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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου παγκοσμίως,
έχοντας ως κύριες αιτίες τόσο εξωγενείς παράγοντες, όπως το κάπνισμα και η
περιβαλλοντική μόλυνση, όσο και μεταλλάξεις σε πλήθος γονίδιων. Ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά

των

καρκινικών

κυττάρων

είναι

η

απορρύθμιση

της

πρωτεϊνοσυνθετικής τους μηχανής που ανατροφοδοτεί έναν φαύλο κύκλο που
χαρακτηρίζεται από υψηλό ρυθμό μεταγραφής και μετάφρασης συγκεκριμένων
ογκογονιδίων, παραγόντων έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης, αλλά και μεταγραφής
μιας σειράς μικρών και μεγάλων ρυθμιστικών μη-κωδικών μορίων RNA, με τελικό
αποτέλεσμα την κυτταρική επιβίωση και τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό στον
καρκίνο.
Οι πληροφορίες για την απορρύθμιση παραγόντων της πρωτεϊνοσύνθεσης στον
καρκίνο του πνεύμονα είναι ελάχιστες. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε
η στατιστική ανάλυση 57 γονιδίων που συμμετέχουν κυρίως στην έναρξη της
πρωτεΐνοσύνθεσης, μετά από ανάλυση της έκφρασής τους με qRT-PCR.
Συνολικά ελέγχθηκαν δείγματα από 20 βιοψίες και 11 δείγματα από παρακείμενο
φυσιολογικό ιστό, προερχόμενα από την Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του
Π.Γ.Ν.Π. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση και μοντελοποίηση της διαγνωστικής και
προβλεπτικής αξίας των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων mTOR, ELF4G1, SSB, YARS,
AGO2 και MYC.
Η ανάλυση επιβεβαίωσε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μία νόσος που προσβάλλει
κυρίως άνδρες (82,9%), ηλικιακής ομάδας 60 ετών και άνω, με το ποσοστό των
καπνιστών να αγγίζει το 89%. Η μοντελοποίηση των 6 γονιδίων στα οποία
επικεντρωθήκαμε έδειξε ότι το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στην
λεπτομερή μοριακή διερεύνηση για κάθε ασθενή, ανάλογα με την τιμή μεταβολής του
κάθε γονιδίου.
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ΑBSTRACT
Lung cancer is the most common type of cancer worldwide, with principal causes both
exogenous factors such as smoking and environmental pollution, and mutations in
many genes. One of the key features of cancer cells is the deregulation of their protein
synthesis machinery that provides feedback to a vicious circle characterized by a high
rate of transcription and translation of specific oncogenes, initiators of protein
synthesis but also transcription of a series of small and large regulatory non-coding
RNA molecules, resulting in cell survival and uncontrolled proliferation in cancer.
Knowledge on deregulation of protein synthesis factors in lung cancer is minimal. The
purpose of the present study was the statistical analysis of 57 genes involved in the
initiation of protein synthesis after analysis of their expression by qRT-PCR.
In total, samples of 20 biopsies and 11 samples from adjacent normal tissue from the
Cardiothoracic Surgery Clinic of PGNP were tested. Statistical analysis and modeling of
the diagnostic and predictive value of the expression levels of mTOR, ELF4G1, SSB,
YARS, AGO2 and MYC genes followed.
The analysis confirmed that lung cancer is a disease primarily affecting men (82.9%),
aged 60 or older, with smokers rising to 89%. The modeling of the six genes that we
focused on, showed that this model could be applied to the detailed molecular
examination of each patient, depending on each gene’s expression change.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ο

καρκίνος

είναι

μία

από

τις

κυριότερες

αιτίες

θανάτου

παγκοσμίως,

αντιπροσωπεύοντας 8,8 εκατομμύρια θανάτους, για το έτος 2015, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας [1, 2]. Στην Ελλάδα οι περίπου 7.000 διαγνώσεις και
6.500 θάνατοι ετησίως έρχονται να προστεθούν σε περίπου 1,8 εκατομμύρια νέες
περιπτώσεις (13% των νέων περιπτώσεων) και 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως
(19% των θανάτων από καρκίνο), με εξαιρετικά επώδυνες συνέπειες τόσο σε
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, όσο και στον βαθμό επιβάρυνσης των υπαρχόντων
συστημάτων υγείας σε όλες τις χώρες [3].
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή συνολικά μορφή καρκίνου και στα δύο
φύλα, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά τον καρκίνο του προστάτη
στους άνδρες και τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες. Ενώ σε άλλες μορφές
καρκίνου όπως αυτόν του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του προστάτη, έχει
επιτευχθεί πρόοδος που έχει βελτιώσει την επιβίωση των ασθενών, στον καρκίνο του
πνεύμονα η θνησιμότητα παραμένει σε υψηλά ποσοστά. Το συνολικό ποσοστό
επιβίωσης παραμένει μικρότερο από 15%. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μικρή αύξηση
στην επιβίωση 1 έτους σε ασθενείς με NSCLC από 35% (1975-1979) σε 42% (20022005) και η συνολική πενταετής επιβίωση στον καρκίνο του πνεύμονα όλων των
σταδίων από 13% (1975-1977) σε 16% (1999-2005) [4].
Αν και η πενταετής επιβίωση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα έχει σχεδόν διπλασιαστεί
τα τελευταία 30 χρόνια, ελάχιστη πρόοδος έχει πραγματοποιηθεί σχετικά με την
πρόγνωση, την πρώιμη διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου. Το υψηλό ποσοστό
θανάτων που παρατηρείται στον καρκίνο του πνεύμονα, είναι κατά κύριο λόγο
συνέπεια του γεγονότος ότι οι ασθενείς παρουσιάζονται στο γιατρό με σημαντική
καθυστέρηση, όταν ήδη η νόσος έχει εξαπλωθεί τοπικά ή έχει κάνει μεταστάσεις σε
άλλα όργανα.
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1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Η ιστοπαθολογική ταξινόμηση των κακοήθων νεοπλασμάτων του πνεύμονα
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (World Health Organization) και της Διεθνούς Ένωσης για τη μελέτη του
καρκίνου του πνεύμονα (International Association for the Study of Lung Cancer) [5].
Διακρίνεται σε δύο κύριους τύπους, τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (SCLC,
SMALL CELL LUNG CANCER ) και το μη - μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC,
NON-SMALL CELL LUNG CANCER). Ένας σπάνιος τρίτος τύπος καρκίνου του πνεύμονα
αποτελείται

από

μικτού

επιθηλιακού

τύπου

κύτταρα,

που

παρουσιάζει

χαρακτηριστικά των δύο προηγούμενων τύπων (6).
1.2.1. ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (SCLC) :
Αντιπροσωπεύει το 20-25% όλων των περιπτώσεων. Κύρια αιτία εμφάνισης του είναι
η κατανάλωση καπνού. Χαρακτηρίζεται από την ταχεία εξέλιξη και την ραγδαία
μεταστατική εξάπλωσή του με ταχύτατο ρυθμό ανάπτυξης και διάδοσης σε όλο το
σώμα. Εμφανίζεται κυρίως σε βρογχική βλεννώδη μεμβράνη κάτω από το επιθήλιο
στο κέντρο των πνευμόνων (80%), ενώ πιο σπάνια η νόσος ξεκινά από την περιφέρεια
δηλ. τους βρόγχους (20%). Τα καρκινικά κύτταρα εμφανίζονται μικρά σε μέγεθος και
με πολυπλευρικό ή ατρακτοειδές σχήμα. Αν και ανταποκρίνεται επαρκώς στους
χημειοθεραπευτικούς και ακτινοθεραπευτικούς χειρισμούς, καθίσταται ανθεκτικός
στη θεραπεία μετά την παρέλευση ενός έως δύο ετών [7].
1.2.2. ΜΗ-ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (NSCLC):
Αποτελεί τον συχνότερο πρωτοπαθή όγκο των πνευμόνων με σχετική συχνότητα
εμφάνισης 70 -75%.

Διακρίνεται σε τρεις επιμέρους υποτύπους, οι οποίοι

αναλύονται παρακάτω, ο καθένας από τους οποίους εμφανίζει μεμονωμένα
χαρακτηριστικά στοιχεία. Λόγω της ενιαίας θεραπευτικής προσέγγισης που υπήρχε
μέχρι πρότινος για τους τρεις αυτούς ιστολογικούς υποτύπους, έχει καθιερωθεί να
συγκαταλέγονται σε μία ίδια κατηγορία, που καλείται μη μικροκυτταρικός καρκίνος
του πνεύμονα [8].
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O ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΕΚ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ/ ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (SQUAMOUS CELL CARCINOMA):
Είναι η πιο κοινή μορφή μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα και ευθύνεται
για το 50% περίπου των περιπτώσεων. Το καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου είναι
ένας κακοήθης όγκος του πνεύμονα που εξορμάτε από το βρογχικό επιθήλιο και
ανάλογα με τη διαφοροποίησή του χαρακτηρίζεται από την παρουσία ή μη κερατίνης
και μεσοκυττάριων γεφυρών (Εικόνα

1). Ξεκινά συνήθως από τους μεγάλους

βρόγχους και παραμένει στην περιοχή του θώρακα. Ενίοτε, η ανάπτυξή τους κατά
μήκος των βρόγχων οδηγεί και στη απόφραξή τους [8]. Το 90% των καρκινωμάτων εκ
πλακώδους επιθηλίου αναπτύσσεται σε καπνιστές [9].

Εικόνα 1. Φωτογραφία από φωτονικό μικροσκόπιο με χρώση H&E διηθητικού
καρκινώματος εκ πλακώδους επιθηλίου πνεύμονα (πηγή www.webpathology.com)

O ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (ADENOCARCINOMA):
Ευθύνεται για το 40% όλων των περιπτώσεων μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύμονα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Επιπλέον, είναι ο

συνηθέστερος τύπος καρκίνου του πνεύμονα που απαντάται σε μη καπνιστές και
στον γυναικείο πληθυσμό [10]. Τα αδενοκαρκινικά κύτταρα εμφανίζονται με
σωληνοειδές σχήμα κυρίως πρώτα στις εξωτερικές άκρες των πνευμόνων με τη
μορφή μονήρους όζου ή μάζας. Χαρακτηρίζεται ιστολογικά από την παρουσία
αδενικής διαφοροποιήσεως και την παραγωγή βλέννας (Εικόνα 2).
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Εικόνα 2. Μικροφωτογραφία αδενοκαρκινώματος πνεύμονα σε μεγέθυνση. Διακρίνονται η
παρουσία αδενικών σχηματισμών και τα κυλινδρικά, επιθηλιακά καρκινικά κύτταρα. (πηγή:
www.microscopyu.com).

O KΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ/
ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ (LARGE CELL CARCINOMA):
Εδώ εντάσσονται όλες οι περιπτώσεις μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
που δεν ανήκουν σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες. Μπορεί να εμφανιστεί
σε οποιανδήποτε περιοχή του πνεύμονα και ευθύνεται για το 10 - 15% όλων των
περιπτώσεων [11] (Εικόνα

4). Το καρκίνωμα εκ μεγάλων κυττάρων εντοπίζεται

συνήθως στην περιφέρεια του πνευμονικού παρεγχύματος ως μεγάλη μάζα, η οποία
συχνά διηθεί τις παρακείμενες ανατομικές δομές. Εξ’ ορισμού, πρόκειται περί
αδιαφοροποίητου νεοπλάσματος. Τα καρκινικά κύτταρα είναι μεγάλα, με
φυσαλιδώδεις πυρήνες, εμφανές πυρήνιο και μέτρια ποσότητα κυτταροπλάσματος
[8] (Εικόνα 3). Η πρόγνωσή τους είναι κακή λόγω της πρώιμης επεκτάσεώς τους σε
απομακρυσμένες θέσεις.
Εικόνα 3. Καρκίνωμα
πνεύμονα εκ μεγάλων
κυττάρων νευροενδοκρινικής
διαφοροποιήσεως. Διακρίνεται
ο μεγάλος αριθμός μιτώσεων
και οι χαρακτηριστικές ροζέτες.
(πηγή: www.microscopyu.com)
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Εικόνα 4: Οι 4 τύποι καρκινικών κυττάρων στον πνεύμονα και οι περιοχές του πνεύμονα
στις οποίες εμφανίζονται.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ιστολογικοί τύποι του μικροκυτταρικού και
μη – μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα καθώς και οι σχετικές συχνότητες
εμφάνισής τους.

Σχετικές συχνότητες εμφάνισης των διαφόρων ιστολογικών τύπων του
Mη μικροκυτταρικού και του μικροκυτταρικού καρκινώματος πνεύμονα.
A) Mη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα (NSCLC)
1. Καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο
2. Αδενοκαρκίνωμα συμπεριλαμβανομένου και του
βρογχιολοκυψελιδικού
3. Καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα
Β) Μικροκυτταρικό καρκίνωμα (SCLC)

70-75%
25-30%
30-35%
10-15%
20-25%

Πίνακας 1. Σχετικές συχνότητες εμφάνισης των διαφόρων ιστολογικών τύπων του NSCLC
και του SCL.
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1.3. ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το σημαντικότερο θεραπευτικό μονοπάτι στην προσπέλαση των ασθενών με μημικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, το οποίο θα καθορίσει τους μεταγενέστερους
θεραπευτικούς χειρισμούς, είναι ο προσδιορισμός του σταδίου της νόσου. H
τελευταία αναθεώρηση του συστήματος σταδιοποίησης (7η) προτάθηκε αρχικά από
τη Διεθνή Εταιρία Μελέτης του Καρκίνου του Πνεύμονα (International Association for
the Study of Lung Cancer-IASLC) το 2007 κι έγινε δεκτή από το American Joint
Committee on Cancer (AJCC) και τη Union Internationale Contre le Cancer Committee
on Tumor Nomenclature and Statistics (UICC) το 2009 [12]. Η αναθεώρηση αυτή
βασίστηκε στη μελέτη 100.869 ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, 16% με
μικροκυτταρικό και 84% με μη - μικροκυτταρικό, από 45 κέντρα σε 20 χώρες.
Το σύστημα σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα βασίζεται στην κλινική
ταξινόμηση των παραγόντων TNM (T-primary tumor/πρωτοπαθής όγκος, Ν-regional
nodes/επιχώριοι λεμφαδένες, Μ-distant metastasis/απομακρυσμένες μεταστάσεις). Η
κλινική σταδιοποίηση (cTNM, cStage) βασίζεται στις πληροφορίες που συλλέγονται για
την κλινική κατάσταση του ασθενούς πριν τη λήψη απόφασης για την επιλογή της
θεραπείας. Εκτός της κλινικής υπάρχει όμως και η παθολογοανατομική σταδιοποίηση
(pTNM, pStage), η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα της παθολογοανατομικής
εξέτασης του χειρουργικού παρασκευάσματος και η οποία επιτρέπει τον ακριβή
προσδιορισμό του μεγέθους του όγκου, της διηθήσεως ή όχι, των επιχώριων
λεμφαδένων και σπανίως της παρουσίας ή όχι μεταστατικής εστίας.
Τα επιμέρους χαρακτηριστικά του όγκου (Τ), των λεμφαδένων (Ν) και των πιθανών
απομακρυσμένων μεταστάσεων (Μ) για κάθε περίπτωση περιγράφονται στον Πίνακα
2 που ακολουθεί. Ανάλογα με το συνδυασμό των ανωτέρω προσδιορίζεται και το
στάδιο του ασθενούς (Πίνακας 3), το οποίο όχι μόνο καθορίζει, μεταξύ των άλλων, το
είδος της θεραπείας, αλλά αποτελεί και τον σημαντικότερο προγνωστικό παράγοντα.
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Ορισμοί Τ, Ν και Μ
Τ (Πρωτοπαθής όγκος)
Τx

Ο πρωτοπαθής όγκος δεν απεικονίζεται, θετική κυτταρολογική εξέταση

Τ0

Απουσία πρωτοπαθούς όγκου

Τis

Καρκίνωμα in situ

T1

T1a

Όγκος ≤2cm περιβαλλόμενος από υγιές παρέγχυμα

Τ1b

Όγκος >2cm αλλά ≤3cm περιβαλλόμενος από υγιές παρέγχυμα
Όγκος >3cm αλλά ≤7cm ή διήθηση σπλαχνικού υπεζωκότα, επέκταση
στον κύριο βρόγχο σε απόσταση μεγαλύτερη των 2cm από την τρόπιδα,
ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα επεκτεινόμενη προς την πύλη

Τ2
Τ2a

Όγκος >3cm αλλά ≤5cm

T2b

Όγκος >5cm αλλά ≤7cm

Τ3

Όγκος >7cm ή διήθηση θωρακικού τοιχώματος, διαφράγματος, φρενικού
νεύρου, μεσοπνευμόνιου υπεζωκότα, λιπώδους ιστού ή περικαρδιακού

Τ4

Όγκος οποιουδήποτε μεγέθους που διηθεί όργανα του μεσοθωρακίου
(οισοφάγος, καρδιά, μεγάλα αγγεία, σπονδύλοι)

Ν (Επιχώριοι Λεμφαδένες)
Νx

Η διήθηση των επιχώριων λεμφαδένων δεν μπορεί να εκτιμηθεί

N0

Απουσία διηθημένων λεμφαδένων

N1

Μεταστάσεις σε ενδοπνευμονικούς ή πυλαίους λεμφαδένες
Μεταστάσεις
σε
σύστοιχους
λεμφαδένες
μεσοθωρακίου,
παρατραχειακούς, τραχειοβρογχικούς, αορτικούς, παραοισοφαγικούς,
υποτροπιδικούς
Διηθημένοι ετερόπλευροι πυλαίοι ή μεσοθωρακικοί ή σύστοιχοι
σκαληνοί ή υπερκλείδιοι λεμφαδένες

N2
N3

Μ (Απομακρυσμένες Μεταστάσεις)
Μx

Απομακρυσμένες μεταστάσεις δεν μπορούν να εκτιμηθούν

M0

Απουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων

M1

M1a

Μεταστατικές εστίες σε ετερόπλευρο πνεύμονα ή παρουσία κακοήθους
πλευριτικής συλλογής

Μ1b

Παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων

Πίνακας 2. Προσδιορισμός των Τ,N,M σύμφωνα με το αναθεωρημένο σύστημα
σταδιοποίησης του ΜΜΚΠ (Travis et al) [12].
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Στάδιο νόσου
Στάδιο 0
Στάδιο Ι
Στάδιο ΙΑ
Στάδιο ΙΒ
Στάδιο ΙI
Στάδιο ΙIΑ
Στάδιο ΙIΒ
Στάδιο ΙII
Στάδιο ΙIIΑ
Στάδιο ΙIIΒ
Στάδιο IV

Τ
Τis

Ν
N0

Μ
M0

Τ1a,b
T2a

N0
N0

M0
M0

Τ1a,b
T2a
T2b
T2b
T3

N1
N1
N0
N1
N0

M0
M0
M0
M0
M0

T1,T2
T3
T4
T4
Οποιοδήποτε Τ

N2
N1,N2
N0,N1
N2
Ν3

Οποιοδήποτε Τ

Οποιοδήποτε N

M0
M0
M0
M0
Μ0
M1
a,b

Πίνακας 3. Τα στάδια του καρκίνου του πνεύμονα κατά ΤΝΜ (IASLC 2009)[12].

1.4. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Η διαβάθμιση (grading) αναφέρεται στην μικροσκοπική παθολογοανατομική εικόνα
του όγκου και δηλώνει το βαθμό διαφοροποίησης των νεοπλασματικών κυττάρων
και ομοιότητάς τους προς τα κύτταρα του ιστού προέλευσης. Όσο πιο πτωχή η
διαφοροποίηση ενός όγκου, τόσο υψηλότερος βαθμός του αποδίδεται, κάτι που
κατά

κανόνα

προοιωνίζει

και

επιθετικότερη

βιολογική

συμπεριφορά.

Η

διαφοροποίηση αρχίζει αμέσως μετά από τις πρώτες-πρώτες διαιρέσεις κυττάρων
που ακολουθούν τη γονιμοποίηση. Σε όλη την ανάπτυξη, και στους ενήλικους
οργανισμούς, η δυνατότητα ενός κυττάρου να πολλαπλασιαστεί συνδέεται στενά με
την κατάσταση διαφοροποίησής της. Οι περισσότεροι όγκοι παρουσιάζουν
ανωμαλίες στη διαφοροποίηση, δηλαδή στην ανάπλαση. Η ανάπλαση των όγκων
μπορεί να συμμετέχει στην αιτιολογία τους, στην σταδιοποίηση, την πρόγνωση, και
την ευαισθησία στη θεραπευτική παρέμβαση από τη διαφοροποίηση. Αυτές οι
διαφορές στο φαινότυπο που απαρτίζουν την διαφορετικότητα ενός κυττάρου από
ένα άλλο, προκύπτουν από τις διαφορές στην έκφραση των γονιδίων και όχι στην
περιεκτικότητα σε γονίδια [13,14].
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1.5. ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ο καρκίνος του πνεύμονα έχει συσχετιστεί αιτιοπαθογενετικά τόσο με εξωγενείς, όσο
και ενδογενείς παράγοντες. Το κάπνισμα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας
κινδύνου για τον καρκίνο του πνεύμονα.
Έχουν ταυτοποιηθεί αρκετοί άλλοι περιβαλλοντικοί καρκινογόνοι παράγοντες
(αμίαντος,

ραδόνιο,

πίσσα,

αιθάλη,

αρσενικό,

χρώμιο

και

νικέλιο),

αλλά

αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% περίπου των περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα.
Επιπλέον, το κάπνισμα δρα συνεργικά με αυτές τις ουσίες αυξάνοντας τον κίνδυνο. Η
ατμοσφαιρική ρύπανση, το αλκοόλ και η διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα σε
φυτικές ίνες συνδέονται επίσης με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.
Η ηλικία και το φύλο επίσης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες εμφάνισης
καρκίνου του πνεύμονα (15, 16, 17).
1.5.1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ
Παρά τις εκστρατείες ενημέρωσης και τα μέτρα περιορισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο,
το κάπνισμα αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου
του πνεύμονα. Εκτιμάται ότι το ένα τρίτο των θανάτων από όλες τις μορφές καρκίνου
καθώς και άνω του 90% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα οφείλονται στο
κάπνισμα [18, 19, 20], ενώ η κατανάλωση υποκατάστατων καπνού (ηλεκτρονικά
τσιγάρα) είναι υπό μελέτη με πιθανές επιβαρυντικές επιπτώσεις στο επιθήλιο του
πνεύμονα [21, 22, 23]. Η κατανάλωση καπνού κατέχει την κύρια θέση ανάμεσα στους
εξωγενείς παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες για εμφάνιση καρκίνου του
πνεύμονα. Ο κίνδυνος σχετίζεται με το συσσωρευτικό ποσό που καπνίζεται ή με τα
“pack-years”, μία αριθμητική τιμή του χρόνου ζωής της έκθεσης του ατόμου στον
καπνό, τα οποία καθορίζονται με βάση την σχέση:

(αριθμός τσιγάρων που

καπνίζονται ανά μέρα ) *(τον αριθμό των χρόνων που καπνίζει το άτομο) /20 (διότι 1
πακέτο αποτελείται από 20 τσιγάρα). Η ηλικία της έναρξης του καπνίσματος είναι
επίσης πολύ σημαντική.
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Ένας ενεργός καπνιστής έχει 16 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του
πνεύμονα και ο κίνδυνος διπλασιάζεται σε αυτούς που άρχισαν το κάπνισμα πριν από
την ηλικία των 16 ετών. Τα πούρα, το κάπνισμα πίπας και ο παθητικός καπνός έχουν
συνδεθεί ανεξάρτητα με αυξημένο κίνδυνο. Η βλάβη του καπνίσματος στους
πνεύμονες μπορεί να είναι εν μέρει αναστρέψιμη και έχει αναφερθεί 30% έως 50%
μείωση του κινδύνου θνησιμότητας από καρκίνο μετά από 10 χρόνια διακοπής του
καπνίσματος.
Η υπόνοια για αιτιολογική συσχέτιση του καρκίνου του πνεύμονα με το κάπνισμα
ανάγεται ήδη στην δεκαετία του 1930. Την αιτιώδη αυτή σχέση επιβεβαίωσαν οι
μελέτες των Doll και Hill την δεκαετία του 1950 που επιβεβαίωσαν περίτρανα πως το
κάπνισμα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα
[24]. Τριάντα χρόνια αργότερα, ο Δρ. Hirayama στην Ιαπωνία περιέγραψε την σχέση
του παθητικού καπνίσματος με το καρκίνο του πνεύμονα, παρατηρώντας πως οι
γυναίκες, οι σύζυγοι των οποίων κάπνιζαν περισσότερο από 1 πακέτο/ημέρα, είχαν
διπλάσια

πιθανότητα

για

ανάπτυξη

καρκίνου

πνεύμονα

σε

μία

περίοδο

παρακολούθησης 14 ετών [25, 26, 27].
Επιπλέον, ο καπνός του τσιγάρου περιέχει διάφορες χημικές ουσίες, εκ των οποίων
πολλές έχουν χαρακτηριστεί ως καρκινογόνα. Μερικές από αυτές μετατρέπονται σε
καρκινογόνα μόνο μετά την ενεργοποίηση τους από συγκεκριμένα ένζυμα που
υπάρχουν σε διάφορους ιστούς του σώματος. Οι διάφορες μεταλλάξεις που
προκαλούν αυτές οι ουσίες επηρεάζουν πολλά γονίδια με συνέπεια την εμφάνιση
καρκίνου [28]. Κεντρικό ρόλο επομένως στην παθογένεια του καρκίνου του πνεύμονα
έχει η άμεση ή έμμεση έκθεση στα προϊόντα καύσεως του καπνού [19, 20].
Ο καπνός περιέχει περισσότερες από 60 καρκινογόνες ενώσεις, μεταξύ των οποίων 20
έχουν ισχυρά συσχετισθεί με τον καρκίνο του πνεύμονα. Από τους καλύτερα
μελετημένους καρκινογόνους παράγοντες του καπνού είναι οι νιτροζαμίνες και οι
πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Η χρόνια έκθεση στα συστατικά αυτά
του καπνού οδηγεί συχνά σε μεταλλάξεις κρίσιμων γονιδίων, όπως το p53 και το Ras,
με αποτέλεσμα την καρκινογένεση. Επίσης, ο καπνός προκαλεί οξειδωτικές
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αλλοιώσεις στο DNA με αποτέλεσμα, σε κάποιες περιπτώσεις, την αλλαγή βάσεων σε
κάποια γονίδια.
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι καπνιστές έχουν δεκατέσσερις φορές
μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα σε σχέση με τους μη
καπνιστές, αλλά μόνο το 11% των καπνιστών αναπτύσσουν τελικά καρκίνο του
πνεύμονα [29]. Είναι επομένως φανερό πως, μεταξύ των άλλων, και κληρονομικοί
παράγοντες εμπλέκονται στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα, ιδιαίτερα δε σε
εκείνους τους ιστολογικούς υποτύπους που δεν σχετίζονται άμεσα με την έκθεση στον
καπνό [30].
1.5.2. ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ
Παράγοντας κινδύνου μπορεί να αποτελεί επίσης και η αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ.
Παρ’ όλα αυτά, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί το μέγεθος της επίδρασης του αλκοόλ,
καθώς πολλοί άνθρωποι που πίνουν αλκοόλ είναι ταυτόχρονα και καπνιστές.
Το αλκοόλ ταξινομείται ως καρκινογόνο της Ομάδας 1 από τη Διεθνή Υπηρεσία
Έρευνας για τον Καρκίνο και έχει υποτεθεί ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να
ρυθμίσει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα. Εντούτοις, από προηγούμενες
επιδημιολογικές έρευνες δεν ήταν δυνατόν να συναχθούν σαφή συμπεράσματα
εξαιτίας ασυνεπών αποτελεσμάτων σε μελέτες [31-34]. Παρόλο που λίγες
προηγούμενες μελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και
κινδύνου καρκίνου του πνεύμονα σε μη καπνιστές, είχαν περιορισμένη ακρίβεια.
Επιπλέον, οι συσχετισμοί με ιστολογικό υπότυπο και τύπο ποτού (π.χ. κρασί, μπύρα
και αλκοόλ) δεν έχουν διερευνηθεί διεξοδικά σε μη καπνιστές [33, 35, 36].
1.5.3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας της νόσου σε ορισμένα επαγγέλματα, όπως
μάγειρες, αρτοποιοί, οικοδόμοι, υδραυλικοί, οδηγοί φορτηγών, άνθρωποι που
ασχολούνται με δέρματα και εργάτες αμίαντου. Η ανάπτυξη του βρογχογενούς
καρκινώματος του πνεύμονα έχει συσχετιστεί επίσης με την έκθεση, εκτός του
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καπνού, σε διάφορους άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως είναι ο αμίαντος,
το ουράνιο και η σχετιζόμενη με αυτό ακτινοβολία [37- 40]. Προβληματισμός υπάρχει
και για τους εσωτερικούς ρύπους όπως είναι το ραδόνιο, ένα ραδιενεργό στοιχείο,
που συναντάται σχεδόν παντού [41]. Η έκθεση σε αυτό έχει συσχετισθεί
επιδημιολογικά με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Στην έκθεση
στο ραδόνιο έχει αποδοθεί και η εμφάνιση του καρκίνου των πνευμόνων σε μη
καπνιστές [42]. Επιπλέον, ο Pope και οι συνεργάτες έχουν αποδείξει πως η
ατμοσφαιρική ρύπανση και μάλιστα τα πολύ μικρά σωματίδια (μικρότερα των 2.5 μm)
έχουν ευθέως συνδεθεί με την αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου πνεύμονα
[43]. Άλλωστε είναι γνωστή η αύξηση της συχνότητας της νόσου στους πληθυσμούς
που ζουν στις μεγάλες πόλεις με υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση.
1.5.4. ΦΥΛΟ
Οι άνδρες προσβάλλονται συχνότερα από τις γυναίκες. Μετά τη σχεδόν επιδημική
εξάπλωση της νόσου τις τελευταίες δεκαετίες, το ποσοστό αυτό παρουσιάζει
γεωγραφική διακύμανση με μείωση στους άνδρες του Δυτικού κόσμου και αύξηση
στην Κίνα και σε ορισμένες χώρες της Ασίας και της Αφρικής (15, 16). Η θνησιμότητα
της νόσου έχει παρουσιάσει τα τελευταία 50 έτη παγκόσμια αύξηση στις γυναίκες με
εξαίρεση τις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία, όπου φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί,
γεγονός που σχετίζεται με την καπνιστική συνήθεια (15, 16).
1.5.5. ΗΛΙΚΙΑ
Ο κίνδυνος προσβολής από τον καρκίνο του πνεύμονα αυξάνεται με την πρόοδο της
ηλικίας, τόσο στους καπνιστές όσο και στους μη καπνιστές, ένα εύρημα που φαίνεται
να σχετίζεται περισσότερο με την αθροιστική έκθεση στα καρκινογόνα παρά με την
γήρανση καθ’ αυτή. Άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών έχουν 300 φορές μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης της νόσου και σχεδόν το 3% των περιπτώσεων καρκίνου του
πνεύμονα αφορούν ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 40 ετών (15, 16, 17).
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1.6. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι διαδικασία
πολλαπλών σταδίων, στην οποία εμπλέκονται γενετικοί και επιγενετικοί μηχανισμοί
(44, 45). Είναι άγνωστο αν όλα τα επιθηλιακά κύτταρα του πνεύμονα ή μόνο κάποια
υποομάδα αυτών (όπως τα αρχέγονα πνευμονικά κύτταρα) έχουν δυνατότητα
καρκινικής εξαλλαγής. Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ το κύτταρο ‘’οδηγός της
κακοηθείας’’ (tumor initiating cell) φέρει συγκεκριμένες μεταλλάξεις, τα κύτταρα
αποκτούν επιπλέον μεταλλάξεις όσο εξελίσσεται η νόσος (46). Τη σχέση αυτή μεταξύ
της εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα και της γενετικής προδιάθεσης υποστηρίζει
σειρά δεδομένων. Έχει παρατηρηθεί πως συγγενείς ασθενών πρώτου βαθμού με
καρκίνο του πνεύμονα παρουσιάζουν 2 έως 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα σε σχέση
με το μέσο πληθυσμό να προσβληθούν από καρκίνο του πνεύμονα ή κάποια άλλη
κακοήθεια [47].
Πρόσφατες μελέτες σχετικά με τη γενετική χαρτογράφηση υποδηλώνουν ότι
ορισμένες οικογένειες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του
πνεύμονα και έχουν αναφερθεί υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας σε συγγενείς
ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η κληρονομική
επιδεκτικότητα του καρκίνου μπορεί να συνδέεται με έναν γενετικό δείκτη στο
χρωμόσωμα 6. Από το 2008 και μετά, έχει δημοσιευθεί πλήθος μελετών συσχέτισης
γονιδιακών πολυμορφισμών σε διάφορους γονιδιακούς τόπους με τον καρκίνο του
πνεύμονα, υποδεικνύοντας διάφορες γενετικές θέσεις ως παράγοντες κινδύνου για
την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα [48]. Στις μελέτες αυτές έχουν προστεθεί
δημοσιεύσεις που αφορούν επιγενετικούς παράγοντες που ρυθμίζουν την γονιδιακή
έκφραση τόσο σε επίπεδο μεταγραφής, όσο και σε επίπεδο μετά-μεταγραφικό με την
διαμεσολάβηση πολυάριθμων μικρών και μεγάλων μη-κωδικών μορίων RNA (miRNAs
and long non-coding RNAs) τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και ως αξιόπιστοι
προγνωστικοί και διαγνωστικοί βιοδείκτες [49, 50].
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1.6.1. ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Για να μετατραπεί το φυσιολογικό βρογχικό επιθήλιο σε καρκινικό, είναι απαραίτητη
η συσσώρευση πολλών γενετικών αλλοιώσεων. Αυτές αφορούν είτε στην
υπερέκφραση ογκογονιδίων, είτε στην απενεργοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων.
Έτσι, απορρυθμίζουν την κυτταρική ανάπτυξη δημιουργώντας αλλοιώσεις σε γονίδια
που ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο [51]. Στον καρκίνο του πνεύμονα τα πιο συχνά
ενεργοποιημένα ογκογονίδια είναι τα EGFR, ERBB2, MYC, KRAS, MET, CCND1, CDK4,
EML4-ALK fusion, και BCL2 [52, 10]. Εκτός από τους προαναφερθέντες παράγοντες
κινδύνου, έχει εντοπιστεί ένας αριθμός γενετικών δεικτών που συσχετίζονται με
διάφορους καρκίνους του πνεύμονα. Πιθανώς ένα από τα καλύτερα μελετημένα
ογκογονίδια είναι το k-ras. Οι μεταλλάξεις των k-ras σχετίζονται με προηγούμενες
μακρινές μεταστάσεις και χειρότερη πρόγνωση στο NSCLC.
Μεταλλάξεις στον υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) έχουν
παρατηρηθεί σε αδενοκαρκινώματα πνεύμονα σε καπνιστές και μη καπνιστές που
ανταποκρίνονται πιο ευνοϊκά στους αναστολείς τυροσινικής κινάσης. Τέλος, οι
μεταλλάξεις c-myc έχουν συνδεθεί με SCLC [53].
Πρόσφατα το National Cancer Institute’s Lung Cancer Mutation Consortium (NCI’s
LCMC) των ΗΠΑ πραγματοποίησε μελέτη πάνω σε μεταλλάξεις σε γονίδια - οδηγούς
της πνευμονικής καρκινογένεσης (EGFR, KRAS, BRAF, HER2, AKT1, NRAS, PIK3CA,
MEK1, EML4-ALK, MET amplification) σε 1000 δείγματα αδενοκαρκινωμάτων.
Μετάλλαξη σ’ ένα τουλάχιστον από αυτά τα γονίδια παρουσίασε το 60% των
κακοηθειών και σε πάνω από 90% ήταν αποκλειστικές (exclusive), δηλαδή μια
μετάλλαξη ανά καρκινικό δείγμα [54]. Επιπρόσθετα, οι Pao and Girard [55]
πραγματοποίησαν χαρακτηρισμό σχεδόν όλων των οδηγών μεταλλάξεων (driver
mutations) των πνευμονικών αδενοκαρκινωμάτων των μη καπνιστών και έδειξαν ότι
περίπου το 90% ήταν αποκλειστικές μεταλλάξεις με την εξής επίπτωση: EGFR (75%),
HER2 (5%), KRAS (<5%) ή ALK (<5%) [55, 56].
Τα γονίδια που θα μελετηθούν εκτενέστερα στην παρούσα μελέτη είναι τα mTOR,
EIF4G1, SSB, YARS, AGO 2 και MYC τα οποία παρουσιάζουν έντονο βιολογικό
ενδιαφέρον όσον αφορά στην πρωτεΐνοσύνθεση και την ογκογένεση.
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MTOR

Το γονίδιο mechanistic target of rapamycin (mTOR) κωδικοποιεί μία πρωτεϊνική κινάση
σερίνης / θρεονίνης που είναι ένας κεντρικός ρυθμιστής / παράγοντας του κυτταρικού
μεταβολισμού, των αυξητικών παραγόντων, των θρεπτικών ουσιών, της ενέργειας και
των σημάτων στρες. Το mTOR ρυθμίζει άμεσα ή έμμεσα τη φωσφορυλίωση
τουλάχιστον 800 πρωτεϊνών. Συνδέεται με άλλες πρωτεΐνες και χρησιμεύει ως βασικό
συστατικό δύο διακριτών πρωτεϊνικών συμπλοκών, του συμπλόκου mTOR 1 και του
συμπλόκου mTOR 2, τα οποία ρυθμίζουν διαφορετικές κυτταρικές διεργασίες όπως
κυτταρική ανάπτυξη, πολλαπλασιασμός των κυττάρων, κυτταρική κινητικότητα,
επιβίωση των κυττάρων, πρωτεϊνοσύνθεση και μεταγραφή [57].
Η υπερ-ενεργοποίηση της σηματοδότησης του mTOR συμβάλλει σημαντικά στην
έναρξη και την ανάπτυξη όγκων και είναι απορυθμισμένη σε πολλούς τύπους
καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα [58]. Επίσης η
υπερέκφραση των καθοδικών τελεστών του mTOR 4E-BP1, S6K και eIF4E οδηγεί σε
κακή πρόγνωση του καρκίνου [59]. Η αύξηση της δραστικότητας του mTOR έχει
αποδειχθεί ότι επάγει την αύξηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού λόγω της
επίδρασής του στην πρωτεϊνοσύνθεση [60].
EIF4G1

Η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από αυτό το γονίδιο είναι ένα συστατικό του
συμπλέγματος πρωτεΐνης EIF4F. Αυτό το σύμπλοκο διευκολύνει την στρατολόγηση του
mRNA στο ριβόσωμα, το οποίο είναι ένα βήμα περιορισμού του ρυθμού, κατά τη
διάρκεια της φάσης έναρξης, της πρωτεϊνικής σύνθεσης.
Η ραχιαία επιφάνεια του eIF4E έρχεται σε μια κρίσιμη διεπαφή που ρυθμίζεται από
την πρόσληψη και δέσμευση του eIF4G. Η σύνδεση του eIF4G με το eIF4E αυξάνει τη
μετάφραση μέσω της πρόσληψης της eIF4A και της ριβοσωματικής υπομονάδας.
Δεδομένων των συντηρημένων υπολειμμάτων που διευκολύνουν τη σύνδεση του
eIF4G στην ραχιαία επιφάνεια του eIF4E, έχουν δημιουργηθεί αναστολείς που
στοχεύουν αυτή την αλληλεπίδραση η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει τον
σχηματισμό του συμπλέγματος eIF4F, με αποτέλεσμα την ελάττωση της ανεξέλεγκτης
πρωτεϊνοσύνθεσης [61, 62].
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SSB

Το SSB (Sjögren Syndrome Antigen Β) είναι ένα γονίδιο κωδικοποίησης πρωτεΐνης που
εμπλέκεται σε ποικίλες πλευρές του μεταβολισμού του RNA. Το αυτοαντιγόνο La (SSB) είναι μια εξελικτικά διατηρημένη φωσφοπρωτεΐνη που παίζει σημαντικό ρόλο,
πιθανότατα ως συνοδό RNA, σε διάφορες διαδικασίες, όπως η βιοσύνθεση και η
ωρίμανση των μεταγράφων RNA πολυμεράσης III στον πυρήνα του κυττάρου και στην
έναρξη της μετάφρασης στο κυτταρόπλασμα. Συγκεκριμένα στοχεύει στοιχεία των
μεταγράφων της RNA πολυμεράσης ΙΙΙ [63], συμπεριλαμβανομένων των προ-tRNAs, 5S
rRNAs και snRNAs. Επιπλέον παίζει βασικό ρόλο στην επεξεργασία των πρόδρομων
προ-tRNA [64] και παρουσιάζει δραστικότητα παρόμοια με RNA.
Η πρωτεΐνη La/SSB καθορίστηκε αρχικά από την αντιδραστικότητα της με
αυτοαντισώματα από ασθενείς με σύνδρομο Sjögren και συστηματικό ερυθηματώδη
λύκο [65].
YARS

Το YARS (συνθετάση Tyrosyl-tRNA) είναι ένα ένζυμο επίσης γνωστό ως λιγάση
τυροσίνης-tRNA. Οι αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες καταλύουν την αμινοακυλίωση του
tRNA (tRNA) από το συγγενές αμινοξύ τους. Λόγω του κεντρικού τους ρόλου στη
σύνδεση των αμινοξέων που περιέχονται στα tRNAs, πιστεύεται ότι είναι μεταξύ των
πρώτων πρωτεϊνών που εμφανίστηκαν στην εξέλιξη [66].
Κατά τη διάρκεια της μακράς εξέλιξής τους, οι αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες
καταλύουν το πρώτο στάδιο δέσμευσης της πρωτεϊνοσύνθεσης. Επιπλέον απέκτησαν
επιπρόσθετες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της μεταγραφής και
της μετάφρασης. Συνδέουν επίσης την πρωτεϊνοσύνθεση με τις οδούς μεταγωγής
σήματος, συμπεριλαμβανομένης της αγγειογένεσης. Έναντι της αγγειογενετικής
δράσης του YARS έχει μελετηθεί το θραύσμα της tRNA συνθετάσης που σταματά την
ανάπτυξη καρκινικών αγγείων χωρίς να επηρεάζει τα κανονικά αγγεία και δυνητικά
θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως συμπλήρωμα στην κυτταροτοξική θεραπεία [67].
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AGO2

Το AGO2 (Argonaute 2, καταλυτικό συστατικό RISC) είναι ένα γονίδιο που κωδικοποιεί
ένα μέλος της οικογένειας Argonaute πρωτεϊνών που παίζουν ρόλο στην παρεμβολή
του RNA. Πολλαπλές παραλλαγές μεταγραφής που κωδικοποιούν διαφορετικές
ισομορφές έχουν βρεθεί για αυτό το γονίδιο. Είναι η μόνη Ago πρωτεΐνη με ικανότητα
διάσπασης (slicer activity) του στόχου mRNA στον άνθρωπο, δηλαδή η μόνη που είναι
ικανή να στοχεύει και να απενεργοποιεί γονίδια [68, 69, 70, 71, 72].
Έρευνα έχει δείξει πώς στον άνθρωπο, η AGO 2 ίσως να αναστέλλει την έναρξη της
μετάφρασης, εμποδίζοντας έτσι την πρόσληψη του παράγοντα έναρξης της
μετάφρασης eIF4-E. Ακόμη, η ΑGO 2 είναι απαραίτητη για την μεταγραφική γονιδιακή
αποσιώπηση (TGS) [72]. Παράλληλα, η AGO 2 απαιτείται στο μονοπάτι βιογένεσης
των miRNAs [73, 74].
Πρόσφατη έρευνα έδειξε πώς τα επίπεδα έκφρασης του mRNA της Αgo2 παρουσίασαν
σημαντική μείωση στο μελάνωμα ενώ αντίθετα στον καρκίνο του επιθηλίου βρέθηκαν
σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με τα φυσιολογικά δείγματα [75].
MYC

To MYC αποτελεί παράγοντα μεταγραφής που συνδέει το DNA με μη ειδικό τρόπο,
αλλά επίσης ενεργοποιεί τη μεταγραφή γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη.
Η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από αυτό το γονίδιο είναι μια πολυλειτουργική
πυρηνική φωσφοπρωτεΐνη που παίζει ρόλο στην πρόοδο του κυτταρικού κύκλου, την
απόπτωση και τον κυτταρικό μετασχηματισμό. Ακόμα και σήμερα δεν έχει
διευκρινιστεί ο ρόλος του σημαντικού μεταγραφικού παράγοντα MYC στον καρκίνο
του πνεύμονα. Επηρεάζει την έκφραση ενός πολύ μεγάλου αριθμού γονιδίων, ενώ η
δική του έκφραση είναι άγνωστο με ποιους ακριβώς μηχανισμούς (γενετικούς ή
επιγενετικούς) ρυθμίζεται σε διαφορετικά είδη κυττάρων και σε διαφορετικούς
οργανισμούς. Ο MYC ενισχύει την μεταγραφή της RNA πολυμεράσης ΙΙ και ΙΙΙ με
αποτέλεσμα την αυξημένη σύνθεση παραγόντων της πρωτεϊνοσύνθεσης, rRNAs και
tRNAs που είναι απαραίτητα για την ροή της γενετικής πληροφορίας. Η ενεργοποίηση
αυτή οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα της γενικότερης πρωτεϊνοσύνθεσης.
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Παρότι η φαρμακευτική στόχευση του MYC έχει αποτελέσει ένα πολύ ευρύ ερευνητικό
πεδίο για την ανάπτυξη χημειοθεραπευτικών παραγόντων έναντι του καρκίνου,
υπάρχουν αναφορές που υποστηρίζουν ότι ο MYC έχει ογκοκατασταλτικό χαρακτήρα,
ενώ άλλες αναφορές υποστηρίζουν ότι ο ίδιος παράγοντας οδηγεί την επιθετικότητα
της καρκινογένεσης και τα επίπεδα έκφρασής του μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
διαγνωστικός βιοδείκτης σε πολύ πρώιμα στάδια του αδενοκαρκινώματος

στον

πνεύμονα [76, 77, 78].

1.6.2. ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Στην απενεργοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων μπορεί να οδηγήσουν και
επιγενετικοί παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες είναι κληρονομικοί και δεν αφορούν
αλλαγές στην αλληλουχία του DNA. Επιγενετική αλλαγή που σχετίζεται άμεσα με την
καρκινογένεση είναι η μεθυλίωση του DNA, κυρίως σε περιοχές προαγωγέων
ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Τέτοιες αλλοιώσεις μπορούν να επιφέρουν την
παρεμπόδιση της μεταγραφής γονιδίων και ακολούθως ανωμαλίες στην έκφραση
πρωτεϊνών [79]. Σημαντικό ρόλο στην ροή της γενετικής πληροφορίας παίζουν
διάφορα μόρια RNA. To αγγελιαφόρο RNA (mRNA) μεταφέρει την γενετική
πληροφορία από το DNA στο ριβόσωμα. Η κωδική αλληλουχία του mRNA καθορίζει
την αλληλουχία των αμινοξέων σε μια πρωτεΐνη [80]. Ωστόσο, περισσότερο από 90%
των γονιδίων του ανθρώπινου γονιδιώματος κωδικοποιούν RNA μετάγραφα, τα οποία
δεν μεταφράζονται σε πρωτεΐνη και αποκαλούνται μη κωδικοποιούντα RNA (ncRNAs)
[81]. Τα πιο σημαντικά απ’ αυτά είναι τα tRNAS καθώς και τα rRNAs τα οποία
συμμετέχουν στην μετάφραση των mRNAs από το ριβόσωμα, ενώ υπάρχουν και άλλα
μικρά μόρια RNA, όπως τα miRNAs [80, 82].
Τα miRNAs είναι μικρά μονόκλωνα μη κωδικοποιούντα μόρια RNA (ssRNAs) που
αποτελούνται από 18-24 περίπου νουκλεοτίδια (82, 68) και είναι εξαιρετικής
σημασίας επειδή ρυθμίζουν την μετάφραση ή την σταθερότητα των μορίων mRNA και
κατ’ επέκταση την γονιδιακή έκφραση [69, 83, 84].
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Στα άκρα των χρωμοσωμάτων υπάρχουν πολλαπλές επαναλήψεις της νουκλεοτιδικής
αλληλουχίας TTAGGG, που ονομάζονται τελομερή. Η τελομεράση αντισταθμίζει τυχόν
απώλειες που προκύπτουν μετά από κάθε κύκλο διπλασιασμού του DNA,
προσθέτοντας στα άκρα των χρωμοσωμάτων την αλληλουχία TTAGGG. Οι
επαναλήψεις αυτές διατηρούν την ακεραιότητα των χρωμοσωμάτων. Στα φυσιολογικά
σωματικά κύτταρα υπάρχει χαμηλή δράση τελομεράσης, με αποτέλεσμα μετά από
ορισμένες διαιρέσεις να μειώνεται αισθητά ο αριθμός των επαναλήψεων στα άκρα
των χρωμοσωμάτων και τα κύτταρα να οδηγούνται στο θάνατο. Σε καρκινικά κύτταρα
το μήκος των τελομερών ποικίλει καθώς υπάρχει αυξημένη δράση της τελομεράσης.
Σε όγκους του πνεύμονα έχει βρεθεί ότι στο 100% των SCLC και στο 80-85% των NSCLC
υπάρχουν αυξημένα επίπεδα δράσης της τελομεράσης, που οδηγούν σε
«αθανατοποίηση» των κυττάρων (cell immortality) [85- 88].

1.7. ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Η πρωτεϊνοσύνθεση είναι μία απαραίτητη διαδικασία για τη γονιδιακή έκφραση, και
αποτελεί βασικό συστατικό του ελέγχου της. Η ρύθμιση της μετάφρασης
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις περισσότερες διεργασίες στο κύτταρο και είναι
κρίσιμη για τη διατήρηση της ομοιόστασης στον οργανισμό. Ο ρυθμός σύνθεση μιας
πρωτεΐνης γενικά είναι ανάλογος της συγκέντρωσης και της μεταφραστικής
αποτελεσματικότητας του mRNA της.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων είναι η απορρύθμιση της
πρωτεϊνοσυνθετικής μηχανής, η οποία ανατροφοδοτεί έναν φαύλο κύκλο που
χαρακτηρίζεται από υψηλό ρυθμό μεταγραφής και μετάφρασης συγκεκριμένων
ογκογονιδίων, παραγόντων έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης, αλλά και μεταγραφής
μιας σειράς μικρών και μεγάλων ρυθμιστικών μη - κωδικών μορίων RNA (regulatory
non-coding RNAs) [89]. Τόσο o αρχικά αυξημένος ρυθμός μετάφρασης συγκεκριμένων
ογκογονιδίων (specific translation rate) όσο και ο συνεπακόλουθα αυξημένος ρυθμός
της γενικότερης πρωτεϊνοσύνθεσης (global translation rate) εξαρτώνται κυρίως από τις
αλλαγές στην σηματοδότηση που ως απόκριση οδηγεί σε υπερέκφραση μορίων tRNAs
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(τα υποστρώματα για την βιοσύνθεση πρωτεϊνών), rRNAs και συγκεκριμένων
παραγόντων έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης, μέσω συνεχούς διέγερσης της
μεταγραφής από τον μεταγραφικό παράγοντα MYC (Εικόνα 5).

Εικόνα 5. Η μεταφραστική μηχανή έχει έναν κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση των
επιπτώσεων των απορυθμισμένων οδών σηματοδότησης στον καρκίνο [89].
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Το συνολικό αποτέλεσμα διαφέρει ανάμεσα σε διαφόρους τύπους καρκίνου, αλλά σε
όλες τις περιπτώσεις τα αυξημένα ποσοστά μετάφρασης και η ενίσχυση
συγκεκριμένων ογκογονιδίων συσχετίζονται πλήρως με το πολλαπλασιασμό και το
νεοπλασματικό μετασχηματισμό [90]. Οι πληροφορίες αυτές έχουν δώσει νέες ελπίδες
για θεραπείες μέσω μικρών μορίων (small molecule effectors) που έχουν ως στόχο την
αναστολή της αυξημένης πρωτεϊνικής σύνθεσης σε διάφορους τύπους καρκίνου [91].
‘Ενα μεγάλο πλήθος δεδομένων από ποικίλες γονιδιωματικές αναλύσεις σε καρκινικά
δείγματα τα οποία είναι προσβάσιμα σε δημόσιες βάσεις δεδομένων όπως η
Oncomine (www.oncomine.org) έχει επιτρέψει την ανάδειξη και κατηγοριοποίηση
υποψηφίων γονιδίων τα οποία σχετίζονται ειδικότερα με τον καρκίνο του πνεύμονα.
Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται πολλοί σημαντικοί παράγοντες έναρξης της
πρωτεϊνοσύνθεσης (όπως ο eIF4G) οι οποίοι με την σειρά τους ενεργοποιούνται από
μονοπάτια σηματοδότησης τα οποία ελέγχουν τόσο την μεταγραφή και την
μετάφραση συγκεκριμένων mRNAs (κυρίως RAS και MYC), όσο και την γενικότερη
πρωτεϊνοσύνθεση από ένα σημείο και έπειτα .
Αρκετοί παράγοντες που συμμετέχουν στην σηματοδότηση της έναρξης της
πρωτεϊνοσύνθεσης παρουσιάζουν αλλαγές στο προφίλ έκφρασης το οποίο έχει
συσχετισθεί με διάφορους τύπους καρκίνου, αλλά παρά τις συσσωρευμένες
πληροφορίες και μελέτες σε πλήθος κυτταρικών και ζωικών μοντέλων, μέχρι σήμερα
δεν υπάρχει μια περιεκτική εικόνα η οποία να περιγράφει το δίκτυο των μεταβολών
και των συσχετίσεων βασικών παραγόντων (πρωτεϊνών και RNAs) που απορρυθμίζουν
την πρωτεϊνοσύνθεση στον καρκίνο του πνεύμονα που είναι η κύρια αιτία θανάτου
από καρκίνο τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, με συνεχώς αυξανόμενες
τάσεις [92, 93).
Τα miRNAs επίσης, ελέγχουν την γονιδιακή έκφραση σε πολλές κυτταρικές διαδικασίες
όπως την ανάπτυξη, την διαφοροποίηση, τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, την
απόπτωση και την μεταβολική ομοιόσταση [84, 94, 95], αλλά αποδεδειγμένος είναι
και ο ενεργός ρόλος τους στην παθογένεια πνευμονικών νοσημάτων όπως είναι η
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φλεγμονή, οι ιογενείς λοιμώξεις, το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η
πνευμονική ίνωση και ο καρκίνος του πνεύμονα [96].
Όλα τα μόρια (πρωτεΐνες ή RNA) των οποίων η έκφραση ή η δραστικότητα
μεταβάλλεται αποτελούν δυνητικά νέους βιοδείκτες, αλλά και στόχους καινοτόμων
αντικαρκινικών φαρμάκων. Η σημασία και η σπουδαιότητα της πρωτεϊνοσύνθεσης
στην ασθένεια και την ιατρική όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται και εκτιμάται. Η
απορρύθμιση της πρωτεϊνικής σύνθεσης σε μία συγκεκριμένη ασθένεια παρέχει ένα
στόχο για θεραπευτική παρέμβαση [97]. Καθώς η γνώση μας για τις δομές και τον
λεπτομερή μηχανισμό της πρωτεϊνoσύνθεσης βελτιώνονται, η πληροφορία αυτή
μπορεί να εφαρμοστεί για το σχεδιασμό φαρμάκων. Ως εκ τούτου, η έρευνα στον
τομέα του μεταφραστικού ελέγχου θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των
πολλών ασθενειών και για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παραγόντων.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
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2. YΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1. ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ
Το βιολογικό υλικό της παρούσας

πειραματικής εργασίας συλλέχθηκε από την

Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Π. Γ. Ν. Πατρών. Το βιολογικό υλικό
προέρχεται από ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από πρωτογενή καρκίνο του πνεύμονα,
ενώ δεν πάσχουν από άλλες υποκείμενες νόσους. Σε κάθε περίπτωση ασθενούς, ο
οποίος δεν είχε λάβει ουδεμία χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, κατά την
προγραμματισμένη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, είχε ληφθεί μικρή ποσότητα
παθολογικού και παρακείμενου φυσιολογικού ιστού (τουλάχιστον 5cm από τη βλάβη)
για επεξεργασία σύμφωνα με τις τρέχουσες χρηστές πρακτικές δειγματοληψίας. Τα
προς επεξεργασία δείγματα, αμέσως μετά την χειρουργική εκτομή ψύχθηκαν και
διατηρήθηκαν στους -80οC στο εργαστήριο Βιολογικής Χημείας του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Πατρών. Για κάθε ασθενή πραγματοποιήθηκε καταγραφή και
ανάλυση του οικογενειακού ιστορικού, το οποίο περιείχε κοινωνικά και δημογραφικά
στοιχεία του κάθε ασθενή. Επίσης έγινε καταγραφή του ιατρικού ιστορικού, για έλεγχο
πιθανής συνοσηρότητας. Έγινε καταγραφή που αφορούσε στην ηλικία των ασθενών,
το φύλο, τα ιστολογικά χαρακτηριστικά και η σταδιοποίηση των όγκων σύμφωνα με
την τελευταία αναθεώρηση του συστήματος σταδιοποίησης (7η) του IASLC. Οι
ασθενείς επίσης ελέγχθηκαν για την πιθανή έκθεσή τους σε διάφορους
επιβαρυντικούς παράγοντες κινδύνου, όπως περιβαλλοντικούς, εργασιακούς,
κάπνισμα και χρήση αλκοόλ, καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής τους.
Για την έναρξη αυτής της μελέτης έχει ληφθεί έγκριση από την επιτροπή βιοηθικής του
ΠΓΝΠ και από το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου (ΑΡ. 40/10.01.2017).
Παρέχεται επίσης η διασφάλιση της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας με την
τήρηση όλων των προδιαγραφών.
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2.2. ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν

στην παρούσα πειραματική

εργασία, καθώς και η εταιρεία από την οποίαν προέρχονταν φαίνονται παρακάτω:
o

RNAqueous®- Total RNA Isolation Kit / Ambion

o

RNA 6000 Nano Kit / Agilent

o

Absolut Ethanol / Merc

o

RETROscript® Reverse Transcription Kit / Ambion

o

KAPA SYBR® FAST Universal 2X qPCR Master Mix

o

Εκκινητές (Primers)

2.3. ΜΕΘΟΔΟΙ
2.3.1. ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΩΝ

Ακολουθεί ομογενοποίηση του δείγματος με τον ομογενοποιητή Ultra –Turrax T8 (ο
ομογενοποιητής Ultra–Turrax T8 καθαρίζεται πριν από κάθε ομογενοποίηση
δείγματος με απιονισμένο νερό, ddH2O).
Τα προηγούμενα βήματα επαναλαμβάνονται για όλα τα δείγματα ιστών.
Φυγοκέντρηση για 10min στις 12000g. Στo καθένα απ’ τα υπόλοιπα eppendorfs,
προσθέτουμε 600μL διαλύματος 64% αιθανόλης. Παίρνουμε 600μL απ’ το καθένα
από τα ομογενοποιημένα δείγματα και τα προσθέτουμε αντίστοιχα στo καθένα απ’ τα
eppendorfs που περιέχουν τα 600μL διαλύματος 64% αιθανόλης. Ακολουθεί η
τοποθέτηση τους σε αναδευτήρα Vortex. Σε αποστειρωμένους σωλήνες συλλογής
τοποθετούμε στήλη. Από τα συνολικά 1200μL (600μL διαλύματος 64% αιθανόλης
και 600 μL ομογενοποιημένου διαλύματος) των eppendorfs , παίρνουμε απ’ το καθένα
eppendorf 600μL και τα προσθέτουμε στο καθένα από τους σωλήνες συλλογής.
Φυγοκέντρηση για 30sec στις 12000g. Πετάμε το υπερκείμενο διάλυμα από τον κάθε
σωλήνα συλλογής και προσθέτουμε στη στήλη του καθενός τα υπόλοιπα + 600μL που
είχαν απομείνει από τα 1200μL των προηγούμενων eppendorfs.
Φυγοκέντρηση για 30sec στις 12000g. Πετάμε το υπερκείμενο διάλυμα και
προσθέτουμε στη στήλη του καθενός 700μL Wash Solution 1 για ξέπλυμα.
Φυγοκέντρηση για 30sec στις 12000g. Πετάμε το υπερκείμενο διάλυμα και
προσθέτουμε στη στήλη του καθενός 500μL Wash Solution 2/3 για ξέπλυμα.
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Φυγοκέντρηση για 30sec στις 12000g. Πετάμε το υπερκείμενο διάλυμα και
προσθέτουμε στη στήλη του καθενός ξανά 500μL Wash Solution 2/3 για ξέπλυμα.
Φυγοκέντρηση για 30sec στις 12000g. Προσθέτουμε σε ένα νέο eppendorf Elution
Solution και το βάζουμε σε υδατόλουτρο στους 70 0C. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας
μία πιπέτα Pasteur κάνουμε διήθηση υπό κενό.
Αφήνουμε τα δείγματα σε ηρεμία για 1min σε θερμοκρασία δωματίου (RT), ενώ
ταυτόχρονα τα χτυπάμε σταδιακά.
Φυγοκέντρηση για 30sec στις 12000g. Τοποθετούμε τις στήλες σε νέους σωλήνες
συλλογής και προσθέτουμε στην κάθε στήλη του κάθε σωλήνα συλλογής, 44μL Elution
Solution.
Φυγοκέντρηση για 30sec στις 12000g. Πετάμε την στήλη του κάθε σωλήνα συλλογής
και προσθέτουμε στον καθένα σωλήνα συλλογής 1μL διαλύματος DNAσης, 5μL
διαλύματος 10 x DNAse Buffer και ακολουθεί Vortex.
Επωάζουμε στους 37 0C για 30min. Προσθέτουμε στο καθένα σωλήνα συλλογής 5μL
διαλύματος DNAse Inactivation Reagent. Τα αφήνουμε για 2min σε ηρεμία σε RT ,
χτυπώντας τα σταδιακά.
Φυγοκεντρούμε για 1-2 min στις 10000g. Μεταφέρουμε 50μL διαλύματος από το κάθε
σωλήνα συλλογής προσεκτικά με πιπέτα σε νέα eppendorfs αντίστοιχα.
Τα δείγματα τοποθετούνται σε πάγο και στη συνέχεια με τη βοήθεια του
φασματοφωτόμετρου nanodrop TM 2000/2000c μετρούμε τη συγκέντρωση του
ολικού RNA. Ακολούθως, αν δεν χρησιμοποιηθούν αμέσως τα δείγματα για την
μέθοδο Bιοανάλυσης του ολικού RNA, φυλάσσονται στους -80 0C.

2.3.2 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ RNA ΑΠΟ ΙΣΤΟΥΣ

Η απομόνωση RNA από ιστούς πραγματοποιήθηκε με λύση των κυττάρων καθώς και
με ομογενοποίηση ιστών. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τον σκοπό αυτό ακολουθεί
το πρωτόκολλο RNAqueous® .

2.3.3. REAL TIME-PCR
Για την ποσοτικοποίηση των υπό μελέτη γονιδίων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος η Real
time PCR (QPCR), καθώς αποτελεί μία από τις πιο ευαίσθητες και αξιόπιστες μεθόδους
για την ανάλυση της έκφρασης γονιδίων [98,].
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Ο σχεδιασμός των εκκινητών έγινε με το πρόγραμμα Primer Designer που βρίσκεται
ελεύθερα διαθέσιμο προς χρήση στην αρχική σελίδα του NCBI. Κατά το σχεδιασμό
τηρήθηκαν συγκεκριμένα κριτήρια. Οι εκκινητές έπρεπε να είναι ειδικοί για το κάθε
γονίδιο, να μην είναι συμπληρωματικοί και να μην διμερίζονται μεταξύ τους.
Οι εκκινητές (Invitrogen) πριν τη χρήση τους ανασυστάθηκαν σε συγκέντρωση 100mM
(πρότυπο διάλυμα-stock). Από το πρότυπο αυτό διάλυμα παρασκευάστηκε διάλυμα
εργασίας σε τελική συγκέντρωση 10mM.

Γονίδια

Forward primer

Reverse primer

mTOR

AGCTGCCAAGTGCCGAGCAT

AGCAGCCATCCGGGCCATCTT

MYC

TCCATGAGGAGACACCGCCCA

TGGGGCTGGTGCATTTTCGGT

YARS

AAGCAGGGGTAGCGGAGCCAT

TGCGTGGAGGTCCGCAAACA

EIF4G1

TTCCGGTCTGGTTGGTCTGGG

TAGGGTAGAAGTGCTGGCGGG

Ago 2

GTGGAAACATTCCAGCAGGC

CCCAGAGGACGTGATAGTGC

SSB

AGTCGTTGCTGTTGCTGTTTG

AGGTAGGGGTTTGCTTGGAG

Πίνακας 4: Γονίδια και οι αντίστοιχες αλληλουχίες των εκκινητών του νοηματικού και του
αντινοηματικού κλώνου του DNA, αντίστοιχα.

Η Real time PCR (QPCR) είναι μία ποσοτική μέθοδος κατά την οποία ανιχνεύεται σε
κάθε κύκλο αντίδρασης της

PCR (σε πραγματικό χρόνο) το παραγόμενο προϊόν

(δίκλωνο DNA), λόγω της παρουσίας στην αντίδραση μία φθορίζουσας χρωστικής που
παρέχει ένα σήμα φθορισμού όταν προσδένεται σε δίκλωνο DNA [99]. Η ένταση του
φθορισμού είναι ανάλογη της ποσότητας του δίκλωνου DNA (αυξάνεται εκθετικά σε
μία PCR) όπως φαίνεται και στο πιο κάτω διάγραμμα.
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Εικόνα 6: Διάγραμμα έντασης φθορισμού-κύκλων. Φαίνεται μία αρχική επίπεδη γραμμή
(Treshold line) που αντιστοιχεί σε επίπεδα φθορισμού, καθώς και ο αριθμός των κύκλων
στον οποίο ο φθορισμός ξεπερνάει την γραμμή αυτή (Ct value). H τιμή Ct είναι η τιμή που
λαμβάνεται υπόψη για την ποσοτικοποίηση. Επίσης φαίνεται η baseline που ορίζεται ως η
μικρή αλλαγή στο σήμα φθορισμού που υπάρχει στους αρχικούς κύκλους της PCR και η τιμή
Rn που αποτελεί τον λόγο της έντασης εκπομπής φθορισμού της χρωστικής που
προσδένεται στο δίκλωνο RNA προς την ένταση εκπομπής φθορισμού της χρωστικής
αναφοράς. Η ΔRn τιμή ορίζεται ως η διαφορά της baseline από την τιμή Rn [99].

2. 4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση 57 γονιδίων, τα οποία
ελέγχθηκαν για τη σχέση τους με τον πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα. Το λογισμικό
που χρησιμοποιήθηκε είναι το IBM Spss Statistics 23. (Statistical Package for Social
Sciences), που είναι ένα ολοκληρωµένο στατιστικό πακέτο για Windows, το οποίο
καλύπτει ένα ευρύ πεδίο στατιστικών εφαρµογών και επεξεργασίας δεδοµένων όλων
των κατηγοριών και επιπέδων.
Μελετήθηκαν 105 ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα. Αρχικά
παρατίθενται τα περιγραφικά στοιχεία όλων των ασθενών μας, τόσο τα δημογραφικά,
όσο και στοιχεία του ιατρικού ιστορικού τους. Καταγράφονται και αναλύονται το φύλο
και η ηλικία, του υπό μελέτη δείγματος. Ακολουθούν οι συχνότητες των
επιβαρυντικών παραγόντων όπως το κάπνισμα και η κατανάλωση οινοπνεύματος.
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Στη συνέχεια αποτυπώνονται οι προγνωστικοί παράγοντες που αφορούν στην
διαφοροποίηση και την σταδιοποίηση. Κατά την παρουσίαση των περιγραφικών
αποτελεσμάτων του δείγματος, στους πίνακες συχνοτήτων καταγράφονται οι
ελλείπουσες τιμές.
Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ανεξαρτησίας (Chi squared test) για την ταυτοποίηση
πιθανών συσχετίσεων ανάμεσα στις εξής κατηγορικές μεταβλητές: φύλο ασθενών και
τύπος καρκίνου, ηλικία ασθενών και τύπος καρκίνου, και τέλος, καπνιστής ή μη σε
σχέση με τον τύπο καρκίνου.
Έπειτα από τη λήψη δείγματος νεοπλασματικού ιστού (20 παρατηρήσεις) και
δείγματος φυσιολογικού ιστού (11 παρατηρήσεις) από την ομάδα ελέγχου μετρήθηκε
ο ρυθμός έκφρασης των γονιδίων.
Στο πρώτο μέρος της περιγραφικής ανάλυσης των γονιδίων παρουσιάζεται ο λόγος
των περικομμένων μέσων ανάμεσα σε νεοπλασματικά και φυσιολογικά δείγματα. Ο
λόγος αυτός χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να αποτυπωθεί συνοπτικά η απόκλιση του
ρυθμού έκφρασης κάθε γονιδίου που μετρήθηκε στους νεοπλασματικούς ιστούς.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται σε πίνακες οι γραμμικές συσχετίσεις ανάμεσα στα
γονίδια των διαφορετικών λειτουργικών ομάδων. Σκοπός της συγκεκριμένης
διαδικασίας είναι να αναδείξει ποια γονίδια έχουν «κοινή συμπεριφορά» καθώς και
αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της μεταβολής συγκεκριμένων γονιδίων, η οποία θα
προέβλεπε παρόμοια μεταβολή στα συσχετιζόμενα με αυτά γονίδια. Η διαδικασία
αυτή είναι σημαντική στην εκτενέστερη μελέτη συγκεκριμένων γονιδίων, χωρίς να
είναι απαραίτητη η μελέτη και των 57 γονιδίων ταυτόχρονα.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των μεταβλητών και του μικρού αριθμού παρατηρήσεων,
αν πραγματοποιούσαμε ελέγχους για όλες τις μεταβλητές, σίγουρα θα μας οδηγούσαν
σε στατιστικά λάθη. Επίσης, ήταν αδύνατο να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα για
όλο τον όγκο των δεδομένων στην παρούσα διπλωματική εργασία. Για τους
παραπάνω λόγους έγινε η επιλογή 6 συγκεκριμένων γονιδίων (1.mTOR , 6.EIF4G1 ,
14.SSB, 44.YARS , 51.AGO2 , 55.MYC), με βάση το βιολογικό τους ενδιαφέρον όσον
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αφορά στην πρωτεϊνοσύνθεση και την ογκογένεση καθώς και την εμπλοκή τους σε
πληθώρα σηματοδοτικών μονοπατιών.
Επίσης, στην προσπάθεια να μην χαθεί σημαντική πληροφορία κατά την αφαίρεση
των περισσοτέρων μεταβλητών, επιλέχθηκαν γονίδια τα οποία είτε δεν συσχετίζονταν
με τα υπόλοιπα της ομάδας κι έτσι έπρεπε να συμμετέχουν στην ανάλυση ως
«ξεχωριστές» περιπτώσεις, είτε συσχετίζονταν με τα περισσότερα και κατά συνέπεια
αντιπροσώπευαν την συνολική συμπεριφορά της ομάδας.
Ο πρώτος έλεγχος ισότητας μέσων (Μann – Whitney U test) έγινε για την ανίχνευση
στατιστικά

σημαντικών

διαφορών

στη

γονιδιακή

έκφραση,

ανάμεσα

σε

νεοπλασματικούς και φυσιολογικούς ιστούς. Οι υπόλοιποι έλεγχοι αφορούσαν στο
διαφορετικό φύλο, τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (κάτω και άνω των 60 ετών) και
τους διαφορετικούς τύπους καρκίνου (αδενοκαρκίνωμα και εκ πλακωδών κυττάρων).
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα (πίνακες και διαγράμματα) της συγκεκριμένης
ενότητας αφορούν μόνο στο νεοπλασματικό δείγμα στις μεταβλητές του φύλου, της
ηλικιακής ομάδας και του τύπου καρκίνου.

2.5 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.

Στο τελευταίο μέρος έγινε προσπάθεια μοντελοποίησης των έξι γονιδίων, βάση της
έκφρασής τους, στα οποία επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον μας, παρουσιάζοντας ένα
πιθανό διαγνωστικό μοντέλο για τον καρκίνο του πνεύμονα.
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η λογιστική γραμμική παλινδρόμηση και
βασίζεται στο λόγο σχετικών πιθανοτήτων (odds ratio). Το μοντέλο της λογιστικής
παλινδρόμησης παρουσιάζει την πιθανότητα το ιστικό δείγμα να είναι καρκινικό σ’
ένα άτομο με συγκεκριμένες τιμές γονιδίων. Το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να έχει
διαγνωστική και προβλεπτική αξία για τους επιστήμονες υγείας, με βάση την τελική
τιμή που προκύπτει για κάθε ασθενή.

Γιαννέλου Σοφία

38

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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3. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε αρχικά ανάλυση του υπό μελέτη
πληθυσμού σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως το
κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ. Αναλύθηκαν συνολικά 87 δείγματα από άνδρες
(82,9%) και 18 από γυναίκες (17,1%). Τα ποσοστά αυτά συμβαδίζουν με τα ποσοστά
παγκοσμίως σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ [1]. Στην Εικόνα 7 παρουσιάζονται τα
ποσοστά των ασθενών αναφορικά με το φύλο.

Εικόνα 7: Διάγραμμα φύλου ασθενών.

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

Συχνότητα
(n)
87
18
105

Ποσοστά
(%)
82,9
17,1
100,0

Ποσοστά χωρίς ελλείπουσες τιμές
82,9
17,1
100,0

Πίνακας 5: Κατανομή Φύλου ασθενών.

Γιαννέλου Σοφία

40

Αντίστοιχα, η ανάλυση της ηλικίας των ασθενών έδειξε την κατανομή που
παρουσιάζεται στην Εικόνα 8. Οι περισσότεροι ασθενείς (n=44) βρίσκονται στην
έβδομη δεκαετία της ζωής τους. Ακολουθεί το ηλικιακό εύρος άνω των 71 ετών με 35
ασθενείς,ηλικίας 51-60 ετών ήταν20 ασθενείς, ενώ η συχνότητα εμφάνισης ασθενών
με καρκίνο του πνεύμονα ηλικίας κάτω των 50 ετών ήταν συγκριτικά μικρή.

Εικόνα 8. Διάγραμμα ηλικίας ασθενών

Ηλικία

Συχνότητα (n)

Ποσοστά (%)

Ποσοστά χωρίς ελλείπουσες τιμές

41-50
51-60
61-70
>71
Σύνολο

6
20
44
35
105

5,7
19,0
41,9
33,3
100,0

5,7
19,0
41,9
33,3
100,0

Πίνακας 6: Ηλικιακό εύρος
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Τα αποτελέσματα του δείγματος μας, ταυτίζονται με τις ήδη υπάρχουσες έρευνες, ότι
οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα είναι ή έχουν υπάρξει καπνιστές κοντά στο 90%
[18, 19, 20]. Στην δική μας μελέτη το ποσοστό αυτό αγγίζει το 88,7 %.

Εικόνα 9. Διάγραμμα καπνιστών - μη καπνιστών

Συχνότητα (n)

Ποσοστά (%)

Ποσοστά χωρίς
ελλείπουσες τιμές

Καπνιστές
Μη Καπνιστές
Πρώην Καπνιστές
Σύνολο

27
8
36
71

25,7
7,6
34,3
67,6

38,0
11,3
50,7
100,0

Ελλείπουσες τιμές

34

32,4

Σύνολο

105

100,0

Πίνακας 7: Πληθυσμός καπνιστών – μη καπνιστών
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Κατά την λήψη ιστορικού, στην ερώτηση αν καταναλώνουν αλκοόλ ή όχι, απάντησε το
48,4% ότι είναι κοινωνικοί πότες (λιγότερα από 2 ποτά την ημέρα). Το 43,8% δήλωσε
ότι δεν πίνει καθημερινά, ενώ το 7,8% ανέφερε ότι κάνει κατάχρηση οινοπνεύματος.

Εικόνα 10. Διάγραμμα κατανάλωσης οινοπνεύματος

Μη πότης

Συχνότητα
(n)
28

Ποσοστά
(%)
26,7

Ποσοστά χωρίς
ελλείπουσες τιμές
43,8

Κοινωνικός πότης

31

29,5

48,4

Κατάχρηση
αλκοόλ
Σύνολο

5

4,8

7,8

64

61,0

100,0

Ελλείπουσες τιμές

41

39,0

Σύνολο

105

100,0

Πίνακας 8: Κατανομή κατανάλωσης αλκοόλ
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3.2. ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ-ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά την ανάλυση των στοιχείων παρατηρήθηκε ότι ο εκ πλακωδών κυττάρων τύπος
καρκίνου αγγίζει το 50,5% ενώ το αδενοκαρκίνωμα το 37,1%. Σε μικρότερα ποσοστά
περιορίζονται οι άλλοι τύποι καρκίνου, με τον καρκίνο εκ μεγάλων κυττάρων να
ανέρχεται στο 2,9%.

Εικόνα 11: Διάγραμμα τύπου καρκίνου
Τύπος Καρκίνου

Συχνότητα (n)

Ποσοστά (%)

Αθροιστικό ποσοστό

Εκ πλακωδών κυττάρων

53

50,5

50,5

Αδενοκαρκίνωμα

39

37,1

87,6

Εκ μεγάλων κυττάρων

3

2,9

90,5

Καρκινοειδές

6

5,7

96,2

Άλλο

4

3,8

100,0

Σύνολο

105

100,0

Πίνακας 9: Τύπος καρκίνου ασθενών
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Η σταδιοποίηση του νεοπλάσματος των ασθενών έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
που διαγνώστηκε από πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα ήταν σταδίου I (46,8%).
Ακολουθούν οι ασθενείς σταδίου II και III με ποσοστά 35,1% και 17% αντίστοιχα, ενώ
μόνο το 1,1% άνηκε στο στάδιο IV.

Εικόνα 12: Διάγραμμα σταδιοποίησης

Στάδιο I

Συχνότητα
(n)
44

Ποσοστά
(%)
41,9

Ποσοστά χωρίς
ελλείπουσες τιμές
46,8

Αθροιστικό
ποσοστό
46,8

Στάδιο II

33

31,4

35,1

81,9

Στάδιο III

16

15,2

17,0

98,9

Στάδιο IV

1

1,0

1,1

100,0

Σύνολο

94

89,5

100,0

Ελλείπουσες τιμές

11

10,5

Σύνολο

105

100,0

Στάδιο

Πίνακας10: Σταδιοποίηση νεοπλάσματος
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Αναφορικά

με

το

ποσοστό

διαφοροποίησης

παρατηρήθηκε

ότι

με

μέση

διαφοροποίηση χαρακτηρίστηκε το 45,3% του δείγματος, με χαμηλή το 43%, ενώ
μόλις το 11,6% είχε υψηλή διαφοροποίηση.

Εικόνα 13: Διάγραμμα διαφοροποίησης

Διαφοροποίηση

Συχνότητα
(n)

Ποσοστά
(%)

Ποσοστά χωρίς
ελλείπουσες τιμές

Αθροιστικό
ποσοστό

Υψηλή

10

9,5

11,6

11,6

Μέση

39

37,1

45,3

57,0

Χαμηλή

37

35,2

43,0

100,0

Σύνολο

86

81,9

100,0

Ελλείπουσες τιμές

19

18,1

Σύνολο

105

100,0

Πίνακας 11: Διαφοροποίηση νεοπλάσματος
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3.3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ «ΦΥΛΟ» ΚΑΙ «ΤΥΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

Ελέγχθηκε η Ηο (μηδενική υπόθεση) ανάμεσα σε «Φύλο» & «Τύπο Καρκίνου» (Chi
square Pearson’s test) και δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη Ηο (p-value =0,194 >>
0,05). Φαίνεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τύπου καρκίνου και φύλου
(πιθανόν λόγω του μικρού δείγματος γυναικών). Όμως βάση δεδομένων ποσοστών
βλέπουμε ότι ενισχύεται η άποψη ότι στους άνδρες επικρατεί ο εκ πλακωδών
κυττάρων τύπος καρκίνου, ενώ στις γυναίκες το αδενοκαρκίνωμα.

Εικόνα 14:
Διάγραμμα
σχέσης τύπου
καρκίνου και
φύλου ασθενών

Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

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

Τύπος καρκίνου
Εκ πλακωδών
Αδενοκυττάρων
καρκίνωμα
47
31
54,0%
35,6%
6
8
33,3%
44,4%
53
39
50,5%
37,1%

Άλλος τύπος
καρκίνου
9
10,3%
4
22,2%
13
12,4%

Σύνολο
87
100,0%
18
100,0%
105
100,0%

Πίνακας 12: Πίνακας σχέσης τύπου καρκίνου με φύλο ασθενών
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ «ΗΛΙΚΙΑ» ΚΑΙ «ΤΥΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

Ελέγχθηκε η Ηο Ανεξαρτησίας ανάμεσα σε «Ηλικία» & «Τύπο Καρκίνου» (Chi squared
test) και απορρίπτουμε την Ηο (p-value=0,03<0,05). Φαίνεται χαρακτηριστικά στο
παρακάτω κατά ηλικίες ραβδόγραμμα ότι το πλακώδες καρκίνωμα εμφανίζεται
αισθητά εντονότερα σε άτομα τρίτης ηλικίας. Το αντίθετο συμβαίνει με τους πιο
σπάνιους καρκίνους. Η συχνότητα εμφάνισης τους στις μέσες ηλικίες είναι
μεγαλύτερη. Το αδενοκαρκίνωμα παρουσιάζει σχεδόν τα ίδια ποσοστά σε όλες τις
ηλικίες ασθενών.

Εικόνα 15:
Ραβδόγραμμα
σχέσης τύπου
καρκίνου και
ηλικίας ασθενών

Εκ πλακωδών
κυττάρων

Ηλικία
<60
60-70
>70
Σύνολο

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

6
23,1%
26
59,1%
21
60,0%

Αδενοκαρκίνωμα

Άλλος τύπος
καρκίνου

12
46,2%
14
31,8%
13
37,1%
39
37,1%

8
30,8%
4
9,1%
1
2,9%
13
12,4%

Πίνακας 13: Πίνακας σχέσης τύπου καρκίνου με ηλικία ασθενών.
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ «ΚΑΠΝΙΣΜΑ» ΚΑΙ «ΤΥΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

Ελέγχθηκε η υπόθεση (Ηο) Ανεξαρτησίας ανάμεσα σε «Κάπνισμα» & «Τύπο Καρκίνου»
(Chi squared test) και δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Ηο (p-value =0,332 >> 0,05).
Στο παρακάτω ραβδόγραμμα απεικονίζεται η σχέση μεταξύ του τύπου καρκίνου και
του καπνίσματος. Ο αριθμός των ασθενών που δεν υπήρξαν ποτέ καπνιστές είναι
πολύ μικρός και συμβαδίζει αναλογικά με τα βιβλιογραφικά δεδομένα στο ποσοστό
του συνόλου των ασθενών [1].

Εικόνα 16: Ραβδόγραμμα σχέσης τύπου καρκίνου με καπνιστές και με μη καπνιστές.
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Στους καπνιστές παρατηρήθηκε ότι το καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων είχε την
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. Είναι ήδη γνωστό ότι ο συγκεκριμένος τύπος
παρατηρείται κυρίως στους καπνιστές [9].

Εικόνα 17: Διάγραμμα τύπου καρκίνου σε καπνιστές.

Τύπος καρκίνου
Εκ πλακωδών κυττάρων
Αδενοκαρκίνωμα
Άλλος τύπος καρκίνου
Σύνολο
Ελλείπουσες τιμές
Σύνολο

Συχνότητα
(n)
32
24
7
63
42

Ποσοστό
(%)
30,5
22,9
6,7
60,0
40,0
100,0

Ποσοστό χωρίς
ελλείπουσες τιμές
50,8
38,1
11,1
100,0

Αθροιστικό
ποσοστό
50,8
88,9
100,0

Πίνακας 14: Πίνακας τύπου καρκίνου σε καπνιστές.
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Στους μη-καπνιστές παρατηρήθηκε ότι ο τύπος καρκίνου που επικρατεί είναι το
αδενοκαρκίνωμα. To στοιχείο αυτό συμβαδίζει με τις προϋπάρχουσες έρευνες [10].
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ατόμων που δεν έχουν υπάρξει ποτέ καπνιστές ήταν
πολύ μικρός (n =8)

Εικόνα 18: Διάγραμμα τύπου καρκίνου σε μη καπνιστές.

Τύπος καρκίνου

Συχνότητα
(n)

Ποσοστό
(%)

Ποσοστό χωρίς
ελλείπουσες τιμές

Αθροιστικό
ποσοστό

Εκ πλακωδών
κυττάρων

2

1,9

25,0

25,0

Αδενοκαρκίνωμα

4

3,8

50,0

75,0

Άλλος τύπος
καρκίνου

2

1,9

25,0

100,0

Σύνολο

8

7,6

100,0

Ελλείπουσες τιμές

97

92,4

Σύνολο

100,0

Πίνακας 15: Πίνακας τύπου καρκίνου σε μη καπνιστές.
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Στο παρακάτω τρισδιάστατο ραβδόγραμμα, παρουσιάζεται η σχέση φύλου και τύπου
καρκίνου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τον παράγοντα του καπνίσματος. Παρατηρήθηκε
ότι δεν υπάρχει εμφάνιση πλακώδους καρκινώματος, σε γυναίκες μη-καπνίστριες,
γεγονός το οποίο συμβαδίζει με τα παγκόσμια βιβλιογραφικά δεδομένα[10].
Σημειώνεται και πάλι ότι το δείγμα των μη καπνιστών είναι μικρό, συνεπώς δεν
μπορούμε να ελέγξουμε στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Εικόνα 19: Τρισδιάστατο ραβδόγραμμα σχέσης του τύπου καρκίνου με το κάπνισμα και το
φύλο των ασθενών.
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3.4. ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
3.4.1. ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ & ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ

Στην περιγραφική ανάλυση των γονιδίων παρατίθενται, αρχικά, μονόμετρα
περιγραφικά μέτρα.
Τα γονίδια έχουν διαχωριστεί σε 5 λειτουργικές ομάδες ανάλογα με το ρόλο τους στην
πρωτεϊνοσύνθεση. Η πρώτη ομάδα γονιδίων ρυθμίζει τη διαδικασία έναρξης της
μετάφρασης (1. «translation initiation»), η δεύτερη ομάδα είναι υπεύθυνη για την
μεταγραφή και τη βιογένεση μορίων tRNA (2. «tRNA biogenesis»), η τρίτη ομάδα
πρωτεϊνών ρυθμίζει την αμινοακυλίωση μορίων tRNA (3. «Aminoacylation»),

η

τέταρτη σχετίζεται με τη βιογένεση των miRNAs (4. «RNAi components») και η
τελευταία ομάδα περιέχει τέσσερα γονίδια που ρυθμίζουν διαφορετικές κυτταρικές
λειτουργίες (5. «Miscellaneous»)
Στην ομάδα 1 φαίνεται να υπάρχει μια υποέκφραση αυτών των γονιδίων. Παρόμοιες
τιμές έχουν και οι δύο επόμενες ομάδες. Αντίθετα, στις ομάδες 4 και 5 επικρατεί η
υπερέκφραση των γονιδίων τους. Χαρακτηριστικό όλων των μεταβλητών είναι η
τεράστια διαφορά στα μέτρα μεταβλητότητας στους νεοπλασματικούς ιστούς σε
σύγκριση με τους φυσιολογικούς (μειώνεται με την αφαίρεση των ακραίων τιμών που
εμφανίζονται συχνά στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα).
Στον πίνακα 16 υπολογίζεται η σχέση ανάμεσα στους περικομμένους μέσους.
Χρησιμοποιήσαμε τον περικομμένο μέσο, λόγω των ακραίων τιμών (δεν υπολογίζεται
το 5% των παρατηρήσεων στα άκρα των κατανομών). Με αυτόν τον τρόπο
αποτυπώνεται αδρά η σχέση στην έκφραση των γονιδίων σε φυσιολογικό και
νεοπλασματικό ιστό.
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1.“translation
initiation”
1.mTOR
2.RPS6KB
3. RPS6
4. EIF4EBP1
5. EIF4E
6. EIF4G1
7. EIF4A1
8. EIF2B1
9. EIF2A
10. YB-1

Λόγος
περικομμένων μέσων
1,712
0,655
0,95
1,23
0,66
1,01
0,95
0,68
0,88
0,72

2. “tRNA
biogenesis”
12. POLR3B
13. Ro-SSA
14. SSB
15. RPP14
16. RPP20-POP7
17. RPP21
18. RPP25
19. RPP29
20. RPP30
21. RPP38
22. RPP40
23. POP1
24. POP5
25.
MRPP1/RG9MTD1
26.
MRPP2/HSD17B10
27.
MRPP3/KIAA0391
28. CLP1
29. ELAC1
30. ELAC2
31. ANG
32. RNH1
33. XPOT

Λόγος
περικομμένων μέσων
1,15
0,89
1,05
0,49
2,24
0,34
1,23
1,17
0,89
0,71
0,96
0,94
0,89
0,54

3.“Aminoacylation”
34. DARS
35. KARS
36. RARS
37. QARS
38. MARS
39. LARS
40. IARS
41. E(P)RS1
42. (E)PRS2
43. WARS
44. YARS
45. AIMP2
46. AIMP3

Λόγος
περικομμένων μέσων
0,86
0,61
0,72
1,38
0,95
0,79
0,99
0,86
0,88
0,79
0,79
0,78
0,79

0,89
0,90
0,70
0,65
0,67
0,47
0,77
0,63

4.“RNAi
components”

Λόγος περικομμένων
μέσων

5.“Miscellaneous”

Λόγος περικομμένων
μέσων

48. DROSHA
49. XPO5
50. AGO1
51. AGO2
52. AGO3
53. AGO4
54. DICER

1,44
1,09
1,27
1,40
0,91
0,71
0,85

55. MYC
56. MAPK
57. CTNNB
58. MDM2
59. PARN

1,19
1,43
1,72
0,73
4,8

Πίνακας 16: Σε κάθε στήλη εμφανίζονται τα γονίδια της κάθε ομάδας. Τα διαφορετικά
χρώματα καταδεικνύουν το διαφορετικό ρυθμό έκφρασης σε σχέση με το φυσιολογικό. Με
το ανοικτό γαλάζιο εμφανίζονται τα γονίδια που υπoεκφράζονται και με το πράσινο αυτά
που εκφράζονται λιγότερο του μισού του φυσιολογικού. Με κόκκινο εμφανίζονται τα
υπερεκφραζόμενα γονίδια και με πορτοκαλί αυτά που διπλασιάζονται σε σχέση με τις
φυσιολογικές τιμές.
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Λόγω της ύπαρξης ακραίων τιμών, δε μπορεί να θεωρηθεί ο λόγος αυτός
αντιπροσωπευτικός της διαδικασίας της πρωτεϊνοσύνθεσης στους ασθενείς μας. Το
γονίδιο RPP20 (Εικόνα 20) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ η διάμεσος του
φυσιολογικού και του νεοπλασματικού ιστού είναι πολύ κοντά, υπάρχει έντονη δεξιά
ασυμμετρία στους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Για το λόγο αυτό, ο
περικομμένος μέσος βρέθηκε αυξημένος περισσότερο από δύο φορές.

Εικόνα 20: Box-plot για τον γονίδιο RPP20-POP7 στα νεοπλασματικά και φυσιολογικά
δείγματα.
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3.4.2. ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ

Ακολούθως αναλύθηκαν οι συσχετίσεις ανάμεσα στα γονίδια των ίδιων λειτουργικών
ομάδων. Μέσω αυτής της διαδικασίας διερευνήθηκε ποια γονίδια έχουν ταυτόσημη
συμπεριφορά τόσο σε φυσιολογικό όσο και σε νεοπλασματικό ιστό. Με αυτόν τον
τρόπο δίνεται η δυνατότητα να επικεντρωθεί η μελέτη σε συγκεκριμένα γονίδια,
θεωρώντας πως τα γονίδια με τα οποία συσχετίζονται, θα έχουν παρόμοια
συμπεριφορά, ενώ θα μπορούσε να προβλεφθεί η μεταβολή ενός γονιδίου όταν είναι
γνωστή η μεταβολή ενός συσχετιζόμενου γονιδίου.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι συσχετίσεων (λόγω μη
κανονικότητας των δεδομένων μας).
Για την ομάδα 1. «translation initiation», τα μόνα γονίδια που δεν συσχετίζονται με
κανένα από τα υπόλοιπα ήταν το 1. mTOR και το 4. EIF4EBP1 (Πίνακας 17).
Γονίδια «translation initiation»
1.mTOR
2.RPS6KB
3. RPS6
4. EIF4EBP1
5. EIF4E
6. EIF4G1
7. EIF4A1
8. EIF2B1
9. EIF2A
10. YB-1

Συσχετιζόμενα γονίδια
EIF4E, EIF4G1, EIF2B1, EIF2A
EIF4E, EIF4A1, YB-1
RPS6KB, RPS6, EIF2B1, EIF2A, YB-1
RPS6KB, EIFB1
RPS6
RPS6KB, EIF4E, EIF4G1, EIF2A
RPS6KB, EIF4E, EIF2B1
RPS6, EIF4E

Πίνακας 17: Πίνακας συσχέτισης της γονιδιακής ομάδας 1. «translation initiation»

Στην ομάδα 2. («tRNA biogenesis») παρατηρούνται πολλές και έντονες συσχετίσεις
ανάμεσα στα γονίδια RPP-. Τα γονίδια RPP38 και ELAC1 συσχετίζονται με 13 (από τα
23) γονίδια της ομάδας (Πίνακας 18).
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Γονίδια
«t-RNA biogenesis»
12. POLR3B
13. Ro-SSA
14. SSB
15. RPP14

Συσχετιζόμενα γονίδια

RPP30
RPP25
RPP20-POP7, RPP30, RPP38, POP5, MRPP3/KIAA0391, CLP1, ELAC1
RPP21, RPP30, RPP38, RPP40, POP1, POP5, MRPP2/HSD17B10,
MRPP3/KIAA0391, CLP1, ELAC1, ELAC2, ANG, XPOT
16. RPP20-POP7
SSB, POP5, CLP1
17. RPP21
RPP14, RPP29, MRPP3/KIAA0391, ELAC1, ANG, XPOT
18. RPP25
Ro-SSA, RPP29, POP1, ELAC2
19. RPP29
RPP21, RPP25, RPP30
20. RPP30
POLR3B, SSB, RPP14, RPP29, RPP38, RPP40, POP1, POP5,
MRPP2/HSD17B10, MRPP3/KIAA0391, CLP1, ELAC1, XPOT
21. RPP38
SSB, RPP14, RPP30, RPP40, POP1, POP5, MRPP1/RG9MTD1,
MRPP2/HSD17B10, MRPP3/KIAA0391, CLP1, ELAC1, ANG, XPOT
22. RPP40
RPP14, RPP30, RPP38, POP1, POP5, MRPP2/HSD17B10,
MRPP3/KIAA0391, CLP1, ELAC1, XPOT
23. POP1
RPP14, RPP25, RPP30, RPP38, RPP40, POP5, MRPP1/RG9MTD1,
MRPP2/HSD17B10, MRPP3/KIAA0391, CLP1, ELAC2
24. POP5
SSB, RPP14, RPP20-POP7, RPP30, RPP38, RPP40, POP1,
MRPP2/HSD17B10, MRPP3/KIAA0391, CLP1, ELAC1, XPOT
25. MRPP1/RG9MTD1 RPP38, POP1, ELAC1
26. MRPP2/HSD17B10 RPP14, RPP30, RPP38, RPP40, POP1, POP5, MRPP3/KIAA0391,
CLP1, ELAC1, ANG, XPOT
27. MRPP3/KIAA0391 SSB, RPP14, RPP21, RPP30, RPP38, RPP40, POP1, POP5,
MRPP2/HSD17B10, CLP1, ELAC1, ANG, XPOT
28. CLP1
SSB, RPP14, RPP20-POP7, RPP30, RPP38, RPP40, POP1, POP5,
MRPP2/HSD17B10, MRPP3/KIAA0391, ELAC1, RNH1
29. ELAC1
SSB,
RPP14,
RPP21,
RPP30,
RPP38,
RPP40,
POP5,
MRPP1/RG9MTD1, MRPP2/HSD17B10, MRPP3/KIAA0391, CLP1,
ANG, XPOT
30. ELAC2
RPP14, RPP25, POP1
31. ANG
RPP14, RPP21, RPP38, MRPP2/HSD17B10, MRPP3/KIAA0391,
ELAC1, XPOT
32. RNH1
CLP1
33. XPOT
RPP14, RPP21, RPP30, RPP38, RPP40, POP5, MRPP2/HSD17B10,
MRPP3/KIAA0391, ELAC1, ANG
Πίνακας 18: Πίνακας συσχέτισης της γονιδιακής ομάδας 2. («tRNA biogenesis»). Οι πιο
έντονες συσχετίσεις αναγράφονται με έντονα γράμματα και οι ιδιαίτερα ισχυρές με
κόκκινο χρώμα. Επίσης, ανάμεσα στην ίδια ομάδα βρέθηκαν μόνο θετικές συσχετίσεις
(δηλαδή η αύξηση του ενός γονιδίου συνεπαγόταν αύξηση του συσχετιζόμενου με αυτό
γονιδίου και, αντίστοιχα, η μείωση με μείωση).
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Για την ομάδα 3. («Aminoacylation») υπάρχουν τρία ζεύγη γονιδίων (DARS – RARS ,
LARS- IARS , (E)PRS2-AIMP3) που συσχετίζονται πολύ ισχυρά. Παρατηρήθηκε επίσης
ότι τα KARS & LARS σχετίζονται με το σύνολο, σχεδόν, των υπόλοιπων γονιδίων
(Πίνακας 19).

3. Γονίδια
«Aminoacylation»

Συσχετιζόμενα γονίδια

34. DARS

KARS, RARS, (E)PRS2, AIMP2, AIMP3

35. KARS

DARS, RARS, MARS, LARS, IARS, E(P)RS1, (E)PRS2, YARS,
AIMP2, AIMP3

36. RARS

DARS, KARS, E(P)RS1, (E)PRS2, AIMP2, AIMP3

37. QARS

-

38. MARS

KARS, LARS, IARS, E(P)RS1, YARS, AIMP2

39. LARS

KARS, MARS, IARS, E(P)RS1, (E)PRS2, WARS, YARS, AIMP2,
AIMP3

40. IARS

KARS, MARS, LARS, E(P)RS1, WARS, YARS, AIMP2

41. E(P)RS1

KARS, RARS, MARS, LARS, IARS, (E)PRS2, YARS, AIMP2, AIMP3

42. (E)PRS2

DARS, KARS, RARS, LARS, E(P)RS1, YARS, AIMP2, AIMP3

43. WARS

LARS, IARS

44. YARS

KARS, MARS, LARS, IARS, (E)PRS2, AIMP2, AIMP3

45. AIMP2

DARS, KARS, RARS, MARS, LARS, IARS, E(P)RS1, (E)PRS2, YARS,
AIMP3

46. AIMP3

DARS, KARS, RARS, LARS, E(P)RS1, (E)PRS2, YARS, AIMP2

Πίνακας 19: Πίνακας συσχέτισης της γονιδιακής ομάδας 3.«Aminoacylation».
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Εικόνα 21: Απεικόνιση της ισχυρής συσχέτισης των γονιδίων DARS και RARS. Φαίνεται
χαρακτηριστικά ότι σε μια ομάδα ασθενών (n=6) με καρκίνο του πνεύμονα
υποεκφράζονται έντονα τα δύο αυτά γονίδια.

Ήπιες συσχετίσεις παρατηρούνται μεταξύ ορισμένων μόνο γονίδιων της ομάδας 4.
(«RNAi components») (Πίνακας 20).

Γονίδια «RNAi components»

Συσχετιζόμενα γονίδια

48. DROSHA

DICER

49. XPO5
50. AGO1

-

51. AGO2
52. AGO3

AGO4

53. AGO4
54. DICER

AGO3
DROSHA

Πίνακας 20: Πίνακας συσχέτισης της γονιδιακής ομάδας 4. «RNAi components»
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Από την τελευταία μας λειτουργική ομάδα, έντονα συσχετιζόμενα είναι τα γονίδια
CTNNB - MDM2 (Πίνακας 21).

Γονίδια «Miscellaneous»

Συσχετιζόμενα γονίδια

55. MYC

-

56. MAPK

CTNNB, MDM2, PARN

57. CTNNB

MAPK, MDM2

58. MDM2

MAPK, CTNNB

59. PARN

MAPK

Πίνακας 21: Πίνακας συσχέτισης της γονιδιακής ομάδας «Miscellaneous»

3.4.3. ΈΛΕΓΧΟΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩΝ

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ισότητας μέσων στα γονίδια 1.mTOR,
6.EIF4G1 , 14.SSB, 44.YARS , 51.AGO2 , 55.MYC, μεταξύ καρκινικών και φυσιολογικών
δειγμάτων. Τα γονίδια, χάριν συντομίας, αναφέρονται με τον αριθμό που εμφανίζεται
μπροστά στους παραπάνω πίνακες.
Έλεγχοι ισότητας μέσων για τα γονίδια αυτά πραγματοποιήθηκαν και για την
ανίχνευση στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάμεσα στα διαφορετικά φύλα, τις
διαφορετικές

ηλικιακές

ομάδες

και

τους

διαφορετικούς

τύπους

καρκίνου

(αδενοκαρκίνωμα και εκ πλακωδών κυττάρων). Σημειώνεται ότι η επιλογή των
συγκεκριμένων γονιδίων αποσκοπεί στην αναλυτικότερη παρουσίαση τους στην
παρούσα μελέτη.
ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩΝ (ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ) ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟ.

Λόγω της παραβίασης της υπόθεσης κανονικότητας, για τα γονίδια που εξετάστηκαν
πραγματοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι (Μann – Whitney’s test) για τον έλεγχο
στατιστικά σημαντικών διαφορών στην κατανομή των γονιδίων 1.mTOR , 6.EIF4G1 ,
14.SSB, 44.YARS , 51.AGO2 , 55. MYC. Η υπόθεση ισότητας των μέσων δε μπορούσε να
απορριφθεί σε καμία από τις ανώτερες περιπτώσεις (p-value >> 0,05). Συνεπώς, δε
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μεταβάλλεται στατιστικά σημαντικά η μέση έκφραση των γονιδίων αυτών στο δείγμα
μας. Παρακάτω παρατίθενται τα θηκογράμματα και των 6 γονιδίων (εικόνες 22 – 27).
Στο παρακάτω θηκόγραμμα παρατηρούμε ότι διαφέρει ελάχιστα η έκφραση του
γονιδίου mTOR σε νεοπλασματικό και φυσιολογικό ιστό.

Εικόνα 22: Θηκόγραμμα
έκφρασης του mTOR σε
φυσιολογικό και
νεοπλασματικό ιστό

Το γονίδιο EIF4G1 έχει την τυπική εικόνα των γονιδίων της έρευνας. Η μέση έκφραση
είναι κοντά στην φυσιολογική όμως υπάρχουν πιο πολλές ακραίες παρατηρήσεις,
μεγαλύτερη

μεταβλητότητα

και

έντονη

ασυμμετρία

στην

κατανομή

του

νεοπλασματικού δείγματος.
.

Εικόνα 23: Θηκόγραμμα
έκφρασης του EIF4G1 σε
φυσιολογικό και
νεοπλασματικό ιστό.

Γιαννέλου Σοφία

61

Το γονίδιο SSB δεν φαίνεται να παρουσιάζει έντονες διαφορές σε φυσιολογικό και
νεοπλασματικό

ιστό.

Το

εύρος

της

κατανομής

των

παρατηρήσεων

του

νεοπλασματικού δείγματος είναι εμφανώς μεγαλύτερο .

Εικόνα 24:
Θηκόγραμμα έκφρασης
του SSB σε φυσιολογικό
και νεοπλασματικό
ιστό.

Το γονίδιο YARS δεν εμφανίζει αξιοσημείωτες μεταβολές στην έκφραση. Φαίνεται
μάλιστα ότι σε αυτή την περίπτωση, η μεταβλητότητα είναι μεγαλύτερη στο
φυσιολογικό δείγμα.

Εικόνα 25: Θηκόγραμμα
έκφρασης του YARS σε
φυσιολογικό και
νεοπλασματικό ιστό.
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Για το γονίδιο AGO2 παρόλο που υπάρχει εμφανής δεξιά ασυμμετρία στις
νεοπλασματικές παρατηρήσεις (σε αντίθεση με τις φυσιολογικές), στον έλεγχο
ισότητας των μέσων δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση.

Εικόνα 26:
Θηκόγραμμα
έκφρασης του AGO2
σε φυσιολογικό και
νεοπλασματικό ιστό.

Μικρές διαφορές παρατηρούνται και στο γονίδιο MYC. To εύρος του νεοπλασματικού
δείγματος είναι για άλλη μία φορά μεγαλύτερο.

Εικόνα 27:
Θηκόγραμμα
έκφρασης του MYC
σε φυσιολογικό και
νεοπλασματικό ιστό.
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΥΛΑ.

Στη συγκεκριμένη υποενότητα, ελέγχθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών
στην κατανομή έκφρασης των γονιδίων μεταξύ των δύο φύλων. Οι έλεγχοι
πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο του δείγματος και, στη συνέχεια, μόνο στα
νεοπλασματικά δείγματα. Ο μόνος έλεγχος που έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά
σε άνδρες και γυναίκες ήταν στο γονίδιο mTOR, στο σύνολο του δείγματός μας. Στα
καρκινικά δείγματα δεν μπορέσαμε να απορρίψουμε σε κανένα τεστ την υπόθεση
ισότητας των μέσων. Πρέπει να σημειωθεί ο μικρός αριθμός των παρατηρήσεων και
ιδιαίτερα σε γυναίκες ασθενείς (n=4). Περιγραφικά, παρατηρούνται ήπιες διαφορές
στη μέση έκφραση των γονιδίων στα δύο φύλα. Το γονίδιο με την πιο έντονη διαφορά
στη μέση έκφραση είναι το MYC (τριπλάσια έκφραση στους άντρες). Ακολουθούν το
mTOR και το EIF4G1, όπου στους άντρες σημειώνεται και πάλι μεγαλύτερη έκφραση
(Πίνακας 22). Οι άνδρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην έκφραση των
6 αυτών γονιδίων.

Γονίδιο
1. mTOR
6. EIF4G1
14. SSB
44. YARS
51. AGO2
55. MYC

Φύλο

Μέση έκφραση

Άνδρες

1,23

Γυναίκες

0,86

Άνδρες

1,42

Γυναίκες

0,68

Άνδρες

1,03

Γυναίκες

1,07

Άνδρες

1,01

Γυναίκες

1,09

Άνδρες

1,43

Γυναίκες

1,49

Άνδρες

1,55

Γυναίκες

0,50

Πίνακας 22: Σύγκριση Μέσης έκφρασης γονιδίων νεοπλασματικών δειγμάτων ανάμεσα
στα δύο φύλα.
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

Για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων ελέγχων στα γονίδια που επιλέχθηκαν να
μελετηθούν, προχωρήσαμε στο διαχωρισμό των ασθενών σε δύο βασικές ηλικιακές
ομάδες: ασθενείς μικρότεροι των 60 ετών και ασθενείς μεγαλύτεροι των 60 ετών.
Λόγω του μικρού αριθμού των παρατηρήσεων, δε δημιουργήσαμε περισσότερες
ομάδες με πιο στενά ηλικιακά όρια.
Και εδώ πραγματοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι ισότητας μέσων (παραβίαση
της υπόθεσης κανονικότητας), χωρίς να μπορούμε να απορρίψουμε τη μηδενική
υπόθεση (ισότητα μέσων).
Περιγραφικά, παρατηρήθηκε μία μικρή υπερέκφραση των πέντε γονιδίων (εκτός από
το SSB) στην ομάδα με τους γηραιότερους ασθενείς. (Πίνακας 23 & Εικόνα 28).

Γονίδιο
1. mTOR

6. EIF4G1

14. SSB
44. YARS
51. AGO2
55. MYC

Ηλικία

Μέση έκφραση

< 60

0,96

> 60

1,24

< 60

1,10

> 60

1,34

< 60

1,40

> 60
< 60
> 60
< 60

0,87
0,84
1,12
1,13

> 60

1,58

< 60

1,26

> 60

1,36

Πίνακας 23: Πίνακας μέσης έκφρασης γονιδίων σε σχέση με την ηλικία
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1,1

1,34

1,36

1,26

1,13

1,12
0,84

0,87

0,96

1,24

1,4

1,58

ΜΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΟΜΑΔΑ

< 60 > 60 < 60 > 60 < 60 > 60 < 60 > 60 < 60 > 60 < 60 > 60
1. MTOR 14. SSB 44. YARS 51. AGO2 55. MYC 6. EIF4G1
Εικόνα 28: Απεικόνιση της μέσης έκφρασης των 6 γονιδίων. Φαίνεται χαρακτηριστικά ότι
το γονίδιο SSB είναι το μόνο με αυξημένη έκφραση σε ασθενείς μικρότερους των 60
χρόνων σε σχέση με τους γηραιότερους ( >60) .

ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ NSLC
(ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ & ΕΚ ΠΛΑΚΩΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ)

Στα γονίδια mTOR, EIF4G1, YARS και ΜYC η έκφραση στους ασθενείς με
αδενοκαρκίνωμα βρέθηκε μειωμένη σε σχέση με τους ασθενείς που έπασχαν από εκ
πλακωδών κυττάρων καρκίνωμα. Το αντίστροφο φάνηκε να ισχύει για τα SSB και
AGO2. Παρακάτω παρατίθενται περιγραφικά στοιχεία (Πίνακας 24) και τα
θηκογράμματα των γονιδίων YARS & AGO2.
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Γονίδιο
1. mTOR

6. EIF4G1

14. SSB
44. YARS
51. AGO2
55. MYC

Τύπος Καρκινώματος

Μέση έκφραση

Αδενοκαρκίνωμα

0,93

Εκ πλακωδών κυττάρων

1,35

Αδενοκαρκίνωμα

1,11

Εκ πλακωδών κυττάρων

1,26

Αδενοκαρκίνωμα

0,98

Εκ πλακωδών κυττάρων

0,88

Αδενοκαρκίνωμα

0,67

Εκ πλακωδών κυττάρων
Αδενοκαρκίνωμα

1,36
1,59

Εκ πλακωδών κυττάρων

1,28

Αδενοκαρκίνωμα

0,82

Εκ πλακωδών κυττάρων

1,89

Πίνακας 24: Πίνακας μέσης έκφρασης γονιδίων με τον τύπο καρκινώματος

Το γονίδιο YARS εμφάνισε τις μεγαλύτερες διαφορές ως προς την κατανομή των
δεδομένων σε σχέση με τον τύπο του καρκίνου.

Εικόνα 29:
Θηκόγραμμα
έκφρασης γονιδίου
YARS με τον τύπο
καρκίνου.
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Από το διάγραμμα του γονιδίου AGO2 παρατηρείτε ότι το 50% των περιπτώσεων με
αδενοκαρκίνωμα βρίσκεται σε τιμές έκφρασης ανάμεσα στο 1,2 – 2,9 . Το αντίστοιχο
εύρος για το καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων είναι 1,1 - 1,7 (δεν υπολογίζεται η
ακραία τιμή που εμφανίζεται στο διάγραμμα). Συνεπώς παρατηρείτε υπερέκφραση
του συγκεκριμένου γονιδίου σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα.

Εικόνα 30: Θηκόγραμμα έκφρασης γονιδίου AGO2 με τον τύπο καρκίνου

Γιαννέλου Σοφία

68

3.5. ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Το προτεινόμενο μοντέλο είναι το εξής:
Logit [(P(Y=1 /Χ)] = 0,157 mTOR + 0,141 EIF4G1 - 0,130 SSB - 0,611, YARS + 0,728
AGO2 + 0,173 MYC.
Η εξαρτημένη μεταβλητή (Υ) είναι ο λογάριθμος της δεσμευμένης πιθανότητας ο ιστός
που εξετάζεται να είναι νεοπλασματικός (αριστερό σκέλος της συνάρτησης). Οι
ανεξάρτητες μεταβλητές είναι τα υπό μελέτη γονίδια, των οποίων οι παράμετροι (δεξί
σκέλος της συνάρτησης) ερμηνεύονται αναλυτικά στη συγκεκριμένη ενότητα. Είναι
ένα μοντέλο που έχει τιμές ανάμεσα σε (0,1). Όσο πιο κοντά βρίσκεται η τιμή στο 1
τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα το δείγμα της βιοψίας να είναι καρκινικό.
Ερμηνεία Μοντέλου:
•

Για κάθε μεταβολή μιας μονάδος του mTOR, η πιθανότητα να είναι
νεοπλασματικός ο ιστός που εξετάζεται είναι: [exp(0,157) -1] x 100 % = 17%
μεγαλύτερη απ’ ότι να είναι φυσιολογικός.

•

Μεταβολή μίας μονάδος του γονιδίου AGO2 αυξάνει στο διπλάσιο (100 %) την
πιθανότητα ο ιστός που εξετάζεται να είναι νεοπλασματικός απ’ ότι φυσιολογικός.

•

Με όμοιο τρόπο υπολογίζεται ότι για το EIF4G1 η πιθανότητα αυξάνεται κατά 15%.
και για το MYC η πιθανότητα αυξάνεται κατά 19%.

•

Αντίθετα, αύξηση του γονιδίου SSB κατά μία μονάδα οδηγεί σε μείωση της
πιθανότητας ο ιστός να είναι καρκινικός κατά [1- exp(-0,130)]x 100% = 12 %.

•

Με όμοιο τρόπο υπολογίζεται πως η αύξηση του γονιδίου YARS κατά μία μονάδα
μειώνει την πιθανότητα ο ιστός που εξετάζεται να είναι καρκινικός κατά 46%.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο, τόσο σε
εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάγνωσή του σε πρώιμα στάδια μέσω
εξειδικευμένων

βιοδεικτών

είναι

περιστασιακή

και

στην

πλειοψηφία

των

περιπτώσεων γίνεται πολύ αργά για τον ασθενή. Ταυτόχρονα οι χημειοθεραπευτικές
θεραπείες που προηγούνται ή έπονται των χειρουργικών επεμβάσεων αφαίρεσης των
όγκων έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές, ενώ η γενικότερη πρόγνωση της νόσου
είναι συνήθως πάρα πολύ κακή [100].
Οι περισσότερες προγνώσεις περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα δεν επαρκούν για
να αποτρέψουν τόσο τα απογοητευτικά ποσοστά επιβίωσης μετά την αρχική
χειρουργική θεραπεία, όσο και τα υψηλά επίπεδα θνησιμότητας που έχουν ως
αποτέλεσμα 1 στους 5 θανάτους παγκοσμίως να οφείλεται σε αυτό τον καρκίνο. Τα
δεδομένα αυτά αντικατοπτρίζουν την έλλειψη σε βάθος γνώσης των υποκείμενων
μοριακών μηχανισμών που οδηγούν στην καρκινογένεση στον πνεύμονα και
εμποδίζουν την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση. Έχει διαπιστωθεί ότι μόνο ένα σχετικά
περιορισμένο ποσοστό ασθενών είναι συμπτωματικοί (επίμονος βήχας ή αιμόπτυση),
με αποτέλεσμα ο ασθενής να προσέρχεται αργά και η ασθένεια να διαγιγνώσκεται σε
προχωρημένο στάδιο το οποίο είναι συνήθως μη-χειρουργήσιμο. Έτσι, τα όποια
οφέλη των χημειοθεραπειών είναι μέτρια, και παρά τις όποιες ελπιδοφόρες προκλινικές μελέτες, δεν έχουν αποδειχθεί εξίσου αποτελεσματικές σε κλινικές δοκιμές
[101, 102].
Είναι προφανές ότι η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που βρίσκονται πίσω από
την καρκινογένεση στον πνεύμονα είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη νέων
θεραπευτικών σχημάτων με δυνατότητες ανάσχεσης, αλλά κυρίως με εξειδίκευση ως
προς την επιβίωση των υγειών κυττάρων και άρα λιγότερες παρενέργειες.
Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη για την αποσαφήνιση του μοριακού υποβάθρου
της νόσου και την ανεύρεση κατάλληλων μοριακών βιοδεικτών που θα βελτιώσουν
την αποτελεσματικότητα των θεραπειών και την επιβίωση των ασθενών.
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Όλοι οι τύποι καρκίνου σχετίζονται άμεσα με το κάπνισμα, αλλά και ένα πλήθος
άλλων σημαντικών περιβαλλοντικών (όπως η έκθεση στον αμίαντο ή την
ατμοσφαιρική ρύπανση) αλλά και γενετικών παραγόντων όπως οι μεταλλάξεις σε
γονίδια που μελετώνται εκτενώς [103].
Βασικό ζήτημα που προκύπτει είναι να καθορισθεί ποιες από αυτές τις μεταλλάξεις
είναι σημαντικές στην καρκινογένεση (driver mutations), ποσό συχνές είναι, πως
συσχετίζονται με άλλες μοριακές αλλαγές και ποιες μεταλλάξεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν

για την δημιουργία υπoομάδων («μοριακά πορτραίτα») του

καρκίνου του πνεύμονα, οι οποίες να έχουν προγνωστική αλλά και θεραπευτική αξία.
Όπως σε πολλούς συμπαγείς όγκους η αστάθεια του γονιδιώματος (genomic
instability) είναι χαρακτηριστικό του καρκίνου του πνεύμονα με αποτέλεσμα την
απώλεια ελέγχου της κυτταρικής ανάπτυξης, είτε με την ενεργοποίηση γονιδίων που
επάγουν την κυτταρική ανάπτυξη (αυξητικοί παράγοντες και ογκογονίδια) είτε με την
απενεργοποίηση των γονιδίων καταστολής του όγκου [104].
Ο τύπος του καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC έναντι SCLC) και το στάδιο της ασθένειας
(στάδιο I-IV) καθορίζουν ανάλογα ποιος τύπος θεραπείας απαιτείται. Το
αδενοκαρκίνωμα είναι η πιο κοινή μορφή καρκίνου του πνεύμονα με μέσο όρο
επιβίωσης στα 5 έτη σε συνολικό ποσοστό 15%, κυρίως λόγω της διάγνωσης σε αρκετά
προχωρημένο

στάδιο

και

της

έλλειψης

αποτελεσματικότητας

θεραπειών

προχωρημένου σταδίου. Παρόλο που το κάπνισμα είναι η κύρια αιτία καρκίνου του
πνεύμονα, περίπου το 10% των περιπτώσεων εμφανίζονται σε ασθενείς που δεν
έχουν καπνίσει ποτέ. Το στάδιο του καρκίνου του πνεύμονα και τα χαρακτηριστικά
ενός ασθενούς επηρεάζουν την πρόγνωση και το υπάρχoν σύστημα ταξινόμησης είναι
ανεπαρκές στην προβλέψη της έκβασης της νόσου, δεδομένης της έλλειψης
εξειδικευμένων βιοδεικτών για την διάγνωση της ασθένειας σε πρώιμα στάδια,
γεγονός που θα επιτρέψει τη εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή [105, 106].
Η σημασία και η σπουδαιότητα της πρωτεϊνοσύνθεσης στην ασθένεια και την ιατρική
όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται και εκτιμάται. Η απορρύθμιση της πρωτεϊνικής
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σύνθεσης σε μία συγκεκριμένη ασθένεια παρέχει ένα στόχο για θεραπευτική
παρέμβαση [97]. Καθώς η γνώση μας για τις δομές και τον λεπτομερή μηχανισμό της
πρωτεϊνικής σύνθεσης βελτιώνονται, η πληροφορία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για
το σχεδιασμό φαρμάκων. Ως εκ τούτου, η έρευνα στον τομέα του μεταφραστικού
ελέγχου θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των πολλών ασθενειών και για την
ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παραγόντων.
Τα χαρακτηριστικά του μεταφραστικού ελέγχου περιγράφονται μαζί με πολυάριθμα
ειδικά παραδείγματα, και παρουσιάζονται οι προοπτικές για μελλοντική πρόοδο. Η
πρωτεϊνοσύνθεση είναι μία απαραίτητη διαδικασία για τη γονιδιακή έκφραση, και
αποτελεί βασικό συστατικό του ελέγχου της. Η ρύθμιση της μετάφρασης
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις περισσότερες διεργασίες στο κύτταρο και είναι
κρίσιμη για τη διατήρηση της ομοιόστασης στο κύτταρο και τον οργανισμό. Τον
μεταγραφικό έλεγχο τον διέπει η αποτελεσματικότητα των mRNA και επομένως
παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της έκφρασης πολλών γονιδίων που αποκρίνονται
σε ενδογενή ή εξωγενή σήματα όπως η παροχή θρεπτικών συστατικών, οι ορμόνες, ή
το στρες.
Η παρούσα έρευνα αφορά 105 ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο πνεύμονα, χωρίς να
έχουν υποβληθεί σε ακτινοθεραπείες ή χημειοθεραπείες. Οι ασθενείς αυτοί
επιλέχθηκαν με πολύ αυστηρά κριτήρια.
Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνονται τα
διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μία νόσος που
προσβάλλει περισσότερο άνδρες (82,9%), ηλικιακής ομάδας 60 ετών και άνω [1].
Το ποσοστό των καπνιστών επίσης αγγίζει το 89%, το οποίο ταυτίζεται με τις ήδη
υπάρχουσες έρευνες [18, 19, 20]. Ενδιαφέρον για σχολιασμό παρουσιάζει το γεγονός
ότι το 50,7% των ασθενών που διαγνώστηκαν με πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα
και πρόκειται να εγχειριστούν δήλωσαν ότι είναι ‘’πρώην καπνιστές’’ εννοώντας ότι
σταμάτησαν το κάπνισμα περίπου 2 εβδομάδες προεγχειρητικά.
Το 48,4% των ασθενών δήλωσε ότι είναι κοινωνικοί πότες, ενώ το 7,8% ανέφερε ότι
κάνει κατάχρηση αλκοόλ.
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Κατά την ιστολογική εξέταση παρατηρήθηκε ότι ο εκ πλακωδών κυττάρων τύπος
καρκίνου αγγίζει το 50,5% και το αδενοκαρκίνωμα το 37,1%.
Η σταδιοποίηση του νεοπλάσματος των ασθενών έπειτα από την παθολογοανατομική
εξέταση κατέδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που διαγνώστηκε από πρωτοπαθή
καρκίνο του πνεύμονα ήταν σταδίου I και ΙΙ με 46,8% και 35,1% αντίστοιχα.
Όσον αφορά στον βαθμό διαφοροποίησής τους, με μέση διαφοροποίηση
χαρακτηρίστηκε το 45,3% του δείγματος, με χαμηλή το 43%, ενώ μόλις το 11,6% είχε
υψηλή διαφοροποίηση.
Από τους ελέγχους ανεξαρτησίας παρατηρήθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και στον τύπο καρκίνου. Φαίνεται χαρακτηριστικά ότι
το πλακώδες καρκίνωμα εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα τρίτης ηλικίας, ενώ το
αδενοκαρκίνωμα παρουσιάζει σχεδόν τα ίδια ποσοστά σε όλες τις ηλικίες ασθενών.
Επίσης, από τα στοιχεία μας, ενισχύεται η άποψη ότι στους άνδρες επικρατεί ο εκ
πλακωδών κυττάρων τύπος καρκίνου, ενώ στις γυναίκες το αδενοκαρκίνωμα.
Στους καπνιστές, το καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων είχε την μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης, ενώ στους μη καπνιστές, ο τύπος καρκίνου που επικρατεί είναι
το αδενοκαρκίνωμα. Παρατηρήθηκε επίσης ότι δεν υπάρχει εμφάνιση πλακώδους
καρκινώματος, σε γυναίκες μη καπνίστριες, γεγονός το οποίο συμβαδίζει με τα
παγκόσμια βιβλιογραφικά δεδομένα [10].
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η στατιστική ανάλυση 57 γονιδίων, τα
οποία ελέγχθηκαν για τη σχέση τους με τον πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα. Το
δείγμα αποτέλεσε ομάδα 20 ασθενών έπειτα από λήψη δείγματος νεοπλασματικού
ιστού καθώς και φυσιολογικού ιστού (n=11). Σ’ αυτή τη περιγραφική ανάλυση των
γονιδίων παρουσιάζεται

ο λόγος των περικομμένων μέσων ανάμεσα σε

νεοπλασματικά και φυσιολογικά δείγματα. Ο λόγος αυτός χρησιμοποιήθηκε με σκοπό
να αποτυπωθεί συνοπτικά η απόκλιση του ρυθμού έκφρασης κάθε γονιδίου που
μετρήθηκε στους νεοπλασματικούς ιστούς.
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Κατά την πραγματοποίηση των Γραμμικών Συσχετίσεων ανάμεσα στα γονίδια των
λειτουργικών ομάδων παρατηρήθηκε ότι για την ομάδα1. «translation initiation», τα
μόνα γονίδια που δεν συσχετίζονται με κανένα από τα υπόλοιπα ήταν το mTOR και το
EIF4EBP1. Στην ομάδα 2. «tRNA biogenesis» παρατηρήθηκαν πολλές και έντονες
συσχετίσεις ανάμεσα στα γονίδια RPP. Τα γονίδια RPP38 και ELAC1 συσχετίζονται με
13 (από τα 23) γονίδια αυτής της ομάδας. Για την ομάδα 3. «Aminoacylation», φάνηκε
ότι υπάρχουν τρία ζεύγη γονιδίων (DARS -RARS, LARS-IARS, (E)PRS2-AIMP3) που
συσχετίζονται πολύ ισχυρά. Επίσης τα KARS & LARS σχετίζονται με το σύνολο, σχεδόν,
των υπόλοιπων γονιδίων. Ήπιες συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ ορισμένων,
μόνο, γονιδίων της ομάδας 4. «RNAi components», ενώ από την τελευταία
λειτουργική ομάδα, έντονα συσχετισμένα είναι τα γονίδια CTNNB και MDM2.
Πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός της έκφρασης 6 συγκεκριμένων

γονιδίων

(mTOR, EIF4G1, SSB, YARS, AGO2, MYC), τα οποία εμπλέκονται στην πρωτεινοσύνθεση
και την ογκογένεση. Παρατηρήθηκε ότι διαφέρει ελάχιστα η έκφραση του γονιδίου
mTOR

σε νεοπλασματικό και φυσιολογικό ιστό. Για το γονίδιο EIF4G1 η μέση

έκφραση είναι κοντά στην φυσιολογική, όμως υπάρχουν πιο πολλές

ακραίες

παρατηρήσεις, με μεγαλύτερη μεταβλητότητα και έντονη ασυμμετρία στην κατανομή
του νεοπλασματικού δείγματος. Το γονίδιο SSB δεν φαίνεται να παρουσιάζει έντονες
διαφορές σε φυσιολογικό και νεοπλασματικό ιστό, αλλά, το εύρος της κατανομής των
παρατηρήσεων

του νεοπλασματικού δείγματος είναι εμφανώς μεγαλύτερο. Το

γονίδιο YARS δεν εμφανίζει αξιοσημείωτες μεταβολές στην έκφραση. Σε αυτή την
περίπτωση μάλιστα, η μεταβλητότητα είναι μεγαλύτερη στο φυσιολογικό δείγμα. Για
το γονίδιο AGO2 υπάρχει εμφανής δεξιά ασυμμετρία στις νεοπλασματικές
παρατηρήσεις σε αντίθεση με τις φυσιολογικές. Μικρές διαφορές επίσης
παρατηρήθηκαν και στο γονίδιο MYC, τo εύρος της κατανομής του νεοπλασματικού
δείγματος ήταν μεγαλύτερο.
Στη συνέχεια, ελέγχθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στην κατανομή
έκφρασης των γονιδίων μεταξύ των δύο φύλων. Ο έλεγχος που έδειξε στατιστικά
σημαντική διαφορά σε άνδρες και γυναίκες ήταν στο γονίδιο mTOR. Ταυτόχρονα
παρατηρήθηκαν ήπιες διαφορές στη μέση έκφραση των γονιδίων στα δύο φύλα. Το
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γονίδιο με την πιο έντονη διαφορά στη μέση έκφραση είναι το MYC (τριπλάσια
έκφραση στους άντρες). Ακολουθούν το mTOR και το EIF4G1, όπου στους άντρες
υπάρχει και πάλι μεγαλύτερη έκφραση.

Οι άνδρες παρουσιάζουν μεγαλύτερη

μεταβλητότητα στην έκφραση των 6 αυτών γονιδίων.
Στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, παρατηρήθηκε μία μικρή υπέρέκφραση των
πέντε γονιδίων (εκτός από το SSB) στην ομάδα με τους γηραιότερους ασθενείς (>60).
Φαίνεται χαρακτηριστικά ότι το γονίδιο SSB είναι το μόνο με αυξημένη έκφραση
στους νέους (<60) ασθενείς.
Για τα γονίδια mTOR, EIF4G1, YARS και ΜYC η έκφραση στους ασθενείς με
αδενοκαρκίνωμα είναι μειωμένη σε σχέση με τους ασθενείς με το εκ πλακωδών
κυττάρων καρκινώματος. Το αντίστροφο ισχύει για τα γονίδια SSB & AGO2. Το γονίδιο
YARS εμφάνισε τις μεγαλύτερες διαφορές ως προς την κατανομή των δεδομένων σε
σχέση με τον τύπο του καρκίνου. Τέλος, παρατηρήθηκε υπερέκφραση του γονιδίου
AGO2 σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα. Στην παρούσα μελέτη οι μεταβολές των
γονίδιων AGO2 & YARS επηρεάζουν την πιθανότητα ύπαρξης νεοπλασματικών
κυττάρων. Η υπερέκφραση για το AGO2 και η υποέκφραση για το YARS είναι δυσμενή
στοιχεία κατά την διάγνωση και αυξάνουν την πιθανότητα ο ιστός που εξετάστηκε να
είναι καρκινικός. Αυτό το αποτέλεσμα είναι καινοτόμο εύρημα της μελέτης μας.
Σημαντική είναι η παρουσίαση ενός νέου πιθανού διαγνωστικού μοντέλου του
καρκίνου του πνεύμονα, που στηρίζεται στην έκφραση των παραπάνω έξι προσεκτικά
επιλεγμένων γονιδίων που εμπλέκονται στην πρωτεινοσύνθεση. Αποτελεί μία
πρόταση για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ο συνδυαστικός μοριακός έλεγχος
σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για να υπάρχει καλύτερη κατηγοριοποίηση των τύπων καρκίνου σε
συνδυασμό με την παθολογοανατομική εκτίμηση. Επίσης πρόκληση αποτελεί το
γεγονός ότι θα μπορούσε να γίνει η διάγνωση , μόνο με λήψη και ανάλυση αίματος.
Έτσι, λοιπόν, βρέθηκαν οι πρώτες συσχετίσεις και ενδείξεις για την περαιτέρω μελέτη
σε δείγματα ασθενών με πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα. Αυτή η ερευνητική
δουλειά αποτελεί μέρος μεγαλύτερης ερευνητικής μελέτης κατά την οποία μελετάται
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το σύνολο των ασθενών. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προβλεπτικού μοντέλου,
στο μέλλον είναι δυνατόν να αποτελέσει διαγνωστικό και προγνωστικό εργαλείο στον
καρκίνο του πνεύμονα.
Μια σημαντική πρόκληση στην έρευνα για τον καρκίνο είναι ο προσδιορισμός της
ακριβούς μοριακής υπογραφής με σκοπό τη διάγνωση και τη θεραπεία. Μέχρι
σήμερα αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της ετερογένειας του καρκίνου του πνεύμονα, η
οποία μεταβάλει τις συνθήκες που ευνοούν την ογκογένεση και την έλλειψη μιας
ολοκληρωμένης εικόνας επί των βασικών μηχανισμών σηματοδότησης και
απορρύθμισης βασικών διεργασιών όπως η μεταγραφή και η μετάφραση της
γενετικής πληροφορίας. Στον αγώνα για εύρεση μιας αποτελεσματικής θεραπείας για
μια ασθένεια η οποία μαστίζει ένα μεγάλο μέρος του ενήλικα πληθυσμού
παγκοσμίως και είναι ιδιαίτερα θανατηφόρα, οι όποιες προσπάθειες έχουν
επικεντρωθεί είτε σε ήδη γνωστούς από καιρό μοριακούς στόχους, είτε σε στόχους
που έχει δειχθεί ότι είναι σημαντικοί σε άλλους καρκίνους. Τόσο οι μοριακοί
μηχανισμοί της πνευμονικής καρκινογένεσης όσο και η επιθετική φύση του είναι
ακόμη σε μεγάλο βαθμό άγνωστα.
Στην ογκολογία θα χρειαστούν επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομής στις
τεχνολογίες πληροφοριών και αποθήκευσης δεδομένων, στις πορείες επεξεργασίας
και κατάρτισης δειγμάτων καθώς και στις επαγγελματικές εξελίξεις στην
ιστοπαθολογία. Μελλοντικά, εκτιμάται πως η επίτευξη της μοριακής ταξινόμησης των
νεοπλασμάτων του πνεύμονα, θα οδηγήσει στην εξατομικευμένη θεραπευτική
παρέμβαση.
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