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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Θεωρητικό υπόβαθρο: Το οξειδωτικό στρες (ΟΣ) ορίζεται ως το παθολογικό αποτέλεσμα που 
προκύπτει από τη διαταραχή της ισορροπίας των κυτταρικών συγκεντρώσεων των οξειδωτικών, 
δραστικών ενώσεων και των αντιοξειδωτικών μορίων. Εκτός από τη βλάβη που υπόκεινται οι 
πρωτεΐνες και τα λιπίδια, το ΟΣ μπορεί επίσης να προκαλέσει μεταλλάξεις και επιγενετικές 
μεταβολές καταστρέφοντας τόσο το DNA όσο και τις πρωτεΐνες που τροποποιούν τη χρωματίνη. 
Παρ' όλα αυτά, στα θυρεοειδικά θυλακιώδη κύτταρα παράγονται σε καθημερινή βάση υψηλές 
ποσότητες υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2), οξειδωτικής ουσίας απαραίτητης για την 
πραγματοποίηση της θυρεοειδικής ορμονογένεσης. Δεδομένου ότι ένα ελάχιστο ποσό οξειδωτικού 
φορτίου αποτελεί προϋπόθεση αφ’ενός για τη φυσιολογική λειτουργία των θυλακιωδών κυττάρων 
και αφ’ετέρου για την ανάπτυξη του θυρεοειδούς αδένα, πρόσφατα αποδείχτηκε ότι ο θυρεοειδής 
αδένας παρουσιάζει αυξημένη αμυντική ανταπόκριση έναντι του ΟΣ. Ωστόσο, οι ακριβείς 
μηχανισμοί με τους οποίους τα θυλακιώδη κύτταρα αντιλαμβάνονται και απαντούν στο ΟΣ 
παραμένουν ασαφείς. Ο NFE2-related factor 2 (Nrf2), ο οποίος κωδικοποιείται από το γονίδιο 
NFE2L2, είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας ο οποίος απαντά σε σήματα κυτταρικού στρες και 
ανταποκρίνεται επιδρώντας στη μεταγραφή γονιδίων σε διάφορους τύπους ιστών. Σε βασικές 
συνθήκες, ο Nrf2 οδηγείται σε πρωτεασωματική αποικοδόμηση μέσω του κυτταροπλασματικού του 
αναστολέα, Keap1, ενώ σε συνθήκες ΟΣ, η αποικοδόμηση του Nrf2 δεν είναι δυνατή και ο Nrf2 
εισέρχεται στον πυρήνα ώστε να ενεργοποιήσει τη μεταγραφή αντιοξειδωτικών γονιδίων όπως του 
γονιδίου Nqo1. Καθώς η οξειδοαναγωγική ομοιοστασία κατέχει κεντρικό ρόλο στην φυσιολογία του 
θυρεοειδούς αδένα και ο Nrf2 πρόσφατα χαρακτηρίσθηκε ως μεσολαβητής στην αντίσταση 
θυρεοειδικών καρκινικών κυτταρικών σειρών σε πρωτεασωμικούς αναστολείς, το αντιοξειδωτικό 
μονοπάτι Nrf2 μπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετικός υποψήφιος της διαμεσολάβησης της απόκρισης 
του θυρεοειδούς αδένα στο ΟΣ. Παρ 'όλα αυτά, ο ρόλος του μονοπατιού Nrf2 στον ανθρώπινο 
θυρεοειδικό καρκίνο παραμένει άγνωστος. 

Στόχος: Στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της δραστηριότητας του μονοπατιού Νrf2 
στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα και η διερεύνηση σωματικών  
μεταλλάξεων των γονιδίων NFE2L2 και Keap1. 

Yλικά και Μέθοδοι 
Ασθενείς: Στη μελέτη συμμετείχαν 90 περιστατικά εκ των οποίων τα 42 αφορούσαν θηλώδη 
καρκινώματα (papillary thyroid carcinomas, PTCs), τα 6 θυλακιώδη καρκινώματα (follicular thyroid 
carcinomas, FTCs) και τα υπόλοιπα 42 καλοήθεις όγκους (24 αδενώματα και 18 οζώδης 
υπερπλασία). 
Κυτταρικές σειρές: Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν κυτταρικές σειρές PTC 
(K1, TPC-1, XTC-1), κυτταρική σειρά φτωχά διαφοροποιημένου PTC (T243), κυτταρικές σειρές 
αδιαφοροποίητου καρκινώματος (C643, 8505C, Hth74) και τέλος κυτταρικές σειρές αναπλαστικού 
καρκινώματος (T235 , T241, T238). 
Μέθοδοι: Αναδρομική ανοσοϊστοχημική ανάλυση δειγμάτων PTC και FTC, παρακείμενου 
φυσιολογικού ιστού και καλοηθών βλαβών. Ανάλυση αλληλουχίας DNA των κυτταρικών σειρών 
και PTC δειγμάτων.  
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Κύριες μετρήσεις και υπολογισμοί: Αξιολογήθηκε η ένταση της ανοσοαντίδρασης των δειγμάτων των 
ιστών σε αντισώματα για τα Nrf2, Nqo1, Keap1 και 4-HNE. Μελετήθηκε η αλληλουχία του εξονίου 
2 του γονιδίου NFE2L2 καθώς και του γονιδίου Keap1. 
 
Αποτελέσματα: O μεταγραφικός παράγοντας Nrf2 καθώς και ο στόχος του, η πρωτεΐνη Nqo1 ήταν 
μη ανιχνεύσιμα σε φυσιολογικό ιστό θυρεοειδούς αδένα. Τα επίπεδά τους ήταν σημαντικά 
υψηλότερα στα PTC δείγματα από ό,τι στα δείγματα καλοηθών βλαβών. Η έκφραση του Keap1 
εμφάνισε διακύμανση στα δείγματα PTC με τα επίπεδά του να μην εμφανίζουν συσχέτιση με τα 
αντίστοιχα του Nrf2, ενάντια στη θεωρία πως τα μειωμένα επίπεδα του Κeap1 συνιστούν μηχανισμό 
ενεργοποίησης του Nrf2. Ο δείκτης ΟΣ, 4-HNE βρέθηκε αυξημένος στη πλειοψηφία των δειγμάτων 
PTC σε σχέση με το φυσιολογικό ιστό αναδεικνύοντας την ύπαρξη αυξημένου ΟΣ στο PTC. 
Επιπλέον, όσον αφορά τα δείγματα FTC, ο μεταγραφικός παράγοντας Nrf2 και η πρωτεΐνη Nqo1 
ήταν ανιχνεύσιμα σε όλα τα δείγματα, ενώ τα επίπεδα του 4-ΗΝΕ ήταν αυξημένα. Όσον αφορά την 
ανάλυση αλληλουχίας DNA στις καρκινικές σειρές και σε 11 δείγματα PTC με υψηλή έκφραση 
Nrf2, καμία μετάλλαξη δεν ανευρέθηκε στο εξόνιο 2 του γονιδίου NFE2L2 και στο γονίδιο Keap1. 

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας σε συνδυασμό με περαιτέρω μελέτες από το 
εργαστήριο Ενδοκρινολογίας και Ανατομικής του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και από το BC 
κέντρο έρευνας καρκίνου (Vancouver, Canada) αποδεικνύουν ότι το μονοπάτι Nrf2 ενεργοποιείται 
σε PTC και κατέχει ρυθμιστικό ρόλο στην αντιοξειδωτική απόκριση και τη βιωσιμότητα των 
θυρεοειδικών καρκινικών κυττάρων. Συνεπώς, αναδεικνύεται το Nrf2 μονοπάτι ως νέο “σήμα 
κατατεθέν” του PTC.  Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση στατιστικών 
συσχετίσεων στη μελέτη του FTC λόγω του περιορισμένου αριθμού δειγμάτων, το μονοπάτι Nrf2 
φαίνεται να ενεργοποιείται επίσης στο FTC. Η σταθερή ενεργοποίηση του Nrf2 στο PTC και 
ενδεχομένως στο FTC δίνει το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση του μονοπατιού αυτού σε όλα τα 
είδη καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα καθώς και της πιθανής διαγνωστικής, προγνωστικής, και/ή 
θεραπευτικής χρησιμότητας του μονοπατιού στο διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Οξειδωτικό στρες, Νrf2, NFE2L2 γονίδιο, Keap1, Nqo1, αλληλουχία ARE, 
καρκίνος θυρεοειδούς αδένα, διαφοροποιημένος καρκίνος θυρεοειδούς αδένα. 
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ABSTRACT 
 
Scientific background: Oxidative stress (ΟS) is experienced by cells when pro-oxidant and 
electrophilic reactive species overwhelm the cell’s antioxidant and detoxification proteins. In 
addition to causing protein and lipid damage, oxidative stress can cause mutations and epigenetic 
perturbation by damaging DNA and proteins that modify chromatin. Nevertheless, in thyrocytes a 
daily basis high amounts of the oxidant hydrogen hyperoxide (H2O2) was generated due to the fact 
that H2O2 is a reactive oxygen species required for thyroid hormonogenesis. A minimal oxidative 
load is a prerequisite for normal thyroid cell function and development and it was recently shown 
that the thyroid has increased capacity for defending itself against OS. However, precise mechanisms 
by which thyrocytes sense and respond to OS remain obscure. NFE2-related factor 2 (Nrf2), encoded 
by NFE2L2 gene, is a transcription factor that integrates cellular stress signals and responds by 
directing transcriptional program in various tissues. In basal conditions, Nrf2 is targeted for 
proteasomal degradation by its cytoplasmic inhibitor, Kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1), 
while in oxidative stress Nrf2 degradation is abolished and Nrf2 accumulates in the nucleus where it 
transactivates protective genes such as NAD(P)H dehydrogonase quinone 1 (Nqo1). As redox 
homeostasis plays a principal role in thyroid gland’s physiology, and Nrf2 has recently been 
characterised as mediator of thyroid cancer cell lines’ resistance to proteasome inhibitors, the Nrf2 
antioxidant pathway seems to be an excellent candidate for mediating the antioxidant response of the 
thyroid gland. Nevertheless, the activity status of the Nrf2 pathway in human thyroid cancer remains 
unknown. 
 
Objective: The aims of this study were to assess the activity status of the Nrf2 pathway in 
differentiated thyroid carcinoma and investigate somatic mutations in NFE2L2 and Keap1 genes.  
 
Μethods and Materials 
Patients: The study included 90 individual samples; 42 papillary thyroid carcinomas (PTCs), 6 
follicular thyroid carcinomas (FTCs) and 42 benign lesions (24 adenomas and 18 nodular 
hyperplasias). 
Cell lines: Ten thyroid cell lines are used for this study: The PTC cell lines, K1, TPC-1 and XTC-1; 
the poorly differentiated PTC cell line, T243; the undifferentiated carcinoma cell lines, C643, 8505C 
and Hth74; and the anaplastic carcinoma cell lines, T235, T241 and T238. 
Methods: We conducted retrospective immunohistochemical analyses of PTC and FTC specimens, 
adjacent normal tissue, and benign lesions; DNA sequencing in cell lines and PTC samples.  
Main Outcome Measures: We assessed the abundance of Nrf2, Nqo1, Keap1, and 4HNE; and the 
sequence of NFE2L2 gene’s exon 2 and of KEAP1 gene. 
 
Results: Nrf2 and its target Nqo1 were undetectable in normal tissue; their levels were significantly 
higher in PTC than in benign lesions. The Nrf2 inhibitor, Keap1 was variably abundant in PTC, and 
its levels did not correlate with Nrf2, arguing against decreased levels as the mechanism for Nrf2 
activation. The oxidized lipid 4HNE was more abundant in PTC than normal tissue indicating 
oxidative stress. In addition, as far as FTC samples are concerned, Nrf2 and Nqo1 were detectable in 
all samples as well as the levels of 4-HNE were significantly high. No mutations were detectable in 
exon 2 of NFE2L2 gene and in Keap1 gene. 
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Conclusions: Our study’s results supported by further studies in laboratories of Endocrinology and 
Anatomy at University of Patras and BC Cancer Research Center (Vancouver, Canada) demonstrate 
that the Nrf2 pathway is commonly activated in PTC and that it regulates antioxidant responses and 
viability of cancer cells. Thus, Nrf2 is highlighted as a new hallmark of PTC. Although, statistic 
correlations were not possible in FTC samples’ study because of small sample size, the Nrf2 pathway 
seems to be also activated in FTC. The high activity of Nrf2 in PTC and possibly in FTC warrants 
further exploration of this pathway’s potential diagnostic, prognostic, and/or therapeutic utility in 
differentiated thyroid carcinoma. 
 

Keywords: Oxidative stress, Nrf2, NFE2L2 gene, Keap1, Keap1, Nqo1, ARE sequence, thyroid 
cancer, differentiated thyroid cancer. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ 

 

«τω προμηκεστέρω τω καλουμένω θυρεώ, και τούνομα μεν τω χόνδρω κατά την προς τούθ' ομοιότητα 
τοις ανατομικοίς ανδράσιν ετέθη, καλέσασιν αυτόν θυρεοειδή» 

                                                                                                        Γαληνός 
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1.1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 

Ο θυρεοειδής αδένας είναι ενδοκρινής αδένας, με μαλακή σύσταση και ερυθρόφαιη χροιά. 
Αποτελείται από δεξιό και αριστερό λοβό, που συνδέονται με ισθμό, μπροστά από το δεύτερο και 
τρίτο χόνδρινο ημικρίκιο της τραχείας. Είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους ενδοκρινείς αδένες και 
εκτείνεται εμπρός και στα πλάγια του φάρυγγα, του λάρυγγα, του οισοφάγου και της τραχείας σε 
σχήμα πετάλου αλόγου. Κάθε λοβός έχει σχήμα πυραμοειδές και εκτείνεται προς τα κάτω 
εκατέρωθεν της τραχείας συνήθως ως το επίπεδο του έκτου ημικρικίου της και στα αριστερά του 
οισοφάγου. Το μέγεθος του θυρεοειδούς αδένα ποικίλει αλλά το βάρος του κυμαίνεται φυσιολογικά 
από 12-20 γραμ.. 

Ο θυρεοειδής αδένας περιβάλλεται από λεπτό ινώδη χιτώνα συνδετικού ιστού και χαρακτηρίζεται 
από την αγγειοβρίθειά του. (Εικ.1) Εξωτερικά καλύπτεται από ψευδόκαψα, η οποία σχηματίζεται 
από έλυτρο της προτραχειακής περιτονίας. Ο αδένας προσφύεται στο τόξο του κρικοειδούς χόνδρου 
και στη λοξή γραμμή του θυρεοειδούς χόνδρου. Εξαιτίας των προσφύσεων, κινείται προς τα πάνω 
και προς τα κάτω μαζί με το λάρυγγα κατά την κατάποση και πάλλεται με την ομιλία. 

 

 

 

                           

Εικ.1: Ο θυρεοειδής αδένας χαρακτηρίζεται από την 
αγγειοβρίθεια του και αρδεύεται από δύο έως τρεις 
αρτηρίες: την άνω, μέση (10%) και κάτω θυρεοειδή 
αρτηρία. Αναστομωτικά δίκτυα μεταξύ των αρτηριών 
αναπτύσσονται τόσο επιφανειακά όσο και 
ενδοπαρεγχυματικά στον αδένα. Η φλεβική παροχέτευση 
του θυρεοειδούς αδένα πραγματοποιείται από τρία ζεύγη 
φλεβών: τις άνω θυρεοειδείς και μέσες θυρεοειδείς 
φλέβες που παροχετεύουν τους άνω πόλους και τα 
πλάγια του αδένα αντίστοιχα, καθώς και τις κάτω 
θυρεοειδείς φλέβες που παροχετεύουν τους κάτω πόλους 
του αδένα. 

 

 

Στο μεσολόβιο συνδετικό ιστό του θυρεοειδούς αδένα, συνοδεία των αρτηριών, φέρονται τα 
λεμφαγγεία του τα οποία αναστομώνονται σε λεμφικό δίκτυο πάνω στον ινώδη χιτώνα του. (Εικ.2) 

Στο άνω, το μέσο και το κάτω συμπαθητικό γάγγλιο εντοπίζονται τα σώματα των νευρώνων του 
θυρεοειδούς αδένα. Στη συνέχεια οι νευρώνες οδεύουν μέσα στους καρδιακούς και λαρυγγικούς 
κλάδους του πνευμονογαστρικού νεύρου – το οποίο φέρεται κατά μήκος των αρτηριών του αδένα – 
και επιδρούν αγγειοκινητικά. [1] 
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Εικ.2: Τοπογραφικός προσδιορισμός των επιχώριων λεμφαδένων του θυρεοειδούς 
αδένα πραγματοποιείται μέσω των  λεμφαδενικών επιπέδων του τραχήλου (Ι-VI).  
Τα λεμφαγγεία του αδένα φέρονται στους προλαρυγγικούς, στους προτραχειακούς 
και στους παρατραχειακούς λεμφαδένες, ενώ προς τα έξω,  τοποθετημένα κατά 
μήκος των άνω θυρεοειδών φλεβών καταλήγουν στους κάτω εν τω βάθει 
τραχηλικούς λεμφαδένες. Τέλος, ορισμένα λεμφαγγεία εκβάλλουν απευθείας στο 
μείζονα θωρακικό πόρο.  

 

1.2 ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 

Η καταβολή του θυρεοειδούς αδένα πρωτοεμφανίζεται στα τέλη της τέταρτης εβδομάδας στην 
κορυφή του τυφλού τρήματος της γλώσσας, με τη μορφή μιας συμπαγούς μάζας 
πολλαπλασιαζόμενου ενδοδέρματος. Ακολούθως, κατέρχεται διαμέσου των ιστών του τραχήλου, 
εντοπιζόμενη στο άκρο του λεπτού θυρεογλωσσικού πόρου, ο οποίος στα τέλη της πέμπτης 
εβδομάδας κατακερματίζεται και ο ανεξάρτητος πλέον θυρεοειδής αδένας διαμορφώνεται στο τελικό 
του σχήμα. Στη συνέχεια, ο αδένας διαγράφει καθοδική πορεία για να φθάσει τελικά κάτω ακριβώς 
από τον κρικοειδή χόνδρο την έβδομη εβδομάδα της κύησης. Ξεκινά να ενσωματώνει ιώδιο 
συνθέτοντας και εκκρίνοντας στη συστηματική κυκλοφορία θυρεοειδικές ορμόνες τη δέκατη έως 
δωδέκατη εβδομάδα.  

Κατά τη διάρκεια της πέμπτης εβδομάδας, επιθηλιακά κύτταρα, τα οποία προέρχονται από τη 
νευρική ακρολοφία αποσπώνται από το τελικό βραγχιακό σώμα και μεταναστεύουν με ουραία και 
εσωτερική κατεύθυνση για να εμφυτευθούν στο ραχιαίο τοίχωμα του θυρεοειδούς αδένα. Εκεί θα 
διαφοροποιηθούν σε θυρεοειδικά μυελοειδή κύτταρα C, τα οποία παράγουν καλσιτονίνη, μια 
ορμόνη που μειώνει τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Τα κύτταρα C είναι διασκορπισμένα σε όλο το 
θυρεοειδή αδένα, αν και η πυκνότητά τους είναι μεγαλύτερη στην ένωση του άνω και των δύο κάτω 
τριτημορίων του αδένα. [2] 

1.3 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 

Ιστολογικά, ο θυρεοειδής αδένας χωρίζεται σε λοβία, καθένα από τα οποία αποτελείται από 20 έως 
40 θυλάκια με ομοιόμορφη κατανομή.(Εικ.3) 

 

 

 

Εικ.3: Ιστολογική τομή θυρεοειδούς αδένα (Χρώση ηωσίνης – 
αιματοξυλίνης , Η&Ε). Ορατή η ομοιόμορφη κατανομή των θυλακίων 
εντός των θυρεοειδικών λοβίων.  

 

Τα θυλάκια, διαμέτρου 50-500 μm, περιβάλλονται από ένα στίχο κυβοειδών επιθηλιακών κυττάρων, 
τα θυλακιώδη κύτταρα, ενώ ο αυλός τους περιέχει ένα ιξώδες υλικό που αποκαλείται κολλοειδές, το 
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οποίο περιέχει θυρεοσφαιρίνη (Tg), την ιωδιωμένη πρόδρομη πρωτεΐνη των θυρεοειδικών ορμονών. 
[3, 4] Σε ιστολογικές τομές, ανάλογα με τη λειτουργική δραστηριότητά του αδένα, τα θυλακιώδη 
κύτταρα ποικίλουν από πλακώδη μέχρι κυλινδρικά και τα θυλάκια εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία ως 
προς τη διάμετρό τους. Επιπλέον, παρατηρείται διακύμανση στην περιεκτικότητα σε νερό του 
κολλοειδούς, το οποίο μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας.  

Ο θυρεοειδής αδένας περιβάλλεται από λεπτή κάψα χαλαρού συνδετικού ιστού που δημιουργεί 
διαφραγμάτια εντός του παρεγχύματός του. Καθώς αυτά τα διαφραγμάτια γίνονται βαθμιαία 
λεπτότερα, φθάνουν σε όλα τα θυλάκια, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους από λεπτό ακανόνιστο 
συνδετικό ιστό αποτελούμενο κυρίως από δικτυωτές ίνες. (Εικ.4)  

Το επιθήλιο του θυρεοειδούς αδένα εκφράζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κυττάρου που συγχρόνως 
συνθέτει, εκκρίνει, απορροφά και πέπτει πρωτεΐνες και επικάθεται πάνω σε βασική μεμβράνη. Tα 
θυλακιώδη κύτταρα εμφανίζουν πολικότητα, υπό την έννοια ότι η κορυφή τους βρίσκεται προς τον 
αυλό του θυλακίου και η βάση τους προς τη βασική μεμβράνη.[5]  

 

 

 

 

 

 

Εικ.4: Ιστολογική τομή θυρεοειδούς αδένα με χρώση Η&Ε  

Η πλαγιοβασική μοίρα των θυλακιωδών κυττάρων είναι πλούσια σε υποδοχείς θυρεοτροπίνης 
(thyroid-stimulating hormone receptors, TSH-Rs), ορμόνης η οποία εκκρίνεται από τον πρόσθιο 
λοβό της υπόφυσης και αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή της ανατομικής και λειτουργικής κατάστασης 
του θυρεοειδούς. Η επίδρασή της επί του θυρεοειδούς αδένα έγκειται στη διέγερση της σύνθεσης και 
απελευθέρωσης των θυρεοειδικών ορμονών, στην αύξηση του ύψους του επιθηλίου των θυλακίων, 
και στην ελάττωση της ποσότητας του κολλοειδούς και του μεγέθους των θυλακίων.  

Ο θυρεοειδής αδένας όπως προαναφέρθηκε χαρακτηρίζεται από την αγγειοβρίθειά του. Σε 
ιστολογικές τομές στο μεταξύ των θυλακίων στρώμα διακρίνονται πολυάριθμα τριχοειδή αγγεία, 
των οποίων τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι θυριδωτά, ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά των 
μορίων μεταξύ θυλακιωδών  κυττάρων και τριχοειδών.[1] (Eικ.5) 
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Εικ.5: Ιστολογικό παρασκεύασμα θυρεοειδούς αδένα με διακριτά τα τριχοειδικά αγγεία στα παραθυλακικά διαστήματα.  

 Στο μεταξύ των θυλακίων στρώμα, ενίοτε και μεταξύ των θυλακιωδών κυττάρων, στο άνω και μέσο 
τριτημόριο στα πλάγια των λοβών υπάρχουν τα κύτταρα C ή παραθυλακιώδη κύτταρα. Τα κύτταρα 
αυτά είναι ωοειδή, μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα θυλακιώδη κύτταρα και είναι δύσκολο να 
αναγνωριστούν σε ιστολογικές τομές με χρώση Η&Ε. Τα κύτταρα C δεν παράγουν κολλοειδές αλλά 
καλσιτονίνη, μία ορμόνη που όπως αναφέρθηκε συμμετέχει στο μεταβολισμό του ασβεστίου, 
μειώνοντας τη συγκέντρωσή του στο πλάσμα και αυξάνοντας την εναπόθεσή του στα οστά. (Εικ.6) 

 

 

 

 

 

 

Εικ.6: Ιστολογικές τομές θυρεοειδούς αδένα. Η αναγνώριση  κυττάρων C στο πρώτο παρασκεύασμα με χρώση Η&Ε δεν 
είναι δυνατή ενώ στο δεύτερο διακρίνονται με ειδική ανοσοϊστοχημική χρώση με αντίσωμα καλσιτονίνης.  

1.4 ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ (Τ3, Τ4) 

Τα εκκριτικά προϊόντα των θυρεοειδικών αδενικών κυττάρων, η τετραϊωδοθυρονίνη (θυροξίνη - Τ4) 
και η τριϊωδοθυρονίνη (Τ3) είναι ορμόνες που προέρχονται από ένα αμινοξύ, την τυροσίνη. Η 
θυροξίνη είναι υποκατεστημένη με άτομα ιωδίου στις θέσεις 3, 3΄,5, 5΄ ενώ η τριΐωδοθυρονίνη στις 
θέσεις 3, 3΄, 5 των αρωματικών δακτυλίων της τυροσίνης όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

1.4.1 Ρύθμιση έκκρισης των θυρεοειδικών ορμονών 

H έκκριση των θυρεοειδικών ορμονών πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο του άξονα υποθαλάμου-
υπόφυσης και των ορμονών: της διεγερτικής της θυρεοτρόπoυ ορμόνης (thyrotropin – releasing 
hormone, TRH) και της θυρεοτρόπου ορμόνης (thyroid stimulating hormone, TSH), αντίστοιχα. Η 
TRH εκκρίνεται από νευρώνες του υποθαλάμου, εισέρχεται στο δευτερογενές τριχοειδικό πλέγμα 
του πυλαίου συστήματος του πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και διεγείρει τα θυρεοτρόφα κύτταρα 
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της υπόφυσης. Τα διεγερμένα θυρεοτρόφα κύτταρα εκκρίνουν ΤSH η οποία εισέρχεται στη 
συστηματική κυκλοφορία, για να προσδεθεί στους μεμβρανικούς υποδοχείς TSH (TSH-R) στη 
πλαγιοβασική μοίρα των θυλακιωδών κυττάρων. Η ενεργοποίηση των TSH-R οδηγεί σε 
ενεργοποίηση των ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μονοπατιών με αποτέλεσμα την επαγωγή της 
έκκρισης των θυρεοειδικών ορμονών (Τ3 – Τ4).  Οι T3 και Τ4 μετά την απελευθέρωσή τους στη 
συστηματική κυκλοφορία επιδρούν στους υποδοχείς των θυρεοειδικών ορμονών (thyroid hormone 
receptor, TR) τόσο στον υπoθάλαμο όσο και στην υπόφυση οδηγώντας σε αρνητική 
ανατροφοδότηση του άξονα και παρεμποδίζοντας την περαιτέρω έκκριση εκλυτικών ορμονών. 
Αντιθέτως, όταν οι Τ3 και Τ4 στο πλάσμα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, διεγείρεται η παραγωγή 
TRH από τον υποθάλαμο και TSH από την υπόφυση, με επακόλουθη αυξημένη παραγωγή Τ3 και Τ4 
από τα θυλακιώδη κύτταρα. [3, 6, 7] 

1.4.2 Σύνθεση θυρεοειδικών ορμονών 

Απαραίτητα μόρια για τη σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών είναι το ανιόν ιωδίου (Ι-) και η 
θυρεοσφαιρίνη (Τg) η οποία συνιστά μία γλυκοπρωτεΐνη (660 kDa) εντός του θυλακιώδους 
κυττάρου με κατάλοιπα τυροσίνης στο μόριό της (132/μόριο). Επιπλέον στη διαδικασία αυτή 
απαιτείται η παρουσία πρωτεϊνών φορέων, του συμμεταφορέα Να+/Ι- (NIS) – διαμεμβρανικής 
πρωτεΐνης 643 αμινοξέων (SLC5A) – και της πενδρίνης – διαμεμβρανικής πρωτεΐνης 780 αμινοξέων 
(SLC26A). Τέλος, καταλυτικό ρόλο στη σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών κατέχουν τα ενζυμικά 
συστήματα της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (TPO) και της παραγωγής υπεροξειδίου του υδρογόνου 
(Η2Ο2) στην κορυφή (άνω επιφάνεια) θυλακιωδών κυττάρων. Τα θυλακιώδη κύτταρα συνθέτουν τις 
θυρεοειδικές ορμόνες σε τέσσερα στάδια, αξιοποιώντας τα προαναφερθέντα μόρια. Η αλληλουχία 
των σταδίων αφορά στην πρόσληψη Ι- από τα θυλακιώδη κύτταρα, την οξείδωση του Ι- σε Ι0, την 
ιωδίωση της Tg και καταλήγει στην αντίδραση σύζευξης και τον σχηματισμό των θυρεοεδικών 
ορμονών. Η ιωδίωση της Tg γίνεται με τη σύνδεση προσθήκης ατόμων ιωδίου σε υπολείμματα 
τυροσινών της πρωτεϊνης. Η σύνδεση ενός ατόμου ιωδίου οδηγεί στην παραγωγή μίας 
μονοϊωδοτυροσίνης (monoiodotyrosine, MIT), ενώ η σύνδεση δύο ατόμων ιωδίου οδηγεί στην 
παραγωγή μίας διϊωδοτυροσίνης (dionoiodotyrosine, DIT). Η αντίδραση σύζευξης πραγματοποιείται 
μετά από εσωτερική αναδιάταξη της ιωδιωμένης Τg και αφορά στην ένωση δύο ιωδιωμένων μορίων 
τυροσίνης προς σχηματισμό μιας ιωδοθυρονίνης και ενός υπολείμματος δεϋδροαλανίνης. Οι 
ιωδοθυρονίνες που προκύπτουν είναι η τετραΐωδοθυρονίνη (Τ4) από ένωση δύο DΙΤ και η 
τριΐωδοθυρονίνη (Τ3) ή το ισομερές της, η ανάστροφη τρΐωδοθυρονίνη (rT3) από ένωση ενός DIT 
και ενός ΜΙΤ. (Εικ.7) [6, 7] 

1.4.3 Οι θυρεοειδικές ορμόνες στη συστηματική κυκλοφορία  

Με τρόπο που εξαρτάται από την TSH, πραγματοποιείται πινοκυττάρωση της ιωδιωμένης Tg από τα 
θυλακιώδη κύτταρα και τα κυστίδια μεταφέρονται από την κορυφαία στη πλαγιοβασική κυτταρική 
μεμβράνη, αφού προηγουμένως συντηχθούν με τα λυσοσωμάτια προς σχηματισμό λύσο-
ενδοσωματίων. Εντός του κυστιδίου, οι λυσοσωματικές πρωτεάσες υδρολύουν την Tg 
σχηματίζοντας μίγμα ιωδοθυρονινών από Τ3, Τ4, DIT και ΜΙΤ. Το κυστίδιο απελευθερώνει Τ4 και 
Τ3 οι οποίες στη συνέχεια εξέρχονται στο πλάσμα.[6] 
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Εικ.7: Η σύνθεση των T3-T4 ξεκινά μέσω της επίδρασης της ΤSH και τη μετακίνηση Ι- μέσω NIS εντός των θυλακιωδών 
κυττάρων αντίθετα προς το ηλεκτροχημικό πρανές. Το Ι- εισέρχεται στον αυλό του θυλακίου μέσω της πενδρίνης ενώ το 
θυλακιώδες κύτταρο εκκρίνει Τg στον αυλό, μέσω εκκριτικών κοκκίων. Εντός των εκκριτικών κυστιδίων της Tg, 
μεταφέρεται και η ΤPO, ένζυμο που καταλύει την οξείδωση του Ι- σε Ι0.  Η ΤΡΟ ενεργοποιείται με την παρουσία του 
υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2), το οποίο παράγεται από το ενζυμικό σύστημα παραγωγής Η2Ο2. Καθώς η ΤΡΟ 
έρχεται σε επαφή με τον αυλό, καταλύει τη μετατροπή Ι- σε Ι0, ώστε τα κατάλοιπα τυροσίνης της Tg να αντιδράσουν με Ι0 
και να ιωδιωθούν. H μονοΐωδοτυροσίνη (ΜΙΤ) και η διΐωδοτυροσίνη (DIT) που προκύπτουν συνιστούν μέρος της 
πρωτοταγούς δομής της Tg. Μέσω εσωτερικής αναδιάταξής της Tg, συζεύγνυνται δύο ιωδιωμένα μόρια τυροσίνης προς 
σχηματισμό μιας ιωδοθυρονίνης καθώς και ενός υπολείμματος δεϋδροαλανίνης. Οι ιωδοθυρονίνες που προκύπτουν είναι η 
τετραΐωδοθυρονίνη (Τ4) από ένωση δύο DΙΤ και η τριΐωδοθυρονίνη (Τ3) ή η ανάστροφη τρΐωδοθυρονίνη (rT3) από ένωση 
ενός DIT και ενός ΜΙΤ.  

Περίπου το 90% των θυρεοειδικών ορμονών που εκκρίνονται από το θυρεοειδή είναι Τ4 και το 10% 
Τ3. Οι θυρεοειδικές ορμόνες στη συστηματική κυκλοφορία μεταφέρονται προσδεδεμένες σε 
πρωτεΐνες του πλάσματος (Thyroxin binding protein, ΤΒG; Transthyretin, TTR; Albumin, Alb). Τα 
ποσοστά των προσδεδεμένων Τ4 και Τ3 είναι 99,9% και 99,7%, αντίστοιχα. Βιολογικά δραστική 
μορφή των θυρεοειδικών ορμονών είναι η αδέσμευτη μορφή τους, η συγκέντρωση της οποίας έχει 
δειχθεί πως ρυθμίζεται άμεσα από τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης. [5, 6, 8-10]  

1.4.4 Η δράση των θυρεοειδικών ορμονών στα κύτταρα στόχους 

Λόγω της υψηλής συγγένειας της T3 με τους ενδοκυττάριους υποδοχείς των θυρεοειδικών ορμονών 
(TRs) στα κύτταρα στόχους, η αποϊωδίωση της θέσης 5΄ της Τ4 και η μετατροπή της σε Τ3 μέσω 
ενζύμων (αποϊωδινάση Ι, ΙΙ) προηγείται της πρόσδεσης των ορμονών στους υποδοχείς τους. Μετά 
την διαδικασία της αποϊωδίωσης, η Τ3 διέρχεται με παθητική μεταφορά τη φωσφολιπιδική 
διπλοστιβάδα της κυτταρικής μεμβράνης του κυττάρου-στόχου, μέσω ειδικού μεταφορέα 
μονοκαρβοξυλικού οξέος (monocarboxylate transferase, MCT8) και μετά την πρόσδεση στον ΤR 
εισέρχεται στον πυρήνα επάγοντας τη μεταγραφή ποικιλίας γονιδίων. 

Οι πρωτεΐνες που εκφράζονται στα κύτταρα-στόχους υπό την επίδραση των θυρεοειδικών ορμονών 
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της θερμορρυθμιστικής και της μεταβολικής 
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ομοιoστασίας στον ενήλικα. Με την έκκριση θυρεοειδικών ορμονών προκαλείται αύξηση της 
μεταβολικής δραστηριότητας, με χαρακτηριστική άνοδο του μέσου μεταβολικού ρυθμού κατά 60-
100 % όταν η έκκρισή τους είναι υπερβολική. Επιπλέον, οι θυρεοειδικές ορμόνες επάγουν την 
αύξηση του αριθμού καθώς και τη δραστηριότητα των μιτοχονδρίων και κατά συνέπεια το ρυθμό 
σχηματισμού της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP). Επίσης, οι θυρεοειδικές ορμόνες αυξάνουν την 
έκφραση της αντλίας Να+/Κ+-ΑΤΡάσης, και συνεπώς το ρυθμό μεταφοράς των αντίστοιχων ιόντων. 
Επιπροσθέτως, διεγείρεται ο μεταβολισμός των υδρογονανθρακών, επάγονται η γλυκόλυση και η 
γλυκονεογένεση, και συνεπώς έμμεσα και η έκκριση της ινσουλίνης από τα β κύτταρα του 
παγκρέατος.  

Οι θυρεοειδικές ορμόνες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη, καθώς έχει τεκμηριωθεί 
πως ο υποθυρεοειδισμός οδηγεί σε καθυστέρηση της ανάπτυξης ενώ ο υπερθυρεοειδισμός σε ταχεία 
αύξηση των οστών αλλά και σε ταχεία σύγκλιση των επιφύσεων. Επιπλέον, οι θυρεοειδικές ορμόνες 
επάγουν την αύξηση και την ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά την εμβρυϊκή περίοδο και τα πρώτα έτη 
της ζωής. [6, 10, 11] 

1.5 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 

Οι παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα περιλαμβάνουν καταστάσεις που σχετίζονται με ορμονική 
ανεπάρκεια (υποθυρεοειδισμός), αυξημένη παραγωγή ορμόνης (υπερθυρεοειδισμός), με εστιακές 
και διάχυτες βλάβες του θυρεοειδούς, αλλά και νεοπλάσματα. Παρακάτω παρατίθενται οι 
συχνότεροι τύποι διαταραχών του θυρεοειδούς αδένα, με έμφαση στα μακροσκοπικά και 
μικροσκοπικά χαρακτηριστικά τους. 

1.5.1 Υποθυρεοειδισμός  

Προκαλείται από οποιαδήποτε δομική ή λειτουργική διαταραχή που παρεμβαίνει στην παραγωγή 
επαρκών επιπέδων θυρεοειδικών ορμονών και διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή 
υποθυρεοεδισμό, ανάλογα με το εάν προκύπτει από ενδογενή διαταραχή του θυρεοειδούς αδένα ή 
είναι αποτέλεσμα υποθαλαμικής ή υποφυσιακής νόσου. (Πίν.1)  

1.5.1.1 Θυρεοειδίτιδα 

Η θυρεοειδίτιδα ή φλεγμονή του θυρεοειδούς αδένα περιλαμβάνει μια ανομοιογενή ομάδα 
διαταραχών που χαρακτηρίζεται από κάποια μορφή φλεγμονής του θυρεοειδούς. Οι διαταραχές 
αυτές εκδηλώνονται ως οξεία νόσος με έντονο άλγος στο θυρεοειδή ή προκαλούν σχετικά ήπια 
φλεγμονή. Η νόσος εκδηλώνεται κλινικά κυρίως με δυσλειτουργία του θυρεοειδούς.  

 Χρόνια λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα (θυρεοειδίτιδα Hashimoto)  

Στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto o θυρεοειδής αδένας είναι διαχύτα και συμμετρικά διογκωμένος, αν 
και σε μερικές περιπτώσεις η διόγκωση είναι περισσότερο εντοπισμένη. Η κάψα είναι άθικτη και ο 
αδένας είναι καλά αφοριζόμενος από τις γύρω δομές. Η επιφάνεια διατομής είναι ωχρή έως 
λευκόφαιη, συμπαγής και κάπως εύθρυπτη. Ο ενδιάμεσος συνδετικός ιστός αυξάνεται και μπορεί να 
είναι άφθονος. Σε προχωρημένα στάδια της νόσου, ο θυρεοειδής είναι μικρός και ατροφικός, ως 
αποτέλεσμα εκτεταμένης ίνωσης (ινωτική μορφή νόσου) εντός των ορίων της κάψας του αδένα. 
(Εικ.8) 
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Εικ.8: Ιστολογική τομή θυρεοειδούς αδένα με θυρεοειδίτιδα Hashimotο. 
Παρατηρείται εκτεταμένη διήθηση από λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα 
και λεμφοζίδια με καλά σχηματισμένα βλαστικά κέντρα. Τα θυλάκια είναι 
ατροφικά και σε πολλές περιοχές επενδύονται από επιθηλιακά κύτταρα με 
άφθονο ηωσινόφιλο, κοκκιώδες κυτταρόπλασμα, τα λεγόμενα κύτταρα 
Hurthle ή οξύφιλα κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά αφορούν σε μεταπλασία 
του χαμηλού, φυσιολογικά, κυβοειδούς θυλακιώδους επιθηλίου.  

 

1.5.2. Υπερθυρεοειδισμός 

H θυρεοτοξίκωση είναι μια υπερμεταβολική κατάσταση που προκαλείται από αυξημένα επίπεδα 
ελεύθερης κυκλοφορούσας Τ3 και Τ4. Όταν οφείλεται σε υπερλειτουργία του αδένα, αναφέρεται ως 
υπερθυρεοειδισμός. Ωστόσο, σε ορισμένες καταστάσεις η υπερπροσφορά έχει σχέση είτε με 
υπερβολική απελευθέρωση προσχηματισμένης θυρεοειδικής ορμόνης (π.χ. σε θυρεοειδίτιδα) είτε με 
εξωθυρεοειδική πηγή, παρά με υπερλειτουργία του αδένα. Ως εκ τούτου, υπό τη στενή έννοια, ο 
υπερθυρεοειδισμός αποτελεί μία μόνο, μολονότι την πιο συχνή, κατηγορία της θυρεοτοξίκωσης. Ο 
όρος θυρεοτοξική κρίση χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σοβαρό υπερθυρεοειδισμό με 
συχνότερο αίτιο τη νόσο Graves. (Πίν.2) 

 Νόσος Graves 

H νόσος Graves αποτελεί την πιο συχνή αιτία ενδογενούς υπερθυρεοειδισμού και χαρακτηρίζεται 
από μία τριάδα εκδηλώσεων: θυρεοτοξίκωση, διηθητική οφθαλμοπάθεια και εντοπισμένη, διηθητική 
δερματοπάθεια, γνωστή και ως προκνημιαίο μυξοίδημα. Στην τυπική περίπτωση της νόσου, ο 
θυρεοειδής αδένας είναι διάχυτα διογκωμένος λόγω της παρουσίας διάχυτης υπερτροφίας και 
υπερπλασίας των θυλακιωδών κυττάρων. Ο αδένας είναι μαλακός και ομαλός και η κάψα του 
άθικτη. (Εικ.9) 

 

Εικ.9: Ιστολογική τομή θυρεοεδούς αδένα ασθενούς με νόσο Graves στην 
οποία κυλινδρικά θυλακιώδη κύτταρα συνωστίζονται και δημιουργούν 
θηλές στο εσωτερικό των θυλακίων. Οι θηλές στερούνται αγγειοσυνδετικού 
άξονα, σε αντίθεση με τις θηλές του θηλώδους καρκινώματος. Το 
κολλοειδές εντός των θυλακίων είναι αραιοχρωματικό και εμφανίζει 
οδοντωτή παρυφή.  

 

1.5.3 Εστιακές και διάχυτες καλοήθεις διαταραχές 

 Διάχυτη και πολυοζώδης βρογχοκήλη 

Η διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα είναι η πιο συχνή εκδήλωση θυρεοειδικής νόσου. Η διάχυτη και 
πολυοζώδης βρογχοκήλη αντανακλά μια διαταραχή στη σύνθεση της θυρεοειδικής ορμόνης, η οποία 
οφείλεται συχνά σε ανεπαρκή πρόσληψη ιωδίου με την τροφή. Η ανεπαρκής σύνθεση θυρεοειδικών 
ορμονών οδηγεί σε αντιρροπιστική αύξηση των επιπέδων της TSH στον ορό, που με τη σειρά της 
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προκαλεί υπερτροφία και υπερπλασία των θυρεοειδικών επιθηλιακών κυττάρων και τελικά 
διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα. Η αντιρροπιστική αύξηση της λειτουργικής μάζας του 
θυρεοειδούς δύναται να υπερνικήσει την ανεπαρκή σύνθεση της ορμόνης ενώ σε αντίθετη 
περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι ο υποθυρεοειδισμός. (Πίν.3)  

Στη διάχυτη βρογχοκήλη η διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα είναι συμμετρική και τα θυλάκια 
επενδύονται από κυλινδρικά κύτταρα, τα οποία συνωστίζονται και σχηματίζουν προσεκβολές 
παρόμοιες με αυτές στη νόσο Graves. Μικροσκοπικά, στα πρώιμα στάδια της νόσου τα θυλακιώδη 
κύτταρα είναι υπερπλαστικά ή επιπεδωμένα και κυβοειδή κατά τις περιόδους υποστροφής. Κατά τα 
προχωρημένα στάδια το κολλοειδές είναι άφθονο. Με την πάροδο του χρόνου, τα υποτροπιάζοντα 
επεισόδια υπερπλασίας δημιουργούν μία ακανόνιστη διόγκωση του θυρεοειδούς, που ονομάζεται 
πολυοζώδης βρογχοκήλη.  

Οι πολυοζώδεις βρογχοκήλες μπορεί να είναι μη τοξικές (ενδημική, σποραδική, οικογενής, μη 
παθολογική βρογχοκήλη) ή τοξικές (προκαλούν θυρεοτοξίκωση). Χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη 
πολυλοβωτών, ασύμμετρων διογκωμένων αδένων, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν σε μεγάλο μέγεθος. 
Μικροσκοπικά παρατηρείται εικόνα οζώδους υπερπλασίας με θυλάκια πλούσια σε κολλοειδές, που 
επενδύονται από επίπεδο ανενεργό επιθήλιο και με περιοχές από υπερτροφικά και υπερπλαστικά 
θυλακιώδη κύτταρα που συνοδεύονται από ίνωση, αιμορραγία, αποτιτάνωση ή κυστική εκφύλιση. 
(Εικ.10) 

 

 

 

Εικ.10: Ιστολογική τομή οζώδους υπερπλασίας ασθενούς με μη τοξική 
πολυοζώδη βρογχοκήλη στην οποία φαίνονται τα θυλάκια με άφθονο 
κολλοειδές  και ίνωση.  

 

1.5.4 Καλοήθη νεοπλάσματα   

 Αδενώματα 

Τα αδενώματα του θυρεοειδούς αδένα είναι καλοήθη νεοπλάσματα που προέρχονται από το 
επιθήλιο των θυλακίων. Συνήθως είναι μονήρη και πολλές φορές μπορεί να καταστεί μορφολογικά 
δύσκολη η διάκριση τους από τους υπερπλαστικούς όζους και τα θυλακιώδη καρκινώματα. Αν και 
τα περισσότερα είναι μη λειτουργικά, ένα ποσοστό αυτών παράγει θυρεοειδικές ορμόνες (τοξικά 
αδενώματα) και προκαλεί, κλινικά εμφανή, θυρεοτοξίκωση. Μικροσκοπικά το αδένωμα αποτελείται 
από ομοιόμορφα θυλάκια που περιέχουν κολλοειδές. (Εικ.11) Ο σχηματισμός θηλών δεν αποτελεί 
χαρακτηριστικό των αδενωμάτων και εφ’όσον υπάρχει θα πρέπει να εγείρει την υποψία θηλώδους 
καρκινώματος περιβαλλομένου από κάψα. Τα καλοήθη νεοπλασματικά κύτταρα είναι ομοιόμορφα 
με σαφή όρια και ενίοτε περιέχουν ηωσινόφιλο, κοκκιώδες κυτταρόπλασμα (οξύφιλη μεταπλασία – 
κύτταρα Hurthle). Επίσης τα θυλακιώδη αδενώματα μπορεί να παρουσιάζουν πυρηνική 
πλειομορφία, ατυπία και εμφανή πυρήνια (ενδοκρινική ατυπία). Σε αυτήν την περίπτωση είναι 
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αναγκαία η προσεκτική εκτίμηση της ακεραιότητας της κάψας για τη διάκρισή τους από τα 
θυλακιώδη καρκινώματα, στα οποία υπάρχει διήθηση της κάψας ή/ και των αιμοφόρων αγγείων. 

 

Εικ.11: Ιστολογική τομή θυρεοειδούς αδένα στην οποία αναγνωρίζεται 
μορφολογικά θυλακιώδες αδένωμα. Τα καλώς διαφοροποιημένα θυλάκια 
προσομοιάζουν με φυσιολογικό θυρεοειδικό παρέγχυμα ενώ τα 
νεοπλασματικά κύτταρα του αδενώματος αφορίζονται από το γύρω 
θυρεοειδικό παρέγχυμα με μια σαφή, ακέραιη κάψα. Το χαρακτηριστικό 
αυτό είναι σημαντικό για την διαφορική διάγνωση από την οζώδη 
υπερπλασία, η επιφάνεια διατομής της οποίας περιέχει πολλαπλούς όζους 
που στερούνται κάψας.  

 

1.5.5 Κακοήθη νεοπλάσματα (Πίν.4-8) 

 Θηλώδες καρκίνωμα 

Τα θηλώδη καρκινώματα είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου του θυρεοειδούς. Μπορούν να 
εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία και ενδέχεται να έχουν σχέση με προηγούμενη έκθεση σε 
ιονίζουσα ακτινοβολία. Εμφανίζονται ως μονήρεις ή πολυεστιακές βλάβες και είτε είναι καλώς 
περιγεγραμμένες με ή χωρίς κάψα, είτε διηθούν το γειτονικό παρέγχυμα και έχουν ασαφή όρια. Οι 
βλάβες μπορεί να περιέχουν περιοχές ίνωσης και αποτιτάνωσης και συχνά να είναι κυστικές. Η 
επιφάνεια διατομής μπορεί να είναι κοκκώδης ενώ μερικές φορές διακρίνονται θηλώδεις 
σχηματισμοί. (Εικ.12) Συχνά, σε ιστολογικές τομές, παρατηρούνται εστίες διήθησης λεμφαγγείων 
από τον όγκο, αλλά η διήθηση αιμοφόρων αγγείων είναι σχετικά σπάνια. Μεταστάσεις στους 
επιχώριους λεμφαδένες παρατηρούνται στο 50% περίπου των περιπτώσεων. 

 

 

Εικ.12: Ιστολογική τομή θηλώδους καρκινώματος το οποίο 
μικροσκοπικά διακρίνεται βάσει των χαρακτηριστικών του πυρήνα 
ακόμη και όταν απουσιάζει η θηλώδης αρχιτεκτονική. Οι πυρήνες 
των κυττάρων περιέχουν διάσπαρτη χρωματίνη (δίκην «θαμβής» 
υάλου) και η κατάδυση του κυτταροπλάσματος στον πυρήνα δίνει 
εικόνα ενδοπυρηνικών εγκλείστων («ψευδοέγκλειστα»). Στην εικόνα 
διακρίνεται η θηλώδης αρχιτεκτονική, στην οποία οι νεοπλασματικές 
θηλές διαθέτουν άξονες από πυκνό αγγειοσυνδετικό ιστό.  

 

Ιστοπαθολογικές παραλλαγές του θηλώδους καρκινώματος παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 
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Εικ.13: Ειδικοί υπότυποι θηλώδους καρκινώματος 
(Α. Θυλακιώδους τύπου, Β. Υψηλών κυττάρων, Γ. Διάχυτου σκληρυντικού τύπου, Δ. Συμπαγούς τύπου 

Η πρόγνωση του θηλώδους καρκινώματος καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Δυσμενείς 
προγνωστικοί παράγοντες θεωρούνται η μεγάλη ηλικία κατά τη διάγνωση, το άρρεν φύλο, το μεγάλο 
μέγεθος του όγκου, και η εξωθυρεοειδική επέκταση. Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με δυσμενή 
πρόγνωση είναι η χαμηλή διαφοροποίηση, οι συμπαγείς περιοχές, η αγγειακή διήθηση και η ύπαρξη 
ανευπλοειδικών κυτταρικών πληθυσμών.  Τουλάχιστον τέσσερις υπότυποι θηλώδους καρκινώματος 
έχουν ενοχοποιηθεί για δυσμενή πρόγνωση: ο  τύπος εξ υψηλών κυττάρων, ο τύπος της διάχυτης 
σκλήρυνσης, ο συμπαγής και ο θυλακιώδης τύπος – αν και δε συμφωνούν όλες οι μελέτες σε αυτό 
με εξαίρεση το κακής πρόγνωσης θηλώδες καρκίνωμα εξ υψηλών κυττάρων. [12] (Εικ.13) 

 Θυλακιώδες καρκίνωμα 

Τα θυλακιώδη καρκινώματα είναι ο δεύτερος πιο συχνός τύπος καρκίνου στο θυρεοειδούς. Συνήθως 
εμφανίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες από ότι τα θηλώδη καρκινώματα με μέγιστη επίπτωση στη 
μέση ηλικία. Η επίπτωση του θυλακιώδους καρκινώματος αυξάνεται σε περιοχές με διαιτητική 
έλλειψη ιωδίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι, σε μερικές περιπτώσεις, η οζώδης βρογχοκήλη μπορεί 
να προδιαθέσει στην ανάπτυξη νεοπλάσματος. Μικροσκοπικά τα περισσότερα θυλακιώδη 
καρκινώματα διηθούν την κάψα ή τα αγγείακαι  αποτελούνται από σχετικά ομοιόμορφα κύτταρα 
που σχηματίζουν μικρά θυλάκια. (Εικ.14) Σε άλλες περιπτώσεις η θυλακιώδης διαφοροποίηση 
μπορεί να είναι λιγότερο εμφανής. Οι θυλακιώδεις όγκοι που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή σε 
μεγάλο ποσοστό (πάνω από το 75%) από ογκοκύτταρα (κύτταρα Hürthle) έχουν ορισμένες 
ομοιότητες με τα θυλακιώδη καρκινώματα όσον αφορά στην κλινική εμφάνιση, την ιστολογική 
αρχιτεκτονική και το βαθμό διήθησης και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρούνται ως παραλλαγή 
θυλακιώδους καρκινώματος.   
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Εικ.14: Θυλακιώδες καρκίνωμα σε ιστολογικό 
παρασκεύασμα (Η&Ε). Για τη διαφοροδιάγνωση από 
θυλακιώδες αδένωμα απαιτούνται πολλές τομές από το όριο 
κάψας θυρεοειδούς αδένα για να αποκλεισθεί ιστολογικά η 
διήθηση κάψας ή / και αγγείων.  

 
 
 Μυελοειδές καρκίνωμα 

Το μυελοειδές καρκίνωμα είναι νευροενδοκρινικός όγκος από κυττάρων C και μπορεί να είναι 
σποραδικού τύπου (80%) και οικογενές (20%). H πολυκεντρική ανάπτυξή του είναι χαρακτηριστική 
των οικογενών περιπτώσεων. Οι μεγαλύτερες βλάβες περιέχουν συχνά περιοχές νέκρωσης και 
αιμορραγίας και μπορεί να επεκτείνονται διαμέσου της κάψας του θυρεοειδούς. Μικροσκοπικά 
παρατηρούνται χαρακτηριστικά πολυγωνικά ή ατρακτοειδή κύτταρα που σχηματίζουν φωλέες, 
δοκίδες ή θυλάκια. Επίσης αναγνωρίζονται εναποθέσεις αμυλοειδούς που προέρχεται από τα 
τροποιημένα μόρια καλσιτονίνης. Η καλσιτονίνη μπορεί να αναγνωρισθεί με ανοσοϊστοχημικές 
μεθόδους τόσο μέσα στο κυτταρόπλασμα των νεοπλασματικών κυττάρων όσο και στο αμυλοειδές 
του στρώματος. 

 Αναπλαστικό καρκίνωμα 

Τα αναπλαστικά καρκινώματα κατατάσσονται μεταξύ των πιο επιθετικών νεοπλασμάτων στον 
άνθρωπο και σχεδόν πάντα οδηγούν στο θάνατο. Εμφανίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες με μέση 
ηλικία εμφάνισης τα 65 έτη. Παρουσιάζονται ως ευμεγέθεις μάζες που αναπτύσσονται ταχέως, 
επεκτεινόμενα εντός των δομών του τραχήλου. Μικροσκοπικά αποτελούνται από μεγάλα 
πλειόμορφα γιγαντοκύτταρα, ατρακτοειδή κύτταρα με σαρκωματώδη εμφάνιση και μικρά κύτταρα 
που ομοιάζουν με αυτά του μικροκυτταρικού καρκινώματος σε άλλες θέσεις. Σε μερικούς 
αναπλαστικούς όγκους μπορεί να υπάρχουν εστίες θηλώδους ή θυλακιώδους διαφοροποίησης, 
γεγονός που εισηγείται ενδεχομένως την προέλευσή του από ένα καλύτερα διαφοροποιημένο 
καρκίνωμα.[5, 12-15]  
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2.1 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ 

Οι δραστικές ενώσεις οξυγόνου και αζώτου (reactive oxygen species, ROS; reactive nitrogen 
species, RNS) είναι προϊόντα φυσιολογικού κυτταρικού μεταβολισμού, τα οποία κύρια παράγονται 
μέσω της μιτοχονδριακής αναπνευστικής αλυσίδας. Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διέγερση 
σηματοδοτικών μονοπατιών σε ζωϊκά και φυτικά κύτταρα, ως απόκριση σε ποικίλα ενδοκυττάρια 
και εξωκυττάρια περιβαλλοντικά σήματα. [16] Όλοι οι τύποι δραστικών ενώσεων οξυγόνου 
συμπεριλαμβανομένου των υπεροξειδικών ανιόντων και του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2), 
διαθέτουν αδέσμευτα ηλεκτρόνια ή ασταθείς δεσμούς, και είναι κατεξοχήν οξειδωτικές ουσίες. Υπό 
υποξικές συνθήκες, η μιτοχονδριακή αναπνευστική αλυσίδα παράγει επιπρόσθετα μονοξείδιο του 
αζώτου (NO), το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην αναγέννηση δραστικών ενώσεων αζώτου 
συμπεριλαμβανομένου και των ριζών μονοξειδίου του αζώτου (NO▪), υπεροξυνιτριλίου (ΟΝΟΟ▪) 
καθώς και δραστικών αλδεϋδών, όπως μαλονδιαλδεΰδες (malondialdeyde, MDA) και 4-υδρόξυ-
νονενάλη (4-hydroxynonenal, 4-ΗΝΕ). (Εικ.15) [17, 18] 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.15: Τυπικά, η εναρκτήρια αντίδραση αναγέννησης οξειδωτικών ριζών είναι η μεταφορά ενός ηλεκτρονίου σε ένα μόριο 
οξυγόνου (Ο2) προς σχηματισμό ρίζας υπεροξειδίου (O2

▪-) με τη βοήθεια ενζύμων [ΝADPH οξειδάσης, xanthinoxidase 
(ΧΟ), cycloxygenase (COX), nitric oxide synthase (NOS)]. Κατόπιν, η O2

▪- μετατρέπεται σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 
(Η2Ο2) είτε αυθόρμητα είτε μέσω κατάλυσης από τη δεσμουτάση του σουπεροξειδίου (superoxide dismutase, SOD). 
Επιπλέον, όταν η O2

▪- αντιδράσει με ρίζα μονοξειδίου του αζώτου σχηματίζεται ρίζα υπεροξυνιτριλίου (ΟΝΟΟ▪). Στη 
συνέχεια, το Η2Ο2 μέσω υπεροξειδασών (myeloperoxidase, MPO) μπορεί να μετατραπεί σε χλωρυδρίνη (ΗΟCl) και 
ακολούθως σε μονήρες οξυγόνο (1Ο2), ενώσεις που ανήκουν επίσης στις ROS. Τέλος, το Η2Ο2 μπορεί να μετατραπεί σε 
δραστική ρίζα υδροξυλίου (▪ΟΗ) μέσω της αντίδρασης Fenton στην οποία απαιτείται συμμετοχή και του δισθενούς σιδήρου.  

2.1.1 Πηγές δραστικών ενώσεων οξυγόνου και αζώτου 

Οι δραστικές ενώσεις μπορούν να παραχθούν ενδογενώς και εξωγενώς.  Οι ενδογενείς πηγές που 
δίνουν γένεση στην πλειοψηφία των δραστικών ενώσεων στον ανθρώπινο οργανισμό είναι τα 
μιτοχόνδρια, τα υπεροξεισωμάτια και τα μακροφάγα ενώ μεταξύ των ενζύμων τα οποία καταλύουν 
ενδογενείς αντιδράσεις παραγωγής δραστικών ενώσεων είναι η οξειδάση της ξανθίνης (XO), η 
συνθετάση του νιτρικού οξειδίου (NOS), τα ένζυμα του κυτοχρώματος P450, η λιποξυγενάση, η 
κυκλοξυγενάση (COX) και η οικογένεια ΝΟΧ/DUOX [NAD(P)H oxidase/ Dual oxidase] των 
NADPH οξειδασών. Εξωγενείς πηγές οξειδωτικών ενώσεων θεωρούνται διάφοροι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, όπως η ραδιενεργός ακτινοβολία, η υπεριώδης (UV) ακτινοβολία, η θέρμανση και το 
κάπνισμα καθώς και φαρμακευτικές και βιομηχανικές χημικές ουσίες. [19, 20]  
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2.1.1.1 H οικογένεια ΝΟΧ / DUOX των NADPH oξειδασών 

 Έχει δειχθεί ότι μόνο η οικογένεια ΝΟΧ / DUOX των NADPH oξειδασών έχει ως πρωταρχική της 
δράση τη γένεση δραστικών ενώσεων οξυγόνου, σε αντίθεση με όλες τις λοιπές ενδογενείς πηγές 
που παράγουν δραστικές ενώσεις οξυγόνου ως παραπροϊόν. Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει επτά 
ισομορφές, τις ΝΟΧ1-5 και τις DUOX1-2, οι οποίες συμμετέχουν στην κυτταρική διαφοροποίηση, την 
ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό, την κυτταροσκελετική ρύθμιση και τη μετανάστευση των 
κυττάρων. (Πίν. 9) Όλες οι οξειδάσες είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες και διαθέτουν την ικανότητα 
μεταφοράς ηλεκτρονίων διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης ώστε το ενδοκυττάριο οξυγόνο να 
μετατραπεί σε ρίζα υπεροξειδίου και να ξεκινήσει η αλληλουχία παραγωγής των δραστικών 
ενώσεων οξυγόνου.  (Εικ.16) [19, 21]  

Εικ.16: Κοινό δομικό χαρακτηριστικό των 
ισομορφών της οικογένειας ΝΟΧ / DUOX των 
NADPH oξειδασών είναι η καρβοξυ-τελική περιοχή 
τους η οποία διαθέτει καταλυτική δράση 
αφυδρογονάσης και εντοπίζεται στην κυτταρο-
πλασματική πλευρά της μεμβράνης. Η περιοχή αυτή 
διαθέτει θέση πρόσδεσης ενός μορίου NADPH και 
ένα δεσμό με ένα φλάβινο-αδένινο-νουκλεοτίδιο 
(FAD). Όταν οι οξειδάσες ενεργοποιηθούν, το 
ΝΑDPH μεταφέρει δύο ηλεκτρόνια μέσω υδριδίου 
(H-) στο FAD, το οποίο με τη σειρά του αποδίδει τα 
ηλεκτρόνια σε δύο ομάδες αίμης στην αμινοτελική 
περιοχή των οξειδασών. Τελικά, τα δύο ηλεκτρόνια 
μεταφέρονται σε Ο2 στην εξωκυττάρια πλευρά της 
μεμβράνης προς σχηματισμό O2

▪-. 

2.2 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Αυξημένες συγκεντρώσεις δραστικών ενώσεων οξυγόνου και αζώτου μπορούν να προκαλέσουν 
οξειδωτική βλάβη τόσο σε λιπίδια και πρωτεΐνες όσο και στα νουκλεϊνικά οξέα. Ωστόσο, ο 
οργανισμός διαθέτει αντιοξειδωτικά συστήματα, τα οποία συντηρούν την κυτταρική, 
οξειδοαναγωγική ομοιοστασία και προλαμβάνουν αντιστρεπτές ή και μη αντιστρεπτές βλάβες του 
κυττάρου. H οξειδοαναγωγική ομοιοστασία συνιστά μία ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ του ρυθμού 
και της έκτασης της γέννησης οξειδωτικών ενώσεων και του ρυθμού της οξειδωτικής αποτοξίνωσης. 
Η αντιοξειδωτική προστασία στους αερόβιους οργανισμούς περιλαμβάνει ευρύ φάσμα φυσικών 
αντιοξειδωτικών συστημάτων άμυνας αποτελούμενο από ενδογενή αντιοξειδωτικά ένζυμα και μόρια 
καθώς και διατροφικά αντιοξειδωτικά συστατικά.[19]  

2.2.1 Αντιοξειδωτικά ένζυμα 

Οι υπεροξειδικές δεσμουτάσες αποτελούν αντιοξειδωτικά ένζυμα τα οποία καταλύουν την 
αντίδραση μεταροπής του O2

▪-  σε Ο2 και σε λιγότερο δραστικό H2O2.  

Άλλα αντιοξειδωτικά ένζυμα είναι η καταλάση και η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης. Η καταλάση 
είναι μία τετραμερής υπεροξειδάση η οποία μετατρέπει το H2O2 σε νερό και μοριακό οξυγόνο, ενώ η 
υπεροξειδάση της γλουταθειόνης ανήκει στην οικογένεια των ενζύμων που περιέχουν σελήνιο και 
ανάγει το H2O2, τα λιποϋπεροξείδια και άλλα οργανικά υδροϋπεροξείδια σε αντίστοιχα 
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υδροξυλιωμένα παράγωγα χρησιμοποιώντας τη γλουταθειόνη (glutathione, GSH) ως δότη 
υδρογόνου.  

Δύο ενζυματικά αντιοξειδωτικά συστήματα τα οποία εμπλέκονται στη ρύθμιση της 
οξειδοαναγωγικής κυτταρικής κατάστασης είναι το σύστημα αναγωγάσης της θειορεδοξίνης 
(thioredoxin reductase, TrxR) και το σύστημα αναγωγάσης της γλουταθειόνης / γλουταρεδοξίνης 
(glutathione reductase, GR / glutaredoxin, GRX). H ΤrxR σε συνδυασμό με τη θειορεδοξίνη (Trx) 
και το ΝADPH αποτελούν ένα υψηλά συντηρημένο σεληνοπρωτεϊνικό σύστημα το οποίο 
συνεισφέρει στην οξειδοαναγωγική ομοιoστασία ενώ το σύστημα GR / GRX αντιπροσωπεύει ένα 
ευαίσθητο στο οξειδωτικό στρες σηματοδοτικό μονοπάτι στο οποίο συμμετέχει και η GSH. 

Άλλη οικογένεια αντιοξειδωτικών ενζύμων είναι οι περοξιρεδοξίνες (peroxiredoxins, PRDXs) των 
οποίων ο ρόλος είναι η αναγωγή των αλκυλοϋπεροξειδίων και του H2O2 στις αντίστοιχες αλκοόλες 
και νερό. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες υπεροξειδάσες που περιέχουν αίμη ή σεληνοκυστεΐνες, οι 
PRDXs περιέχουν μία ή δύο κυστεΐνες στο ενεργό τους κέντρο. [18, 19, 22] 

 Ένζυμα τα οποία συμμετέχουν έμμεσα στην αντιοξειδωτική άμυνα του κυττάρου είναι τα ένζυμα 
μεταβολισμού όπως τα Nqo1 (NAD(P)H dehydrogenase quinine 1), GST (glutathione – S – 
transferase) και ΗΟ-1 (heme oxygenase – 1), ένζυμα ουβικουϊτινίωσης και τα MRPs (multiple 
resistance proteins). Το ένζυμο Nqo1 είναι μία φλαβινοπρωτεΐνη η οποία ανταγωνίζεται την 
αναγωγάση του κυτοχρώματος P450 και καταλύει την αναγωγή και την αποτοξίνωση των κινονών 
και άλλων αντίστοιχων κυκλικών ενώσεων. Η μεταφοράση GST καταλύει τη δέσμευση υδρόφοβων 
ηλεκτρονιόφιλων μορίων στη γλουαταθειόνη διευκολύνοντας την απέκκρισή τους ενώ το ένζυμο 
ΗΟ-1 καταλύει το πρώτο και το πιο αργό στάδιο του καταβολισμού της αίμης. Έμμεση 
αντιοξειδωτική δράση ασκούν επίσης τα ένζυμα ουβικουϊτινίωσης καθώς και τα πρωτεασωμάτια 
μέσω των οποίων μπορούν να αποικοδομηθούν οι οξειδωμένες πρωτεΐνες. Tέλος, η αντιοξειδωτική 
αντιρρόπιση του κυττάρου στο οξειδωτικό φορτίο των φαρμακευτικών ουσιών πραγματοποιείται 
μέσω της εξόδου των φαρμακευτικών ουσιών από το κύτταρο με τη βοήθεια των MRPs.[23]  

2.2.2 Μη ενζυμικά αντιοξειδωτικά μόρια και διαιτητικά συστατικά 

Εκτός των ενζυμικών αντιοξειδωτικών συστημάτων, στη διατήρηση του ενδοκυττάριου 
οξειδοαναγωγικού ισοζυγίου συνεισφέρουν και μη ενζυμικά αντιοξειδωτικά μόρια μεταξύ των 
οποίων είναι η ανηγμένη GSH η οποία όπως προαναφέρθηκε συμμετέχει ενεργά στα ενζυμικά 
αντιοξειδωτικά συστήματα. Επιπλέον, αντιοξειδωτικά συστατικά διατροφικών πηγών, όπως η 
βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη), η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ), τα καροτενοειδή, το ουρικό οξύ και οι 
πολυφαινόλες διαδραματίζουν ρυθμιστικό ρόλο στο οξειδωτικό φορτίο του κυττάρου.[19]  

2.3 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ 

Οξειδωτικό στρες ορίζεται το παθολογικό αποτέλεσμα που προκύπτει από τη διαταραχή στην 
ισορροπία μεταξύ της παραγωγής δραστικών ενώσεων και της κυτταρικής συγκέντρωσης των 
αντιοξειδωτικών μορίων. Σε κατάσταση οξειδωτικού στρες, τα βιομόρια υπόκεινται σε 
τροποποίησεις οι οποίες μπορεί να επιφέρουν κυτταρική γήρανση και απόπτωση καθώς και να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη ποικιλίας ασθενειών.  
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Τα λιπίδια υπεροξειδώνονται με αποτέλεσμα αφ’ενός να διαταράσσεται η λειτουργική και δομική 
ακεραιότητα των μεμβρανών και αφ’ ετέρου να προκαλείται τοξική κυτταρική βλάβη από τα 
προϊόντα αποικοδόμησης των λιπιδικών υπεροξειδίων (κετόνες, εποξείδια, 4-ΗΝΕ κ.α.) Η 
οξειδωτική τροποποίηση των πρωτεϊνών οδηγεί στην αποικοδόμηση τους, ή, αν αυτή δεν 
πραγματοποιηθεί, στο σχηματισμό συσσωματωμάτων (cross-links) μεταξύ τους, των οποίων η 
συσσώρευση είναι δυνατό να επιφέρει κυτταρικό θάνατο. Οι βλάβες στο DNA αφορούν κυρίως 
εγκοπές, σημειακή μεταλλαξιγένεση και χημικές τροποποιήσεις πουρινών και πυριμιδινών (8-
υδρόξυ-γουανίνη, 5-υδρόξυ-6-υδροθυμίνη, 8-νιτρογουανίνη) οι οποίες επιφέρουν κυτταρικό θάνατο, 
χρωμοσωμική αστάθεια και συσσώρευση γενετικών μεταλλάξεων.[19, 24]  

Το οξειδωτικό στρες εμπλέκεται στη παθογένεια ποικιλίας ασθενειών, όπως της χρόνιας φλεγμονής, 
των καρδιαγγειακών νοσημάτων, των ινωτικών εξεργασιών, των νευρολογικών διαταραχών, των 
λοιμωδών νοσημάτων και του καρκίνου. (Πίν. 10) [18]  

 

2.4 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ & OΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ 

2.4.1 Σύστημα παραγωγής H2Ο2 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της σύνθεσης των θυρεοειδικών ορμονών, τα κεντρικά βήματα για 
τη σύνθεση των T3 και Τ4 λαμβάνουν χώρα στην κορυφαία μεμβράνη των θυρεοειδικών κυττάρων 
στην οποία η TPO μετατρέπει το I- σε Ι0, με τη συνεργασία ενός ενζυμικού συστήματος παραγωγής 
Η2Ο2. Αυτό το ενζυμικό σύστημα αποδίδει H2O2 στην ΤPO, το οποίο αξιοποιείται από την 
υπεροξειδάση ως οξειδωτικό στην οξειδοαναγωγική αντίδραση μετατροπής Ι- σε Ι0. Το θυρεοειδικό 
ενζυμικό σύστημα παραγωγής H2O2 ανήκει στην οικογένεια NOX/DUOX των ΝADPH οξειδασών 
και περιλαμβάνει τις ισομορφές DUOX1-2. Εξαιτίας της πλήρους ανικανότητας αξιοποίησης του 
ιωδίου από το θυρεοειδικό αδένα σε περιπτώσεις συγγενούς αδρανοποίησης της DUOX2, η 
ισομορφή αυτή φαίνεται να είναι η απολύτως απαραίτητη για την παραγωγή H2O2.[25, 26]  

Η ισομορφή DUOX1 αποτελείται από 1.551 αμινοξέα ενώ η DUOX2 από 1.548, με μεταξύ τους 
ομολογία 83%. Εκφράζονται από τα θυρεοειδικά θυλακιώδη κύτταρα και έχει βρεθεί ότι, σε 
αντίθεση με τις άλλες ισομορφές της οικογένειας, παράγουν ως τελικό προϊόν, το H2O2 και όχι O2

.-. 
Οι DUOX1-2 αποτελούνται από μία ενδοκυττάρια περιοχή ΝADPH οξειδάσης, μία εξωκυττάρια 
περιοχή υπεροξειδάσης, έξι πρωτεϊνικά διαμεμβρανικά τμήματα και πέντε περιοχές Ν– 
γλυκοζυλίωσης. Η ΝADPH περιοχή και η περιοχή υπεροξειδάσης διαχωρίζονται με δύο 
αλληλουχίες μοτίβου EF-hands που προσδένουν ασβέστιο (Ca++), γεγονός που υποδεικνύει ότι το 
Ca++ αποτελεί για τις DUOX1-2 ιοντικό ρυθμιστή της ενζυμικής τους δράσης. [21, 27] 

 Αν και οι DUOX1-2 σε σχέση με τις υπόλοιπες ισομορφές της οικογένειας δε χρειάζεται να 
συσχετισθούν με κυτταροπλασματικούς παράγοντες για να είναι στην ενεργό μορφή τους, απαιτείται 
ωστόσο ο ετεροδιμερισμός τους με διαμεμβρανικούς παράγοντες ωρίμανσης, τους DUOXA1 και 
DUOXA2, αντίστοιχα. (Εικ.17) [28]  
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Εικ.17: Το σύστημα  παραγωγής H2O2 στο θυλακιώδες κύτταρο του θυρεοειδούς αδένα. Η διέγερση παραγωγής Η2Ο2 από 
τις DUOX1-2 σηματοδοτείται μέσω της TSH και της επακόλουθης ενεργοποίησης των Gs και Gq πρωτεινών. Οι Gs και Gq 
ενεργοποιούν αντίστοιχα την αδενυλική κυκλάση και τη φωσφολιπάση C. Μέσω της αδενυλικής κυκλάσης τα ενδοκυττάρια 
επίπεδα του cAMP αυξάνονται και επάγεται τόσο η έκφραση του μεταφορέα NIS και της πενδρίνης, όσο και η 
εξωκυττάρωση των θυρεοειδικών ορμονών από την κορυφαία μεμβράνη των θυλακιωδών κυττάρων. Μέσω της 
φωσφολιπάσης C σχηματίζονται η DAG (diacylglycerol) και η IP3 (inositol triphosphate), με την τελευταία να επάγει την 
έξοδο του Ca++ από τις ενδοκυττάριες δεξαμενές του. Tα ιόντα Ca++ προσδένονται στις αλληλουχίες EF-hands των 
DUOX1-2, ενώ σε συνεργασία με τη DAG ενεργοποιούν τη πρωτεϊνική κινάση C (PKC) η οποία με τη σειρά της συμβάλλει 
στην ενεργοποίηση των εν λόγω οξειδασών. Φαίνεται (δεξιά) ότι σε ανενεργό φάση η ισομορφή DUOX και η TPO 
εντοπίζονται σε κυστίδια είτε από κοινού, είτε ανεξάρτητα, κοντά στην κυτταροπλασματική επιφάνεια της κορυφαίας 
μεμβράνης του θυλακιώδους κυττάρου, και όταν μέσω των ενδοκυττάριων σημάτων πραγματοποιηθεί εξωκυττάρωση των 
κυστιδίων, η DUOX και η TPO ενσωματώνονται στην κυτταρική μεμβράνη. Η ενσωμάτωση τους σε συνδυασμό με την 
πλήρη γλυκοζυλίωση της DUOX και το διμερισμό της με τον αντίστοιχο παράγοντα ωρίμανσης DUOXA οδηγούν στην 
ενεργοποίηση του συστήματος DUOX – TPO ή αλλιώς θυροξισώματος.  

2.4.2 Αντιοξειδωτική προστασία θυρεοειδούς αδένα 

Η σταθερά απαιτούμενη παραγωγή H2O2 στην κορυφαία μεμβράνη των θυλακιωδών κυττάρων 
εκθέτει τα θυλακιώδη κύτταρα σε οξειδωτικό περιβάλλον. Συνεπώς, ο θυρεοειδικός ιστός 
προκειμένου να διατηρήσει την ακεραιότητά του έχει δειχθεί ότι διαθέτει αναπτυγμένο σύστημα 
αντιοξειδωτικής άμυνας. Ήδη το 1971, προτάθηκε ως κύρια προστασία του θυλακιώδους κυττάρου o 
περιορισμός του H2O2 στην εξωκυττάρια πλευρά της κορυφαίας μεμβράνης προς το ενδοθυλακικό 
κολλοειδές. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι το σύστημα παραγωγής H2O2 υπόκειται σε αυστηρό 
έλεγχο, που περιλαμβάνει τα κυτταροπλασματικά κυστίδια της TPO και των DUOX έως και την 
ενεργό μορφή των DUOX σε διαμεμβρανική θέση, με στόχο τη διατήρηση του οξειδοαναγωγικού 
ισοζυγίου στα θυλακιώδη κύτταρα.  

Στη διατήρηση της οξειδοαναγωγικής ομοιόστασης συμβάλλει και η TPO η οποία αφ’ενός οξειδώνει 
το Ι- σε Ι0 αλλά αφ’ετέρου ανάγει το Η2Ο2 σε Η2Ο, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση του H2O2 να μην 
είναι αυξανόμενη στο περιβάλλον του θυλακιώδους κυττάρου. Το παραπάνω παρατηρείται και σε 
απουσία ιωδίου αφού η TPO διαθέτει ήπια δραστικότητα καταλάσης εμφανίζοντας συγγένεια και με 
άλλα διαθέσιμα υποστρώματα τα οποία οξειδώνει με παράλληλη αναγωγή του Η2Ο2. Εκτός από την 
προστατευτική δράση της ΤPO, βασικό φραγμό στην οξειδωτική δράση του H2O2 αποτελεί επιπλέον 
η φτωχή σε H2O2 διαπερατότητα της κορυφαίας μεμβράνης του θυλακιώδους κυττάρου. [29] 

 34 



 
“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

Όσον αφορά τη ρύθμιση της εξωκυτταρίου συγκέντρωσης του H2O2 στο ενδοθυλακικό κολλοειδές, 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η SOD, η οποία γειτνιάζει με το θυροξίσωμα, και η καταλάση. 
Επίσης, στην προστασία τουκυττάρου συμβάλλουν ποικιλία σεληνοπρωτεϊνών των οποίων η 
έκφραση διεγείρεται από τον παράγοντα Se-X και αναστέλλεται από φλεγμονώδεις κυτοκίνες. 
Συγκεκριμένα, ο Se-X επιδρά στο ρυθμιστικό μεταγραφικό παράγοντα SBP2 επηρεάζοντας ανάλογα 
τη μεταγραφή γονιδίων των αντιοξειδωτικών σεληνοενζύμων, όπως περιγράφεται στην Εικ.18. [30-
32]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18: H αντιοξειδωτική προστασία του θυλακιώδους κυττάρου έναντι των ROS οι οποίες παράγονται κατά τη 
φυσιολογική λειτουργία του θυερεοειδούς αδένα. Η σεληνοπρωτεΐνη P (SEPP) και η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης 3 
(glutathione peroxidase 3, GPx3) έχουν κεντρικό αντιοξειδωτικό ρόλο, ενώ εφτά σεληνοπρωτεΐνες επιδρούν σε μονοπάτια 
ποιοτικού ελέγχου εντός του ενδοπλασματικού δικτύου. Αντιοξειδωτική καταλυτική δράση διαθέτουν οι απόϊωδινάσες 
ιωδοθυρονίνης τύπου 1 και 2 (deiodinase 1/2, DIO1 / DIO2), οι υπεροξειδάσες της γλουταθειόνης 1 και 4 (GPx1 / GPx4), 
η αναγωγάση του σουλφοξειδίου της μεθειονίνης B1 (MSRB1), η σεληνοφωσφορική συνθετάση 2 (SPS2) και η αναγωγάση 
της θειορεδοξίνης 1 (TXNRD1 ή ΤrxR1), οι οποίες αποτελούν ενδοκυττάρια κυτταροπλασματικά σεληνοένζυμα. Η 
αναγωγάση της θειορεδοξίνης 2 (TXNRD2 ή ΤrxR2) και η ισομορφή της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης 4 (GPx4) 
ανήκουν επίσης στην κατηγορία των σεληνοενζύμων αλλά εντοπίζονται στο εσωτερικό των μιτοχονδρίων. Τέλος, η 
περοξιρεδοξίνη 5 (PRDX5) η οποία μετατρέπει το H2O2 σε Η2Ο συνεργάζεται με άλλα ενζυμικά και μη ενζυμικά 
αντιοξειδωτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης και της TXNRD2.  
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2.5 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ 

Τα θυλακιώδη κύτταρα παράγουν συνεχώς δραστικές ενώσεις οξυγόνου με κυριότερη το H2O2, το 
οποίο απαιτείται για τη φυσιολογική θυρεοειδική ορμονική σύνθεση. Ως αποτέλεσμα, τα θυλακιώδη 
κύτταρα, αν και διαθέτουν αναπτυγμένο αντιοξειδωτικό σύστημα, βρίσκονται διαρκώς υπό την 
επίδραση οξειδωτικού φορτίου. Τόσο το αυξημένο οξειδωτικό φορτίο και οι αντιοξειδωτικοί 
μηχανισμοί όσο και η εμπλοκή αυτών στη θυρεοειδική λειτουργία, στη κυτταρική ανάπτυξη και 
στον πολλαπλασιασμό έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης.  

Ήδη το 1986, σε δείγματα βρογχοκήλης δείχθηκε ότι η παρουσία των λιποφουσκινών και της 4-ΗΝΕ 
είναι αυξημένη σε σχέση με φυσιολογικό ιστό, υποδεικνύοντας πως σε υπερπλαστικές καταστάσεις 
το οξειδωτικό φορτίο αυξάνεται. Σε μελέτη δειγμάτων βρογχοκήλης από ποντίκια καθώς και σε 
δείγματα ασθενών με νόσο Graves, παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση των PRDX5 και GPxs 
επιβεβαιώνοντας το ρυθμιστικό ρόλο των ενζύμων αυτών στην οξειδοαναγωγική ομοιοστασία του 
θυρεοειδικού ιστού καθώς και θετική συσχέτιση του οξειδωτικού φορτίου με φλεγμονώδεις 
καταστάσεις όπως η νόσος Graves. Επιπρόσθετα, αποκαλύφθηκε αρνητική συσχέτιση της έκφρασης 
του αντιοξειδωτικού PRDX5 με το βαθμό πολλαπλασιασμού και τη λειτουργική κατάσταση των 
θυλακιωδών κυττάρων. [30, 33] 

Σε μελέτη της αντιοξειδωτικής δράσης της βιταμίνης Ε προέκυψε ότι η βιταμίνη Ε επάγει τη μείωση 
ανάπτυξης βρογχοκήλης ασθενών μέσω ελέγχου της αύξησης των θυροειδικών κυττάρων, χωρίς να 
παρεμβαίνει στον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων ή στο θυρεοειδικό 
μεταβολισμό.[34]  

Περαιτέρω μελέτες με προσθήκη Ν–ακετυλοκυστεΐνης (Ν–acetylcysteine, ΝΑC) – αντιοξειδωτικού 
παράγοντα – σε κυτταρική σειρά θυλακιωδών κυττάρων και σε δείγματα οζώδους βρογχοκήλης 
έδειξαν μείωση της έκφρασης του PRDΧ5, αύξηση της PRDX3 και καμία μεταβολή στη έκφραση 
της καταλάσης, καταδεικνύοντας το ρόλο των υπεροξειδασών στην αντιοξειδωτική άμυνα του 
θυρεοειδούς αδένα. Επιπλέον, διατυπώθηκε πως στις κυτταρικές σειρές μετά την προσθήκη NAC, 
όπου το οξειδωτικό φορτίο ήταν χαμηλό, η έκφραση των πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για τη 
σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών ήταν μειωμένη.[31]  

Σε in vivo μελέτες σε επίμυες και ποντίκια, η προσθήκη των αντιοξειδωτικών NAC και 15 - δεοξυ -
προσταγλανδίνης J2 (15-deoxy-Δ12,14-ProstaglandinJ2, 15dPGJ2) σε δείγματα βρογχοκήλης 
οδήγησε σε μείωση του οξειδωτικού στρες, καθώς και σε μείωση της έκφρασης PRDX5. Eπίσης 
διαπιστώθηκε μείωση του βάρους του θυρεοειδικού ιστού και παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της 
ύπαρξης οξειδωτικού φορτίου στο θυρεοειδή αδένα με το πολλαπλασιασμό των θυλακιωδών 
κυττάρων. [35]  

Συνεπώς, σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες το οξειδωτικό φορτίο στο θυρεοειδή αδένα αποτελεί 
απαραίτητη συνθήκη αφ’ενός για την θυρεοειδική κυτταρική λειτουργία και αφ’ετέρου για τον 
θυρεοειδικό κυτταρικό πολλαπλασιασμό. 
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3.1 ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΕΣ 

Το οξειδωτικό στρες, όπως προαναφέρθηκε, προκαλεί οξειδωτική βλάβη στο DNA η οποία είναι η 
κυριότερη αιτία μεταλλάξεων στους ζώντες οργανισμούς. Η εκτιμώμενη συχνότητα οξειδωτικής 
βλάβης DNA σε ανθρώπινα κύτταρα είναι 104 βλάβες/κύτταρο/ημέρα. Η περισσότερο μελετημένη 
οξειδωτική βλάβη του DNA είναι η οξείδωση της γουανοσίνης σε 8-υδροξυδεοξυ-γουανοσίνη (8-
hydroxy-2-deoxyguanosine, 8-OHdG), της οποίας το επίπεδο συνιστά βιολογικό δείκτη του 
οξειδωτικού φορτίου. Επιπλέον, αντίστοιχα σχηματίζεται η 8-νιτρογουανίνη ως αποτέλεσμα 
επίδρασης των δραστικών ενώσεων αζώτου στο DNA.  

Η έκθεση σε οξειδωτικούς παράγοντες επιφέρει κυτταρική απόκριση προσαρμογής η οποία αφορά 
την επαγωγή της έκφρασης γονιδίων, μερικά από τα οποία κωδικοποιούν αντιοξειδωτικά ένζυμα. 
Επιπλέον, ενώ τα υψηλά επίπεδα ROS μπορούν να επιφέρουν κυτταρική απόπτωση ή νέκρωση, έχει 
δειχθεί ότι τα χαμηλά ή σταθερά επίπεδα των ROS είτε αυξάνουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 
είτε αποτελούν φυσιολογικό ρυθμιστικό παράγοντα γενετικής έκφρασης. 

Οι επιγενετικές μεταβολές, οι οποίες εξαρτώνται από το οξειδωτικό στρες, προκαλούνται με τη 
μεσολάβηση ρυθμιστών οι οποίοι ανήκουν σε ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια, μεταξύ των 
οποίων είναι ο καταρράκτης που μεσολαβείται από το cAMP, το μονοπάτι ασβεστίου-
καλμοδουλίνης καθώς και άλλοι ενδοκυττάριοι σηματοδοτικοί μεσολαβητές όπως το ΝΟ. Έχει 
δειχθεί ότι οι ROS ενεργοποιούν, άμεσα ή έμμεσα μέσω απελευθέρωσης Ca++ από τις ενδοκυττάριες 
δεξαμενές, πρωτεϊνικές κινάσες όπως την PKC (protein kinase C) ρυθμίζοντας ποικιλία κυτταρικών 
λειτουργιών συμπεριλαμβανομένων του πολλαπλασιασμού, του κυτταρικού κύκλου, της 
διαφοροποίησης, της κυτταροσκελετικής οργάνωσης, της κυτταρικής μετανάστευσης και της 
απόπτωσης. Επιπλέον, το Η2Ο2 ενεργοποιεί πρωτεϊνικές κινάσες, όπως τις ERK1/2 (extracellular 
signal-regulated kinase 1/2),  PI3K (phosphoinositide 3-kinase) /Akt και PKB (protein kinase B) οι 
οποίες συμμετέχουν σε ρυθμιστικά σηματοδοτικά μονοπάτια κυτταρικής μετανάστευσης, 
κυτταρικής επιβίωσης και κυτταρικού θανάτου (μηχανισμός καρκινογένεσης επαγώμενης από το 
οξειδωτικό στρες). 

Επιπροσθέτα, τα κυτταρικά οξειδωτικά μόρια έχουν συσχετισθεί με την ενεργοποίηση 
μεταγραφικών παραγόντων. Οι κυριότεροι μεταγραφικοί παράγοντες των οποίων η δράση εξαρτάται 
από το οξειδωτικό στρες είναι ο πυρηνικός ερυθροειδής παράγοντας – 2 ή πυρηνικός 
σχετιζόμενος παράγοντας – 2 (Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 / Nuclear related, NF-
E2L2 / Nrf2), η πρωτεΐνη ενεργοποίησης 1 (AP-1), ο πυρηνικός παράγοντας κΒ (NF-κB) καθώς και 
ο επαγώμενος από υποξία μεταγραφικός παράγοντας 1α ( HIF-1α). Οι διακυμάνσεις της κυτταρικής 
συγκέντρωσης των δραστικών ενώσεων οξυγόνου φαίνεται να επηρεάζουν επιλεκτικά τους 
παραπάνω μεταγραφικούς παράγοντες και συνεπώς η διαπίστωση αυτή ενδεχομένως εξηγεί την 
παρατήρηση ότι η έκθεση στο οξειδωτικό στρες μπορεί να επιφέρει είτε τον κυτταρικό θάνατο είτε 
τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.[20, 36, 37]  
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3.2 O ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Nrf2 

3.2.1  Η  οικογένεια μεταγραφικών παραγόντων Cnc 

Οι Cap ‘n’ collar (Cnc) πρωτεΐνες αποτελούν μία οικογένεια μεταγραφικών παραγόντων βασικού 
προτύπου φερμουάρ λευκίνης, οι οποίες είναι διατηρημένες σε νηματοσκώληκες, έντομα, ψάρια, 
πτηνά και θηλαστικά συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, αλλά δεν εντοπίζονται σε φυτά και 
μύκητες. Προσδιορίζονται από την παρουσία μίας συντηρημένης περιοχής Cnc 43 αμινοξέων στο 
αμινοτελικό άκρο της περιοχής πρόσδεσης στο DNA. Στους μεταγραφικούς παράγοντες Cnc 
ανήκουν ο SKN-1 του Caenorhabditis elegans, ο Drosophila Cnc και τέσσερα ομόλογα 
σπονδυλωτών – το p45 ΝFE2 και οι ΝFE2 σχετιζόμενοι παράγοντες, ο Nrf1, o Nrf2 και ο Nrf3 (οι 
‘Nrfs’). Oι σχετιζόμενοι με τις Cnc πρωτεΐνες μεταγραφικοί παράγοντες Βach1 και Bach2 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία μίας επιπλέον πρωτεϊνικής περιοχής αλληλεπίδρασης, την BTB. 
Οι περισσότεροι παράγοντες Cnc είναι μεταγραφικοί ενεργοποιητές, αλλά οι Bach1 και Bach2 
λειτουργούν ως μεταγραφικοί καταστολείς. Οι πρωτεΐνες Cnc είτε λειτουργούν κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης, είτε συνεισφέρουν στη διατήρηση της ομοιοστασίας σε απάντηση σε διάφορους τύπους 
περιβαλλοντικού στρες είτε επιτελούν και τις δύο λειτουργίες ταυτόχρονα. Οι τρεις ‘Nrfs’ 
χαρακτηρίζονται από ευρύ φάσμα μερικώς επικαλυπτόμενων προτύπων έκφρασης και λειτουργούν 
ως μεταγραφικοί παράγοντες που ενεργοποιούνται από το οξειδωτικό στρες.[38]  

3.2.2 Oι  μεταγραφικοί παράγοντες “Nrfs” 

Ο μεταγραφικός παράγοντας Νrf1 εκφράζεται σε όλους τους ιστούς και η απουσία του είναι  
θανατηφόρος κατά την  εμβρυονική ανάπτυξη. Ο Nrf2 αν και εκφράζεται και αυτός σε όλους τους 
ιστούς δεν είναι απαραίτητος στη διαδικασία της ανάπτυξης. Σε πειράματα in vivo σε ποντίκια με 
γενετική απαλοιφή του Νrf2 (Nrf2 knockout, Nrf2 k.o.) δείχθηκε μείωση της έκφρασης των επιπέδων 
ενζύμων φάσης ΙΙ και των ενδογενών αντιοξειδωτικών ενζύμων. Ο Nrf3 εκφράζεται στον 
πλακουντιακό ιστό ενώ σε Νrf3 k.ο. ποντίκια δεν παρατηρήθηκε σαφής φαινότυπος. [38, 39]  

3.2.3 Ο μεταγραφικός παράγοντας Nrf2 

Ο μεταγραφικός παράγοντας Nrf2 μεσολαβεί έναν από τους καίριους μηχανισμούς αντιοξειδωτικής 
άμυνας του κυττάρου. Είναι ενεργοποιητικός μεταγραφικός παράγοντας ο οποίος δρα σε συνδυασμό 
με άλλους μεταγραφικούς παράγοντες σε γονίδια τα οποία στον υποκινητή τους περιλαμβάνουν την 
αλληλουχία ARE (antioxidant response element -  5'-A/G TGA C/T nnn GC A/G-3', όπου n 
οποιαδήποτε νουκλεοτίδιο). Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν αντιοξειδωτικά ένζυμα, ένζυμα 
μεταβολισμού και αποτοξίνωσης, ένζυμα σύνθεσης γλουταθειόνης, ένζυμα ουβικουϊτινίωσης και 
πρωτεΐνες – μεταφορείς φαρμάκων.  

Στον άνθρωπο, o Νrf2 έχει μοριακό βάρος 67,8 kDa και αποτελείται από 605 αμινοξικά κατάλοιπα. 
Κωδικοποιείται από το γονίδιο ΝFE2L2. Μετά από αντιστοίχιση πρωτεϊνών από διάφορα είδη 
(άνθρωπος, ποντίκι, κοτόπουλο) ταυτοποιήθηκαν ομόλογες περιοχές του μεταγραφικού παράγοντα 
οι οποίες καταγράφηκαν ως Neh1-6. (Εικ.19) [40, 41]  
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Εικ.19: O μεταγραφικός παράγοντας Νrf2 και οι περιοχές Neh1-6.  Στην Neh1 περιοχή εντοπίζεται μία υδρόφοβη περιοχή 
προτύπου φερμουάρ leucine (Leu) απαραίτητη για την πρόσδεση του Nrf2 στο DNA και το διμερισμό του Νrf2 με άλλους 
μεταγραφικούς παράγοντες στον πυρήνα του κυττάρου. Στην αμινοτελική περιοχή του Nrf2,  η Neh2 περιοχή περιέχει εφτά 
κατάλοιπα λυσίνης ως θέση ουβικουϊτινίωσης του Nrf2. Ταυτόχρονα, στην περιοχή Neh2 συνδέεται η περιοχή Kelch του 
Keap1, αναστολέα του Nrf2. Οι περιοχές Νeh3-5 είναι υπεύθυνες για την πρόσδεση ακετυλοτρανσφερασών των ιστονών, οι 
οποίες οδηγούν σε ακετυλίωση της ουράς των ιστονών, σε  μείωση του βαθμού συσπείρωσης της χρωματίνης και της 
προσβασιμότητας του DNA από μεταγραφικούς παράγοντες μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο ίδιος ο Nrf2. Η Neh3 
περιοχή ανήκει στην καρβοξυτελική περιοχή του Nrf2 και είναι απαραίτητη για την εκδήλωση της μεταγραφικής 
δραστηριότητάς του εξαιτίας της πρόσδεσης σ’αυτήν του συνενεργοποιητή CHD6. Οι περιοχές Neh4 και Neh5 είναι δύο 
ανεξάρτητες περιοχές πλούσιες σε όξινα αμινοξικά κατάλοιπα και αλληλεπιδρούν με την CREB-δεσμευτική πρωτεΐνη 
(CBP). H περιοχή Neh6 είναι υπεύθυνη για την οξειδωτικο-ανεξάρτητη σταθερότητα του Nrf2 και είναι πλούσια σε 
κατάλοιπα σερίνης. 

3.2.4 Ο αρνητικός ρυθμιστής Κeap1 

Ο Keap1 αποτελεί “αισθητήρα” ευρέος φάσματος ενεργοποιητών του μεταγραφικού παράγοντα 
Nrf2 καθώς και αρνητικό ρυθμιστή του σε βασικές συνθήκες, κατά τις οποίες η οξειδοαναγωγική 
ομοιοστασία διατηρείται. Το μοριακό βάρος του είναι 69,7 kDa και αποτελείται από 624 αμινοξικά 
κατάλοιπα εκ των οποίων τα 27 είναι κατάλοιπα κυστεΐνης. Αποτελείται από πέντε πρωτεϊνικές 
περιοχές. (Εικ.20) [40, 41]  

 

 

 

Εικ.20: Ο αρνητικός ρυθμιστής του Nrf2, Keap1 με τις πέντε επιμέρους πρωτεϊνικές περιοχές του. Η NTR περιοχή 
εντοπίζεται στην αμινοτελική περιοχή του μορίου και γειτνιάζει με την περιοχή BTB η οποία εμπλέκεται στον ομοδιμερισμό 
του Keap1 και στην αλληλεπίδραση του τελευταίου με το σύμπλοκο Cul3-E3-λιγκάση, υπεύθυνο για την ουβικουϊτινίωση 
του Nrf2. H IVR περιοχή περιέχει κατάλοιπα κυστεΐνης τα οποία είναι ευαίσθητα στις μεταβολές του κυτταρικού 
οξειδωτικού φορτίου και διαθέτει μοτίβο σηματοδότησης  πυρηνικής εξόδου (nuclear export signal, NES). Στην 
καρβοξυτελική περιοχή του Keap1 εντοπίζονται οι περιοχές DGR ή Kelch και CTR. Η Κelch περιοχή συνίσταται από έξι 
επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες ΚR1-KR6 και αλληλεπιδρά με τη περιοχή Neh2 του Nrf2 και την ακτίνη ή/και μυοσίνη 
VIIa του κυτταροσκελετού. 

 

3.2.5 Το μοντέλο “hinge & latch” 

Μελέτες ομόλογων αλληλουχιών και αναλύσεις μεταλλάξεων έχουν αποκαλύψει δύο μοτίβα της 
περιοχής Neh2 του Nrf2 που εμπλέκονται στην πρόσδεσή του με τον αναστολέα του, τον Keap1. To 
πρώτο μοτίβο είναι το ETGE και η αμινοξική του αλληλουχία του έχει ταυτοποιηθεί ως D/N-X-E-
T/S-G-E, και το δεύτερο είναι το DLG με αλληλουχία L-X-X-Q-D-X-D-L-G. (Εικ.21) 
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Εικ.21: Αριστερά απεικονίζονται οι περιοχές Neh1-6 του Nrf2 και τα μοτίβα DLG και ETGE της περιοχής Neh2 και δεξιά 
αναδεικνύεται με μπλε χρώμα η τρισδιάστατη δομή του ομοδιμερούς Keap1 και με κόκκινο χρώμα η δομή της περιοχής του 
Nrf2, που συνδέεται με το Keap1 (μοντέλο “hinge & latch”). 

Με ισοθερμική καλορομετρία έχει αποδειχθεί η διπλή φάση σύνδεσης των Nrf2 και Keap1, με τη 
σύνδεση της Kelch περιοχής με την ETGE να είναι δύο φορές πιο ισχυρή από αυτήν της Kelch με 
την DLG. Θετικά φορτισμένα αργινινικά κατάλοιπα (Arg 380, 415, 483) της Kelch περιοχής 
σχηματίζουν ισχυρούς ηλεκτροστατικούς δεσμούς με τα αρνητικά φορτισμένα κατάλοιπα 
γλουταμινικού οξέος της περιοχής ETGE του Nrf2, με αποτέλεσμα η ETGE περιοχή να λαμβάνει 
κατά τη σύνδεση διαμόρφωση προτύπου φουρκέτας. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να εξηγήσει την 
μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης και την υψηλή συγγένεια σύνδεσης του ETGE μοτίβου με την 
Kelch περιοχή σε σχέση με το μοτίβο DLG.  

Μέσω πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού αναδείχθηκε η σχέση της σύνδεσης Keap1:Nrf2  η οποία 
προσδιορίσθηκε ως 2:1 αντίστοιχα. Δύο μόρια Keap1 σχηματίζουν ομοδιμερές μέσω 
αλληλεπίδρασης των αντίστοιχων BTB περιοχών τους. Στη μία Kelch περιοχή του ομοδιμερούς 
αναπτύσσεται η υψηλής συγγένειας σύνδεση με το ETGE μοτίβο της Neh2 περιοχής ενός μορίου 
Νrf2, η οποία χαρακτηρίζεται ως “hinge” και στη δεύτερη περιοχή Κelch δημιουργείται η χαμηλής 
συγγένειας σύνδεση με το DLG μοτίβο του ίδιου μορίου Νrf2, η οποία χαρακτηρίζεται ως “latch”. H 
περιοχή Neh2 του Nrf2 μεταξύ των δύο συνδέσεων “hinge” και “latch” λαμβάνει διαμόρφωση α-
έλικας εννέα στροφών, πλούσιας σε κατάλοιπα λυσίνης. Μάλιστα, έξι στα εφτά κατάλοιπα λυσίνης 
εντοπίζονται στην ίδια πλευρά της α-έλικας. 

Το μοντέλο αλληλεπίδρασης “hinge & latch” μεταξύ του μεταγραφικού παράγοντα Νrf2 και του 
αρνητικού ρυθμιστή του Keap1 αναδεικνύει, όπως θα περιγραφεί παρακάτω, τον μηχανισμό με τον 
οποίο ο Κeap1 παρουσιάζει τον Nrf2 ως υπόστρωμα στο σύμπλοκο ουβικουϊτινίωσης και το οδηγεί 
τελικά στην πρωτεασωματική του αποικοδόμησή. [42-44] 

3.2.6 Η αποικοδόμηση του Nrf2 σε βασικές συνθήκες  

Όπως προαναφέρθηκε, ο Keap1, ως αναστολέας του Nrf2, δεσμεύει τον Νrf2 ώστε να τον οδηγήσει 
σε πρωτεασωματική αποικοδόμηση. Το μονοπάτι της πρωτεασωματικής αποικοδόμησης έχει 
αποδειχθεί πως διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση ποικιλίας κυτταρικών διαδικασιών, όπως 
του κυτταρικού κύκλου, της κυτταρικής διαφοροποίησης και της κυτταρικής απόκρισης στο 
οξειδωτικό στρες. 
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Υπό βασικές συνθήκες, όταν δεν παρατηρείται διαταραχή του οξειδοαναγωγικού ισοζυγίου, ο Nrf2 
ρυθμίζεται αρνητικά από το πρωτεασωματικό σύστημα και συγκεκριμένα από το σύμπλεγμα Cul3-
keap1-E3 λιγάσης, ώστε τα επίπεδά του να διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο. Το σύμπλεγμα Cul3-
keap1-E3 λιγάση αποτελείται από τα εξής επιμέρους μόρια, την Cul3 (E3) λιγάση, το ένζυμο Ε2, την 
πρωτεϊνη Rbx1 και τον Keap1 ενώ η λειτουργία του αφορά στην πρόσδεση ουβικουϊτίνης στον Νrf2. 
[45] 

 Η ουβικουϊτίνη είναι μία μικρή πρωτεΐνη 76 αμινοξικών καταλοίπων η οποία είναι υψηλά 
διατηρημένη μεταξύ των ειδών. Τροποποιεί τις πρωτεΐνες μέσω δεσμού μεταξύ της καρβοξυ-τελικής 
γλυκίνης στο μόριο της και ενός καταλοίπου λυσίνης της πρωτεΐνης – υποστρώματος. [46] Η Cul3 
ανήκει στην οικογένεια των πρωτεϊνών Cullin με ταυτοποιημένα εφτά μέλη (Cul1-7) στον ανθώπινο 
οργανισμό. Συνιστά πρωτεΐνη – «καλούπι» (scaffolding protein) η οποία προσδένει δύο μόρια, ένα 
μόριο Rbx1 και ένα μόριο μεσολαβητή, ο οποίος θα προσδέσει το υπόστρωμα στο σύμπλεγμα. Στην 
περίπτωση που το μόριο-μεσολαβητής είναι η πρωτεΐνη Keap1, το υπόστρωμα είναι ο μεταγραφικός 
παράγοντας Nrf2. [39] Η Cul3 επιπλέον έχει δράση λιγάσης (γνωστή ως Ε3). Έχουν ταυτοποιηθεί 
δύο κύρια είδη Ε3 λιγασών, εκ των οποίων το ένα περιέχει μία περιοχή HECT και το άλλο μία 
περιοχή RING. [45] 

Στην περίπτωση της αποικοδόμησης του Nrf2 χρησιμοποιούνται οι Cullin-RING λιγάσες, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. (Εικ.22) [39] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.22: Το σύμπλοκο Cul3-Keap1-E3 λιγάση ουβικουϊτινιώνει στην περιοχή μεταξύ των μοτίβων ETGE και DLG τον 
Nrf2. Δεξιά, φαίνεται ο διαδοχικός ρόλος των Εχ ενζύμων μέχρι την ουβικουϊτινίωση οποιουδήποτε υποστρώματος. H 
πολυουβικουϊτινίωση του Nrf2 πραγματοποιείται με διαδοχική προσθήκη μορίων ουβικουϊτίνης σε ένα προηγούμενα 
συνδεδεμένο μόριο ουβικουϊτίνης στο Nrf2. Στον Nrf2 πραγματοποιείται πολυουβικουϊτινίωση με διακλαδώσεις στη Lys48 
της κάθε ουβικουϊτίνης, και έχει δειχθεί πως αυτό  το είδος πολυουβικουϊτινίωσης οδηγεί σε αποικοδόμηση των πρωτεϊνών 
από το  πρωτεάσωμα 26S.  

 

 42 



 
“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

3.2.7 Η απελευθέρωση του Nrf2 και η είσοδός του στον πυρήνα 

3.2.7.1 O Κeap1 ως «αισθητήρας» του οξειδωτικού στρες  

Η ταυτοποίηση του Νrf2, η ανακάλυψη της ρυθμιστικής μεταγραφικής του δράσης σε 
αντιοξειδωτικά γονίδια και η αποκάλυψη του Keap1 ως πρωτεΐνη αναστολέα του Nrf2 οδήγησε στη 
διατύπωση της υπόθεσης ότι ένα ή περισσότερα από τα 27 κατάλοιπα κυστεΐνης του Keap1 
ενδεχομένως να αποτελούν ένα μοριακό “διακόπτη” ευαίσθητο στις μεταβολές του οξειδωτικού 
φορτίου. Η υπόθεση αυτή συμφωνούσε με την παρατήρηση πως ουσίες – επαγωγείς του Nrf2 
διέθεταν την ικανότητα να αντιδρούν με θειολικές ομάδες. [47] 

Μελέτες με προσθήκη ηλεκτρονιόφιλων δραστικών μορίων και αναλύσεις μεταλλάξεων έδειξαν ότι 
δύο κυστεϊνικά κατάλοιπα, τα Cys273 και Cys288 της περιοχής IVR του Keap1 απαιτούνται για την 
εκδήλωση της κατασταλτικής δράσης του Keap1 και τη δημιουργία αποτελεσματικής σύνδεσης με 
τον Nrf2 σε βασικές συνθήκες. Πρόσφατα έχει αποκαλυφθεί πως ο Keap1 διαθέτει την ικανότητα 
πρόσδεσης ιόντων ψευδαργύρου (Zn2+) σε αναλογία 1:1, πιθανώς μέσω των καταλοίπων Cys273 και 
Cys288 και έχει διατυπωθεί ότι η συσχέτιση του με το ιόν αυτό υπό αναγωγικές συνθήκες επιδρά 
θετικά στη σταθερότητά του. Σε οξειδωτικό περιβάλλον αυτά τα κατάλοιπα Cys τροποποιούνται και 
πιθανά σχηματίζεται ένας ενδομοριακός δισουλφιδικός δεσμός ο οποίος αφ’ενός οδηγεί σε μεταβολή 
της τρισδιάστατης δομής του διμερούς Κeap1 και αφ’ετέρου επιφέρει την κατάργηση της ικανότητας 
πρόσδεσης του Zn2+. Αν και οι μεταβολές συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση του ομοδιμερούς 
Keap1, μελέτες αποκαλύπτουν ότι δεν είναι επαρκείς για να οδηγήσουν σε απελευθέρωση του Nrf2 
από το ομοδιμερές Keap1. [48]  

Επιπλέον των δραστικών Cys273 και Cys288, έχει διαπιστωθεί πως η Cys151, η οποία εντοπίζεται 
στην BTB περιοχή του Κeap1, είναι υπεύθυνη για τη σταθερότητα του αντίστοιχου ομοδιμερούς. 
Μετά από την τροποποίηση της Cys151 λόγω αυξημένου οξειδωτικού φορτίου, παρεμποδίζεται ο 
ομοδιμερισμός του Keap1 και συνεπώς η ουβικουϊτινίωση του Nrf2. (Eικ.23) Πρόσφατα έχει 
αποκαλυφθεί πως κρίσμο ρόλο στην αλληλεπίδραση Keap1-Nrf2 διαδραματίζει και το κατάλοιπο 
Cys506 [23, 40, 47, 49] 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23: Στην εικόνα σημειώνονται οι θέσεις των κρίσιμων, διατηρημένων,  κυστεϊνικών καταλοίπων του Κeap1 τα 
οποία τροποποιούνται σε οξειδωτικό περιβάλλον και επιδρούν αφ’ενός στην αποσταθεροποίηση του διμερούς και 
αφ’ετέρου στην απελευθέρωση του Nrf2. 

Εκτός από κατάλοιπα κυστεΐνης, μελέτες έδειξαν πως το κατάλοιπο Ser104 του Keap1 είναι επίσης 
απαραίτητο για το διμερισμό του, καθώς σε μετάλλαξή του ο Keap1 χάνει την ικανότητα 
δημιουργίας διμερούς και ο Nrf2 απελευθερώνεται. [49] Επιπλέον, η φωσφορυλίωση και 
αποφωσφορυλίωση του καταλοίπου Τyr141 του Keap1 έχει δειχθεί πως επηρεάζει τη σταθερότητα 
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του μορίου καθώς και την ικανότητά του να λειτουργεί ως μεσολαβητής στην αποικοδόμηση του 
Nrf2. [50]  

Συνδυαστικά, τόσο η τροποποίηση της Ser104 όσο και η φωσφορυλίωση της Tyr141 έχει δειχθεί 
πως επάγει την αποικοδόμηση του Keap1 με αποτέλεσμα ο Nrf2 να είναι ελεύθερος να εισέρθει στον 
πυρήνα. [49] Έχει διευκρινιστεί ότι η αποικοδόμηση του Keap1 πραγματοποιείται μέσω Lys63 
πολυουβικουϊτινίωσης και ταυτόχρονης αλληλεπίδρασής του με το p62 με τελικό αποτέλεσμα την 
αυτοφαγία του μορίου. [51] 

3.2.7.2 Δομικές μεταβολές του Νrf2 στο οξειδωτικό στρες  

Όπως  αναφέρθηκε, το οξειδωτικό στρες και οι δραστικές ενώσεις οξυγόνου προκαλούν επιγενετικές 
μεταβολές, και μεταξύ των μηχανισμών που κινητοποιούνται είναι η ενεργοποίηση κινασών όπως 
των PKC, ERK, MAPK (mitogen activated protein kinase), p38 και PERK (protein kinase RNA-like 
endoplasmic reticulum kinase). Οι ενεργοποιημένες κινάσες στη συνέχεια είναι ικανές να 
μορφοποιήσουν τον μεταγραφικό παράγοντα Nrf2 και να προκαλέσουν την απελευθέρωσή του από 
τον αρνητικό ρυθμιστή του, Keap1. Παράδειγμα των παραπάνω είναι η ενεργοποίηση της PKC η 
οποία οδηγεί στη φωσφορυλίωση της Ser40 του Nrf2. Η φωσφορυλιωμένη Ser40 έχει αποδειχθεί 
πως είναι απαραίτητη για την απελευθέρωση του Nrf2 από τον Keap1 αλλά όχι αναγκαία για τη 
μετακίνηση του Nrf2 στον πυρήνα. [52]  

Έχει προταθεί ότι οι οξειδωτικές τροποποιήσεις των αμινοξικών καταλοίπων του Keap1 ενδέχεται 
είτε να επάγουν την απελευθέρωση του Nrf2 ανεξάρτητα από τη φωσφορυλίωση της Ser40 του Nrf2 
είτε αυτοί οι δύο μηχανισμοί να δρουν σε συνεργασία προς αυτήν την κατεύθυνση. [23]  

3.2.7.3 Μοτίβα NLS/NES & το μοντέλο των «δύο δεξαμενών» 

Πρόσφατα έχουν αποσαφηνισθεί μηχανισμοί πυρηνικής εισόδου και εξόδου του Nrf2 μέσω 
ταυτοποίησης μοτίβων πυρηνικού εντοπισμού και πυρηνικής εξόδου στην αλληλουχία του. Στην 
ανθρώπινη πρωτεΐνη Nrf2 έχουν ταυτοποιηθεί τρία σήματα πυρηνικού εντοπισμού (nuclear 
localisation signal, NLS) εκ των οποίων το ένα είναι διμερές και εντοπίζεται στη βασική περιοχή 
Neh1 (bNLS). Τα άλλα δύο σήματα είναι μονομερή εκ των οποίων το ένα ανευρίσκεται στην 
αμινοτελική περιοχή του Nrf2 (NLSN) και το άλλο στην καρβοξυτελική περιοχή του (NLSc). 
Μοτίβα εξόδου από τον πυρήνα εντοπίζονται στην περιοχή Ζip του Nrf2 δηλαδή στην περιοχή 
αλληλεπίδρασης του Nrf2 με το DNA (ΝΕSzip) και στην περιοχή Neh5 (ΝΕSTA). Σε πλήρους 
μήκους αγρίου τύπου Nrf2, η συνδυασμένη προωθητική δύναμη για πυρηνική έξοδο μέσω των 
ΝΕSzip και ΝΕSTA φαίνεται να αντιρροπείται ισάξια από την αντίστοιχη δύναμη πυρηνικής εισόδου 
μέσω των bNLS, NLSN και NLSc. Μετατόπιση της ισορροπίας προς τη μία ή προς την άλλη 
κατεύθυνση μεταβάλλει αντιστοίχως την ενδοκυττάρια κατανομή του Nrf2.  

Η μελέτη των πολλαπλών μοτίβων NES/NLS αποκάλυψε ότι ο Nrf2 είναι επίσης “αισθητήρας” 
οξειδωτικού στρες καθώς σε μεταβολές του οξειδωτικού στρες τροποποιείται η Cys183 του NESTA 

μοτίβου και η ισορροπία μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση της πυρηνικής εισόδου του Νrf2. 
Οξειδωτικο-ευαίσθητα κατάλοιπα σε άλλα μοτίβα δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. (Εικ.24) 
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Εικ.24: Αριστερά, η δυναμική ισορροπία μεταξύ των μοτίβων πυρηνικού εντοπισμού και των μοτίβων πυρηνικής εξόδου 
διατηρείται σε βασικές συνθήκες. Δεξιά, υπό οξειδωτικό στρες, αδρανοποιείται ο NESΤΑ ως ευαίσθητο σήμα στο οξειδωτικό 
στρες και η ισορροπία μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση της πυρηνικής εισόδου του Nrf2.  

Το μοντέλο που διαμορφώνεται από τα παράπανω προσδιορίζει έναν Κeap1- ανεξάρτητο τρόπο Νrf2 
σηματοδότησης, χωρίς όμως να αποκλείει το ρυθμιστικό ρόλο του Κeap1 επί του Nrf2 μέσω του 
μοντέλου “hinge & latch”. Πρόσφατα προτάθηκε ένα νέο συνδυαστικό μοντέλο σηματοδότησης σε 
απόκριση στο κυτταρικό στρες, το μοντέλο των «δύο δεξαμενών» το οποίο συνδυάζει το μοντέλο 
“hinge & latch” καθώς και τα μοτίβα ΝLS/NES. (Eικ.25) [48, 50, 53]  

Εικ.25: Το μοντέλο των «δύο δεξαμενών»: Η μία αφορά στα ελεύθερα μόρια Nrf2 (free Nrf2 pool, fNrf2) και η άλλη στα 
δεσμευμένα μόρια Nrf2 από τον αρνητικό ρυθμιστή Keap1 (Keap1-Nrf2 pool, kNrf2). Αριστερά αναγνωρίζεται η ισορροπία 
μεταξύ δεξαμενής kNrf2 και fNrf2 στη βασική κατάσταση. Δεξιά, με την επίδραση του οξειδωτικού στρες, παρατηρείται η 
επέκταση της δεξαμενής fNrf2 λόγω της μη αναστολής του Nrf2 από το Keap1, καθώς και η μετακίνηση του Nrf2 στον 
πυρήνα λόγω της αδρανοποίησης του μοτίβου NESTA από το οξειδωτικό στρες. 

3.2.7.4 Επαγωγείς μεταγραφής Νrf2-εξαρτώμενων γονιδίων 

To μονοπάτι του Nrf2 ενεργοποιείται από ενδογενή μόρια όπως δραστικές ενώσεις οξυγόνου και 
αζώτου και από εξωγενείς πηγές. Έχουν ταυτοποιηθεί ποικιλία μικρών χημικών μορίων τα οποία 
επάγουν το σύστημα ARE και τα οποία είναι είτε φυσικής προέλευσης είτε συνθετικά παράγωγα. 
Τόσο τα ενδογενή μόρια όσο και τα εξωγενή αποτελούν στην πλειοψηφία τους έμμεσους αναστολείς 
της αλληλεπίδρασης Keap1-Nrf2 με κοινό χαρακτηριστικό τους την ηλεκτρονιοφιλία τους. 
Πιστεύεται ότι αντιδρούν με τις σουλφυδριλικές ομάδες του Keap1, οι οποίες είναι πυρηνόφιλες 
ομάδες προκαλώντας οξείδωση ή  αλκυλίωση τους. Στον Πίν.11 καταγράφονται οι σημαντικότεροι 
επαγωγείς του μονοπατιού Nrf2-ARE, με τoν αντίστοιχο μηχανισμό δράσης τους. [40, 41] 
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3.3 Ο Νrf2 ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ARE 

Τα γονίδια των οποίων η έκφραση ελέγχεται από το μονοπάτι Nrf2 (Πίν.12) κωδικοποιούν 
πρωτεΐνες οι οποίες κατηγοριοποιούνται στις εξής ομάδες πρωτεϊνών: (i) ενδοκυττάριες 
αντιοξειδωτικές πρωτεΐνες [glutamate cysteine ligase (GPx), Trx, TrxR, PRDX, ΗΟ-1], (ii) ένζυμα 
φάσης ΙΙ μεταβολισμού και αποτοξίνωσης [GST, Nqo1, UDP-glucuronosyl-transferase (UGT)] 
και τέλος, (iii) μεταφορείς όπως οι πρωτεΐνες που σχετίζονται με αντίσταση σε πολλαπλά φάρμακα 
(MRPs). [54] 

Τα παραπάνω γονίδια περιέχουν μία αλληλουχία δεκαέξι νουκλεοτιδίων στον υποκινητή τους - εκ 
των οποίων τα πέντε ποικίλουν - η οποία ονομάζεται ARE (5'-Τ Α/C A nn A/G TGA C/T nnn GC 
A/G-3'). Μελέτες μεταλλαξιγένεσης έδειξαν ότι η αλληλουχία 5΄- ΤΑ/CAnn -3΄ είναι απαραίτητη για 
την επαγωγή της μεταγραφής των αντίστοιχων  γονιδίων ενώ ο «πυρήνας» της ΑRE αλληλουχίας 
θεωρείται η αλληλουχία 5΄-A/GTGAC/TnnnGCA/G -3΄. Επιπλέον, μερικές αλληλουχίες ΑRE 
περιέχουν μία περιοχή πρόσδεσης για τον παράγοντα AP-1, η οποία ονομάζεται TRE (5΄-
TGACTCA-3΄) και είναι υπεύθυνη για την πρόσδεση των πρωτεϊνών Jun και Fos, οι οποίες 
συμμετέχουν στη μεταγραφική ρύθμιση ΑRE γονιδίων.  

Οι αλληλουχίες ΑRE με βάση τις διαφορές τους ως προς τα νουκλεοτίδια μπορούν να χωριστούν σε 
τέσσερις κατηγορίες:  
α. ΑRE αλληλουχία με αλληλουχία ΤRE στον «πυρήνα» και την 5΄-τριπλέτα - ΤΑ/CA (γονίδια 
Nqo1, ACR1c2 και ελαφριά αλυσίδα ανθρώπινης φερριτίνης),  
β. ARE αλληλουχία μόνο με την 5΄-τριπλέτα - ΤΑ/CA (γονίδια GSTA1 ποντικού και GSTA2 
αρουραίου),  
γ.  ΑRE αλληλουχία μόνο με TRE (γονίδιο μεταλλοθειονίνης ΙΙ ποντικού) και τέλος, 
δ. ARE αλληλουχία που δεν περιέχει καμιά από τις αλληλουχίες TRE ή/ και 5΄- ΤΑ/CA (Γονίδιο 
ΜRP2 ποντικού).  

Τα γονίδια της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας χαρακτηρίζονται από τη προεξάρχουσα δράση του 
Nrf2 επί της μεταγραφής τους. Επιπλέον, τα γονίδια της πρώτης και τρίτης κατηγορίας 
ανταποκρίνονται και στην μεταγραφική επίδραση του παράγοντα AP-1. [41] Στον Πίν.12 
καταγράφονται μερικά από τα ARE γονίδια. [41, 55]  

Η μεταγραφή των Nrf2-εξαρτώμενων γονιδίων πραγματοποιείται αφ’ενός μετά την μετανάστευση 
του ενεργοποιημένου Nrf2 στον πυρήνα και την πρόσδεσή του στην αλληλουχία ARE και αφ’ετέρου 
μετά το σχηματισμό ενός ετεροδιμερούς Nrf2-X στην αλληλουχία ARE. O X μεταγραφικός 
παράγοντας έχει δειχθεί πως μπορεί να είναι μία από τις πρωτεΐνες MafK ή MafG. Συνεπώς για την 
έναρξη της μεταγραφής απαιτείται και ο σχηματισμός ετεροδιμερούς στον υποκινητή του 
μεταγραφόμενου γονιδίου.  

Το ετεροδιμερές Νrf2-Bach1 καθώς και τα ομοδιμερή Μaf πρωτεϊνών λειτουργούν ως ανασταλτικά 
ρυθμιστικά μεταγραφικά συμπλέγματα συνιστώντας με αυτόν τον τρόπο ένα επιπλεόν μέσο 
αναστολής του μονοπατιού Νrf2. [56, 57]  
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3.4  H ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Nqo1 

Η NADP(H) οξειδοαναγωγάση 1 (Nqo1) συνιστά πρωτεΐνη με πολλαπλές προστατευτικές δράσεις οι 
οποίες εκδηλώνονται είτε μέσω της καταλυτικής της ιδιότητας είτε μέσω των μη ενζυματικών  
ιδιοτήτων της. Το γονίδιο Nqo1 περιλαμβάνει έξι εξόνια και διαθέτει στον υποκινητή του μία 
περιοχή ARE η οποία αλληλεπιδρά με τον παράγοντα Nrf2 καθώς και με άλλους μεταγραφικούς 
παράγοντες. Τα ενεργοποιητικά ετεροδιμερή που συνδέονται στην περιοχή ΑRE και επάγουν την 
μεταγραφή του Nqo1 είναι τα Nrf2-MafK και Nrf2-MafG, όπως προαναφέρθηκε καθώς και τα 
ετεροδιμερή των MafΚ/G με τους παράγοντες Jun-B, Jun-D, Jun-C και Nrf1. Αντίθετα ανασταλτική 
δράση επί της μεταγραφής του Nqo1 εμφανίζουν τα ετεροδιμερή των MafΚ/G με τους παράγοντες 
Bach1, c-Fos και Fra-1. [56, 57] 

Η Nqo1 πρωτεΐνη είναι FAD-εξαρτώμενη φλαβοπρωτεΐνη η οποία καταλύει την αναγωγή κινονών, 
κινονοιμινών, νιτροαρωματικών ενώσεων και αζωχρωμάτων. Η αντιοξειδωτική δράση της οφείλεται 
στην καταλυτική της δράση επί της αντίδρασης αναγωγής κινονών προς υδροκινόνες, αξιοποιώντας 
τα ενεργοποιημένα ηλεκτρόνια των υδριδίων (H-) των NADPH και NADH. (Eικ.26) [58] 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 26: Ο ρόλος του Nqo1 στην εξουδετέρωση των τοξικών κινονών. 

Συνεπώς, η Nqo1 αποτρέπει τη συμμετοχή των ηλεκτρονιόφιλων κινονών είτε σε αντιδράσεις οι 
οποίες οδηγούν στη μείωση των σουλφυδριλικών ενώσεων, όπως της GSH είτε σε αντιδράσεις 
αναγωγής ενός ηλεκτρονίου μέσω των οποίων μπορεί να παραχθούν οι ημικινόνες και άλλες 
δραστικές ενώσεις οξυγόνου. [59] Επιπλέον δράση της Nqo1 είναι η προστατευτική της δράση 
έναντι της τοξικής επίδρασης των ενδογενών κινονών όπως των οιστρογονικών κινονών. [60]  

Επιπρόσθετα της καταλυτικής δράσης της Nqo1 επί των κινονών, η Nqo1 εμφανίζει δράση 
δισμουτάσης του H2O2. Αν και η δράση αυτή είναι ασθενής, η Nqo1 παρέχει ένα επιπλέον 
προστατευτικό μηχανισμό σε ιστούς με χαμηλή έκφραση της υπεροξειδικής δεσμουτάσης. [60]  

Άλλη δράση της Nqo1 είναι η διάσωση πρωτεϊνών με αποδιοργανωμένη δομή από την  
πρωτεασωμική αποικοδόμηση 20S. Από μελέτες της αλληλεπίδρασης της Nqo1 και του 20S 
πρωτεασώματος αποκαλύφθηκε διπλή ανατροφοδοτική αγκύλη μεταξύ τους η οποία αφορά στην 
παρεμπόδιση της αποικοδομητικής δράσης του 20S πρωτεασώματος από την Nqo1 και στην 
αποικοδόμηση της απoμορφής της Nqo1 από το 20S πρωτεάσωμα. Έχει προταθεί πως αυτή η 
σύνδεση των δύο μορίων αποτελεί ένα ρυθμιστικό μηχανισμό με τον οποίο συσχετίζεται η 
σταθερότητα των πρωτεϊνών με τη μεταβολική κατάσταση του κυττάρου.  [61] 
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3.5 Η ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Nrf2 

Η δραστηριότητα και η σταθερότητα του Nrf2 είναι στενά ρυθμιζόμενη από ποικιλία ενδοκυττάριων 
σηματοδοτικών γεγονότων. H ρύθμιση της έκφρασης του Nrf2 πραγματοποιείται σε μεταγραφικό 
επίπεδο, σε μεταφραστικό επίπεδο καθώς και σε μετα-μεταφραστικό επίπεδο. (Εικ.27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.27: Η πολυεπίπεδη ρύθμιση του Nrf2 τόσο σε μεταγραφικό επίπεδο όσο και σε μεταφραστικό και μεταμεταφραστικό 
επίπεδο. 

3.5.1 Mεταγραφικό επίπεδο ρύθμισης 

Έχει δειχθεί πως στον υποκινητή του γονιδίου του Nrf2 εντοπίζεται η αλληλουχία ΑRE και έχει 
διατυπωθεί πως ο ίδιος ο Nrf2 σε μεταγραφικό επίπεδο είναι ικανός να αυτοεπάγει την έκφρασή του. 
Επιπλέον, έχει προταθεί η υπόθεση ότι ο παράγοντας NF-κΒ συνδέεται στην περιοχή ARE και 
επάγει τη μεταγραφή του Nrf2. Παρόμοια ρυθμιστική δράση έχει αναφερθεί ότι ασκεί και η 
πρωτεΐνη AhR η οποία επάγει τη μεταγραφή του Nrf2 μέσω πρόσδεσής της στην περιοχή XRE (5’-
TnnGCGTG-3’) του υποκινητή του γονιδίου Νrf2. [62]  

3.5.2 Μεταφραστικό επίπεδο ρύθμισης 

Σε μεταφραστικό επίπεδο, έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις σχετικά με τη δράση μικρών, 
μονόκλωνων, μη κωδικοποιών RNAs τα οποία ονομάζονται microRNAs (miRs) επί των 
μεταγράφων του Nrf2 στο κυτταρόπλασμα. Γενικά τα miRs εξέρχονται από τον πυρήνα, ενώνονται 
με άλλα RNA και σχηματίζουν τα RNA-επαγώμενα σύμπλοκα αποσιώπησης (RISC), με αποτέλεσμα 
την αναστολή της μετάφρασης των μεταγράφων. Tα miRs που φαίνεται να εμπλέκονται στη ρύθμιση 
του Nrf2 είναι τα miR-144, miR-28, miR-200 και miR-34. O ακριβής μηχανισμός με τον οποίο τα 
miRs ρυθμίζουν σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο τoν Nrf2 παραμένει αδιευκρίνιστος. [63]  
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3.5.3 Μετα-μεταφραστικό επίπεδο 

Η ρύθμιση του Nrf2 σε μετα-μεταφραστικό επίπεδο αντανακλά τη ρύθμιση της απάντησης του Nrf2 
στο οξειδωτικό στρες και φαίνεται να περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: το βασικό, το προεπαγωγικό, 
το επαγωγικό και το μεταεπαγωγικό στάδιο. (Eικ.29) [64]  

Στη βασική κατάσταση, η ποσότητα του Nrf2 διατηρείται συνεχώς σε ένα ελάχιστο βασικό επίπεδο 
στο κυτταρόπλασμα με την επίδραση του αρνητικού ρυθμιστή, Keap1. Πειραματικά δεδομένα 
υποστηρίζουν ότι ο Nrf2 επιπλέον αυτορυθμίζεται αρνητικά, βελτιώνοντας την έκφραση των  
πρωτεοσωμικών υπομονάδων και προάγοντας την πρωτεοσωμική δραστηριότητα. [46] Επιπρόσθετα, 
ενώ η Keap1-εξαρτώμενη αποικοδόμηση του Nrf2 πραγματοποιείται στο κυτταρόπλασμα, έχει 
αποδειχθεί ότι μερικά μόρια Keap1 εισέρχονται στον πυρήνα είτε με τη μεσολάβηση ενός πυρηνικού 
μορίου, της προθυμοσίνης-α (PTMa) είτε μέσω της αλληλεπίδρασής τους με εναν 
πυρηνοκυτταροπλασματικό, μεταφορικό συνδέτη, την ιμπορτίνη KPNA6, ώστε να αναστείλλουν τη 
δράση του Νrf2 εντός του πυρήνα. Εκτός από τον Keap1 έχουν ταυτοποιηθεί επιπλέον μόρια-
αρνητικοί ρυθμιστές του Nrf2 τα οποία ανταγωνίζονται τον Nrf2 στη θέση προσδεσής του στην 
αλληλουχία ARE. Mεταξύ αυτών των μορίων είναι και ο ανασταλτικός μεταγραφικός παράγοντας 
Bach1. Τέλος, ο Nrf2 συνιστά υπόστρωμα των κινασών της οικογένειας Src-A, όπως των Src, Fyn, 
Yes και Fgr, οι οποίες φωσφορυλιώνουν τον Nrf2 (Tyr568) επάγοντας την έξοδό του από τον 
πυρήνα και την αποικοδόμησή του. [64-66]  

Με την έκθεση στο οξειδωτικό στρες (προεπαγωγική φάση), ο Nrf2 υφίσταται μετα-μεταφραστική 
τροποποίηση ώστε να ενεργοποιηθεί και να μετακινηθεί στον πυρήνα. Η πρόσδεση του Nrf2 στην 
αλληλουχία ARE προϋποθέτει την έξοδο από τον πυρήνα όλων των αρνητικών ρυθμιστών του Nrf2. 
Ο μεταγραφικός παράγοντας Βach1, η κινάση Fyn καθώς και ο Keap1 έχει δειχθεί πως εξέρχονται 
από τον πυρήνα αφού αντιστοίχως φωσφορυλιωθούν στην Tyr486, Tyr213 και στην Tyr85, 
αντίστοιχα. Επιπλέον, στο προεπαγωγικό επίπεδο, o Κeap1 με κυτταροπλασματική εντόπιση 
οδηγείται σε αποικοδόμησή μέσω 20S πρωτεασώματος.  

Επιπρόσθετα, η αποικοδόμηση του Nrf2 στο 26S πρωτεάσωμα ρυθμίζεται “κυκλικά” από δύο 
επιπλέον μόρια το Nedd8 και την πρωτεΐνη CAND1, τα οποία συμβάλλουν προεπαγωγικά με 
αντιστρεπτό τρόπο στην αναστολή της αποικοδόμησης. [45, 64, 67]  (Εικ.28)  

Η φάση της επαγωγής της μεταγραφής αντιοξειδωτικών γονιδίων περιλαμβάνει ενδοκυττάριες 
διαδικασίες θετικής ρύθμισης του Nrf2 μεταξύ των οποίων είναι αφ’ενός οι αμινοξικές 
τροποποιήσεις τόσο του ομοδιμερούς Κeap1 όσο και του Νrf2 και αφ’ετέρου η οξειδωτικο-
προκαλούμενη αναστολή του NESTA σήματος του Νrf2. Σε αυτή τη φάση απαραίτητη είναι η 
αδρανοποίηση της -μεσολαβούμενης πυρηνικής εισόδου των Src-A κινασών με τη μεσολάβηση της 
GSK3β. Πρόσφατες μελέτες αναγνωρίζουν τη συσχέτιση μεταξύ της ενεργοποίησης της PI3K από 
το οξειδωτικό στρες και της αδρανοποίησης της GSK3β. [64] Επιπρόσθετα, οι Maf πρωτεΐνες καθώς 
και το μόριο CBP/p300 συνιστούν θετικά ρυθμιστικά μόρια του μονοπατιού και επάγουν τη 
μεταγραφή των  αντιοξειδωτικών γονιδίων. Συνεπώς το ενεργό σύμπλεγμα μεταγραφής των ARE 
γονιδίων είναι το σύμπλεγμα CBP/p300 – Nrf2 – Maf. [68]  
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Εικ.28: Ο «κύκλος ρύθμισης» της αποικοδόμησης του Νrf2. Η Νedd8 διατηρεί τη σταθερότητα του συμπλόκου 
ουβικουϊτινίωσης και η απονεδυλίωση μέσω CSN μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία του συμπλόκου να ουβικουϊτινιώσει τoν 
Νrf2. H απονεδυλίωση είναι αντιστρεπτή διαδικασία μέσω του μορίου UBC12. Στην περαιτέρω αναστολή του συμπλόκου 
ουβικουϊτινίωσης εμπλέκεται η πρωτεΐνη CAND1 η οποία επάγει την απελευθέρωση του ομοδιμερούς Keap1 αποτρέποντας 
την προσαρμογή του υποστρώματος προς ουβικουϊτινίωση δηλ. του Nrf2. 

 
Στο μετα-επαγωγικό στάδιο τα κύτταρα απαντούν μέσω της εξόδου του Nrf2 από τον πυρήνα και 
της αποκατάστασης των αρνητικών ρυθμιστών του Nrf2 στα επίπεδα της βασικής φάσης. Η ρύθμιση 
στη φάση αυτή επιτυγχάνεται με μία αυτορρυθμιστική αγκύλη κατά την οποία ο ίδιος o Nrf2 επάγει 
τη μεταγραφή αρνητικών ρυθμιστών του, όπως των Bach1 και Κeap1. [64, 65] Eπιπλέον, 
καθοριστικό ρόλο στην έξοδο του Νrf2 από τον πυρήνα διαδραματίζει η επανενεργοποίηση της 
GSK3β με μεσολάβηση του PTEN, με αποτέλεσμα την είσοδο των Src-A κινασών στον πυρήνα και 
τελικά την φωσφορυλίωση του Nrf2 (Τyr568). [64]  
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Εικ.29: Τα στάδια ρύθμισης του Νrf2 σε μεταμεταφραστικό επίπεδο. 

 

3.6  Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ Νrf2 ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
(“CROSS-TALK”) 

Όπως περιγράφηκε, η ενεργοποίηση του μονοπατιού Nrf2αποτελεί προσαρμοστική απόκριση σε 
περιβαλλοντικές και ενδογενείς πηγές οξειδωτικού στρες. Πειραματικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι 
η προστατευτική επίδραση του μονοπατιού ενδεχομένως να προκαλείται και εμμέσως μέσω 
διασταυρούμενης συσχέτισής του με άλλα ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια, μερικά από τα 
οποία περιγράφονται παρακάτω. 

Εκτός από την οξειδωτικο-ενεργοποιημένη PKC, τέσσερις ακόμη κινάσες, η JNK (c-Jun N-terminal 
kinase), η ERK, η p38  και η PI3K αλληλεπιδρούν με το Nrf2 μονοπάτι φωσφορυλιώνοντας τον 
Nrf2 και διεγείροντας την ενεργοποίησή του. (Εικ.30) [69] 
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Εικ.30: Αλληλεπίδραση των κινασών PKC, JNK, 
ERK, p38 και PI3K με το μονοπάτι Nrf2. Η p38 
κινάση αναλόγως του κυτταρικού τύπου έχει 
δείξει είτε ανασταλτική είτε ενεργοποιητική 
επίδραση επί του μονοπατιού. H PI3K 
φωσφορυλιώνει την πρωτεΐνη C/EBPβ η οποία 
προσδένεται στην περιοχή CCAAT/XRE του 
υποκινητή των ARE γονιδίων επάγοντας, σε 
συνεργασία με τα ετεροδιμερή του Nrf2 και των 
συνενεργοποιητών του, τη μεταγραφή των ARE 
γονιδίων.  
 

O Ahr συνιστά συνδετο-ενεργοποιούμενο μέλος της οικογένειας των μεταγραφικών παραγόντων 
bHLH/PAS και μεσολαβεί στη βιολογική και τοξική επίδραση των ξενοβιοτικών επί του κυττάρου. 
[70] Η διασταυρούμενη συσχετιση των μονοπατιών Ahr και Nrf2 αντανακλάται στη δυνατότητα του 
Ahr να επάγει την μεταγραφή του Nrf2 και στην ικανότητα του Nrf2 να δρα ως ενεργοποιητικός 
μεταγραφικός παράγοντας στα γονίδια που ρυθμίζονται από τον Ahr. [71]  

Η ΝF-κB οικογένεια μεταγραφικών παραγόντων (RelA-p65, RelB, c-Rel, p50, p62) εμπλέκεται στη 
διαδικασία της φλεγμονής, της ανοσολογικής απάντησης, της κυτταρικής απόπτωσης, της 
κυτταρικής ανάπτυξης και του κυτταρικού θανάτου. Η ενεργοποίηση των NF-κΒ επιτυγχάνεται με 
φωσφορυλίωση και αποικοδόμηση του αναστολέα τους, ΙκΒ από τις κινάσες ΙΚΚs. Σε πειράματα με 
επαγωγείς του Nrf2 προκλήθηκε αναστολή της δράσης NF-κΒ πρωτεϊνών, ενώ σε πειράματα σε 
διεγερμένα μακροφάγα (αυξημένη έκφραση NF-κΒ), η αυξημένη παραγωγή iNOS επέφερε 
απελευθέρωση του Nrf2, με συνέπεια την έκφραση του ενζύμου HO-1 και την ΗΟ-1-εξαρτώμενη 
αναστολή της παραγωγής iNOS. Αντίστροφα, το φωσφορυλιωμένο p65 επάγει το σχηματισμό 
ανενεργού συμπλέγματος μεταγραφής στην ARE αλληλουχία (Εικ.31) [70, 72, 73]  

 

Εικ.31: Ο φωσφορυλιωμένος RelA-p65 (Ser276) 
προσδένεται στον συνενεργοποιητή CBP στην αλληλουχία 
ARE και τον απομακρύνει και σε συνδυασμό με την 
επιστράτευση της απακετυλάσης ΗDAC3 το μεταγραφικό 
σύμπλεγμα των ARE γονιδίων είναι υποακετυλιωμένο και 
ανενεργό. 

 
 

Η ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη p53 ρυθμίζει πλειάδα ενδοκυττάριων διεργασιών 
συμπεριλαμβανομένου της επαγωγής της κυτταρικής απόπτωσης και της μεταγραφής γονιδίων. 
Μεταλλάξεις του γονιδίου p53 έχουν ταυτοποιηθεί σε ποσοστό >50% των καρκίνων. Η 
αλληλεπίδραση του p53 με τον Nrf2 αναδείχθηκε σε μελέτες κατά τις οποίες το p53 αναστέλλει την 
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μεταγραφή των ΑRE γονιδίων, x-CT, Nqo1 και GSTa1. Επιπλέον, ο Nrf2 εμπλέκεται στην έκφραση 
του αρνητικού ρυθμιστή του p53, του MDM2. Τέλος, έχει διατυπωθεί ότι το p53 ρυθμίζει τη δράση 
του Nrf2 σε δύο φάσεις. Σε χαμηλό ή ήπιο οξειδωτικό στρες, χαμηλά επίπεδα p53 επάγουν την Nrf2-
μεσολαβούμενη απάντηση στο οξειδωτικό στρες μέσω του p21 ελαττώνοντας τις δραστικές ενώσεις 
οξυγόνου και προάγοντας τη κυτταρική επιβίωση. Από την άλλη πλευρά, σε καταστάσεις σοβαρού 
οξειδωτικού στρες, τα αυξημένα επίπεδα p53 καταστέλλουν το μονοπάτι κυτταρικής επιβίωσης Nrf2 
και προωθούν τη διεργασία της κυτταρικής απόπτωσης επιδρώντας, έτσι ανασταλτικά στην 
ογκογένεση. [70, 74]  

Η ενδοκυττάρια σηματοδότηση που στοχεύει στην εμβρυονική ανάπτυξη και στην αναγέννηση 
ποικιλίας ιστών μεσολαβείται μεταξύ άλλων από τον παράγοντα Notch-1. Σε πειράματα σε Νrf2-/- 
ποντίκια έχει δειχθεί ότι η έκφραση του παράγοντα Notch1 καθώς και των εξαρτώμενων από αυτό 
γονιδίων (Ηes, Herp) είναι μειωμένη. Λαμβάνοντας υπ’όψιν το ρόλο του Notch-1 στην αναπτυξιακή 
βιολογία, προτείνεται πως ο Nrf2 ενδεχομένως να είναι μόριο-κλειδί στην ανανέωση των βλαστικών 
κυττάρων καθώς επίσης και στον καθορισμό της κυτταρικής τύχης. Πειραματικά δεδομένα 
υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση Nrf2 και Notch-1 σε διεργασίες όπως η ηπατική αναγέννηση, η 
κερατινογένεση, η οστεοβλαστογένεση και η λιπογένεση. [70] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.32: Η διασταυρούμενη συσχέτιση του Nrf2 με σηματοδοτικά μονοπάτια τα οποία σχετίζονται με τη ρύθμιση του 
κυτταρικού κύκλου και την επιδιόρθωση, με το μεταβολισμό ξενοβιοτικών και την κυτταρική επιβίωση, με την ανάπτυξη 
ανοσολογικής άμυνας και τον κυτταρικό θάνατο και τέλος με την κυτταρική διαφοροποίηση και την αναγέννηση των ιστών. 
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4.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Nrf2 

Συνοψίζοντας, η προστατευτική δράση του μεταγραφικού παράγοντα Nrf2 μπορεί να εκδηλωθεί με 
τρεις τρόπους, τον άμεσο, τον δευτερογενή και τον τριτογενή.  

Η άμεση δράση του αφορά την επαγωγή της έκφρασης αντιοξειδωτικών μορίων και ενζύμων που 
αδρανοποιούν άμεσα δραστικές ενώσεις οξυγόνου και αζώτου. Επιπλέον, αφορά την αύξηση των 
επιπέδων σύνθεσης γλουταθειόνης και της αναγέννησής της και τη διέγερση της σύνθεσης του 
NADPH. H δευτερογενής δράση του αναφέρεται στην προαγωγή των μακρομοριακών διεργασιών 
κυτταρικής επιδιόρθωσης και συστημάτων απομάκρυνσης με αποτέλεσμα την επιδιόρθωση 
σημειακών μεταλλάξεων του DNA και την αναγνώριση, επιδιόρθωση και απομάκρυνση 
κατεστραμμένων πρωτεϊνών. Τέλος, η τριτογενής δράση του εκδηλώνεται με ρυθμιστική δράση επί 
της έκφρασης άλλων μεταγραφικών παραγόντων, αυξητικών παραγόντων, υποδοχέων και μοριακών 
σαρεπονών (molecular chaperones) μέσω διασταυρούμενης συσχέτισης με άλλα ενδοκυττάρια 
σηματοδοτικά μονοπάτια κυτταρικής επιβίωσης, πολλαπλασιασμού, και απόπτωσης. Παράλληλα, 
επεμβαίνει στη διεργασία της φλεγμονής, αναστέλλοντάς την. [68, 70]  

H γνώση των παραπάνω δράσεων του Nrf2 μονοπατιού ώθησε τους ερευνητές στη μελέτη του 
μονοπατιού ως προς την επίδραση του στην παθογένεια ασθενειών όπως του καρκίνου, των 
νευροεκφυλιστικών ασθενειών, των καρδιαγγειακών παθήσεων, της ισχαιμίας, του σακχαρώδη 
διαβήτη, της πνευμονικής ίνωσης και των φλεγμονωδών νοσημάτων. [38]  

4.2  O Nrf2 ΩΣ ΠΡΩΤΟΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟ 

Η αντίσταση στον κυτταρικό θάνατο, η επαγωγή της αγγειογένεσης, η ενεργοποίηση της διήθησης 
και της μετάστασης, η κυτταρική διαφυγή από την επίδραση ογκοκατασταλτικών παραγόντων 
καθώς και η εμμένουσα πολλαπλασιαστική σηματοδότηση συνιστούν τον κορμό των διεργασιών 
που μεσολαβούν στην ανάπτυξη και επέκταση του καρκίνου. Πρόσφατα, η απορρύθμιση των 
κυτταρικών διαδικασιών παραγωγής ενέργειας, η αδυναμία της ανοσο-μεσολαβούμενης κυτταρικής 
καταστροφής, η γονιδιακή αστάθεια και όγκο-επαγώμενη φλεγμονή έχουν αναγνωρισθεί ως ικανά 
χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν να πραγματοποιηθεί η ογκογένεση. Όσον αφορά την επίδραση 
του μεταγραφικού παράγοντα Nrf2 στις προαναφερόμενες ογκογόνες διεργασίες, η δράση του είναι 
διττή καθώς τόσο άμεσα όσο και μέσω διασταυρούμενης συσχέτισης έχει δειχθεί πως εμπλέκεται 
τόσο στην παρεμπόδιση όσο και στην επαγωγή της ογκογένεσης. [64, 75, 76]  

4.2.1 Ο Nrf2 ως αντικαρκινική πρωτεΐνη – Χημειοπροστατευτική δράση 

Ως πρωταρχικός ρυθμιστής του κυτταρικού οξειδοαναγωγικού ισοζυγίου ο μεταγραφικός 
παράγοντας Nrf2 εξουδετερώνει τις δραστικές ενώσεις οξυγόνου και αζώτου, οι οποίες είναι ικανές 
όπως προαναφέρθηκε να προκαλέσουν γενετική αστάθεια και επαγωγή φλεγμονώδους απάντησης με 
πιθανή κατάληξη την έναρξη της ογκογένεσης. Επιπλέον, ο Nrf2 αφ’ενός μέσω της δευτερογενούς 
του δράσης με τη ρύθμιση της έκφρασης των υπομονάδων των πρωτεασωμάτων και αφ’ετέρου 
μέσω της τριτογενούς του δράσης και της ρύθμισης της έκφρασης αντιφλεγμονωδών γονιδίων 
προάγει την απομάκρυνση κατεστραμμένων πρωτεϊνών, οι οποίες είναι δυνατό να έχουν 
ογκογενετική δράση. Συνεπώς, η ενδοκυττάρια δράση του Nrf2 να ρυθμίζει πρωτεΐνες και ένζυμα τα 

 55 



 
“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

οποία συνεισφέρουν στην καταστολή των διεργασιών ογκογένεσης οδήγησε στο χαρακτηρισμό του 
Nrf2 ως αντικαρκινική πρωτεΐνη.  

Η αντικαρκινική δράση του Νrf2 επιβεβαιώνεται μέσω μιας αλληλουχίας πειραματικών δεδομένων. 
Σε μοντέλα ζώων παρατηρήθηκε ότι η επαγωγή της έκφρασης αντιοξειδωτικών και αποτοξινωτικών 
ενζύμων και η κυτταρική χημειοπροστασία προκαλούνται από τους ίδιους χημειοπροστατευτικούς 
παράγοντες σε παρόμοιες δόσεις. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι η ενδογενής ευαισθησία ή η 
αντίσταση στην επίδραση των καρκινογόνων συσχετίζεται  με την έκφραση των ενζύμων 
αποτοξίνωσης. Για παράδειγμα, σε μοντέλα επίμυων μετά από χορήγηση εξωγενών ουσιών-
επαγωγέων του Nrf2, η αναστολή της ηπατοκαρκινογένεσης οφειλόμενη σε αφλατοξίνη Β 
συσχετίσθηκε με την αύξηση της έκφρασης GST-A2. [77] Επιπλέον, η υπερέκφραση GST-A3-3 μετά 
από επιμόλυνση ευκαρυωτικών κυττάρων έδειξε να προστατεύει τα κύτταρα από αλκυλίωση DNA 
και περαιτέρω τοξική βλάβη, μεσολαβούμενη από αφλατοξίνη-Β1. [78] Περαιτέρω in vivo μελέτες 
αποκάλυψαν ότι η μη έκφραση των γονιδίων αποτοξίνωσης όπως του γονίδιου GST-P1 ή των 
γονιδίων των ρυθμιστικών μεταγραφικών παραγόντων τους όπως του Nrf2 έχει ως αποτέλεσμα την 
αυξημένη βλάβη DNA των κυττάρων και την καρκινογένεση. [79] Επιπρόσθετα, σε Νrf2 k.ο. 
μοντέλα ποντικών καταδείχθηκε αυξημένη επιρρέπεια στην καρκινογένεση μετά από επίδραση 
πολυκυκλικών υδρογονανθράκων, φλεγμονής και καρκινογόνων νιτροζαμινών. Αντίθετα, σε Keap1 
k.ο. ποντίκια, όπου η ενεργοποίηση του Nrf2 είναι αυξημένη, παρατηρήθηκε αντίσταση στην 
εμφάνιση πνευμονική μεταστάσεων. Τέλος, η επιρρέπεια στην καρκινογένεση αποκαλύφθηκε 
αυξημένη σε ανθρώπους με ανεπάρκεια έκφρασης αποτοξινωτικών ενζύμων των καρκινογόνων 
ουσιών. [76]  

Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα αναδεικνύουν τη συσχέτιση του οξειδωτικού στρες και της 
οξειδωτικής βλάβης με τη γήρανση καθώς και τον αμυντικό μηχανισμό του Νrf2 σε αυτήν τη 
διαδικασία. Συνεπώς, η διαπίστωση πως η γήρανση είναι το αποτέλεσμα προοδευτικής οξειδωτικής 
βλάβης των κυττάρων σε συνδυασμό με την παρατήρηση ότι η επίπτωση του καρκίνου συσχετίζεται 
θετικά με την ηλικία επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι ο Nrf2 εκτός από τη συνεισφορά του στη 
μακροζωΐα συνιστά έναν επιπλέον μηχανισμό κατά της καρκινογένεσης. Πειράματα in vivo σε 
αρουραίους έδειξαν ότι τα βασικά επίπεδα Nrf2 ελαττώνονται με την αύξηση της ηλικίας, γεγονός 
που συχετίζεται με χαμηλά επίπεδα έκφρασης των ARE αντιοξειδωτικών γονιδίων.  Ως αποτέλεσμα 
της προδευτικής εξασθένησης της δράσης του Nrf2 οι δραστικές ενώσεις οξυγόνου και αζώτου 
αυξάνονται και εκτός από την γήρανση των κυττάρων προάγεται και η καρκινογένεση. [38, 80]  

Η παρακολούθηση της ρύθμισης της έκφρασης αντιοξειδωτικών και αποτοξινωτικών ενζύμων 
οδήγησε στην αναγνώριση, απομόνωση ή σύνθεση νέων ισχυρών χημειοπροστατευτικών ενώσεων 
όπως είναι η σουλφοραφάνη, η κουρκουμίνη, οι διθειολεδιόνες, το διμεθυλ-φουμαρικό οξύ, τα 
τριτερπενοειδή και το oltipraz. (Πίν.13) Οι ενώσεις αυτές έχουν επαγωγική δράση στο μονοπάτι 
Nrf2 αντιδρώντας με τις σουλφυδριλικές ομάδες του Keap1. Κλινικές μελέτες αποκάλυψαν ότι 
επιπλέον της χημειοπροστευτικής δράσης τους, τα μόρια αυτά εκδηλώνουν και ογκοκατασταλτική 
δράση. Η δράση αυτή έχει δειχθεί πως οφείλεται στη στόχευση των μορίων αυτών σε σηματοδοτικά 
μονοπάτια ογκοκαταστολής. Για παράδειγμα, ο Nrf2 έχει βρεθεί πως ενεργοποιείται μέσω 
διασταυρούμενης συσχέτισης με ογκοκατασταλτικές πρωτεϊνες (p21) και αποδομείται μέσω 
ογκοπρωτεϊνών (Src-A κινάσες). Η επαγωγική δράση των χημειοπροστατευτικών παραγόντων ως 
προς τον Nrf2 καθώς και η ικανότητα του Nrf2 να συσχετίζεται με σηματοδοτικά μονοπάτια που 
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εμπλέκονται στην καρκινογένεση, οδηγούν στο συμπέρασμα πως το μονοπάτι Nrf2 έχει 
αντικαρκινική δράση. Η δράση αυτή έχει διαπιστωθεί σε κύτταρα τα οποία βρίσκονται σε οξύ 
οξειδωτικό στρες και σε πρόδρομα καρκινικά στάδια. [64, 68]  

4.2.2 O Nrf2 ως ογκογόνος παράγοντας – Χημειοανθεκτικότητα 

Ο Νrf2, εκτός από τις χημειοπροστατευτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες του, έχει χαρακτηριστεί 
ως ογκογόνος παράγοντας ο οποίος είναι ικανός να ρυθμίζει ποικιλία γονιδίων τα οποία ελέγχουν 
μηχανισμούς εμπλεκόμενους στην ανάπτυξη και επέκταση του καρκίνου.  

Συγκεκριμένα, ο Nrf2, εκτός από την αλληλεπίδρασή του με τα σηματοδοτικά μονοπάτια που 
αναφέρθηκαν σε προηγούμενς; παραγράφους, έχει δείξει να εμπλέκεται και στη διεργασία της 
απόπτωσης μέσω της ρύθμισης της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl-2 παρεμποδίζοντας τη διεργασία 
του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. [81] 

Πρόσφατα έχει ανακαλυφθεί η ικανότητα του Nrf2 να ρυθμίζει ένζυμα τα οποία συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη των όγκων μέσω επαναπρογραμματισμού του κυτταρικού μεταβολισμού και της de novo 
σύνθεσης των νουκελοτιδίων (G-6-PD & TKT). Η παραπάνω διαπίστωση σε συνδυασμό με τη 
γνώση ότι τα καρκινικά κύτταρα επαναπρογραμματίζουν το μεταβολισμό της γλυκόζης τους μέσω 
της γλυκόλυσης οδήγησε στο χαρακτηρισμό του Νrf2 ως κύριο ρυθμιστή αυτής της διεργασίας.  
Επιπλέον, η διασταυρούμενη συσχέτιση του Nrf2 με το ογκογόνο μονοπάτι PI3K-Akt θεωρείται πως 
συνεισφέρει στην ενεργοποίηση αυτών των μεταβολικών γονιδίων. [82]  

Άλλος μηχανισμός ο οποίος ενισχύει την άποψη ότι ο Νrf2 διαθέτει ογκογόνο ιδιότητα είναι η 
ρύθμιση της έκφρασης και δράσης του από τα ογκογονίδια K-Ras, B-Raf και Myc σε καρκινικά 
κύτταρα. Συγκεκριμένα, σε in vivo πειράματα ποντικών συσχετίσθηκε η υπερέκφραση των K-Ras, 
B-Raf και Myc με την παρατηρούμενη μείωση των ROS εξαιτίας αυξημένης βασικής έκφρασης του 
Nrf2. Επιπλέον, η γενετική στόχευση του Nrf2 in vivo μείωνε την ικανότητα τoυ K-Ras να επάγει 
την ογκογένεση. Κατά συνέπεια, διατυπώθηκε ότι ο Νrf2 παρέχει ογκογόνο μικροπεριβάλλον στα 
κύτταρα τα οποία διαθέτουν μεταλλάξεις στα παραπάνω ογκογονίδια, συμμετέχει στη διατηρημένη 
πολλαπλασιαστική σηματοδότηση των καρκινικών κυττάρων και εξυπηρετεί στη διατήρηση των 
επιπέδων των δραστικών ενώσεων οξυγόνου και αζώτου χαμηλότερα από την τοξική ουδό 
συγκέντρωσής τους στα καρκινικά κύτταρα, αποτρέποντας έτσι τον κυτταρικό τους θάνατο. [83, 84]  

Καθώς ο Nrf2 είναι υπεύθυνος για την κυτταρική επιβίωση σε κατάσταση οξειδωτικού στρες, η 
αυξημένη ενεργοποίησή του μπορεί να υποκινήσει την ανάπτυξη ενός όγκου προστατεύοντας τα 
καρκινικά κύτταρα από το τοξικό μικροπεριβάλλον τους. Έχουν ταυτοποιηθεί μεταλλάξεις 
σχετιζόμενες με καρκίνο οι οποίες ενεργοποιούν τον Nrf2, αν και η συχνότητά τους έχει καταγραφεί 
μικρότερη από την επίπτωση των μεταλλάξεων του K-Ras και του p53 στα καρκινικά κύτταρα. 
Μεταλλάξεις του Nrf2 οι οποίες οδηγούν σε ενεργοποίησή του έχουν ταυτοποιηθεί σε πλακώδες 
καρκίνωμα οισοφάγου, δέρματος, πνεύμονα και λάρυγγα. [85, 86] Ο μεταλλαγμένος 
μεταγραφικός παράγοντας διατηρεί τη μεταγραφική του ιδιότητα αλλά χάνει την ικανότητα 
πρόσδεσής του στον αρνητικό του ρυθμιστή Keap1, με αποτέλεσμα την αποφυγή της 
ουβικουϊτινίωσής του. Με ανοσοϊστοχημικές μεθόδους σε καρκινικά κύτταρα με αντίστοιχες 
μεταλλάξεις στον Nrf2 παράγοντα, αναδεικνύεται αυξημένη συγκέντρωση Nrf2 στον πυρήνα των 
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κυττάρων και αυξημένη συγκέντρωση των χημειοπροστατευτικών ενζύμων στο κυτταρόπλασμα. 
[76]  

Μεταλλάξεις Keap1, οι οποίες οδηγούν σε απενεργοποίησή του έχουν συσχετισθεί με την ανάπτυξη 
καρκίνου πνεύμονα, χοληδόχου κύστης, ωοθηκών, μαστού, ήπατος και στομάχου. [87-93] Η 
απενεργοποίηση του Keap1 επιφέρει τη μόνιμη ενεργοποίηση του Nrf2 στα καρκινικά κύτταρα με 
αποτέλεσμα τα κύτταρα αυτά να διαθέτουν πλεονέκτημα επιβίωσης. [94]  

Οι γενετικοί μηχανισμοί που οδηγούν σε ενεργοποίηση του Nrf2 και προώθησή του στον πυρήνα 
έχουν κατηγοριοποιηθεί σε: 

α. σωματικές μεταλλάξεις του γονιδίου ΝFE2L2 στην περιοχή DLG (43%) και στην περιοχή 
ETGE (57%),  

β. σωματικές μεταλλάξεις του γονιδίου KEAP1 στην περιοχή IVR (29%)  και στην περιοχή  Κelch 
(65%),  

γ. υπερμεθυλίωση του υποκινητή του γονιδίου ΚEAP1 με αποτέλεσμα τη μειωμένη έκφρασή του,  

δ. μεταλλάξεις υπεύθυνες για την απώλεια της δράσης της φουμαράσης η οποία προκαλεί 
αναστολή της ουβικουϊτινίωσης του Nrf2 (σε κληρονομικό θηλώδες νεφρικό καρκίνωμα), και τέλος, 

 ε. μεταλλάξεις μορίων που αποτρέπουν την αλληλεπίδραση Νrf2-Keap1 όπως των p62 και p21 
με αποτέλεσμα τη σταθερή πρόσδεσή τους στον Keap1 και στον Nrf2, αντίστοιχα και τη μη 
αναστολή του Nrf2. [95-97]  

Εκτός από το πλεονέκτημα επιβίωσης των καρκινικών κυττάρων και την προαγωγή της ογκογένεσης 
ακόμη και σε τοξικό μικροπεριβάλλον, η παθολογικά αυξημένη ενεργοποίηση του Nrf2 σε 
καρκινικά κύτταρα έχει συσχετισθεί κλινικά με κακή πρόγνωση και ανθεκτικότητα στη 
ενδεικνυόμενη χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. [98, 99]  

Εκτός από κλινικές μελέτες, έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε καρκινικές κυτταρικές σειρές και σε 
ζώα οι οποίες αναδεικνύουν θετική συσχέτιση μεταξύ της υπερενεργοποίησης του Nrf2 με τη 
χημειοανθεκτικότητα σε ευρύ φάσμα φαρμάκων όπως η cis-παλτίνα, η καρβοπλατίνα, η 5-FU, η 
πακλιταξέλη, η μπλεομυκίνη, η δοξορουβικίνη και ο ετοποσίδης.[100-106]  

Για την πρόκληση χημειοανθεκτικότητας μέσω του Nrf2 μονοπατιού έχουν προταθεί μηχανισμοί 
όπως η καταστολή του οξειδωτικού στρες με την ενεργοποίηση του μονοπατιού Νrf2 η οποία 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση χημειοθεραπευτικής, κυτταροτοξικής δράσης, η 
αποτελεσματική και άμεση αποτοξίνωση από τη χημειοθεραπεία μέσω παραγωγής GSH η 
σύνθεση της οποίας ρυθμίζεται από τον Nrf2 και τέλος, μέσω επαγωγής από τον Νrf2 της έκφρασης 
πρωτεϊνών που απαρτίζουν τις ATP-αντλίες εξόδου φαρμάκων όπως των ΜRPs με αποτέλεσμα τη 
διατήρηση σε χαμηλά και μη αποτελεσματικά επίπεδα των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στον 
όγκο. [76] 

Συμπερασματικά, ο Nrf2 έχει χαρακτηρισθεί ως πρωτοογκογονίδιο, εφ’όσον σε καταστάσεις 
υπερέκφρασης και υπερενεργοποίησής του σε προκαρκινικά ή κακοήθη κύτταρα μπορεί να 
λειτουργήσει ως ογκογόνος παράγοντας, δίνοντάς τους πλεονέκτημα επιβίωσης παρεμποδίζοντας 
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την κυτταρική τους απόπτωση και προσδίδοντας αντίσταση έναντι της χημειοθεραπείας και της 
ακτινοθεραπείας. [64]  

4.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΤΤΟΥ ΡΟΛΟΥ Νrf2 

Tα κακοήθη κύτταρα χαρακτηρίζονται από αυτονομία και διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
από τα δυσπλαστικά, προκαρκινικά κύτταρα. Τα προκαρκινικά κύτταρα υπόκεινται στον έλεγχο των 
φλεγμονωδών κυττάρων και άλλων κυττάρων του συνδετικού ιστού του μικροπεριβάλλοντός τους 
και η βλάβη του γενετικού τους υλικού δεν είναι τόσο σοβαρή ώστε να χαρακτηρίζονται από πλήρη 
αυτονομία. 
Η ενεργοποίηση του Nrf2 έχει δειχθεί πως καταστέλλει το φλεγμονώδες, οξειδωτικό και 
μεταλλαξιογόνο στρες και αναστέλλει την καρκινογένεση σε κύτταρα τα οποία βρίσκονται σε 
προκαρκινικό στάδιο. Συνεπώς έχει προταθεί μοντέλο συσχέτισης του σταδίου της καρκινογένεσης 
με το βιολογικό αποτέλεσμα του Νrf2 και έχει διατυπωθεί ότι η ενεργοποίηση του Νrf2 είναι 
επιθυμητή στα πρώιμα στάδια της καρκινογένεσης και μη επιθυμητή στα όψιμα στάδια της 
καρκινογένεσης. Πιο αναλυτικά το μοντέλο αυτό αποτυπώνεται στο παρακάτω σχημα. (Εικ.33) [76]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.33: “Ο διττός ρόλος του Nrf2” Η χημειοπροστατευτική και αντικαρκινική δράση του Nrf2 φαίνεται να εκδηλώνεται 
σε κύτταρα τα οποία είναι φυσιολογικά ή σε προ-καρκινική φάση ενώ η ογκογόνος δράση του διαπιστώνεται σε καρκινικά 
κύτταρα στα οποία προσδίδει πλεονέκτημα επιβίωσης και ανθεκτικότητα στη χημειοθεραπεία. 
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1.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η φυσιολογική λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα 
προϋποθέτει την ύπαρξη οξειδωτικού φορτίου και ενδεχομένως αυτό να εξηγεί και το υψηλά 
αναπτυγμένο αντιοξειδωτικό σύστημα το οποίο χαρακτηρίζει το θυρεοειδή αδένα. Αποτοξινωτικά ή 
αντιοξειδωτικά ένζυμα όπως η PRDX5 και η TrxR1 έχει αποδειχθεί ότι είναι ικανά να διατηρήσουν 
την οξειδοαναγωγική ομοιόσταση των θυλακιωδών κυττάρων του θυρεοειδικού ιστού αν και οι 
μηχανισμοί οι οποίοι ελέγχουν την έκφρασή τους παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστοι. 

Το οξειδωτικό στρες έχει διευκρινισθεί ότι προκαλεί επιγενετικές μεταβολές μία εκ των οποίων είναι 
η ρύθμιση μεταγραφικών παραγόντων όπως ο Νrf2. Ο Νrf2 επάγει τη μεταγραφή αντιοξειδωτικών 
και αποτοξινωτικών γονιδίων και αποτρέπει τη μακρομοριακή οξείδωση των κυττάρων. Συνεπώς οι 
οργανισμοί προφυλάσσονται από ένα ευρύ φάσμα σχετιζόμενων με στρες ασθενειών, όπως ο 
καρκίνος. Εκτός από την προστατευτική δράση, o Nrf2, όταν είναι ενεργοποιημένος λόγω 
σωματικών μεταλλάξεων ή επιγενετικών μηχανισμών, μπορεί να αποδώσει πλεονέκτημα επιβίωσης 
και χημειοανθεκτικότητα σε προκαρκινικά ή καρκινικά κύτταρα. 

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα αποτελεί την πιο συχνή κακοήθεια του ενδοκρινικού συστήματος 
και ο συχνότερος τύπος του είναι το διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς, το οποίο 
περιλαμβάνει δύο ιστολογικούς υπότυπους, το θηλώδες (PTC) (80%) και το θυλακιώδες καρκίνωμα 
(FTC) (5-10%). [5] Πρόσφατες μελέτες σε θυρεοειδικές καρκινικές σειρές ανέδειξαν την εμπλοκή 
του Νrf2 στην αντίσταση στη χημειοθεραπευτική δράση των πρωτεασωμικών αναστολέων και ο 
Νrf2 προτάθηκε ως νέος στόχος στην αντιμετώπιση του καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα. [107] 
Ωστόσο, οι μελέτες αυτές έγιναν σε κυτταρικές σειρές αναπλαστικού καρκινώματος και οι δε 
αναστολείς του πρωτεοσώματος δε χρησιμοποιούνται θεραπευτικά στο καρκίνο του θυρεοειδούς 
αδένα. Επομένως, η κλινική σημασία των ευρημάτων αυτών είναι άγνωστη, και η δραστηριότητα 
του μονοπατιού Nrf2 στις συνήθεις μορφές καρκίνου του θυρεοειδούς αδένα παραμένει 
αδιευκρίνιστη. 

1.2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα παραπάνω, θέσαμε ως στόχο της παρούσας εργασίας τη διερεύνηση 
της δραστηριότητας του Nrf2 μονοπατιού αφ’ενός σε φυσιολογικό θυρεοειδή αδένα και αφ’ετέρου 
σε διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα καθώς και τη μελέτη του ρόλου του Νrf2 
στην αντιοξειδωτική απόκριση των θυρεοειδικών καρκινικών κυττάρων. 

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της έκφρασης του παράγοντα Νrf2 και των σχετιζομένων με αυτόν 
μορίων Κeap1, Nqo1 και 4-HNE σε δείγματα ασθενών με καρκινώματα (θηλώδη και θυλακιώδη), 
καλοήθεις παθήσεις (θυλακιώδη αδενώματα, οζώδεις υπερπλασίες) και φυσιολογικό θυρεοειδικό 
ιστό. Επιπλέον, συσχετίσθηκε η έκφραση του Νrf2 με την αντίστοιχη έκφραση του Νqo1, τον 
ιστοπαθολογικό υπότυπο, το στάδιο κατά ΤΝΜ, την τοπική διήθηση και  άλλες κλινικοπαθολογικές 
παραμέτρους. Τέλος, σε θυρεοειδικές καρκινικές κυτταρικές σειρές και σε δείγματα PTC με 
αυξημένη έκφραση Nrf2 διενεργήθηκε γενετική ανάλυση των ΝFE2L2 (Νrf2) και ΚEAP1 για την 
ανίχνευση αντίστοιχων μεταλλάξεων.  
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2.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

2.1.1 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκαν 90 περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι είχαν 
υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή. Τα ιστολογικά δείγματα του θυρεοειδούς αδένα, μονιμοποιημένα σε 
ουδέτερη φορμόλη 4% και εγκλεισμένα σε κύβους παραφίνη, προέρχονται από το αρχείο του 
Παθολογοανατομικού εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου. Τα δείγματα 
αφορούσαν σε 42 περιπτώσεις θηλώδους καρκινώματος (PTC), 6 περιπτώσεις θυλακιώδους 
καρκινώματος (FTC), 24 περιοχές θυλακιώδους αδενώματος και 18 οζώδεις υπερπλασίες. 

Τα 48 δείγματα καρκίνου θυρεοειδούς αδένα αφορούσαν σε ασθενείς των οποίων η ηλικία 
κυμαινόταν μεταξύ 19 και 84 έτη και συνολικό μέσο όρο ηλικίας εμφάνισης νόσου τα 48 έτη. Οι 
ασθενείς μετά από συνεκτίμηση της παθολογοανατομικής διάγνωσης και των στοιχείων του 
ατομικού αναμνηστικού τους, ταξινομήθηκαν με βάση το σύστημα ΤΝΜ της AJCC/UICC κατά το 
χρόνο εμφάνισης της νόσου. [108, 109] Τα υπό εξέταση περιστατικά ήταν ΤΝΜ Ι: 31, ΤΝΜ ΙΙ: 7, 
ΤΝΜ ΙΙΙ: 4 και ΤΝΜ ΙV: 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιστατικά PTC 

Α/α Ηλικία Τ Ν Α/α Ηλικία Τ Ν 
1 22 T1b N0 23 55 T1a N0 
2 73 T1b N0 24 49 T1a N0 
3 76 T3 N0 25 24 T2 N0 
4 68 T2 N0 26 54 T3 N0 
5 29 T2 N1a 27 57 T3 N0 
6 54 T1a N0 28 60 T1b N0 
7 44 T1b N0 29 84 T4a N1a 
8 47 T2 N0 30 39 T3 N0 
9 49 T4a N0 31 34 T4a N0 
10 48 T4a N1a 32 43 T3 N0 
11 70 T4a N1b 33 70 T2 N0 
12 40 T2 N0 34 68 T1b N0 
13 47 T2 N1b 35 36 T1b N0 
14 47 T1b N0 36 19 T1b N0 
15 46 T1b N0 37 49 T2 N0 
16 29 T2 N0 38 40 T1b N0 
17 43 T4a N0 39 60 T1b N0 
18 49 T3 N0 40 28 T3 N0 
19 65 T2 N0 41 22 T1b N0 
20 65 T1a N0 42 64 T2 N0 
21 31 T2 N1a     
22 56 T1b N0     

Περιστατικά FTC 

A/α  Ηλικία Τ Ν 
1  56 T1b N0 
2  75 T2 N0 
3  31 T1b N0 
4  49 T2 N0 
5  28 T3 N0 
6  44 Τ4a N0 
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Μία τομή παραφίνης, πάχους 4 μm από κάθε κύβο παραφίνης χρώσθηκε με  Η&Ε και 
επανεκτιμήθηκε, μικροσκοπικά, σύμφωνα με τα κριτήρια ιστολογικής ταξινόμησης ενδοκρινικών 
όγκων της Διεθνούς Υπηρεσίας Έρευνας στον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΙΑRC 
– WHO), από την κυρία Χ. Σκόπα και τον κύριο Δ. Παπαχρήστου, με στόχο την επιβεβαίωση της 
διάγνωσης και την ταυτοποίηση των νεοπλασματικών και των φυσιολογικών περιοχών των ιστών. 
[110] Από την ίδιο κύβο παραφίνης ελήφθησαν τέσσερις επιπλέον τομές (πάχους 4 μm για τη 
διενέργεια ανοσοϊστοχημικής χρώσης. Επίσης, σε 11 από τα 42 δείγματα PTC ελήφθησαν διαδοχικές 
τομές πάχους 7 μm για τη διενέργεια μικροεκτομής (microdissection) της περιοχής του 
καρκινώματος και ακολούθως της απομόνωσης δεόξυ-ριβονουκλεοτιδικού οξέος (DNA). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Κυτταρικές σειρές 

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δέκα ανθρώπινες κυτταρικές σειρές καρκίνου του θυρεοειδούς: 
TPC1, K1, XTC-1, C643, 8505C, Hth74, T241, T243, T235, T238. Η προέλευση των 
προαναφερθέντων κυτταρικών σειρών αναγράφεται στον ακόλουθο πίνακα [111, 112]: 

Πίνακας Α.  
Κυτταρικές σειρές Προέλευση 
TPC1 Θηλώδες καρκίνωμα  
K1 Θηλώδες καρκίνωμα  
ΧΤC-1 Θηλώδες καρκίνωμα – Μετάσταση μαστού  
C643 Aδιαφοροποίητο καρκίνωμα  
8505C Aδιαφοροποίητο καρκίνωμα  
Hth74 Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα  
T235 Αναπλαστικό καρκίνωμα 
T238 Αναπλαστικό καρκίνωμα  
T241 Αναπλαστικό καρκίνωμα  
T243 Φτωχά διαφοροποιημένο θηλώδες καρκίνωμα  
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2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

2.2.1 ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΧΡΩΣΗ (ΙΗC) 

Αντιπροσωπευτικές τομές 4 μm από το κάθε δείγμα χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή της 
ανοσοϊστοχημικής μεθόδου δύο βημάτων [113]. Η αποπαραφίνωση των τομών πραγματοποιήθηκε 
με ολονύκτια παραμονή τους σε κλίβανο ξηρής θερμότητας στους 600 C και κατόπιν εμβάπτισή τους 
σε διάλυμα ξυλόλης εντός του κλιβάνου (3 διαδοχικές επαναλήψεις διάρκειας 5΄). Στη συνέχεια 
ακολούθησε εμβάπτιση των τομών σε διάλυμα ξυλόλης εκτός κλιβάνου και ενυδάτωση των τομών 
σε κατιούσα σειρά αλκοολών, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Xylene (Ξυλόλη)                               2 min 

100% Εthanol (Aιθανόλη)               30 sec 

95% Ethanol                                    30 sec 

70% Ethanol                                    30 sec 

Aπιονισμένο νερό                           15 sec 

  

Πραγματοποιήθηκε θερμοεπαγόμενη ανάκτηση των αντιγονικών επιτόπων στις τομές με εμβάπτιση 
σε διάλυμα κιτρικού νατρίου 10 mM pH 6.0 σε φούρνο μικροκυμάτων. Για την κατανάλωση της 
ενδογενούς υπεροξειδάσης των ιστών οι τομές επωάστηκαν σε διάλυμα 3% H2O2 σε απιονισμένο 
νερό επί 20 λεπτά. 

H μη ειδική δέσμευση των αντισωμάτων αποφεύχθηκε με την επώαση των τομών με κατάλληλο 
διάλυμα πρωτεϊνικής δέσμευσης (BSA / TBS 2%) για 10 λεπτά. Ακολούθως οι τομές επωάστηκαν 
με πρωτογενή αντισώματα (βλ. 2.2.1) στην κατάλληλη αραίωση και για τον απαιτούμενο χρόνο. Η 
αραίωση και οι συνθήκες επώασης των αντισωμάτων ήταν αυτές που συνδυάζαν τη βέλτιστη ένταση 
σήματος με το μικρότερο δυνατό βαθμό μη-ειδικής χρώσης (background). 

H δέσμευση των ειδικών αντισωμάτων ανιχνεύθηκε σε κάθε περίπτωση με το σύστημα Envision Kit 
(ανοσοπολυμερές δεξτράνης – δευτερογενές αντίσωμα) και το χρωμογόνο DAB. Ακολούθησε 
χρώση αντίθεσης των πυρήνων με αιματοξυλίνη Harris, αφυδάτωση σε ανιούσα συγκέντρωση 
αλκοολών, διαύγαση με εμβάπτιση σε διάλυμα ξυλόλης και επικόλληση καλυπτρίδας. (Εικ.34) 

Για τον έλεγχο της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν ως αρνητικοί μάρτυρες τομές που περιείχαν 
φυσιολογικό ιστό και τομές στις οποίες προστέθηκε διάλυμα Envision και το χρωμογόνο DAB χωρίς 
προηγουμένως να προστεθεί ειδικό αντίσωμα.  
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Εικ.34: Η διαδικασία της ανοσοϊστοχημικής χρώσης ιστικών τομών. Δεξιά διακρίνεται σε μεγέθυνση η πολυμερική 
μορφολογία του διαλύματος Envision με το δεύτερο αντίσωμα προσδεδεμένο στην επιφάνεια του πολυμερούς. 

 

Η εκτίμηση της ανοσοϊστοχημικής χρώσης για κάθε δείγμα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 
φωτονικού μικροσκοπίου και αξιολογήθηκε με βάση την έντασή της με κλίμακα από 0 έως 3. [113] 

0: καμία ανοσοαντίδραση  

1: ασθενής 

2: μέτρια 

3: έντονη  

Το ποσοστό των θετικών στην ανοσοαντίδραση κυττάρων δεν αξιολογήθηκε σε κάθε δείγμα εξαιτίας 
της παρατήρησης πως στα ανοσοθετικά δείγματα κάθε εξεταζόμενο ειδικό αντιγόνο ανιχνευόταν σε 
όλα τα υπό εξέταση κύτταρα.  

 

 

 67 



 
“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

2.2.1.1 Αντισώματα και Συνθήκες 

Για την ανοσοϊστοχημική χρώση των δειγμάτων PTC και FTC χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή 
αντισώματα έναντι τεσσάρων διαφορετικών αντιγόνων του θυρεοειδικού ιστού, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα. [87, 88] 

 
AR: Antigen retrieval,  Ανάκτηση αντιγόνου 
m/w: Microwave, Mικροκύματα  
 

2.2.1.2 Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

Οι διαφορές στην έκφραση των πρωτεϊνών μεταξύ των επιμέρους δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με 
τη βοήθεια του στατιστικού τεστ Mann-Whitney. Η συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης των Nrf2, 
Nqo1, Keap1 και 4-HNE εξετάσθηκε με τη βοήθεια του Spearman rank-order μη παραμετρικού 
παράγοντα συσχέτισης (Spearman rank-order correlation coefficient) και οι διαφορές αναλύθηκαν με 
το Wilcoxon signed – rank τεστ. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό 
πρόγραμμα IBM SPSS Statistics (IBM Corporation, Armonk, New York). 

 

 

 

 

 

Πίνακας Β. 

Αντίσωμα 
 
Πηγή 
 

Αραίωση 
αντισώματος 

AR με τη 
χρήση m/w 

Επώαση 
με Η2Ο2 

Blocking 

Επώαση 
με 
πρώτο 
αντίσωμ
α 

Anti-Nrf2 
(sc-13032) 

Santa Cruz 
Biotechnology 1:100 

800 (2 min) 
300 (7 min) 20 min BSA / TBS 

2% 10 min overnight 

Anti-Nrf2 
(sc-722) 

Santa Cruz 
Biotechnology 1:100 

Anti-Nrf2 
(HPA-
002990) 

ATLAS 
antibodies AB 1:100 

Anti-Nqo1 
(sc-32793) 

Santa Cruz 
Biotechnology 1:70 

Anti-Keap1 
(ab119403) 

Santa Cruz 
Biotechnology 1:100 

Anti-4HNE 
(ab46545) Abcam Inc. 1:350 
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2.2.2 AΠΟΜΟΝΩΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΥ DNA από δείγματα PTC 

2.2.2.1 Προετοιμασία δειγμάτων 

Aπό 11 δείγματα PTC ελήφθηκαν για κάθε δείγμα 7 αντιπροσωπευτικές τομές των 7 μm και 1 τομή 
των 4 μm. Πραγματοποίηθηκε χρώση Η&Ε στην τομή των 4 μm ώστε να γίνει εντοπισμός και 
σήμανση της νεοπλασματικής περιοχής.  

Κατόπιν, οι τομές των 7 μm υποβλήθηκαν σε αποπαραφίνωση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που 
προαναφέρθηκε, και αφέθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να στεγνώσουν. Οι νεοπλασματικές 
περιοχές ταυτοποίηθηκαν με τη βοήθεια των αντίστοιχων σημασμένων τομών Η&Ε των 4 μm.  

2.2.2.2 Mικροεκτομή (Microdissection) δειγμάτων PTC 

Βελόνες μικροεκτομής ιστού χρησιμοποιήθηκαν για την παραλαβή των νεοπλασματικών περιοχών 
των τομών των 7 μm. H διαδικασία πραγματοποίηθηκε υπό την καθοδήγηση φωτονικού 
μικροσκοπίου με οφθαλμικό φακό 10Χ και περιστρεφόμενους αντικειμενικούς φακούς 5Χ, 10Χ και 
20Χ. Η φύλαξη του εκτομηθέντος νεοπλασματικού ιστού έγινε σε eppendorf των 1,5 ml στους -
20οC. Όλα τα στάδια της μικροεκτομής πραγματοποιήθηκαν με γάντια clean-latex και σε περιοχή μη 
μολυσμένη με προϊόντα αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) προς αποφυγή επιμόλυνσης. 

2.2.2.3 Απομόνωση DNA 

Η απομόνωση του γενετικού υλικού (DNA) από τα νεοπλασματικά κύτταρα των 
δειγμάτων PTC πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του συστήματος Nucleospin FFPE 
DNA kit (Macherey-Nagel, Düren, Germany) και η διαδικασία περιελάμβανε για 
κάθε δείγμα 11 στάδια: 
1. Απομάκρυνση υπολειμμάτων παραφίνης με προσθήκη 1 ml ξυλόλης. Eπώαση 

σε θερμοκρασία δωματίου για 2 min και vortex για 2 min. Φυγοκέντρηση για 2 
min σε 11.000 x g. Aπόρριψη του υπερκειμένου. 

2. Προσθήκη 1 ml διαλύματος αιθανόλης 98% στο ίζημα και vortex (5 s).               

3. Φυγοκέντρηση για 2 min σε 11.000 x g. Απόρριψη του υπερκειμένου. 

4. Επώαση ανοιχτών eppendorfs στους 60οC για 3 min ώστε να εξατμισθούν τα 
υπολείμματα αιθανόλης. 

5. Λύση των κυττάρων με προσθήκη 100 μL Buffer FL και 10 μL πρωτεϊνάση Κ 
στο ίζημα και vortex (5 s). Επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 3 h και 
κατόπιν vortex (5 s).  

6. Προσθήκη 100 μL decrosslink buffer D-link σε κάθε eppendorf και vortex (5 s). 
Επώαση στους 90οC για 30 min.  

       Εικ.35: Απομόνωση γενετικού υλικού (DNA)  
      μέσω του συστήματος Nucleospin FFPE DNA kit.                              
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7. Προσθήκη 200 μL αιθανόλης 98% σε κάθε eppendorf και vortex 2 φορές για 5 s. 

8. Για κάθε δείγμα γίνεται προετοιμασία μίας στήλης Nucleospin FFPE DNA η οποία 
προσαρμόζεται σε αντίστοιχο σωληνάριο συλλογής των 2 mL. Μεταφορά του δείγματος από 
κάθε eppendorf στην αντίστοιχη στήλη. Φυγοκέντρηση για 30 s σε 2.000 x g. Aπόρριψη του 
σωληναρίου συλλογής μετά του περιεχομένου του και αντικατάσταση του. 

9. Πλύση της μεμβράνης silica της στήλης Nucleospin FFPE DNA με προσθήκη 400 μL Βuffer B5. 
Φυγοκέντρηση για 30 s σε 11.000 x g. Απόρριψη σωληναρίου συλλογής μετά του περιεχομένου 
του και αντικατάστασή του. 

10. Πλύση της μεμβράνης silica της στήλης Nucleospin FFPE DNA με προσθήκη 400 μL Buffer B5. 
Φυγοκέντρηση για 2 min σε 11.000 x g. Απόρριψη σωληναρίου συλλογής μετά του 
περιεχομένου του και αντικατάστασή του με σωληνάριο συλλογής ελεύθερο νουκλεάσης των 1,5 
mL. 

11. Έκλουση της στήλης Nucleospin FFPE DNA με προσθήκη στο κέντρο της στήλης 20 μL Buffer 
BE και φυγοκέντρηση για 30 s σε 11.000 x g. 

12. Απόρριψη της στήλης και φύλαξη των σωληναρίων συλλογής με το απομονωθέν DNA σε 
θερμοκρασία -20οC. 

2.2.3 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ DNA από κυτταρικές σειρές 

Η προετοιμασία και η απομόνωση DNA από τις κυτταρικές σειρές καρκίνου θυρεοειδούς αδένα 
πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Μοριακής Παθολογίας και Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου 
του Πόρτο (Prof. Paula Soares, Πορτογαλία). Για την απομόνωση του DNA εφαρμόστηκε η 
διαδικασία φαινόλης-χλωροφορμίου,  η οποία συνιστά υγρή-υγρή εκχύλιση. Στη διαδικασία αυτή 
πραγματοποιείται διαχωρισμός των συστατικών των κυττάρων σε 3 ζώνες: στην υδατική φάση 
εντοπίζεται το DNA, στην οργανική φάση το RNA και τα λιπίδια και στην ενδιάμεση φάση οι 
πρωτεΐνες. Η απομόνωση του DNA περιλαμβάνει για κάθε δείγμα τα εξής βασικά στάδια: 

1. Λύση των κυττάρων με προσθήκη 15 μL διαλύματος 1% πρωτεϊνάσης Κ και 75 μL διαλύματος 
SDS 10%. Ανάμειξη και επώαση στους 55οC overnight. 

2. Προσθήκη 600 μL φαινόλης με pH >8. Aνάμειξη και φυγοκέντρηση για 10 min σε 14.000 rpm. 
Συλλογή υδατικής φάσης. 

3. Επανάληψη του βήματος 2 για την συλλεχθείσα υδατική φάση. Συλλογή νέας υδατικής φάσης. 

4. Προσθήκη 600 μL μίγματος χλωροφορμίου: ισοαμυλικής αλκοόλης (24:1). Ανάμειξη και 
φυγοκέντρηση για 10 min σε 14.000 rpm. Συλλογή υδατικής φάσης.  

5. Προσθήκη 55 μL NaCl. 

6. Προσθήκη 1000 μL διαλύματος αλκοόλης 100%. 

7. Ανάμειξη και αποθήκευση δειγμάτων για 1 h στους -20οC. 
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8. Φυγοκέντρηση για 10 min σε 14.000 rpm. Απομάκρυνση αλκοόλης και πλήση του ιζήματος – 
DNA με ~ 500 μL διαλύματος 70% αλκοόλης. Ανάδευση για 2 min σε 14.000 rpm. 

9. Απομάκρυνση αλκοόλης και επώαση ανοιχτών eppendorfs σε θερμοκρασία δωματίου να 
στεγνώσουν. 

10. Προσθήκη 50 μL αποστειρωμένου Η2Ο και αποθήκευση δειγμάτων DNA σε θερμοκρασία -
20οC.  

2.2.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ DNA 

2.2.4.1 Φωτομετρικός προσδιορισμός DNA 

Η συγκέντρωση του DNA σε διάλυμα προσδιορίζεται με μέτρηση της οπτικής πυκνότητας (ΟD) των 
διαλυμάτων σε μήκος κύματος 260 nm στην υπεριώδη ακτινοβολία. Μια μονάδα OD260 (OD=1) 
αντιστοιχεί σε 50 μg/ml δίκλωνου μεγαλομοριακού DNA.  

2.2.4.2 Προσδιορισμός με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης  

 Η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται συνήθως για τον 
διαχωρισμό, τον χαρακτηρισμό και την απομόνωση τμημάτων DNA. Η οπτικοποίηση του DNA 
γίνεται με προσθήκη βρωμιούχου αιθιδίου (EtBr) στο πήκτωμα αγαρόζης, σε συγκέντρωση 0.5 
μg/ml. Το βρωμιούχο αιθίδιο με μια πλευρική ομάδα που περιέχει παρεμβάλλεται μεταξύ γειτονικών 
βάσεων του DNA και φθορίζει όταν ακτινοβολείται με υπεριώδη ακτινοβολία. Συγκεκριμένα η 
υπεριώδης ακτινοβολία που απορροφάται από το DNA στα 260 nm μεταφέρεται στη χρωστική, η 
οποία επαναεκπέμπεται στα 590 nm στην κιτρινο-πορτοκαλί περιοχή του ορατού φάσματος. 
Συγκρίνοντας το φθορισμό του άγνωστου δείγματος με τον φθορισμό μιας σειράς DNA γνωστών 
συγκεντρώσεων, είναι δυνατό να προσδιοριστεί η συγκέντρωση του γνωστου DNA. Με αυτή τη 
μέθοδο προσδιορίζονται μέχρι 5 ng DNA.[114] 

Για την παρασκευή του πηκτώματος αγαρόζης και την διενέργεια ηλεκτροφόρησης διενεργήθηκαν 
τα εξής στάδια: 
1. Διάλυση 0,5 gr αγαρόζης σε 1Χ ΤΒΕ 50 mL (διάλυμα ηλεκτροφόρησης) στους 100 οC.  

2. Σε απαγωγό, προσθήκη σταγόνων βρωμιούχου αιθιδίου. 

3. Στερεοποίηση μίγματος σε κατάλληλη μήτρα, η οποία περιέχει και τις απαραίτητες θέσεις 
υποδοχής του DNA.  

4. Προσθήκη στα προς ανάλυση δείγματα DNA διαλύματος  χρωστικής 10Χ με τελική 
συγκέντρωση 1Χ, η οποία αφ’ενός μεν επιτρέπει την παρακολούθηση του μετώπου της 
ηλεκτροφόρησης, αφ’ ετέρου δε αυξάνει την πυκνότητα των δειγμάτων DNA ώστε να 
παραμείνουν στις θέσεις υποδοχής τους στο πήκτωμα, λόγω μιας ηλεκτροφορητικά ουδέτερης 
οργανικής μεγαλομοριακής ουσίας που περιέχει, της φικόλλης (Μ.Β. 400.000).  

5. Προσθήκη πηκτώματος αγαρόζης σε οριζόντια συσκευή ηλεκτροφόρησης. Προσθήκη των προς 
ανάλυση δειγμάτων DNA και επιπλέον προσθήκη σε μια ή δύο θέσεις δείκτη, δηλαδή γνωστού 
μεγέθους τμημάτων DNA. Έτσι θα είναι δυνατή η εκτίμηση αφ’ενός της καλής ανάλυσης του 
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DNA κατά την ηλεκτροφόρηση και αφ’ετέρου του μεγέθους σε (χιλιοβάσεις/ kb) των διαφόρων 
τμημάτων των DNA που αναλύονται.  

6. Συνήθως η διακοπή της ηλεκτροφόρησης γίνεται όταν η χρωστική έχει διανύσει τα 4/5 του 
μήκους του πηκτώματος της αγαρόζης.  

7. Η φωτογράφηση των πηκτωμάτων γίνεται με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σε ειδικό απαγωγό 
με ακτινοβολία UV και τα στοιχεία κατόπιν αναλύονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

2.2.5 ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (PCR) 

Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης είναι μια ενζυμική μέθοδος που επιτρέπει την in vitro 
ενίσχυση συγκεκριμένης αλληλουχίας του DNA. Μέσω της PCR καθίσταται δυνατή η παραγωγή 
τεράστιου αριθμού πιστών αντιγράφων μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας του DNA, 
χρησιμοποιώντας μικρές ποσότητες (0.1-1 μg) DNA. Η PCR βασίζεται στη δράση του ενζύμου 
DNA πολυμεράση I. Η DNA πολυμεράση χρησιμοποιεί μονόκλωνα μόρια DNA ως εκμαγεία για τη 
σύνθεση νέων συμπληρωματικών κλώνων με κατεύθυνση 5'-3'. Τα μονόκλωνα μόρια μπορούν να 
παραχθούν με απλό τρόπο από δίκλωνα μόρια DNA, όταν αυτά θερμαίνονται σε υψηλές 
θερμοκρασίες οπότε και αποχωρίζονται. Η DNA πολυμεράση απαιτεί επίσης την παρουσία ενός 
μικρού τμήματος δίκλωνου DNA για την έναρξη της σύνθεσης. Επομένως το σημείο έναρξης της 
σύνθεσης του DNA μπορεί να καθοριστεί με τη χρήση ενός ολιγονουκλεοτιδικού εναρκτήριου 
μορίου (εκκινητής/ primer) που συνδέεται με τη μήτρα ακριβώς στο σημείο έναρξης. 

Η επιλογή των εκκινητών είναι το βασικότερο κριτήριο για την επιτυχία μιας αντίδρασης PCR. Οι 
βασικότεροι κανόνες επιλογής τους, που συνήθως γίνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων (software) 
είναι οι ακόλουθοι:  

1. Επιλέγονται εκκινητές που έχουν ποσοστό GC παρόμοιο με αυτό του τμήματος του DNA που 
πρόκειται να ενισχυθεί.  

2. Αποφεύγονται εκκινητές που έχουν περιοχές με επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες ενός ή 
περισσοτέρων νουκλεοτιδίων.  

3. Αποφεύγονται αλληλουχίες που είναι δυνατό να εμφανίζουν δευτεροταγείς δομές κυρίως στο 3' 
άκρο του εκκινητή.  

4. Πρέπει ο συνολικός αριθμός GC καθώς και το μήκος των εκκινητών να έχουν επιλεγεί έτσι, 
ώστε η θερμοκρασία τήξης (Tm) των δύο εκκινητών να είναι ίδια ή σχεδόν ίδια.  

5. Θα πρέπει να αποφεύγεται η συμπληρωματικότητα των βάσεων στο 3' άκρο κυρίως των 
εκκινητών καθώς μπορεί να δημιουργηθούν διμερή εκκινητών, μειώνοντας σημαντικά την 
επάρκεια ενίσχυσης της αλληλουχίας στόχου. [115] 
 

2.2.5.1 Εκκινητές PCR 

Στην παρούσα μελέτη διενεργήθηκε PCR ενίσχυση των εξής αλληλουχιών: 

• Exon 2 του γονιδίου NFE2L2 (που κωδικοποιεί τον Nrf2) 

• Exons 2 - 6 του γονιδίου KEAP1 
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Η επιλογή των συγκεκριμένων εξονίων έγινε βάση της παρατήρησης ότι τα συγκεκριμένα εξόνια 
κωδικοποιούν τις περιοχές αλληλεπίδρασης των Νrf2 και Κeap1, η δε επιλογή των εκκινητών 
πραγματοποιήθηκε μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση και συνεκτίμηση των παραμέτρων 
επιλογής που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.  

Πραγματοποιήθηκε απεικόνιση των προς μελέτη εξονίων και in silico τοποθέτηση των εκκινητών 
στις αντίστοιχες συμπληρωματικές περιοχές πριν και μετλα από κάθε ένα εξόνιο. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή βάση δεδομένων NCBI GenBank και το πρόγραμμα απεικόνισης 
και σχεδιασμού αλληλουχιών, Vector NTI. 

Πίνακας Γ. [88] 

Κωδικός 
εκκινητή 

Αλληλουχία – 
στόχος Ζεύγη εκκινητών 

Mέγεθος 
αλληλουχίας 

προς ενίσχυση 
22F 

Exon2 NFE2L2 
5΄ACCATCAACAGTGGCATAATGTG 3΄ 

455 bp 22R 5΄GGCAAAGCTGGAACTCAAATCCAG 3΄ 
23F 

Exon1 KEAP1 
5΄TGGTGGTGTTGCTTATCTTCTGG 3΄ 

411 bp 23R 5΄TACCCTCAATGGACACCACCTCC 3΄ 

24F 
Exon2 KEAP1 

5΄AAGGTGGTGCTGGCCTCATCCAG 3΄ 
423 bp 24R 5΄AGACAGTGATGAGCACTCGTCCA 3΄ 

25F 
Exon3 KEAP1 

5΄GGTGACTGGAGAGTCAGCCCGTC 3΄ 
432 bp 25R 5΄CTCCAGGTAGCTGAGCGACTGTC 3΄ 

26F 
Exon3 KEAP1 

5΄TGCACAAGCCCACGCAGGTGATG 3΄ 
453 bp 26R 5΄TTGGGACTTGCCAGGAGCAGGAC 3΄ 

27F 
Exon 4 KEAP1 

5΄CACGAAGGTCAGCTATAATGGCC 3΄ 
324 bp 27R 5΄TCAGTTTCACCCCAGGATGGTAG 3΄ 

28F 
Exon 5 KEAP1 

5΄TCTCCCTCAAGGAGGTGATGGCT 3΄ 
314 bp 28R 5΄GCAAAAGCAGTCCACAAAAGATG 3΄ 

29F 
Exon 6 KEAP1 

5΄GCTCTTGGATGTGGTGTGACAG 3΄ 
270 bp 29R 5΄CAATGATACTCCCCATTGGACTG 3΄ 

 

2.2.5.2 Περιγραφή της αντίδρασης PCR 
 
Η αντίδραση της PCR συνιστά μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
βήματα (Εικ.36):  

1. Αποδιάταξη (denaturation): Σε αυτή τη θερμοκρασία τα δίκλωνα μόρια DNA αποχωρίζονται 
πλήρως με αποτέλεσμα να παράγονται μονόκλωνες αλυσίδες που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν 
ως μήτρες για τους εκκινητές και την DNA πολυμεράση.  
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2. Επανασύνδεση (annealing): Η θερμοκρασία μειώνεται έτσι ώστε οι εκκινητές να προσδεθούν με 
τις συμπληρωματικές τους αλληλουχίες στα μονόκλωνα μόρια του DNA. Η θερμοκρασία 
εξειδίκευσης της αντίδρασης της PCR καθορίζεται από την σχέση Tm=2(A+T)+4(C+G).  

 3. Σύνθεση (extension): Στο βήμα αυτό η θερμοκρασία αυξάνεται στους 72°C, που είναι η βέλτιστη 
θερμοκρασία δράσης της θερμοανθεκτικής Taq DNA πολυμεράσης, ώστε να εκτελέσει τη σύνθεση 
των συμπληρωματικών αλυσίδων. Ο χρόνος επώασης στους 72°C ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος 
του DNA στόχου που πρόκειται να ενισχυθεί. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης διενεργήθηκε ενίσχυση PCR των προαναφερθέντων 
αλληλουχιών για κάθε δείγμα DNA τόσο από το νεοπλασματικό ιστό των ασθενών με PTC όσο και 
από τα κύτταρα προερχόμενα από τις θυρεοειδικές καρκινικές σειρές (Συνολικός αριθμός 
δειγμάτων: 21). Τα υλικά και οι συνθήκες της PCR ήταν τα παρακάτω: 

     PCR enhancer (5Χ)[116] 

      1. betaine                                            2.7 Μ 

      2. Dithiothreitol (DTT)                      6.7mM                         

      3. Dimethyl sulfoxide (DMSO)         6.7% 

      4. Bovine serum albumin (BSA)        55 μg/mL 

        PCR Master mix (Vtotal=50μL) 

        1. DNA – εκμαγείο                               x  μL 

        2. PCR enhancer                                  10 μL 

        3. PCR buffer                                          5 μL 

        4.  2.5mM dNTPs                                    4 μL 

        5. 10μM Primer (F)                                 1 μL 

        6. 10μΜ Primer (F)                                 1 μL 

        7. Platinum Taq DNA polymerase       0.2 μL 

         8. ddH2O                                                y μL                       Εικ.36: Η διαδικασία της   
                                                                                                                             αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης(PCR)  

Η ποσότητα του DNA υποστρώµατος (χ) υπολογίστηκε έτσι ώστε να είναι διαθέσιµα 105-106 µόρια 
στόχου ενώ η ποσότητα του ddH2O προκύπτει από την εξίσωση:  

y= 50 - (Vx + Vbuffer + Venhancer + VMgCl2 + VdNTPs + Vεκκιν.1 + Vεκκιν.2 + VTaq ) 

 Τα παραπάνω υλικά αναμείχθηκαν σε eppendorf των 200μL και κατόπιν η αντίδραση 
πραγµατοποιήθηκε σε θερµικό ανακυκλωτή σύµφωνα µε το εξής πρόγραµµα:  
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Τα προϊόντα της PCR ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης.  

2.2.6 ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ DNA 

O προσδιορισμός της αλληλουχίας του εξονίου 2 NFE2L2 και των εξονίων 1- 6 του Keap1 του 
γενωμικού DNA των PTC δειγμάτων καθώς και των κυτταρικών σειρών πραγματοποιήθηκε από το 
τμήμα ανοσολογίας και ιστοσυμβατότητας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι εκκινητές που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν όμοιοι με τους εκκινητές στην PCR αντίδραση. 

2.2.6.1 Ποιοτικός έλεγχος αλληλουχιών 

 Εμπειρικός έλεγχος 

Για να είναι εφικτή η χρησιμοποίηση των χρωματογραφημάτων προς περαιτέρω ανάλυση, εκτός από 
τον έλεγχο της ομολογίας (βλ.παρακάτω) απαιτείται το μήκος της αλληλουχίας που προσδιορίζουν 
να είναι το αναμενόμενο, να αποτελούνται από ευδιάκριτες κορυφές και να έχουν διευκρινιστεί 
τυχόν ασάφειες σε ορισμένες κορυφές. Επιπλεόν, όταν παρατηρούνται τυχόν διπλές κορυφές για ένα 
νουκλεοτίδιο, ελέγχεται η πιθανότητα της ετεροζυγωτίας με συνεκτίμηση του αντίστοιχου 
χρωματογραφήματος με τον αντίστροφο εκκινητή. Στην παρούσα εργασία για να επιτευχθεί αυτός ο 
έλεγχος χρησιμοποίηθηκε το πρόγραμμα Chromas Lite Ed.2.1.1. 

 Έλεγχος ομολογίας  

Η εύρεση ομολογίας ανάμεσα στις αλληλουχίες που προσδιορίστηκαν και στις ήδη υπάρχουσες στις 
διαδικτυακές βάσεις δεδομένων είναι απαραίτητη ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι 
αναφερόμαστε στη ίδια αλληλουχία και να διερευνηθούν τυχόν μεταλλάξεις των προς μελέτη 
αλληλουχιών. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας για την αξιολόγηση της ομολογίας 
χρησιμοποιήθηκε το NCBI BLAST, ένας ευρετικός (heuristic) αλγόριθμος, ο οποίος δίνει τη 
δυνατότητα να γίνει γρήγορη αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων, χωρίς να εγγυάται πως θα 
καταλήξει στο καλύτερο αποτέλεσμα.  Η αυξανόμενη στοίχιση που προκύπτει από το BLAST 
βαθμολογείται βάσει ενός απλού κανόνα αντιστοιχίας / αναντιστοιχίας. Πραγματοποιείται 
αξιολόγηση της αντιστοιχίας των αλληλουχιών για εύρεση τυχόν σημειακών μεταλλάξεων και 
συνεκτίμηση με τα στοιχεία αντιστοιχίας που προκύπτουν από τον εμπειρικό έλεγχο.  

 

 

 

Πίνακας Δ. 
Στάδια PCR Θερµοκρασία  Χρόνος Κύκλοι 
Αποδιάταξη 95 οC 4 min 1 
Αποδιάταξη 95 oC 30 sec 

30 Επανασύνδεση 51 oC 30 sec 
Επιμήκυνση 72 oC 45 sec 
Τελική επιμήκυνση 72 oC 10 min 1 
ΕND 10 oC ∞ (τερματισμός αντίδρασης)  
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3.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ANOΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ PTC 

3.1.1 Το αντίσωμα Νrf2 (sc-13032) δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία συγκριτικά με τα άλλα δύο 
Νrf2 αντισώματα  

Για την ανοσοϊστοχημική χρώση του μεταγραφικού παράγοντα Nrf2 χρησιμοποιήθηκαν αρχικά τρία 
διαφορετικά είδη αντισωμάτων, το anti-Nrf2 (sc-13032), το anti-Nrf2 (sc-722) και το anti-Nrf2 
(HPA-002990). Πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική χρώση τριών συνεχόμενων τομών δύο 
διαφορετικών δειγμάτων PTC με τα προαναφερθέντα αντισώματα. Παρατηρήθηκε ανοσοαντίδραση 
του θυρεοεδικού καρκινικού ιστού και με τα τρία αντισώματα αλλά καμία ανοσοαντίδραση δεν ήταν 
ανιχνέυσιμη στον παρακείμενο θυρεοειδικό φυσιολογικό ιστό. Λόγω μεγαλύτερης ευαισθησίας του 
αντισώματος anti-Nrf2 (sc-13032) η περαιτέρω διευρεύνηση συνεχίστηκε με το αντίσωμα αυτό. 
(Εικ.37) 

3.1.2 Το μονοπάτι Νrf2 είναι ενεργοποιημένο στο PTC 

Στην πλειονότητα των δειγμάτων PTC, η Nrf2 ανοσοαντίδραση των καρκινικών κυττάρων ήταν 
έντονη ή μέτρια (μόνο 8 δείγματα με ασθενή ανοσοαντίδραση και κανένα με απουσία 
ανοσοαντίδρασης) με ετερογενή εντόπιση τόσο στον πυρήνα όσο και στο κυτταρόπλασμα. 
Αντιθέτως, στα ίδια δείγματα, τα φυσιολογικά θυλακιώδη κύτταρα δεν εμφάνισαν ανοσοαντίδραση 
στο αντίσωμα Nrf2. Επιπλέον, τα θυλακιώδη κύτταρα στα δείγματα της  οζώδους υπερπλασίας και 
στα θυλακιώδη αδενώματα, εμφάνισαν ποικίλης έντασης ανοσοχρώση στο μεταγραφικό παράγοντα 
Nrf2 με την πλειονότητα των δειγμάτων να εμφανίζουν ασθενή ή απουσία ανοσοαντίδραση Νrf2. 
(Πίν.Ε) (Εικ.37,38)  

Παρομοίως, η χρώση των δειγμάτων PTC για την πρωτεΐνη Nqo1, η οποία ήταν κυρίως 
κυτταροπλασματική, παρατηρήθηκε εντονότερη συγκριτικά με τη χρώση των δειγμάτων οζώδους 
υπερπλασίας και θυλακιωδών αδενωμάτων (P=0.024). Τέλος, στα δείγματα PTC τα παρακείμενα 
φυσιολογικά κύτταρα έδειξαν απουσία ανοσοαντίδρασης στο αντίσωμα Νqo1. 

Από τα παραπάνω δεδομένα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το Νrf2 μονοπάτι είναι ενεργοποιημένο 
στο θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα, σε αντίθεση με τις καλοήθεις νεοπλασίες ή τις μη 
νεοπλασματικές βλάβες, όπου το μονοπάτι ενεργοποιείται ενίοτε και σε μικρότερο βαθμό. 

3.1.3 Θετική συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης των Νrf2 και Nqo1 στα δείγματα των καλοηθών 
βλαβών (νεοπλασματικών και μη) 

Σε αντίθεση με τα δείγματα PTC, στις οζώδεις υπερπλασίες και στα θυλακιώδη αδενώματα η 
έκφραση του Nrf2 έδειξε στατιστικώς σημαντική, θετική συσχέτιση με την έκφραση του Νqo1. 
(P=0.02) (Πίν.ΣΤ) 

3.1.4 Η έκφραση του αρνητικού ρυθμιστή Keap1 ποικίλει στο PTC 

H χρώση των δειγμάτων PTC με το αντίσωμα για τον αναστολέα του μεταγραφικού παράγοντα 
Νrf2, Keap1 είχε κυρίως κυτταροπλασματική εντόπιση και κυμαινόταν σε ένταση από ασθενής έως 
έντονη. Στα παρακείμενα φυσιολογικά θυλακιώδη κύτταρα, σε όλα τα δείγματα, δεν παρατηρήθηκε 
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ανοσοαντίδραση. Επιπλέον, δεν υπήρχε καμία συσχέτιση μεταξύ της έκφρασης του Keap1 και του 
Nrf2 ή της έκφρασης του Keap1 και του Νqo1 (P=0.37 , Ρ=0.96 , αντίστοιχα). 

3.1.5 Το οξειδωτικό στρες είναι αυξημένο στο PTC  

Ως δείκτης οξειδωτικού στρες χρησιμοποιήθηκε το 4-ΗΝΕ και η ανοσοαντίδραση με το αντίστοιχο 
αντίσωμα ήταν μέτρια έως έντονη για τα 33 από τα 42 δείγματα PTC. Στα 19 από τα 33 δείγματα 
ήταν δυνατή η μικροσκοπική παρατήρηση των παρακείμενων φυσιολογικών θυλακιωδών κυττάρων 
κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η ανοσοαντίδραση ήταν μειωμένη σε σχέση με αυτή των 
αντίστοιχων καρκινικών κυττάρων (Ρ=0.001). Δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του αυξημένου 
οξειδωτικού στρες και της έκφρασης του μεταγραφικού παράγοντα Νrf2 (P=0.89). 

3.1.6  Η έκφραση της πρωτεΐνης Νqo1 συσχετίζεται σημαντικά με το μέγεθος του όγκου & την 
τοπική διήθηση στο PTC 

Κατα τη στατιστική επεξεργασία, δεν αναγνωρίσθηκε καμία στατιστικώς σημαντική συσχέτιση της 
έκφρασης του Nrf2 και της πρωτεΐνης Nqo1 με τον ιστολογικό υπότυπο του PTC (P=0.91 και 
P=0.84, αντίστοιχα) ή με σπάνιους υπότυπους κάποιοι από τους οποίους συσχετίζονται με επιθετική 
συμπεριφορά του όγκου (υπότυπος υψηλών κυττάρων, συμπαγής, διάχυτος σκληρυντικός και από 
οξύφιλα κύτταρα) (Ρ=0.80 και Ρ=0.50, αντίστοιχα).  

Επιπλέον, η έκφραση των Nrf2 και Νqo1 δεν έδειξε σημαντική συσχέτιση με τον αριθμό των 
λεμφαδενικών μεταστάσεων (“Ν”) (Ρ=0.17 και Ρ=0.83, αντίστοιχα) και με την ηλικία των ασθενών 
(Ρ=0.40 και Ρ=0.66, αντίστοιχα).  

Σε αντίθεση με την έκφραση του Νrf2, η έκφραση του Νqo1 παρουσίασε στατιστικώς σημαντική 
συσχέτιση με το μέγεθος του όγκου και την τοπική διήθησή του (“Τ”) (Ρ=0.19 και Ρ=0.02, 
αντίστοιχα). Συγκεκριμένα, μεγαλύτερο “T” συσχετίστηκε με χαμηλότερη έκφραση Nqo1 στα 
καρκινικά κύτταρα των δειγμάτων PTC. (Πίν.Ε) 
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“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 
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“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.38 : Ανοσοϊστοχημική χρώση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων PTC (Α & Β) καθώς και 
καλοήθων θυρεοειδικών ιστών. (C & D) 

A. Aντιπροσωπευτικό δείγμα PTC.  
H βαθμολόγηση της χρώσης ήταν: Νrf2: +3, Nqo1: +3, Keap1: +2 και 4-HNE: +1 

B. Αντιπροσωπευτικό δείγμα PTC θυλακιώδους τύπου (follicular variant). 
H βαθμολόγηση της χρώσης ήταν: Νrf2: +3, Nqo1: +3, Keap1: +1 και 4-HNE: +2 

C. Αντιπροσωπευτικό δείγμα θυλακιώδους αδενώματος. 
Η βαθμολόγηση της χρώσης ήταν: Νrf2: +1, Nqo1: 0 

D. Αντιπροσωπευτικό δείγμα οζώδους υπερπλασίας. 
Η βαθμολόγηση της χρώσης ήταν: Νrf2: 0, Nqo1: 0 

Α 

Β 

C 

 

D 
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“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

Πίνακας Ε. 
Δείγματα 

T N Ηλικία Ιστολογία Nrf2 Nqo1 Keap1 4ΗΝΕ 4ΗΝΕ 
(normal) 

1 T1b N0 22   3 3 3 2 n/a 
2 T1b N0 73 F 3 3 2 3 1 
3 T3 N0 76   3 3 2 3 n/a 
4 T2 N0 68   3 3 2 1 1 
5 T2 N1a 29   3 3 2 1 n/a 
6 T1a N0 54   3 3 1 3 1 
7 T1b N0 44   3 3 1 2 n/a 
8 T2 N0 47   3 3 1 2 n/a 
9 T4a N0 49 F, S 3 3 0 2 n/a 
10 T4a N1a 48 F 3 2 2 3 2 
11 T4a N1b 70 DS, TC 3 2 2 3 n/a 
12 T2 N0 40 F 3 2 2 2 n/a 
13 T2 N1b 47 O 3 2 2 2 n/a 
14 T1b N0 47 F 3 2 1 2 n/a 
15 T1b N0 46 F 3 2 1 1 n/a 
16 T2 N0 29   3 1 2 3 1 
17 T4a N0 43   3 1 1 3 2 
18 T3 N0 49 F 3 1 1 3 n/a 
19 T2 N0 65   3 1 1 2 n/a 
20 T1a N0 65   2 3 2 3 2 
21 T2 N1a 31 S/T 2 3 2 3 2 
22 T1b N0 56   2 3 1 3 2 
23 T1a N0 55   2 2 3 3 2 
24 T1a N0 49   2 2 3 3 2 
25 T2 N0 24 F 2 2 3 3 n/a 
26 T3 N0 54 F, O 2 2 2 2 1 
27 T3 N0 57   2 2 2 1 n/a 
28 T1b N0 60   2 2 1 3 1 
29 T4a N1a 84   2 1 3 3 n/a 
30 T3 N0 39   2 1 2 3 2 
31 T4a N0 34   2 1 1 3 2 
32 T3 N0 43   2 1 1 2 1 
33 T2 N0 70 F 2 1 0 1 1 
34 T1b N0 68   2 0 2 1 1 
35 T1b N0 36 F 1 3 3 3 n/a 
36 T1b N0 19 F 1 3 3 1 n/a 
37 T2 N0 49   1 3 1 3 n/a 
38 T1b N0 40  1 3 0 0 n/a 
39 T1b N0 60 F 1 2 1 3 1 
40 T3 N0 28 F, ST 1 2 1 1 n/a 
41 T1b N0 22  1 1 3 2 n/a 
42 T2 N0 64  1 1 2 3 n/a 
3: ισχυρή ανοσοαντίδραση; 2: μέτρια ανοσοαντίδραση; 1: ασθενής ανοσοαντίδραση; 0: καμία ανοσοαντίδραση 
F: follicular variant – θυλακιώδης υπότυπος ; S/T: solid/trabecular variant – συμπαγής υπότυπος; DS: diffuse sclerosing variant – διάχυτος σκληρυντικός υπότυπος; 
TC: tall cell variant – υπότυπος υψηλών κυττάρων; O: oxyphilic variant – υπότυπος οξύφιλων κυττάρων ; n/a : not available- μη διαθέσιμος φυσιολογικός ιστός 
4-HNE normal : Έκφραση 4-ΗΝΕ στο παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. 
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“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας ΣΤ. 

Δείγματα Οζώδεις υπερπλασίες Θυλακιώδη αδενώματα 

Αbs Nrf2 Nqo1 Nrf2 Nqo1 
1 3 3 2 2 

2 2 2 2 2 

3 1 3 2 1 

4 1 3 2 0 

5 1 3 2 0 

6 1 3 1 3 

7 1 2 1 3 

8 1 2 1 2 

9 1 1 1 2 

10 0 2 1 2 

11 0 2 1 2 

12 0 2 1 2 

13 0 0 1 2 

14 0 0 1 0 

15 0 0 0 3 

16 0 0 0 3 

17 0 0 0 2 

18 0 0 0 1 

19   0 1 

20   0 1 

21   0 0 

22   0 0 

23   0 0 

24   0 0 
3: ισχυρή ανοσοαντίδραση; 2: μέτρια ανοσοαντίδραση; 1: ασθενής ανοσοαντίδραση; 0: καμία 

ανοσοααντίδραση. 
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“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 
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“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

3.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ANOΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ FTC 

3.2.1 To μονοπάτι Νrf2 φαίνεται να είναι ενεργοποιημένο στο FTC 

H ανοσοαντίδραση για το αντίσωμα Νrf2 και στις 6 περιπτώσεις FTC ήταν θετική από έντονη έως 
ασθενής. Παρόμοια ήταν η εικόνα και για την έκφραση του Nqo1 στα δείγματα FTC. Λόγω της 
μικρότερης επίπτωσης του θυλακιώδους καρκινώματος και συνεπώς της μικρότερης διαθεσιμότητας 
δειγμάτων ιστών θυρεοειδικού αδένα με FTC, η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων δεν 
ήταν δυνατή. (Πίν.Ζ) (Εικ.40) 

3.2.3 Το οξειδωτικό στρες φαίνεται αυξημένο στο FTC 

Ως δείκτης οξειδωτικού στρες χρησιμοποιήθηκε το 4-ΗΝΕ και η ανοσοαντίδραση με το αντίστοιχο 
αντίσωμα ήταν μέτρια έως έντονη για όλα τα δείγματα FTC. Στη μικροσκοπική παρατήρηση των 
παρακείμενων φυσιολογικών θυλακιωδών κυττάρων η ανοσοαντίδραση ήταν μειωμένη σε σχέση με 
αυτή στα καρκινικά κύτταρα. (Πίν.Ζ) (Εικ.41)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Ζ. 

Δείγματα T N Ηλικία Nrf2 Nqo1 Keap1 4ΗΝΕ 

1 T1b N0 56 3 3 3 3 

2 T2 N0 75 3 2 1 3 

3 T1b N0 31 2 1 1 2 

4 T2 N0 49 1 3 1 3 

5 T3 N0 28 1 2 1 2 

6 Τ4a N0 44 1 2 2 2 

3: ισχυρή ανοσοαντίδραση; 2: μέτρια ανοσοαντίδραση; 1: ασθενής ανοσοαντίδραση; 
0: καμία ανοσοααντίδραση. 
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“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 
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“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ DNA 

3.3.1 Το γονίδιο KEAP1 και το εξόνιο 2 του γονιδίου NFE2L2 ήταν αρνητικά για μεταλλάξεις σε 
δείγματα PTC 

Πραγματοποιήθηκε απομόνωση DNA απο 11 δείγματα PTC εκ των οποίων τα 8 έδειξαν ισχυρή 
ανοσοαντίδραση για το αντίσωμα Nrf2 και τα 3 μέτρια ανοσοαντίδραση για τιο ίδιο αντίσωμα. 
Διενεργήθηκε PCR για τα εξόνια 2-6 του γονιδίου KEAP1 και για το εξόνιο 2 του γονιδίου ΝFE2L2 
(Nrf2). Όπως προαναφέρθηκε, η επιλογή του εξονίου 2 του NFE2L2 κρίθηκε σκόπιμη γιατί το 
συγκεκριμένο εξόνιο είναι κωδικοποιεί την περιοχή του Νrf2, η οποία αλληλεπιδρά με το Κeap1. Το 
αποτέλεσμα της αλληλούχισης των προϊόντων PCR ήταν αρνητικό για σημειακή μετάλλαξη. (Πίν.Ζ) 
(Εικ.41) 

 

 

 

 

Εικ.41: Το εξόνιο 2 του γονιδίου ΝFE2L2 εκφράζει την περιοχή Νeh2 του Νrf2 με την οποία ο μεταγραφικός παράγοντας 
αλληλεπιδρά με τον αναστολέα του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Ζ. 
Δείγματα 

PTC 
 

T N Nrf2 KEAP1 gene NFE2L2 exon2 

2 T1b N0 3 wild type wild type 

5 T2 N1a 3 wild type wild type 

7 T1b N0 3 wild type wild type 

11 T4a N1b 3 wild type wild type 

12 T2 N0 3 wild type wild type 

14 T1b N0 3 wild type wild type 

15 T1b N0 3 wild type wild type 

18 T3 N0 3 wild type wild type 

22 T1b N0 2 wild type wild type 

25 T2 N0 2 wild type wild type 

32 T3 N0 2 wild type wild type 

 86 



 
“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

3.3.2 Το γονίδιο KEAP1 και το εξόνιο 2 του γονιδίου NFE2L2 ήταν αρνητικά για μεταλλάξεις στις 
κυτταρικές σειρές TPC1, K1, ΧΤC-1, C643, 8505C, Hth74, T235, T238, T241 και T243 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε PCR για τα εξόνια 2-6 του γονιδίου ΚEAP1 και το εξόνιο 2 του γονιδίου 
NFE2L2. Κατόπιν, τα προϊόντα της PCR αναλύθηκαν ως προς την αλληλουχία τους και 
διαπιστώθηκε πως σε καμία από τις κυτταρικές σειρές δεν υπάρχει σημειακή μεταλλάξη των προς 
μελέτη εξονίων. 
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“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 
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“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

4.1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

O θυρεοειδής αδένας είναι όργανο του ενδοκρινικού συστήματος το οποίο συνθέτει και εκκρίνει τις 
θυρεοειδικές ορμόνες (T3 & T4) και χαρακτηρίζεται ως ζωτικής σημασίας για τη θερμορρυθμιστική 
ικανότητα και τη μεταβολική δραστηριότητα του οργανισμού. Η φυσιολογική λειτουργία του 
θυρεοειδούς αδένα απαιτεί ποσότητες οξειδωτικού φορτίου αφ’ενός για την πραγματοποίηση των 
συνθετικών του διεργασιών και αφ’ετέρου για τον πολλαπλασιασμό και την ανάπτυξη των 
θυρεοειδικών κυττάρων. [31, 35] Η παρατήρηση αυτή οδήγησε τους ερευνητές στην περαιτέρω 
διερεύνηση του ρόλου του οξειδωτικού στρες όχι μόνο στη φυσιολογία του θυρεοειδούς αδένα αλλά 
και σε παθολογικές καταστάσεις αυτού όπως η νόσος Graves, η θυρεοειδίτιδα Ηashimoto και ο 
καρκίνος. [30, 117] 

Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι ο θυρεοειδής αδένας προκειμένου να διατηρήσει το οξειδοαναγωγικό του 
ισοζύγιο και να προστατευτεί από τις βλαπτικές επιδράσεις του οξειδωτικού στρες διαθέτει ένα 
ιδιαίτερα αναπτυγμένο αντιοξειδωτικό σύστημα προστασίας το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
και ένα εκτεταμένο δίκτυο σεληνοπρωτεϊνικών ενζύμων. [32, 118, 119] Παρ’όλα αυτά οι ακριβείς 
αντιοξειδωτικοί και αποτοξινωτικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων ο θυρεοειδής αδένας διατηρεί την 
οξειδοαναγωγική ομοιοστασία του παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστοι. 

Μια σειρά πρόσφατων μελετών ανέδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ διαφόρων παθολογικών 
καταστάσεων του θυρεοειδούς (πολυοζώδους βρογχοκήλης και νόσος Graves) με το αυξημένο 
οξειδωτικό στρες και της αντίστοιχης διέγερσης αντιοξειδωτικών μηχανισμών προστασίας. [30, 120-
123] Η συσχέτιση αυτή δημιούργησε ερωτήματα για πιθανή εμπλοκή ή/και μεσολάβηση ενός 
μηχανισμού που εξαρτάται από το οξειδωτικό στρες στην παθοφυσιολογία του καρκίνου του 
θυρεοειδούς. 

Στα πλαίσια της διερεύνησης των ενδοκυττάριων σηματοδοτικών μονοπατιών τα οποία μεσολαβούν 
στο οξειδωτικό στρες, το μονοπάτι Νrf2-Keap1-ARE, με κεντρικό μόριο το μεταγραφικό παράγοντα 
Nrf2, έχει προταθεί ως κύριος αντιοξειδωτικός μηχανισμός των κυττάρων ενώ έχει επίσης 
αποκαλυφθεί και η πρωτογκογονιδιακή φύση του με το διττό του ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου. 
Έτσι, το μονοπάτι Νrf2 από τη μία χαρακτηρίζεται για τις ογκοκατασταλτικές του ιδιότητες καθώς 
συνιστά έναν αμυντικό μηχανισμό εναντίον των βλαπτικών επιδράσεων των οξειδωτικών ουσιών επί 
των δομικών μονάδων των φυσιολογικών κυττάρων (DNA, πρωτεΐνες, λιπίδια), και από την άλλη 
αποτελεί έναν ογκογόνο παράγοντα ο οποίος δύναται να προστατεύσει τα καρκινικά κύτταρα από το 
οξειδωτικό μικροπεριβάλλον τους και να τα θωρακίσει από την ενδεχόμενη οξειδωτική επίδραση 
χημειοθεραπευτικής ή/και ακτινοθερεαπευτικής παρέμβασης. [54, 64, 76]  

Η αυξανόμενη επίπτωση του καρκίνου του θυρεοειδούς τα τελευταία χρόνια (62,980 νέες 
περιπτώσεις/2014, USA), τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το οξειδωτικό στρες στη 
φυσιολογία του αδένα και τον καρκίνο που αναπτύσσεται σε αυτόν, καθώς και το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον για το ρόλο του μονοπατιού Nrf2 στην ογκογένεση δημιούργησαν το κατάλληλο 
υπόβαθρο για τη μελέτη του μονοπατιού Νrf2 τόσο στο φυσιολογικό όσο και στον καρκινικό 
θυρεοεδικό ιστό. [124] 

Πράγματι, πρόσφατες μελέτες έχουν ήδη αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για την σηματοδότηση 
Νrf2 στα θυρεοειδικά φυσιολογικά καθώς και καρκινικά κύτταρα. Δύο μελέτες σε κυτταρικές σειρές 
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από καρκίνο θυρεοειδούς, κυρίως αναπλαστικού καρκινώματος, ανέδειξαν το μεσολαβητικό ρόλο 
του μονοπατιού Nrf2 στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας των κυττάρων στη χημειοθεραπεία έναντι της 
δράσης αναστολέων των πρωτεοσωμάτων, υποδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω κλινική 
συσχέτιση του μονοπατιού Νrf2 με τον καρκίνο του θυρεοειδούς. [107, 125] 

Στόχος, λοιπόν, της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να διενεργηθεί περαιτέρω προσπάθεια αφ’ ενός 
της μελέτης του μονοπατιού Νrf2 σε φυσιολογικά και καρκινικά κύτταρα του θυρεοειδούς και αφ’ 
ετέρου της αξιολόγησης της έκφρασής του σε δείγματα θυρεοειδικού ιστού ασθενών με νόσο στο 
θυρεοειδή ώστε να καθίσταται δυνατή και η συσχέτιση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τις 
αντίστοιχες κλινικοπαθολοανατομικές παραμέτρους των ασθενών. Λόγω του αναδρομικού 
χαρακτήρα της μελέτης ήταν εφικτή η συλλογή δειγμάτων μόνο διαφοροποιημένου καρκίνου του 
θυρεοειδούς (στην πλειονότητά τους, PTC) και συνεπώς, η πειραματική διαδικασία περιορίστηκε 
στο πεδίο αυτό. Σημειώνεται ότι ο διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς (PTC & FTC) 
αποτελεί την πλειονότητα των περιπτώσεων καρκίνου στο θυρεοειδή και έχει διατυπωθεί η άποψη 
πως η αύξηση της επίπτωσής του παγκοσμίως, τα τελευταία χρόνια, οφείλεται εξ’ολοκλήρου στην 
αύξηση της επίπτωσης του διαφοροποιημένου τύπου του και κυρίως του PTC. [124] 

Τα πειραματικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ανέδειξαν αυξημένη ενεργοποίηση του Nrf2  
στις περιοχές PTC & FTC των ιστικών δειγμάτων των ασθενών συγκρινόμενες με τις παρακείμενες 
φυσιολογικές περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αυξημένη εντόπιση του Nrf2 στο 
κυτταρόπλασμα αλλά και στον πυρήνα, στοιχείο που υποδηλώνει ότι ο μεταγραφικός παράγοντας 
ήταν ελεύθερος να επιτελέσει την επαγωγική του δράση στη μεταγραφή των ΑRE – αντιοξειδωτικών 
/αποτοξινωτικών γονιδίων. Παρ’όλα αυτά λόγω του μικρού αριθμού των δειγμάτων FTC η 
περαιτέρω έρευνα διενεργήθηκε εξ’ ολοκλήρου για το PTC. 

Η υπερενεργοποίηση του Νrf2 στο PTC επαληθεύτηκε από επιπρόσθετες μελέτες, σε επίπεδο 
mRNA, PTC κυτταρικών σειρών (K1, TPC-1) στο εργαστήριο Ενδοκρινολογίας του τμήματος 
Iατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε αυτές τις μελέτες η μέτρηση των επιπέδων mRNA των 
Νrf2, Nqo1 και ΤrxR1 μετά τη προσθήκη Νrf2 – επαγωγέα ανέδειξε αύξηση των επιπέδων mRNA 
των Nqo1 και ΤrxR1 σε όλες τις κυτταρικές σειρές. Αντίθετα, η αποσιώπηση του Νrf2 μέσω siRNA 
αποκάλυψε μείωση των επιπέδων mRNA του Nqo1 σε όλες τις κυτταρικές σειρές και του ΤrxR1 
στην κυτταρική σειρά Κ1, ενώ μετά τη προσθήκη Nrf2 – επαγωγέα δεν παρατηρήθηκε μεταβολή 
στην έκφραση των γονιδίων σε καμία κυτταρική σειρά. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των παραπάνω 
πειραματικών διεργασιών διαπιστώθηκε πως η αποσιώπηση του Νrf2 προκαλεί μείωση της 
κυτταρικής επιβίωσης των καρκινικών σειρών PTC αλλά όχι και της κυτταρικής σειράς ΤΑD2 
φυσιολογικών θυρεοειδικών κυττάρων. Η παρατήρηση αυτή υποδεικνύει έναν ειδικό ρόλο του Νrf2 
στην επιβίωση των PTC κυττάρων αλλά όχι αντίστοιχο ρόλο και στα φυσιολογικά κύτταρα του 
θυρεοειδούς.[126] 

Συνοψίζοντας τα πειραματικά δεδομένα της παρούσας μελέτης καθώς και των συμπληρωματικών, 
προαναφερθέντων μελετών, εξάγουμε το συμπέρασμα ότι το Νrf2 μονοπάτι είναι κύρια 
ενεργοποιημένο κυρίως στο PTC και αποτελεί ρυθμιστή της αντιοξειδωτικής απόκρισης και της 
κυτταρικής επιβίωσης των PTC νεοπλασματικών κυττάρων, υπογραμμίζοντας την Nrf2 
σηματοδότηση ως ένα νέο “σήμα κατατεθέν” (“hallmark”) του PTC.[126] 
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Αν και το αυξημένο οξειδωτικό φορτίο είναι ικανό να επάγει την ενεργοποίηση του Νrf2, όπως 
περιγράφηκε και στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στην παρούσα μελέτη δεν ανευρέθηκε καμία 
στατιστικώς σημαντική συσχέτιση της οξειδωτικής βλάβης με το βαθμό ενεργοποίησης του Νrf2 και 
η σχέση αιτίου-αποτελέσματος δεν αποσαφηνίσθηκε. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της 
πειραματικής διαδικασίας προτάθηκαν διαδοχικά τέσσερις υποθετικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων 
o Nrf2 ενδεχομένως να ανευρίσκεται ενεργοποιημένος στο PTC. 

Η πρώτη υπόθεση ήταν η ύπαρξη μεταλλάξεων των γονιδίων NFE2L2 (Νrf2) και ΚEAP1 οι οποίες 
θα ήταν ικανές να επηρεάσουν την αλληλεπίδραση των αντίστοιχων πρωτεϊνικών μορίων και με 
αυτό τον τρόπο να παρεμποδίσουν την αναστολή του Νrf2. Η μη ανεύρεση μεταλλάξεων τόσο 
Keap1 όσο και Nrf2 σε δείγματα PTC (n=11) με έντονη ανοσοαντίδραση στον Νrf2 κατέρριψε την 
αρχική υπόθεση και οδήγησε στη διατύπωση δεύτερου υποθετικού μηχανισμού κατά τον οποίο η 
ενεργοποίηση του Νrf2 μονοπατιού στο PTC επάγεται ενδεχομένως μέσω επίδρασης από 
δευτερεύοντα μόρια τα οποία αλληλεπιδρούν με το μονοπάτι (“cross-talk”).[70] 

Πράγματι σε άλλους τύπους καρκίνου όπως στον καρκίνο του παγκρέατος, η αυξημένη μεταγραφή 
του NFE2L2 γονιδίου έχει συσχετισθεί με μεταλλάξεις των γονίδιων BRAF και KRAS. [83] Παρ’όλα 
αυτά, σε περαιτέρω μελέτες του εργαστηρίου μας, η μετάλλαξη BRAF V600E εντοπίστηκε μόνο στα 
6 από τα 11 δείγματα PTC με αυξημένη ανοσοαντίδραση Νrf2 (ανάλυση του KRAS δε 
πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικών περιορισμών). Συνεπώς, στο PTC η μετάλλαξη BRAF V600E 
φαίνεται να μη συσχετίζεται πάντοτε με την ενεργοποίηση του μονοπατιού Νrf2, υποδεικνύοντας ότι 
και άλλοι μοριακοί μηχανισμοί εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.  

Στα πλαίσια της διερεύνησης επιπλέον μοριακών μηχανισμών ενεργοποίησης του μονοπατιού Νrf2 
διατυπώθηκε και η υπόθεση της υπερμεθυλίωσης του υποκινητή του γονιδίου του ΚEAP1 και 
συνεπώς της μη έκφραση της πρωτεΐνης Κeap1. Ο μηχανισμός αυτός έχει πρόσφατα περιγραφεί σε 
κύτταρα καρκίνου του πνεύμονα με υπερέκφραση του Νrf2 και έχει επίσης συσχετισθεί με τη 
σταθερή ενεργοποίηση του Νrf2 σε κύτταρα καρκίνου του παχέος εντέρου. [127, 128] Όμως, στην 
παρούσα μελέτη η ανοσοαντίδραση για το Κeap1 παρουσίαζε διακύμανση μεταξύ των δειγμάτων 
PTC, γεγονός που εισηγείται ότι η μειωμένη έκφραση του Κeap1 δε συνιστά πάντοτε μηχανισμό 
ενεργοποίησης του Nrf2. Ως αποτέλεσμα, η υπόθεση της ενεργοποίησης του Νrf2 στο PTC 
αποκλειστικά από μη έκφραση της πρωτεΐνης Keap1 τροποποίηθηκε έτσι ώστε να συμπεριληφθούν 
στη διερεύνηση και τα υπόλοιπα μόρια τα οποία απαρτίζουν το Cul3-Keap1-E3 σύμπλεγμα. Δηλαδή, 
ο Νrf2 θα μπορούσε να παραμένει ενεργοποιημένος από υπερμεθυλιώσεις στον υποκινητή ή 
μεταλλάξεις των γονιδίων των επιμέρους μορίων του Cul3-Keap1-E3 συμπλέγματος αφού σε αυτήν 
την περίπτωση η συγκρότηση του συμπλέγματος θα ήταν αδύνατη και επομένως και η 
αποικοδόμηση του Nrf2. [129, 130] 

Πρόσφατη μελέτη σε 310 δείγματα PTC, αξιοποιώντας και επαληθεύοντας τα αποτελέσματα της 
παρούσας εργασίας [126], πρότεινε τη μελέτη των επιμέρους μορίων του Κeap1, Cul3 και Rbx1 στο 
PTC. (Εικ.42) Τα αποτελέσματά της ανέδειξαν την υπερμεθυλίωση του υποκινητή των ΚEAP1 και 
Cul3 όσο και την απαλοιφή αριθμού DNA αντιγράφων του Rbx1 ως προεξάρχοντες μηχανισμούς 
ενεργοποίησης του Νrf2 μονοπατιού στο PTC. Επιπλέον, η αυξημένη δραστηριότητα των Nrf2 
ενεργοποιητών όπως του c-Jun και η μειωμένη δραστηριότητα των ανταγωνιστών του Nrf2 στη θέση 
ΑRE όπως των Bach 1 και Bach 2 προτάθηκαν ως εναλλακτικοί μηχανισμοί ενεργοποίησης.[131]  
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Τέλος, στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε και συσχέτιση της έκφρασης των επιμέρους μορίων 
του μονοπατιού Νrf2 για κάθε δείγμα PTC με τις αντίστοιχες κλινικοπαθολογοανατομικές 
παραμέτρους των ασθενών: ιστολογικοί υπότυποι, λεμφαδενική μετάσταση, ηλικία κατά τη 
θυρεοειδεκτομή και μέγεθος όγκου/τοπική διήθηση. Η διαπίστωση μη συσχέτισης στην έκφραση 
Nrf2 και Νqo1 μεταξύ των δειγμάτων και η παρατήρηση αρνητικής συσχέτισης μεταξύ έκφρασης 
Νqo1 και μεγέθους όγκου/τοπικής διήθησης καθιστά απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση του 
ρόλου της ρύθμισης και της αποτελεσματικότητας του μονοπατιού Nrf2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.42: Διαγραμματική διατύπωση της υπόθεσης ότι η σταθερή ενεργοποίηση του Nrf2 στο PTC ενδεχομένως οφείλεται στο 
αποδιαταγμένο σύμπλεγμα ουβικουϊτινίωσης  Keap1/ Cul3/ Rbx1. 

Συμπερασματικά, ο μεταγραφικός παράγοντας Νrf2 και το μονοπάτι στο οποίο ανήκει 
ενεργοποιούνται στο PTC και απαιτείται συνεχιζόμενη έρευνα ώστε να εξακριβωθεί εάν και με ποιο 
τρόπο η ενεργοποίηση του Nrf2 σχετίζεται αιτιολογικά με το οξειδωτικό στρες στο θυρεοειδή και τις 
παθολογίες του. Επιπλέον, εξαιτίας του αναδρομικού χαρακτήρα της παρούσας μελέτης και της 
χρησιμοποίησης μόνο αρχειακού υλικού δεν ήταν δυνατή η συλλογή επαρκούς αριθμού δειγμάτων 
FTC, η μέτρηση των επιπέδων mRNA τόσο του Νrf2 όσο και των γονιδίων-στόχων του στα 
δείγματα PTC, καθώς και η προοπτική αξιολόγηση της προγνωστικής αξίας της Nrf2 
δραστηριότητας. Απαιτούνται λοιπόν περαιτέρω πειραματικές προσπάθειες για τη αποσαφήνιση του 
ρόλου του Nrf2 στο PTC καθώς και νέες μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων FTC για την 
επαλήθευση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης και την διαλεύκανση του ρόλου του Νrf2 
στην παθοφυσιολογία του FTC. Τέλος, ενδιαφέρον θα έχει να μελετηθεί η σηματοδότηση Nrf2 εκτός 
από το διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα και σε άλλους τύπους καρκίνου 
θυρεοειδούς, καθώς επίσης και να αξιολογηθεί η διαγνωστική ή/και θεραπευτική χρησιμότητα του 
Nrf2 μονοπατιού στον καρκίνο του θυρεοειδούς.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

15dPGJ2 15-Deoxy-Δ12,14-ProstaglandinJ2 Nrf2 NFE2- related factor 2 
4-HNE 4-Hydroxynonenal PCR Polymerase chain reaction 
8-OHdG 

8-Hydroxy-2-deoxyguanosine 
PERK Protein kinase RNA-like endoplasmic 

reticulum kinase 
AhR Aryl hydrocarbon receptor PI3K  Phosphoinositide 3-kinase 
Alb Albumine PKC/B Protein kinase C/B 
AP-1 Activator protein-1 PRDX Peroxiredoxin 
ARE Antioxidant response element PTC Papillary thyroid cancer 
ATP Adenosine triphosphate PTEN Phosphatase and tensin homolog 
BLAST Basic local alignment tool PTMα Prothymosin a 
BSA 

Bovine serum albumin 
Rbx1 Ring-box 1 E3 ubiquitin protein 

ligase 
CAND1 Cullin-associated and neddylation-

dissociated 1  
RISC 

RNA-induced silencing complex 
Cnc Cap ‘n’ collar proteins RNA Ribonucleic acid 
COX Cycloxygenase RNS Reactive nitrigen species 
CUL3 Cullin 3 ROS Reactive oxygen species 
DAB 3,3'-diaminobenzidine SBP2 SECIS-binding protein 2 
DIT Diiodo-L-tyrosine SLC Solute carriers 
DNA Deoxy-ribonucleic acid SDS Sodium dodecyl sulfate 
ERK1/2 Extracellular signal-regulated kinases SKN-1 Skin-head family member 1 
FTC Follicular thyroid cancer SOD Superoxide dismutase 
GCL Glutamate cysteine ligase TA Transactivating domain 
GPx Glutathione peroxidase Taq Thermus aquaticus 
GR/GRX Glutathione reductase/ glutaredoxin TBG  Thyroxine binding globulin 
GSH Gluatthione TBS Tris-buffered saline 
GST Glutathione-S-transferase TG Thyroglobulin 
HIP-1 Huntingtin interacting protein 1 TPO Thyroperoxidase 
HO-1 Heme oxygenase-1 TRE Tetracyclin-response element 
IHC Immunohistochemistry TRH Thyrotropin-releasing hormone 
IKK IkB kinase TRs Thyroid hormone receptors 
JNK c-Jun N-terminal kinase TrxR/Trx Thioredoxin reductase/thioredoxin 
Keap1 Kelch-like ECH-associated protein 1  TSH Thyroid stimulating hormone 
MAPK Mitogen activated protein kinase TSH-R Thyroid stimulating hormone-receptor 
MCT Monocarboxylate TTR Transthyretin 
MDA Malondialdehyde UGT UDP-glucuronosyl-transferase 
MDM2 Mouse double minute 2 homolog / E3 

ubiquitin -protein ligase 
xCT 

Cysteine/glutamate transporter 
NES Nuclear export signal XO Xanthine oxidase 
MIT Monoiodotyrosine XRE Xenobiotic response element 
MPO Myeloperoxidase Nrf2 Nuclear related factor 2 
MRPs Multiple resistance proteins PCR Polymerase chain reaction 
NAC 

N-acetyl-cysteine 
PERK Protein kinase RNA-like endoplasmic 

reticulum kinase 
NAD(P)H Nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate 
PI3K  

Phosphoinositide 3-kinase 
Nedd8 Neddylation's ubiquitin-like protein PKC/B Protein kinase C/B 
NFE2L2 Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 PRDX Peroxiredoxin 
NF-κB Nuclear factor-kappa B PTC Papillary thyroid cancer 
NLS Nuclear localisation signal PTEN Phosphatase and tensin homolog 
NOS Nitric oxide synthase PTMα Prothymosin a 
NOX/DUOX Nicotinamide-adenino-dinucleotide 

phosphate oxidase/Dual oxidase 
Rbx1 Ring-box 1 E3 ubiquitin protein 

ligase 
Nqo1 NAD(P)H dehydrogenase (quinone 1) RISC RNA-induced silencing complex 
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA/RNA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ (IUPAC-IUB, 1983) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβολισμός Αζωτούχος βάση Νουκλεοσίδιο Νουκλεοτίδιο 
Α Adenine Adenosine Adenosine monophosphate (AMP) 
G Guanine Guanosine Guanosine monophosphate (GMP) 
C Cytosine Cytidine Cytosine monophosphate (CMP) 
U Uracil Uridine Uridine monophosphate (UMP) 
T Thymine Deoxythymidine Deoxythymidine monophosphate (dTMP) 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Υποθυρεοειδισμός [5, 14] 
Αυτάνοσος θυρεοειδίτιδα: 
 

θυρεοειδίτιδα Hashimoto 
Ατροφική θυρεοειδίτιδα 

Ιατρογενής υποθυρεοειδισμός: 
 

Θεραπεία με  131Ι 
Υφολική ή ολική θυρεοεδεκτομή 
Ακτινοθεραπεία τραχήλου 

Φαρμακογενής 
υποθυρεοειδισμός: 
 

Αμιοδαρόνη, λίθιο, αντιθυρεοειδικά φάρμακα, 
π-αμινοσαλυκιλικό οξύ, IFN-a, αμινογλουτεθιμίδη, 
σουνιτινίμπη 

Συγγενής υποθυρεοειδισμός:  
 

Απλασία ή έκτοπος θυρεοειδής αδένας 
Δυσορμονογένεση 
Μετάλλαξη του ΤSH-R 

Ανεπάρκεια Ιωδίου   
Διηθητικά νοσήματα:  
 

Αμυλοείδωση / Σαρκοείδωση 
Αιμοχρωμάτωση / Σκληρόδερμα  
Θυερεοειδίτιδα Riedel 

Παροδικός υποθυρεοειδισμός: 
 

Υποκλινική θυρεοειδίτιδα 
Υποξεία θυρεοειδίτιδα 
Μετά από θεραπεία με 131Ι ή μετεγχειρητικά σε νόσο 
Graves  
Μετά από τοκετό 

Δευτεροπαθής υποθυρεοειδισμός  
 

ΛόγωΥποϋποφυσισμού: 
Όγκοι, μετεγχειρητικά ή μετά από ακτινοθεραπεία της 
υπόφυσης, διηθητικές νόσοι,  σ. Sheehan, τραύμα, 
γενετικές μορφές συνδυασμένων ανεπαρκειών 
υποφυσιακών ορμονών 
Λόγω μεμονωμένης ανεπάρκειας TSH ή μη δραστικότητάς 
της 
Λόγω υποθαλαμικής βλάβης: 
Όγκοι, τραύμας, διηθητικές νόσοι, ιδιοπαθής αιτιολογία 
 

Ορμονική  
αντίσταση  
τις θυρεοειδικές ορμόνες 
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Πίνακας 2:  Υπερθυρεοειδισμός [5, 14] 
Πρωτοπαθής υπερθυρεοειδισμός 
Ασθένεια Graves 
Τοξική πολυοζώδης βρογχοκήλη  
Τοξικός θυρεοειδικός όζος – Τοξικό αδένωμα     
Λειτουργική μετάσταση καρκινώματος του θυρεοειδούς 
αδένα 
σ. ΜcCune Albright  
Φαινόμενο Job-Basedow   

Θυρεοτοξίκωση χωρίς υπερθυρεοειδισμό 
Υποξεία θυρεοειδίτιδα 
Σιωπηλή θυρεοειδίτιδα 
Θυρεοειδίτιδα μετά από τοκετό 
Άλλες αιτίες θυρεοειδικής καταστροφής: Αμιωδαρόνη, 
Ακτινοβολία 
Δευτεροπαθής υπερθυρεοειδισμός 
Υποφυσιακό αδένωμα που εκκρίνει TSH 
Σύνδρομο αντίστασης στις θυρεοειδικές ορμόνες  
Εκκριτικά καρκινώματα χοριονικής γοναδοτροπίνης 
Θυρεοτοξίκωση της κύησης 

 

 

 

Πίνακας 3: Εστιακές & Διάχυτες διαταραχές [5, 14] 
Ενδημική βρογχοκήλη Έλλειψη πρόσληψης ιωδίου 

Διάχυτη βρογχοκήλη Απλή βρογχοκήλη 
Θυρεοειδίτιδα Hashimoto 
Nόσος Graves 
Φάρμακα (Ιώδιο, 
αμιοδαρόνη) 
Παροδική θυρεοειδίτιδα 
Πυώδης θυρεοειδίτιδα 
Δυσορμονογένεση 
Διηθητικές νόσοι 
Θυρεοειδίτιδα Riedel 

Πολυοζώδης βρογχοκήλη  

Γλωσσικός θυρεοειδής  

Κύστη θυρεογλωσσικού πόρου 
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Πίνακας 4: Ιστολογικοί τυποι καρκίνου θυρεοειδούς αδένα  
[http://pathologyoutlines.com/thyroid.html] 
Θηλώδες & ποικιλίες (papillary thyroid carcinoma, PTC) (80%)  
Θυλακιώδες & ογκοκυτταρική ποικιλία (follicular thyroid carcinoma, FTC) (15%) 
Μυελοειδές (myeloid thyroid carcinoma, MTC) ( 3%) 
Αναπλαστικό (anaplastic thyroid carcinoma, ATC) (2%) 
Χαμηλής  διαφοροποιήσεως  
Πλακώδες 
Βλεννοεπιδερμοειδές 
Βλεννώδες 
Σκληρυντικό  βλεννοεπιδερμοειδές με ηωσινοφιλία 
Μικτό μυελοειδές και θυλακιώδες 
Καρκίνωμα  με  μορφολογία  προσομοιάζουσα  με θυμικούς  όγκους 

Πίνακας 5: Ιστοπαθολογικοί υπότυποι θηλώδους καρκινώματος 
[http://pathologyoutlines.com/thyroid.html], [132, 133] 
Κλασικό 
Θυλακιώδους τύπου 
Υψηλών κυττάρων 
Ογκοκυτταρικού τύπου (Warthin-like) 
Κυλινδρικού τύπου 
Διάχυτου σκληρυντικού τύπου 
Συμπαγούς τύπου 
Καθαρών κυττάρων 
Hθμοειδούς τύπου 
With prominent hobnail features 
Nodular fasciitis-like stroma 
Συνδυασμένος τύπος θηλώδους και μυελώδους καρκινώματος 
Με αποδιαφοροποίηση σε αναπλαστικό καρκίνωμα 

 98 

http://pathologyoutlines.com/thyroid.html
http://pathologyoutlines.com/thyroid.html


 
“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

Πίνακας 6: American Joint Committee on Cancr (AJCC) 
TNM staging for thyroid cancer (7th Ed. 2010) 
Πρωτοπαθής όγκος (T)  

Tx  Ο πρωτοπαθής όγκος δε μπορεί να εκτιμηθεί.  

T0  Καμία απόδειξη πρωτοπαθούς όγκου. 

T1  Όγκος ≤ 2 εκ. στη μεγαλύτερή του διάσταση περιορισμένος στο θυρεοειδή αδένα. 

Τ1a  Όγκος ≤ 1 εκ. περιορισμένος στο θυρεοειδή αδένα.  

T1b  Όγκος ≥ 1εκ. και ≤ 2 εκ. στη μεγαλύτερη διάσταση, περιορισμένος στο θυρεοειδή αδένα.  

T2  Όγκος  ≥ 2 εκ. και ≤ 4 εκ. στη μεγαλύτερη διάσταση, περιορισμένος στο θυρεοειδή αδένα.  

T3  Όγκος ≥ 4 εκ. στη μεγαλύτερη διάσταση, περιορισμένος στο θυρεοειδή αδένα ή και σε 
κάθε όγκο με μικρή εξωθυρεοειδική επέκταση (π.χ. επέκταση στο στερνοθυρεοειδή μυ ή 
στους περιθυρεοειδικούς μαλακούς ιστούς).  

T4a  Μέτρια προχωρημένη νόσος / Όγκος κάθε μεγέθους εκτός της θυρεοειδικής κάψας με 
διήθηση σε επικείμενο μαλακό ιστό, λάρυγγα, τραχεία, οισοφάγο, ή παλίνδρομο 
λαρυγγικό νεύρο.  

T4b  Πολύ προχωρημένη νόσος / Όγκος με διήθηση προσπονδυλικής περιτονίας ή καρωτιδικής 
αρτηρίας ή μεσοθωρακικού αγγείου.  

Όλα τα αναπλαστικά καρκινώματα θεωρούνται όγκοι  Τ4 

Τ4a  Ενδοθυρεοειδικό αναπλαστικό καρκίνωμα.  

T4b  Αναπλαστικό καρκίνωμα με εξωθυρεοειδική επέκταση.  

Επιχώριοι λεμφαδένες (Ν)  

Nx  Οι επιχώριοι λεμφαδένες δε μπορούν να εκτιμηθούν.  

N0  Καμία μετάσταση σε επιχώριους λεμφαδένες.  

N1  Μετάσταση σε επιχώριους λεμφαδένες.  

N1a  Μετάσταση σε επίπεδο VI (προτραχειακοί, παρατραχειακοί και προλαρυγγικοί/Delphian 
λεμφαδένες).  

N1b  Μετάσταση σε ομόπλευρους, αμφοτερόπλευρους & ετερόπλευρους τραχηλικούς (Επίπεδα 
I, II, III, IV, ή V) ή οπισθοφαρυγγικούς & μεσοθωρακικούς λεμφαδένες (Επίπεδο VII).  

Απομακρυσμένες Μεταστάσεις (Μ)  

M0  Καμία απομακρυσμένη μετάσταση.  

M1  Απομακρυσμένες μεταστάσεις.  
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Πίνακας 7: ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ 
http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/type/thyroid-cancer/treatment/the-stages-of-thyroid-cancer 
ΘΗΛΩΔΕΣ ή ΘΥΛΑΚΙΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ  
Ηλικίες<45 ετών     
Στάδιο  Τ  Ν  Μ  
I  κάθε Τ  κάθε Ν  Μ0  
II  κάθε Τ  κάθε Ν  Μ1  
    
Ηλικίες ≥ 45 
ετών  

   

Στάδιο  Τ  Ν  Μ  
I  Τ1  N0  Μ0  
II  Τ2  N0  Μ0  
III  Τ3  N0  Μ0  
IVA  Τ1-3  N1a  Μ0  
 Τ4a  N1b     
IVB  T4b  κάθε Ν  Μ0  
IVC  κάθε Τ  κάθε Ν  Μ1  
ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ  
Όλες οι ηλικίες     
Στάδιο  Τ  Ν  Μ  
I  Τ1  N0  Μ0  
II  Τ2, Τ3  N0  Μ0  
III  Τ1 - Τ3  N1a  Μ0  
IVA  Τ4a  N0  Μ0  
 Τ4a  N1a  Μ0  
 Τ1  N1b  Μ0  
 Τ2  N1b  Μ0  
 Τ3  N1b  Μ0  
 Τ4a  N1b  Μ0  
 Τ4a  N0, N1b  Μ0  
 Τ1 - Τ4a  N1b  Μ0  
IVB  Τ4b  κάθε Ν  Μ0  
IVC  κάθε Τ  κάθε Ν  Μ1  
ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ  
Όλες οι ηλικίες     
Στάδιο  Τ  Ν  Μ  
IVA  Τ4a  κάθε Ν  Μ0  
IVB  Τ4b  κάθε Ν  Μ0  
IVC  κάθε Τ  κάθε Ν  Μ1  

 

 

 

 

 100 

http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/type/thyroid-cancer/treatment/the-stages-of-thyroid-cancer


 
“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8: Eπιβίωση ανά στάδιο  
[http://www.cancer.org/cancer/thyroidcancer/detailedguide/thyroid-cancer-survival-rates] 

Στάδιο  Θηλώδες  Θυλακιώδες  Μυελοειδές  Αναπλαστικό  

I  100 %  100 %  100 %   

II  100 %  100 %  98 %   

III  93 %  71 %  81 %   

IV  51 %  50 %  28 %  7 %  

Πίνακας 9 [134]: 
Ισομορφές ΝΟΧ / DUOX oξειδασών 

 
Έκφραση ισομορφών 

ΝΟΧ1 Επιθήλιο παχέος εντέρου / ενδοθήλιο / λεία μυϊκά κύτταρα / 
ινοβλάστες / μικρογλοιακά κύτταρα 

ΝΟΧ2 Μακροφάγα / καρδιομυοκύτταρα / ενδοθηλιακά κύτταρα / 
adventitial ινοβλάστες / νευρικά κύτταρα / παγκρεατικά β-κύτταρα 

ΝΟΧ3 Κύτταρα έσω ωτός 

ΝΟΧ4 Κύτταρα νεφρού / ινοβλάστες / ενδοθηλιακά κύτταρα / 
οστεοκλάστες / νευρικά κύτταρα 

ΝΟΧ5 Λεμφικός ιστός / όρχεις 

DUOX1-2 Θυλακιώδη κύτταρα θυρεοειδικού αδένα / αναπνευστικό 
επιθήλιο / γαστρεντερικός βλεννογόνος 

Πίνακας 10: Οξειδωτικό στρες & Νοσήματα [17, 19] 

Παθολογικές διεργασίες Νοσολογικές οντότητες 
Χρόνια Φλεγμονή – Αυτοάνοσα 
νοσήματα 

Σακχαρώδης διαβήτης / Ρευματοειδής αρθρίτιδα / 
Ερυθηματώδης λύκος 

Καρδιαγγειακές διαταραχές Αθηροσκλήρυνση / Υπέρταση / Ισχαιμία μυοκαρδίου 
Ινωτικές εξεργασίες Πνευμονική ίνωση / Διαβητική νεφροπάθεια / Ηπατική ίνωση 

Νευρολογικές διαταραχές Αlzheimer / ν. Parkinson / Σχιζοφρένεια  
Αισθητικές διαταραχές Oπτικές διαταραχές / Απώλεια ακοής  
Λοιμώδη νοσήματα Ηπατίτιδα / Σηπτικό shock 
Καρκίνος Καρκίνος νεφρού / πνεύμονα / μαστού 

 101 

http://www.cancer.org/cancer/thyroidcancer/detailedguide/thyroid-cancer-survival-rates


 
“Ο μεταγραφικός παράγων Nrf2 στο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα” Μανωλάκου Σ. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 11: Ξενοβιοτικά & ενδογενή μόρια – επαγωγείς του Nrf2 [41] 

Κατηγορίες  Ξενοβιοτικά Ενδογενή μόρια Μηχανισμός 

δράσης 

Διφαινόλες, 
κινόνες, 
φαινυλενεδιαμίνες  

TBHQ, BHT, Bha, κουρκουμίνη, 
κερκετίνη, αιθοξυκινίνη, προβουκόλη 

Ντοπαμίνη, 4-ΟΗ-οιστρόλη, 2-
ΟΗ-οιστραδιόλη, οιτραδιολ-
3,4-κινόνη 

 

Οξείδωση  
ή πρόσδεση σε - SH 
του keap1 και 
αύξηση του  
ενδοκυττάριου 
H2O2 

Δέκτες Michael ΕPA, DHA, κροτοναλδεΰδη, μεθυλ-
ακρυλικό οξύ, μεθυλ-προπιονικό οξύ, 
μεθυλ-βίνυλ-σουλφόνη 

Ακρολεΐνη, 4-υδρόξυ-2,3-
νονενάλη, PGA2, 15-d-PGJ2,   
J2-ισοπροστάνη 

Πρόσδεση σε -SH 
του keap1 

Ισοθειοκυανικά Σουλφοραφάνη,  
3-μορφολινοπροπυλ-ισοθειοκυανικό 
οξύ 

--- Πρόσδεση σε -SH 
του keap1 

1,2-Διθειολ-3-
θειόνες 

1,2-διθειολθειόνη, oltipraz, 5-p-
μεθόξυφαινυλ-1,2διθειολ-3-θειόνη 

--- Αύξηση 
ενδοκυττάριας 
παραγωγής Η2Ο2 

Υδροπεροξείδια Tert- βούτυλο-υδροπεροξείδιο, 
κουμολ-υδροπεροξείδιο, H2O2 

Η2Ο2, λιπιδικά υδροπεροξείδια Οξείδωση -SH του 
keap1 

Παράγωγα 
τρισθενούς 
αρσενικού 

As2O3, AsO2-, As3+, oξείδιο 
φαινυλαρσίνης, CH3As(OH)2 

--- 

 

Πρόσδεση σε -SH 
του keap1,  
αύξηση 
ενδοκυττάριας 
παραγωγής H2O2 

Ιόντα  
βαρέων μετάλλων 

Cd2+, Co2+, Cu2+, Au+, Hg2+, Pb2+ --- Αύξηση 
ενδοκυττάριας 
παραγωγής Η2Ο2 

vic-διμερκαπτάνια +/-2,3-διμέρκαπτο-1-προπανολ-1,2-
αιθανο-διθεόλη 

--- Μη διευκρινισμένος 

Καροτενοειδή  3-ΟΗ-β-δαμασκόνη, λυκοπένιο --- 

 

Μη 
διευκρινισμένος, 
απαιτείται οξείδωση 
των ξενοβιοτικών 
για να δράσουν 

Παράγωγα σελινίου  Ebselen, διαλκυλ-δισελινίδια, 
σελενινικά οξέα, φαινυλ-σελινόλη 

--- Μη διευκρινισμένος 
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Πίνακας 12 [135] 

Nrf2  

εξαρτώμενα γονίδια 

 

Λειτουργία 

NQO1 FAD – εξαρτώμενη φλαβοπρωτεΐνη / καταλύει αναγωγή κινονών, κινοναμινών, 
νιτροαρωματικών και διαζινών  

Αλδο-Κέτο αναγωγάσες 
(ΑΚRs) 

Καταλύει αναγωγή η οποία εξαρτάται από το NADPH για καρβονυλικές ομάδες 
των αλειφατικών και αρωματικών αλδεϋδών και κετονών, ρετιναλών, 
κετοπροσταγλανδινών και κετοστεροειδών 

Σουλφοτρανσφεράσες 
(SULFs) 

Καταλύει σούλφωση ξενοβιοτικών  

Ουρίδινο-
διφωσφογλουκορονυλτρανσ
φεράσες (UGTs) 

Καταλύει γλυκουρονιδίωση στεροειδών, χολικών οξέων, χολερυθρίνης, 
διατροφικών ουσιών, περιβαλλοντικών ρυπαντών  

Γλουταθείονη  
– S – τρανσφεράσες (GSTs) 

Καταλύει τη σύζευξη ποικιλίας υποστρωμάτων στη γλουταθειόνη  

Πρωτεΐνη σχετιζόμενη με 
αντίσταση σε πολλαπλά 
φάρμακα (MRP) 

Εξάγει νουκλεοσίδια και προσταγλανδίνες απο το κύτταρο 

Λιγκάση  
γ-γλουτάμυλκυστεΐνης 
(GCL) 

Καταλύει το αργό στάδιο στη βιοσύνθεση της γλουταθειόνης  

x-CT Βασική υπομονάδα του μεμβρανικού μεταφορέα κυστίνης/γλουταμινικού / 
επικουρεί στη βιοσύνθεση της γλουταθειόνης  

Αναγωγάση  
της γλουταθειόνης 

Καταλύει αναγωγή της οξειδωμένης γλουταθειόνης και αναγέννηση της μειωμένης 
γλουταθειόνης  

Γλυκόζη-6-φωσφορική 
αφυδρογονάση (G-6-PD) 

Παρέχει NADPH στην αναγωγάση της γλουταθειόνης 

Malic ένζυμο Παραγωγή NADPH 

Φωσφογλυκονική 
αφυδρογονάση 

Παραγωγή NADPH 

Θειορεδοξίνες Άμεσα αντιοξειδωτικές ουσίες και μεσολαβητές σε σηματοδοτικά μονοπάτια 

Οξυγενάση της αίμης 1 
 (ΟΗ-1) 

Παραγωγή αντιοξειδωτικών για CO και χολερυθρίνη 

Φερριτίνη Μεταφορέας ελεύθερου Fe 

Μεταλλοθειονεΐνες  Μέταλλο-δεσμευτικές πρωτεΐνες / προστασία από τοξικά βαρέα μέταλλα και 
οξειδωτική βλάβη 
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Πίνακας 13: Χημειοπροστατευτικοί παράγοντες 

Φυτο-χημικοί επαγωγείς 

Nrf2  

Σουλφοραφάνη  Kensler TW et al, 2000  

Κουρκουμίνη  Balogun E. et al, 2003  

3-γαλλική- επίγαλλοκατεχίνη  Shen G. et al, 2005 

Na HK et al, 2008  

Ρεσβερατρόλη  Kode A. et al, 2008  

Φαινυλαιθυλ- εστέρας καφεϊκού 
οξεός  

Balogun E. et al, 2003  

Wasabi  Morimitsu Y. et al, 2002  

Καφεστόλη  - Καβεόλη  Cavin C. et al, 2002  

Κινναμόμυλ- παράγωγα  Liao BC et al, 2008  

Ζερουμπόνη  Nakamura Y. et al, 2004  

Οργανοφωσφορικά  
συστατικά σκόρδου  

Gong P. et al, 2004  

Λυκοπένιο  Ben-Dor A. et al, 2005  

Καρνοσόλη  Satoh T. et al, 2008  

Αβικίνες  Haridas V. et al, 2005  

Συνθετικά  
παράγωγα  
επαγωγείς Νrf2  

Oltipraz  Ramos-Gomez M et al, 2001  

CDDO  Liby K. et al, 2005  

CDDO-Im  Dinkova-Kostova AT et al, 2005  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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