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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σύγχρονη ιατρική είναι άρρηκτα δε‐
μένη με την επαναστατική εξέλιξη της
μοριακής βιολογίας. Με την εφαρμογή
των τεχνικών της, που πριν από λίγες
δεκαετίες αποτελούσαν αποκλειστικό
προνόμιο καλά οργανωμένων εργαστη‐
ρίων βασικής έρευνας, κάθε ιατρική ει‐
δικότητα έχει διευρύνει και εμβαθύνει το
γνωστικό της αντικείμενο και έχει δώσει
σημαντικές απαντήσεις σε ερωτήματα
αιώνων.
Η Μοριακή Ιστοπαθολογία (ΜΙΠ) έχει
ως σκοπό τη μελέτη της παθογένειας
και εξέλιξης των νόσων με βάση τις δια‐
ταραχές των γονιδίων και των προϊό‐
ντων τους. Αποτελεί τη «γέφυρα» μετα‐
ξύ βασικής έρευνας και κλινικοεργα‐
στηριακής Ιατρικής. Η γεφύρωση αυτή
επιτρέπει μια αμφίδρομη σχέση αφ΄ ε‐
νός της εφαρμογής των τεχνικών της
μοριακής βιολογίας για τη λύση ιατρι‐
κών προβλημάτων και αφ’ ετέρου της
μεταφοράς της κλινικοεργαστηριακής
εμπειρίας στο σχεδιασμό της βασικής
έρευνας. Παρά το γεγονός ότι ο όρος
«μοριακή» εννοιολογικά καλύπτει τη
μελέτη σε ένα θεμελιώδες επίπεδο των
μορίων γενικά, εν τούτοις η μοριακή α‐
νάλυση έχει καταλήξει να αποτελεί την
επιστήμη των νουκλεϊνικών οξέων. Ως
εκ τούτου ο όρος μοριακή ιστοπαθολο‐
γία προσδιορίζεται αναγκαστικά ως η
μελέτη των παθολογικών εξεργασιών

σε ένα θεμελιώδες επίπεδο που αφορά
τις διαταραχές του DNA ή RNA με τη
βοήθεια των κατάλληλων προς τούτο
τεχνικών.
Η κλασσική ανάλυση των ιστών στο
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο βασι‐
ζόταν μέχρι τώρα στην μακροσκοπική
εξέταση των χειρουργικών ή βιοπτικών
παρασκευασμάτων και ακολούθως, με‐
τά από επεξεργασία, μικροτομή και
χρώση αυτών, στη μικροσκοπική εξέτα‐
ση. Με βάση τις διαφορές της αρχιτε‐
κτονικής, του σχήματος και του χρώμα‐
τος των ιστών ή κυττάρων, οι Παθολο‐
γοανατόμοι μπορούσαν, σε συνδυασμό
με τις πληροφορίες από την κλινική ει‐
κόνα και τις υπόλοιπες εργαστηριακές
αναλύσεις, να προτείνουν την πλέον
κατάλληλη διάγνωση για την ασθένεια
ενός ατόμου. Το γεγονός ότι η τεχνολο‐
γία αυτή παραμένει σε εφαρμογή για
περισσότερα από 100 χρόνια δείχνει ότι
συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση και
θεραπευτική αντιμετώπιση των διαφό‐
ρων παθολογικών καταστάσεων του
ανθρώπου.
Η αναγνώριση και ταξινόμηση των
νεοπλασματικών εξεργασιών από την
κλασσική ιστοπαθολογία βασίζεται επί‐
σης σε αλλοιώσεις του σχήματος πυρή‐
νος και κυττάρων και στη σχέση μεταξύ
αυτών, στις διαφορές της αρχιτεκτονι‐
κής διάταξης (π.χ. αδενικοί σχηματι‐
σμοί, διάχυτη ανάπτυξη μονήρων κυτ‐
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙ‐
ΚΕΣ
In situ υβριδισμός
Εισαγωγή
Ο in situ υβριδισμός, ο οποίος εφαρμό‐
σθηκε για πρώτη φορά το 1969, αποτελεί
πολύτιμη μέθοδο μοριακής βιολογίας
για τον παθολoγοανατόμο επειδή επι‐
τρέπει τη μορφολογική εντόπιση της γε‐
νετικής πληροφορίας.
Ενώ οι κλασσικές τεχνικές της μορια‐
κής βιολογίας, όπως η Southern blot και
η Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης
(Polymerase Chain Reaction, PCR), πι‐
στοποιούν απλώς την παρουσία μιας
αλληλουχίας DNA ή RNA, ο in situ υβρι‐
δισμός προσδιορίζει επιπλέον σε ποια
και πόσα κύτταρα υπάρχει η αλληλου‐
χία αυτή και σε ποιο υποκυτταρικό δια‐
μέρισμα (κυτταρόπλασμα, πυρήνας) ε‐
ντοπίζεται. Επιπροσθέτως μας πληρο‐
φορεί αν η παρουσία της αλληλουχίας
αυτής σχετίζεται με συγκεκριμένες α‐
νωμαλίες σε κυτταρικό και ιστικό επίπε‐
δο1,2.
Βασικές αρχές in situ υβριδισμού
Η τεχνική αυτή όπως και οι άλλες μέ‐
θοδοι υβριδισμού (Southern/Northern blot,
Dot blot) βασίζεται στη θεμελιώδη ιδιότη‐
τα των πυρηνικών οξέων να σχηματί‐
ζουν, σύμφωνα με το νόμο της συμπλη‐
ρωματικότητας των βάσεων, σταθερά δι‐
μερή που ονομάζονται υβρίδια. Τα τελευ‐
ταία μπορεί να αποτελούνται από δύο
αλύσους DNA ή συνδυασμό αλύσων
RNA‐DNA και RNA‐RNA.
Αξιοποιώντας την αρχή αυτή μπορού‐
με με τη χρήση μίας κατάλληλα σημα‐
σμένης εξωγενούς, μονόκλωνης ή δί‐
κλωνης αλληλουχίας που ονομάζεται
δείκτης (probe), να ανιχνεύσουμε τη συ‐
μπληρωματική της εντός του κυττάρου
που ευρίσκεται, δηλ. in situ. Το αποτέλε‐

τάρων κλπ), και στη διαπίστωση κυττα‐
ρικών προϊόντων (βλέννα, γλυκογόνο
κλπ). Ο βαθμός δε της ομοιότητας με το
μητρικό ιστό προέλευσης έχει χρησιμεύ‐
σει για την επιμέρους ταξινόμηση αυ‐
τών σε βαθμούς διαφοροποίησης. Μέχρι
σήμερα η πιο εκτεταμένη «μοριακή» α‐
νάλυση των ιστών υπήρξε η μελέτη
πρωτεϊνικών αντιγόνων με αντισώματα
με την εφαρμογή τεχνικών ανοσοϊστο‐
χημείας. Οι ανοσοϊστοχημικές τεχνικές
έχουν ήδη αποτελέσει τεχνικές καθημε‐
ρινής πρακτικής στα παθολογοανατομι‐
κά τμήματα και έχουν συμβάλλει σημα‐
ντικά στην καλύτερη ταξινόμηση των
νεοπλασματικών εξεργασιών χωρίς ό‐
μως σοβαρή επίπτωση σε τομείς που
αφορούν την πρόγνωση.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟ‐
ΛΟΓΙΑΣ
Παρά το ότι η αξία της κλασσικής ι‐
στοπαθολογικής εξέτασης έγκειται στην
παραδοχή ότι η μορφολογία των ιστών
και κυττάρων αποτελεί την αντανάκλα‐
ση του συνόλου των μεταβολών σε μο‐
ριακό επίπεδο, αδυναμία της αποτελεί
ότι δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει
ακριβώς τις αλλοιώσεις αυτές. Οι πρό‐
σφατες όμως επαναστατικές εξελίξεις
στους τομείς της μοριακής βιολογίας και
βιοπληροφορικής, παρέχουν τη δυνατό‐
τητα στα σύγχρονα οργανωμένα εργα‐
στήρια παθολογικής ανατομικής να ει‐
σχωρούν πέραν των ορίων της μικρο‐
σκοπικής μορφολογίας και να λαμβά‐
νουν πληροφορίες για τη λειτουργία ή
την κατάσταση του κυττάρου ή ενός άλ‐
λου υποκυτταρικού συστατικού. Η δυνα‐
τότητα αυτή παρέχεται από τις τεχνικές
της ΜΙΠ, οι οποίες, ανάλογα με το μη‐
χανισμό λειτουργίας τους, μπορούν να
διακριθούν στις εξής κατηγορίες.
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Η σήμανση των δεικτών γινόταν αρχι‐
κά με ραδιοϊσότοπα (κυρίως 35S), αλλά η
χρήση αυτών έχει πλέον περιορισθεί και
χρησιμοποιούνται μόνο σε ανίχνευση
RNA, εφ’ όσον δεν είναι επιτυχής η χρή‐
ση μη‐ισοτοπικών δεικτών. Στα κλινικά
εργαστήρια χρησιμοποιούνται σχεδόν
αποκλειστικά οι μη‐ισοτοπικοί δείκτες,
λόγω των κινδύνων και της κακής ποιό‐
τητας του σήματος των ραδιενεργών
δεικτών. Η σήμανση των μη‐ισοτοπικών
δεικτών γίνεται συνήθως με βιοτίνη, δι‐
γοξυγενίνη, ή φθορίζουσες χρωστικές.
Η παρουσία φθορίζουσας χρωστικής,
είτε απ’ ευθείας στο δείκτη είτε σε κά‐
ποιο αντιδραστήριο από τα επακόλουθα
στάδια ανίχνευσης της αντίδρασης υβρι‐
δισμού, επιτρέπει την εφαρμογή της
φθορίζουσας παραλλαγής της τεχνικής
του in situ υβριδισμού, διεθνώς γνωστής
ως Fluorescent in situ Hybridization –
FISH. Η χρησιμοποίηση αντίθετα χρω‐
μογόνου υποστρώματος κατά την τελική
ανίχνευση της αντίδρασης υβριδισμού
χαρακτηρίζει την τεχνική του χρωμογό‐
νου in situ υβριδισμού (chromogenic in
situ hybridization ‐ CISH).
Εφαρμογές του in situ υβριδισμού
Η τεχνική του in situ υβριδισμού μπο‐
ρεί να εφαρμοσθεί σε ιστικές τομές πα‐
ραφίνης και κρυοστάτου καθώς και σε
κυτταρολογικά επιχρίσματα. Σημαντι‐
κότερες εφαρμογές της αποτελούν1‐7.
1) Αριθμητικές μεταβολές ‐ενίσχυση ή
απώλεια‐ γονιδίων (HER2, EGFR, Topo
II)
2) Αριθμητικές μεταβολές χρωμοσωμά‐
των (πολυσωμία, μονοσωμία) (Εικόνα
1).
3) Δομικές μεταβολές χρωμοσωμάτων
(π.χ. διαμετάθεση t(9;22)σε ΧΜΛ)
4) Μελέτη γονιδιακής έκφρασης σε επί‐
πεδο mRNA.

σμα της αντίδρασης υβριδισμού, με τις
τεχνικές ανιχνεύσεως που ακολουθούν,
καθίσταται τελικά ορατό στο επίπεδο
του οπτικού μικροσκοπίου.
Δείκτες DNA/RNA: Τα βασικά εργα‐
λεία του in situ υβριδισμού
Τα βασικά εργαλεία της τεχνικής ονο‐
μάζονται δείκτες (probes) και αποτελούν
κατάλληλα σημασμένες δίκλωνες (DNA
probes) ή μονόκλωνες (RNA probes) αλ‐
ληλουχίες νουκλεοτιδίων, οι οποίες
μπορούν να συνδεθούν σύμφωνα με την
αρχή της συμπληρωματικότητας των
βάσεων και επομένως να ανιχνεύσουν
την αναζητούμενη αλληλουχία. Η επι‐
λογή του κατάλληλου δείκτη εξαρτάται
από το είδος της εφαρμογής. Αν αυτή
αφορά την αναζήτηση DNA (όπως ιοί
DNA, αλληλουχίες γονιδίων ή χρωμα‐
τοσωμάτων) προτιμάται η χρήση δίκλω‐
νων δεικτών DNA. Αν η εφαρμογή αφο‐
ρά την ανίχνευση RNA, τότε προτιμάται
η χρήση δεικτών RNA (riboprobes) δεδο‐
μένου ότι τα προκύπτοντα υβρίδια RNA‐
RNA είναι πιο σταθερά από τα υβρίδια
DNA‐RNA. Εναλλακτικά για την ανί‐
χνευση αλληλουχιών σε αφθονία μπο‐
ρούν να χρησιμοποιηθούν ολιγονου‐
κλεοτίδια, μονήρη, ή μίγμα περισσότε‐
ρων του ενός.
Οι δείκτες δίκλωνου DNA έχουν μήκος
100‐400 βάσεις συνήθως, παράγονται με
κλωνοποίηση σε πλασμίδια βακτηριδίων
και σημαίνονται με την τεχνική nick
translation. Για την παραγωγή και σή‐
μανση των δεικτών RNA χρησιμοποιεί‐
ται κυρίως η τεχνική in vitro transcription
με τη βοήθεια κατάλληλα σημασμένων
νουκλεοτιδίων. Τέλος τα ολιγονουκλεο‐
τίδια έχουν μήκος 18‐30 βάσεις, συντίθε‐
νται χημικά σε ειδική συσκευή και ση‐
μαίνονται στο 3‘ άκρο με τη βοήθεια του
ενζύμου τελική τρανσφεράση.
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5) Ανίχνευση και τυποποίηση ιών (HPV,
HCV, HBV, HSV, CMV, EBV).
6) Ανάλυση κατάστασης ιϊκού DNA (ε‐
πισωματική ή ενσωματωμένη μορφή)
(Εικόνα 2).
7) Ανίχνευση μικροβίων (χλαμύδια, ε‐
λικοβακτηρίδια).

In situ PCR
Η τεχνική αυτή αποτελεί παραλλαγή
τεχνικής υβριδισμού in situ, κατά την
οποία προηγείται αύξηση του αριθμού
των αντιγράφων DNA ή RNA με τη βο‐
ήθεια ενδοκυττάριου αλυσιδωτής αντί‐
δρασης πολυμεράσης και ακολουθεί υ‐
βριδισμός των πολλαπλασιασθέντων
αλληλουχιών με δείκτη (probe) έναντι
του προϊόντος του ενδοκυττάριου πολ‐
λαπλασιασμού. Με τον τρόπο αυτό επι‐
τυγχάνεται σημαντική αύξηση της ευαι‐
σθησίας ανίχνευσης, η οποία μπορεί να
φθάσει ακόμη και ένα αντίγραφο αλλη‐
λουχίας DNA ή RΝΑ ανά κύτταρο8,9.
Η τεχνική in situ PCR λόγω της πολ‐
λαπλότητας των σταδίων της, του υψη‐
λού κόστους και της σχετικά δύσκολης
επαναληψιμότητας δεν έχει εφαρμοσθεί
ευρέως στα κλινικά εργαστήρια και έχει
περιορισθεί κυρίως στην ανίχνευση
σπάνιων αντιγράφων νουκλεοτιδικών
αλληλουχιών (π.χ. ιών σε λανθάνουσα
φάση) σε ερευνητικά εργαστήρια.
Σε αυτό συνετέλεσε και η εφαρμογή
τεχνικών ενίσχυσης της μεθυβριδικής
ανίχνευσης σήματος του in situ υβριδι‐
σμού (π.χ. ενζυματικής εναπόθεσης τυ‐
ραμιδίου) που έφθασαν σε παρόμοια ε‐
πίπεδα ευαισθησίας με την τεχνική in
situ PCR.
Δείκτης Απόπτωσης
Ο προσδιορισμός του ποσοστού των
κυττάρων που υφίστανται προγραμμα‐
τισμένο κυτταρικό θάνατο σε άμεση σύ‐
γκριση με την κυτταρική μορφολογία
μπορεί να γίνει με τη μέθοδο TUNEL
(terminal deoxynucleotidyl transferase‐
mediated d‐UTP nick end labeling). Η μέ‐
θοδος αυτή βασίζεται στην ενσωμάτω‐
ση, με τη χρήση της τελικής δεοξυνου‐
κλεοτιδικής τρανσφεράσης(TdT), σημα‐
σμένων νουκλεοτιδίων στα 3’‐OH άκρα

Εικόνα 1. Ανίχνευση αριθμητικών ανωμα‐
λιών χρωμοσώματος 7 σε καρκίνωμα μαστού
με FISH. Όπως φαίνεται στην εικόνα τα καρ‐
κινωματώδη κύτταρα εμφανίζουν πολυσω‐
μία (5‐11 αντίγραφα) για το χρωμόσωμα 7, η
οποία σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα σχε‐
τίζεται με χειρότερη πρόγνωση6

Εικόνα 2. Διάκριση επισωματικής και ενσω‐
ματωμένης μορφής HPV DNA σε βιοψίες
τραχήλου μήτρας με in situ υβριδισμό. Α.
HPV 16/18 σε CIN 2. Το σήμα υβριδισμού κα‐
ταλαμβάνει όλο τον πυρήνα (καφέ χρώμα)
και αντιστοιχεί σε επισωματική μορφή του
ιού. (TSA/HRP/ DAB) Β. HPV 16/18 σε βιοψία
τραχήλου με CIN 3 και μικροδιήθηση. Το σή‐
μα υβριδισμού έχει την εικόνα μικρών ενδο‐
πυρηνικών κηλίδων και αντιστοιχεί σε ενσω‐
ματωμένη στο ανθρώπινο DNA μορφή του
ιού. (TSA/ HRP/DAB)
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διαλυμάτων (lysis buffers) που περιέχουν
γουανιδίνιο, το οποίο όμως μπορεί να
προκαλέσει σημαντικές βλάβες σε άλλα
μόρια. H επεξεργασία του RNA απαιτεί
γενικά μεγάλη προσοχή (διαλύματα
RNAse‐free, γάντια, χαμηλές θερμοκρα‐
σίες κλπ) και γίνεται κυρίως σε φρέ‐
σκους ή κατεψυγμένους ιστούς.
Από φρέσκους ή κατεψυγμένους ι‐
στούς η απομόνωση ακόμη και μεγαλο‐
μοριακού DNA μπορεί εύκολα να επι‐
τευχθεί, ενώ από ιστούς που έχουν μο‐
νιμοποιηθεί σε φορμόλη και εμπεδωθεί
σε παραφίνη η ποιότητα του DNA εξαρ‐
τάται από το χρόνο μονιμοποίησης και
τις συνθήκες επεξεργασίας του ιστού. Ο
κατακερματισμός του DNA από την επί‐
δραση της φορμόλης δεν επιτρέπει την
αξιόπιστη ανίχνευση αλληλουχιών με‐
γάλου μήκους (>400 bp). Η απομόνωση
του RNA από ιστούς σε παραφίνη είναι
ακόμη πιο δύσκολή και με ιδιαίτερη
προσοχή είναι δυνατή η απομόνωση μι‐
κρών τμημάτων RNA κάτω από 200 bp14.
Η περαιτέρω μέτρηση της συγκέντρω‐
σης και καθαρότητας των νουκλεϊνικών
οξέων εφόσον απομονωθούν σε δοκιμα‐
στικό σωλήνα βασίζεται κυρίως στη μέ‐
τρηση της οπτικής πυκνότητας τους στο
υπεριώδες φάσμα τους φωτός. Τα νου‐
κλεοτίδια απορροφούν στα 260 nm ενώ
οι πρωτεΐνες εμφανίζουν απορρόφηση
σε μήκος κύματος 280 nm.
Υβριδισμός κατά Southern/Northern
Οι τεχνικές αυτές επιτρέπουν την ανί‐
χνευση με υβριδισμό DNA ή RNA που
έχει διαχωρισθεί με ηλεκτροφόρηση και
έχει μεταφερθεί σε μεμβράνη. Η μέθο‐
δος αυτή απαιτεί αρκετό DNA (ή RNA)
που είναι διαθέσιμο μόνο από φρέσκους
ιστούς και δεν έχει μεγάλη ευαισθησία
ανίχνευσης (περίπου 1 κύτταρο στα 100).

των διανουκλεοσωματικών περιοχών
του DNA, τα οποία ακολούθως ανιχνεύ‐
ονται με ανοσοενζυματική αντίδραση. Η
ακριβής ποσοτικοποίηση του κλάσματος
των κυττάρων που υφίστανται απόπτω‐
ση μπορεί να γίνει με σύστημα ανάλυ‐
σης εικόνας και να χρησιμοποιηθεί ως
παράγοντας πρόγνωσης της βιολογικής
συμπεριφοράς των όγκων, καθώς και
της ανταπόκρισης στη θεραπεία10‐12.
ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Απομόνωση DNA – RNA
Οι «κλασσικές» μοριακές μέθοδοι α‐
νάλυσης είναι αυτές που χρησιμοποιούν
DNA ή RNA που έχει απομονωθεί από
κύτταρα ή ιστούς και ευρίσκεται υπό
μορφή διαλύματος. Η απομόνωση των
νουκλεϊνικών οξέων έχει ως αποτέλε‐
σμα την καταστροφή του ιστού και την
αδυναμία ασφαλούς συσχέτισης με τους
μορφολογικούς χαρακτήρες και τους ε‐
πιμέρους κυτταρικούς τύπους του ιστού‐
στόχου13.
Η απομόνωση και διατήρηση του DNA
είναι σχετικά εύκολη αφενός λόγω της
φυσικοχημικής σταθερότητας του και
αφετέρου λόγω της αποτελεσματικής
καταστροφής των ενζύμων που το δια‐
σπούν (DNάσες) με θερμική επίδραση ή
από την επαφή με χημικούς παράγοντες
όπως π.χ. το EDTA. Η απομόνωση του
RNA, αντίθετα, είναι πολύ πιο δύσκολη,
δεδομένου ότι το RNA ως προσωρινό
«μεταφορικό» μόριο, δεν έχει τη σταθε‐
ρότητα του DNA. Επιπροσθέτως τα έν‐
ζυμα που διασπούν το RNA (RNAσες)
υπάρχουν εν αφθονία στους ιστούς αλ‐
λά και στο περιβάλλον (π.χ. στο δάκτυ‐
λα των αναλυτών) είναι ιδιαίτερα ανθε‐
κτικά και δεν μπορούν να αφαιρεθούν
εύκολα κατά τη διαδικασία απομόνωσης
του. Καλά αποτελέσματα στην αναστο‐
λή των RNAσων έχει η χρησιμοποίηση
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ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕ‐
ΡΑΣΗΣ (POLYMERASE CHAIN REAC‐
TION, PCR)
Εισαγωγή – βασικές αρχές
Η μέθοδος PCR ανακοινώθηκε στην
επιστημονική κοινότητα το 1985 από τον
εφευρέτη της Karry Mullis, ο οποίος τι‐
μήθηκε με το βραβείο Nobel το 1993. Σή‐
μερα η PCR θεωρείται μια από τις πιο
επαναστατικές επιστημονικές ανακα‐
λύψεις του 20ου αιώνα η οποία συνέβαλε
αποφασιστικά στην ευρεία εφαρμογή
της μοριακής βιολογίας στην ιατρική έ‐
ρευνα και διάγνωση.
Η PCR είναι μια σχετικά απλή και τα‐
χεία μέθοδος πολλαπλασιασμού μιας
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας DNA με τη
βοήθεια του ενζύμου πολυμεράση και
επιτυγχάνεται με επαναλαμβανόμενους
κύκλους τριών διαδοχικών αντιδράσεων
που επιτελούνται σε διαφορετική θερ‐
μοκρασία.
Κάθε κύκλος αποτελείται από τα εξής
στάδια (Εικόνα 3):
1. αποδιάταξη του δίκλωνου DNA
2. υβριδισμός των εκκινητών με την αλ‐
ληλουχία‐στόχο (primer annealing)
3. σύνθεση συμπληρωματικών κλώνων
του DNA με επέκταση του 3’ άκρου των
εκκινητών με τη βοήθεια της Taq πολυ‐
μεράσης (primer extension).
Στο πρώτο βήμα του κύκλου γίνεται
αποδιάταξη του DNA που έχει απομο‐
νωθεί από το δείγμα, αυξάνοντας την
θερμοκρασία της αντίδρασης συνήθως
μεταξύ 92ºC και 96ºC. Με αυτό τον τρό‐
πο οι συμπληρωματικοί κλώνοι του
DNA απομακρύνονται.
Στο δεύτερο βήμα με μείωση της θερ‐
μοκρασίας της αντίδρασης (50º‐65ºC) ε‐
πιτυγχάνεται ο υβριδισμός των εκκινη‐
τών με την αλληλουχία του DNA. Οι εκ‐
κινητές (primers) είναι συνθετικά ολιγο‐

νουκλεοτίδια, μήκους 18‐30 βάσεων, τα
οποία αφορίζουν την αλληλουχία του
DNA που πρόκειται να πολλαπλασια‐
στεί.

Εικόνα 3. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση των
επαναλαμβανόμενων σταδίων της PCR

Οι εκκινητές αποτελούνται από δια‐
φορετικές, μη συμπληρωματικές αλλη‐
λουχίες, με αποτέλεσμα να μην υβριδί‐
ζονται μεταξύ τους αλλά με τις συ‐
μπληρωματικές αλληλουχίες του DNA.
Στο τρίτο και τελευταίο βήμα πραγ‐
ματοποιείται η σύνθεση των συμπλη‐
ρωματικών κλώνων του DNA σε θερμο‐
κρασία 72ºC. Αυτό το βήμα επιτυγχάνε‐
ται με την χρήση του ενζύμου DNA πο‐
λυμεράση που επιτρέπει τη σύνθεση του
DNA σε κατεύθυνση 5’ προς 3’. Μεγάλη
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οποίο προσδιορίζεται από τη σύγκριση
με τα τμήματα γνωστού μήκους του
μάρτυρος DNA (DNA ladder) το οποίο
ηλεκτροφορείται ταυτόχρονα.
Εφαρμογές PCR
Η μοναδική ευαισθησία της τεχνικής
επιτρέπει την ανίχνευση ελάχιστου α‐
κόμη και κατακερματισμένου DNA, ό‐
πως αυτό που λαμβάνεται από ιστούς
μονιμοποιημένους σε φορμόλη και ε‐
μπεδωμένους σε παραφίνη. Επιπροσθέ‐
τως εκτός από τις ιατρικές εφαρμογές, η
τεχνική να χρησιμοποιείται στην ε‐
γκληματολογία (π.χ. ανάλυση ταυτότη‐
τας ατόμου από μία τρίχα ή μία κηλίδα
αποξηραμένου αίματος) ή στην παλαιο‐
ντολογία (π.χ. για την ανάλυση υπο‐
λειμμάτων DNA σε υλικό απολιθωμά‐
των).
Η εξαιρετική ευαισθησία της τεχνικής
PCR δημιουργεί και το μεγάλο μειονέ‐
κτημα της, δηλ. την εύκολη επιμόλυνση
των δειγμάτων από προϊόν προηγηθεί‐
σης αντίδρασης PCR με τους ίδιους εκκι‐
νητές.
Κατωτέρω αναφέρονται εν συντομία
οι σπουδαιότερες κλινικές εφαρμογές
των τεχνικών που βασίζονται στην
PCR13,15‐17.
1) Ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση ιών
DNA και RNA (HPV, HCV, HBV, HSV,
CMV, EBV)
2) Ανίχνευση βακτηριδίων (Μυκοβακτη‐
ρίδιο φυματίωσης, χλαμύδια, ουρεά‐
πλασμα, μυκόπλασμα κλπ).
3) Ανίχνευση γονιδιακών μεταλλάξεων
(BRCA1/2, p53, γονίδιο κυστικής ίνωσης).
4) Γονοτυπικός προσδιορισμός αντιγό‐
νων ιστοσυμβατότητος (μεταμοσχεύ‐
σεις).
5) Προσδιορισμος δραστηριότητας της
τελομεράσης (TRAP).
6) Αναζήτηση μονοκλωνικότητας Β και Τ

ώθηση στην τεχνική PCR έδωσε η ανα‐
κάλυψη του θερμοανθεκτικού ενζύμου
πολυμεράσης του βακτηριδίου Thermus
Aquaticus (Taq Polymerase). H Taq Poly‐
merase συνθέτει περίπου 2000 νουκλεο‐
τίδια ανά λεπτό. Ο χρόνος που απαιτεί‐
ται για την αντιγραφή του DNA‐στόχου
εξαρτάται από το μήκος του προϊόντος
της PCR.
Η τεχνική PCR θεωρείται εξαιρετικά
ευαίσθητη δεδομένου ότι το τελικό προϊ‐
όν της μετά από 30‐40 κύκλους ανέρχε‐
ται στο ένα δισεκατομμύριο αντίγραφα
της αρχικής αλληλουχίας. Με αυτόν τον
τρόπο επιτυγχάνεται η ανάλυση πολύ
μικρών ακόμη και μικροσκοπικών δειγ‐
μάτων, ή ελάχιστων κυττάρων13,15.
Η ανίχνευση του προϊόντος της PCR
γίνεται κατά κανόνα με ηλεκτροφόρηση
σε πήκτωμα (gel) αγαρόζης. Σε ορισμέ‐
νες περιπτώσεις που απαιτείται πολύ
ακριβής διαχωρισμός βραχέων μορίων
DNA (π.χ. ανάλυση αλληλουχίας) προ‐
τιμάται ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα
πολυακρυλαμίδης.
Με την εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου
τα κλάσματα του DNA τα οποία διαθέ‐
τουν ένα συνολικό αρνητικό φορτίο κυ‐
ρίως εκ του φωσφορικού σκελετού της
αλυσίδας, μετακινούνται προς το θετικά
φορτισμένο πόλο της ηλεκτροφορητικής
συσκευής. Μεγαλύτερου μήκους τμήμα‐
τα DNA μετακινούνται με μικρότερη
ταχύτητα, επειδή συναντούν μεγαλύτε‐
ρη αντίσταση κατά τη δίοδο τους από το
τυχαίο, τρισδιάστατο δίκτυο που σχημα‐
τίζουν τα μόρια της αγαρόζης. Τα τμή‐
ματα αυτά του DNA καθίστανται εμφα‐
νή μετά από χρώση με ειδική φθορίζου‐
σα χρωστική το βρωμιούχο εθίδιο. Μετά
το διαχωρισμό των τμημάτων του DNA,
το προϊόν της PCR μπορεί να ανιχνευθεί
από το αναμενόμενο μέγεθος του, το
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να ελέγχεται η ανταπόκριση στη θερα‐
πευτική αγωγή.
Σημαντικά μειονεκτήματα της μεθό‐
δου είναι η μη δυνατότης αναφοράς σε
επιμέρους κυτταρικούς τύπους, λόγω
καταστροφής της ιστικής μορφολογίας
και η δυσκολία απομόνωσης mRNA σε
ιστούς μονιμοποιημένους σε φορμόλη
και εμπεδωμένους σε παραφίνη.
Πολλαπλό PCR (Multiplex PCR)
Η παραλλαγή αυτή της PCR χρησιμο‐
ποιείται για την ταυτόχρονη ανίχνευση
δύο ή περισσότερων αλληλουχιών από
ένα δείγμα DNA. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερα
ζεύγη εκκινητών, τα οποία απαραιτήτως
πρέπει να παράγουν διαφορετικού μή‐
κους προϊόντα. Η επιτυχία της τεχνικής
βασίζεται στη ρύθμιση των παραμέτρων
της αντίδρασης, ώστε να αποφεύγεται ο
επιλεκτικός πολλαπλασιασμός του ενός
εκ των προϊόντων εις βάρος των άλλων.
Φωλεακό PCR (nested PCR)
Η μέθοδος αυτή θεωρείται ότι επαυ‐
ξάνει την ευαισθησία και ειδικότητα της
αντίδρασης PCR, γι’ αυτό και χρησιμο‐
ποιείται κυρίως σε δείγματα που δεν έ‐
χουν καλή ποιότητα DNA (ή RNA). H
μέθοδος του φωλεακού PCR βασίζεται
σε δύο διαδοχικές αντιδράσεις PCR. Η
πρώτη αντίδραση PCR χρησιμοποιεί ένα
εξωτερικό ζευγάρι εκκινητών (outer
primers), ενώ η δεύτερη δύο φωλεακούς
εκκινητές, οι οποίοι είναι εσωτερικοί στο
πρώτο ζευγάρι (inner primers).
To προϊόν της πρώτης αντίδρασης PCR
χρησιμοποιείται ως δείγμα για την δεύ‐
τερη PCR που παράγει προϊόν μικρότε‐
ρου μήκους από την πρώτη αντίδραση.
Η αύξηση της ειδικότητος του φωλεακού
PCR στηρίζεται στη διαδοχική χρήση δύο
ζευγών εκκινητών, ενώ η μεγαλύτερη
ευαισθησία προκύπτει από τον αυξημέ‐

λεμφοκυττάρων μέσω του ανασυνδυα‐
σμού του γονιδίου του αντιγονικού των
υποδοχέα.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ PCR15‐17
Αντίστροφης
μεταγραφάσης
PCR
(Reverse Transcriptase PCR ‐ RT PCR)
Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής απο‐
σκοπεί στην μελέτη της γονιδιακής έκ‐
φρασης δεδομένου ότι επιτρέπει την τα‐
χεία ανάλυση του αγγελιοφόρου RNA
(mRNA). Σε μία τυπική αντίδραση RT‐
PCR το RNA απομονώνεται από τους ι‐
στούς ή κύτταρα και το mRNA που βρί‐
σκεται μέσα στο δείγμα μετατρέπεται
στο συμπληρωματικό DNA (cDNA) με
τη βοήθεια του ενζύμου αντίστροφη με‐
ταγραφάση. Το cDNA πολλαπλασιάζε‐
ται ακολούθως σε διάλυμα πολυμερά‐
σης, δεοξυνουκλεοτιδίων και ειδικών εκ‐
κινητών.
Μία από τις σημαντικότερες εφαρμο‐
γές της μεθόδου είναι η ανίχνευση χι‐
μαιρικών μεταγράφων που προκύπτουν
από τις διαμεταθέσεις χρωμοσωμικών
τμημάτων. Οι διαμεταθέσεις είναι γενε‐
τικά γεγονότα σημαντικά στην εξέλιξη
νεοπλασμάτων συμπαγών οργάνων και
αιματολογικών νοσημάτων. Αποτέλε‐
σμα των διαμεταθέσεων αυτών είναι η
δημιουργία γονιδίων από συγχώνευση
με λειτουργικές ιδιότητες ογκογονιδίων,
τα οποία δυνατόν να αποτελούν αρχικά
ή πρώιμα γεγονότα στην εξέλιξη των
όγκων αυτών.
Με τη βοήθεια της ανίχνευσης χιμαι‐
ρικών μεταγραφικών παραγώγων είναι
δυνατή η πιστοποίηση τυχόν υπολειμ‐
ματικής νόσου και επομένως η έγκαιρη
διάγνωση τυχόν υποτροπής. Τέλος με
την τεχνικής RT‐PCR είναι δυνατή η α‐
νίχνευση RNA ιών (ρετροϊών) και η πο‐
σοτικοποίηση του φορτίου αυτών (viral
load) στα διάφορα βιολογικά υγρά, ώστε
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Η PCR διευκόλυνε την εφαρμογή της
τεχνικής σε κλινικά δείγματα χωρίς να
είναι απαραίτητη προηγούμενη κλωνο‐
ποίηση ενός γονιδίου. Ο προσδιορισμός
της αλληλουχίας των γονιδίων γίνεται
σήμερα με μεγαλύτερη ευαισθησία και
ταχύτητα με τη χρήση αυτοματοποιημέ‐
νων τεχνολογιών που βασίζονται όμως
πάντα στην κλασική μέθοδο του San‐
ger18,19.
Πολυμορφισμός μήκους περιοριστικού
κλάσματος (restriction fragment length po‐
lymorphism, RFLP)
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί περιορι‐
στικά ένζυμα (περιοριστικές ενδονου‐
κλεάσες) τα οποία κόβουν το DNA‐
στόχο, συνήθως προϊόν προηγούμενης
PCR, σε κλάσματα διαφόρου μήκους, τα
οποία μπορούν να διαχωριστούν ακο‐
λούθως με ηλεκτροφόρηση. Η τεχνική
μας πληροφορεί για την παρουσία ή α‐
πουσία ενός στόχου για ένα περιοριστι‐
κό ένζυμο, συνήθως λόγω ενός πολυ‐
μορφισμού ή μιας συγκεκριμένης με‐
τάλλαξης σε μια βάση.
Η πληροφορία που μας παρέχει η μέ‐
θοδος αυτή δεν είναι τόσο ακριβής όσο η
ανάλυση της αλληλουχίας, άλλα είναι
χρήσιμη για τον έλεγχο μιας γνωστής
γενετικής ανωμαλίας (π.χ. γονίδιο κυ‐
στικής ίνωσης) ή την παρουσία μεταλ‐
λάξεων ή πολυμορφισμών (π.χ. ογκοκα‐
τασταλτικών γονιδίων) που μπορεί να
έχουν προδιαθεσική επίδραση στην α‐
νάπτυξη ενός τύπου καρκίνου. Τέλος,
λόγω των διαφορών μεταξύ των ατόμων
στην απόσταση μεταξύ των περιοριστι‐
κών θέσεων η μέθοδος RFLP χρησιμο‐
ποιείται και στις δοκιμασίες επιβεβαίω‐
σης πατρότητας.

νο αριθμό κύκλων σε σχέση με τη συμ‐
βατική PCR.
Ποσοτικό PCR (Quantitative PCR)
Το ποσοτικό (ή διαφορικό) PCR βασί‐
ζεται στον παράλληλο πολλαπλασια‐
σμό της αλληλουχίας στόχου συγχρό‐
νως με μια γνωστή αλληλουχία αναφο‐
ράς. Η ικανότητα ποσοτικοποίησης του
προϊόντος της PCR χρησιμοποιείται κυ‐
ρίως για την εκτίμηση των του αριθμού
των αντιγράφων ιών (ιϊκό φορτίο), ώστε
να αξιολογείται η θεραπευτική ανταπό‐
κριση και η πρόγνωση ιογενών λοιμώ‐
ξεων.
PCR πραγματικού χρόνου (Real time
PCR)
Η τεχνική real time PCR, αντίθετα με
την συμβατική PCR, δεν χρειάζεται πε‐
ραιτέρω ανάλυση του προϊόντος της
(π.χ. με ηλεκτροφόρηση). Ο λόγος είναι
ότι η real time PCR χρησιμοποιεί φθορί‐
ζοντα μόρια μέσω των οποίων το προϊόν
της αντίδρασης παρακολουθείται άμεσα
κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του. Τα
πλεονεκτήματα της τεχνικής real time
PCR είναι η μεγαλύτερη ευαισθησία α‐
νίχνευσης, η υψηλή ταχύτητα της αντί‐
δρασης, και η δυνατότητα ποσοτικοποί‐
ησης, ενώ μειονέκτημα αποτελεί το υ‐
ψηλό κόστος συσκευής και αναλωσίμων.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑ‐
ΞΕΩΝ
Προσδιορισμός Αλληλουχίας (Sequen‐
cing)
Η
τεχνική
προσδιορισμού
της
αλληλουχίας νουκλεοτιδίων αποτελεί
τον πιο άμεσο τρόπο για τη μελέτη των
μεταλλάξεων ή πολυμορφισμών ενός
γονιδίου. Η τεχνική αυτή βασίζεται στον
τερματισμό της επιμήκυνσης μιας αλλη‐
λουχίας με τη χρήση αποληκτικών διδε‐
οξυνουκλεοτιδίων.
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ανάλυση αλληλουχίας μεγάλου αριθ‐
μού επιλεγμένων γονιδίων και προσδιο‐
ρισμό της έκφρασης αυτών σε επίπεδο
mRNA. Η έκφραση και η αλληλεπίδρα‐
ση επομένως χιλιάδων γονιδίων ταυτό‐
χρονα μπορεί να μελετηθεί ποσοτικά
και με ακρίβεια με τη βοήθεια ηλεκτρο‐
νικού υπολογιστή, εξασφαλίζοντας έτσι
υψηλή ποιότητα και επαναληψιμότη‐
τα20,21.
Η τεχνολογία των μικροσυστοιχιών
αναμένεται να αποτελέσει σύντομα πο‐
λύτιμο διαγνωστικό και ερευνητικό ερ‐
γαλείο ιδιαίτερα στον τομέα της ογκο‐
λογίας. Στον τομέα των μικροσυστοι‐
χιών έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα
δύο βασικές εφαρμογές: 1) Ταυτοποίηση
αλληλουχίας (γονίδια/μεταλλάξεις) και
2) Προσδιορισμός του επιπέδου έκφρα‐
σης των γονιδίων σε επίπεδο mRNA.
Από πλευράς τεχνικής υπάρχουν δυο
παραλλαγές των μικροσυστοιχιών:
Α) Το σύστημα που περιλαμβάνει δεί‐
κτες cDNA (500‐5000 bp) εφαρμοσμένους
σε μορφή μικροσκοπικών κηλίδων σε
στερεά (γυάλινη) επιφάνεια με τη βοή‐
θεια ρομπότ. Η μορφή αυτή αποτελεί το
κλασσικό σύστημα μικοροσυστοιχιών
DNA που αναπτύχθηκε από το πανεπι‐
στήμιο Stanford22.
B) Το δεύτερο σύστημα περιλαμβάνει
συστοιχίες ολιγονουκλεοτιδίων (20‐80
βάσεις) ή δείκτες πεπτιδικών νουκλεϊνι‐
κών οξέων (PNAs) τα οποία είτε συντί‐
θενται κατευθείαν επάνω στο τσιπ είτε
συντίθενται πρώτα με το συμβατικό
τρόπο και ακολούθως τοποθετούνται
επάνω στο τσιπ. Το τσιπ των μικροσυ‐
στοιχιών εκτίθεται ακολούθως στο ση‐
μασμένο δείγμα DNA και μετά από υ‐
βριδισμό ανιχνεύεται ποσοτικά η έκ‐
φραση των συμπληρωματικών αλλη‐
λουχιών. Το σύστημα αυτό είναι το πα‐

Πολυμορφισμός διάταξης μονήρους
αλυσίδας (Single strand conformation
polymorphism, SSCP)
Στην τεχνική αυτή το δείγμα DNA
πολλαπλασιάζεται με PCR και το προϊόν
αποδιατάσσεται σε μονήρεις αλύσους οι
οποίες διαχωρίζονται με ηλεκτροφόρη‐
ση.
Η λογική της μεθόδου βασίζεται στο
ότι η ταχύτητα ηλεκτροφόρησης των
αλλοιωμένων μονόκλωνων αλύσων εί‐
ναι διαφορετική σε σχέση με την αντί‐
στοιχη φυσιολογική αλληλουχία, λόγω
των διαφορών στην τρισδιάστατη δομή
του μορίου. Η τεχνική αυτή μπορεί να
ανιχνεύσει ακόμη και διαφορές μίας βά‐
σης με ευαισθησία που φθάνει το 99%
και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το αρχι‐
κό screening γονιδιακών μεταβολών,
ώστε να γίνει η κατάλληλη επιλογή του
τμήματος για περαιτέρω λεπτομερή α‐
νάλυση αλληλουχίας (sequencing).
ARMS PCR (Amplification refractory mu‐
tation system)
H τεχνική αυτή απαιτεί την χρήση ει‐
δικών μεταλλαγμένων και φυσιολογι‐
κών εκκινητών, οι οποίοι διαφέρουν μό‐
νο κατά μια βάση στο 3’ άκρο. Κάθε
δείγμα πολλαπλασιάζεται και με τους
δυο εκκινητές. Το φυσιολογικό δείγμα
θα δώσει προϊόν με τον φυσιολογικό εκ‐
κινητή αλλά όχι με τον μεταλλαγμένο
εκκινητή, ενώ το μεταλλαγμένο δείγμα
το αντίθετο.
Ανάλυση μικροσυστοιχιών (Microarrays,
DNA chips)
Η σπουδαιότερη επιστημονική επανά‐
σταση των πρόσφατων χρόνων είναι η
ανάπτυξη μικροτσίπ εφοδιασμένων με
νουκλεοτίδια, που επιτρέπουν ταχύτα‐
τες και ευρείας κλίμακας μελέτες γονι‐
δίων. Τα συστήματα αυτά με βάση την
αντίδραση υβριδισμού επιτρέπουν την
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νται με αυτά των μαρτύρων ώστε να
προσδιορισθούν οι πρωτεΐνες με αλ‐
λοιωμένη ποσότητα ή θέση.
Άλλες σημαντικές τεχνικές της πρω‐
τεομικής είναι η κρυσταλλογραφία α‐
κτίνων Χ και ο μαγνητικός πυρηνικός
συντονισμός που χρησιμοποιούνται
στον προσδιορισμό της τρισδιάστατης
δομής πεπτιδίων ή πρωτεϊνών και η το‐
μογραφία ακτίνων Χ που επιτυγχάνει
την εντόπιση σημασμένων πρωτεϊνών ή
πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων εντός του
ακέραιου κυττάρου.
Η πρωτεομική, αντίθετα με τη γονι‐
διωματική της οποίας το αντικείμενο
(γονιδίωμα) είναι σχετικά σταθερό, είναι
περισσότερο περίπλοκη καθώς η πρω‐
τεϊνική σύσταση διαφέρει από κύτταρο
σε κύτταρο και μεταβάλλεται χρονικά
συνεχώς ανάλογα με τις βιοχημικές αλ‐
ληλεπιδράσεις μεταξύ γονιδίων και πε‐
ριβαλλοντικών παραγόντων. Σε επίπεδο
οργανισμού δε η πρωτεϊνική έκφραση
διαφέρει ριζικά ανάλογα με το στάδιο
ανάπτυξης, τους επιμέρους ιστούς και
όργανα και την παρουσία διαφορετικών
περιβαλλοντικών επιδράσεων23.

ραδοσιακό DNA chip που αναπτύχθηκε
από την εταιρεία Affymetrix (GeneChip).
ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ
Οι περισσότερες από τις αναφερθείσες
τεχνικές ασχολούνται με την αναζήτηση
μεταλλάξεων σε επίπεδο DNA ή RNA.
Θα πρέπει όμως να μην λησμονούμε ότι
οι κυτταρικές λειτουργίες διενεργούνται
μέσω των πρωτεϊνών. Οι μεταλλάξεις οι
οποίες συμβαίνουν στα νουκλεινικά ο‐
ξέα οδηγούν συνήθως σε μεταλλαγμέ‐
νες πρωτεΐνες. Όμως είναι δυνατόν με‐
ταλλαγμένες πρωτεΐνες να προκύπτουν
και σε μετα‐μεταγραφικό στάδιο.
Ο στόχος της πρωτεομικής είναι να
αναλύει μεγάλο αριθμό κυτταρικών
πρωτεϊνών ταυτόχρονα και να προσδιο‐
ρίζει αλλοιώσεις στο πρωτεϊνικό επίπε‐
δο. Η πρωτεομική χρησιμοποιείται στον
προσδιορισμό πρωτεϊνών οι οποίες εμ‐
φανίζουν μεταβολές στη λειτουργία ή τη
δομή ανεξάρτητα από το αν οι αλλαγές
αυτές προκύπτουν από βλάβη στο επί‐
πεδο του DNA ή σε μετα‐μεταγραφική
τροποποίηση. Για παράδειγμα, αν ένα
κύτταρο φέρει μία μετάλλαξη, η οποία
καθιστά μία κινάση διαβιβαστή σήματος
ανενεργό, η πρωτεομική χρησιμοποιεί‐
ται για να προσδιορίσει όχι μόνον την
κινάση αλλά και να και τις μη φωσφο‐
ρυλιομένες πρωτεΐνες της κατιούσας ο‐
δού μετάδοσης σήματος.
Οι περισσότερες μελέτες πρωτεομικής
χρησιμοποιούν τη δύο διαστάσεων ηλε‐
κτροφόρηση σε πολυακρυλαμίδη (2D–
PAGE) και τη φασματομετρία μάζας.
Περιληπτικά, η πρωτεΐνη απομονώνεται
από τα κύτταρα ή τους ιστούς και δια
μέσου συστημάτων 2D‐PAGE σε συν‐
δυασμό με φασματομετρικές τεχνικές
διαχωρίζουν τις πρωτεΐνες βάσει του ι‐
σοηλεκτρικού τους σημείου και της μά‐
ζας τους. Τα αποτελέσματα συγκρίνο‐

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟ‐
ΓΙΑ
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσου‐
με να δώσουμε μια ιδέα για το πώς μπο‐
ρούν να εφαρμοσθούν οι τεχνικές της
ΜΙΠ για τη λύση προβλημάτων στους
τομείς της ογκολογίας. Οι δυνατότητες
των τεχνικών αυτών είναι εντυπωσιακές
τόσο σε επίπεδο διερεύνησης των παθο‐
γενετικών μηχανισμών της καρκινογέ‐
νεσης όσο και σε επίπεδο καθημερινής
διαγνωστικής και θεραπευτικής αντιμε‐
τώπισης.
Η δυνατότης προσεγγίσεως των προ‐
βλημάτων της ογκολογίας με τη βοή‐
113

συνεργασίας τριών βασικών εξερ‐
γασιών, δηλ. του κυτταρικού πολλαπλα‐
σιασμού, της κυταρικής διαφοροποίησης
και του κυτταρικού θανάτου.
Ο καρκίνος προκαλείται από διατα‐
ραχή των ρυθμιστικών μηχανισμών του
κυττάρου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα
τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των
νεοπλασματικών κυττάρων και ταυτό‐
χρονα την αδυναμία ολοκλήρωσης του
προγράμματος κυτταρικής διαφοροποί‐
ησης. Λόγω των βασικών αυτών δια‐
ταραχών τα κύτταρα εμφανίζουν προϊ‐
ούσα γονιδιακή αστάθεια, αδυναμία φυ‐
σιολογικής γήρανσης, και αποκτούν
ικανότητα διήθησης στους γειτονικούς
ιστούς. Η βιολογική συμπεριφορά των
τροποποιημένων αυτών κυττάρων και η
αντίδραση του ξενιστού είναι υπεύθυνες
για το σύνολο των εκδηλώσεων της
νεοπλασματικής νόσου.
Η κακοήθης εξαλλαγή, σύμφωνα με
τα υπάρχοντα δεδομένα, οφείλεται σε
σταδιακή συσσώρευση πολλαπλών αλ‐
λοιώσεων σε κρίσιμα γονίδια του κυτ‐
τάρου. Οι αλλοιώσεις αυτές επισυμ‐
βαίνουν διαδοχικά για μακρό χρονικό
διάστημα στα κύτταρα αλλά επιλεκτικά
ένα συνήθως κύτταρο αποκτά ικανό‐
τητα ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού
και δημιουργεί μεγάλο αριθμό θυγα‐
τρικών κυττάρων με τα ίδια γενετικά χα‐
ρακτηριστικά.
Για το λόγο αυτό ο καρκίνος θεωρείται
ότι έχει μονοκλωνική προέλευση. Οι ση‐
μαντικώτερες γενετικές αλλοιώσεις για
την κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων
θεωρούνται οι μεταλλάξεις δύο βασικών
ομάδων γονιδίων των ογκογονιδίων (π.χ.
ras, EGFR, erb‐B, c‐kit) και των ογκοκατα‐
σταλτικών γονιδίων (π.χ. p53, p21, retino‐
blastoma).
Η σταδιακή συσσώρευση γενετικών

θεια των τεχνικών της ΜΙΠ έχει πολλα‐
πλά επίπεδα και επιτρέπει την αξιοποί‐
ηση κάθε υλικού για τη λήψη των απα‐
ραίτητων πληροφοριών. Ως παράδειγμα
διαχείρισης αναφέρεται η πρωτεΐνη bcl‐2
στο Β λέμφωμα.
Η πρωτεΐνη bcl‐2, η οποία είναι απο‐
φασιστικός παράγοντας αναστολής του
προγραμματισμένου κυτταρικού θανά‐
του (απόπτωσης), αποτελεί τον πιο ση‐
μαντικό διαφοροδιαγνωστικό δείκτη για
τη διάκριση καλοήθους λεμφοζιδιακής
λεμφαδενικής υπερπλασίας και οζώδους
Β λεμφώματος και επιπροσθέτως έχει
σημαντική προγνωστική σημασία στα
υψηλής κακοηθείας Β λεμφώματα. Δε‐
δομένου ότι η υπερέκφραση της πρωτεΐ‐
νης bcl‐2 είναι αποτέλεσμα της διαμετά‐
θεσης t(14;18) η ανάλυση θα μπορούσε
να γίνει σε επίπεδο DNA με PCR, εφό‐
σον διαθέτουμε δείγμα φρέσκου ιστού
εκ του λεμφώματος. Αν δεν διαθέτουμε
φρέσκο ιστό μπορούμε να αναλύσουμε
την έκφραση της πρωτεΐνης με ανοσοϊ‐
στοχημεία. Αν η μονιμοποίηση και επε‐
ξεργασία του υλικού δεν επιτρέπει την
ορθή ανοσοϊστοχημική μελέτη λόγω της
ιδιαίτερης ευαισθησίας των πρωτεϊνών,
η ανάλυση του υλικού μπορεί να γίνει
αποτελεσματικά σε επίπεδο διαμετάθε‐
σης με πολυχρωματική τεχνική FISH,
λόγω του καλλίτερα διατηρούμενου
DNA.
Τέλος η ανάλυση μπορεί να γίνει πα‐
ράλληλα τόσο σε επίπεδο πρωτεΐνης όσο
και DNA με την εφαρμογή δύο η περισ‐
σότερων τεχνικών ανάλυσης, ώστε να
ληφθούν λεπτομερέστερες και ασφαλέ‐
στερες πληροφορίες για τον σημαντικό
αυτό παράγοντα.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ
Η φυσιολογική ανάπτυξη των κυτ‐
τάρων είναι αποτέλεσμα της αρμονικής
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τος Burkitt, διάγνωση πολύ σημαντική
καθ όσον επιτρέπει την κατάλληλη θε‐
ραπευτική αντιμετώπιση αυτού του υ‐
ψηλής κακοηθείας Β μη‐Hodgkin λεμ‐
φώματος. Η ανάδειξη της διαμετάθεσης
8;14 σε ποσοστό 80‐85% των περιπτώσε‐
ων ή των διαμεταθέσεων 2;8 και 8;22 σε
ποσοστό 10% και 15% των περιπτώσεων
αντίστοιχα, γίνεται με κυτταρογενετική,
FISH, υβριδισμό κατά southern και
PCR26,27.
Σε περιπτώσεις λεφοκυτταρικών αλ‐
λοιώσεων αμφίβολης ή οριακής σημασί‐
ας, η επιβεβαίωση της μονοκλωνικότη‐
τας του λεμφοκυτταρικού πληθυσμού με
PCR είναι αποφασιστικής σημασίας για
τη διάγνωση λεμφώματος. Στις περι‐
πτώσεις αυτές η αναζήτηση της μονο‐
κλωνικότητας γίνεται για τα Β λεμφο‐
κύτταρα μέσω του ανασυνδυασμού του
γονιδίου των βαρέων αλύσων των ανο‐
σοσφαιρινών ενώ για τα Τ λεμφοκύττα‐
ρα μέσω του ανασυνδυασμού του γονι‐
δίου του TCRγ28.
Οι όγκοι από μικρά σφαιροειδή κύττα‐
ρα αποτελούν μια ομάδα δυσδιάγνω‐
στων νεοπλασμάτων της παιδικής ηλι‐
κίας. Ειδικές χρωματοσωματικές ανω‐
μαλίες αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμα ερ‐
γαλεία στη διαγνωστική προσέγγιση
των όγκων αυτών. Χαρακτηριστικό πα‐
ράδειγμα αποτελεί η ισοσταθμισμένη
διαμετάθεση t(11;22)(q24;q12), η οποία
θεωρείται ειδική για το σάρκωμα Ewing
και τους αρχέγονους νευροεξωδερματι‐
κούς όγκους (PNETs)29.

διαταραχών σε μορφολογικό επίπεδο
αντιστοιχεί σε προκαρκινικές αλλοι‐
ώσεις διαφόρων οργάνων που χαρακτη‐
ρίζονται από τον όρο δυσπλασία. Η
δυσπλασία αποτελεί ενδιάμεση κατά‐
σταση μεταξύ του φυσιολογικού και του
καρκινικού κυττάρου και ανάλογα με το
βαθμό απόκλισης προς το τελευταίο
ονομάζεται χαμηλόβαθμη ή ηψηλό‐
βαθμη.
Στο παχύ έντερο για παράδειγμα οι
διάφοροι πολύποδες, οι οποίοι ιστολο‐
γικώς χαρακτηρίζονται ως αδενώματα,
αποτελούν προκαρκινικές καταστάσεις,
οι οποίες ανάλογα με το μέγεθος, τον
τύπο και το βαθμό της δυσπλασίας
έχουν μικρή ή μεγάλη πιθανότητα μετά‐
πτωσης σε καρκίνωμα παχέος εντέρου,
γιαυτό είναι προτιμότερο να αφαιρούν‐
ται έγκαιρα24.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Οι μοριακές τεχνικές μπορούν να
συμβάλλουν αποφασιστικά στη δια‐
γνωστική προσέγγιση ενός δείγματος,
ιδίως σε περιπτώσεις όγκων με ασαφή
μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά
χαρακτηριστικά. Μεταξύ των πλέον
χρήσιμων μοριακών δεικτών συγκατα‐
λέγονται χρωμοσωματικές διαμεταθέ‐
σεις χαρακτηριστικές για ορισμένους
όγκους, όπως το χρωματόσωμα της Φι‐
λαδέλφειας που αποτελεί τη διαμετάθε‐
ση t(9;22) (q34;q11). Η διαμετάθεση αυτή
ανιχνεύεται στο 95% των περιπτώσεων
χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας με
κυτταρογενετική, FISH, υβριδισμό κατά
southern ή PCR. Επιπροσθέτως, ο δεί‐
κτης αυτός εκφράζεται σε ποσοστό 6‐
20% των παιδιών με οξεία λεμφοβλα‐
στική λευχαιμία και σχετίζεται με
χειρότερη πρόγνωση25.
Παρόμοια διαγνωστική προσέγγιση
γίνεται για τη διάγνωση του λεμφώμα‐

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Ο ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊ‐
νών που σχετίζονται με τον κυτταρικό
κύκλο, όπως η πρωτεΐνη Ki‐67 χρησιμο‐
ποιείται ευρύτατα για τη μέτρηση του
ποσοστού των νεοπλασματικών κυττά‐
ρων που πολλαπλασιάζονται. Στα λεμ‐
115

Η ανίχνευση με μοριακές τεχνικές κυ‐
κλοφορούντων νεοπλασματικών κυττά‐
ρων στο αίμα μπορεί να συμβάλλει α‐
ποφασιστικά στην πρώιμη ανίχνευση
υποτροπής της νεοπλασματικής νόσου.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων
εφαρμογών αποτελούν η ανίχνευση των
mRNA της τυροσινάσης στο μελάνωμα,
του PSA στο καρκίνωμα του προστάτου,
της θυρεοσφαιρίνης στο καρκίνωμα θυ‐
ρεοειδούς και του CEA σε καρκίνωμα
στομάχου34‐36.
Τέλος η αναζήτηση ελάχιστης υπολει‐
πόμενης νόσου μετά θεραπεία λευχαι‐
μιών και λεμφωμάτων (minimal residual
disease) με τις μοριακές τεχνικές αποτε‐
λεί καθοριστικό στοιχείο για την στρα‐
τηγική αντιμετώπιση των αιματολογι‐
κών νοσημάτων27.

φώματα αλλά και σε άλλους όγκους το
υψηλό ποσοστό νεοπλασματικών κυτ‐
τάρων σε φάση πολλαπλασιασμού απο‐
τελεί παράγοντα κακής πρόγνωσης.
Γενετικές αλλοιώσεις του ογκοκατα‐
σταλτικού γονιδίου p53, που οδηγούν
στην απώλεια της ρυθμιστικής του ικα‐
νότητας στον κυτταρικό κύκλο, σχετίζο‐
νται με φτωχότερη πρόγνωση σε καρκι‐
νώματα μαστού, παχέος εντέρου, προ‐
στάτου και ουροδόχου κύστεως (Εικόνα
4)30‐32. Η ενίσχυση του ογκογονιδίου N‐
MYC, μαζί με τη πλοειδία και τη χρωμο‐
σωματική απώλεια 1p, αποτελούν τις
σπουδαιότερες προγνωστικές παραμέ‐
τρους στο νευροβλάστωμα33.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙ‐
ΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κληρονομούμενες μεταλλάξεις σε κρί‐
σιμα ογκοκατασταλτικά γονίδια έχουν
ως συνέπεια τη γενετική προδιάθεση
στην ανάπτυξη ορισμένων νεοπλασμά‐
των. Στον πίνακα 1 καταγράφονται τα
σημαντικότερα γονίδια που σχετίζονται
με κληρονομούμενη προδιάθεση για
ανάπτυξη νεοπλασμάτων. Οι γενετικοί
έλεγχοι για την ανίχνευση των κληρο‐
νομούμενων μεταλλάξεων επιτελούνται
κατά κύριο λόγο σε άτομα υψηλού κιν‐
δύνου για ανάπτυξη των αντίστοιχων
νεοπλασμάτων.
Τα πλεονεκτήματα τους είναι η ακρι‐
βέστερη εκτίμηση του κινδύνου νεοπλα‐
σίας για τα άτομα αυτά και τις οικογέ‐
νειές τους και η μεγαλύτερη πιθανότητα
ανίχνευσης του όγκου σε πρώιμο στάδιο.
Τα μειονεκτήματα των γενετικών ελέγ‐
χων αποτελούν το υψηλό κόστος αυτών
και της μετέπειτα παρακολούθησης των
ασθενών, οι αβεβαιότητες όσον αφορά

Εικόνα 4. Παράδειγμα ολοκληρωμένης ανά‐
λυσης δεικτών πρόγνωσης p53 και Ki‐67 σε
καρκίνωμα παχέος εντέρου. Στην εικόνα Α
παρίσταται η ανάλυση αλληλουχίας του γο‐
νιδίου p53 όπου βρέθηκε η παρουσία σημεια‐
κής μετάλλαξης στο κωδικόνιο 280. Αποτέ‐
λεσμα της σημειακής μετάλλαξης είναι η
σταθεροποίηση της πρωτεΐνης p53 με αποτέ‐
λεσμα την έντονη ανίχνευση της σε υψηλό
ποσοστό καρκινικών κυττάρων (δεξιό τμήμα
της εικόνας Β) αντίθετα με το φυσιολογικό
αδενικό επιθήλιο στο οποίο η ανοσοϊστοχη‐
μική χρώση δεν ανιχνεύεται. Λόγω της ση‐
μειακής μετάλλαξης η λειτουργικότης της
πρωτεΐνης p53 αχρηστεύεται με αποτέλεσμα
απώλεια της ρυθμιστικής της δράσης και ε‐
πομένως υψηλό ποσοστό κυττάρων σε φάση
πολλαπλασιασμού (Ki‐67>80%, εικόνα Γ).
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την ανάπτυξη της νόσου, δηλ. σε ποιο
όργανο και πότε θα εμφανισθεί και αν
τελικά πράγματι θα αναπτυχθεί. Επι‐
προσθέτως υπάρχει προβληματισμός
σχετικά με το ποια είναι η καλλίτερη
μέθοδος για την πρόληψη του καρκίνου

σε φορείς μεταλλάξεων, τις αρνητικές
ψυχολογικές συνέπειες, καθώς και πι‐
θανές διακρίσεις σε βάρος του ατόμου
όσον αφορά τα εργασιακά ή ασφαλιστι‐
κά του δικαιώματα37.

Πίνακας 1: Σημαντικότερα γονίδια που σχετίζονται με κληρονομική προδιάθεση για ανάπτυ‐
ξη νεοπλασμάτων.
Νόσος
Νεόπλασμα
Γονίδιο
Κληρονομούμενος καρκίνος μαστού
ή ωοθήκης
Κληρονομούμενος μη πολυποειδής
καρκίνος παχέος εντέρου
Πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία 2
(MEN 2)
Οικογενής πολυποδίαση παχέος ε‐
ντέρου
Σύνδρομο Li‐Fraumeni

Μαστός, ωοθήκη, μήτρα προστάτης

Εγκέφαλος, μαστός, σάρκωμα

p53

Οικογενές μελάνωμα

Μελάνωμα, πάγκρεας

p16

Παχύ έντερο, μήτρα
Μυελοειδές καρκίνωμα
δούς, φαιοχρωμοκύτωμα
Παχύ έντερο

θυρεοει‐

BRCA1,
BRCA2
MLH1, MLH2
RET
APC

τωδών κυττάρων στα βιολογικά υγρά
και των μέχρι τώρα ερευνητικών δεδο‐
μένων θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό ότι οι
τεχνικές της ΜΙΠ θα αποτελέσουν ένα
πολύτιμο εργαλείο αναίμακτης πρώιμης
διάγνωσης σε ένα σημαντικό αριθμό
τύπων καρκίνου.

Αν και στο θέμα της κληρονομικής
προδιάθεσης για ανάπτυξη νεοπλασμα‐
τικών νόσων καταγράφεται σημαντικός
προβληματισμός, η κατάσταση είναι
διαφορετική όσον αφορά την πρώιμη
διάγνωση σε κακοήθεις νεοπλασματι‐
κούς όγκους. Αφού είναι πλέον επιστη‐
μονικά αποδεδειγμένο ότι η δημιουργία
και εξέλιξη της νεοπλασίας αποτελεί
μια διαδικασία που αφορά το γονιδίωμα,
είναι προφανές ότι η πρώιμη διάγνωση
αυτής δεν μπορεί παρά να επιτευχθεί με
τη βοήθεια τεχνικών μοριακής ανάλυ‐
σης του γενετικού υλικού.
Σημαντικά βήματα στην πρώιμη διά‐
γνωση καρκινώματος ουροδόχου και
παχέος εντέρου έχουν γίνει με την ανί‐
χνευση διαταραχών των μικροδορυφο‐
ρικών αλληλουχιών και της υπερέκφρα‐
σης της τελομεράσης σε αποπίπτοντα
καρκινωματώδη κύτταρα στα ούρα και
στα κόπρανα αντίστοιχα38,39. Δεδομένης
της εύκολης διασποράς των καρκινωμα‐

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
Βιολογικές θεραπείες καρκίνου
Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα
της μοριακής ογκολογίας οδήγησαν
στην ανάπτυξη βιολογικών θεραπειών
σε ορισμένους τύπους συμπαγών νεο‐
πλασμάτων. Οι φαρμακευτικοί παράγο‐
ντες που χρησιμοποιούνται για το σκοπό
αυτό τροποποιούν, αναστέλλουν ή πα‐
ρεμβάλλονται στη λειτουργία ειδικών
μοριακών στόχων καθοριστικής σημα‐
σίας για τη βιολογική κακοήθεια του
όγκου και έτσι παράγουν το επιθυμητό
κλινικό αποτέλεσμα. Τα σπουδαιότερα
βιολογικά αντινεοπλασματικά φάρμακα
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καταγράφονται στον πίνακα 2.
Η εφαρμογή στοχευμένης θεραπείας με
trastuzumab (Herceptin) έναντι του υπο‐
δοχέα HER2 στον καρκίνο του μαστού,
και μάλιστα υπό μορφήν επικουρικής
αγωγής, έχει καταστήσει επιτακτική την

ανάγκη αναζήτησης της ιδανικής μεθο‐
δολογίας για την ασφαλέστερη εξακρί‐
βωση εκείνων των περιπτώσεων που
πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη
της θεραπευτικής αγωγής.

Πίνακας 2: Βιολογικά αντινεοπλασματικά φάρμακα εγκεκριμένα από τον Οργανισμό Φαρμά‐
κων και τροφίμων των ΗΠΑ (FDA)
Όνομα

Τύπος

Στόχος

Ένδειξη (FDA)

Trastuzumab
(Herceptin)
Cetuximab
(Erbitux)
Bevacizumab
(Avastin)
Rituximab
(Rituxan)
Imatinib
(Glivec)
Gefitinib
(Iressa)
Erlotinib
(Tarceva)

Μονοκλωνικό αντίσωμα (IgG1)

HER2

Καρκίνωμα μαστού

Μονοκλωνικό αντίσωμα

EGFR

Ναι

Anti‐VEGF (ligand)

VEGF

Μονοκλωνικό αντίσωμα (IgG1)

CD20

Καρκίνωμα παχέος
εντέρου
Καρκίνωμα παχέος
εντέρου
Μη‐Hodgkin λέμφωμα

2‐ phenylaminopyri‐midine

c‐Kit

Ναι

N‐7‐methoxy‐6‐quinazolin‐4‐
amine
N‐6,7‐bis(2‐methoxyethoxy)‐4‐
quinazolinamine

EGFR

Στρωματικά νεοπλά‐
σματα ΓΕΣ, ΧΜΛ
Μη‐μικροκυτταρικό
καρκίνωμα πνεύμονα
Μη‐μικροκυτταρικό
καρκίνωμα πνεύμονα

EGFR

Διαγνωστικό
test
Ναι

Όχι
Όχι

Ναι
Ναι

των ΗΠΑ (FDA) είχε ως συνέπεια ψευ‐
δώς θετικά αποτελέσματα σε ποσοστό
μέχρι 50%.40,41 Επιπροσθέτως, η μεταξύ
των αξιολογητών διαφορά είναι ιδιαίτε‐
ρα υψηλή σε ανοσοϊστοχημικές ομάδες
1+ ή 2+ με αποτέλεσμα η προβλεπτική
αξία των να είναι ακατάλληλη για κλι‐
νική χρήση9 και επομένως είναι επιβε‐
βλημένη η παράλληλη αξιολόγηση του
γονιδίου με την τεχνική του in situ υβρι‐
δισμού. Σε πρόσφατες μάλιστα μελέτες
έχει βρεθεί ότι η ανάλυση του γονιδίου
με in situ υβριδισμό υπερέχει της ανο‐
σοϊστοχημείας στην επιλογή των ασθε‐
νών με καρκίνωμα μαστού που θα ωφε‐
ληθεί από τη θεραπεία με Herceptin42,43.
Ο έλεγχος της ενίσχυσης του γονιδίου
HER2, υπεύθυνης σε ποσοστό>92% για
την υπερέκφραση της πρωτεΐνης, με in
situ υβριδισμό εφαρμόσθηκε αρχικά με
την φθορίζουσα παραλλαγή της μεθό‐

Το 20‐25% των γυναικών με καρκίνω‐
μα μαστού υπολογίζεται ότι εμφανίζει
πρωτεϊνική υπερέκφραση ή γονιδιακή
ενίσχυση του HER2 και επομένως έχουν
σημαντική πιθανότητα ανταπόκρισης
στη βιολογική θεραπεία με Herceptin. Η
ανοσοϊστοχημική ανίχνευση της υπε‐
ρέκφρασης της πρωτεΐνης, αποτελεί μία
χαμηλού κόστους ημιποσοτική μέθοδο η
οποία δυστυχώς επηρεάζεται από πολ‐
λαπλές τεχνικές παραμέτρους (μονιμο‐
ποίηση και επεξεργασία ιστών, τεχνικές
ανάκτησης αντιγονικότητας, ποικιλία
αντισωμάτων) αλλά και από τις διαφο‐
ρές στην αξιολόγηση των αποτελεσμά‐
των.
Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις έχει
βρεθεί ότι η υπερευαισθησία του ευρέως
χρησιμοποιούμενου πολυκλωνικού αντι‐
σώματος HercepΤest–εγκεκριμένου από
την επιτροπή τροφίμων και φαρμάκων
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χανισμούς απόπτωσης κ.α. Το χρονικό
αυτό διάστημα υπάρχουν 40 παραδείγ‐
ματα ομάδων γονιδίων η έκφραση των
οποίων σχετίζεται σε κλινικές δοκιμές
με διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα
ώστε να διερευνηθεί η σημασία τους για
πιθανή μελλοντική κλινική εφαρμογή.
Η φαρμακογονιδιωματική είναι το
αποτέλεσμα της διασταύρωσης μεταξύ
φαρμακευτικής και γενετικής και ασχο‐
λείται με τη μελέτη της επίδρασης του
κληρονομούμενου γονιδιακού προφίλ
κάθε ατόμου σε σχέση με την ανταπό‐
κριση στα φάρμακα. Ο σκοπός της φαρ‐
μακογονιδωματικής, η οποία ακόμα ευ‐
ρίσκεται σε βρεφική φάση ανάπτυξης,
είναι η εξατομίκευση της θεραπευτικής
αγωγής ανάλογα με τη γενετική υποδο‐
μή του κάθε ατόμου ώστε να επιτευχθεί
η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικό‐
τητα και η ελάχιστη τοξικότητα.
Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για
την πρόοδο της φαρμακογονιδιωματικής
είναι η ύπαρξη παραλλαγών της αλλη‐
λουχίας του DNA που ονομάζονται μο‐
νήρεις νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί
(Single nucleotide polymorphisms, SNPs).
Δεδομένου ότι η συχνότητα των SNPs
είναι 1 ανά 100‐300 βάσεις, ο συνολικός
αριθμός των SNPs που θα πρέπει να α‐
ναλυθεί στο DNA ενός ατόμου συνολι‐
κού μήκους 3 δισεκατομμυρίων βάσεων
ανέρχεται σε μερικά εκατομμύρια. Επι‐
προσθέτως σημαντικό μειονέκτημα α‐
ποτελεί η περιορισμένη γνώση αναφο‐
ρικά με το ποια γονίδια εμπλέκονται σε
κάθε φαρμακευτική αντίδραση. Ο αριθ‐
μός των εμπλεκομένων γονιδίων που
πιθανόν να επηρεάζει τη φαρμακευτική
ανταπόκριση ενός ατόμου είναι πιθανό‐
τατα μεγάλος και δεδομένης της ύπαρ‐
ξης παραλλαγών της γονιδιακής αλλη‐
λουχίας, συμπεραίνεται ότι ο προσδιορι‐

δου, γνωστής ως FISH, και ακολούθως με
την ενζυμική‐χρωμογόνο μορφή (CISH).
Σε πολλές μελέτες παγκοσμίως έχει
σήμερα άνευ αμφιβολίας καταδειχθεί
ότι η τεχνική CISH έχει τουλάχιστον τον
ίδιο βαθμό ευαισθησίας στην ανίχνευση
της ενίσχυσης του γονιδίου44‐48.
Επιπροσθέτως στις περισσότερες από
τις παραπάνω δημοσιεύσεις έχουν σχο‐
λιασθεί τα σημαντικά πλεονεκτήματα
της τεχνικής CISH έναντι της FISH και
ειδικότερα της σαφούς υπεροχής στη
διάκριση της μορφολογίας που επιτρέπει
την συσχέτιση των ευρημάτων με τα ι‐
στοπαθολογικά χαρακτηριστικά του ό‐
γκου και ειδικότερα αναφορικά με τη
διάκριση του in situ από το διηθητικό
καρκίνωμα, το μόνιμο σήμα, τη χρήση
κοινού οπτικού μικροσκοπίου, το μικρό‐
τερο κόστος και την απλούστερη μεθο‐
δολογία49 (Εικόνα 5).

Εικόνα 5. Υψηλού βαθμού ενίσχυση γονιδίου
HER2 σε καρκίνωμα μαστού με την τεχνική
CISH. Α. Πολλαπλά αντίγραφα (20‐40) ανά
πυρήνα και Β. Μεγάλα γονιδιακά συμπλέγ‐
ματα.

Φαρμακογονιδιωματική
Με την τεχνολογία των μικροσυστοι‐
χιών και με την επιλογή των κατάλλη‐
λων γονιδιακών chips μπορεί να προσ‐
διορισθεί η πιθανότητα ανταπόκρισης
του ασθενούς στην φαρμακευτική αγω‐
γή σε σχέση με την έκφραση ομάδων
γονιδίων. Τα γονίδια που χρησιμοποιού‐
νται έχουν σχέση με το μεταβολισμό
των φαρμάκων, τους μηχανισμούς πο‐
λυφαρμακευτικής αντίστασης, τους μη‐
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λοιώσεων και καρκινωμάτων πλακώ‐
δους επιθηλίου στο δέρμα και άλλα όρ‐
γανα. Σημαντική υπήρξε επίσης η συμ‐
βολή των μοριακών τεχνικών στην ανά‐
δειξη της σημασίας του EBV στην παθο‐
γένεση λεμφικών και επιθηλιακών νεο‐
πλασμάτων55, καθώς και στον ποσοτικό
προσδιορισμό του ιϊκού φορτίου (CMV,
HCV, κλπ) στο αίμα ογκολογικών και
συχνά ανοσοκατασταλμένων ασθενών.

σμός της φαρμακευτικής ανταπόκρισης
είναι μάλλον περίπλοκος και χρονοβό‐
ρος50.
Ιογενείς λοιμώξεις
Οι περισσότεροι ιοί δεν ανιχνεύονται
αξιόπιστα με ορολογικές μεθόδους ή
καλλιέργειες. Η ανοσοϊστοχημική πι‐
στοποίηση των αντιγόνων τους θεωρεί‐
ται επίσης ανεπαρκής για διαφόρους
λόγους, όπως η πλημμελής διατήρηση, ή
απουσία του αντιγόνου, ιδιαίτερα σε πε‐
ριπτώσεις λανθάνουσας ιογενούς λοί‐
μωξης. Οι τεχνικές της ΜΙΠ, οι οποίες
ανιχνεύουν άμεσα το γενετικό υλικό
των ιών, θεωρούνται σήμερα ως οι πιο
ευαίσθητες και αξιόπιστες για τη διά‐
γνωση και τυποποίηση των ιογενών
λοιμώξεων.
Η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί για
την ανίχνευση του ιού θα εξαρτηθεί από
το είδος του υλικού που είναι διαθέσιμο,
την ευαισθησία που πιθανολογείται ότι
απαιτείται και το είδος των πληροφο‐
ριών που θέλουμε συμπληρωματικά να
συλλέξομε. Ο in situ υβριδισμός, για πα‐
ράδειγμα, θα είναι η τεχνική εκλογής
για την ανίχνευση και τυποποίηση ιού
ανθρώπινου θηλώματος (HPV) σε υ‐
πάρχουσα βιοψία με δυσπλασία τραχή‐
λου ενώ η τεχνική PCR θα προτιμηθεί
για τη γρήγορη ανίχνευση σε παρακέ‐
ντηση εγκεφαλονωτιαίου υγρού ιών της
ομάδας του έρπητος σε περίπτωση ε‐
γκεφαλίτιδας51.
Η εφαρμογή των μεθόδων υβριδισμού
στην τυποποίηση των HPV συνέβαλε
αποφασιστικά στην αναγνώριση της
σημασίας ορισμένων τύπων (HPV υψη‐
λού κινδύνου), στην ανάπτυξη υψηλού
βαθμού ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας
τραχήλου και διηθητικού καρκινώμα‐
τος52‐54 και την πιθανή εμπλοκή τους
στην παθογένεση προκαρκινικών αλ‐

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το ευρύτατο φάσμα τεχνικών ανάλυ‐
σης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία
χρόνια έχει αυξήσει θεαματικά τις δια‐
γνωστικές δυνατότητες της μοριακής ι‐
στοπαθολογίας στην ογκολογία και της
επιτρέπουν τη λύση των κλινικών προ‐
βλημάτων με πολλαπλούς εναλλακτι‐
κούς τρόπους. Οι τεχνικές της μοριακής
βιολογίας μπορούν να θεωρηθούν ότι
έχουν την ίδια βαρύτητα που είχε η α‐
νακάλυψη του μικροσκοπίου τον 19ο αι‐
ώνα, με τη βοήθεια του οποίου ο Vir‐
chow εισήγαγε τη θεωρία ότι οι κυτταρι‐
κές αλλοιώσεις είναι υπεύθυνες για α‐
νάπτυξη των νόσων. Με τις τεχνικές της
μοριακής ανάλυσης η παθολογική ανα‐
τομική του 21ου αιώνα θα αξιοποιήσει
τις γενετικές διαταραχές ως απαρχή για
την ανάπτυξη των νεοπλασματικών
παθήσεων, ώστε να θέσει τις βάσεις για
μια ανανεωμένη και ευρύτερη θεώρηση
των παθολογικών αλλοιώσεων.
Οι βελτιωμένες τεχνολογίες ανάλυσης
προδιαθεσικών γονιδίων σε ομάδες ατό‐
μων υψηλού κινδύνου θα συμβάλλουν
στην ακριβέστερη εκτίμηση του κινδύ‐
νου ανάπτυξης κακοηθείας και στην
πρόληψη, ή πρώιμη αντιμετώπιση της. Η
περαιτέρω διάγνωση και τυποποίηση
των νεοπλασμάτων θα γίνεται και με
βάση το γενετικό προφίλ των νεοπλα‐
σμάτων, εκτός από την μορφολογική ε‐
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ξέταση. Το γενετικό προφίλ θα συμβάλ‐
λει ουσιαστικά στην εφαρμογή μιας α‐
ναίμακτης πρώιμης διάγνωσης σε υλικό
ελαχίστων νεοπλασματικών κυττάρων
που θα αποπίπτουν στα βιολογικά υγρά
του οργανισμού, η οποία θα ενσωματω‐
θεί σταδιακά στις εξετάσεις check‐up
των ατόμων. Τέλος, η θεραπευτική προ‐
σέγγιση του ασθενούς θα είναι αδιανόη‐
τη χωρίς προηγούμενη ανάλυση της έκ‐
φρασης των γονιδίων που σχετίζονται
με την ανταπόκριση στα αντινεοπλα‐
σματικά φάρμακα και επομένως θα ε‐
ξατομικεύεται ανάλογα για τον καθένα.
Το μέλλον της ογκολογίας, με τη βοή‐
θεια των τεχνικών μοριακής ανάλυσης,
προβλέπεται συναρπαστικό και ιδιαίτε‐
ρα αποτελεσματικό για την πρόληψη,
πρώιμη διάγνωση, πρόγνωση και θερα‐
πεία των νεοπλασματικών εξεργασιών.
Απαραίτητος όμως όρος για την επιτυ‐
χία της εφαρμογής των τεχνικών αυτών
είναι να χρησιμοποιούνται με αίσθημα
ευθύνης, ειλικρινούς ενδιαφέροντος και
προπαντός με ηθικά κριτήρια ώστε να
υπηρετούν το ανθρώπινο πρόσωπο.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Αλληλουχία (Sequence). Η σειρά εναλλαγής
των τεσσάρων βάσεων του DNA η οποία κα‐
θορίζει και την γενετική πληροφορία.
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Po‐
lymerase Chain Reaction, PCR). Μέθοδος τε‐
χνητής εκθετικής αύξησης του αριθμού γνω‐
στής αλληλουχίας DNA με κυκλική εναλλα‐
γή αποδιάταξης, προσκόλλησης των εκκινη‐
τών (primers) και σύνθεσης συμπληρωμα‐
τικής αλληλουχίας με τη βοήθεια του ενζύ‐
μου DNA‐πολυμεράση.
Αλληλόμορφο (Allele). Παραλλαγή ενός
γονιδίου που εντοπίζεται στην ίδια θέση ενός
χρωματοσώματος. Θεωρείται ότι προκύπτει
από μετάλλαξη.
Γονίδιο (Gene). Η δομική και λειτουργική
μονάδα της κληρονομικότητας. Καταλαμ‐
βάνει συγκεκριμένη θέση στο χρωματόσωμα
και μπορεί να υπάρχει σε διάφορες αλληλο‐
μορφές.
Γονιδίωμα (Genome). Το σύνολο των γονι‐
δίων ενός οργανισμού ή κυττάρου.
Γονιδιωματική (Genomics). Η συστηματική
μελέτη του γονιδιώματος ενός οργανισμού
και η λειτουργική σημασία των γονιδίων του.
Η γονιδιωματική προσφέρει πολύτιμες λύ‐
σεις σε προβλήματα που αφορούν τη βιολο‐
γία, ιατρική και βιοτεχνολογία.
Γονότυπος (Genotype). Γενετική σύσταση
ενός οργανισμού ή κυττάρου. Διάκριση από
τα φαινομενικά χαρακτηριστικά (φαινότυ‐
πος)
Δείκτης πυρηνικού οξέος (nucleic acid
probe). Γνωστή σημασμένη αλληλουχία
DNA ή RNA που χρησιμοποιείται για να α‐
νιχνεύει τη συμπληρωματική της με με‐
θόδους υβριδισμού.
Δεσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ (DNA). Ένα
πολυμερές νουκλεοτιδίων που συνιστά το
γενετικό υλικό των κυττάρων και πολλών
ιών. Αποτελείται από διπλή έλικα δύο αλυσί‐
δων συνδεόμενων με βάση τη συμπληρω‐

ματικότητα των βάσεων: Η αδενίνη συνδέε‐
ται πάντα με τη θυμίνη και η γουανίνη πά‐
ντα με την κυτοσίνη. Η αλληλουχία των βά‐
σεων καθορίζει και την πληροφορία.
Δεσοξυριβοζονουκλεάση (DNase). Ένζυμο
της ομάδας των νουκλεασών, που καταλύει
την υδρολυτική διάσπαση των φωσφοδιεστε‐
ρικών δεσμών του DNA.
Εκκινητής (primer). Βραχεία αλληλουχία
νουκλεοτιδίων που προσδιορίζει τη θέση ενί‐
σχυσης του αριθμού αλληλουχιών DNA στην
τεχνική PCR.
In situ. Λατινικός όρος που υποδηλώνει την
εντόπιση ή θέση.
Κλωνοποίηση (Cloning). Η διαδικασία με
την οποία δημιουργείται μεγάλος αριθμός
πανομοιότυπων αντιγράφων τμήματος DNA
(ή RNA) με τη βοήθεια μεθόδων ανασυνδυα‐
ζόμενου DNA (ή RNA).
Μέθοδος Southern. Ηλεκτροφορητικός δια‐
χωρισμός των τμημάτων του DNA που προ‐
κύπτουν από τη διάσπαση αυτού με περιορι‐
στικές ενδονουκλεάσες, σε σταθερό υπό‐
στρωμα. Τα κλάσματα του DNA μπορούν να
μεταφερθούν σε μεμβράνη και να χρησιμο‐
ποιηθούν για υβριδισμό.
Μετάλλαξη (Mutation). Αλλαγή στη δομή
του DNA ενός οργανισμού. Η αλλαγές αυτές
είναι διαφόρων τύπων και συνήθως προκα‐
λούν την παραγωγή πρωτεΐνης με διαφορές
στη δομή και λειτουργία από την κανονική
πρωτεΐνη.
Μονήρεις νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί
(Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs).
Παραλλαγές της αλληλουχίας νουκλεοτι‐
δίων του DNA που αφορούν διαφορά σε επί‐
πεδο ενός νουκλεοτιδίου. Απαντούν σε συ‐
χνότητα μία SNP ανά 100‐300 βάσεις, και α‐
φορούν κωδικοποιούσες και μη κωδικο‐
ποιούσες περιοχές του DNA.
Ογκογονίδιο (Oncogene). Γονίδιο που συμ‐
βάλλει στην ανάπτυξη νεοπλασμάτων, συ‐
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νήθως με τη μετάλλαξη ή υπερέκφραση του.
Η κανονική μορφή του γονιδίου επιτελεί φυ‐
σιολογική λειτουργία που σχετίζεται με τη
ρύθμιση της αύξηση ή της διαφοροποίησης
του κυττάρου.
Ογκοκατασταλτικό γονίδιο (tumor sup‐
pressor gene, antioncogene). Γονίδιο το οποίο
συμμετέχει στον έλεγχο του κυτταρικού κύ‐
κλου. Μετάλλαξη ή γενικότερα αδρανοποίη‐
ση του γονιδίου αυτού συμβάλλει στον ανε‐
ξέλεγκτο πολλαπλασιασμό του κυττάρου και
επομένως στην ανάπτυξη νεοπλασμάτων.
Ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες (Oncosup‐
pressor proteins). Πρωτεΐνες των ογκοκατα‐
σταλτικών γονιδίων.
Ογκοπρωτεΐνες (Oncoproteins). Πρωτεΐνες
των ογκογονιδίων.
Πεπτιδικά νουκλεϊνικά οξέα (Peptide nu‐
cleic acids, PNAs). Νουκλεϊνικά οξέα με χη‐
μική δόμη παρόμοια με το DNA ή το RNA
αλλα με σκελετό αποτελούμενο από επανα‐
λαμβανόμενες μονάδες N‐(2‐αμινοεθυλ)‐
γλυκίνης συνδεόμενες με πεπτιδικούς δε‐
σμούς.
Περιοριστικά ένζυμα (Restriction enzyme).
Ένζυμα της ομάδας των ενδονουκλεασών
(περιοριστικές ενδονουκλεάσες) τα οποία
κόβουν τους φωσφοδιεστερικούς δεσμούς του
δίκλωνου DNA. Κάθε περιοριστικό ένζυμο
αναγνωρίζει και κόβει μια συγκεκριμένη αλ‐
ληλουχία 4‐12 βάσεων μιας νουκλεοτιδικής
αλληλουχίας η οποία ονομάζεται περιορι‐
στική θέση (Restriction site).
Περιοριστικά κλάσματα (Restriction frag‐
ments). Τμήματα DNA που προκύπτουν από
τη διάσταση του από ένα περιοριστικό ένζυ‐
μο. Τα διαφόρου μήκους περιοριστικά κλά‐
σματα μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω με
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης.
Πολυμορφισμός γονιδίου (Gene polymer‐
phism). Η παρουσία σε ένα πληθυσμό πε‐
ρισσότερων των δύο αλληλόμορφων ενός
γονιδίου, εφ’ όσον η συχνότητα των σπάνιων
μορφών είναι μεγαλύτερη από αυτήν λόγω
τυχαίας ανάπτυξη κάποιας μετάλλαξης
(>1%).
Πρωτεομική (Proteomics). Ευρείας κλίμακας
μελέτη των πρωτεϊνών αναφορικά με τη δο‐

μή και τη λειτουργία τους.
Ριβοζονουκλεϊνικό οξύ (RNA). Πολυμερές
μόριο με μονή αλυσίδα νουκλεοτιδίων που
διαφέρει από το DNA στο ότι περιέχει ριβόζη
αντί δεσοξυριβόζη και ουρακίλη αντί θυμίνη.
Τα διάφορα μόρια RNA έχουν πολύπλευρη
λειτουργία που μπορεί να είναι πληροφο‐
ριακή, δομική ή ενζυματική.
Ριβοζονουκλεάση (RNAse). Ένζυμο της ο‐
μάδας των νουκλεασών που καταλύει τη
διάσπαση του RNA σε μικρότερα τμήματα.
Οι ριβοζονουκλεάσες είναι εξαιρετικά συ‐
χνές στο περιβάλλον με αποτέλεσμα βρα‐
χεία επιβίωση του RNA.
Τελομεράση (Telomerase). Ιδιαίτερος τύπος
DNA‐πολυμεράσης ο οποίος χρησιμεύει για
την επιμήκυνση των άκρων των χρωματο‐
σωμάτων (τελομερών).
Υβρίδιο (Hybrid). Το προϊόν της αντίδρασης
υβριδισμού.
Υβριδισμός (Hybridization). Η αλληλεπί‐
δραση μεταξύ συμπληρωματικών βάσεων
αλληλουχιών πυρηνικών οξέων προς σχημα‐
τισμό δίκλωνου μορίου.
Υβριδισμός dot blot. Μέθοδος υβριδισμού
πυρηνικών οξέων σε σταθερό υπόστρωμα
χωρίς προηγούμενη διάσπαση του DNA με
περιοριστικά ένζυμα και ηλεκτροφόρηση.
Υβριδισμός in situ (In situ hybridization).
Μέθοδος υβριδισμού πυρηνικών οξέων σε
ακέραια κύτταρα ή ιστούς που επιτρέπει τη
συσχέτιση των ευρημάτων με τα μορφολογι‐
κά χαρακτηριστικά των κυττάρων.
Φαινότυπος (Phenotype). Τα φαινομενικά
χαρακτηριστικά ενός κυττάρου (ή οργανι‐
σμού) σε ένα δεδομένο (μικρο)περιβάλλον.
Φθορίζον in situ υβριδισμός (Fluorescent in
situ hybridization, FISH). Τεχνική υβριδισμού
που εντοπίζει ένα γονίδιο ή ένα τμήμα χρω‐
ματοσώματος στο κύτταρο ή στο χρωματό‐
σωμα που αντιστοιχεί. Η ανίχνευση του σή‐
ματος υβριδισμού γίνεται με μικροσκοπία
φθορισμού. Υπάρχει σήμερα και παραλλαγή
της τεχνικής που γίνεται σε κανονικό οπτικό
μικροσκόπιο και ονομάζεται χρωμογόνος in
situ υβριδισμός (CISH).
Χρωμόσωμα (Chromosome). Μορφολογικός
όρος ο οποίος περιγράφει την οργάνωση του
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DNA των ευκαρυωτικών οργανισμών. Κάθε
χρωμόσωμα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό
γονιδίων, και κάθε γονίδιο καταλαμβάνει

σταθερή θέση στο χρωμόσωμα. Η εμφάνιση
των χρωμοσωμάτων μεταβάλλεται δραματι‐
κά στις διάφορες φάσεις του κύκλου του κυτ‐
τάρου.
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