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Δπραξηζηίεο : 

 

H νινθιήξσζε κίαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δελ είλαη απιή ππφζεζε θαη θαληάδνκαη νη 

πεξηζζφηεξνη πνπ έρνπλ πξνβεί ζε απηή ηε δηαδηθαζία ζα ζπκθσλήζνπλ καδί κνπ. Δίλαη 

νπζηαζηηθά έλα δεχηεξν παλεπηζηήκην, δηεπφκελν φκσο απφ ζηνηρεία αξθεηά δηαθνξεηηθά απφ ηελ 

πξνπηπρηαθή θνίηεζε. ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο καζαίλεηο ηα ππάξρνληα, ζηε δηαηξηβή 

πξνυπνζέηνληαο φηη γλσξίδεηο θαιά ηα ππάξρνληα, εμεξεπλάο ην θαηλνχξην. πλεηδεηνπνηείο ηη 

ζεκαίλεη, αμηνινγψληαο ηελ  ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, λα πξνρσξάο ζέηνληαο ηα θαηάιιεια 

εξσηήκαηα, δηαηππψλνληαο επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο. πλερίδεηο πξνζπαζψληαο λα ειέγμεηο ηελ 

ππφζεζή ζνπ κε ηνλ πιένλ αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Σέινο, κε θξηηηθφ θαη ζπλζεηηθφ πλεχκα, 

πξνζπαζείο λα εξκελεχζεηο ηα επξήκαηά ζνπ βάδνληαο έλα κηθξφ επηπιένλ ιηζαξάθη ζηελ 

ππάξρνπζα γλψζε. Κάζε έλα απφ απηά ηα ζηάδηα απαηηεί ην ρξφλν ηνπ, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο 

θάζε ζηηγκή πνπ βξίζθεζαη, ηη πξέπεη λα θάλεηο θαη πψο ζα ην θάλεηο. ε θάζε ζηάδην έρεηο 

ελζνπζηαζκφ αιιά θαη πεξηπέηεηεο, αληημνφηεηεο, αγσλίεο, απνγνεηεχζεηο. Έρεηο φκσο θαη έλα 

αλππνιφγηζην θέξδνο: εθπαίδεπζε ζην λα αλαξσηηέζαη, λα ζηνρεχεηο, λα επηιχεηο αληί λα ζεθψλεηο 

ηα ρέξηα ςειά, λα θξίλεηο θαη λα ζπλζέηεηο. Καη αθφκε, λα επηθνηλσλείο θαη λα ζπλεξγάδεζαη.  

πλεηδεηνπνηψληαο ινηπφλ απηά ηα πξάγκαηα ηψξα πνπ είκαη ζην ηέινο απηήο ηεο δηαδξνκήο, δελ 

κπνξψ παξά λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ Καζεγεηή κνπ Νηθφιαν Ενχκπν, πνπ κε 

εκπηζηεχηεθε θαη κνπ έδσζε απηή ηε κνλαδηθή γηα κέλα επθαηξία λα εμειηρηψ σο άηνκν θαη σο 

επηζηήκσλ. Σνλ επραξηζηψ γηα ηελ αξρηθή αλάζεζε ηεο δηαηξηβήο, γηα ηε παξνπζία ηνπ δίπια κνπ 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζήο ηεο θαζψο θαη γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπφ κνπ 

παξέρνληάο κνπ δπλαηφηεηεο πξσηνβνπιίαο θαη ειεπζεξίαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηφο κνπ. Σνλ 

επραξηζηψ γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή θαη ηε ζπλερή επηβξάβεπζε. Σνλ 

επραξηζηψ επίζεο γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή ηνπ ζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηφζν ζηηο θαιέο αιιά 

θπξίσο ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο εξεπλεηηθήο κνπ πνξείαο. Κπξίσο, ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ 
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γηα ηελ αγάπε πνπ κνπ εκθχζεζε πξνο ηελ Αηκαηνινγία, ηφζν ζηελ θιηληθή αιιά θαη ζηελ 

εξεπλεηηθή ηεο δηάζηαζε. 

Δπηπιένλ, ληψζσ πξαγκαηηθά ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ θαη θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ κε 

ζηήξημαλ ζε απηή ηε δηαδξνκή θαη κε βνήζεζαλ λα ηε θέξσ εηο πέξαο. 

Σνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Αηκαηνινγίαο Αιέμαλδξν ππξηδσλίδε. Σνλ επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπ ζπλεηζθνξά, ηε ζπκπαξάζηαζε θαζψο θαη γηα ηα «καζήκαηα» αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ θαη ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, εηο βάξνο ηνπ ήδε θνξησκέλνπ πξνγξάκκαηφο 

ηνπ θαη πάληνηε πξφζπκα. Δπίζεο, γηα ηνπο πλεπκαηηθνχο νξίδνληεο πνπ κνπ αλνίγεη θαη ηελ δηαξθή 

θαη νπζηαζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζην λα δηακνξθψλσ θξηηηθή νξζνινγηζηηθή επηζηεκνληθή ζθέςε. 

Σελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Δξγαζηεξηαθήο Αηκαηνινγίαο – Αηκνδνζίαο Μαξίλα Καξαθάληδα, πνπ 

κε παξφηξπλε αξρηθά ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κνπ πξνο ηελ Αηκαηνινγία θαη ζηελ ελαζρφιεζή κνπ 

κε ην εξγαζηήξην. Δπίζεο, γηα ηελ παξαγσγηθή θαη ηδηαίηεξα επράξηζηε κεηέπεηηα ζπλεξγαζία ψζηε 

λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ. 

Σνλ Καζεγεηή Βηνινγίαο Παλαγηψηε Παληαδή θαη ην ζπλεξγάηε ηνπ εξεπλεηή ζηελ Αθαδεκία 

Αζελψλ Κσλζηαληίλν Γήκα. Σνπο επραξηζηψ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε 

ζηα πξψηα κνπ εξεπλεηηθά βήκαηα. Με ηελ εμαηξεηηθή εκπεηξία ηνπο, ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ θαη πξσηνθφιισλ πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ. 

 Σελ Καζεγήηξηα Αηκαηνινγίαο Παλαγηψηα Μαηζνπθά πνπ ήηαλ πάληα πξφζπκε γηα δεκηνπξγηθή 

ζπδήηεζε ζε νηθείν θιίκα γηα ηα εθάζηνηε επξήκαηα ή αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα, θαηαζέηνληαο 

ηελ επηζηεκνληθή ηεο άπνςε θαη ηεθκεξηψλνληάο ηελ κε βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 

Σελ αιεζηλή θίιε θαη ζπλνδνηπφξν κνπ ζε φιε απηήλ ηε δηαδξνκή ηαηξφ Όιγα Σζνπξά γηα ηελ 

σξαία ζπλεξγαζία θαηά ηελ επηηέιεζε ησλ πεηξακάησλ θαζψο θαη ηηο ζπδεηήζεηο, ηηο αλαδεηήζεηο, 
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ηηο αγσλίεο θαη ηηο ελζνπζηψδεηο ζηηγκέο πνπ κνηξαζηήθακε θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ησλ 

ζρεδφλ παξάιιεισλ ρξνληθά δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ καο. 

Όινπο ηνπο ηαηξνχο, βηνιφγνπο θαη ηερληθνχο ηνπ εξγαζηεξίνπ Αηκαηνινγίαο. Σν βηνιφγν Πάλν 

Εήξν γηα ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ. Σε λεαξή 

βηνιφγν Γήκεηξα Κνθθίλνπ γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ επηηέιεζε ησλ ηειηθψλ πεηξακάησλ ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ε παξνχζα κειέηε. Σελ ηαηξφ Μαξία Θέκειε γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη ην δεκηνπξγηθφ 

θαη επράξηζην θιίκα. Δπηπιένλ, ηελ Διέλε Θαλνπνχινπ, ηε Γψξα Καθαγηάλλε, ηε σηεξία 

Μηραινπνχινπ, ηελ Ilina Micheva, ηελ Αλαζηαζία Γαιάλε, ηε Γεσξγία Οηθνλνκνπνχινπ θαη ηε 

Lorna Pherson γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία.  

Όινπο ηνπ ηαηξνχο ηνπ Αηκαηνινγηθνχ Σκήκαηνο ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ ΠΠΓΝΠ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ δεηγκάησλ κπεινχ ησλ αζζελψλ θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ θιηληθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Αιεμάλδξα Κνπξάθιε-πκεσλίδε θαη ηνλ 

Παλαγηψηε Εήθν (ΓΝΠ Άγηνο Αλδξέαο) γηα ηελ πξνζθνξά ηθαλνχ αξηζκνχ δεηγκάησλ αζζελψλ θαη 

καξηχξσλ αιιά θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Αηκαηνινγίαο Αξγχξε πκεσλίδε γηα ηελ ζεκαληηθή 

βνήζεηά ηνπ ζηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ησλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ.  

Σελ γξακκαηέα ηνπ ηκήκαηνο θα. Διηζάβεη θιίβα γηα ηελ πάληνηε πξφζπκε θαη ηθαλή 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημή ηεο . 
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Κιείλνληαο ζα ήζεια λα αθηεξψζσ απηή ηελ πξνζπάζεηα ζηνλ ζχδπγφ κνπ Γεκήηξε, πνπ έρεη 

ζηαζεί δίπια κνπ φια απηά ηα ρξφληα κε αλεμάληιεηε ππνκνλή θαη αγάπε ζηεξίδνληάο κε ζε φια 

ηα βήκαηα ηεο θνηηεηηθήο, επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο καο δσήο. Θα ήζεια επίζεο λα 

εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο αγαπεκέλνπο κνπ γνλείο Καηεξίλα θαη Γεκήηξε, ρσξίο ηελ 

αθνζίσζε θαη ζπκπαξάζηαζε ησλ νπνίσλ ε πξνζπάζεηά κνπ απηή δελ ζα είρε ζε θακία πεξίπησζε 

νινθιεξσζεί. Σνπο επραξηζηψ γηα φια ηα εθφδηα πνπ πάζρηζαλ λα κνπ εμαζθαιίζνπλ, γηα ηε ρσξίο 

αληαιιάγκαηα αγάπε ηνπο θαη ηελ αλππνιφγηζηε πξνζθνξά ηνπο. Σέινο, αθηεξψλσ απηήλ ηε 

πξνζπάζεηα ζε φηη πην σξαίν έρσ θάλεη πνηέ ζηε δσή κνπ, ζην ιαηξεκέλν κνπ γην Γηνλχζε. 
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Η. ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 
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1. Ομεία Μπεινγελήο Λεπραηκία 

1.1 Γεληθά  

Ζ Ομεία Μπεινγελήο Λεπραηκία (ΟΜΛ) είλαη κία εηεξνγελήο θισληθή δηαηαξαρή ησλ πξνγνληθψλ 

αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ ηεο κπειηθήο ζεηξάο πνπ αληηζηνηρεί ζην 30% ησλ πεξηπηψζεσλ 

ιεπραηκίαο ζηνπο ελήιηθεο θαη ζην 0.6% φισλ ησλ θαξθίλσλ.(1) Αλ θαη ε λφζνο παξαηεξείηαη θαη 

ζε λεαξέο ειηθίεο, ε κέζε ειηθία δηάγλσζεο είλαη ηα 70 έηε. Παζνγλσκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ΟΜΛ απνηειεί ε άζξνηζε ζην κπειφ ησλ νζηψλ θαη ζην πεξηθεξηθφ αίκα άσξσλ θπηηάξσλ ηεο 

κπειηθήο ζεηξάο (βιαζηψλ) πνπ έρνπλ ράζεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

θπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηνπ θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη λα δηαθνξνπνηνχληαη. 

Οη ιεπραηκηθνί βιάζηεο δελ σξηκάδνπλ ζε ιεηηνπξγηθά εξπζξά αηκνζθαίξηα, νπδεηεξφθηια, 

κνλνθχηηαξα θαη αηκνπεηάιηα ελψ ζπγρξφλσο θαηαζηέιινπλ ηελ ελαπνκέλνπζα θπζηνινγηθή 

αηκνπνίεζε, κε απνηέιεζκα νη αζζελείο κε ΟΜΛ ρσξίο ζεξαπεία λα θαηαιήγνπλ εληφο κελψλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ ιφγσ ζαλαηεθφξσλ ινηκψμεσλ ή αηκνξξαγίαο. 

 

Ο ζπλδπαζκφο θπηηαξνηνμηθήο ρεκεηνζεξαπείαο θαη εληαηηθνπνηεκέλεο ππνζηεξηθηηθήο αγσγήο 

έρεη ηξνπνπνηήζεη ηε θπζηθή πνξεία ηεο ΟΜΛ απφ κία πάζεζε ξαγδαίσο ζαλαηεθφξα πξηλ απφ 

κεξηθά έηε ζε κία λφζν αληαπνθξηλφκελε ζηε ρεκεηνζεξαπεία θαη δπλεηηθψο ηάζηκε.(1) Ωζηφζν, ε 

θιηληθή πνξεία θαη πξφγλσζε ησλ αζζελψλ κε ΟΜΛ θαζψο θαη ε αληαπφθξηζε ηνπο ζηε 

ρεκεηνζεξαπεπηηθή  αγσγή παξακέλεη εμαηξεηηθά εηεξνγελήο. Αλ θαη ε ρεκεηνζεξαπεία δπλαηφλ λα 

επηθέξεη πιήξε χθεζε ηεο λφζνπ ζην 20 - 75% ησλ λεψηεξσλ ελειίθσλ ( < 60 έηε), ιηγφηεξν απφ 

10 % ησλ ειηθησκέλσλ αζζελψλ κε ΟΜΛ ( > 60 ρξφλσλ) σθεινχληαη απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο.(1) Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ λεψηεξσλ αζζελψλ πνπ 

αληαπνθξίζεθαλ αξρηθψο θαη πέηπραλ πιήξε χθεζε ηεο λφζνπ αθνινχζσο ππνηξνπηάδνπλ θαη ε 

λφζνο ζηελ ππνηξνπή ηεο είλαη επηζεηηθφηεξε θαη θησρά πιένλ αληαπνθξηλφκελε ζηελ 
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θπηηαξνηνμηθή αγσγή, έλα θαηλφκελν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ φξν ρεκεηναληίζηαζε. Πξφζθαηα 

έρεη δηαηππσζεί ε ππφζεζε φηη ε εμαηξεηηθά εηεξνγελήο ζεξαπεπηηθή απφθξηζε θαη πξφγλσζε ησλ 

αζζελψλ κε ΟΜΛ αληηθαηνπηξίδεη θξηηηθέο δηαθνξέο ζηε βηνινγία ηεο λφζνπ θαη νη ππνθείκελεο 

γελεηηθέο βιάβεο είλαη νη πιένλ θαζνξηζηηθνί ξπζκηζηέο ηεο ρεκεηνεπαηζζεζίαο  ησλ ιεπραηκηθψλ 

βιαζηψλ θαη ηεο έθβαζεο ηεο λφζνπ.(2, 3) Ζ δηειεχθαλζε απηψλ ησλ γελεηηθψλ βιαβψλ απνηειεί 

ην επίθεληξν ηνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο κπνξεί λα ξίμεη θσο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ιεπραηκνγέλεζεο, λα αλαδείμεη θιηληθά νπζηψδεηο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο 

θαζψο θαη λα επνδψζεη ηελ αλεχξεζε πξσηφηππσλ ζηνρεπκέλσλ κνξηαθψλ ζεξαπεηψλ.(3) 
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1.2 Επηδεκηνινγία 

Ζ ΟΜΛ απνηειεί ηε ζπρλφηεξε κπειηθήο αξρήο ιεπραηκία ζην δπηηθφ θφζκν κε επίπησζε 3.8 

πεξηπηψζεηο / 100.000 πιεζπζκνχ αλά έηνο.(1) Ζ κέζε ειηθία ησλ αζζελψλ είλαη ηα 70 έηε θαη 

πξνζβάιινληαη πεξίπνπ 3 άλδξεο γηα θάζε 2 γπλαίθεο.  

 

Παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί κε ηελ εκθάληζε ΟΜΛ είλαη νη αθφινπζνη: 

 

1. Πξνεγεζείζα έθζεζε ζην βελδέλην, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε εκθάληζε ζηνπο ιεπραηκηθνχο 

βιάζηεο ζπγθεθξηκέλσλ θαξπνηππηθψλ αλσκαιηψλ, φπσο ειιείςεσλ ησλ ρξσκνζσκάησλ 5 ή 7. Σν 

θάπληζκα είλαη ε ζπλεζέζηεξε πεγή βελδελίνπ θαη νη θαπληζηέο έρνπλ 1.2 – 2.3 θνξέο απμεκέλε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ΟΜΛ ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαπληζηέο. 

 

2. Πξνεγεζείζα έθζεζε ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Άηνκα πνπ έρνπλ επηβηψζεη ππξεληθψλ 

αηπρεκάησλ, εξγαδφκελνη ζε βηνκεραλίεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη πιεξψκαηα αεξνζθαθψλ 

κε πνιχσξεο πηήζεηο είλαη ζε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ΟΜΛ.  

 

3. Πξνεγεζείζα θπηηαξνηνμηθή ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή (ζπλήζσο γηα αληηκεηψπηζε 

ζπκπαγνχο φγθνπ). Αλαγλσξίδνληαη δχν ηχπνη ζρεηηδφκελεο κε ρεκεηνζεξαπεία ΟΜΛ.(1) Ζ πην 

ζπρλή απαληάηαη 5 – 10 ρξφληα κεηά απφ έθζεζε ζε αιθπιησηηθνχο παξάγνληεο θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κνλνζσκίεο ή ειιείςεηο ησλ ρξσκνζσκάησλ 5 θαη 7. Ο δεχηεξνο ηχπνο ζρεηηδφκελεο κε 

ζεξαπεία ΟΜΛ παξαηεξείηαη 1 – 5 ρξφληα κεηά απφ έθζεζε ζηνπο αλαζηνιείο ηεο ηνπντζνκεξάζεο 

ΗΗ δνμνξνπκπηθίλε θαη εηνπνζίδε θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηηο αληηκεηαζέζεηο t(15 ; 17) θαη t(8 ; 21). 
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1.3 Δηάγλωζε θαη ηαμηλόκεζε  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΟΜΛ είλαη ε αλάδεημε ζην κπειφ ησλ νζηψλ 

ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ (βιαζηψλ) απφξξνηα ηεο αλαζηνιήο ηεο θπζηνινγηθήο δηαδηθαζίαο 

κπειηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Σν έσο πξνζθάησο ρξεζηκνπνηνχκελν θαηά FAB ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο 

ηεο ΟΜΛ ζηνηρεηνζεηνχζε δηάγλσζε ηεο λφζνπ φηαλ ε αλαινγία ησλ βιαζηψλ ζην κπειφ ησλ 

νζηψλ ήηαλ > 30%. ηελ ηξέρνπζα θαηά WHO ηαμηλφκεζε ηεο ΟΜΛ ην πνζνζηφ κπειηθήο 

δηήζεζεο απφ βιαζηηθά θχηηαξα έρεη κεησζεί ζε ≥ 20%, ζπκπεξηιακβάλνληαο έηζη πεξηπηψζεηο 

πξνεγνχκελα ηαμηλνκνχκελεο σο πςεινχ θηλδχλνπ Μπεινδπζπιαζηηθφ χλδξνκν (ΜΓ).(1) 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΟΜΛ είλαη νη ιεπραηκηθνί βιάζηεο λα εθθξάδνπλ 

δείθηεο επηθαλείαο ραξαθηεξηζηηθνχο ηεο κπειηθήο ζεηξάο, φπσο CD33 ή CD13. Δπηπιένλ, κε βάζε 

ηε κπειηθή ηάμε απφ ηελ νπνία πξνήιζε ν ιεπραηκηθφο θιψλνο αλαγλσξίδνληαη νη αθφινπζεο 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο: 

 Οξεία μονοκςτταπική λεςσαιμία, φηαλ ≥ 80% ησλ θπηηάξσλ ηνπ κπεινχ είλαη κνλνθχηηαξα 

 

 Επςθπολεςσαιμία, φηαλ ≥ 50% ησλ θπηηάξσλ ηνπ κπεινχ είλαη άσξα θχηηαξα ηεο εξπζξάο 

ζεηξάο θαη ≥ 30% ησλ κε ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ζηελ εξπζξά ζεηξά θπηηάξσλ είλαη κπεινβιάζηεο  

 

 

 Οξεία μεγακαπςοκςτταπική λεςσαιμία, νπφηε δελ είλαη εθηθηή ε αλαξξφθεζε κπειηθνχ πιηθνχ 

(dry tap) θαη ε δηάγλσζε επηβεβαηψλεηαη απφ νζηενκπειηθή βηνςία  

 

Αθφκε, ζηελ θαηά WHO ηαμηλφκεζε κε βάζε ηελ παξνπζία ραξαθηεξηζηηθψλ θπηηαξνγελεηηθψλ 

αιινηψζεσλ θαη πξνεγεζέληνο αηκαηνινγηθνχ λνζήκαηνο ή ρεκεηνζεξαπείαο αλαγλσξίδνληαη 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο ΟΜΛ. Ζ ηξέρνπζα θαηά WHO ηαμηλφκεζε ηεο ΟΜΛ ζπλνςίδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 1.  
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Καηεγνξία Πεξηγξαθή Δπίπηωζε 

ΟΜΛ κε εηδηθέο 

θπηηαξνγελεηηθέο 

αλωκαιίεο 

t(8;21)(q22;q22)(AML1/ETO) 5-12% 

inv(16)(p13;q22)(CBFβ/MYH11) 5% 

ΟΠΛ t(15;17)(q22;q12)(PML/RARa) and 

variants 

10-15% 

11q23(MLL) abnormalities 3-5% 

ΟΜΛ κε ΜΓ -

ζρεηηδόκελνπο 

ραξαθηήξεο 

ΟΜΛ κε δπζπιαζία >50% ησλ θπηηάξσλ ζε 

≥2 κπειηθέο ζεηξέο ρσξίο πξνυπάξρνλ ΜΓ 

10-15% 

ΟΜΛ κε πξνυπάξρνλ ΜΓ ή 

κπεινππεξπιαζηηθφ λφζεκα 

ΟΜΛ ζρεηηδόκελε κε 

πξνεγεζείζα ΥΜΘ 

Αιθπιησηηθνί παξάγνληεο 5-10% 

Αλαζηνιείο ηεο ηνπνηζνκεξάζεο ΗΗ 

Άιινη ηχπνη 

ΟΜΛ, κε εηδηθή 

ΟΜΛ ειάρηζηα δηαθνξνπνηεκέλε (M0) 40-50% 

AML ρσξίο σξίκαλζε (M1) 

AML κε σξίκαλζε (M2) 

Ομεία κπεινκνλνθπηηαξηθή ιεπραηκία (M4) 

Ομεία κνλνβιαζηηθή θαη κνλνθπηηαξηθή 

ιεπραηκία (M5) 

Ομεία εξπζξνιεπραηκία (M6) 

Ομεία κεγαθαξπνθπηηαξηθή ιεπραηκία (M7) 

Ομεία βαζενθηιηθή ιεπραηκία 

Ομεία παλκπέισζε κε κπεινίλσζε 

Μπεινεηδέο ζάξθσκα 

Ομεία ιεπραηκία 

ακθίβνινπ γέλνπο 

Με δηαθνξνπνηεκέλε ΟΜΛ  

 

Πίλαθαο 1: Σαμηλφκεζε θαηά WHO ηεο νμείαο κπεινγελνχο ιεπραηκίαο 
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1.4 Παζνθπζηνινγία – Κιηληθέο Εθδειώζεηο 

Ζ ΟΜΛ είλαη κία πάζεζε νμείαο έλαξμεο κε κε εηδηθέο θιηληθέο εθδειψζεηο νη νπνίεο απνξξένπλ 

απφ: 

 Σε δηήζεζε ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ απφ κε ιεηηνπξγηθνχο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο εηο βάξνο 

ησλ θπζηνινγηθψλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ, κε απνηέιεζκα δηαηαξαρή ηεο αηκνπνίεζεο θαη 

πεξηθεξηθέο θπηηαξνπελίεο. Σα ζπλήζε θιηληθνεξγαζηεξηαθά επξήκαηα πεξηιακβάλνπλ αλαηκία 

εθδεισκέλε σο αδπλακία θαη σρξφηεηα, νπδεηεξνπελία ζπρλά ζπλνδεπφκελε απφ ινίκσμε θαη 

ππξεηφ θαη ζξνκβνπελία κε εκθάληζε επίζηαμεο, ξηλνξξαγίαο, πεηερηψλ θαη εθρπκψζεσλ.  

 

 Σε δηήζεζε εμσκπειηθψλ ζέζεσλ θαη πνηθίισλ νξγάλσλ απφ ηα ιεπραηκηθά θχηηαξα, φπσο 

δέξκα (leukemia cutis), ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, νζηά (ρισξψκαηα). 

 

 ε πεξηπηψζεηο ιεπθνθπηηάξσζεο ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο ≥ 50.000 / mm
3 

ε απμεκέλε 

γινηφηεηα ηνπ αίκαηνο θαη ε αλάπηπμε θιεβηθψλ εκβφισλ απφ ιεπραηκηθά θχηηαξα δπλαηφλ λα 

νδεγήζεη ζε ιεπθφζηαζε, κε νμέσο επηθίλδπλεο γηα ηε δσή θιηληθέο εθδειψζεηο απφ ηνπο 

πλεχκνλεο θαη ην ΚΝ.      
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1.5 Παζνγέλεηα 

Ζ ΟΜΛ είλαη έλα λφζεκα κε εμαηξεηηθή εηεξνγέλεηα σο πξνο ηελ θιηληθή πνξεία, ηελ πξφγλσζε 

θαη ηελ αληαπφθξηζε ησλ αζζελψλ ζηε ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή.
1
 Ζ εληαηηθή εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφτεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έρεη δηαθσηίζεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο παζνγέλεηαο ηεο 

λφζνπ θαη έρεη θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ε ΟΜΛ είλαη φρη κφλν θιηληθά αιιά θαη γελεηηθά εηεξνγελέο 

λφζεκα θαη νη ππνθείκελεο γελεηηθέο βιάβεο ζηα πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα είλαη νη πιένλ 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηε ρεκεηνζεξαπεία θαη ηελ πξφγλσζε ηεο 

λφζνπ.(4) Μειέηεο θπηηαξνγελεηηθήο έρνπλ αλαδείμεη θισληθέο ρξσκνζσκηθέο δηαηαξαρέο ζην 

55% ησλ ελειίθσλ κε ΟΜΛ.(2) Μνξηαθέο κέζνδνη απνθάιπςαλ φηη νη θπηηαξνγελεηηθέο αλσκαιίεο 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ, πβξηδηθψλ γνληδίσλ θαη κεηαγξαθηθψλ 

πξντφλησλ κε θαζνξηζηηθφ παζνγελεηηθφ ξφιν ζηε γέλεζε ηεο λφζνπ.(2, 5, 6) Πνιιέο κεγάιεο 

θιηληθέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηελ πξνγλσζηηθή ζεκαζία απηψλ ησλ θπηηαξνγελεηηθψλ 

αλσκαιηψλ, έηζη ψζηε ε ηξέρνπζα WHO θαηά ηαμηλφκεζε ηεο ΟΜΛ λα δηαθξίλεη, κε βάζε ηα πξν 

ζεξαπείαο θαξπνηππηθά επξήκαηα, ηξεηο επηκέξνπο νκάδεο: επλντθήο, ελδηάκεζεο θαη δπζκελνχο 

πξφγλσζεο.(5, 6) Πξφζθαηα, ε αλαγλψξηζε κνξηαθψλ γελεηηθψλ αλσκαιηψλ, φπσο κεηαιιάμεηο ή 

δηαηαξαρή ηεο έθθξαζεο γνληδίσλ, έρεη απνθαιχςεη ηελ πεξαηηέξσ ηεξάζηηα βηνινγηθή εηεξνγέλεηα 

κεηαμχ ησλ ήδε κε βάζε ηελ θπηηαξνγελεηηθή δηαθεθξηκέλσλ ππννκάδσλ ΟΜΛ.(2)  

Οη εληαηηθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηελ ΟΜΛ ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε 

φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ε παζνγέλεζε ηεο λφζνπ είλαη πνιπζηαδηαθή.(4, 7) Σα 

κέρξη ψξαο επηζηεκνληθά δεδνκέλα ζπλνςίδνληαη ζην κνληέιν ησλ «2 θξνχζεσλ», φπσο έρεη 

πξνηαζεί απφ ηνπο Gilliland θαη ζπλεξγάηεο.(7) χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ηα βιαζηηθά 

θχηηαξα ΟΜΛ πξνθχπηνπλ απφ θπζηνινγηθά πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα πνπ έρνπλ 

ππνζηνχλ 2 δηαθξηηνχο ηχπνπο γελεηηθήο βιάβεο:  
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 Ο πξψηνο ηχπνο γελεηηθήο βιάβεο (ηάμε 1) αθνξά κεηαιιάμεηο πνπ δηαηαξάζζνπλ κνλνπάηηα 

κεηαγσγήο ζήκαηνο (signal transduction pathways), επλνψληαο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ή / θαη ηελ 

επηβίσζε ησλ πιεγέλησλ θπηηάξσλ. Ήδε αλαγλσξηζκέλεο κεηαιιάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 Μεηαιιάμεηο πνπ νδεγνύλ ζε δηαξθή ελεξγνπνίεζε ηνπ FLT-3 ππνδνρέα. Ο FLT-3 

κεκβξαληθφο ππνδνρέαο είλαη κέινο ηεο ηχπνπ ΗΗΗ ππνηάμεο κεκβξαληθψλ ππνδνρέσλ ηπξνζηληθήο 

θηλάζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπο ππνδνρείο PDGFRA, PDGFRB, FMS θαη KIT.(8) Οη 

ππνδνρείο απηνί παξνπζηάδνπλ απφ θνηλνχ: α) κία εμσθπηηάξηα πεξηνρή ζχλδεζεο απνηεινχκελε 

απφ 5 αλνζνζθαηξηληθνχ ηχπνπ αιχζνπο, β) κία δηακεκβξαληθή πεξηνρή, γ) κία παξακεκβξαληθή 

πεξηνρή κε αλαζηαιηηθή δξάζε (JM region) θαη δ) κία ελδνθπηηάξηα πεξηνρή κε δξάζε θηλάζεο ηεο 

ηπξνζίλεο. Ο FLT-3 ππνδνρέαο εθθξάδεηαη ζηα αξρέγνλα αηκνπνηεηηθά θχηηαξα φπνπ ε ζχλδεζε 

ηνπ κε ην κφξην FL (FLT3 ligand), κία δηαιπηή πξσηεΐλε παξαγφκελε απφ ηα θχηηαξα ηνπ 

ζηξψκαηνο, πξνσζεί ηελ επηβίσζε, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνγνληθψλ 

θπηηάξσλ κέζσ ελεξγνπνίεζεο κνλνπαηηψλ κεηαγσγήο ζήκαηνο, φπσο ηα κνλνπάηηα Ras / Raf / 

Mek / Erk θαη PI3K / Akt.(8)
 
ηελ ΟΜΛ έρνπλ αλαγλσξηζηεί δχν ηχπνη κεηαιιάμεσλ ηνπ FLT-3 

γνληδίνπ:  

 

α) κεηαιιάμεηο ηεο παξακεβξαληθήο (JM) αλαζηαιηηθήο πεξηνρήο (εζσηεξηθνί ηπραίνη 

δηπιαζηαζκνί – internal tandem duplications, ITD) πνπ απαληνχλ ζην 28 – 34 % ησλ αζζελψλ κε 

ΟΜΛ θαη θπζηνινγηθφ θαξπφηππν (CN – ΟΜΛ)(2, 9, 10) θαη  

 

β) ζεκεηαθέο κεηαιιάμεηο ηεο ελδνθπηηάξηαο πεξηνρήο ηνπ ππνδνρέα κε δξάζε θηλάζεο ηεο 

ηπξνζίλεο, ζην 11 – 14% ησλ CN – ΟΜΛ πεξηπηψζεσλ, ηδηαίηεξα ζηα θσδηθφληα 835 θαη 836.(11)  
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Οη αλσηέξσ κεηαιιάμεηο θαζηζηνχλ ηνλ FLT3 ππνδνρέα δηαξθψο ελεξγφ, αλεμαξηήησο ηεο 

πξφζδεζεο ηνπ εηδηθνχ ζπλδέκαηφο ηνπ. Ζ δηαξθήο ελεξγφηεηα ηνπ ππνδνρέα κέζσ δηέγεξζεο 

εηδηθψλ θπηηαξηθψλ κνλνπαηηψλ (Ras / Raf / Mek / Erk, PI3K / Akt, JAK, STAT5) πξνσζεί ηε 

ιεπραηκνγέλεζε πξνζδίδνληαο ζηα πξνζβεβιεκέλα θχηηαξα έλα πιενλέθηεκα πνιιαπιαζηαζκνχ 

θαη επηβίσζεο έλαληη ησλ θπζηνινγηθψλ αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ.(12)
 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

5 

3 

TK1 TK2 

4 

TM 

JM 

extracellular 

intracellular 
ITD’s 

Point mutations 

FL 

Exon 11 

 

intron Exon 12 Exon 17 

Exon 11 

 

intron Exon 12 Exon 17 

ITD 

Point mutation 

Δηθόλα 1: Γνκή θαη ζπρλφηεξεο κεηαιιάμεηο ηνπ FLT – 3 ππνδνρέα ζηελ ΟΜΛ. 
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 Μεηαιιάμεηο ηνπ νγθνγνληδίνπ ras. Σν γνλίδην ras θσδηθνπνηεί κία G-πξσηεΐλε κε 

θαζνξηζηηθφ ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηε κεηαγσγή ζήκαηνο, ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ 

θαθνήζε εμαιιαγή ζε πνιιέο λενπιαζίεο. ηελ ΟΜΛ, κεηαιιάμεηο ηνπ ras γνληδίνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζην 15 – 25% ησλ πεξηπηψζεσλ. Ωζηφζν, ε ζπκβνιή ησλ αληρλεπκέλσλ 

κεηαιιάμεσλ ηνπ ras γνληδίνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο ιεπραηκνγέλεζεο ζηελ ΟΜΛ παξακέλεη ππφ 

δηεξεχλεζε.(2)  

 

 Μεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ ηεο λνπθιενθνζκίλεο (NPM1). Ζ NPM1 είλαη κία πξσηεΐλε 

ππξεληθήο εληφπηζεο κε ξφιν ζε πνιιέο θπηηαξηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ζηε βηνγέλεζε ησλ 

ξηβνζσκάησλ, ηελ απφθξηζε ζην θπηηαξηθφ stress (UV αθηηλνβνιία, ππνμία), ηε δηαηήξεζε ηεο 

γελνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηε ξχζκηζε ηεο δξάζεο νγθνθαηαζηαιηηθψλ γνληδίσλ φπσο ηα p53 θαη 

ARF.(13) Οη κεηαιιάμεηο ηνπ NPM1 γνληδίνπ αλαγλσξίδνληαη ζην 45 – 62 % ησλ αζζελψλ κε CN 

– ΟΜΛ, αθνξνχλ ζην εμφλην 12 θαη νδεγνχλ ζε κε θπζηνινγηθή θπηηαξνπιαζκαηηθή εληφπηζε ηεο 

NPM1 πξσηεΐλεο.(14) Ζ ζεκαζία ηεο ΝΡΜ1 κεηάιιαμεο ζηελ παζνγέλεζε ηεο ΟΜΛ απνηειεί 

αληηθείκελν εληαηηθήο έξεπλαο. 
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 Ο δεχηεξνο ηχπνο γελεηηθήο βιάβεο (ηάμε 2) θαηά ην πξνηαζέλ κνληέιν ησλ Gilliland θαη 

ζπλεξγαηψλ αθνξά κεηαιιάμεηο ζε κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο / ζπλ – ελεξγνπνηεηηθά 

κεηαγξαθηθά κφξηα πνπ νδεγνχλ ζε δηαηαξαρή ηεο δηαδηθαζίαο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αξρέγνλσλ 

αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ.(4, 7) Απνηέιεζκα απηψλ ησλ αιινηψζεσλ είλαη ε αλαζηνιή ηεο 

σξίκαλζεο ησλ πξνγνληθψλ κπειηθψλ θπηηάξσλ θαη ε παξακνλή ηνπο ζε έλα πξψηκν ζηάδην 

δηαθνξνπνίεζεο. Ήδε αλαγλσξηζκέλεο κεηαιιάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη νη 

εμήο: 

 

 

 Σν πξνϊόλ ηεο αληηκεηάζεζεο t(8;21) πβξηδηθό γνλίδην AML1 / ETO. Σν γνλίδην AML1 

εδξάδεηαη ζην ρξσκφζσκα 21 θαη ην πξντφλ ηνπ ζπγθξνηεί καδί κε ηελ πξσηεΐλε CBFβ ηνλ 

κεηαγξαθηθφ παξάγνληα Core Binding Factor (CBF).(15) Ο CBF είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

κπειηθή σξίκαλζε θαζψο επάγεη ηελ έθθξαζε ζεκαληηθψλ γνληδίσλ γηα ηε κπειηθή 

δηαθνξνπνίεζε, φπσο ηνπ M-CSF-R, ηεο IL-3, ηνπ GM-CSF, ηεο κπεινππεξνμεηδάζεο (MPO) θαη 

ηεο νπδεηεξνθηιηθήο ειαζηάζεο. Δπηπξφζζεηα, ν CBF κεηαγξαθηθφο παξάγσλ επνδψλεη ηελ 

πξφζδεζε ζην γνληδίσκα θαη άιισλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζεκαληηθψλ γηα ηελ κπειηθή 

σξίκαλζε, φπσο ηνπ cEBPA. Καηά ηελ κεηάζεζε t(8;21), ε νπνία δηαπηζηψλεηαη ζην 10% ησλ 

πεξηπηψζεσλ ΟΜΛ θαη έσο θαη ζην 40% ηεο Μ2 θαηά FAB ππνθαηεγνξίαο ΟΜΛ, ην γνλίδην 

AML1 πθίζηαηαη αλαδηάηαμε κε ην γνλίδην ETO, θπζηνινγηθά εδξαδφκελν ζηε ρξσκνζσκηθή ζέζε 

8q21.(15) Σν AML1 / ETO πξντφλ απηήο ηεο ζχληεμεο αλαζηέιιεη ηηο κεηαγξαθηθέο δξάζεηο ηνπ 

AML1 θαη επηπξφζζεηα αληαγσλίδεηαη ην ελαπνκέλσλ “Wild type” AML1 ζηηο ζέζεηο δέζκεπζήο 

ηνπ επί ηνπ γνληδηψκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηνιή ηεο έθθξαζεο ησλ επαγφκελσλ απφ ην 

AML1 γνληδίσλ κπειηθήο δηαθνξνπνίεζεο.(15) 
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 Μεηαιιάμεηο ηνπ κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα CEBPA. Ο κεηαγξαθηθφο παξάγσλ CEBPA 

είλαη έλα θαζνξηζηηθφ κφξην ζηε δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο ησλ πνιπδχλακσλ κπειηθψλ 

πξνγνληθψλ θπηηάξσλ πξνο ψξηκα νπδεηεξφθηια.(16) ηελ ΟΜΛ έρνπλ αλαγλσξηζηεί δχν ηχπνη 

κεηαιιάμεσλ ηνπ CEBPA: α) κεηαιιάμεηο ηεο ακηλνηειηθήο πεξηνρήο ηνπ κνξίνπ, πνπ νδεγνχλ ζε 

έθθξαζε «θνπηζνπξεκέλεο» CEBPA πξσηεΐλεο κηθξφηεξνπ κνξηαθνχ βάξνπο απφ ηε θπζηνινγηθή, 

(κε κεηαιιαγκέλε κνξθή κε επηθξαηνχζα αλαζηαιηηθή δξάζε ζην πιήξεο CEBPA κφξην) θαη β) 

κεηαιιάμεηο ηεο θαξβφμπηειηθήο πεξηνρήο πνπ θσδηθνπνηνχλ CEBPA πξσηεΐλε κε κηθξφηεξε 

ηθαλφηεηα πξφζδεζεο ζην DNA.  
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Δηθόλα 4. ρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ βαζηθψλ γελεηηθψλ βιαβψλ πνπ ελέρνληαη ζηε δηαδηθαζία 

ηεο ιεπραηκνγέλεζεο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά, ην πξνηεηλφκελν απφ ηνπο Gilliland θαη ζπλεξγάηεο κνληέιν παζνγέλεζεο ηεο 

ΟΜΛ εηζεγείηαη φηη γηα ηε ιεπραηκηθή εμαιιαγή απαηηείηαη γελεηηθέο βιάβεο θαη ησλ δχν ηάμεσλ 

λα επηζπκβνχλ ζην ίδην αξρέγνλν αηκνπνηεηηθφ θχηηαξν, θαζψο ε κεκνλσκέλε χπαξμε ηεο κίαο ή 

ηεο άιιεο ηάμεο κεηάιιαμεο έρεη δεηρηεί ζε πεηξακαηηθά κνληέια φηη δελ επαξθεί γηα λα πξνθιεζεί 

ΟΜΛ.(7) Δπηπξφζζεηα, πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα επηζεκαίλνπλ ηελ νπζηαζηηθή ζεκαζία 

άιισλ ηχπσλ γελεηηθψλ βιαβψλ ζηελ παζνγέλεζε ηεο λφζνπ, φπσο δηαηαξαρψλ ηνπ κεραληζκνχ 

ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ (απφπησζεο) ζην πξνζβεβιεκέλν θχηηαξν, θαζψο 

θαη βιαβψλ ησλ επηγελεηηθψλ κεραληζκψλ ξχζκηζεο ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο.(17)  
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Σα επηγελεηηθά θαηλφκελα είλαη κεησηηθά θαη κηησηηθά θιεξνλνκνχκελεο αιιαγέο ζηελ έθθξαζε 

γνληδίσλ πνπ δελ νθείινληαη φκσο ζε κεηαβνιή ησλ αιιεινπρηψλ ηνπ DNA.(17) Αληίζεηα, 

ζρεηίδνληαη κε κία εηδηθή ζεηξά κεηα-κεηαγξαθηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ (κεζπιίσζε, αθεηπιίσζε) ησλ 

λνπθιενζσκάησλ νη νπνίεο δχλαληαη λα αλαζηείινπλ ηε γνληδηαθή έθθξαζε κε αληηζηξεπηά ψζηε ε 

γνληδηαθή απνζηψπεζε λα είλαη ηζνδχλακε κε γελεηηθή κεηάιιαμε. Ηζρπξή έλδεημε φηη επηγελεηηθέο 

βιάβεο ελέρνληαη ζηελ παζνγέλεηα ηεο ΟΜΛ απνηειεί ε θιηληθή αληαπφθξηζε αζζελψλ κε ΟΜΛ ζε 

θάξκαθα πνπ ζηνρεχνπλ ηέηνηνπο κεραληζκνχο, φπσο είλαη ν απνκεζπιησηηθφο παξάγνληαο 

decitabine θαη ν αλαζηνιέαο ησλ ηζηνληθψλ δεαθεηπιαζψλ valproic acid.(17)   
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       Δηθόλα 5. Δπηγελεηηθνί κεραληζκνί θαη ιεπραηκνγέλεζε.  
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1.6 Πξνγλωζηηθνί Παξάγνληεο 

Ζ εμαηξεηηθή εηεξνγέλεηα ζηελ θιηληθή εηθφλα  θαη ηελ έθβαζε ηεο λφζνπ ζηνπο αζζελείο κε ΟΜΛ 

έρεη ππξνδνηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα εληαηηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρν λα αλεπξεζνχλ 

πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ ηνπο αζζελείο κε ΟΜΛ ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε ζηε ρεκεηνζεξαπεία θαη ηελ πξφγλσζε ηεο λφζνπ. Οη πξνγλσζηηθνί 

παξάγνληεο ζηελ ΟΜΛ δηαθξίλνληαη ζε:  

 παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλνρή ηνπ αζζελνχο ζηελ πξνθαινχκελε απφ ηελ 

ρεκεηνζεξαπεία ηνμηθφηεηα. Δδψ ππάγεηαη ε ειηθία ηνπ αζζελνχο, ε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε φπσο 

εθηηκάηαη απφ ηελ θιίκαθα Zudrob, θαζψο θαη εξγαζηεξηαθέο παξάκεηξνη πνπ αληαλαθινχλ ηελ 

πξν ζεξαπείαο θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο βαζηθψλ ζπζηεκάησλ (αιβνπκίλε, θξεαηηλίλε νξνχ).(1) 

 

 παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξν ζεξαπείαο ππνθείκελε βηνινγία ηεο λφζνπ βάζεη ηεο 

αλίρλεπζεο ζηνπο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ραξαθηεξηζηηθψλ θπηηαξνγελεηηθψλ αλσκαιηψλ θαη 

γελεηηθψλ βιαβψλ / κεηαιιάμεσλ.(1, 2) 

Σεθκεξησκέλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ κεγάιεο παξάιιειεο κειέηεο έρνπλ ζεκειηψζεη ηνλ πξν 

ζεξαπείαο θαξπφηππν ησλ ιεπραηκηθψλ βιαζηψλ σο ηνλ πην αμηφπηζην πξνγλσζηηθά δείθηε ζηελ 

ΟΜΛ, ψζηε κε βάζε ηα πξν ζεξαπείαο θπηηαξνγελεηηθά επξήκαηα νη αζζελείο κε ΟΜΛ λα 

ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο αδξέο πξνγλσζηηθέο θαηεγνξίεο, επλντθήο, ελδηάκεζεο θαη δπζκελνχο 

πξφγλσζεο (Πίλαθαο 2).(1, 6) Καζψο φκσο πεξηπηψζεηο ΟΜΛ αλήθνπζεο ζηελ ίδηα πξνγλσζηηθή 

θαηεγνξία κε βάζε ηνλ θαξπφηππν, κε έκθαζε ζηηο CN – ΟΜΛ, παξνπζηάδνπλ παξά ηαχηα κεγάιε 

θιηληθή εηεξνγέλεηα, κία ζεηξά απφ επηπιένλ γελεηηθέο βιάβεο κε πηζαλή πξνγλσζηηθή αμία έρνπλ 

πξνηαζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη πιένλ ηεθκεξησκέλεο είλαη νη αθφινπζεο:    
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 Μεηαιιάμεηο ηνπ FLT-3 ππνδνρέα. Απφ πνιιαπιέο κειέηεο πξνθχπηεη φηη νη αζζελείο κε 

ΟΜΛ πνπ θέξνπλ κεηαιιάμεηο ηνπ FLT3 ππνδνρέα (FLT3 – ITD, 28 – 34 % ησλ CN –ΟΜΛ), 

έρνπλ ζαθψο δπζκελέζηεξε πξφγλσζε απφ ηνπο αζζελείο ρσξίο κεηάιιαμε ηνπ FLT3.(11, 18) 

 

 

 NPM1 κεηαιιάμεηο. Οη κεηαιιάμεηο απηέο ζρεηίδνληαη κε επλντθή πξφγλσζε, εθφζνλ φκσο 

δελ ζπλππάξρεη κεηάιιαμε ηνπ ππνδνρέα FLT3 (FLT – ITD).(19, 20) 

 

 

 Μεηαιιάμεηο ηνπ κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα CEBPA. Σέζζεξηο πξφζθαηεο κειέηεο 

ζπζρεηίδνπλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο κεηαιιάμεηο κε επλντθή έθβαζε ηεο λφζνπ.(1, 21) 

 

Πίλαθαο 2. Οκάδεο θηλδύλνπ αζζελώλ κε ΟΜΛ κε βάζε ηνλ πξν ζεξαπείαο θαξπόηππν  

Οκάδα 

Κηλδύλνπ 

Καξπνηππηθή αλωκαιία ρόιηα 

Δπλντθή t(8;21), t(15;17), inv(16), t(16;16) Μφλεο ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 

θπηηαξνγελεηηθέο αλσκαιίεο 

Δλδηάκεζε Φπζηνινγηθφο θαξπφηππνο, +8, 

+21, +22, del(7q), del(9q), 

del(11q), t(9;11), del(20q) 

Δπηπιένλ, κε ηαμηλνκεκέλεο 

θπηηαξνγελεηηθέο αλσκαιίεο θαη έιιεηςε 

επηπιένλ επλντθψλ ή δπζκελψλ 

θπηηαξνγελεηηθψλ βιαβψλ 

Γπζκελήο 5, 7, del(5q), Complex, t(6;11), 

t(6;9), t(11;18) 

Δίηε κφλεο ή ζε ζπλδπαζκφ κε ελδηάκεζεο ή 

δπζκελνχο πξφγλσζεο θπηηαξνγελεηηθέο 

αλσκαιίεο 

 

 Γελεηηθέο βιάβεο πνπ πξνθαινχλ ελδνγελή αληίζηαζε ηωλ ιεπραηκηθώλ θπηηάξωλ ζηε 

ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγωγή.   
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2. Υεκεηναληίζηαζε 

Ζ ρεκεηναληίζηαζε παξακέλεη έλαο κείδσλ παξάγσλ απνηπρίαο ηεο ρεκεηνζεξαπεπηηθήο αγσγήο 

ζηελ νμεία κπεινγελή ιεπραηκία.(22) ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη ιεπραηκηθνί βιάζηεο ησλ αζζελψλ 

κε ΟΜΛ είλαη ελδνγελψο αλζεθηηθνί ζηα ηζρπξά θπηηαξνηνμηθά αληηιεπραηκηθά θάξκαθα ηεο 

ζεξαπείαο εθφδνπ. Δπηπιένλ, ζε αζζελείο πνπ αξρηθψο αληαπνθξίζεθαλ ζηε ρεκεηνζεξαπεία, ε 

λφζνο επαλεκθαλίδεηαη θαη είλαη πιένλ αλζεθηηθή φρη κφλν ζηα ζθεπάζκαηα πνπ αξρηθψο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αιιά θαη ζε άιια ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα ζηα νπνία ν αζζελήο δελ έρεη 

πξνεγνπκέλσο εθηεζεί. Σν θιηληθφ πξφβιεκα ηεο ρεκεηναληίζηαζεο είλαη αθφκε εληνλφηεξν ζηελ 

ΟΜΛ ησλ ειηθησκέλσλ, πνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ πξνζβεβιεκέλσλ αζζελψλ θαη ζπρλά 

αλαπηχζζνπλ ηε λφζν ζαλ εμέιημε πξνυπάξρνληνο κπεινδπζπιαζηηθνχ ζπλδξφκνπ (ΜΓ) ή 

πξνεγεζείζαο ρεκεηνζεξαπείαο γηα άιιε θαθνήζεηα.(23) Δμαηηίαο ηεο ρεκεηναλζεθηηθφηεηαο ηεο 

λφζνπ ηνπο, νη ειηθησκέλνη αζζελείο σθεινχληαη ειάρηζηα απφ ηε ζηάληαξ ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ 

θαη επηπιένλ παξνπζηάδνπλ ιφγσ ειηθίαο πςειή ηνμηθφηεηα θαη ζλεηφηεηα απφ ηε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή. Ζ αλαγλψξηζε ησλ ππνθείκελσλ γελεηηθψλ βιαβψλ πνπ νδεγνχλ ζε ρεκεηναληίζηαζε ζηελ 

ΟΜΛ είλαη θαηά ζπλέπεηα θξίζηκε, θαζψο κπνξεί λα απνθαιχςεη λένπο πξνγλσζηηθνχο δείθηεο θαη 

λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ ζεξαπεηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ηηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ κειεηψλ έρεη ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηε δηαιεχθαλζε 

ησλ κεραληζκψλ πνπ ελέρνληαη ζηελ αληίζηαζε ησλ ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ ζηε ρεκεηνζεξαπεία. 

Ωζηφζν, νη κνξηαθνί απηνί κεραληζκνί παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε δηεπθξηληζκέλνη.  
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2.1 Γηαηαξαρέο απνξξόθεζεο θαη κεηαβνιηζκνύ 

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη βξεζεί φηη ηδηνζπγθξαζηαθνί παξάγνληεο, φπσο πνιπκνξθηζκνί 

γνληδίσλ κεηαβνιηζκνχ (θπηφρξσκα P450, NADPH quinone oxidoreductase 1, NQO1) δπλαηφλ λα 

νδεγνχλ ζε ηαρεία απνηνμίλσζε / εμνπδεηέξσζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ θαη 

ρεκεηναληίζηαζε.(1)  

 

2.2 Πνιπαλζεθηηθόο ζηε ρεκεηνζεξαπεία θαηλόηππνο (MDR: multi – 

drug resistant phenotype) 

Ωζηφζν, ν πιένλ δηεπθξηληζκέλνο κεραληζκφο ρεκεηναληίζηαζεο ζρεηίδεηαη κε ην ιεγφκελν 

πιεηνηξνπηθφ ή πνιπαλζεθηηθφ ζηε ρεκεηνζεξαπεία θαηλφηππν (MDR: multi – drug resistant 

phenotype). Πξφθεηηαη γηα έλα κε εηδηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν απαληάηαη φρη κφλνλ ζηελ ΟΜΛ 

αιιά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπκπαγψλ θαξθίλσλ, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αληίζηαζε ησλ 

θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά θπηηαξνηνμηθά θάξκαθα, φπσο ζηηο αλζξαθπθιίλεο, 

ηε βηλθξηζηίλε, ηε κηηνμαληξφλε θαη ηελ εηνπνζίδε.(24) Δκπεξηζηαησκέλα πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

έρνπλ αλαδείμεη σο θχξην κεραληζκφ MDR ηελ αλάπηπμε ζηα θαξθηληθά θχηηαξα ελεξγεηηθψλ 

κεραληζκψλ απέθθξηζεο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ νπζηψλ. Πξσηεχσλ ηέηνηνο κεραληζκφο είλαη ε 

ππεξέθθξαζε ζηα θαξθηληθά θχηηαξα ηεο P – γιπθνπξσηεΐλεο (P - gP).(24) H P - gP, πξντφλ ηνπ 

MDR - 1 (multidrug resistance – 1) γνληδίνπ, είλαη κία δηακεκβξαληθή πξσηεΐλε κνξηαθνχ βάξνπο 

170 kD ππεχζπλε γηα ηε ΑΣΡ – εμαξηψκελε κεηαθνξά κηαο πνηθηιίαο ακθηθηιηθψλ νπζηψλ κέζσ 

ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο. Δθθξάδεηαη θπζηνινγηθά ζε εμεηδηθεπκέλα επηζειηαθά 

θχηηαξα κε εθθξηηηθφ ξφιν, φπσο ζηνλ λεθξφ θαη ηα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ αηκαηνεγθεθαιηθνχ 

θξαγκνχ.  
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Δηθόλα 6. Μεραληζκνί ρεκεηναληίζηαζεο. 

Ζ έθηνπνο έθθξαζε ηεο P – γιπθνπξσηεΐλεο ζε θαξθηληθά θχηηαξα ηνπο πξνζδίδεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα εμάγνπλ έλα κεγάιν εχξνο δνκηθά κε ζρεηηδφκελσλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ, φπσο ηηο 

αλζξαθπθιίλεο δνμνξνπκπηθίλε θαη ληανπλνξνπκπηθίλε, εηνπνζίδε, ηεληπνζίδε, παθιηηαμέιε, 

βηλθξηζηίλε θαη βηκπιαζηίλε. Ζ δξάζε απηή έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κεησκέλε ελδνθπηηάξηα 

ζπγθέληξσζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ έηζη ψζηε απηά λα κε δξνπλ ζηνπο θπηηαξηθνχο ζηφρνπο 

ηνπο, κε απνηέιεζκα ρεκεηναληίζηαζε. Απμεκέλε έθθξαζε P – γιπθνπξσηεΐλεο αληρλεχεηαη κε 

ηερληθέο αλνζνηζηνρεκείαο θαη θπηηαξνκεηξία ξνήο ζην 30 – 70% ησλ ιεπραηκηθψλ βιαζηψλ ησλ 

αζζελψλ κε ΟΜΛ.(25, 26) Αξθεηέο πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ην πςειφ επίπεδν 

έθθξαζεο ηεο P – γιπθνπξσηετλεο ζρεηίδεηαη κε δπζκελή πξφγλσζε ηφζν ζε πξσηνδηαγλσζζέληεο 

αζζελείο κε ΟΜΛ φζν θαη ζε ππνηξνπή ηεο λφζνπ.(25-27) Ζ θπθινζπνξίλε Α (CsA) έρεη δεηρζεί 

ζε θιηληθά ζρεηηθέο ζπγθεληξψζεηο λα αλαζηέιιεη ηελ P - gP – κεζνιαβνχκελε ελεξγεηηθή 
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απέθθξηζε θπηηαξνηνμηθψλ θαξκάθσλ ζηα ιεπραηκηθά θχηηαξα ζε in vitro κνληέια.(28) Απηή ή 

πεηξακαηηθή παξαηήξεζε ψζεζε ηνπο εξεπλεηέο λα ειέγμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο in vivo 

αλαζηνιήο ηεο P - gP ζε αζζελείο κε ΟΜΛ.(28, 29) Ωζηφζν, απφ παξάιιειεο θιηληθέο κειέηεο πνπ 

αμηνιφγεζαλ ην φθεινο ηεο ζπγρνξήγεζεο CsA θαη θιαζζηθήο ρεκεηνζεξαπείαο ζε δπζκελνχο 

πξφγλσζεο αζζελείο κε ΟΜΛ, δελ πξνέθπςε ζαθέο φθεινο.(28, 29)   

 

2.3 Γηαηαξαρέο ηνπ κνλνπαηηνύ ηεο απόπηωζεο 

2.3.1 Γεληθά 

Δθηφο απφ ηελ πξσηεΐλε P – gP, ν ξφινο ηεο νπνίαο ζηε ρεκεηναληίζηαζε έρεη φπσο αλαθέξζεθε 

κειεηεζεί εθηελψο, πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πξνηείλνπλ φηη ην θπηηαξηθφ κνλνπάηη ηεο 

απφπησζεο δπλαηφλ λα ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ επαηζζεζία ησλ ιεπραηκηθψλ βιαζηψλ ζηε 

ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή φζν θαη κε ηελ εκθάληζε ρεκεηναληίζηαζεο.(24, 30-32)  

πλνπηηθά, ε απφπησζε είλαη κία ελεξγεηηθή δηαδηθαζία θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ κε νπζηψδε ζεκαζία 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο, θαζψο απνηειεί ην 

θπζηνινγηθφ κεραληζκφ αζφξπβεο απνκάθξπλζεο ησλ θπηηάξσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ηέινο ηεο 

πξνβιεπφκελεο δσήο ηνπο, ή έρνπλ ππνζηεί αλεπαλφξζσηε βιάβε ή είλαη ζε πεξίζζεηα.(33, 34) 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηππηθέο κνξθνινγηθέο κεηαβνιέο, φπσο ζπζπείξσζε ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο 

κεκβξάλεο, ζπξξίθλσζε ηνπ θπηηάξνπ θαη θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ ππξήλα ζε πνιιαπιά ηκήκαηα 

πεξηβαιιφκελα απφ θπηηαξηθή κεκβξάλε, ηα ιεγφκελα απνπησηηθά ζσκάηηα.(33, 34) Κνηλφ 

βηνρεκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απφπησζεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ θαζπαζψλ, κίαο νηθνγέλεηαο 

πξσηετλψλ κε δξάζε πξσηεάζεο θπζηετλεο.(32, 35) Οη θαζπάζεο ζπληίζεληαη σο αλελεξγά 

δπκνγφλα θαη ελεξγνπνηνχληαη ζε απφθξηζε κίαο πνηθηιίαο εξεζηζκάησλ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ.(32, 

35)  Δίλαη νξγαλσκέλεο κε κνξθή πξσηετληθνχ «θαηαξξάθηε», κε ηηο άλσζελ «εθιπηηθέο» ηεο  
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Δηθόλα 7. Σν ελδνγελέο θαη ην εμσγελέο κνλνπάηη ηεο απφπησζεο. 

απφπησζεο θαζπάζεο θαη ηηο θάησζελ «εθηειεζηηθέο» θαζπάζεο.(35) Οη εθηειεζηηθέο θαζπάζεο 

ελεξγνπνηνχληαη κέζσ πξσηεφιπζεο απφ ηηο εθιπηηθέο θαζπάζεο, νδεγψληαο ηειηθά ζηηο 

κνξθνινγηθέο δηαηαξαρέο ηεο απφπησζεο.(35) Κιαζζηθά, έρνπλ αλαγλσξηζηεί δχν θχξηα 

κνλνπάηηα πνπ νδεγνχλ ζε ελεξγνπνίεζε ησλ θαζπαζψλ θαη απφπησζε, ην δηακεκβξαληθφ 

«εμσγελέο» κνλνπάηη, θαη ην κηηνρνλδξηαθφ «ελδνγελέο» κνλνπάηη.(32)  

ην εμσγελέο κνλνπάηη, ε ζχλδεζε ησλ θπηηαξνπιαζκαηηθψλ ππνδνρέσλ «ζαλάηνπ» ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ TNF – a ππνδνρέα, φπσο CD95 (APO-1/FAS) ή TRAIL κε ηα εηδηθά ζπλδέκαηά 

ηνπο ππξνδνηεί απφπησζε κέζσ αιιειεπίδξαζεο κε ηελ εθηειεζηηθή πξσηεΐλε ζαλάηνπ FADD / 

Mort – 1 θαη ελεξγνπνίεζε ηεο εθιπηηθήο θαζπάζεο 8 ε νπνία ελεξγνπνηεί ζηε ζπλέρεηα ηελ 

θάησζελ εθηειεζηηθή θαζπάζε 3.(32)  
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Σν ελδνγελέο κνλνπάηη ελεξγνπνηείηαη κέζσ κηηνρνλδξηαθήο βιάβεο πνπ νδεγεί ζε απειεπζέξσζε 

απφ ην κηηνρνλδξηαθφ δηακεκβξαληθφ ρψξν κίαο ζεηξάο πξναπνπησηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο 

θπηνρξψκαηνο C, apoptosis inducing factor (AIF) θαη Smac (second mitochondria derived activator 

of apoptosis) / DIABLO.(36) Σν θπηνρξψκα C ζπλδέεηαη θαη ελεξγνπνηεί ηνλ παξάγνληα APAF – 

1. O παξάγσλ απηφο ελεξγνπνηεί ηελ εθιπηηθή ηεο απφπησζεο θαζπάζε 9 πνπ ζηε ζπλέρεηα 

ππξνδνηεί ην κεραληζκφ ηεο απφπησζεο κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηεο θάησζελ εθηειεζηηθήο θαζπάζεο 

3.(32, 36) Σν κηηνρνλδξηαθφ κνλνπάηη ξπζκίδεηαη απφ ηε B – cell lymphoma gene -2 (Bcl – 2) 

νηθνγέλεηα πξσηετλψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα πξναπνπησηηθά κέιε Bid, Bad, Bak, Noxa θαη 

Puma θαη ηα αληηαπνπησηηθά κέιε Bcl – 2, Bcl – XL θαη Mcl – 1.(37) Οη αληη - απνπησηηθέο 

πξσηετλεο Bcl – 2 θαη Bcl – XL εδξάδνληαη ζηελ εμσηεξηθή κηηνρνλδξηαθή κεκβξάλε ελψ ηα 

πξναπνπησηηθά κέιε ζην θπηηαξφπιαζκα θαη ηε κηηνρνλδξηαθή κεκβξάλε. Καηά ηελ εθθίλεζε ηεο 

απφπησζεο ηα πξν – απνπησηηθά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ελεξγνπνηνχληαη θαη κεηαλαζηεχνπλ ζηα 

κηηνρφλδξηα. Ζ κεηαηφπηζε ησλ κνξίσλ Bax, Bid ή Bad ζηα κηηνρφλδξηα πξνθαιεί ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ «απνπηνγφλσλ» πξσηετλψλ θπηνρξψκα C, AIF θαη Smac / DIABLO κέζσ 

δηαχισλ απφ ην δηακεκβξαληθφ ρψξν ζην θπηηαξφπιαζκα. Σα αληη – απνπησηηθά κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο δξνπλ παξεκπνδίδνληαο ηελ απειεπζέξσζε ηνπ θπηνρξψκαηνο C ζην 

θπηηαξφπιαζκα.(37, 38)  
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2.3.2 Δηαηαξαρέο ηνπ κνλνπαηηνύ ηεο απόπηωζεο ζηελ ΟΜΛ  

Έλαο αξηζκφο πξφζθαησλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ δείρλεη φηη ηα θαξθηληθά θχηηαξα σζνχληαη ζε 

απνπησηηθφ θπηηαξηθφ ζάλαην φηαλ εθηίζεληαη ζε πνηθίια ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα, φπσο 

εηνπνζίδε, δνμνξνπκπηθίλε, θακπηνζεθίλε, ζηπιαηίλε, θπηνζίλε – αξαβηλνζίδε θαη 

κηηνμαληξφλε.(24) Σα επξήκαηα απηά δείρλνπλ φηη ε επαγσγή απφπησζεο απνηειεί βαζηθφ 

κεραληζκφ ηεο θπηηαξνηνμηθήο δξάζεο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ νπζηψλ. Δπηπιένλ, ηα αλσηέξσ 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ε παξεκπφδηζε ηεο επαγσγήο απφπησζεο ζηα θαξθηληθά 

θχηηαξα δπλαηφλ λα ζπληζηά κεραληζκφ ρεκεηναληίζηαζεο. Πξάγκαηη, πξφζθαηα πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ηα ιεπραηκηθά θχηηαξα δπλαηφλ λα παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ζρεηηθά κε ηελ απφπησζε θπηηαξηθά κνλνπάηηα, γεγνλφο πνπ ηνπο πξνζδίδεη 

έλα πιενλέθηεκα επηβίσζεο έλαληη ησλ θπζηνινγηθψλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηα θαζηζηά 

αλζεθηηθά ζηελ θπηηαξνηνμηθή αγσγή.(31)  

 

Γηα παξάδεηγκα, πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ππέξ – έθθξαζε ηεο αληη – απνπησηηθήο 

πξσηεΐλεο Bcl – 2 πξνζδίδεη ζην πξνζβεβιεκέλν θχηηαξν αληίζηαζε ζε κία κεγάιε πνηθηιία πξν – 

απνπησηηθψλ εξεζηζκάησλ, φπσο ζηελ αθηηλνβνιία, ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα θαη ηα 

θνξηηθνεηδή.(39, 40) Ζ απμεκέλε έθθξαζε ηεο Bcl – 2 πξσηεΐλεο ζε αζζελείο κε ΟΜΛ έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε κεησκέλε πηζαλφηεηα επίηεπμεο πιήξνπο χθεζεο ελψ αζζελείο κε ΟΜΛ επλντθήο 

πξφγλσζεο εθθξάδνπλ ρακειά επίπεδα Bcl – 2 πξσηεΐλεο.(40, 41) Δπηπιένλ, o πςειφο ιφγνο ησλ 

πξσηετληθψλ επηπέδσλ ηεο αληη – απνπησηηθήο Bcl – 2 πξσηεΐλεο σο πξνο επίπεδα ηεο πξν – 

απνπησηηθήο πξσηεΐλεο Bax έρεη ζπζρεηηζηεί κε δπζκελή έθβαζε ηεο λφζνπ.(42)
 
Αθφκε, ε 

ζπλδπαζκέλε έθθξαζε ζηνπο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ηεο Bcl – 2 πξσηεΐλεο θαη ηεο ΑΣΡ – αληιίαο 

MDR – 1 έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηηο θαηεγνξίεο Μ4 θαη Μ5 θαηά ηελ FAB ηαμηλφκεζε θαη πνιχ 

θησρή πξφγλσζε.(43) Σα εξεπλεηηθά απηά δεδνκέλα έδσζαλ ψζεζε ψζηε λα αμηνινγεζεί θαηά 
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πφζνλ ε θαξκαθεπηηθή θαηαζηνιή ηεο έθθξαζεο ηεο Bcl – 2 πξσηείλεο ζηελ ΟΜΛ δπλαηφλ λα 

σθειήζεη ζεξαπεπηηθά. Πξάγκαηη, ε ρεκηθή νπζία oblimersen, έλα πεπηίδην κε anti – sense δξάζε 

ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ Bcl – 2 γνληδίνπ, έρεη δνθηκαζηεί κε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ζε θιηληθέο 

κειέηεο θάζεσο 2 θαη ειέγρεηαη επί ηνπ παξφληνο ζε ζπλδπαζκφ κε θιαζζηθά ρεκεηνζεξαπεπηηθά 

ζθεπάζκαηα ζε κειέηεο θάζεο 3.(44, 45)
 

 

2.4 Δηαηαξαρέο ηωλ ελδνθπηηάξηωλ κνλνπαηηώλ κεηαγωγήο ζήκαηνο 

2.4.1 Γεληθά  

Ζ κεηαγσγή ζήκαηνο είλαη κία δηαδηθαζία κε ηελ νπνίαλ ην θχηηαξν κεηαηξέπεη κία κνξθή 

ζήκαηνο ή εξεζίζκαηνο ζε άιιε κνξθή.(46) Οη θπηηαξηθέο δηαδηθαζίεο κεηαγσγήο ζήκαηνο 

πεξηιακβάλνπλ δηαδνρηθέο αιιεινπρίεο ελδνθπηηάξησλ βηνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ εθηεινχκελεο απφ 

εηδηθά έλδπκα, κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε κνξίσλ κε δξάζε «δεχηεξσλ αγγειηνθφξσλ, 

second messengers», έηζη ψζηε λα πξνθχπηεη έλα μονοπάτι μεταγωγήρ σήματορ (signal transduction 

pathway).(46) Απηέο νη θπηηαξηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ζπλήζσο ηαρχηαηεο, δηάξθεηαο ρηιηνζηψλ ηνπ 

δεπηεξνιέπηνπ έσο ιίγσλ ιεπηψλ, αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα δηαξθνχλ κέρξη θαη 

εκέξεο (φπσο ζε πεξηπηψζεηο ξχζκηζεο ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο). Υαξαθηεξηζηηθά, ν αξηζκφο ησλ 

πξσηετλψλ θαη ησλ άιισλ κνξίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κεηαγσγή ηνπ ζήκαηνο απμάλεηαη φζν ε 

δηαδηθαζία απνκαθξχλεηαη απφ ην γελεζηνπξγφ εξέζηζκα, νδεγψληαο ζε έλαλ «καταππάκτη» 

ζήκαηνο (signal cascade), μεθηλψληαο απφ έλα ζρεηηθά κηθξφ εξέζηζκα, ην νπνίν πξννδεπηηθά 

ππξνδνηεί κία εθηεηακέλε θπηηαξηθή απφθξηζε (ελίζρπζε ηνπ ζήκαηνο, signal amplification). ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία ηεο κεηαγσγήο ζήκαηνο μεθηλά απφ ηε ζχλδεζε 

εμσθπηηάξησλ ζεκαηνδνηηθψλ κνξίσλ ή εηδηθψλ ζπλδεκάησλ ζε κεκβξαληθνχο ππνδνρείο 

επηθαλείαο, ην νπνίν ππξνδνηεί ζηε ζπλέρεηα κία ζεηξά ελδνθπηηάξησλ γεγνλφησλ. Δλαιιαθηηθά, 
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ιηπνθηιηθέο νπζίεο φπσο ηα ζηεξνεηδή δηαπεξλνχλ ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε θαη 

ππξνδνηνχλ ζεκαηνδνηηθνχο θαηαξξάθηεο θαηφπηλ ζχλδεζεο κε εηδηθνχο θπηηαξνπιαζκαηηθνχο 

ππνδνρείο. Ζ ελεξγνπνίεζε γνληδίσλ, κεηαβνιέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ 

θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ είλαη κεξηθέο θπηηαξηθέο απνθξίζεηο ζε 

εμσθπηηάξηα ή ελδνθπηηάξηα εξεζίζκαηα πνπ απαηηνχλ κεηαγσγή ζήκαηνο. Δπνκέλσο, ηα 

κνλνπάηηα κεηαγσγήο ζήκαηνο είλαη φ ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ην θχηηαξν αληηιακβάλεηαη ην 

εμσθπηηάξην θαη έλδνθπηηάξην πεξηβάιινλ ηνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

ππνδεηθλχνπλ φηη πνιιέο θαηεγνξίεο παζήζεσλ, φπσο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, θαξδηαγγεηαθέο θαη 

απηνάλνζεο παζήζεηο θαζψο θαη ν θαξθίλνο δπλαηφλ λα απνξξένπλ απφ δηαηαξαρέο ησλ 

ελδνθπηηάξησλ κνλνπαηηψλ κεηαγσγήο ζήκαηνο. 

 

Δηθόλα 7. Δλδνθπηηάξηα κνλνπάηηα κεηαγσγήο ζήκαηνο 
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2.4.2 Δηαηαξαρέο ζηε κεηαγωγή ζήκαηνο ζηελ ΟΜΛ 

Ο ξφινο ησλ ελδνθπηηαξίσλ κνλνπαηηψλ κεηαγσγήο ζήκαηνο ζηελ ΟΜΛ έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν εξεπλεηηθψλ κειεηψλ κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηά ηα πξφζθαηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη .ε δηαξθήο ελεξγνπνίεζε (θσζθνξπιίσζε) κνλνπαηηψλ κεηαγσγήο 

ζήκαηνο δπλαηφλ λα ελέρεηαη ηφζν ζηελ παζνγέλεζε ηεο ΟΜΛ φζν θαη ζηελ πξφνδν ηεο λφζνπ θαη 

ηελ αληίζηαζε ησλ ιεπραηκηθψλ βιαζηψλ ζηε ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή.(31, 47)  

Ζ πξσηετληθή θηλάζε AKT έρεη δεηρζεί πξνζθάησο λα είλαη δηαξθψο ελεξγή (θσζθνξπιησκέλε) 

ζε βαζηθφ επίπεδν ζε ΟΜΛ ζρεηηδφκελε κε πςειφ αξηζκφ βιαζηψλ ζην πεξηθεξηθφ αίκα θαη 

δπζκελή θιηληθή έθβαζε.(48) Ζ δηαξθψο ελεξγή ΑΚΣ έρεη πξνηαζεί .λα δξα παζνγελεηηθά ζηε 

δηεξγαζία ηεο ιεπραηκνγέλεζεο, θαζψο κέζσ θσζθνξπιίσζεο άιισλ κνξίσλ ζηφρσλ (Bad, nTOR, 

Waf1 θαη NF-θΒ) έρεη ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλν θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη πξνζηαζία ηνπ 

θπηηάξνπ απφ ηελ απφπησζε.(49)
 
Δπηπιένλ, in vitro θαξκαθεπηηθή αλαζηνιή ηεο ΑΚΣ θηλάζεο 

νδήγεζε ηνπο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ζε απφπησζε ζε κία πξφζθαηε κειέηε.(50)  

Δπηπξφζζεηα, πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ΜΑΡΚ πξσηετληθή θηλάζε ERK ππεξεθθξάδεηαη 

θαη είλαη δηαξθψο ελεξγνπνηεκέλε (θσζθνξπιησκέλε) ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ΟΜΛ, 

ππνδεηθλχνληαο πηζαλφ παζνγελεηηθφ ξφιν ηεο θηλάζεο απηήο ζηελ νμεία ιεπραηκία.(51, 52) Αθφκε 

πην πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ζε έλα πνζνζηφ αζζελψλ κε ΟΜΛ νη βιάζηεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηαπηφρξνλε κε θπζηνινγηθή ελεξγνπνίεζε ζε βαζηθφ επίπεδν ησλ θηλαζψλ 

AKT, ERK θαη PKCα, θαη νη αζζελείο απηνί παξνπζηάδνπλ δπζκελή πξφγλσζε θαη κεησκέλε 

επηβίσζε.(53)
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4. c – Jun NH2 terminal kinase (JNK) νηθνγέλεηα πξωηεϊλώλ 

4.1 γεληθά γηα ηελ θπηηαξηθή αληίδξαζε ζην ζηξεο 

Ζ θπηηαξηθή αληίδξαζε ζην ζηξεο είλαη κία νμεία θπηηαξηθή απφθξηζε ζε θάζε αληίμνε 

πεξηβαιινληηθή ζπλζήθε ε νπνία απεηιεί ηελ αθεξαηφηεηα δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θπηηάξνπ 

(πξσηετλψλ θαη DNA) θαη δηαηαξάζζεη ηελ θπηηαξηθή νκνηφζηαζε.(54) Σέηνηεο ζηξεζζνγφλεο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο είλαη ε ππεξψζκσζε, ε ζεξκφηεηα, ε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, ην 

νμεηδσηηθφ ζηξεο θαη ε ππνμία / ηζραηκία.(54) Σα αλσηέξσ εξεζίζκαηα έρεη δεηρζεί λα έρνπλ 

εμαηξεηηθά βιαπηηθή επίδξαζε ηφζν ζηηο θπηηαξηθέο πξσηεΐλεο φζν θαη ζην DNΑ ηνπ θπηηάξνπ. Ζ 

θπηηαξηθή αληίδξαζε ζην ζηξεο έρεη ζπζρεηηζηεί κε ελεξγνπνίεζε πξνζηαηεπηηθψλ κεραληζκψλ 

πξνθεηκέλνπ ην θχηηαξν λα δηαηεξήζεη ηελ γελνκηθή θαη καθξνκνξηαθή αθεξαηφηεηά ηνπ παξά ηε 

δπλεηηθά βιαπηηθή δξάζε ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηαρείαο 

παξνδηθήο ελεξγνπνίεζεο θπηηαξηθψλ κεραληζκψλ, φπσο: α) ζεκείσλ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ 

θπηηαξηθνχ θχθινπ (cell cycle checkpoints) κε ζπλέπεηα αλαζηνιή ηνπ θχθινπ, β) επαγσγή 

ζηαζεξνπνηεηηθψλ γηα ηηο πξσηετληθέο δνκέο κνξίσλ κε δξάζε ηζαπεξφλεο (molecular chaperones 

HSP’s) θαη γ) ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ ζηαζεξνπνίεζεο θαη επηδηφξζσζεο ηνπ DNA, φπσο ησλ 

γνληδίσλ P53, NF – kappa B θαη ηνπ MMR ζπζηήκαηνο επηδηφξζσζεο.(54) Αλ θαη ε θπηηαξηθή 

αληίδξαζε ζην ζηξεο απνηειεί επνκέλσο κία εμειηθηηθά δηαηεξεκέλε δηαδηθαζία κε ζηφρν λα 

θαηαζηήζεη ηα θχηηαξα αλζεθηηθά ζηηο πνηθίιεο αληίμνεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ε δφζε ηνπ ζηξεο ππεξβαίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θπηηάξνπ λα δηαηεξήζεη ηελ 

γελνκηθή θαη καθξνκνξηαθή ηνπ ζηαζεξφηεηα, ε αληίδξαζε ζην ζηξεο σζεί ηα πξνζβιεζέληα 

θχηηαξα πξνο πξνγξακκαηηζκέλν θπηηαξηθφ ζάλαην (απφπησζε).(54) Σν ηειεπηαίν θαηλφκελν 

ιεηηνπξγεί πηζαλψο σο αζθαιηζηηθή δηθιείδα ψζηε λα απνθεπρζεί ε νγθνγέλεζε θαη ε γελνκηθή 

αζηάζεηα ησλ νξγαληζκψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πεξηβαιινληηθνχ ζηξεο ν κνξηαθφο 

κεραληζκφο θπηηαξηθήο βιάβεο θαίλεηαη λα κεζνιαβείηαη απφ ηελ απμεκέλε ελδνθπηηάξηα 
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παξαγσγή ειεπζέξσλ ξηδψλ (Reactive Oxygen Species, ROS) κε ζπλέπεηα ηε κεηαβνιή ηεο 

νμεηδσηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θπηηάξνπ.(54) Φπζηνινγηθά νη ειεχζεξεο ξίδεο νμπγφλνπ (Reactive 

Oxygen Species, ROS) Ο2
-
 , ΟΖ

-
 θαη Ζ202 ζρεκαηίδνληαη ζπλερψο ζαλ απνηέιεζκα θπζηνινγηθψλ 

θπηηαξηθψλ κεηαβνιηθψλ αληηδξάζεσλ θαηά ηελ νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε ζηα κηηνρφλδξηα θαη 

εμνπδεηεξψλνληαη (αλάγνληαη) απφ κία ζεηξά αληηνμεηδσηηθψλ θπηηαξηθψλ ελδχκσλ, φπσο ηε 

δηζκνπηάζε ηνπ ππεξνμεηδίνπ (SOD), ηελ θαηαιάζε θαη ηελ ηξαλζθεξάζε S ηεο γινπηαζεηφλεο, 

έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θπηηαξηθή νκνηνζηαζία.(55) Ζ αθηηλνβνιία, ε ζεξκφηεηα, ην 

κεραληθφ ζηξεο, ην ρεκηθφ γελνηνμηθφ ζηξεο, ε ηζραηκία θαη ε ππεξψζκσζε έρνπλ δεηρζεί επζέσο 

λα απμάλνπλ ην ελδνθπηηάξην επίπεδν ROS, έηζη ψζηε νη ROS λα απνηεινχλ έλα γεληθφηεξν δείθηε 

ελδνθπηηαξίνπ ζηξεο ζε έλα δεδνκέλν θχηηαξν.(54, 55) Υαξαθηεξηζηηθά, ην επίπεδν ησλ 

ελδνθπηηαξίσλ ROS πνπ ζα παξαρζνχλ κεηά ηελ έθζεζε ζην ζηξεο δπλαηφλ λα απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο θχξηνπο ξπζκηζηέο ηεο κεηέπεηηα πνξείαο ηνπ θπηηάξνπ: επηδηφξζσζε θαη επηβίσζε ή 

ππξνδφηεζε απφπησζεο;(54, 56) Πξάγκαηη, ρακειφηεξεο ελδνθπηηάξηεο ζπγθεληξψζεηο ησλ ROS 

έρνπλ δεηρζεί λα επλννχλ ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ επηβίσζε κέζσ ελεξγνπνίεζεο 

εηδηθψλ κνλνπαηηψλ κεηαγσγήο ζήκαηνο ελψ νη πςειέο ελδνθπηηάξηεο ζπγθεληξψζεηο ηνπο 

ππξνδνηνχλ κεραληζκνχο απφπησζεο θαη λέθξσζεο.(54-56)  
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4.2 Εηζαγωγή ζηε JNK  

Ζ c – Jun NH2 terminal kinase (JNK), επίζεο γλσζηή σο stress – activated protein kinase (SAPK), 

είλαη κία εμειηθηηθά ζπληεξεκέλε ππν – νκάδα πξσηετληθψλ θηλαζψλ αλήθνπζα ζηε mitogen-

activated protein (MAP) νηθνγέλεηα θηλαζψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηηο θηλάζεο   

extracellular regulated mitogen activated kinase (ERK / MEK) θαη p38.(57, 58) Πξφθεηηαη γηα 

πξσηετληθή θηλάζε ζεξίλεο – ζξενλίλεο ε νπνία θσδηθνπνηείηαη απφ ηξία γνλίδηα, JNK1, JNK2 θαη 

JNK3.(57) Tα γνλίδηα JNK1 θαη JNK2 εθθξάδνληαη αδηαθξίησο, ελψ ε έθθξαζε ηνπ γνλίδην JNK3 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ εγθέθαιν, ην θαξδηαγγεηαθφ ηζηφ θαη ηνπο φξρεηο.(57) Καη ζηα ηξία γνλίδηα ην 

κεηαγξαθηθφ πξντφλ πθίζηαηαη ελαιιαθηηθφ κάηηζκα (splicing) έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ ηειηθά 10 

δηαθνξεηηθέο ηζνκνξθέο ηεο πξσηεΐλεο JNK.(59) Σα κεηάγξαθα θαη ησλ ηξηψλ γνληδίσλ 

θσδηθνπνηνχλ πξσηεΐλεο κε ή ρσξίο COOH – ηειηθφ επηπιένλ ηκήκα ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη 

ηζνκνξθέο 54 kDa θαη 46 kDa αληίζηνηρα. Έλαο δεχηεξνο ηχπνο ελαιιαθηηθνχ καηίζκαηνο 

επηζπκβαίλεη κφλν ζηα γνλίδηα JNK 1 θαη JNK 2 θαη αθνξά ζηελ επηινγή κεηαμχ δχν 

ελαιιαθηηθψλ εμνλίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ηκήκα ηεο δξαζηηθήο πεξηνρήο θηλάζεο ηνπ κνξίνπ.(57) 

Απηφ ην ελαιιαθηηθφ κάηηζκα επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ζχλδεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ 

εηδηθφηεηα ησλ ηζνκνξθψλ ηεο JNK γηα ζπγθεθξηκέλα ππνζηξψκαηα.(59) Αξρηθέο κειέηεο έδεημαλ 

φηη νη  JNK 1 θαη JNK 2 δπλαηφλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή εμεηδίθεπζε γηα ζπγθεθξηκέλα 

ππνζηξψκαηα. Γηα παξάδεηγκα, είρε πξνηαζεί φηη ν κεηαγξαθηθφο παξάγσλ – ζηφρνο ηεο JNK c-Jun 

θσζθνξπιηψλεηαη εθιεθηηθά απφ ηε JNK1, ελψ ν κεηαγξαθηθφο παξάγσλ ΑTF – 2 απφ ηε JNK 

2.(60, 61) Ωζηφζν, κεηαγελέζηεξεο κειέηεο θαηέζηεζαλ ζαθέο φηη νη αλσηέξσ δηαθνξέο 

αληαλαθινχλ ηελ παξνπζία δηαθνξεηηθψλ ηζνκνξθψλ ηεο JNK ζαλ απνηέιεζκα ελαιιαθηηθνχ 

καηίζκαηνο. Γηαθνξεηηθνί ηζηνί εθθξάδνπλ ηηο ηζνκνξθέο ηεο JNK ζε δηαθνξεηηθή αλαινγία θαη 

θάζε ηζνκνξθή κε δηαθνξεηηθή ζπγγέλεηα γηα έλα δεδνκέλν ππφζηξσκα δπλαηφλ λα θσδηθνπνηείηαη 

είηε απφ ην γνλίδην JNK 1 είηε απφ ην JNK 2.(59) Δθηελήο αλάιπζε ησλ γνληδίσλ JNK ζε 

πεηξακαηηθά κνληέια πνληηθψλ έδεημε φηη ππάξρεη εμαηξεηηθή αιιεινζπκπιήξσζε κεηαμχ ησλ 
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γνληδίσλ JNK θαη νη δηαθνξέο ζηε κεηαγσγή ζήκαηνο ζην κνλνπάηη ηεο JNK κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ηζηψλ αληηθαηνπηξίδνπλ δηαθνξεηηθφ πξνθίι έθθξαζεο ησλ ηζνκνξθψλ ηεο JNK ζε απηνχο ηνπο 

ηζηνχο.(57)  

 

4.3 JNK: ξύζκηζε έθθξαζεο θαη ελεξγνπνίεζεο 

H θηλάζε JNK ελεξγνπνηείηαη θαηφπηλ θσζθνξπιίσζήο ηεο ζε ππνιείκκαηα Thr θαη Σyr απφ ηηο 

άλσζελ MAP2K θηλάζεο MKK4 θαη ΜΚΚ7, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ελεξγνπνηνχληαη θαηφπηλ 

θσζθνξπιίσζεο απφ έλα εχξνο άλσζελ MAP3K θηλαζψλ, φπσο MLK1, MLK2, MLK3, DLK, 

MEKK1 έσο 4, ASK1, ASK2, TAK1 θαη TPL2 δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ζεκαηνδνηηθφ θαηαξξάθηε 

(signal cascade).(57) Σν εξέζηζκα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK είλαη ε έθζεζε 

ηνπ θπηηάξνπ ζε θπηηαξνθίλεο (IL – 1, TNF – a) θαζψο θαη ζε πνηθίιεο κνξθέο πεξηβαιινληηθνχ 

ζηξεο (ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία, ζεξκφηεηα, νμεηδσηηθφ ζηξεο, ρεκηθφ γελνηνμηθφ ζηξεο).(57, 58) Ωο 

πξνο ηηο MAP3K ελεξγνπνηεηηθέο ηεο JNK θηλάζεο, παξακέλεη αδηεπθξίληζηνο ν ηδηαίηεξνο ξφινο ή 

ε ελδερφκελε εηδηθφηεηα θάζε κίαο απφ απηέο ζε εηδηθά πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα.(58) 

Πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ε MAP3K θηλάζε ΣΑΚ – 1 (Transforming growth 

factor - β activated kinase – 1) πηζαλψο εκθαλίδεη εηδηθφηεηα σο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο JNK 

θαηφπηλ επίδξαζεο πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ (π.ρ. IL – 1, TNF – a, TGF – β).(62-64) 

Αληηζέησο, ν ξφινο ησλ MAP2K ελεξγνπνηεηηθψλ ηεο JNK θηλαζψλ MKK4 θαη ΜΚΚ7 είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ δηεπθξηληζκέλνο. Οη θηλάζεο απηέο εδξάδνληαη ηφζν ζην θπηηαξφπιαζκα φζν θαη 

ζηνλ ππξήλα θαη ελεξγνπνηνχληαη, ε κελ θηλάζε ΜΚΚ7 πξσηίζησο θαηφπηλ επίδξαζεο 

θπηηαξνθηλψλ (π.ρ. IL – 1 θαη TNF – a) ε δε MKK4  θπξίσο κεηά απφ έθζεζε ηνπ θπηηάξνπ ζε 

πεξηβαιινληηθφ ζηξεο.(57) Δπηπιένλ, αλ θαη νη MKK4 θαη ΜΚΚ7 δχλαληαη λα θσζθνξπιηψζνπλ 

ηε JNK ηφζν ζηα ππνιείκκαηα Tyr φζν θαη Thr, θαίλεηαη ε MKK4 λα επάγεη θσζθνξπιίσζε ηεο 

JNK θαηά πξνηίκεζε ζηελ Tyr θαη ε ΜΚΚ7 ζηε Thr.(65) Απηέο νη δηαθνξέο ησλ δχν MAP2K σο 
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πξνο ηελ εηδηθφηεηα ππνδεηθλχνπλ φηη νη δχν απηέο θηλάζεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πηζαλψο λα 

ζπλεηζθέξνπλ απφ θνηλνχ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο JNK πξσηεΐλεο.  

 

 

Δηθόλα 8. Ο θαηαξξάθηεο αληηδξάζεσλ ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK  

Ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο JNK θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ επηπιένλ αιιειεπηδξάζεηο 

ηχπνπ πξσηεΐλεο κε πξσηεΐλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, εηδηθέο πξσηεΐλεο κε δξάζε scaffold (JNK 

interacting proteins, JIP) επνδψλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο JNK κε ην δεκηνπξγνχλ ζχκπιεγκα κε 

ηε JNK θαη ην εθάζηνηε ππφζηξσκά ηεο, κε απνηέιεζκα πην απνδνηηθή αληίδξαζε θαη ελίζρπζε 

ηνπ ζήκαηνο.(58)  

H αδξαλνπνίεζε ηεο JNK επηηειείηαη απφ κία νκάδα θσζθαηαζψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

θσζθαηάζεο Ser, Tyr, θαζψο θαη θσζθαηάζεο δηπιήο εηδηθφηεηαο.(58) Ο ξφινο ησλ πξσηετληθψλ 

θσζθαηαζψλ ζηε ξχζκηζε ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ αδηεπθξίληζηνο. 

Πξφζθαηα, κειέηεο ζε knock – out πνληίθηα έρνπλ δείμεη φηη ηα κέιε ηεο MAPK phosphatase 

(MKP) νηθνγέλεηαο είλαη αξλεηηθνί ξπζκηζηέο ηεο JNK ζεκαηνδφηεζεο θαη φηη ε αδξαλνπνίεζε 
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απηψλ ησλ θσζθαηαζψλ είλαη πηζαλψο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο JNK 

κεηά απφ επίδξαζε θπηηαξηθνχ ζηξεο.(66, 67) Οη κειέηεο απηέο έδεημαλ φηη ΜΚΡ 1 
-
/ 

- 
θαη 

 
ΜΚΡ 5 

-
/ 

-
 πνληίθηα εκθαλίδνπλ απμεκέλε ελεξγφηεηα ηεο JNK. Δπηπιένλ, δείρζεθε πξνζθάησο φηη ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο JNK θαηφπηλ επίδξαζεο θπηηαξηθνχ ζηξεο πξνυπνζέηεη ROS - κεζνιαβνχκελε 

αλαζηνιή ηεο δξάζεο ησλ MAPK θσζθαηαζψλ.(68)
 
  

 

4.4 JNK θαη θπηηαξηθή απόθξηζε ζην ζηξεο: απόπηωζε θαη 

θπηηαξνπξνζηαζία 

Ο θπζηνινγηθφο ξφινο ηεο JNK έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν δηεμνδηθψλ θαη εκπεξηζηαησκέλσλ 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ. JNK 1 
-
/ 

- 
ή JNK 2 

-
/ 

- 
πνληίθηα είλαη κνξθνινγηθά θπζηνινγηθά.(69) Ωζηφζν, 

ηα πνληίθηα απηά παξνπζηάδνπλ αλνζναλεπάξθεηα εμαηηίαο ζνβαξψλ δηαηαξαρψλ ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ.(69) Αληηζέησο, ζπλδπαζκέλε κεηάιιαμε θαη ησλ δχν JNK γνληδίσλ (JNK 1 

-
/ 

-
 JNK 2 

-
/ 

- 
κνληέια πνληηθψλ) νδεγεί ζε πξψηκν ζάλαην ζηελ εκβξπηθή δσή ιφγσ ζνβαξψλ 

βιαβψλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.(70) Πξσηνγελείο εκβξπηθνί ηλνβιάζηεο (mouse embryonic 

fibroblasts, MEF) απφ JNK 1 
-
/ 

-
 JNK 2 

-
/ 

-
 πνληίθηα ζηεξνχληαη ηφζν πξσηετληθήο έθθξαζεο ηεο 

JNK φζν θαη δξαζηηθφηεηαο ηεο JNK θηλάζεο.(71) Οη ηλνβιάζηεο απηνί παξνπζηάδνπλ κία 

εμαηξεηηθή αληίζηαζε ζηελ επαγσγή απφπησζεο θαηφπηλ επίδξαζεο πνιιαπιψλ κνξθψλ 

πεξηβαιινληηθνχ ζηξεο.(71) Ζ δηαηαξαρή ζηελ απφπησζε ζε απηφ ην κνληέιν απνδφζεθε ζε 

δηαηαξαρή ζηελ απειεπζέξσζε κηηνρνλδξηαθψλ πξν – απνπησηηθψλ πξσηετλψλ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ θπηνρξψκαηνο C.(71) Απηά ηα δεδνκέλα ηεθκεξίσζαλ φηη ην κνλνπάηη 

ηεο JNK είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θπηηαξηθή απφθξηζε ζε πνιιά πξναπνπησηηθά ζηξεζνγφλα 

εξεζίζκαηα.(58, 71) Σν ζπκπέξαζκα απηφ επηβεβαηψζεθε απφ γελεηηθή αλάιπζε ηεο JNK 

επαγφκελεο απφπησζεο ζηε Drosophila.(72) Σα δεδνκέλα ησλ Tournier θαη ζπλ ζπληζηνχλ φηη ηα 
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κηηνρφλδξηα είλαη ν πξσηεχσλ ζηφρνο ηεο επαγφκελεο απφ ηε JNK πξν - απνπησηηθήο 

ζεκαηνδφηεζεο. Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο έδεημαλ φηη  ηα εδξαδφκελα ζηα κηηνρφλδξηα 

πξναπνπησηηθά κέιε Bax θαη Bak ηεο B – cell lymphoma gene - 2 (Bcl – 2) νηθνγέλεηαο πξσηετλψλ 

είλαη νη πηζαλνί θάησζελ κεζνιαβεηέο ηεο JNK – επαγφκελεο απφπησζεο.(73) Πξάγκαηη, ζε Bax 
-
/ 

-
 Bak 2 

-
/ 

-
 κεηαιιαγκέλνπο ηλνβιάζηεο, ε ελεξγνπνηεκέλε JNK δελ δχλαηαη λα επάγεη 

απειεπζέξσζε ηνπ θπηνρξψκαηνο C θαη απφπησζε.(73) Δπηπιένλ, πξνεγνχκελεο κειέηεο 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε ελεξγνπνηεκέλε JNK δπλαηφλ λα ππξνδνηεί ηε κηηνρνλδξηαθή νδφ ηεο 

απφπησζεο θαη κέζσ θσζθνξπιίσζεο θαη αλαζηνιήο ηεο δξάζεο αληηαπνπησηηθψλ κειψλ ηεο Bcl 

– 2 νηθνγέλεηαο, φπσο ησλ Bcl – 2 θαη Bcl – XL.(74)  

 

 

 

Δηθόλα 9. Σν ελδνθπηηάξην κνλνπάηη κεηαγσγήο ζήκαηνο ηεο JNK θηλάζεο. 
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Δάλ θαη ηα αλσηέξσ δεδνκέλα ζπληζηνχλ φηη ε ελεξγνπνίεζε ηεο JNK κεηά απφ έθζεζε ζε 

θπηηαξηθφ ζηξεο είλαη κία πξναπνπησηηθή αληίδξαζε πνπ δξνκνινγεί ην θχηηαξν ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ, ιηγφηεξεο αιιά εκπεξηζηαησκέλεο εξεπλεηηθέο 

κειέηεο πξνηείλνπλ φηη ην κνλνπάηη ηεο JNK δπλαηφλ λα απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ έλαληη ηνπ ζηξεο 

κεραληζκφ. Γηα παξάδεηγκα, αλψξηκα ζπκνθχηηαξα θαη ψξηκα πεξηθεξηθά Σ ιεκθνθχηηαξα κε 

θαηαζηνιή ηνπ γνληδίνπ SEK1 / MKK4 είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα ζηελ πξνθαινχκελε απφπησζε 

απφ ην Fas / CD95 θαη ην CD3, ππνδεηθλχνληαο φηη ε MKK4 πηζαλψο έρεη έλαλ αληηαπνπησηηθφ 

ξφιν ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα.(74) Δπηπιένλ, έρεη δεηρζεί πξνεγνπκέλσο φηη ε ελεξγνπνίεζε ηεο JNK 

πηζαλψο ελέρεηαη ζηελ θαηαζηνιή ηεο απφπησζεο ζηα Β ιεκθνθχηηαξα κέζσ θσζθνξπιίσζεο θαη 

απελεξγνπνίεζεο ηνπ πξναπνπησηηθνχ κνξίνπ Bad.(74)   

 

4.5 JNK θαη κεηαγξαθηθόο παξάγωλ ΑΡ - 1 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο JNK είλαη ε ξχζκηζε ηεο κεηαγξαθηθήο δξαζηηθφηεηαο ηνπ AP – 

1 ππξεληθνχ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα.(57) Ζ ελεξγφο JNK θσζθνξπιηψλεη ηνλ παξάγνληα c – Jun  

(Ser – 63 θαη Ser – 73) πξνθαιψληαο αχμεζε ηεο κεηαγξαθηθήο ηνπ δξαζηηθφηεηαο.(75, 76) 

Δπηπιένλ, ε ελεξγφο JNK θσζθνξπιηψλεη θαη άιια κειή ηνπ ΑΡ – 1 κεηαγξαθηθνχ ζπκπιέγκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ JunB, JunD θαη ATF – 2.(77) Σα δεδνκέλα απηά έρνπλ ηεθκεξησζεί 

απφ γελεηηθή αλάιπζε ησλ γνληδίσλ JNK θαη Jun ζηε Drosophila θαζψο θαη απφ ζηνρεπκέλε 

θαηαζηνιή ησλ γνληδίσλ απηψλ ζε πεηξακαηηθά κνληέια πνληηθψλ.(57) Σα πεηξάκαηα απηά έδεημαλ 

φηη ε JNK είλαη νπζηψδεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ AP – 1 θαηφπηλ επίδξαζεο θπηηαξηθνχ ζηξεο 

θαη θπηηαξνθηλψλ, αιιά πηζαλψο δελ ελέρεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΑΡ – 1 απφ άιια 

εξεζίζκαηα.(78) Ζ ζεκαζία ηεο JNK – επαγφκελεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ παξάγνληα ΑΡ – 1 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δξαζηηθφηεηα άιισλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ ΑΡ – 1 ζηνπο ππνθηλεηέο ησλ γνληδίσλ ζηφρσλ.(57) 
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4.6 JNK θαη θαξθίλνο 

Αλ θαη πξφζθαηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ε JNK έρεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηα 

θαξθηληθά θχηηαξα, ε αθξηβήο ζεκαζία ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK ζηνλ θαξθίλν παξακέλεη αζαθήο. 

Σα θαξθηληθά θχηηαξα ππφθεηληαη ζε πςειά επίπεδα ελδνθπηηαξίνπ ζηξεο σο απνηέιεζκα 

ελεξγνπνίεζεο νγθνγνληδίσλ.(54) Δπηπιένλ, ηα θπηηαξνηνμηθά ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ εηδηθφ κεραληζκφ δξάζεο ηνπο, πξνθαινχλ θπηηαξηθή βιάβε ζε επίπεδν DNA, 

ιηπηδηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη πξσηετλψλ επηηείλνληαο ηηο ζπλζήθεο 

ελδνθπηηαξίνπ ζηξεο.(79) Ωο ζηξεο – επαγφκελν κφξην, ε JNK έρεη βξεζεί ελεξγνπνηεκέλε ζε 

θαξθηληθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο ηφζν ζε βαζηθφ επίπεδν φζν θαη θαηφπηλ επίδξαζεο θπηηαξνηνμηθψλ 

θαξκάθσλ.(58) Γηαθνξεηηθά ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα, φπσο νη αλαζηνιείο ηεο 

ηνπντζνκεξάζεο ΗΗ ληανπλνξνπκπηθίλε, ληνμνξνπκπηθίλε θαη εηνπνζίδε, ρεκεηνζεξαπεπηηθά ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ πιαηηλψλ, θαζψο θαη ε θακπηνζεθίλε, ε παθιηηαμέιε θαη ε κηηνμαληξφλε έρεη 

δεηρζεί λα επάγνπλ ηαρεία θαη αζξφα ελεξγνπνίεζε ηεο JNK ζε θαξθηληθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο.(80) 

Αλαζηνιή ηνπ γνληδίνπ ηεο JNK κε ηελ ηερληθή ησλ dominant negative mutants ζε απηά ηα 

πεηξάκαηα έδεημαλ φηη ν πηζαλφο ξφινο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK κεηά απφ επίδξαζε 

παθιηηαμέιεο, βηλκπιαζηίλεο θαη ζηζπιαηίλεο είλαη λα πξνσζεί απφπησζε.(80) Λακβάλνληαο 

ππφςελ ηα αλσηέξσ επξήκαηα, είλαη ινγηθφ λα ππνζέζεη θαλείο φηη ηα θαξθηληθά θχηηαξα πηζαλψο 

λα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο γηα λα αλαζηείινπλ ην κνλνπάηη ηεο JNK πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζνπλ.(57) Μειέηεο ζε ζπκπαγείο φγθνπο εληζρχνπλ έλα ηέηνην ελδερφκελν, θαζψο 

ζπζρεηίδνπλ ηελ ελδνγελή αδπλακία ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε JNK κε 

ρεκεηναληνρή.(81-84) πγθεθξηκέλα, νη Li θαη ζπλ έδεημαλ φηη ζηζπιαηίλε – αλζεθηηθά θχηηαξα 

σνζεθηθνχ θαξθίλνπ δελ ελεξγνπνηνχλ ηε JNK θαηφπηλ επίδξαζεο ζηζπιαηίλεο ζε ζρέζε κε ηα 

ρεκεην – επαίζζεηα θχηηαξα.(82) ηελ ίδηα κειέηε, ε επαλ - ελεξγνπνίεζε  ηεο JNΚ ζηα αλζεθηηθά 

θχηηαξα αλέζηξεςε ηελ αληνρή ηνπο θαη ηα θαηέζηεζε επαίζζεηα ζηε ζηζπιαηίλε.(82) Οη Zhou θαη 

ζπλ έδεημαλ επίζεο φηη ζε πνιπαλζεθηηθά θαξθηληθά θχηηαξα παγθξέαηνο θαη ζηνκάρνπ ην 
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κνλνπάηη ηεο JNK δελ είλαη ελεξγφ θαη ε κέζσ αδελντψλ απνθαηάζηαζε ηεο ελεξγφηεηαο ηεο JNK 

ζε απηά ηα θχηηαξα ηα θαζηζηά ρεκεηνεπαίζζεηα.(83)  

ε αληίζεζε κε ηε ζεσξία πνπ πξνηείλεη φηη ην κνλνπάηη ηεο JNK έρεη πξν – απνπησηηθή θαη 

πηζαλψο αληη – θαξθηληθή δξάζε, έρεη πξνηαζεί πξφζθαηα φηη ε ελεξγφο JNK θαη θπξίσο ν 

κεηαγξαθηθφο ηεο ζηφρνο c – Jun πηζαλψο λα είλαη θχηηαξν - πξνζηαηεπηηθνί κεραληζκνί πνπ 

επηπιένλ ελέρνληαη ζηε δηεξγαζία ηεο νγθνγφλνπ κεηακφξθσζεο ησλ θπηηάξσλ. πγθεθξηκέλα, νη 

Levresse θαη ζπλ έδεημαλ πξφζθαηα ζε κία θπηηαξηθή ζεηξά κηθξνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ ηνπ 

πλεχκνλα φηη ε ππεξέθθξαζε κεηαιιαγκέλεο, κε δπλάκελεο λα θσζθνξπιησζεί JNK πξσηεΐλεο 

επαηζζεηνπνίεζε ηα θχηηαξα απηά ζηε ζηζπιαηίλε, ππνδεηθλχνληαο έλα πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηεο 

JNK ζην ζπγθεθξηκέλν πεηξακαηηθφ ζχζηεκα.(85) Δπηπιένλ, έρεη δεηρζεί φηη ηλνβιάζηεο ζηνπο 

νπνίνπο ην γνλίδην c – Jun έρεη γελεηηθψο θαηαζηαιεί, δελ ππφθεηληαη ζε νγθνγφλν κεηακφξθσζε 

απφ ην νγθνγνλίδην Ras, ππνδεηθλχνληαο φηη ν παξάγσλ c – Jun απαηηείηαη ζηε Ras – 

κεζνιαβνχκελε νγθνγέλεζε.(86) Μία άιιε πξφζθαηε κειέηε έρεη δείμεη φηη ν c – Jun είλαη 

βαζηθφο παξάγσλ ρεκεην – επαγφκελεο θαξθηλνγέλεζεο ζε έλα κνληέιν επαηνθπηηαξηθνχ 

θαξθηλψκαηνο, πηζαλψο κέζσ κεηαγξαθηθήο θαηαζηνιήο ηνπ Ρ53 νγθνθαηαζηαιηηθνχ γνληδίνπ.(87)  

Μία πηζαλή εξκελεία ησλ εθ πξψηεο αληηθξνπφκελσλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ είλαη φηη ην αλ ην 

κνλνπάηη ηεο JNK ζηα θαξθηληθά θχηηαξα ζα επλνήζεη ηελ απφπησζε ή ηελ θπηηαξηθή επηβίσζε 

πηζαλψο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εμεηαδφκελνπ θπηηάξνπ.(74) Δπηπιένλ, δεδνκέλεο ηεο 

γελνκηθήο αζηάζεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα θαξθηληθά θχηηαξα είλαη πηζαλφλ ε ελεξγνπνίεζε ηεο 

JNK ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα κεηαθξάδεηαη ζαλ αληη – απνπησηηθφ ή πξνσζψλ ηελ επηβίσζε 

ζήκα, πρ ιφγσ ελεξγνπνίεζεο κνλνπαηηψλ επηβίσζεο κε επηθξαηνχζα δξάζε σο πξνο ηε JNK – 

ζεκαηνδφηεζε ή ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ησλ θπηηαξηθψλ ζηφρσλ ηεο JNK – κεζνιαβνχκελεο 

απφπησζεο ή ιφγσ απψιεηαο ηνπ Ρ53.(57) 
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4.7 JNK θαη νμεία κπεινγελήο ιεπραηκία 

Ο ξφινο ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK ζηελ νμεία κπεινγελή ιεπραηκία παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ 

αδηεπθξίληζηνο. Απμεκέλα βαζηθά επίπεδα θσζθνξπιησκέλεο JNK ζε πξσηνγελείο βιάζηεο ΟΜΛ 

έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε θησρή αληαπφθξηζε ζηε ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή ζε κία πξφζθαηε 

κειέηε.(88) Παξφκνηα, απμεκέλα βαζηθά επίπεδα ηεο MAPK – θηλάζεο phospho – ERK ζε 

πξσηνγελή βιαζηηθά θχηηαξα νμείαο ιεκθνβιαζηηθήο ιεπραηκίαο (ΟΛΛ) έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε 

ρακειά πνζνζηά επίηεπμεο πιήξνπο χθεζεο ζηνπο αζζελείο ΟΛΛ θαηφπηλ ρεκεηνζεξαπείαο.(89) 

Ωζηφζν, εθηφο απφ ηε κειέηε ηνπ ξφινπ ησλ βαζηθψλ, ελδνγελψλ (steady state) επηπέδσλ 

ελεξγφηεηαο ησλ MAPK θηλαζψλ ζε ζρέζε κε ηελ ζεξαπεπηηθή αληαπφθξηζε ζηε ιεπραηκία, έρεη 

πξνηαζεί πξφζθαηα φηη νη θαξκαθν – επαγφκελεο, δπλακηθέο αιιαγέο ησλ επηπέδσλ 

θσζθνξπιίσζεο ησλ MAPK θηλαζψλ ζηα βιαζηηθά θχηηαξα είλαη πιένλ ζεκαληηθέο γηα ην 

ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα.(90)  Γηα παξάδεηγκα, ζε κία πξφζθαηε κειέηε, ε Granulocute – colony 

stimulating factor - επαγφκελε αχμεζε ησλ επηπέδσλ θσζθνξπιίσζεο ησλ θηλαζψλ STAT -5 θαη 

STAT – 3 θαη φρη ηα ελδνγελή επίπεδα ελεξγφηεηαο, ζπζρεηίζηεθε κε θησρή αληαπφθξηζε ζηε 

ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ ζηελ ΟΜΛ.(90) Πξφζθαηεο εξεπλεηηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη 

θπηηαξνηνμηθά θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ρεκεηνζεξαπεία ηεο ΟΜΛ, φπσο νη 

αλζξαθπθιίλεο ληανπλνξνπκπηθίλε θαη ληνμνξνπκπηθίλε, ππξνδνηνχλ αζξφα ελεξγνπνίεζε ηεο 

JNK ζε ρεκεην – επαίζζεηεο θπηηαξηθέο ζεηξέο ΟΜΛ.(91, 92) Ωζηφζν, παξακέλεη αδηεπθξίληζην 

εάλ ε ελεξγνπνίεζε ηεο JNK είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο βήκα γηα ηε ρεκεηνεπαηζζεζία ησλ 

ιεπραηκηθψλ βιαζηψλ ΟΜΛ. Μειέηεο ζε ζπκπαγείο φγθνπο εληζρχνπλ έλα ηέηνην ελδερφκελν, 

θαζψο ζπζρεηίδνπλ ηελ ελδνγελή αδπλακία ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε JNK 

κε ρεκεηναληνρή.(81-84) Δάλ ε ρεκεηναληίζηαζε ζηελ ΟΜΛ νθείιεηαη ζε αδπλακία ελεξγνπνίεζεο 

ηεο JNK θηλάζεο δελ έρεη εμεηαζηεί έσο ηψξα.    
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ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε αλάιπζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζε ρεκεην – επαίζζεηεο 

θαη ρεκεην – αλζεθηηθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο ΟΜΛ θαζψο θαη ζε κία ζεηξά πξσηνγελψλ δεηγκάησλ 

κπεινχ ησλ νζηψλ αζζελψλ κε ΟΜΛ θαηφπηλ in vitro έθζεζεο ηνπο ζε αληηιεπραηκηθά 

θπηηαξνηνμηθά θάξκαθα ηεο θαηεγνξίαο ησλ αλζξαθπθιηλψλ. Δλ ζπλερεία, αμηνινγήζακε ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK ζηελ εκθάληζε ρεκεηναληίζηαζεο ζηελ ΟΜΛ ζε ζρέζε κε 

άιινπο ηεθκεξησκέλνπο κεραληζκνχο αληίζηαζεο, απνζησπψληαο  θαη εληζρχνληαο ηελ έθθξαζε 

ηεο JNK ζε δηακνιπλζείζεο θπηηαξηθέο ζεηξέο ΟΜΛ. Έπεηηα, πξνζδηνξίζηεθε ε ππάξρνπζα 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο in vitro ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK θαη ησλ in vivo θιηληθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

αζζελψλ κε ΟΜΛ.  Βαζηδφκελνη ζηα in vitro θαη ηα in vivo δεδνκέλα καο ζηελ παξνχζα εξγαζία 

δείρλνπκε φηη ε αδπλακία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηα ιεπραηκηθά θχηηαξα ΟΜΛ ζπλεηζθέξεη ζηελ 

εκθάληζε ρεκεηναληίζηαζεο ζηελ νμεία κπεινγελή ιεπραηκία. 
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                                                            Τιηθά θαη κέζνδνη 
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1. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

1.1 Αζζελείο θαη θπηηαξηθέο ζεηξέο ΟΜΛ  

ηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ 29 αζζελείο κε ΟΜΛ πνπ δηαγλψζηεθαλ ζην Πεξηθεξεηαθφ 

Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Παηξψλ. Απφ ηνπο αζζελείο απηνχο ειήθζεζαλ δείγκαηα κπεινχ ησλ 

νζηψλ θαηά ηε δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε ηεο λφζνπ θαη πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε 

ζεξαπείαο. Όινη νη αζζελείο κε ΟΜΛ ελεκεξψζεθαλ θαη παξαρψξεζαλ ζπγθαηάζεζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ. Ο βαζκφο δηήζεζεο ηνπ κπεινχ απφ βιαζηηθά θχηηαξα 

εθηηκήζεθε κνξθνινγηθά θαη ήηαλ θαηά κέζν φξν 60%. Σα θιηληθν - εξγαζηεξηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Ζ κέζε ειηθία ησλ αζζελψλ ήηαλ 74 

έηε θαη νη 26 απφ ηνπο 29 αζζελείο ήηαλ > 55 έηε. 9 αζζελείο έιαβαλ παξεγνξεηηθή ππνζηεξηθηηθή 

ζεξαπεία ιφγσ κεγάιεο ειηθίαο θαη ζπλνδψλ παζήζεσλ. Οη ππφινηπνη 20 αζζελείο έιαβαλ ζηάληαξ 

ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ γηα ηελ ΟΜΛ ε νπνία πεξηιάκβαλε ηελ αλζξαθπθιίλε ηληαξνπκπηθίλε 

(Πίλαθαο 3). Μεηά ηε ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ 18 αζζελείο ήηαλ ελ δσή θαη εθηηκήζεθαλ γηα ηε 

ζεξαπεπηηθή αληαπφθξηζε. Ζ πλήπηρ ύυεση (ΠΤ), κε βάζε ηα ηζρχνληα θξηηήξηα, νξίζηεθε σο 1) 

παξνπζία < 5% βιαζηψλ ζην επίρξηζκα ηεο κπειηθήο αλαξξφθεζεο θαη 2) απνπζία βιαζηψλ ζην 

πεξηθεξηθφ αίκα. Ζ ανθεκτική νόσορ νξίζηεθε σο βιάζηεο ζην κπειφ ησλ νζηψλ > 5% κεηά ηε 

ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ ή παξακνλή βιαζηψλ ζην πεξηθεξηθφ αίκα.    

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεηγκάησλ ησλ κπειηθψλ αλαξξνθήζεσλ επηηεινχληαλ εληφο ιίγσλ σξψλ απφ 

ηε ζπιινγή (θξέζθα δείγκαηα). Σν πιηθφ ηεο κπειηθήο αλαξξφθεζεο ηνπνζεηείην ζε επαξηληζκέλα 

ζσιελάξηα (θιαζζηθή επαξίλε, 200IU / ml πιηθνχ) θαη ην δείγκα εκπινπηηδφηαλ άκεζα κε IMDM 

2% FBS ζε αλαινγία 1:2. Αθνινχζσο, γηλφηαλ απνκφλσζε ησλ κνλνπχξελσλ θπηηάξσλ ηνπ 

κπεινχ κε θπγνθέληξεζε δηαβάζκηζεο ππθλφηεηαο ζε θηθφιε (d=1.077 g/ml). H απνκφλσζε ηεο 

θπηηαξηθήο ζηηβάδαο ρακειήο ππθλφηεηαο (κνλνπχξελα θχηηαξα) απφ ην δείγκα ηνπ κπεινχ ησλ 

νζηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηνηρείσλ κε πςειφηεξε ππθλφηεηα (εξπζξψλ 
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αηκνζθαηξίσλ, θνθθηνθπηηάξσλ) θαη ζε δηαρσξηζκφ απφ ην πιάζκα. πλνπηηθά, ε δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη: 

1. Σνπνζέηεζε ηνπ δείγκαηνο πάλσ ζε ίζε πνζφηεηα θηθφιεο (d=1.077 g/ml) θαη θπγνθέληξεζε 

ησλ δεηγκάησλ ζε ηαρχηεηα 300 g / min ζε ζ=25
ν
C γηα 30 min 

2. πιινγή ηνπ θιάζκαηνο ησλ ρακειήο ππθλφηεηαο κνλνπχξελσλ θπηηάξσλ ηνπ κπεινχ 

(BMMC)  

3. Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θπηηάξσλ ζε αηκνθπηηφκεηξν (Neubauer) 

4. Έιεγρνο ηεο θπηηαξηθήο βησζηκφηεηαο θαηφπηλ ρξψζεο κε Trypan – Blue  

ηελ παξνχζα κειέηε, εθηφο απφ ηα πξσηνγελή δείγκαηα κπεινχ ησλ νζηψλ αζζελψλ κε ΟΜΛ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε επηπιένλ ε U937 θπηηαξηθή ζεηξά νμείαο κπεινκνλνθπηηαξηθήο ιεπραηκίαο (Μ4 

θαηά FAB) θαζψο θαη δχν παξάγσγεο ρεκεην - αλζεθηηθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο, νη U937R θαη 

URD40. Οη θπηηαξηθέο απηέο ζεηξέο πξνήιζαλ απφ ηα ρεκεην – επαίζζεηα U937 θχηηαξα θαηφπηλ 

έθζεζεο ηνπο ζε πξννδεπηηθά απμαλφκελεο ζπγθεληξψζεηο ηεο αλζξαθπθιίλεο ληνμνξνπκπηθίλεο 

(DOX), φπσο έρεη πεξηγξαθεί πξνεγνπκέλσο.(93)  
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Πίλαθαο 1. Κιηληθά ζηνηρεία αζζελψλ κε ΟΜΛ  

πληνκνγξαθίεο: ΟΜΛ, νμεία κπεινγελήο ιεπραηκία; y, έηε; Α, άξξελ; Θ, ζήιπ; ΜΓ, κπεινδπζπιαζηηθφ 

ζχλδξνκν; ΜΓ/ΟΜΛ, ΟΜΛ εμειηζζφκελε απφ πξνυπάξρνλ ΜΓ; ΠΤ, πξψηε πιήξεο χθεζε; ΠΘ, 

παξεγνξεηηθή ζεξαπεία; Σνμηθφηεηα, ζάλαηνο απφ ηνμηθέο επηπινθέο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαηά ηελ πξψηε έθνδν; 

Αζζελήο 

No 

Ηιηθία,y/ 

Φύιν 

Δηάγλωζε Καξπόηππνο Υεκεηνζεξαπεία 

Εθόδνπ 

 

Αληαπόθξηζε 

 

JNK 

ελεξγνπνίεζε 

1 31/Α de novo ΟΜΛ Κθ Cyt/Ida/HDCyt ΠΤ Ναη 

2 17/Α de novo ΟΜΛ Κθ Cyt/Ida ΠΤ Ναη 

3 66/Α ΜΓ/ΟΜΛ Κθ Cyt/Ida Σνμηθφηεηα Ναη 

4 84/Α ΜΓ/ΟΜΛ ΓΔ - ΠΘ Ναη 

5 69/Α de novo ΟΜΛ Κθ 

 

Cyt/Ida Σνμηθφηεηα Ναη 

6 74/Α ΜΓ/ΟΜΛ Κθ Cyt/Ida/Eto/CsA ΠΤ Ναη 

7 63/Α de novo ΟΜΛ ΓΔ Cyt/Ida ΠΤ Ναη 

8 85/Α de novo ΟΜΛ ΓΔ - ΠΘ Ναη 

9 53/Α de novo ΟΜΛ t(8;21) Cyt/Ida/HDCyt 

 

ΠΤ Ναη 

10 59/Α de novo ΟΜΛ 7q- Cyt/Ida/HDCyt 

 

ΠΤ Ναη 

11 55/Α de novo ΟΜΛ complex Cyt/Ida Αληνρή Όρη 

12 69/Α ΜΓ/ΟΜΛ ηξηζσκία 8 Cyt/Ida/HDCyt 

 

ΠΤ Όρη 

13 62/Α ΜΓ/ΟΜΛ Κθ Cyt/Ida Αληνρή Όρη 

14 77/Α ΜΓ/ΟΜΛ Κθ Cyt/Ida/Eto Αληνρή Όρη 

15 73/Α ΜΓ/ΟΜΛ Κθ - ΠΘ Όρη 

16 91/Α de novo ΟΜΛ ΓΔ - ΠΘ Όρη 

17 80/Θ de novo ΟΜΛ Κθ - ΠΘ Όρη 

18 82/Α ΜΓ/ΟΜΛ ΓΔ - ΠΘ Όρη 

19 73/Α ΜΓ/ΟΜΛ Κθ Cyt/Ida/Eto/CsA Αληνρή Όρη 

20 81/Α ΜΓ/ΟΜΛ Κθ Cyt/Ida ΠΤ Όρη 

21 82/Α ΜΓ/ΟΜΛ Κθ Cyt/Ida Αληνρή Όρη 

22 74/Α ΜΓ/ΟΜΛ ΓΔ Cyt/Ida/Eto/CsA Αληνρή Όρη 

23 70/Α ΜΓ/ΟΜΛ ΓΔ Cyt/Ida/HDCyt 

 

ΠΤ Όρη 

24 71/Α ΜΓ/ΟΜΛ Κθ Cyt/Ida Αληνρή Όρη 

25 74/Α ΜΓ/ΟΜΛ complex Cyt/Ida/HDCyt 

 

Αληνρή Όρη 

26 75/Α ΜΓ/ΟΜΛ ΓΔ - ΠΘ Όρη 

27 80/Α de novo ΟΜΛ ΓΔ - ΠΘ Όρη 

28 76/Α ΜΓ/ΟΜΛ ΓΔ Cyt/Ida ΠΤ Όρη 

29 80/Θ ΜΓ/ΟΜΛ ΓΔ - ΠΘ Όρη 
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Cyt, θπηαξακπίλε 100 mg/m
2
 γηα 7 εκέξεο γηα αζζελείο < 60 έηε θαη γηα 5 εκέξεο γηα αζζελείο > 60 έηε; Ida, 

ηληαξνπκπηθίλε 8- 10 mg/m
2
 γηα 3 εκέξεο; HDCyt, πςειή δφζε θπηαξακπίλεο 2g/m

2
 γηα 3 εκέξεο; Eto, εηνπνζίδε 

60- 75 mg/m
2
 γηα 5 εκέξεο; CsA, θπθινζπνξίλε A 5mg/kg γηα 6 days; Κθ, θπζηνινγηθφο; ΓΔ, δελ έγηλε; JNK - 

ελεξγνπνίεζε, αχμεζε ησλ βαζηθψλ επηπέδσλ phospho – JNK ≥ 2 θνξέο ζηα νιηθά κνλνπχξελα θχηηαξα κπεινχ 

αζζελψλ κε ΟΜΛ αληρλεπζείζζα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα 1 ψξαο επψαζεο ησλ θπηηάξσλ 

κε 1 κΜ ληανπλνξνπκπηθίλε.  
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1.2 Κπηηαξηθέο θαιιηέξγεηεο θαη in vitro επωάζεηο ηωλ θπηηάξωλ ΟΜΛ 

κε ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα 

Σα πξσηνγελή θχηηαξα ΟΜΛ ακέζσο κεηά ην δηαρσξηζκφ ηνπο θαζψο θαη νη θπηηαξηθέο ζεηξέο 

ΟΜΛ ηνπνζεηνχληαλ ζε πγξέο θαιιηέξγεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 1x10
6
 / ml θξέζθα θχηηαξα 

αζζελψλ κε ΟΜΛ ή 0.2 x 10
6 

/ ml U937 θαη U937R θχηηαξα ηνπνζεηνχληαλ ζε εηδηθά ηξπβιία ζε 

θαιιηεξγεηηθφ πιηθφ RPMI εκπινπηηζκέλν κε 10% FBS ζηνπο 37
0
C ζε πεξηβάιινλ κε πγξαζία. 

ην ζηάληαξ θαιιηεξγεηηθφ πιηθφ πξνζηίζελην 1 κΜ ληανπλνξνπκπηθίλε (DNR) ή 1.5 κΜ 

ληνμνξνπκπηθίλε (DOX) θαη αθνινπζνχζε επψαζε γηα πνηθίια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Κπηηαξηθέο 

θαιιηέξγεηεο ρσξίο ηελ πξνζζήθε ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ νπζηψλ ζην θαιιηεξγεηηθφ πιηθφ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ σο  κάξηπξεο ζε θάζε πεξίπησζε.  

 

1.3 Αλνζναπνηύπωζε (αλάιπζε θαηά Western) 

Ακέζσο κεηά ηελ επψαζε ησλ θπηηάξσλ κε ηα ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα γηλφηαλ πιχζε κε 

παγσκέλν PBS ζηηο 1200 rpm / min γηα 5’ θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαδηάιπζε ηνπ ηδήκαηνο ησλ 

θπηηάξσλ θαη επψαζε ζε δηάιπκα RIPA (Radioimmuno – precipitation assay lysis buffer) ψζηε λα 

γίλεη εθρείιηζε ησλ θπηηαξηθψλ πξσηετλψλ. Σν δηάιπκα RIPA πεξηείρε 50 mM Tris - HCl, 150 mM 

NaCl, 1 % Igepal CA - 630, 0.5 % DOC, 0.1 % SDS, 1 mM PMSF, 1 mM sodium orthovanadate, 1 

κg / ml Pepstatin, 2 κg / ml Leupeptin θαη  0.03U / ml Aprotinin θαη ε επψαζε γηλφηαλ γηα 30’ κέζα 

ζε πάγν. Αθνινχζσο, γηλφηαλ θπγνθέληξεζε ζε πςειέο ζηξνθέο (14.000 g, 20 min) θαη ε 

ζπγθέληξσζε πξσηεΐλεο ησλ εθρπιηζκάησλ ππνινγηδφηαλ κε ηε κέζνδν ηνπ κπηθηλρνληληθνχ νμένο 

κε ην BCA protein assay kit (Pierce Biotechnology). 50 κg πξσηετληθψλ εθρπιηζκάησλ αλαιχζεθαλ 

ζε πήθησκα SDS – πνιπαθξπιακηδίνπ θαη αθνινχζεζε κεηαθνξά ηνπο ζε κεκβξάλε PVDF 

(BioRad). Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αθφινπζα αληηζψκαηα: anti-phosphoJNK(sc-6254), anti-
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JNK1(sc-474), anti-phosphoMKK4(sc-7990), anti-MKK4(sc-964), πξνεξρφκελα απφ ηε Santa Cruz 

Biotechnology, Heidelberg, Germany, β-tubulin(05-661), anti-MnSOD(06-984) απφ ηελ Upstate 

Biotechnology, Lake Placid, NY, catalase(219010), GSTP1-1(354212) θαη Glutathione 

Peroxidase(ST1000) απφ ηελ Calbiochem, La Jolla, CA. H πβξηδνπνίεζε γηλφηαλ ζε ζεξκνθξαζία 

4
0
C. Οη πξνζιακβαλφκελεο δψλεο πξσηεΐλεο κεηξνχληαλ κε ην πξφγξακκα αλάιπζεο ππθλφηεηαο 

“Scion image software”, Scion Corporation, MD, USA. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 

JNK θαηφπηλ επψαζεο ησλ θπηηάξσλ ΟΜΛ κε ηηο αλζξαθπθιίλεο DNR θαη DOX, ηα εθηηκψκελα 

κε αλάιπζε ππθλφηεηαο πξσηετληθά επίπεδα ηεο phospho – JNK γηα θάζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

επψαζεο κε αλζξαθπθιίλεο δηαηξνχλην κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο phospho – JNK ζηηο 

θαιιηέξγεηεο – κάξηπξεο, αθνχ γηλφηαλ νκαινπνίεζε σο πξνο ηα επίπεδα ηεο β – ηνπκπνπιίλεο ζην 

ίδην δείγκα. Ζ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο phospho – JNK ≥ 2 θνξέο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα 

επίπεδα ζηηο θαιιηέξγεηεο – κάξηπξεο νξίζηεθε σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

 

1.4  Εθηίκεζε ηεο απόπηωζεο θαη ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξωζεο 

αλζξαθπθιηλώλ ζηα θύηηαξα ΟΜΛ κε θπηηαξνκεηξία ξνήο 

ε θξέζθα νιηθά κνλνπχξελα αζζελψλ κε ΟΜΛ θαζψο θαη ζηηο θπηηαξηθέο ζεηξέο ΟΜΛ U937 θαη 

U937R αληρλεχηεθε ε απζφξκεηε απφπησζε ζηελ θαιιηέξγεηα θαζψο θαη κεηά απφ in vitro έθζεζή 

ησλ θπηηάξσλ ΟΜΛ ζηηο αλζξαθπθιίλεο DNR θαη DOX κε ηελ ηερληθή ηεο δηπιήο ρξψζεο κε 

Annexin V – FITC θαη Propidium Iodide (PI) θαη θπηηαξνκεηξία ξνήο. Ζ δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δλ ζπληνκία γηλφηαλ: 

 Δπψαζε ζε 100κl Annexin V – binding buffer κε 5κl Annexin V – FITC θαη 10κl PI γηα 15’ 

ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζην ζθνηάδη. 

 Πξνζζήθε 400κl binding buffer θαη αλάιπζε κε θπηηαξνκεηξία ξνήο άκεζα. 
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Μεηά απφ ηελ in vitro έθζεζε ησλ θπηηάξσλ ΟΜΛ ζηηο αλζξαθπθιίλεο, γηλφηαλ επίζεο εθηίκεζε 

ηεο ελδνθπηηάξηαο πξφζιεςεο ησλ θαξκάθσλ κε βάζεη ηηο θζνξίδνπζεο ηδηφηεηεο ησλ 

αλζξαθπθιηλψλ (θάζκα εθπνκπήο 585nm) θαη αλάιπζε κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Γηα ηε ζχγρξνλε 

εθηίκεζε  ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο ληανπλνξνπκπηθίλεο (DNR) θαη ηεο απφπησζεο ζε 

θχηηαξα ΟΜΛ, γίλνληαλ νη θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ζηνλ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο γηα ην δηαρσξηζκφ 

ησλ δχν «θφθθηλσλ ζεκάησλ» DNR θαη ΡΗ θαη ε αλάιπζε θπηηαξνκεηξίαο ξνήο γηλφηαλ ζηα 

525nm γηα ηελ πξφζδεζε ηεο annexin V, ζηα 575nm γηα ηελ ελδνθπηηάξηα DNR θαη ζηα 620nm γηα 

ην ΡΗ. Σνπιάρηζηνλ 10.000 γεγνλφηα αλά δείγκα αλαιχζεθαλ ζηνλ αλαιπηή EPICS XL, Coulter. 

Κχηηαξα θαιιηεξγνχκελα απνπζία αλζξαθπθιηλψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο κάξηπξεο ζε θάζε 

πεξίπησζε. ε θάζε πεηξακαηηθή ζπλζήθε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 αλεμάξηεηα πεηξάκαηα εηο 

ηξηπινχλ.  

 

1.5 Παξνδηθή δηακόιπλζε (transient transfection) θπηηαξηθώλ ζεηξώλ 

ΟΜΛ κε ηελ ηερληθή ηεο ειεθηξνδηάηξεζεο (electroporation)  

Γηα ηελ in vitro κειέηε ηνπ ξφινπ ηεο phospho - JNK ζηε ρεκεηναληίζηαζε ζηελ ΟΜΛ ηα U937R 

θχηηαξα ΟΜΛ δηακνιχλζεθαλ παξνδηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνδηάηξεζεο (electroporation) 

είηε κε ην πιαζκίδην pEBG / SEKED ην νπνίν θσδηθνπνηεί κία κεηαιιαγκέλε, δηαξθψο ελεξγή 

κνξθή ηεο άλσζελ ηεο JNK MAPK θηλάζεο MKK4 / SEK1, είηε κε ηνλ θελφ θνξέα κάξηπξα 

(empty vector) pEBG (Δηθφλα 1).(94) Σα πιαζκίδηα ήηαλ κία επγεληθή πξνζθνξά ηνπ Dr John 

Kyriakis, Tufts University School of Medicine. Υξεζηκνπνηήζεθε πνζφηεηα πιαζκηδίνπ ίζε κε 20 

κg θαη ε ειεθηξνδηάηξεζε έγηλε ζε ζπλζήθεο ηάζεο 242 volt θαη έληαζεο 975 mF ζε θαιιηεξγεηηθφ 

πιηθφ Optimem (Invitrogen) ρσξίο ηελ πξνζζήθε νξνχ. H απφδνζε ηεο δηακφιπλζεο εθηηκήζεθε κε 

ηαπηφρξνλε δηακφιπλζε κε ην θνξέα pGFP - N1 (Clontech) θαη ήηαλ πεξίπνπ 40%. Σα πεηξάκαηα 
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επαγσγήο απφπησζεο ζηα δηακνιπλζέληα U937R / SEKED θχηηαξα  έγηλαλ 72 ψξεο κεηά ηε 

δηακφιπλζε, νπφηε ε θπηηαξηθή βησζηκφηεηα θαηφπηλ ρξψζεο κε Trypan – Blue ήηαλ > 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1. ρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ πιαζκηδηαθνχ θνξέα PEBG. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πιαζκηδίνπ PEBG / SEKED, ην cDNA ηεο άλσζελ ηεο JNK θηλάζεο MKK4 / SEK1 έρεη 

θισλνπνηεζεί ζην θνξέα pEBG, κε απνηέιεζκα ηελ έθθξαζε ηεο ζπγρσλεπκέλεο πξσηεΐλεο 

glutatione S-transferase καδί κε νιφθιεξε ηελ θσδηθνπνηνχζα πεξηνρή ηεο MKK4.   
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1.6 Απνζηώπεζε ηνπ γνληδίνπ ηεο JNK κε ηελ ηερληθή ηεο RNA – 

παξεκβνιήο (RNA interference knock down of JNK) 

Γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο JNK ζηελ ΟΜΛ δεκηνπξγήζεθαλ ζεηξέο U937 θπηηάξσλ 

φπνπ ε έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο JNK έρεη ζηαζεξά απνζησπεζεί. Γηα ηελ απνζηψπεζε ηνπ γνληδίνπ 

ηεο JNK1 ζηα U937 θχηηαξα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα “BLOCK-iT™ Pol II miR-MAPK8 

Validated miRNA Vector” (Invitrogen). Ζ πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε εμήο: 

 Γηακφιπλζε ησλ U937 θπηηάξσλ (10
8
θχηηαξα / ml) κε ηελ ηερληθή ηεο ειεθηξνδηάηξεζεο 

(electroporation) ζε ζπλζήθεο 242 volt θαη 975 mF ρξεζηκνπνηψληαο 20 κg θεθαζαξκέλνπ 

pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR-MAPK8 Validated miRNA Vector (JNK1-miRNA) ή 20 κg ηνπ 

pcDNA™6.2-GW/EmGFP-miR-neg Control Plasmid θελνχ θνξέα κάξηπξα (empty vector). 

 

 Μεηά ηελ πάξνδν 24 σξψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αξαίσζε ησλ θπηηάξσλ ζε ηξπβιία 35mm ζε 

αλαινγία 1:15 θαη αλαθαιιηέξγεηα ζε ζξεπηηθφ πιηθφ παξνπζία ηνπ αληηβηνηηθνχ βιαζηηζηδίλε ζε 

ηειηθή ζπγθέληξσζε 6 κg / ml. 

 

 Αξαίσζε ησλ θπηηάξσλ (split) θαη αλαθαιιηέξγεηα ζε ζξεπηηθφ πιηθφ παξνπζία 

βιαζηηζηδίλεο γηα 2 εβδνκάδεο, ψζηε λα επηιεγνχλ νη θιψλνη εθείλνη ησλ θπηηάξσλ πνπ έρνπλ 

ελζσκαηψζεη ην DNA θαη εκθαλίδνπλ αλζεθηηθφηεηα ζηε δξάζε ηεο βιαζηηζηδίλεο. 

 

 Πξσηετληθά εθρπιίζκαηα ζπιιέρζεθαλ απφ φινπο ηνπο θιψλνπο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλάιπζε θαηά Western (κε ρξήζε αληηζψκαηνο anti – JNK1), ψζηε λα πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα 

επίπεδα έθθξαζεο ηεο πξσηεΐλεο JNK ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηνπ ελδνγελνχο κνξίνπ θαη λα 
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πηζηνπνηεζεί ε απνζηψπεζε ηνπ γνληδίνπ ηεο JNK1 ζηα  JNK1-miRNA – δηακνιπλζέληα U937 

θχηηαξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2. ρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ πιαζκηδηαθνχ θνξέα pcDNA6.2-GW/EmGFP-miR- 

Validated Vector.  
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1.7 Εθηίκεζε ηωλ επηπέδωλ έθθξαζεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

αληιίαο P-gP  κε ηελ ηερληθή ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο 

Σα πξσηνγελή κνλνπχξελα θχηηαξα κπεινχ αζζελψλ κε ΟΜΛ θαζψο θαη ε ρεκεηνεπαίζζεηε U937 

θαη ε ρεκεηναλζεθηηθή U937R θπηηαξηθή ζεηξά ΟΜΛ ειέγρζεθαλ γηα ηελ έθθξαζε ηεο Multidrug 

resistant - 1 (MDR - 1) πξσηεΐλεο P - gP κε ηερληθή άκεζνπ αλνζνθζνξηζκνχ αληρλεπφκελνπ κε 

θπηηαξνκεηξία ξνήο.(95) Πην ζπγθεθξηκέλα, έγηλε ζήκαλζε ησλ θπηηάξσλ κε Phycoerythrin (PE) – 

ζπδεπγκέλν κνλνθισληθφ αληίζσκα κπφο εηδηθφ γηα εμσθπηηάξην επίηνπν ηεο P – γιπθνπξσηεΐλεο 

(UIC2 clone, Chemicon, Miliporre) γηα 20 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, πιχζε κε PBS 1%  

FBS, αλαδηάιπζε ζε δηάιπκα PBS 1% Sodium Azide θαη αλάιπζε εληφο δχν σξψλ απφ ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ θπηηάξσλ ζηνλ θπηηαξνκεηξεηή ξνήο EPICS – XL / Coulter. ε φια ηα 

πεηξάκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θαηάιιεια ηζνηππηθά controls. ε θάζε αλάιπζε, πξνζδηνξίζηεθε 

ε Μέζε Έληαζε Φζνξηζκνχ (Mean Fluorescence Intensity – MFI). Οη ηηκέο εθθξάζηεθαλ σο 

arbitrary units κε βάζε ηνλ ηζνηππηθφ κάξηπξα θάζε πεηξάκαηνο:  

(AU=MFIPgp-  MFIisot.ctl /MFIPgp) 

H εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο αληιίαο P – gP έγηλε κε ηελ ηερληθή ηεο calcein - AM θαη 

θπηηαξνκεηξία ξνήο.(96) Δλ ζπληνκία, 1x10
6
/ml θχηηαξα θνξηίζηεθαλ κε 0.1 κΜ / L calcein - AM 

γηα 20 ιεπηά ζηνπο  37
0
C ζε ζηάληαξ θαιιηεξγεηηθφ πιηθφ κε ή ρσξίο ηελ πξνζζήθε ηνπ in vitro 

αλαζηνιέα ηεο P - gP  θπθινζπνξίλεο Α (CsA, 1 κΜ). Αθνινχζσο, έγηλε πιχζε κε PBS θαη 

αλάιπζε κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Ζ  calcein - AM είλαη κία πδξφθνβε νπζία ρσξίο ελδνγελή 

θζνξηζκφ, ε νπνία φηαλ εηζέιζεη ζην θχηηαξν κεηαηξέπεηαη θαηφπηλ ελδπκαηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζε 

πδξνθηιηθή θζνξίδνπζα νπζία ν θζνξηζκφο ηεο νπνίαο αληρλεχεηαη κε θπηηαξνκεηξία ξνήο ζην FL1 

θαλάιη (525 nm). Παξνπζία ηεο ελεξγνχ κνξθήο ηεο αληιίαο ΑΣΡ P - gP, ε πδξφθνβε κε 

θζνξίδνπζα κνξθή ηεο calcein - AM  εμάγεηαη απφ ην θχηηαξν πξηλ ηελ ελδνθπηηάξηα κεηαηξνπή 
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ηεο. Ζ ελεξγφηεηα ηεο αληιίαο P - gP ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο κεηξνχκελεο ζην FL1 θαλάιη 

κέζεο έληαζεο θζνξηζκνχ (MFI) ηεο calcein - AM παξνπζία ηνπ αλαζηνιέα ηεο P - gP 

θπθινζπνξίλεο Α (CsA) δηα ηo MFI ηεο calcein - AM ρσξίο ηελ παξνπζία CsA. 

 

1.8  Εθηίκεζε ηνπ νμεηδωηηθνύ ζηξεο θαη ηωλ επηπέδωλ ηωλ 

αληηνμεηδωηηθώλ ελδύκωλ ζηα θύηηαξα ΟΜΛ 

ηηο θπηηαξηθέο ζεηξέο ΟΜΛ έγηλε αλίρλεπζε ησλ ελδνθπηηάξησλ επηπέδσλ  ROS θαη ησλ 

πξσηετληθψλ επηπέδσλ ησλ ελδνθπηηάξησλ αληηνμεηδσηηθψλ ελδχκσλ ηφζν ζε βαζηθφ επίπεδν φζν 

θαη θαηφπηλ επίδξαζεο αλζξαθπθιηλψλ. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ROS γηλφηαλ ρξψζε ησλ θπηηάξσλ 

κε ηε θζνξίδνπζα νπζία DCF (5 κM) γηα 20 ιεπηά ζηνπο 37
0
C θαη αθνινχζσο αλάιπζε κε 

θπηηαξνκεηξία ξνήο. Ζ κέηξεζε ησλ πξσηετληθψλ επηπέδσλ ησλ αληηνμεηδσηηθψλ ελδχκσλ anti-

MnSOD, θαηαιάζε, GSTP1-1 θαη ππεξνμεηδάζε ηεο γινπηαζεηφλεο έγηλε κε ηελ ηερληθή ηεο 

αλνζναπνηχπσζεο (αλάιπζε θαηά Western). 

 

1.9 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Σα απνηειέζκαηα αξρηθά ειέγρζεθαλ σο πξνο ηνλ ηχπν ηεο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ 

εθαξκφδνληαο ην one sample Kolmogorov – Smirnof test. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο θαηαλνκήο 

(θαλνληθή ή φρη) ηα απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ πεξαηηέξσ κε ην Fisher exact test γηα θαηεγνξηθέο 

κεηαβιεηέο θαη κε ην student t-test,  Wilkoxon test ή ην Mann Whitney U test γηα ζπλερείο κεηαβιεηέο. 

Όια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία έρνπλ εθθξαζηεί σο κέζεο ηηκέο ± SD. Σηκέο ηνπ p < 0.05 ζεσξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  
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[69] 
 

2. Απνηειέζκαηα 

2.1 Ο ζρεηηδόκελνο κε ηνλ MDR1 – θαηλόηππν κεραληζκόο 

ρεκεηναληνρήο δελ εξκελεύεη θαζ’ νινθιεξία ηελ αληίζηαζε θπηηάξωλ 

ΟΜΛ ζηηο αλζξαθπθιίλεο 

Οη αλζξαθπθιίλεο είλαη ρεκεηνζεξαπεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε γξακκή 

εθινγήο ζηε ζεξαπεία εθφδνπ ηεο ΟΜΛ.(22) Δκπεξηζηαησκέλεο εξεπλεηηθέο κειέηεο έρνπλ 

ζπζρεηίζεη ηελ αλάπηπμε αληίζηαζεο ζηηο αλζξαθπθιίλεο ζηνπο βιάζηεο ΟΜΛ κε ηελ έθθξαζε ζηα 

ιεπραηκηθά θχηηαξα ηεο P – γιπθνπξσηεΐλεο (P - gP). Ζ Ρ - gP, πξντφλ ηνπ MDR - 1 (multidrug 

resistance – 1) γνληδίνπ, είλαη κία δηακεκβξαληθή γιπθνπξσηεΐλε κνξηαθνχ βάξνπο 170 kDa κε 

δξάζε αληιίαο ΑΣΡ, ε νπνία επάγεη ρεκεηναληίζηαζε κέζσ ελεξγνχ απέθθξηζεο ησλ 

αλζξαθπθιηλψλ απφ ην ιεπραηκηθφ θχηηαξν. Ζ ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζε αλζξαθπθιηλψλ ζηνπο P 

- gP (+) ιεπραηκηθνχο βιάζηεο είλαη θαηά ζπλέπεηα ειαηησκέλε θαη αλεπαξθήο γηα ηελ εθδήισζε 

θπηηαξνηνμηθήο δξάζεο. Αλαιχζακε κεραληζκνχο αληίζηαζεο ζηηο αλζξαθπθιίλεο ζηα U937R 

θχηηαξα ΟΜΛ, ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ηα U937 θχηηαξα θαηφπηλ δηαδνρηθψλ αλα - θαιιηεξγεηψλ 

ησλ U937 θπηηάξσλ ζε ζξεπηηθφ πιηθφ πεξηέρνλ πξννδεπηηθά απμαλφκελεο ζπγθεληξψζεηο 

αλζξαθπθιηλψλ. Ζ in vitro έθζεζε ησλ κεηξηθψλ U937 θπηηάξσλ ζηελ αλζξαθπθιίλε 

ληανπλνξνπκπηθίλε (0.5 – 10 κΜ DNR, 12 – 72 ψξεο) πξνθάιεζε επαγσγή δφζν – θαη ρξφλν – 

εμαξηψκελεο απφπησζεο, θαη ε πξνθαινχκελε απφπησζε θαηφπηλ έθζεζεο ησλ U937 θπηηάξσλ ζε 

1 κΜ DNR γηα 12 ψξεο ήηαλ 50% (Δηθφλα 1Α). Αληηζέησο, ηα U937R θχηηαξα ΟΜΛ ήηαλ 

αμηνζεκείσηα αλζεθηηθά ζηηο αλζξαθπθιίλεο, θαζψο in vitro έθζεζή ηνπο ζε 10 κΜ DNR γηα 72 

ψξεο δελ νδήγεζε ζηελ επαγσγή απφπησζεο (Δηθφλα 1Α).  
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Δηθόλα 1. Ζ αληίζηαζε ηωλ U937R θπηηάξωλ ΟΜΛ ζηηο αλζξαθπθιίλεο δελ νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ Ρ – γιπθνπξωηεΐλε. (Α) Σα U937 θαη U937R θχηηαξα ΟΜΛ θαιιηεξγήζεθαλ 

απνπζία (CTL) ή παξνπζία πνηθίισλ ζπγθεληξψζεσλ ληανπλνξνπκπηθίλεο (DNR) θαη έγηλε 

αθνινχζσο εθηίκεζε ηεο απφπησζεο κε ρξψζε κε annexin V θαη θπηηαξνκεηξία ξνήο ζηηο 24, 48 

θαη 72 ψξεο ζπλερνχο επψαζεο. ην γξάθεκα αλαθαίλνληαη νη κέζεο ηηκέο ± ζηαζεξή απφθιηζε 

ησλ πνζνζηψλ ησλ annexin V ζεηηθψλ θπηηάξσλ ζε ηξία αλεμάξηεηα πεηξάκαηα εηο ηξηπινχλ γηα 

θάζε πεξίπησζε. Ζ DNR επάγεη απφπησζε ζηα επαίζζεηα U937 θχηηαξα (i), αιιά δελ έρεη θακία 

επίδξαζε ζηε βαζηθή απφπησζε ησλ αλζεθηηθψλ U937 θπηηάξσλ ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (ii). 

(B) Σα αλζεθηηθά U937R θχηηαξα εκθαλίδνπλ πςειή έθθξαζε ηεο P – gP πξσηεΐλεο (i) θαη πςειή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο P – gP αληιίαο (ii) ζε ζρέζε κε ηα επαίζζεηα U937 θχηηαξα. Ζ πξσηετληθή 

έθθξαζε θαζψο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο P– gP αληιίαο εθηηκήζεθαλ κε ηελ ηερληθή ηεο 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο. Σα απνηειέζκαηα εθθξάδνληαη ζαλ Arbitary Units (AU).  
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Δηθόλα 1 (ζπλέρεηα). Ζ αληίζηαζε ηωλ U937R θπηηάξωλ ΟΜΛ ζηηο αλζξαθπθιίλεο δελ 

νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξνπζία ηεο Ρ – γιπθνπξωηεΐλεο. (C) Σα επξηζθφκελα αξηζηεξά 

ηζηνγξάκκαηα FACS αλάιπζεο δείρλνπλ ηελ ελδνθπηηάξηα πξφζιεςε DNR (i, iv, vii) ελψ ηα 

επξηζθφκελα  δεμηά dot – plots δείρλνπλ ηελ απφπησζε (ρξψζε κε annexin V) ζε ζρέζε κε ηελ 

ελδνθπηηάξηα πξφζιεςε DNR (ii, iii, v, vi, viii, ix). Υακειέο ζπγθεληξψζεηο DNR επάγνπλ 

απφπησζε ζηα επαίζζεηα U937 θχηηαξα (επάλσ πάλει) αιιά φρη ζηα αλζεθηηθά U937R θχηηαξα 

(κεζαίν πάλει), ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ρακειή ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζε DNR ζε απηέο ηηο 

ζεξαπεπηηθέο ζπλζήθεο. Παξά ην γεγνλφο φηη θαηφπηλ έθζεζεο ζε πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο DNR 

ηα U937R θχηηαξα πξνζιακβάλνπλ ηελ αλζξαθπθιίλε ελδνθπηηαξίσο (θάησ πάλει, vii), ηα 

θχηηαξα απηά δελ πάλε πξνο απφπησζε (viii, x)   
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Αλαιχζακε ζηα U937 θαη U937R θχηηαξα ΟΜΛ ηε ζπγθξηηηθή έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο P - gP κε 

θπηηαξνκεηξία ξνήο, θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο P - gP αληιίαο θαηφπηλ θφξηηζεο ησλ 

θπηηάξσλ κε calcein AM θαη αλάιπζε επίζεο κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Βξήθακε φηη ηα αλζεθηηθά 

U937R θχηηαξα είραλ 6.6 θνξέο πςειφηεξα πξσηετληθά επίπεδα P - gP θαη 20 θνξέο πςειφηεξε 

ελεξγφηεηα ηεο P - gP αληιίαο, ζε ζρέζε κε ηα ρακειά επίπεδα πξσηετληθήο έθθξαζεο θαη 

ελεξγφηεηαο ηεο P - gP ζηα επαίζζεηα U937 θχηηαξα, ππνδεηθλχνληαο φηη ε ρεκεηναληίζηαζε ησλ 

U937R θπηηάξσλ είλαη πηζαλψο απνηέιεζκα ηεο P - gP – κεζνιαβνχκελεο ελεξγεηηθήο απέθθξηζεο 

ησλ αλζξαθπθιηλψλ (Δηθφλα 1Β). Πξάγκαηη, επψαζε ησλ P – gP (+) U937R θπηηάξσλ ΟΜΛ κε 

ρακειέο ζπγθεληξψζεηο αλζξαθπθιηλψλ (1κΜ DNR θαη 1.5 κΜ DOX) νδήγεζε ζε κηθξή 

ελδνθπηηάξηα άζξνηζε ησλ θαξκάθσλ, ζε αληίζεζε κε ηα επαίζζεηα P – gP (-) U937 θχηηαξα 

(Δηθφλα 1C i – vi). Ωζηφζν, έθζεζε ησλ U937R θπηηάξσλ ζε κεγάιεο δφζεηο αλζξαθπθιηλψλ (10 

κΜ DNR / DOX) νδήγεζε ζε αληηξξφπεζε ηεο απεθθξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο P - gP, θαζψο ζε > 90 

% ησλ  U937R θπηηάξσλ παξαηεξήζεθε ελδνθπηηάξηα πξφζιεςε DNR (Δηθφλα 1C vii- ix). 

Γεδνκέλνπ φηη ηα DNR (+) U937R θχηηαξα δελ νδεγήζεθαλ ζηελ απφπησζε (Δηθφλα 1C viii- ix), 

ζπκπεξαίλνπκε φηη θαη άιινη κεραληζκνί, εθηφο απφ ηελ Ρ – γιπθνπξσηεΐλε, ελέρνληαη ζηε 

ρεκεηναληίζηαζε ησλ U937R θπηηάξσλ. 
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2.2 Απνπζία ελεξγνπνίεζεο ηεο θηλάζεο JNK ζηα αλζεθηηθά ζηηο 

αλζξαθπθιίλεο U937R θύηηαξα ΟΜΛ 

Πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα θπηηαξνηνμηθά ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα 

πηζαλψο ππξνδνηνχλ ην κεραληζκφ ηεο απφπησζεο ζε θαξθηληθά θχηηαξα κέζσ 

ελεξγνπνίεζεο (θσζθνξπιίσζεο) ηεο MAPK θηλάζεο JNK. Δθφζνλ ηα απνηειέζκαηά καο 

έδεημαλ φηη κεραληζκνί ελεξγεηηθήο απέθθξηζεο δελ κπνξνχλ θαζ’νινθιεξία λα 

εξκελεχζνπλ ηελ αληίζηαζε ησλ U937R θπηηάξσλ ζηηο αλζξαθπθιίλεο, ειέγμακε ηελ 

δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζε απηά ηα θχηηαξα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα U937 θαη 

U937R θχηηαξα εθηέζεθαλ ζε DNR θαη DOX ζηελ θαιιηέξγεηα, θαη ηα επίπεδα ηεο 

ελεξγνπνηεκέλεο phospho – JNK αλαιχζεθαλ ζε πνηθίια ρξνληθά δηαζηήκαηα επψαζεο 

ησλ θπηηάξσλ κε αλζξαθπθιίλεο κε αλάιπζε θαηά Western. Ζ έθζεζε ησλ επαίζζεησλ 

U937 θπηηάξσλ ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο αλζξαθπθιηλψλ (1 κΜ DNR ή 1.5 κΜ DOX) 

νδήγεζε ζε ηαρεία, εληφο 15 ιεπηψλ θαη αζξφα ελεξγνπνίεζε ηεο JNK. Αληηζέησο, νη ίδηεο 

ζπγθεληξψζεηο αλζξαθπθιηλψλ δελ επέθεξαλ ελεξγνπνίεζε ηεο JNK ζηα αλζεθηηθά U937R 

θχηηαξα ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο θαη ζε κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα επψαζεο, έσο 6 

ψξεο. Δπηπιένλ, επψαζε ησλ U937R θπηηάξσλ κε κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο DNR, έσο 

θαη 10 κΜ, δελ επέθεξαλ επίζεο ελεξγνπνίεζε ηεο JNK ζε απηά ηα θχηηαξα, παξφηη ε 

νιηθή, κε θσζθνξπιησκέλε πξσηεΐλε JNK ήηαλ ζπγθξίζηκε κε ηα επαίζζεηα U937 

θχηηαξα. πλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηά απηά δείρλνπλ φηη ηα αλζεθηηθά U937R θχηηαξα 

ΟΜΛ παξνπζηάδνπλ, ζε ζρέζε κε ηα ρεκεηνεπαίζζεηα κεηξηθά U937 θχηηαξα, αδπλακία 

ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK φηαλ εθηίζεληαη ζε αλζξαθπθιίλεο. Δθφζνλ ε ρεκεην – επαγφκελε 

ελεξγνπνίεζε ηεο JNK έρεη ζπζρεηηζηεί κε πξναγσγή ηνπ κεραληζκνχ ηεο απφπησζεο, ηα 

δεδνκέλα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ε δηαηαξαρή ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK πηζαλψο ζπληζηά 

έλαλ ελαιιαθηηθφ κεραληζκφ ρεκεηναληίζηαζεο ζηελ ΟΜΛ.  
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Δηθόλα 2. H επίδξαζε αλζξαθπθιηλώλ επάγεη ηελ ελεξγνπνηεκέλε phopsho – JNK ζηα 

επαίζζεηα U937 θύηηαξα αιιά όρη ζηα αλζεθηηθά U937R θαη URD40 θύηηαξα. Σα U937, 

U937R θαη URD40 θχηηαξα ΟΜΛ θαιιηεξγήζεθαλ απνπζία (no drug) ή παξνπζία δηαθφξσλ 

ζπγθεληψζεσλ ληανπλνξνπκπηθίλεο (DNR) γηα ελδεδεηγκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηα επίπεδα 

ηεο phospho – JNK θαη ηεο νιηθήο JNK πξσηεΐλεο εθηηκήζεθαλ κε αλάιπζε θαηά Western ζε 

νιηθά θπηηαξηθά εθρπιίζκαηα κε εηδηθά αληηζψκαηα. U937*; θπηηαξηθφ εθρχιηζκα απφ U937 

θχηηαξα εθηεζεηκέλα ζε 1κΜ DNR γηα 60 ιεπηά.    

 

2.3 Η απνζηώπεζε ηνπ γνληδίνπ JNK1 ζηα ρεκεηνεπαίζζεηα U937 

θύηηαξα θαζηζηά ηα θύηηαξα απηά αλζεθηηθά ζηηο αλζξαθπθιίλεο 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζεκαζία ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζην ππφ εμέηαζε ΟΜΛ 

κνληέιν ρεκεην - αληίζηαζεο, εμεηάζακε εάλ ε αξλεηηθή ξχζκηζε ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK ζηα 

επαίζζεηα U937 θχηηαξα δπλαηφλ λα θαζηζηά ηα θχηηαξα απηά αλζεθηηθά ζηηο αλζξαθπθιίλεο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ έγηλε ζηαζεξή δηακφιπλζε ησλ U937 θπηηάξσλ κε ην πιαζκηδηαθφ θνξέα BLOCK- 

iT™ Pol II miR-MAPK8 πνπ επάγεη ηελ έθθξαζε αλαζηαιηηθψλ mRNA (micro – inhibitory 

RNA’s) ελαληίσλ φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιφγσ καηίζκαηνο mRNA γηα ηε JNK1 (JNK1 / miRNA 

Α) ή κε θελφ θνξέα κάξηπξα (empty vector). Σα επίπεδα έθθξαζεο ηεο πξσηεΐλεο JNK1 ήηαλ 
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ζρεδφλ κε αληρλεχζηκα ζηα JNK1 / miRNA Α U937 θχηηαξα, ζε αληίζεζε κε ηελ ηζρπξή 

πξσηετληθή έθθξαζε ηεο JNK1 ζηα «άγξηνπ ηχπνπ - WT» U937 θαζψο θαη ηα  empty vector U937 

θχηηαξα (Δηθφλα 3Α). εκαληηθά, ε επαγφκελε απφπησζε κεηά απφ επίδξαζε DNR (1 κΜ) θαη 

DOX (1.5 κΜ) γηα 24 ψξεο βξέζεθε κεησκέλε θαηά 50.4% θαη 61.3% αληίζηνηρα ζηα JNK1 / 

miRNA Α U937 θχηηαξα, ζε ζρέζε κε ηα WT θαη ηα empty vector U937 θχηηαξα. (P< 0.001; 

Δηθφλα 3B). Ζ απφπησζε ζηα JNK1 / miRNA Α U937 βξέζεθε ζεκαληηθά κεησκέλε ζε ζρέζε κε 

ηα θχηηαξα – κάξηπξεο θαη ηα WT U937 θχηηαξα θαη θαηφπηλ έθζεζεο ζηηο αλζξαθπθιίλεο γηα 

κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, έσο θαη 72 ψξεο (Δηθφλα 3Β). Δπηπιένλ, παξφκνηα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ απνζηψπεζε ηεο JNK1 ζηα U937 θχηηαξα κε δηακφιπλζή ηνπο κε έλαλ 

δεχηεξν δηαθξηηφ, εηδηθφ γηα ηε JNK1 miRNA πιαζκηδηαθφ θνξέα (JNK1 / miRNA B). ε 

ζπκθσλία κε ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα, πξν – επψαζε ησλ U937 θπηηάξσλ κε ην πεπηίδην 

420116, ην νπνίν έρεη δεηρζεί λα ζπλδέεηαη θαη λα αλαζηέιιεη ηε θσζθνξπιίσζε ησλ JNK 1 & 2 (1 

κΜ, Calbiochem), κείσζε ζε κηθξφηεξν αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ηε DNR – επαγφκελε 

απφπησζε, ζε ζρέζε κε U937 θχηηαξα πνπ επσάζηεθαλ κε πεπηίδην – αξλεηηθφ κάξηπξα. (mean ± 

SD = 59.3 ± 2.6 vs 71,6 ± .2, P = 0.013 < 0.05). 
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Δηθόλα 3. Ζ απνζηώπεζε ηνπ JNK1 γνληδίνπ ζηα επαίζζεηα U937 θύηηαξα θαζηζηά ηα 

θύηηαξα απηά αλζεθηηθά ζηε DNR – επαγόκελε απόπηωζε. Σα U937 θχηηαξα 

δηακνιχλζεθαλ ζηαζεξά κε ηνπο πιαζκηδηαθνχο θνξείο JNK1 / miRNA A θαη B ή κε θελφ 

θνξέα κάξηπξα (empty vector). (A) Ζ έθθξαζε ηεο πξσηεΐλεο JNK1 βξέζεθε ζεκαληηθά 

κεησκέλε ζηα U937 θχηηαξα πνπ δηακνιχλζεθαλ κε ηα πιαζκίδηα  JNK1 / miRNA A θαη B, ζε 

ζρέζε κε ηα άγξηνπ ηχπνπ (WT) U937 θαη ηα empty vector – U937 θχηηαξα. Σα απεηθνληδφκελα 

blots είλαη απφ ηελ ίδηα γέιε αθξπιακηδίνπ θαη εκθαλίζηεθαλ ηαπηφρξνλα. (Β) Σα JNK1 / 

miRNA A θαη B θαη ηα empty – vector U937 θχηηαξα θαιιηεξγήζεθαλ κε 1 κΜ DNR ή 1.5 κΜ 

DOX ή ρσξίο πξνζζήθε θαξκάθνπ (No drug) γηα ηα ελδεδεηγκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ε 

απφπησζε εθηηκήζεθε κε ηελ ηερληθή ηεο annexin V θαη θπηηαξνκεηξία ξνήο.  
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2.4 H ελεξγνπνίεζε ηεο θηλάζεο JNK ζηα ρεκεηναλζεθηηθά 

U937R θύηηαξα ΟΜΛ επαηζζεηνπνηεί ηα θύηηαξα απηά ζηηο 

αλζξαθπθιίλεο 

Γηα λα δηεξεπλήζνπκε εάλ ε αδπλακία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηα U937R θχηηαξα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ρεκεηναληίζηαζε απηψλ ησλ θπηηάξσλ, ειέγμακε θαηά πφζν ε εθιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ 

κνλνπαηηνχ ηεο JNK ζηα αλζεθηηθά U937R θχηηαξα δχλαηαη λα αλαζηξέςεη ηε ρεκεηναληνρή ηνπο 

θαη λα ηα επαηζζεηνπνηήζεη ζηηο αλζξαθπθιίλεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, θάλακε παξνδηθή δηακφιπλζε 

ησλ U937R θπηηάξσλ κε ην πιαζκίδην pEBG / SEKED ην νπνίν θσδηθνπνηεί κία κεηαιιαγκέλε, 

δηαξθψο ελεξγή κνξθή ηεο άλσζελ, ελεξγνπνηεηηθήο ηεο JNK MAP2K θηλάζεο MKK4 / SEK1. Ζ 

απφδνζε ηεο δηακφιπλζεο ήηαλ 39 ± 5% (n = 3), θαη ηα pEBG / SEKED δηακνιπλζέληα θχηηαξα 

εμέθξαδαλ πςειφηεξα επίπεδα ηεο πξσηεΐλεο phospho-MKK4/SEK1 θαη πςειφηεξα ελδνγελή θαη 

ρεκεην - επαγφκελα  επίπεδα phospho-JNK, ζε ζρέζε κε ηα θχηηαξα κάξηπξεο. (Δηθφλα 4A). 

Αθνινχζσο, έγηλε επψαζε ησλ pEBG / SEKED θαη empty vector U937R κε ή ρσξίο 1 κΜ DNR ή 

1.5 κΜ DOX γηα 24 ψξεο θαη αλάιπζε ηεο επαγφκελεο απφπησζεο κε ρξψζε ησλ θπηηάξσλ κε  

Αnnexin-V θαη θπηηαξνκεηξία ξνήο. Βξέζεθε φηη ε in vitro ζεξαπεία κε αλζξαθπθιίλεο δελ είρε 

θακία επίδξαζε ζηελ απζφξκεηε απφπησζε ζηελ θαιιηέξγεηα ζηα empty vector δηακνιπλζέληα 

U937R θχηηαξα αιιά αχμεζε ηελ απζφξκεηε απφπησζε ζηα pEBG / SEKED U937R θχηηαξα θαηά 

3.3 θνξέο (DNR 1 κΜ, 24 hr) θαη 3.1 θνξέο (DOX 1.5 κΜ, 24 hr) (Δηθφλεο 4 B - C). Σα 

απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ε θαηαζηνιή ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε ρεκεηναληίζηαζεο ζηα U937R θχηηαξα. Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα απηά  ζπληζηνχλ φηη ε 

αληίζηαζε ησλ ιεπραηκηθψλ βιαζηψλ ΟΜΛ ζηηο αλζξαθπθιίλεο δχλαηαη λα αλαζηξαθεί κε 

εθιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK.  
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Δηθόλα 4. H ελεξγνπνίεζε ηεο θηλάζεο JNK ζηα ρεκεηναλζεθηηθά U937R θύηηαξα 

ΟΜΛ επαηζζεηνπνηεί ηα θύηηαξα απηά ζηηο αλζξαθπθιίλεο. Σα U937R θχηηαξα 

δηακνιχλζεθαλ παξνδηθά είηε κε ην πιαζκίδην pEBG / SEKED πνπ θσδηθνπνηεί κία 

δηαξθψο ελεξγή κνξθή ηεο MKK4 / SEK1, ή κε θελφ θνξέα (empty vector). (A) Tα 

ελδνγελή (No drug) θαη ηα DNR – επαγφκελα επίπεδα (1 κΜ daunorubicin, 1 hr) ηεο 

phospho – JNK θαη ηα βαζηθά επίπεδα ηεο άλσζελ ηεο JNK phopsho – MKK4 βξέζεθαλ 

απμεκέλα ζηα PEBG / SEKED U937 θχηηαξα ζε ζρέζε κε ηα empty vector U937 θχηηαξα, 

φπσο εθηηκήζεθε κε ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο θαηά western ζε νιηθά θπηηαξηθά 

εθρπιίζκαηα. (Β) Σα PEBG / SEKED θαη ηα empty vector U937 θχηηαξα θαιιηεξγήζεθαλ 

παξνπζία 1κΜ DNR ή 1.5κΜ DOX ή ρσξίο θάξκαθν (No Drug) γηα 24 ψξεο θαη ε 

επαγφκελε απφπησζε αλαιχζεθε κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Παξνπζηάδνληαη δχν 

αληηπξνζσπεπηηθά πεηξάκαηα (i, ii). Ζ κέζε ηηκή ± SD απφ ηξία αλεμάξηεηα πεηξάκαηα εηο 

ηξηπινχλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα iii.  
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πλνςίδνληαο, ηα απνηειέζκαηα ησλ in vitro πεηξακάησλ καο ππνδεηθλχνπλ έλαλ νπζηψδε ξφιν 

ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK ζηε κεηάδνζε ηνπ απνπησηηθνχ ζήκαηνο θαηφπηλ επίδξαζεο 

αλζξαθπθιηλψλ ζηα ιεπραηκηθά θχηηαξα ΟΜΛ. Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία καο δείρλνπλ φηη ε 

ελδνγελήο αδπλακία ελεξγνπνίεζεο, ή ε θαηαζηνιή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηνπο βιάζηεο 

ΟΜΛ ζρεηίδεηαη κε αλάπηπμε αληίζηαζεο ζηηο αλζξαθπθιίλεο. Γηα λα δηεξεπλήζνπκε πεξαηηέξσ 

απηή ηε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, ειέγμακε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο JNK ζε πξσηνγελείο βιάζηεο 

αζζελψλ κε ΟΜΛ θαη ζπζρεηίζακε ηα απνηειέζκαηα κε ηελ in vivo, θιηληθή αληαπφθξηζε ησλ 

αζζελψλ κε ΟΜΛ ζε ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ πεξηέρνπζα αλζξαθπθιίλε.   
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2.5 H απνπζία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζε πξωηνγελείο βιάζηεο ΟΜΛ 

ζρεηίδεηαη κε θηωρή αληαπόθξηζε ηωλ αζζελώλ ΟΜΛ ζηελ 

ρεκεηνζεξαπεία εθόδνπ 

Αλαιχζακε ην κνλνπάηη ηεο JNK ζε 29 πξσηνγελή δείγκαηα κπεινχ ησλ νζηψλ πξνεξρφκελα απφ 

αζζελείο κε ΟΜΛ. Απφ ηνπο αζζελείο απηνχο, 10 πέηπραλ πιήξε χθεζε (ΠΤ) κεηά απφ ηελ πξψηε 

ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ θαη 8 αζζελείο είραλ αλζεθηηθή λφζν, ελψ νη ππφινηπνη 11 αζζελείο δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα αμηνινγεζνχλ γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία, θαζψο είηε απεβίσζαλ απφ 

επηπινθέο ηνμηθφηεηαο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο (n = 2) είηε έιαβαλ κφλν ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία 

ιφγσ κεγάιεο ειηθίαο θαη επεξεαζκέλεο γεληθήο θαηάζηαζεο (n = 9). Με βάζε ηα in vitro 

απνηειέζκαηά καο φηη ε απνπζία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK  ζρεηίδεηαη κε ρεκεηναληίζηαζε, 

ειέγμακε ηελ επαγσγή ηεο phospho – JNK ζε πξσηνγελή θχηηαξα ΟΜΛ κεηά απφ βξαρείαο 

δηάξθεηαο (30 – 60 ιεπηά) in vitro έθζεζε ζηε DNR (1 κΜ) θαη ζπζρεηίζακε ηα απνηειέζκαηα κε 

ηα θιηληθά δεδνκέλα ησλ αζζελψλ κε ΟΜΛ. Γε βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ελδνγελψλ, 

βαζηθψλ επηπέδσλ phospho – JNK ζηα πξσηνγελή θχηηαξα ΟΜΛ θαη ηεο θιηληθήο αληαπφθξηζεο 

ησλ αζζελψλ κε ΟΜΛ ζηε ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ. ε 10 απφ ηα 29 δείγκαηα ΟΜΛ (34.5 %) ε in 

vitro επίδξαζε DNR νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ ελδνγελψλ επηπέδσλ ηεο phospho – JNK  ≥ 2 θνξέο 

(κέζε αχμεζε = 10 θνξέο, εχξνο 2 – 89, νκάδα JNK ελεξγνπνηεηψλ). Αληηζέησο, ζηα ππφινηπα 19 

δείγκαηα (65.5 %) ε έθζεζε ζηε DNR δελ πξνθάιεζε αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ βαζηθψλ επηπέδσλ 

phospho – JNK (κέζε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ επηπέδσλ = 1, εχξνο 0.3 – 1.5, νκάδα κε 

ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK) (Δηθφλα 5A).   

πζρεηίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηνπο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο κε ηα 

θιηληθά ζηνηρεία ησλ αζζελψλ κε ΟΜΛ βξέζεθε φηη θαη νη 8 αζζελείο πνπ εκθάληζαλ πξσηνγελή 

αληίζηαζε ζηε ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ αλήθαλ ζηελ νκάδα φπνπ δελ παξαηεξήζεθε in vitro 

ελεξγνπνίεζε ηεο JNK. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 6 απφ ηνπο 10 αζζελείο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηε 
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ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ αλήθαλ ζηελ νκάδα ησλ JNK – ελεξγνπνηεηψλ (P = 0.012 <0.05).  

Δπηπιένλ, ηα πξσηνγελή ιεπραηκηθά θχηηαξα ησλ αζζελψλ πνπ πέηπραλ ΠΤ εκθάληζαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ελδνγελψλ επηπέδσλ phospho – JNK θαηφπηλ 

επίδξαζεο DNR ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ησλ αζζελψλ ΟΜΛ κε αλζεθηηθή λφζν 

(mean ± SEM; 11 ± 8 vs 1 ± 0.1, P = 0.02) (Εικόνα 5B). Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ήηαλ ην εχξεκα φηη ε 

απνπζία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηνπο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ζρεηίδεηαη θαη κε άιια θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά δπζκελνχο πξφγλσζεο ζηελ ΟΜΛ, φπσο ΟΜΛ εμειηζζφκελε απφ πξνυπάξρνλ 

ΜΓ (P = 0.017) θαη γεξαηφηεξε ειηθία ηνπ αζζελνχο (κέζε ειηθία ησλ JNK ελεξγνπνηεηψλ 75 

έηε ζε ζρέζε κε 64.5 έηε ζηελ νκάδα κε ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK, P = 0.046). Οη ζηαηηζηηθέο 

ζπζρεηίζεηο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK  ζηνπο πξσηνγελείο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ΟΜΛ θαη ησλ 

θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αζζελψλ κε ΟΜΛ ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.   

Δθφζνλ ηα αλσηέξσ αλαθεξζέληα δπζκελνχο πξφγλσζεο θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ΟΜΛ 

(αλζεθηηθή λφζνο ζηε ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ, κεγάιε ειηθία, ΟΜΛ εμειηζζφκελε απφ 

πξνυπάξρνλ ΜΓ) έρνπλ ζπζρεηηζηεί βηβιηνγξαθηθά κε ηελ παξνπζία ζηνπο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο 

P – γιπθνπξσηεΐλεο, ειέγμακε ζηνπο αζζελείο κε αλζεθηηθή ΟΜΛ πνπ δελ ελεξγνπνίεζαλ ηε JNK 

(n = 8) ηελ ελεξγφηεηα ηεο αληιίαο P - gP. εκαληηθά απμεκέλε ελεξγφηεηα ηεο αληιίαο P - gP 

βξέζεθε κφλν ζε 2 αζζελείο, εληζρχνληαο πεξαηηέξσ ηελ in vitro παξαηήξεζή καο φηη ην κνλνπάηη 

ηεο JNK δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ρεκεηναληίζηαζεο ζηελ ΟΜΛ. 

πλνςίδνληαο, ηα in vivo απνηειέζκαηά καο ππνδεηθλχνπλ φηη ε απνπζία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK 

ζηνπο πξσηνγελείο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο δπλαηφλ λα ραξαθηεξίδεη πεξηπηψζεηο ΟΜΛ κε ηδηαίηεξα 

θιηληθά θαη βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δπζκελή αληαπφθξηζε ζηελ ηζρχνπζα ρεκεηνζεξαπεία 

εθφδνπ.  
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Δηθόλα 5. Δλεξγνπνίεζε ηεο JNK ζε πξωηνγελή δείγκαηα κπεινύ αζζελώλ κε ΟΜΛ. Φξέζθα 

νιηθά κνλνπχξελα θχηηαξα κπεινχ αζζελψλ κε ΟΜΛ θαιιηεξγήζεθαλ κε 1 κΜ DNR γηα 30 θαη 

60 ιεπηά ή ρσξίο DNR (No drug) γηα 60 ιεπηά θαη ε έθθξαζε ηεο phospho – JNK εθηηκήζεθε κε 

αλάιπζε θαηά western. ην (Α) παξνπζηάδνληαη ηξία αληηπξνζσπεπηηθά πεηξάκαηα απφ 3 δείγκαηα 

κπεινχ αζζελψλ κε ΟΜΛ φπνπ παξαηεξήζεθε ελεξγνπνίεζε ηεο JNK (i) θαη  απφ 3 δείγκαηα φπνπ 

δελ παξαηεξήζεθε ελεξγνπνίεζε ηεο JNK (ii). Tα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ελεξγνπνίεζεο 

ηεο JNK ζηα κπειηθά δείγκαηα αζζελψλ κε ΟΜΛ ζπλνςίδνληαη ζην δηάγξακκα Β. Οη αζζελείο πνπ 

πέηπραλ ΠΤ εκθάληζαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ ελδνγελψλ επηπέδσλ 

phospho – JNK θαηφπηλ επίδξαζεο DNR ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ησλ αζζελψλ 

ΟΜΛ κε αλζεθηηθή λφζν (mean ± SEM; 11 ± 8 vs 1 ± 0.1, P = 0.02). 
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Variable (n) JNK activators, 

N / total (%) 

JNK non-activators, 

N / total (%) 

P JNK activation, 

mean ± SEM 

P 

All (n=29) 10/29 (34.5%) 19/29 (65.5%)  

 

         5.5±3 

 

 

Median age 64,5y 75y 0.046
†
   

Disease 

biology 

de novo 

MDS/AML 

 

 

 

7/29 (24.1%) 

3/29 (10.4%) 

 

 

4/29 (13.8%) 

15/29 (51.7%) 

 
 

0.017
‡
 

 

 

10.5±8 

2,3±1 

 

 

 

0.083
†
 

Response to 

Chemo
□
 

CR 

refractory 

all 

 

 

6/18 (33.4%) 

0/18 (0%) 

6/18 (33.4%) 

 

 

4/18 (22.2%) 

8/18 (44.4%) 

12/18 (66.6%) 

 

 

 

0.012
‡
 

 

 

11±8 

1±0.1 

6.8±4.8 

 

 

0.02
†
 

 

Πίλαθαο 1. ηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK κεηά απφ in vitro έθζεζε ησλ 

πξσηνγελψλ βιαζηψλ κπεινχ αζζελψλ κε ΟΜΛ ζηε DNR θαη ησλ θιηληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

αζζελψλ κε ΟΜΛ. 
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2.6 Η απνπζία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηα U937R αλζεθηηθά θύηηαξα 

ΟΜΛ δελ νθείιεηαη ζε δηαηαξαρή ζηελ ελδνθπηηάξηα παξαγωγή ROS  

Πξνεγνχκελα εκπεξηζηαησκέλα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα έρνπλ δείμεη φηη ε αλζξαθπθιίλε DNR 

ελεξγνπνηεί ηνλ θπηηαξηθφ κεραληζκφ αληίδξαζεο ζην ζηξεο κέζσ πδξφιπζεο κεκβξαληθψλ 

ιηπηδίσλ (ζθηγγνκπειίλε, θεξακίδην) θαη παξαγσγήο φμηλσλ ειεπζέξσλ ξηδψλ (ROS).(92) Καζψο νη 

ελδνθπηηάξηεο ROS απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ εξέζηζκα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο 

JNK ζε πνηθίια θπηηαξηθά ζπζηήκαηα, κειεηήζακε εάλ ε απνπζία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηα 

αλζεθηηθά θχηηαξα ΟΜΛ νθείιεηαη ζε δηαηαξαρή ζηελ παξαγσγή ησλ ROS άλσζελ ηεο JNK. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ζπγθξίλακε ηα επαίζζεηα U937 θαη ηα αλζεθηηθά U937R θχηηαξα ΟΜΛ σο πξνο 

ηελ ελδνθπηηάξηα παξαγσγή ROS θαηφπηλ in vitro έθζεζεο ζε αλζξαθπθιίλεο κε ρξψζε ησλ 

θπηηάξσλ κε DCF - DA θαη αλάιπζε κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. Tα ελδνγελή επίπεδα ROS ήηαλ 2.1 

θνξέο πςειφηεξα ζηα αλζεθηηθά U937R θχηηαξα ζε ζρέζε κε ηα επαίζζεηα U937 θχηηαξα (mean 

± SD: 211.3 ± 34 vs 97.48 ± 8.72, P < 0.001). Ωζηφζν, in vitro έθζεζε ησλ θπηηάξσλ ζε 

αλζξαθπθιίλεο (1 κΜ DNR, 5 - 60 min), θαζψο θαη ζε Ζ202 (10 κΜ – 1 mM) αχμεζαλ ζηνλ ίδην 

βαζκφ ηα ελδνθπηηάξηα επίπεδα ROS ηφζν ζηα επαίζζεηα U937 φζν θαη ζηα αλζεθηηθά U937R 

θχηηαξα (Δηθφλα 6A). Οη ROS πνπ παξάγνληαη ελδνθπηηάξηα κεηαβνιίδνληαη απφ εηδηθά 

αληηνμεηδσηηθά έλδπκα (θαηαιάζε, GSTP1-1, MnSOD, Glutathione Peroxidase). πγθξίλακε ηα 

U937R θαη ηα U937 θχηηαξα σο πξνο ηελ πξσηετληθή έθθξαζε απηψλ ησλ ελδχκσλ ηφζν ζε βαζηθφ 

επίπεδν φζν θαη θαηφπηλ έθζεζεο ησλ θπηηάξσλ ζε DNR κε ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο θαηά 

Western. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6B θαη νη δχν θπηηαξηθέο ζεηξέο ΟΜΛ παξνπζίαζαλ 

παξφκνηα ελδνγελή θαη DNR – επαγφκελα πξσηετληθά επίπεδα θαηαιάζεο, GSTP1-1, MnSOD θαη 

Glutathione Peroxidase.  

Σν αληηνμεηδσηηθφ έλδπκν Glutathione S - transferase P1 - 1 (GSTP1 - 1) έρεη επηπιένλ πξνζθάησο 

πξνηαζεί σο αλαζηνιέαο ηεο θσζθνξπιίσζεο ηεο JNK, κέζσ άκεζεο ζχλδεζεο θαη αλαζηνιήο ηεο 
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πξσηεΐλεο JNK θαηφπηλ επίδξαζεο ζην θαξβφμπ – ηειηθφ ηεο άθξν.(110) ηα πξσηνγελή δείγκαηα 

κπεινχ αζζελψλ κε ΟΜΛ ειέγμακε ηελ έθθξαζε ηεο GSTP1-1 πξσηεΐλεο κε αλάιπζε θαηά 

western θαζψο θαη ηελ ελδερφκελε παξνπζία αλνζνζπκπιέγκαηνο κεηαμχ ηεο GSTP1-1 θαη ηεο 

JNK πξσηεΐλεο κε ηελ ηερληθή ηεο αλνζνθαηαθξήκληζεο (immunoprecipitation). Αλ θαη 

δηαπηζηψζακε ηζρπξή έθθξαζε ηεο GSTP1 - 1 πξσηεΐλεο ζε φια ηα εμεηαζζέληα δείγκαηα κπεινχ 

αζζελψλ κε ΟΜΛ (Δηθφλα 6C), δελ αληρλεχζακε GSTP1-1 / JNK αλνζνζχκπιεγκα κε ηελ ηερληθή 

ηεο αλνζνθαηαθξήκληζεο ζε θακία πεξίπησζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα αλσηέξσ δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ζηελ απνπζία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK 

θαηφπηλ επίδξαζεο αλζξαθπθιηλψλ ζηα ρεκεηναλζεθηηθά θχηηαξα ΟΜΛ δελ ελέρεηαη δηαηαξαρή 

ζηελ παξαγσγή ησλ ROS άλσζελ ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK ή αλαζηνιή ηεο JNK ζε πξσηετληθφ 

επίπεδν απφ ηελ πξσηεΐλε GSTP1-1. 
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Δηθόλα 6: Δλδνθπηηάξηα παξαγσγή ROS (A) θαη έθθξαζε αληη – νμεηδσηηθψλ ελδχκσλ ζηα 

επαίζζεηα U937 θαη ηα αλζεθηηθά U937R θχηηαξα (Β) θαη ζε πξσηνγελή δείγκαηα κπεινχ 

αζζελψλ κε ΟΜΛ (C). Pt; αζζελήο  
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3. πδήηεζε 

3.1 Υεκεηναληίζηαζε ζηελ νμεία κπεινγελή ιεπραηκία: Ρ – 

γιπθνπξωηεΐλε θαη ελαιιαθηηθνί κεραληζκνί 

 Ζ Ομεία Μπεινγελήο Λεπραηκία είλαη κία θαθνήζεηα ηνπ αηκνπνηεηηθνχ ηζηνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ εμαηξεηηθή βηνινγηθή εηεξνγέλεηα θαζψο θαη πνηθίιινπζα αληαπφθξηζε ζηελ ηζρχνπζα 

ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή.(1) Δλψ θάπνηνη αζζελείο κε ΟΜΛ αληαπνθξίλνληαη ζηε ρεκεηνζεξαπεία 

εθφδνπ θαη επηηπγράλνπλ πιήξε χθεζε, άιινη αζζελείο εκθαλίδνπλ ρεκεην - αλζεθηηθή λφζν. 

Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ είλαη ην θαηλφκελν ηεο ρεκεην – αληίζηαζεο ζηνπο γεξαηφηεξνπο αζζελείο κε 

ΟΜΛ ( > 65 έηε), νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ΟΜΛ θαη εκθαλίδνπλ 

ρακειά πνζνζηά επίηεπμεο πιήξνπο χθεζεο θαη ζεκαληηθέο επηπινθέο θαη ζλεζηκφηεηα, απφηνθεο 

ηεο θπηηαξνηνμηθήο ρεκεηνζεξαπείαο.(1, 23) Δκπεξηζηαησκέλεο εξεπλεηηθέο κειέηεο έρνπλ 

ζπζρεηίζεη ην θαηλφκελν ηεο ρεκεηναληίζηαζεο κε ηελ έθθξαζε ζηνπο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ηεο P 

– γιπθνπξσηεΐλεο, κίαο αληιίαο ΑΣΡ ε νπνία θαηαλαιψλνληαο ελέξγεηα εμάγεη ηα 

ρεκεηνζεξαπεπηηθά θάξκαθα απφ ην θχηηαξν.(25, 97)  Ωζηφζν, αλάιπζε ηεο έθθξαζεο ηεο P – 

γιπθνπξσηεΐλεο ζε κεγάιεο ζεηξέο δεηγκάησλ αζζελψλ κε ΟΜΛ έδεημαλ φηη ε P - gP δελ 

αληρλεχεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αλζεθηηθήο λφζνπ, ππνδεηθλχνληαο φηη θαη άιινη ελαιιαθηηθνί 

κεραληζκνί ζπλεηζθέξνπλ ζην θαηλφκελν ηεο ρεκεηναληίζηαζεο.(97) ε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ 

επξήκαηα, P - gP (-) θπηηαξηθέο ζεηξέο  ΟΜΛ θαζψο θαη P - gP (+) θχηηαξα ΟΜΛ πνπ έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο επσαζηεί κε ηνλ αλαζηνιέα ηεο P - gP αληιίαο βεξαπακίιε, παξνπζηάδνπλ 

αληίζηαζε ζηηο αλζξαθπθιίλεο.(98, 99) Δπηπιένλ, πεηξακαηηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε έθθξαζε ζηνπο ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ηεο P - gP αληιίαο, άιινη 

θπηηαξηθνί κεραληζκνί επηπξφζζεηα δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εκθάληζε 

ρεκεηναληίζηαζεο.(100)  ε ζπκθσλία κε απηέο ηηο κειέηεο, θαη εκείο παξαηεξήζακε φηη ηα U937R 
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θχηηαξα ΟΜΛ ηα νπνία εθθξάδνπλ ιεηηνπξγηθή P – γιπθνπξσηεΐλε, επέδεημαλ αληνρή ζηελ in 

vitro ζεξαπεία κε αλζξαθπθιίλεο ζε ζπλζήθεο φπνπ ην θάξκαθν είρε πξνιεθζεί ελδνθπηηάξηα. 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζακε απμεκέλε δξαζηηθφηεηα ηεο P - gP αληιίαο κφλν ζε κία κεηνςεθία 

πξσηνγελψλ δεηγκάησλ αζζελψλ κε ΟΜΛ θαη αλζεθηηθή λφζν.  

πκπεξαζκαηηθά, ηα πεηξακαηηθά καο δεδνκέλα ζε ζπλδπαζκφ κε  ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ 

κειεηψλ ππνδεηθλχνπλ φηη, εθηφο απφ ηελ  P - gP – κεζνιαβνχκελε απέθθξηζε ησλ 

ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ απφ ην θχηηαξν, επηπξφζζεηνη θπηηαξηθνί κεραληζκνί δπλαηφλ λα ελέρνληαη 

ζηελ εκθάληζε ρεκεηναληίζηαζεο ζηελ ΟΜΛ. 

 

3.2 JNK θαη ΟΜΛ: ππάξρνληα δεδνκέλα θαη λέα ζηνηρεία από ηελ 

παξνύζα κειέηε 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο MAPK θηλάζεο JNK είλαη κία δπλακηθή ελδνθπηηάξηα αληίδξαζε κεηαγσγήο 

ζήκαηνο ζε δηάθνξα είδε θπηηαξηθνχ ζηξεο, φπσο ε ζεξκφηεηα, ε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία θαη ην 

νμεηδσηηθφ ζηξεο.(57, 58, 101) Πξσηνγελείο ηλνβιάζηεο απφ JNK1
 -
 / 

-
 JNK2 

- 
/ 

-
 έκβξπα θαη απφ 

ΜΚΚ4
 -
 / 

-
 ΜΚΚ7 

- 
/ 

-
 έκβξπα επέδεημαλ εμαηξεηηθή αληίζηαζε ζηελ επαγσγή απφπησζεο κεηά απφ 

επίδξαζε πνιιαπιψλ εηδψλ θπηηαξηθνχ ζηξεο, ππνδεηθλχνληαο φηη ε ελεξγνπνίεζε ηεο JNK κεηά 

ην ζηξεο έρεη νπζηψδε ξφιν ζηελ πξφθιεζε απφπησζεο.(71) Γηεμνδηθή αλάιπζε ησλ αλσηέξσ 

πεηξακαηηθψλ κνληέισλ αλέδεημε φηη ε δηαηαξαρή ζηελ απφπησζε ζρεηίδεηαη κε αδπλακία 

απειεπζέξσζεο απφ ην θχηηαξν κηηνρνλδξηαθψλ πξν – απνπησηηθψλ πξσηετλψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θπηνρξψκαηνο C.(71) Πξνεγνχκελεο κειέηεο ζε θαξθηληθέο ζεηξέο 

απφ ζπκπαγείο φγθνπο έρνπλ δείμεη φηη θπηηαξνηνμηθά θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ επάγνπλ επίζεο ηαρεία θαη αζξφα ελεξγνπνίεζε ηεο JNK.(79) Αλαζηνιή 

ηνπ γνληδίνπ ηεο JNK κε ηελ ηερληθή ησλ dominant negative mutants ζε απηά ηα πεηξάκαηα έδεημε 
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φηη ν πηζαλφο ξφινο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK κεηά απφ επίδξαζε θπηηαξνηνμηθψλ θαξκάθσλ 

είλαη λα πξνσζεί απφπησζε.(79) ε ζπκθσλία κε ηα δεκνζηεπκέλα επξήκαηα ησλ Mansat de Mas 

θαη ζπλεξγάηεο,(92) ζηελ παξνχζα εξγαζία βξέζεθε φηη θαη ηα αληηιεπραηκηθά θάξκαθα ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ αλζξαθπθιηλψλ ληανπλνξνπκπηθίλε θαη ληνμνξνπκπηθίλε ππξνδνηνχλ κία ηαρεία 

ελεξγνπνίεζε ηεο JNK ζηα επαίζζεηα U937 θχηηαξα ΟΜΛ, νδεγψληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

αλζξαθπθιίλεο επάγνπλ απφπησζε ζηα ιεπραηκηθά θχηηαξα πηζαλψο επίζεο κέζσ ελεξγνπνίεζεο 

ηεο JNK. Παξφηη ηα παξαπάλσ πεηξακαηηθά δεδνκέλα πξνηείλνπλ φηη ε ελεξγνπνίεζε ηεο JNK 

απνηειεί πηζαλψο κία γεληθφηεξε πξν – απνπησηηθή απφθξηζε ρεκεηνεπαίζζεησλ θπηηάξσλ ΟΜΛ 

ζηελ θιαζζηθή ρεκεηνζεξαπεπηηθή αγσγή, δελ έρεη κειεηεζεί εάλ ε απνηπρία ησλ ιεπραηκηθψλ 

βιαζηψλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε JNK νδεγεί ζε ρεκεηναληίζηαζε. ηελ παξνχζα κειέηε ηα 

ζηνηρεία καο δείρλνπλ φηη ζηελ αλζεθηηθή ζηηο αλζξαθπθιίλεο Ομεία Μπεινγελή Λεπραηκία ην 

κνλνπάηη ηεο JNK δελ είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη απηή ε δηαηαξαρή δπλαηφλ λα επζχλεηαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ρεκεηναληίζηαζεο. Σα in vitro επξήκαηα καο ζε ιεπραηκηθέο θπηηαξηθέο ζεηξέο 

αλζεθηηθέο ζηηο αλζξαθπθιίλεο θαη, αθφκε ζπνπδαηφηεξα, ηα δεδνκέλα καο ζε πξσηνγελείο 

ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ΟΜΛ αζζελψλ in vivo αλζεθηηθψλ ζηελ ηζρχνπζα ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ, 

ζηεξίδνπλ απηφ ην ζπκπέξαζκα.  

 

 

 

 

 



[93] 
 

3.3 JNK θαη ρεκεηναληίζηαζε ζηελ ΟΜΛ: ζπκπεξάζκαηα από έλα in 

vitro κνληέιν 

ηεξίδνπκε ην ζπκπέξαζκά καο φηη ε απνπζία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζρεηίδεηαη κε 

ρεκεηναληίζηαζε ζηελ ΟΜΛ ζηα αθφινπζα επξήκαηά καο ζην in vitro κνληέιν θπηηαξηθψλ ζεηξψλ 

ΟΜΛ: 

 Πξψηνλ, παξαηεξήζακε φηη ε in vitro επίδξαζε αλζξαθπθιηλψλ δελ ελεξγνπνηεί ηε JNK ζηα 

ρεκεην – αλζεθηηθά URD40 θαη U937R θχηηαξα ΟΜΛ, ελψ ηα ρεκεην - επαίζζεηα U937 θχηηαξα 

εκθαλίδνπλ αζξφα JNK ελεξγνπνίεζε ζηηο ίδηεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο. ηα αλζεθηηθά θχηηαξα 

ΟΜΛ επηβεβαηψζακε φηη ππάξρεη κία αιεζήο δηαηαξαρή ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK θαη φρη απιά 

θαζπζηεξεκέλε ελεξγνπνίεζή ηνπ, δείρλνληαο φηη ε JNK δελ ελεξγνπνηείηαη ζε απηά ηα θχηηαξα 

θαη θαηφπηλ παξαηεηακέλεο έθζεζεο ζηηο αλζξαθπθιίλεο. Σα δεδνκέλα απηά είλαη ζε ζπκθσλία κε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο ζε ζπκπαγείο θαξθίλνπο πνπ δείρλνπλ δηαηαξαρή ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK 

κεηά απφ επίδξαζε ρεκεηνζεξαπείαο ζηα P – gP (+) πνιπαλζεθηηθά θαξθηληθά θχηηαξα καζηνχ 

πνληηθνχ θαη ζε ληνμνξνπκπηθίλε - αλζεθηηθά αλζξψπηλα θαξθηληθά θχηηαξα καζηνχ.(81, 84) 

Ωζηφζν, ζηηο αλσηέξσ κειέηεο παξακέλεη εξψηεκα θαηά πφζν ην θαηλφκελν απηφ είλαη 

απνηέιεζκα αλεπαξθνχο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ λα ππξνδνηήζνπλ 

ελεξγνπνίεζε ηεο JNK ιφγσ άληιεζεο ηνπο έμσ απφ ην θχηηαξν απφ ηελ αληιία P - gP. ηε κειέηε 

καο δείρλνπκε φηη ηα  αλζεθηηθά U937R θχηηαξα ΟΜΛ δελ ελεξγνπνηνχλ ηε JNK ελψ έρνπλ 

πξνζιάβεη ελδνθπηηαξίσο ηελ αλζξαθπθιίλε, δείρλνληαο φηη ε δηαηαξαρή ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK 

είλαη έλα ελδνγελέο ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ θπηηάξσλ.  

Γεχηεξνλ, βξήθακε φηη ε απνζηψπεζε ηνπ γνληδίνπ ηεο JNK1 ζηα ρεκεηνεπαίζζεηα U937 θχηηαξα 

κε ηελ ηερληθή ηνπ RNA silencing πξνζηάηεπζε ηα θχηηαξα απηά απφ ηε DNR θαη DOX – 

επαγφκελε απφπησζε. ε κία άιιε πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε, βξήθακε επίζεο φηη  επψαζε ησλ 

U937 θπηηάξσλ κε ηνλ εηδηθφ γηα ηηο JNK 1 & 2 ρεκηθφ αλαζηνιέα 420116, ν νπνίνο αλαζηέιιεη ηε 
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θσζθνξπιίσζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο JNK,(102) θαζηζηά ηα θχηηαξα απηά 

αλζεθηηθά ζηε DNR. Σα επξήκαηά καο επηβεβαηψλνπλ ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο ηεο Mansat de Mas 

θαη ζπλεξγάηεο,(92) νη νπνίνη έδεημαλ κία ρξνληθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επίδξαζεο DNR, ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK θαη ηεο επαγσγήο απφπησζεο ζηα U937 θχηηαξα, θαη επηπιένλ δείρλνπλ 

φηη α) ε JNK είλαη άκεζνο κεζνιαβεηήο ηεο DNR θαη DOX – επαγφκελεο απφπησζεο ζηα θχηηαξα 

ΟΜΛ θαη φηη β) ε παξεκπφδηζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK επάγεη ρεκεηναληίζηαζε. Ο 

κεραληζκφο κε ηνλ νπνίνλ ε θαηαζηνιή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηα ιεπραηκηθά θχηηαξα 

επάγεη ρεκεηναληίζηαζε είλαη πηζαλψο κέζσ απεπζείαο αλαζηνιήο ηνπ κεραληζκνχ ηεο απφπησζεο. 

Ωζηφζν, κία ελαιιαθηηθή ζεσξία πνπ εξκελεχεη ην πψο ε θαηαζηνιή ηεο JNK νδεγεί ζε ρεκεην – 

αληίζηαζε έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ Zhou θαη ζπλεξγάηεο.(83) ηελ εξγαζία ηνπο νη ζπγθεθξηκέλνη 

ζπγγξαθείο δείρλνπλ φηη ε αχμεζε ηνπ ρακεινχ ελδνγελνχο επηπέδνπ phospho – JNK ζε  P – gP (+) 

θαξθηληθά θχηηαξα παγθξέαηνο θαη ζηνκάρνπ αλαζηξέθεη ηελ αληίζηαζε απηψλ ησλ θπηηάξσλ 

κέζσ θαηαζηνιήο ηεο έθθξαζεο ηεο P – γιπθνπξσηεΐλεο. Παξφηη άιιεο κειέηεο ζε ζπκπαγείο 

φγθνπο  δελ επηβεβαίσζαλ απηά ηα δεδνκέλα,(103, 104) ε κειέηε ησλ Zhou θαη ζπλεξγαηψλ 

ππνδεηθλχεη φηη ζε ζπγθεθξηκέλα πεηξακαηηθά ζπζηήκαηα ε θαηαζηνιή ηεο JNK κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε P – gP θαηλνηχπνπ θαη P – gP επαγφκελεο ρεκεην - αληίζηαζεο. 

Σξίηνλ, γηα λα δείμνπκε φηη ε αληίζηαζε ζηηο αλζξαθπθιίλεο ζηελ ΟΜΛ είλαη άκεζα ζρεηηδφκελε 

κε ηελ θαηαζηνιή ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK, θάλακε εθιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ηεο θαηαζηαικέλεο 

JNK ζηα αλζεθηηθά U937R θχηηαξα κε δηακφιπλζή ηνπο κε έλα δηαξθψο ελεξγφ άλσζελ 

ελεξγνπνηεηή ηεο JNK (PEBG / SEKED). Βξήθακε φηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK 

ζηα  U937R θχηηαξα αλέζηξεςε ηελ αληίζηαζε ησλ θπηηάξσλ απηψλ ζηηο αλζξαθπθιίλεο θαη ηα 

θαηέζηεζε επαίζζεηα ζηε DNR θαη DOX – επαγφκελε απφπησζε. ε ζπκθσλία κε ηα δεδνκέλα 

καο, πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη κνξηαθέο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο νη νπνίεο αλαζηξέθνπλ ηελ 

αληίζηαζε ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ ζηα θιαζζηθά ρεκεηνζεξαπεπηηθά ζθεπάζκαηα θαη επάγνπλ 

απφπησζε, ην επηηπγράλνπλ κε ην λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε JNK ζε απηά ηα θχηηαξα.(105-107) 
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Δπηπιένλ, πξφζθαηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα απφ ηελ νκάδα ηεο Davison θαη ζπλεξγάηεο 

ζπζρεηίδνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο JNK κε θάκςε ηεο ρεκεην – αληίζηαζεο ζε θχηηαξα νμείαο 

πξνκπεινθπηηαξηθήο ιεπραηκίαο (ΟΠΛ), δείρλνληαο φηη ε επίδξαζε  L-buthionine-[S,R]-

sulfoximine (BSO) ελεξγνπνηεί ηε JNK θαη απνθαζηζηά ηελ επαηζζεζία  arsenic trioxide – 

αλζεθηηθψλ NB4 θπηηαξηθψλ ζεηξψλ ΟΠΛ ζην arsenic trioxide.(108)   

 

3.4 JNK θαη ρεκεηναληίζηαζε ζηελ ΟΜΛ: ζπκπεξάζκαηα από έλα in 

vivo κνληέιν 

Διέγμακε ηα in vitro απνηειέζκαηά καο ζε πξσηνγελή θχηηαξα κπεινχ αζζελψλ κε ΟΜΛ πξηλ ηε 

ρνξήγεζε ρεκεηνζεξαπείαο θαη επηβεβαηψζακε ηελ ππφζεζή καο φηη ε ρεκεην - αληίζηαζε ζηελ 

ΟΜΛ δπλαηφλ λα νθείιεηαη ζε θαηαζηνιή ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK. Μειεηήζακε ηηο δπλακηθέο 

κεηαβνιέο ησλ επηπέδσλ ηεο phospho – JNK ζε πξσηνγελή ιεπραηκηθά θχηηαξα θαηφπηλ in vitro 

έθζεζήο ηνπο ζε αλζξαθπθιίλεο. Βξήθακε φηη φινη νη αζζελείο καο πνπ ήηαλ αλζεθηηθνί ζηε 

ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ δελ επέδεημαλ ελεξγνπνίεζε ηεο JNK. Αληηζέησο, νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο αζζελείο κε ΟΜΛ πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηε ρεκεηνζεξαπεία εθφδνπ, ελεξγνπνίεζαλ ηαρέσο 

ηε JNK ζηα ιεπραηκηθά ηνπο θχηηαξα. Αλ θαη ην εμεηαζζέλ δείγκα αζζελψλ είλαη  κηθξφ, ε ζαθήο 

δηάθξηζε ησλ δχν ππννκάδσλ κε βάζε ην πξφηππν ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζε ζπλδπαζκφ κε ηα in 

vitro δεδνκέλα καο ππνδεηθλχνπλ φηη ε αδπλακία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK θαη ε ρεκεην - αληίζηαζε 

ζηελ ΟΜΛ ζρεηίδνληαη αηηηνινγηθά. ε αληηζηνηρία κε  ηα επξήκαηά καο, ε Sampath θαη 

ζπλεξγάηεο αλέιπζαλ πξσηνγελείο βιάζηεο αζζελψλ κε ΟΜΛ 1 εκέξα θαηφπηλ ρνξήγεζεο 

θπηαξακπίλεο θαη ηνπ πεηξακαηηθνχ ζθεπάζκαηνο UCN – 01 θαη βξήθαλ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK θαη ηεο αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία.(109) Ζ αλσηέξσ εξεπλεηηθή εξγαζία 

ππνδεηθλχεη επίζεο φηη ν πηζαλφο ξφινο ηεο JNK σο δείθηε αληαπφθξηζεο ζηε ρεκεηνζεξαπεία ζηελ 

ΟΜΛ πηζαλψο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε ρνξήγεζε αλζξαθπθιηλψλ. Αλ θαη ην ελδερφκελν απηφ 
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κέλεη λα δηεξεπλεζεί απφ πεξαηηέξσ κειέηεο, ε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηνπο 

ιεπραηκηθνχο βιάζηεο δπλαηφλ λα ρξεζηκεχζεη σο κία θαξκαθνδπλακηθή δνθηκαζία σθέιηκε γηα 

ηε ιήςε ζεξαπεπηηθψλ απνθάζεσλ, ηδηαηηέξσο ζηελ πεξίπησζε ησλ γεξαηφηεξσλ αζζελψλ κε 

ΟΜΛ, φπνπ ην θιηληθφ δίιιεκα κεηαμχ ηεο ρνξήγεζεο θπηηαξνηνμηθήο ρεκεηνζεξαπείαο ή 

παξεγνξεηηθήο ζεξαπείαο παξακέλεη θιέγνλ. H αλίρλεπζε ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηνπο 

πξσηνγελείο βιάζηεο δπλαηφλ λα θαηεπζχλεη πξνο ηε ρνξήγεζε ζηάληαξ ρεκεηνζεξαπείαο εθφδνπ 

βαζηδφκελεο ζηελ αλζξαθπθιίλε ζε απηνχο ηνπο αζζελείο ελψ αζζελείο πνπ δελ ελεξγνπνηνχλ ηε 

JNK πηζαλψο ζα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. Ζ ηερληθή ηεο 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο, ε νπνία είλαη ηαρχηεξε θαη απαηηεί ιηγφηεξν πξσηνγελέο πιηθφ, πηζαλψο έρεη 

πιενλεθηήκαηα έλαληη ηεο αλάιπζεο θαηά Western γηα ρξήζε γηα απηφ ην ζθνπφ ζηελ θαζεκεξηλή 

θιηληθή πξάμε. Δπηπιένλ, ην εχξεκά καο φηη ε αδπλακία ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηνπο 

ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ζρεηίδεηαη κε ΟΜΛ εκθαληδφκελε ζε γεξαηφηεξε ειηθία θαζψο θαη κεηά απφ 

ΜΓ, πηζαλψο εξκελεχεη ηε γλσζηή θιηληθά ρεκεην – αληνρή πνπ παξνπζηάδεη ε ΟΜΛ ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη ε ΜΓ / ζρεηηδφκελε ΟΜΛ. Δθφζνλ ππάξρνπλ πνιχ ιίγα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ ελδνθπηηαξίσλ κνλνπαηηψλ κεηαγσγήο ζήκαηνο ζην πςεινχ θηλδχλνπ γηα 

εθηξνπή ζε ΟΜΛ κπεινδπζπιαζηηθφ ζχλδξνκν, ν ξφινο ηεο JNK ζην ΜΓ απαηηεί πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε. 
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3.5 Πηζαλνί κεραληζκνί θαηαζηνιήο ηνπ κνλνπαηηνύ ηεο JNK ζηε 

ρεκεηναλζεθηηθή ΟΜΛ  

ηελ παξνχζα κειέηε καο δηαπηζηψζακε φηη ε αληίζηαζε ζηηο αλζξαθπθιίλεο ζηελ ΟΜΛ δπλαηφλ 

λα θακθζεί κε εθιεθηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK. Δπνκέλσο, ην επφκελν εξψηεκα 

πνπ ηίζεηαη είλαη ε δηεπθξίληζε ησλ κεραληζκψλ πνπ ππνθξχπηνληαη πίζσ απφ ηελ θαηαζηνιή ηνπ 

κνλνπαηηνχ ηεο JNK ζηα ρεκεηναλζεθηηθά ιεπραηκηθά θχηηαξα, θαζψο απηφ κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηε βάζε γηα αλάδεημε πξσηφηππσλ ζηνρεπκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Ζ απνπζία 

ελεξγνπνίεζεο ηεο JNK ζηα αλζεθηηθά ιεπραηκηθά θχηηαξα δπλαηφλ λα νθείιεηαη ζε θαηαζηνιή 

ηεο έθθξαζεο ηνπ JNK γνληδίνπ. Σν ελδερφκελν απηφ δελ είλαη πηζαλφ, εθφζνλ ηφζν νη αλζεθηηθέο 

θπηηαξηθέο ζεηξέο ΟΜΛ φζν θαη φια ηα πξσηνγελή δείγκαηα κπεινχ αζζελψλ κε ΟΜΛ πνπ 

εμεηάζζεθαλ εμέθξαδαλ ηζρπξά ηε JNK πξσηεΐλε. Μία ελαιιαθηηθή ζεσξία πνπ δπλαηφλ λα 

εξκελεχεη  ηελ θαηαζηνιή ηεο JNK ζηελ αλζεθηηθή ΟΜΛ είλαη ε αλαζηνιή ηεο θσζθνξπιίσζεο 

ηεο JNK ζηα αλζεθηηθά θχηηαξα ζην πξσηετληθφ επίπεδν, κέζσ αιιειεπηδξάζεσλ  ηχπνπ 

πξσηεΐλεο / πξσηεΐλεο.(57) Ζ  Glutathione S - transferase P1 - 1 (GSTP1 - 1) είλαη έλα 

αληηνμεηδσηηθφ έλδπκν πνπ έρεη επηπιένλ πξνζθάησο δεηρζεί λα αλαζηέιιεη ηε θσζθνξπιίσζε ηεο 

JNK κέζσ άκεζεο ζχλδεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην θαξβφμπ – ηειηθφ άθξν ηεο JNK 

πξσηεΐλεο.(110) Αλ θαη δηαπηζηψζακε ηζρπξή έθθξαζε ηεο GSTP1 - 1 πξσηεΐλεο ζε φια ηα 

εμεηαζζέληα δείγκαηα  κπεινχ αζζελψλ κε ΟΜΛ θαη αλζεθηηθή λφζν, δελ αληρλεχζακε GSTP1-1 / 

JNK αλνζνζχκπιεγκα κε ηελ ηερληθή ηεο αλνζνθαηαθξήκληζεο (immunoprecipitation) ζε θακία 

πεξίπησζε. Έλα άιιν ελδερφκελν είλαη φηη ε πξσηνγελήο θπηηαξηθή βιάβε δελ αθνξά επζέσο ηε 

JNK πξσηεΐλε αιιά νπζηψδεηο άλσζελ ελεξγνπνηεηέο ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK θηλάζεο. Οη 

ειεχζεξεο φμηλεο ξίδεο (ROS) είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο άλσζελ ελεξγνπνηεηηθά κφξηα ηεο JNK 

θαηφπηλ επίδξαζεο πνηθίισλ εηδψλ θπηηαξηθνχ ζηξεο θαη ε νκάδα ησλ Mansat de Mas θαη 

ζπλεξγάηεο έδεημε φηη ελέρνληαη επίζεο θαη ζηελ επαγσγή θσζθνξπιίσζεο ηεο JNK θαηφπηλ 
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επίδξαζεο αλζξαθπθιηλψλ.(91, 92, 101) ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζακε ην ελδερφκελν ε 

θαηαζηνιή ηεο JNK ζηε ρεκεην – αλζεθηηθή ΟΜΛ λα είλαη απνηέιεζκα αλεπάξθεηαο ησλ 

αλζεθηηθψλ ιεπραηκηθψλ θπηηάξσλ ζηε γέλεζε ROS. Σα ζηνηρεία καο θαηαξξίπηνπλ απηή ηελ 

πηζαλφηεηα, εθφζνλ δελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ επαίζζεησλ θαη αλζεθηηθψλ θπηηαξηθψλ 

ζεηξψλ ΟΜΛ ζηελ ελδνθπηηάξηα παξαγσγή ROS θαη ζηα επίπεδα ησλ αληηνμεηδσηηθψλ θπηηαξηθψλ 

ελδχκσλ θαηφπηλ in vitro έθζεζεο ζε αλζξαθπθιίλε. Δλαιιαθηηθέο ζεσξίεο πνπ δπλαηφλ λα 

εξκελεχνπλ ηε δηαηαξαρή ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK ζηα αλζεθηηθά θχηηαξα θαη κέλεη λα 

δηεξεπλεζνχλ πεξηιακβάλνπλ δηαηαξαρή ζηελ έθθξαζε / ή θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ άλσζελ 

ηεο JNK ελεξγνπνηεηηθψλ MAP3K (MEKK’s, MLK’s, DLK, ASK1/2, TAK1, TPL2) θαζψο θαη 

ησλ θάησζελ αξλεηηθψλ ξπζκηζηψλ ηεο θσζθνξπιησκέλεο JNK (γηα παξάδεηγκα ησλ πξσηετλψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο ησλ MAPK θσζθαηαζψλ).(111) Δπηπιένλ, είλαη πηζαλφλ ε θαηαζηνιή ηεο JNK 

ζηελ αλζεθηηθή ΟΜΛ λα είλαη πιένλ πεξίπινθε. Γηαξθήο ελεξγνπνίεζε ελδνθπηηάξησλ 

κνλνπαηηψλ κεηαγσγήο ζήκαηνο, φπσο ηα κνλνπάηηα PI3K / Akt, MEK / ERK, heat shock proteins 

(Hsp’s) θαη NF - kappaB έρνπλ ζπζρεηηζηεί βηβιηνγξαθηθά κε αξλεηηθή ξχζκηζε θαη θαηαζηνιή 

ηνπ κνλνπαηηνχ ηεο JNK.(57, 112, 113) Πξάγκαηη, κνξηαθέο ζεξαπείεο πνπ ζηνρεχνπλ άιια 

ελδνθπηηάξηα κνλνπάηηα απφ απηφ ηεο JNK, έρεη βξεζεί λα απνθαζηζηνχλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

JNK κνλνπαηηνχ θαη λα αλαζηξέθνπλ ηε ρεκεηναληίζηαζε ιεπραηκηθψλ βιαζηψλ.(105-107, 114, 

115) 
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πκπεξαζκαηηθά, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ελεξγνπνίεζε ηεο 

θηλάζεο JNK θαηφπηλ έθζεζεο ιεπραηκηθψλ βιαζηψλ ΟΜΛ ζε θπηηαξνηνμηθή ρεκεηνζεξαπεία 

εκπεξηέρνπζα αλζξαθπθιίλεο, είλαη κία πξν – απνπησηηθή απφθξηζε, ε νπνία φηαλ αλαζηαιεί, 

ζπλεηζθέξεη ζηελ εκθάληζε ρεκεηναληίζηαζεο. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία καο πξνηείλνπλ φηη in vitro 

δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο ηνπ πξνηχπνπ θσζθνξπιίσζεο ηεο JNK ζε εθηηζέκελνπο ζε ρεκεηνζεξαπεία 

ιεπραηκηθνχο βιάζηεο ΟΜΛ δπλαηφλ λα απνηεινχλ κία ¨θαξκαθνδπλακηθή¨ πξνζέγγηζε κε 

ηδηαίηεξε θιηληθή ζεκαζία σο πξνο ηε ιήςε ζεξαπεπηηθψλ απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, ηα επξήκαηά καο 

δπλαηφλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα λα ζηνρεπζεί ην κνλνπάηη ηεο JNK ζεξαπεπηηθά. ε απηήλ 

ηελ πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαηηέξσο ππφςελ φηη ε ρεκεηναληίζηαζε ζηελ ΟΜΛ δελ 

είλαη κνλνζήκαλην θαηλφκελν αιιά πηζαλψο απνξξέεη απφ ζχγρξνλεο βιάβεο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ 

ελφο θπηηαξηθά επίπεδα (κνλνπάηηα κεηαγσγήο ζήκαηνο, αιιειεπίδξαζε θαξκάθνπ – θπηηαξηθνχ 

ζηφρνπ, κεραληζκνί επηδηφξζσζεο θπηηαξηθήο βιάβεο, απφπησζε). Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε 

δηεπθξίλεζε ησλ θπηηαξηθψλ βιαβψλ πνπ πξνθαινχλ θαηαζηνιή ηεο JNK ζε κία κεξίδα αζζελψλ 

κε ΟΜΛ δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ζπλδπαζκέλσλ, ζηνρεπκέλσλ κνξηαθψλ 

ζεξαπεηψλ γηα λα ππεξπεδεζεί ε ρεκεηναληίζηαζε απηψλ ησλ αζζελψλ.  
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SUMMARY 

Chemotherapy resistance is a major challenge in acute myeloid leukemia (AML). Besides the P-

glycoprotein efflux, additional cellular factors may contribute to drug-resistance in AML. c- Jun N-

terminal Kinase (JNK) is activated after exposure of cells to chemotherapeutics. We asked whether 

chemoresistance in AML is attributed to intrinsic failure of the AML blasts to activate JNK. In vitro 

treatment of U937 AML cell line with anthracyclines induced a rapid and robust JNK 

phosphorylation and apoptosis. In contrast, the anthracyline-resistant derivative cell lines U937R 

and URD40 showed no JNK activation after exposure to anthracyclines, also at doses that resulted 

in high accumulation of the drug within the cells. RNA interference-based depletion of JNK1 in 

drug-sensitive U937 cells made them chemoresistant, whereas selective restoration of the inactive 

JNK pathway in the resistant U937R cells sensitized them to anthracyclines. Short-term in vitro 

exposure of primary AML cells (n=29) to daunorubicin showed a strong correlation between the in 

vitro pharmacodymanic changes of phospho-JNK levels and the response of patients to standard 

induction chemotherapy (P=0.012). We conclude that JNK activation failure confers another 

mechanism of anthracycline resistance in AML. Elucidating the ultimate mechanisms leading to 

JNK suppression in chemoresistant AML may be of major therapeutic value. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 ΓΔ:                       Γελ Έγηλε 

ΚΝ:                    Κεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

ΚΦ:                      Καηά Φχζε  

ΜΓ:                    Μπεινδπζπιαζηηθφ χλδξνκν 

ΟΜΛ:                   Ομεία Μπεινγελήο Λεπραηκία 

ΠΘ:                      Παξεγνξεηηθή Θεξαπεία 

ΠΤ:                      Πιήξεο Ύθεζε 

 

ΑΓΓΛΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

AML:                  Acute Myeloid Leukemia 

AU:                    Arbitary Units 

Bcl – 2:               B – cell lymphoma gene -2 

BSO:                  L-buthionine-[S,R]-sulfoximine 

CBF:                  Core Binding Factor 

CN:                    Normal caryotype 

CsA:                   Cyclosporine A 
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Cyt:                  Cytarabine 

DNR:               Daunorubicin 

DOX:               Doxorubicin 

ERK:                Extra signal regulated kinase 

ETO:                Etoposide 

FAB:               French – American – British classification 

FACS:             Fluorescence Activated Cell Sorting 

FBS:                 Fetal Bovine Serum 

GSTP1-1:         Glutathione S - transferase P1 – 1 

HDCyt:            High dose Cytarabine 

HSP:                Heat Shock Protein 

Ida:                  Idarubicin 

ITD:                Internal Tandem Duplication 

JM:                  Juxtamembrane 

JNK:               c – Jun NH2 terminal kinase 

KDa:              Kilo Dalton 

MAPK:          Mitogen activated protein kinase 

MDR – 1:       Multi Drug Resistance – 1 

MDS:              Myelodysplastic Syndrome 
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MFI:             Mean Fluorescence Intensity 

MKP:            Mitogen Kinase Phosphatase 

MMR:           Mismatch Repair  

MPO:            Myeloperoxidase 

NFkB:           Nuclear Factor kappa B 

NPM1:          Nucleophosmin 

P – gP:           P – glycoprotein 

PE:                Phycoerythrin 

PI:                 Propidium Iodide 

ROS:             Reactive Oxygen Species 

SAPK:          Stress Activated Protein Kinase 

SD:               Standard Deviation 

SEM:            Standard Error of the Mean 

Smac:           Second mitochondria derived activator of apoptosis 

TNF – a:      Tumor Necrosis Factor – alpha 

WHO:         World Health Organization 

WT:             Wild type 
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