθε αζζελήο θπηηαξνπιαζκαηηθή  
ζεηηθφηεηα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ γηα ηελ BMP-7, κε ζαθή ηαπηφρξνλε φκσο 
ζεηηθφηεηα γηα ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο ηεο ζεκαηνδνηηθήο νδνχ ηεο BMP-7 πνπ 
κειεηήζεθαλ (BMPRIB θαη γθξεκιίλε) θαη γηα ηνπο δπλεηηθνχο δείθηεο stem 
θπηηάξσλ. Αλαγλσξίζζεθε ζεηηθή αλνζνρξψζε γηα ηνλ κεκβξαληθφ ππνδνρέα 
BMPRIB ζην θπηηαξφπιαζκα θαη ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε ησλ 
λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ, ελψ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην απξνζδφθεην εχξεκα 
θαη ηεο ππξεληθήο εληφπηζεο ηνπ BMPRIB ζην λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, θαη ηδηαίηεξα ζηελ 
πεξηθέξεηα ζε ζρέζε κε θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο ηνπ φγθνπ. Ζ γθξεκιίλε, εθθξάδεηαη 
ζην θπηηαξφπιαζκα ησλ λενπιαζκαηηθψλ  θπηηάξσλ. Ο παξάγσλ  EZH2, εθθξάδεηαη 
ηνλ ππξήλα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ, ελψ απφ πιεπξάο ηνπνγξαθηθήο εληφπηζεο 
ζην λεφπιαζκα, δηαπηζηψζεθε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζεηηθψλ ππξήλσλ 
ζηελ πεξηθέξεηα ζε ζρέζε κε θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο φπνπ ε ζεηηθφηεηα ήηαλ 
ειάρηζηε. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε δηαπίζησζε ηεο ζεηηθφηεηαο γηα EZH2 ζε κεγάιν 
πνζνζηφ ησλ θαξθηληθψλ  θπηηάξσλ ζε εκθαλείο ζέζεηο δηήζεζεο. Αλαδείρζεθε 
ππξεληθή αιιά θαη θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε ηνπ OCT4  ζηα θαξθηληθά θπηηαξα, 
κε κεγαιχηεξε ππξεληθή ζεηηθφηεηα θαη ππθλφηεηα ζηελ πεξηθέξεηα ζε ζρέζε κε 
θεληξηθφηεξεο πεξηνρέο ηνπ φγθνπ.  Ζ αλνζνηζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ SOX2, ήηαλ 
εθηελψο θπηηαξνπιαζκαηηθή ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ.   
       Ζ ALDH1 ππεξ-εθθξάδεηαη ζηαζεξά θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζην θπηηαξφπιαζκα 
ησλ λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ λεθξνχ, ζε ζρέζε κε φινπο ηνπο 
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άιινπο παξάγνληεο πνπ κειεηήζεθαλ. Παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κειέηεο σο 
γεληθφο δείθηεο αλαγλψξηζεο θαη απνκφλσζεο stem θπηηάξσλ ζε δηάθνξα φξγαλα, 
απφ ηα δεδνκέλα καο, δελ είλαη δπλαηφλ  λα ηζρπξηζηνχκε φηη ππνδειψλεη ζέζεηο 
θπζηνινγηθψλ stem θπηηάξσλ ή θαξθηληθψλ stem θπηηάξσλ, ζην δηαπγνθπηηαξηθφ 
θαξθίλσκα ηνπ λεθξνχ.  
       Σα απνηειέζκαηα απφ ηα δείγκαηα κε λενπιαζκαηηθνχ λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο 
θαη θαξθηλψκαηνο ηνπ ίδηνπ αζζελνχο ζπγθξίζεθαλ κε ηε ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο 
δνθηκαζίαο Wilcoxon. Ζ ππξεληθή έθθξαζε ηνπ BMPRIB, είλαη απμεκέλε ζην 
λεφπιαζκα ζπγθξηηηθά κε ηα ζσιελάξηα ηνπ παξαθείκελνπ ζηνλ φγθν λεθξηθνχ 
παξεγρχκαηνο θαη ε κεηαβνιή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Wilcoxon p<0,001). Δπί 
πιένλ, δηαπηζηψζεθε  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο έθθξαζεο ηεο 
γθξεκιίλεο, κε εληνλφηεξε έθθξαζε ζηνλ παξαθείκελν ηνπ φγθνπ  λεθξηθφ ηζηφ ζε 
ζρέζε κε ηνλ φγθν (Wilcoxon p<0,001). 
       ε φηη αθνξά ηελ ζπζρέηηζε ησλ κνξίσλ πνπ κειεηήζεθαλ κε 
θιηληθνπαζνινγηθέο παξακέηξνπο, ε παξνχζα κειέηε, δελ  απέδεημε  ηελ χπαξμε 
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθήο δηαθνξάο ζηελ έθθξαζε ησλ επί κέξνπο παξαγφλησλ  ζηνλ 
λενπιαζκαηηθφ ηζηφ κεηαμχ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Ζ ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ, φζνλ αθνξά ηελ έθθξαζε ησλ επί κέξνπο παξαγφλησλ ζε 
ζπλάξηεζε κε ηελ βαζκίδα δηαθνξνπνίεζεο (Grade) ησλ φγθσλ, αλέδεημε  ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κφλν γηα ηνλ παξάγνληα ΔΕΖ2 (p<0,007). πγθεθξηκέλα, 
δηαπηζηψζεθε φηη, φζν απμάλεηαη ην Grade ηνπ λενπιάζκαηνο ηφζν κεηψλεηαη ε 
αλνζντζηνρεκηθή έθθξαζε ηνπ ΔΕΖ2 ζηα λενπιαζκαηηθά θχηηαξα. Ζ έθθξαζε ησλ 
άιισλ δεηθηψλ είηε ζηνλ ππξήλα είηε ζην θπηηαξφπιαζκα, δελ κεηαβάιιεηαη 
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ Grade ηνπ φγθνπ. 
       Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαηά Spearman αλέδεημε ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 
αξθεηψλ δεηθηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  ηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ δηαπηζηψζεθε 
ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ  OCT4  θαη BMPRIΒ (έληαζε ππξεληθήο έθθξαζεο  p<0,015,  
r=0,48, έληαζε θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο p<0,016, r=0,361). Θεηηθή ζπζρέηηζε 
δηαπηζηψζεθε επίζεο ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ κεηαμχ OCT4 θαη ΔΕΖ2 (έθηαζε 
ππξεληθήο έθθξαζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ φγθνπ p<0,037, r=0,382). Δπί πιένλ, 
αλαγλσξίζζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ κεηαμχ SOX2 θαη 
γθξεκιίλεο (έληαζε θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο p<0,002, r=0,467, έθηαζε 
θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο  p<0,019,  r=0,334), αιιά θαη κεηαμχ  SOX2 θαη 
BMPRIΒ  (έληαζε θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο p<0,05, r=0,293).  Όζνλ αθνξά ηα 
επηζειηαθά θχηηαξα ησλ νπξνθφξσλ ζσιελαξίσλ ζηνλ παξαθείκελν ηνπ φγθνπ κε 
λενπιαζκαηηθφ  λεθξηθφ ηζηφ, δηαπηζηψζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ SOX2 θαη 
BMPRIΒ (θπηηαξνπιαζκαηηθή έθθξαζε p<0,035, r = 0,338). ε φ,ηη αθνξά ηα 
ζπεηξάκαηα ζηνλ παξαθείκελν ηνπ λενπιάζκαηνο κε λενπιαζκαηηθφ λεθξηθφ ηζηφ 
δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ 
κειεηήζεθαλ.  
       Οη αλσηέξσ ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο εθηειέζηεθαλ, κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε 
ελδερφκελεο ―ζπλνκηιίαο‖ κεηαμχ ησλ επηιεγκέλσλ κνξίσλ ηεο εξγαζίαο. Σα 
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ κε ηελ επηθχιαμε φηη, 
ε αλνζντζηνρεκηθή κέζνδνο πξνζθέξεη κφλν ηελ πιεξνθνξία ηεο ζπλχπαξμεο ησλ 
παξαγφλησλ ζηα θαξθηληθά θαη ζηα παξαθείκελα ηνπ λενπιάζκαηνο, λεθξηθά 
θχηηαξα, θαη δελ δηεξεπλά νπζηαζηηθά ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο αιιειεπίδξαζε. 
       Απφ ηελ κειέηε καο πξνθχπηεη  ην ζπκπέξαζκα πηζαλήο ―δηαζπλνκηιίαο‖ ηνπ 
κνξίνπ ηεο ζεκαηνδνηηθήο νδνχ BMPRΗΒ κε ηνπο δείθηεο stem θπηηάξσλ OCT4 θαη 
SOX2. Οη ζπζρεηίζεηο απηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελδηαθέξνπζα ζπλ-έθθξαζε ησλ 
BMPRIB, OCT4 θαη EZH2, ζηελ πεξηθέξεηα θπξίσο ηνπ λενπιάζκαηνο, θαζηζηά, 
ίζσο, ηνπο δείθηεο απηνχο, ιεηηνπξγηθνχο παξάγνληεο ζε θνηλά δίθηπα κεηαγσγήο 
ζήκαηνο. Ωζηφζν, ε αλνζντζηνρεκηθή ζπζρέηηζε ηνπ BMPRIB κε ηνπο 
πξναλαθεξζέληεο δείθηεο stem θπηηάξσλ, εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν 
ππεξαπινχζηεπζεο θαηά ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ιεηηνπξγηθήο ζπζρέηηζεο, 
εμαηηίαο ηνπ ππθλνχ δηθηχνπ ζεκαηνδφηεζεο φπνπ ζπκκεηέρνπλ νη παξάγνληεο 
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απηνί. Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο ζηαηηζηηθέο δνθηκαζίεο πνπ πξνέθπςαλ, παξά ηνλ 
θίλδπλν ππεξεθηίκεζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ ππφ δηεξεχλεζε κνξηαθψλ δεηθηψλ, 
πνπ εκπεξηέρνπλ, εηζεγνχληαη πηζαλψο  ηελ αιιειεπίδξαζε θαη δηαπινθή ησλ  
κνξηαθώλ απηώλ δηθηύσλ ζηηο θπζηνινγηθέο θαη παζνινγηθέο δηεξγαζίεο  ηνπ λεθξνύ. 
       ηνλ παξαθείκελν ηνπ φγθνπ κε λενπιαζκαηηθφ λεθξηθφ ηζηφ, φπσο 
αλαθέξζεθε,  δηαπηζηψζεθε αλνζντζηνρεκηθή ππξεληθή ζεηηθφηεηα ζε κεκνλσκέλα 
θχηηαξα θπξίσο ησλ νπξνθφξσλ ζσιελαξίσλ γηα ηνπο δείθηεο   Oct4  EZH2 θαη 
ΒΜΡRIB. Σα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα πηζαλφλ εηζεγνχληαη ην ελδερόκελν ηεο 
παξνπζίαο δπλεηηθώλ stem θπηηάξσλ ζηηο ζέζεηο απηέο.  
       Όζνλ αθνξά ηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, δηαπηζηψζεθε αλνζντζηνρεκηθή ππξεληθή 
ζεηηθφηεηα ζηα θαξθηληθά θχηηαξα γηα ηνπο δείθηεο  OCT4  EZH2 θαη ΒΜΡRIB, κε 
ηδηαίηεξε θαηαλνκή ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ λενπιάζκαηνο ζε ζρέζε κε θεληξηθφηεξεο 
πεξηνρέο. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε δηαπίζησζε ηεο ζεηηθφηεηαο γηα EZH2 ζε κεγάιν 
πνζνζηφ ησλ θαξθηληθψλ  θπηηάξσλ ζε εκθαλείο ζέζεηο δηήζεζεο. Σν απξνζδφθεην 
εχξεκα ηεο εληφπηζεο ζηνλ ππξήλα, ηνπ κεκβξαληθνχ ππνδνρέα ΒΜΡRIB, 
ζπκβαδίδεη κε αλάινγε δηαπίζησζε γηα γλσζηή θπηηαξνπιαζκαηηθή πξσηετλε (β-
θαηελίλε) ζε θχηηαξα κε εληφπηζε ζηελ δηεζεηηθή παξπθή ηνπ θαξθίλνπ ζην παρχ 
έληεξν. Σα θχηηαξα απηά έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο θαξθηληθά stem θχηηαξα ηα νπνία 
πθίζηαληαη ηελ δηαδηθαζία ηεο ΔΜΣ. ηελ ΔΜΣ, έρεη απνδνζεί επίζεο ε δπλαηφηεηα 
λα πξνζδίδεη ζε θχηηαξα ηδηφηεηεο stem θπηηάξσλ. ηελ παξνχζα κειέηε ε 
εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο δνθηκαζίαο ζπζρεηίζεσλ Spearman, ηζρπξνπνίεζε ηα 
κνξθνινγηθά επξήκαηα γηα ηνπο OCT4  EZH2 θαη ΒΜΡRIB, αλαδεηθλχνληαο ζεηηθή, 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ  Oct4 θαη ΒΜΡRIB (p<0,015) θαζψο θαη 
OCT4 θαη EZH2 (p<0,037). Όια ηα πξναλαθεξζέληα ππνζηεξίδνπλ ην ελδερόκελν 
ηεο παξνπζίαο δπλεηηθώλ θαξθηληθώλ stem θπηηάξσλ  ζην Γηαπγνθπηηαξηθό 
θαξθίλσκα ηνπ Νεθξνύ. 
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Summary 

       BMP-7 is a key molecule during kidney embryogenesis, and later is considered  
a renoprotective factor.   
       The kidney is characterized by a unique plasticity between epithelial and 
mesenchymal cells. In developing kidney, the epithelium of the nephron is created 
through the process of Epithelial to Mesenchymal Transition (MET - Mesenchymal 
Epithelial Transition). In this process BMP-7 plays a pivotal role. The reverse process 
- Epithelial to Mesenchymal Transition (EMT) contributes the creation of 
mesenchymal cells - fibroblasts with the potential outcome of renal fibrosis that 
manifests clinically as renal failure. Besides the tissue reaction after injury, EMT and 
MET are actively involved in the process of carcinogenesis and metastasis. Stem 
cells are involved in tissue homeostasis and regeneration after injury as well. Cells 
with the unique properties of stem cells (self-renew and plurypotency), are also 
involved in carcinogenesis and metastasis.  
       These unique stem cell properties are regulated by molecular networks in which 
the transcription factors OCT4 SOX2, Nanog, Polycomb group proteins (EZH2), and 
microRNAs, pose a critical role. 
       The BMP signaling pathway participates actively in reprogramming somatic cells 
into mature cells with stem cells properties (iPS). Former publications have 
recognized potential stem cells in the kidney. Recent studies suggest the 
involvement of stem cells during regeneration after renal injury, while the exact 
molecular events within this process remain to be clarified. The addressed issue of  
renal stem cells  is an open and promising research field.  
       In this study, we investigated with a morphological method 
(immunohistochemistry)  in renal tissue in situ, the possible correlation between the 
molecules of BMP signaling pathway with known key factors in stem cell molecular 
networks. We used antibodies against the renoprotective factor BMP-7, its receptor 
BMRRIB and its antagonist gremlin. Furthermore we used antibodies against the 
transcription factors OCT4 and SOX2, the member of the Polycomb group proteins 
EZH2, which is involved in the epigenetic regulation of transcription and a known 
stem cells marker, aldehyd dehydrogenase ALDH1, which is associated with retinoic 
acid, which plays a key role in determining stem cell fate. We obtained tissue 
samples from 49 patients (30 men, 19 women) aged 50 to 79 years. The 
immunohistochemical technique was applied to the surgical  material of renal clear 
cell carcinoma. The biopsy samples contained  both neoplastic and and adjacent to 
the tumor non-neoplastic the renal tissue. In both compartments it is possible to 
identify locations of potential stem cells (somatic stem cells, cancer stem cells). The 
expression of the investigated factors was studied in both tumor tissue (tumor cells) 
and in the counterpart non-neoplastic renal tissue, we assessed the potential 
distribution in renal epithelial tubular cells, the glomeruli and the interstitium. We also 
assessed the precise location of the studied factors in the cells (nucleus, cytoplasm, 
cytoplasmic membrane).  
       The results of the samples from non-malignant renal parenchyma and carcinoma 
of the same patient were compared with Wilcoxon statistical analysis test. The 
correlations between the expression of different markers, in the same samples was 
tested by Spearman Corelation test. For the multiple group comparison, we used the  
Kruskal Wallis statistical test. The categorized variables were audited by chi square. 
In all tests, p value <0,05 was considered statistically significant. The statistical 
analysis was performed with the SPSS program 16.0 for windows.  
       All present indicators are expressed in varying degrees, both in tumor tissue and 
in the adjacent non-neoplastic kidney tissue. In the counterpart non-neoplastic kidney 
ttissue immunohistochemical nuclear positivity was detected mainly in single tubular 
cells.  
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              BMP-7 expression was week in tubular epithelial cells of the counterpart 
kidney tissue. Its receptor, BMPRIB was expressed in the cytoplasmic membrane in 
the cytoplasm and in the nucleus of the tubular epithelial cells. The clear presence of 
BMPRIB in the proximal tubular cells, may support a possible effect of BMP-7 in 
these cells. Furthermore, gremlin immunohistochemical positivity was also expressed 
in the cytoplasm of non-malignant kidney tissue, particularly in  areas of fibrosis. In 
fact, gremlin may exacerbate the decrease in the presence of BMP-7, since it 
antagonizes BMP-7 expression.  
       Acknowledged positive nuclear expression of EZH2 and OCT4 (cytoplasmic co-
expression) was noted in single tubular cells. SOX2, although it is considered a 
transcription factor, it was found in the cytoplasm and not in the nucleus. Its nuclear 
expression in the nervous tissue was used as an internal control. Basically, it showed 
strong cytoplasmic staining in the renal tubuli of the counterpart renal tissue. This 
probably indicates that SOX2 is not a stem cell marker, but more likely it indicates 
later stages of cell differentiation in the kidney, maybe final diferentated tubular 
epithelial cells. ALDH1, showed strong cytoplasmic localization in the tubular 
epithelial cells, suggesting that its expression is not restricted to stem cells but also 
occurs in more differentiated tubular epithelial cells.  
       Regarding the neoplastic tissue, there was weak cytoplasmic positivity for BMP-
7, but with a clear concomitant positivity for the individual molecules of the signaling 
pathway of BMP-7 that were studied (BMPRIB and gremlin) and for the potential 
stem cell markers. Positive staining was recognized for the BMPRIB membrane 
receptor in the cytoplasm and cytoplasmic membrane of tumor cells, while an 
interesting and unexpected finding was the nuclear localization of BMPRIB in the 
tumor tissue, especially in the peripheric region compared to more central areas of 
the tumor. Gremlin was expressed in the cytoplasm of cancer cells. EZH2 expression 
was noted in the nuclei of cancer cells, while in terms of topographic localization in 
the tumor, it showed a higher incidence of positive nuclei in the periphery region 
compared to more central areas where the positivity was minimal. Notable was the 
EZH2 positivity in a large percentage of tumor cells in apparent invasive front 
positions. Both nuclear and cytoplasmic expression for OCT4 was found in neoplastic 
and non neoplastic tissue. The tumor cells expressed greater density of nuclear 
positivity in the periphery region compared to more central areas of the tumor. The 
immunohistochemical expression of SOX2, was extensively cytoplasmic in the tumor 
tissue.  
       ALDH1 was widely over-expressed in the cytoplasm of the  tumor cells in 
ccRCC, compared with the other studied factors. Although  ALDH1 is been used as a 
general marker for the identification and isolation of stem cells in various organs, it 
can be argued that it indicates adult  or cancer stem cells in clear cell carcinoma of 
the kidney.  
       The results from non-malignant renal parenchyma and carcinoma of the same 
patient were compared using the statistical test Wilcoxon. Nuclear expression of 
BMPRIB, is increased in the tumor compared with the tubular cells of  the adjacent 
renal parenchyma and the increasion is statistically significant (Wilcoxon p <0,001). 
Moreover, we found a statistically significant increase between the expression of 
gremlin in the counterpart kidney tissue in relation to the tumor tissue. (Wilcoxon p 
<0,001).  
       Regarding the correlation of the studied factors with clinicopathological 
parameters, this study has not demonstrated a statistically significant difference in 
the expression of individual factors in the tumor tissue between men and women. 
The statistical evaluation of the expression of the individual factors in relation to the 
different tumor grade (Grade) showed a statistically significant correlation only for the 
factor EZH2 (p <0,007). It was found that with increasing tumor Grade, the 
immunohistochemical expression of EZH2 in tumor cells was weaker.  
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       The statistical Spearman correlation analysis, shower positive correlations 
between several markers of this study. In the tumor cells, a positive correlation was 
revealed between OCT4 and BMPRIB (intensity of nuclear expression  p <0,015, r = 
0,48, intensity of cytoplasmic expression p <0,016, r = 0,361). Positive correlation 
was also found in tumor cells between OCT4 and EZH2 (nuclear expression in the 
periphery of the tumor p <0,037, r = 0,382). Moreover, a positive correlation 
concerning the  tumor cells, was found between gremlin and SOX2 (intensity 
cytoplasmic expression p <0,002, r = 0,467, and cytoplasmic expression p <0,019, r 
= 0,334), and between SOX2 and BMPRIB (intensity of cytoplasmic expression p < 
0,05, r = 0,293). Regarding the renal tubular epithelial cells in the counterpart kidney 
tissue, a positive correlation between SOX2 and BMPRIB (cytoplasmic expression of 
p <0,035, r = 0,338) was found. In terms of the glomeruli in the counterpart kidney 
tissue, it  showed no statistically significant correlation between the studied factors.  
These statistical correlations were performed in order to investigate any possible 
"cross-talk" between the selected markers in the present study. The conclusions 
should be evaluated, having in mind that the immunohistochemical method provides 
only the information of the coexistence of the studied factors in cancer and in the  
counterpart renal tissue, and not of the possible functional interactions that may take 
place.  
       From the present study, we concluded probable "cross-talks" between factors of 
the BMP-7 signaling pathway, with stem cell markers OCT4 and SOX2. These 
correlations, combined with the interesting co-expression of BMPRIB, OCT4 and 
EZH2, mainly at the periphery of the tumor, can probably lead to the conclusion that 
these markers may act in common signal transduction networks. However, the 
correlation of the immunohistochemical expression of BMPRIB and the above 
potential stem cell markers, involves the risk of oversimplification,  due to the dense 
network signaling that these factors are involved. The statistical correlation test 
results, despite the risk of overestimation, probably suggest an interaction and 
interdependence of these molecular networks in physiological and pathological 
processes in the kidney. In the counterpart renal tissue, as mentioned above, the 
immunohistochemical nuclear positivity for OCT4, EZH2 and BMPRIB, that was 
detected mainly  in single tubular cells may suggest a possible presence of potential 
stem cells in these positions.  
        Regarding the tumor tissue, we detected immunohistochemical nuclear positivity 
for OCT4, EZH2 and BMRRIB with a noted distribution in the tumor periphery region 
compared to more central areas. Interestig was the finding of EZH2 positivity in a 
large percentage of tumor cells in invasive front positions. The unexpected finding of 
nuclear localisation of the membrane receptor BMRRIB, is consistent with a similar 
finding for a well known cytoplasmic protein (beta-catenin) that was found in the 
nucleus of cells in the invasive edge in colon cancer. These cells have been 
identified as cancer stem cells, which have undergone EMT process. In the present 
study, the application of the statistical correlation Spearman test, strengthened the 
morphological findings on OCT4, EZH2 and BMRRIB, revealing positive correlations 
between OCT4 and BMRRIB (p <0,015) and OCT4 and EZH2 (p <0,037). All these 
support the possibility of the presence of potential cancer stem cells in renal clear cell 
carcinoma. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A  

ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΝΣΗΧΜΑΣΧΝ 

 

A1. ΒΜP-7 

 

 
Πίλαθαο A1 : Καηαγξαθή αλνζντζηνρεκηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην αληίζσκα ηεο ΒΜP-7, 
αλά ηζηνινγηθά ζηνηρεία  
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A2. BMPRIB 

 

 
Πίλαθαο A2 : Καηαγξαθή αλνζντζηνρεκηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην αληίζσκα ηεο 
ΒΜPRIB, αλά ηζηνινγηθά ζηνηρεία (Κ : θπηηαξόπιαζκα, Π : ππξήλαο) 
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Α3. ΓΚΡΔΜΛΗΝΖ 
 

 

Πίλαθαο Α3 : Καηαγξαθή αλνζντζηνρεκηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην αληίζσκα ηεο 
Γθξεκιίλεο, αλά ηζηνινγηθά ζηνηρεία 
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A4. ALDH1 

 

Πίλαθαο A4 : Καηαγξαθή αλνζντζηνρεκηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην αληίζσκα ηεο 

ALDH1, αλά ηζηνινγηθά ζηνηρεία 
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A5. EZH2 

 

Πίλαθαο A5 : Καηαγξαθή αλνζντζηνρεκηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην αληίζσκα ΔΕΖ2, 
αλά ηζηνινγηθά ζηνηρεία (Π : ππξεληθή εληόπηζε) 
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A6. SOX2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο A6: Καηαγξαθή αλνζντζηνρεκηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην αληίζσκα ηνπ SOX2, 
αλά ηζηνινγηθά ζηνηρεία 
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A7. OCT4 
 

πίλαθαο A6 : Καηαγξαθή αλνζντζηνρεκηθώλ απνηειεζκάησλ γηα ην αληίζσκα ηνπ 

OCT4, αλά ηζηνινγηθά ζηνηρεία (Κ : θπηηαξόπιαζκα, Π : ππξήλαο)  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ  

Α. ηαηηζηηθή εθαξκνγή Wilcoxon, ζπκπεξηθνξά θάζε κεκνλσκέλνπ 

αληηζψκαηνο (έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ πεξηγξαθή θάζε αληηζψκαηνο 

ρσξηζηά).  

Β. ηαηηζηηθή εθαξκνγή Wilcoxon ζε φηη αθνξά ηελ έθθξαζε επηκέξνπο 

κειεηεζέλησλ παξαγφλησλ ζηνλ φγθν θαη κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ.  

Γ. Correlation. (πζρέηηζε ηεο έθθξαζεο (έληαζε θαη έθηαζε) φισλ ησλ 

αληηζσκάησλ, ζην λενπιαζκαηηθφ ηζηφ - φγθν (θπηηαξνπιαζκαηηθή θαη 

ππξεληθή εληφπηζε) - θαη  (Γ) ζην κε λενπιαζκαηηθφ ηζηφ.  

Δ. Kruskal Wallis – x2, γηα λα ζπγθξίλνπκε ηελ αλνζνρξψζε γηα ηνπο 

επηκέξνπο παξάγνληεο ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ κε ην βαζκφ θαθνήζεηαο 

(grade)  

 

Α. ηαηιζηική εθαπμογή  Wilcoxon 

       Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ, έρνπλ ππνγξακηζηεί ηα 
απνηειέζκαηα εθείλα πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά γηα ην Wilcoxon test. Σν 
απνηέιεζκα ηνπ Wilcoxon test αλαθέξεηαη ζηελ πξψηε γξακκή σο Ε, ελψ ην 
p-value ηνπ αληίζηνηρνπ ηεζη αλαγξάθεηαη ζηελ δεχηεξε γξακκή. Δδψ ζα 
πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα έρνπκε φηαλ ην  
p-value <0.05 (δειαδή ειέγρνπκε ζε 5% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο- πνπ δελ 
ζεσξείηαη default). ην Wilcoxon test ζρνιηάδεηαη κφλν ην p-value γηα ηελ 
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (δεχηεξε γξακκή απφ ηνλ πίλαθα). 
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Α1. ΒΜPRIΒ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γηα ηελ αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε ηνπ αληηζψκαηνο ηνπ BMPRIΒ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ 
φγθνπ θαη ζσιελαξίσλ (p<0,001) γηα ππξεληθή ρξψζε, ελψ ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξψζε δελ ππήξρε ζηαηηζηηθή 
δηαθνξά. 
 
 
 
 
 

Test Statistics
b
 

 ΟΓΚΟ(K) ΜΔ 

ΩΛΖΝΑΡΗΑ (Κ) 

Z -,404
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,686 

Exact Sig. (2-tailed) ,807 

Exact Sig. (1-tailed) ,404 

Point Probability ,087 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Test Statistics
b
 

 ΟΓΚΟ (Π) ΜΔ 

ΩΛΖΝΑΡΗΑ (Π) 

Z -3,230
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

Exact Sig. (2-tailed) ,001 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Γηα ηελ αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε ηνπ αληηζψκαηνο ηνπ BMPRIΒ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη  κεηαμχ 

ζσιελαξίσλ θαη ζπεηξακάησλ (p<0,0001) ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή ρξψζε θαη ζηελ ππξεληθή εληφπηζε (p<0,002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statistics
b
 

 ΩΛΖΝΑΡΗΑ (Κ)-

ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ (Κ) 

Z -4,400
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Test Statistics
b
 

 ΩΛΖΝΑΡΗΑ (Π)-

ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ (Π) 

Z -3,105
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

Exact Sig. (2-tailed) ,002 

Exact Sig. (1-tailed) ,001 

Point Probability ,000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Α2. Γκπεμλίνη 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γηα ηελ αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε ηνπ αληηζψκαηνο ηεο γθξεκιίλεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ 
φγθνπ θαη ζσιελαξίσλ (p<0,0001) θαη κεηαμχ ζπεηξακάησλ θαη ζσιελαξίσλ (p<0,0001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Statistics
b
 

 ΩΛΖΝΑΡΗΑ-

ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ 

Z -4,916
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 ΟΓΚΟ ΜΔ 

ΩΛΖΝΑΡΗΑ  

Z -3,540
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Α3. ALDH1 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γηα ηελ αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε ηνπ αληηζψκαηνο ηεο ALDH1 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ 
ζσιελαξίσλ θαη ζπεηξακάησλ (p<0,0001). 
 

 

 

 

 

 

Test Statistics
b
 

 ΟΓΚΟ ΜΔ 

ΩΛΖΝΑΡΗΑ 

Z -1,000
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,500 

Point Probability ,500 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Test Statistics
b
 

 ΩΛΖΝΑΡΗΑ- 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ 

Z -4,359
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Α4. EZH2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Γηα ηελ αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε ηνπ αληηζψκαηνο ηεο EZH2 δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 
φγθνπ θαη ζσιελαξίσλ ζηελ ππξεληθή εληφπηζε.  
 
 
 
 
 
 

Test Statistics
b
 

 ΟΓΚΟ (Π) – 

ΩΛΖΝΑΡΗΑ (Π) 

Z -,753
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,451 

Exact Sig. (2-tailed) ,471 

Exact Sig. (1-tailed) ,235 

Point Probability ,001 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Γηα ηελ αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε ηνπ αληηζψκαηνο ηεο ΔΕΖ2 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ 

ζπεηξακάησλ θαη ζσιελαξίσλ (p<0,0001) γηα ηελ ππξεληθή εληφπηζε. 

 

 

Α5. OCT4 

 

 

Test Statistics
b
 

 ΩΛΖΝΑΡΗΑ (Π) – 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ(Π) 

Z -3,502
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Γηα ηελ αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε ηνπ αληηζψκαηνο ηνπ OCT4 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ φγθνπ 

θαη ζσιελαξίσλ ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή εληφπηζε (p<0,0001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γηα ηελ αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε ηνπ αληηζψκαηνο ηνπ OCT4 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ ζσιελαξίσλ θαη  

ζπεηξακάησλ (p<0,0001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statistics
b
 

  ΟΓΚΟ (Κ) – 

ΩΛΖΝΑΡΗΑ (Κ) 

Z -4,875
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Test Statistics
b
 

 ΩΛΖΝΑΡΗΑ-

ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ 

Z -5,241
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Α6. SOX2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Γηα ηελ αλνζντζηνρεκηθή ρξψζε ηνπ αληηζψκαηνο SOX2 δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ φγθνπ 
θαη ζσιελαξίσλ.  
 
 
 
 
 
 
 

Test Statistics
b
 

 ΟΓΚΟ  – 

ΩΛΖΝΑΡΗΑ  

Z -1,486
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,137 

Exact Sig. (2-tailed) ,141 

Exact Sig. (1-tailed) ,070 

Point Probability ,021 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Β. ΥΔΖ ΑΝΟΟЇΣΟΥΖΜΗΚΖ ΔΚΦΡΑΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΓΚΟ ΜΔΣΑΞΤ 
ΑΝΓΡΧΝ-ΓΤΝΑΗΚΧΝ - ηαηιζηική εθαπμογή Wilcoxon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statistics
b
 

ΒΜΡRIΒ (Π) ΑΝΓΡΔ-

ΓΤΝΑΗΚΔ 

Z -,816
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,415 

Exact Sig. (2-tailed) ,506 

Exact Sig. (1-tailed) ,253 

Point Probability ,073 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Test Statistics
b
 

ΒΜΡRIΒ  (Κ) ΑΝΓΡΔ-

ΓΤΝΑΗΚΔ  

Z ,000
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000 

Exact Sig. (1-tailed) 1,000 

Point Probability 1,000 

a. The sum of negative ranks equals the 

sum of positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statisticsb 

Γκρεμλίνη ΑΝΓΡΔ-

ΓΤΝΑΗΚΔ  

Z -,333
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,739 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,500 

Point Probability ,234 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Test Statistics
b
 

ALDH1 ΑΝΓΡΔ-

ΓΤΝΑΗΚΔ  

Z ,000
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000 

Exact Sig. (1-tailed) 1,000 

Point Probability 1,000 

a. The sum of negative ranks equals the 

sum of positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ έθθξαζε φισλ ησλ δεηθηψλ, 
πνπ αθνξά ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή εληφπηζε, ζηνλ λενπιαζκαηηθφ ηζηφ, 
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 
 

 
 
Μελέηη ηηρ ζςνδςαζμένηρ έκθπαζηρ ηυν μοπίυν 
 
Γ. ηαηιζηική εθαπμογή ζςζσεηίζευν (Correlation) ζε ψ,ηι αθοπά ζηην 
έκθπαζη ηυν δεικηϊν ζηον ψγκο. 
 
       Ύζηεξα απφ ηηο παξαπάλσ δνθηκαζίεο, φπνπ θάζε παξάγνληαο 
εμεηάζηεθε μερσξηζηά ζε νιφθιεξν ην πιηθφ, ζε ζρέζε κε ηηο ηζηνινγηθέο 
θαηεγνξίεο, αθνινπζεί ε νκάδα πην ζχλζεησλ ζπζρεηίζεσλ, κε ζθνπφ ηε 
δηεξεύλεζε κνξηαθώλ αιιειεπηδξάζεσλ. 
       ε φιεο ηηο παξαθάησ δνθηκαζίεο, ζπζρεηίδνληαη νη εθθξάζεηο ησλ κνξίσλ 
γηα θάζε αζζελή ηνπ δείγκαηνο μερσξηζηά, ψζηε λα απνθαιπθζεί ε 
ελδερφκελε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο, άιια θαη πσο ε ζρέζε απηή 

Test Statistics
b
 

EZH2 (Π) ΑΝΓΡΔ-

ΓΤΝΑΗΚΔ 

Z -1,078
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,281 

Exact Sig. (2-tailed) ,333 

Exact Sig. (1-tailed) ,167 

Point Probability ,006 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Test Statistics
b
 

OCΣ4 ΑΝΓΡΔ-

ΓΤΝΑΗΚΔ 

Z -1,000
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,317 

Exact Sig. (2-tailed) ,531 

Exact Sig. (1-tailed) ,266 

Point Probability ,172 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Test Statistics
b
 

SOX2 ΑΝΓΡΔ-

ΓΤΝΑΗΚΔ  

Z -,416
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,677 

Exact Sig. (2-tailed) ,717 

Exact Sig. (1-tailed) ,358 

Point Probability ,039 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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επεξεάδεη ή επεξεάδεηαη, απφ ηελ ηζηνπαζνινγία ηνπ αζζελή. ηελ ζηαηηζηηθή 
επεμεξγαζία δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ δεδνκέλα απφ ην ζηξψκα ηνπ 
λενπιαζκαηηθνχ ηζηνχ, αιιά κφλν απφ ηνλ φγθν. 
       ηελ πεξίπησζε ηνπ Spearman test, ζηνλ ζρνιηαζκφ ησλ 
απνηειεζκάησλ αλαθέξνπκε θαη ην r θαη ην p-value. To r δειψλεη ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν εμεηαδνκέλσλ κεηαβιεηψλ 
θαη ην p-value ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Αλ ην r έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν, 
ηφηε είλαη αληίζεηε ε ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ελψ αλ είλαη ζεηηθφ ην 
πξφζεκν ηνπ r ηφηε είλαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.  
 

πζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπ βαζκνύ θπηηαξνπιαζκαηηθήο έθθξαζεο ησλ 
ξπζκηζηηθώλ κνξίσλ - BMPRIΒ, OCT4, SOX2, Γθξεκιίλε – ζηνλ όγθν κε 
ζηόρν ηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπο ζην θπηηαξόπιαζκα ηνπ όγθνπ. 

 

ΤΥΔΣΙΗ  ΣΩΝ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΣΟ 

ΝΔΟΠΛΑΜΑ (ΔΚΣΑΗ) 

 
Κσηηαροπλαζμαηική ενηόπιζη 

 

Δμαηξέζεθαλ νη δείθηεο ΒΜΡ-7 θαη ΔΕΖ2 ιφγσ θπηηαξνπιαζκαηηθήο 
αξλεηηθφηεηαο, αιιά θαη ν ALDH1 ιφγσ θαζνιηθήο ζεηηθφηεηαο. 
 

Παξαηεξήζεθε ε εμήο ζπζρέηηζε πνπ αθνξά ζηελ έθηαζε ηνπ φγθνπ κεηαμχ: 
 

Correlations 

         

BMPRIΒ OCT4 SOX2 Γθξεκιίλε 

Spearman's rho BMPRIΒ Correlation Coefficient  ,229 ,245 ,053 

Sig. (2-tailed)  ,114 ,089 ,715 

N  49 49 49 

OCT4 Correlation Coefficient   ,174 -,010 

Sig. (2-tailed)   ,231 ,948 

N   49 49 

SOX2 Correlation Coefficient    ,334
*
 

Sig. (2-tailed)    ,019 

N    49 

Γθξεκιίλε Correlation Coefficient     

Sig. (2-tailed)     

N     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Γθξεκιίλε - SOX2      p<0,019, r=0,334 
 
Πςπηνική ενηψπιζη 
 

Correlations 

   EZH2 OCT4 BMPRIΒ 

Spearman's rho ΔΕΖ2 Correlation Coefficient  ,382
*
 ,157 

Sig. (2-tailed)  ,037 ,292 

N  30 47 

OCT4 Correlation Coefficient   ,131 

Sig. (2-tailed)   ,499 

N   29 

BMPRIΒ Correlation Coefficient    

Sig. (2-tailed)    

N    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

 
Παξαηεξήζεθε ε εμήο ζπζρεηίζε πνπ αθνξά ζηελ έθηαζε ηεο ππξεληθήο 
έθθξαζεο ηνπ φγθνπ κεηαμχ: 
 

EZH2 - ΟCT4      p<0,037, r=0,382 
 

 
ΟΓΚΟ (ΔΝΣΑΗ ΑΝΟΟΥΡΩΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΓΚΟ) 

 

Κσηηαροπλαζμαηική ενηόπιζη 

Correlations 

   BMPRΗΒ ALDH1 SOX2 Γθξεκιίλε OCT4 

Spearman's 

rho 

BMPRIΒ Correlation 

Coefficient 
 -,112 ,293 ,076 ,361

*
 

Sig. (2-tailed)  ,485 ,050 ,631 ,016 

N  41 45 42 44 

ALDH1 Correlation 

Coefficient 
  -,243 . -,266 

Sig. (2-tailed)   ,130 . ,102 

N   40 37 39 

SOX2 Correlation 

Coefficient 
   ,467

**
 ,223 
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      Παξαηεξήζεθαλ νη εμήο ζπζρεηίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ έληαζε ηεο 
αλνζνρξψζεο ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ κεηαμχ: 

OCT4 - BMPRIΒ      p<0,016, r=0,361 

Γθξεκιίλε - SOX2    p<0,002, r= 0,467 

SOX2 - BMPRIΒ      p<0,05,   r=0,293 

 

Πσρηνική ενηόπιζη 

 

Correlations 

   EZH2 OCT4 BMPRIΒ 

Spearman's rho EZH2 Correlation Coefficient  ,055 ,262 

Sig. (2-tailed)  ,805 ,082 

N  23 45 

OCT4 Correlation Coefficient   ,480
*
 

Sig. (2-tailed)   ,015 

N   25 

BMPRIΒ Correlation Coefficient    

Sig. (2-tailed)    

N    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  

Sig. (2-tailed)    ,002 ,141 

N    43 45 

Γθξεκιίλε Correlation 

Coefficient 
    ,160 

Sig. (2-tailed)     ,310 

N     42 

OCT4 Correlation 

Coefficient 
     

Sig. (2-tailed)      

N      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

      



 268 

      Παξαηεξήζεθε ε εμήο ζπζρεηίζε πνπ αθνξά ζηελ έληαζε ηεο 
αλνζνρξψζεο ζηα θχηηαξα ηνπ φγθνπ κεηαμχ: 

OCT4 - BMPRIΒ   p<0,015, r=0,480 

 

Γ. ηαηιζηική εθαπμογή ζςζσεηίζευν (Correlation) ζε ψ,ηι αθοπά 
ζηην έκθπαζη ηυν δεικηϊν ζηο μη νεοπλαζμαηικψ νεθπικψ 
παπέγσςμα (παπακείμενορ ηος νεοπλάζμαηορ νεθπικψρ ιζηψρ). 

ΩΛΗΝΑΡΙΑ 

 

Κσηηαροπλαζμαηική ενηόπιζη 

 

Correlations 

   BMPRIΒ ALDH1 SOX2 Γθξεκιίλε OCT4 

Spearman's 

rho 

BMPRIΒ Correlation 

Coefficient 
 . ,338

*
 ,279 -,015 

Sig. (2-tailed)  . ,035 ,090 ,929 

N  38 39 38 39 

ALDH1 Correlation 

Coefficient 
  . . . 

Sig. (2-tailed)   . . . 

N   37 34 37 

SOX2 Correlation 

Coefficient 
   ,205 ,075 

Sig. (2-tailed)    ,224 ,641 

N    37 41 

Γθξεκιίλε Correlation 

Coefficient 
    ,170 

Sig. (2-tailed)     ,322 

N     36 

OCT4 Correlation 

Coefficient 
     

Sig. (2-tailed)      

N      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Αλεπξέζεθε κφλν έλαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο 
έληαζεο ηεο αλνζντζηνρεκηθήο ρξψζεο ησλ αληηζσκάησλ   
SOX2 - BMPRIΒ ζηα ζσιελάξηα p<0,35 θαη r=0,338. 
 

 

Πσρηνική ενηόπιζη 

Correlations 

   EZH2 

Spearman's rho ΒΜPRIΒ Correlation Coefficient ,148 

Sig. (2-tailed) ,395 

N 35 

 
Γελ απνθαιχθζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
δεηγκάησλ ησλ ζσιελαξίσλ θαη ηεο ππξεληθήο ρξσκαηηθήο εληάζεσο ησλ 
αληηζσκάησλ, EZH2 θαη BMPRΗΒ. 
 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΑ 

 

Kσηηαροπλαζμαηική ενηόπιζη 

 

Correlations 

   BMPRIΒ ALDH1 SOX2 Γθξεκιίλε OCT4 

Spearman's 

rho 

BMPRIΒ Correlation 

Coefficient 
 ,164 . -,011 ,073 

Sig. (2-tailed)  ,379 . ,949 ,677 

N  31 36 35 35 

ALDH1 Correlation 

Coefficient 
  . ,222 -,141 

Sig. (2-tailed)   . ,229 ,456 

N   30 31 30 

SOX2 Correlation 

Coefficient 
   . . 

Sig. (2-tailed)    . . 

N    34 36 

Γθξεκιίλε Correlation 

Coefficient 
    ,287 

Sig. (2-tailed)     ,100 

N     34 
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Γελ απνθαιχθζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
δεηγκάησλ ησλ ζπεηξακάησλ θαη ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο ρξσκαηηθήο 
εληάζεσο ησλ αληηζσκάησλ. 
 

Πσρηνική ενηόπιζη 

 

Correlations 

   ΔΕΖ2 

Spearman's rho ΒΜPRIΒ Correlation Coefficient ,017 

Sig. (2-tailed) ,927 

N 30 

  
Γελ απνθαιχθζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 
δεηγκάησλ ησλ ζπεηξακάησλ θαη ηεο ππξεληθήο ρξσκαηηθήο εληάζεσο ησλ 
αληηζσκάησλ, EZH2 θαη BMPRIΒ. 
 
 
Δ. KRUSKAL WALLIS 

ΑΝΟΟΓΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΓΔΗΚΣΩΝ ME GRADE (test ο όγκος και grouping 

to grade) 

 

Κστταροπλασματική εντόπιση 

 

Ranks 

 GRADE N Mean Rank 

BMPRIΒ 1 1 11,00 

2 25 23,42 

3 16 22,28 

4 4 32,00 

Total 46  

ALDH1 1 1 21,50 

2 22 21,50 

3 14 21,50 

4 4 16,38 

OCT4 Correlation 

Coefficient 
     

Sig. (2-tailed)      

N      
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Total 41  

SOX2 1 1 12,00 

2 25 20,64 

3 16 25,56 

4 4 36,00 

Total 46  

Γθξεκιίλε 1 1 19,50 

2 25 19,40 

3 14 24,86 

4 3 31,17 

Total 43  

OCT4 1 1 17,00 

2 25 23,26 

3 16 22,75 

4 3 24,17 

Total 45  

 

 

Test Statistics
a,b

 

 BMPRIΒ ALDH1       SOX2 Γθξεκιίλε OCT4 

Chi-Square 3,584 9,250 6,462 4,127 ,417 

Df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,310 ,026 ,091 ,248 ,937 

Exact Sig. ,322 ,122 ,069 ,249 ,992 

Point Probability ,003 ,098 ,000 ,005 ,039 

a. Kruskal Wallis Test       

b. Grouping Variable: GRADE      

 

Με ηελ δνθηκαζία Kruskal Wallis γηα ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή εληφπηζε ησλ 
επηκέξνπο παξαγφλησλ ζηνλ φγθν δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
ζπζρέηηζε γηα θαλέλα δείθηε. Γειαδή θάλεθε φηη ε θπηηαξνπιαζκαηηθή 
αλνζνδξαζηηθφηεηα ησλ δεηθηψλ, δελ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηνλ 
βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο (grade). 
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Πσρηνική εντόπιση  

 

Ranks 

 GRADE N Mean Rank 

EZH2 1 1 39,00 

2 24 26,92 

3 16 15,62 

4 4 25,00 

Total 45  

OCT4 2 17 13,06 

3 6 11,83 

4 2 16,00 

Total 25  

BMPRIB 1 1 19,50 

2 25 23,56 

3 17 25,88 

4 4 19,88 

Total 47  

 

Test Statistics
a,b

 

 EZH2 OCT4 BMPRIB 

Chi-Square 10,053 ,596 ,962 

Df 3 2 3 

Asymp. Sig. ,018 ,742 ,811 

Exact Sig. ,007 ,755 ,844 

Point Probability ,000 ,036 ,001 

a. Kruskal Wallis Test   

b. Grouping Variable: VAR00004 

 

 

Με ηελ δνθηκαζία Kruskal Wallis γηα ηελ ππξεληθή εληφπηζε βξέζεθε 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε γηα ην ΔΕΖ2. 

 ε φηη αθνξά ζην ΔΕΖ2 αλαδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 
(p<0,007) κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ βαζκνχ δηαθνξνπνίεζεο 
(grade). 
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Γηα λα ειέγμνπκε επηπξφζζεηα, πξνο πνηα θαηεχζπλζε  (ζεηηθή ή αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε) απμάλεηαη ε έληαζε ηεο ρξψζεο ηνπ EZH2 κε ην grade,  

δηελεξγήζακε Spearman Correlation γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. 

Spearman Correlation 

Correlations 

 ΔΕΖ2 (Π)  GRADE 

Spearman's rho ΟΓΚΟ Correlation Coefficient -,365
*
 

Sig. (2-tailed) ,014 

N 45 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε. 

 

Σέινο γηα λα ειέγμνπκε επηπξφζζεηα, ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 
πεξηπηψζεσλ ζην θάζε έλα δηαθνξεηηθφ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο (grade) γηα 
ην EZH2 δηελεξγήζακε ζηαηηζηηθή δνθηκαζία x2 . 

Case Processing Summary 

 Cases 

ΔΕΖ2 (Π) Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Ογθνο – grade 45 91,8% 4 8,2% 49 100,0% 

 

Crosstabulation 

Count 

ΔΕΖ2 (Π)  GRADE 

Total   1 2 3 4 

ΟΓΚΟ 0 0 7 12 2 21 

1 0 4 2 0 6 

2 0 4 1 0 5 

3 1 9 1 2 13 

Total 1 24 16 4 45 
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Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,063
a
 9 ,160 

Likelihood Ratio 15,015 9 ,091 

Linear-by-Linear Association 4,009 1 ,045 

N of Valid Cases 45   

a. 13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is ,11. 

 

Αθνχ πξνέθπςε ζηαηηζηηθφ λνχκεξν  πάλσ απφ 20% ηφηε δηελεξγνχκε  ηελ 

δνθηκαζία FISHER 
 

 

 

Πξνέθπςε ζπζρέηηζε κεηαμχ έληαζεο ηεο ππξεληθήο αλνζνρξψζεο ζηα 
θχηηαξα ηνπ φγθνπ κε ηνλ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο (p<0,0001). ε φηη αθνξά 
ζην ΔΕΖ2 αλαδείρζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε (p<0,007) 
κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ grade. Καη ζπγθεθξηκέλα φζν απμάλεηαη 
ην grade ηνπ θαξθηλψκαηνο, ηφζν κεηψλεηαη ε έληαζε ηεο ππξεληθήο 
εληφπηζεο.  
 
 
Σ. ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΜΖ ΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΟ 
ΝΔΦΡΗΚΟ ΠΑΡΔΓΥΤΜΑ 
 
Σν λεθξηθφ παξέγρπκα επηπιένλ δηαρσξίζηεθε ζε ππνθαηεγνξίεο :  

Α) θπζηνινγηθφ κνξθνινγηθά λεθξηθφ παξέγρπκα,  
 
Β) θιεγκνλή ζην κε λενπιαζκαηηθφ λεθξηθφ παξέγρπκα θαη 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point 

Probability 

Pearson Chi-Square 13,063
a
 9 ,160 ,167   

Likelihood Ratio 15,015 9 ,091 ,084   

Fisher's Exact Test 13,396   ,075  ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
4,009

b
 1 ,045 ,046 ,026 ,009 

N of Valid Cases 45      

a. 13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11.  

b. The standardized statistic is -2,002.     
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Γ) ίλσζε (αξρφκελε έσο φςηκε κε παινπνηεκέλα ζπεηξάκαηα ή 
κελνεηδήο ζρεκαηηζκνχο) 
 

πνπ αμηνινγήζεθαλ ζηαηηζηηθά –ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν- επηπξφζζεηα.  
 

 
 

Πίλαθαο πεξηζηαηηθώλ κε δηαρσξηζκό ηνπ παξαθείκελνπ λεθξηθνύ ηζηνύ ζε 
θπζηνινγηθό, θιεγκνλώδεο θαη ηλσηηθό  

 
 
 
Γηαρσξίζακε ην παξαθείκελν ζηελ λενπιαζία, λεθξηθφ παξέγρπκα ζε ηξεηο 
ππνθαηεγνξίεο (κνξθνινγηθά θπζηνινγηθφ, θιεγκνλψδεο θαη ηλσηηθφ λεθξηθφ 
παξέγρπκα) θαη εμεηάζακε ηηο ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ 
απηψλ, γηα ηελ γθξεκιίλε. Πξνέθπςαλ ζεηηθέο ζπζρέηηζεηο : 
Μεηαμχ θιεγκνλψδνπο θαη κνξθνινγηθά θπζηνινγηθνχ λεθξηθνχ 
παξεγρχκαηνο ζηα ζσιελάξηα γηα ηνλ δείθηε γθξεκιίλε: p<0,0001, r=1, 
θαζψο θαη κεηαμχ θπζηνινγηθνχ θαη ηλσηηθνχ λεθξηθνχ παξεγρχκαηνο ζηα 
ζσιελάξηα p<0,0001, r=1. 
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ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ Δ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΟΞΔΗΑ 
ΧΛΖΝΑΡΗΑΚΖ ΝΔΚΡΧΖ Δ ΒΗΟΦΗΔ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΜΔΝΟΤ 
ΝΔΦΡΟΤ 
  

Γηελεξγήζεθε αλνζντζηνρεκηθή κειέηε γηα ηα αληηζψκαηα BMP-7, γθξεκιίλε 
θαη BMPRIΒ ζε βηνπηηθφ πιηθφ κεηακνζρεπκέλνπ λεθξνχ. Παξαηίζεηαη 
πίλαθαο κε ηα θιηληθνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.   

 

BMP-7 

 

 

BMPRΗΒ 

 

 

Γκπεμλίνη 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

 

ΤΝΣΟΜΔΤΔΗ  

 

ADSC = Adipose tissue derived stem cells    

ADH = alcohol dehydrogenase 

ALDH =aldehyde dehydrogenase 

ASC = Adult stem cells 

a-SMA = a- Smooth Muscle Actin 

BMDC = Bone Marrow derived stem cell  

ΒΜPs = Bone morphogenic proteins 

BMP-7 = bone morphogenic protein-7   

BRE = BMP – Receptor elements 

CAF =cancer associated fibroblasts 

CAMS = cell adhesion molecules 

Co-Smad= common-mediator Smad 

ccRCC = clear cell Renal carcinoma 

CSCs = cancer stem θχηηαξα 

CT = computer tomography 

DAN =Differential screening selected gene Aberrative in Neuroblastoma 

EGF = epidermal growth factor   

EMT = epithelial – mesenchymal – transition 

EZH2= Enhancer of Zeste homolog 2 

ESC= Embryonic stem cells 

FGF =fibroblast growth factor 

G-CSF= colony stimulating factor 

GS = glycine – serine – πεξηνρή 

HDACIs = histone deacetylase inhibitors 

HGF = hepatocyte growth factor  

HMG – domain DNA pr 

HSC = Hematopoetic stem cells 

IGF-1 = insulin-like growth factor -1   

iPS = induced pluripotent stem cells 

I – Smad = Inhibitory Smad 
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JNK= The c-Jun N-terminal kinase pathway  

KLF4 

ΚΝ = θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

LIF = leukaimia inhibitory factor   

LRC = label retaining cells 

MET =ππνδνρέαο ηπξνζηληθήο θηλάζεο 

MET = Mesenchymal – epithelial – transition 

MMP = Metaloproteinase 

MAPK = MAP θηλάζε 

MH = Mad Homology (πεξηνρή) 

MRI = magnetic resonance imaging 

MSC = mesenchymal stem cells 

MTor= mammalian target of rapamycin 

NcoR= nuclear receptor corepressor 

OCT4= octamer-binding transcription factor 4 

ΟΝΑ = ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα 

ΟΝ =νμεία ζσιελαξηαθή λέθξσζε 

PcG = Polycomb group proteins 

PDGF = Platelet derived growth factor 

PRC1 =Polycomb repressor complex 

POU =Pit – Oct –Unc – domain 

PRC1 (PRC1-like) 

RAAS = rennin angiotensin angiotensinogen system 

RAR =retinoic acid receptor 

R-Smad = receptor – Smad 

RXR =retinoic x receptor 

SC = Stem cells 

SDF -1 = cell derived factor -1 

Smad= mothers against decapentaplegic (MAD) and the Caenorhabditis 

elegans protein SMA. The name is a combination of the two. 

SOSTDC -1 = sclerostin domain containing 1 

SOX2= sex determining region Y-box 2, 

SXS = κνηίβν ζηα R Smad 

TAC = transit amplyfing gene 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mothers_against_decapentaplegic
http://en.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans
http://en.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans
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TAF = tumor associated fibroblasts 

TD = terminally differentiated 

TGF-β = tranformic growth factor –β 

TNF-a =tumor necrosis factor –a 

TSA = Trichostatin A 

USAG =uterine sensitisation associated gene -1 

UB =ureteric bud 

VEGF = vascular growth factor 

YY1= Yin and Yang 1 
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